
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 محمد المدني: السلطة الفلسطينية تعرب عن "عميق أملها" بعودة المستوطنين الثالثة

 حماس تندد بالمساعدات التي تقدمها السلطة لـ"إسرائيل" في قضية اختطاف المستوطنين

غالق المعابر إلى غزةيعلون يقرر فرض طوق   شامل وتوسيع عمليات االعتقاالت بالضفة وا 

 للجنة "إنهاء االستعمار" باألمم المتحدة تحرك عربي إسالمي دولي لوقف ترشيح "إسرائيل"

 ن األسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفياتنادي األسير الفلسطيني: نقل مزيد م

حكومة نتنياهو تحّمل السلطة 
الفلسطينية مسؤولية اختطاف 
المستوطنين وتحاصر الضفة وتقصف 

  القطاع
 4... ص 
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  السلطة:
 8 بعودة المستوطنين الثالثة "عميق أملها"السلطة الفلسطينية تعرب عن محمد المدني:   
 2 "ضل لسيطرة "إسرائيلأجهزة أمن السلطة بالضفة: المنطقة التي اخُتطف منها المستوطنون تخ  
 2  المضربين عن الطعام اإلداريينالتشريعي الفلسطيني يحذر من سقوط شهداء من المعتقلين   
 51 "لجنة مكافحة االستعمار"تنديد فلسطيني بترشيح دول أوروبية لـ"إسرائيل" لترؤس "  
 55 يوما   41مصر تفتح معبر رفح بعد إغالقه السفير الفلسطيني في القاهرة:   
 55 وزارة الداخلية في غزة تدين الغارات اإلسرائيلية على القطاع  
 55 المحروقات فقط إلدخال األحدمعبر كرم أبو سالم مفتوح : مدير دائرة المعابر  
 54 أبو زيد: جهود لتأسيس مجموعات ضاغطة على المستوى الدولي لدعم قضية الالجئين  

 
  المقاومة:

 54 حماس تندد بالمساعدات التي تقدمها السلطة لـ"إسرائيل" في قضية اختطاف المستوطنين  
 54 االحتالل لن يهنأ باألمن في الضفةكتائب القسام تعليقا  على عملية خطف المستوطنين:   
 53 التشريعيحماس والجهاد بينهم نواب في  العشرات من قادةاالحتالل يعتقل   
 54 ة الخليل الجريئة رد طبيعي على جرائم االحتاللعملي"الديموقراطية" و"الشعبية":   
 54  مؤسساتهم إلىعودة موظفي السلطة من مدنين وعسكريين إلى استشاري" فتح يدعو "  
 51 سياسيااالنقسام انتهى قانونيا و : بيت لحم إقليمالمؤتمر الثاني لفتح عزام األحمد خالل   
 56  مسيرة تضامن مع األسرى الفلسطينيين لبنان: "الديمقراطية" تنّظم   
 56  طائرات االحتالل تقصف موقعا تابعا لـ "القسام" جنوب قطاع غزة   
 51  باعتقال سّتة  من أنصارها  في الضفة حماس تتهم أجهزة السلطة  
 51 عمليات أسر لجنود إسرائيليين 51أبرز   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
غالق المعابر إلى غزةبالضفة االعتقاالت عمليات توسيع شامل و فرض طوق قرر يعلون ي    52 وا 
 41 سرىلن تعقد صفقة جديدة لتبادل األ "سرائيلليبرمان: "إ  
 41 ارئيل: تم إيقاف منح الفلسطينيين تصاريح عمل داخل "إسرائيل"  
 41 لموساد عارض مشروع قانون منع العفو عن أسرى فلسطينيينجهاز ا  
 45  الشرطة اإلسرائيلية تعزز قواتها بأراضي الضفة والداخل خشية أعمال عنف ردا  على علمية االختطاف  
 45 خطف المستوطنين يديعوت: الشرطة اإلسرائيلية أهملت بالغا  بعملية   
 45 من تحرير مخطوفين أكبرفي الضفة والعملية يديعوت: االحتالل يحشد قوات برية   
 44 غور األردنالجيش الواقعة في منطقة العثور على جندي إسرائيلي مقتوال  في أحد معسكرات   
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  األرض، الشعب:
 44 المستشفيات إلى لطعاما عن المضربين األسرى من مزيد نقل: الفلسطيني األسير نادي  
 43 إسرائيلية غارات سلسلة في مادية وأضرار إصابة: غزة  
 43 "الكرامة" عبر السفر من سنة 11 الـ سن دون الخليل أهالي يمنع االحتالل  
 43 اإلسرائيلي بالجيش اإلجباري التجنيد دض األول المؤتمر انعقاد: شفاعمرو  
 44 المستوطنين خطف بعملية وأهاليهم األسرى فرحة وسط حذر ترقب: غزة  
 41 بحمايتهم الدولي المجتمع يطالبون الفلسطينيون الصحفيون  
 41   وشمالها الضفة وسط فلسطينية مركبات على تداءاتاع يشّنون مستوطنون  
 41   غزة قطاع حدود على قواتها تعزز االحتالل قوات  
 46  " عوفر" في الخليل أسرى عن الزيارة بمنع" األحمر الصليب" يبلغ االحتالل  

 
  األردن: 

 46 من "إسرائيل"أفوكادو طن   36أطنان جزر و 416وزارة الزراعة األردنية: استيراد   
 41  دعم األسرى: لن تحررهم إال المقاومةل"برغم الجوع ال للركوع"  مهرجان  
 41 األردنية فاال بمناسبة األعياد الوطنيةنظم احت" ي31غزة "ردني المستشفى الميداني األ   

 
  عربي، إسالمي:

 41 األحزاب اليمنية تؤكد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني  
 

  دولي:
 48 دة" باألمم المتحإنهاء االستعمار"للجنة  "إسرائيل"دولي لوقف ترشيح عربي إسالمي حرك ت  
 42 المفرط لالعتقال اإلداري "إسرائيل"استخدام آشتون: االتحاد األوروبي قلق من   

 
  مختارات:

 42 وأوروبا في حجم مساعداتها المالية الواليات المتحدةالصين تتفّوق على   
 

  حوارات ومقاالت:
 35 عدنان أبو عامر... خطة إسرائيل القادمة تجاه أسر المستوطنين  
 31  دعيبس إبراهيم... والقيادة إلسرائيلاختطاف المستوطنين ... رسالة   
 31 خليل علي حيدر... االقتصاد اإلسرائيلي..كيف بدأ؟  
 41 عمر عياصرة... الخليل تشعل المشهد  

 
 45 :كاريكاتير
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*** 
 
حكومـــة نتنيـــاهو تحّمـــل الســـلطة الفلســـطينية مســـؤولية اختطـــاف المســـتوطنين وتحاصـــر الضـــفة  

 وتقصف القطاع 
 أعلنسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اال، أن 51/6/4154، الحياة الجديدة، رام هللاذكرت 

في تصريح مقتضب بث على االذاعة والتلفزيون "ان شبابنا خطفوا بواسطة منظمة ارهابية، هذا امر 
محمود عباس بكل ما يلزم للمساعدة على  ال شك فيه". وطالب بأن تقوم "السلطة الفلسطينية ورئيسها
 عودة المخطوفين ألن ذلك من مسؤوليتهم"، حسب تعبيره.

وقال نتنياهو "نعتبر ابو مازن والسلطة الفلسطينية مسؤولين عن كل الهجمات التي تشن على 
اسرائيل من يهودا والسامره )الضفة الغربية( وقطاع غزة". واستغل نتنياهو اختفاء المستوطنين 

زن للتحريض على اتفاق المصالحة وحكومة الوفاق الوطني قائال ان "التحالف الذي عقد بين ابو ما
 وحماس يفتح الباب لسلب حماس السلطة الفلسطينية السيطرة على يهودا والسامره".

من جهة اخرى اكد نتنياهو انه امر الجيش واجهزة األمن بـ"استخدام كل الوسائل للعثور على 
المخطوفين و"منع نقلهم الى قطاع غزة او اي مكان آخر". وعقد اجتماعا لحكومته االمنية التي تضم 

 اء الرئيسيين مساء امس في القدس.الوزر 
وخالل المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو عقب االجتماع ورافقه فيه وزير الجيش موشي يعلون 

، بدا االحباط والمرارة على محياهم. ولم يعترفوا بفشل جهودهم العسكرية زنتاورئيس االركان بيني غ
اهو تضليل الجمهور االسرائيلي لينجو من في استعادة المستوطنين المفقودين وانما حاول نتني

 المحاسبة على فشله.
وقال "نبذل كل ما بوسعنا من أجل إعادة أبنائنا. الجيش والشاباك وكل األجهزة األمنية تعمل بصورة 
مكثفة من أجل إعادة الشبيبة. ال استطيع أن أخبركم بكل ما نعرفه، ولكن أود القول أن شبيبتنا 

م ارهابي". وأضاف إن األجهزة األمنية تعمل على بذل جهود من أجل العثور اختطفوا من قبل تنظي
 على الشبيبة، ومنع نقلهم إلى قطاع غزة.

تقوم بقتل في الدول المجاورة، وفقط  اإلرهابيةوقال رئيس الحكومة اإلسرائيلي: "التنظيمات اإلسالمية 
 نستطيع أن نصد هؤالء". -الشعب  من خالل االعتماد على أجهزة األمن اإلسرائيلية، وعلى وحدة



 
 
 

 

 
           1ص                                     3442 العدد:     51/6/4154األحد  التاريخ:

 

من جانبه، قال يعلون إن أجهزة األمن تقوم بجهود كبيرة من أجل الوصول إلى الشبان الثالثة 
المخطوفين، مؤكدا أن العملية معقدة للغاية. وأضاف: "سنصل إلى من خطط ونّفذ هذه العملية". 

 ي ضد دولة إسرائيل".وادعى أن عملية االختطاف جاءت في إطار "التحريض الفلسطين
، إّن الحديث عن "قضية خطيرة"، حيث زمن جانبه، قال قائد األركان اإلسرائيلي الجنرال بيني غانت

 -يقوم الجيش في اليومين األخيرين بالعمل على تنفيذ أوامر قادة الدولة، وتوسيع العمل في الميدان 
 حتى الوصول إلى المستوطنين المختطفين.

أرسلت إسرائيل المزيد من قواتها إلى الضفة الغربية المحتلة امس لتكثيف جهود وفي هذا االطار، 
البحث عن المستوطنين الثالثة، فيما قال مصدر عسكري إنه لم يعرف ما إذا كانوا قتلوا أم ال يزالون 

 على قيد الحياة.
يليين هذا محاولة من قبل فلسطينيين لخطف إسرائ 54وقال يعلون للصحفيين إن إسرائيل أحبطت 

 العام مضيفا "يبدو أن هذا الحادث أفلت من تحت أعيننا".
واوضح المسؤول العسكري االسرائيلي ان "تعزيزات )عسكرية( ضخمة"، من ألفي رجل حسب وسائل 
االعالم، تشمل خصوصا وحدات من القوات الخاصة ولواء مظليين نشرت حول مدينة الخليل، حيث 

 لى اعتقال "عشرات" الفلسطينيين.واشار ا تتركز عمليات البحث.
على عمليات البحث. وأكد في هذه المناسبة ان الجيش  لإلشرافوتوجه وزير الجيش الى الخليل 

يركز عملياته في هذا القطاع. وقال في تصريح مقتضب للصحافيين "طالما لم تردنا معلومات عكس 
 ةننطلق من مبدأ ان الفتية الثالثة على قيد الحيا فإنناذلك 

واشارت االذاعة االسرائيلية العامة نقال عن مسؤولين عسكريين الى "بعض التقدم في التحقيق" دون 
 اعطاء المزيد من االيضاحات.

في غضون ذلك، شن سالح الجو االسرائيلي امس عدة غارات على جنوب قطاع غزة، لم تسفر عن 
في  إرهابية ألنشطةاصاب موقعا سقوط ضحايا. وقال الجيش االسرائيلي في بيان ان سالح الجو "

 جنوب قطاع غزة"، حسب تعبيره.
السلطة بأنها ليست مسؤولة  ادعاءات"إن  :نتنياهو قال، أن 51/6/4154، القدس، القدسونشرت 

 عما جرى ألن الحدث وقع في مناطق ال تسيطر عليها هو زعم ال أساس له من الصحة".
كانت السلطة تتحمل المسؤولية ولذلك السلطة  "حتى حين نفذت الهجمات وسط إسرائيلوأضاف: 

وتابع "مثل هذه العمليات تعطل سير العملية السياسية ويتطلب من عباس  تتحمل المسؤولية الكاملة".
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التحرك من أجل اإلفراج عن الرهائن"، مشيرا إلى أنه أوعز لقادة األمن من اجل االستعداد ألي 
 سيناريو.

، قال ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في الجيش ]أمس[ سبتوفي وقت الحق من مساء يوم ال
اإلسرائيلي  ألون نيتسان، "ان قوات األمن تعمل في تسلسل منذ صباح أمس في محاولة للوصول 

 .اختطافهمألي معلومة بشأن المستوطنين الثالثة" الذين قالت اسرائيل انه تم 
امنا فترة طويلة، سننتظر أياما طويلة صعبة وأضاف خالل حديث لقيادات المستوطنين في الضفة "أم

وشاقة.. معظم النشاطات التي نقوم بها سنصدر بناء عليها تعليمات خاصة للسكان"، مشددا على 
 ضرورة التعاون مع قوات األمن.

، أن ]أمس[ من جانبه، قال مسئول كبير في إدارة مصلحة السجون االسرائيلية، مساء يوم السبتو 
يين يترقبون ويتابعون باهتمام بالغ التطورات الخاصة بقضية خطف المستوطنين األسرى الفلسطين

 الثالثة قرب الخليل.
يعلون قال، إنه "لن يهدأ لنا بال حتى استعادتهم، كل ، أن 56/1/4154، السبيل، عّمانوأوردت 

الختطاف األذرع األمنية تقوم بجهد استخباري للوصول إلى المختطفين الثالثة"، وأضاف: "حادث ا
 خطير للغاية وسنعرف كيف نصل إلى الخاطفين".

إن عملية االختطاف "تعتبر خطيرة.  زبدوره؛ قال رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غانت
وأضاف: "سنعمل بتصميم  نعمل بتعاون وثيق مع جميع األذرع األمنية في كل مكان يتطلب ذلك".

 طاف في أسرع وقت ممكن".وسنفعل كل ما يلزم إلنهاء حادث االخت
: "ستكون عيوننا مفتوحة على الجبهات األخرى أمام قطاع غزة والجبهة الشمالية تماشًيا زوتابع غانت

مع جهودنا إلعادة الشبان المختطفين الثالثة"، مشيرا إلى أنه "سنواصل التحرك بتصميم، مثلما حققنا 
 المسؤولية".اإلنجازات الميدانية حتى اللحظة، بالهدوء والصبر و 

رئيس القسم األمني السياسي في مكتب نتنياهو العميد ، أن 51/6/4154،الدستور، عّمانوأضافت 
نقوم اآلن برسم جميع االحتماالت لمعرفة مكان اسر "عاموس جلعاد قال بشأن المستوطنين الثالثة 

ن أسرهم فيجب المستوطنين الثالثة وبعد ان نحصل علي معلومات استخباراتية دقيقة سنعرف مكا
 ."اإلفراج عنهم بكل الوسائل المتاحة

وقال مصدر عسكري انه تم إحراز بعض التقدم في التحقيقات المكثفة الجارية في القضية إال أنه 
 رجح استمرار أعمال البحث وقتًا طوياًل حتى تفضي الى نتائج، بحسب االذاعة االسرائيلية.
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توطنين الثالثة اختطفوا ألغراض المساومة لكن ال يتم وأضاف أن الفرضية األساسية تقول إن المس
استبعاد أي احتمال آخر مشيرًا إلى احتمال عدم بقاء المخطوفين على قيد الحياة أو نقلهم من منطقة 

 الخليل المفترض تواجدهم فيها.
ونفى مكتب نتنياهو إجراء أي اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس حول عملية 

ف. في المقابل، قال مصدر عسكري إسرائيلي وصفه موقع "يديعوت احرونوت" العبري االختطا
بالرفيع إن التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية وثيق وجوهري وهام وقال المصدر العسكري "يوجد 
تنسيق امني على كل المستويات ورجال األمن والسلطة الفلسطينية يدركون تماما بان الحديث ال 

إن قضية المفقودين لن تنتهي خالل ساعات "مجرد عملية أخرى تقع في الضفة. وأضاف  يدور عن
ويمكن أننا نواجه عملية معقدة ومركبة لن تقف عند حدود الساعات المعدودة رغم كافة اإلجراءات 

 ."والعمليات التي نقوم بها
م الثاني على التوالي في في غضون ذلك، تواصل قوات االحتالل عمليات التنكيل بالفلسطينيين لليو و 

 الخليل  تحت ستار البحث عن المفقودين.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش تقوم بأعمال تمشيط واسعة النطاق في قرى الخليل بعد أن 
طوقت المحافظة وحاصرتها حصارا شديدا وأقامت حواجز عسكرية على مداخلها الرئيسة. وذكرت 

شخصا على األقل في الخليل في عدة بلدات بينها تفوح،  51 لتالمصادر أن تلك القوات اعتق
ودورا، ويطا وبيت كاحل، وترقوميا. واقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وصادرت تسجيالت لكاميرات 

كما نصبت قوات االحتالل حواجزها العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، ومدخل  ،مراقبة
 السموع ويطا جنوبا. بلدة إذنا غربا، ومدخلي بلدتي

مصادر عسكرية إسرائيلية ، أن احمد رمضان، عن 51/6/4154، المستقبل، بيروت وجاء في
ن الجيش اإلسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية بمنع كل سكان الخليل من مغادرة الضفة إلى إقالت 

اهم في الخليل االردن، وقد أعادت إسرائيل بالفعل يوم امس، جميع من تحمل هوياتهم مكان سكن
 وقراها وبلداتها، من جسر الكرامة المفضي الى االردن.

وبحسب الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن طائرات استطالع بدأت منذ 
الجمعة، بالمشاركة في العملية، بالتحليق فوق مناطق عدة في الخليل والنقب، كما أطلقت يوم 

ناطيد في ساعة مبكرة من فجر امس، لرصد أي تحركات مشبوهة، أو إسرائيل العديد من الم
لالستدالل منها على أي معلومة قد توصل أجهزة االستخبارات، ألي معلومة حتى لو باالشتباه 

 بشأنها.
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وفقا لموقع الصحيفة، فإن جهاز الشاباك، يعتقد أن المنفذين ربما استخدموا نفقًا أرضيًا إلخفائهم أو 
 ان إلى مكان، موضحا أن الشاباك يدرس كل االحتماالت الممكنة.نقلهم من مك

وفي السياق نفسه، ذكر موقع صحيفة "هآرتس"، نقاًل عن مصادر عسكرية كبيرة قولها، إن التقديرات 
السائدة لدى الجيش اإلسرائيلي، باتت تشير إلى إمكانية محاولة الجهة الخاطفة للمستوطنين الثالثة 

الى ذلك، ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي ان اسرائيل  إلى األردن. في الخليل، بنقلهم
 طلبت مساعدة مصر لالتصال بحركة حماس في محاولة للبحث عن المفقودين.

العملية، يهدف  "القاعدة"ونقلت عن مصادر امنية اسرائيلية قولها، إن االعالن عن تبني تنظيم تابع لـ
فين الحقيقيين، مضيفة أنها ال تستبعد تلقي الخاطفين تعليمات من غزة لتنفيذ الى التمويه عن الخاط

 عمليات الخطف.
المراسل العسكري للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي ، أن 51/6/4154، الحياة، لندن وأضافت

ليين، مشيرًا أكد، أن المختطفين هم جنود وليسوا مستوطنين، وبينهم جندي في وحدة النخبة للواء المظ
إلى أن الجيش يخشى نقل الخاطفين للجنود إلى قطاع غزة عبر معبر ترقوميا، بعد وصول أخر 

جندي في المنطقة، واستدعاء جنود من  1000وأُعلن رسميًا نشر  ."نحن خطفنا"رسالة منهم مفادها: 
 توطنين المفقودين.كتائب ووحدات مختارة، مثل لواء المظليين ولواء المشاة "كفير" للبحث عن المس

 
 بعودة المستوطنين الثالثة "عميق أملها"تعرب عن  الفلسطينيةالسلطة محمد المدني:  

أصـــــدر عضـــــو اللجنـــــة المركزيـــــة لحركـــــة فـــــتح ومســـــؤول لجنـــــة التواصـــــل مـــــع : رام هللا: كفـــــاح زبـــــون
ت جزافـا فيمـا اإلسرائيليين محمد المدني، بيانـا، طالـب فيـه الجانـب اإلسـرائيلي بــ"وقف إطـالق االتهامـا

يخــا اختفــاء ثالثــة مســتوطنين قــرب الخليــل، خصوصــا أن الحــادث حــدث فــي منطقــة واقعــة تحــت 
 السيطرة اإلسرائيلية التامة".

وانتقد المدني سرعة توجيه جهات إسرائيلية رسمية وا عالمية أصابع االتهام للسلطة الفلسطينية. وقال: 
ة إنســــانية كهــــذه، وحتــــى قبــــل انتظــــار نتــــائج "التوظيــــف المتســــرع مــــن جانــــب حكومــــة نتنيــــاهو لقضــــي

التحقيقـات األوليـة حـول ظـروف االختفـاء مـن أجـل التحـريض علـى السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، إنمــا 
يعبــر عــن لجـــوء رخــيا لدعايـــة مغرضــة ال مبـــرر لهــا بهـــدف تحقيــق بعـــض المكاســب السياســـية أو 

ســف أســس وقواعــد الحــل السياســي العــادل الحزبيــة، وللتســتر علــى كــل الممارســات اإلســرائيلية التــي تن
 والشامل في المنطقة".
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وقال المدني إن "السلطة الفلسطينية تعرب عن )عميق أملها( بعـودة المسـتوطنين الثالثـة الـذين فقـدت 
آثارهم جنوب الضفة إلى أسـرهم بسـالم". وشـدد علـى أن "األجهـزة األمنيـة بالضـفة لـن تـدخر أي جهـد 

عادتهم إلى أسرهم بسالم".يساعد في العثور على الف  تيان الثالثة وا 
  51/6/4154الشرق األوسط، لندن، 

 
 : المنطقة التي اخُتطف منها المستوطنون تخضل لسيطرة "إسرائيل"بالضفةأجهزة أمن السلطة  

أعلنت أجهزة األمن في السلطة الفلسطينية أنها ال تملك أي معلومات عن : )وكاالت(-القدس المحتلة
إلســرائيليين الثالثــة، مشــيرة إلــى أن فقــدان آثــارهم تــم فــي منطقــة  تخضــع للســيطرة األمنيــة المفقــودين ا

اإلســرائيلية. وذكــر بيــان نشــر علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي الجمعــة أن جناحــا فلســطينيا لجماعــة 
ر الدولــة اإلســالمية فـــي العــراق والشـــام ومقرهــا العـــراق وســوريا خطـــف اإلســرائيليين الثالثـــة. ولــم يظهـــ

 البيان على المواقع المعروفة للجماعة على االنترنت مما أثار شكوكا في مدى صحته. كذلك اعتبرت
يهـدف الـى التمويـه عـن الخـاطفين الحقيقيـين للجنـود منوهـة انهـا ال  اإلعـالن أن أخرى أمنيةمصادر  

 تستبعد تلقي الخاطفين تعليمات من غزة لتنفيذ عمليات الخطف.
 51/6/4154، الدستور، عّمان

 
 المضربين عن الطعام  اإلداريينمن سقوط شهداء من المعتقلين  يحذرالتشريعي الفلسطيني  

حــذر المجلــس التشــريعي الفلســطيني مــن ارتقــاء شــهداء مــن المعتقلــين اإلداريــين المضــربين عــن : غــزة
 يومًا. 11الطعام منذ 

فــي تصــريح مكتــوب اليــوم فــي المجلــس التشــريعي  األســرىوقــال الــدكتور محمــد شــهاب رئــيس دائــرة 
المضربين عن الطعام )ال سمح هللا(  األسرى( "أنه في حال حدوث وفيات في صفوف 6|54السبت )

فـــــإن الشـــــعب الفلســـــطيني ســـــينتفض ولـــــن يبقـــــى ســـــاكتًا وســـــتدخل المنطقـــــة فـــــي حالـــــة مـــــن الغضـــــب 
واالضــــطراب والصــــدامات وموجــــات مــــن الغضــــب واالحتجاجــــات الواســــعة داخــــل ســــجون االحــــتالل 

 خارجها، في ربوع فلسطين والعديد من الساحات والمؤسسات الدولية".و 
وطالب السلطة باالنضـمام لمحكمـة الهـاي والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة واتفاقيـات جنيـف واتفاقيـة رومـا 
لفـــتح المجـــال أمـــام دولـــة فلســـطين والفلســـطينيين لمالحقـــة مجرمـــي الحـــرب اإلســـرائيليين بحـــق الشـــعب 

 الفلسطيني وأسراه.
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تفعيـل القضـية فـي المفوضـية لحقـوق اإلنسـان، ومجلـس حقـوق اإلنسـان فـي األمـم  وشدد على ضرورة
تفعيـل المقاومـة بكـل أشـكالها عتقال التعسفي، وأكد على ضرورة المتحدة، ومجموعات العمل بشأن اال

 العسكري، السياسي، واالقتصادي، اإلعالمي، الثقافي والتعليمي.
فــي اتحــاد البرلمانــات والبرلمانــات العربيــة والعالميــة واتحــاد المحــامين وطالــب شــهاب بتفعيــل القضــية 

 العرب ومنظمات حقوق اإلنسان ونقابات المحامين.
 54/1/4154قدس برس، 

 

 "لجنة مكافحة االستعمار"تنديد فلسطيني بترشيح دول أوروبية لـ"إسرائيل" لترؤس " 
ل أوروبيـــة للكيـــان اإلســـرائيلي لتـــرؤس "لجنـــة نـــّدد الفلســـطينيون بترشـــيح دو : ناديـــة ســـعدالدين -عمـــان 

مكافحة االستعمار" التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة، وسط تحرك عربي إسالمي مضاّد لنفاذ مـا 
 اعتبروه "فضيحة دولية".

وقــال مســؤولون فلســطينيون إن "مجموعــة مــن ســفراء الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي 
ومجموعـــة عـــدم االنحيـــاز تقـــوم بنشـــاط غيـــر مســـبوق لوقـــف ترشـــيح دول أوروبيـــة والمجموعـــة العربيـــة 

"إلســرائيل" لمنصــب نائــب رئــيس اللجنــة السياســية الخاصــة بإنهــاء االســتعمار التابعــة للجمعيــة العامــة 
 لألمم المتحدة".

جرائم  وقال القيادي في حركة "فتح" عباس زكي إن هذه الدول تريد بذلك الترشيح "إسدال الستارة على
 االحتالل اإلسرائيلي ضّد الشعب الفلسطيني".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أن التحرك األوروبـي األخيـر "يشـي بقلـب المفـاهيم، بحيـث يـتم 
 تصوير االحتالل وكأنه يواجه العدوان والقهر والظلم، وأن فلسطين له وال وجود لالحتالل فيها".

وروبــــي األميركــــي لالحــــتالل، وتجــــاوز األخيــــر لضــــغط المســــاءلة واعتبــــر أن ذلــــك "يعكــــس الــــدعم األ
 والمحاسبة على ما يرتكبه من جرائم يومية ضد الشعب الفلسطيني".

 63وكـــان قـــد جـــرى بدايـــة األســـبوع الحـــالي انتخـــاب وزيـــر خارجيـــة أوغنـــدا ســـام كوتيســـا رئيســـًا للـــدورة 
ة اللجـان التابعـة للجمعيـة العامـة إلـى يـوم للجمعية العامة لألمم المتحدة، فيمـا تـم تأجيـل انتخـاب رئاسـ

 غد االثنين بسبب اإلشكالية المتعلقة بترشيح االحتالل اإلسرائيلي إلحداها.
 51/6/4154، الغد، عّمان
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 يوما   41مصر تفتح معبر رفح بعد إغالقه السفير الفلسطيني في القاهرة:  
الفرا أمس، أن السلطات المصرية سـتفتح أعلن السفير الفلسطيني لدى مصر بركات  "الخليج": -غزة 

معبر رفح البري مع قطاع غـزة ابتـداء مـن اليـوم األحـد وحتـى األربعـاء المقبـل، بشـكل اسـتثنائي، أمـام 
 يومًا. 41الحاالت اإلنسانية والمعتمرين والعالقين، وذلك بعد إغالقه ل 

المعتمـــرين مــن القطـــاع،  وأوضــح الفـــرا فــي بيـــان، أنــه ســـيتم تخصــيا يـــومي األحــد واالثنـــين لخــروج
 وتخصيا يومي الثالثاء واألربعاء لسفر الحاالت اإلنسانية.

 51وقـدرت هيئــة الحــدود والمعــابر فــي غــزة عــدد المسـجلين لــديها علــى قــوائم الــراغبين بالســفر بحــوالي 
ألف فلسطيني، جلهم من المرضى والطلبة وأصحاب الجوازات واإلقامـات األجنبيـة، غيـر أن الـراغبين 

 لسفر أكثر من ذلك بكثير.با
 51/6/4154الخليج، الشارقة، 

 

 وزارة الداخلية في غزة تدين الغارات اإلسرائيلية على القطاع 
اســتنكر المتحــدث الرســمي باســم وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي غــزة إيــاد البــزم اســتمرار الغــارات 

 د.الهمجية التي شنتها طائرات االحتالل صباح السبت وليلة األح
عبــر صــفحته بموقــع فيســبوك فــي أعقــاب سلســلة هجمــات إســرائيلية علــى أراض جنــوب  -وقــال البــزم 

إن "اسـتمرار الغـارات اإلسـرائيلية علـى قطـاع غـزة غيـر مبـرر"، محمـاًل االحـتالل  -القطاع هذه الليلـة 
 ا.وطالب البزم العالم بالتحرك لوقف العدوان على أبناء شعبن وحده مسئولية هذا التصعيد.

 51/6/4154، الغد، عّمان

 
 المحروقات فقط إلدخال األحدكرم أبو سالم مفتوح  معبر: مدير دائرة المعابر 

قال مدير دائرة المعابر في السـلطة الفلسـطينية، نظمـي مهنـا، أن معبـر كـرم : محمود أبو عواد -غزة 
المحروقـــات للقطـــاع  فقـــط إلدخـــال األحـــد ]اليـــوم[أبـــو ســـالم التجـــاري الوحيـــد لقطـــاع غـــزة ســـيفتح غـــدا 

 الخاا، إضافة لكميات من الوقود الصناعي المخصصة لمحطة كهرباء غزة.
واوضح مهنا في تصريح لـ القدس دوت كوم "الجانب اإلسـرائيلي أبلغنـا أنـه لـن يـتم إدخـال أي بضـائع 

رز( معبـر بيـت حـانون )إيـ أن إلـىوسيتم االكتفاء فقط بإدخال المحروقـات والوقـود الصـناعي"، مشـيرا 
سيعمل بشكل شـبه طبيعـي، حيـث سـيتم السـماح للحـاالت اإلنسـانية واألجانـب فقـط بالتنقـل مـن خـالل 

 هذا المعبر.
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ونفى أن تكون إسرائيل أغلقت المعـابر اليـوم وأمـس بسـبب فقـدان المسـتوطنين فـي الخليـل، مشـيرا إلـى 
 أن اإلغالق اعتيادي بسبب اإلجازة األسبوعية.

 54/6/4154، القدس، القدس

 

 أبو زيد: جهود لتأسيس مجموعات ضاغطة على المستوى الدولي لدعم قضية الالجئين 
خليل الشيخ: قال مدير عام مخيمات الالجئين في منظمـة التحريـر الفلسـطينية مـازن أبـو زيـد،  -غزة 

إن اتصــاالت تجــري مــع عــدد كبيــر مــن المؤسســات الدوليــة للضــغط علــى حكومــات بالدهــا مــن أجــل 
 فلسطينية وحقوق الالجئين.دعم القضية ال

وأضــاف أبــو زيــد فــي ســياق مداخلــة خــالل اجتمــاع فــي مقــر اللجنــة الشــعبية لالجئــين بمخــيم جباليــا، 
أمــس: إن االتصــاالت مــع هــذه المؤسســات تهــدف إلــى وقــف االعتــداءات علــى الالجئــين واألراضــي 

 المحتلة بشكل عام.
ضـية الفلسـطينية ال سـيما قضـية الالجئـين، وشدد في سياق مداخلته علـى ضـرورة المتضـامنين مـع الق

الفتًا إلى أن التضامن مع الالجئين الذين يواجهون سياسات االحتالل، يشكل دعمـًا قويـًا فـي مواجهـة 
 التحديات التي تنال من حقوقهم في العودة.

 51/6/4154األيام، رام هللا، 
 
 ية اختطاف المستوطنينالتي تقدمها السلطة لـ"إسرائيل" في قض بالمساعداتحماس تندد  

كفاح زبون: نددت حركة حماس على لسان المتحدث فوزي برهوم بالمساعدات التي تقدمها  - رام هللا
الســلطة الفلســطينية إلســرائيل فــي قضــية اختطــاف الشــبان الثالثــة معتبــرة إياهــا "وصــمة عــار". وقــال 

( الحمد هللا وأجهـزة أمـن عبـاس مـع برهوم: "التنسيق األمني الذي تقوم به حكومة )رئيس الوزراء رامي
العــدو لالســتدالل علــى أبطــال عمليــة الخليــل والقــبض علــيهم، عــار ال يغســله ســوى اســتمرار المقاومــة 

 وفضح هؤالء".
 51/6/4154الشرق األوسط، لندن، 

 
 االحتالل لن يهنأ باألمن في الضفةكتائب القسام تعليقا  على عملية خطف المستوطنين:  

ـــت "كتائـــب : احفتحـــي صـــبّ  -غـــزة  ـــة. وقال ـــة لهـــا بخطـــف المســـتوطنين الثالث نفـــت "حمـــاس" أي عالق
القســام"، الــذراع العســكرية لحركــة "حمــاس"، إن "االحــتالل لــن يهنــأ بــاألمن فــي الضــفة مــا بقــي مقــاوم 
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فيها"، مضيفة أن "االحتالل سيكتوي بنار جرائمه تجاه األسرى واألقصى". وقال الناطق باسم الكتائب 
 دة" إنه "طالما بقي فلسطيني مقاوم في الضفة، فلن يهنأ االحتالل باألمن"."أبو عبي

 51/6/4154الحياة، لندن، 
 
 التشريعيحماس والجهاد بينهم نواب في  العشرات من قادةاالحتالل يعتقل  

فجر األحد حملة اعتقـاالت كبيـرة، طالـت العشـرات مـن قـادة  اإلسرائيليشّنت قّوات االحتالل : رام  هللا
وأنصــار حمــاس  والجهــاد ونشــطاء األســرى ونوابــا فــي المجلــس التشــريعي، وطلبــة جــامعيين، وأســرى 

 محررين في أنحاء متفرقة من الّضفة الغربية.
شـنت حملـة اعتقـاالت طالـت الـدكتور  اإلسـرائيليوقالت مصادر محلية فـي نـابلس إن قـوات االحـتالل 
مجلــس تشــريعي تــابعين لحمــاس، وفــراس  ءأعضــامحمــد غــزال واحمــد الحــاج علــي وحســني البــوريني 

جرار وسمير ابو شعيب وناصر ابو عيشة وانس رداد وطالل ابو عصب وعبـد هللا بنـي عـوده واحمـد 
نبهــان واحمــد عــواد واحمــد البيــاروي واحمــد ماليشــه وحذيفــه ســالمه واحممــد حمادنــه ومحمــد صــوالحه 

 ومحمد دغلس.
بد الرحمن زيدان، فيما افـاد النائـب فتحـي القرعـاوي أن وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل النائب ع

ـــة الغـــرف حتـــى كـــراج الســـيارة  قـــوة مـــن الجـــيش االســـرائيلي اقثحمـــت منزلـــه فجـــرا وبعـــد أن فتشـــوا كاف
اسـتجوبوا كـل االوالد، تـم تسـليم بالغـا لنجلـه حمـزه للحضـور لمقـر االرتبـاط العسـكري السـاعة التاســعة 

 صباحا. 1يستعد لالمتحانات النهئاية، وغادروا الساعة صباحا، حيث كان في سكن الجامعة 
وفـــي طوبـــاس، اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل فـــازع ونـــادر صـــوافطة، ومـــن بلـــدة عـــزون فـــي قلقيليـــة اعتقـــل 

 االحتالل عبد هللا شبيطة، أمير الدحبور ونائل عنايا.
كاحـل وبنـي نعـيم وداهمت قوات كبيرة من جنود االحتالل محافظة الخليل وبلدات سعير وتفـوح وبيـت 

وبيت أوال ودورا ويطا واقتحمت عددا كبيرا من منازل المـواطنين وقامـت بتفتيشـها واعتقلـت خـالل ذلـك 
 مواطنين على االقل. 8

وقالــت مصــادر مقربــة مــن حمــاس إن قائمــة االعتقــاالت التــي شــنتها قــوات االحــتالل االســرائيلي فــي 
الول والثــاني والثالــث فــي الحركــة فــي كافــة شخصــا مــن الصــف ا 00الضــفة الغربيــة طالــت اكثــر مــن 

 .مدن الضفة الغربية
 51/6/4154، وكالة سما اإلخبارية
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 عملية الخليل الجريئة رد طبيعي على جرائم االحتالل"الديموقراطية" و"الشعبية":  
 عتبـــرت "كتائــب المقاومــة الوطنيــة"، الـــذراع العســكرية لـــ "الجبهــة الديموقراطيـــة: ا فتحــي صــّباح -غــزة 

لتحريـــر فلســـطين" إن "عمليـــة الخليـــل الجريئـــة رد طبيعـــي علـــى جـــرائم االحـــتالل اإلســـرائيلي فـــي حـــق 
ـــد القـــدس، وانتصـــارًا لألســـرى فـــي ســـجون  الشـــعب الفلســـطيني ومواصـــلة االســـتيطان والحصـــار وتهوي

ـــر مـــن  يومـــًا رفضـــًا لسياســـة االعتقـــال  10االحـــتالل الـــذين يخوضـــون معركـــة األمعـــاء الخاويـــة ألكث
ري". واعتبـــرت فـــي بيـــان أن "العمليـــة تؤكـــد ضـــعف االحـــتالل وتخبطـــه علـــى رغـــم امتالكـــه أعتـــى اإلدا

أســلحة القتــل والتــدمير". ودعــت إلــى اســتمرار خيــار المقاومــة بكــل الوســائل الممكنــة ضــد االحــتالل، 
وشـــددت علـــى أنـــه "لـــن يهنـــأ لنـــا بـــال حتـــى يتحـــرر أســـرانا ومعتقلونـــا مـــن ســـجون االحـــتالل وينســـحب 

 من أراضينا الفلسطينية المحتلة كافة". االحتالل
اعتبــر عضــو المكتــب السياســي لـــ "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين"، مســؤول فرعهــا فــي قطــاع بــدوره 

غزة جميل مزهر أن عملية الخليل تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم االحـتالل فـي حـق شـعبنا، 
علـى االحـتالل أال يتوقـع، فـي ظـل مـا يقـوم بـه واألسرى فـي سـجون االحـتالل. وقـال فـي تصـريح إن "

مـن ممارسـات وتطهيـر عرقـي فـي القـدس وتهويـد واسـتيطان وتنكيـل باألسـرى، أن يقـف شـعبنا صــامتًا 
ومكتوف األيدي". وشدد على أن من حق المقاومة أن تواصل النضال بكل األشـكال مـن أجـل إجبـار 

 االحتالل على اإلذعان لشروط المقاومة.
 51/6/4154دن، الحياة، لن

 
 مؤسساتهم  إلىعودة موظفي السلطة من مدنين وعسكريين إلى استشاري" فتح يدعو " 

فـي ختـام اجتماعـه فـي رام هللا، دعمـه  أمـسأكد المجلس االستشـاري لحركـة فـتح فـي بيـان لـه : رام هللا
 التام لمواقف الرئيس محمود عباس السياسية.
نجـاح حكومـة الوفـاق الـوطني، داعيـا إلـى مباشـرة وأكد المجلـس حرصـه علـى تعزيـز الوحـدة الو  طنيـة وا 

العمــل إلجــراء االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية ضــمن المــدة المحــددة فــي اتفــاق المصــالحة وهــي ســتة 
 أشهر.

كما دعا البيان حكومة الوفاق الوطني الـى سـرعة تنفيـذ البنـد الخـامس مـن إعـالن الدوحـة بشـأن إعـادة 
طنيــة الفلســطينية بمــا فيهــا عــودة مــوظفي الســلطة الفلســطينية مــن مــدنين ودمــج مؤسســات الســلطة الو 

 وعسكريين الى مؤسساتهم بعد منحهم كافة االستحقاقات الوظيفية.
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كما حث المجلس االستشـاري منظمـة التحريـر الفلسـطينية والسـلطة الوطنيـة، وحكومـة الوفـاق الـوطني 
ة لوضـع شـعار "لتتعـزز الوحـدة الوطنيـة مـن أجـل وحركة فتح بكل هيئاتهـا وأطرهـا السياسـية والتنظيميـ

القـــدس أوال" موضـــع التطبيـــق والتنفيـــذ اليـــومي جماهيريـــا وسياســـيا ومحليـــا ودوليـــا، حتـــى تبقـــى قضـــية 
القدس العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية، قضية يوميـة ودوليـة لتعزيـز صـمود أهلهـا واتخـاذ القـرارات 

 لوقائع االستيطانية في مدينة القدس.الدولية التي تدين إسرائيل وتلغي ا
وأهاب المجلس االستشاري باألشقاء العرب والمسلمين لمواصلة دعمهم لتعزيز صمود القدس، وتعزيز 
صمود أهلها ومقدساتها. وأعلـن دعمـه القتـراح الـرئيس بشـأن التوجـه إلـى انتخـاب اللجنـة المركزيـة مـن 

جلـــس ومســـاءلته، علـــى أن يـــتم انتخـــاب اللجنـــة قبـــل المجلـــس الثـــوري حتـــى تكـــون خاضـــعة لرقابـــة الم
 المركزية من قبل المجلس الثوري بعد انتخابه مباشرة من المؤتمر.

كما وجه التحية إلى األسرى الـذين يواصـلون إضـرابهم عـن الطعـام "إضـراب األمعـاء الخاويـة"، مؤكـدا 
لغـــاء قـــانون االعتقـــال أن القيــادة وجمـــاهير شـــعبنا تواصـــل التحـــرك الـــوطني وعلــى المســـتوى الـــدولي إل

طـالق  االداري العنصري، مطالبا منظمات حقوق اإلنسان بالتحرك إلدانة هذا القـانون االسـتعماري، وا 
 سراح أسرانا البواسل.

  51/6/4154، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 االنقسام انتهى قانونيا وسياسيا: بيت لحم إقليمالمؤتمر الثاني لفتح عزام األحمد خالل  

 بدأ المؤتمر الثاني لحركة فتح في إقليم بيت لحم، أعماله، أمس.  -الحياة الجديدة  -لحمبيت 
وعرض عّزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح، والمكلـف باإلشـراف علـى مـؤتمر إقلـيم بيـت 
 لحـم، فـي كلمتــه آلليـات عقــد المـؤتمرات الحركيـة. التــي تهـدف إلــى تقويـة الحركـة، وضــخ دمـاء جديــدة

 في أوردتها.
االنقســــام انتهــــى قانونيــــا وسياســــيا، األمــــر الــــذي أغــــاظ بنيــــامين نتنيــــاهو، رئــــيس الـــــوزراء  إنوقــــال "

 اإلسرائيلي".
وأضاف األحمد: "شارون خطـط لالنقسـام، ولكـن تمكنـا مـن تجـاوزه، ومـا زالـت حركـة فـتح تقـود مسـيرة 

 شعبنا نحو الحرية واالستقالل".
لمجلس الوطني الفلسطيني، كلمة القوى والفصائل الوطنية، أكد فيهـا وألقى حسن عبد الجواد، عضو ا

انــه إذا كانــت حركــة فــتح بخيــر سياســيا وتنظيميــا وجماهيريــا، فــان منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكــل 
 فصائل العمل الوطني أيضا بخير.
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 ابهمإضـر ودعا األسير المحـرر رزق صـالح إلـى توسـيع حملـة التضـامن مـع األسـرى، وهـم يخوضـون 
عن الطعام، وتطـرق إلـى مـا وصـفها أوجـه قصـور فـي حركـة فـتح، قـال ان علـى الحركـة ان تعالجهـا، 

 حتى تعود قوية وصلبة العود، كما ينتظر منها شعبنا وقواعدها.
 أعضـاءعضـوا هـم  51والتقت "الحياة الجديدة"، عددا من أعضاء المـؤتمر، قبيـل التصـويت النتخـاب 

نسـاء علــى األقـل وفقــا لكوتــا نسـائية، وقــال محمـد طــه، عضــو  9كون بيــنهم لجنـة اإلقلــيم الجديـدة، ســي
 %10المجلس الثوري للحركـة، أنـه وحسـب النظـام الـداخلي لحركـة فـتح، فانـه يجـب ان تشـغل النسـاء 

 من الهيئات القيادية المختلفة في الحركة.
طـه فـان طريقــة  عضـوا، مـوزعين علـى كتلتـين وأعضـاء خـارج الكتـل، وحسـب 49وترشـح لالنتخابـات 

ـــ  شخصــا، كــي يــتم مــا ســماه طــه تــدارك  51التصــويت فــي حركــة فــتح، تلــزم كــل عضــو التصــويت ل
 الَحجب.

 51/6/4154، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مسيرة تضامن مع األسرى الفلسطينيين  لبنان: "الديمقراطية" تنّظم  

، تضــامنًا مــع األســرى المضــربين نظمـت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين مســيرة انتهــت باعتصــام
حيـــاء لـــذكرى الشـــهداء القـــادة عمـــر القاســـم وخالـــد نـــزال ومـــراد مجـــذوب أعضـــاء اللجنـــة  عـــن الطعـــام وا 

 المركزية للجبهة.
تحـدث فـي االعتصـام عضـو و مقبـرة شـهداء الثـورة الفلسـطينية.  إلـىانطلقت المسـيرة مـن مخـيم شـاتيال 

فيصـل مطالبـًا األمـم المتحـدة والمؤسسـات القانونيـة الدوليـة المكتب السياسي للجبهـة الديمقراطيـة علـي 
والديبلوماســـية للتحـــرك العاجـــل مـــن أجـــل إطـــالق ســـراح األســـرى والمعتقلـــين اإلداريـــين وكافـــة األســـرى 
الفلسطينيين ألنهم رجال مقاومة مشروعة ضد احتالل خارج عن القانون أدانته كل القوانين والمواثيـق 

نقــاذا وجــه فيصـل الــدعوة للدولـة الراعيــة التفاقيـات جنيــف "للتحـرك لحمايــة والمؤسسـات الدوليــة". كمـ  وا 
 حياة األسرى ومعاملتهم كأسرى حرب".

  51/6/4154المستقبل، بيروت، 

 

 

 طائرات االحتالل تقصف موقعا تابعا لـ "القسام" جنوب قطاع غزة   
( موقعـــا للمقاومــــة 6|54قصـــفت طــــائرات االحـــتالل صــــباح اليـــوم الســــبت ): خـــان يـــونس )فلســــطين(

وقــال راصــد ميــداني لـــ "قــدس بــرس" ان طــائرة اســتطالع "بــدون طيــار"  الفلســطينية جنــوب قطــاع غــزة.
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صــباح اليــوم الســبت صــاروخا علــى موقــع تــدريب تــابع لكتائــب القســام الــذراع العســكري لحركــة  أطلقــت
 "حماس يقع في بلدة بني سهيال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

عـد قصـف طـائرة االسـتطالع للموقـع عـادت طـائرة مروحيـة، وأطلقـت صـاروخين اخـرين وأضافت انه ب
وأكدت مصـادر فلسـطينية ان القصـف اسـفر عـن اضـرار كبيـرة فـي الموقـع دون ان  على الموقع ذاته.

 يبلغ عن وقوع أي اصابات في االرواح.
 54/1/4154قدس برس، 

 
 ن أنصارها  باعتقال سّتة  مفي الضفة تتهم أجهزة السلطة  حماس 

أجهــزة أمــن الســلطة بمواصــلة حملتهــا األمنيــة فــي  فــي بيــان اتهمــت حركــة حمــاس: رام هللا )فلســطين(
صفوف أنصارها بمختلف مناطق الضفة الغربية المحتّلة، فاعتقلت سّتًة منهم واستدعت اثنـينن آخـرينن 

لـين إضـرابهم المفتـوح عـن أحدهما معتقٌل حاليًا لدى جهاز األمن الوقائي، في حين واصـل أربعـة معتق
 الطعام لليوم الخامس على التوالي في سجونها.

 54/1/4154قدس برس، 
 
 عمليات أسر لجنود إسرائيليين 51أبرز  

أعــــاد إعــــالن الجــــيش اإلســــرائيلي، أمــــس الســــبت، حــــول "افتراضــــية" أســــر ثالثــــة : األناضــــول –غــــزة 
، إلـى األذهـان حـوادث سـابقة، نفــذها مسـتوطنين مـن قبـل مسـلحين فلسـطينيين، جنـوبي الضـفة الغربيـة

 الفلسطينيون إلجبار دولة االحتالل على إطالق سراح األسرى العرب لديها.
 :عمليات خطف نفذت ضد إسرائيليين في األعوام الماضية 50وفي رصد أبرز 

: نجــــح مقــــاتلون فلســــطينيون مــــن "الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين"، بقيــــادة 5368تمــــوز  19 -5
رضــيع" و"ليلــى خالــد"، فــي تنفيــذ أول عمليــة اختطــاف لطــائرة إســرائيلية تابعــة لشــركة طيــران "يوســف ال

"العـال" اإلسـرائيلي، بينمــا كانـت متجهــة مـن العاصــمة اإليطاليـة رومـا إلــى "تـل أبيــب"، حيـث أجبروهــا 
 راكب. 500على التوجه والهبوط في الجزائر، وعلى متنها أكثر من 

أسـيرًا فلسـطينيًا مـن ذوي األحكـام العاليـة، بيـنهم  90اب مقابـل إفـراج عـن وأطلقت "الجبهة" سراح الركـ
 ، وذلك بوساطة "اللجنة الدولية للصليب األحمر".5360أسرى اعتقلوا قبل عام 

ــد" طــائرة إســرائيلية 5363فــي عــام  -1 : اختطفــت مجموعــة مــن "الجبهــة الشــعبية"، بقيــادة "ليلــى خال
لكن عملية االختطاف فشلت، ولقي أحد منفـذيها حتفـه، واعتقلـت  أخرى، وحطت الطائرة في بريطانيا،



 
 
 

 

 
           58ص                                     3442 العدد:     51/6/4154األحد  التاريخ:

 

الســلطات البريطانيــة "ليلــى خالــد"، وبعــدها، اختطفــت "الجبهــة" طــائرة بريطانيــة، وأجــرت صــفقة تبــادل 
 أطلق بموجبها سراح "ليلى خالد".

ـــوطني الفلســـطيني "فـــتح"، الجنـــدي اإلســـرائيل 5363فـــي أواخـــر عـــام  -9 ـــر ال ي أســـرت حركـــة التحري
جــرت صــفقة تبــادل أســرى بــين حركــة فــتح و"إســرائيل"، 5305كــانون الثــاني  18شــموئيل فــايز، وفــي 

بوساطة "اللجنة الدولية للصليب األحمر"، أطلق بموجبها سراح األسير "محمود بكـر حجـازي"، مقابـل 
 إطالق الجندي فايز.

ائيلي "أبراهــــام عمــــرام"، أســــرت الجبهــــة الشــــعبية)القيادة العامــــة( الجنــــدي اإلســــر  5308نيســــان  1 -4
عملية تبـادل باسـم "النـورس" بـين "إسـرائيل" ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية، 5303آذار  54وأجرت في 

أســيرًا مــن عــدة  06أطلقــت بموجبهــا الجبهــة، ســراح الجنــدي اإلســرائيلي، مقابــل إفــراج "إســرائيل" عــن 
 فلسطينّية. 51فصائل فلسطينية، بينهم 

جنـود إسـرائيليين مـن قـوات الناحـل فـي منطقـة بحمـدون  6سرت حركة فـتح أ 5381أيلول  4يوم  -1
جرت عملية تبادل بين االحتالل و"فـتح"، أطلـق بموجبهـا  5389تشرين الثاني  19جنوب لبنان وفي 

أسير فلسطيني ولبنـاني، إضـافة  4000سراح جميع أسرى "معتقل أنصار" في الجنوب اللبناني، وهم 
 ن اإلسرائيلية، مقابل إطالق سراح الجنود الستة.أسيرًا من السجو  61إلى 
القيادة  -م أجرت "إسرائيل" عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 5381آيار  10في  -6

جنـود كـانوا بقبضـة  9أسـيرًا مقابـل  5511العامة، والتي سميت بعملية الجليـل وأطلـق بموجبهـا سـراح 
ازي يشاي( وهو يهودي من أصل عراقي، وقد أسـر خـالل معركـة الجبهة الشعبية وهم الرقيب أول )ح

 .5381حزيران  55السلطان يعقوب في 
والجنديان اآلخـران همـا )يوسـف عـزون ونسـيم شـاليم( أحـدهما مـن أصـل هنغـاري واآلخـر يهـودي مـن 

 .5381أيلول  4أصل مصري، وقد أسرا في بحمدون بلبنان بتاريخ 
تمكن مجاهدون تابعون لحركة حماس من أسر رقيب إسرائيلي م، 5388شباط من العام  50في  -0

يدعى "آفي سابورتس" ، وذلك بعد تجريـده مـن سـالحه وأوراقـه الرسـمية، وتـم فـي وقـت الحـق تصـفيته 
 والتخلا من جثته.

م تمكن مقاومون تابعون لحركة حماس من أسر جندي يدعى "إيـالن سـعدون"، 5383أيار 9في  -8
ل عتاده العسـكري، إال أن المختطفـين اضـطروا لقتلـه فـي وقـت الحـق؛ نظـرا حيث جرى اختطافه بكام

 لصعوبة المساومة عليه، وتم إخفاء جثته.
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م، تمكن عناصر من كتائب القسام الجناح العسـكري لحركـة حمـاس 5331كانون األول  59في  -3
، ولــم 48عــام مــن أســر الجنــدي، نســيم طوليــدانو وهــو برتبــة رقيــب أول مــن داخــل األراضــي المحتلــة 

 تستجب، "إسرائيل" لمطالب حماس باإلفراج عن قادتها فقامت بقتله.
، أســــرت فصــــائل مقاومــــة فلســــطينية الجنــــدي اإلســــرائيلي "جلعــــاد 1006حزيــــران  11فــــي يــــوم  -50

 5010أطلقــت "إســرائيل" ســراح  1055تشــرين األول  55ســنوات مــن أســره وبتــاريخ  1شــاليط"، وبعــد 
بل إطالق حماس سراح الجندي شاليط، في عملية أسمتها حماس "وفاء األحرار"، أسيرًا فلسطينيًا، مقا

 وأطلقت عليها تل أبيب اسم "إغالق الزمن".
 51/6/4154، السبيل، عّمان

 
غالق المعابر إلى غزةبالضفة االعتقاالت عمليات توسيع شامل و ا طوقفرض قرر يعلون ي   وا 

سكرية إسرائيلية قالت، أن االجتماع األمني مصادر عأن ، 51/6/4154، القدس، القدس ذكرت
ونائبه وقيادات  زاألخير الذي عقده وزير الجيش االسرائيلي موشيه يعلون ورئيس األركان بيني غانت

األمن والقادة الميدانيون المشرفون على العملية العسكرية في الخليل قد قرروا توسيع عمليات 
ل موقع "واال" العبري، عن تلك المصادر قولها أن يعلون ونق المالحقة واالعتقال خارج المحافظة.

أوعز بتوسيع رقعة العمليات وزيادة الجهد االستخباري وتوسيع عمليات المالحقة واالعتقال خارج 
ووفقا للموقع  مدينة الخليل على أن تشمل كافة مدن الضفة الغربية وخاصًة القريبة من الخليل.

ونوت" العبرية، فإن عمليات االعتقال ستركز على نشطاء الفصائل االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحر 
 وخاصًة األسرى المحررين.

جيش االحتالل اإلسرائيلي فرض طوقا شامال على الضفة ، أن 51/6/4154، 48عرب وأضافت 
الغربية، وأعلن منطقة الخليل "منطقة عسكرية مغلقة، وأغلق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وذلك 

 الجمعة الماضية. -عقاب اختطاف ثالثة مستوطنين ليلة الخميس في أ 
يعالون، فرض الطوق الشامل على الضفة الغربية في ختام اجتماع  المجلس الوزاري األمني  قررو 

 المصغر بعد منتصف الليل.
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 سرىلن تعقد صفقة جديدة لتبادل األ "سرائيلإليبرمان: " 
ارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان صباح اليوم ان اسرائيل لن قال وزير الخ: سما –القدس المحتلة 

واكد في سياق حديث مع اذاعة الجيش، انه لن يتم االفراج عن  تعقد صفقة جديدة لتبادل االسرى.
 من السجون االسرائيلية ال كبادرة حسن نية وال باي طريقة اخرى. نفلسطينيياسرى 

 51/6/4154، وكالة سما اإلخبارية
 
 ل: تم إيقاف منح الفلسطينيين تصاريح عمل داخل "إسرائيل"ارئي 

اعلن وزير االسكان االسرائيلي آوري آريئيل رفضه منح : ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -غزة 
تصاريح عمل لخمسة االف عامل من الضفة الغربية كان مقررا منحهم اياها "بهدف تطوير قطاع 

 البناء في اسرائيل" على حد قوله.
اعلنت بعض المجالس االقليمية في مستوطنات الضفة والقدس انها لن تسمح بدخول اي  كما

ومن ابرز هذه المجالس : مجلس مستوطنة )غوش عتصيون( و )آفرات(  فلسطيني الى "اراضيها".
 و )كارني شمرون( و)بيت ايل( و)عماوئيل( ومستوطنات جبل الخليل.  

 51/6/4154، القدس، القدس
 
 مشروع قانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين عارضد لموساجهاز ا 

عبر رئيس الموساد، تامير باردو، خالل اجتماع للمجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون 
السياسية واألمنية، الذي ُعقد قبل عشرة أيام، وتم خالله البحث في تقرير "لجنة شمغار" حول تبادل 

 عن أسرى فلسطينيين، عن معارضته لمشروع القانون هذا.  األسرى ومشروع القانون لمنع منح عفو
وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم األحد، بأن باردو، سوية مع مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز 
األمن اإلسرائيلي الذين شاركوا في اجتماع الكابينيت، حاول إقناع الوزراء بأال يدفعوا قدما مشروع 

ى، موضحين أن سن قانون كهذا من شأنه أن يمس بحيز مناورة القانون لمنع العفو عن األسر 
حكومة إسرائيل في عمليات خطف مستقبلية وسيقيد يديها ويمنعها من دراسة حلول مختلفة لمواجهة 

 أزمة ستنشأ.
 51/6/4154، 48عرب 
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الشــرطة اإلســرائيلية تعــزز قواتهــا بأراضــي الضــفة والــداخل خشــية أعمــال عنــف ردا  علــى علميــة  
 ختطاف اال

درجة استعدادها وعززت قواتها في انحاء من رفعت الشرطة االسرائيلية : سما –القدس المحتلة 
اسرائيل والضفة الغربية، خشية قيام عناصر يمينية يهودية متطرفة بأعمال مخلة بالنظام او عمليات 

 "تدفيع الثمن" ردا على عملية اختطاف الشبان الثالثة.
تسمح بالقيام باي اعمال استفزازية من قبل اي طرف كان، وانها ستتعامل وأكدت الشرطة انها لن 

بحزم وصرامة مع اي محاولة للقيام بمثل هذه االعمال. وقرر مفتش الشرطة العام الجنرال يوحنان 
 دانينو اختصار جولته الخارجية والعودة اليوم.

 51/6/4154، وكالة سما اإلخبارية
 
 خطف المستوطنينأهملت بالغا  بعملية  اإلسرائيليةيديعوت: الشرطة  

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية النقاب عن تلقي شرطة مستوطنة "كريات أربع" : السبيل
بالخليل بالغًا يفيد بوقوع عملية خطف على دوار مستوطنات "غوش عتصيون" حوالي الساعة 

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة لم تعر البالغ  العاشرة والنصف من ليلة الخميس الماضي.
 االهتمام الكافي، ولم تبلغ الجيش واكتفت بإرسال دورية بعد ساعة إلى المكان دون مالحظة شيء.

وقالت الصحيفة إن الشرطة بدأت في التحقيق في الموضوع فقط حوالي الساعة الثالثة فجرًا وبعد 
وعبرت مصادر أمنية إسرائيلية عن صدمتها من حدوث  .تلقيها لبالغ من أبناء عائالت المخطوفين

هكذا خلل قاتل، مشيرة إلى أن هناك حاجة للتحقيق في هذا التقصير ولكن يجب التركيز حاليا على 
 البحث عن المخطوفين.

 51/6/4154، السبيل، عّمان
 
 من تحرير مخطوفين أكبريديعوت: االحتالل يحشد قوات برية في الضفة والعملية  
كتب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ألكس فيشمان، اليوم، : سما–قدس المحتلة ال

أن "الجيش يحشد قوات برية في الضفة، لكن هذه ليست عملية إلنقاذ المخطوفين. إذ أنه لم يتم 
ي العثور أبدا على مخطوفين أثناء عمليات البحث من بيت إلى آخر، وهكذا فإن هذه العمليات هي ف

 أفضل األحوال تظاهرة قوة مقابل الفلسطينيين وتمرير رسالة مهدئة إلى الجمهور في إسرائيل".
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ستغّير  استراتيجيةورأى فيشمان أن تصوير عملية االختطاف بأنها "تنطوي على أهمية سياسية 
ة كيف العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين سابقة ألوانها. وما زال من غير الممكن حتى اآلن معرف

سينتهي هذا الحدث المتدحرج، ونهايته هي التي ستحدد مكانة عملية االختطاف في المواجهة 
وأضاف المحلل أن "السلطة الفلسطينية، وأجهزتها األمنية، تبذل كل ما  الفلسطينية". –اإلسرائيلية 

األجهزة بوسعها وكل ما تسمح إسرائيل لها بفعله من أجل تقليا الضرر الذي لحق بها. وأداء 
األمنية مقابل نظرائها اإلسرائيليين يدل على أنها ستكون مسرورة بأن تنهي بنفسها هذه القضية 

 وتعتقل الخاطفين، حتى لو اتضح أنهم ينتمون إلى حماس".
وشدد فيشمان على أن هذه القضية تشكل "االختبار الكبير األول لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، 

منية المصغرة الجديدة، التي يفترض أن تتخذ قرارات إلنهاء األزمة من دون واختبار الحكومة األ
 تحطيم كافة المصالح اإلسرائيلية".

 51/6/4154، وكالة سما اإلخبارية
 
 غور األردنالجيش الواقعة في منطقة العثور على جندي إسرائيلي مقتوال  في أحد معسكرات  

م عبرية خالل وقت مبكر من اليوم األحد، عن عثور أعلنت وسائل إعال :القدس دوت كوم -القدس 
الجيش اإلسرائيلي على جندي مقتواًل ، في أحد المعسكرات الواقعة في منطقة غور األردن شرق 

العبرية، إنه تم العثور على الجندي مقتواًل  0404وأورد الموقع االلكتروني لصفحة  الضفة الغربية.
فاصيل حول سبب القتل، إن كان حادثًا متعمدًا أو حالة جّراء إصابته بالرصاا، دون إعطاء ت

 انتحار.
وتأتي هذه الحادثة، تزامنًا مع بدء الجيش اإلسرائيلي حملة واسعة، للبحث عن ثالثة مستوطنين 

 مخطوفين، كانوا قد فقدت آثارهم مساء الخميس، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية.
 51/6/4154، القدس، القدس

 
 المستشفيات إلى الطعام عن المضربين األسرى من مزيد نقل: الفلسطيني األسير نادي 
 الطعام عن المضربين األسرى من مزيدا إن الفلسطيني األسير نادي قال: األوسط الشرق - هللا رام
 .الصحية أوضاعهم تردي بسبب األخيرة األيام في المستشفيات إلى نقلوا اإلسرائيلية السجون في
 مصلحة وتعمد اإلهمال سياسة بسبب السجون داخل األوضاع تفجر من األسير نادي روحذ

 عدد إن النادي في مسؤولون وقال. المضربين األسرى قضية حل في المماطلة اإلسرائيلية السجون
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 األرقام هذه من ويتضح. اآلن حتى أسير 500 بلغ اإلسرائيلية المستشفيات إلى نقلوا الذين األسرى
 .سابق وقت في 00 عددهم كان بعدما المستشفيات إلى نقلوا جديدا أسيرا 90 نحو أن

 والملح الماء على ويعيشون الطعام، تناول عن يوما 19 منذ إداريا أسيرا 510 من أكثر ويضرب
 دون أي اإلداري، القانون بند تحت اإلسرائيلية السجون في وزجهم اعتقالهم على احتجاجا فقط،

 .سري ملف ووفق محاكمات
 51/6/4154 لندن، األوسط، الشرق

 
  إسرائيلية غارات سلسلة في مادية وأضرار إصابة: غزة 

 في إسرائيلية، حربية طائرات شنتها غارات سلسلة جراء متوسطة، بجراح فلسطينية امرأة أصيبت
 .غزة قطاع في متفرقة مواقع على السبت اليوم مساء من متأخرة ساعة
 وسط غزة، مدينة وشمال غرب خالية وأخرى زراعية أراض   على اراتغ عدة حربية طائرات وشنت
 .أنواعها بمختلف اإلسرائيلية الجوية للمقاتالت مكثف تحليق
 أضرارا أحدثت قطاع على المتفرقة اإلسرائيلية الغارات إن لوكالة ومحلية أمنية مصادر وقالت
 ائيلياإلسر  القصف لمكان المجاورة المواطنين منازل بعض في جسيمة

 54/6/4154 الين، أون فلسطين
 
 "الكرامة" عبر السفر من سنة 11 الـ سن دون الخليل أهالي يمنع االحتالل 

 محافظة في المقيمين المواطنين السبت، اليوم االحتالل، سلطات منعت: كوم دوت القدس - الخليل
 ،"وفا" لـوكالة مهنا نظمي دوالحدو  للمعابر العام المدير وقال".الكرامة" معبر عبر السفر من الخليل

 الخليل سكنهم وعنوان عاما، 10 عن أعمارهم تقل الذين المواطنين منعت اإلسرائيلية السلطات إن
 ذلك عقب وأعيد اليوم، صباح اإلجراء هذا تنفيذ تم أنه إلى مشيرا الكرامة، معبر عبر السفر من

 .الخليل محافظة من المسافرين من العشرات
 51/6/4154 القدس،القدس،

 
  اإلسرائيلي بالجيش اإلجباري التجنيد ضد األول المؤتمر انعقاد: شفاعمرو 

 عقد والمهتمين، األهالي من المئات وبحضور مثيرة شبابية وطنية أجواء وسط: الفتاح عبد توفيق
 ضد" بحميك شعبك أرفض" لحراك األول المؤتمر شفاعمرو بلدية قاعة في السبت، أمس مساء
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 العسكرية الخدمة أشكال كل وضد الدروز، العرب على المفروض اإلسرائيلي جبارياإل التجنيد
 .واألمنية
 السياسية القيادات من وعدد وذويهم اإلجباري للتجنيد الرافضين من العشرات المؤتمر في وشارك
 .المدني المجتمع مؤسسات من ونشطاء

  استقبال حفل بإجراء الفلسطيني مالعل وتحت واألهالي  الحراك من حشد قام المؤتمر بدء وقبل
  الفلسطينية الزفة إيقاعات وقع على األكتاف على مرفوعين القاعة إلى دخلوا الذين للرافضين
 .العسكرية للخدمة الرفض موقف تمجد زجلية وبفقرة الحار بالتصفيق استقبلوا كما  التقليدية،

 لألسرى وتحية الشهداء أرواح على حداد وقفة تاله الوطني النشيد إيقاع على المؤتمر افتتح
 .الطعام عن المضربين الفلسطينيين

 الذي الحراك به يقوم الذي الدور إيجاز استعرضت التي عمري منى الناشطة المهرجان إدارة وتولت
 بل فقط باألقوال ليس الصحيح، باالتجاه يسير وأنه قطرة الغيث بداية أن مؤكدة  حديثًا، تأسس
 .الواعي منظموال الدؤوب بالعمل

 51/6/4154 ،48 عرب
 
 المستوطنين خطف بعملية وأهاليهم األسرى فرحة وسط حذر ترقب: غزة 

 إعالن إثر الماضية 48 الـ الساعات خالل غزة قطاع على الحذر الترقب خّيم: صّباح فتحي - غزة
 .الغربية الضفة جنوب الخليل مدينة قرب مستوطنين ثالثة خطف عن إسرائيل
 المستوطنين لخطف ارتياحهم عن اإلسرائيلي االحتالل سجون في األسرى أهالي من كثير وعبر

 يخوض الذين أبنائهم من باآلالف مبادلتهم تتم كي أحياء يبقوا أن في أملهم عن وأعربوا الثالثة،
 أمس األسرى أهالي من عدد ووزع. يوماً  10 من أكثر منذ الطعام عن المفتوح اإلضراب منهم مئات

 لتحرير األساس مطلبهم كان والمستوطنين الجنود خطف إن وقال بخطفهم، وفرحاً  ابتهاجاً  الحلوى
 .السجون من أبنائهم

 مئات إن الثانية اإلسرائيلية القناة وقالت فرحتهم، عن اإلسرائيلية السجون في األسرى عبر كما
 اختفاء خبر بسماعهم ابتهاجاً  زنازينهم في صغيرة حفالت أقاموا اإلسرائيلية السجون في األسرى

 .الثالثة المستوطنين
 51/6/4154 لندن، الحياة،

 



 
 
 

 

 
           41ص                                     3442 العدد:     51/6/4154األحد  التاريخ:

 

 بحمايتهم الدولي المجتمع يطالبون الفلسطينيون الصحفيون 
 الدولي، المجتمع مؤسسات وكافة للصحفيين الدولي االتحاد الفلسطينيين، الصحفيين نقابة طالبت
 المتكررة االحتالل انتهاكات جراء لسطينيينالف الصحفيين معاناة لوقف وفّعالة جادة خطوات باتخاذ
 االعتداء حول للصحفيين الدولي االتحاد إلى برسالة ستتوجه إنها بيان في النقابة وقالت. بحقهم

 الصحفيين على اعتداءاته لوقف االحتالل لدى بالتدخل -الدولية المرجعية باعتباره- لمطالبته
بالغ الفلسطينيين،  في تقع التي" اإلسرائيلية" باالنتهاكات االتحاد في يةالمنضو  النقابات كافة وا 

 االحتالل قوات قبل من للصحفيين واليومي المباشر واالعتداء االستهداف أن النقابة وبينت فلسطين،
 . ومتعمداً  مقصوداً  بات

 51/6/4154 الشارقة، الخليج،
 
   وشمالها الضفة وسط فلسطينية مركبات على اعتداءات يشّنون مستوطنون 
 مهاجمة على ،(6|54) السبت اليوم يهود مستوطنين بإقدام فلسطينية، محلية مصادر أفادت: هللا رام

 .المحتلة الغربية الضفة وسط هللا رام مدينة شمال فلسطينية مركبات
 مادية أضراراً  بأخرى وألحقوا فلسطينية مركبة 51 نوافذ حطموا يهود متطرفين أن المصادر، وبّينت
 الضفة وسط ونابلس هللا رام مدينتي بين الواصل الطريق على الفارغة والزجاجات بالحجارة رشقها بعد

 قوات قبل من بحماية اعتداءاتهم نفذوا اليهود المتطرفين أن إلى النظر المصادر ولفتت.وشمالها
 . االحتالل جيش

 54/6/4154 برس، قدس
 
   غزة قطاع حدود على قواتها تعزز االحتالل قوات 

 عسكرية مواقع في تواجدها من( 6|54) السبت اليوم مساء اإلسرائيلي االحتالل قوات كثفت : غزة
 .غزة قطاع في

 الموقع في قواتها من المزيد حشدت االحتالل قوات إن" برس قدس" لـ فلسطينية أمنية مصادر وقالت
" دوجيت" ةمستوطن قرب العسكري الموقع وكذلك ،"ايرز" حانون بيت معبر من بالقرب العسكري

 .غزة قطاع شمال الهيا بيت بلدة شمال سابقا
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" الديك جحر" بلدة من الشرق إلى العسكري الكاميرا موقع إلى وصلت مماثلة حشود أن وأضافت
 المنطقة تلك في االحتالل لقوات كثيفة تحركات رافقها الحشود هذه أن المصادر وأكدت.القطاع وسط
 .االحتالل لطائرات مكثف تحليق وسط

 يتحرك شيء كل على بكثافة النار تطلق الحدودي الشريط طول وعلى االحتالل قوات أن وأوضحت
 من ثالثة اختطاف عن العبرية الدولة حديث ظل في والحشود التحركات هذه وتأتي .المكان في

 مع للتعامل مفتوحة االحتماالت كافة مبقية الغربية، الضفة جنوب المحتلة الخليل مدينة في جنودها
 .ذلك

 54/6/4154 برس، قدس
 
  " عوفر" في الخليل أسرى عن الزيارة بمنع" األحمر الصليب" يبلغ االحتالل 

 أسرى أن الدولي األحمر الصليب أبلغت االحتالل سلطات أن الفلسطيني" األسير نادي" أفاد: الخليل
 .األسبوع هذا طيلة ذويهم، زيارة من ممنعون" عوفر" سجن في المحتجزين الخليل محافظة
 إطار في يأتي القرار هذا أن (6|54) السبت" برس قدس" تلقته بيان في األسير نادي وأضاف
 ذلك ليشمل مستوطنين، ثالثة اختفاء بعد الخليل محافظة بحق االحتالل سلطات تشنها التي الحملة
 ونسج في المحافظة أسرى جميع القرار هذا يشمل أن يمكن أنه إلى مشيرا المحافظة، أسرى

 .االحتالل
 والوسائل، الطرق بكافة أسرانا من النيل يحاول االحتالل أن مؤكدا اإلجراء هذا األسير نادي واستنكر

 . اإلداريين األسرى إضراب على يوما 11 بعد األسرى يعيشها صعبة ظروف في
 54/6/4154 برس، قدس 

 
 من "إسرائيل"و أفوكادطن   36أطنان جزر و 416: استيراد األردنيةوزارة الزراعة  

كشفت تقارير وزارة الزراعة غزو جزر شاليط اإلسرائيلي األسواق المحلية : عصام مبيضين -السبيل
طًنا، واستيراد  500للشهر الرابع على التوالي خالل الشهر الماضي؛ حيث تم استيراد كميات ناهزت 

 طن خيار. 89نها بلغت وبخصوا الصادرات إلى "تل ابيب"، أظهرت التقاير أ طًنا. 96أفوكادو 
 51/6/4154، السبيل، عّمان
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 دعم األسرى: لن تحررهم إال المقاومة لال للركوع"  الجوع"برغم  مهرجان 

أكد المشاركون في مهرجان "برغم الجوع ال للركوع" التضامني مع األسرى في : خليل قنديل -السبيل 
ة، مشددين على أهمية الفعاليات التضامنية سجون االحتالل، أن تحرير األسرى لن يتم إال بالمقاوم

 مع األسرى ودورها في نصرة قضيتهم ودعم صمودهم في وجه السجان الصهيوني.
وشهد المهرجان الذي نظمته كل من اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين، والحملة الشبابية 

واسعة من المواطنين وأهالي األسرى  لنصرة األسرى، وشبكة "أنين القيد" لدعم األسرى، شهد مشاركة
األردنيين والشخصيات الوطنية وسط ترديد هتافات وجهت التحية لألسرى في سجون االحتالل 

 وطالبت بالعمل على تحريرهم.
 51/6/4154، السبيل، عّمان

 
 األردنية نظم احتفاال بمناسبة األعياد الوطنية" ي31غزة " ردنياأل المستشفى الميداني  

بمشاركة حشد كبير من " 90غزة "احتفلت قيادة وطواقم المستشفى الميداني االردني  :بترا() -غزة 
الشخصيات الرسمية وممثلي الهيئات والمؤسسات الفلسطينية االهلية والخاصة بذكرى جلوس الملك 

 عبدهللا الثاني على العرش وبعيد االستقالل وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.
الملك  المستشفى الميداني االردني باألعالم االردنية التي تعانق االعالم الفلسطينية وصوروازدان 

الملك تجاه فلسطين  والشعارات التي تمجد الثورة العربية وتشير الى انجازات االردن ومواقف
 وقضيتها.

العربي وقال قائد المستشفى حسان محمد عناب، إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز الدور الهاشمي 
 المتجدد من أجل بناء صرح األمة وكرامتها وعزتها وتوحيد كلمتهم لينالوا الحرية والحياة الفضلى.

 51/6/4154، الدستور، عّمان
 
 دعمها لنضال الشعب الفلسطيني تؤكداألحزاب اليمنية  

النتهاكات أطلع وفد دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية األحزاب اليمنية، على ا
 التي يرتكبها االحتالل "اإلسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني.
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وأكد الوفد خالل لقائهم األمين العام للحزب االشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان ومسؤول العالقات 
الخارجية الوزير السابق محمد غالب أن المنظمة والقيادة تقف على مسافة واحدة من جميع األحزاب 

 أن استقرار وسيادة وأمن ووحدة وتقدم اليمن هو مصلحة فلسطينية.اليمنية و 
من جانبه، أكد الحزب دعمه المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة، و 

وتأييده للمصالحة التي ينبغي استكمالها لما لها من أثر ونتائج ايجابية في معركة التحرير الوطني 
لسطيني والقوى العربية الحية، وأبدى استعداده لبذل الجهود مع األحزاب اليمنية الذي يقوده الشعب الف

ضرابهم البطولي، والمساهمة في إحياء فعاليات عام التضامن  األخرى في إسناد قضية األسرى وا 
 الدولي مع الشعب الفلسطيني في اليمن، بالتعاون مع األحزاب العربية .

تنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وأكد الجانبان رفع وتيرة الفعل وفي ذات السياق، التقى الوفد ال
الشعبي التضامني مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من استيطان وتهويد للقدس وحصار، 
إضافة لما يتعرض له األسرى الفلسطينيون من جرائم تعتبر مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية 

بدى التنظيم الناصري وقوفه لجانب األسرى في إضرابهم البطولي، والعمل وأ المتعلقة بأسرى الحرب.
 مع األحزاب الناصرية للمساهمة في إحياء فعاليات يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. 

 51/6/4154، الخليج، الشارقة
 

 " باألمم المتحدةإنهاء االستعمار"للجنة  "إسرائيل"دولي لوقف ترشيح  إسالميعربي حرك ت 
قامت مجموعة من سفراء الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمجموعة العربية عا: م

ومجموعة عدم االنحياز بنشاط غير مسبوق لوقف ترشيح "إسرائيل" لمنصب نائب رئيس اللجنة 
 السياسية الخاصة بإنهاء االستعمار التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة.

المية والعربية وعدم االنحياز مع رئاسة الجمعية العامة من خالل رسائل وتواصلت المجموعة اإلس
عبرت خاللها عن الرفض المطلق لتولي "إسرائيل" باعتبارها تمارس االحتالل لعقود ألي منصب في 
هذه اللجنة، كما تم تذكير رئيس الجمعية العامة بمواقف "الكيان" من هذه اللجنة وسجل تصويتها 

إلى رفضها تطبيق قرارات اللجنة المتعلقة باالحتالل وعدم احترامها لقرارات الجمعية السلبي، إضافة 
يذكر انه جرى بداية هذا األسبوع انتخاب وزير خارجية أوغندا سام كوتيسا رئيسًا للدورة  العامة ككل.

ماع نفسه. للجمعية العامة، وعادة ما يتم انتخاب رئاسة اللجان التابعة للجمعية العامة في االجت 63
ولكن بسبب ترشيح مجموعة دول غرب أوروبا ل "إسرائيل" لشغل منصب نائب رئيس اللجنة الرابعة 
وهي اللجنة المعنية بإنهاء االستعمار ويقع من ضمن اختصاصها قضايا االحتالل في العالم بما في 
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لجنة الفرعية الخاصة ذلك االحتالل "اإلسرائيلي" والالجئون الفلسطينيون إضافة إلى اإلشراف على ال
"بالتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، فقد 

 جرى تأجيل االنتخاب إلى يوم غد االثنين. 
 51/6/4154، الخليج، الشارقة

 
 المفرط لالعتقال اإلداري "إسرائيل"استخدام آشتون: االتحاد األوروبي قلق من  

نتابع باهتمام "قالت مفوضة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون: : الحياة  - لندن
كبير ما يرد من أنباء عن تدهور الظروف الصحية للمعتقلين اإلداريين الفلسطينيين الذين يخوضون 

ائيل المفرط عبر االتحاد مرارًا عن قلقه من استخدام إسر "، ولقد "إضرابًا عن الطعام منذ أسابيع
لالعتقال اإلداري، ويدعو إلى ضرورة االحترام الكامل اللتزامات الحقوق الدولية اإلنسانية تجاه جميع 

 ."المعتقلين واألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
 51/6/4154، الحياة، لندن

 
 وأوروبا في حجم مساعداتها المالية الواليات المتحدة علىالصين تتفّوق  

 1005لم تتعد قيمة المساعدات المالية التي قدمتها الصين عام : الحسين حسين عبد -نطن واش
بليونًا، وهو رقم فاق مجموع  530قاربت قيمتها  1055لحكومات العالم عتبة البليوني دوالر، وفي 

عة في المساعدات التي قدمتها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والدول األوروبية األعضاء مجتم
 العام ذاته.

 50، فيما قدم االتحاد األوروبي  1055بليون دوالر عام  18وكانت المساعدات األميركية بلغت 
 بليونًا. 09بليونًا والدول األوروبية األعضاء 

التقدم الكبير في حجم المساعدات التي تقدمها الدول غير الغربية مثل الصين والهند وتركيا، بات 
لدى عدد من الخبراء الغربيين. صحيح أن كيفية احتساب المساعدات ربما يثير بعض المخاوف 

تبقي الغرب في الطليعة، لكن نشاط الدول غير الغربية يهدد بكسر الهيمنة الغربية على العالقات 
 المالية والتجارية والديبلوماسية حول العالم.

في واشنطن متخصا في هذا السياق، أصدر "صندوق مارشال األلماني" وهو مركز بحوث 
األوروبية العابرة لألطلسي، دراسة تفصيلية شارك في تحريرها عدد من  -بالعالقات األميركية 

الخبراء األميركيين واألوروبيين المرموقين تقدمهم تشارلز كابتشان، بعنوان "النظام الليبرالي في عالم 



 
 
 

 

 
           31ص                                     3442 العدد:     51/6/4154األحد  التاريخ:

 

مرار صعود "البقية" ومزاحمتهم ما بعد الغرب" وتقع في ستة فصول، وهي مبنية على "حتمية" است
 الغرب على قيادة العالم وتحديد مصيره.

ويقول كابتشان أن "الفترة الطويلة التي هيمن فيها الغرب على العالم ماديًا وعقائديًا قاربت نهايتها"، 
مضيفًا أن الدراسة "ال تتوقع صدامًا مع الغرب و "البقية" التي تشهد تغيرات". ويعتقد الخبير 

يركي أن النموذج الغربي "لم يعد احتكارًا على طموحات وخطط الدول التي تسعى إلى تحسين األم
نفسها سياسيًا واقتصاديًا"، وأن "الطلب لحكم عالمي يتصاعد فيما العروض إلدارة النظام العالمي ال 

 تلبيه".
ر مثاًل أن الصين لكن صعود "البقية" المزعوم ليس مؤكدًا بالشكل الذي يورده التقرير، الذي يعتب

ستصبح اكبر اقتصاد في العالم في السنوات العشر المقبلة، في وقت أصدرت المؤسسات العالمية 
تقارير تشير إلى تراجع النمو الصيني بسبب التغيرات التي تطاول طبيعة االقتصاد. واذا استمر 

متوقع لحلول الصين أولى النمو الصيني في التباطؤ ونظيره األميركي في التحسن، يبتعد التاريخ ال
مكان أميركا إلى وقت أقرب لمنتصف هذا القرن. لكن مع حلول هذا الوقت، تكون الصين صارت 
تعاني من شيخوخة سكانها وانخفاض في معدالت اليد العاملة المتاحة لها، وهي مشكلة ستعاني منها 

 أميركا ولكن بنسبة أقل كثيرًا.
يبشر بحتمية االنحدار الغربي"، يقول أحد المؤلفين باتريك كيرك  "دراستنا ال تنتمي الى األدب الذي

في لقاء مع "الحياة"، مضيفًا أن هدف الدراسة هو "تقديم خطط للتعامل مع صعود اآلخرين 
 ومشاركتهم الغرب في القيادة، ال انفرادهم بها".

ة" سيؤدي إلى مشاركة والتمييز بين من يعتقدون "بحتمية انحدار الغرب" ومن يرى أن صعود "البقي
والى عالم متعدد القطب، بداًل من الذي سيطر عليه الغرب على مدى القرنين الماضيين، هو تمييز 

 بات ملحوظًا في العاصمة األميركية منذ فترة.
أصحاب رأي "صعود البقية"، من أمثال كيرك، يقولون "حتى لو توقفت الصين عن النمو، سيعطيها 

تصاد في العالم نفوذًا ال يستهان به في العالم وسيؤثر على العالقات الدولية مركزها كثاني اكبر اق
والتجارية، ما يوجب على الغرب التعامل مع هذا الواقع الجديد للحفاظ على النظام الليبرالي مستقباًل. 
ا ويخشى هؤالء من أن المساعدات" التي يقدمها "البقية" تختلف عن المساعدات الغربية، التي طالم

قدمتها أميركا وأوروبا، مرتبطة برزمة من الشروط التي تحّض الحكومات المتلقية على القيام 
بإصالحات سياسية واقتصادية. كذلك، قدم الغرب مساعدات مباشرة للشعوب وللجمعيات غير 

 الحكومية.
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جارية مباشرة. على أن "البقية" مثل الصين والهند وتركيا، غالبًا ما تقدم مساعداتها لتحقيق أغراض ت
الصين مثاًل ال تقدم أية مساعدات لجمعيات غير حكومية، بل هي تحصر مساعداتها بالحكومات، 
حتى أعتى الديكتاتوريات من بينها وهو بات يؤثر سلبًا على وضع النظام العالمي، إذ صارت الصين 

مستعدة للقيام بأية تقدم بدياًل للحكومات التي تحتاج إلى مساعدات. لكنها في الوقت ذاته غير 
 اصالحات مثل التي تشترطها الدول الغربية والمؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لحكومات أميركا وأوروبا، تدعوها فيها إلى الطلب من الصين 
المــشاركة بالمهمات األمنية، ألن المشاركة في تحمل نفقــــات إبقاء المالحة البحرية مفتوحة عبر 

الصين باتـــت مثل أميركا ودول أوروبا، تستفيد من الخطوط ذاتها ولها مصلحة في إبقاء مناطق 
مصادر الطاقة حول العالم آمنة، ما يتطلب تعهدات أمنية ومالية كبيرة خصوصًا في الشرق 

 األوسط.
لى توزيع المهمات  وتدعو الدراسة أيضًا إلى التسريع في إقرار معاهدة التجارة الحرة عبر األطلسي، وا 

األمنية فتتكفل أوروبا بالمحيط القريب منها، مثل شرق أوروبا وشمال أفريقيا، فيما تتفرغ أميركا لشرق 
 آسيا وجنوبها.

ويرد في الدراسة أيضًا أن "إدارة عالم تتعدد فيه مراكز القوة، عملية تحتاج إلى تسويات تسامح 
لتعددية"، "وفي عصر االهتزاز الجيوسياسي، المطلوب غرب قوي وحاسم إلرشاد التغيير واعتراف با

الحاصل"، ومطلوب كذلك العمل "على تقوية األساس الليبرالي بما في ذلك إعادة تنشيط الشراكة عبر 
 األطلسي".

 51/6/4154الحياة، لندن، 
 
 خطة إسرائيل القادمة تجاه أسر المستوطنين  

 رعدنان أبو عام
يحيي الفلسطينيون بصورة تقليدية بعد أيام ذكرى أسر الجندي اإلسرائيلي الذي أسرته حماس فـي غـزة 

، لكن غير التقليدي هذه السنة أن قادة حماس أصدروا سلسلة تصـريحات ومواقـف 11/6/1006يوم 
ة ومطالبــات أجمعــت كلهــا علــى أن المســار الوحيــد لإلفــراج عــن األســرى بإجبــار إســرائيل علــى صــفق

تبــادل، وفقــًا لمــا صــرح بــه خالــد مشــعل، رئــيس المكتــب السياســي، فيمــا وجــه رئــيس الحكومــة الســابق 
نهــاء مأســاتهم  إســماعيل هنيــة، حديثــه لكتائــب القســام بــإطالق أيــديها مــن أجــل حســم ملــف األســرى، وا 
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ومعانــــاتهم، ضــــرورة تفعيــــل الفصــــائل لخياراتهــــا، واتخــــاذ كــــل الوســــائل لتحريــــر األســــرى مــــن ســــجون 
 الحتالل، والعمل إلطالق سراحهم، باعتبارها الطريق األنجع إلطالق سراح األسرى.ا
 

 الدوريات العسكرية
ال يحتــاج الواحــد منــا لكثيــر مــن الــذكاء للوصــول لقناعــة مفادهــا أن موافقــة إســرائيل علــى إبــرام صــفقة 

ألســر لجنــدي أو التبــادل مــع حمــاس فــتح شــهيتها علــى معــاودة التفكيــر مــن جديــد بتكــرار ذات عمليــة ا
مستوطن، وينحصر تفكير حماس على الدوريات العسكرية وسـيارات المسـتوطنين علـى مـدار السـاعة 
جنـوب وشـرق وشـمال الضـفة الغربيـة، بحيــث يقتـرب الفلسـطينيون مـنهم، ويـرون الجنـود والمســتوطنين 

وارعها وأمـــام رأي العـــين، دون حاجـــة لمنـــاظير ليليـــة، ويكـــون اللقـــاء وجهـــًا لوجـــه طـــوال اليـــوم فـــي شـــ
حواجزها العسكرية، مما دفع "الشـاباك" لـيعلن أكثـر مـن مـرة عـن اعتقـال خاليـا تابعـة للحركـة خططـت 

 لمثل هذه العمليات على ذات الطرق.
ومع ذلك، تعترف أوساط عسكرية خاصة داخل حماس بوجود عوامل مهّمـة قـد تعـوق تنفيـذ مثـل هـذه 

يـة لألراضـي الفلسـطينية فـي الضـفة والقطـاع، وال تسـاعد فـي العملية من جديد، أهمهـا التركيبـة الجغراف
سهولة إخفـاء الجنـود المخَتَطفـين، أو نصـب كمـائن مسـلحة لالختطـاف، رغـم أنـه منـذ تأسـيس الحركـة 

عملية اختطاف جنـود ومسـتوطنين، لـم تصـل جميعهـا مرحلـة إبـرام  10نفذت أكثر من  5380أواخر 
 صفقة تبادل، لألسباب الواردة أعاله.

شـكوى مـن جنـود تعرضـوا لمحـاوالت  400شـهد تقـديم  1059فيمـا أعلنـت إسـرائيل أن العـام الماضـي 
منهــا صــحيحة، تــم إحباطهــا مــن قبــل أجهــزة  55اختطــاف، وبعــد أن حقــق "الشــاباك" فيهــا، تبــين أن 

لوحــده شــهد قيــام  1059المخــابرات، لكــن المثيــر فعــاًل أن األشــهر الثالثــة األولــى مــن العــام الماضــي 
ـــذ مثـــل تلـــك  14مـــاس بــــح محاولـــة اختطـــاف فـــي الضـــفة، مـــا يشـــير لوجـــود حـــوافز قويـــة لـــديها بتنفي

 العمليات.
 5800كتائــب تضــم  3فــرق فــي الجــيش اإلســرائيلي مكونــة مــن  9ولمواجهــة هــذه المحــاوالت عكفــت 

 جندي، على سيناريوهات لمواجهة عمليات أسر متوقعة، وكلف "ألمع قادته" لإلشراف على إعداد هذه
التـدريبات، كمــا كثــف مـن عمليــات الحراســة فـي المنــاطق التــي يتواجـد فيهــا كبــار قادتـه، وألزمــت هيئــة 
األركان ضباطها باتخاذ إجراءات احترازيـة لتجنـب عمليـات األسـر، كعـدم لـبس البـزات العسـكرية التـي 

 يظهر عليها رتبهم ومناطق سكناهم، حتى ال يتم التعرف عليهم، وبالتالي اختطافهم.
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سـنوات مــن احتفـاظ حمـاس بـــ"شاليط" جعلتهـا تـدرك جيــدًا أن إسـرائيل تتـابع تحركاتهــا،  1ع العلـم أن مـ
وتراقــب عناصــرها، وتتجســس علــى محادثــاتهم، وتحــاول اســتخالا الــدروس جيــدًا منهــا، الســيما وأن 

ي الجندي خضع لتحقيقات قاسـية مـن "الشـاباك" للتعـرف علـى أي خـيط أمنـي للحيلولـة دون تكرارهـا فـ
 عمليات قادمة.

 
 عقبات أمنية

لعل أهم العقبات التي قد تعترض حماس في نجاحها ألي عملية خطف قادمة ضيق األمكنة المتاحة 
في الضفة وغزة، خاصة وأن االحتفاظ بالجندي عـدة أيـام قـد يشـكل خطـرًا كبيـرًا، ألنـه يعطـي الفرصـة 

 خالله قلب الضفة والقطاع رأسًا على عقب. لألجهزة األمنية اإلسرائيلية لتأخذ وقتًا كافيًا تستطيع
ولــــذلك توجــــه القيــــادة العســــكرية لحمــــاس التعليمــــات األمنيــــة لعناصــــرها المكلفــــين بمهمــــة االختطــــاف 
باالبتعـــاد قـــدر اإلمكـــان عـــن األمـــاكن التـــي تكثـــر فيهـــا عمليـــات التمشـــيط والتفتـــيش مـــن قبـــل الجـــيش 

فيهــا اســتئجار شــقق ووجــود غربــاء، ليــتم تهيئــة اإلســرائيلي، وتواجــدهم فــي منــاطق يكــون مــن الطبيعــي 
 المكان جيدًا.

كمـــا أن االتصـــاالت الهاتفيـــة والتقنيـــة تعتبـــر ثغـــرة أمنيـــة ينفـــذ مـــن خاللهـــا اإلســـرائيليون، حيـــث تلـــتقط 
أجهزتهم األمنية آالف المكالمات الهاتفية للفلسطينيين على مدار الساعة، ولذلك تحاول حماس القيام 

ية خاصة بها في قطاع غـزة، تتجـاوز مسـألة التنصـت والمسـح األمنـي الـذي تقـوم بشبكة اتصاالت تقن
 به أجهزة األمن اإلسرائيلية.

مشــكلة أخــرى تعتــرض نجــاح حمــاس فــي تنفيــذ أي عمليــة خطــف قادمــة تتمثــل فــي معضــلة التنســيق 
في ضوء أن هناك  األمني القائم بين األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة للسلطة ونظيرتها اإلسرائيلية،

ســـوابق واضـــحة فشـــلت فيهـــا محـــاوالت الجـــيش و"الشـــاباك" فـــي الكشـــف عـــن مكـــان اختطـــاف بعـــض 
 جنوده، لكن السلطة قادت لتسليمهم دون ثمن، كما تقول حماس.

ولم يعد سرًا أن حماس تبذل جهودًا حثيثة للنجـاح فـي أسـر جنـود ومسـتوطنين إسـرائيليين، واحتجـازهم 
هم بمعتقلـين فلسـطينيين، وهـو مـا تيسـر التعـرف عليـه عبـر لقـاءات أجريتهـا مـع كرهائن بهـدف اسـتبدال

أســرى ســابقين اتهمــوا بــالتخطيط لمثــل تلــك العمليــات، وزعمــت إســرائيل أنهــم يجمعــون معلومــات عــن 
تحركات الجنود وتنقالتهم، مما أشعل األضواء في أوساطها تتعلق بنواياهم للتسلل إلى قواعد عسكرية 

 تجاز جنودها كرهائن.بالضفة، واح
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 دليل االختطاف
صــفحة تحــت عنــوان "مرشــد للمختطــف" علــى  58وصــل األمــر بحمــاس أن قامــت بتوزيــع نشــرة مــن 

المسـتويات الميدانيــة فــي كتائــب القســام، تقــدم شــرحًا مفصــاًل عــن عمليــة الخطــف، وتوصــي الخــاطفين 
يف البنية لسهولة خطفه،وتفضـيل بإجادة اللغة العبرية، والتحدث بها بطالقة، والبحث عن جندي ضع

تنفيــذ العمليــة بحالــة جويــة مــاطرة، واســتخدام مسدســات كاتمــة للصــوت، واســتبدال الســيارة التــي تــم بهــا 
 الخطف بأخرى.

حمـــاس مـــن جهتهـــا، تحـــاول االســـتفادة مـــن عمليـــة "الـــوهم المبـــدد" التـــي نفـــذتها كتائـــب القســـام بتـــاريخ 
باعتبارها تحواًل نوعيًا من النواحي العسـكرية واألمنيـة ، وأسفرت عن اختطاف "شاليط"، 11/6/1006

 والميدانية، سواء من طريقة تنفيذها، أو نتائجها الخطيرة.
خراجه من ساحة المعركة "حيًا يرزق"، مما فتح الباب  ولعل أهمها نجاح المقاتلين في أسر الجندي، وا 

والمكلفـة واألثـر كلفـةع بعـد أن تمكـن  على مصراعيه لسيناريوهات تراوحت بين الخطيـرة واألقـل خطـرًا،
مسلحوها من تنفيذ عمليتهم في قلب الموقع العسكري اإلسرائيلي، جنوب قطاع غزة، وقتل وجرح عدد 
مــن الجنــود، واقتيــاد الجنــدي علــى أقدامــه لــداخل قواعــدهم بأعصــاب هادئــة أثــارت أعصــاب جنــراالت 

ن لـم يكـن مسـتحياًل، فيمـا إسرائيل، هنا تقدر حماس أن االحتفاظ بجنـدي آخـر أمـر  بـالغ الصـعوبة، وا 
الجــيش يمتلــك أقــوى أجهــزة المراقبــة وأدوات التنصــت وطــائرات االســتطالع، ورغــم ذلــك فقــد عجــز عــن 

 تحديد مكان جنديه األسيرع
كمــا أن نجـــاح أي عمليـــة اختطـــاف قادمـــة لجنـــدي أو مســـتوطن مرهـــون بالدرجـــة األولـــى فـــي إدارة مـــا 

ة مع إسرائيل، من خالل الشح المقصود بالمعلومات، وتوتير نفوس قـادة يعتبر "حرب أعصاب" حقيقي
الجــيش، الــذي ســيبدون كمــا هــو متوقــع تعطشــًا ألي معلومــة مهمــا كانــت صــغيرة، وفــي الوقــت الــذي 
تعودت فيه إسرائيل إطالق التهديـدات واإلنـذارات، يمسـك الفلسـطينيون فـي مثـل هـذه العمليـة المتوقعـة 

ال ســيطوى ملــف الجنــدي أو بزمــام المبــادرة، بحيــ ث يطلقــون إنــذاراتهم، ويمهلــون الجــيش أيامــًا قليلــة، وا 
 المستوطنع

ذا كانت حماس تعتبر أن جزًء أساسيًا من نجاحها فـي إبـرام صـفقة التبـادل القادمـة هـو قـدرتها علـى  وا 
ـــين أركـــان الم ـــة ب حـــداث االختالفـــات العلني ـــة، وا  ـــب ســـاحة اإلســـرائيليين الداخلي ـــى قل ؤسســـة الـــدخول إل

العسكرية واألمنية، ليتبـادل الجنـراالت والـوزراء االتهامـات حـول التقصـير الـذي مكـن الفلسـطينيين مـن 
تنفيـــذ عمليـــتهم تلـــك، فإنهـــا تعلـــم أن نجاحهـــا فـــي إبـــرام هـــذه الصـــفقة سيشـــكل أداة ضـــغط كبيـــرة علـــى 
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يه إسـرائيل منهـا الحكومة اإلسرائيلية لتكرارها في حـاالت قادمـة، حتـى لـو تخلـل ذلـك ثمـن بـاهظ سـتجب
 قبيل المضي فيهاع

 51/6/4154شبكة هنا القدس لإلعالم العربي، 
 
 والقيادة إلسرائيل... رسالة  المستوطنيناختطاف  

 دعيبس  إبراهيم 
مــــن يتــــابع تحـــــرك القيــــادة السياســــية ووســـــائل االعــــالم فـــــي اســــرائيل يــــدرك اهميـــــة عمليــــة اختطـــــاف 

لكل مشغول ومهموم ويقدم الخبراء والمحللـين لدراسـة االبعـاد المستوطنين الثالثة في منطقة الخليل. فا
والمعـاني مــن هـذه العمليــة، ومـن رئاســة الـوزراء حتــى قيـادة الجــيش والمخـابرات بكــل اقسـامها ال شــغل 

 لهم سوى البحث عن هؤالء الثالثة واجراء االتصاالت مع الواليات المتحدة والرئاسة الفلسطينية.
وا هــم القضــية ... امــا وجــودهم اساســا فــي الخليــل فلــيس مهمــا ... وتوســع المســتوطنون الثالثــة صــار 

 5360االسـتيطان فـي كـل مكـان وتهويـد القــدس واقتحامـات االقصـى المتكـررة ورفـض مرجعيـة حــدود 
ورفـــض االنســـحاب فلـــيس مهمـــا. وتشـــريع القـــوانين ضـــد االفـــراج عـــن االســـرى واالعتقـــاالت المســـتمرة 

ســطينيين فلـــيس مهمـــا. ورفــض االعتـــراف بحكومـــة التوافــق رغـــم اعتـــراف وعمليــات القتـــل المتكـــررة للفل
العــالم كلــه بهــا، وفــرض القيــود السياســية واالقتصــادية علــى الشــعب الفلســطيني، وتعطيــل المفاوضــات 
واغــالق ايــة افــاق للحــل السياســي الســلمي فلــيس مهمــا .. المهــم فقــط هــم هــؤالء المســتوطنون الثالثــة 

لقضــية ..ومــع ان العمليــة تمــت فــي المنطقــة الخاضــعة للســيطرة االمنيــة المخطوفــون .. صــاروا هــم ا
االســرائيلية ورغــم قــول الــرئيس ابــو مــازن ان التنســيق االمنــي مقــدس، ورغــم تمنيــات احــد اعضــاء فــتح 
الكبار بعودة المخطوفين سالمين الى اهلهم و "بيوتهم" االستيطانية فقد حملت حكومة نتانياهو الرئيس 

 ولية كاملة.والسلطة المسؤ 
ان اسرائيل تعتقـد واهمـة انهـا تسـتطيع مواصـلة االسـتيطان وتهويـد القـدس واقتسـام الزمـان والمكـان فـي 
المســـــجد االقصـــــى، وتعطيـــــل المفاوضـــــات والحـــــل السياســـــي والـــــتحكم فـــــي مصـــــير الضـــــفة والشـــــعب 

حـول لهـم وال قـوة  الفلسطيني وان يقول لها الفلسطينيون شكرا او ان يظلوا مسلوبي االرادة والحركـة وال
.. وهـــي بالتأكيـــد مخطئــــة كمـــا يعتــــرف اســـرائيليون كثيــــرون وكمـــا يــــدرك العـــالم كلــــه ذلـــك اال القيــــادة 
المتغطرســة والمغــروره بجنــون القــوة والســيطرة والتوســع بقيــادة نتانيــاهو واعضــاء ائتالفــه الحــاكم الــذي 

 .يتباهى معظمهم "بأرض اسرائيل" التاريخية ويرفض أية حلول سياسية
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إن عملية اختطـاف المسـتوطنين الثالثـة تبـدو محكمـة جيـدًا وقـد تـم التخطـيط لهـا بدراسـة وتقيـيم بـدليل 
ســاعة مــن  48إن كــل االجهــزة والمخــابرات االســرائيلية عجــزت عــن اكتشــاف ايــة آثــار بعــد اكثــر مــن 
ل هنا او هناك، تنفيذ العملية، وقد تكتشف إسرائيل المخطوفين وقد تعتقل المنفذين وقد تتم عمليات قت

 اال إن االمر االهم في هذه العملية إنها رسالة واضحة الى إسرائيل والقيادة الفلسطينية.
الرســالة الــى إســرائيل، وهــذا مــا يقولــه المراقبــون االســرائيليون انفســهم ان سياســتها الحاليــة المــدمرة لكــل 

كـون بدايـة سلسـلة مـن العمليـات امكانات التسوية والسالم لن تمـر بهـدوء وعمليـة االختطـاف هـذه قـد ت
المســلحة او االختطــاف المماثــل الحقــا، وقــد تتطــور االمــور الــى انتفاضــة جديــدة، وعلــى إســرائيل بــدل 
التمادي في سياسة التوسع والتنكر لكل الحقوق الفلسطينية وتحميل المسؤولية لالخرين، ان تعيد تقييم 

جــار. بــدل العــيش بســالم واســتقرار وتعــاون كمــا سياســاتها ومواقفهــا، الن الضــغط ال يولــد ســوى االنف
 يتمنى جميع المخلصين ودعاة السالم في المنطقة ونحن منهم.

الرســــالة الثانيــــة هــــي للقيــــادة الفلســــطينية وحكومــــة التوافــــق الــــوطني الباهتة...وخالصــــتها أن الشــــعب 
ن التعــامي عــن رؤيــة الواقــع والحقــائ ق لــن يحــل أيــة الفلســطيني فــاض بــه الكيــل ممــا يــرى ويجــري، وا 

مشكلة...لم يبق من الحل السياسي الذي نأمل بـه شـيء. نحـن نتحـدث عـن ضـرورة وقـف االسـتيطان 
وهـم يزيــدون االســتيطان. نحـن نتحــدث عــن ضــرورة تحريـر االســرى وهــم يسـنون القــوانين ضــد االفــراج 

نمـا عـن أي أسـير آخـر. نحـن نتمسـك  بالتفـاوض ليس عن الدفعة الرابعـة واالخيـرة فقـط مـن االسـرى وا 
وهــم يتحــدثون عــن "أرضــهم وحقــوقهم" ورفــض مــا يســمونه أيــة "تنــازالت". نحــن أمــام ابــواب مغلقــة ومــا 
نــزال نصــر علــى طــرق هــذه االبــواب...نحن نتحــدث عــن مصــالحة بينمــا يهــاجم أحــدنا اآلخــر وننقســم 

وغيرها على انفسنا اكثر. نحن نتحدث عن القدس العاصمة بينما نهدم مؤسساتها من صحة وكهرباء 
 بالديون المتراكمة على السلطة نفسها أساسًا.

إننــا مطــالبون بإعـــادة تقيــيم جـــادة ألوضــاعنا ال مجـــرد إغمــاض االعـــين أو دفــن الـــرؤوس فــي الرمـــال 
 والركض وراء السراب.

ن التعــامي عــن رؤيــة الواقــع والحقــائق لــن  أن الشــعب الفلســطيني فــاض بــه الكيــل ممــا يــرى ويجــري، وا 
.لم يبــق مــن الحــل السياســي الــذي نأمــل بــه شــيء. نحــن نتحــدث عــن ضــرورة وقــف يحــل أيــة مشــكلة..

االستيطان وهم يزيدون االستيطان. نحن نتحدث عن ضرورة تحرير االسرى وهم يسنون القوانين ضد 
نمــا عــن أي أســير آخــر. نحــن نتمســك  االفــراج لــيس عــن الدفعــة الرابعــة واالخيــرة فقــط مــن االســرى وا 

 عن "أرضهم وحقوقهم" ورفض ما يسمونه أية "تنازالت". بالتفاوض وهم يتحدثون
 51/6/4154، القدس، القدس
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 االقتصاد اإلسرائيلي..كيف بدأ؟ 

 خليل علي حيدر
دخـل االقتصـاد اإلسـرائيلي القـرن الحـادي والعشـرين، كاقتصـاد قـوي متطـور لـه ميـزات ثـالث: األولـى، 

مسـتوى معيشـة الفـرد فـي الـدول الصـناعية  أنه اقتصاد غني يتمتع فيه الفرد بمستوى معيشـي يضـاهي
الغنيــة. الثانيــة، أنــه اقتصــاد منفــتح علــى األســواق العالميــة، ويقــيم عالقــات تجاريــة واســتثمارية متينــة 
بالتجمعـــات االقتصــــادية الكبـــرى فــــي االتحــــاد األوروبـــي وأميركــــا الشـــمالية، وباالقتصــــادات الصــــاعدة 

مهــم فــي مجــال صــناعات النمــو الجديــدة، كصــناعة  كالصــين والهنــد، كمــا أنــه يحظــى بوجــود عــالمي
االتصــاالت اإللكترونيــة والمعلومــات الرقميــة وأجهــزة الطــب الحديثــة. الثالثــة، يضــيف الباحــث "فضــل 
النقيب"، أنه اقتصـاد ملتـزم بمشـروع سياسـي يتمتـع بتأييـد أغلبيـة التجمعـات اليهوديـة فـي العـالم، "التـي 

ًا علــى تطويــع سياســات الــدول الكبــرى علــى تقــديم العــون تحتضــن مراكــز ضــغط سياســية تعمــل دائمــ
 إلسرائيل، سياسيًا واقتصاديًا".

د. فضل النقيب أستاذ فخري في االقتصاد الرياضي في "جامعة واترلو" بكندا، وباحث في اقتصادات 
ام الشرق األوسط. وقد ساهم إلى جانب العديد من الباحثين اآلخرين في إثراء كتـاب "دليـل إسـرائيل عـ

 "، الصادر عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" في بيروت.1055
وقيـــام دولـــة إســـرائيل، وتمـــر بنـــا كـــذلك  5348وبمـــا أننـــا نمـــر بالـــذكرى الســـنوية لتقســـيم فلســـطين عـــام 

، التـــي نحـــن علـــى بعـــد ثالثـــة أعـــوام مـــن ذكراهـــا الخمســـين، فمـــن 5360"ســـنوية النكســـة" فـــي يونيـــو 
ذه البحــوث العلميــة الرصــينة التــي تــدرس إســرائيل بموضــوعية، المستحســن أن نعــرض للقــراء بعــض هــ

لعّل في دراستها ما يفيد عالمنا العربي، وما يضيف إلى حسابات وطموح "الربيع العربي".. وتطلعـات 
 بلداننا وشعوبنا المستقبلية.

عمــر  "لــم يتمتــع االقتصــاد اإلســرائيلي بالوضــع الممتــاز الــذي هــو عليــه اآلن طــوال العقــود الســتة مــن
الدولــة"، يــرى الباحــث، فقــد عانــت منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين أزمــات اقتصــادية وماليــة وتضــخمية، 
ويــرى د. النقيــب أن الســبب الرئيســي وراء تلــك األزمــات، "أن دولــة إســرائيل، بحكــم التزامهــا المشــروع 

لــى رفــع مســتوى الصــهيوني، ومــن أجــل تشــجيع يهــود العــالم علــى الهجــرة إلــى إســرائيل، تعمــل دومــًا ع
 معيشة اإلسرائيليين إلى حد أعلى مما تسمح به مواردها الذاتية".

 %50ويـورد الباحـث مثـااًل الفتــًا قلـياًل مـا نقـرأ عنــه، يقـول: "بينمـا يصـل معــدل البطالـة إلـى أكثـر مــن 
أحيانـــًا، نجـــد أن إســـرائيل تســـتخدم نحـــو ثالثمائـــة ألـــف عامـــل آســـيوي، وعشـــرات اآلالف مـــن العمـــال 
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طينيين، وذلــك بــأن العامــل اإلســرائيلي يفضــل أن يكــون عــاطاًل عــن العمــل، علــى أن يعمــل فــي الفلســ
بعــض مجــاالت الزراعــة والخــدمات واإلنشــاءات التــي يعتبرهــا غيــر مالئمــة. واختيــاره هــذا ممكــن ألن 
الدولة تضمن نظـام تـأمين ضـد البطالـة يـوفر لـه دخـاًل معقـواًل مـا دام بـال عمـل. غيـر أن الباحـث، د. 
النقيب، ال يوفق تمامًا في بيان أسباب قدرة االقتصـاد اإلسـرائيلي علـى تمويـل هـذا النظـام االجتمـاعي 

 -اإلسـرائيلية  -وضمان هذه الرفاهية، فيعزوها إلى المساعدات الخارجية، يقول: "وقـد تمكنـت الدولـة 
اعدات الخارجيــة طـوال الوقــت منــذ نشــأتها مــن االحتفــاظ بمســتوى معيشــة مرتفــع العتمادهــا علــى المســ

)األميركيــة بصــورة خاصــة(، وعلــى اســتغالل االقتصــاد الفلســطيني فــي داخــل إســرائيل، ثــم فــي الضــّفة 
 (.118". )ا، 5360الغربية وقطاع غّزة منذ سنة 

منذ أن ابتدأ المشروع الصهيوني في فلسطين إلى اليوم، يقول الباحث، وهـو يتوسـع باسـتمرار جغرافيـًا 
ابتكـــار عالقـــة ديناميـــة بـــين نشـــاطه السياســـي ونشـــاطه االقتصـــادي. واســـتفادت وبشـــريًا، إذ نجـــح فـــي 

الحركـة الصــهيونية مــن فتــرة االنتـداب البريطــاني، وتمكــن اليهــود مــن التفـوق اقتصــاديًا، مــا مكــنهم مــن 
، بينما عجزت سبع دول عربية عن 5348ألف جندي خالل حرب  61تجهيز جيش بلغ تعداده نحو 

معتمــدًا  5348ألــف جنــدي. بــدأ االقتصــاد اإلســرائيلي أول قيــام الدولــة عــام  51االشــتراك بــأكثر مــن 
على الملكية الجماعية في الغالب، حيث كانت أغلبية نشاط القطاع الزراعي تتم باألسـلوب التعـاوني، 
ـــك  ـــة تمل ـــة أخـــرى " كانـــت الحركـــة الصـــهيونية واألحـــزاب العمالي "الكيبـــوتس" و"الموشـــاف". ومـــن ناحي

ؤسســـات اقتصـــادية كثيـــرة صـــناعية وماليـــة وخـــدمات صـــحية، وكـــذلك الحـــال بالنســـبة وتشـــرف علـــى م
 للنقابة العامة للعمال اليهود "الهستدروت".

وأّدى نفوذ األحزاب العمالية إلى تبنـي إسـرائيل فـي العقـود الثالثـة األولـى مـن عمرهـا نظامـًا هـو أقـرب 
م الــذي اتبعــه كثيــر مــن الــدول األوروبيــة بعــد مــا يكــون إلــى نظــام "الديمقراطيــة االشــتراكية"، وهــو النظــا

الحــرب العالميــة الثانيــة، ومبنــي علــى أســاس شــراكة ثالثيــة بــين رأس المــال والعمــال والدولــة. فــي هــذه 
الشــراكة، يوضــح الباحــث، "تلتــزم المنظمــات العماليــة تقلــيا حجــم مطالبهــا النقابيــة المتعلقــة بــاألجور 

مـال والدولـة باتبـاع سياسـة توظيـف كامـل لليـد العاملـة، والتـزام وأوضاع العمل، في مقابل تعهد رأس ال
سياســــة مكافحــــة البطالــــة، وكــــذلك أن يتعهــــد رأس المــــال بمراعــــاة حقــــوق العمــــال واالعتــــراف بشــــرعية 

 ممثليهم من النقابات العمالية".
ف، وزاد وحققت إسرائيل في هذه المرحلة التأسيسية نجاحات كبيرة، إذ ازداد عدد السكان أربعـة أضـعا

ســنويًا، وتــم االنتقــال إلــى مجتمــع صــناعي ذي قــدرة تكنولوجيــة عاليــة،  %3اإلنتــاج القــومي، بمعــدل 
وأنظمة متقدمة في مجاالت الصحة والتعليم والضمانات االجتماعية. وتـم هـذا كلـه بمـوازاة بنـاء جـيش 
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مـــــن عصـــــري وقـــــوي وقـــــادر علـــــى اســـــتعمال أحـــــدث األســـــلحة وتطويرهـــــا، حيـــــث اســـــتفادت إســـــرائيل 
المساعدات المتدفقة عليها من الخارج، ومن وجود بيروقراطية عقالنية كانت تقريبًا، "ذات ثقافة واحدة 
وشــعور مشــترك بأنهــا تخــدم هــدفًا واحــدًا، األمــر الــذي مكنهــا مــن االحتفــاظ باالســتقاللية والقــدرة علــى 

 صوغ مشاريع قومية أكبر وأشمل من المصالح الشخصية أو الفئوية".
ح األستاذ الباحث هذا النجاح اإلسرائيلي، وسط كل هذه الظروف الصعبة والحروب، وال يبـين وال يشر 

بدقة أسرار نجاح التقدم اإلسرائيلي واإلخفاق العربي في مجاالت االقتصاد المختلفة، ومـن مالحظـات 
ة معتمــدة الباحـث فــي هــذا المجـال اســتقاللية الجهــاز البيروقراطـي، "فبــداًل مــن أن تكـون أجهــزة الحكومــ

مـــن أمــــوال  -علـــى الضـــرائب التـــي تجنيهـــا مـــن رجـــال األعمـــال، كانـــت علـــى العكـــس تملـــك الثـــروة 
التـــي يطمـــع رجـــال األعمـــال فـــي الحصـــول علـــى قســـم منهـــا بوســـائل الـــدعم  -المســـاعدات الخارجيـــة 

يـة الحكومي المتعددة". وهو وضع يشبه إلى حد ما ظروف التنمية فـي الـدول البتروليـة العربيـة الخليج
منهــا وغيــر الخليجيــة، حيــث ال تعتمــد ثــروة الدولــة علــى رجــال األعمــال أو الضــرائب المفروضــة علــى 
اإلنتاج، ولكن لماذا لم يهيمن الفساد على النموذج اإلسرائيلي، بينما تعرض مشروع التنمية في العـالم 

 العربي لكل هذه العثرات؟
القتصاد اإلسرائيلي كذلك وما ينهمر عليها من مع أواسط السبعينيات بدأ التغيير يظهر على مالمح ا

مســاعدات. فقــد أخـــذت المســاعدات الخارجيــة تـــذهب فــي معظمهـــا إلــى اإلنفــاق العســـكري بعــد حـــرب 
، األمر الذي حرم الدولة مواد مهمة كانت تنفقهـا علـى 5309االستنزاف والمقاومة الفلسطينية وحرب 

 النشاط االقتصادي.
صــناعة  5360عســكرة بمعناهــا الســلبي، "إذ بــدأت تتشــكل فيهــا بعــد حــرب ولكـن إســرائيل لــم تستســلم لل

حربية متطورة على عالقة عضوية بصناعات التكنولوجيا العالية، وأصبحت تلك العالقة تعـرف باسـم 
الصناعي، الذي أثبت قدرته على انتهاج سـلوك مسـتقل عـن الدولـة، وعـن هيمنـة  -المجمع العسكري 

يتعلــق بالمشــاريع الكبيــرة، أخــذت المخــاطر والشــكوك ترافــق االســتثمار فيهــا،  األحــزاب العماليــة. وفيمــا
فــانتهى معظمهــا فــي بدايــة الســبعينيات". ويبقــى الكثيــر للحــديث عــن حــول االقتصــاد اإلســرائيلي.. فــي 

 مقاالت قادمةع
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ثة الصهاينة في الخليل أشعل الساحة الفلسطينية بعد أن ظن الـبعض أنهـا اختطاف المستوطنين الثال
 في حالة ركود وسبات عميقين.

الحكومـة اإلسـرائلية اضـطربت؛ فـاالمر لـم يكـن بالحسـبان، وكـل احتياطاتهـا االمنيـة المتخـذة مـن أجــل 
 منع الدخول في لعبة االختطاف سقطت فجأة دون مقدمات.

ت حيث اعتقدت انها رّوضت الضفة على القبول باالمر الواقع؛ لكنهـا وبعـد ايضا سلطة رام هللا تفاجأ
 اختطاف المستوطنين الثالثة أدركت حجم خسران رهانها.

األســرى فــي الســجون احتفلــوا بــالخبر والســبب هــو إدراكهــم بــأن خــروجهم لــم يــأت يومــا نتاجــا لتفــاوض 
 خطوفين صهاينة.وانما كان في االغلب األعم يأتي بتبادل مشرف مع أسرى وم

ــم يصــبه القلــق؛ ففــي اآلونــة االخيــرة اقتنــع النــاس فــي  المــزاج الشــعبي الفلســطيني بــدوره كــان فرحــا ول
االراضــي المحتلــة بــأن المفاوضــات عبــث وان المقاومــة وتطويرهــا هــو الســبيل لنيــل الحقــوق وتحريــر 

 البالد.
من التسخين لم نشهدها منذ فترة،  لكنه بالمقابل يجب االعتراف ان المشهد الفلسطيني قد دخل مرحلة

 وهنا يجب االنتباه واالستعداد لكل ذلك.
ردة الفعل االسرائلية الى االن محصورة في تهديد السلطة ودفعها للتعاون مع اجهزة االمن االسرائلية، 

 كما انها ال زالت تحت سطوة المفاجأة واستمرار البحث.
تبعاتهـــا واســـتثمارها بكـــل دقـــة وحـــرا؛ فالمشـــهد بعـــد ذلـــك ســـيكون لالختطـــاف كلفـــة البـــد مـــن فهـــم 

 الفلسطيني يحتاج النعطافات قد تكون حادثة الخليل واحدة من أسبابه الهامة.
الشعب الفلسطيني يثبت انه قادر على االبداع والمبادرة، وانه فـي قصـة الحقـوق، لـن يسـاوم ولـن تلـين 

 توى أدائه.له عزيمة ويبقى على الساسة في ساحته ان تفهم وترتقي لمس
 51/6/4154، السبيل، عّمان
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