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 .. وجاهزون الستئناف القتالضات القاهرةمفاو بالقسام: ال تمديد للتهدئة دون وجود تقدم حقيقي  .0

 مسؤول   ا  قيادي ا  مصدر ، أن غزة، عن وكالة األناضول من 7/6/2502، القدس العربي، لندنذكرت 
في كتائب عز الدين القسام، أعلن أن تمديد التهدئة مع "إسرائيل"، مرتبط بوجود تقدم حقيقي في 

 ة، و"إسرائيل"، في العاصمة المصرية.المفاوضات الجارية بين وفد الفصائل الفلسطيني
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لمراسل وكالة األناضول لألنباء في قطاع غزة، مساء يوم 

 "إذا لم يتم الستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية، ستكون الكلمة للميدان". األربعاء:
ادة إعمار قطاع غزة، وتوفير ميناء "يجب الستجابة لشروط المقاومة، وعلى رأسها، إع وأضاف:

 بحري، ومطار".
ولم يوضح المصدر المسؤول في "القسام"، الخطوات التي ستقدم عليها، في حال انتهت التهدئة 

 الحالية، دون التوصل لتفاق.
ولم يتسَن لمراسل "األناضول" الحصول على رد من القيادة السياسية لحركة حماس، حول تصريحات 

 سؤول في جهازها العسكري.القيادي الم
للجزيرة أن  في كتائب القسام أكد ا  ميداني ا  قائد، أن 7/6/2502، الجزيرة نت، الدوحةوأضاف موقع 

عناصر القسام والمقاومة لم يغادروا مواقعهم، وأنهم جاهزون لستئناف ضرباتهم وعملياتهم ضد 
ن ورفع الحصار عن قطاع غزة بما فيه "إسرائيل" إذا لم يتحقق شرطا المقاومة، وهما إنهاء العدوا

 إنشاء ميناء بحري.
وقد زار مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال بعض المواقع المتقدمة للمقاومة، والتقى بعدد من 

 عناصر كتائب القسام من المرابطين على الحدود.
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نا ما زالت موجهة وقال عنصر من وحدة الدروع التابعة لكتائب القسام لمراسل الجزيرة إن "صواريخ
إلى اآلليات والدبابات اإلسرائيلية في أماكنها، ونحن في هذه المنطقة الحدودية كنا قد فجرنا أكثر من 

 دبابة للعدو".
وأضاف "نحن في هذه المرحلة وطبيعتها لم تصدر لنا تعليمات من القيادة بمغادرة هذا الميدان، 

ر، وسنظل مرابطين في هذا المكان إلى أن يوافق ونحن على درجة عالية من الستعداد والستنفا
 العدو الغاشم على شروط المقاومة صاغرا رغم أنفه بإذن هللا تعالى". 

وقال مقاتل آخر "نحن نقول لهذا العدو الواهم بأنه حقق انتصارا: نحن ما زلنا هنا على الحدود 
كامل الشروط التي وضعتها  وبكامل إمكانياتنا، ومستعدون للصمود في هذه المعركة حتى تحقيق

 المقاومة".
وقال مقاتل في خندق للكتائب بأحد المواقع المتقدمة "نحن اآلن موجودون في هذا الخندق داخل 
منطقة خزاعة ألننا ل نأمن مكر اليهود، ومن هذا المربط قمنا بضرب عدة مستوطنات، منها أشكول 

 وكذلك ضربنا حشودا عسكرية للعدو حول خزاعة". 
 
 سبل التصدي لالعتداءات المتواصلة على األقصىتثبيت التهدئة و يبحثان  وعبد هللا الثاني باسع .2

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء امس، اتصال هاتفيا من األمين العام لجامعة  -وفا -رام هللا 
ر. وجرى الدول العربية نبيل العربي، جرى التأكيد خالله على ضرورة تثبيت الهدنة ووقف إطالق النا

اتصال هاتفي بين عباس، والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، تركز على تثبيت 
التهدئة وسبل التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على المسجد األقصى المبارك. وكان 

خالد الشوابكة،  ، السفير األردني لدى فلسطينأمسالرئيس استقبل، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، 
بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم. واستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر 

 ماورير، بحضور رئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني يونس الخطيب.
ضرورة أن تقوم كل المؤسسات الدولية ذات العالقة بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني  عباسوأكد 

ي قطاع غزة، مذكرا بإعالن قطاع غزة منطقة إنسانية منكوبة. وثمن جهود الصليب األحمر في ف
 التخفيف من معاناة المواطنين في غزة.

وأطلع عباس، السفير الشوابكة، على األوضاع الصعبة في قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي. كما 
وحد في القاهرة لوقف العدوان اإلسرائيلي ورفع أطلعه على الجهود التي يبذلها الوفد الفلسطيني الم
 الحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
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وجرى بحث العتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد المسجد األقصى المبارك، والتنسيق 
 المشترك لوقف هذه العتداءات الخطيرة. األردني-الفلسطيني

والعاهل الردني، على تثبيت التهدئة وسبل التصدي  وتركز اتصال هاتفي بين الرئيس عباس
وأطلع الرئيس، العاهل األردني  المبارك.لالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على المسجد األقصى 

على األوضاع اإلنسانية الصعبة والمأساوية التي تشهدها غزة، وحجم الخسائر البشرية الهائلة 
دوان اإلسرائيلي الغاشم على القطاع، وما يتطلبه ذلك من جهود والدمار غير المسبوق الذي خلفه الع

كبيرة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وا عادة اإلعمار، مثمنا مواقف األردن، بقيادة الملك عبد 
 هللا الثاني، الداعمة دوما للشعب الفلسطيني.

ألمن الدولي، لوقف العدوان بالجهود التي بذلها األردن، من خالل عضويته في مجلس ا عباسوأشاد 
غاثة غزة في هذه الظروف الصعبة.  اإلسرائيلي وا 

 7/6/2502الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 جراءات محكمة الهاي ستكون بطيئة وتهم قد توجه لفلسطينيين بارتكاب جرائم حربإالمالكي:  .3

مام الى محكمة كشف مسؤولون فلسطينيون عن استعدادات جدية لالنض: محمد يونس –رام هللا 
الجنايات الدولية قريبا . وقال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي انه التقى اول من امس المدعي 
العام في محكمة الجنايات الدولية، بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس، واستمع منها الى 

استمعنا الى ما هو في »متطلبات واجراءات النضمام الى ميثاق روما الناظم للمحكمة. وقال: 
صالح الفلسطينيين وما هو في غير صالحهم، وسأقدم تقريرا  الى الرئيس عباس فور عودتي الى 

 «.البالد
وأضاف انه علم ان اجراءات المحكمة ستكون بطيئة، وان هناك اتهامات قد توجه الى جهات 

ي الطراف الفلسطينية فلسطينية بارتكاب جرائم حرب، وان كل هذه المعطيات سيوضع بين ايد
 المختلفة لتساهم في اتخاذ قرار وطني جماعي.

وقال مسؤول رفيع مقرب من عباس ان الرئيس يتجه الى اتخاذ قرار بالنضمام الى المحكمة التي 
سواء أكانت »قال إنها المكان األخير للفلسطينيين لمواجهة جرائم الحرب السرائيلية. وأضاف: 

في غزة ام جرائم الستيطان الجارية في الضفة الغربية، فإنه لم يتبق امامنا الجرائم التي ارتكبت 
وكشف مسؤول آخر مقرب من الرئيس ان  «.لمواجهة اسرائيل بفاعلية سوى محكمة الجنايات الدولية
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لجنة قانونية فلسطينية شرعت في اعداد لئحة التهام التي ستوجه الى اسرائيل فور النضمام الى 
 جنايات. محكمة ال

 7/6/2502الحياة، لندن، 
 
 ممر بحري مستقل  مصطفى البرغوثي: رفع الحصار عن غزة يتطّلب إنشاء .4

اعتبر األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن أهم خطوة رام هللا: 
ر بحري دولي آمن حقيقية وملموسة لرفع الحصار عن قطاع غزة تتمّثل بإنشاء ميناء مستقل ومم

ومستقل، شريطة أن يكون محمي دوليا  ول تمتلك السلطات اإلسرائيلية أي قدرة للتدخل والسيطرة 
 عليه.

(، أنه حتى لو تم التفاق 8|6ورأى البرغوثي في بيان تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم األربعاء )
معابر، فسيبقى رفع الحصار هش على رفع الحصار مع بقاء الجانب اإلسرائيلي هو المتحكم بال

 وعرضه لالنتكاس في أي لحظة حسب المزاج اإلسرائيلي، على حد تقديره.
وقال "إن محاولت إسرائيل لمقايضة إعمار قطاع غزة وما تسميه نزع سالح المقاومة هو بمثابة 
ة ابتزاز رخيص ومرفوض ويكشف السبب الحقيقي لما قامت به إسرائيل من تدمير وحشي للبني

التحتية بما في ذلك محطات الكهرباء وشبكات المياه والمجاري، وهو بهدف أخذ غزة وأهلنا فيها 
رهينة لالمالءات اإلسرائيلية المرفوضة، فما يرمي إليه الحتالل ليس نزع سالح المقاومة بل أكثر 

بدا وسيكون من ذلك وهو نزع إرادة الشعب الفلسطيني على النضال والكفاح األمر الذي لن يحدث أ
 الموقف الفلسطيني قاطعا وحازما بهذا الشأن"، كما قال.

وشّدد البرغوثي، على أن وحدة الموقف الفلسطيني في المطالب المطروحة وأهمها رفع كل أشكال 
الحصار عن قطاع غزة، هي أمر مهم إلفشال المخططات التي يحاول الحتالل تنفيذها من خالل 

 ثة" بعد فشله تحقيقها من خالل العدوان العسكري "اإلجرامي"، وفق تعبيره.المناورات السياسية "الخبي
 8/6/2502قدس برس، 

 

 في غزةكرة القدم مدفعية االحتالل ُتدمر مقر اتحاد  .5
تعرض مقر اتحاد الكرة الفلسطيني، في بيت لهيا، شمال قطاع غزة، إلى : أشرف مطر -رام هللا 

شر من قبل طائرات ومدفعية الحتالل، خالل عدوانها الحالي دمار كبير، من جراء استهدافه المبا
 الممتد على القطاع منذ تسع وعشرين يوما .
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ولحقت أضرار بالغة بمبنى التحاد الفلسطيني لكرة القدم، وخاصة قاعة المحاضرات والحتفالت 
 جدران الغرف.بالمبنى حيث تم تدميرها بشكل كلى، فيما لحقت أضرار بالغة بالنوافذ واألبواب و 

 7/6/2502الشرق، الدوحة، 
 

 في مفاوضات التهدئة في القاهرة الفلسطينيون يتمسكون بمطالبهم "حزمة واحدة" .6
ــدن، ذكرررت  ــاة، لن  ا  فلسررطيني ا  أكررد قياديرر، أن القرراهرةو غررزة، مررن  فتحرري صررّباحعررن  ،7/6/2502الحي
فيها القراهرة مرن أجرل التوصرل إلرى والتي تتوسط  ،في المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل" ا  مشارك

وقف دائم للنار في قطاع غزة، أن الفلسطينيين متمسكون بمطالبهم "حزمة واحدة" ويرفضون تجزئتها، 
لفترا  إلرى مرروافقتهم علرى تأجيرل البحررث فري إنشرراء مينراء ومطرار وممررر آمرن يرربط قطرراع غرزة بالضررفة 

 .الغربية. في موازاة ذلك
لمشارك في مفاوضات القاهرة لر"الحياة" تمسك الوفد بمطالبه المشرروعة التري وأكد القيادي الفلسطيني ا

توافقررت عليهررا الفصررائل، وقررال: "متمسرركون بهررذه المطالررب كحزمررة واحرردة"، و"هررو األمررر الررذي ترفضرره 
إسرائيل". وكشف أن المطالب التي عرضت على الجانرب اإلسررائيلي هري وقرف العردوان، والنسرحاب 

مرريال  بحريررا ، وفررتح المعررابر  21ديررة الترري احتلتهررا "إسرررائيل" أخيرررا ، والصرريد لمسررافة مررن المنرراطق الحدو 
 وفك الحصار.

وأكد أن الجانرب اإلسررائيلي ل يبردي مرونرة علرى رغرم تجراوب الوفرد الفلسرطيني مرع "طلرب المصرريين 
عادة  إنشاء الممر تأجيل بعض المطالب لتيسير عملية التفاوض"، مثل "تأجيل إنشاء ميناء ومطار، وا 

اآلمن بين الضفة وغزة". وقال: "على رغم ذلرك، فرإن اإلسررائيليين يمراطلون ويرفضرون تلبيرة مطالبنرا، 
ويريرردون تجزئتهررا". وكانررت الفصررائل الفلسررطينية أعلنررت أول مررن أمررس رفضررها مجرررد السررتماع لطرررح 

 "نزع سالح المقاومة" في قطاع غزة كشرط لتهدئة دائمة في القطاع.
و المكتررب السياسرري لررر"الجبهة الشررعبية لتحريررر فلسررطين" مرراهر الطرراهر إن "سررالح المقاومررة قررال عضررو 

غيرررر مطرررروح للنقررراش" فررري مفاوضرررات القررراهرة. وأوضرررح أن "كرررل الفصرررائل تتمسرررك بررره مرررا دام هنررراك 
احررتالل علررى األراضرري الفلسررطينية". واعتبررر أن التسررريبات اإلعالميررة الترري تتحرردث أن "إسرررائيل" لررن 

لموافقة على إعادة إعمار غزة إل بعد سحب سالح المقاومة مجرد "أضرغاث أحرالم وأوهرام، ول تقبل با
يمكررن أن تقبررل لجهررة المبرردأ مناقشررة هررذا الموضرروع، وهررذا األمررر غيررر قابررل للنقرراش، ونحررن متمسرركون 

 بسالحنا، ومن حقنا مقاومة هذا الحتالل".
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ى فرك الحصرار المفرروض علرى قطراع غرزة وترأمين وأشار إلى "إصرار الوفد الفلسطيني في القاهرة عل
حركرررة دخرررول األفرررراد والبضرررائع إلرررى القطررراع"، معتبررررا  أن هرررذه المطالرررب "جرررزء مرررن المعركرررة السياسرررية 

 المهمة التي نخوضها بكل صالبة ارتباطا  بما أنجزته وما حققته المقاومة في الميدان".
ل أن "آلرة الحررب الصرهيونية بكرل صرنوفها التري واعتبر عضو المكتب السياسري لرر"الشعبية" كايرد الغرو 

استخدمت في العدوان على قطاع غزة لم تستطع أن تحقق أهردافها فري كسرر إرادة الشرعب الفلسرطيني 
فرري الصررمود والمقاومررة". وشرردد علررى أن "وحرردة الموقررف الفلسررطيني ووحرردة الوفررد الفلسررطيني يمكررن أن 

يلية واألميركيررة وتحقررق فرري نهايررة األمررر المطالررب نبنرري عليهررا سياسررة صررلبة ترررفض الضررغوط اإلسرررائ
الفلسطينية". ودعا إلى "محاكمة قادة الكيران الصرهيوني فري محكمرة الجنايرات الدوليرة"، مطالبرا  بتقرديم 
المسرررراندة للشررررعب الفلسررررطيني فرررري "المسرررراعي لمحاكمررررة هررررذه الدولررررة علررررى جرائمهررررا فرررري حررررق شررررعبنا 

 الفلسطيني".
 مسررؤول  ، أن )وكررالت(، وعررن عمررانمررن  ناديررة سررعدالدين، عررن 7/6/2502، الغــد، عّمــانوأضررافت 

لم يتحقرق تقردم  إذاكبيرا في الجناح العسكري لحماس قال ان الحركة قد تنسحب من محادثات القاهرة 
 عن معتقلين فلسطينيين. واإلفراجتجاه تحقيق مطالبها الرئيسية برفع الحصار عن غزة 

ري للحركة متحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسمه "ما لرم تلرب شرروط وقال القائد الكبير للجناح العسك
 حينئذ للمقاومة في الميدان". األمرالمقاومة فسينسحب الفريق التفاوضي من القاهرة وسيرجع 

نترائ  ايجابيرة لمفاوضرات  اإلسرالميالعرام لحركرة الجهراد  األمينوفي القاهرة، توقع زياد النخالة نائب 
رة مع ممثلي الحتالل اإلسرائيلي، لفتا إلى ان مرد تفاؤله هو موقف مصر "الذي القاهرة غير المباش

"أي مزاودات على  اإلسالميورفض نائب أمين عام الجهاد  نتوقع منها دعما كبيرا لمواقفنا ومطالبنا".
ل قيمرة لهرا ونحرن نعررف جيرردا  إعالميرةالموقرف المصرري واتهامره بردعم "إسررائيل" فهري مجررد أقاويرل 

قيمرررة مصرررر ومواقفهرررا تجررراه الشرررعب الفلسرررطيني فمصرررر وفلسرررطين تررراري  مرررن النضرررال والتضرررحيات 
وناشد النخالة مصر بفتح صفحة جديدة مع حماس لوجود قواسم مشرتركة برين مصرر وكرل  والشراكة".

 الفصائل الفلسطينية وحماس جزء من الشعب الفلسطيني.
قررف إطررالق نررار باتررت فرري أيرردي الجانررب المصررري ان المطالررب الفلسررطينية بشررأن اتفرراق دائررم لو  وأكررد

الذي بدوره يتابع المفاوضرات مرع "إسررائيل"، مشريرا إلرى أن إنشراء مطرار ومينراء فري قطراع غرزة مردرج 
 في قائمة المطالب الفلسطينية.

لإلسرائيليين والعالم  أثبتتوقال النخالة إن الحرب الجارية بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية 
 في المقاومة وأنه لن يتنازل عن حقوقه. أبدعشعب فلسطين  أن
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واعتبر أن "إسرائيل" خسرت الكثيرر خرالل هرذه الحررب وأن الجريش اإلسررائيلي فقرد هيبتره أمرام التطرور 
تبحررث عررن مخرررج سررريع للمررأزق الررذي  اآلنالمقاومررة الفلسررطينية وقررال إن "إسرررائيل"  أداءالكبيررر فرري 

 أوقعتها فيه المقاومة.
 
 أبو مرزوق: ال يوجد اتفاق على تمديد التهدئة .7

نفرى القيادي في حركة حماس موسرى أبرو مررزوق،  ، أن8/6/2502فلسطين أون الين، ذكر موقع 
 71أن يكررون هنرراك أي اتفرراق لتمديررد التهدئررة الترري أعلنررت برعايررة مصرررية يرروم الثالثرراء الماضرري لمرردة 

 .ى تمديد التهدئة" مع إسرائيل""ليس هناك من اتفاق عل وقال أبو مرزوق: ساعة.
تعقيب أبو مرزوق، الذي ورد في تغريدة مقتضبة على صرفحته الرسرمية عبرر موقرع "ترويتر" للتواصرل 

علرررى إعررالن مسرررؤول إسرررائيلي فررري وقررت سررابق مرررن مسرراء يررروم األربعرراء قبرررول  الجتمرراعي، جرراء ردا  
 الحتالل تمديد وقف إطالق النار دون شروط مسبقة.

نفرت حركرة حمراس األنبراء التري تتحردث عرن ، أن 7/6/2502كز الفلسطيني لإلعـالم، المر وأضاف 
وقالررت الحركرة علررى لسران النرراطق  صررباح الجمعرة. 8تمديرد التهدئررة الحاليرة الترري تنتهري عنررد السراعة 

باسرمها سرامي أبررو زهرري فري تصررريح مقتضرب وصرل " المركررز الفلسرطيني لإلعرالم" نسررخة منره فجررر 
ساعة إضافية لم يكن مطروحا  للنقراش واألخبرار عرن تمديرد  71إن تمديد التهدئة  7/8اليوم الخميس 

 التهدئة عارية عن الصحة.
 
 االشتراط اإلسرائيلي بربط إعادة اعمار غزة بنزع سالح المقاومة أمر مرفوضعباس زكي:  .8

أهميررة أكررد عضررو اللجنررة المركزيررة لحركررة فررتح عبرراس زكرري ": )وكررالت(، الرردين ناديررة سررعد -عمرران 
لرفرع  إلى األمرم المتحردة تقدم به األردن الذيالمشروع األردني ] القرار األردني لرفع الحصار عن غزة

وقال، لر"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المهم اآلن اللتزام  وضرورة نفاذه".[، الحصار عن قطاع غزة
قررة برفررع الحصررار وفررتح المعررابر اإلسرررائيلي بوقررف إطررالق النررار والسررتجابة للمطالررب الفلسررطينية المح

 ميال  بحريا ". 21والممر اآلمن، وتنفيذ المسائل المتعلقة بإتاحة الصيد 
وأضرراف أن "تطبيررق تلررك الشررروط يمهررد لبحررث مشررروع إعررادة إعمررار غررزة"، فرري ظررل السررتعداد لعقررد 

 4 – 3لررى مرؤتمر دولرري للمرانحين مطلررع أيلررول )سربتمبر( المقبررل فري أوسررلو وسررط تقرديرات بالحاجررة إ
وأوضرح برأن "كافرة الحتمرالت مفتوحرة عنرد انتهراء مهلرة وقرف إطرالق  مليار دولر لهرذا الخصروص.
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النار غردا ، إزاء فشرل الحرتالل فري تحقيرق أهدافره المرسرومة سرلفا  مرن عدوانره ضرد قطراع غرزة بذريعرة 
 "قتل المستوطنين"، بدون استبعاد "استمرار التهدئة".

اإلسرائيلي بربط إعادة اعمار غزة بنرزع سرالح المقاومرة أمرر مرفروض كليرا  ول ولفت إلى أن "الشتراط 
قامررة الدولررة الفلسررطينية المسررتقلة علررى حرردود العررام  نمررا يررتم فقررط عنررد إنهرراء الحررتالل وا  يمكررن بحثرره، وا 

 وعاصمتها القدس وحق عودة الالجئين". 2667
اعتبارها منزوعة السالح وبالتالي يمكن له وحذر من "مساعي الحتالل لتكرار تجربة الضفة الغربية ب

 استباحة أراضيها والعتداء على مواطنيها وارتكاب المجازر فيها".
وشرردد علررى أن "المقاومررة مسررتمرة فرري الضررفة الغربيررة وقطرراع غررزة إلررى حررين إنهرراء الحررتالل وتحقيررق 

 الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة".
ي وتوقيرع ميثراق رومرا الرذي يسرمح بمسراءلة مرتكبري جررائم الحررب وأكد "الذهاب الفلسطيني إلرى لهرا

 من اإلسرائيليين ومحاكمتهم".
ولفررت إلررى "قرررار القيررادة الفلسررطينية بعرردم العررودة إلررى الماضرري فرري العالقررات مررع سررلطات الحررتالل"، 

تابعرة مشيرا  إلى أن "الخطة الفلسرطينية تتضرمن عردم اسرتئناف المفاوضرات ووقرف التنسريق األمنري وم
 الطلب الفلسطيني لألمم المتحدة بحماية دولية للشعب الفلسطيني".

 7/6/2502، الغد، عّمان
 
 على القيادة الفلسطينية والوفد المفاوض في القاهرة الذعا   قيادي في فتح يشن هجوما   .9

ا إياها شن قيادي بارز في حركة فتح، هجوما لذعا على القيادة الفلسطينية، متهم: رام هللا )فلسطين(
بأنهررا "جبانررة وعرراجزة وتافهررة"، مبررديا  تخوفرره مررن ضررياع "دمرراء الشررهداء"، فرري المفاوضررات الرردائرة فرري 

 القاهرة لبحث التهدئة في قطاع غزة.

جررراء ذلرررك فررري تصرررريحات وجههرررا القيرررادي فررري فرررتح وعضرررو المجلرررس التشرررريعي عنهرررا سرررابقا ، حسرررام 
الشخصررررية بموقرررررع التواصررررل الجتمررررراعي  خضررررر، إلررررى القيرررررادة الفلسررررطينية، ونشرررررها علرررررى صررررفحته

، وقررال "علررى مرردى الترراري  الحررديث والمعاصررر.. نحررن شررعب ل تحسررن 6/8"فيسرربوك"، يرروم األربعرراء 
ولفت خضر النظر إلى أن حقروق الشرعب ضراعت فري "كرل الثرورات  قيادته جني الثمار أو الحصاد".

"ل لشيء إل ألن قياداتنا جبانة وعاجزة  والنتفاضات والهبات والمعارك السابقة "، مرجعا ذلك بالقول
 وتافهة".
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واستطرد خضر في تصريحاته: "أخشى أن ل نحسرن حصراد بنرادق ثوارنرا فري هرذه المعركرة السياسرية 
الدائرة على شروط وقف إطالق النار في قاهرة السيسي .. حتى في اضرراباتنا الطويلرة المفتوحرة عرن 

ة األسرريرة ل تحسررن إدارة السرراعات األخيرررة فرري صررمود العررذاب، الطعررام .. كانررت غالبررا  قيررادات الحركرر
فتذهب تضحيات أسرانا في مهب الريح ألنهم استعجلوا الخالص ووثقوا في وعود األعداء"، على حرد 

 قوله.

وحررذر القيررادي فرري حركررة فررتح الوفررد الفلسررطيني المفرراوض، علررى وقررف إطررالق النررار وتثبيررت التهدئررة، 
ن "الوثروق بوعرود أو ضرمانات األعرداء ومالحقرة وهرم سرراب وعرودهم الكاذبرة"، المتواجد فري القراهرة مر

 مبديا  في الوقت ذاته، تحفظه على كثير من أشخاص المشاركة في الوفد الفلسطيني في القاهرة.

 8/6/2502قدس برس، 
 
 "إسرائيل" خالل الحربـدمت عمالء لأعالمقاومة موقع المجد األمني:  .01

 اإلجررراءات إتمامهراكبيرر فري أمرن المقاومرة إن أجهرزة أمرن المقاومرة بعرد  قرال مصردرخراص:  -المجرد
أهرردافا جديرردة داخررل  إيجررادالثوريررة خررالل المعركررة أعرردمت عررددا  مررن العمررالء الررذين سرراعدوا العرردو فرري 

بعررد  إعرردامهموأكررد المصرردر فرري تصررريح مقتضررب لررر"المجد األمنرري" أن عمررالء العرردو تررم  قطرراع غررزة.
ولفرت إلرى  إلبالغ عن المقاومة ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة مرن القطراع.ضبطهم متلبسين با

بطرالأن عدد من العمالء أعدم فري منراطق المواجهرة أثنراء محاولتره التشرويش علرى رجرال المقاومرة   وا 
وشرردد علررى أن المقاومررة لررن ترررحم أي ممررن تسررول لهررم أنفسررهم  الكمررائن الخاصررة الترري أقاموهررا للعرردو.

 الميداني سيكون سيد الموقف لهم. اإلعدامومات للعدو عن المقاومة ورجالتها، مؤكدا  أن تقديم معل
 2/6/2502األمني، المجد 

 
 القضايا الرئيسية تحت البحث في مفاوضات القاهرة بشأن غزة: "الشرق األوسط" .00

هرة للتوصرل تبدو مطالب اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين يخوضون مفاوضات فري القرا لندن: ،القدس
إلررى وقررف إطررالق نررار دائررم فرري قطرراع غررزة، علررى طرفرري نقرريض بخاصررة حررول الحصررار الررذي يخنررق 
القطاع الفلسطيني. وفيما يلي أبرز القضايا التي يبحثها المفاوضون حسب ما أوردته وكالة الصحافة 

 الفرنسية:
 

لبرري والبحرري الرذي تطالرب حركرة حمراس والفصرائل الفلسرطينية األخررى برفرع الحصرار ا * الحصـار:
 . بعد أسر الجندي جلعاد شاليط.1006تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 
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بعرد سريطرة حمراس علرى قطراع غرزة. لكرن القيرود المفروضرة علرى اسرتيراد  1007وشدد الحصرار فري 
المرررواد الغذائيرررة ومرررواد البنررراء خففرررت بعرررد بضرررعة أسرررابيع أمرررام السرررتنكار الررردولي الرررذي أثررراره الهجررروم 
اإلسرررائيلي الرردامي علررى أسررطول مسرراعدات للفلسررطينيين كرران متوجهررا إلررى غررزة لكسررر الحصررار. ثررم 

بررررررين اإلسرررررررائيليين  1021خفررررررف الحصررررررار بعررررررد مواجهررررررات جديرررررردة فرررررري نرررررروفمبر )تشرررررررين الثرررررراني( 
والفلسطينيين. وتطالب حركة حماس أيضا بتوسيع مناطق الصيد البحري قبالة غزة وفتح مرفأ ومطار 

 في غزة.
 

: يطالب الفلسطينيون بإعادة فتح معبر رفح مع مصر، علما بأنه المعبر الوحيد الذي ل * معبر رفح
تسيطر عليه "إسرائيل". وقطاع غزة ل يتصل بالعالم الخارجي سوى من خالل ثالثة معابر هي: رفح 

األفررراد مررع مصررر فرري الجنرروب، ايريررز فرري الشررمال وكرررم أبررو سررالم فرري الجنرروب مررع "إسرررائيل"، لتنقررل 
 والبضائع على التوالي.

وتبقرري مصررر معبررر رفررح مغلقررا بشرركل شرربه دائررم منررذ عررزل الرررئيس محمررد مرسرري العضررو فرري جماعررة 
 اإلخوان المسلمين التي تنبثق منها حركة حماس.

 

: تقرول "إسررائيل" بأنهرا مسرتعدة لتخفيرف الحصرار لكنهرا تكررر أن أمنهرا يعلرو علرى أي * نزع السـالح
طالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو برأن يكرون قطراع غرزة منرزوع السرالح، اعتبار آخر. وي

بعبارة أخرى تجريد حماس من السرالح، كشررط ألي ضروء أخضرر إسررائيلي إلعرادة البنراء فري الجيرب 
 الفلسطيني. ورفضت حماس من جهتها بشكل قاطع هذا المطلب.

علرى كرل مرن ومرا يردخل إلرى القطراع. كمرا تطالرب  ويطالب نتنياهو أيضا بفرض تفتيش صارم للغايرة
الدولررة العبريررة أيضررا بالحصررول علررى مراقبررة دوليررة حررول اسررتخدام المررواد المفترررض اسررتخدامها إلعررادة 

 بناء القطاع المدمر، كي ل تستعمل إلعادة بناء األنفاق التي دمرها الجيش اإلسرائيلي لتوه.
 

فرري إطررار  1022عررتقال فلسررطينيا أطلررق سررراحهم فرري م 60: تطالررب حمرراس برراإلفراج عررن * األســرى
عمليررة تبررادل مررع الجنرردي شرراليط ثررم سررجنوا مررن جديررد بعررد خطررف ومقتررل ثالثررة شرربان إسرررائيليين فرري 

 الضفة الغربية. ورفضت "إسرائيل" بشكل قاطع هذا المطلب.
 

مود عباس : تخوض حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة مح* دور السلطة الفلسطينية
الرذي يتررأس أيضرا حركرة فرتح، معرا مفاوضرات فري القراهرة. وقرد شركلت الحركتران المتنافسرتان حكومرة 

 حزيران الماضي على إثر اتفاق مصالحة بينهما. /وفاق وطني في يونيو
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ويرغرررب وزراء إسررررائيليون بيرررنهم تسررريبي ليفنررري وزيررررة العررردل المكلفرررة التفررراوض مرررع الفلسرررطينيين، أن 
س السررريطرة علرررى قطررراع غرررزة. وتررردعو "إسررررائيل" إلرررى انتشرررار عناصرررر مرررن أجهرررزة األمرررن يسرررتعيد عبرررا

 الفلسطينية التابعة للرئيس عباس في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
 7/6/2502، الشرق األوسط، لندن

 
 االنسحاب جرى بعد تأكد الجيش من تدمير كل األنفاق.. و نتنياهو: يجب منع إعادة تسلح حماس .02

بنيامين نتنياهو أعلن، في مؤتمر  ةسرائيلياإلحكومة الرئيس ، أن 8/6/2502، 26رب عذكرت 
صحفي عقده في مكتبه، مساء األربعاء، أن انسحاب الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة جرى بعد 

وقال نتنياهو "انسحبنا من المنطقة فقط بعد أن تيقن الجيش  تأكد الجيش من تدمير جميع األنفاق.
ي من تدمير منظومة األنفاق" في القطاع، علما أن نتنياهو ألمح أمس إلى عدم تدمير اإلسرائيل

 ".%200األنفاق كليا وشدد في هذا السياق على أنه "ل يوجد نجاح بنسبة 
 وأضاف نتنياهو أنه "إسرائيل" بصدد استخدام "تكنولوجيا ضد حفر أنفاق جديدة".

تشرة حول قطاع غزة "من أجل ضمان أمن سكان وتابع أن قوات الجيش اإلسرائيلي ستبقى من
 "إسرائيل".

وادعى نتنياهو أن الصحافيين األجانب الذين غطوا الحرب من داخل قطاع غزة، بثوا تقارير تحت 
ضغوط حماس، وأنهم سيبثون تقارير مختلفة بعد خروجهم من القطاع، وذلك في محاولة من جانبه 

في القطاع وعدد الشهداء المرتفع وحجم الدمار الهائل  لصرف األنظار عن الجرائم ضد المدنيين
وكرر نتنياهو الزعم بأن عدد الشهداء الكبير والدمار الهائل هو بسبب  جراء القصف اإلسرائيلي.

 حماس والمقاومة الفلسطينية
نتنياهو أبدى رغبته في اضطالع السلطة الفلسطينية بدور ، أن 7/6/2502، الحياة، لندنونشرت 
نحن مستعدون لرؤية دور لهم... أعتقد أنه أمر مهم "ع غزة، وقال في مؤتمر صحافي: في قطا

 ."إلعادة إعمار غزة
نتنياهو قال: "يجب منع حماس من إعادة التسلح في ، أن 8/6/2502، فلسطين اون الينوأضافت 

 ."إطار نزع السالح من غزة
يلية في محيط غزة أفضل وأكثر أمنا مما واعتبر نتنياهو أن "الوضع في التجمعات السكانية اإلسرائ
 يوما. 30كان عليه قبل العملية" العسكرية اإلسرائيلية، التي أستمرت 
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وتابع بقوله: "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري.. كان اتصال جيدا جدا وشكرته 
 على تصريحاته عن نزع السالح من غزة.. لقد كان تصريحا مهما".

ئيس وزراء الحتالل اتهامه لحركة حماس بر"إطالق الصواري  من المدارس والمساجد والمنازل وجدد ر 
 .واستخدام السكان كدروع بشرية"

يوليو/  24وأشار نتنياهو إلى أن، إلى "إسرائيل" قبلت المبادرة المصرية التي طرحتها القاهرة في 
 بادرة فقط باألمس".تموز الماضي، ورفضتها حماس، قائال "إن حماس قبلت بالم

من الضحايا في غزة لو كانت حماس قبلت وقف إطالق  %60وزعم أنه "كان من الممكن تفادي 
 النار الذي قبلته اآلن".

 
 إلى عباس : يجب نزع سيطرة حماس على غزة ونقلهاليفني .03

ة قالت وزيرة "القضاء" اإلسرائيلي تسيبي ليفني، إنه من الضروري العمل على نزع سيطرة حرك
وذكرت ليفني في لقاء  حماس على قطاع غزة ونقلها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

مغلق أجرته في معهد بحوث األمن القومي اإلسرائيلي، أن )تل أبيب( تحظى اآلن بفرصة حقيقية 
اتها لتجنيد العالم وخلق جبهة دولية واسعة يتم استغاللها لغاية محاربة حماس والحد من تعاظم قو 

 ومنعها من تحقيق أي إنجازات جديدة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في عددها الصادر يوم األربعاء، عن ليفني، قولها "هناك 
مبادئ على "إسرائيل" أن تثبتها بمعونة األسرة الدولية، وتتمّثل بمنع تعاظم قوة حماس وفرض الرقابة 

عادة محمود عباس والسل  طة الفلسطينية إلى غزة وجعلها عنوان الشرعية الوحيد".على المعابر، وا 
عادة  كما أشارت إلى، "ضرورة منع تمويل اإلرهاب والتمييز بين المدنيين في غزة وعناصر حماس وا 

 إعمار القطاع من خالل الرقابة والتجريد فقط"، كما قالت.
زعماء العالم خالل األسبوعين  وأضافت الوزيرة اإلسرائيلية، أن نتيجة المحادثات التي أدارتها مع
واعتبرت هذا أمر هام ألمن الدولة  األخيرين أوصلتها إلى القتناع بنشوء فرصة حقيقية لتجنيد العالم.

 العبرية حاليا  وعلى المدى البعيد، كما أنها فرصة "خسارة تفويتها"، على حد تعبيرها.
 8/6/2502ن، فلسطين أون الي
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 رائيل" سياسيا  ليبرمان: حماس تبتز "إس .04
دور ليبرمان فصائل المقاومة جاتهم وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي: ترجمة خاصة  –الرسالة نت 

 الفلسطينية بالبتزاز بعد رفض المقاومة لتمديد وقف إطالق النار في حال عدم الستجابة لشروطها.
مع وزير الخارجية األمريكي وقال موقع "والال" العبري إن اتهام ليبرمان جاء خالل اتصال هاتفي 

 جون كيري مساء أمس األربعاء.
وأضاف ليبرمان:" نحن نأخذ إعالن الفلسطينيين في القاهرة بأنهم ل يتعهدون باستمرار وقف إطالق 

 النار بعين العتبار ومستعدون لكل الحتمالت".
لتي أجريت أمس األربعاء في وشكر ليبرمان كيري لدعم الوليات المتحدة األمريكية خالل المداولت ا

 مجلس األمن والتي منعت صدور قرار ضد إسرائيل.
غير معنية بالتصعيد  "إسرائيل"وهاجم ليبرمان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا  أن 

وتابع: "حتى اآلن تعاملنا بضبط نفس إزاء الهجوم العنيف لرئيس الوزراء التركي على  مع تركيا.
ونأمل أن تتوقف تلك الهجمات بعد النتخابات التركية التي تحل يوم األحد القريب، لكن إذا  إسرائيل،

 لم يحصل ذلك فإن إسرائيل سترد".

 7/6/2502، الرسالة، فلسطين
  

 بأن تكون السلطة الفلسطينية هي التي تدير معبر رفح  أن تصرّ  "على "إسرائيلبيري:  .05
بيري، رئيس الشاباك سابقا ، قوله  قوبعن الوزير يع معاريف نقلت صحيفة: احمد رمضان -رام هللا 

السلطة الفلسطينية ". وأضاف أن "ل يوجد أي خيار آخر سوى الحوار إذا توجهنا إلى التسوية"إنه 
هي جزء من الوفد الفلسطيني إلى محادثات القاهرة، وأنه على "إسرائيل" أن تصر بأن تكون السلطة 

ر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، حيث أن ذلك سيكون بمثابة موطئ قدم الفلسطينية هي التي تدي
عندما تطالب "إسرائيل" بنزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة، فإنه ل "، مستطردا : "لها في القطاع

 ."يمكن السماح لحركة حماس باإلشراف على المعابر
، األمر الذي يتطلب تجديد ما "لمنطقةإسرائيل ستدخل إلى محور الدول المعتدلة في ا"وتابع بيري أن 

إسرائيل ل "ن مع السلطة الفلسطينية وتسوية شاملة بعيدة المدى، أل "العملية السياسية"يسمى بر
 ."تستطيع أن تعيش إلى جانب تنظيم إرهابي لفترة طويلة من دون هذه التسوية

 7/6/2502، المستقبل، بيروت
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  في مصر شروطها المسبقة للبدء بالمحادثاتحماس اضطرت للتنازل عن قائمة أردان:  .06
حركة حماس "، أن "معاريف"ن، وبحسب صحيفة العاد أردجوزير : قال احمد رمضان -رام هللا 

حركة ". كما زعم أن "رغبت بأن يكون الوسيط قطر وتركيا، ولكنها اضطرت للموافقة على مصر
. وأضاف أن "إسرائيل وصلت "حادثاتحماس اضطرت للتنازل عن قائمة شروطها المسبقة للبدء بالم

 ."إلى تفاهم مع الوليات المتحدة والتحاد األوروبي بشأن نزع أسلحة فصائل المقاومة الفلسطينية
 7/6/2502، المستقبل، بيروت 

 
 التابعة لمجلس حقوق اإلنسان الخارجية اإلسرائيلية ترفض التعاون مع لجنة التحقيق .07

مصادر إسرائيلية أن وزارة الخارجية سترفض التعاون مع لجنة  قالت: احمد رمضان -رام هللا 
التحقيق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، التابع لهيئة األمم المتحدة، بشأن العدوان على 

وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" أن المستوى المهني في وزارة الخارجية بلور مؤخرا   قطاع غزة.
مة لرفض التعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان في توصيات رفعت لرئاسة الحكو 

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخارجية اإلسرائيلية تساؤلها عما إذا كان يجب على  جنيف.
، على حد "الغالبية المعادية إلسرائيل""إسرائيل" أن تتعاون مع لجنة التحقيق، إذا كانت تستند إلى 

اختفى تقرير "ضافت أن "إسرائيل" لم تتعاون مع غولدستون، وأنه بالنتيجة فقد تعبير المصادر التي أ
 ".غولدستون من العالم

 7/6/2502، المستقبل، بيروت 
 

 رسالة من الطيبي إلى أوباما: هل يستحق أطفال غزة الحياة والحرية وتعاطفك؟ .08
ير وكتلة القائمة الموحدة بعث النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغي: القدس المحتلة

والعربية للتغيير في الكنيست اإلسرائيلي، رسالة إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما، أرفق بها قائمة 
 بأسماء الشهداء الفلسطينيين، بما في ذلك األطفال وأعمارهم.

زة، وتناول الطيبي في رسالته موقف اإلدارة األمريكية من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غ
والزدواجية في المعايير والتنكر لما يصيب الشعب الفلسطيني من جهة، بينما يتم تزويد "إسرائيل" 

هل يستحق أطفال غزة الحياة "وأنهى رسالته بالقول:  باألسلحة، ودعمها ماليا  من جهة أخرى.
 ."والحرية وتعاطفك مع معاناتهم المستمرة؟ هل يستحقون ذلك أيها الرئيس؟

 7/6/2502، ، بيروتالمستقبل
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 توافق على تمديد وقف إطالق النار في غزة دون شروط ""إسرائيل .09

ن "إسرائيل" توافق على تمديد وقف أأعلن مسؤول إسرائيلي كبير امس : الدين نادية سعد -عمان 
 إطالق النار الساري منذ الثالثاء لثالثة ايام في قطاع غزة، من دون شروط ودون مهلة زمنية.

النار بال  إطالقمسؤول طالبا عدم كشف هويته "إسرائيل ل ترى اي مشكلة في تمديد وقف وقال ال
والتزم الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي منذ الساعة  شروط" مضيفا ان التمديد يمكن ان يكون مفتوحا.

ة الوقت لوفديهما المفاوضين بوساط إلتاحةساعة  71النار مدته  إلطالقالثالثاء بوقف  08،00
 مصرية في القاهرة، لالتفاق على هدنة دائمة.

 7/6/2502، الغد، عّمان
 
 ينشر قوات خاصة على حدود قطاع غزة سرائيليالجيش اإل .21

، عن نشر قوات خاصة له على امتداد حدود قطاع غزة، سرائيليالناصرة: أعلن جيش الحتالل اإل
لتثبيت التهدئة بشكل دائم. وقالت اإلذاعة إلى حين التوصل إلى اتفاق  وذلك لغايات "التدّخل السريع"

مجموعات خاصة  (، إن الجيش قّرر نشر8|6العامة على موقعها اإللكتروني، يوم األربعاء ) العبرية
الميداني في  على امتداد حدود غزة ليتسنى لها التحرك سريعا  في حال اقتضت الظروف التوغل

اإلذاعة، أن بقاء هذه الوحدات العسكرية  القطاع أو عند اكتشاف نفق هجومي جديد. وأوضحت
 والفصائل الفلسطينية. سرائيليمرهون بالتوّصل إلى اتفاق وقف إطالق نار دائم بين الجيش اإل

 8/6/2502قدس برس، 
 
 من العدوان على غزة يوما   ثالثينإحصاءات  "األورومتوسطي" و"صفا" ينشران .20

بالتعاون مع المرصد األورومتوسطي ، 8/6/2502وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، نشرت 
 يوم ا من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. 30لحقوق اإلنسان حصيلة مفصلة لر

وتشمل اإلحصائية التفصيلية المدعمة برسوم توضيحية )إنفوغرافيك( أعداد الشهداء والجرحى 
القتلى اإلسرائيليين بحسب  الفلسطينيين وتوزيعهم على أيام العدوان اإلسرائيلي، إضافة إلى أعداد

 اعتراف الحتالل اإلسرائيلي.
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كما تحصر اإلحصائية أعداد النازحين، والمنازل المدمرة، وأماكن العبادة التي هدمت أو تضررت، 
وتأتي على حجم الضرر الذي لحق بالمرافق الصحية والتعليمية، وأعداد مؤسسات الخدمات العامة 

 ة والتجارية، وقوارب الصيد.التي تضررت، والمرافق الصناعي
من  2871يوم من العدوان اإلسرائيلي بلغ  30وفي التفاصيل، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين بعد 

ا منهم  6163امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى  111طفال  و 416بينهم   2617طفال  و 1877جريح 
 امرأة.

مدارس وكالة غوث وتشغيل ألف ا إلى  114ألف مواطن لجأ  471وأحصت اإلحصائية نزوح 
 الالجئين الفلسطينيين أونروا.

ا  231منزل  و 20604ودّمر العدوان بحسب اإلحصائية التي أصدرتها "صفا" و"األورومتوسطي" 
 مقبرة إسالمية ومسيحية بشكل كلي وجزئي. 22وكنيسة واحدة و

 23رعاية أولية، ومراكز  20سيارة إسعاف، و 21وفي قطاع الصحة، تسبب العدوان بأضرار في 
صابة  26مركز ا صحي ا، واستشهاد  34مستشفى، إضافة إلى إغالق   آخرين. 38عامال  بالقطاع، وا 
جامعات  6ألف طالب، و 211مدرسة كان عدد روادها نحو  288أما قطاع التعليم، فتضررت 

 ألف طالب. 200يرتادها 
مرفق ا  321ياه وصرف صحي، ومحطات م 8مرفقا لشركة الكهرباء و 26وتضرر خالل العدوان 

 26جمعية خيرية، و 11ودمر العدوان  ألف عامل بشكل مباشر. 24صناعي ا وتجاري ا، ما أثر على 
 آلف عامل. 3قارب صيد أثرت على مصدر رزق  11مؤسسة مالية ومصرفية، و

اع غزة بنحو وقّدرت الخسائر القتصادية المباشرة وغير المباشرة جراء العدوان اإلسرائيلي على قط
 مليار دولر، بشكل أولي. 1.4

، عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أنه حسب 7/6/2502القدس العربي، لندن، وجاء في 
 في عدوانها على غزة فإن قوات الحتالل استخدمتإحصائية نشرتها وزارة العالم الفلسطينية، 

ة خالل التوغل البري والطيران الحربي جميع أنواع األسلحة الفتاكة ضد المدنيين الفلسطينيين بغز 
 وأيضا السفن الحربية، إذ بلغ إجمالي القذائف التي أطلقت على األطفال والمدنيين بغزة كالتالي:

قذائف الطائرات وصواريخها ) –( 21180قذائف السفن الحربية: ) -( 16100المتفجر منها: )
 (.36441قذائف الدبابات: ) -( 7278الطائرات: 
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 بغزة ألف شخص شّردتهم الحرب 025و ..من القتلى الفلسطينيين مدنيون %68: شا""أوت .22
من الضحايا  %86عبد الرؤوف ارناؤوط : كشفت األمم المتحدة انه في حين أن  -القدس 

من القتلى اإلسرائيليين  %66الفلسطينيين في الحرب اإلسرائيلية على غزة كانوا من المدنيين فان 
 من الجنود اإلسرائيليين.خالل الحرب كانوا 

وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )اوتشا( في تقرير شامل حول خسائر 
من  2321فلسطينيا استشهدوا خالل الحرب من بينهم  2824الحرب أرسل نسخة منه ل"األيام" أن 

ليس من المعروف  187من النساء إضافة إلى  124أطفال و 408( بينهم %86المدنيين )أي 
 من المسلحين الفلسطينيين. 121توجههم فضال عن 

وتتناقض هذه األرقام كليا مع تلك التي نشرتها الحكومة اإلسرائيلية أمس والتي ادعت فيها أن أكثر 
من الضحايا هم من المسلحين لتبرير عمليات التدمير الواسعة التي تم تنفيذها في غزة  600من 

 خالل الحرب.
( هم من %66)أي  64اسرائيليا قتلوا خالل الحرب فإن  67)اوتشا( إلى أن من بين  وأشارت

 ( هم من المدنيين. %4)أي  3الجنود بمقابل 
عائلة فلسطينية فقدت ثالثة أو أكثر من أفرادها دفعة  211وأشار التقرير إلى أن ما ل يقل عن 

يوم التاسع والعشرين من تموز  يام كانشهيدا لفتا إلى أن أصعب األ 611واحدة ليصل عددهم إلى 
 عائلة. 28فلسطينيا من أبناء  213حينما استشهد 

 106ولفت إلى أن القسم األكبر من الشهداء كانوا من خانيونس، حيث استشهد في تلك المحافظة 
 326شخصا ثم بيت حانون حيث استشهد  410اشخاص يليها حي الشجاعية حي استشهد 

 فلسطينيا. 110فلسطينيا وأخيرا دير البلح حيث استشهد  186استشهد  فلسطينيا ثم رفح حيث
منزل دمرت بالكامل أو شبه دمرت  20660مدرسة دمرت وان  242وذكرت األمم المتحدة أن 

مستشفيات أغلقت وعلى األقل  1منزل تضررت ولكنها ما زالت قابلة لإليواء وان  1431إضافة إلى 
 منشأة صحية دمرت 14

مالجئ تابعة لالونروا وذلك يوم الرابع والعشرين من تموز،  3قوات الحتالل هاجمت  وذكر أن
شخصا بمن  23شخص ما أدى إلى استشهاد  2100حيث قصف ملجأ في بيت حانون تواجد فيه 

طفال، أما في الثالثين من تموز فقد تم قصف ملجأ في  11بمن فيهم  210أطفال وجرح  6فيهم 
 213أطفال وأصيب  4شخصا بمن فيهم  26شخص ما أدى إلى استشهاد  3300جباليا تواجد فيه 
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 3000طفال ، أما الملجأ الثالث فقد قصف في الثالث من آب في رفح وقد تواجد فيه  66بمن فيهم 
 أطفال. 1بمن فيهم  17أطفال وجرح  8بمن فيهم  22شخص ما أدى إلى استشهاد 

ألف قد تأثروا نتيجة الحرب  800بالغ عددهم مليون ووأكد التقرير على أن كل سكان قطاع غزة ال
 امرأة". 3062طفال و 1877شخص على األقل من بينهم  6100وقال" أصيب 

ألفا تشردوا في  110وذكر )اوتشا( أن أكثر من نصف مليون فلسطيني شردوا بسبب الحرب وقال" 
 ب"مالجئ الونروا والمدارس الحكومية أو تمت استضافتهم من قبل أقار 

وأشار إلى أن مليون ونصف المليون فلسطيني لم يتواجدوا في مالجئ عانوا من نقص المياه في 
 ساعات. 4حين ل تتوفر الكهرباء في غزة خالل الحرب إل لفترة ساعتين إلى 

7/6/2502األيام، رام هللا،   
 

 البحث عن مفقودينواستمرار  باليوم الثاني للهدنة.. جثامينالانتشال تواصل نقاذ اإل فرق غزة:  .23
تمكنت فرق إنقاذ من الهالل األحمر والدفاع المدني، من انتشال جثماني شهيدين من  محمد الجمل:

تحت أنقاض منزل مدمر في بلدة خزاعة الحدودية إلى الشرق من محافظة خان يونس أمس، وخمسة 
فيما تواصلت أعمال جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في بلدة الشوكة الحدودية شرق مدينة رفح، 

 البحث عن مفقودين، يعتقد أنهم استشهدوا جراء القصف اإلسرائيلي.
فلليوم الثاني على التوالي، واصلت فرق من الدفاع المدني يعاونهم عشرات المتطوعين، وبالستعانة 
 بجرافات ومعدات حفر ثقيلة، رفع أنقاض عشرات المنازل، التي تصدر منها رائحة جثامين متحللة،

 أو أبلغ سكانها عن مفقودين، للبحث عن شهداء يعتقد وجودهم تحت أنقاض المنازل.
وفي مدينة شرق مدينة رفح، ثمة معلومات مؤكدة عن وجود ما ل يقل عن عشرين مفقودا، بعضهم 
من المقاومين، لكن لم يعثر على أي منهم حتى اآلن، وهناك معلومات عن وجود مفقودين في مدينة 

 خان يونس.
7/6/2502األيام، رام هللا،   

 
 في عدوانه على غزة االحتالل استخدم براميل متفجرة إلحداث أكبر قدر من الدمار"األيام":  .24

قال مواطنون عادوا إلى منازلهم المدمرة خالل العدوان على قطاع غزة: إن قوات  حسن جبر:
 مناطق متعددة.الحتالل استخدمت البراميل المتفجرة لتدمير المنازل والمنشآت في 
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ووفقا لشهادات المواطنين، فان قوات الحتالل استخدمت البراميل المتفجرة التي تحدث دمارا وخرابا 
 كبيرين في مناطق متعددة خاصة في بيت حانون والشجاعية ورفح وبيت لهيا.

بيت  وأكد المواطن أشرف المصري من بيت حانون لر "األيام" أنه اكتشف لدى عودته إلى منزله في
حانون أول من أمس هيكال  لبرميل متفجر كان تحت انقاض المنزل، لفتا الى ان البرميل المتفجر 

 تسبب في تدمير منزله ومنزل عائلته واشقائه واقاربه في شارع المصر.
وقال مواطنون في حي الشجاعية شرق غزة ان نفس التدمير شهده الحي خالل الحرب على غزة 

 ز والمنصورة والمنطار وبغداد والتفاح.خاصة في شوارع النزا
كما استخدمت قوات الحتالل صواري  جديدة تطلقها طائرات الستطالع وهي ذات طاقة تدميرية 

مترا مثلما  21بسيطه لكنها قادرة على قتل عدد كبير من األفراد في محيط سقوطها بما ل يقل عن 
 األونروا في رفح قبل أيام.فعلت في استهدافها للنازحين من بيوتهم في مدرسة 

7/6/2502األيام، رام هللا،   
 
 بعد إعالن الهدنة غزة قطاع األمراض المعدية تجتاح سكان .25

لكن آثارها القاسية ل تزال رازحة على الفلسطينيين  في قطاع غزة، ُعّلقت الحرب: سناء كمال -غزة 
المواجهات. لم يكن ينقص الناجين  في غزة ممن أنهكهم النزوح وقلة ذات اليد مع ثالثين يوما  من

من الموت سوى خطر انتشار األمراض واألوبئة التي باتت تجتاح قطاع غزة، وخاصة بين العائالت 
 النازحة التي تجمعت في مراكز اإليواء.

هذه المراكز التي لم تحمهم من غدر الطائرات اإلسرائيلية أيضا ، لم تكن بيئة سليمة تحميهم من 
ئة المعدية، وكالعادة كان نصيب القهر األكبر على األطفال والنساء الذين على قلة انتشار األوب

الدواء قد ل يجدون مكانا  للعالج أمام آلف الجرحى نتيجة العدوان، بل قد يخجل أحدهم من الذهاب 
 إلى المستشفى ألنه مريض، فيما ل يجد المصابون مكانا  يرقدون فيه.

ان إلى من بقي حيا  يكثر الحديث والشكوى من المرض، وخاصة في ومن بين السالم والطمئن
المناطق التي بقيت فيها جثث الشهداء أليام طويلة. ولعل مرض الجدري هو األكثر انتشارا  بين 
النازحين، وتليه األنفلونزا والتهاب اللوز اللذان يصاحبهما ارتفاع درجات الحرارة بصورة لفتة بين 

تدخل إلى مدرسة إيواء حتى يكون عدد من الموجودين يحّكون أجسامهم بطريقة المصابين. وما إن 
 لفتة ومستمرة، إلى حد أن بعضهم تخرج الدماء من أيديهم وأقدامهم.
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من األهمية بمكان التنبيه إلى أن انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من أسبوع في عدة مناطق حال 
ترك الناجين من موت إسرائيل يصارعون األمراض المعدية. دون وصول المياه إلى تلك األماكن، ما 

سبب آخر يجب اإلشارة إليه، هو توقف البلديات وجهات أخرى لها عالقة بقضايا النظافة عن العمل 
 لمدة شهر في ظل الستهداف الذي لم يسلم منه المسعفون أول .

7/6/2502األخبار، بيروت،   
 

 ن اإلسرائيلي على غزة طفل بالعدوا 255: مقتل "اليونيسف" .26
طفل قتلوا في الهجوم  400ذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أكثر من : قنا -غزة 

 ألف بصدمة ويواجهون مستقبال قاتما للغاية. 400اإلسرائيلي على قطاع غزة، بينما أصيب نحو 
يل ايرنسايد، إن إعادة بناء حياة وقالت رئيسة المكتب الميداني التابع لر"يونيسيف"، في غزة، بيرن

األطفال، ستكون جزءا من جهد أكبر بكثير إلعادة بناء القطاع، بمجرد أن يتوقف القتال بصفة 
دائمة. مضيفة، "كيف نتوقع أن يهتم اآلباء بأبنائهم؟ ومن سيرعى هؤلء األطفال ومن يقوم بتربيتهم 

ر قادرين على الحياة كبشر؟"، في إشارة منها بطريقة إيجابية وتنشئتهم؟ إذا كانوا هم أنفسهم غي
 لآلباء.

وأوضحت ايرنسايد، "هناك أناس فقدوا كل أفراد العائلة في ضربة واحدة، كيف يمكن للمجتمع أن 
من شهر  4يتعامل مع هكذا وضع؟". مشيرة إلى أنه، بحسب تقارير المنظمة األممية، فإنه حتى الر

من العدد اإلجمالي للقتلى المدنيين، فيما كان أكثر  %32أطفال، أي  408أغسطس الجاري، قتل 
 عاما أو أقل. 21من الذين قتلوا، أعمارهم تتراوح ما بين  %70من 

 7/6/2502الشرق، الدوحة، 
 
 غزة أزمة صحية خطيرة تواجه الفلسطينيين في قطاع "أوكسفام" .27

أن الفلسطينيين في قطاع الخيرية من  "أوكسفام"حذرت منظمة : رويترز - أ ف ب -لندن  - جنيف
غزة "يواجهون أزمة صحية خطيرة بسبب الدمار وتلوث إمدادات المياه" جراء العدوان اإلسرائيلي الذي 

 يوما . 16استمر 
وقالت في بيان صحافي أمس إن القصف اإلسرائيلي "تسبب في تدمير عشرات آبار المياه واألنابيب 

الف  21ض  مياه الصرف الصحي". وأضافت أن "حوالى والخزانات، وتلويث المياه العذبة، بسبب 
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طن من النفايات الصلبة تمأل الشوارع"، مشيرة الى أن "محطات ض  المياه على وشك التوقف عن 
 العمل، بسبب نفاد الوقود، وهناك الكثير من األحياء من دون كهرباء منذ أيام عدة".

رت تماما ، األمر الذي حرم المواطنين في غزة من ولفتت المنظمة إلى أن "البنية التحتية للمياه ُدم
الطب ، واستعمال المراحيض، أو غسل اليدين". ووصفت مخاطر الصحة العامة الحالية بأنها 

 71"ضخمة". ورحب رئيس المنظمة في فلسطين و"إسرائيل" نيشانت باندي بوقف إطالق النار لمدة 
"البنية التحتية في غزة قد تأخذ شهورا  أو سنوات  ساعة، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، مستدركا  أن

 حتى تتعافى تماما ".
وقال باندي إنه "قبل اندلع العنف الشهر الماضي، كان الناس في غزة يعانون في شكل كبير بسبب 
الحصار اإلسرائيلي، والعقوبات الجماعية على السكان المدنيين، التي تتمثل بمنع دخول أو خروج 

 ئع، وتدمير القتصاد، ما تسبب في تآكل الحقوق األساسية للسكان".الناس والبضا
وأضاف أن "الظروف الصحية العامة في غزة تزداد سوءا  كل ساعة، ومع بدء نفاد الماء، فإن خطر 
انتشار األمراض كبير، ووقف إطالق النار وحده لن يكون كافيا  إلنهاء المعاناة في غزة، بل يجب 

ا كان هناك توافق جدي على وجوب انتعاش حقيقي وسالم دائم لكل من أن ينتهي أيضا ، إذ
 اإلسرائيليين والفلسطينيين".

 7/6/2502الحياة، لندن، 
 
 دمر مقر اتحاد الكرة في غزةيُ االحتالل  .28

تعرض مقر اتحاد الكرة الفلسطيني، في بيت لهيا، شمال قطاع غزة، إلى : أشرف مطر - رام هللا
استهدافه المباشر من قبل طائرات ومدفعية الحتالل، خالل عدوانها الحالي دمار كبير، من جراء 

 الممتد على القطاع منذ تسع وعشرين يوما .
ولحقت أضرار بالغة بمبنى التحاد الفلسطيني لكرة القدم، وخاصة قاعة المحاضرات والحتفالت 

 افذ واألبواب وجدران الغرف.بالمبنى حيث تم تدميرها بشكل كلى، فيما لحقت أضرار بالغة بالنو 
وقال محمد العمصي األمين العام المساعد لتحاد الكرة الفلسطيني ان التحاد ل يستطيع اآلن تقدير 

 .حجم الخسائر التي لحقت بمقر التحاد
7/6/2502الشرق، الدوحة،   
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 سعلى غزة في مستشفيات القد العدوانالبطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث يعود ضحايا  .29
عاد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين : القدس المحتلة

واألردن، مساء امس عددا  من مصابي الهجوم العسكري على قطاع غزة والذين يتلقون العالج في 
 مستشفيات القدس. ورافق غبطته عدد من المطارنة والكهنة وأبناء الكنيسة األرثوذكسية.

مصابين بان يعتبروا بطريركية القدس للروم األرثوذكس بيتهم الثاني وهم ُمرحب بهم في أي وقال لل
وقت لحين عودتهم معافين الى بيوتهم في غزة، مؤكدا  ان الواجب اإلنساني ُيحّتم على الجميع 
المساهمة في التخفيف من اَلم المأساة اإلنسانية والكارثة العنيفة التي تعرضت لها مدن وقرى 

 .كما قرر فتح صناديق لجمع التبرعات في الكنائس لصالح قطاع غزة ومخيمات قطاع غزة.
7/6/2502الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 يشتكون من التنكيل بهم "عوفر"وسجناء  "الرملة"األسرى المرضى يتعرضون للتفتيش عرايا في  .31

المريض رياض العمور، في  نقل محامي نادي األسير، عن األسير: فادي أبو سعدى -رام هللا 
باقتحام قسم األسرى المرضى،  "المتسادة"، كيف قامت قوات القمع التي تعرف بر "عيادة سجن الرملة"

 وتفتيشهم تفتيشا  عاريا ، وعاثت خرابا  وفسادا  في غرفهم دون أي مبرر.
الّسجن  في السياق ذاته، اشتكى األسرى في سجن عوفر من عدة ظروف تنكيلية فرضتها إدارة

عليهم، ونقل محاميا نادي األسير اللَذان زارا األسرى في السجن، عنهم، أن ما تسمى بروحدات قمع 
، اقتحمت الّسجن واخضعته للتفتيش، وعاثت بمحتويات األسرى خرابا ، "درور، يماز، كيتر"السجون، 

 بذريعة البحث عن أنفاق.
7/6/2502القدس العربي، لندن،   

 
 عقوبات على األسرىض تفر  "مجدو" السجون في إدارة .30

بأنهم تعرضوا لتفتيش شبه عاٍر، عقب  "مجدو"نقل محامي نادي األسير عن األسرى في  :رام هللا
 ( من السجن.6( في القسم )21لغرفة رقم ) "قوات قمع السجون"اقتحام ما تسمى بر

قوة فرضت عليهم خلع جاءت أقوال األسرى أثناء زيارة محامي النادي لهم، إذ أشاروا إلى أن ال
جبارهم على الجثوم أرضا  ألكثر من أربع ساعات. وأضافوا بأن  مالبسهم، وقامت بتقييدهم للخلف وا 

 القوة وّجهت لألسرى الشتائم واأللفاظ النابية، وقامت بتحطيم جميع األغراض الخاصة باألسرى.
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إذ سحبت كافة األجهزة  ( من القسم ذاته،21، 1، 4كما فرضت إدارة السجن عقوبات على غرف )
 ."الفورة"من الخروج لر همسبوع، وحرمتألوا غالقها  "الكنتينة"الكهربائية وأدوات الطعام، وشرعت بإفراغ 

7/6/2502األيام، رام هللا،   
 
 ببلدة بيت أمر بالّضفةمع االحتالل جرحى في مواجهات  .32

جيش الحتالل، في بلدة بيت  اندلعت مواجهات، مساء يوم األربعاء، بين شبان فلسطينيين وقوات
 أمر شمال محافظة الخليل بالّضفة الغربية، أسفرت عن جرح ثالثة فلسطينيين بالرصاص المطاطي

وأفاد الناطق باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والستيطان ببيت أمر محمد عوض، أن الصابات 
صابات في األجزاء العلوية من وقعت بمواجهات اندلعت قرب مستوطنة )كرميتسور(، وتركزت اإل

وأطلقت قوات الحتالل الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى  الجسم.
إصابة عدد منهم بحالت اختناق عولجوا ميدانيا، وألقى الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه 

 ل المستوطنة.الجنود أدت إلى إصابة جندي بحجر في وجهه تم نقله إلى داخ
8/6/2502، فلسطين أون الين  

 
 شركة مياه اليرموك تتسلم أجهزة خاصة لصيانة خطوط الصرف الصحي بدعم ياباني  .33

تسلمت شركة مياه اليرموك عددا من الجهزة الخاصة لصيانة خطوط المياه والصرف الصحي من 
 ض مائية.الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ضمن جزء من منحة يابانية لغرا

وستعمل الوكالة على تنظيم برنام  تدريبي على هذه الجهزة لكوادر صيانة شبكات الصرف الصحي 
 وشبكات المياه في الشركة.

مليون دولر سيجري من  14وبين أن قيمة المنحة اليابانية الجمالية لعدة مشاريع تبلغ حوالي 
جنوب دوار صحارى وباتجاه دوار الثقافة ملم من حوفا الى  600خاللها تنفيذ خطوط ناقلة بقطر 

حل مشاكل قرى بيت راس وحنينا والحي الشرقي بشارة الذيابات لغاية دوار البياضة لتسهم إلومنه 
 في مدينة اربد.

  7/6/2502السبيل، عمان، 
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 لزمالئهمعلى قتل االحتالل ينظمون وقفة احتجاجا  موظفون "األونروا" رفح:  .34
وم األربعاء، وقفة يي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، نظم العشرات من موظف

موظف ا من موظفي الوكالة خالل العدوان  22في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة؛ احتجاجا على مقتل 
 اإلسرائيلي على القطاع، وقصف عدد من مدارس "أونروا" تضم مئات النازحين.

دى المدارس التابعة لر"أونروا" في رفح، األمين العام للمبادرة وشارك في الوقفة التي نظمت في إح
، في زيارة على 1024-8-4الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الذي وصل القطاع، الثنين 

 رأس وفد طبي.
وقال البرغوثي في كلمٍة له إن "ما يجري من استهداف لطواقم )أونروا( وقصف النازحين في 

ب  ادة جماعية، ودليل واضح على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم".مدارسها، مجزرة وا 
8/6/2502، فلسطين أون الين  

 
 مصانع عن العمل في غزةالمليون دوالر خسائر من توقف  27 ":لصناعات الفلسطينيةااتحاد " .35

قال التحاد العام للصناعات الفلسطينية، إن الحصيلة األولية لخسائر القطاع الصناعي  :األناضول
 مصنعا ، تعرضت للقصف بشكل مباشر ودمرت كليا . 234ي غزة، يقدر بتدمير ف

وذكر بيان صادر عن التحاد، حصلت األناضول على نسخة منه، صدر مساء الثالثاء، إنه إلى 
ألف عامل في قطاع غزة، سرحوا من وظائفهم بسبب  30جانب المصانع المدمرة، فإن أكثر من 

 .%11نسب البطالة ألكثر من العملية العسكرية، ما يرفع 
وأظهرت احصائية أوردها البيان، بأن الخسائر نتيجة التوقف عن العمل في هذه المصانع خالل 

مليون دولر، مشيرا  إلى أن الرقم مرشح لالرتفاع مع تواصل  47األربعة أسابيع من العدوان تجاوزت 
 الفرق الفنية إحصاء الخسائر وتوثيقها.

العامة واإلسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة، في وقت  وقال وزير األشغال
سابق، إن الصناعات بقطاع غزة "رغم بدائيتها، ممثلة بصناعة األغذية، وصناعة األثاث، وما 

مليون دولر  300يتبعها من عمليات تجارية واستيراد المواد الخام األولية، فإن خسائرها تقدر بنحو 
مليون هي خسائر اقتصادية غير مباشرة ناتجة عن ارتفاع  600ي، والقيمة المتبقية نحو أمريك

 معدلت البطالة والفقر وتدمير البنى التحتية".
8/6/2502السبيل، عمان،   
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 غزة قطاعو ألفا  في الضفة  008 بلغت 2503الصحة: مواليد العام  وزارة .36
مواليد  107ألفا  و 226المبلغ عنهم العام الماضي بلغ  أفادت وزارة الصحة أن عدد المواليد :رام هللا

من مجمل المواليد،  %12.4مولودا  ذكرا ، بنسبة  681ألفا  و 16في الضفة وقطاع غزة، منهم 
 .1021عن عدد المواليد المسجلين في العام  %2.7بانخفاض قدره 

ز المعلومات الصحية فيها الصادر عن مرك 1023وقالت الوزارة في التقرير الصحي السنوي للعام 
من مجمل المواليد، فيما تم  %11.8مواليد في الضفة بنسبة  401ألفا  و 62أنه تم التبليغ عن ولدة 

في غزة، وبلغت نسبة المواليد الذكور المسجلين  %47.1مولود بنسبة  801ألفا  و 14التبليغ عن 
 من مجمل المواليد. %12.4في فلسطين 

 11.6بأن معدل المواليد الخام المبلغ عنها في فلسطين بلغ  1023رة للعام وأشارت معطيات الوزا
من السكان، وفي قطاع غزة  2000لكل  11.3من السكان، حيث بلغ في الضفة  2000لكل 
 من السكان. 2000لكل  32.7

7/6/2502الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 لستة مع غزة" بفتح المعابر اإسرائيلوزير الخارجية المصري يطالب " .37
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري "إسرائيل" بفتح المعابر الستة مع : وكالت –القاهرة 

 قطاع غزة لتوفير الحتياجات الضرورية واإلنسانية للشعب الفلسطيني وإلعادة إعمار القطاع.
لموضوعات وأشار شكري، خالل مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي إلياس جاو، إلى أن هذا من ا

الرئيسة التي سيتم تناولها في المفاوضات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني باإلضافة إلى 
التوصل إلى حلول لستعادة الميناء البحري في قطاع غزة، و"هذا يخضع للمفاوضات بين الجانبين 

 ".التي بدأت بينهما بالفعل بطريقة غير مباشرة ونأمل أن تلبي المصالح الفلسطينية
وشدد على أن مصر تعمل بكل اجتهاد وجد للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطالق النار في قطاع 
غزة قائال "إنها عملية معقدة وليست يسيرة وهناك إصرار للتوصل إلى حلول لحماية الشعب 

 الفلسطيني وتحقيق مصلحته".
المباشرة لطالع الجانبين  وقال إن "المفاوضات بدأت منذ وقت وجيز وهناك تكثيف للمفاوضات غير

مكانية التوصل لتفاق بين الجانبين".  الفلسطيني واإلسرائيلي واستخالص مجالت المرونة وا 
 7/6/2502وكالة سما اإلخبارية، 

 



 
 
 

 

 
           35ص                                     3352 العدد:     7/6/2502 الخميس التاريخ:

 

 قطاع غزة مسؤولة عن "إسرائيل"مصدر مصري: مفاوضات وقف إطالق النار مستمرة.. و .38
لمخابرات المصرية محمد فريد التهامي أمس للمرة التقى رئيس جهاز ا: محمد الشاذلي -القاهرة 

الثانية الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات وقف النار في قطاع غزة برئاسة عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح عزام األحمد للبحث في الجهود التي تبذل للتوصل إلى هدنة دائمة لوقف إطالق النار. 

ت والتصالت التي أجريت مع الجانب اإلسرائيلي والجهود وأطلع التهامي الوفد على نتائ  المفاوضا
 التي تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان على غزة وتحقيق المطالب الفلسطينية.

وفّند مصدر مطلع الموقف المصري من معبر رفح وقطاع غزة عموما ، مؤكدا  أن "الموقف من 
بين الضفة وقطاع غزة وتوحيد الشعب  القطاع يقوم على عاملين أساسيين: عدم تكريس النقسام

الفلسطيني من ناحية، وعدم إلقاء مسؤولية قطاع غزة على مصر من ناحية أخرى". وشدد على أن 
""إسرائيل" ل تزال سلطة احتالل للقطاع، وهي مسؤولة عنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وأن 

عان على عاتق "إسرائيل" وفقا  للمواثيق المسؤولية الكاملة لقطاع غزة والحصار المضروب حولها يق
والمعاهدات الدولية وقرارات األمم المتحدة بصفتها سلطة الحتالل، ف"إسرائيل" هي التي تحاصر 

معابر(، ول تسمح بعبور السلع  6القطاع برا  وبحرا  وجوا ، وأغلقت المعابر على الجانب اإلسرائيلي )
لقاء مسؤوليته بالكامل على مصر".والبضائع أو مرور األفراد بهدف محاصر   ة القطاع وا 

وأكد سعي مصر الى "الوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه األشقاء في فلسطين المحتلة في قطاع غزة 
والضفة الغربية من خالل الموازنة بين اعتبارين أساسيين: الحفاظ على األمن القومي المصري 

هداف العسكريين والشرطة، وعمليات التهريب الجارية )تهريب السالح، وتدمير خطوط الغاز، واست
من شبكات إجرامية عبر الحدود... إل (، وبين محاولة تخفيف الحصار المضروب على القطاع من 
خالل تسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح، وكذلك التنسيق لدخول 

عبر رفح مخصص لعبور األفراد فقط وليس مؤهال  المساعدات اإلنسانية للمساعدة، علما  أن م
 لالستخدام التجاري".

يصال  وأشار إلى "استمرار السلطات المصرية في فتح المعبر والسماح بمرور األفراد عبره وا 
المساعدات اإلنسانية إلى أهالي القطاع، رغم الظروف الستثنائية التي مرت ول تزال تمر بها 

ت العسكرية لمكافحة اإلرهاب في منطقة شمال سيناء وهدم األنفاق بين مصر، وعلى رأسها العمليا
مصر والقطاع والتي كانت سببا  في كثير من المشاكل األمنية لمصر، وكانت مصدرا  للقالقل، ليس 

نما على الصعيد اإلقليمي أيضا ".  على الصعيد الوطني فقط، وا 
 7/6/2502الحياة، لندن، 
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 عن غزة مطالب فلسطينية بينها رفع الحصار أربعةفقت على " واإسرائيلمصدر مصري: " .39

قال مصدر دبلوماسي مصري ان الجانب  ومحمد عبد اللطيف: ،أشرف الهور -القاهرة  ،لندن ،غزة
اإلسرائيلي وافق "مبدئيا" عدد من المطالب التي قدمها الوفد الفلسطيني في ورقة موحدة في اجتماع 

 صرية اللواء محمد فريد التهامي قبل يومين.مع مدير المخابرات العامة الم
ان "إسرائيل" وافقت على وقف شامل لكافة  "القدس العربير"كد المصدر في تصريحات خاصة لأو 

العمال العدائية ضد الفلسطينيين، ورفع كامل للحصار ودخول كافة المساعدات الغاثية والنسانية 
المتعلقة بإطالق سراح السرى من صفقة شاليط، دون تأخير من كافة المعابر، وكذلك المطالب 

والدفعة الرابعة من المعتقلين، على ان يتم بحث التنفيذ لحقا، واخيرا زيادة نطاق الصيد البحري في 
 غزة الى اثني عشر ميال بحريا حسبما نصت الورقة الفلسطينية.

، وبناء ميناء بحري، واعادة فتح اما المطالب التي رفضتها "إسرائيل" فتتمثل في اعادة فتح مطار غزة
 الطريق البري بين غزة والضفة الذي كان قائما في الماضي.

واشار المصدر الى ان القاهرة تتبنى بالكامل مطالب الوفد الفلسطيني وستواصل الضغط على 
ت "إسرائيل" لالستجابة لها، وان اجواء الجتماعات المصرية مع الوفد الفلسطيني بكافة فصائله كان

"ودية وايجابية للغاية"، وان القاهرة ستعمل خالل الساعات المقبلة على تمديد وقف النار المؤقت 
الذي ينتهي الجمعة في الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة )السادسة بتوقيت غرينتش( الى ثالث ايام 

دلة والمشروعة، اضافية او تحويله الى وقف دائم على اساس "استجابة الحتالل لشروط المقاومة العا
 وهي مطالب شعب بأكمله".

وبالنسبة الى حديث "إسرائيل" عن ربط التهدئة بما أسمته "نزع سالح المقاومة"، قل المصدر "ان هذا 
الكالم لالستهالك المحلي فقط، وانه لم يكن مطروحا اصال على مائدة المفاوضات، وبالتالي لم 

 يناقشه أحد".
رية فرضت حالة من التعتيم العالمي على المفاوضات غير المباشرة وكانت المخابرات العامة المص

بين الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي، ومنعت وصول العالميين الى الفندق البعيد نسبيا عن وسط 
القاهرة حتى تم التوصل الى اتفاق مبدئي قابل للتطوير، حتى ان اعضاء في الوفد الفلسطيني شبه 

 اوضات "كامب ديفيد" في العام الفين.الترتيبات بأجواء مف
 7/6/2502القدس العربي، لندن، 
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 انطالق قافلة األزهر الطبية إلى قطاع غزة  .41
أحمد الطيب، شي  األزهر الشريف، تحركت صباح  .في إطار توجيهات د: شيماء عبد الهادي

توي على كمية كبيرة األربعاء قافلة األزهر الشريف إلغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتي تح
من األدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في مجال الجراحة، وجراحة العظام، والحروق، وتحتوي 

 طّنا  من المواد الغذائية الضرورية، وألبان األطفال. 40كذلك على ما يقرب من 
 8/6/2502األهرام، القاهرة، 

 
 عبروا من رفح خالل العدوان على غزة  8505مصر:  .40

أكد مصدر مصري مسؤول، استمرار معبر رفح بشكل مستمر منذ بداية : أيمن قناوي -اهرة الق
العمليات العسكرية اإلسرائيلية علي قطاع غزة، من خالل استقبال الجرحى والحالت اإلنسانية ونقل 

 وقال المصدر، األربعاء، إن عدد الذين عبروا من قطاع غزة إلي المساعدات الغذائية والدوائية.
فلسطينيا ، في حين بلغ عدد الذين عبروا  3600أغسطس تجاوز  3مصر منذ فتح المعبر وحتى يوم 

 شخصا  خالل نفس الفترة. 1210من مصر إلي غزة حوالي 
 7/6/2502الشرق، الدوحة، 

 
 على غزةوالند تداعيات العدوان اإلسرائيلي أيبحث مع السيسي وعباس و الملك األردني  .42

هللا الثررراني والررررئيس المصرررري عبررردالفتاح السيسررري، خرررالل  عبرررداألردنررري الملرررك بحرررث  :بتررررا –عّمررران 
مس، تطورات األوضاع في غزة، والجهود الهادفة لوقف العدوان اإلسررائيلي، بمرا فيهرا أاتصاٍل هاتفي 

سرررائيلية لتثبيررت الهدنررة بررين الجررانبين، وصررول   إلررى وقررف نهررائي  استضررافة القرراهرة لوفررود فلسررطينية وا 
، وبمررا يمهررد لسررتئناف مفاوضررات السررالم وفررق حررل الرردولتين، إضررافة إلررى غررزة ن علررى قطرراعللعرردوا

 استعراض الزعيمين ما يبذل من جهود لتأمين المساعدات اإلنسانية والطبية ألبناء غزة.
 للمبادرة المصرية في هذا التجاه. بالده دعم الملك األردنيوجدد 

يلي علرى القطراع، وسربل إعرادة إعمرار مرا دمرتره آلرة الحررب وبحث الزعيمان ترداعيات العردوان اإلسررائ
 اإلسرائيلية هناك.

خررالل اتصرراٍل هرراتفي مررع الرررئيس الفلسررطيني محمررود عبرراس امررس  األردنرريمررن جهررة ثانيررة أكررد الملررك 
 مواصلة األردن لجهوده مع المجتمع الدولي في سبيل ضمان إدامة وقف العدوان اإلسرائيلي.
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والرئيس الفرنسي فرانسوا أولند، خالل اتصرال هراتفي امرس، مجمرل تطرورات  ياألردن بحث الملك كما
لضرمان إدامرة وقرف العردوان  ودوليرا   األوضاع فري الشررق األوسرط، خصوصرا  الجهرود المبذولرة إقليميرا  

 اإلسرائيلي على قطاع غزة.
  7/6/2502 ،الرأي، عّمان

 
 وتدعو لـ"االستثمار" في انتصارات غزةتؤكد على خيار المقاومة  األردنية الحركة اإلسالمية .43

دعمهررا للمقاومررة اإلسررالمية فرري قطرراع  األردنيررة فيمررا أكرردت الحركررة اإلسررالمية: هررديل غّبررون -عّمرران 
غرررزة، وخيرررار الجهررراد كسررربيل وحيرررد لتحريرررر فلسرررطين، نرررددت بمرررا أسرررمته برررر"التواطؤ الرسرررمي العربررري"، 

 جم التضحيات التي قدمها أهالي غزة".أمام ح واعتبرت الموقف الحكومي األردني "قاصرا  
جررراء ذلرررك خرررالل مرررؤتمر صرررحفي، عقرررده أمرررين عرررام جبهرررة العمرررل اإلسرررالمي حمرررزة منصرررور، ونائرررب 
 المراقرب العررام لإلخروان المسررلمين زكرري بنري ارشرريد أمررس، اعتبررا فيرره "أن العرردو الصرهيوني فشررل فشررال  

 .منها" في غزة وأن المجاهدين أخرجوا العدو مذلول   ذريعا  
ودعرررا القياديررران إلرررى المشررراركة فررري المهرجررران الجمررراهيري الرررذي تقيمررره الحركرررة اإلسرررالمية مسررراء غرررد 

 الجمعة في طبربور، احتفاء "بالنصر في غزة".
"، فيمررا اعتبررر وشررددا علررى ضرررورة السررتثمار فرري "النتصررارات الترري حققتهررا المقاومررة فرري غررزة سياسرريا  

بني انطالق فعاليات جماهيرية تضرامنية مرع غرزة، تسرتدعي منصور أن العودة إلى الحراك الشعبي وت
مواصررلة الحررراك الجمرراهيري المطالررب باإلصررالح السياسرري الشررامل، مجررددين المطالبررة "بررإعالن  أيضررا  

 بطالن اتفاقية وادي عربة، وطرد السفير اإلسرائيلي من عّمان".
أن الحررررتالل  هررررر"، رائيررررا  وقررررال منصررررور إن المقاومررررة فرررري غررررزة "كسرررررت أسررررطورة الجرررريش الررررذي ل يق

الصرهيوني لرم يرتمكن مرن تحقيرق "أهدافره المعلنرة للحررب علرى غرزة، وأن دخولره البرري الرى القطراع لررم 
 ، والهدف منه لم يكن لتدمير األنفاق" كما ذكر. يكن شامال  

 "وفيما أشاد منصور بالموقف القطرري مرن العردوان علرى غرزة، "انتقرد منصرور المواقرف العربيرة عمومرا  
 حيال أحداث غزة، خاصة التي "انحازت إلى آلة القتل الصهيونية" بحسب وصفه.

فري الوقرت ذاتره إعرادة مصرر التري رأى "أنهرا  كما هاجم بشدة موقف القيادة المصررية مرن غرزة، رافضرا  
ن المقاومرة إوقرال  لى عهد مبارك، واإلبقاء على حصار الشعب الفلسطيني في القطاع.إتمر بأزمة"، 

سررالميا   نية لررم تررنجح فرري غررزة فقررط بررل نجحررت عربيررا  الفلسررطي برردليل انطررالق خمسررين ألررف  وعالميررا   وا 
 متظاهر أمام البيت األبيض.
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مرررن جهتررره، اعتبرررر بنررري ارشررريد أن النتصرررارات التررري تحققرررت فررري قطررراع غرررزة مررردعاة لالسرررتثمار، وأن 
ومرة بعرد الرذي أنجرز لرم الرى أن "الرهران علرى فشرل المقا النتصار لم يعد موضع جدل ونقاش، مشريرا  

يعرررد لررره مكررران"، خاصرررة بعرررد أن اعتررررف العررردو الصرررهيوني اعترافرررات متكرررررة بفشرررله وهزيمتررره.. خيرررار 
 المقاومة انتصر". 

وفيمرررا أشررراد بنررري ارشررريد بمواقرررف دول أمريكرررا الالتينيرررة، أشرررار الرررى دول "مرررا يسرررمى بالعتررردال" التررري 
طريررق علررى مررن صررنع النصررر بدمائرره وثباترره وصررفت حمرراس بأنهررا جماعررة إرهابيررة، وحاولررت "قطررع ال

وأكد أن من حق "من صنع النصر بالتضحيات بل مرن  وقطع الطريق على الستثمار في المستقبل".
واجبه أن يستثمر النصر، وأي نصر عسكري في الميدان دون اسرتثمار سياسري يصربح حردثا تاريخيرا 

الحرب لم تنته في غرزة بعرد، وأن الشرتباك ليس له قيمة أو وزن". وأعرب بني ارشيد عن اعتقاده بأن 
السياسرري مسررتمر، فرري محاولررة استحضررار السرريناريوهات المقبلررة، بحسررب وصررفه، لفتررا الررى أن لرردى 

واعتبرررر أن ملرررف األسررررى والمعتقلرررين هرررو "الملرررف  المقاومرررة أوراقرررا كبيررررة وكثيررررة وروحرررا قتاليرررة عاليرررة.
"، وكرررذلك متابعرررة "مجرمررري الحررررب د "إدارتررره سياسررريا  األبررررز فررري المرحلرررة القادمرررة" وأن المقاومرررة بصرررد

 واإلبادة الجماعية". 
  7/6/2502 ،الغد، عّمان

 
 بعد مشاركته بتظاهرة تضامنية مع غزة استشهاد أردني تعذيبا  في السجون اإلسرائيلية .44

( فرري سررجون الحررتالل عامررا   36ردنرري وائررل مصررطفى )األمررواطن الاستشررهد : غررادة الشرري  - عّمرران
رائيلي بعررد اعتقالرره أثنرراء تواجررده بطريقررة غيررر شرررعية داخررل األراضرري الفلسررطينية المحتلررة العررام اإلسرر

 ، وفق ما أبلغ "الغد" شقيقه.2648
وبحسب شقيقه قتيبة، كان وائل يعمل في تل أبيب منذ عام ونصف، واعتقل خالل تواجده في مناطق 

 هناك شهدت مظاهرات تضامنية مع غزة.
خفرررت األسرررباب الحقيقيرررة للوفررراة، وادعرررت أنررره تررروفي إثرررر تعرضررره للسرررقوط خرررالل وقرررال إن إسررررائيل أ

 التحقيق.
وأشررار قتيبررة إلررى أنرره تررم تأجيررل دفررن جثمرران شررقيقه بسرربب تشرركيل لجنررة أطبرراء بإيعرراز مررن الحكومررة 

 إلعادة تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة. 
 7/6/2502 ،الغد، عّمان
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ذاعة األقصىلقاء تضامني مع اإلعالم البيروت:  .45  فلسطيني وقناة وا 
نظّرررم "اتحررراد اإلذاعرررات والقنررروات التلفزيونيرررة اإلسرررالمية" لقررراء  تضرررامنيا  مرررع اإلعرررالم الفلسرررطيني وقنررراة 
ذاعررة األقصررى، قبررل ظهررر أمررس فرري نقابررة الصررحافة، شررارك فيرره نقيررب الصررحافة محمررد البعلبكرري،  وا 

ية النائرررب السرررابق عبررردهللا قصرررير، رئررريس رئرريس المجلرررس األعلرررى لتحررراد اإلذاعرررات والقنررروات اإلسررالم
مجلررس إدارة "المؤسسررة اللبنانيررة لإلرسررال" بيررار الضرراهر، المرردير العررام لقنرراة "المنررار" ابررراهيم فرحررات، 
المسررؤول اإلعالمرري فرري حركررة حمرراس )لبنرران( رأفررت مرررة، المسررؤول اإلعالمرري فرري الجهرراد اإلسررالمي 

 شر "السفير" الزميل طالل سلمان.أنور طه، ونا .ومدير قناة "فلسطين اليوم" د
 7/6/2502 ،السفير، بيروت

 
 وفد وزاري عربي إلى غزة للتعرف على احتياجاتها نبيل العربي:  .46

نبيل العربي أن وفدا وزاريا عربيا  .أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية دفتحي: مراد  -القاهرة 
رف على حقيقة األوضاع ودراسة احتياجاته اإلنسانية، سيقوم خالل األيام المقبلة بزيارة إلى غزة للتع

 وفى مجال إعادة اإلعمار وللتعبير عن التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال العربي في تصريحات للصحفيين، يوم األربعاء، إن الوفد الوزاري سيضم نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية الكويتي الشي  صباح الخالد الحمد الصباح ممثال لرئيس القمة العربية، ووزير 

صر خارجية المغرب د. صالح الدين مزوار رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة ووزير خارجية م
سامح شكري، ووزير خارجية األردن ناصر جودة، باإلضافة إلى األمين العام للجامعة العربية ومن 

وأوضح العربي، أن قافلة كبيرة من المساعدات  يرغب في النضمام إلى الوفد من الوزراء العرب.
لفترة الراهنة بعد اإلنسانية، ستقوم الجامعة العربية بإرسالها إلى غزة قريبا، مؤكدا أن المطلوب في ا

طراف المعنية خاصة األمم المتحدة من أجل تثبيت وقف إطالق النار في غزة، هو العمل مع كل األ
 إعمار غزة، حيث تقرر عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل يخصص لهذا الغرض.

 7/6/2502الشرق، الدوحة، 
 

 صابيننقل الملتقديم مساعدات لغزة و تركيا تسعى إلقامة جسر جوي لو: أوغ .47
قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يوم األربعاء إن  :نيك تترسال وطولي كارادينيز -أنقرة 

تركيا تسعى للحصول على موافقة مصر و"إسرائيل" على إقامة جسر جوي لتقديم مساعدات إنسانية 
جالء ربما آلف الجرحى الفلسطينيين لتلقي العالج.  إلى غزة وا 
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مليون نازح في  2.1غلو أيضا في مقابلة مع رويترز إن تركيا زادت مساعداتها لنحو واضاف داود أو 
إقليم كردستان العراق بعد تقدم سريع لمسلحي الدولة السالمية نقل أعمال العنف بالقرب من 

 حدودها.
يمكن  وقال داود أوغلو إن الهدنة النسانية في غزة ظلت صامدة لليوم الثاني يوم األربعاء لكنها ل

أن تستمر إل بتلبية الحاجات األساسية مثل الطاقة والمياه والرعاية الصحية. وشردت الحرب األخيرة 
 التي استمرت قرابة شهر نحو نصف مليون فلسطيني.

وقال الوزير التركي "أمس تحدثت مع الرئيس محمود عباس ونريد أن نخرج الشخاص المصابين.. 
عالج الطبي العاجل وقد خصصنا بالفعل أماكن لهم في آلف منهم. هم يحتاجون إلى ال

 مستشفياتنا."
وأضاف "نتحدث مع مصر و"إسرائيل" إلقامة جسر جوي إلرسال مساعدات إنسانية... إذا تم إعطاء 
تصريح فإن )طائرات( اإلسعاف الطائر التابعة لنا ستنقل هؤلء الركاب". ومضى يقول إنه ل يوجد 

 الفلسطينيين الذي يمكن لتركيا عالجهم. حد أقصى لعدد المصابين
وقال داود أوغلو "نأمل ان تنجح المحادثات الجارية في القاهرة في انجاز وقف دائم إلطالق النار 
ونأمل احترام حقوق الشعب الفلسطيني في األيام والشهور والسنوات القادمة... السبيل الوحيد لتحقيق 

"يمكن تحقيق )السالم( إذا تصرف المجتمع الدولي بصورة وأضاف  ذلك هو إقامة دولة فلسطينية."
موضوعية... لكن إذا أعطى إشارة تفيد بأن القانون الدولي والمعايير والقيم يجب أن تحترم من جانب 

 الجميع ما عدا "إسرائيل"... فعندئذ لن يتحقق."
 7/6/2502وكالة رويترز لألنباء، 

 
 " بإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدوليةسرائيلإتحّركات في الجامعة العربية إللزام " .48

شاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة في أعمال الجتماع الثامن والعشرين للجنة كبار المسؤولين 
العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي بدأت أمس األربعاء 

العربية برئاسة المغرب ومشاركة ممثلي وزارت الخارجية بالدول العربية بمقر األمانة العامة للجامعة 
 وكبار المسؤولين المعنيين بمناقشة قضايا األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وقال السفير وائل األسد ممثل األمين العام للجامعة لشؤون نزع السالح النووي إن المشاركين 
ن رئيسيتين، القضية األولى القرار العربي الخاص بالقدرات النووية يناقشون على مدي يومين قضيتي

"اإلسرائيلية" الذي سيقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المؤتمر العام المقرر سبتمبر/ أيلول 
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المقبل، لفتا  إلى أن هذا القرار لم ينجح العام الماضي ألسباب تقوم اللجنة بتحليلها، كما أنها تقوم 
ع خطة تفصيلية لحشد الدعم من دول العالم األعضاء في الوكالة للقرار العربي الخاص بوض

خضاع منشآتها غير المراقبة  بمطالبة "إسرائيل" بالنضمام إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية وا 
 لنظام الضمانات الشاملة. 

 7/6/2502الخليج، الشارقة، 
 
 طارئ الثالثاء حول تداعيات غزة اجتماع وزاري "التعاون اإلسالمي:" .49

تعقد اللجنة التنفيذية بمنظمة التعاون اإلسالمي اجتماعا طارئا ثانيا، الثالثاء المقبل، على : جدة
مستوى وزراء الخارجية، حول تطورات وتداعيات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والسبل الكفيلة 

وأوضحت منظمة  لك بمقر األمانة العامة في جدة.بمواجهته في المحافل اإلقليمية والدولية، وذ
التعاون اإلسالمي، في بيان لها، أن عددا من وزراء الخارجية بالمنظمة أكدوا مشاركتهم في هذا 
الجتماع، حيث تتكون اللجنة التنفيذية للمنظمة من مصر، والسنغال، وتركيا، وترويكا وزراء خارجية 

 نيا، والكويت، باإلضافة إلى األمين العام للمنظمة.عدد من الدول، وهي: السعودية، وغي
 7/6/2502الشرق األوسط، 

 
 قطر تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة  .51

جددت دولة قطر التأكيد على تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني ونضاله للتحرر ا: قن –نيويورك 
روعة، غير القابلة للتصرف.. لفتة الى أن الهجوم على من العدوان اإلسرائيلي ولنيل حقوقه المش

قطاع غزة تجاوز كل األعراف والمبادئ، لسيما باستهدافه المستمر والممنه  للمدنيين والمرافق 
 المدنية في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع.

ل "إسرائيل" لميثاق وقالت دولة قطر إن الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة يعد خرقا فاضحا من قب
األمم المتحدة، كما يعد انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأكدت أن 

 تلك الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وينبغي محاسبة المسؤولين عنها.
اني، المندوب جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ث

الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة، أمام اجتماع الجمعية العامة حول "الحالة في األراضي 
 الفلسطينية المحتلة" والذي عقد في نيويورك اليوم األربعاء بناء على طلب المجموعة العربية.

 7/6/2502الشرق، الدوحة، 
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 مخاوف سودانية من ضربة إسرائيلية .50

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن اتخاذ إجراءات لحماية السودان ضد : عثمانطارق  - تقرير
وعمت حالة من التوجس الشارع السوداني عقب تهديدات  أية ضربة قد توجهها "إسرائيل" للخرطوم.

 صدرت بعدة مواقع إسرائيلية بضرب السودان على خلفية اتهامه بتسليح حركة حماس.
يدات لم تصدر من جهة رسمية إسرائيلية ال ان خبراء عسكريين سودانيين ان تلك التهدمن رغم بالو 

طالبوا الحكومة السودانية بأخذها على محمل الجد، مستندين إلى ضرب "إسرائيل" لعدد من المواقع 
بالعاصمة  لألسلحةالسودانية خالل السنوات القليلة الماضية كان آخرها ضرب مصنع اليرموك 

وسبق ذلك عدة ضربات في اوقات متفرقة نفذها الطيران اإلسرائيلي على  1021الخرطوم في العام 
 اهداف بمدينة بورتسودان الساحلية.

وتأتي هذه التهديدات في ظل انباء نفتها السلطات السودانية تشير إلى ان الطيران اإلسرائيلي نفذ 
شمال الخرطوم، فيما  بمنطقة الجيلي لألسلحةخالل السابيع الماضية ضربة استهدفت مستودعا 
السودان ووصفت ذلك باإلشاعات، وفي  ألجواءنفت القوات المسلحة السودانية اختراق "إسرائيل" 

ذات الوقت نفى وزير الخارجية السودانية علي كرتي ارسال السودان اسلحة الى حركة حماس بغزة، 
 ."على "إسرائيل" ان تبحث لها عن كبش فداء غير السودان"وقال إن 

 7/6/2502بيان، دبي، ال
 
 تقدم مساعدات إغاثية ألطفال غزة  القطرية "راف"مؤسسة  .52

هللا للخدمات اإلنسانية "راف" عن تنفيذ مشروع  أعلنت مؤسسة الشي  ثاني بن عبد: قنا –الدوحة 
أسرة غزاوية متضررة من العدوان  3000توفير حليب ومستلزمات ألطفال قطاع غزة، تستفيد منه 

ألف لاير قطري، لتنفيذ هذا  161وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أنها اعتمدت  اإلسرائيلي.
المشروع بالتعاون مع جمعية دار الكتاب والسنة في القطاع، "حيث يتم إيصال المساعدات لهم في 
أماكن وجود تلك األسر واألطفال في مراكز اإليواء أو المساجد أو المضافات العائلية التي لجأت 

 سر المتضررة مع أطفالها، مع التركيز على األطفال األشد حاجة".إليها األ
 7/6/2502الشرق، الدوحة، 
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 قطري مليون لاير 0010 "عيد الخيرية" تدعم غزة بـ .53
بلغت قيمة المساعدات اإلغاثية الغذائية والطبية واإليواء التي قدمتها مؤسسة الشي  عيد : الدوحة

تضررين في محافظات غزة خالل األسابيع الثالثة الماضية جراء الخيرية ألهلنا من المنكوبين والم
وقد تعهدت "عيد الخيرية" منذ بداية  ريال  قطريا (. 22.478.636العدوان اإلسرائيلي الغاشم )

مليون لاير خالل المرحلة القادمة لتوفير اإلغاثات العاجلة الغذائية والطبية واإليواء  30العدوان بتقديم 
ف األسرة المتضررة والمشردة لما خلفته آلت الحرب والعدوان، وذلك بالتعاون مع لمساعدة آل

 شركائها المحليين في عدد من الجمعيات الخيرية الموثوقة.
 7/6/2502الشرق، الدوحة، 

 
 إلغاثة غزة  قطري شركة قطر للوقود تتبرع بمليون لاير .54

وقود لصالح اغاثة  -شركة قطر للوقود تسلمت قطر الخيرية تبرعا بقيمة مليون لاير من: الدوحة
أحداث غزة انطالقا  من مبدأ المسئولية المجتمعية الذي يقع على عاتق الشركات الوطنية  متضرري

 وتلبية للنداءات اإلنسانية التي ُيمليها الواجب الديني واألخوي.
 7/6/2502الشرق، الدوحة، 

 
 تضرري غزة ألف طرد مساعدات لم 03الهالل األحمر اإلماراتي:  .55

ألف طرد غذائي ومستلزمات طبية ومالبس على  23وزعت طواقم هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
 "األونروا"النازحين الفلسطينيين والمتأثرين من األحداث التي شهدتها غزة ويعيشون في مدارس وكالة 

 أو عند أقاربهم.
 7/6/2502البيان، دبي، 

 
 فاقية تعاون مع األونروا إلعانة المتضررين في غزةتوقع ات"محمد بن راشد الخيرية"  .56

تعاون مع وكالة  اتفاقيةوقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية : دبي
)األونروا( في إطار جهودها إلغاثة النازحين والمتضررين الفلسطينيين من العدوان اإلسرائيلي 

يهات الشي  خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشي  المستمر علي قطاع غزة تنفيذا  لتوج
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتقديم اإلغاثة العاجلة 
لمتضرري ومصابي أحداث قطاع غزة من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بغزة وضرورة 
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سر المتضررة داخل غزة واستمرارا  للتعاون بين المؤسسة تكثيف العمل اإلغاثي لمساعدة األ
 والمنظمات الدولية العاملة في حقل الغاثة داخل قطاع غزة.

 7/6/2502البيان، دبي، 
 
 من المساعدات إلى غزة وتوفد أطباء نفسيين طنا   25الكويت ترسل  .57

كويتي يحمل معونات  في حين يغادر صباح اليوم )الخميس(، أول جسر جوي: ريم الميع - الكويت
من الهالل األحمر الكويتي إلى غزة، وسط معوقات تحول دون وصوله مباشرة إلى معبر رفح مثلما 
كان مقررا له، تستعد الجمعية الطبية الكويتية لترشيح أطباء نفسيين كويتيين للسفر إلى غزة قريبا 

 سرهم في العدوان.لمعالجة المنكوبين من األطفال واآلباء واألمهات الذين فقدوا أ
وستصل طائرات اإلغاثة العسكرية الكويتية التي ستنطلق من قاعدة عبد هللا المبارك الجوية صباح 

طنا من األدوية  40اليوم إلى مدينة اإلسماعيلية في مصر ثم تنقل حمولتها البالغة نحو 
لحدودي، حيث والمستلزمات الطبية إلى معبر رفح عبر ناقالت برية إليصالها إلى الشريط ا

 سيتسلمها ممثلو مكتب الهالل األحمر الفلسطيني.
إلى أن جمعية " الشرق األوسط"نائب رئيس مجلس إدارة الهالل األحمر الكويتي أنور الحساوي لروأشار 

مليون دولر، منها تسعة ماليين دولر من الحكومة الكويتية ومليونا  22الهالل األحمر تمكنت من 
ويتي للتبرع بها إلى غزة من خالل أربع دفعات من المساعدات الغذائية دولر من الشعب الك

 واإلغاثية شملت المستشفيات والمالجئ والمساكن.
 7/6/2502الشرق األوسط، لندن، 

 
 لنصرة غزة  الجمعيات الحقوقية والمدنية المغربية تشكل تكتال   .58

غربية تكتال حقوقيا ومدنيا سيقوم شكلت الجمعيات الحقوقية والمدنية الم :محمود معروف -الرباط 
بنشاطات وتحركات للضغط على المنتظم الدولي من أجل اإليقاف الفوري للعدوان الصهيوني على 

 غزة، وتحريك المساءلة الجنائية ضد القادة السياسيين والعسكريين لدولة الحتالل ""إسرائيل"".
رك بالتكتل ان مبادرتها تهدف إلى مراسلة وقال بالغ مشترك للجمعيات الحقوقية والمدنية التي تشا

األمين العام لألمم المتحدة، وسفراء الدول األعضاء في مجلس األمن، والتحاد األوروبي، والجامعة 
العربية، والرئيس الفلسطيني، والمنظمات الدولية غير الحكومية، من أجل اإليقاف الفوري للعدوان 
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لجنائية ضد القادة السياسيين والعسكريين لدولة الحتالل الصهيوني على غزة، وتحريك المساءلة ا
 ""إسرائيل"".

ودعت الجمعيات الحقوقية والمدنية المنخرطة في المبادرة كل جمعية حقوقية أو مدنية لم تتمكن من 
حضور اللقاء المشار اليه من أجل النخراط في المبادرة، وترغب في النخراط فيها والتوقيع على 

تي قررت الجمعيات المشار اليها توجيهها الى الجهات المعنية تأكيد مشاركتها في المبادرة. الرسائل ال
وحدد الجتماع لجنة متابعة المبادرة تتكون من كل من محمد زهاري، عن العصبة المغربية للدفاع 

بن عن حقوق اإلنسان، وعبد العلي حامي الدين، عن منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان، وعبد اإلله 
عبد السالم، عن الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، وبوعيش مسعود، عن المنظمة المغربية لحقوق 

 اإلنسان، وجميلة السيوري، عن جمعية عدالة.
 7/6/2502القدس العربي، لندن، 

 
 من الخذالن  يعدّ لحماس : النقد واللوم داعية كويتي .59

ح عن استيائه الشديد من الهجوم غير المبرر من عبر الداعية اإلسالمي الشي  الدكتور ناظم المسبا
قبل بعض الشخصيات المحسوبة على العمل الدعوي على حركة حماس وتوجيه النقد الالذع لها في 

 هذا التوقيت الذي يتعرض فيه قطاع غزة للتدمير ويتعرض فيه المسلمون المحاصرون لإلبادة.
تمر به القضية الفلسطينية ل يصح معه  وقال د. المسباح في تصريح له امس إن الظرف الذي

تصفية الحسابات الناجمة عن الخالف الفكري من خالل نقد حماس أو غيرها معتبرا أن هذا النقد 
وأضاف إننا أحوج ما نكون في هذه الظروف  الفلسطينيين في غزة. إلخوانناواللوم يعد من الخذلن 

لمستضعفين هناك، لفتا إلى أن من عنده نصح إلى نصرة إخواننا في غزة وتجييش الناس لنصرة ا
 .لحماس أو لغيرها فال بأس بذلك لكن لكل مقام مقال

 7/6/2502السياسة، الكويت، 
 
 " بالتورط في حوادث العراق إسرائيلنوري المالكي يتهم " .61

تهام اختار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذه المرة توجيه اصابع ال: علي البغدادي -بغداد 
الى "إسرائيل" بالتورط في ما يجري في العراق من حوادث بعدما اعتاد مرارا  تحميل مسؤولية انهيار 

وأكد المالكي أن "إسرائيل" ليست بعيدة عما يجري  المن في بالده على عاتق دول اقليمية مجاورة.
جها ض التنظيم في حدود العراق. في العراق وسوريا، داعيا  الدول المجاورة لتخاذ التدابير الالزمة وا 
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إن "إسرائيل ليست ببعيدة عن الذي يجري في العراق  أمسوقال المالكي في كلمته السبوعية 
أي خدمة ممكن أن تقدم ل"إسرائيل" من أن ينشغل العرب والمسلمون بهمومهم "وسوريا"، موضحا  أن 

 ."في مواجهة داعش واإلرهابيين
 7/6/2502المستقبل، بيروت، 

 
 اما: ال يمكن لغزة أن تبقى في عزلة عن العالمأوب .60

 إطالقدعا الرئيس المريكي بارك اوباما الى تمديد فترة التفاق المؤقت لوقف  :وكالت –واشنطن 
 النار معربا عن دعمه للمساعي المصرية الرامية الى انجاز اتفاق يصمد وقتا طويال.

، غير انه اكد ان األخيرة"جولة العنف "خالل  "غير المسؤولة"وندد اوباما بتصرفات حركة حماس 
السكان العزل في غزة يستحقون مستقبال افضل ول يمكنهم البقاء معزولين عن العالم. وقال: "على 
المدى البعيد، يجب ان يكون هناك اعتراف بأن غزة ل يمكن أن تتحمل البقاء دائما في عزلة عن 

ف مع حماس، لكن لدي تعاطف كبير مع الناس العاديين وقال أوباما: "ليس لدي أي تعاط العالم".
الذين يكافحون داخل غزة"، مشيرا إلى أن الوليات المتحدة تدعم وقف إطالق النار وكذلك حق 

وأضاف أن أي اتفاق على المدى القصير لبد أن يضمن عدم  "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها.
 "إسرائيل" وا عادة إعمار غزة.رتدمير األنفاق المؤدية لاستئناف إطالق صواري  حماس على "إسرائيل" و 

الوليات المتحدة لحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها بوجه العتداءات  تأييدواكد الرئيس اوباما على 
في الوقت ذاته عن انزعاجه من ازهاق ارواح العديد من المدنيين في  أعربالصاروخية غير انه 

 نح السكان هناك بصيصا من المل.قطاع غزة مؤكدا انه يجب م
اوباما عن ثقته في صدق نوايا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  أعربوعلى صعيد متصل 

في احالل السالم قائال ان الدارة المريكية ستعمل بالتعاون مع عباس لتحريك العملية السياسية 
 .أكثرالتي تعثرت لتتقدم في مسار بناء 

 يس المريكي خالل مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية في واشنطن.وجاءت اقوال الرئ
 7/6/2502وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ": إعادة إعمار غزة مقابل منع تسلح فصائل المقاومةإسرائيلمقترح أوروبي يستجيب لمطالب " .62

طانيا، ألمانيا وفرنسا وبريمن القدس المحتلة أن كال  من  7/6/2502وكالة سما اإلخبارية، نشرت 
عرضت يوم األربعاء، على "إسرائيل" مبادرة تنص على إعادة إعمار قطاع غزة بالتزامن مع آلية 
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مراقبة دولية تمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مجددا. واعتبرت "هآرتس" هذه 
ن نتانياهو، أثناء المبادرة على أنها استجابة للمطلب الذي طرحه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامي

 الحرب العدوانية على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن سفراء كل من ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا قد اجتمعوا، يوم أمس، مع المستشار اإلسرائيلي لألمن القومي، يوسي كوهين، في 

 وا له وثيقة تتضمن "مبادئ لتفاهمات دولية" بشأن قطاع غزة.مكتب رئيس الحكومة في القدس، وقدم
وتضمنت الوثيقة منع تسلح وتعزيز قوة حركة حماس مجددا وباقي الفصائل الفلسطينية في قطاع 
دخال المساعدات اإلنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي والسلطة  غزة، وا عادة إعمار قطاع غزة وا 

 الفلسطينية.
جهاز دولي يمنع دخول مواد ممنوعة إلى قطاع غزة، كما يعمل على عدم  كما تتضمن تشكيل

نما فقط لهدف إعادة  وصول مواد معينة، مثل الحديد واإلسمنت، إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وا 
 اإلعمار.

مكانية  وتتضمن أيضا إعادة السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، وا 
" إلى معبر رفح إلى جانب قوات الحرس EUBAM" قوة المراقبين التابعة لالتحاد األوروبي إعادة

 الرئاسي الفلسطينية.
كما جاء في الوثيقة أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا معنية بالتوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن مع 

للتصويت عليه في  "إسرائيل"، وأنها تدرس إمكانية تحويل هذه التفاهمات إلى قرار ملزم يعرض
 مجلس األمن التابعة لألمم المتحدة.

وقال الدبلوماسيون األوروبيون للمستشار اإلسرائيلي لألمن القومي ولكبار المسؤولين في وزارة 
الخارجية إن الوثيقة هي مقترح للبحث وقابلة للتغيير. ومن جهته فإن كوهين رحب بالوثيقة، وقال إنه 

 لدفع بها.معني بالعمل عليها سوية ل
أن  أحمد حسنو  ،رفقي فخريمن برلين نقال  عن  7/6/2502وكالة رويترز لألنباء، وذكرت 
لمانيا وفرنسا وبريطانيا تقترح اعادة تنشيط بعثة من أقال يوم األربعاء إن  ا  ألماني ا  دبلوماسي ا  مصدر 

طاع الفلسطيني بعد التحاد الوروبي على حدود مصر وغزة للمساعدة في استقرار األوضاع في الق
ضاف المصدر إن وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيريه في أو  حرب دامت شهرا.

باريس ولندن يفضلون استئناف أعمال التحاد األوروبي في معبر رفح الذي يمثل المنفذ الرئيسي 
 مليون نسمة. 2.8للعالم بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم حوالي 
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قالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه رغم أن مصر قد تبحث تخفيف القيود على حركة األفراد عبر و 
 رفح إل أنها من غير المرجح أن تقبل طلب حماس بالسماح بتدفق التجارة بشكل طبيعي.

 
 : دمار غزة أصاب العالم بالصدمة والعاربان كي مون .63

ربعاء إن "مشاهد الدمار الشامل في قطاع غزة قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون األ
أصابت العالم بالصدمة والعار"، منددا بقتل الجيش اإلسرائيلي أكثر من ألفْي فلسطيني في غزة، 

 "أغلبيتهم العظمى" من المدنيين بمن فيهم النساء واألطفال.
سانية المتدهورة في في اجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة األوضاع اإلن-وطالب بان 

بمحاسبة "إسرائيل" على قصفها المتكرر مباني ومنشآت األمم المتحدة في القطاع التي يفترض  -غزة
 أنها مالذات آمنة للمدنيين.

ووصف هذه الهجمات بأنها "غير مبررة وانتهاك للقانون الدولي"، كما دعا إلى تحقيق دولي في 
 ساني بحق الفلسطينيين.انتهاك "إسرائيل" القانون الدولي اإلن

وأكد بان أن "الكارثة في غزة" تستوجب من العالم التبرع بسخاء لبرام  األمم المتحدة اإلغاثية في 
غزة، مشيرا إلى أن األولوية اآلن لتوفير الحتياجات الضرورية، وعالج المصابين جسديا ونفسيا، 

صالح البنية التحية المدمرة يواء العائالت المشردة، وا   خاصة المدارس والمستشفيات. وا 
وقال األمين العام لألمم المتحدة إنه يتعين على المجتمع الدولي بذل كل الجهود للمحافظة على 
وقف إطالق النار الحالي في القطاع، شاكرا كل من أسهم في التوصل إليه، خاصة الوليات المتحدة 

 وتركيا وقطر ومصر.
ل مع جذور األزمة" التي عدد منها وقف الصواري  الفلسطينية، وأوضح أن هذه التهدئة ستتيح "التعام

عادة السيطرة في القطاع  نهاء "التهريب"، وفتح المعابر ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وا  وا 
وأضاف بان أن الحل  لحكومة فلسطينية موحدة تعترف بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.

 ى تحقيق األمن والسالم للفلسطينيين واإلسرائيليين.السياسي هو الوحيد القادر عل
 8/6/2502الجزيرة.نت، 

 
 نائب رئيس الوزراء البريطاني يطالب بوقف توريد األسلحة إلى "إسرائيل" .64

طالب نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كل  بوقف توريد األسلحة البريطانية إلى "إسرائيل"، : لندن
وذكر وزير األعمال البريطاني المنتمي  حدود" في عدوانه على غزة.معتبرا أن الكيان "تجاوز ال
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للحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يتزعمه كل  مساء الثالثاء، أنه ل يوجد اتفاق حتى اآلن مع حزب 
 المحافظين داخل الئتالف الحاكم حول هذا األمر، موضحا أنه ينتظر التوصل إلى التفاق قريبا.

 7/6/2502ني لإلعالم، المركز الفلسطي
 
 زةغ العدوان علىجلسة غير رسمية في األمم المتحدة لبحث تداعيات  .65

عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة جلسة غير رسمية بشأن الوضع في قطاع غزة، أمس، : لندن
في مقرها في نيويورك، بدعوة من األردن، وتناولت الجلسة األضرار التي لحقت بالقطاع جراء 

 يوما، وعدد الضحايا والجرحى. 16ان اإلسرائيلي الذي امتد حتى العدو 
وأدلى كل من نافي بيالي، مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وبيير كرينبول، المفوض 
العام لوكالة )األونروا(، وروبرت سيري، منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق 

الجلسة، بينما دفعت الوفود العربية باتجاه إيجاد حلول إلنهاء الكارثة  األوسط، بإفاداتهم أمام
اإلنسانية التي تواجه غزة. وانطلقت الجلسة ببيان من األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، 
الذي قال إن على "الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني احترام وقف إطالق النار"، وشدد على أن "الحل 

لتحقيق السالم بين الطرفين هو التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض"، وأضاف: الوحيد 
 "علينا أن نفعل كل شيء ممكن لوقف هذا العنف".

وأصر روبرت سيري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة على أن الحل الوحيد للسالم هو "إعادة السلطة 
افيا إليجاد السالم. حاليا هذا هو الوقت الفلسطينية إلى غزة، وأن وقف إطالق النار أمر ليس ك

المناسب لتخاذ إجراءات شاملة"، وأضاف: "يجب أن يرفع الحصار عن غزة، هذه هي الحلول 
 لتحقيق التعاون من الجانبين".

بدورها قالت بيالي إن "ل أمن من دون عدالة واحترام لحياة اإلنسان. يجب أن يتحقق السالم في 
ن "إسرائيل" والفلسطينيين". وأعلن خالل الجتماع عدد الضحايا واإلصابات الشرق األوسط خاصة بي

في غزة وفي "إسرائيل" أيضا، وأوضحت نائبة منسق اإلغاثة في حالت الطوارئ، كيونغ وا كانغ، 
 410من القتلى المدنيين، منهم  2810في بيان أرقام الضحايا في غزة، وقالت إن "هناك أكثر من 

جنديا وثالثة مدنيين"، وأضافت: "ل بد لي من التأكيد على  64نب اإلسرائيلي قتل طفال، ومن الجا
ألف فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، وأكثر من مليون  61أن أكثر من نصف مليون فلسطيني مشرد، و

 فلسطيني ل يستطيعون الحصول على المياه، وتضررت أجزاء كبيرة في كثير من األحياء في غزة".
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لى التوصل إلى السالم، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات واإلمدادات الطبية ودعت كانغ إ
والجراحية إلى الجرحى والمرضى، وشددت على أنه "ل وقت لفرض قيود تعسفية على كيفية توصيل 

 المساعدات ومن يوصلها".
ة، وأن بدوره أصر سيري على أنه "ل ينبغي أن تكون تقارير الوفيات واإلصابات الفلسطينية مخفي

الفلسطينيين ليسوا مجرد إحصاءات"، وأوضح أن "أضرار الحرب ليست المباني وهياكل مدينة غزة 
فقط، ولكن على العائالت والمواطنين الفلسطينيين الذين عانوا من الكثير خالل األسابيع الماضية"، 

ي األرواح في غزة، وأكد سيري أن "األمم المتحدة فعلت كل ما في وسعها إلنهاء القتال والخسائر ف
ومن أجل تحقيق السالم يجب أن ينتهي الحصار على غزة، وتلبية الحتياجات األمنية في 
"إسرائيل""، وتابع: "مواطنو غزة يمرون بمشكالت نفسية أيضا وسوف تستمر هذه المشكالت إلى 

 األبد".
 7/6/2502الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيلالضغط على " نواب بريطانيون يطالبون الحكومة بزيادة .66

تتزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لتخاذ مواقف أكثر تشددا  حيال : أ ف ب -لندن 
الممارسات اإلسرائيلية ضد قطاع غزة، إذ طالب نواب بريطانيون الحكومة بتشديد الضغط على تل 

ن هذه اإلجراءات أبيب كي تخفف القيود التي تفرضها على تنقالت السكان في قطاع غزة، واصفي
 اإلسرائيلية بأنها "غير متكافئة" وتتنافى والقانون الدولي.

جاء ذلك في تقرير نشر األربعاء أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الستقالة المفاجئة لوزيرة 
ال الهجوم الدولة البريطانية سعيدة وارسي التي قالت إنه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حي

 اإلسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة إياها سياسة "ل يمكن الدفاع عنها أخالقيا ".
ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة 

رابة العمالية لعدم اعتمادها سياسة أكثر تشددا  حيال العدوان اإلسرائيلي على غزة والذي أوقع ق
 قتيل فلسطيني معظمهم من المدنيين قبل التوصل لتهدئة موقتة صباح الثلثاء. 2600

وفي تقريرهم قال أعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا "إسرائيل" واألراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم 
 تموز )يوليو(، إنهم "صدموا" لما رأوه. 8على غزة في 
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لى أن بعض اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية تؤتي نتائ  عكسية. وقالوا: ولفت البرلمانيون في تقريرهم إ
"لقد رأينا بلدا  )"إسرائيل"( قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين 

 ظروفا  تخلق معاناة، مختلفة طبعا ، ولكن فعلية، وهذا ل مبرر له في الغالب من الناحية األمنية".
اف النواب: "لقد لحظنا أن "إسرائيل" تطبق إجراءات هدفها تقويض النمو القتصادي وأض

الفلسطيني وتخلق، على أقل تقدير، استياء قويا  لدى الفلسطينيين، حتى في أوساط األكثر براغماتية 
ئيل"". واعتدال  من بينهم، األمر الذي ل يؤدي في نهاية المطاف سوى إلى زيادة التهديد ألمن "إسرا

ولفت النواب في تقريرهم إلى أن بعض القيود التي تفرضها "إسرائيل" على تنقالت الفلسطينيين في 
 مليون نسمة، "غير متكافئة" وتتعارض والقانون الدولي. 2،8قطاع غزة، وعددهم 

 7/6/2502الحياة، لندن، 
 
 " في غزةاإلبادةـ"" تنديدا  بإسرائيل"لـرئيس اإلكوادور يلغي زيارة  .67

أعلن رئيس اإلكوادور رافاييل كوريا، أمس، أنه ألغى زيارة رسمية كانت مقررة هذا العام : )أ ف ب( 
وأوضح في مقابلة صحفية  "إسرائيل"، منددا  بعملية "إبادة" نفذها الجيش "اإلسرائيلي" في قطاع غزة.رل

ت مبرمجة، وتشمل "كنت أنوي الذهاب الى "إسرائيل" في النصف الثاني من العام، الزيارة كان
 فلسطين أيضا ، وبالطبع بعد هذه األحداث ألغينا الزيارة". 

 7/6/2502الخليج، الشارقة، 
 
 في إعادة إعمار غزة لإلسهامنحن على استعداد كامل : وزير خارجية فنزويال .68

: "إننا نثمن موقف مصر خالل مؤتمر مع نظيره المصري قال وزير خارجية فنزويال إلياس جاو
لتوصل للهدنة اإلنسانية في غزة خاصة فيما يتعلق بحماية البشر وكذلك الجهود السياسية بشأن ا

 والدبلوماسية التي قامت وتقوم بها الحكومة المصرية والتي أسهمت في التوصل لهذه الهدنة المؤقتة".
رفان وأضاف: "لدينا أمل وثقة كبيرة في أن تستمر الهدنة حتى يتم التوصل لحلول يتوصل لها الط

وهذا أمر مهم ونحن نثمن هذا الدور ونؤيده وعبرنا عن ذلك لوزير الخارجية المصري ونقلنا تأييد 
الرئيس الفنزويلي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجهود التي تبذلها مصر لمساعدة الشعب 

 الفلسطيني".
رة لوضع القواعد المؤسسة للدولة وقال: "إننا في فنزويال منذ حكومة الرئيس تشافيز قمنا بجهود كثي

 20الفلسطينية وقيام المجتمع الفلسطيني بأداء وظائفه المختلفة"، مشيرا إلى أنه "يوجد في فنزويال 
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طالب فلسطينيون يدرسون الطب وتخصصات أخرى، ونتعاون مع الحكومة الفلسطينية لبناء مركز 
ة والظروف التي أجبروا على أن يكونوا فيها في لطب العيون في رام هللا، تلبية لالحتياجات الفلسطيني

 حياتهم اليومية".
وقال: "نحن على استعداد كامل للمساهمة في إعادة إعمار غزة للمدارس والمستشفيات وكل ما قامت 
"إسرائيل" بهدمه في خرق واضح للقانون الدولي"، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي "قضية 

 نية".فنزويال وأميركا الالتي
 7/6/2502وكالة سما اإلخبارية، 

 
 وقفة احتجاجية أمام الخارجية البلجيكية تنديدا  بالعدوان على غزة .69

شهدت العاصمة البلجكية، "بروكسل"، مساء اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية، دعت 
لجمعياتي، والمجتمع إليها ما يزيد عن مئة منظمة أهلية، وحزب سياسي، ومختلف مكونات النسي  ا

وشارك مئات األشخاص في هذا التجمع الجماهيري، لمساندة الشعب الفلسطيني،  المدني، في البالد.
دانة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.  وا 

 7/6/2502فلسطين أون الين، 
 

 ي غزةدانة فنانين إسبان لإلبادة الجماعية فإ" ينتقدون إسرائيل"لـفنانون من هوليوود موالون  .71
األناضول: تتواصل أصداء الرسالة التي وّقعها عشرات من الفنانين والممثلين وصناع  –مدريد 

من الشهر الماضي، ويتهمون فيها "إسرائيل" بارتكاب "إبادة  17السينما في إسبانيا، ونشرت في الر
 ماضي.من الشهر ال 7جماعية" بسبب هجماتها التي تشنها على قطاع غزة الفلسطيني منذ الر

فبعد نشر الرسالة المذكورة، قام عدد من فناني "هوليوود" بانتقاد الفنانين األسبان، إما من خالل 
ما من خالل رسائل خاصة ُأرسلت على عناوينهم الشخصية.  وسائل التواصل الجتماعي، وا 

دارة وفي إطار ذلك قام بعض صناع السينما في هوليوود ومن بينهم "ريان كافانو" رئيس مجلس إ
شركة "ريالتيفتي ميديا"، بإصدار بيانات أوضحوا فيها "أن عداوة اليهود في أسبانيا بدأت تتصاعد 

 بشكل ملحوظ.
وقال "كوفانو" وهو حفيد عائلة يهودية ُأبيدت في "الهولوكوست": "الرسالة التي صدرت عن الفنانين 

 انيا تعطينا إنذارا بالخطر".األسبان أصابتني بالدهشة"، مضيفا: "العداوة ضد اليهود في أسب
 7/6/2502القدس العربي، لندن، 
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 أمناء مكتبات في نيويورك يوزعون مقتطفات أدبية فلسطينية على ركاب المترو .70

تنقل أمناء مكتبات في مدينة نيويورك بين محطات المترو المكتظة في : رائد صالحة - نيويورك
ات من األدب الفلسطيني على الركاب في تحرك المدينة لعدة أيام وهم يقرأون بصوت عال مقتطف

تضامني مع الشعب الفلسطيني. وأوضح هؤلء أمام فضول الركاب: "نحن أمناء المكتبات 
والمحفوظات الذين يؤيدون الحقوق الفلسطينية ويعارضون قصف "إسرائيل" والحصار المفروض على 

ولة لتكريم حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ونحن هنا لنطلعكم على الدب الفلسطيني في محا
 مواجهة المجزرة".

 7/6/2502القدس العربي، لندن، 
 
 قتلوا في غزة في الصحف البريطانية طفال   373نشر أسماء  .72

 373نشرت منظمة "سايف ذي تشلدرن" البريطانية غير الحكومية أسماء وأعمار : أ ف ب -لندن 
اليوم األربعاء على صفحات اشترتها كإعالنات من أبرز طفال  قتلوا في غزة خالل الهجوم اإلسرائيلي 

وحملت هذه الصفحة الدعائية التي دفعت تكاليفها المنظمة ونشرت في  الصحف البريطانية.
طفال قتلوا في غزة" في  373"الغارديان" و"التايمز" و"ديلي تلغراف" و"الندبندنت" عنوان "في ذكرى 

مم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية للقتلى من األطفال الذين إشارة الى األرقام التي قدمتها األ
 آب )اغسطس(. 3تموز )يوليو( و 8سقطوا بين 

وقال مدير عام المنظمة جاستن فوريث إن " رؤية أسماء أطفال وبعضهم ل تتجاوز أعمارهم بضعة 
قتل طفل أمر أشهر مكتوبة باألبيض على صفحات سوداء تذكر بمأساة أطفال غزة"، وأضاف ان "م

 طفال  فإنها فظاعة تعتبر وصمة على الضمير العالمي". 373مدان أساسا ، أما مقتل 
 7/6/2502القدس العربي، لندن، 

 
 نسبت له عباراٍت مناهضة لليهود مغربيا   إيطاليا تطرد إماما   .73

رواضي"، باريش ستشكين: قررت وزارة الداخلية اإليطالية طرد اإلمام المغربي "عبد البر  –روما 
خارج البالد، بعد أن نسبت له عبارات مناهضة لليهود، خالل إلقائه خطبة الجمعة في أحد المساجد 
بإيطاليا. ونشرت بعض مواقع التواصل الجتماعي، إضافة إلى مركز دراسات الشرق األوسط، في 

جمعة ألقاها  الوليات المتحدة األمريكية، على موقعه اإللكتروني، مقطع فيديو قالت إنه لخطبة
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"رواضي"، األسبوع الفائت، بأحد مساجد مدينة "البندقية"، الواقعة شمالي شرقي إيطاليا. وأوقفت قوات 
( عاما  بتهمة زعزعة النظام العام، وتهديد األمن 18األمن اإليطالية، اإلمام البالغ من العمر )

 يو المنشور.الوطني، مستندة إلى العبارات، التي نسبت لر "رواضي" عبر الفيد
بدوره أوضح "إيمانويل براتافيرا"، النائب عن حزب اتحاد رابطة الشمال اإليطالي اليميني، أن قرار 
طرد اإلمام "صائب"، قائال: "هناك بعض األشخاص يحرضون على اإلرهاب باسم هللا"، مطالبا  

 بر"التضييق على الدعاة، وعدم السماح بفتح مساجد جديدة في إيطاليا".
 7/6/2502س العربي، لندن، القد

 
 غزة العدوان علىمهرجان أفالم يهودية بسبب  "لن يستضيف"مسرح لندني  .74

رفض مسرح ترايسايكل، شمالي لندن، استضافة مهرجان األفالم اليهودية في المملكة المتحدة : لندن
غزة، حسبما ذكر بسبب تلقيهدعما ماديا من السفارة اإلسرائيلية، وذلك على خلفية الصراع الحالي في 

فيلما على األقل ضمن فعاليات  16وكان من المقرر أن يعرض المسرح ”.بي بي سي عربي“موقع 
 المهرجان في تشرين الثاني/ المقبل.

، وعرض دعم ”من أي من طرفي الصراع الحالي )في غزة(“وقال المسرح إنه لن يقبل أي تمويل 
 ”.غير مقبولة“المهرجان قالت إن مطالب المسرح لكن إدارة  المهرجان من موارده الخاصة كبديل.

واستضاف ترايسايكل المهرجان في السنوات الثمان الماضية، لكن إدارة المهرجان قالت هذا العام 
، ”محزن للغاية“وقال مدير المهرجان، ستيفين مارغوليس، إن األمر  إنها ستنقله إلى مكان آخر.

 واعتبر أن إدارة المسرح تسيس المهرجان.
 7/6/2502القدس العربي، لندن، 

 
 كية خالل أربع سنواتياألمر  "اإلرهاب"أضيفوا إلى قاعدة بيانات  ألفا   235  .75

تضمنت قاعدة بيانات الحكومة األميركية لإلرهابيين أو المشتبه فيهم : آدم غولدمان - واشنطن
المتحدة، وهو ما يمثل ألف من األميركيين أو المقيمين بصفة قانونية في الوليات  11أسماء نحو 

في المائة من العدد اإلجمالي لألشخاص بملفات الستخبارات التي تضم أعدادا كبيرة. ووفقا  1نحو 
مليون شخص في قاعدة البيانات السرية اعتبارا  2.2للمركز الوطني لمكافحة اإلرهاب، كان هناك 

يانات عندما ُتدرج أفرادا على . وتستفيد الحكومة من قاعدة الب1023من ديسمبر )كانون األول( 
 قائمة الممنوعين من السفر.
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وتضاعف عدد األشخاص المسجلين بقاعدة البيانات ألكثر من الضعف عقب المحاولة الفاشلة ألحد 
، وذلك حسبما أفادت به وثائق سرية 1006اإلرهابيين تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت عام 

 لكترونية.مسربة إلى مجلة "إنترسبيت" اإل
ألف شخص يعتقد أن لهم  430، قام المحللون بتسجيل أكثر من 1020يذكر أنه منذ أواخر عام 
ألف شخص جرى دحض صلتهم باإلرهاب أو أنهم لم يستوفوا المعايير  10صلة باإلرهاب، وحذف 

 الحالية لقائمة المراقبة، وذلك حسب ما أوضحته الوثائق.
أرقاما مماثلة يوم الثالثاء، مستشهدة بالمعلومات المنشورة حديثا  وذكرت أيضا وكالة األسوشييتدبرس

من جانب المركز الوطني لمكافحة اإلرهاب. وقد أنشئت قاعدة البيانات التي ُتعرف باسم "بيئة 
عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر )أيلول(  -( TIDEأو تايد ) -معلومات هويات اإلرهابيين" 

في دعمها لنظام  -ر مركز مكافحة اإلرهاب في بيان له: "تمثل تايد وذك .1002اإلرهابية عام 
 أمرا حاسما في أنظمتنا الدفاعية لمكافحة اإلرهاب". -قائمة المراقبة 

كما أوضحت الوثائق، التي حصلت عليها مجلة إنترسبيت أيضا أنه بمساعدة وكالة الستخبارات 
لى البيانات البيومترية عن األشخاص لتسجيلها في األميركية، تبذل الحكومة جهودا كبيرة للحصول ع

ألف ملف بيومتري إلى قاعدة  730قاعدة البيانات. وتشير البيانات إلى أن المحللين أضافوا 
البيانات، وتتضمن بعض تلك الملفات معلومات عن بصمات األصابع، ومسح القزحية، وصورا 

 244ألف ملف بيومتري يتعلق بر 860بيانات، للوجه. واعتبارا من العام الماضي، تضمنت قاعدة ال
، جمعت الحكومة البيانات البيومترية من خالل 1023وأشارت المجلة إلى أنه في عام  ألف شخص.

 صورة في قاعدة البيانات. 1400رخص القيادة األميركية، وأنه جرى تسجيل 
في تايد، بما في ذلك عينات  كما جمعت الحكومة أيضا البيانات البيومترية غير التقليدية إلدراجها

 خط اليد، والتوقيعات، والندوب، والوشم، وخيوط الحمض النووي.
وأوضحت الوثائق الجهود الشاملة التي بذلتها الحكومة بغية تحسين المعلومات المتاحة على قاعدة 

 ة".البيانات، معتمدة جزئيا على "الوصول السري للمعلومات التي تحتفظ بها الحكومات األجنبي
(، فعلى Hydraوتنفيذا لذلك، استخدمت وكالة الستخبارات األميركية برنامجا سريا يسمى هيدرا )

باكستاني ُأدرجت أسماؤهم في  111سبيل المثال، قامت وكالة الستخبارات المركزية بمراجعة اسم 
ولم تدل الوثائق  بيئة معلومات هويات اإلرهابيين ومضاهاته بجوازات السفر الباكستانية الخاصة بهم.

 بأي معلومات إضافية بشأن البرنام  الذي تستخدمه وكالة الستخبارات المركزية.
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من الترشيحات يوما  110وتعد إدارة قاعدة البيانات أمرا شاقا، مع تعامل المحللين مع ما معدله 
 تقرير يتضمن معلومات إدارية، جنبا إلى جنب طلبات الحصول على تأشيرات. 100و

في المائة،  41، قدمت وكالة الستخبارات المركزية أكبر عدد من الترشيحات بنحو 1023عام وفي 
 بينما رشح مكتب التحقيقات الفيدرالي ما نسبته خمسة في المائة، وهو يمثل العدد األقل للترشيحات.

، هي: وذكرت مجلة إنترسيبت أن أعلى خمس مدن أميركية لديها "إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم"
 نيويورك، وديربورن في ولية ميتشيغان، وهيوستن، وسان دييجو، وشيكاجو.

"إرهابي معروف أو مشتبه به" على قاعدة  3100كما أفادت المجلة أن الوليات المتحدة أدرجت 
 أميركيا. 42أوروبيا وكنديا و 721البيانات نظرا لصالتهم بالصراع الدائر في سوريا، بما فيهم 

ولون األميركيون أن نحو مائة أميركي سافروا إلى سوريا. ويراقب مكتب التحقيقات وذكر المسؤ 
 الفيدرالي نحو اثني عشر شخصا منهم عادوا إلى الوليات المتحدة.

 * خدمة "واشنطن بوست" خاص بر"الشرق األوسط"
 7/6/2502الشرق األوسط، لندن، 

                        
 أصعب حروب إسرائيل .76

 يسومؤمن بس
يؤكد بمرا  -جراء حربها الغاشمة على غزة-ما تكبدته إسرائيل من خسائر عسكرية وسياسية وا عالمية 

 ل يدع مجال للشك، أن هذه الحرب أصعب حروب إسرائيل.
 الخسارة العسكرية

فرة ل تكاد تجد مسؤول سياسيا أو قائدا عسكريا وأمنيا أو خبيرا إستراتيجيا داخرل إسررائيل ُتداخلره العجر 
المعهودة أو يجترح المكابرة بشأن حقيقة الحرب على غزة التي ُيتوقع أن تكون قد وضعت أوزارها، أو 

 اقتربت من نهايتها بشكل أو بآخر مع نشر هذا المقال.
إذ ُتجمع كل الدوائر والمجامع والمستويات اإلسرائيلية المختلفة، رسميا وشعبيا، أن هذه الحرب تشركل 

على اإلطالق، في ظل ذهول كامل جراء القدرات الفائقة التي أبدتها المقاومة  أصعب حروب إسرائيل
الفلسطينية في إدارة المعركة وحسن اسرتخدام تكتيكرات المواجهرة، بمرا أذّل ناصرية الجريش الرذي ادعروا 

 أنه ل يقهر، ووضعه في أشد لحظاته حرجا منذ نشأة إسرائيل. -دهرا-
 لتي أرهقت إسرائيل عسكريا ضمن المحاور التالية:ويمكن تصنيف تكتيكات المواجهة ا
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 أوال: فّن إطالق الصواريخ
منرررررذ السررررراعات األولرررررى للحررررررب أدركرررررت القيادتررررران السياسرررررية والعسررررركرية فررررري إسررررررائيل أن المخرررررزون 
الصاروخي لقوى المقاومرة الفلسرطينية لريس مخزونرا عاديرا، وأن األمرر ل يتعلرق بمئرات الصرواري  برل 

 تستطيع تهديد مناطق شاسعة داخل إسرائيل.باآللف التي 
ول يخفررررى أن دوائررررر البحررررث اإلسررررتراتيجي والتحليررررل السررررتخباري العاملررررة ضررررمن المسررررتوى العسرررركري 
واألمني والستخباري اإلسرائيلي تعكف على رصد وتفحرص عردد الصرواري  التري يرتم إطالقهرا يوميرا، 

األمراكن والمواقرع التري تسرتهدفها، وتضرع كرل هرذه ونوعيتها، ومرداها، والجهرات التري تطلقهرا، وطبيعرة 
المعطيات تحت مجهر البحث والتحليل، لتخرج من بعد بالعديد من النترائ  والخالصرات حرول طبيعرة 
األداء المقاوم ومدى قوة واحترافية قروى المقاومرة وحجرم قردراتها الصراروخية، وهرو مرا يفيردها كثيررا فري 

ورسررم تصررور واضررح حررول األفررق الزمنرري الررذي يمكررن أن يبلغرره فهررم تضرراريس المعركررة مررع المقاومررة، 
 مسار المواجهة مع الفلسطينيين.

ولم تمِض إل بضعة أيام على بدء الحرب حترى أيقنرت القيادتران السياسرية والعسركرية فري إسررائيل أن 
عاليررة العقررل الفلسررطيني المقرراوم الررذي يتررولى إدارة المنظومررة الصرراروخية الفلسررطينية يمترراز بمهررارات 

وذكاء عسكري لفت، جّسرده كثافرة عردد الصرواري  المطلقرة يوميرا، وشرمولها الجغرافري مختلرف المردن 
والبلرردات اإلسرررائيلية فرري طررول وعرررض إسرررائيل، مررع التركيررز علررى منطقررة الجنرروب الترري تشرركل قلررب 

أن تهمرل العمل الصناعي والقتصادي في إسرائيل، ومنطقة الوسط التي تشكل الثقرل السياسري، دون 
مناطق الشمال التي أكردت مردى قردرة صرواري  المقاومرة علرى النيرل مرن العمرق الجغرافري اإلسررائيلي، 

 وأشعرت اإلسرائيليين بانعدام األمن في كل مكان داخل إسرائيل.
بررل إن وقررع المفاجررأة علررى قررادة الحررتالل كرران مرردّويا حررين اسررتمر إطررالق الصررواري  الفلسررطينية علررى 

ب برروتيرة منتظمررة تقريبررا دون أي تغييررر، وزاد األمررر تعقيرردا فشررل القبررة الحديديررة فرري مرردى أيررام الحررر 
اعتراض معظم الصواري  الفلسطينية رغم كلفتها الماديرة الباهظرة والهالرة الدعائيرة الهائلرة حولهرا التري 

 تم تسويقها في المجتمع اإلسرائيلي.
المقاومرة الفلسرطينية يكمرن فري اسرتهداف ولعل أخطر ما واجهتره إسررائيل فري إطرار مواجهرة صرواري  

المواقع العسكرية واألمنية الحساسة التري أعلنرت المقاومرة عرن اسرتهداف العديرد منهرا فري الوقرت الرذي 
حرص فيه مقص الرقيب اإلسرائيلي على منع أي إشارة حولها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ناهيرك 

طرة بغرزة، والحشرود والتجمعرات العسركرية علرى التخروم عن دقرة اسرتهداف المسرتوطنات والبلردات المحي
 عبر قذائف الهاون والقذائف الصاروخية قصيرة المدى.
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 ثانيا: حرب الشوارع واألنفاق

لرم يكرن جريش الحرتالل يتخيرل فري أسروأ سريناريوهاته أن األيرام التري قضراها علرى األطرراف الحدوديرة 
 منذ نشأة إسرائيل وحتى اليوم. لغزة سوف تسجل في أسوأ سجالت اإلخفاق العسكري

من أشد المفارقات التي ُتظهر حجم الستخفاف اإلسرائيلي الرسرمي بقروة وقردرات المقاومرة الفلسرطينية 
أن النقاشات التي جرت سابقا داخل أروقة الحكومة اإلسرائيلية حول سبل وآليات التعاطي مع مشركلة 

طار التي يشكل اجتياح غزة بالكامل إحداها، كانت غزة وصواريخها، والخيارات المطروحة في هذا اإل
تتم بأريحية واضحة واستهتار بائن ينم عن جهل مدقع بحقائق وتضاريس الواقع، وُتظهر أن األسباب 
األساسررية لإلحجررام اإلسرررائيلي عررن اجتيرراح غررزة سررابقا ل ترررتبط بالخشررية مررن ثقررل الخسررائر العسرركرية 

 صادية أخرى.بقدر ما ترتبط بأسباب سياسية واقت
وحرررين اتخرررذ المجلرررس الررروزاري اإلسررررائيلي المصرررغر للشرررؤون السياسرررية واألمنيرررة "الكابينرررت" قرررراره ببررردء 
المعركة البرية في نطاق المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة لسرتدراج المقراتلين وهردم األنفراق، 

تشررهد أيررة مفاجررآت، وأن الجهررد  كران يعتقررد أن األمررر ل يعرردو كونرره مجرررد جولررة عسركرية اعتياديررة لررن
العسرركري اإلسرررائيلي لررن يسررتغرق سرروى بضررعة أيررام للررتخلص مررن األنفرراق وترردمير منصررات الصررواري  

 واإلثخان في المقاتلين الفلسطينيين.
برل إن العرالمين ببرواطن األمرور، والقرارئين لمرا برين السرطور، يردركون أن الخطرة اإلسررائيلية البريرة لرم 

نى الحرفرري للكلمررة، وأن القرررار العسرركري يقضرري بدحرجررة الخطررة حسررب التطررورات تكررن محرردودة بررالمع
الميدانية كي تخترق مناطق وأحياء وتجمعات هامة داخل القطاع، وتصيب قدرات المقاومة في مقترل 
إستراتيجي، إل أن كل ذلك فشل منذ اللحظة األولى لالجتياح البري على صخرة التصدي األسرطوري 

 للمقاومة.
ن اإلشارة إلى أهم التكتيكات العسكرية لقوى المقاومة فري مواجهرة الحملرة البريرة اإلسررائيلية التري ويمك

 أذهلت القيادتين السياسية والعسكرية في ٍإسرائيل، فيما يلي:
 األنفاق -

تشررير شررهادات حيررة موثقررة لجنررود الحررتالل الررذين شرراركوا فرري معررارك غررزة البريررة إلررى مرردى شراسررة 
ة المواجهررات مررع رجررال المقاومررة الفلسررطينية، وهررو مررا حرردا بقيررادات عسرركرية وخبررراء وضررراوة وخطررور 

إسررتراتيجيين إسرررائيليين إلررى القررول إن هررذه الحرررب تعتبرررر األكثررر صررعوبة فرري ترراري  إسرررائيل بسررربب 
 فشلها في مواجهة ظاهرة األنفاق األرضية التي استخدمت بكثرة إبان الحرب.
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كثرررر محوريرررة فررري إذلل الجررريش اإلسررررائيلي وتكبيرررده خسرررائر فادحرررة فررري فقرررد لعبرررت األنفررراق الررردور األ
األرواح والعترراد العسرركري، عبررر العمليررات الهجوميررة الترري فاجررأت وحرردات النخبررة اإلسرررائيلية وجرعتهررا 
طعم الهزيمة والنكسار في حي التفاح، والشجاعية، ومناطق شرق خان يونس، ورفح، وبيت حانون، 

جندي وضابط إسرائيليين، فضال عن عمليات اإلنزال خلف خطوط العدو التري  وكان من نتائجها فقد
نفرررذتها المقاومرررة باقتررردار كبيرررر واحترافيرررة عاليرررة مرررن خرررالل أنفررراق متوسرررطة المررردى اسرررتهدفت مواقرررع 
عسكرية في المستوطنات والمناطق القريبة من قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وجرح الكثير مرن جنرود 

 الحتالل.
يرروم فري الحرررب إل وطالعتنررا فيرره األنبراء بحرردث عسرركري قرروي وعمليرة جديرردة للمقاومررة عبررر  ولرم يخررلُ 

األنفرراق، مررا أصرراب المسررتويين السياسرري والعسرركري فرري إسرررائيل بهسررتيريا األنفرراق، واضررطر نتنيرراهو 
معره  ووزراء حكومته وقادة جيشه للقول بأن األنفراق تشركل تهديردا إسرتراتيجيا حقيقيرا ل يمكرن التهراون

 بأي حال من األحوال.
ولعرررل مرررا ضررراعف الهسرررتيريا اإلسررررائيلية الرسرررمية إزاء ظررراهرة األنفررراق أن النفرررق الواحرررد كررران يجرررري 
استخدامه أكثر من مرة من طرف المقاومة، وأن عددا من األنفراق التري أعلرن الجريش اإلسررائيلي عرن 

كل أذهرل قرادة الحرتالل وغررس فريهم تدميرها قرام عناصرر المقاومرة بإعرادة اسرتخدامها مررة أخررى، بشر
 أنياب القلق واإلحباط بشكل غير مسبوق.

 الكمائن وحرب الشوارع -
لعررل أكثررر مررا فاجررأ قررادة وجنررود الحررتالل تلررك الجرررأة والجسررارة غيررر المسرربوقة الترري تميررز بهررا عناصررر 

بابات واآلليررررات المقاومررررة فرررري مواجهررررة الترسررررانة العسرررركرية اإلسرررررائيلية الكبرررررى، فمررررا أن اجتاحررررت الررررد
العسررركرية األطرررراف الشررررقية والشرررمالية لمررردن وبلررردات القطررراع حترررى فوجئرررت بالمقررراتلين الفلسرررطينيين 
يتصرردون لهررا وجهررا لوجرره مررن النقطررة "صررفر" فرري كثيررر مررن األحيرران، وينصرربون لهررا الكمررائن فرري كررل 

جنرود يتحردثون عرن مكان، في التحام ميداني مباشر كسر هيبة الجيش اإلسرائيلي، وجعل الضرباط وال
مواجهررات صرررعبة للغايرررة لرررم يشرررهدوا لهرررا مثررريال مرررن قبررل، فررري وقرررت تعرررودوا فيررره علرررى خررروض حرررروب 

، باسرتثناء حررب 2648ومواجهات خفيفة أشبه ما تكون بر"النزهة" منذ تأسيس الكيران اإلسررائيلي عرام 
 التي واجهت فيها إسرائيل مقاومة حقيقية. 1006لبنان عام 

ة الفلسررطينية فرري نصررب الكمررائن وحرررب الشرروارع، وأعجررزت جرريش الحررتالل عررن لقررد أبرردعت المقاومرر
مواصررلة التوغررل فرري منرراطق الجتيرراح، وهررو مررا جعررل وسررائل اإلعررالم اإلسرررائيلية تتحرردث عررن حرررب 
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شرروارع حقيقيررة تتأسررس علررى فنررون قتاليررة احترافيررة أتقنتهررا عناصررر المقاومررة، ووجرردت تجسرريداتها فرري 
 القتلى والجرحى الذين حفلت بهم المستشفيات اإلسرائيلية يوميا.األعداد المتزايدة من 

 ثالثا: الحرب االستخبارية
وتتمثررل الركيررزة الثالثررة ضررمن تكتيكررات المواجهررة فرري الحرررب السررتخبارية الترري قادتهررا المقاومررة بإبررداع 

 منقطع النظير.
ع المعلومرررات عرررن ففررري الوقرررت الرررذي فشرررل فيررره الحرررتالل اسرررتخباريا عبرررر عجرررزه المكشررروف عرررن جمررر

منصرات الصررواري  واألنفرراق وأمرراكن اختفراء قررادة وكرروادر المقاومررة وطبيعرة القرردرات القتاليررة للمقاومررة، 
فررإن المقاومررة، وخصوصررا كتائررب القسررام، أثبتررت قرردرات اسررتخبارية لفتررة مررن خررالل جمررع المعلومررات 

 دات الجنوبية في إسرائيل.عن المواقع العسكرية اإلسرائيلية في محيط قطاع غزة والمناطق والبل
وبلغررت القرردرات السررتخبارية لرردى المقاومررة حررّد جمررع المعلومررات عررن مواقررع ومنشررآت إسررتراتيجية مثررل 
مبنى وزارة الدفاع اإلسرائيلية في تل أبيب التي تمكنت كتائب القسام من رصدها عبر تسيير طرائرات 

قة حول عمليات هجوميرة إسررائيلية قبرل استطالعية بدون طيار فوقها، فضال عن توفير معلومات دقي
 حدوثها، مثل عملية اإلنزال البحري قبالة شاطئ السودانية شمال مدينة غزة إبان الحرب.

مررن تحديررد أمرراكن الحشررود والتجمعررات العسرركرية اإلسرررائيلية فرري  -اسررتخباريا-كمررا تمكنررت المقاومررة 
دود، وهرررو مرررا سرررمح لهرررا بإدامرررة قصرررفها المنررراطق الحدوديرررة قبرررل وأثنررراء عمليرررة الجتيررراح البرررري المحررر

 والشتباك معها على الدوام.
 رابعا: الحرب النفسية

جرت العادة أن تباشر إسرائيل بالحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضرمن حملرة 
قلبرت متناسقة من األلف إلى اليراء، فيمرا يلروذ الفلسرطينيون بررد الفعرل لريس أكثرر، إل أن هرذه الحررب 

 ظهر المجّن أمام القدرات اإلسرائيلية المعهودة في مجال الحرب النفسية.
فقررررد فاجررررأت المقاومررررة الفلسررررطينية إسرررررائيل قبررررل انرررردلع المعركررررة برسررررائل إعالميررررة مركررررزة ومتررررواترة، 

 استهدفت إرباك المستويين: السياسي والعسكري في ٍإسرائيل وضرب الجبهة اإلسرائيلية الداخلية.
المعركة استمرت المقاومة التي تقودها كتائرب القسرام فري تصردير رسرائلها اإلعالميرة المرؤثرة  ومع بدء

التي تنوعت في أشكالها ومضمونها وأهدافها بصورة شبه يومية، ما حدا بالعديد من المعلقين والخبراء 
المقاومررررة اإلسررررتراتيجيين اإلسرررررائيليين للتأكيررررد بررررأن إسرررررائيل خسرررررت الحرررررب النفسررررية مبكرررررا لصررررالح 

 الفلسطينية.
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نمرا ترم إعردادها وصروغ  ول ريب أن قوة رسائل الحرب النفسية للمقاومة الفلسطينية لم تأِت من فرراغ، وا 
مضامينها من قبل مختصين وخبراء في مجال الحررب النفسرية، ممرا يؤشرر إلرى مسرتوى التطرور الهرام 

أوضررح  -بالتررالي-ت، وهررو مررا ترررك الررذي بلغترره المقاومررة الفلسررطينية علررى مختلررف األصررعدة والمجررال
األثررر علررى طبيعررة إدارة الطرررف اآلخررر )إسرررائيل( للمعركررة الترري شررابها الكثيررر مررن التخرربط واإلربرراك، 

 ومستوى الضعف الذي اعتور المجتمع اإلسرائيلي والجبهة اإلسرائيلية الداخلية.
 الخسارة السياسية واإلعالمية

سررتواجهها إسرررائيل يكمررن فرري خسررارتها السياسررية واإلعالميررة الوجرره اآلخررر للصررعوبات الترري واجهتهررا و 
جراء إمعانهرا فري جررائم الحررب، وجررائم اإلبرادة، والجررائم ضرد اإلنسرانية، التري اقترفتهرا ضرد المردنيين 

 في قطاع غزة.
قد يكون صحيحا أن دول كبررى تواطرأت مرع إسررائيل فري عردوانها الهمجري علرى غرزة إل أن الخارطرة 

بررت أن الغالبيررة السرراحقة مررن دول العررالم ترردين اإلجرررام اإلسرررائيلي، وترررى فرري إسرررائيل دولررة الدوليررة تث
فاشية تمارس اإلرهاب المنظم، ودولة مارقة عن كل القيم واألخالق والمبادئ اإلنسانية وكل األعرراف 

 والقوانين الدولية.
يبغرري فضررح جرررائم الحررتالل ل تكرراد تطررأ موطئررا علررى امتررداد المعمررورة إل وفيرره جهررد وحررراك شررعبي 

اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، أو أثر إعالمي يشمئز من فظرائع الحرتالل، فلرم تعرد الروايرة اإلسررائيلية 
اليوم موضع قداسة وتصديق لدى الرأي العام العالمي كمرا كران األمرر فري محطرات ومفاصرل سرابقة، 

ية تنطلي على أحد في ظل الفضاء اإلعالمي ولم يعد الخداع والتضليل والفبركات اإلعالمية اإلسرائيل
المفتوح، الذي يرصد كل شاردة وواردة، وُيحصي كل جريمة إسرائيلية فرور وقوعهرا، ويضرع العرالم فري 

 صورة الحدث الفلسطيني أول بأول.
ل يختلف اثنان حول حقيقة تواطؤ واصطفاف وانحيراز بعرض الحكومرات العربيرة والدوليرة إلرى جانرب 

رهابهرررا الوحشررري، إل أن الواقرررع يثبرررت أن موقرررف هرررذه الحكومرررات فررري واد، وموقرررف الغالبيرررة إسرررائيل وا  
السررراحقة مرررن شرررعوبها فررري واد آخرررر تمامرررا، مرررا يضرررع هرررذه المواقرررف الرسرررمية غيرررر األخالقيرررة وغيرررر 
اإلنسررانية فرري زاويررة منعزلررة بعيرردا عررن إرادة وتوجهررات شررعوبها، وهررو مررا يؤسررس لحشرررها فرري الزاويررة 

ريجيا إبان المرحلة القادمة، ما سينعكس، بالتالي، خسارة سياسية محققة إلسرائيل وسياسرتها وعزلها تد
 اإلجرامية.

ولئن بدا أن إسرائيل عانت اليوم عسكريا بفعل قوة وجسارة المقاومرة الفلسرطينية، فرإن المرحلرة القادمرة 
سطيني ومقاومته، وُتجبر ستحمل لها معاناة ومتاعب سياسية حين ُتضطر للرضوخ إلرادة الشعب الفل
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مررع حلفائهررا علررى رفررع الحصررار، وتنررزوي إلررى الحررائط أمررام الجهررد القررانوني الفلسررطيني والعربرري الررذي 
 سيعمد إلى مالحقة قادة الحتالل دوليا خالل المرحلة القادمة.

وبكرررل مسرررتوياتها الرسرررمية والشرررعبية، سرررتذكر جيررردا،  -صرررغيرها وكبيرهرررا-خالصرررة القرررول إن إسررررائيل 
بذاكرة حديدية، حربها على غزة التي أرادتها صخرة صلبة تحطم بها رؤوس الفلسطينيين ومقاومتهم، و 

فإذا بها تنقلب مطرقرة صرلدة تهروي علرى رؤوس اإلسررائيليين وحكرومتهم النازيرة وجيشرهم الغاشرم الرذي 
 الحرب األصعب في تاري  إسرائيل. -بحق -واجه 

 8/6/2502الجزيرة. نت، 
 

 نظريتان وكذبة وسؤالأنفاق غزة..  .77
 د.أحمد جميل عزم
في بداية حرب غزة الراهنة، انصرب التركيرز لردى كثيرر مرن المحللرين علرى احتمرالت قيرام حررب برّيرة 
فررري غرررزة. وكانرررت الغالبيرررة تررررى أّن إسررررائيل لرررن تغرررامر برررذلك، وأن مرررا سررريحدث هرررو عمليرررات قصرررف 

آت الترري خلطررت كررل األوراق وغيرررت واسررعة، وأرض محروقررة، وترروغالت محرردودة. لكررن إحرردى المفاجرر
فرري مرروازين القرروة، هرري "أنفرراق حمرراس" تحررت حرردود القطرراع، وصررول إلررى قواعررد وأمرراكن تواجررد الجنررود 
الصهاينة. وأدى ظهور مقاتلي "حماس" من تحت األرض ومهاجمتهم الجنود إلرى مفاجرآت لهرا وقعهرا 

خرى، لم يذهب الجيش اإلسرائيلي للحررب النفسي والمعنوي البالغين، بمثل أثرهما العسكري. بكلمات أ
 البرية، ولكن الحرب جاءته.

هذه األنفراق تستحضرر نظرريتين فري تفسريرها: األولرى، أّنره فري عرالم الجيروش النظاميرة، عرادة مرا تبردأ 
الصررناعات عسرركرية وتتحررول ترردريجيا إلررى مدنيررة. فاإلنترنررت، والتصررالت، وكثيررر مررن الختراعررات، 

العالمية الكبرى. ومعروف أّن الجيوش تملك ميزانيات أكبر للبحث والخترراع،  ُوجدت لصالح الجيوش
ثم تستخدم الختراعات ألغراض مدنية تجارية وربحية. واآلن، يمكننا استنباط نظريرة أخررى، هري أّنره 
فررري حالررررة حررررروب التحرررررر والمقاومرررة يحرررردث العكررررس؛ ُتسررررتخدم الختراعرررات ووسررررائل العمررررل المدنيررررة 

ة وقتالية، كما في حالة األنفاق في غزة. فبعد تطويرها لغرض البضائع التجارية وكسر ألغراض حربي
 الحصار، تحّولت لتصبح جزءا من خطط القتال.

النظرية الثانية، هي نظرية "فائض القوة". وهي نظرية كالسيكية، مفادها أن أي جيش أو جهة يصبح 
مه. وفي حالة األنفراق، فرإن مرا جررى هرو مراكمرة لديهما فائض قوة، ل بد أن يبحثا عن منفذ لستخدا

معرفررة وخبرررات واسررتثمارات وتقنيررات، كانررت تسررتخدم لكسررر الحصررار فرري التجرراه المصررري. وفجررأة، 
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وجرردت "صررناعة األنفرراق" نفسررها بررال عمررل، فكرران سررهال التحررّول لالسررتخدام العسرركري آلليررات وتقنيررات 
ن ذهن وتنبؤات الستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، وخبرات هذا القطاع. وغاب هذا التحول الممكن ع

التي يبدو أنها تعيش حالة إنكار، ومحاولة اإلصرار على شعور بالتفوق وضعف الطرف اآلخر. وقد 
حفلت صحف إسرائيلية بأخبار يمكن القول اآلن )بعد أسابيع من نشرها( إنهرا مضرحكة، مرن مثرل أن 

 اب منها عدم وجود طعام كاٍف لديهم. مقاتلي "حماس" لن يصمدوا طويال، ألسب
ذا لم يحدث تواطؤ سياسي عسكري، سيحاسب  غالبا سيتم فتح ملف األنفاق لدى اإلسرائيليين قريبا. وا 
قادة الستخبارات اإلسرائيلية على إخفاقهم في اكتشاف عمليات حفرهرا. وهرذه األنفراق فري واقرع األمرر 

اإلسرائيلي واألميركي الهائل؛ فال األقمار الصناعية، ول  تضرب بقوة كل مقولت التفوق الستخباراتي
وسررائل التجسررس اإللكترونرري، ول الجواسرريس والعمررالء، سررمحوا بكشررفها، رغررم اكتشرراف بعضررها سررابقا. 
واآلن، يقوم ضباط إسرائيليون بالكذب، فيقول الناطق بلسان جيش الحتالل موتي ألمروز إّن "الوضرع 

ة بقطراع غرزة قرد تحسرن بشركل ملحروظ بسربب العمليرة العسركرية"، متوقعرا  األمني فري المنطقرة المحيطر
النتهاء من حل قضية األنفاق برر"فضل المعلومرات السرتخبارية المتميرزة لردى إسررائيل". وقرال مصردر 
عسركري كبيرر إّن عملّيرة هردم األنفراق التري حفرتهرا المقاومرة إلرى مرا بعرد السرياج الحردودي اسررُتكملت. 

ت تريد أن توحي أن تدمير األنفاق كان هردفا  للحررب، والتري فري واقرع األمرر بردأت مرن هذه التصريحا
دون معرفرررة اإلسررررائيليين باألنفررراق، برررل وقبلرررت المبرررادرة المصررررية قبرررل إدراك وجرررود ورقرررة األنفررراق بيرررد 

إلجررام، المقاومة؛ ما ُيشير إلى كذبة جديدة يقوم بها الجيش اإلسرائيلي، ولكن هذه المرة لريس لتبريرر ا
 بل لحفظ ماء الوجه.

علررى أن تفسرريرات موضررروع األنفرراق، وردة الفعررل اإلسررررائيلية المتخبطررة، ل تلغرري أسرررئلة سررتبرز علرررى 
هامش موضوع األنفاق. أحردها، أّن كلفرة هرذه األنفراق عاليرة جردا ، و"حمراس" مررت بأزمرة ماليرة حرادة 

ة التوافق الروطني مرع "فرتح"؛ فهرل كران أدت إلى التوقف عن دفع الرواتب، والوصول إلى اتفاق حكوم
الجنراح العسرركري يحصررل علررى تمويرل مررن مصررادر مختلفررة عررن تلرك الترري ترروافرت للحكومررة، فأصرراب 
الشح تمويل الحكومة وأجهزتها المدنية، فيما بقي خط إمداد لالحتياجات العسركرية مرن مصردر آخرر؟ 

أّن األولوية أعطيرت لألنفراق؟ أو هري  وبالتالي، يصبح الحديث عن خريطة تحالفات غير معروفة. أم
أنفاق قديمة؟ كلها مجموعة من األسئلة ذات المعنى سياسّيا  وأمنّيا ، ولكرن الثابرت أن األنفراق فري غرزة 

اإلسرررائيلية وحسررب، بررل علررى نحررو -إبررداع عسرركري ترراريخي سرريوثق ل فرري ترراري  الحرررب الفلسررطينية
 أوسع من هذا.

 7/6/2502الغد، عّمان، 
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 أساسية إلنهاء الحرب على غزةحقائق  .78

 ماري روبنسون، جيمي كارتر
ل يرزال اإلسرررائيليون والفلسررطينيون منشررغلين بردفن أبنررائهم وأحبررائهم الررذين سرقطوا ضررحية هررذه الحرررب 

يوليررو الماضرري، عنرردما انرردلعت الحرررب الجديرردة، ُقتررل أكثررر مررن  8الثالثررة خررالل سررت سررنوات. ومنررذ 
ليا . وانفطرت قلوب البشر في العالم أجمع عندما شعروا بأن المزيد إسرائي 68فلسطيني ونحو  2600

 من الضحايا سوف يسقطون، وأن عدد القتلى سوف يزداد كل ساعة.
ويمكررن أن ُتعرررزى هرررذه المأسررراة إلرررى اإلفشرررال المتعمرررد للجهررود الواعررردة التررري كانرررت تهررردف إلرررى إحرررالل 

« فرررتح»بيرررة لعرررودة الوفررراق برررين حركتررري السرررالم فررري المنطقرررة عنررردما ترررم اإلعرررالن عرررن مؤشررررات إيجا
عنردما أعلنرت أنهرا ل تمرانع فري « حمراس»فري أبريرل الماضري. وجراءت هرذه المبرادرة مرن « حماس»و

تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جامعرة، حترى ولرو خلرت مرن أي وزيرر حمسراوي. وأعلنرت الحكومرة 
ترري تطالررب بهررا اللجنررة الرباعيررة الدوليررة، الفلسررطينية الجديرردة أنهررا تتبنررى المبررادئ األساسررية الثالثررة ال

وهرري: نبررذ العنررف، والعتررراف بإسرررائيل، والتمسررك ببنررود التفاقيررات السررابقة. وكرران ممررا يؤسررف لرره أن 
إسرررررائيل رفضررررت اغتنررررام هررررذه الفرصررررة السررررانحة إلحررررالل السررررالم وعمرررردت إلررررى منررررع حكومررررة الوفرررراق 

 الفلسطينية من أداء مهماتها في غزة.
مل ضرورية لجعل الوحدة الفلسطينية أمرا  ممكنا ؛ من أهمها، الرفع الجزئري )علرى أقرل وهناك عدة عوا

مليون مواطن فلسطيني في القطاع. كما يجب  2.8تقدير( للحصار المفروض منذ سبع سنوات على 
« حمراس»أن يحصل المعلمون ورجال الشرطة وعمال الصحة والنظافة المنضوين تحت لواء حكومة 

وهررذا شرريء ضررروري مررن أجررل تحقيررق أبسررط المعررايير اإلنسررانية حتررى تسررتمر الحيرراة  علررى رواترربهم.
وتتواصل، وهي الحقوق التي ما زالت إسرائيل تصّر على تجاهلها، إذ عمردت إلرى فررض حظرر علرى 
التمويل القطري لدفع رواتب الموظفين الحكوميين المدنيين، وأحكمت حصارها على حردود غرزة لتمنرع 

 لخروج منها.الدخول إليها وا
ول توجرد ثّمررة معرايير إنسررانية أو قانونيرة تحكررم الطريقرة الترري يمرارس بموجبهررا الجريش اإلسرررائيلي هررذه 
الحررب. فقرد قررام بتردمير أجرزاء كبيرررة مرن غرزة، بمررا فيهرا آلف المنرازل والمرردارس وحترى المستشررفيات. 

عن منازلهم. وُقتل المئات  ألف شخص 110وأدت هذه الحملة العسكرية الهوجاء إلى نزوح أكثر من 
من الفلسطينيين المدنيين الُعّزل، وانقطع التيار الكهربائي ومصادر المياه عن معظم أحياء غزة بشكل 

 تام. إنها بحق كارثة إنسانية.
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ولرريس ثمرررة مرررن عرررذر أو مبررررر علرررى اإلطرررالق لمثرررل هرررذه الهجمرررات التررري تسرررتهدف المررردنيين فررري أي 
ائم حرررب. وهررذا الحكررم ينطبررق علررى الطرررفين المتصررارعين. ولبررد مررن صررراع. لقررد ارُتكبررت فرري غررزة جررر 

للمدنيين اإلسرائيليين بالصواري  هو سلوك غير مقبول. ورغم أن « حماس»اإلشارة إلى أن استهداف 
 2600ثالثررة إسرررائيليين فقررط سررقطوا قتلررى بالصررواري  الفلسررطينية، فررإن الغالبيررة العظمررى مررن أصررل 

طفرال . وأصربحت الحاجرة  330لحررب هرم مرن المردنيين، بمرن فريهم أكثرر مرن فلسطيني قتلوا في هذه ا
ماسة اآلن لتشكيل لجنة دولية فاعلرة لتقصري الحقرائق وضربط المخالفرات القانونيرة لقواعرد الحررب مرن 

 أجل وضع حد لهذا الخرق الفاضح للقانون الدولي.
كرررن أن تحرررّد مرررن السرررتخدام ويتحررتم علرررى مجلرررس األمرررن السرررعي بكرررل جهرررده إليجرراد الوسرررائل التررري يم

المفرط للقوة مرن الطررفين المتحراربين. وعليره أن يصرّوت لصرالح قررار ينردد باألوضراع غيرر اإلنسرانية 
في غزة وأن يضع إطارا  زمنيا  محددا  إلنهاء الحصار المفروض على القطراع. ويجرب أن يؤكرد القررار 

ليرره، علرى الحاجرة لنشرر مرراقبين دوليرين يمكرنهم أن يقردموا تقرار  يرهم عرن طبيعرة الحركرة مرن القطراع وا 
باإلضررافة لتحديررد الطرررف الررذي يخرررق اتفرراق وقررف إطررالق النررار. ولبررد مررن أن يررتم بعررد ذلررك وضررع 
إجررراءات وترردابير صررارمة لمنررع تهريررب األسررلحة إلررى غررزة. لقررد برردأت المناقشررات حررول هررذه القضررايا 

يرة التري تسرعى لتحقيرق السرالم فري أمراكن غيرر الحكوم the Eders« منظمرة العجرائز»بالفعرل. وتأمرل 
 التوتر في العالم، والتي ننتمي إليها، في أن تتواصل هذه النقاشات حتى تؤتي ُأكلها.

وبناء  على طلب الفلسطينيين، تسعى اآلن الحكومة السويسرية لستضافة مؤتمر دولي للدول الموقعة 
ام حقروق اإلنسران أثنراء الحرروب. ويمكرن على معاهدة جنيف يهدف للتأكيرد مجرددا  علرى ضررورة احترر 
مررررن أجررررل اللتررررزام بالواجبررررات « حمرررراس»لمثررررل هررررذه المبررررادرات أن تفرررررض ضررررغوطا علررررى إسرررررائيل و

األخالقية لحماية السكان المدنيين. ويعمرنا األمل فري أن تشرارك جميرع الردول، وخاصرة الغربيرة منهرا 
وأن تعلررن مجررددا  التزامهررا باتفاقيررة جنيررف الترري الترري تمتلررك القرروة العسرركرية الكبرررى، فرري هررذا المررؤتمر، 

 تحكم طريقة التعامل مع السكان المدنيين في المناطق المحتلة.
أقررروى ممرررا كانرررت خرررالل السرررنوات « حمررراس»و« فرررتح»واآلن، أصررربحت وشرررائ  التقرررارب والوحررردة برررين 

ثرل أكثرر التطرورات ، نعتقرد اعتقرادا  راسرخا  برأن هرذا التقرارب يم«منظمرة العجرائز»الماضية. ونحن فري 
تشجيعا  لنا وتمهيدا  لنجاح مبادراتنا، ولهذا السبب فإننا لن نرّدخر جهردا  عرن الترحيرب بره. كمرا أن هرذا 
التقارب يقدم فرصة للسلطة الفلسرطينية إلعرادة بسرط نفوذهرا علرى غرزة، وهرو مرا يمثرل الخطروة األولرى 

 التي ستدفع إسرائيل لفك حصارها عن القطاع.



 
 
 

 

 
           82ص                                     3352 العدد:     7/6/2502 الخميس التاريخ:

 

لرى غرزة عبرر  ويجب أن يكون الهردف األول للمجتمرع الردولي ضرمان تنقرل المرواطنين والبضرائع مرن وا 
« حمراس»إسرائيل ومصر والبحر. ويتوجب على الوليات المتحدة والتحاد األوروبي عدم النظر إلى 

باعتبارهرا مجررد حركرة ثوريرة مسرلحة، برل باعتبارهرا قروة سياسرية فاعلرة قائمرة علرى األرض. ول يمكررن 
لررى اإلطررالق اسررتبعادها مررن أي مشررروع سياسرري لحررل مشرراكل القطرراع. كمررا ل يمكررن للغرررب ألحررد ع

بوضع السالح والنصراف إلى « حماس»المساهمة في المبادرات الجادة لحل المشكلة بمحاولة إقناع 
الحلررول السياسررية البحتررة إل بعررد اعترافرره بوجودهررا كالعررب سياسرري فّعررال وكممثررل لقطرراع واسررع مررن 

التي نظمت تحرت إشرراف دولري ووصرلت مرن خاللهرا  1006لفلسطيني. ومنذ انتخابات عام الشعب ا
 حماس إلى سّدة السلطة في فلسطين، اتخذ الغرب موقفا  معارضا  لهذه النتيجة.»

ويمكن القول بكلمرة أخيررة برأن السرالم الردائم فري الشررق األوسرط لرن يتحقرق إل بإقامرة دولرة فلسرطينية 
 سرائيل.تقوم بجوار دولة إ

 الرئيس األسبق للوليات المتحدة: جيمي كارتر
 رئيسة سابقة لجمهورية آيرلندا: ماري روبنسون

 «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»ينشر بترتيب خاص مع خدمة 

 7/6/25027، االتحاد، أبو ظبي
 

 

 انتصار بالغ الداللة في ظل توازن قوى مختل .79
 د. بشير موسى نافع

ت والدمار في قطاع غزة، خلرف ركرام المنرازل والمؤسسرات والمسراجد، وخلرف أشرالء خلف مشهد المو 
األطفررال والجثررث المتكدسررة فرري الطرررق وممرررات المشررافي، ثمررة انتصررار كبيررر حققترره قرروات المقاومررة 

كيلومترا  مربعا ، وزهاء المليونين من  360الفلسطينية وصمود الشعب بكل فئاته. بمساحة ل تزيد عن 
يعتبر قطاع غزة أصغر منطقة يتمركز فيها شعب عربي، وأحد أكثر بقراع األرض ازدحامرا .  السكان،

أحرراط اإلسرررائيليون القطرراع الصررغير، المررزدحم، بمئررات الرردبابات والسرريارات المصررفحة، أغلقرروا سرراحله 
بعشررررات السرررفن والرررزوارق المسرررلحة، وحجبررروا فضررراءه بالطرررائرات. وعلرررى مررردى أربعرررة أسرررابيع، قصرررف 

ن والسكان معا  بآلف األطنان من المتفجررات، فري عمليرة قترل وتردمير منهجيرة قلمرا شرهد العرالم المكا
لها مثريال ، عمليرة أشربه بواقعرة قصرف درسردن فري الحررب الثانيرة، والقصرف األمريكري لفيتنرام، وحررب 

عض مرن نظام األسد ضد شعبه في سوريا. ولكن القطاع لم يسقط، ول أعلرن الستسرالم. مرا يقولره الرب



 
 
 

 

 
           83ص                                     3352 العدد:     7/6/2502 الخميس التاريخ:

 

أن حكومررة نتنيرراهو لررم تخطررط أصررال  لقتحررام القطرراع وترردمير المقاومررة، يمثررل قررراءة غيررر صررحيحة. 
ظلت وسائل الحرب تتغير طوال األسابيع األربعة، وهددت القيرادة السياسرية اإلسررائيلية أكثرر مرن مررة 

)محاولرررة،  بتطررروير الهجررروم علرررى القطررراع وتوسررريع نطررراق الحررررب. مرررا منرررع اإلسررررائيليين مرررن محاولرررة
وحسب( إعادة احتالل القطراع كران مرا أدركروه مرن أن تكراليف مثرل هكرذا خطروة سرتكون باهظرة، وبرال 

 نهاية.
لرم يكرن لردى الحكومرة اإلسررائيلية مرن هردف واضررح عنردما بردأت العردوان الردموي والمردمر علرى غررزة، 

يرره تحالفرره الجديررد مررع واألرجررح أن نتنيرراهو ظررن أن الحرررب علررى القطرراع سررتكون شررأنا  يسرريرا ، يؤكررد ف
المعسكر العربي المناهض لحركة الثورة والتغيير والمعرادي للتيرار اإلسرالمي، وأنره فري هرذه المناسربة، 
أيضا ، سيمارس عملياته الدورية في تحجيم قوى المقاومة واستنزافها، ويؤكد موقعره لردي دوائرر اليمرين 

تعد لهررا مررن اليرروم الررذي انتهررت فيرره الحرررب اإلسرررائيلي. ولكررن قرروى المقاومررة كانررت تتوقررع الحرررب وتسرر
السرابقة. وفرري واحرردة مررن أبرررز حلقررات حررروب الفقرراء، المحاصرررين، وقفررت ثلررة مررن شررباب قطرراع غررزة 
رادة ل  أمررام آلررة الحررررب اإلسرررائيلية الضررخمة، مظهررررة شررجاعة غيررر مسررربوقة، ومهررارة قتررال عاليرررة، وا 

من الحرب فري تحقيرق إنجراز ملمروس فري مواجهرة  تكسر. فشل اإلسرائيليين الفادح في األسبوع األول
المقرررراومين، أو التعرررررف علررررى مواقررررع إطررررالق الصررررواري ، وخسررررائرهم الباهظررررة، الترررري لررررم تكشررررف كررررل 

 تفاصيلها بعد، أفقد القادة اإلسرائيليين صوابهم، ونقل الحرب إلى مرحلتها الثانية.
لمقاومرة الورقرة المصررية فري األسربوع في هذه المرحلة، التي بدأت مالمحهرا فري التبلرور منرذ رفضرت ا

الثاني من الحرب، لرم تعرد الحررب حربرا  برالمعنى المفهروم، برل مجررد قصرف هسرتيري، قصرد بره إيقراع 
أكبر قدر من األلم بأهالي القطاع ومؤسساته وبنيته التحتية. إعرالن نتانيراهو فري األسربوع الثراني برأن 

خيص، ل يجب أن يأخذه أحد مأخذ الجد، ل فري هدف حربه بات تدمير األنفاق ليس سوى تضليل ر 
العتبارات السياسية ول العسكرية. ليس هناك دولة في التاري  الحديث استدعت عشررات اآللف مرن 
احتياطيهرررا العسررركري، ونشررررت مئرررات الررردبابات ونررراقالت الجنرررود والطرررائرات، لتررردمير عررردة أنفررراق فررري 

قطاع غزة؛ أنفاق ليس من الصرعب أن يعراد بناؤهرا،  الجانب اآلخر من حدودها مع بقعة صغيرة مثل
وأن يصرربح عررددها أكبررر بكثيررر، خررالل أسررابيع مررن نهايررة الحرررب. الحقيقررة، أن الحرررب فرري مرحلتهررا 
الثانية لم تعد حربا ، بل مجرد جريمة دمويرة إلقنراع الحلفراء العررب )وربمرا الررأي العرام اإلسررائيلي( أن 

وة السرالح لرم ترزل قرادرة علرى اسرتخدام العنرف وزرع المروت والردمار؛ الدولة التي قامت بحد السيف وق
أنها حليف يمكن العتماد عليه والعتداد بقوته. والثمن؟ ليس ثمة ثمن مرن وجهرة نظرر رجرال الدولرة 
اإلسررررررائيلية. مرررررا دام باسرررررتطاعتهم نشرررررر المررررروت والررررردمار، ومرررررا دام العرررررالم يفتقرررررد اإلرادة إليقرررررافهم أو 
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كترررث اإلسرررائيليون لرردماء الفلسررطينيين، ول يكترثررون بصررورة خاصررة لرردمار قطرراع غررزة. معرراقبتهم، ل ي
فررري تصرررور أغلرررب النخبرررة السياسرررية والعسررركرية اإلسررررائيلية، الهررردف الرئيسررري ل برررد أن يكرررون الضرررفة 
الغربيررة، والتوصررل يومررا  إلررى وسرريلة لضررمها للدولررة العبريررة، بأقررل عرردد ممكررن مررن سرركانها العرررب. أمررا 

 «.المجتمع الدولي»غزة، فسيقذف به وأهله يوما  في وجه  قطاع
وهنا تقع الدللة الكبرى لنتصار غزة وفشل حكومة نتنياهو البالغ. في هذه الحررب المريررة، انتصررت 
غزة بالرغم من الخلل الهائل في ميزان القوى السياسي، والخلل عربيا  على وجه الخصروص، ولبرد أن 

ي مقدمرررة لبنررراء تررروازن قررروى جديرررد. لرررم يشرررجع الخلرررل فررري ميرررزان القررروى العربررري يكرررون انتتصرررارها بالترررال
نتنياهو على العدوان، بل كان هذه المرة شريكا  فعليا  في العدوان؛ ألن الحرب الثالثرة علرى غرزة كانرت 
حلقة وثيقة الصلة بالحرب التي تتقدمها دول عربيرة علرى التيرار اإلسرالمي وحركرة الثرورة والتغييرر فري 

حسررم  1022جررال العربرري. كمررا أوروبررا منتصررف القرررن التاسررع عشررر، لررم تسررتطع حركررة الثررورة فرري الم
المعركرة علرى مسرتقبل العرررب وروحهرم، برالرغم مررن عشررات الماليرين الرذين حملرروا رايرة التغييرر وحجررم 
اإلنجرراز الررذي أحرردثوه. وسرررعان مررا تحررول حلررم التغييررر إلررى واقررع مررن الحرررب العربيررة األهليررة، حرررب 

ندلعت من الماء إلى الماء، لم تترك وسيلة وأداة من وسائل الحررب إل واسرتخدمتها: المرال والسرالح، ا
التررآمر واإلعررالم، النقالبررات والخيانررة، والتعويررل علررى سررذاجة الرربعض واإليمرران األيررديولوجي األعمررى 

حترى مرن أجرل للبعض اآلخر. لم تخض قوى الثورة المضادة هذه الحررب مرن أجرل حمايرة نفسرها، ول 
 فرض معادلة جديدة في اإلقليم؛ خاضتها في الحقيقة بهدف استئصال الخصوم، ل أقل من ذلك.

وليس ثمة شك أن الثورة العربية المضادة، سواء مثلتها أنظمة ساللية، ثرية، أصابها هلع التغييرر فري 
ققرت إنجرازات ملموسرة فري الجوار، أو قوى طائفية لم تستطع التحرر من عقد األقلية وأوهرام التفررد، ح

، عنردما نجحرت فرري إيقراف حركررة التغييرر فرري بعرض البلردان، فرري تعطيلهرا، أو حتررى فري ردهررا 1023
إلى الخلف. ولكن، وكما كل ثرورة مضرادة فري التراري  الحرديث، أسركرت النجاحرات المبكررة أصرحابها. 

اريخيرة بأكملهرا، إرادة وقردرا ، وكما في كل الحروب األهلية، لم ير هؤلء أن قوى التغيير تمثل لحظة ت
ولررريس بشررررا  وأحزابرررا  وجماعرررات وحسرررب. بررردا للوهلرررة األولرررى أن ل سررربيل إليقررراف ريررراح الشرررر والرررردة 
واألنانيررة. ولكررن قرروى الثررورة لررم تستسررلم. فرري بلرردان، لررم تررزل الماليررين فرري الشرروراع، تعيررد التوكيررد علررى 

نجررح التراجررع خطرروة أو خطرروتين إلررى الخلررف فرري مطالبهررا فرري الحريررة والحيرراة الكريمررة. وفرري بلرردان، 
ن برربطء. وفري بلرردان أخرررى، رفعرت قرروى الثررورة السرالح وقررررت الرردفاع  الحفراظ علررى مسريرة التغييررر، وا 

 عن الثورة والشعب، مهما كانت التضحيات.
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بيررررد أن غررررزة الصررررغيرة، فرررري ذلررررك اليرررروم مررررن تمرررروز/ يوليررررو ، أصرررربحت السرررراحة المكثفررررة، الصررررغيرة، 
زم، التري التقرت عنردها كرل سراحات الثرورة العربيرة. عنردما بردأت الردبابات فري إلقراء حممهرا، الميكروكرو 

والطائرات في إسقاط قذائفها، لم تعد غزة هي غزة وحسب، بل أصبحت غزة ورابعة وحمص والقصير 
وحلب والفلوجة والحويجة وطرابلس وبنغازي والقصررين وترونس وتعرز وأب، معرا . فري ظرل تروازن قروى 

ل، وقفت غزة وظهرهرا إلرى الحرائط لتصرنع تروازن قروى جديردا ، وتؤكرد علرى أن وعرود حركرة الثرورة مخت
 العربية لم تزل حية، وأن أشواقها لم تزل تحلق في سماء هذا المجال العربي الفسيح.

 7/6/2502، القدس العربي، لندن
 
 " الجرف الصامد"اإلنجازات والخسائر لـ .81

 ليتال رافي جربي، جون بن زاكن، آفي
الحرررب انتهررت واسرررائيل سررتحاول العررودة مرررة اخرررى الررى الحيرراة الطبيعيررة، ولكررن بالنسرربة للعديررد مررن 

ضررابطا وجنررديا قتلرروا فرري  64العررائالت فرران الحيرراة لررن تعررود كمررا كانررت قبررل المواجهررة مررع حمرراس. 
 آخرون اصيبوا على مستويات مختلفة من الخطورة. 2180المعارك و

دسررة، غررولني، ناحررل والمظليررين خرجرروا مررن أراضرري القطرراع وانتشررروا علررى خررط قرروات المرردرعات، الهن
الحرردود. بعررض القرروات توزعررت الررى قطاعررات اخرررى علررى الحرردود الشررمالية وفرري الضررفة. والكثيررر مررن 

 يوما، سيسرحون اليوم وغدا الى نهاية اسبوع طويلة. 10المقاتلين ممن لم يروا البيت منذ أكثر من 
أول أمرر سرنفعله هررو »، روى مقراتلون فري الطريرق الرى بيروتهم، «رفاقنرا الرذين قتلروا نترألم علرى أهرالي»

 زيارة العائالت والقبور حديثة العهد.
قد سرحوا منذ الن، ومرن المتوقرع لخررين  8الف جندي احتياط ممن جندوا بأمر  81.102قسم من 

ب الظرررن فررري نهايرررة السررربوع. ان يحلررروا محرررل الجنرررود النظررراميين الرررى أن يتخرررذ قررررار بتسرررريحهم، أغلررر
وسرريركز نشرراط الجرريش السرررائيلي فرري القطرراع مررن الن فصرراعدا اساسررا علررى المجررال السررتخباري. 

 فالطائرات الصغيرة بدون طيار واصلت الطيران في سماء القطاع أمس ايضا.
اورة وبرررالتوازي يسرررتعد الجررريش لعرررادة الحسررراس برررالمن لسررركان غرررالف غرررزة، ول سررريما للبلررردات المجررر

للجرردار. ولهررذا السرربب، ففرري اليررام القريبررة القادمررة سررتبدأ العمررال الهندسررية علررى خررط الحرردود لكشررف 
انفرراق، اذا كانررت هررذه ل تررزال قائمررة. كمررا برردأت أعمررال ترررميم الجرردار الحرردودي، الررذي تضرررر بشرردة 

 بدخول القوات البرية الى القطاع.
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بشرظايا  2.000بجرراح خطيررة، كمرا اصريب قرابرة  في الحملرة قترل أيضرا ثالثرة مردنيين، واصريب سرتة
الصواري ، حطرام الزجراج، الصردى، حروادث طررق فري اثنراء الصرافرات، التعثرر فري اثنراء البحرث عرن 

 مأوى واصابات الهلع.
نفقرا وعطلرت. ونحرو اسررائيل  31هدفا فري أرجراء القطراع. واكتشرف  4.761هاجم الجيش السرائيلي 

 178فررري أرض مبنيرررة،  226سرررقطت فررري الخررالء،  1.648هرراون. صررراروخا وقذيفرررة  3.316اطلررق 
 صاروخا فاشال. 226اعترضتها القبة الحديدية. اضافة الى ذلك كان 

شرراحنة  2.462صررادق الجرريش السرررائيلي علررى نقررل البضررائع الررى القطرراع حتررى فرري اثنرراء الحملررة: 
 شاحنة عتاد طبي. 206شاحنة عتاد انساني و  110غذاء، 

فلسرطينيا، نحرو نصرفهم مردنيون غيرر  2.768مم المتحدة يتبين أنه قتل فري القطراع ومن معطيات ال
 طفال. 363مشاركين، بينهم 

مليرون شريكل وصرلت  1.1مليرون شريكل.  26جندت الجمعية من أجل الجندي تبرعات للجنود بمبلرغ 
ائع وامتعرة مليون شيكل من المواطنين والشركات في اسرائيل. وارسلت بض 3كتبرعات من الخارج و 

مليون شريكل. ونقرل  20.1بقيمة  –للجنود في الجبهة من الصديقات، من المنظمات ومن المواطنين 
رزمررة قهروة ومئرات اللعرراب مثرل الشرريش  2.000حرذاء منزلري،  1.100الف منشررفة،  6الرى الجنرود 

 بيش، الدومينو وغيرها.
 الضرر االقتصادي

 لمليار شيك 25 – 00التقدير: الحملة كلفت 
للصررندوق الرروطني، فرري « الجرررف الصررامد»مررن الصررعب ان نعرررف فرري هررذه المرحلررة كررم كلفررت حملررة 

مليررار شرريكل. مبلررغ  10و  21المجررال المنرري والمرردني. وحسررب التقرردير، فرران الضرررر سرريكون بررين 
كبيرررر جررردا، ولكرررن لررريس مبلغرررا ل يمكرررن لالقتصررراد السررررائيلي أن يحتملررره. فالنرررات  القرررومي الجمرررالي 

فررري المئرررة منررره. هرررذا ألررريم  1مليرررار شررريكل هرررو نحرررو  10ئيل يبلرررغ نحرررو تريليرررون شررريكل وانفررراق لسررررا
وبالتأكيررد سررريلحق ضرررررا بالميزانيرررات لهررداف هامرررة جررردا، ولكرررن القتصرراد السررررائيلي، المعتررراد علرررى 

 الحروب والحمالت الباهظة، سيتغلب عليها بل وبسرعة.
 مليار شيكل 05الجيش أنفق 

فقررط علررى الخسررائر فرري الرواح بررل وعلررى ثمررن اقتصررادي برراهظ، وبالفعررل كلفررت  تنطرروي الحرررب لرريس
الحملررة الكثيررر جرردا مررن المررال لدولررة اسرررائيل. فرري هررذه المرحلررة مررن الصررعب تقرردير الضرررر الحقيقرري، 

 وذلك لنه ل توجد بعد معطيات رسمية.
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لعترراد العسرركري الررذي تآكررل تترروزع النفقررات علررى ثالثررة مجررالت اساسررية: كلفررة تجنيررد الحتيرراط، كلفررة ا
 وكلفت احتياطي الذخيرة، الوقود وما شابه.

شيكل، بما في ذلك الغذاء، السفر وما شابه.  600بالمتوسط يكلف يوم خدمة الجندي الحتياط نحو 
. وبالجمرال، 8الرف جنردي احتيراط برأمر  86وحسب المنشورات الرسمية، فحتى يوم أمس جنرد نحرو 

مليون شيكل. واستمرت الحملة نحو شهر ولكن ليس فري كرل اليرام  10نحو فان كلفة كل يوم كانت 
الف جنردي احتيراط. ومرع ذلرك، فانره حسرب التقرديرات الحرذرة، تبلرغ كلفرة ايرام الحتيراط فقرط  86خدم 

 مليون شيكل. 800لكل الحملة نحو 
اولرة الحتسراب ل ينشر الجيش معطيات عن تآكل العتاد والسالح الذي يستخدمه، وما يتبقى هرو مح

حسررب عرردد اعتراضررات القبررة الحديديررة، الررذخيرة الكثيرررة الترري اسررتخدمت، وكررذا نفقررات صرريانة، تآكررل 
 ووقود المركبات المختلفة، بما فيها المجنزرات، الطائرات والسفن الحربية.

مليررون شرريكل. ولررن تنتهرري النفقررات مررع نهايررة القتررال، وعنرردما يسررتكمل  100كلفررة يرروم قتررال هرري نحررو 
 مليار شيكل. 20العتاد المتآكل، فان كلفة الحملة كلها على جهاز المن كفيلة لن تصل الى نحو 

 ضرر بالمليارات على االقتصاد
حرردث طويرررل كرررالحرب أو الحملرررة ينطررروي علرررى نفقرررات جسررريمة جررردا علرررى القتصررراد أيضرررا فررري ثالثرررة 

فري النتراج وانتاجيرة العمرل  مجالت اساسية: الضررر المباشرر لالمرالك، خسرارة ايرام عمرل وانخفراض
 وكذا خسارة المداخيل من الضرائب بسبب النخفاض في مستوى النشاط القتصادي.

وحسب تقديرات دائرة القتصاد في اتحاد اربراب الصرناعة، فران الضررر الرذي لحرق بالصرناعة تجراوز 
 حافة المليار شيكل.

ر للسررياحة برراكثر مرن مليررار شرريكل. مليرون شرريكل والضرر  100حتررى  210ويقردر الضرررر بالزراعرة بررر 
وينبغي أن يضاف الى ذلرك الضررر الهائرل بالتجرارة ول سريما بالعمرال التجاريرة فري الجنروب، والرذي 
قررد يصررل الررى بضررع مليررارات مررن الشرريكل، وكنتيجررة لررذلك ضرررر بالمررداخيل مررن الضرررائب لصررندوق 

 الدولة بحجم نحو مليار شيكل.
اضرار اقتصادية بعيدة المدى في مجال التجارة الخارجية لسرائيل.  كما من المتوقع أن تكون للحملة

فالهجمررات فرري غررزة ونتائجهررا خلقررت اجررواء مناهضررة لسرررائيل ويحتمررل أن تترررجم الررى انخفرراض فرري 
 المشتريات من اسرائيل ومقاطعة المنتجات من اسرائيل.

 6/8/1024معاريف 
 7/6/2502، القدس العربي، لندن
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 :كاريكاتيرو  صور .80

 
 شاب فلسطيني ينظر من شرفة شقة مدمرة أمس الى مباٍن دّمرتها إسرائيل في قطاع غزة
 7/6/2502السفير، بيروت، 

 

 
 رض في غزة رجل يفترش األ

 7/6/2502، لندن، القدس العربي
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 7/6/2502، فلسطين أون الين

 


