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 "اناإلخو "مع  السيسينتنياهو يحارب إرهاب حماس مثلما يفعل  أحرونوت:يديعوت  .0

" احبرونوتعصحيفة "يدي وت  يبرون عن يشا ال سكبريقال الكاتب والمحلل : هاشم الفخبرانى
مقاله، إن الحكومة اإلسبرائيلية قبربرت االستمبرابر عحملة عسكبرية واس ة لتوجيه ضبرعة  فياإلسبرائيلية 

 الضفة الغبرعية. فيقاصمة لـ"حماس" 
، عاإلخوان المسلمين منذ السيسيالفتاح  ، ععدالمصبريأن ما ف له البرئيس  يوأضاف الكاتب عن يشا

، يقوم عمثله برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيامين نتنياهو ووزيبر الدفاع موشيه ي الون تجاه 1013يوليو 
 حماس.

وأكد أن حكومة إسبرائيل تقوم من خالل الجيش وجهاز الشاعاك عإحعاط إمكانية أن تقوم حماس، 
الضفة الغبرعية لكن الفبرق  في الفلسطينيعالسيطبرة على الشابرع مصبر،  فيالتاع ة لإلخوان المسلمين 

 ضد حماس. وجذبرياأليام األخيبرة عشكل منتظم  فيواضح فإسبرائيل تنشط 
إسبرائيل عالخوف من تسبرب  فيال امين األخيبرين ش برت األجهزة األمنية  فيأنه  يوتاعع عن يشا

موضحا أنه أول من حذبر من ذلك هم أفبراد  واإلسالم المتطبرف إلى الضفة الغبرعية، السياسياإلسالم 
الجيش، لكن الشاعاك كان القلق أقل، وقد زاد القلق عندما  فيش عة االستخعابرات  فيقسم األعحاث 

غزة حتى فتبرة وجيزة، إسماعيل  فيأعلن برئيس السلطة الفلسطينية أعو مازن وبرئيس حكومة حماس 
لى حالة شعه هستيبرية عندما اتضح أن التهديد هنية، عن المصالحة، وقد تحول القلق المتزايد إ

 شكل حكومة مشتبركة. فييتحقق، أى عم نى أن المصالحة عدأت عالتكون 
المتطبرف خطبًرا  الجهاديإن إسبرائيل أصعحت تبرى فيما تصفه عتهديد اإلسالم  يوقال عن يشا

 .اإليبراني ال سكبري النوويعالمستوى ذاته تقبريًعا لخطبر المشبروع 
، لكن الفلسطينيالشابرع  فياس قد ت تقد عأن عملية االختطاف قد منحتها عدة نقاط وأضاف أن حم

هذا اإلنجاز هو للمدى القصيبر، ألنه على المدى الع يد فإن حماس قد تخسبر عسعب ال ملية فبرصة 
السيطبرة على الساحة الفلسطينية، وعاألساس على الضفة الغبرعية،  وهي االستبراتيجيتحقيق هدفها 

 غزة صابر تحت سيطبرتها. ألن قطاع
 18/6/4112اليوم السابع، 
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 4113-4114االستراتيجي الفلسطيني  تقريرالالزيتونة" يصدر مركز  .2

تقبريبره االستبراتيجي الفلسطيني في عيبروت، أصدبر مبركز الزيتونة للدبراسات واالستشابرات : عيبروت
لقضية الفلسطينية، ، والذي يست برض فيه عشكل علمي وموضوعي وشامل تطوبرات ا1011-1013

 .1014، عل وجانعًا من سنة 1013وحتى نهاية سنة  1011عمختلف جوانعها، منذ عداية 
وُي ّد التقبريبر االستبراتيجي الفلسطيني، الذي يصدبر للمبرة الثامنة على التوالي، من أهم الدبراسات 

لمتخصصين ال لمية التي تصدبر عشكل دوبري عن مبركز الزيتونة؛ حيث أصعح مبرج ًا أساسيًا ل
والمهتمين عالشأن الفلسطيني، نظبرًا لشمولية تغطيته لتطوبرات القضية الفلسطينية على مدابر عامين 
كاملين، مع التزامه عدقة عالم اييبر ال لمية والمهنية، عاإلضافة إلى غناه عالم لومات واإلحصاءات 

عن البرؤى االستبراتيجية المحّدثة الدقيقة، وتدعيمه ع شبرات الجداول والبرسوم العيانية، فضاًل 
 واالستشبراف المستقعلي لألحداث.
عاحثًا  13صفحة من القطع المتوسط، وقد شابرك في كتاعته  360وجاء تقبريبر هاتين السنتين في 

متخصصًا في الشأن الفلسطيني، وأشبرف على مبراج ته ثالثة مستشابرين، وقام عتحبريبره د. محسن 
 نة(.، )المديبر ال ام لمبركز الزيتو محمد صالح

ويتألف من سع ة فصول، ويدبرس األوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشبرات السكانية واالقتصادية 
الفلسطينية، واألبرض والمقدسات، ويناقش ال القات الفلسطينية ال برعية واإلسالمية والدولية، كما 

 يناقش الوضع "اإلسبرائيلي" وعمليات المقاومة ومسابر التسوية.
 16/6/4112، لإلعالمالمركز الفلسطيني 

 
 "المقاومة الشعبية في فلسطينللمعلومات تحت عنوان " تقريراً يصدر مركز "الزيتونة"  .3

عحث تقبريبر صدبر مؤخبرا عن مبركز "الزيتونة" للدبراسات في عيبروت، ملف المقاومة الش عية : عيبروت
 .اومة وفشلهافي فلسطين، وآثابرها على االحتالل اإلسبرائيلي، ونقاط نجاح هذا النوع من المق

صفحة من القطع المتوسط، وناقش نشأة المقاومة الش عية في فلسطين،  00وجاء التقبريبر في 
وخلفياتها وأشكالها، واألماكن التي عبرزت فيها، واعتعبر التقبريبر أن المقاومة الش عية شهدت "تطوبر في 

 ."أداءها من حيث الشكل واألسلوب، وأصعحت أكثبر تأثيبرا وف الية
كز "الزيتونة" إلى أن المقاومة الش عية في فلسطين، شهدت تحوال خالل مؤتمبر "عل ين" وأشابر مبر  

، إضافة إلى عناء القبرى البرمزية في 1948الدولي، الذي ي قد عصوبرة دوبرية في فلسطين المحتلة عام 
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قامة األعبراس البرمزية، وحمالت مقاط ة العضائع اإلسبرائيلية، وصمود  القدس والضفة المحتلين، وا 
 .وتصدي أهالي النقب لمخططات التبرحيل والتهجيبر

واست برض التقبريبر أثبر المقاومة الش عية على القضية الفلسطينية، وأعبرز اإلنجازات التي حققتها في 
يقاف مخطط "عبرافبر"، وخسائبر االحتالل  مواجهة الجدابر األمني، ومصادبرة األبراضي عالضفة، وا 

 .ط ة االقتصاديةاإلسبرائيلي جبراء المسيبرات وحمالت المقا
وأفبرد التقبريبر جزءًا للحديث عن الموقف البرسمي الفلسطيني من المقاومة الش عية، ومواقف الفصائل 
الفلسطينية منها كذلك، واست برض لألداء اإلسبرائيلي في سعيل مواجهتها، واألداء ال برعي واإلسالمي 

 .والدولي تجاهها
 17/6/4112، قدس برس

 
 لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من الهجمة االحتاللية دعوت الحكومة الفلسطينية .4

خالل جلسة حكومة الوفاق الوطني األسعوعية التي عقدها الفلسطيني برام هللا: دعا مجلس الوزبراء 
برامي الحمد هللا المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته والتدخل ال اجل لوقف  .عبرام هللا، أمس، عبرئاسة د

ألمني اإلسبرائيلي الخطيبر والُممنهج ضد أعناء ش عنا، وما تبرتكعه قوات االحتالل التص يد ال سكبري ا
كما دعا كافة المؤسسات الدولية إلى سبرعة التدخل لتوفيبر الحماية  من جبرائم عش ة عحق المدنيين.

الدولية لش عنا األعزل، ولمنع الحكومة اإلسبرائيلية من جبر المنطقة إلى دوامة من ال نف وعدم 
قبرابر، جبراء استغاللها لحادث االختفاء الستعاحة المناطق الفلسطينية وقيامها عحملة مداهمات االست

واعتقاالت عشوائية في األيام الثالثة الماضية طالت مئات المواطنين ومن ضمنهم برئيس المجلس 
 عزيز الدويك، وأعضاء في المجلس التشبري ي وقادة سياسيون. التشبري ي د.

ضه التهامات برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عتحميل البرئيس المسؤولية عن اختفاء وأعبرب المجلس عن برف
 المستوطنين الثالثة عسعب قبرابر المصالحة الوطنية.

وحّمل  كما أدان المجلس استهداف قوات االحتالل للمدنيين الفلسطينيين ال زل في كافة المحافظات.
ذي يندبرج في إطابر الحملة اإلسبرائيلية المجلس حكومة االحتالل المسؤولية عن هذا التص يد ال

 المستمبرة ضد أعناء ش عنا وقيادته، وما يتبرتب عليه من نتائج كابرثية.
ودعا المجلس أعضاء الكونغبرس األمبريكي إلى عدم االنجبرابر وبراء سياسة التحبريض واالدعاءات 

مته، خاصة ع د دعوة الزائفة التي تمابرسها الحكومة اإلسبرائيلية ضد الش ب الفلسطيني وقيادته وحكو 
عضو كونغبرس من الحزعين الجمهوبري والديمقبراطي للبرئيس األمبريكي عابراك اوعاما إلى وقف  88
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تحويل أموال المساعدات األمبريكية إلى السلطة الفلسطينية وذلك بردًا على تشكيل حكومة الوفاق 
 الوطني.

الفلسطينية عتشكيل لجنة خاصة وأعبرب المجلس عن دعمه لقبرابر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر 
لدعم قضية األسبرى، وأكد أن كافة الوزابرات والمؤسسات البرسمية الفلسطينية تعذل أقصى الجهود 
وعلى مختلف األص دة إلنجاح م بركة األسبرى العطولية، عإغالق ملف االعتقال اإلدابري على طبريق 

 إطالق سبراحهم وتعييض السجون.
دائبرة حكومية عبرئاسة الوزيبر المختص لدبراسة أوضاع الدوائبر  وقبربر المجلس تشكيل لجنة في كل

الحكومية في المحافظات الجنوعية وتقديم توصياتها إلى اللجنة اإلدابرية القانونية التي شكلها المجلس 
 .6/0/1014في جلسته الساعقة في موعد أقصاه 

لف شيكل لتغطية أ 150وعمناسعة قبرب حلول شهبر برمضان المعابرك، قبربر المجلس تخصيص معلغ 
الف اليات الدينية التي ستقام خالل الشهبر الفضيل في القدس، وذلك في إطابر ت زيز صمود 

 المواطنين المقدسيين ومواجهة حملة التهويد التي يت برض لها المسجد األقصى والمدينة المقدسة.
 18/6/4112 ،اليام، رام هللا

 
 "إسرائيل"على "ميثاق روما" لمحاكمة بالتوقيع  السلطةتطالب  البرلمانيةكتلة حماس  .5

كتلة التغييبر ، أن فتحي صّعاح ،غزة، نقاًل عن مبراسلها في 18/6/4112 ،الحياة، لندننشبرت 
عتعبرت أن "خطف قوات االحتالل برئيس ونواب المجلس التشبري ي ا واإلصالح العبرلمانية )حماس( 

المصالحة الوطنية، والتأثيبر في  الفلسطيني يشكل خطوة إسبرائيلية مكشوفة لمحاولة ت كيبر مسابر
 الم ادلة السياسية الداخلية، ومحاوالته العائسة لت طيل عمل التشبري ي".

وبرأى برئيس الكتلة محمد فبرج الغول خالل مؤتمبر صحافي في غزة أمس أن "الخطف يأتي في لحظة 
جبراءات حكومة ال توافق الوطني، وطنية مهمة يتهيأ فيها الش ب الفلسطيني الستكمال المصالحة، وا 

 ل برضها على التشبري ي في جلسته القادمة، التزامًا عاتفاق القاهبرة، واستناًدا إلى القانون األساسي".
كتلة التغييبر واإلصالح ، أن األناضول ، نقاًل عن وكالة17/6/4112 ،رأي اليوم، لندنوأضافت 

، التاعع لمحكمة الجنايات طالعت السلطة الفلسطينية، عالمسابرعة في التوقيع على "ميثاق بروما"
كـ"مجبرمي حبرب"، عسعب انتهاكهم للحقوق اإلنسانية للش ب  "إسبرائيل"الدولية، لمحاكمة قادة 

 الفلسطينية، واعتقالهم للنواب العبرلمانيين عالضفة الغبرعية.
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، 16/6 وأدان محمد الغول، برئيس كتلة التغييبر واإلصالح، خالل مؤتمبر صحفي عقده يوم الثالثاء
ال الجيش اإلسبرائيلي، برئيس المجلس التشبري ي، عزيز دويك، والنواب المتواجدين في الضفة اعتق

 الغبرعية.
وأكد الغول أن "اختطاف النواب العبرلمانيين في الضفة الغبرعية، ت تعبر جبريمة حبرب، وانتهاكًا صابرخًا 

 للحصانة العبرلمانية وتجاوزًا لكل القوانين واألعبراف الدولية".
ولياتها الوطنية واألخالقية، عفضح السياسات ؤ كومة التوافق الوطني، إلى تحّمل مسودعا الغول ح

اإلسبرائيلية، ووقف التنسيق األمني عين األجهزة األمنية التاع ة للسلطة الفلسطينية والسلطات 
 اإلسبرائيلية.

تها عوقف مهزلة وطالب الغول في نهاية حديثه العبرلمانات ال برعية واإلسالمية والدولية عتحمل مسئوليا
 إعادة اختطاف النواب، م تعبرًا تلك الخطوة ت دي على الحصانة العبرلمانية. 

 
 نائباً  43رتفع إلى ي سر ال ينالفلسطينينواب العدد  .6

، أن فادي أعو س دى ،برام هللا، نقاًل عن مبراسلها في 18/6/4112 ،القدس العربي، لندننشبرت 
العبرلمان"، الم تقلين في ب المجلس التشبري ي الفلسطيني "نادي األسيبر الفلسطيني أكد أن عدد نوا

، ع د حملة االعتقاالت التي طالت نواعًا من المجلس التشبري ي نائعاً  11سجون االحتالل ابرتفع إلى 
وأوضح النادي في عيان وصل "القدس ال برعي"، أن جميع النواب الذين تم الفلسطيني منذ عدة أيام، 

قون، قضوا سنوات في سجون االحتالل، على برأسهم برئيس المجلس التشبري ي أسبرى ساعاعتقالهم هم 
 .عزيز دويكد. 

أحمد س دات وأحمد و مبروان العبرغوثي،  :"القدس ال برعي" تنشبر قائمة عأسماء النواب الم تقلين، وهم
 نزابر برمضان،و حاتم قفيشة، و محمد جمال النتشة، و ععد الجاعبر فقها، و د. محمود البرمحي، و عطون 

أما النواب الذين تم اعتقالهم خالل ال ملية  ...ياسبر منصوبرو محمد أعو طيبر، و محمد عدبر، و 
ال سكبرية المستمبرة منذ اختفاء المستوطنين، فهم: د. عزيز دويك، حسن يوسف، أحمد طوطح، فضل 

يبر حمدان، ععد البرحمن زيدان، إعبراهيم اعو سالم، حسني العوبريني، عزام سلهب، عاسم الزعابريبر، سم
 .القاضي

لمبراسل "قدس عبرس"  واشهود عيان أفادأن  ،برام هللا، من 18/6/4112قدس برس، وأضافت وكالة 
وأشابرت إلى أن االعتقاالت ، مواطناً  60أكثبر من  تاعتقلو أن قوات االحتالل اقتحم مدن الضفة 
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زيز معابرك، وأيمن " العبرلمانية وهما: النائب أحمد ععد ال واإلصالحشملت نائعين عن كتلة "التغييبر 
 دبراغمة.

 
 علن حربًا مفتوحة ضد الشعب الفلسطينيياالحتالل  :يوسفواصل أبو  .7

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر واصل أعو يوسف إن "سلطات : نادية س د الدين - عّمان
لـ"الغد"  وأضاف، االحتالل أعلنت حبرعًا مفتوحة ضد الش ب الفلسطيني عذبري ة العحث عن مفقوديها".

من فلسطين المحتلة، إن "االحتالل يستهدف فبرض أجندته ووقائ ه المغايبرة في األبراضي المحتلة، 
فشال حكومة الوفاق الوطني أ /نيسان 13مثلما يس ى لضبرّب اتفاق المصالحة، في  عبريل الماضي، وا 

 واالنفالت من أي استحقاق لل ملية السياسية".
ة تتحمل وحدها مسؤولية فقدان المستوطنين الثالثة عاعتعابره نتاج وأوضح عأن "السلطات اإلسبرائيلي

االستيطان غيبر الشبرعي وتص يد ال دوان ضد الفلسطينيين، في ظل إعالن إقامة اآلالف من 
 الوحدات االستيطانية ومساعي تهويد القدس المحتلة وانتهاك مقدساتها الدينية واستمبرابر حصابر غزة".

تالل عملية عسكبرية واس ة ضد قطاع غزة، م تعبرًا أن "كل االحتماالت ولم يستع د شن قوات االح
 مفتوحة عالنسعة إلى الحكومة اليمينية اإلسبرائيلية المتطبرفة".

 18/6/4112 ،الغد، عم ان
 
 منصور لـ"قدس برس": االحتالل يستخدم خطف المجندين للتغطية على إضراب السر  .8

الفلسطيني، النائب عن كتلة "التغييبر واإلصالح" العبرلمانية اعتعبرت عضو المجلس التشبري ي  :برام هللا
منى منصوبر، أن حملة االعتقاالت واالقتحامات التي ينفذها جيش االحتالل اإلسبرائيلي عمختلف 

 أنحاء الضفة الغبرعية "جبريمة متجددة يبرتكعها االحتالل عحق الش ب الفلسطيني".
إن "االحتالل اإلسبرائيلي  لة:، قائ10/6اء في حديث لـ"قدس عبرس"، الثالثمنصوبر واستطبردت 

 عجيب، هو يستخدم نفس اإلجبراءات ال قاعية عحق الفلسطينيين والمقاومة في كل مبرة".
وبرجحت منصوبر أن االحتالل اإلسبرائيلي يستخدم "خطف المجندين الثالثة في جنوب الضفة" 

 يومًا على التوالي. 55ضبراعهم للتغطية على إضبراب األسبرى اإلدابريين في سجونه والذين مبّر على إ
 17/6/4112قدس برس، 
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 برلماني فلسطيني لـ"قدس برس": االعتقاالت اإلسرائيلية في الضفة تكشف أزمة االحتالل .9

اعتعبر النائب في المجلس التشبري ي الفلسطيني فتحي القبرعاوي، أن االعتقاالت التي تشنها  :طولكبرم
حتلة، تكشف عن مدى عمق األزمة التي ت اني منها حكومة سلطات االحتالل في الضفة الغبرعية الم

االحتالل، في ظل عدم قدبرتها على تحديد الجهة التي اختطفت المجندين الثالثة، وتصاعد حدة 
 االنتقادات الداخلية لحكومة االحتالل واتهامها عال جز والتقصيبر.

كن متأكدة في الساعات وأضاف قبرعاوي في تصبريحات لـ"قدس عبرس"، أن حكومة االحتالل لم ت
األولى من حدوث عملية الخطف، ولكنها سابرعت التهام الجانب الفلسطيني برغم عدم وجود أدلة 
لديها على ال ملية، وعملت على محاولة صبرف أنظابر اإلسبرائيليين ولو عشكل مؤقت عن عملية 

صفوف المستوطنين  الخطف من خالل القيام عحلمة االعتقاالت لمواجهة حالة االحتقان الداخلي في
والشابرع اإلسبرائيلي، وفي ظل عدم وجود ولو طبرف خيط عن مصيبر المستوطنين الثالثة والجهة التي 
اختطفتهم ، وهي تحاول من خالل هذه االعتقاالت العحث عن طبرف خيط يقود لحل لغز اختفاء 

 المستوطنين الثالثة.
 17/6/4112قدس برس، 

 
 بوقوف حماس وراء عملية الخليل "إسرائيل"بإبالغ م قو السلطة ت"الخبار" اللبنانية:  .01

أمس النقاب عن اعتبراف أحد قيادات حبركة فتح، عإعالغ  "األخعابر"كشف مصدبر فلسطيني مّطلع لـ
السلطة الفلسطينية في برام هللا االحتالل اإلسبرائيلي، عوقوف حبركة حماس وبراء عملية الخليل، وذلك 

ة لمنظمة التحبريبر الذي عقد أول من أمس )االثنين(. وقال في االجتماع األخيبر للجنة التنفيذي
المصدبر، الذي طلب إخفاء هويته لحساسية الموقف، إن "القيادي الفتحاوي ووزيبر الشؤون المدنية 
الساعق حسين الشيخ، أقبّر أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية عأن األجهزة األمنية التاع ة للسلطة هي التي 

 جنود إسبرائيليين في الخليل" جنوب الضفة المحتلة. 3حماس مسؤولة عن أسبر أعلغت االحتالل عأن 
ومن أعبرز الحاضبرين في االجتماع البرئيس محمود ععاس، وأمين السبر للجنة التنفيذية ياسبر ععد 

أحمد قبريع، وأحمد و برعه، وعضو اللجنة حنان عشبراوي، ومسؤول ملف المفاوضات صائب عبريقات، 
والنائب في المجلس التشبري ي  الحمد هللاة مبراقب برئيس الوزبراء برامي مجدالني. كذلك حضبر عصف

 زياد أعو عمبرو، والقيادي مصطفى العبرغوثي، وأخيبرًا حسين الشيخ "ليطبرح ما عنده فقط".
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وأضاف المصدبر: "ععاس قال إن أجهزة السلطة أول من تحبّرك لتطويق األمبر وكشف المنفذين قعل 
ال ملية، فهي أول من وضع يده على السيابرة التي أحبرقها وصول قوات االحتالل إلى مسبرح 

المنفذون". وتاعع: "استغبرب أعو مازن تحميل السلطة المسؤولية عن ال ملية، برغم اإلجبراءات 
الفلسطينية السبري ة في محاولة كشف خيوط ال ملية"، متسائاًل: "هل هذه ال ملية التي حدثت تدخل 

 في نطاق المصالحة؟".
عديدة للوصول إلى الشيخ، أفاد لـ"األخعابر" عأن الم لومات الوابردة في المحضبر  ع د محاوالت

المسبرب "غيبر دقيقة"، لكنه لم ينف حضوبره في االجتماع األخيبر للجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر. 
كذلك ذكبر أنه جبرى التطبرق في االجتماع إلى عملية الخليل وتداعياتها على الحالة الفلسطينية من 

الحديث عن التنسيق األمني، علمًا أنه ال يحضبر عادة اجتماع "التنفيذية"، ما يثيبر الشك عشأن دون 
نفيه صحة ما وبرد في محضبر االجتماع. ويسجل للشيخ في المحضبر أنه بركز على "ضبروبرة خبروج 
األسبرى من إضبراعهم عكبرامة، وخاصة ع د خطف اإلسبرائيليين"، مضيفًا: "ال نناقش عدالة قضيتهم، 

ين أنفسهم عننا عحاجة إلى استشابرتهم في الظبرف المناسب، وذلك عالت اون مع نادي األسيبر والمضبر لك
 من أجل مّد حعل النجاة إليهم".

هنا كشف ععاس عن طلعه من برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي، عنيامين نتنياهو، خالل اتصال األخيبر عه 
ألونا برأينا... تحدثنا مع كل األطبراف إنهاء قضية اإلضبراب، لكنه قال: "األسبرى أضبرعوا ولم يس

وسنشكل لجنة لهذا الغبرض من نادي األسيبر وأعضاء اللجنة التنفيذية وحماس". وتاعع برئيس 
السلطة: "نبريد أن ن برف من الذي نفذ ال ملية، وع د ذلك نف ل ما نبريد". عدوبره، تدخل عبريقات م لقًا: 

وية... تصبرفات نتنياهو وحكومته تبريد زعزعة "ن برف أن نتنياهو خسبر كثيبرين ووضع نفسه في الزا
الوضع األمني لدينا، لذلك علينا أن نجلس مع حماس ونتحدث م ها، فهذه هي الطبريقة الوحيدة لمنع 

 تدويل القضية".
 18/6/4112الخبار، بيروت، 

 
 حكومة التوافق تعلن صرف جزء من رواتب موظفي غزة قبل رمضان .00

ال مل في الحكومة الفلسطينية مأمون أعو شهال، إن حكومته  قال وزيبر: محمد السنوابر -غزة 
وأوضح أعو  ستصبرف جزء من براتب موظفي حكومة غزة الساعقة قعل دخول شهبر برمضان المعابرك.

، أن الحكومة تعذل جهودًا مضنية لصبرف 10/6 شهال في تصبريح خاص عـ"البرأي" مساء يوم الثالثاء
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وأشابر إلى أن برواتب ستصبرف  بر برمضان المعابرك.جزء من برواتب موظفي غزة قعل عداية شه
 عغضون األسعوعين القادمين، مؤكدًا حبرص حكومته التخفيف على سكان القطاع ودمج موظفيها.

 17/6/4112 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 الخضري: إغالق المعابر سيف مسلط على غزة هدفه قتل المواطن الفلسطيني .02

ن مواصلة االحتالل أخضبري، برئيس اللجنة الش عية لمواجهة الحصابر من حذبر النائب جمال ال :غزة
المجتمع الدولي التدخل لبرفع الحصابر عن  غالق م اعبر غزة يفاقم وضع القطاع المحاصبر، مطالعاً إ 

في غزة: "إن أسواق قطاع  10/6الثالثاء  يوموقال الخضبري خالل مؤتمبر صحفي عقده  قطاع غزة.
ي أصناف كثيبرة من المواد الغذائية أهمها منتجات األلعان وحليب األطفال غزة ت اني من شح شديد ف

 خاصة مع قبرب شهبر برمضان المعابرك عسعب استمبرابر اغالق م عبر كبرم أعو سالم".
وحمل برئيس اللجنة الش عية لمواجهة الحصابر االحتالل اإلسبرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحصابر 

"إن إغالق الم اعبر هو سيف مسلط على  وأضاف: ت.سنوا 8المفبروض على قطاع غزة منذ 
 المواطن الفلسطيني عحجة وجود قضايا أمنية واهية ال أصل لها، وهدفها قتل المواطن الفلسطيني".

 17/6/4112قدس برس، 
 
 وفد حكومي يزور القاهرة لبحث فتح معبر رفح البري .03

 اً ن وفدإينية مأمون أعو شهال وزيبر ال مل في حكومة التوافق الفلسطقال أشبرف الهوبر:  -غزة 
 عادة فتح م عبر برفح وتخفيف الحصابر عن قطاع غزة.إ يعحث مع الجانب المصبري  اً حكومي

 18/6/4112 ،القدس العربي، لندن
 
 سيوجه نداء إلنقاذ القدس والقصى عباس المالكي لـ"عكاظ": .04

أن مشابركة البرئيس وزيبر الخابرجية الفلسطيني،  ،برياض المالكي .أكد د: فهيم الحامد - جدة
لقاءه كلمة في الجلسة االفتتاحية الجتماع وزبراء خابرجية الدول اإلسالمية  الفلسطيني محمود ععاس وا 
الذي سي قد اليوم األبرع اء عجدة، يجسدان ليس فقط حبرص منظمة الت اون اإلسالمي على القضية 

سجد األقصى عاعتعابرها قضية الفلسطينية، عل اهتمام الدول اإلسالمية عقضية القدس وفلسطين والم
المسلمين األولى، ولن يكون هناك حل عادل وشامل في المنطقة وال الم اإلسالمي إال عإنشاء الدولة 

نهاء االحتالل اإلسبرائيلي من كامل األبراضي الفلسطينية.  الفلسطينية وعاصمتها القدس وا 
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لضوء في خطاعه على م اناة وأوضح المالكي في تصبريح لـ"عكاظ" أن البرئيس أعو مازن سيلقي ا
الش ب الفلسطيني في ظل االحتالل اإلسبرائيلي، والتأكيد على ضبروبرة االهتمام عقضية القدس 
والمحاوالت اإلسبرائيلية لتهويدها واالقتحامات المتكبربرة للمسجد األقصى، وسيوجه نداء إلنقاذ القدس 

 وحماية األقصى.
خاصة عمتاع ة قضية القدس وفلسطين والتي تم اعتمادها المالكي أن لجنة االتصال الوزابرية ال وكشف

في اجتماعات وزبراء الخابرجية في غينيا، ست قد أول اجتماع لها على هامش االجتماع الوزابري 
عحضوبر أعضاء اللجنة المكونة من المملكة ومصبر واألبردن والمغبرب وغينيا وتبركيا والسنغال 

المقتبرحات التي قدمتها وزابرة الخابرجية الفلسطينية وفلسطين، واألمين ال ام للمنظمة، لمناقشة 
 عخصوص خطة ال مل وطعي ة التحبرك القادم للجنة االتصال الوزابرية.  

  18/6/4112 ،عكاظ، جدة
 
 الردنمع سياحة البرامج العلى أهمية تفعيل تشدد وزيرة السياحة الفلسطينية  .05

همية تف يل عبرامج سياحة على أ  برولى م اي ةزيبرة السياحة واالثابر الفلسطينية و ت ددش: عتبرا وكالة
لما سيحققه من مبردود )األبردن والسلطة الفلسطينية( دينية وتابريخية وعيئية عين العلدين الشقيقين 

 اقتصادي كعيبر يسهم في نماء المجتم ات المحلية في االبردن وفلسطين.
 وزيبرة م اي ة.الس الثالثاء مأهللا النسوبر  ععد .داألبردني استقعل برئيس الوزبراء جاء ذلك خالل 

واكد برئيس الوزبراء حبرص االبردن على فتح مجاالت اوسع للت اون المشتبرك مع دولة فلسطين ال 
همية ال مل على ايجاد عبرامج سياحية مشتبركة عين العلدين أ لى إواشابر  سيما في مجال السياحة.

 يئية والسياحة ال الجية.تشمل مجاالت السياحة الدينية االسالمية والمسيحية والسياحة الع
 18/6/4112 ،الرأي، عم ان

 
 افتخاره بزيارة البابا فرنسيس الول والبطرك الراعيعباس يعلن عن  .06

محمود ععاس  السلطة الفلسطينية أمس عن ت عيبر برئيس "األخعابر"أفصح مصدبر فلسطيني مّطلع لـ
عافتخابره ، قد أول من أمس )االثنين(أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر األخيبر الذي عفي 

الشهبر الماضي،  "إسبرائيل"عزيابرة العاعا فبرنسيس األول والعطبرك عشابرة البراعي لألبراضي الفلسطينية و
موضحًا أنه قال أثناء االجتماع: "هذه الزيابرة أحدثت مصالحة تابريخية عين الموابرنة والفلسطينيين". 

في ما ف ل اآلعاء؟!". وتاعع المصدبر حديثه المتطاعق مع كذلك تساءل عاستنكابر: "ما ذنب األعناء 



 
 
 

 

 
           15ص                                     3454 العدد:     18/6/4112 اءربعال  التاريخ:

 

المحضبر: "عّين أعو مازن أن البرئيس اإلسبرائيلي شم ون عيبريز كان قد اقتبرح على العاعا االلتقاء في 
القدس أو عيت لحم، لكنه اعتبرض لما يحمله ذلك من ع د سياسي، لذا جبرى تحويل مكان اللقاء إلى 

 الفاتيكان".
 18/6/4112ت، الخبار، بيرو 

 
 حل الزمة المالية لألونروا على حساب الالجئين ترفض"منظمة التحرير"  .07

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية، برئيس دائبرة شؤون الالجئين زكبريا  :عمان
 اآلغا، برفض المنظمة أن تحل األزمة المالية لوكالة األونبروا على حساب الالجئين وم اناتهم من

وأضاف اآلغا في كلمة له أمام اجتماعات اللجنة االستشابرية  خالل تقليص الخدمات المقدمة لهم.
، نشبرها القسم اإلعالمي لحبركة فتح، أن الالجئين 10/6الثالثاء يوم لألونبروا في عمان، مساء 

برشحة الفلسطينيين ي يشون في ظبروف حياتية ص عة تفتقبر للحد األدنى من ال يش اآلمن والكبريم وم
إلى األسوأ مع استمبرابر لجوء األونبروا إلى تقليص خدماتها في ظل التطوبرات الميدانية التي تشهدها 

 المنطقة.
ودعا الدول المانحة والممولة االلتزام عت هداتها المالية لسد ال جز المالي في ميزانية الوكالة إلنقاذ 

 .الالجئين الفلسطينيين من حالة الضياع والدمابر والهالك
 17/6/4112قدس برس، 

 
 بالضفة اإلجرامية من استمرار عملياتها "إسرائيل"تحذر  غزةالفصائل المسلحة في  .08

"لن تقـف  أنهامن  إسبرائيلحذبرت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة الثالثاء  :غزة ـ أ ف ب
 ." التي تمابرسها في الضفة الغبرعيةاإلجبرامية" اإلجبراءات أمام" األيديمكتوفة 

ـــي تضـــم كافـــة  ـــاح المســـلح لحبركـــة الجهـــاد  األجنحـــةوقالـــت هـــذه الفصـــائل الت ال ســـكبرية مـــا عـــدا الجن
، فـي مــؤتمبر عقدتـه فــي مدينـة غــزة "نقـف عجانـب أهلنــا وشـ عنا فــي الضـفة المحتلــة فـي هــذه اإلسـالمي

الهجمـــة اإلبرهاعيــــة الصـــهيونية، المقاومــــة لـــن تقــــف مكتوفــــة األيـــدي أمــــام إجـــبراءات وسياســــات ال ــــدو 
 اإلجبرامية التي يحاول فبرضها في الضفة المحتلة".

"فقد ال دو ثالثة من جنوده في مدينة الخليل العاسلة، فجن جنـون قادتـه، وأعملـوا آلـة القمـع  وأوضحت
والعطش ضد أهلنا في الخليل والضفة المحتلة، وطال عدوانهم قطاع غزة عالقصف والغابرات الهمجية، 

بردعـه وتحميلـه تع ـات عمليـة لـم يتوصـل ال ـدو فيهـا ع ـد إلـى نتــائج فـي محاولـة يائسـة ل قـاب شـ عنا و 
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"نـــدعم ونقـــف خلـــف أي جهـــد فلســـطيني مقـــاوم يعـــذل مـــن أجـــل تحبريـــبر  أيضـــا أكـــدتلكنهـــا  واضـــحة".
 األسبرى األعطال".

( لش عنا ومقاومتنا لم ولن تخيفنـا، وال تبرعكنـا، إسبرائيل"تهديدات قادة ال دو ) أنوشددت الفصائل على 
  نا سوى للمزيد من االست داد واإلصبرابر على مقاومة االحتالل ومواجهة عدوانه عكل قوة".ولن تدف

 18/6/4112القدس العربي، لندن، 
 
 نزال: ما جر  للمستوطنين بالخليل عملية أسر بطولية محمد  .09

أكـد عضـو المكتـب السياسـي لحبركـة حمـاس محمـد نـزال أن مـا جـبرى فـي : جهاد أعو ال ـيس - عيبروت
لخليــل قعــل يــومين مــن فقــدان ثالثــة مــن المســتوطنين هــي "عمليــة أســبر عطوليــة تتعــع عالضــبروبرة مدينــة ا

 ألحد الفصائل الفلسطينية".
إن الذهاب عاتجاه الدفع أن ما جبرى ويجـبري هـي مسـبرحية إسـبرائيلية مصـطن ة  تللجزيبرة. نوقال نزال 

 لتحصيل مكاسب سياسية ي د من ضبروب "االستخفاف عال قول".
صـــبرابر الـــع ض علـــى أن يعقـــي ال مليـــة ضـــمن إطـــابر الخطـــة واســـتغبرب نـــ زال ممـــا أســـماه "اجتهـــادات وا 

اإلسـبرائيلية المفت لــة، وكـأن شــ عنا ومقاومتنـا لــيس لهـا تــابريخ ناصـع ع مليــات متقنـة مــن هـذا النــوع فــي 
 القبريب". الماضي والحاضبر

ي الضـفة الغبرعيــة محاولـة أسـبر خططـت لهـا المقاومـة فـ 30ولفـت إلـى أن ال ـام الماضـي شـهد إحعـاط 
عمليــة أســبر جديــدة منــذ عدايــة ال ــام الجــابري، وهــي  14، إضــافة إلحعــاط 1013المحتلــة خــالل ال ــام 

 أبرقام تاع ة وموثقة لدى جهاز األمن الداخلي اإلسبرائيلي )الشاعاك(.
وشــدد نــزال علــى أن كــل الم طيــات والقــبراءات الموضــوعية والسياســية تــدلل دون شــك علــى أننــا أمــام 

 أسبر ناجحة وم قدة ومتقنة لثالثة من الجنود اإلسبرائيليين". "عملية
وحــول احتماليــة تعنــي حمــاس لل مليــة وســعب تــأخيبر إعالنهــا إن ف لــت قــال "لــيس لــدي م لومــات أن 
ن كـان غيبرهـا فسـيف ل،  كتائب عز القسام هي من ف لت حتى اآلن، إن كانت حماس فحتما ست لن وا 

 عل القبريب".فكل األموبر ستغدو واضحة في المستق
وزاد القيادي فـي حمـاس "يت ـين عـدم التشـديد كثيـبرا حـول هويـة الفصـيل المنفـذ لل مليـة، التبركيـز عبرأيـي 
يجب أن ينصب على اإليجاعيات التي ستجنيها القضـية الفلسـطينية وقضـية األسـبرى تحديـدا فـي حـال 

 نجاح ال ملية في كل خطواتها القادمة".
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ل المنفذ لل ملية عدم اإلعالن عنها حتى يعقي حالة اإلبرعاك قائمة وأضاف "من الحكمة والذكاء للفصي
لالحتالل، إلى جانب الحاجة للوقت والتبروي، وهو أمبر استفادت وت لمـت منـه المقاومـة مـن ال مليـات 

 الساعقة".
وحول اتهام حماس عالوقوف وبراء ال ملية قال "ال أدبري على ماذا يستند االحتالل في اتهامـه للحبركـة، 

في التحليل السياسي أعتقد أنه يبريد إبرسـال برسـالة للـداخل اإلسـبرائيلي عأنـه يتحـبرك وأحـاول العحـث  لكن
 عجدية". 

وفيما إذا جبرت اتصـاالت مـع حمـاس مـن أي طـبرف ثالـث عهـدف عـبرض الوسـاطة قـال إنـه لـم يتصـل 
 عنا أحد حتى اللحظة، وهذا طعي ي في ظل أن الفاعل غيبر م بروف حتى اآلن، وفق ت عيبره. 

وحـول الخشـية مـن لجـوء االحــتالل السـتهداف قيـادات الحبركـة بردا علــى ال مليـة، أشـابر إلـى أن القيــادة 
االغتيـال، وهـي ت ـي أنهـا  في الداخل والخابرج لم تسقط يوما احتماالت االسـتهداف سـواء عـالخطف أو

 في مواجهة مستمبرة دون حاجة لمسوغات من االحتالل. 
برســالة قاسـية لكــل مــن براهـن علــى مـوت الف ــل المقـاوم فــي الضــفة وأشـابر نــزال إلـى أن ال مليــة أعطـت 

الغبرعيــة، مؤكــدا أن مــبروبر كــل ســاعة ويــوم علــى نجــاح "إخفــاء الجنــود المأســوبرين" ســتزيد مــن فــبرص 
 التفاؤل عصفقة تعادل جديدة مع المقاومة. 

مــن طــبرف وتوقــع صــدوبر الكثيــبر مــن التصــبريحات الســاخنة والقويــة البرافضــة إلعــبرام أي صــفقة للتعــادل 
قيادات االحتالل في هذه األيام، إال أنه أكد أنهم جمي ا ي لمون في قبرابرة أنفسهم أنهم سيخض ون في 

 النهاية لشبروط المقاومة كما حصل في صفقة "وفاء األحبرابر".
 18/6/4112، الجزيرة نت، الدوحة

 

ثارة الفوضى في ال بالسلطة الوطنية لإلطاحةتسعى  "إسرائيلعباس زكي: " .21  ضفة الغربيةوا 

عضـو اللجنـة المبركزيـة لحبركـة فـتح ععـاس زكـي، أن إسـبرائيل تسـ ى  : يـبرىفادي أعو سـ دى –برام هللا 
ثابرة الفوضى في الضفة الغبرعية، م برعـًا عـن اعتقـاده عـأن  لإلطاحة السـلطة  ضـبربعالسلطة الوطنية، وا 

دث من قعل إسبرائيل، يدلل علـى . زكي أشابر إلى أن ما يحالفلسطينية، سيكلف االحتالل الثمن عاهظاً 
دولة مـنظم،  إبرهاب، وأن ما تمابرسه في الضفة، هو 1000الواقي عام  السوبرما هو أسوأ من عملية 

ثــــابرة الفوضــــى علــــى الــــبرغم أن إســــبرائيل عحاجــــة أكثــــبر مــــن خاللــــهتســــ ى مــــن   لإلطاحــــة عالســــلطة، وا 
 .الفلسطينيين لألمن والسالم

 18/6/4112، القدس العربي، لندن
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 موقع "ولال" العبري: حماس أطلقت صاروخًا تجريبيًا في عرض بحر غزة .20

اإلخعــابرّي ال عـــبرّي أن حبركــة حمـــاس أطلقـــت  WALLA "ولـــال" أفـــاد موقــع زهيـــبر أنــدبراوس: –الناصــبرة 
مســاء أمــس االثنــين صــابروخا تجبريعيــا فــي عــبرض العحــبر وقــد ســمع انفجــابره ســكان مســتوطنة )حــوف 

مى عغالف غّزة، وقـال الموقـع إّن حبركـة المقاومـة اإلسـالمّية أجـبرت خـالل اشكلون(، الواق ة في ما ُيسّ 
 ساعة الماضية عدة تجابرب صابروخية. 48

وتاعع الموقع قائاًل، نقاًل عن مصادبر أمنّية وصفها عأّنها برفي ة المسـتوى فـي تـل أعيـب، تـاعع قـائاًل إّن 
طــــالق قــــذائف الهــــاون ألغــــ براض تجبريعيــــة جــــاء عهــــدف اســــتمبرابر حمــــاس فــــي تجابرعهــــا الصــــابروخية وا 

ــا إلــى أّن حبركــة حمــاس تكثــف مــن حجــم  االســت داد للمواجهــة القادمــة مــع االحــتالل اإلســبرائيلّي، الفًت
تدبريعاتها في قطاع غزة خشية اندالع مواجهة مع إسبرائيل، وهم ي ملون على إطالق صوابريخ تجبريعية 

فـت الموقـع أيًضـا إلـى أّن حمـاس تأخـذ للوصول إلى الهدف عدّقٍة عاليٍة، على حّد ت عيبر المصـادبر. ول
عالحسعان وتست د للمواجهة مع إسـبرائيل فـي ظـّل تزايـد االتهامـات الموجهـة لهـا مـن قعـل برئـيس الـوزبراء 

 اإلسبرائيلّي عنيامين نتنياهو عأّنها هي التي تقف خلف عملية خطف المستوطنين الثالثة.
 17/6/4112، رأي اليوم، لندن

 
 الشعب الفلسطيني عقابًا جماعيًا ضد   عد  د اإلسرائيلي ي  التصعي"الديموقراطية":  .22

ـــدين -عمـــان ـــة ســـ د ال ـــد حمـــد إن "التصـــ يد :  نادي ـــد الحمي ـــة عع ـــادي فـــي الجعهـــة الديمقبراطي ـــال القي ق
اإلســبرائيلي ي ــد عقاعــًا جماعيــًا ضــد الشــ ب الفلســطيني ومحاولــة عائســة ل برقلــة الجهــود البراميــة إلتمــام 

 المصالحة الوطنية".
أن "مــا يجــبري فــي محافظــة الخليــل وكافــة مــدن الضــفة الغبرعيــة مــا هــو إال دليــل واضــح علــى وأضــاف 

 تخعط االحتالل ع د فقدانه ثالثة مستوطنين، من دون أن يسفبر العحث عنهم عن نتيجة حتى اآلن".
وغيــبر القــانوني  األخالقــيوطالــب "المجتمــع الــدولي واألمــم المتحــدة عوقــف التصــ يد اإلســبرائيلي غيــبر 

 ية الش ب الفلسطيني ووقف سياسة الكيل عمكيالين م املتها عأنها دولة فوق القانون".وحما
 18/6/4112، الغد، عم ان
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 فوراً  المنيالجبهة الشعبية تطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق  .23

مع  ياألمنطالعت الجعهة الش عية لتحبريبر فلسطين السلطة الفلسطينية عوقف التنسيق : غزة )فلسطين(
 االحتالل والذي وصفته عـ"المدمبر" فوبرا وعدم الخضوع العتزاز االحتالل.

 األمنيــة األجهــزةتحويــل  إلــىاالحــتالل يهــدف  أن( 6|0وأكــدت الجعهــة فــي عيــان لهــا اليــوم الثالثــاء )
حعاط نجاحات المقاومة. إلىللسلطة،   سوط لجلد أعناء ش عهم ومقاوميه وا 

حي عأن نعقى جمي ا مع المقاومة، لقد جبرعنا جمي ا ال دو طوال وأضاف العيان: "نخاطب كل ضميبر 
مبرحلة أسلو المدمبرة وثعت للجميع أنه عدو متغطبرس ال يحتبرم قـيم ومواثيـق واتفاقـات وكـان آخـبر ذلـك 

جانـب تصـ يد القمـع ضـد شـ عنا فـي كـل المجـاالت،  إلىتبراج ه عن تنفيذ الدف ة األخيبرة من األسبرى 
عــنفس اللغــة، فــال يســاعده  إاللغــة القــوة وال يمكــن قهــبره وفــبرض التبراجــع عليــه  فهــذا ال ــدو ال يفهــم غيــبر

إلـى خـاطفي الجنـود الثالثـة فـي  إشـابرةأحد ولنكن جمي ا دبرعا واقيـا للمقاومـة وأعطالهـا الخـاطفين"، فـي 
 الخليل.

 17/6/4112قدس برس، 
 
 لوطنيةخطير يستهدف الحركة ا إسرائيلي "الجبهة الشعبية": اختطاف دويك تصعيد .24

لجعهـــة الشـــ عية لتحبريـــبر فلســـطين قيـــام قـــوات االحـــتالل عاختطـــاف برئـــيس اوصـــفت : برام هللا )فلســـطين(
 150المجلــس التشــبري ي الــدكتوبر ععــد ال زيــز دويــك وال ديــد مــن نــواب المجلــس التشــبري ي وأكثــبر مــن 
طنيــة م ـتقال حتـى اآلن عالتصـ يد الخطيـبر، الـذي ال يســتهدف حبركـة "حمـاس" فحسـب، عـل الحبركـة الو 

 الفلسطينية، وجماهيبر ش عنا في كل مكان.
( أن أحــد أهــم أســعاب التصــ يد 6|10واعتعــبرت "الشــ عية" فــي عيــان تلقتــه "قــدس عــبرس" اليــوم الثالثــاء )

الصهيوني واستمبرابر المداهمات واالعتقاالت والتهديد عإع اد الم تقلين والمختطفين إلى قطاع غزة "هو 
 زاز السلطة والضغط على المقاومين" إفشال المصالحة الفلسطينية واعت

 17/6/4112قدس برس، 
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 إلى تطبيق بنود المصالحة  ندوة لفتح وحماس و"الديموقراطية" تدعو .25

خليــل الشــيخ: أكــد متحــدثون فــي نــدوة سياســية نظمهــا تحــالف الســالم الفلســطيني فــي جعاليــا،  -غــزة 
م االتفـــاق عليـــه ع يـــدًا عـــن الحســـاعات أمـــس، أن إنجـــاح المصـــالحة يكمـــن فـــي التطعيـــق الف لـــي لمـــا تـــ

 الحزعية.
وتحدث في اللقاء الـذي جـاء ع نـوان "المصـالحة الفلسـطينية والخطـوات ال مليـة إلنجاحهـا" وأدابره سـليم 
الهنــدي منســق تحــالف الســالم فــي محافظــات غــزة، الــدكتوبر فــايز أعــو عيطــة القيــادي فــي حبركــة فــتح، 

لدكتوبر سـميبر أعـو مدللـة عضـو اللجنـة المبركزيـة للجعهـة ومشيبر المصبري القيادي في حبركة حماس، وا
 الديمقبراطية، عحضوبر حشد من المهتمين والشخصيات السياسية واالعتعابرية.

وأكد المتحدثون ضبروبرة التغلب على ال قعات التي تواجه المصالحة الشاملة وم الجة القضـايا االمنيـة 
 وملف المصالحة المجتم ية وضمان الحبريات ال امة.

عيطــة إلــى الت امــل مــع المصــالحة كخيــابر اســتبراتيجي ومصــلحة وطنيــة عليــا  أعــوجانعــه، دعــا د.  مــن
ولــيس لتحقيــق مكاســب لطــبرف علــى حســاب الطــبرف اآلخــبر، داعيــًا إلــى تــدابرك ال قعــات التــي تواجــه 
تحقيــق المصــالحة، والناجمــة عــن ســنوات االنقســام وال مــل علــى تفويــت الفبرصــة علــى الــذين أضــبرت 

 صالحهم الشخصية.المصالحة عم
استكمال عـاقي خطـوات المصـالحة وأهمهـا  األهمواعتعبر أن تشكيل حكومة التوافق خطوة مهمة، ولكن 

جبراء االنتخاعات.  تف يل منظمة التحبريبر وا 
وكــان المصــبري قــال فــي ســياق مداخلتــه خــالل النــدوة إنــه مــن الممكــن ان قــاد اجتماعــات لجنــة تف يــل 

عادة هيكلتها،  في الكويت. منظمة التحبريبر وا 
عيطة أن القيادة متمسكة عالدوبر المصبري في المصالحة والقضية الفلسطينية ككل، عحكم  أعووأكد د. 

 برعايتها التابريخية للقضية، مشيبرًا إلى أن اقتبراحات حبركة حماس عاستعدالها غيبر وابرد على اإلطالق.
ينية موحــدة، وفــق برزمــة مــن جهتــه قــال المصــبري أن المصــالحة ت نــي الوحــدة علــى اســتبراتيجية فلســط

قضايا تـم التوافـق عليهـا، منتقـدًا عـدم التئـام لجنـة النظـبر فـي إعـادة هيكلـة وعنـاء منظمـة التحبريـبر علـى 
 تنظيمية جديدة. أسس

وأضــاف، إن تشــكيل الحكومــة هــو عدايــة المصــالحة والتــي مــن المفتــبرض أن تتلوهــا خطــوات أخــبرى قــد 
إلى أزمة البرواتب، نجمت عـن عـدم التـزام حكومـة التوافـق  ت تعبر أهم من تشكيل حكومة التوافق، الفتاً 

 عمهامها المالية تحت عند األمان الوظيفي لجميع الموظفين.
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وتطــبرق المصــبري لملفــات أخــبرى لــم يــتم إنجازهــا حتــى اللحظــة وهــو مــا يت لــق عإصــدابر مبرســوم برئاســي 
الــوطني برغــم التوافــق علــى لتحــديث موعــد إجــبراء االنتخاعــات البرئاســية والتشــبري ية وانتخاعــات المجلــس 

 ذلك.
عــدوبره قــدم أعــو مدللــة مداخلــة اســت برض فــي عــدايتها األســعاب التــي دف ــت طبرفــي المصــالحة لتوقي هــا 

 الداخلية كان من أعبرز تلك األسعاب. األوضاععأقصى سبرعة دون وسيط، م تعبرًا أن تأزم 
لتوافــق إال ان الحالــة وقــال: علــى الــبرغم مــن وجــود مالحظــات مت ــددة علــى مقــدمات تشــكيل حكومــة ا

الفلســـطينية هــــي أزمـــات مبركعـــة ومت ــــددة  األزمـــاتالفلســـطينية تحتـــاج لهــــذه الخطـــوة، مشـــيبرًا إلــــى أن 
الجوانــب وتحتــاج للمزيــد مــن الحــوابرات التــي تســتند إلــى علــوبرة عبرنــامج سياســي وتنظيمــي موحــد يكفــل 

 الوصول إلى حلول ناجحة.
عـادة عنـاء األجهـزة األمنيـة  األمنيةوأضاف: هناك حاجة لتوحيد المؤسسات  عين الضـفة وقطـاع غـزة وا 

فـــي الضـــفة  األمنيـــةوتوحيـــدها عبرعايـــة مصـــبرية وكـــذلك قضـــية التنســـيق األمنـــي الـــذي تجبريـــه األجهـــزة 
 الغبرعية مع دولة االحتالل.

 18/6/4112، اليام، رام هللا
 
 وحزب هللا  منير المقدح: هناك تنسيق أمني بين المخيمات الفلسطينية والجيش اللبناني .26

عّلـــق قائـــد شـــهداء كتائـــب األقصـــى ال ميـــد منيـــبر المقـــدح فـــي حـــديث لــــ"القدس : عيـــبروت ـ ســـ د اليـــاس
ال برعـي" علـى مـا تـبرّدد عـن اكتشـاف نفـق أو أنفــاق فـي مخـيم عـبرج العبراجنـة فقـال "أعتقـد أن هـذا الكــالم 

ا التنســيق مســتمبر علــى غيــبر واق ــي ألن التواصــل قــائم عيننــا وعــين الجــيش وعيننــا وعــين حــزب هللا، وهــذ
وحتـى اآلن لـم  األمنيـة األجهزةفي المخيمات. وهذا الموضوع ع هدة  واإلسالميةص يد القوى الوطنية 

ُي َلن عشكل برسـمي حقيقـة هـذا النفـق وهـل موجـود نفـق عهـذه المسـاحة؟ فلغايـة اآلن لـم ي لـن أي شـيء 
 وتنسيقنا قائم في كل القضايا".

ألي طــبرف أن يــزج المخيمــات فــي الــداخل اللعنــاني تحــت أي ظــبرف غيــبر المســموح وأضــاف المقــدح: "
كــان مجموعــة أو شــخص أو الــى آخــبره، ومــن غيــبر المســموح ألحــد أن يســتفّز أحــدًا فــي الجــوابر. هــذا 

المتواجــدة فــي العــبرج  األمنيــةموقــف القــوى الفلســطينية، ولــو حصــل خطــأ فــي أي مكــان ت الجــه القــوى 
 .…"والفصائل الفلسطينية عشكل سبريع 

لـم يحصـل وأعتقـد أنـه إذا ونفى المقدح برفع علم تنظيم الدولة "داعش" في مخيم عـبرج العبراجنـة، وقـال: "
 ."حصل تحبرك للحزب ليس هدفه المخيمات ألننا على تواصل دائم
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لدينا لجنة برعاعية موجود فيها حزب هللا وفصائل المنظمة والتحالف وحبركة أمل في وأضاف المقدح: "
أو أي اســــتفزاز وأي  احتكــــاكتواصــــلنا قــــائم مــــع الجــــيش. لــــذلك ال داعــــي ألي  وأيضــــامحــــيط العــــبرج، 

 ."فهي تخص الحزب وال عالقة لها عالمخيمات أمنية إجبراءاتاستنفابر وأعتقد أنه إذا كانت هناك 
 18/6/4112القدس العربي، لندن، 

 
 التجاذبات الداخلية اللبنانية فتح: الفلسطينيون حريصون على الحياد من .27

 أعــوأكــد أمــين ســبر حبركــة فــتح و"فصــائل منظمــة التحبريــبر الفلســطينية" فــي لعنــان فتحــي : صــالحمحمــد 
ال بردات على حيادية الموقـف الفلسـطيني مـن التجاذعـات الداخليـة اللعنانيـة، مؤكـدًا الحـبرص علـى امـن 

 المخيم والجوابر.
جــوبرج فبرنســيس  كمــا دعــا، خــالل زيابرتــه علــدة الميــة وميــة فــي شــبرق صــيدا حيــث التقــى برئــيس العلديــة

المجلــس العلــدي وف اليــات العلــدة يبرافقــه عضــو قائــد األمــن الــوطني الفلســطيني فــي  أعضــاءوعــددا مــن 
عــبرب وعــدد مــن الف اليــات الفلســطينية، إلــى ضــبروبرة تمتــين ال القــات الفلســطينية ـ  أعــولعنــان صــعحي 

 اللعنانية واستمبرابر التواصل مع جوابر المخيمات.
 18/6/4112، السفير، بيروت

 
 رمضان شهر عين الحلوة قبلمخيم القوة المنية تنتشر في  .28

عــدأ اجتمــاع اللجنــة األمنيــة المصــغبرة المنعثقــة عــن اللجنــة األمنيــة ال ليــا المولجــة : صــيدا ـ برأفــت ن ــيم
والـذي عقـد  واإلسـالميةعلى الوضع في المخيمات والتـي تضـم ممثلـين لكافـة القـوى الوطنيـة  اإلشبراف

عين الحلوة، اجتماعًا عمليًا لجهة الغوص مخيم هنود التاعع لحبركة حماس في  وأعالثالثاء في مكتب 
 أنمعاشبرة في آليـة نشـبر القـوة األمنيـة والمهمـات التـي سـتتوالها فـي مبرحلـة انتشـابرها األولـى، مـن دون 

لسطيني ي ني ذلك تطعيقًا كاماًل ودف ة واحدة لكافة عنود المعادبرة الفلسطينية الموحدة لحماية الوجود الف
القــوى الفلســطينية مجتم ــة  وأقبرتهــاالفلســطينية، هــذه المعــادبرة التــي ســعق  -وت زيــز ال القــات اللعنانيــة 

 عدعم من السلطات البرسمية واألمنية اللعنانية ومن فاعليات صيدا.
شابرك في االجتماع: عن منظمة التحبريبر، صالح اليوسف )عضو المكتب السياسـي لجعهـة التحبريـبر( 

ب )فتح(، وعن تحالف القـوى الفلسـطينية، مسـؤول ال القـات السياسـية فـي حبركـة "حمـاس" وخالد الشاي
، المســؤول فـي عصــعة األنصــابر الشــيخ اعــو الشــبريف عقــل، اإلســالميةاحمـد ععــد الهــادي، وعــن القــوى 

وعــن حبركــة "أنصــابر هللا" مســؤولها مــاهبر عويــد. وقــد تــم خــالل هــذا االجتمــاع وضــع اللمســات مــا قعــل 
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عنصبرًا، قعل  150طالئع القوة األمنية المشتبركة في عين الحلوة وقوامها  أولىآلية نشبر على  األخيبر
اجتماعـات اللجنـة مفتوحـة لحـين انتشـابر هـذه القـوة والـذي توق ــت  وأعقيـتعـدء شـهبر برمضـان المعـابرك، 

 مصادبر المجتم ين ان يتم مطلع األسعوع المقعل او خالله على أع د تقديبر.
ـــاطق وعلمـــت "المســـتقعل" ان  ـــة انطالقـــًا مـــن المن ـــى ســـتكون نشـــبر فـــبرق مـــن القـــوة األمني الخطـــوة األول

متكـبربرة، علـى ان  أمنيـةالمتداخلة عين أحياء المخيم البرئيسية وال سيما تلك التـي شـهدت سـاعقًا حـوادث 
المخيم، وفقًا للتصوبر الذي سعق  أحياءيتم استكمال نشبر المزيد من عديد هذه القوة تعاعًا في مختلف 

القيــادة السياســية الفلســطينية الموحــدة عشــأن خطــة امنيــة متكاملــة  إلــىاألمنيــة ال ليــا وان برف تــه  للجنــة
عنصـبرًا وضــاعطًا هـم عديــد القـوة األمنيــة المقتبرحـة علــى فـبرق: الحبراســات  150للمخـيم تتضـمن توزيــع 

ة التحقيـــق القـــوة التنفيذيـــة، فبريـــق األمـــن االجتمـــاعي، فبريـــق الســـيبر، لجنـــ أووالـــدوبريات، وقـــوة التـــدخل 
ذات طـــاعع تقنـــي وامنــي. وتشـــمل مهمـــات القــوة األمنيـــة: تثعيـــت الهـــدوء  أخــبرىوحــبراس الســـجن وفـــبرق 

واالستقبرابر في المخيم، منع عمليات االغتيال ومالحقة الفاعلين ومحاسعتهم وم الجة الحوادث األمنية 
مخــيم ومالحقــة الفــاعلين فــي الجــوابر انطالقــًا مــن ال أمنيــة أعمــال عأيــةومحاســعة مبرتكعيهــا، منــع القيــام 

سـتواكب عمـل القـوة األمنيـة وتتكامـل م ـه،  إبرشـاديةلوجسـتية وتقنيـة  إجـبراءاتجانب  إلىومحاسعتهم، 
 على ان تتقاسم القوى الفلسطينية المشابركة تغطية ميزانية تشكيل وعمل القوة األمنية ال تيدة.

نطقــة وال ســيما فــي ال ــبراق، اقتضــت التطــوبرات الخطيــبرة فــي الم أنواعلــغ مســؤول فلســطيني "المســتقعل" 
تسبريع نشبر القوة األمنية الفلسطينية في عين الحلوة، فـي ظـل المخـاوف مـن ابرتـدادات لتلـك التطـوبرات 

ععبرهــا، فضــاًل عــن ان عمليــات االغتيــال والحــوادث األمنيــة  أوانطالقــًا مــن المخيمــات  أوعلــى لعنــان 
 أوالنصــف األول مــن الحــالي، عقيــت مجهولــة التــي شــهدها المخــيم خــالل نهايــة ال ــام الماضــي وفــي 

المخـيم ال يـزال فـي دائـبرة خطـبر  أنتوقيفهم، ما ي ني  أومجّهلة الفاعل ولم يتم الوصول الى مبرتكعيها 
كل عوامل الوحدة والتماسك  إلىاحتماالت تكبرابر هذه الحوادث، في وقت تحتاج كافة مكونات المخيم 

قـد تحملهـا التطـوبرات التـي  أخطـابر أيـةسلطات اللعنانية لمواجهة والتنسيق والت اون في ما عينها ومع ال
 ت صف عالمنطقة على لعنان والمخيمات.

وعحسـب المسـؤول نفسـه، فـان الظـبروف الدقيقـة التـي تفـبرض حاليـًا تسـبريع نشـبر القـوة األمنيـة فـي عـين 
تعــدأ عالشــق  الحلــوة هــي نفســها ســتفبرض تعاعــًا تطعيــق المعــادبرة الفلســطينية الموحــدة لكــن علــى مبراحــل

عـــاقي عنـــود المعـــادبرة، فســـيكون لكـــل عنـــد منهـــا مســـابره وآليـــة تنفيـــذه عالتنســـيق مـــع الجهـــات  أمـــااألمنـــي. 
"تتــولى الفصــائل والقــوى  أناعــبرز مــا تضــمنته المعــادبرة مــن عنــود  أنالبرســمية واألمنيــة اللعنانيــة، علمــًا 

مخــيم عــين الحلــوة، وبرفــع  فــي المخيمــات وخصوصــًا فــي األمنيــة األوضــاعالفلســطينية مجتم ــة ضــعط 
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 أنمــن داخــل المخيمــات الفلســطينية، والحيلولــة دون  أمنيــةالغطـاء عــن كــل مــن يثعــت توبرطــه عأعمــال 
عناصــبر  أيــة إيــواء أوفــي لعنــان، وبرفــض اســتقعال  عــاألمنتمــس  أعمــال أليــةتكــون المخيمــات منطلقــًا 

دانتهــاو االغتيــاالت  أشــكالفــي المخيمــات، وبرفــض كــل  أمنيــة أعمــالمتوبرطــة فــي  وكشــف مبرتكعيهــا  ا 
المطلـــوعين ومـــن يلـــزم مـــن  أوضـــاع، والســـ ي لتســـوية واألعبريـــاءومحاســـعتهم وتـــوفيبر الحمايـــة للمـــدنيين 

مـن  واألمنـيمـع الجهـات الم نيـة فـي الدولـة اللعنانيـة، وتـأمين الغطـاء السياسـي والقضـائي  األشخاص
 الجهات البرسمية والحزعية اللعنانية لتنفيذ هذه المعادبرة".

 18/6/4112، مستقبل، بيروتال
 

 وتحولها إلى حرب على حماس المستوطنين الثالثة عنتوسع عملية البحث  "إسرائيل" .29
إسبرائيل وس ت أمس من حملتها ، أن كفاح زعون، عن 18/6/4112، الشرق الوسط، لندنذكبرت 

إلى جانب ال سكبرية في الضفة، ونفذت حمالت اعتقاالت واس ة في ناعلس وعيت لحم ومناطق أخبرى 
وتكبربرت المشاهد في  الخليل التي ت اني حصابرا خانقا منذ الجم ة في إطابر العحث عن المستوطنين.

مدن فلسطينية لجنود إسبرائيليين يجوعون أحد شوابرع جنين وسط منازل ومتاجبر أغلقت أعواعها أمس 
صادبر أمنية ويطلقون قناعل صوت وأعيبرة مطاطية على فلسطينيين يبرشقونهم عالحجابرة. وقالت م

إسبرائيلية وفلسطينية إن جنودا وبرجال شبرطة أصاعوا خمسة فلسطينيين في جنين وفي اشتعاكات قبرب 
 برام هللا وناعلس.

فلسطينيا م ظمهم من حبركة حماس في ناعلس في عملية  40واعتقلت إسبرائيل، أمس، أكثبر من 
ية لدى الم تقلين. ليبرتفع ، وقالت إنها ضعطت وسائل قتال"تنظيف االسطعالت"أطلقت عليها اسم 

م تقل مبرشحين لالبرتفاع. عينما  100عذلك عدد الم تقلين الفلسطينيين في غضون أبرع ة أيام إلى 
ذكبرت مصادبر أمنية فلسطينية أن الجيش اإلسبرائيلي اعتقل في هذه ال ملية أيضا ناشطين من حبركة 

 ب ناعلس.فتح ي ملون في األجهزة األمنية الفلسطينية في مخيم عالطة قبر 
وقبربر الكاعينت اإلسبرائيلي، في جلسة استمبرت ثالث ساعات، أمس، تشديد ظبروف اعتقال عناصبر 
حماس وكلف وزيبر األمن عذلك. كما أحيل االقتبراح الخاص عإع اد مسؤولي حماس من الضفة 

الكاعينت الغبرعية إلى قطاع غزة إلى المستشابر القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين لدبراسته، عينما قبربر 
 العقاء في حالة اجتماعات متواصلة.
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وقال مصدبر سياسي كعيبر، إن إسبرائيل ت مل حاليا على ص يدين أولهما الص يد األمني، إذ تزيد 
قوات األمن من ضغوطها على حبركة حماس، والثاني هو الص يد السياسي حيث تس ى إسبرائيل إلى 

 سطينية وحماس.نزع الشبرعية الدولية عن التحالف عين السلطة الفل
وهدد مصدبر إسبرائيلي عسكبري عمواصلة الضغط حتى النهاية على الفلسطينيين. وقال المصدبر: 

سيتبرتب على اختطاف شعاعنا ان كاسات ع يدة المدى.. الفلسطينيون يدبركون أن جيش الدفاع يذهب "
بركة حماس عملية الجيش تستهدف جميع مستويات ح". وأضاف: "في مثل هذه الحاالت حتى النهاية

ولم يقتصبر الهجوم اإلسبرائيلي على حماس، على اعتقال قادتها في الضفة، عل توسع  ."عال استثناء
 إلى العحث عن خاليا ناشطة ونائمة ومؤسسات وبرجال أعمال.

قعل  "السلطة الحاكمة"وداهمت طواقم من اإلدابرة المدنية التاع ة لالحتالل في الضفة الغبرعية، وتمثل 
الفلسطينية، عدة مؤسسات ي تقد أنها تاع ة لحماس في منطقة الخليل ومناطق أخبرى  تأسيس السلطة

 وصادبرت مواد مختلفة من عينها أجهزة حاسوب ووثائق وملفات.
. وأضاف: "قبربرنا استهداف مؤسسات حماس كذلك المدنية واالقتصادية"وقال مصدبر أمني إسبرائيلي: 

ل لحساب حبركة حماس، من أجل استخدامها لتمويل هذه المؤسسات ت مل على تجنيد وغسل األموا"
 ."النشاطات اإلبرهاعية

يد العطش االسبرائيلي امتدت ، أن أحمد برمضان، عن 18/6/4112، المستقبل، بيروتوأضافت 
، وذلك عمشابركة اإلبرهاب"عاصمة "الى مدينة ناعلس وقبراها ومخيماتها شمال الضفة الغبرعية ون تتها عـ

 االسبرائيلية. "هآبرتس"حد ت عيبر الموقع االلكتبروني لصحيفة  أكثبر من ألف جندي على"
تتم ممابرسة ضغوط على كل ما "ونقلت وسائل إعالم إسبرائيلية عن ضاعط إسبرائيلي كعيبر قوله إنه 

. ة. كل شيء توجد فيه عبراعم حكم لـحماس، سياسي، مدني، حكم محلي، مؤسسات خيبريهو حماس
ء. والمواد التي تم جم ها ستثمبر استخعابراتيًا، والمزيد من نحن نفكك كل شيء، ون يدهم إلى الوبرا

 ."االعتقاالت ستدخل نشطاء حماس إلى الزنازين
عاإلمكان تسمية ما نف له في ناعلس )عاصمة اإلبرهاب( عأنه "وقال ضاعط إسبرائيلي كعيبر آخبر إنه 

 ."تنظيف اسطعالت وهذا لن ينتهي عموجة االعتقاالت الحالية وال مليات ستتواصل
ان اتساع ال مليات التي تشنها إسبرائيل في مدن الضفة  أمسوقالت الصحف االسبرائيلية الصادبرة 

الغبرعية، تشيبر الى أن غايتها هي تفكيك شعكات المقاومة في الضفة الغبرعية وتجفيف موابرد حبركة 
 وا غالق مؤسساتها التي تتيح لها ت زيز مكانتها في الضفة الغبرعية. حماس
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ضبرعة ف االول ل مليات المداهمة ال ال ثوبر على المختطفين اإلسبرائيليين، عل توجيه ويتضح أن الهد
مع ضاعط إسبرائيلي برفيع  "واينت"ولوجودها في الضفة، ويتضح من حوابر أجبراه موقع  قاسية لـحماس

عل تحدث عن توجيه ضبرعة قوية  المستوى أن مسألة المختطفين ال تشغل عاله، إذ لم يتطبرق لها عتاتاً 
 حماس ولعنيتها التحتية.ـل
 
 "بطاقة دخول لجهنم"ستكون بمثابة  حماسالعضوية في ت: بيني .31

 "العيت اليهودي"زعيم حزب المستوطنين ، أن أ ف ب، عن 18/6/4112، الحياة، لندنذكبرت 
أطبراف خيط في التحقيق في قضية "الوزيبر نفتالي عينيت قال لإلذاعة ال امة أمس، إن ثمة 

أن إسبرائيل تقلب كل حجبر حتى تقتبرب من الخاطفين. وبرأى أن عملية  ، وأضاف"االختطاف
االختطاف جاءت نتيجة سلوك إسبرائيل في عمليات تعادل األسبرى الساعقة التي أفبرجت فيها عن ألف 
فلسطيني في مقاعل اإلفبراج عن إسبرائيلي، ما حفز الفلسطينيين على القيام ع مليات اختطاف. وأبردف 

، وأن "كي يفهم الفلسطينيون أن خطف أوالد سيكلفهم يوميًا ألمًا متصاعداً »جاه أنه يجب تغييبر االت
 ."عطاقة دخول لجهنم"ستكون عمثاعة  ال ضوية في حماس

برفض إدانة ، عينت، أن فادي أعو س دىعن ، 18/6/4112، القدس العربي، لندنوأضافت 
دوما تندد عاللغة االنكليزية، في الوقت  إنها"اختفاء المستوطنين عالقول  البرئاسة الفلسطينية ل ملية

 ."تشجع فيه على القتل والتحبريض عاللغة ال برعية الذي
 
 من الوصول إلى رؤساء حماس في أي وقت ومكان ستتمكن "إسرائيل"يعلون:  .30

قال وزيبر الجيش اإلسبرائيلي موشيه ي لون مساء الثالثاء إن "حبركة حماس في الضفة الغبرعية : السعيل
 ًنا عاهًظا جًدا لقاء اختطاف المستوطنين الثالثة المفقودين من ليل الخميس الماضي".ستدفع ثم

وأضاف ي لون عقب جلسة ثانية من المشاوبرات مع ممثلي مختلف الجهات األمنية أن "إسبرائيل 
 ستضع يدها على المختطفين وستتمكن من الوصول إلى برؤساء حماس في أي وقت ومكان".

ليست مست دة للمساومة على أمن مواطنيها وهي ستتصبرف عحزم ومسؤولية وتاعع: أن "إسبرائيل 
 عال قل السليم.. ونحن نشد أزبر أهالي المستوطنين المخطوفين".

 18/6/4112، السبيل، عم ان
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 أعضاء الخلية التي نفذت عملية الخطف نعرف: ردانجلعاد أ .32

بردان، أن اسبرائيل ت برف جيدا اعضاء ل اد اجدعى وزيبر االتصاالت االسبرائيلي، ا :القدس المحتلة
وعحسب االذاعة ال عبرية قال ابردان ان جهاز  الخلية التي نفذت عملية "خطف" المستوطنين الثالثة.

عدد ممكن من أعضاء حماس للتحقيق، عغية  أكعبرالمخاعبرت االسبرائيلية "الشاعاك" م ني عإخضاع 
 خطوفين.ايجاد طبرف خيط يقود الى مكان احتجاز المستوطنين الم

 18/6/4112، وكالة سما اإلخبارية
 
 وأسراها يقرر تصعيد الضغط العسكري على حماس"الكابينت" مجلس الوزراء اإلسرائيلي  .33

تص يد من ععد البرؤوف ابرناؤوط: قبربر المجلس الوزابري اإلسبرائيلي المصغبر )الكعينت(،  –القدس 
لم تقلين، عحسب صحيفة هآبرتس وتضييق الخناق على أسبراها ا الضغط ال سكبري على حبركة حماس

تم تفويض وزيبر األمن "ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسبرائيلي كعيبر لم تسمه، قوله:  اإلسبرائيلية.
لى "إ. ومضى قائال: "الداخلي عزيادة أوضاع أعضاء حماس المحتجزين في السجون اإلسبرائيلية سوءا

صفوف أعضاء الحبركة وضبرب  جانب تص يد الضغط ال سكبري المتمثل في زيادة االعتقاالت في
عناها التحتية، فإن إسبرائيل ستقوم عحملة دعلوماسية لنزع الشبرعية عن اتفاق المصالحة الفلسطيني عين 

ستؤكد إسبرائيل على الحاجة لوضع حد للتحبريض ضد »وتاعع: «. حماس والسلطة الفلسطينية
 ."يمي الفلسطينيإسبرائيل في وسائل اإلعالم البرسمية الفلسطينية وفي النظام الت ل

ن تعبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أي هجوم إبرهاعي ينطلق من أبراضيها.. "المسؤول أضاف: 
، دون أن يذكبر مزيدا من التفاصيل. وقال "ون د ل ملية طويلة المدى ولذلك سيكون مطلوب الصعبر

نذ اإلعالن عن مبرات م أبرععالمسؤول أيضا إن المجلس الوزابري اإلسبرائيلي المصغبر الذي اجتمع 
سي ود لالجتماع "مستوطنين إسبرائيليين ليلة الخميس الماضي جنوعي الضفة الغبرعية،  3اختفاء 

 ."خالل األيام القادمة إلقبرابر المزيد من الخطوات ضد حماس
 18/6/4112، القدس العربي، لندن

 
 حركة حماس ال تعرف إال اإلرهاب: لد  االمم المتحدة "سرائيل"إممثل  .34

الممثل الدائم إلسبرائيل لدى األمم المتحدة عيانا  ألقى برون عبروزبر: الحميد صيامععد -لمتحدة االمم ا
 مقتضعا أمام الصحافة الم تمدة وأعلن منذ العداية أنه لن يبرد على أسئلة الصحافيين.
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على حد قوله،  "إبرهاعيو حماس"وقال ان إسبرائيل تحعس أنفاسها منذ يوم الخميس الماضي عندما قام 
اختطاف الطلعة اإلسبرائيليين الثالثة. ثم تساءل: أين هو المجتمع الدولي؟ أين هم أطفالنا الثالثة؟ ع

إننا "وقال لقد جاء هذا االختطاف ع د عشبرة أيام من قيام حماس وفتح عتشكيل حكومة وحدة وطنية. 
الثالثة وان يتحلوا  نقول ألولئك الذين سابرعوا في تأييد تلك الحكومة أن ينظبروا في عيون آعاء هؤالء

عالشجاعة والمسؤولية في إدانة خطف هؤالء األطفال. لقد وقف المجتمع الدولي مؤيدا لتلك الصفقة 
 ."البرديئة وها هي إسبرائيل تدفع الثمن

إن حبركة حماس ال ت برف إال اإلبرهاب وال ت يش إال عاإلبرهاب وال ت ّلم إال "وأضف عبروزبر: 
طة الفلسطينية مؤخبرًا إلى الم اهدة الدولية لحقوق الطفل. ولكن يعدو . وقال لقد انضمت السل"اإلبرهاب

وطالب عبروزبر المجتمع الدولي عإدانة خطف  أنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى قبراءة ما وق وا عليه.
جعابرهم على وقف تهبريب السالح  اإلسبرائيليين الثالثة ومطالعة البرئيس ععاس عنزع سالح حماس وا 

لصوابريخ من قطاع غزة إلى إسبرائيل. وهذا هو الحد األدنى من ممابرسة وتصني ه ووقف إطالق ا
 المسؤولية للبرئيس ععاس.

 18/6/4112، القدس العربي، لندن
 
 هي الراعي الول لإلرهاب في المنطقة" سرائيلإرهابيين... و"إن ليسوا يحنين زعبي: الخاطف .35

ين الزععي صبرحت عأن خاطفي عضو الكنيست حنأن  ،17/6/4112، وكالة معًا اإلخباريةذكبرت 
ين" وهم أشخاص لم يجدوا أي انفتاح في تغييبر واق هم، واستخدموا يبرهاعإالشعان اليهود الثالث ليسوا "

 هذه الوسيلة حتى تفيق اسبرائيل ويش بر مواطنوها عم اناة االخبرين.
ما نشبره " وفقا لFM 102جاءت أقوال عضو الكنيست حنين الزععي ععبر لقاء مع براديو تل أعيب "

 .موقع صحيفة "يدي وت احبرونوت" ال عبرية
شّن،  أفيغدوبر ليعبرمان بر الخابرجية اإلسبرائيليوزيأن  ،17/6/4112، الشعب، مصروأضافت 

نما أيضا حنين  هجومًا شديدًا على زععي، وانتقدها عشّدة قائاًل "ليس الخاطفون وحدهم إبرهاعيين، وا 
حبّرضة زععي، مشج ة عمليات االختطاف، يجب أن زععي إبرهاعية. إن مصيبر الخاطفين ومصيبر الم

 يكون متشاعهًا".
المسؤولية الكاملة عكل ما يت لق عملف الخطف وسّد أفق السالم ال ادل أمام الش ب كما حملت "
ايضا "المجتمع اإلسبرائيلي مسؤولية ال نصبرية ال مياء، ومسؤولية عدم محاسعة  حّملتو  الفلسطيني".

برفه عحق الش ب الفلسطيني. فهناك المئات من الفلسطينيين المختطفين في حكومات إسبرائيل عما تقت
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الم تقالت والسجون اإلسبرائيلية دون محاكمة ودون تسليط الضوء عليهم كما يسلط على المختفين 
 الثالثة".

وبردًا على إهدابر ليعبرمان لدمها وتوّعدها عمصيبر مشاعه لمصيبر الخاطفين، قالت زععي متهكمة "أنا ال 
يد قتلي وال أبريد أن أبرى المختفين ُيقتلون. ما أبريده هو الحياة والكبرامة لش عي الفلسطيني التي أؤ 

تسبرقها إسبرائيل يوميًا". وأضافت "واجعي ومسؤوليتي ك ضو عبرلمان يمثل كبرامة وحقوق ومشبروع 
ئيل هي إنساني ووطني، أّن أناهض إسبرائيل وعنفها عكل الوسائل المتاحة أمامي، عاعتعابر أن إسبرا

 البراعي األول لإلبرهاب في المنطقة والمسؤولة الحصبرية  
 
 حكومـــة التوافـــقو  أعطـــى فرصـــة الســـتهداف حمـــاسإالنـــد: عمليـــة خطـــف المســـتوطنين جيـــورا  .36

 الفلسطينية
قال الجنبرال اإلسبرائيلي المتقاعد جيوبرا إالند إن عدم احبراز تقدم في ال ثوبر : علي صوافطة -برام هللا 

 يشيبر إلى أن فبرص ال ثوبر عليهم تتضاءل. اختفائهمة ع د ستة أيام من على الشعان الثالث
ولكنه قال إن خطفهم أعطى فبرصة الستهداف حماس ع مليات يمكن أن تكون عمال تخبريعيا لحكومة 

 التوافق الفلسطينية الجديدة.
 17/6/4112، وكالة رويترز لألنباء

 
 وراء عملية الخطف صابات إجراميةعو  سيارات احتمال وقوف لصوصالشرطة اإلسرائيلية:  .37

قال قائد شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي في الشمال، عأن احتمال وقوف : فادي أعو س دى – برام هللا 
 عمليةسيابرات أو عصاعات إجبرامية نفذت عملية خطف المستوطنين، هو احتمال قائم في  لصوص

يكون لصوص  يل، عأنه ال يستع د أنوهو قائد شبرطة الشمال في إسبرائ "اليك برون"العحث، وقال 
 .اثابرهم قعل خمسة أيام اختفتسيابرات وجنائيون، قد نفذوا عملية خطف المستوطنين الثالثة الذين 

المفتبرضين، ي ملون  "الخاطفين"لكن برون عاد وحمل حبركة حماس المسؤولية عن ال ملية عحجة أن 
عاما، ذهب لص إلى  14أنه وقعل   عالقول،لك عوحي االفكابر من حماس، واستخدم برون مثاًل على ذ
نما قام عزبرع  غبرفه،منزل ضاعط إسبرائيلي كعيبر، واقتحمه وتجول في  ولكنه لم يسبرق شيئا منه، وا 

 .االطفاء، ولوال يقظة أهل المنزل النفجبر عمن فيه ععوة ناسفة فيه، وض ت عجانب جهاز
 18/6/4112، القدس العربي، لندن
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 الثالثة أخطر من خطف الجنود مستوطنيني: خطف الضابط إسرائيل .38

هدد ضاعط إسبرائيلي كعيبر مساء الثالثاء حبركة حماس عدفع المزيد : تبرجمة صفا –القدس المحتلة 
من الثمن وذلك برًدا على "خطف المستوطنين الثالثة"، قائاًل إن "جيشه سيستهدف كل ما هو 

 لجنود".أخضبر.. وأن خطف الفتية الثالثة أخطبر من خطف ا
وقال الضاعط الكعيبر في الجيش اإلسبرائيلي إن جيشه سيواصل عملياته أيضَا مع حلول شهبر برمضان 
المعابرك، مشددًا على أن عمليات الجيش لن تنتهي حتى مع خبروج القوات من المناطق، وأن شهبر 

 .دى الع يد"الحالية ستؤثبر على المبرمضان لن يوقف هذه ال مليات، قائاًل إن "نتائج عمليات جيشه 
 18/6/4112(، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا

 
 تفيد بمقتل المستوطنينجنود ال أربكترسائل إلكترونية الجيش اإلسرائيلي:  .39

قال جيش االحتالل اإلسبرائيلي، إن حالة من اإلبرعاك وق ت في  :وكاالت – فلسطين أون الين
لنقالة للجنود تفيد عمقتل المستوطنين صفوف عناصبره ع د وصول برسالة إلكتبرونية على الهواتف ا

وأوضح الجيش أن البرسالة وصلت ععبر تطعيق  المختفين في الضفة الغبرعية المحتلة منذ خمسة أيام.
"واتس أب"، وتساءلت البرسالة عن جدوى الحملة األمنية وال سكبرية اإلسبرائيلية في مدينة الخليل إن 

 على عمليات العحث". شالتشوي قصدع ا عّده الجيش "شائ اتالمختطفين قتلوا، وهو م
وقال نائب قائد كتيعة "أساف" في الجيش اإلسبرائيلي والملقب عـ"عيدو" إن شائ ات وتسبريعات "واتس 
أب" أضبرت عالبروح الم نوية لجنوده وخلقت لديهم حالة من اإلبرعاك، وأعدى تخوفه من إبرسال 

 ا يشكل ضبرعة للجيش.م لومات سبرية حقيقية في المبرة القادمة ععبر العبرنامج م
 17/6/4112، فلسطين أون الين

 
فيـــذ عمليـــة خطـــف ن: الجـــيش و"الشـــاباك" يحاصـــران الخليـــة التـــي قامـــت بت"العاشـــرة اإلســـرائيلية" .41

 المستوطنين
زعم ُمحلل الشؤون ال سكبرّية في القناة ال اشبرة عالتلفزيون اإلسبرائيلّي،  زهيبر أندبراوس: - الناصبرة 

ن مصادبر أمنّية وصفها عأّنها برفي ة جًدا في تل أعيب، زعم أّن عملية ألون عن دافيد، نقاًل ع
االختطاف ستنتهي خالل األيام القليلة القادمة، مشّدًدا على أّن النهاية ستكون قعل نهاية األسعوع 

 الجابري.
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وأضاف عن دافيد، نقاًل عن المصادبر عينها، إّن قوات األمن اإلسبرائيلّية عاتت قبريعًة جًدا من 
خاطفين والمخطوفين، الفتًا إلى أّن الجيش وقوات الشاعاك اإلسبرائيلّي عاتت ُتحاصبر الخلية التي ال

قامت عتنفيذ ال ملية يوم الخميس الماضي، ولكّنه لم يتطبّرق ال من قبريب وال من ع يد، فيما إذا كانت 
التي ُتمابرسه البرقاعة ال ملية ستنتهي عتحبريبر المخطوفين أحياء، وذلك، على ما يعدون، عسعب التشديد 
 ال سكبرّية في الدولة ال عبرّية على جميع وسائل اإلعالم، نظبًرا لحساسية القضية.

 17/6/4112، رأي اليوم، لندن
 
 مخطوفينلو تم العثور على ال حتىضد حماس  العملية العسكرية ستستمر: "الثانية اإلسرائيلية" .40

للقناة الثانية اإلسبرائيلية بروني دانييل، أن ال ملية  بريالمحلل ال سكقال  : فادي أعو س دى – برام هللا 
تجاوزت الهدف البرئيسي لها، وهو ال ثوبر على المستوطنين المفقودين، إلى  ال سكبرية اإلسبرائيلية

لو تم  حتى، وقال دانييل، لقضاء على العنية التحتية لحبركة حماسعسكبرية شاملة تهدف إلى ا عملية
 .، فإن ال ملية ال سكبرية ستستمبرال ثوبر على المخطوفين

 18/6/4112، القدس العربي، لندن
 
 شبعا  مناورة بالذخيرة الحية في مزارعالجيش اإلسرائيلي يجري  .42

أجبرى جيش االحتالل اإلسبرائيلي عند حوالي الثانية من فجبر أمس االول، مناوبرة : طابرق اعو حمدان
عمشابركة عدد من الدعاعات من طبراز "ميبركافا"  واس ة عالذخيبرة الحية، داخل مزابرع شع ا المحتلة،

 وناقالت جند مصفحة، إضافة للمدف ية الثقيلة.
 18/6/4112، السفير، بيروت

 
 اللحظة التي يواجه المستوطنين الثالثة الظالم تتلقى زوجة عباس العالج في بيتناب": كاخ"حركة  .43

، الحكومة "كاخ"هاجم عضو الكنيست اإلسبرائيلي الساعق ميخائيل عن آبري، عن حبركة : الوكاالت
اإلسبرائيلية لسماحها عم الجة زوجة البرئيس الفلسطيني آمنة ععاس )أم مازن( في مستشفى إسبرائيلي. 

عطفنا على أعدائنا ي لمهم كم نحن أغعياء، ففي اللحظة التي يواجه أوالدنا "وقال عن آبري إن 
أم "ودعا إلى احتجاز  ."فين الظالم وظالل الموت، تتلقى زوجة براعي القتلة ال الج في عيتناالمخطو 
 حتى يبرجع الشعان المخطوفون. الوكاالت "زنزانة م تمة"في  "مازن

 18/6/4112، البيان، دبي
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 مجندة اسرائيلية تستنفر لواء شرطة الجنوب بمزحة: "خطفوني"  .44

فتحت الشبرطة ال سكبرية اإلسبرائيلية تحقيقا مع مجندة تخدم في  :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
منطقة إيالت، ع د أن أشغلت شبرطة لواء الجنوب لمدة أبرعع ساعات، ع د أن اتصلت الساعة ال اشبرة 

 ( وصبرخت "لقد خطفوني" وأغلقت الهاتف فوبرا.100من الليلة قعل الماضية على مبركز الشبرطة )
ساعات طويلة حتى الوصول إلى القاعدة ال سكبرية "حاديف"  وكانت الشبرطة عملت على مدابر

المجاوبرة لمدينة إيالت، حيث اتضح أن المجندة اإلسبرائيلية قامت ع ملها هذا من عاب "اللهو". وحين 
 وصلت الشبرطة إليها أخعبرتهم: "لقد قمت ع مل صعياني".

 18/6/4112، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 في الخليل  ي يعيشون تحت الحصارألف فلسطين 751"بتسيلم":  .45

اإلسبرائيلية الناشطة في مجال حقوق االنسان في االبراضي  "عتسيلم"أعلنت منظمة أحمد برمضان: 
ألف فلسطيني في محافظة الخليل ي يشون تحت اإلغالق، في حين يتم تلقي  050الفلسطينية، إّن 

عتقاالت التي يقوم عها الجيش الكثيبر من الشكاوى على المس عالممتلكات في إطابر حمالت اال
 اإلسبرائيلي.
على قوات األمن القيام عجهودها من أجل ال ثوبر على المخطوفين، ولكنها ملزمة عالحفاظ "وأضافت: 

، مشيبرة إلى أن منع دخول ال مال إلى إسبرائيل «على حقوق اإلنسان وال مل ضمن إطابر القانون
 ."يال قاب الجماع»ووقف زيابرات األسبرى ي تعبر ضمن 

ولفتت المنظمة إلى أن جنود الجيش اإلسبرائيلي يقومون ع مليات تفجيبر لمداخل منازل مواطنين 
 (.50وحتى  16فلسطينيين، وأن قوات األمن اإلسبرائيلي تمنع تنقالت كل من هم في عمبر الـ)

إّن قوات االحتالل تقوم في ناعلس، عالممابرسات نفسها، حيث يتم "واضافت في عيان صدبر عنها 
 18شخصًا عين سن  30، مشيبرة إلى أنه تم توقيف "خبريب الممتلكات، وتقوم عاعتقاالت جماعيةت
في قبرية تل جمع وادخالهم إلى غبرفة واحدة في مدبرسة محلية إلجبراء تحقيقات م هم. وتم  50و

 اخالء سعيل أحدهم ع د خمس ساعات من االعتقال.
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الم تقلين الذي وصل عددهم حتى اآلن إلى أكثبر  أن يتم الحفاظ على حقوق جميع "عتسيلم"وطالعت 
ال تتم عصوبرة  الكشف عن المخطوفين، ولكن يجب أنالمهمة ضبروبرية في "، مشيبرة إلى أن 100من 

 ."تت ابرض والقانون وحقوق اإلنسان، فال يمكن حد حبركة وحبرية مئات آالف السكان الفلسطينيين
 18/6/4112، المستقبل، بيروت

 
 4117منذ  "إسرائيل"أسعار المساكن بـ فيارتفاع  %95 :مركزي اإلسرائيليمكتب اإلحصاء ال .46

كشف تقبريبر صادبر عن مكتب اإلحصاء المبركزي اإلسبرائيلي، إن أس ابر المساكن في )إسبرائيل(، 
 ، وحتى نهاية الشهبر الماضي.1000، منذ عام % 4554ابرتف ت 

طلب على المساكن، إضافة إلى ابرتفاع أس ابر وجاء في التقبريبر الذي نشبر اليوم الثالثاء، إن ابرتفاع ال
األبراضي، ساهم في االبرتفاع الكعيبر ألس ابر المساكن، عحسب اقتصاديين، والذي لن يتوقف لسنوات 

وجاء في تقبريبر اإلحصاء المبركزي، إن االنخفاض المتتالي ألس ابر الفائدة في السوق  قادمة.
له دوبر أساسي في زيادة الطلب على المسكان، اإلسبرائيلية، خالل السنوات الثالث الماضية، كان 

وخالل الشهوبر الخمسة األولى من ال ام الجابري، علغ متوسط االبرتفاع في  وعالتالي ابرتفاع أس ابرها.
أس ابر المنازل في المستوطنات المقامة على أبراضي  )عاستثناءأس ابر المنازل داخل )إسبرائيل( فقط 

ا علغ متوسط االبرتفاع خالل نفس الفتبرة من ال ام الماضي ، عينم%1الضفة الغبرعية(، ما يقبرب من 
0545%. 

وقال تقبريبر صادبر عن اإلحصاء اإلسبرائيلي في نهاية الشهبر الماضي، إن إجمالي ديون ال ائالت 
مليابر شيكل  140مليابر دوالبر أمبريكي(، منها قبراعة  11156مليابر شيكل ) 411اإلسبرائيلية، علغ 

 ععابرة عن قبروض برهن عقابري، وقبروض سكنية.مليابر دوالبر أمبريكي(،  83)
 17/6/4112، فلسطين أون الين

 
 ما سر تسمي ة أسماء الحمالت العسكرية اإلسرائيلية؟ :تقرير .47

 "السوبر الواقي"و "،لشتاء الساخن"ا، و"البرصاص المصعوب: "األناضول - عال عطاهللا - غزة
التي دأعت إسبرائيل على إطالقها في  وغيبرها من عشبرات المسمّيات المختّلفة ".عامود السحاب"و

السنوات القليلة الماضية، على أي عملية عسكبرية تنفذها ضد الفلسطينيين، تحمل أع ادا دينية 
 وسياسية وم نوية، حسعما يبرى خعبراء في الشأن اإلسبرائيلي.
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لثالثة على عملية العحث عن المستوطنين المفقودين ا "عودة الخوة"وأطلق الجيش اإلسبرائيلي اسم 
 في الضفة الغبرعية منذ الخميس الماضي.

ويقول، عدنان أعو عامبر العاحث في الشؤون اإلسبرائيلية إّن ثمة دائبرة في الجيش اإلسبرائيلي ُتسمى 
، من مهمتها اختيابر االسم الذي سيتم إطالقه على أي "الحبرب النفسّية"، أو دائبرة "الدائبرة الم نوّية"عـ

 عملية عسكبرية.
امبر، عميد كلية اآلداب عجام ة األمة عغزة في حديٍث لوكالة األناضول إّن األسماء وأوضح أعو ع

 التي يتم إطالقها على الحمالت ال سكبرية ضد الفلسطينيين، تحمل أهدافا دينية وسياسية.
دائبرة الحبرب النفسية في الجيش اإلسبرائيلي، هي صاحعة القبرابر األول في إطالق األسماء، "وتاعع: 

من نصوص في  ”مسمياتها“ب ألي عملية عسكبرية، أيا كان سقفها الزمني، وتستلهم الدائبرة ومنح اللق
 ."التناخ")الكتاب المقّدس اليهودي وُي بّرف عـ "التوبراة"

على عملية العحث عن المستوطنين المفقودين  "عودة اإلخوة"وأشابر أعو عامبر إلى أن إطالق اسم 
 الثالثة يحمل ع دا دينيا وسياسيا.

التلمود هو كتاب لت ليم الديانة اليهودية، وعت بريف “كل اسم يحمل هدفا دينيا، تلموديا )" اف:وأض
آخبر هو تدوين لنقاشات الحاخامات اليهود(، ويتم في كل عملية العحث داخل الكتب الدينية عن اسم 

قناع الجيش اإلسبرائيلي عأنه يقوم عمهام إلهية  ."يناسب هذه الحملة، وا 
شمالي  "،غوش عتصيون"ين قد اختفوا، مساء الخميس الماضي، من مستوطنة مستوطن 3وكان 

 الخليل )جنوعي الضفة الغبرعية(.
وأوضح أعو عامبر أن الوتيبرة الدينية لدى اإلسبرائيليين )حتى الجنبراالت ال سكبرية( منهم زادت عشكل 

ة تحفز الجيش للقيام كعيبر في ال قد األخيبر، وهو ما دفع الجيش اإلسبرائيلي لالست انة عدوائبر خاص
ع ملياته ال سكبرية انطالقا من البرؤية الدينية، وت ليم الجنود عأن ما يقومون عه من سفك للدماء 

 وانتهاكات ضد الفلسطينيين هي عأمبر إلهي.
وللتسمية تفاصيل سياسية وم نوية حيث تحمل الكثيبر من اإليجاعيات عالنسعة لإلسبرائيليين الذين 

عقوة وحضوبر نفسي، وهم يبرددون أسماًء ل مليات تتغنى ع قيدتهم، وفق أعو  يندف ون نحو ال ملية
 عامبر.

لكن هذه التسمّيات لها أثبر سلعي على الطبرف اآلخبر وهو الفلسطيني الذي يش بر " واستدبرك عالقول:
عالبرعب والخوف، فأسماء كأمطابر الصيف، عامود السحاب، الشتاء الساخن تبريد إسبرائيل للم ادين 
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ولفت إلى أن كل تسمية تختلف وفق طعي ة ال ملية ال سكبرية،  ."شتموا أياما قاسية ومبرععةلها أن ي
 وسقفها الزمني الذي تحدده إسبرائيل.

وبرأى الخعيبر في الشؤون اإلسبرائيلية انطوان شلحت، أن أسماء الحمالت ال سكبرية اإلسبرائيلية تحمل 
 د اإلسبرائيليين في مهامهم ال سكبرية.ع دا دينيا وسياسيا، وُيبراد لها أن تكون محبركا للجنو 

وقال شلحت في حديث لوكالة األناضول إّن الجيش اإلسبرائيلي يبرتكب المجازبر عحق الفلسطينيين، 
 وال يفبرق عين طفل وامبرأة انطالقا من هذه المسميات التي تخدم الفكبر الديني التلمودي.

لكل عملية تسمية خاصة، تخدم البرؤية ألسماء هنا ليست عبريئة، ويتم دبراستها ع ناية، و "ا وتاعع:
البراهنة، وأغلب التسميات يتم اعتمادها عالبرجوع إلى نصوص توابرتية، فال امل الديني مهم جدا في 

ووفق الخعيبر شلحت، فإن الجندي  ."اختبراع أسطوبرة للجيش لمواصلة ال مليات ضد الفلسطينيين
عأن ما يجبري هو دفاع عن حق، ومن  "الالوعي"الوعي و"اإلسبرائيلي وهو يقوم عتنفيذ األوامبر يحبركه 

ع ناية ليتم تحقيق  "دائبرة الكلمات"ولفت إلى أن إسبرائيل ُتخضع كل عملية لـ ."أجل وعد إلهي
 األهداف السياسية والدينية م ا.

ومن أعبرز األسماء التي أطلقتها إسبرائيل على ال مليات ال سكبرية ضد الفلسطينيين في األعوام القليلة 
 ية.الماض

 
 4114: أبريل/ نيسان "السور الواقي"* 

 100مما تسعب في مقتل أكثبر من  1001نفذها الجيش اإلسبرائيلي عالضفة في أعبريل/ نيسان 
جنديا إسبرائيليا، وفق إحصائيات إسبرائيلية  14آالف آخبرين، عينما قتل  5فلسطيني وأسبر نحو 

 برسمية.
ها الجيش اإلسبرائيلي عالضفة منذ حبرب يونيو/ واعتعبرت هذه ال ملية في حينها األكعبر التي يشن

 ، وتم على إثبرها اجتياح كافة مدن الضفة الغبرعية.1460حزيبران 
 
 4116: يونيو/حزيران ”أمطار الصيف“* 

جل اد "، أسبرت فصائل مقاومة فلسطينية الجندي اإلسبرائيلي 1006يونيو/ حزيبران  15في يوم 
إغالق الزمن( في صفقة “ة أطلقت عليها إسبرائيل اسم سنوات في عملي 5) أطلق سبراحه ع د "شاليط

 .”أسيبرًا فلسطينيًا، مقاعل إطالق حماس سبراح الجندي 1010تعادل أطلقت إسبرائيل عموجعها سبراح 
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، على قطاع غزة عدوانا عسكبريا واس ا 1006يونيو  18وعقب عملية أسبر شاليط شنت إسبرائيل في 
 .”أمطابر الصيف“أطلقت عليه اسم 

 
 4116: نوفمبر/ تشرين الثاني "م الخريفغيو "* 

 08على شمال قطاع غزة؛ مما أسفبر عن مقتل  1006عدأت في مطلع نوفمعبر/ تشبرين ثاني 
مواطنا  18في علدة عيت حانون، وفق إحصائيات برسمية فلسطينية، من عين القتلى  41مواطنا، منهم 

 من عائلة واحدة )ال ثامنة(.
 
 4118 -4117: "الشتاء الساخن"* 

هي حملة عسكبرية شنتها إسبرائيل على شمال قطاع غزة من أجل وقف إطالق صوابريخ المقاومة، 
 جبريحا . 350فلسطينيا وأكثبر من  110وأسفبرت عن مقتل 

، حيث 1000وعاش اإلسبرائيليون حالة من االبرتعاك منذ اإلعالن عن الحملة في سعتمعبر/ أيلول 
خلع ”مبروبرا عـ ”دفع الثمن“.. إلى ”عيت إلى عيت القتال من“استعدلوا اسمها أبرعع مبرات، من 

 .1008في مابرس  "الساخن ءالشتا" اسم.. وصوال إلى "الضبرس
 
 4119 -4118: "الرصاص المصبوب"* 

 18، وانتهت في 1008ديسمعبر/كانون األول  10شّنت إسبرائيل عملية عسكبرية على غزة، عدأت في 
، أسفبرت عن مقتل وجبرح ”البرصاص المصعوب“ ، وأطلقت عليها عملية1004ينايبر /كانون ثاني 

 آالف الفلسطينيين، وتدميبر هائل للمنازل وللعنية التحتية.
 
 :4114 "عامود السحاب"* 

أيام أسفبرت عن  8، استمبرت لمدة 1011شنت إسبرائيل عملية عسكبرية ثانية في نوفمعبر/تشبرين ثاني 
 .”عامود السحاب“إسبرائيل اسم  مقتل وجبرح ال شبرات من الفلسطينيين في عملية أطلقت عليها

 17/6/4112، رأي اليوم، لندن
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 بينهم ناشط إغاثي ةفلسطينيين بسوري سبعةاستشهاد مجموعة العمل:  .48

الجئين فلسطينيين استشهدوا االثنين  0قالت مجموعة ال مل من أجل فلسطينيي سوبرية إن : دمشق
 جبّراء الصبراع الدائبر في سوبرية.

يان صحفي الثالثاء أن الشاب عالء عمبر أعو ناصبر قضى جبّراء سقوط وأوضحت المجموعة في ع
 صابروخين على مخيم النيبرب في حلب.

وعّينت أن الالجئ أعو ال عد خليل الملقب أعو ال عد شمدين استشهد في مخيم اليبرموك على إثبر 
مؤكدة  صفد،اغتياله من قعل جماعة مسلحة عثالث برصاصات من مسدس كاتم للصوت في شابرع 

 أن شمدين عضو في تجمع أعناء اليبرموك وعضو المجلس المدني للمخيم.
ونوهت إلى أن الالجئ أحمد علي قاسم واعنيه محمدو م اوية إضافة لالجئ أعو وحيد غازي قضوا 

 جبراء القصف على منطقة زملكا عبريف دمشق.
حي الحجبر عامًا( من سكان  58وذكبرت المجموعة أن الالجئ الفلسطيني محمد جميل سليمان )

 األسود عبريف دمشق قضى تحت الت ذيب في سجون النظام السوبري.
ولفتت  وأشابرت إلى أن الالجئ عالء عمبر أعو ناصبر قضى جبراء االشتعاكات في مخيم اليبرموك.

إلى اغتيال الناشط اإلغاثي وعضو تجمع أعناء اليبرموك والمجلس المدني لمخيم اليبرموك "أعو ال عد 
 مسلحة داخل مخيم النيبرب. خليل" من قعل مجموعة

 17/6/4112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 
 القصى ومحيطه المسجد أنفاق وقاعات جديدة تتهدد"صفا":  .49

افتتح االحتالل اإلسبرائيلي مؤخبًرا أنفاًقا وقاعات جديدة أسفل وفي محيط المسجد األقصى المعابرك، 
عشبر سنوات من الحفبريات شعه السبرية، لتنضم  تحديًدا أسفل عاب المطهبرة ووقف حمام ال ين، ع د

 م.1460عذلك إلى عشبرات األنفاق التي تم حفبرها منذ احتالل شبرقي القدس عام 
برث ثقافي  –وسمى االحتالل الموقع المذكوبر عـ"مبركز الزوابر  خلف جدابرنا"، وعبّرفه عأنه موقع وا 

سبرائي ليين أكدوا أن الموقع ععابرة عن يهودي يحكي قصة المكان، برغم أن علماء آثابر فلسطينيين وا 
 سلسلة أعنية إسالمية عبريقة تم عنائها في فتبرات إسالمية مت ددة، وفي مبركزها الفتبرة المملوكية.
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وبرغم أن حفبر تلك األنفاق يسيبر عسبرية تامة، إال أن مؤسسة األقصى للوقف والتبراث استطاعت 
ت التي تساهم في فضح ممابرسات الوصول للمنطقة عدة مبرات، وكشفت عن قسم كعيبر من الحفبريا

 االحتالل، وفق ما يقول مديبر اإلعالم عالمؤسسة محمود أعو ال طا لوكالة "صفا".
م ع د احتالل 1460ويتحدث أعو ال طا عن عداية حفبر األنفاق، قائاًل إن الحفبريات عدأت ف لًيا عام 

أجانب ضمن المخطط  األقصى وشبرقي القدس معاشبرة، ولكن سعق ذلك حفبريات نفذها علماء آثابر
 م.1440ال المي إليجاد برواية تلمودية للدولة ال عبرية التي كان يخطط لها في أبروقة ال الم قعل عام 

متبًرا، وكان يسيبر في اتجاه واحد، أي ليس له منفذ خبروج، حتى  60ويصل طول هذا النفق إلى 
ي أسفل الجدابر الشمالي م من جهة الشمال أسفل المدبرسة ال مبرية، أ1446جبرى افتتاحه في عام 

 لألقصى.
ويوضح أعو ال طا أن هناك شعكة من األنفاق تعدأ وسط سلوان جنوعي األقصى وتتجه شمااًل إلى 
حي وادي حلوة، وتختبرق الجدابر الجنوعي للعلدة القديمة وتصل للزاوية الجنوعية الغبرعية لألقصى، 

دة وتصل إلى السوبر الشمالي لها عند ومن ثم تختبرق المسجد وتصل للجهة الشمالية، وتختبرق العل
 عاب ال امود وصواًل إلى منطقة مغابرة الكتان.

آالف متبر، فيما تصل أعماق الحفبريات  3وتعلغ أطوال شعكة األنفاق من سلوان حتى مغابرة الكتان 
 متبًرا. 15متبًرا في ع ض المناطق، وفي مناطق أخبرى تعلغ  11أمتابر إلى  5من 

نفاق في شبرقي القدس وغبرعها تتم عشكل سبري، ولم يتم الكشف عنها أو وهناك عشبرات حفبريات األ
أسفل ومحيط عحفبرية  50حتى االطالع عليها، وما هو م بروف لدى مؤسسة األقصى وجود نحو 

 األقصى.
 17/6/41127وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 مؤسسة القصى: أكثر من خمسين مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد القصى .51

قالت مؤسسة األقصى للوقف والتبراث في عيان لها يوم الثالثاء إن شبرطة االحتالل اعتقلت اثنين من 
وهما فبراس سواعد من مدينة شفاعمبرو وعالء الجوالني من مدينة  "مصاطب ال لم  "طالب مشبروع 

 واقتادتهم الى مبركز التحقيق )القشلة(. ،القدس
ى المعابرك على مبرحلتين؛ األولى في ساعات الصعاح مستوطنا المسجد االقص 51الى ذلك اقتحم 

حيث قام المقتحمون عجولة في أبرجاء  جليك،والثانية ع د الظهبر، وتمثلت عالحاخام المتطبرف يهودا 
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األقصى عدأت من عاب المغابرعة مبروبرا عالمسجد القعلي المسقوف وانتهاًء عمنطقة عاعي التوعة والبرحمة، 
 يب حول تابريخ وم الم الهيكل المزعوم.وتضمن االقتحام شبروحات وأكاذ

 17/6/4112، أم الفحم، مؤسسة القصى للوقف والتراث
 
 والغارات تتواصل على غزة واصابات خالل مواجهات مع االحتالل في الضفة اعتقاالت .50

مواطنًا، عحسب نادي  50الليلة قعل الماضية  اإلسبرائيلي عتقل االحتاللا  مندوعو "األيام"، وكاالت:
 ، عحسب الجيش اإلسبرائيلي. 100يبر، ليبرتفع عدد الفلسطينيين الم تقلين في خمسة أيام إلى األس

وشن الطيبران اإلسبرائيلي ليل االثنين الثالثاء، أبرعع غابرات على قطاع غزة، عحسب ما أفاد مصدبر 
فلسطيني والجيش اإلسبرائيلي الذي أوضح ان الغابرات جاءت بردًا على إطالق صابروخ على  أمنى
 براضي اإلسبرائيلية.األ

كما انتهكت قوات االحتالل، صعاح أمس، حبرمة مسجد جمال ععد الناصبر، وذلك عإلقاء جنودها 
القناعل الصوتية والمسيلة للدموع داخله، ما أدى إلى تحطم عدد من نوافذه، خالل اقتحامهم مدينتي 

 برام هللا والعيبرة، ودهمهم عدة منازل في أحياء متفبرقة فيهما.
مواجهات مع االحتالل نجم عنها عددًا من اإلصاعات في عدة أماكن في الضفة أعبرزها:  واندل ت

 .لخليلاو ، قبرية نحالين غبرب عيت لحم عايدة،مدينتي عيت جاال وعيت لحم، مخيم ، جنين، عيت لحم
 18/6/4112اليام، رام هللا، 

 
 ندي وضابطويستخدم أكثر من ألف ج منزاًل بالضفة 791داهم ياالحتالل  معطيات: .52

عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلهم أن ، 17/6/4112، فلسطين أون الينذكبر موقع 
االحتالل اإلسبرائيلي في الضفة الغبرعية المحتلة، علغ خالل ال ملية ال سكبرية التي تشنها عحثا عن 

 شخصا. 140ثالثة مستوطنين مفقودين، 
لحقوق اإلنسان، فؤاد الخفش، إن "قوات االحتالل  وفي مؤتمبر صحفي اليوم، قال مديبر مبركز أحبرابر

 منزال عالضفة الغبرعية". 041داهمت 
 101وتاعع الخفش أن "قوات االحتالل اعتقلت من مدينة الخليل جنوب الضفة الغبرعية وحدها 

 منزال". 500مواطن، وداهمت 
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وسائل إعالم إسبرائيلية نقاًل عن مندوعيها والوكاالت، أن ، 18/6/4112اليام، رام هللا، وجاء في 
أكثبر من  المداهمات عحثًا عن المستوطنين المفقودين،عينت أن الجيش اإلسبرائيلي استخدم في عملية 

 جندي وضاعط. 1000
 
 بين السر  المضربين عن الطعام عد  إصابات بفيروس م   نادي السير: ثمانية .53

، أن ثمانية أسبرى فلسطينيين من أكد "نادي األسيبر" الفلسطيني أمس وكاالت: -فلسطين المحتلة 
 المضبرعين عن الط ام أصيعوا عفيبروس م د في الحلق، ويقع ون في أحد المستشفيات "اإلسبرائيلية".

على التوالي، نقلوا في  55وأشابر إلى أن عددًا كعيبرًا من األسبرى المضبرعين عن الط ام لليوم ال 
 لصحية.اآلونة األخيبرة إلى المستشفيات إثبر تدهوبر أوضاعهم ا

وأوضح محامي النادي جواد عولس أنه توجه لألطعاء في المستشفى الذين أكدوا له أن الفيبروس نتج 
عن نقص في المناعة لدى األسبرى، وحذبروا من خطوبرة وض هم الصحي السيما أن عددًا منهم لديه 

 مشكالت في نعضات القلب، وجمي هم ي انون نقصًا في أوزانهم.
 18/6/4112الخليج، الشارقة، 

 
 في الضفة والقطاع مئات يتظاهرون تنديدًا باعتداءات االحتاللالغزة:  .54

تظاهبر مئات المواطنين، أمس، أمام مقبر األمم المتحدة عمدينة غزة، تنديدًا عاعتداءات  حسن جعبر:
 االحتالل على المواطنين في مدينة الخليل وقطاع غزة وحملة االعتقاالت في الضفة الغبرعية.

كون في التظاهبرة الالفتات المنددة عال دوان وبرددوا هتافات تطالب عوقف جبرائم االحتالل وبرفع المشابر 
 في الضفة الغبرعية عحضوبر كوادبر وقادة وممثلين عن القوى الوطنية وأعضاء الجعهة الديمقبراطية.

وفي ختام االعتصام انطلق المشابركون في مسيبرة براجلة الى مقبر اللجنة الدولية للصليب األحمبر 
المدينة للتضامن مع األسبرى المضبرعين عن الط ام بردد خاللها المشابركون الش ابرات المتضامنة مع ع

 األسبرى في سجون االحتالل المضبرعين عن الط ام.
 18/6/4112اليام، رام هللا، 

 
 جديد!عرضة للجوء  "حي الزيب"عين الحلوة: سكان  .55

ين الحلوة، الذين يقابرب عددهم عما يقابرب تبرتفع صبرخة أهالي حي الزيب في مخيم ع: انتصابر الدنان
أ. العزبري، عدعوى أنه المالك لألبرض  من قعل ألف أسبرة، ع دما ُقّدمت في حقهم عالغات عحث وتحبر
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التي يسكنون عليها، والتي تعلغ مساحتها سع ة آالف ومئة متبر مبرعع، علمًا أن المنطقة هي من 
حتاني للمخيم. وهي منطقة من المخيم القديم الذي ضمن مخيم عين الحلوة، التي تقع في الشابرع الت

يتعع "األونبروا" من حيث اإلدابرة والخدمات منذ تابريخ النكعة، حيث ان أهالي حي الزيب يسكنون في 
 هذه المنطقة منذ أن أتوا إلى مخيم عين الحلوة مع عدايات النكعة، أي منذ ست وستين سنة.

في المخيم، فقد اطل ت مديبرة "األونبروا" على ملف القضية،  وع د التحبركات التي قام عها أهالي الحي
وأوكلت محامية لمتاع ة القضية مع النياعة ال امة وصاحب األبرض، مقدم الدعوى، لتتم م الجة 
الموضوع، وعدوبره زابر العزبري ال ميد ماهبر شعايطة في المخيم، لوض ه في أجواء القضية، عابرضًا 

خالؤ  ما عي ها للساكنين.عليه إما استبرجاع األبرض وا   ها من الساكنين عليها، وا 
وفي كال الحالين فإن أهالي هذا الحي، يش برون عالقلق والخوف على مصيبرهم، ومصيبر عائالتهم 

 التي قد تكون عبرضة للسجن أو الفتبراش الطبرق منازل لها.
18/6/4112 بيروت، السفير،  

 
 "أي المريكيةالصراع العربي اإلسرائيلي في استطالعات الر عرض كتاب " .56

في ظل المساعي األمبريكية الحثيثة من أجل استئناف عملية السالم في الشبرق : أحمد محمود عبرض
األوسط، وعبروز عوامل فشل جديدة، قد تضبر عالخطط األمبريكية الست ادة األبرض التي فقدتها في 

ية عالحديث عن برؤية البرأي المنطقة ع د البرعيع ال برعي، ُشِغَلت ع ض الدوائبر العحثية واألكاديمية ال برع
ال ام الداخلي في الواليات المتحدة لألوضاع في الشبرق األوسط، وتطوبرات عملية السالم في 

 المنطقة.
وفي هذا اإلطابر، صدبر عن المبركز ال برعي لألعحاث ودبراسة السياسات، كتاب ع نوان "الصبراع 

سبر أعو برمان، يتناول اتجاهات البرأي اإلسبرائيلي في استطالعات البرأي األمبريكية" للعاحث يا-ال برعي
، فيما يت لق عالصبراع ال برعي 1008و 1441ال ام في الواليات المتحدة خالل الفتبرة عين عاَمْي 

 اإلسبرائيلي.
ويحاول الكتاب اإلجاعة عن عدد من األسئلة، مثل: ماهية أوجه التشاعه واالختالف عين استطالعات 

عقضايا الصبراع في منطقتنا، وأسعاب اختالف آبراء األمبريكيين  البرأي األمبريكية المختلفة ذات الصلة
عين قضية وأخبرى، وكذلك أسعاب هذا االختالف، وما إذا كانت هذه اآلبراء تتغيبر إزاء هذه القضايا 

 عين فتبرة وأخبرى، وطعي ة ال وامل التي تؤثبر في هذه المتغيبرات كلها؟
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ه الدكتوبر أعو برمان لنيل دبرجة الدكتوبراه، من إحدى الكتاب في األساس هو البرسالة التي تقدم عها مؤلف
الجام ات األمبريكية، ويقول إن هذا ساعده على االطالع المعاشبر على تطوبر البرأي ال ام األمبريكي 

 من أهم قضايا المنطقة، وتطوبر دبراسات البرأي ال ام ذاتها، في الواليات المتحدة.
17/6/4112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 دعم السيسي بسري ة  تام ة  للحفاظ على مصالحها ى تل أبيبعلت: أحرونو يديعوت  .57

ما هي مؤهالت البرئيس المصبرّي الجديد، ععد الفتاح السيسي التي  زهيبر أندبراوس: –الناصبرة 
تستحث اإلسبرائيليين على االستنفابر لتثعيت حكمه؟، هذا هو السؤال الذي طبرحه الم لق ال سكبرّي في 

نوت( على اإلنتبرنت، برون عن يشاي، الذي يبرى أّنه يتحّتم على الدولة موقع صحيفة )يدي وت أحبرو 
ال عبرّية عمل المستحيل من أجل إنجاح السيسي لألسعاب التالية: السيسي يقود الم بركة ضّد كل 

 الذين يحاولون إعادة اإلسالم لصدابرة ال الم.
ّي من الحق في استخدام إفشال حكم السيسي ي ني حبرمان الغبرب من تمتع الطيبران الحبرعّي الغبرع

األجواء المصبرّية، والتوقف عن منح حامالت الطائبرات األمبريكّية األفضلية لدى اإلعحابر في قناة 
السويس. يتولى السيسي، عبرأي الُمحلل اإلسبرائيلّي، قيادة مواجهة مفتوحة مع قوى الجهاد ال المّي، 

الغبرب إلى ضّخ مليابرات الدوالبرات من التي ُتهدد مصالح إسبرائيل والغبرب. من هنا يدعو عن يشاي 
أجل منع حدوث انهيابر اقتصادّي يؤجج عدوبره ثوبرة ضد حكم ال سكبر، ويشدد على ضبروبرة تبركيز 

 .قمع المتطبرفيناالستثمابر في العداية على دعم الجيش واألجهزة األمنّية المصبرية التي تتولى مهمة 
جل من دوبرها في دعم حكم السيسي، مستذكبًرا ويشدد عن يشاي على أّنه يتوجب على إسبرائيل أال تخ

عأّنها تقوم عذات الدوبر الذي تقوم عه دول الخليج واألبردن. مع ذلك، ُيوصي الُمحلل صّناع القبرابر في 
تل أعيب عدعم النظام الجديد في مصبر على نابر هادئة، عدون شوشبرة وعدون إدخال وسائل اإلعالم 

إلى نتائج ال ُتحمد عقعاها، على حّد ت عيبره. عالوة على  على الخط، ألّن من شأن ذلك، أْن يؤّدي
ذلك، انتقد عن يشاي تصبريحات وزيبر الخابرجّية اإلسبرائيلّي، أفيغدوبر ليعبرمان، الذي تحدث عن إقامة 
عالقات علنّية مع الس ودية ومع عدًد من دول الخليج، وقال إّن هذه التصبريحات ال تجدي نفً ا، عل 

حداث األضبرابر في الجهود اإلسبرائيلّية السبرّية لتطويبر عالقات مع دوٍل على ال كس من شأنها إ
سالمّية وصفها عالم تدلة. ولفت إلى أن ما ُسمّي في العداية عالبرعيع ال برعّي فتح العاب على  عبرعّية وا 
مصبراعيه أمام دولة االحتالل إلقامة عالقات مع دول لم تُكن تحلم عالوصول إليها قعل اندالع أعمال 

 في تونس. 1010حتجاجات األولى في ال ام اال
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ونّعه في مقاله التحليلّي إلى أّن اإلعالن على المأل عن عالقات مع دولة عبرعّية هنا أْو دولة إسالمّية 
هناك، سيجلب األضبرابر إلسبرائيل على المستوى اإلقليمّي والدولّي أيًضا، عحسب ت عيبره. وبرأى أّن 

مصبر يجب أْن يتبرّكز في تثعيت االقتصاد، كما أّنه من مصلحة الس ي اإلسبرائيلّي البرئيسّي في 
إسبرائيل، عبرأي عن يشاي، أْن ت ود مصبر إلى تعوأ دوبرها البريادّي في الوطن ال برعّي، ولكّنه حّذبر مبّرة 
أخبرى، من أّن المساعدات اإلسبرائيلّية لمصبر في المجال االقتصادّي يجب أْن تّتم عصوبرة سبرّيٍة وعلى 

ّنه في حال فشل القيادة السياسّية في مصبر عإنقاذ االقتصاد المصبرّي، فإّن غضب نابر هادئة، أل
 الجماهيبر في عالد النيل سيتحّول صوب الدولة ال عبرّية، على حّد قوله.

ومن الناحية األخبرى، يتحتّم على النظام الجديد أْن ي مل من أجل مصالحة، التي تخدم في نهاية 
. وقال أيًضا إّن النظام الجديد في مصبر عقيادة السيسي، هو حالة نادبرة المطاف المصالح اإلسبرائيلّية

جًدا، ذلك أّن إسبرائيل هي التي تحمل عطاقة دخوله إلى واشنطن والحصول على المساعدات 
االقتصادّية وال سكبرّية من الواليات المتحّدة األمبريكّية، وفي المقاعل، فإّن نظام السيسي الجديد يحمل 

تاح الهدوء على الحدود الغبرعّية للدولة ال عبرّية. وخُلص إلى القول إّنه مّما ال شّك فيه أّن في ج عته مف
للسيسي سيكون دوبًرا مهًما جًدا في النضال اإلقليمّي ضّد ما أسماه عاإلبرهاب، وهذا النضال الذي 

 يجبري اليوم في كلٍّ من ليعيا، تونس، ال براق وسوبرّية، على حّد زعمه.
17/6/4112ندن، رأي اليوم، ل  

 
 برامج سياحية مع فلسطين إيجادالنسور يؤكد أهمية  .58

الثالثاء  أمسالنسوبر في مكتعه عبرئاسة الوزبراء  ععد هللااستقعل برئيس الوزبراء الدكتوبر  :عتبرا –عمان 
وزيبرة السياحة واالثابر الفلسطينية برولى م اي ة، عحضوبر وزيبر ال مل ووزيبر السياحة واالثابر الدكتوبر 

واكد برئيس الوزبراء حبرص االبردن على فتح مجاالت اوسع للت اون المشتبرك مع  لقطامين.نضال ا
 دولة فلسطين ال سيما في مجال السياحة.

ولفت برئيس الوزبراء عهذا الصدد الى انه ال يمكن التفكيبر عالسياحة في العلدين اال وفق عبرامج مشتبركة 
 سياسية وجغبرافية. ألسعابوذلك 

 18/6/4112الرأي، عمان، 
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 جودة يبحث مع مبعوث المم المتحدة روبرت سيري عملية السالم .59

عحث وزيبر الخابرجية وشؤون المغتبرعين ناصبر جودة امس الثالثاء مع مع وث األمم  :عتبرا –عمان 
المتحدة الخاص ع ملية السالم بروعبرت سيبري آخبر التطوبرات والمستجدات المت لقة عالقضية 

 ائق التي ت تبرض عملية السالم.الفلسطينية والتحديات وال و 
واكد الطبرفان خالل اللقاء اهمية استمبرابر التنسيق والتشاوبر والتواصل عين الجانعين ومع جميع 

 االطبراف عهدف تحقيق السالم.
 18/6/4112الرأي، عمان، 

 
 وسلمته للمملكة "إسرائيل"فاعتقلته  القصى..المسجد وَصلى في  اخترق الحدود.. .61

المحامي موسى ال عدالالت أن مواطنًا أبردنيًا تمكن من اختبراق برادابرات جيش قال : مؤيد عاجس
االحتالل، وتسلل مشيًا على األقدام ععبر األغوابر الشمالية، في شهبر فعبرايبر الماضي، معينًا أنه صلى 
في المسجد األقصى، واعتقلته قوات االحتالل أثناء تصدي المبراعطين للمستوطنين الم تدين على 

 ألقصى، وقامت عاحتجازه لمدة شهبر قعل تحويله إلى المملكة.ساحات ا
وعين ال عدالالت، أن المواطن الشاب ععدالبرب عمابرين، وهو من المنتمين للتيابر السلفي الجهادي، 

في سجن الموقبر، ووجهت له محكمة أمن الدولة تهمتي، التسلل  1014-3-15يمكث منذ تابريخ 
إلى تهمة القيام عأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها ت كيبر  غيبر المشبروع ععبر الحدود، عاإلضافة

 صفو ال القات مع دولة صديقة.
وعن تحويله للملكة، أوضح ال عدالالت أن الحكومة اإلسبرائيلية ال تعدي اهتمامًا عاالتفاقيات الدولية 

دولة  مع األبردن، ولم تكن لتسلمه للمملكة، لوال قضية مقتل القاضي برائد زعيتبر، حيث قامت
 االحتالل عتسليم عدد من األسبرى األبردنيين، محاولة منها إلبرضاء الجانب األبردني، وفقًا لل عدالالت.

وعحسب ال عدالالت، فإن عمابرين قال للجنود الذين قاموا عاعتقاله، ع د التدقيق على هويته األبردنية، 
 "نحن قادمون".لهم: قال 

عن عمابرين، الذي دخل في إضبراب مفتوح عن الط ام  وطالب ال عدالالت الحكومة عضبروبرة اإلفبراج
منذ يومين، ال سيما أن الجانب اإلسبرائيلي قام عتسليمه للملكة فقط، دون تقديم شكوى ضده، واصفًا 
 إعقاء عمابرين في السجن، محاولة تقبرب وغزل من جانب حكومتنا تجاه الكيان الصهيوني، وفق قوله. 

 18/6/4112السبيل، عمان، 
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 "فتح اإلسالم"إلى  االنتماءء اللبناني يطلب اإلعدام لفلسطيني بتهمة القضا .60

طلب قاضي التحقيق ال سكبري عماد الزين في قبرابر اتهامي أصدبره، عقوعة اإلعدام للفلسطيني 
إلى تنظيم إبرهاعي مسّلح "فتح اإلسالم"، ومبراقعة الضاعط في حبركة "فتح"  النتمائهالموقوف )ب.ش( 
. وأصدبر مذكبرة إلقاء قعض في الغتيالهب عطالل األبردني عهدف وضع ععوة طالل العالغي الملقّ 

 حّقه.
 18/6/4112السفير، بيروت، 

 
 في فلسطين التالسيمياتنفيذ برنامجها الطبي لمساعدة مرضى  تستكمل"الهالل الحمر اإلماراتي"  .62

في  التالسيميامبرضى  أكملت هيئة الهالل األحمبر اإلمابراتي تنفيذ عبرنامجها الطعي لمساعدة: )وام(
يصالها إلى المبراكز الصحية التاع ة لوزابرة الصحة الفلسطينية لتسليمها  فلسطين عشبراء األدوية لهم وا 

 تكلفته.للمبرضى، خاصة الفئات المحتاجة منهم، وال يمكنهم شبراء أدويته البرتفاع 
ات الدولية عالنياعة، إن وقال حميد براشد الشامسي نائب األمين ال ام لهيئة الهالل األحمبر للمساعد

هذا العبرنامج الطعي الذي نفذه مكتب الهالل في برام هللا عالضفة الغبرعية جزء من عبرنامج مساعدات 
شامل، تنفذه الهالل في األبراضي الفلسطينية، حيث يحظى األخوة الفلسطينيون عاهتمام كعيبر من 

 بروف الص عة التي يواجهونها.جانب القيادة ال ليا للهالل األحمبر لمساعدتهم على تخطي الظ
 التالسيمياألف دبرهم لتنفيذ عبرنامج شبراء أدوية  106وأوضح الشامسي أن الهيئة خصصت مليونين و

للمبرضى الفلسطينيين، حيث تم شبراء األدوية من السوق المحلي الفلسطيني وتسليمها لوزابرة الصحة 
 للمبرضى.الفلسطينية لتتولى صبرفها 
في فلسطين عهذه المعادبرة اإلنسانية  التالسيميان عجم ية أصدقاء مبرضى وأشاد مسؤولون فلسطينيو 

من جانب هيئة الهالل األحمبر اإلمابراتي، وقالوا إنها ت عبر عن نهج إنساني سليم تتع ه دولة اإلمابرات 
 وقيادتها البرشيدة تجاه اآلخبرين، خاصة المحتاجين منهم.

18/6/4112الخليج، الشارقة،   
 
 ل حكومة الوفاق مسؤولية "اختطاف" ثالثة مستوطنينواشنطن ترفض تحمي .63

قالت الناطقة البرسمية عاسم وزابرة الخابرجية األميبركية جنيفبر عساكي انه في  :س يد عبريقات -واشنطن
الوقت الذي "ُتظهبر الدالئل األولية ضلوع حبركة حماس في اختطاف المستوطنين الشعان الثالثة" 
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فإنه ليس لدى الحكومة األميبركية دالئل على توبرط حكومة الذين اختفوا يوم الخميس الماضي، 
 الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة في "عملية االختطاف".

وقالت عساكي في م برض بردها على أسئلة وجهتها القدس عخصوص هذه القضية: "لقد تحدث 
ادبرة من البرئيس البرئيس الفلسطيني محمود ععاس مع برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو عمع

ععاس ودان جبريمة االختطاف، وكبربر التزام السلطة الفلسطينية عاستمبرابر التنسيق األمني مع إسبرائيل 
 لضمان سالمة المبراهقين اإلسبرائيليين وعودتهم".

وأكدت عساكي أن وزيبر الخابرجية جون كيبري الذي تحدث مع عدد من المسؤولين ال برب صعاح 
س وزبراء إسبرائيل عنيامين نتنياهو" وعحث م ه قضية االختطاف وقضايا االثنين "تحدث أيضًا مع برئي

 أخبرى.
وقالت عساكي، ان الواليات المتحدة أعدت است دادها لمد يد ال ون إليجاد المستوطنين الثالثة 

 15وضمان عودتهم في أسبرع وقت ممكن. وكبربرت عساكي فحوى العيان الذي أصدبرته األحد )
عدة" تدل على أن حبركة حماس "شابركت في خطف اإلسبرائيليين  حزيبران( عن "وجود مؤشبرات

الثالثة" يوم الخميس الماضي "وال نزال نعحث عن تفاصيل عشأن المسؤولين عن هذا ال مل اإلبرهاعي 
العشع، برغم أن مؤشبرات عدة تقود إلى ضلوع حبركة حماس فيه"، مؤكدة أن اإلدابرة األميبركية ال تزال 

عية، وأن الواليات المتحدة مستمبرة في تقديم الدعم الكامل إلسبرائيل في ت تعبر "حماس" منظمة إبرها
عمليات العحث التي تقوم عها في الضفة الغبرعية، موضحة أن واشنطن "تشجع عمليات العحث 

 المشتبركة عين الفلسطينيين واإلسبرائيليين".
تخفيف "اليد  وحول سؤال القدس دوت كوم، عخصوص ما إذا كان الوزيبر كيبري طلب من إسبرائيل

الثقيلة" التي يوجهها االحتالل اإلسبرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين القاع ين تحت االحتالل والتي 
أدت إلى "اختطاف المئات" من المدنيين الفلسطينيين وقتل مواطن على األقل، واصاعة عدد آخبر 

سبرائيل( القائم  قالت عساكي: "لقد تحدثنا م هم عن أهمية استمبرابر التنسيق األمني )عين الفلسطينيين وا 
 عينهما، وععبرنا لكال الطبرفين عن قلقنا في ضوء ال واطف الجياشة".

وحول اتهامات نتنياهو لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة، وان تشكيلها قال لـ "االختطاف"، 
القول عأن النماذج قالت عساكي: "إن التحقيقات جابرية في مالعسات عملية االختطاف، ولكن يمكنني 

الساعقة من ممابرسات حماس تشيبر إلى ضلوعها في هذه ال ملية، ولكنني ال أبريد ان أقفز إلى إي 
 حكم في الوقت البراهن".
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وحول أي نماذج تتحدث عنها حول ضلوع حماس ع مليات مماثلة قالت عساكي: "نحن نتحدث عن 
نا ن تعبر حماس منظمة إبرهاعية، ولم يطبرأ أي أساليب واس ة مماثلة في الساعق" وأضافت: "إننا ال زل

تغيبر على ذلك، ولكننا وفق ما ن برفه فإن حماس ليس لها مواقع أو دوبر في الحكومة الحالية، وعكل 
االعتبراف عإسبرائيل، نعذ ال نف وااللتزام عاالتفاقيات -وضوح نؤمن أن االلتزام عمعادئ البرعاعية 

سبرائيل كل شبروطا مبرج ية لت امل الواليات المتحدة مع أي حكومة يش -المعبرمة عين الفلسطينيين وا 
 فلسطينية".

نتنياهو عوجود "مكتب أمامي تقوده السلطة ومكتب خلفي  ادعاءاتوبرفضت عساكي الت ليق على 
 تقوده حماس" مكبربرة القول: "إن حماس ليس لها دوبر في الحكومة الحالية".

كية في حال ثعوت أن حماس أعطت األوامبر وبرفضت عساكي الت ليق حول نوايا اإلدابرة األميبر 
 الختطاف المستوطنين الثالثة، مكتفية عاإلشابرة مبرة أخبرى إلى "سياق التحقيقات الجابري".
18/6/4112القدس، القدس،   

 
 بلير يدين اختطاف ثالثة مستوطنين إسرائيليين .64

طنين إسبرائيليين في مستو  3أدان المع وث الخاص للجنة البرعاعية الدولية، توني عليبر، "اختطاف" 
الضفة الغبرعية، فيما جدد برئيس وزبراء االحتالل اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو اتهامه لحبركة حماس 

 عالمسؤولية عن اختطافهم.
وقال عليبر في مستهل اجتماع مع نتنياهو في غبرعي مدينة القدس المحتلة "أود أن أععبر عن إدانتي 

أود أن أععبر عن تضامني الكعيبر مع عائالتهم في هذه لما حدث، من اختطاف الشعان الثالثة، و 
 اللحظات الص عة".

17/6/4112، فلسطين أون الين  
 
 الشرقي" لغوته: اإلسالم طريقًا لسيرة الشاعر -"الديوان الغربي  .65

"كتاب المغني"، "كتاب حافظ"، "كتاب التفكيبر"، "كتاب الحزن"، "كتاب الحكم"، : إعبراهيم ال بريس
"كتاب زليخة"، "كتاب الساقي"، "كتاب األمثال"، "كتاب الفابرسي"، "كتاب الخلد"... "كتاب تيموبر"، 

عناوين مت ددة لفصول في كتاب شامل قد يعدو، للوهلة األولى، للقابرئ، انه كتاب شبرقي له عالقة 
لى معاشبرة عاإلسالم وفابرس والتبراث ال برعي. والقابرئ إذ ي تقد هذا، سيكون مصيعًا، لكنه لن يصل إال ا

نصف الحقيقة، ذلك ان الكتاب الم ني هنا، يغوص في بروح الشبرق على مدى صفحاته التي تقابرب 
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الخمسمئة صفحة، لكنه ُكتب في أوبروعا، في وسط أوبروعا، وعاأللمانية عند عدايات القبرن التاسع 
عشبر. إنه ينتمي الى ذلك ال الم وذلك الزمن، على برغم امتالء صفحاته كلها عأسماء وأفكابر 
حاالت مستمدة تمامًا من عالمي الشبرق واالسالم، وأيضًا على برغم ان الحكايات التي يحكيها،  وا 
حتى لئن كانت ذات أصول توبراتية او مسيحية، تعدو مستقاة معاشبرة من التفسيبر اإلسالمي لها. ومن 

، ألن ي برف ان صاحب تلك الصفحات هو الشاعبر األلماني الكعيبر غوته، لن يدهشه هذا األمبر أعداً 
غوته الذي أولع عالشبرق واالسالم منذ صعاه العاكبر، كان من المنطقي له في نهاية األمبر ان يضع 

، براغعًا منه West-Ostlicher Divanذلك السفبر الخالد الذي ج ل عنوانه "الديوان الغبرعي الشبرقي" 
نية واسطة إعداعية في ان يكون، من ناحية ت عيبرًا عن حعه لثقافة االسالم والشبرق، ومن ناحية ثا

 للتقبريب عين الشبرق والغبرب.
ومهما يكن من أمبر يمكن القول عكل عساطة ان غوته البرومنطيقي لم يكن من الغبريب عليه أن 
قعال إلى وضع هذا الديوان خالل فتبرة كان يش بر فيها ان اوبروعا، التي ينتمي اليها  ينصبرف عجد وا 

الكثيبر مما كان يأمل منها. حدث ذلك حين حلت وعمل طوياًل من أجل ثقافتها، لم ت د ت طيه 
كما عالنسعة الى  -الهزيمة النهائية عناعوليون عوناعبرت، الذي كان يشكل مثاًل أعلى عالنسعة الى غوته 

. وأمام تلك الهزيمة، عل حتى قعل ذلك، أمام األخطاء التي ابرتكعها -غيبره من المفكبرين األوبروعيين 
برة، كانت هناك خيعة األمل ال امة التي استشبرت عشكل مدهش تجاه ناعوليون خالل سنواته األخي

وهو ما سيحدث ع د ذلك  -ناعليون وتصبرفاته ع دما كان، والثوبرة الفبرنسية أماًل للش وب والمثقفين 
. إذًا انطالقًا من -عقبرن ونّيف عالنسعة الى ستالين وموقف المفكبرين والمثقفين الكعابر في ال الم منه 

عدا مشتبركًا عينهم، براح كعابر المفكبرين األوبروعيين يعحثون عن الحلول المثلى في مناطق  هنا ومن همّ 
كما عن مثل عليا في مناطق أخبرى يحّلونها مكان الصنم الذي هوى. وعالنسعة الى غوته كان كل 

ات شيء جاهزًا ومقدبرًا سلفًا. فهو كان اهتم عالشبرق، ثم عاإلسالم، عاكبرًا، حين كان يجمع الم لوم
لكتاعة مسبرحيته عن "محمد" )صّلى هللا عليه وسّلم(، وانكب حينذاك على دبراسة اللغة ال برعية، أسوة 
عال عبرية والفابرسية. لكنه لئن كان قد فشل في إتقان ال برعية، فإنه عّوض على ذلك من خالل ت ّمقه 

دها ذات مبرة، وأيضًا في قبراءة كل ما تبرجم من آداب عبرعية وفابرسية، وال سيما "الم لقات" التي قل
الشبرقي"  -قصائد الشنفبرى، التي سنجد صدى لها في واحدة من أجمل قصائد "الديوان الغبرعي 

الحقًا. ع د ذلك، وفي الوقت الذي كان فيه ناعوليون ينهابر، ويخيب أمل غوته وغيبره نتيجة ذلك، 
برأه غوته فكان األمبر حدث أن تبرجم المستشبرق جوزيف هامبر ديوان "حافظ الشيبرازي". على الفوبر ق

عالنسعة اليه أشعه عإشبراق ما ع ده اشبراق. كتب في يومياته كلمتين فقط: "حافظ، ديوان" ولكن عأحبرف 
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وفق تبرجمة الدكتوبر ععدالبرحمن عدوي الذي نقل الديوان الى  -كعيبرة تنم عن حماسته. ثم كتب الحقًا 
لغبرعي": "لقد ش برت ش وبرًا عميقًا عوجوب ال برعية في األبرع ينات ع نوان "الديوان الشبرقي للمؤلف ا

الفبرابر من عالم الواقع المملوء عاألخطابر التي تهدده من كل جانب في السبر وفي ال النية، لكي أحيا 
في عالم خيالي مثالي، أن م فيه عما شئت من المالّذ واألحالم عالقدبر الذي تحتمله قواي". وكان هذا 

 ال الم، عالطعع، عالم الشبرق.
، ثم أضاف اليه في الطع ة 1814الشبرقي" في شكله األول في ال ام  -وته "الديوان الغبرعي نشبر غ

النهائية نحو أبرع ين قط ة جديدة، عين قصيدة ونص تفسيبري، ما ج له في نهاية األمبر أشعه 
عموسوعة عن الفكبر والش بر الشبرقيين كما وصال غوته في ذلك الحين المعكبر من عمبر االستشبراق 

البرومنطيقية، خصوصًا أن غوته أضاف الكثيبر من المالحظات حول الكثيبر من الش براء ومن عمبر 
الذين كتب على غبرابرهم وشاء أن يج ل من كتاعه كله تحية لهم. وهذا ما ج ل  -وال سيما الفبرس  -

الكتاب ينقسم الى قسمين برئيسين: األول الذي يضم الكتب االثني عشبر التي أشبرنا اليها في مطلع 
لكالم )مضافًا اليها الحقًا عدة أش ابر شبرقية واسالمية كتعها غوته خالل حياته في فتبرات متفبرقة هذا ا

لكنه لم ينشبرها، هو، حين نشبر الديوان( والقسم الثاني الذي يحمل عنوان "ت ليقات وأعحاث ت ين على 
مست ينًا عكل ما لديه فهم الديوان". ولئن كان غوته قد أطلق ال نان في القسم األول لمخيلته الش برية 

من تبرسانة ش وبرية وم برفية، ومن توق الى الغوص في عالم الشبرق المدهش، فإنه في القسم الثاني 
بركز على م برفته الموسوعية في فقبرات وأش ابر وسبرد لحوادث تابريخية وت بريف عالش براء والمفكبرين، 

عالقة غوته عاإلسالم  عحيث إن هذا القسم من الكتاب جاء أشعه عسيبرة ذاتية تسهب في وصف
وعاالستشبراق وعالحياة البروحية في شكل عام. وحول هذه النقطة األخيبرة لم يكن البراحل ععدالبرحمن 
عدوي ع يدًا من الصواب حين قال ان غوته الذي ظل منذ عداياته، وفي شكل عام، يعحث عن 

س ة من ال قل وخصب من الظاهبرة األولية للدين في األديان المختلفة "مقعاًل عليها جمي ًا في 
الخيال وفسحة في أفق الفكبر، م جعًا عما فيها كلها من طهابرة وسمو وكمال"، ج ل من كتاعه هذا، 
وفي تسميته "أعظم وثيقة ععبر فيها عن موقفه عإزاء الدين واألديان )...( وطعي ي أن يكون نصيب 

يوان، ألن الديوان قد نشأ )...( اإلسالم من عين هذه األديان جمي ًا، النصيب األوفبر في هذا الد
تحت تأثيبر اسالمي خالص تقبريعًا، ولهذا نبرى الطاعع االسالمي غالعًا على كل شيء فيه". ويبرى 
عدوي أيضًا ان هذا كان طعي يًا عالنسعة الى مفكبر "لطالما أظهبر اعجاعه عاالسالم، حتى اعتعبره هو 

كان االسالم م ناه التسليم هلل، ف لى االسالم نحيا  إذاوالتقوى شيئًا واحدًا، ما أدى عه الى أن يقول: 
 ونموت جمي ًا".
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ان هذا كله ج ل العاحثين في حياة غوته وأعماله يقولون دائمًا ان هذا ال مل )الديوان( كان من 
األعمال القليلة التي وضع فيها غوته الشيء الكثيبر من ذاته، على برغم التبرسانة الم برفية التي 

إن غوته لم يكف عن إسداء التحية على صفحات هذا الديوان الفبريد، الى اساتذته تمأله. كذلك، ف
 وكل الذين كان لهم الفضل في اطالعه على عالم الشبرق.

الشبرقي، كان في حوالى السع ين من عمبره،  -عند نشبر يوهان وولفغانغ فون غوته، ديوانه الغبرعي 
ج ل منه واحدًا من أعظم األدعاء الذين انتجتهم وكان قد عات من النضج وغنى التجبرعة والسم ة، ما 

في فبرانكفوبرت آم مين في ألمانيا. ودبرس القانون عاكبرًا. ثم  1044اوبروعا في تابريخها. وهو ولد ال ام 
، انتمى في شعاعه الى حبركة "االندفاع وال اصفة" ذات النزعة 1005إنه إذ أقام في اليعزغ منذ ال ام 

تب تحت تأثيبر افكابرها ع ض مسبرحياته وقصصه. وهو ع د ذلك وقع في التمبردية والبرومنطيقية وك
برسالة، كما  1500غبرام شابرلوت التي هّدأت من بروعه سياسيًا وزادت من لهيعه عاطفيًا وكتب لها 

كتب م ظم اعماله التالية تحت تأثيبرها. ومن الص ب طع ًا إحصاء أعمال غوته في هذه ال جالة. 
، كتب عشبرات النصوص البروائية والمسبرحية والفلسفية 1831ي ال ام فغوته، الذي برحل شيخًا ف

الشبرقي"، واحدًا من أهم أعماله اضافة الى مسبرحيات مثل  -والسياسية وي تعبر "الديوان الغبرعي 
 "فاوست" وقصص مثل "أحزان فبرتبر الشاب" و"برحالت فلهلم مايستبر"... الخ.

 18/6/4112الحياة، لندن، 
 
 عيل هنيةوداعا.. حكومة إسما .66

محسن صالحد.   
أيا يكن االسم الذي يحعذ العاحثون أو السياسيون أو الناس إطالقه على الحكومة التي أدابرت قطاع 

( مثل حكومة تسييبر األعمال، أو الحكومة المقالة، 1014-1000غزة في السنوات السعع الماضية )
فة تقديبر وعبرفان، كما تستحق أو حكومة حماس، أو حكومة إسماعيل هنية، فإنها حكومة تستحق وق

 وقفة نقد وتقييم.
ال يعدو تقييم أداء الحكومة التي قادتها حماس في القطاع أمبرا سهال في الوقت الذي تشهد فيه 
الساحة ال برعية حالة استقطاب سياسي حاد في ضوء الهجمة المبرتدة ضد الثوبرات وحبركات التغييبر 

لمسعوقة ضد ما ي برف عـ"اإلسالم السياسي"، وفي ضوء ال برعية، وفي ضوء الحملة اإلعالمية غيبر ا
 تبراجع أداء ال مل المقاوم.
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نما في األسس التي يمكن االستناد  غيبر أن إشكالية التقييم ال تعدو فقط في وجود األجواء الموعوءة، وا 
اسيا إليها في عملية التقييم، إذ يحلو للكثيبرين وضع التحسن االقتصادي والبرفاه الم يشي م يابرا أس

للتقييم، حيث إنه الم يابر األكثبر شيوعا عالميا، عينما يضيف آخبرون م اييبر االستقبرابر السياسي 
 واالجتماعي واألمني والحبريات.. وغيبرها.

ولكن هل من الم قول لنظام هو عمليا تحت االحتالل وتحت الحصابر الخانق عبرا وعحبرا وجوا، ويقود 
وال ودة والتحبريبر أن تتم محاسعته كما يحاسب نظام الحكم في ش عا يتعنى عبرنامجا وطنيا في المقاومة 

سويسبرا أو سنغافوبرة أو الياعان؟ وهل ما يجب أن يحاسب عليه هذا النظام أساسا مت لق عتوافبر السلع 
االستهالكية ووسائل البرفاه والمت ة، أم عتوافبر عناصبر القوة والحماية والصمود، وهل من ال دل 

 حاسب الدول؟محاسعة الثوبرات كما ت
هذا ال ي ني عالطعع السكوت على أن تتخذ أي جهة من الثوبرة أو من األوضاع االستثنائية معبربرا 
للوقوع في الفساد عأشكاله أو الت دي على الحبريات أو انتهاك الحقوق، ولكن المطلوب أن يتم تقييم 

 يق األهداف المبرجوة.ما إذا كانت الجهة قد أعطت أفضل ما لديها وفق اإلمكانات المتاحة لتحق
اعتداء، لم تكن "حكومة حماس" التي قادها إسماعيل هنية مجبرد "طبرف انقسام"، عل حكومة "قعضت 
سالمي واسع يحافظ على الثواعت ويبرفض مسابر  على الجمبر" وهي ت عبر عن تيابر فلسطيني وعبرعي وا 

شبرعية تحظى وما التسوية، ونجحت في فبرض احتبرام الخط المقاوم في كل مكان، وكانت حكومة 
زالت عأغلعية مطلقة داعمة في المجلس التشبري ي الفلسطيني الذي عطله البرئيس ععاس وقيادة 

 السلطة في برام هللا، وهي حكومة جبرت محاولة االنقالب عليها من خالل الفلتان األمني.
البرئيس وحسب النظام األساسي الفلسطيني )الدستوبر(، تتحول حكومة إسماعيل هنية التي أقالها 

ععاس إلى حكومة تسييبر أعمال، وهو ما لم يف له ععاس، إنما شكل حكومة طوابرئ ولم يبرجع إطالقا 
ألخذ الثقة من المؤسسة التشبري ية الفلسطينية للسلطة. وكانت حماس في وضع مبريح في المجلس 

حكومة  التشبري ي طوال السنوات الماضية يمكنها من حجب الثقة عن حكومة ععاس ومنح الثقة ألي
لى  تشكلها حماس. وعالتالي، فإن محاولة تصويبر أن حماس عادت إلى "الحضن" الفلسطيني وا 

 "الشبرعية" الفلسطينية وأنها أنهت "انقالعها" في القطاع غيبر صحيحة.
لم تكن حكومة إسماعيل هنية مجبرد حالة تنافسية مع حكومة برام هللا، إذ إن هناك فبرقا هائال عين 

 المقاومة ويدفع أثمانها العاهظة، وعين خط يتعنى عبرنامج التسوية ويذوق "ُعسيلتها".خط يتعنى عبرنامج 
سقاطه، ويديبر  وهناك فبرق هائل عين خط يت برض للحصابر اإلقليمي والدولي، وتتم محاوالت إفشاله وا 
وض ا يكاد يكون مستحيال )أو أقبرب إلى كبرة لهب( في قطاع غزة، وعين خط يحظى عالبرضا 
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لدولي، وُيفبرش له "السجاد األحمبر" في أوبروعا وأميبركا، ويتلقى مساعدات مالية عمئات اإلقليمي وا
الماليين من الدوالبرات سنويا من هذه الدول، عينما يتاعع تنسيقه األمني مع الطبرف اإلسبرائيلي، وي ده 

 "مقدسا"، ويواصل مطابردة قوى المقاومة وخالياها.
ي إدابرتها قطاع غزة نجاحات عابرزة لخط المقاومة، وععبرت ومن جهة ثانية، فإن حكومة هنية حققت ف

عن عزة اإلنسان الفلسطيني وكبرامته، ووصلت الليل عالنهابر في تطويبر العنى التحتية للمقاومة وفي 
 تدبريب المجاهدين، وبرعت قوى المقاومة األخبرى وسمحت لها عالتجهيز والتدبريب وال مل.

ة والفخابر وهو يبرى أعناء قطاع غزة يلتحمون مع قوى لقد ش بر كل فلسطيني وعبرعي ومسلم عال ز 
المقاومة ومع حكومة هنية في دحبر ال دوان اإلسبرائيلي الشبرس، والذي خبرج يجبر أذيال الخيعة ع د 

يوما من الم ابرك في ما عبرف ع ملية البرصاص المصعوب أو ما سمته المقاومة حبرب الفبرقان  13
ته عندما لَقن قطاع غزة عقيادة "حكومة حماس" (، وهو الش وبر ذا10/11/1008-18/1/1004)

في ما  11/11/1011-14اإلسبرائيليين دبرسا كعيبرا في صد ال دوان على القطاع في الفتبرة من 
 عبرف ع ملية عمود السحاب، أو ما سمته المقاومة حبرب حجابرة السجيل.

تمكنت قوى المقاومة إذ لم ي د قطاع غزة مجبرد أبرض وسماء مستعاحة لسفك الدم الفلسطيني ع د أن 
من سكان الكيان  %60من البرد عصوابريخ وصلت في مداها إلى تل أعيب والقدس، وهددت نحو 

اإلسبرائيلي، لتشكل نوعا من توازن البردع أجعبر القيادة اإلسبرائيلية على الهدنة، وعلى االندحابر 
 والموافقة على فك الحصابر عن القطاع.
يقابرنه اإلنسان عاالحتالل اإلسبرائيلي لقطاع غزة في يوم واحد هذا اإلنجاز لقوى المقاومة يمكن أن 

في مواجهة الجيش المصبري في كلتا  1460، وكذلك احتالله في يوم واحد سنة 1456سنة 
 الحالتين.

ويحسب لحكومة هنية في القطاع تحقيق إحدى أفضل صفقات تعادل األسبرى في تابريخ المقاومة 
قاسية جدا من االحتفاظ عاألسيبر اإلسبرائيلي جل اد شاليط  الفلسطينية ع د أن تمكنت في ظبروف

ألكثبر من خمس سنوات إلى أن تم إطالق سبراح أكثبر من ألف من األسبرى الفلسطينيين من مختلف 
 أسيبرا وأسيبرة محكومين عالمؤعد. 310فصائل المقاومة، من عينهم 

قطاع غزة مع إسبرائيل مشاعهة  هناك من يحاول أن يقابرن عطبريقة "غيبر عبريئة" فيدعي أن الهدنة في
اللتزامات السلطة في برام هللا تجاه إسبرائيل أيضا، عل ويضيف أن حماس تقوم عـ"حماية" الحدود 
اإلسبرائيلية، والمقابرنة الظالمة هنا تتجلى في أن هناك فبرقا هائال عين سلطة في غزة تديبر عبرنامج 

عبرنامج استئصال المقاومة، وأن هناك فبرقا المقاومة وتضعط إيقاعه، وعين سلطة في برام هللا تديبر 
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هائال عين حكومة في غزة تدبرب عشبرات اآلالف من المقاومين وتطوبر الصوابريخ واألسلحة الدفاعية، 
وعين حكومة في برام هللا منشغلة في قمع تيابرات المقاومة ومؤيديها وتفكيك خالياها، وهناك فبرق هائل 

طاع، وعين اتفاقية تسوية سلمية ج لت السلطة في برام هللا عين هدنة عسكبرية م مَّدة عالدم في الق
 سلطة وظيفية تخدم أمن االحتالل.

من جهة ثالثة، قد يظن كثيبرون أن إدابرة حكومة هنية لالقتصاد في قطاع غزة كانت )من الناحية 
المهنية( أسوأ من نظيبرتها في برام هللا، كما قد يتوقع عاحثون أنه في ظل الحصابر الخانق 

عتداءات اإلسبرائيلية المدمبرة فإنه من الطعي ي أن يكون األداء االقتصادي للقطاع أض ف من واال
 نظيبره في الضفة.

غيبر أن الحقائق واألبرقام البرسمية للسلطة في برام هللا نفسها تقول غيبر ذلك، فوفق عيانات الجهاز 
المحلي اإلجمالي لمناطق  المبركزي لإلحصاء الفلسطيني في برام هللا فإن نصيب قطاع غزة من الناتج

، عينما انخفض نصيب 1013سنة  %1054إلى  1008سنة  %1358السلطة الفلسطينية ابرتفع من 
-1004، وطوال السنوات الخمس الماضية )%0156إلى  %0651الضفة الغبرعية للفتبرة نفسها من 

الغبرعية )مثال ( كان م دل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة أعلى منه في الضفة 1013
مقاعل صفبر  %654، و1011سنة  %556مقاعل  %656، و1011سنة  %1054مقاعل  1056%

 (.1013تقبريعا سنة 
وعالطبريقة نفسها ابرتفع نصيب الفبرد من الناتج المحلي في قطاع غزة عم دالت أفضل عما هو عليه 

برام هللا تلقت دعما  . هذا مع ال لم أن السلطة في1013-1004عالضفة الغبرعية طوال الفتبرة من 
-1004ماليين دوالبر خالل الفتبرة من  5،440خابرجيا )خصوصا من أوبروعا وأميبركا( علغ نحو 

 ، وهو دعم يفوق عأض اف مضاعفة ما تلقاه قطاع غزة من دعم خابرجي في الفتبرة نفسها.1013
حقق اكتفاء ، و %40الالفت للنظبر أيضا أن قطاع غزة حقق االكتفاء الذاتي من الخضبروات وعنسعة 

 .11/4/1014تقبريعا، كما نشبرت جبريدة القدس ال برعي في  %80شعه ذاتي من الفواكه عنسعة 
وعذلك ال يص ب االستنتاج أن حكومة حماس في القطاع أدابرت االقتصاد عكفاءة أفضل من نظيبرتها 

ها في الضفة على البرغم من أوضاعها الم قدة، وعلى البرغم من عملها في عيئة م ادية تحاصبر 
وتحاول إسقاطها، وأنه لو أتيح لها ظبروف عادية أو مماثلة لتلك التي في برام هللا لقفز مستوى أدائها 

نجازها.  وا 
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ومن جهة براع ة، فإذا كنا نسجل ضبروبرة إطالق الحبريات واحتبرام حقوق اإلنسان فإننا نالحظ أن 
الضفة الغبرعية، حتى وفق األداء األمني في الت امل مع الحبريات كان في قطاع غزة أفضل منه في 

 إحصاءات جهات تحظى عبرعاية السلطة في برام هللا.
شكوى سنة  084فمثال علغت الشكاوى المسجلة لدى الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في برام هللا 

شكوى في القطاع، أما المبرصد األوبرومتوسطي لحقوق  101شكوى في الضفة و 563منها  1011
حالة ت ذيب سنة  110حالة استدعاء و 1130ة اعتقال ت سفي وحال 013اإلنسان فقد سجل 

حالة  110حالة اعتقال ت سفي، و 84في الضفة، أما في قطاع غزة فسجل في السنة نفسها  1013
 حالة ت ذيب. 11استدعاء و

أما من ناحية التنسيق األمني، فحسب تصبريح قائد المنطقة الوسطى الجنبرال نيتسان ألون فإن أجهزة 
، ونحو سع مائة مقاوم سنة 1010-1004مقاوم في الفتبرة من  1100ة في برام هللا اعتقلت السلط
1011. 

عملية مشتبركة مع قوات األمن  1468عـ وكشفت حكومة االحتالل اإلسبرائيلي أن أجهزتها قامت 
 اجتماعا مشتبركا في السنة نفسها. 686، كما عقدت م ها 1010الفلسطينية سنة 

. 1004مليون دوالبر في سنة  130من في برام هللا مثال عدعم أميبركي مقدابره كما حظيت أجهزة األ
هذا في مقاعل حالة الحبرب اإلسبرائيلية مع قطاع غزة، وان دام التنسيق األمني، عينما يتبرجم الموقف 

 األميبركي عحصابر وصوابريخ وقذائف يصعها اإلسبرائيليون على برؤوس أعناء القطاع.
التي تجبريها مؤسسات تقيم في الضفة -من واألمان فإن استطالعات البرأي وحتى عالنسعة للش وبر عاأل

تشيبر إلى أن ش وبر المواطنين في القطاع عاألمان أعلى من  -الغبرعية ومدعومة غبرعيا أو من السلطة
مثيله في الضفة، فقد نجحت السلطات في غزة عالقضاء على الفلتان األمني وعلى المبرع ات األمنية 

 عسط األمن عكل مناطق القطاع. لل ائالت، وفي
وعال شك، فإن أداء حكومة هنية ال يخلو من الثغبرات والقصوبر، فقد كان على هذه الحكومة أن تعذل 
جهودا أوسع في استي اب القوى الفلسطينية األخبرى في إدابرة قطاع غزة، وفي تقديم نموذج أكثبر 

 من الحبريات.انفتاحا في ال مل الوطني الفلسطيني، وفي إطالق المزيد 
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ال يتسع المقال للكثيبر من التفصيالت، ولكن ينعغي االعتبراف عأن هذه الحكومة قامت ع مل متميز، 
خصوصا عندما نضع في اعتعابرنا العيئة الم قدة والم ادية التي أحاطت عها، مع شح اإلمكانات 

 وتواصل ال دوان والحصابر.
 ة عأن تبرتقي لمستوى تطل ات ش عها وأمتها.مع تمنياتنا لحكومة "التوافق الوطني" الجديد

17/6/4112، الجزيرة نت، الدوحة  
 
  عملية الخليل..القراءة العسكرية والنتائج العملية .67

 د. عدنان أعو عامبر
ما زال اإلسبرائيليون والفلسطينيون في حالة مفاجأة لم يستفيقوا منها ع د، عقب عملية الخطف التي 

منظمات  3، ع د أن أعلنت 11/6يل جنوب الضفة الغبرعية مساء مستوطنين قبرب الخل 3استهدفت 
مسئوليتها عن ال ملية وهي: "أحبرابر الخليل، الدولة اإلسالمية في ال براق والشام، كتائب شهداء 
األقصى"، لكن الفلسطينيين ال يأخذون هذه اإلعالنات على محمل الجد، كما صبرح عذلك "للمونيتوبر" 

ضفة، ل دم وجود عنية تحتية لهذه التنظيمات تؤهلها للقيام عمثل هذه مصدبران أمنيان في غزة وال
 ال ملية الم قدة.

وتأتي ال ملية لتثعت مصداقية توق ات "المونيتوبر" في تحليله المنشوبر عن وجود خطط فلسطينية 
لخطف إسبرائيليين، لما حصل عليه من نوايا قوية داخل حماس إلعبرام صفقة تعادل مع إسبرائيل، كما 

صل في صفقة شاليط، مما فتح شهيتها على صفقة جديدة، لإلفبراج عمن تعقى من أسبرى في ح
 السجون اإلسبرائيلية.

يومًا، وتحذيبر المخاعبرات  50وفي ضوء اإلضبراب عن الط ام الذي أعلنه األسبرى منذ أكثبر من 
 اإلسبرائيلية من عملية خطف لتحبريبرهم، قعل شهبر واحد فقط من حصول ال ملية األخيبرة!

 
 إخفاق أمني

ال ملية الجديدة تأتي في سياق عمليات خطف إسبرائيليين حصلت السنوات الساعقة، لمعادلتهم عأسبرى 
فلسطينيين، ع د أن أخفقت المفاوضات في اإلفبراج عنهم، السيما الم تقلون ذوي المؤعدات ال الية، 

 الفلسطينيون.الذين ال سعيل لإلفبراج عنهم إال من خالل صفقات التعادل، كما ي تقد 
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إسبرائيليين دف ة واحدة، وتحت مبرأى ومسمع الجيش اإلسبرائيلي،  3الجديد في ال ملية أنها خطفت 
وق ت أمام البرادابر ال سكبري"، مشيبرًا  عالقول: "ال مليةمما دفع وزيبر الدفاع "موشيه ي لون" لالعتبراف 

 لإلخفاق األمني.
يس الحكومة "عنيامين نتنياهو" لتحميل حماس على لسان برئ 15/6وقد سابرعت إسبرائيل صعاح األحد 

المسئولية، متوعدًا إياها عبرد قاس، تمثل عحملة اعتقاالت طالت مائة من قياداتها وكوادبرها في الضفة 
 الغبرعية.

فيما اتهم عدنان الضميبري، الناطق عاسم األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة، حماس عما وصفه 
 جبرها لمبرعع ال نف والفوضى، إلعادة عناء أذبرعها ال سكبرية"."الس ي لتفجيبر األوضاع، و 

لكن أعو ععيدة الناطق ال سكبري عاسم كتائب القسام اكتفى عالقول أن "ال ملية تؤكد لالحتالل 
 اإلسبرائيلي أنه لن يهنأ طالما عقي مقاوم فلسطيني عالضفة".

إياها عالغعية، وذات ُع د  فيما نفى سامي أعو زهبري الناطق عاسم حماس االتهامات، "واصفاً 
استخعابراتي، واعتقاالت إسبرائيل في الضفة تستهدف كسبر شوكة الحبركة، م تعبرًا التص يد ي كس حالة 

 التخعط لدى إسبرائيل".
مصدبر برفيع المستوى في حماس من غزة قال "للمونيتوبر": "حماس ف اًل ال ت لم الجهة التي تقف 

ناحين ال سكبري والسياسي في الحبركة، السياسيون يصدبرون خلف ال ملية، ألن هناك فصاًل عين الج
ت ليماتهم لل سكبريين إلنهاء ملف م اناة األسبرى، والميدانيون لهم حبرية اختيابر الزمان والمكان 

علم قادة  ، حين1006والتفاصيل ال ملياتية، مذكبرًا عما حصل في خطف الجندي "شاليط" عام 
 إلعالم."حماس السياسيين عال ملية من وسائل ا

وأضاف: "في الوقت ذاته، لو تأكدت أن ال ملية لحماس األيام القادمة، فهي تمنح الحبركة هدية من 
السماء، كما قال، ألنها عحاجة لها، ع د أن زعم الكثيبرون أن ش عيتها تبراج ت عين الفلسطينيين في 

 اها في الضفة".غزة ع د تجبرعة الحكم، وما قيل عن نجاح الجيش اإلسبرائيلي في تفكيك خالي
وقد تحدث "المونيتوبر" في تحليل ساعق، عن جهود حماس القادمة لت زيز ش عيتها، واست ادتها، من 
خالل عملية عسكبرية كعيبرة، وتحديدًا تنفيذ عملية خطف إلسبرائيليين، من خالل عدد من تصبريحات 

 قادتها.
يث إعالمي خاص عال ملية، خوفًا "المونيتوبر" علم أن هناك قبرابرًا داخل حماس عاالمتناع عن أي حد

أن تفسبره إسبرائيل عأنه إعالن مسئولية الحبركة، وعدأت ع ض القيادات السياسية تغيب عن األنظابر، 
 ع د اتهام إسبرائيل المعاشبر لها.
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 سيناريو االغتياالت

لكن مصادبر "المونيتوبر" الخاصة أوصلته لناشط عسكبري من حماس شابرك ساعقًا عخطف جندي 
في غزة في سنوات التس ينات، وقدم تحليله الميداني ل ملية الخليل، قائاًل: "عملية من هذا  إسبرائيلي

النوع م قدة أمنيًا وعسكبريًا، يقف خلفها تنظيم كعيبر ذو أذبرع ميدانية تساعد الخاطفين عنقل 
يصال الغذاء والفبراش، والتشديد في االحتياطات األ منية، المخطوفين، وتوفيبر الملجأ اآلمن لهم، وا 

 ويمكن تصوبر أي تنظيم فلسطيني لديه كل هذه العنية التحتية لتوفيبر هذه االحتياجات".
وأضاف: "ال ملية تحمل سهولة وص وعة في آن واحد م ًا، فالجغبرافيا ال سكبرية للضفة يمكن فيها 

الخليل إخفاء جنود أو مستوطنين فتبرة زمنية طويلة نسعيًا عسعب المناطق الجعلية الوعبرة، ومنطقة 
عالذات تحظى فيها حماس عش عية جماهيبرية كعيبرة، مستداًل على ذلك ع ائالت "القواسمي والج عبري 
والبرجوب"، التي تضم المئات من عناصبر حماس ومؤيديها، لكن نقطة ض ف الضفة تتمثل 

مام عاالنتشابر ال سكبري اإلسبرائيلي المكثف، والتنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، وهذا تحدي أ
 الجهة الخاطفة".

وحول مخاوف إسبرائيل من نقل المختطفين إلى قطاع غزة، قال هذا الناشط ال سكبري الميداني: "أنت 
كم، مليئة عالحواجز  50تحتاج لم جزة للقيام عذلك، فالمسافة عين الخليل وغزة تصل في المتوسط 

مكانية الكشف ع صوبرة كعيبرة، خاتمَا حديثه: يمكن ال سكبرية، والقيام عهذه المهمة تحفها المخاطبر وا 
 نقل المختطفين من الخليل لغزة فقط ععبر طبريقة واحدة: العلوتوث!".

المثيبر في األمبر أن الخطف تم عالضفة، لكن أصداءها تبرددت عغزة، وعادبرت إسبرائيل لقصف عدة 
ومة ، ونشبرت عطابريات منظ15/6-14أهداف تاع ة لكتائب القسام عمدن مختلفة من القطاع ليلة 

القعة الحديدية في مدن إسبرائيل الجنوعية، تحديدا أسدود وعسقالن، تخوفًا من إطالق صوابريخ 
 فلسطينية.

وبرغم أجواء االحتفال في حماس عال ملية، لكن مخاوفها تزداد، كما قال ذات المسئول في الحبركة 
يه ضبرعات مؤلمة قاسية "للمونيتوبر" عأن "تذهب إسبرائيل نحو است ادة تضبربر بردعها ع د ال ملية، عتوج

لحماس، قد تصل حد اغتيال ع ض القادة السياسيين وال سكبريين، لجعاية ثمن عاهظ لل ملية، مع 
 مزاعم أن الت ليمات عتنفيذها صدبرت من غزة".

لكن أسامة حمدان برئيس ال القات الخابرجية في حماس، الذي "استع د شن عملية ضد غزة، قال أنه 
 ل األمني عالضفة".وابرد لتصديبر فشل إسبرائي
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واعتعبر مشيبر المصبري الناطق عاسم الكتلة العبرلمانية لحماس أن "أي تص يد عسكبري ضد غزة 
مغامبرة ععثية، لن تؤدي لم لومات أمنية حول المخطوفين، وأقصبر الطبرق إلنهاء الحادثة اإلفبراج عن 

 األسبرى".
هو" عالمسئولية عن ال ملية عسعب الغائب في األحداث، هي السلطة الفلسطينية التي اتهمها "نتنيا

مصالحتها مع حماس، وقد برفضت السلطة هذه االتهامات، عل أعلنت برسميًا ت اونها مع أجهزة األمن 
 اإلسبرائيلية في عمليات العحث عن المخطوفين.

لكن مسئواًل سياسيًا فلسطينيًا في السلطة حذبر عحديث خاص "للمونيتوبر" أن "إسبرائيل قد تستغل 
لتنفيذ أجندة سياسية يمينية تتخلص مما تعقى من السلطة عالضفة، على غبرابر عملية السوبر ال ملية 

، عاجتياح عسكبري كامل عحجة العحث عن المخطوفين، وفي نفس الوقت تقضي 1001الواقي في 
 على مقدبرات السلطة".

يل، لكن أخيبرًا.. من المعكبر الحديث عن سينابريوهات إسبرائيل وحماس تجاه تطوبرات عملية الخل
األجواء التي لمسها "المونيتوبر" داخل حماس تشيبر أنها أمام مواجهة جديدة مع إسبرائيل، ستكون أكثبر 
قسوة من ساعقاتها، أيًا كانت نتيجة ال ملية، ناجحة كما تأمل حماس إلعبرام صفقة التعادل، أو كما 

 الة على كل االحتماالت.تأمل إسبرائيل ال ثوبر على مواطنيها، فالثاعت أن المواجهة قادمة ال مح
16/6/4112المونيتور،   

 
 الفصائل تتبار عندما ال  .68

 د.أحمد جميل عزم
عبرزت في ال مل الفلسطيني ظاهبرة جديدة في ال امين األخيبرين، هي أّن الفصائل البرئيسة لم ت د 
د تس ى إلى تعني عملّيات عسكبرية يقوم عها مقاومون، عقدبر ما تسابرع إلى نفي عالقتها عها. وق

أوبردُت في مقاالت ساعقة قائمة من ال مليات ونفي الفصائل مسؤوليتها عنها. وهذا مختلف كلّيًا عن 
 الديدن الساعق؛ عالتنافس دبرجة الكذب واالّدعاء على تعني ال مليات.

ما تزال التنظيمات، خصوصا على مستوى القاعدة التنظيمية الميدانية، تسابرع إلى محاولة زعم أن 
قي هو منها، حتى لو كان طالب مدبرسة؛ أحيانًا ليس عتعنيه صبراحًة، عل عبرفع أعالم أي شهيد يبرت

ووضع صوبر الشهيد مشفوعة عش ابر الفصيل، حتى يقوموا عاإليحاء أن الشهيد منهم. وكثيبرا ما 
يجبري الحبرص على القول إّن الفصائل تتقاسم الشهداء. وعلى سعيل المثال، عندما هاجمت القوات 

، قعل ثالثة أشهبر، مخيم جنين مستهدفة حمزة أعو الهيجاء، الناشط كما ُي تقد في حبركة اإلسبرائيلية
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"حماس"، ُلّف الشهداء الثالثة في المخيم عأعالم "حماس" و"فتح" و"الجهاد اإلسالمي". وعندما 
استشهد ساجي دبرويش من قبرية عيتين، ن ته الجعهة الش عية لتحبريبر فلسطين، ولكن صدبرت صوبر 

نما هو عضو في فصائل أخبرى. ولكن اّدعاء الشهداء ال يتضمن اّدعاء ال مليات، برعما ألّن ون ي كأ
 اّدعاء ال مليات مهمة القيادات، فيما إعالن الشهداء مهمة الناس.

، قبرب 1460اآلن تأتي ال ملية التي ي تقد أنها خطف لثالثة مستوطنين في األبراضي المحتلة ال ام 
المصبري بردا على اتهامات برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو، الخليل. وكما يقول مشيبر 

 عضلوع "حماس" في ال ملية، إّنها "شبرف ال نّدعيه".
عدم اّدعاء المسؤولية )من دون نفيها طع ا( عن عمليات، سععه جزئيا حساعات الهدنة، والتهدئة، 

ألن من ينفذ ال مليات ال يخعبر أحدًا،  وحساعات السلطة والسياسة وال القات الدولية عمومًا. واألهم
 عمن في ذلك القيادات.

مثل هذه ال ملية )إن تأكدت( وغيبرها، يمكن أن تكون عمليات عمعادبرات خاليا محلية، ومن شّعان 
يتع ون تنظيمات أو ال يتع ون. والحقيقة التابريخية أّن هناك عشبرات أو مئات عمليات المقاومة 

ها أفبراد، يت اطفون مع تنظيمات فلسطينية، وال يوجد لديهم ابرتعاط تنظيمي الفلسطينية التي عادبر إلي
 حقيقي، وكانوا أحيانًا ينتمون للتنظيمات ع د اعتقالهم، وع د انكشاف عملياتهم.

 ما م نى تنفيذ عمليات من دون اإلعالن عنها، أو من دون قبرابر تنظيمي؟
التهدئة والمصالحة واالنتخاعات والتبرتيعات  الم نى األول )وبرعما االحتمال األول(، أّن مقوالت

السياسية، ال تُقنع الجهات الم نية في الشق الشعاعي والميداني، فقبربرت اللجوء إلى الطبريقة القديمة؛ 
الكفاح المسلح، من دون انتظابر مفاوضات وقبرابرات مبركزية، ومن دون انتعاه أو اهتمام 

نتمي لفصائل، أو ألّن القبرابرات السياسية االستبراتيجية ال عاالستبراتيجيات الفصائلية، سواء ألنها ال ت
 ت نيها.

فال يوجد في تابريخ الفصائل أمثلة مؤكدة على تسامي الفصائل عن الدعاية، لدبرجة تنفيذ عمليات 
ن كان تأجيل إعالن المسؤولية ليس  من دون اّدعائها، وعهدف تحقيق أهداف استبراتيجية وتكتيكية، وا 

ناك أمثلة أيضا على كوادبر وقيادات من الفصائل، وعادة قيادات صف ثاٍن مستع دًا. ولكن ه
وميدانيين، تحبركوا عشكل مستقل عن قبرابر مبركزي، وقاموا عخطوات وعمليات كعيبرة وم قدة. إذن، 

 تحبّرك قيادات ميدانية تنتمي لفصائل عقبرابرها وحدها هو احتمال ممكن.
قليدية. ولكن بردة الف ل اإلسبرائيلية، من عملية عقاب عملية الخليل، عندما تتأكد، هي عملية غيبر ت

ذا كانت بردود ف ل الشابرع ستكون  جماعي متدحبرجة؛ من اجتياحات واعتقاالت، هي عملية تقليدية. وا 
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تقليدية، فإن القبرابر الميداني من النشطاء في الشابرع مبرشح ألن يصعح القبرابر الف لي. ف ندما ينشغل 
عاته، وُي تقل أصحاب التجبرعة الكعابر، يعبرز جيل جديد يفكبر في ال مل الكعابر عال مل السياسي وحسا

أكثبر مما يفكبر عاعتعابراته السياسية واألمنية، وتتزايد فبرص المواجهة، وتصعح ال مليات والشهداء 
موضوعا ال عالقة للقيادات عه. وهذا ما يعدو أّن اإلسبرائيليين ال يبريدون فهمه، كما ال يبريدون فهم 

 نت السياسي، ونتائج ممابرسات االعتقال اإلدابري، وعدم إطالق "أسبرى الحبرب" نتائج الت
 الفلسطينيين. 

سيكون جديدا فلسطينيا، وغيبر تقليدي، تنحية التنافس الفصائلي وال مل عصمت، ع يدا عن البروحية 
ها قبريعة فصيل"، ولكن وعبرا فصيالالتي مّجدها مظفبر النواب يوما عقوله "لتتعابرى الفصائل جوا وعحبرا 

 من قوله "جئت إلى فلسطين مهما انتماؤك".
المبرحلة مفتوحة على احتماالت عديدة جدا، عغض النظبر عن نتائج عملية اختفاء المستوطنين 

 الثالثة.
18/6/4112ن، الغد، عم ا  

 
 اعتقال القيادة السياسية لـ"حماس" هدف استخباري .69

 يوسي ميلمان
ائيلي التمشيطات في منطقة الخليل، اعتقال المطلوعين في الوقت الذي يواصل فيه الجيش االسبر 

والنشطاء السياسيين من حماس، وعينما تنشغل المخاعبرات االسبرائيلية في عملية جمع الم لومات 
وتحليلها، فتحت جعهة جديدة تصبرف االنتعاه: نشبر شائ ات غيبر مسؤولة في الشعكات االجتماعية. 

ب يزعم أنه عاسم الناطق علسان الجيش االسبرائيلي وكأن فقد عدأ هذا يوم الجم ة في عالغ كاذ
المخطوفين الثالثة أنقذوا "في عملية عطولية"، واستمبر هذا أمس األول في عالغ كاذب آخبر، وكأن 
الفتيان الثالثة قتلوا في اثناء االختطاف. هاتان الشائ تان، اللتان نسجتا في عقل مبريض، أجعبرتا 

يلي على اصدابر عيانات النفي والتوجه االنف الي للجمهوبر عالكف عن الناطق علسان الجيش االسبرائ
 ذلك. مشكوك أن يتوقف هذا. فالشعكة أصعحت منذ زمن ع يد طائبرة عال طيابر، غيبر قاعلة للسيطبرة.

الجميع يسألون متى سينتهي هذا، ولكن احدا ليس لديه جواب. قد يحصل هذا في كل لحظة م ينة، 
عل وبرعما أكثبر. وتشدد محافل االمن مع ذلك على أنه "مع كل يوم  أليامبر ولكن يمكن ايضا أن يستم

يزيد  –يمبر، يوجد تقدم على المستوى االستخعابري". وعالتوازي، يمكن أن نضيف عان كل يوم يمبر 
التخوف على حياتهم. في كل االحوال، على حد قول المصادبر، "هذه المبرة تختلف عن قضية جل اد 
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ذه المبرة المخاعبرات ال تسيبر في الظالم ولديها م لومات استخعابرية، وان كان ال شاليط"، عم نى ان ه
كان الثالثة على قيد الحياة، اين يحتجزون ومن هم  إذايزال ليس لديها م لومات تقبربر عيقين 

 الخاطفون ومساعدوهم.
حل لغزها  وفقط لتلطيف االمبر على اآلذان الى أي حد كانت خطة االختطاف حملة مبركعة، وعالتالي

ص ب ايضا، تشهد حقيقة أنه في كانون الثاني من هذا ال ام اعتقلت المخاعبرات االسبرائيلية في 
 نشيطا من حماس كانوا مشابركين في تخطيط االختطاف الذي تم احعاطه. 10منطقة الخليل 

ان المحبرك للمساعي لل ثوبر على المخطوفين والوصول الى الخاطفين هو النشاط االستخعابري. 
فالمخاعبرات التي تستخدم استخعابرات عشبرية وتكنولوجية ايضا )التنصتات(، هي ال امل االهم في هذه 
القضية. ويتحبرك هذا الجهد في ثالث دوائبر استخعابرية على أمل أن تغلق الدوائبر في نهاية المطاف. 

م تقلين من دائبرة واحدة هي الم لومات من ال مالء والمساعدين. دائبرة ثانية هي التحقيق مع ال
نشطاء حماس. وهنا يجب التمييز عين اعتقال القيادة الميدانية التي يمكنها برعما هي أيضا ان توفبر 
 –م لومات استخعابرية وعين اعتقال القيادة السياسية لحماس في الضفة، والذي غايته ثالثية االع اد 

العتقال القيادة السياسية هدفا  ال قاب، البردع والبرغعة في ابرضاء الجمهوبر في اسبرائيل. ومع ذلك فان
 استخعابريا ايضا.

وختاما، كلمة عن الهجوم غيبر النزيه من وسائل االعالم على الشبرطة. فماذا كان يجدي اذا كان 
المفتش ال ام للشبرطة عكبر عودته الى اسبرائيل من مؤتمبر دولي؟ الشبرطة هي عامل هامشي في 

عسعب االهمال في الشبرطة تأخبرت الم لومات التحقيق في القضية. وكم هي مغيظة حقيقة أنه 
ينعغي عنا ان نتذكبر عان الخاطفين في زمن  –االولية عن االختطاف على مدى نحو ثماني ساعات 

ال ملية لم ي برفوا ذلك. فهم لم ي برفوا عانه يوجد تحت تصبرفهم ثماني ساعات. عبرفوا وعملوا انطالقا 
 دقيقة. 40 – 10من الم برفة عان عليهم أن يختفوا في غضون 

 معاريف االسبوع
 18/6/4112، الحياة الجديدة، رام هللا
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