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 رنا.. والتنسيق األمني من مصلحة السلطة يسعون لتدميالثالثة عباس: خاطفو اإلسرائيليين  .0
رئيس دولة أن  ،جدةمن  58/6/2150، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( ذكرت

قدس التي تتعرض فلسطين محمود عباس، دعا منظمة التعاون اإلسالمي إلى وقفة جادة لحماية ال
 للتهويد والعدوان اإلسرائيلي.

وقال الرئيس في كلمة بالدورة الحادية واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي في 
مدينة جدة السعودية اليوم األربعاء، إن منظمة التعاون اإلسالمي مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت 

 سات إسرائيل في القدس الشريف.مضى بوقفة صارمة وجادة إزاء ممار 
وقال إن الدعوة الدائمة لزيارة القدس الشريف تأتي بهدف التأكيد على حق العرب والمسلمين 
ظهار الدعم ألهلها الصامدين، مؤكدا أن زيارة السجين ال  والمسيحيين في زيارتها والصالة فيها، وا 

 تعتبر تواصاًل مع السجان وال تطبيعا معه.
التجأنا إلى  1002بعد االنقالب في غزة في ، وقال حكومة الوفاق الوطنيعن وتحدث عباس  

جامعة الدول العربية، ألننا نريد أن ننهي ذيول االنقالب وأن ننهي االنقسام، ولم يكن أمامنا أي 
طريق إال أن نلجأ إلى الجامعة العربية التي أوكلت الملف لمصر باعتبار أنها ممكن أن ترعى 

إلى يومنا هذا ماذا حصل بعد االنقالب بأشهر  1002وصول لنتيجة طيبة. منذ عام المصالحة لل
قليلة، كانت هناك مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين حيث استدعينا جميعا إلى مكة المكرمة 
وبجانب الكعبة أقسمنا على أن نسير في طريق المصالحة وبعد ثالثة أشهر وقع االنقالب ولم 

عد ذلك، ثم استمر الحوار بيننا وبينهم إلى أن وقعنا اتفاقين في آن معا، يعني اتفاقين يحصل شيء ب
مختلفين يحمالن نفس الموضوع: النقطة األولى أن نشكل حكومة تكنوقراط من المستقلين، وبعد فترة 

وحة أشهر يمكن أن تجري االنتخابات ال أكثر وال أقل، وتم هذا االتفاق في الد 6إلى  3قصيرة من 
، ثم في فترة المفاوضات كان هناك حوار بيننا شيءسنوات دون أن يتحقق  3وفي القاهرة ومضت 

وبين حماس ووافقت حماس على هذين البندين، ثم قامت القيامة لدى إسرائيل وأعلنت أن هذا ال 
يمكن، وأن علينا أن نختار بين المفاوضات أو حماس مع أنها كانت تقول بالماضي مع من 

 وض مع غزة أو الضفة؟ وعندما توحدنا قالت عليكم أن تختاروا.نتفا
 طبعا نحن اخترنا شعبنا ووحدتنا وقررنا أن نسير في المصالحة رغم أن إسرائيل تعارض هذا.  

شكلنا الحكومة دون أن يكون فيها أحد من أي تنظيم وبالذات من حماس، ال من قريب وال من بعيد، 
نظمة التحرير الفلسطينية، وينص البرنامج على أن الحكومة تعترف وبرنامجها ملتزمة ببرنامج م

بإسرائيل ونحن معترفون بإسرائيل، والحكومة تنبذ اإلرهاب ونحن ننبذ اإلرهاب، الحكومة تعترف 
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بالشرعية الدولية ونحن نعترف بالشرعية الدولية، ونحن أضفنا إلى ذلك أن الحكومة تؤمن 
ن كانت ال تمارس هذه المفاوضات، ثم الحكومة تؤمن بالمقاومة السلمية الشعبية،  بالمفاوضات وا 

وهناك نقطة غير شعبية وغير محبوبة أن الحكومة تؤمن بالتنسيق األمني مع إسرائيل، حيث إن 
هناك من يلومنا على التنسيق األمني، ولكن هذا من مصلحتنا أن يكون هناك تنسيق لنحمي شعبنا 

كان الحال في االنتفاضة الثانية. ال نريد أن نعود إلى وضع يدمرنا حتى ال نعود إلى الفوضى كما 
وهذا ال يمكن أن نسمح به، وهناك تنسيق أمني في غزة وقع في عهد الرئيس محمد مرسي، هذه 
السياسات تلتزم بها الحكومة، عندما سمعت أوروبا وأميركا أن هذه هي سياسات الحكومة أعلنت أنها 

طني وكندا وأستراليا التي لنا كلمة عليها، أن النائب العام األسترالي الذي أعلن تؤيد حكومة الوفاق الو 
أن القدس ليست محتلة وهو مخالف للشرعية الدولية، نأمل أن تتبنى أستراليا هذه الشرعية التي ترى 

 أن األراضي الفلسطينية محتلة بما فيها القدس.
ي بيننا وبينهم، أما بالنسبة للحكومة اإلسرائيلية التي اآلن ننتظر من األميركان الرد على األفكار الت

شبان اختطفوا بجانب إحدى  3تصعد حاليا، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة حصلت لنا بسبب أن 
المستوطنات، وبطبيعة الحال رغم أن وجودهم في األراضي المحتلة في مناطق لسنا مسؤولين عن 

ث بعد وقوعه وهم أبلغونا به. رغم ذلك فنحن ننسق معهم أمنها وهي مناطق 'سي'، وقد علمنا بالحاد
للوصول إليهم، ألنهم بشر ونحن حريصون على أرواح البشر، واألميركان أبلغونا أن أحدهم أميركي. 
قلنا لهم نحن حريصون على أرواح كل البشر، لكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي وجدها فرصة مناسبة 

باألرض فسادا خاصة في الخليل وليحملنا المسؤولية عن هذا ليبطش بنا ويدمر كل شيء وليعيث 
 الحادث.

نحن نبحث في هذا الحادث ومن قام بهذا العمل، الحقيقة من قام بهذا العمل يريد أن يدمرنا، لذلك 
سيكون معه حديث آخر وموقف آخر أيا كان من قام بهذا العمل، ألننا ال نستطيع أن نواجه إسرائيل 

نما سي اسيا، ونحن توازّنا معهم ولم نتغلب عليهم، فقد أصبحت أميركا وأوروبا وكل دول عسكريا وا 
العالم، تأخذ موقفا مناصرا للحق الفلسطيني، هذا دليل على أن العالم بدأ يؤيدنا وأن إسرائيل بدأت 

لية تفقد سمعتها إذ ليس لها مصداقية، وبدأ العالم يميل لنا ويصدق ما نقول ولذلك الحكومة اإلسرائي
تتخذ مثل هذا الموقف المتعنت من المفاوضات، وحكومة الوفاق الوطني، وموضوع الثالثة 

 المخطوفين هذا هو الجو العام.
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أما في موضوع القدس، فأقول إن القدس الشرقية التي نصمم أنها عاصمة دولة فلسطين وبدونها ال 
تهود والمقدسات اإلسالمية تقسم يوجد دولة مستقلة، ونوجه نداء لكل إخوتنا أن القدس في خطر و 

 .مكانيا وزمانيا كما حدث في الحرم اإلبراهيمي
كًد أن أعباس، ، أن حلمي موسىنقاًل عن مراسلها  51/6/2150السفير، بيروت، وأضافت 

السلطة الفلسطينية تبذل جهودها "للمساعدة في العثور على المستوطنين الثالثة حتى نعيدهم إلى 
 من قام باختطافهم كائنًا من كان". عائالتهم، وسنحاسب

وأضاف "المستوطنون المفقودون في الضفة بشر مثلنا، وعلينا البحث عنهم وا عادتهم إلى عائالتهم، 
ومن قام بهذا العمل يريد تدميرنا، ولذلك سيكون لنا موقف منه مهما كان، ألننا ال نستطيع مواجهة 

فق" ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير، وتؤمن بالتنسيق إسرائيل عسكريًا". وشدد على أن "حكومة التوا
األمني مع إسرائيل، معتبرًا أن التنسيق األمني من مصلحة السلطة لكي تحمي الشعب الفلسطيني. 

نما واقع نحن نلتزم به، كما تلتزم به حكومة التوافق الوطني".  وأوضح "هذا ليس عارًا، وا 
 
 هة كل الفلسطينيينيحيى العبادسة: عباس وضع نفسه في مواج .2

نائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" الدكتور يحيى العبادسة الهاجم 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسبب تصريحاته حول موضوع التنسيق االمني واالحتالل 

  التصريحات. في مواجهة مع كل الشعب الفلسطيني بعد هذه أصبحالمختطفين مؤكدا انه 
وطالب النائب الشعب الفلسطيني أن يكون حكمًا وفيصاًل لتصريحات عباس، والذي تعهد بالبحث 
المستوطنين المختطفين ومحاسبة الفاعلين واعتبار التنسيق األمني مصلحة الشعب الفلسطيني، 

 مشددًا بأن تصريحاته تعتبر خروجًا عن الخطوط الحمراء.
مكتوب له: "تصريحات عباس تشكل انقالبًا على ميراث منظمة التحرير وقال العبادسة في تصريح 

الفلسطينية وميراث الحركة الوطنية الفلسطينية، وتميعًا لكل المفاهيم والقيم الوطنية، موضحًا بأن 
عباس وضع نفسه في مواجهة كل الشعب الفلسطيني باعتباره مفرطًا بدماء الشهداء وعذبات األسرى 

 وأنات الجرحى".
وأضاف: "عباس لم يعد يهمه الشعب وال قضيته الفلسطينية إنما يهمه أن يحمي رأسه فقط )..( أنا 
استغرب ماذا تبقى لهذا الرجل في الحياة بعد أن بلغ ثمانين عامًا حتى ال يختم حياته بختام الخير 

 بداًل من هذا الكالم المعيب الذي ال يصح وال يستقم ". حسب قوله.
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ة حركة "فتح" أال تعتبر حركة "حماس" في صراٍع معها أو صراٍع مع عباس، معتبرا وطالب العبادس
أن "عباس أصبح في مواجهة كل الشعب الفلسطيني" ومطالبًا فصائل منظمة التحرير أن يكون لها 

 موقف وكلمة. 
ب بكل وقال: "أخشى أن يكون عباس فقد ذاكرته ولم يعد له ذاكرة وطنية، مؤكدًا بأن الذي يجري معي

 معنى الكلمة".
وحول مستقبل المصالحة أكد النائب العبادسة بأن المصالحة ليست مع عباس إنما هي محاولة 
لتوحيد الشعب الفلسطيني ومحاولة إلعادة بناء الحركة الوطنية وا عادة بناء االستراتيجيات الواحدة 

 وعدم جعل األعداء يلعبون على التناقضات.
اس" أنهم ملتزمون بالوفاق الوطني إلى النهاية، وأنهم يدعمون حلة وشدد النائب عن حركة "حم

 الوفاق ويعملون على تطويرها بكل ما أوتوا من قوة.
 58/6/2150، فلسطين أون الين

 
 وحدة استيطانية  502بناء "إسرائيل" تدين قرار  الفلسطينية الرئاسة .3

وحدة استيطانية جديدة في  921بناء  أدانت الرئاسة، قرار بلدية االحتالل في القدس، :رام هللا
 مستوطنة 'هارحوما' المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن 'القرار يشكل عماًل تصعيديًا سيساهم في 
 المزيد من توتير األجواء.

 58/6/2150، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 
 في تنفيذ مخططاتها التهويدية "إسرائيل"من تمادي  الدولي تحذر المجتمع "الخارجية" .4

حذرت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أمس، المجتمع الدولي من تمادي الحكومة  :رام هللا
اسرائيل االسرائيلية في تنفيذ مخططاتها التهويدية وتدمير الكيان السياسي الفلسطيني وحملت 

 المسؤولية عن هذه الجرائم وتداعياتها على األمن واالستقرار في المنطقة. 
وأدانت الخارجية بشدة حملة القمع المبيتة التي تمارسها قوات االحتالل ضد شعبنا في الضفة 

 .والقطاع، تحت ذريعة اختفاء المستوطنين الثالثة
 51/6/2150الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 سرائيليين لتنفيذ مخطط ضم الضفةإ ثالثةتتذرع بخطف  إسرائيل""عشراوي:  .5

صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي االربعاء خالل  :القدس
ان اسرائيل تتذرع بخطف ثالثة  ،لقائها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط هيو روبرتسون

ربية لتنفيذ مخطط مدروس لضم أراضي السلطة الفلسطينية، داعية المجتمع اسرائيليين في الضفة الغ
 الدولي واالمم المتحدة "لردع العدوان االسرائيلي".

واوضحت: " تحولت اسرائيل الى دولة استيطان، حيث يتحكم العنصر االستيطاني في صنع القرار 
المستوطنين الذي يخدم معظمهم في  السياسي االسرائيلي، ويوجد اليوم نظام ارهابي متكامل من قبل

 جيش االحتالل، ولهم ممثلون في الحكومة".
 51/6/2150القدس، القدس، 

 
 والهروب وترك الشعب يعاني بالعجز والتخاذل عباسدحالن يتهم  .6

هاجم القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحالن، رئيس السلطة محمود عباس على خلفية 
مستوطنين اإلسرائيليين الثالثة في الضفة الغربية نهاية األسبوع الماضي، موقفه من حادث اختفاء ال

 متهمًا إياها بالعجز والتخاذل والهروب وترك شعبه في أتون معركة لم تقرر نتائجها بعد.
وانتقد دحالن في تصريح صحفي نشره على صفحته على "الفيسبوك" اليوم األربعاء، مشاركة األجهزة 

اإلسرائيلي بالشعب الفلسطيني خالل األيام الماضية، وقال: "هذا يحدث بالطبع األمنية في العبث 
بقرار من محمود عباس الذي لم يفوت الفرصة لتأكيد عجزه وتخاذله وهروبه بحجة حضور اجتماع 

 وزاري في السعودية".
ل وتساءل دحالن "هل اجتماع روتيني للوزراء يستحق أن يترك من أجله أي رئيس أو حتى مسؤو 

ثانوي شعبه في أتون معركة لم تقرر نتائجها بعد؟،مؤكدًا أننا أمام تطورات تجاوزت ملف المخطوفين 
 وقطاع غزةالثالثة، بل نحن في ذروة معركة إعادة رسم الخارطة الجغرافية والسياسية للضفة الغربية، 

 لن يبقى بعيدًا عن السيناريو القادم.
عها من مواقف وتطورات تكشف عن مدى تأثير ملف وشدد على "أن عملية االختطاف وما تب

األسرى في الوجدان الجمعي للشعب الفلسطيني، وعن مدى اإلحباط وفقدان األمل الذي يعانيه 
الشعب من قيادة أمتنع رئيسها عن الكالم عن هذا اإلضراب البطولي ألسرانا البواسل منذ أكثر من 

 بشؤونهم وشؤون أسرهم إرضاء ألوامر خارجية".شهرين، بل وكافئهم بإغالق الوزارة المعنية 
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وأضاف: "رئيس يصمت حين يجب أن يتحدث، ويتحدث بالهراء عن قدسية التنسيق أو العبودية 
األمنية لـ)إسرائيل( حين يجب أن يصمت، رئيس يهرب حين يجب أن يكون في مقدمة األحداث، 

 يرى في المشهد الفلسطيني المر إال ويقفز إلى الواجهة حين يجب أن يتوارى إلى الخلف، رئيس ال
 نفسه وأوالده ومصالحهم المالية".

وتابع: "أن )اسرائيل( تجد المبتغى والغطاء السياسي في عجز قيادة عباس، لكن ذلك ال يجب أن 
يعفيها من مسؤولية ما تفعل، ويجب مواجهة صلف وعنجهية المحتل بكل الوسائل وبال تقاعس أو 

المسؤولة بالدرجة االولى عن اعالن رفضها لهذه الهجمة اإلسرائيلية وتعرية  هوادة، وحركة فتح هي
 وفضح من يقدمون لها الغطاء والعمالء والمرشدين".

وأضاف: "هناك فرق شاسع بين أن تقوم األجهزة األمنية بواجباتها، وبين أن يزج بها قهرًا لرجالها من 
يع أن يدرك بان بركانا فلسطينيا يغلي بقوة، وليست أجل تنفيذ واجبات ومقررات إسرائيلية وعلى الجم

 اال مسالة وقت قبل أن يقذف بحمم انتفاضة فلسطينية جديدة".
 58/6/2150، فلسطين أون الين

 
 موظفو غزة: سنواجه كل من يتنكر ويميز بين حقوقنا .7

التوافق ورئيس أكدت نقابة الموظفين العموميين في غزة ان الراتب ليس أولوياتهم بل اعتراف حكومة 
 السلطة بقانونية وضع الموظفين وشرعيتهم وعودة الموظفين المفصولين والمتجاوز عنهم.

وشدد الدكتور محمد صيام رئيس النقابة خالل مؤتمر صحفي عقده اليوم االربعاء في مدينة غزة أن 
 معترف بها. أي اتفاقات ال تضمن الحفاظ على حقوق الموظفين في قطاع غزة باطلة قانونًيا وغير

أي آثار سلبية تصدر  هللا،وحّمل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء حكومة التوافق رامي الحمد 
 هدد األمن الوظيفي.ي عمنعن أي أمر من موظفي الضفة وغزة والمسئولية 

وكشف انهم قرروا تنفيذ سلسلة فعاليات غير معلنة بعد تنكر حكومة التوافق الوطني لحقوقهم، مشيرا 
 بعمل نقابي متدرج. سيقومونإلى انهم 

 51/6/2150، فلسطين أون الين
 
 

 
 



 
 
 

 

 
           55ص                                     3213 العدد:     51/6/2150الخميس  التاريخ:

 

 
 غزة عائدًا إلى مصر قطاع أبو مرزوق غادرحماس:  .8

 إلىغادر رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" موسى أبو مرزوق األربعاء غزة متوجهًا : أ ف ب -غزة 
 مصر عبر معبر رفح الحدودي .

غزة استمرت عـدة  إلىمرزوق "أنهى زيارة  أبوهري لـ"فراس برس" أن ز  أبووأعلن الناطق باسم الحركة 
 في القاهرة". إقامتهمقر  إلىمصر عائدًا  إلىمتوجها  أسابيع

مصـــر جـــاءت بالتنســـيق مـــع  إلـــىمـــرزوق  أبـــووأكـــد مســـؤول فلســـطيني رفـــض ذكـــر اســـمه أن "عـــودة 
للعـدوان علـى قطـاع  ئيلإسـراوتصـعيد  األمنـيالسلطات المصرية خصوصًا مـع احتمـال تـوتر الوضـع 

 جهة فلسطينية". أيفي الخليل والتي لم تتبنها  إسرائيليينغزة بذريعة عملية خطف ثالثة 
 51/6/2150الحياة، لندن، 

 
رين تجاوز للخطوط الحمر .9  .. وسنواجه أي عملية إبعاد حماس: اعتقال األسرى المحرَّ

ســـرائيلي مـــن إبعـــاد قيـــادات ورمـــوز أكـــدت حركـــة حمـــاس رفضـــها القـــاطع مـــا يخّطـــط لـــه االحـــتالل اإل
فلســطينية إلــى غــزة، وعــّدت ذلــك جريمــة حــرب وتجــاوزًا لكــل الخطــوط الحمــر التــي ال يمكــن الســكوت 

 عنها، وحذرت االحتالل من اإلقدام على ذلك ألنه سيكون لها تداعيات خطيرة ال حدود لها.
ــًا علــى تهديــد اال حــتالل الصــهيوني بإبعــاد قيــادات ورأت "حمــاس" فــي بيــان لهــا اليــوم األربعــاء، تعقيب

رًا فـي صـفقة وفـاء األحـرار، واسـتمرار حملتـه  فلسطينية إلى غزة، واعتقال أكثر من خمسين أسـيرًا محـرا
فـــي اعتقـــال قيـــادات ورمـــوز وأبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني بالضـــفة الغربيـــة المحتلـــة لليـــوم الخـــامس علـــى 

زه الذين أفشلوا جريمة اإلبعاد إلـى مـرج الزهـور علـى الفلسطيني وقياداته ورمو  بالتوالي، رأت أنا الشع
حدود لبنان، قادرون على إفشال أّي جريمة إبعاد، وسوف يتكرر مرج الزهور من جديد في أي مكـان 

 يحاول العدو ارتكاب جريمة اإلبعاد إليه.. وسيصنع أبطالنا التحدي واالنتصار.
ألســـرى المحـــّررين فـــي صـــفقة وفـــاء األحـــرار يعـــد  وأضـــاف البيـــان: "إنا إقـــدام االحـــتالل علـــى اعتقـــال ا

نا هــذا االنتهــاك ليضــع المجتمــع الــدولي واألطــراف  انتهاكــًا وخرقــًا فاضــحًا لكــل األعــراف والمواثيــق، وا 
المعنيــة بصــفقة وفــاء األحــرار أمــام مســؤوليٍة واختبــاٍر حقيقــيٍّ لوضــع حــدٍّ لتجــّرؤ االحــتالل علــى نكــث 

 رين".العهود واعتقال األسرى المحرّ 
وحذرت "حماس" االحتالل من مغّبة عدوانه السافر والمسـتمر ضـد قيـادات الشـعب الفلسـطيني ورمـوزه 

 الوطنية وأسراه وأبنائه، وحّملته المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسالمتهم.
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وقــال البيــان: "نؤّكــد علــى أّن هــذا التصــعيد مــا هــو إاّل محاولــة يائســة تكشــف تخّبطــه وذعــره مــن أّي 
ومـة أو صــمود فلســطيني، ونـدعو جمــاهير شــعبنا الفلسـطيني إلــى مواصــلة تحـّديهم لالحــتالل، كمــا مقا

ندعو الفصائل والقوى الفلسطينية إلى التكاتف صفًا واحدًا في مواجهة التصعيد اإلجرامـي ضـد شـعبنا 
 الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة".

سالمي ودولي فاعل  لصـد العـدوان اإلسـرائيلي، وقـال البيـان: "إنانـا ودعت "حماس" إلى تحرك عربي وا 
فــي الوقــت الــذي نشــّدد فيــه علــى أناــه ال مبــّرر للصــمت والتقــاعس العربــي واإلســالمي فــي إدانــة هــذه 
الجــرائم الصــهيونية ووضــع حــّد لهــا، وعــدم تــرك االحــتالل الصــهيوني يســتفرد بشــعبنا وقياداتــه وأســراه 

 وأبنائه".
ك عاجل وفاعـل سياسـيًا وا عالميـًا علـى المسـتوى الّرسـمي والشـعبي لفضـح كما دعت الحركة إلى "تحرّ 

جــــرائم االحــــتالل وانتهاكاتــــه المســــتمرة لاعــــراف والمواثيــــق الدوليــــة، واالنتصــــار والــــدفاع عــــن شــــعبنا 
 الفلسطيني بالضفة واألسرى المحّررين الذي يتعّرضون ألبشع إرهاب صهيوني".

اء اليوم األربعاء: "نحذر قادة العدو الصهيوني من اإلقـدام وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي مس
علــى إبعــاد أي مــن أبنــاء شــعبنا مــن الضــفة الغربيــة إلــى قطــاع غــزة، وســيكون لــذلك تــداعيات خطيــرة 

 يتحمل االحتالل المسئولية الكاملة عنها".
طوات تصعيدية وأكدت على أن تنفيذ خطوة إبعاد أي فلسطيني من الضفة الغربية، "سيتم مواجهته بخ

 على األرض لمنع هذه الجريمة".
وطالبــت "حمــاس" الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس بتحمــل مســؤوليته الكاملــة، والعمــل بكــل الطــرق 
 الدبلوماسية والسياسية والميدانية لمنع إسرائيل من إبعاد أي فلسطيني، من الضفة الغربية لقطاع غزة.

لــى منــع هــذا "الســلوك العــدواني الصــهيوني" الــذي ينــافي كــل ودعــت الــدول العربيــة والمجتمــع الــدولي إ
 القيم والقوانين والمواثيق الدينية واإلنسانية والدولية.

 58/6/2150، فلسطين اون الين
 
 الحملة اإلسرائيلية في الضفة لن تنجح في تحطيم حماس: البردويل .01
ات لـــ "القــدس العربــي" أن أكــد الــدكتور صــالح البردويــل القيــادي فــي حركــة حمــاس فــي تصــريح: غــزة 

الحمــالت الشرســة التــي تشــنها قــوات االحــتالل اإلســرائيلي ضــد الحركــة فــي الضــفة الغربيــة، باعتقــال 
قادتهـــا وعناصـــرها لـــن تـــنجح فـــي تحطـــيم التنظـــيم، بمـــا فـــي ذلـــك مخطـــط إبعـــاد قـــادة حمـــاس وأســـرى 

مع الجانب المصري فـي محررون إلى غزة، الذي أكد أنه لن يمر ببساطة، ونفى وجود أي اتصاالت 
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هذا الوقت بشأن ما يحدث في الضفة، رغم إعالن إسرائيل أن دبلوماسيين مصريين يقومـون بالتوسـط 
 في مسعى لحل أزمة اختطاف المستوطنين الثالثة.

وقـــال البردويـــل أن الجانـــب المصـــري لـــم يجـــرب أي اتصـــاالت مـــع حمـــاس، وأن اتصـــاالته تكـــون مـــع 
طينية، وتحــدث عــن عــدم وجـود اهتمــام مصــري بمــا يجــري، وذلــك عقــب الـرئيس عبــاس والســلطة الفلســ

عمليات االعتقـال التـي تنفـذها قـوات االحـتالل فـي الضـفة الغربيـة ضـد ناشـطي حمـاس، والتـي طالـت 
أمــس أســرى محــررون فــي صــفقة تبــادل األســرى األخيــرة جلعــاد شــاليط، وتهديــدهم باإلبعــاد إلــى غــزة، 

 ه الصفقة.خاصة وأن مصر كانت الوسيط في هذ
وطالــب القيــادي فــي حمــاس مــن الــرئيس محمــود عبــاس ومــن الدبلوماســية الفلســطينية التحــرك بشــكل 

 عاجل لـ"وقف الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني".
البردويـل أشـار إلـى وجـود اتصـاالت تجريهـا الحركـة مـع بعـض الـدول العربيـة واإلسـالمية لــ"وضع حــد 

 لالنتهاكات اإلسرائيلية". 
إلى ذلك فقد قلل البردويل من التهديدات اإلسرائيلية التي تتحدث عن نيتها "تحطيم" حركة حماس فـي 
غـــالق المؤسســـات، وقـــال "الحـــديث اإلســـرائيلي عـــن  الضـــفة الغربيـــة، مـــن خـــالل حمـــالت االعتقـــال وا 

 تحطيم حماس هو لالستهالك الداخلي، ولدغدغة عواطف اإلسرائيليين".
مـن قـادة  400قـرار إسـرائيلي وال غيـره، وقـد مارسـت إسـرائيل عمليـة إبعـاد وأضاف "حماس ال تحطـم ب

مؤسسـاتها وصـادرتها، لكـن حمـاس بقيـت فـي نفـوس أبنـاء الشـعب الفلسـطيني،  وأغلقـتالحركة سابقا، 
 كحركة ثقافية وأيدلوجية"، وأكد البردويل أن "لدى حماس من عناصر القوة ما يجعلها تردع العدو".

 51/6/2150، ندنالقدس العربي، ل
 
 المختطفين المستوطنين إلعادة "إسرائيل"حماس تنتقد تصريحات عباس بشأن التنسيق مع  .00

انتقـدت حركــة حمــاس بشــدة التصـريحات التــي أدلــى بهـا الــرئيس محمــود عبــاس : أشــرف الهــور –غـزة 
مـع إسـرائيل خالل منظمة المؤتمر اإلسـالمي، التـي أكـد خاللهـا أن قيـام السـلطة الفلسـطينية بالتنسـيق 

 إلعادة المستوطنين الثالثة المختطفين في الضفة الغربية.
وقــال ســامي أبــو زهــري النــاطق باســم حمــاس فــي تصــريح صــحافي تلقــت "القــدس العربــي" نســخة منــه 
"تصـــريحات الـــرئيس عبـــاس حـــول التنســـيق األمنـــي غيـــر مبـــررة وضـــارة بالمصـــلحة الفلســـطينية وهـــي 

 الوطني الفلسطيني".مخالفة التفاق القاهرة ولإلجماع 
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وأكــد أنهــا "تمثــل إســاءة إلــى نفســيات آالف األســرى الفلســطينيين الــذين يتعرضــون للمــوت البطــيء فــي 
 سجون االحتالل".

وأشار إلى أن هذه التصريحات "تستند فقط على الرواية اإلسـرائيلية دون تـوفر أي معلومـات حقيقيـة"، 
ــدفاع عــن ن فســه ومواجهــة جــرائم االحــتالل "بكــل الوســائل مشــددا علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي ال

 الممكنة".
 51/6/2150، القدس العربي، لندن

 
 انقالب على المصالحةضد عباس فتح: تصريحات قادة حماس  .02

نـــددت حركـــة فـــتح بالتصـــريحات المشـــبوهة وغيـــر المســـؤولة التـــي صـــدرت عـــن بعـــض : وفـــا –رام هللا 
قــف الــرئيس محمــود عبــاس، الــذي يعمــل جاهــدا قيــادات حركــة حمــاس، والتــي هاجمــت مــن خاللهــا موا

ويصـل الليــل بالنهــار دفاعــا عــن حقــوق شــعبنا، وحمايتـه مــن بطــش االحــتالل، ومــن بعــض السياســات 
المطعـــون فـــي وطنيتهـــا، وحمايـــة شـــعبنا ووحدتـــه الوطنيـــة مـــن االنـــزالق إلـــى مهـــاوي مواجهـــات غيـــر 

 محسوبة وتضر بقضيتها ومصيرنا الوطني.
يــان صــحفي، الليلــة، إن تصــريحات بعــض قــادة حمــاس ممــن اعتــادوا علــى لغــة وقالــت الحركــة، فــي ب

التحـــريض والشـــحن والتكفيـــر والتخـــوين، وناصـــبوا الوحـــدة الوطنيـــة العـــداء وعملـــوا كـــل مـــا يســـتطيعونه 
لتخريـب المصـالحة خدمـة ألهـدافهم، ومصـالحهم الخاصـة والفئويـة التـي نمـت علـى ضـفاف االنقســام، 

علـى تخريبهــا خدمــة ألجنــدات خارجيــة ومشـبوهة، والعــودة إلــى مربــع انقالبهــم  مـا زالــوا يعقــدون رهــانهم
 األسود.

وأضافت أن الرئيس محمود عباس وحركة 'فتح' قائدة ورائدة المشروع الوطني الفلسطيني ليسوا بحاجة 
إلــى شــهادات مطعــون فــي أهليــة وصــدقية مطلقيهــا، فلــيس مــن مــزق وحــدة شــعبنا، وقســم أرض وطننــا 

الويالت من خالل انقالبه األسود، وجره إلى حروب جانبية مع األشقاء، ووضعوا أنفسهم  وجلب عليه
خدما صغارا لتنفيذ أجندات حزبية وفئوية ثبت فشلها وعقمها إلشعال الفتن ونار الحـروب األهليـة فـي 

 المنطقة.
لعدائيـة والتـزم وقالت الحركة 'إن من وقع على هدنة وصفت المقاومة المشروعة لالحـتالل بــاألعمال ا

بهـا، ووصـف بعـض قـادة حمـاس صـواريا المقاومــة بالخيانيـة، اسـتحق بجـدارة عشـرات الشـهادات مــن 
جنراالت جيش االحتالل اإلسرائيلي على حسن السـير والسـلوك، وتـورط فـي تصـفية المشـروع الـوطني 
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مؤقتــة، بشــهادة الفلســطيني مــن خــالل المشــاركة فيمــا ســمي بدولــة غــزة وســيناء والدولــة ذات الحــدود ال
 محاضر االجتماعات السرية التي بحوزتنا'.

ولفتــت إلــى أن 'اتفــاق القــاهرة نــص صــراحة بــال لــبس أو غمــوض علــى حــق شــعبنا بالمقاومــة الســلمية 
والسياســية فــي المحافــل كافــة، وهــو مــا حظــي بإجمــاع وطنــي وشــعبي، وبالتــالي فــإن محاولــة االفتئــات 

أبناء شعبنا الذي اختبر حركـة فـتح وقياداتهـا علـى امتـداد خمسـة على الحقيقة، والتزوير لن تمر على 
 عقود'.

وأشارت الحركة إلى أن 'المزايدات الرخيصة بشأن األسرى مجـرد ادعـاءات، فـالجميع يعلـم أن الـرئيس 
وضــع قضـــية أســـرانا األبطـــال علـــى رأس جـــدول أعمالـــه طـــوال الفتـــرة الماضـــية، كمـــا يعلـــم الجميـــع أن 

ننـا لـم إصرار الـرئيس علـى ت حريـر الدفعـة الرابعـة مـن األسـرى القـدامى أدت إلـى وقـف المفاوضـات، وا 
 نوافق على ما وافقت عليه حماس بإبعاد األسرى خارج وطنهم وبعيدا عن أسرهم وذويهم'.

وأكـدت 'فــتح' أن المتــاجرة الرخيصــة بمأسـاة أبطالنــا األســرى المضــربين عـن الطعــام مــن قبــل النــاطقين 
ياداتهــا تعتبــر وصــمة عــار فــي جبيــنهم، فمعركــة أســرانا تقتضــي رص صــفوفنا باسـم 'حمــاس' وبعــض ق

 نصرة لهم وانتصارا لمعركتهم البطولية والعادلة.
وقالت: 'إن موقـف الـرئيس وحرصـه علـى وحـدة الشـعب واألرض وقـراره بعـدم إقصـاء أحـد وعـدم قبولـه 

األصــوات التــي ال زالــت  بإقصــاء حمــاس وتصــنيفها كحركــة إرهابيــة هــو الــرد الحقيقــي علــى عبــث هــذه
تعمــل علــى إبقــاء الشــعب الفلســطيني فــي حالــة فرقــة وانقســام، ومــع ذلــك ســوف نســتمر فــي النضــال 
للحفـــاظ علـــى هويتنـــا الوطنيـــة الفلســـطينية وعروبـــة القـــدس وكشـــف كـــل المـــؤامرات التـــي تلحـــق أفـــدح 

 األخطار بقضيتنا الوطنية'.
قيـــادات 'حمـــاس'، ســـتظل متمســـكة باإلنجـــاز وأكـــدت 'فـــتح' أنهـــا ورغـــم األصـــوات النشـــاز مـــن بعـــض 

الوطني الكبير المتمثل بإنهاء االنقسام واستعادة وحدة شـعبنا وأرضـنا، لقطـع الطريـق علـى مـن يسـعى 
 إلبقاء الفرقة واالنقسام.

 58/6/2150، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 تنسيق األمني مع االحتالل"الشعبية": نرفض ونستهجن ما جاء في كلمة عباس بشأن ال .03

الجبهــة الشــعبية لتحريــر ، أن عمــان مــن ناديــة ســعد الــدين، عــن 51/6/2150، الغــد، عّمــان ذكــرت
بأنهــا خــارج  حــول التنســيق األمنــي مــع "إســرائيل" عبــاسمحمــود فلســطين وصــفت تصــريحات الــرئيس 
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سـرائيلية الجاريـة فـي السياق، وشكلت "صدمة للشعب الفلسطيني ولكـل مـن يكتـوي بنـار اإلجـراءات اإل
 ".الضفة

وقالت، في بيان أصدرته أمس، إن "الجبهة تستهجن وتـرفض مـا جـاء فـي كلمـة الـرئيس عبـاس بشـأن 
التنسيق األمني، وتدعو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر إلـى تحمـل مسـؤولياتها فـي تصـويب وضـبط 

 السياسات والمواقف الرسمية".
الذي ألحق الضرر بالمقاومة وقواها، لصالح االحتالل ومستوطنيه، ودعت إلى "وقف التنسيق األمني 

لى التزام يتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني". إلىوتحّول مع الوقت   قيٍد يطّوق أعناق السلطة، وا 
كايـــد الغـــول عضـــو المكتـــب السياســـي للجبهـــة  ، أن51/6/2150، وكالـــة ســـما اإلخباريـــة وأضــافت

يس أبــو مــازن أنــه يريــد إرضــاء األطــراف الخارجيــة علــى حســاب مشــاعر الشــعبية قــال إن "مشــكلة الــرئ
 ومصالح الفلسطينيين".

ـــال الغـــول، إن التنســـيق األمنـــي ال يحمـــي  ، ولـــم يكـــن يومـــا لصـــالح الفلســـطينيين، اإلســـرائيليين إالوق
فقـــط، فـــي حـــين تقـــوم إســـرائيلي باالغتيـــال  اإلســـرائيليينيحمـــي المســـتوطنين والجنـــود  األمنـــيالتنســـيق 

 واالختطاف ومصادرة األرض واقتحام األقصى.
وأشــار الغــول إلــى أن الجبهــة الشــعبية "دعــت اللجنــة التنفيذيــة لالجتمــاع مــن أجــل تصــويب السياســات 

 الفلسطينية، وضبط السياسة الرسمية، وعدم إبقاء األمور في يد الرئيس أبو مازن".
د ال مكـان لهـا فـي الحالـة الفلسـطينية وال وقال إن "تهديدات أبو مـازن لمـن قـام بعمليـة اختطـاف الجنـو 

 يتم التركيز على اختطاف ثالثة جنود في حين إسرائيل تقوم باختطاف كل فلسطين". أنيعقل 
 
 مسيئة للنضال الوطنيّدها وتع حول التنسيق األمني ترفض تصريحات عباس "قراطيةو الديم" .04

طــالل أبــو ظريفــة تصــريحات الــرئيس، قراطيــة لتحريــر فلســطين و رفــض القيــادي فــي الجبهــة الديم: غــزة
، إنها غير مقبولة، ومثل هكذا تصريحات ومواقف فلسطينية ألحقت األذى بالقضية األربعاءوقال يوم 

 الفلسطينية".
وقــال إن "خطــف الجنــود حــق مشــروع للمقاومــة الفلســطينية خاصــة فــي ظــل مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن 

ختطاف نواب المجلس التشريعي وما يجري في الخليـل انتهاكات يومية ضد الشعب الفلسطيني، وما ا
 الماضية إال مثال على ذلك". األيامخالل 

وأضــاف أبــو ظريفــة: إذا كانــت كــل هــذه اإلجــراءات اإلســرائيلية ال تكفــل حــق المقاومــة فــي اختطــاف 
 الجنود فإن ذلك يعني أننا بحاجة إلعادة النظر بكل المفاهيم المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
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 وقال إن "أي تصريحات فلسطينية تتعاكس مع نهج المقاومة، تعمق التباينات الداخلية".
ودعــــا أبــــو ظريفــــة المقاومــــة الفلســــطينية إلــــى مجابهــــة التهديــــدات اإلســــرائيلية، كمــــا أعلنــــت األجنحــــة 

 العسكرية للفصائل، الثالثاء، في غزة.
 51/6/2150، وكالة سما اإلخبارية

 
عادة اعتقال المحررين خرق كبيرالعاروري: بنود صفقة "و  .05  فاء األحرار" واضحة وا 

أّكد الشيا صالح العاروري عضو القيادة السياسية لحركة حماس أّن إعـادة اعتقـال : رام هللا )فلسطين(
محـــرري صـــفقة وفـــاء األحـــرار والتهديـــد بإبعـــادهم "خـــرق صـــهيوني كبيـــر لبنـــود الصـــفقة التـــي أبرمتهـــا 

 الحركة عبر مصر".
روري االحتالل المسـؤولية الكاملـة عـن نتـائج وتـداعيات "هـذه الخطـوة الحمقـاء" مؤكـدًا علـى وحّمل العا

أّن "حركـــة حمـــاس وفصـــائل المقاومـــة وأبطـــال شـــعبنا يعرفـــون طـــريقهم نحـــو اســـترداد حقـــوقهم وحريـــة 
 أبنائهم".

  58/6/2150قدس برس، 
 
 ب"بإعطائه تعليمات بخطف المستوطنين "أكاذي مشعل خالد حماس: اتهام .06

خالد  االحتالل بأنصرح المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، قائاًل: "تصريحات : وكاالت
مشـــعل رئـــيس المكتـــب السياســـي للحركـــة أعطـــى تعليمـــات بخطـــف المســـتوطنين هـــي اســـتمرار لحملـــة 

 األكاذيب الباطلة لالحتالل لتبرير مخطط استئصال حماس".
اصــل االجتمــاعي "فــيس بــوك"، مســاء اليــوم األربعــاء: وأضــاف أبــو زهــري، علــى صــفحته بموقــع التو 

"االحتالل اإلسرائيلي يحاول من خالل اتهاماته لحركة حماس بخطف المسـتوطنين استئصـال الحركـة 
 والتغطية على إضراب األسرى الذين يتعّرضون للموت البطيء في سجونه يومًيا".

رونـي، اليـوم، عـن ضـابط صـهيوني لـم وكانت صـحيفة "هـترتس" الصـهيونية نقلـت علـى موقعهـا اإللكت
تـذكر اسـمه، أن "خطـاب خالـد مشــعل الشـهر الماضـي كـان إشـارة وتحــريض واضـح مـن قيـادة حمــاس 

 في الخارج للقيام بعملية الخطف".
 58/6/2150، موقع رصد، القاهرة 
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 لمناقشة تصاعد وتيرة العدوان اإلسرائيلي غزة: القوى الوطنية واإلسالمية تجتمع .07

عقــدت القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي قطــاع غــزة اجتماعــًا أمــس لمناقشــة : ناديــة ســعد الــدين -عمــان 
تصاعد وتيرة العدوان اإلسرائيلي واستمراره ضد الشـعب الفلسـطيني واألسـرى، داعيـة إلـى "أوسـع حملـة 
 تضامن شعبية مع األسرى في سـجون االحـتالل". وحملـت "االحـتالل اإلسـرائيلي المسـؤولية عـن حيـاة

 األسرى، كما حملت تداعيات إجراءاتها ضد النواب والقادة في الضفة الغربية".
" خضر حبيب "الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية لالستمرار في اإلسالميوطالب القيادي في "الجهاد 

 الجهود الدبلوماسية لفضح جرائم االحتالل".
 اإلسـالميالعربية ومنظمة التعـاون وأضاف، خالل مؤتمر صحفي عقده أمس، "نطالب جامعة الدول 

ومؤسســـــات حقـــــوق اإلنســـــان والمجتمـــــع الـــــدولي الضـــــغط علـــــى دولـــــة االحـــــتالل ومنعهـــــا مـــــن تنفيـــــذ 
 مخططاتها".

 وتابع: "نؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وتفويت الفرصة على االحتالل إلفشال المصالحة".
 51/6/2150، الغد، عّمان

 
 لتنسيق األمني أشبه بكأس السم الذي تجرعناها"الجهاد" تدين تصريحات عباس:  .08

. وقـال محمود عباس من التنسيق األمني مـع االحـتاللدانت "حركة الجهاد اإلسالمي" موقف الرئيس 
الناطق باسـمها داوود شـهاد، فـي بيـان، إن "التنسـيق األمنـي أشـبه بكـأس السـم الـذي تجرعنـاه علـى يـد 

المشؤوم وتوابعه"، مشددًا على "أن أحـد أشـكال نكـران حقـوق  أوسلوالتوقيع على اتفاق  إثممن ارتكبوا 
شعبنا، هو اللغة االنهزامية التي يرددها البعض الذي يشهر سـالحه فـي وجـه شـعبه، ونـراه يعتـذر عـن 

 مواجهة المحتل ليس هذا فحسب بل انه يصر على التنسيق االمني".
  51/6/2150المستقبل، بيروت، 

 
 حسن إخراجهامسرحية لم ي   أساسا.. هذهمختطفين ستوطنين مال يوجد محمود العالول:  .09

اختطـــاف  إنعضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح، محمـــود العـــالول قـــال : فـــادي أبـــو ســـعدى -رام هللا
، وذلك حسب ما نشرته صفحة حركة "فتح" على موقع إخراجهايحسن مسرحية لم  ناإلسرائيلييالجنود 

 !!يث قال "لنتروى في األحكام وال نتسرعالفيسبوك، حالتواصل االجتماعي 
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وأردف العــالول "العــالم مســتنفر مــن اجــل قضــية ثالثــة مســتوطنين مختطفــين، الروايــة بشــأنهم بهــا كــم 
مختطفـــًا  2129كبيـــر مـــن التناقضـــات، يرافـــق ذلـــك قتـــل وحصـــار واعتقـــال واقتحامـــات، بينمـــا هنـــاك 

قة، )والعـــالم طنـــاش(، األهـــم لنفكـــر جيـــدًا مســـبو فلســـطينيا يعيشـــون ظـــروف ظلـــم ومعانـــاة وقســـوة غيـــر 
باحتمــال ينمــو ويكبــر كــل لحظــة، وهــو ان كــل مــا يجــري مســرحية لــم يحســن إخراجهــا، وانــه ال يوجــد 

، وان الهــدف هــو التهــرب مــن االلتزامــات ومــن الموقــف الــدولي، والخــروج مــن العزلــة أساســامختطفــين 
فشال المصالحة، وتبرير اال ، "ألـيس هـو احتمـال مشـروع االحتالليـةنتهاكـات التي يعيشها االحتالل، وا 

 !".التفكير به
  51/6/2150القدس العربي، لندن، 

 

 حماس تقف وراء خطف المستوطنين الثالثإبالغ منظمة التحرير بأن الشيخ ينفي حسين  .21
نفـــى عضــو اللجنـــة المركزيــة لحركـــة فــتح حســـين الشــيا نفيـــا قاطعــًا مـــا أوردتــه إحـــدى : وفــا –رام هللا 
حف العربيـــة الصـــادرة صـــباح اليـــوم األربعـــاء، بأنـــه هـــو شخصـــيًا أبلـــغ اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة الصـــ

التحريــر الفلســـطينية بـــأن حمـــاس تقـــف وراء خطـــف المســـتوطنين الـــثالث، وأن الســـلطة بـــدورها أبلغـــت 
 إسرائيل بذلك.

اإلعــالم  وقــال الشــيا، فــي تصــريح صــحفي، 'إن هــذا الخبــر عــاري عــن الصــحة تمامــًا، داعيــا وســائل
وكافة األطراف توخي الحذر في هـذه المرحلـة الدقيقـة وعـدم االنجـرار وراء اإلشـاعات التـي مـن شـأنها 

 الفلسطينية'. بالوحدة الوطنيةالمس 
وأكــد، إن أولويتنــا اليــوم هــي دعــم أســرانا اإلبطــال المضــربين عــن الطعــام فــي المعــتقالت اإلســرائيلية، 

 نه، وليس االنشغال في إشاعات من هنا أوهناك.وتأمين حماية شعبنا ورفع أي ضرر ع
ــة الدقيقــة الحساســة التــي يمــر بهــا  ودعــا الشــيا جمــاهير شــعبنا إلــى اليقظــة والــتالحم فــي هــذه المرحل

 نضالنا الوطني في مواجهة االحتالل.
 58/6/2150، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لوقف انتهاكات االحتالل لصفة األسرى قيس أبو ليلى يطالب مصر بالتدخل السريع .20

ـــو ســـعدى -رام هللا ـــى عضـــو المكتـــب السياســـي للجبهـــة  طالـــب :فـــادي أب ـــو ليل ـــد الكـــريم أب ا قـــيس عب
الديمقراطية لتحريـر فلسـطين الوسـيط المصـري فـي صـفقة تبـادل األسـرى والتـي تمـت برعايتـه بالتـدخل 

لز  طـالق سـراح السريع والعاجـل لوقـف انتهاكـات االحـتالل لالتفـاق وا  امـه ببنـود صـفقة تبـادل األسـرى وا 
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لـزام حكومـة االحـتالل ببنـود صـفقة تبـادل األسـرى فـي  كافة األسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم ، وا 
 ظل مواصلة حكومة االحتالل التنكر لكافة بنود الصفقة .

 51/6/2150القدس العربي، لندن، 
 
يقوم به الجيش إلعادة المخطـوفين وضـرب حمـاس  بمارسالة  المحررين: اعتقال األسرى نتنياهو .22
 الضفةب

بنيامين  رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أن كفاح زبون، عن 51/6/2150، الشرق األوسط، لندنذكرت 
ثالثة  "ف"اختطابسبب ما وصفه بـ "ثمنا باهظا"نتنياهو تعهد، بأن تدفع حركة حماس الفلسطينية 

 ضي، وهدد باستهداف أنشطة عناصرها.مستوطنين إسرائيليين يوم الخميس الما
وقال نتنياهو، أمس، إن العملية العسكرية التي تشنها قواته في الضفة الغربية، ستتوسع وتستمر 

 ."استهداف نشاطات كثيرة لإلرهابيين الذين يرغبون في القضاء على إسرائيل"وستشمل في المستقبل 
ة الواسعة في الضفة، وشملت إغالق مدن وواصل الجيش اإلسرائيلي على األرض حملته العسكري

وقرى وطرقات وحمالت اعتقال وتفتيشا دقيقا في منازل وأحراش ووديان وجبال الفلسطينيين القريبة 
من الخليل وبيت لحم، بحثا عن إيال أفراخ، ونفتالي فرينيكل، وجلعاد شاعر الذين اختفوا الخميس 

 نتي بيت لحم والخليل.االستيطانية، بين مدي "غوش عتصيون"قرب كتلة 
شخصا من المحررين في صفقة  29وفي خطوة انتقامية، أعلن الجيش اإلسرائيلي، أمس، اعتقال 

 شاليط من المحسوبين على حركة حماس.
إن لجنة خاصة في قيادة المنطقة الوسطى تنظر في احتمال "وقال مصدر عسكري إسرائيلي كبير: 

فرج عنهم في إطار صفقة شاليط إلى السجن الستكمال فترات من الذين أ 29الـ إعادة الفلسطينيين 
شروط الصفقة تسمح إلسرائيل بإلغائها في حالة عودة المفرج عنهم ". وأضاف: "األصلية محكوميتهم

. كما أكد المصدر أن احتمال إبعاد نشطاء حماس من الضفة الغربية "إلى ممارسة النشاط اإلرهابي
 ال يزال قيد الدراسة والبحث.

وأعلنت مصلحة السجون أنها تلقت توجيهات جديدة تتعلق بتشديد ظروف احتجاز األسرى األمنيين 
الفلسطينيين في سجونها. وقالت إن اإلجراءات الجديدة تأتي بناء على تعليمات وزير األمن الداخلي 

صالحية  يتسحاق أهارونوفيتش الذي كان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية خوله
 تضييق الخناق على األسرى.
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أسيرًا  23عتبر إعادة اعتقال ا  نتنياهو، أن أسعد تلحمي، عن 51/6/2150، الحياة، لندنونشرت 
مرّكبًا يحمل رسالة مهمة ضن سلسلة عمليات يقوم بها الجيش "، "صفقة شاليط"فلسطينيًا محررًا في 

 ."إلعادة المخطوفين وضرب حركة حماس في الضفة
رسالتنا واضحة تقول "وزير الدفاع موشيه يعالون كالمًا مماثاًل خالل لقائه عائالت المفقودين:  وقال

إننا ال نتحرك فقط من أجل اإلفراج عن أبنائنا، إنما في كل عملية اختطاف سنعيد إلى السجن الذين 
وتخليص . وأردف أن الجيش في أوج عملية الهدف منها الوصول إلى الخاطفين "أطلقنا سراحهم

. وزاد "العمليات تتقدم كل الوقت، نهارا ولياًل، وهناك نشاطات ميدانية كثيرة ننفذها"الفتية، مضيفًا أن 
. وكرر أن "طالما ال يوجد إثبات آخر، فإننا ننطلق من االفتراض بأن الفتية على قيد الحياة"أنه 

لنَفس، ولن نتراخى حتى نلقي والمطلوب منا التحلي بالصبر وبطول ا"العملية العسكرية قد تطول 
 ."القبض على الخاطفين ونعيد ابناءنا

"، نهاية العملية العسكرية ليست قريبة"إن  "يديعوت أحرونوت"قال مسؤول عسكري كبير لصحيفة و 
ليس خطًا أحمر بالنسبة لنا، ألننا نريد استغالل الفرصة "مضيفًا أن اقتراب شهر الصيام الفضيل 

 ."لإلرهابلضرب البنى التحتية 
لدينا عمليتان متوازيتان، االولى »" وقال المتحدث باسم الجيش االسرائيلي االربعاء للصحافيين:

، مؤكدًا ان "الفتية والثانية لتوجيه ضربة قاضية للبنى التحتية والمؤسسات االرهابية لحماس إلعادة
 ."ما زالوا احياء"الجيش يتحرك من منطلق ان الشبان الثالثة 

في رام هللا والخليل « حماس«التابعة لـ« اذاعة االقصى»يش حملة مداهمة واغلق مكاتب شن الجو 
 كما صرح الليفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش.

نتنياهو هدد حركة "حماس" بانها ، أن محمد هواش، عن 51/6/2150، النهار، بيروتوأضافت 
رؤساء بلديات من دول  أمسالثالثة". وقال لدى لقائه "ستواصل دفع ثمن باهظ بسبب خطفها الشبان 

عدة: "ان دولة اسرائيل في ذروة عملية عسكرية واسعة تشمل مستقبال نشاطات كثيرة تستهدف 
االرهابيين الذين يعتدون على مواطني دولة اسرائيل ويقتلونهم ويخطفونهم ويرغبون في القضاء على 

"اعتقال العشرات من عناصر  الرهاب بقوة"، مشيرا الىاسرائيل". واضاف ان" اسرائيل تحارب ا
 في اطار صفقة الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت". أطلقواحماس وكذلك الذين 
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 على فرضية أن المستوطنين المختطفين أحياء تعمل "إسرائيل"لون: يع .23

ل تعمل على فرضية إسرائي"عالء الريماوي: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون إن  -القدس
، مشيرا إلى أنه لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن "أن المستوطنين الثالثة المختطفين أحياء

 اختطافهم.
إسرائيل "وفي لقاء مع أسر المستوطنين الثالثة، أضاف يعالون بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، إن 

ء ألنه ال يوجد إلى اآلن أي مؤشرات تعمل على فرضية أن المستوطنين الثالثة المختطفين أحيا
 ."أخرى

حتى اليوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية االختطاف، كما لم يوجه لنا أي "ومضى قائال 
على المختطفين، لذلك ال  يوجد أمامنا ساعات طويلة وصعبة من العمل للعثور". وأضاف "مطالب

 ."هدف إعادة المختطفيننعرف كم سيستغرق الوقت، لكننا نعمل وبكل السبل ب
 51/6/2150، القدس العربي، لندن

 
 عرب وفلسطينيين لعزل حماس معتدلين" يضم "عالميتحالف "ليفني تدعو إلى  .24

وزيرة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني، في صفحتها على شبكة  : كتبتعبد الرؤوف ارناؤوط - رام هللا
العالم، والمعتدلين في الجانب و ين على إسرائيل، تع"، كتبت ليفني: "فيس بوك"التواصل االجتماعي 

الفلسطيني والعربي المحاربة سويا ضد حركة حماس اإلرهابية، ودفعها إلى الزاوية وعزلها، وبهذه 
واعتبر الوزير، وهي رئيس طاقم  ."الطريقة ُيفتح الطريق للعودة إلى المفاوضات ولفكرة حل الدولتين

حماس حركة راديكالية إسالمية تستهدف المدنيين واألطفال "، أن مفاوضات السالم مع الفلسطينيين
نما ضد دولة إسرائيل وال يجوز  وتشن حرب ليس من أجل الشعب الفلسطيني ومصالحه القومية، وا 

 ."منحها الشرعية
محمود عباس، في السعودية، ودافع  وأشادت ليفني بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني

نسيق األمني الفلسطيني مع إسرائيل، وانتقد اختطاف ثالثة مستوطنين إسرائيليين الخميس فيها عن الت
األمور التي "وقالت الوزيرة اإلسرائيلية إن  الماضي، وأعرب عن رفضه اندالع انتفاضة جديدة.

 ."استمعنا إليها من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مهمة، دقيقة وتعكس الواقع
 58/6/2150، لندنرأي اليوم، 
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 األمر بتنفيذ عملية الخطف عبر رسالة التضامن مع األسرى  أعطىالجيش اإلسرائيلي: مشعل  .25
اتهم ضابط رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة : حلمي موسى

رسالة "حماس" خالد مشعل بالوقوف خلف االختطاف. وأعلن أن أمر تنفيذ هذه العملية صدر في 
التضامن التي أطلقها مشعل مع إضراب األسرى عن الطعام أواخر أيار الماضي. واعتبر أن حديث 
مشعل، في خطابه متوجهًا نحو األسير حسن سالمة، بالقول "رسالتك وصلت عنوانها، والرد سيأتي 

اتية لتنفيذ عملية عبر كتائب عز الدين القسام" هو األمر التنفيذي لهذه العملية. وأن اإلجراءات العملي
 االختطاف بدأت بعد ذلك.

 51/6/2150، السفير، بيروت
 
جـزءًا مـن الحملـة  تالفلسـطينية ليسـاألمنيـة األجهـزة األمني مستمر و  التنسيقلي: إسرائي مسؤول .26

 العسكرية 
ة لعاد، بقدرة السلطة الفلسطينيجاللواء عاموس  شّكك رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع
عبر تجربة طويلة مع "لعاد: ج. وأضاف "والال"على السيطرة األمنية على الضفة، كما ذكر موقع 

، وهو ما يؤشر على أن إسرائيل "السلطة، هم غير قادرين في هذه المرحلة على تحّمل المسؤولية
شكل تريد أن تتخذ مّما جرى ذريعة من أجل تبرير مطالبها على صعيد الترتيبات األمنية التي ت

 إحدى القضايا األساسية في المفاوضات بشأن الوضع النهائي.
، نقاًل عن مسؤول عسكري رفيع، أن التنسيق األمني بين "هترتس"من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 

. المسؤول أوضح أن القوات اإلسرائيلية تبلغ األجهزة األمنية "بصورة اعتيادية"إسرائيل والسلطة يسير 
وتطلب من رجال األجهزة األمنية البقاء في ثكناتهم على »مدينة فلسطينية، مسبقًا نيتها دهم أي 

المس باألجهزة الفلسطينية ليس جزءًا من الحملة العسكرية، وال توجد »، مضيفًا: «خلفية هذا اإلجراء
 «.نية لدى الجيش للتصادم معها

 51/6/2150، األخبار، بيروت
 
 تغذيتهم قسراً المضربين ل األسرىقررت تنويم  "إسرائيل" .27

 تمهيداً عن الطعام،  المضربينقررت وزارة االمن الداخلي االسرائيلية، تنويم األسرى : المستقبل
وقال المستشار القانوني للوزارة يوئل ادار، أمس، خالل جلسة لجنة الداخلية في  .لتغذيتهم قسراً 

طعامهم وهم من األطباء يستطيعون تنويم األسرى المضربين "الكنيست االسرائيلي، إن  عن الطعام وا 
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وبحثت اللجنة اقتراح القانون المعدل إلطعام األسرى  ."يقرر نوع التنويم إذا كان كاماًل أم جزئياً 
 بالقوة، وتم شطب كلمة اإلطعام بالقوة، واستبدالها بكلمة تقديم العالج والسوائل بوسائل اصطناعية.

مس قانون التغذية اإلجبارية لاسرى المضربين وكانت لجنة الداخلية في الكنيست أقرت أول من أ
 عن الطعام، ليجري التصويت عليه نهائيًا في الهيئة العامة للكنيست االثنين المقبل.
 51/6/2150، المستقبل، بيروت

 
 تستغل االختطاف ألهداف سياسية "إسرائيل"و ة...": أرفض حماية الشرط08زعبي لـ"عرب  .28

مع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، التي تتعرض لموجة من قالت النائبة عن التج: 44عرب 
التحريض والتهديد، إنها ترفض الحماية من األمن اإلسرائيلي وتطالب بالتحقيق بجدية في التهديدات 

واستهجنت زعبي ردود الفعل على تصريحاتها التي رفضت فيها اعتبار عملية  بالقتل التي تصلها.
 ت إنها تعبير عن حالة استقطاب شديدة وشوفينية قومية متفاقمة.االختطاف عمال إرهابيا، وقال

"، إنه "يتوجب علينا أن ندرك أن إسرائيل ال تهدف إلطالق سراح 44وقالت زعبي لـ"عرب  
ال كانت انخرطت في مفاوضات سريعة من أجل ذلك، لكنها تستغل العملية من أجل  المخطوفين، وا 

سيطرتها السياسية والعسكرية في الضفة، وهي تضع  تحقيق أهداف سياسية، عن طريق تعزيز
الجتياحها األخير أهداًفا ليس في أولها إطالق سراحهم بل تدمير البنية لحركة حماس وقياداتها من 
الضفة الغربية، كما صرح بذلك قادة وعدة محللين في إسرائيل، وضرب حكومة الوفاق الوطني. عن 

 شقي هذه الحكومة".طريق تعميق التنسيق األمني مع أحد 
وفي إطار حملة التحريض خصصت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الحكومة، بنيامين  

نتنياهو، صفحاتها الثالث األولى للتحريض على النائبة زعبي. كما خصصت صحيفة "معاريف" هي 
 الرئيس للتحريض على زعبي.  عنوانهااألخرى 

 58/6/2150، 08عرب 
  
 يرفضون قانون إطعام األسرى بالقوةمعارضة الحكومة وال االئتالفليون في نواب إسرائي .29

عبر أعضاء كنيست من كتل االئتالف الحكومي والمعارضة عن معارضتهم للصيغة الحالية لمشروع 
 قانون يسمح بإطعام األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة وبعد تخديرهم.
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الداخلية اإلسرائيلية، يوئيل هدار، خالل مناقشة مشروع القانون في وقال المستشار القانون لوزارة 
اجتماع للجنة الداخلية التابعة للكنيست، أمس، إنه "أعتزم السماح لطبيب بممارسة ترجيح الرأي 

 وبضمن ذلك تخدير )األسير( كليا أو جزئيا" من أجل إطعامه عنوة.
عضو الكنيست تمار زندبرغ من كتلة ميرتس وأثارت أقوال هدار معارضة أعضاء اللجنة. ووصفت 

 إن "القانون غير أخالقي وينتهك آداب المهنة والمعاهدات الدولية وقانون حقوق المريض".
وذكرت صحيفة "هترتس"، اليوم الخميس، أن عضو الكنيست عمرام متسناع، من حزب "الحركة"، 

عام القسري" لالسرى في محاولة يعارض القانون، خاصة وأن نصه الحالي لم يتضمن عبارة "اإلط
لالحتيال لدى سنه. وأعلن متسناع أنه سيصوت ضد القانون لدى عرضه في الهيئة العامة للكنيست 

 رغم أنه كعضو في االئتالف الحكومي ملزم بتأييده.
وأعلنت عضو الكنيست يفعات كاريف من حزب "يوجد مستقبل"، أنها ستعمل على تعديل صيغة 

 ه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. القانون قبل طرح
الدكتورة ياتينا بيرمنس، من رابطة أطباء لحقوق اإلنسان، الحقوقية اإلسرائيلية، أن إطعام وأكدت 

األسرى عنوة، وخصوصا بعد تخديرهم، هو إجراء خطير. وقالت إن "التخدير بحد ذاته هو أمر 
  خطير، والخطر يتزايد في حال كان المخدر صائما". 

 51/6/2150، 08عرب 
 
 تبحث عن المستوطنين لليوم السادس سرائيلياالجيش من الألوية  عشرة .31

قالت اإلذاعة العبرية أمس األربعاء إن عشرة ألوية من جيش االحتالل السبيل: - الضفة الغربية
 اإلسرائيلي وأجهزته األمنية ما زالت تواصل البحث لليوم السادس على التوالي عن المستوطنين

 المفقودين في الضفة الغربية المحتلة منذ ليل الخميس الماضي.
منزل بأنحاء الضفة  400وأوضحت اإلذاعة أن قوات االحتالل فتشت حتى اآلن ما يزيد عن 

 معظمهم في مدينة الخليل، مشيًرا إلى أن العملية ستتواصل حتى في شهر رمضان إن لزم األمر.
ينتظر الخطأ األول الذي سيرتكبه الخاطفون، بعد فشل أجهزته وال يزال جهاز الشاباك اإلسرائيلي 

ونقل مراسل موقع "واال" للشؤون العسكرية أمير بوخبوط عن ضابط كبير  األمنية في كشف مكانهم.
في الجيش اإلسرائيلي قوله إنه "طالما هنالك عامل بشري في عملية الخطف فسيقع في الخطأ 

 الشاباك معلوماته الناقصة".عاجاًل أم آجاًل وعندها سيستكمل 
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ك من الوصول إلى الخاطفين حتى اآلن اوأضاف بوخبوط أن: "هناك أسباب تعلل عدم تمكن الشاب
ولكنه امتنع عن ذكرها ألن الرقابة اإلسرائيلية تحظر ذلك بينما قال إن الضفة تعتبر الحديقة الخلفية 

 قصيرة".    للشاباك، وأن خمسة أيام في عمر العمل االستخباري ليست
 51/6/2150، السبيل، عّمان

 
 / أغسطس.. ويقدر اإلنتاج بـ"مليار برميل"آب سيبدأ في الجوالنبالتنقيب عن النفط  ":غلوبس" .30

أعلنت تل أبيب أّن عمليات التنقيب عن النفط في الجوالن السوري المحتل ستبدأ في شهر آب 
 يزيد على أكثر من مليار برميل.المقبل، مقدرة أّن الناتج الصافي المتوقع استخراجه 

العبرية، المتخصصة في الشؤون االقتصادية، أّن شهر آب سيشهد بدء  "غلوبس"وذكرت صحيفة 
مواقع مختلفة، تتبعها عمليات تنقيب أخرى أكثر عمقًا بعد شهرين أو أربعة  90عمليات التنقيب في 

 الن لم تتحدد بعد.أشهر. وأشارت إلى أّن عملية استدراج النفط، وضّخه من الجو 
الموافقة النهائية من قبل  "أفك"ولفتت الصحيفة إلى أّن موعد بدء التنقيب تقّرر بعد تلقي شركة 
، برئاسة الوزير السابق أفي "أفك"وزارتي حماية البيئة والبنى التحتية االسرائيليتين، مضيفة أّن شركة 

اليهودي "التي يديرها رجل االعمال  األميركية، "جيني انيرجي"إيتام، هي شركة تابعة لشركة 
، هوارد جونس، ومن بين مساهميها الكبار، نائب الرئيس األميركي السابق ديك تشيني، "األميركي

 ورجال األعمال روبرت مردوخ وهلورد روتشيلد.
 51/6/2150، األخبار، بيروت

 
 ي القدسشرق "أبو غنيم"مستوطنة ب حدة استيطانيةو  502االحتالل يصادق على بناء  .32

وحدة  921صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، على بناء : فادي أبو سعدى -رام هللا
شرقي مدينة القدس  «هارحوما»التي تسميها إسرائيل « أبو غنيم»استيطانية جديدة في مستوطنة 

 على مشارف مدينة بيت لحم من الطرف الشمالي لها. المحتلة
الضفة الغربية، وفقا لما ظل الحملة العسكرية التي يشنها الجيش االسرائيلي في  هذا القرار يأتي في

 1و 2وحدة استيطانية في بنايات من  921العبري، حيث قررت اللجنة بناء « وااله»نشره موقع 
 .وحدة 20وحدة استيطانية الى  36طوابق، على أن يكون في كل بناية ما بين 
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كبيرة، ذات ، فإن المخطط يتحدث عن خمس قرى «القدس العربي»وبحسب نص البيان الذي وصل 
ستخصص أحداها الستيعاب المواطنين البدو، الذين تنوي الحكومة اإلسرائيلية تهجيرهم »طابع قروي 

 .واسكانهم فيها، فيما ستخصص األربع قرى المتبقية الستيعاب المستوطنين اليهود
واالسكان، قد أعدت تقريرًا مفصاًل عن هذا المشروع، وتم  وكانت وحدة االستيطان في وزارة البناء

بهذا الشأن،  1099العام االنتهاء منه، بعد قرار جلسة الحكومة في شهر تشرين اول/ أكتوبر من 
 .وبناء عليه تم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن

51/6/2150القدس العربي، لندن،   
 
 55 واســتمرار حصــار اليرمــوك ألكثــر مــن ســوريةبيين فلســطين أربعــةاستشــهاد مجموعــة العمــل:  .33

 شهرًا
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا": "إن أربعة الجئين فلسطينيين قضوا في قصف نفذه 

 النظام السوري في منطقة "زملكا" بريف دمشق، منتصف األسبوع، بينهم ثالثة من عائلة واحدة".
طين أون الين" نسخة عنه، األربعاء، بأن مخيم اليرموك وأفادت المجموعة في بيان وصل "فلس

 لالجئين الفلسطينيين قصف بقذائف )هاون( تسببت بأضرار مادية.
وأشارت المجموعة إلى أن المخيم ال يزال يخضع لحصار مشدد من قبل عناصر جيش النظام 

 والجبهة الشعبية )القيادة العامة(، منذ أكثر من أحد عشر شهًرا.
58/6/2150، ون الينفلسطين أ  

 
 حماية "أمن الدولة" بحجة من السفر صالحرائد  الشيخ منعي االحتالل .34

أعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية األربعاء أن رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيا رائد 
 صالح منع من السفر بهدف حماية "أمن الدولة".

لخارج، لوقالت الوزارة في بيان إن وزير الداخلية جدعون سار منع الشيا رائد صالح من السفر 
معتبرا أنه قد "يلحق ضررا بأمن الدولة"، الفتة إلى أنها تملك "معلومات استخبارية، مفادها أن 

ن صالح ولم تدل الوزارة بتفاصيل حول الدول التي كا )صالح( يخطط للقيام بأنشطة غير قانونية".
 سيتوجه إليها.

وفي بداية مارس/آذار الماضي حكم على الشيا صالح بالسجن ثمانية أشهر لحضه المسلمين على 
 ممارسة العنف في باحة المسجد األقصى في القدس، حسبما جاء في حيثيات الحكم اإلسرائيلي.
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 ، سجن لخمسة أشهر لبصقه على شرطي إسرائيلي.1090وفي 
51/6/2150 الجزيرة نت، الدوحة،  

 
 أسيرًا محرراً  15عتقل يو  في الضفة البيوتقتحم مئات ي االحتالل .35

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية حملة االعتقاالت  مندوبو "األيام"، وكاالت:
الواسعة التي تشنها في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة وجرى خاللها اقتحام مئات البيوت 

موجة من الحمالت األسرى المحررين ضمن صفقة شاليت حيث  أحدثئات، واستهدفت واعتقال الم
 اعتقلوا الليلة قبل الماضية. 62أسيرا محررا ضمن  29جرى اعتقال 

ثارة الرعب وسوء أمسواتسمت عمليات االقتحام للبيوت في منتصف الليل وفجر  ، بالعنف وا 
حداث تخريب في األثاث وفو  ضى خالل عمليات التفتيش الدقيقة، كما ترافقت المعاملة للمواطنين وا 

من موقع حيث كان الشبان يهبون لرشق جنود االحتالل بالحجارة  أكثراالقتحامات مع صدامات في 
 فكانوا يردون بالرصاص والغاز والقنابل الصوتية.

نوا كا 29مشتبها به بينهم  62، "اعتقل في العمليات أمسوقال جيش االحتالل في بيان صحافي، 
فلسطينيا منذ بد  140جزءا من عمليات التبادل مع جلعاد شاليت" مشيرا الى انه تم بذلك اعتقال 

منذ الخميس، بالقرب من كتلة استيطانية في  أثرهمعملية البحث عن اإلسرائيليين الثالثة الذين فقد 
 جنوب الضفة الغربية المحتلة.

51/6/2150األيام، رام هللا،   
 
 سلوك عصابات المحررين ت عد الهجمة اإلسرائيلية على األسرى: االسرىارة نادي األسير ووز  .36

وصف رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس الهجمة اإلسرائيلية على : ميرفت صادق -رام هللا 
 األسرى بأنها سلوك عصابات، مؤكدا أنه انتهاك صارخ التفاق صفقة التبادل.

ل تعبر عن إخفاقها في التوصل لطرف خيط بخصوص وقال فارس للجزيرة نت إن "إسرائي
 المستوطنين المفقودين بممارستها عملية انتقام واسعة ضد الشعب الفلسطيني".

وحسب فارس تسعى إسرائيل من خالل حمالت االعتقال إلى إرسال رسالة لاسرى المضربين بأنها 
إذا اعتقدتم أن اختفاء المستوطنين في ظل إضرابهم ضاعفت عدد المعتقلين اإلداريين. وتريد القول "

 سيقود إلى تخفيض عدد األسرى اإلجمالي، فإنه بالعكس سيضاعفه".
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وشدد فارس على أن اعتقال محرري صفقة شاليط خاصة يرتب على مصر مسؤولية كبيرة تجاه 
الشعب الفلسطيني ونضاله ألجل الحرية واالستقالل، وكذلك تجاه الصفقة التي رعتها. وأضاف أن 

 "المحررين ليسوا كيس رمل تركله إسرائيل كلما غضبت".
وطالب وكيل وزارة شؤون األسرى زياد أبو عين عقب تسليم السفير المصري رسالة باسم أهالي 

 ".29المعتقلين، القيادة المصرية "بإنقاذ محرري الصفقة الذين أعيد اعتقالهم وعددهم 
ن "حملة االعتقاالت المستعرة" التي قد تمتد لتطول وعبر المسؤول الفلسطيني للجزيرة نت عن قلقه م

بقية محرري الصفقة، وكذلك األسرى الذين حرروا حديثا برعاية أميركية في ثالث دفعات، ضمن ما 
 عرف بصفقة استئناف المفاوضات.

51/6/2150الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 إلضرابهم 16ـ نادي األسير: الموت المفاجئ يتهدد األسرى اإلداريين في اليوم ال .37

يواصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم  :نادية سعد الدين - عمان
المفتوح عن الطعام لليوم السادس والخمسين على التوالي، ما أسفر عن "تدهور حالتهم الصحية ما 

 "، وفق نادي األسير الفلسطيني.المفاجئيهدد حياتهم بالموت 
، 26الـ ادي األسير عبد العال العناني إن "إضراب األسرى اإلداريين دخل اليوم وقال مدير عام ن

 يومًا". 999بينما مضى على إضراب األسير أيمن طبيش، المعتقل إداريًا، حوالي 
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "هناك تداعيات خطيرة على الحالة الصحية لاسرى 

 10أسيرًا إلى ثمانية مستشفيات إسرائيلية، بينما تم تحويل  40من المضربين، حيث تم نقل أكثر 
 أسيرًا منهم إلى العناية المركزة". 

51/6/2150الغد، عمان،   
 
ــل األحكــام القديمــة  محــررينأســرى  ســبعةاالحــتالل يحــول  .38 ــدرس إعــادة تفعي لالعتقــال اإلداري وي

 بحقهم
(، سبعة 94/6اإلسرائيلي قدم، يوم األربعاء ) ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن االحتالل: رام هللا

من األسرى المقدسيين المفرج عنهم في صفقة "وفاء األحرار" للمحاكمة أمام "محكمة الصلح" التابعة 
 .لالحتالل بمدينة القدس المحتلة
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وأوضح "نادي األسير" الفلسطيني في رام هللا، عبر بيان صحفي تلقته "قدس برس"، األربعاء 
أن سبعة من األسرى المقدسيين والذين تم اعتقالهم ليلة أمس وهم من األسرى المحررين (، 94/6)

في صفقة التبادل تم عرضهم اليوم أمام محكمة صلح بغرض تمديد اعتقالهم بدواعي خرقهم لشروط 
وكانت سلطات االحتالل قد أصدرت قرارات بنقل األسرى السبعة المقدسيين  .اتفاق إطالق سراحهم

الرملة" وتحويلهم لالعتقال اإلداري حتى يتم النظر في إعادة تنفيذ الحكم الذي كان  -أيلونلعزل "
 .صادر بحقهم إال أنهم تراجعوا عن القرار

58/6/2150قدس برس،   
 
المستشـــفيات ب سياســـة ربـــط األســـرى المضـــربين العليـــا لوقـــف للمحكمـــة"عدالـــة" يقـــدم التماســـا  .39

 اإلسرائيلية
دخل إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام يومه الخامس والخمسين وبلغ  :وديع عواودة -الناصرة

 أسير. 900عدد الذين نقلهم االحتالل لمستشفيات خارجية نحو 
التماًسا للمحكمة العليا وطالب وزارة الصحة  )عدالة(، 44الـ  في الفلسطينية االقلية حقوق مركزوقدم 

ري عن سياسة ربط األسرى اإلداريين المضربين عن ومصلحة السجون اإلسرائيليتين بالكّف الفو 
 الطعام، الذين يتلقون العالج في المستشفيات اإلسرائيلية.

وأوضح االلتماس أن مصلحة السجون تربط قدم األسير ويده بالسرير على مدار الساعة طوال مكوثه 
 في المستشفى.

مرحاض والحمام في المستشفيات وفًقا كما طالب الملتمسون بإتاحة المجال أمام األسرى باستخدام ال
 19الحتياجاتهم ودون تقييد. وقد قّدمت المحامّية سوسن زهر من مركز عدالة هذا االلتماس باسم 

معتقاًل إدارًيا مضرًبا عن الطعام يمكثون في المستشفيات اإلسرائيلّية. وجاء في االلتماس أنه يتم 
ساعات اليوم وفي الليل يتم تكبيله من يده اليسرى تقييد األسير بالسرير من قدمه اليمنى طوال 

أيًضا، ويبقى على هذا الوضع طوال فترة العالج. وأوضحت أن تقييد األسرى بهذا الشكل يحول دون 
 أبسط إمكانّيات الحركة، ويثّبتهم بالسرير ألسابيع طويلة.

51/6/2150القدس العربي، لندن،   
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 جوية على قطاع غزةسلسلة غارات  تشنطائرات االحتالل  .41

( سلسلة غارات جوية 6|94شن الطيران الحربي االسرائيلي في ساعة متأخرة من ليل األربعاء ): غزة
في  أطلقت" 96وقال راصد ميداني لـ "قدس برس" ان طائرات حربية من نوع "اف  .على قطاع غزة

كتائب القسام الذراع العسكري ساعة متأخرة من ليل اليوم األربعاء صاروخين تجاه موقع تونس التابع ل
 .لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

صاروخين كذلك تجاه موقع "الجدار" التابع  أطلقتوأضاف ان طائرات مروحية من نوع "اباتشي" 
قع "ابو طائرات حربية اسرائيلية صاروخين تجاه مو  أطلقتكما  .قطاع غزة القسام شماللكتائب 

 .جراد" التابع لكتائب القسام جنوب مدينة غزة، حيث اشتعلت النيران في الموقع المستهدف
كما قصفت الطائرات موقع رابع للقسام يقع شمال مخيم النصيرات لالجئين وسط قطاع غزة حيث تم 

ة شمال وعادت الطائرات واستهدفت موقع الشرطة البحرية في منطقة السوداني .استهدافه بصاروخين
كما استهدف الطيران الحربي اإلسرائيلي بصاروخين لموقع يتبع أللوية الناصر صالح  .قطاع غزة

الدين قرب ابراج المقوسي غرب مدينة غزة، تسبب ذلك في احداث اضرار المنازل المحيطة في 
 .الموقع

58/6/2150، قدس برس  
 
 ال تجريف واسعةوتقوم بأعم على حدود غزة برياً تشن توغال  االحتاللقوات  .40

نفذت قوات االحتالل توغال بريا على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، قامت : أشرف الهور -غزة 
خالله بأعمال تجريف وتمشيط واسعة، طالت أراضي المواطنين. وقال شهود عيان أن عدة آليات 

رق مدينة خان عسكرية إسرائيلية توغلت في ساعات صباح أمس في أراضي المواطنين الزراعية ش
مترا، تحت غطاء من إطالق النار  100ودخلت تلك القوات المنطقة لمسافة تقارب من الـ  يونس.

 الكثيف تجاه أراضي ومنازل المواطنين المجاورة.
51/6/2150األيام، رام هللا،   

 
 إطار تخريب المصالحة فيتأتي اتهام حماس بخطف مستوطني الخليل : "08لـ"عرب شلحت  .42

أنطون شلحت مسارعة الفلسطيني ـرب معه، اعتبر الكاتب والباحث 44ة أجراها موقع عــفي مقابل
 رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إلى اتهام حركة حماس باختطاف المستوطنين الثالثة
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، رغم عدم ثبوت صلتها بالعملية، على أنها تأتي في إطار ممارسة الضغوط على الحركة في الخليل
قيادتها وتخريب المصالحة مع حركة فتح. كما اعتبر شلحت أن مسارعة االحتالل إلى اإلعالن عن و 

حرب إبادة على حركة حماس في الضفة الغربية على أنها تأتي من باب استالل خطة أدراج في 
 أول فرصة سانحة.

ا أنه بالرغم من ردة خفاق المدوي ألجهزة األمن اإلسرائيلية، مضيفوفي المقابل، أشار شلحت إلى اإل
الفعل اإلسرائيلية "الغرائزية الوحشية"، فإن الخيارات تبقى محدودة أمامها. ولم يستبعد، في أعقاب 

 دخول مصر على الخط، أن تكون إسرائيل تبحث عن قناة للتواصل مع الخاطفين.
58/6/2150، 08 عـــرب  

 
وبــين مــوظفي  نــاقســام بــالتمييز بيناالنالرواتــب أعــاد أجــواء  صــرف: عــدم غــزةن بمــوظفيالنقابــة  .43

 الضفة
طالبت نقابة موظفي حكومة غزة السابقة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا : أحمد عبد العال -غزة 

بصرف رواتب موظفيها، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن إعادة أجواء االنقسام بالتمييز بين موظفي 
 قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

مؤتمر صحفي إن عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة بيب الموظفين محمد صيام وقال نق
السابقة خطوة غير مبررة أعادتنا للمربع األول من الشكوك وعدم الثقة في التنفيذ األمين لبنود اتفاق 

 المصالحة
وأعلن صيام رفض النقابة بوضوح أن تكون المصالحة على حساب الموظف، وأضاف "ال مبرر 

الرواتب بحجة تشكيل لجان من شأنها تأخير صرفها، ولن نقبل من أي طرف مطالبة أي لتأخير 
وتابع "نرفض المساس باألمن الوظيفي لموظفي حكومة غزة السابقة، ولن  فصيل بصرف الرواتب".

 نسمح بتجاوز حقوق موظفي غزة وكل الموظفين، وليفهم الجميع الرسالة بوضوح". 
51/6/2150الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 لقاء تسهيل سفرهم طائلة يشتكون من وسطاء يطالبونهم بمبالغ مالية فلسطينيونمعبر رفح:  .44

كانوا متوجهين الى مصر من انتشار ظاهرة دفع الرشى الكبيرة لعدد من غزة غزة: اشتكى مواطنون 
 من األشخاص لضمان اجتيازهم معبر رفح.
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معبر يعرضون على الزبائن خدمات تسهيل وقال مسافرون، إن عددا من األشخاص على جانبي ال
 دوالر أميركي للشخص الواحد. 3000 - 9400تنقلهم لقاء دفع مبلغ مالي يتراوح بين 

ونجح هؤالء الوسطاء في إقناع عدد من المسافرين بدفع المبلغ وسافروا بالفعل الى مصر رغم 
 االكتظاظ الكبير الذي يشهده المعبر خالل األيام الماضية.

مواطن رفض الكشف عن اسمه، ان الوسطاء عرضوا عليه السفر الى مصر ودفع المبلغ لكنه وقال 
 رفض رغم حاجته الماسة للسفر الى مصر ألغراض تعليمية.

وطالب الوسيط هذا المواطن بدفع المبلغ لقاء التنسيق مع وسطاء من الجانب المصري، مشيرا الى 
 فرين العالقين منذ فترة طويلة على المعبر.ان هذه المعاملة تؤثر بشكل كبير على المسا

51/6/2150األيام، رام هللا،   
 
 االحتالل عبر اإلعالم المحلي جيشالناطق باسم  استضافةنقابة الصحافيين تدين  .45

"األيـام": أدانت نقابة الصحافيين بشدة مواصلة حملة القمع والعقوبات الجماعية التي  -رام هللا 
في األراضي الفلسطينية، والتي تطال بشكل خاص الصحافيين ووسائل تمارسها قوات االحتالل 

اإلعالم، وتوجت مساء أول من أمس وفجر أمس، باقتحام مقار بعض الشركات اإلعالمية التي تقدم 
 خدمات تقنية لقناة "األقصى" الفضائية وغيرها من الفضائيات الفلسطينية والعربية.

تية احتاللية للحصول على معلومات وتقديرات من الصحافيين وحذرت النقابة من محاوالت استخبارا
الفلسطينيين، وقالت، إنها فوجئت صباح أمس، باستضافة الناطق باسم جيش االحتالل في البرنامج 
اإلذاعي الذي تقدمه الصحافية ريم العمري، عبر إذاعة "أحلى اف ام" المحلية "لبث سمومه على 

 مع المتواصلة بحق شعبنا ومناضلينا وعبر وسائل إعالمنا".أبناء الشعب وتبريره لحالة الق
واعتبرت هذا السلوك خروجًا عن العرف المهني والوطني، وخدمة مجانية غير مبررة ألبواق 
االحتالل، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات انضباطية ضد الصحافية واإلذاعة، داعية اإلذاعة 

 وألبناء الشعب الفلسطيني. الى تقديم اعتذار لجمهور مستمعيها
51/6/2150األيام، رام هللا،   
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 في إشارة الختفاء مستوطني الخليل )# ثالث_شالليط( هاشتاج يطلقونناشطون فلسطينيون  .46

تنافس ناشطون فلسطينيون في نشر صورهم الشخصية، وهم يرفعون "ثالثة أصابع"، عبر : السبيل
لق عبر موقعي التواصل االجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" هاشتاج حمل اسم )# ثالث_شالليط(، انط

 مستوطنين في الخليل جنوب الضفة الغربية الخميس الماضي. 3في فلسطين، عقب اختطاف 
وتعبيرا عن فرحتهم بحادثة اختطاف المستوطنين الثالثة، نشر النشطاء صورا شخصية ورسوما 

شارة لجمع كلمة "شاليط" الجندي اإلسرائيلي الذي تحمل "شارة الثالثة"، مرفقة بكلمة )شالليط( )في إ
 وتم اإلفراج عنه بموجب صفقة تبادل(. 1006أسّرته حركة حماس، وفصائل أخرى عام 

مستوطنين، مساء الخميس الماضي، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي الخليل  ثالثةواختفى 
 )جنوبي الضفة الغربية(.

58/6/2150السبيل، عمان،   
 
 : جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي "مخالفات عادية"!63" إسرائيليةوراق أصدور " .47

من سلسلة  63"مدار" العدد رقم  -صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية: رام هللا
 مخالفات عادية". -"أوراق إسرائيلية" ويحمل عنوان "جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي 

لعدد تقريرًا أصدرته منظمة "يش دين" )"يوجد قانون"( اإلسرائيلية )وهي منظمة متطوعين ويضم هذا ا
، يعتبر األول من نوعه تحت عنوان غني بالدالالت هو: 1093لحقوق اإلنسان(، في تشرين األول 

جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي وفي قرارات المحاكم العسكرية"، يتوصل إلى خالصة  -"ثغرة 
كزية مؤداها الدعوة إلى "إجراء تعديل قانوني )سّن قانون خاص( يتيح إمكان إجراء محاكمات في مر 

 إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب". وقد أنجز ترجمة التقرير وأعّده للنشر سليم سالمة.
ل ما ويستعرض التقرير الوضع القانوني السائد في إسرائيل مؤكدًا أن ثمة "ثغرة" قانونية كبيرة في ك

يتصل بتعريف وتحديد جرائم الحرب وبإمكانيات محاكمة المتورطين في هكذا جرائم طبقا للقوانين 
 اإلسرائيلية في المحاكم المحلية، سواء المدنية منها أو العسكرية. 

ويأتي تقرير منظمة "يش دين" هذا لشرح وتأكيد الحاجة إلى تشريع إسرائيلي خاص في هذا 
 الموضوع.

58/6/2150، مدار""-اإلسرائيليةسطيني للدراسات المركز الفل  
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 المؤامرة التي تعرضت لها مصر وراءحماس أن يفصح فيه  لدحالن.. مشهد مباركمحاكمة  .48

عرض الدكتور علي الجمل دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر : مـروة هيـكل
الشرطة  بأكاديميةمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة مساعد وزير الداخلية االسبق ألمن القاهرة أمام 

 ".مشاهد من االسطوانة المدمجة المقدمة منه في القضية المعروفة إعالميًا بـ"محاكمة القرن
ومشهد آخر لدحالن يفصح فيه عن المؤامرة التي تعرضت لها مصر وأن من ورائها هم حماس  

 حماس.الشرطة هم اقسام  علىويقول ان من كان السبب في االعتداء 
 اإلخوان.وعرض مشهد يظهر فيه حماس وهي تؤدي القسم والوالء والجهاد في سبيل  
وظهر شخص يطلب من الحضور الترديد وراءه بالقسم "نعاهد هللا العلي العظيم علي التمسك بدعوة  

 االخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والثقة التامة بقيادتها".
 المصرية.تفل بعودة سامي شهاب إلي غزة بعد تهريبه من السجون ومشهد لحزب هللا تح 

 58/6/2150الفجر، مصر، 
 
 نفق مع غزة  5011الجيش المصري يدمر أكثر من  .49

تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع الهيئة عبد العظيم: احمد 
داخل إحدى المنازل؛ ليصبح إجمالي  1نهم أنفاق جديدة م 4الهندسية للقوات المسلحة، من تدمير 

نفق حتى اآلن برفح، كما تم ضبط فردين فلسطينيين أثناء تسللهم عبر أحد  9212ما تم تدميره 
 األنفاق، وضبط دراجتين بخاريتين تستخدمان في استهداف المواقع األمنية.

 50/6/2150الوطن، مصر، 
 
 وساطة مصرية في ملف المستوطنين المفقودين .51

 رفيع المستوى اإسرائيلي امصدر  أن  وكاالت نقال عن 58/6/2150الجزيرة. نت، الدوحة، رت ذك
للجزيرة وجود وساطة مصرية لمعرفة مصير المستوطنين الثالثة الذين فقدوا الخميس الماضي،  أكد

فيما تصاعدت الحملة على النائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي بعد قولها إن خطف 
 ين الثالثة ليس عمال إرهابيا.المستوطن
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وقال المصدر إن مصر تقوم حاليا بالضغط على حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( من أجل 
الوصول إلى طرف خيط، كما تقوم في المقابل بمساعدة السلطة الفلسطينية على الصعيد 

 االستخباراتي للوصول إلى معلومات تقود لحل لغز اختفاء الثالثة.
ر أن الجهة المصرية قد أطلعت الجانب اإلسرائيلي على الجهود التي تبذل حاليا في هذا وأكد المصد

 الصدد.
من جهتها، نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر مصري القول إن دبلوماسيين مصريين يقومون 

 بالتوسط بين إسرائيل والفلسطينيين في مسعى لحل أزمة المخطوفين الثالثة.
يقومون بدور  -يعملون في كل من تل أبيب ورام هللا-وماسيين مصريين وقال المصدر إن دبل

الوساطة في محاولة لمعرفة مصير المخطوفين اإلسرائيليين الثالثة، حسب قول المصدر المصري. 
وشدد المصدر في حديثه على أن الحديث يدور بشأن اتصاالت أولية من قبل الدبلوماسيين 

 لفلسطينية.المصريين مع إسرائيل والسلطة ا
مراسل شؤون أن  زهير أندراوسنقال عن الناصرة من  51/6/2150رأي اليوم، لندن، وجاء في 

الشرق األوسط في اإلذاعة االسرائيلية الرسمّية )ريشيت بيت(، كشف األربعاء، النقاب عن جهود 
ل مصرّي، لم وقال المراسل غال بيرغر، نقاًل عن محف مصرّية لحّل قضية المخطوفين اإلسرائيليين.

يذكر اسمه، إّن القاهرة تقوم بجهود وساطة بين الدولة العبرّية والفلسطينيين والسلطة الفلسطينّية في 
ما يتعّلق بمصير المستوطنين الثالثة، الذين تّم أسرهم يوم الخميس الماضي في الضّفة الغربّية 

 المحتّلة.
كلٍّ من تل أبيب ورام هللا، يقومون بدور وبحسب المراسل، فإّن دبلوماسيين مصريين، يعملون في 

الوساطة في محاولة لمعرفة مصير المخطوفين اإلسرائيليين الثالثة، على حّد قول المصدر 
المصرّي. وشّدّد المصدر المصرّي، في حديثه لإلذاعة العبرّية، على أّن الحديث يدور عن اتصاالت 

 والسلطة الفلسطينّية. أولّية من قبل الدبلوماسيين المصريين مع إسرائيل
 
 عباسمحمود يلتقي  وزير الخارجية المصري .50

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في : القاهرة
إطار مشاركته في االجتماع الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي في جدة في المملكة العربية 

 السعودية.



 
 
 

 

 
           30ص                                     3213 العدد:     51/6/2150الخميس  التاريخ:

 

وزارة الخارجية المصرية إنه تمت مناقشة الوضع الراهن لمفاوضات التسوية التي وقال المتحدث باسم 
تشهد حالة من الجمود يتحمل مسؤوليتها الجانب "اإلسرائيلي" الذي يضع العقبات في طريقها، 

 واالستيطان.واستمراره في الممارسات التي تمثل انتهاكات للقانون الدولي مثل تهويد القدس 
 51/6/2150قة، الخليج ، الشار 

 
 "شاليط صفقة" في المحررين األسرى أهالي يستقبل بفلسطين مصر سفير .52

 مجموعة فلسطين، دولة لدى مصر سفير عطية، الدين نصر وائل السفير استقبل أ: ش أ - هللا رام
 20 من أكثر اعتقال إعادة من شكواهم إلى واستمع ،"شاليط صفقة" فى المحررين األسرى أهالى من

 نحو إلى العدد ليصل اليوم، فجر الغربية، بالضفة متفرقة أنحاء فى سراحهم إطالق سبق ممن أسيًرا
 .األخيرة الثالثة األيام مدار على معتقل مائتى
 إمكان عدم إلى مشيرين الجارية، الواسعة االعتقاالت حملة وقف على بالعمل األسرى أهالى وطالب
 ثالثة اختفاء واقعة فى الماضية األيام مدار على نالمعتقلي من الغفيرة األعداد هذه كل ضلوع

 . إسرائيليين مستوطنين
 متابعة مؤكًدا آلالمهم، وتألمها وذويهم، األسرى مع مصر تضامن الدين، نصر أكد جانبه، من

 الشعب أبناء عن المعاناة رفع على العمل مواصلة على وحرصها كثب عن للموضوع مصر
 .الشقيق الفلسطينى

 األراضى فى الموقف تصعيد مواصلة وعدم النفس بضبط كافة األطراف المصرى، السفير طالب كما
 أن إلى مشيًرا, الحًقا عليها السيطرة يصعب بصورة األوضاع تفاقم دون للحيلولة المحتلة الفلسطينية

 .الدولتين حل تحقيق فى التطلعات يهدد السلمية للتسوية السياسى األفق غياب
 الضفة مدن تشهده الذى التصعيد إطار وفى اليوم، فجر قامت اإلسرائيلية، لاالحتال قوات وكانت

 األسرى تبادل صفقة خالل محرًرا أسيًرا 29 باعتقال الخميس، ليل الثالث المستوطنين اختفاء منذ
 أسيًرا 9012 سراح إسرائيل أطلقت حيث مصرية، بوساطة ،1099 أكتوبر 99 فى عقدت التى

 .1006 عام حماس أسرته الذى شاليط جلعاد المعتقل الجندى سراح القإط مقابل فلسطينًيا،
 58/6/2150اليوم السابع، القاهرة، 
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 "األخبار": محاوالت إلجبار مصر على إعالن موقف رسمي من قطاع غزة .53

تنظر أوساط سيادية مصرية إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية قد يكون ورقة جديدة  :القاهرة
مصر، وسيناريو محتماًل إلشعال الوضع داخل قطاع غزة ثم جّر القاهرة إلى إعالن موقف  إلحراج

لتصدر المشهد. في كل « حماس»رسمي مما يجري هناك. أيضًا قد تكون محاولة من حركة 
األحوال، هي ورقة تستغلها إسرائيل لمصلحتها والتعاطف الدولي معها. هذا التقدير أوضحته مصادر 

بشأن تحليلها لما يدور في ملف المستوطنين اإلسرائيليين الثالثة الذين فقد أثرهم منذ أيام  «األخبار»لـ
 ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.
تورط حماس في هذه القضية من أجل استعادة دورها الذي »السيناريو األول، وفق المصادر، هو 

ها أمام غالبية الشعب المصري بسبب دعمها بعد ترّهل عالقتها مع القاهرة، وتأزم صورت يختفييكاد 
جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة وتنفيذ مخططات على حساب السيادة المصرية، وعليه فإنها 

 «. تحاول استعادة صورة المقاومة التي افتقدتها خالل السنوات الماضية
ج لما حدث على أنه أما السيناريو الثاني، فهو أن تكون هناك حيلة إسرائيلية من أجل التروي

خاصة »وكسب المزيد من الوقت إلضعاف صورة الحكومة الفلسطينية المشكلة حديثًا، « اختطاف»
أن الدول التي باركت حكومة الوفاق التي نتجت من االتفاق بين فتح وحماس أعلنت تأييدها الرؤية 

 «.اإلسرائيلية بعد اختفاء المستوطنين مباشرة
ضلوع عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد »لسيناريو الثالث هو طبقًا للمصادر نفسها، فا

دحالن، في هذه القضية، تعبيرًا عن رفضه الحكومة التي ُشّكلت من دون إشراكه فيها، وهو الذي 
 «.يتطلع إلى دور سياسي كبير، مرتكزًا على نفوذه في غزة والضفة

دة هي أن اختفاء المستوطنين يعطي ذريعة بعيدًا عن السيناريوات السابقة، فإن الحقيقة الوحي
إلسرائيل كي توجه ضربة عسكرية كبيرة إلى غزة، ما يضع مصر في واجب اتخاذ موقف محدد قبل 

 تداعي األوضاع، خاصة أن هذا الحادث صفعة أمنية على جبين الحكومة اإلسرائيلية.
 51/6/2150األخبار، بيروت، 

 
 رائيلية تقبل بإقامة دولة فلسطينيةالمصري: ال توجد أية حكومة إسطاهر  .54

ي حكومة اسرائيلية تقبل أمحمد الكيالي: نفى رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري وجود  -عّمان 
لدى الدولة  مرا مستبعداً أالحديث عن امكانية قيام هذه الدولة  الدولة الفلسطينية، معتبراً  بإقامة
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نادي البرلمانيين األردنيين في مجمع النقابات وبين المصري خالل لقاء حواري نظمه  العبرية.
المهنية أمس، أن السقف األمريكي في حل الصراع العربي االسرائيلي لن يتجاوز السقف االسرائيلي 

وكشف  ولفت إلى أن مشروع كيري في المنطقة تم تجريبه في وقت سابق وحكم عليه بالفشل. نفسه.
 القضية الفلسطينية لن تنجح". فكاره حول حلأن "أ كيري سابقاً  أخبرأنه 

 51/6/2150الغد، عّمان، 
 
 في الضفة وقطاع غزةاإلسرائيلية نّدد باالعتداءات ت "للمقاومة"الوفاء بيروت: كتلة  .55

نددت "كتلة الوفاء للمقاومة" بـ"الحملة العدوانية الواسعة التي يشّنها العدو الصهيوني في الضفة 
عن مستوطنين مفقودين". وأشارت الى أن "الهدف من ذلك  الغربية وقطاع غزة متذرعًا بالبحث

تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني ومالحقة العديد من شبابه وقياداته، واالعتداء على أمنه 
ثارة الفرقة واالنقسام مجددًا بين قواه وفصائله، واعتقال عدد كبير من كوادره ورموزه ومن  وبنيته، وا 

 عي الفلسطيني عزيز دويك".بينهم رئيس المجلس التشري
ذ استنكرت "الكتلة"، في بيان أمس، "الممارسات العدوانية والتعسفية لالحتالل، في الوقت الذي  وا 

الكيانية والقطرية  -ينصرف اهتمام األنظمة والقوى السياسية في العالم العربي الى الشؤون الداخلية 
ن"، أكدت "حق الشعب الفلسطيني في السيادة بعيدًا عن القضية االستراتيجية والمركزية فلسطي -

والحرية وتقرير المصير، وندعم نضاله المشروع من أجل تحرير كامل ترابه الوطني وتحرير كل 
 األسرى والمعتقلين من أبنائه المجاهدين". 

 51/6/2150السفير، بيروت 
 
 يحّرك ملف المطلوبين "الحلوةعين "هاجس األمن في  .56

ن الضوء األمني المسلط على مخيم عين الحلوة هذه األيام من زاوية أبدو ي: رأفت نعيم -صيدا 
الحرص اللبناني الفلسطيني المشترك على عدم السماح باستخدامه ممرًا او منطلقًا ألية أعمال إرهابية 
ضد أمن واستقرار لبنان، على خلفية ما يجري في العراق، أعاد تحريك ملف المطلوبين للسلطات 

 في المخيم.اللبنانية 
ن ملف المطلوبين لدى القضاء اللبناني بموجب مذكرات غيابية والموجودين أوعلم في هذا السياق 

داخل المخيم ومن مختلف مكوناته طرح بشكل جدي بين القوى الفلسطينية والسلطات اللبنانية ممثلة 
يش اللبناني في الجنوب بكل من مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس فرع مخابرات الج
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ن معالجة هذا الملف كانت من بين البنود الرئيسية ضمن المبادرة أساس أالعميد علي شحرور، على 
من أشهر بدعم من الجانب اللبناني للحفاظ على أليها القوى الفلسطينية قبل إالموحدة التي توصلت 

 اني.المخيمات وتمتين جسور الثقة بين الجانبين الفلسطيني واللبن
ن الجانب اللبناني طلب من القوى الفلسطينية كل على حدة تقديم لوائح إوبحسب مصادر معنية، ف

و قضائية لدى السلطات اللبنانية للتحقق منها، وللنظر في أمنية أن لهم ملفات أبأسماء من يعتقدون 
ن ا  لصادرة بحقه و و المذكرة القضائية اأملف كل مطلوب والتهمة الموجهة اليه، وتحديد نوع الحكم 

كانت بناء على تقارير أمنية، أو ألسباب سياسية، والتحقق من صحتها والنظر في امكانية معالجة 
نار في الهواء  كإطالقوال سيما ملفات بعض المالحقين في حوادث صغيرة متفرقة  "الخفيفة"الملفات 

منية ومن دون أدلة أساس إخباريات أليه تهمة على إو من وجهت أو حيازة سالح غير مرخص أ
و شهود. علمًا ان هذه الفئة من المطلوبين تشكل النسبة األكبر من اجمالي عددهم الذي أدامغة 

ن عددًا من القوى الفلسطينية ومن بينها أوعلم بهذا الخصوص  وب.مطل 400و 300يتراوح بين 
انية المختصة للنظر فيها قوى اسالمية قدمت لوائح اسمية بمطلوبين من هذا النوع الى الجهات اللبن

ن يأخذ مساره القانوني أاي ملف قبل  بإنهاءن يعني ذلك تعهد السلطات اللبنانية أمن دون 
 كان الشخص المطلوب مدانًا ام ال؟ إذاوالقضائي الطبيعي لتحديد ما 

 51/6/2150المستقبل، بيروت، 
 
 جيا لتشغيل الفلسطينيينإيجاد استراتيب يطالب الفلسطيني -رئيس لجنة الحوار اللبناني  .57

حسن منيمنة في لقاءاته مع ممثلي  .الفلسطيني د -شّدد رئيس لجنة الحوار اللبناني : مادونا سمعان
اجتماعات الدورة العادية للمؤتمر السنوي للجنة االستشارية  األونروا خالل الدول المانحة ووكالة

يين بحسب تفويض األمم المتحدة عبر إنشاء على ضرورة إيجاد استراتيجيا لتشغيل الفلسطينلاونروا 
 مؤسسات إنتاجية لهم، وتطوير قطاع التعليم ال سيما في مرحلتيه الثانوية والجامعية.

 51/6/2150السفير، بيروت، 
 
 نائب خادم الحرمين يدعو إلى وقف التصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين .58

لشريفين األمير سلمان بن عبدالعزيز، خالل لقائه دعا نائب خادم الحرمين ا: «الحياة» -جدة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جدة أمس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لوقف 
التصعيد العسكري اإلسرائيلي الخطر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وما ارتكبته قوات االحتالل من 
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خالل األيام الماضية، بحجة اختفاء ثالثة إسرائيليين، مؤكدًا  جرائم بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين
 المواقف الثابتة للمملكة في دعم القضية الفلسطينية.

واستعرض نائب خادم الحرمين الشريفين مع عباس األوضاع الراهنة في األراضي العربية المحتلة، 
المدنيين الفلسطينيين،  وما تقوم به حكومة االحتالل اإلسرائيلي من أعمال عنف عسكرية ضد

 ومواصلة مخططاتها االستيطانية وتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد األقصى.
 51/6/2150الحياة، لندن، 

 
 منظمة التعاون اإلسالمي تدعو المسلمين لزيارة مدينة القدس .59

ة القدس وكاالت دعا أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، إياد مدني، إلى تشجيع المسلمين على زيار 
والصالة في المسجد األقصى، إثباتًا لمكانته في قلوب وأفئدة وضمير األمة، وتوثيقًا لحق المسلمين 

وطالب باتخاذ وسائل جديدة لمجابهة انتهاكات االحتالل "اإلسرائيلي" في  واألقصى.في القدس 
هنية قادرة، إلعداد ملفات فلسطين المحتلة، وقال "علينا متابعة االحتالل قانونيًا عبر ذراع قانونية م

 ".تمكن من عرض تجاوزاته وانتهاكاته وسجل مسؤوليه وقادته على المحكمة الجنائية الدولية
 51/6/2150الخليج، الشارقة، 

 
 شاحنة مواد بناء قطرية لقطاع غزة 556إدخال  .61

والعالقين فردًا من المعتمرين  9429عبر معبر رفح البري، اليوم األربعاء، : يوسف سويلم -رفح 
 والحاالت اإلنسانية بين مصر وقطاع غزة.

فردا  223في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أنه وصل إلى مصر  البريوأكد مسؤول معبر رفح 
معتمرا  246فردا، من بينهم  9024من العالقين والحاالت اإلنسانية، بينما غادر إلى قطاع غزة 

 العمرة عن طريق مطار القاهرة الدولي.العائدين من األراضي السعودية عقب أداء 
 903شاحنة من مواد البناء، وذلك طبقا للمنحة القطرية، منها  996وأضاف المسؤول أنه تم إدخال 

طنا من األسمنت، عالوة على  410شاحنة تقل  93مترا مكعبا من الحصمة،  4910شاحنة تقل 
 برميال من البيتومين الخاص برصف الطرق. 9140

سيارة هدية يابانية إلى قطاع غزة، وقد تم التنسيق مع الهالل األحمر  92خال عدد كما تم إد
دخالها إلى قطاع غزة.  المصري وا 

 51/6/2150الشرق، الدوحة، 
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 والسلطة لضبط النفس "سرائيل"إواشنطن تدعو  .60

يج دعت الواليات المتحدة اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى عدم تأج :القدس دوت كوم -واشنطن 
 التوتر الناتج من ازمة اختفاء ثالثة شبان اسرائيليين في الضفة المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية االميركية جنيفر بساكي "فيما تتواصل اعمال البحث )...( نحض 
 الجانبين على التزام ضبط النفس وتجنب اجراءات من شانها زعزعة استقرار االمور".

هذه "الرسالة" الى الفلسطينيين واالسرائيليين وشجعت الطرفين على  واوضحت ان واشنطن ابلغت
 "التعاون على الصعيد االمني" للعثور على الشبان المخطوفين واعتقال خاطفيهم.

ورحبت بساكي ايضا بـ"البيان القوي" للرئيس محمود عباس الذي اتهم االربعاء امام منظمة التعاون 
 م يريدون "تدمير الفلسطينيين".االسالمي في جدة، الخاطفين بانه

واضافت "نعلم بأن الوضع صعب على االرض" في اشارة الى العمليات التي يقوم بها الجيش 
 االسرائيلي.

 51/6/2150القدس، القدس، 
 
 للجنة "انهاء االستعمار" نائباً  "إسرائيل"األمم المتحدة ترفض  .62

لعامة لامم المتحدة ترشيح إسرائيل رفض ثلثا أعضاء الجمعية ا-القدس دوت كوم  -نيويورك 
نهاء  لمنصب نائب رئيس اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وا 

 االستعمار.
 من أصوات الدول األعضاء في األمم المتحدة. %34ولم تحصل الدولة العبرية سوى على 

ل وممثليه وممارساته غير القانونية في األرض وأكدت الجمعية العامة بذلك رفضها لالحتال
 الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي هذا اإلطار، أشاد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى ألمم المتحدة السفير رياض منصور، بهذا 
 الموقف الدولي الكاسح في األمم المتحدة ضد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل.

 51/6/2150لقدس، القدس، ا
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 الصليب األحمر تحذر من تصاعد الحملة العسكرية اإلسرائيليةمنظمة  .63

 الفلسطينيين األسرى زيارة أجل من جهدهاقالت اللجنة الدولية للصليب األحمر إنها تبذل قصارى 
 أيام، 6 منذ ةالغربي الضفة تستهدف التي المنظمة العسكرية الحملة إطار في االحتالل اعتقلهم الذين
 الث، محذرة من أن الحملة "قد تفضي إلى أعمال عنف".الث المستوطنين عن للبحث

 لاسرىودعت اللجنة الدولية، في بيان اليوم األربعاء إلى "استئناف عاجل للزيارات العائلية 
 وع".الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي أوقفتها السلطات اإلسرائيلية هذا األسب

وأضافت أن "العملية العسكرية اإلسرائيلية الجارية حاليًا تضمنت تفتيش البيوت بيتًا بيتًا، وشّن 
 ".شخص 100 على يزيد ما واعتقال ليلية، ماتهمدا

 58/6/2150، فلسطين أون الين
 
 يجابيةإ الفلسطينية: المصالحة السفير الروسي في لبنان .64
سطينية واالستراتيجية" في بيروت، ندوة سياسية، حاضر فيها عِقدت في "مركز باحث للدراسات الفل 

السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، حول التطّورات الدولية واإلقليمية وانعكاساتها على 
 أوضاع المنطقة عمومًا، والقضية الفلسطينية خصوصًا.

ا إلى أن مواقف بالده المراحل التي مّرت بها قضية فلسطين، مشير  آخر، عنوتحّدث، من جانب 
من هذه القضية المحّقة، والتي لم تتغّير، تقوم على أساس احترام قرارات الشرعية الدولية ودعم 
النضال الفلسطيني لنيل االستقالل، واصفًا المصالحة األخيرة بين "حماس" و"فتح" بأنها إيجابية، 

الذي يتلّقى دعمًا من بعض الدول في ومكّررًا الدعوة "لمحاربة مشتركة لخطر اإلرهاب المتنامي، و 
الغرب )وفي المنطقة(، والذي استفاق مؤّخرًا على خطورة الجماعات اإلرهابية الناشطة في سوريا 

 وغيرها على األمن الغربي عمومًا!".
 51/6/2150السفير، بيروت، 

 
 "رسالة الرئيس"ال يصدر في عّمان  "ونروا"األ مؤتمر  .65

ي سورية مع الالجئين الفلسطينيين الى اراضيها ومحاولة اضافة نص أدى الخالف على كيفية تعاط
يشيد بدور الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب )وهي الهيئة الرسمية السورية المعنية بشؤون 
الفلسطينيين( في تسهيل تقديم المساعدات اإلنسانية وغيرها لسكان مخيم اليرموك، الى عدم توصل 
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ستشارية لوكالة )اونروا( الذي عقد خالل اليومين الماضيين في عّمان الى عدم مؤتمر اللجنة اال
التي هي بمثابة وثيقة تضاف الى اعمال المؤتمر وترفع الى األمين العام « رسالة الرئيس»اصدار 

 لامم المتحدة بان كي مون.
ة( فضل مندوبوها وجاء االعتراض من دول عدة ومن ضمنها لبنان )ترأس رئاسة الهيئة االستشاري

تجنب مثل تلك اإلشارات مقابل اإلصرار السوري عليها. وأجل البت باألمر افساحًا في المجال للمزيد 
 من المشاورات في محاولة للوصول الى تسوية ممكنة.

حسن « الفلسطيني -لجنة الحوار اللبناني »التي ترأسها رئيس « اونروا»وكانت اللجنة االستشارية لـ 
لجهة « اونروا»تتمت اعمال دورتها باالستماع الى تقارير الجهات المختصة حول مالية منيمنة اخ

العجز الحاصل بين وارداتها والمصاريف المتزايدة ألعمالها. وشدد الحاضرون على اهمية جذب دول 
 مانحة جديدة وحض الدول المانحة على زيادة دعمها لتأمين الحد األدنى من متطلبات عمل الوكالة.

ثمنت وفود الدول المضيفة والمانحة سعي المفوض العام الجديد للوكالة بيار كرينبول لتأمين و 
مصادر جديدة لتمويل المشاريع ودعم موازنة الوكالة وضرورة تأمين األموال الالزمة الستكمال إعمار 

أمين كل اعمال مخيم نهر البارد )شمال لبنان( األمر الذي عمل عليه الوفد اللبناني، باإلضافة الى ت
دعم لبنان لمواجهة مترتبات النزوح الفلسطيني الجديد )من سورية( باإلضافة الى النزوح السوري 

 الكبير.
 51/6/2150الحياة، لندن، 

 
 دويكعزيز الحملة دولية تدعو لتحرك سياسي عاجل لإلفراج عن  .66

فين" إلى تحرك برلماني دعت "الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختط: قدس برس  -رام هللا 
وسياسي وحقوقي عاجل للضغط على السلطات اإلسرائيلية وحملها على إطالق سراح رئيس المجلس 

 .التشريعي الفلسطيني عزيز دويك وكافة النواب المعتقلين داخل سجونها
(، إقدام االحتالل على اعتقال 6|94ووصفت الحملة في بيان تلقته "قدس برس" اليوم األربعاء )

النواب الفلسطينيين بالـ "قرصنة"، معتبرًة أن هذا الفعل هو بمثابة تأكيد على عقلية االحتالل 
االجرامية التي تسعى إللغاء الشرعية الفلسطينية وضرب كل التحركات البرلمانية والدولية الرافضة 

 .لهذه السياسة الخطيرة، وفق تقديرها
ت العربية واإلسالمية ولالتحادات البرلمانية والمنظمات وشّددت الحملة خالل رسائل وجهتها للبرلمانا

الحقوقية الدولية، على ضرورة قيادة تحرك عاجل على الصعد السياسية والبرلمانية والحقوقية واتخاذ 
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مواقف عملية، إلى جانب تنسيق الجهود مع كافة الجهات الدولية لممارسة ضغط سياسي على 
 انة البرلمانية في األراضي الفلسطينية.سلطات االحتالل لوقف انتهاك الحص

 58/6/2150قدس برس، 
 
 تريليون دوالر.. مليونيرات العالم يزدادون عددا وماال 12بثروات تقدر بـ  .67

أظهرت دراسة نشرت أمس األربعاء، أن عدد المليونيرات في أنحاء العالم زاد بنحو مليونين : رويترز
في المئة بدعم من صعود أسواق األسهم  94حوالي في العام الماضي في حين زادت ثرواتهم ب

وأظهرت أحدث دراسة عن الثروة العالمية أعدتها كابجيميني للخدمات المالية  وتحسن االقتصادات.
وآر.بي.سي إلدارة الثروات أن عدد األثرياء الذين يملكون مليون دوالر أو أكثر متاحا لالستثمار 

تريليون  21,61، وزادت ثرواتهم اإلجمالية إلى 1093ي مليون ف 93,2في المئة إلى  92ارتفع 
وفي حين حلت منطقة أمريكا الشمالية في المرتبة األولى من حيث عدد المليونيرات فقد  دوالر.

جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادي قريبة منها في المركز الثاني ومن المتوقع أن تتجاوز أمريكا 
يرة في الثروات في اليابان، حيث حققت أسواق األسهم والعقارات مع الزيادة الكب 1094الشمالية في 

 مكاسب وفي الصين، حيث يؤدي النمو االقتصادي إلى زيادة عدد المليونيرات بوتيرة سريعة سنويا.
وتأتي الواليات المتحدة في المركز األول حيث يوجد بها أربعة ماليين مليونير تليها اليابان بعدد 

 224مليون، بينما جاءت الصين في المركز الرابع بحوالي  9,9ثم ألمانيا بعدد  مليون مليونير 1,3
 في المئة من أثرياء العالم. 60ألف مليونير، ويقطن تلك الدول األربع حوالي 

 51/3/2150، األهرام، القاهرة
 
 الغربية؟الضفة  "إسرائيل"هل ستقتحم  .68

 د.فايز أبو شمالة
سؤال يوحي بأن مدن الضفة الغربية  الغربية؟يلي مدن الضفة هل سيقتحم جيش االحتالل اإلسرائ

محررة، وال يجرؤ جيش االحتالل اإلسرائيلي على اجتيازها، بينما الواقع يقول: إن آليات العدو 
اإلسرائيلي وجنوده لم يتوقفوا عن اقتحام مدن الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية أوسلو، ويتم االقتحام 

د محمود عباس، وبتنسيق مسبق مع أجهزته األمنية. فهل ستقتحم )إسرائيل( تحت سمع وبصر السي
 مدن الضفة الغربية؟ 



 
 
 

 

 
           06ص                                     3213 العدد:     51/6/2150الخميس  التاريخ:

 

إن مجرد طرح هذا السؤال الغبي فيه إيحاء بأن األجهزة األمنية الفلسطينية تتحفز لصد أي هجوم 
ن نتنياهو إسرائيلي، وعليه فإن الذي يروج لمثل هذه األكذوبة هو الذي يروج ألكذوبة أخرى تقول: إ

قد افتعل حادث فقدان الجنود الصهاينة في الضفة الغربية؛ كي يربك الرئيس محمود عباس واألجهزة 
األمنية!. ذلك التصريح الذي نقله مصدر في السلطة الفلسطينية عن صديقه اإلسرائيلي، أضاف: إن 

كتي حماس والجهاد، هدف نتنياهو من فبركة خبر اختفاء المستوطنين هو إلقاء القبض على قادة حر 
وترحيل جزء منهم إلى غزة، وضرب البنية التحتية للحركتين في الضفة. ذلك التصريح يتناقض كليًا 
مع تصريح صادر عن مصدر أمني فلسطيني، اعترف فيه بأن جهاز األمن الداخلي قد أرسل إلى 

مساعي العثور على  منطقة الخليل أربعين ضابطًا متخصصًا في جمع المعلومات بغية المساهمة في
المستوطنين المفقودين، وهذا التصريح قد أكده السيد محمود عباس نفسه، حين قال في جدة: 
عادتهم إلى عائالتهم، ومن قام  المستوطنون المفقودون في الضفة بشر مثلنا، وعلينا البحث عنهم، وا 

س بوجع أسبوع واحد لثالث بهذا العمل يريد تدميرنا. لقد أحس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبا
أمهات يهوديات، ولم يستشعر رئيس الفلسطينيين بمعاناة خمسة آالف أم فلسطينية ما زلن ينتظرن 
أبناءهن من عشرات السنين، وبعض األسرى عاد إلى أمه الفلسطينية في كفن. إن التخبط في 

 تصريحات المسئولين في السلطة يرجع إلى األسباب التالية: 
الذي اختار المفاوضات طريقًا وحيدًا قد تذرع بعدم القدرة على مواجهة الجيش اإلسرائيلي  إن -أوالً 

الذي ال يقهر، لذلك فإن تجرؤ بعض الفتية الفلسطينيين على الجيش الذي ال يقهر، وأسر بعض 
 جنوده يشكل إهانة من الحجم الكبير ألدعياء فكرة المفاوضات فقط. 

يليين يؤكد وجود تنظيمات فلسطينية قادرة على المقاومة، وهذا أمر يربك أسر الجنود اإلسرائ -ثانياً 
 السلطة الفلسطينية التي تحارب المقاومة، ويتناقض مع أسس وجودها.

نجاح عملية األسر سيخلق حالة فلسطينية غير مسبوقة من الثقة بالنفس، والرغبة في مواصلة  -ثالثاً 
 الشديد على التهدئة التي تنشدها السلطة. المقاومة، وهذا ما ال ينسجم مع الحرص 

لما سبق، فإن نفي بعض المسئولين الفلسطينيين حصول عملية أسر للجنود اإلسرائيليين، يمثل 
أقصى حاالت االستخفاف بالعقل الفلسطيني، بينما جاء تصريح السيد عباس القائل: إن من قام 

لتصريح ليمثل قمة االحتقار لمزاج الشعب )بخطف( المستوطنين يريد أن يدمر السلطة، جاء هذا ا
الفلسطيني الذي أبدى تعاطفه الكامل مع العمل المقاوم، وتالحم بصموده مع الرجال الذين رفعوا 

 رأسه بين األمم.
58/6/2150، فلسطين أون الين  
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 إسرائيل أسيرة "الشرك األمني"! .69

 انطـوان شلحـت
شيء، في معرض تشريحها ردة الفعل الرسمية يمكن أن نتفق مع تحليالت إسرائيلية رأت أول 

والعامة على عملية اختطاف ثالثة مستوطنين إسرائيليين أخيرًا، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
يكون "في ذروة نشاطه وأدائـه" عندما تواجه إسرائيل "أزمات" تؤكد أولوية األمن باعتباره الكلمة 

 الحرب الراهنة بما تشمله من جمود سياسي.السحرية التي تبّرر حالة الالسلم وال
 في واقع األمر، فإن إسرائيل برمتها ال تزال أسيرة هذا الشرك األمني منذ إقامتها.

عامًا في طريق التسوية  10حتى ما يسمى "اليسار الصهيوني" الذي قّرر أن يسير قبل أكثر من 
 رك.السياسية للقضية الفلسطينية، لم يتحّرر كليًا من هذا الش

وبمتابعة أداء هذا "اليسار" إزاء آخر تطورات القضية الفلسطينية، وال سيما اتفاق المصالحة بين 
 حركتي "فتح" و"حماس"، وتأليف حكومة توافق وطني، يمكن أن نستنتج ما يلي:

باعتباره طرفًا وطنيًا وذا التزام أمني يواجه هذا "اليسار" صعوبة في االعتراض على خطوات  -
جراء ات أمنية تدافع في الظاهر عن مواطني إسرائيل، لكنها في الُعمق تزيد من التوسع اإلقليمي وا 

، وتتسبب برصد مزيد من الميزانيات 9162والسيطرة على الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ 
 وباكتساب المستوطنين الكولون فائضًا من القوة والتأثير والمكانة االعتبارية االجتماعية.

هذا "اليسار" يتوقع من الفلسطينيين أن يتخلوا عن "اإلرهاب" أواًل. ومصطلح "اإلرهاب" لديه  -
فضفاض ومن دون ضفاف، ويمكن أن يحصر فيه كل أعمال المقاومة للجنود والمستوطنين. إن 
مجّرد ذلك سّهل وال يزال على اليمين اإلسرائيلي مهمة إقناع الجمهور العريض باختيار "السالم مع 
األمن". وبموجب ما يؤكد ناقدو هذا "اليسار" فإن انهيار مشروع السيطرة على الفلسطينيين في 

ال ُبّد من أن يعتمد ضمن أشياء أخرى على االنتقادات الشاملة الموجهة إلى جهاز  9162مناطق 
ل األمن، في حين أن "اليسار" يفضل التحدث عن "أعمال شاذة" في ممارسات الجيش وتأييد المراح

األولى من الحروب المدمرة. واليمين بدوره شخص هذه النقطة بالذات وانتقل من خطاب "أرض 
إسرائيل الكبرى" إلى ممارسة خطاب أمني يعّزز قوة الهيكلية القائمة ويعزف على أوتار الخوف القديم 

 الكامن في نفوس الناس.
م وجود شريك فلسطيني للسالم"، تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن هذا "اليسار" هو من سّك شعار "عد

 وساهم تأييده لخطة االنفصال عن قطاع غزة بصورة أحادية الجانب في تكريس هذا الشعار.
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صحيح أن "اليسار الصهيوني" بدأ "اشتراكيًا وقوميًا"، لكن سرعان ما تبّين أن قوميته أكثر أهمية 
 بالنسبة له من اشتراكيته.

51/6/2150النهار، بيروت،   
 
 رات صعبة بانتظار حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدةاختبا .71

 جوناثان كوك
في غمرة الجو االحتفالي الذي رافق اداء حكومة الوحدة الفلسطينية لليمين الدستوري مؤخرا، منهية 
بذلك سبع سنوات من القطيعة بين فتح وحماس، كان من السهل الغفلة عمن غاب. وافقت حماس 

ترضاء واشنطن، الملزمة قانونا بمنع المعونات لحكومة تضم مجموعة على ان تبقى في الظل الس
ارهابية محددة. ولم تختلف الحكومة الفلسطينية الجديدة كثيرا عن سابقتها. مشاركة حماس كانت 
مقتصرة على ثالثة مستقلين، جميعهم في مناصب وزارية متواضعة المستوى. وبسبب ان هذه 

مل ضمن قيود االحتالل االسرائيلي، لم يسمح للوزراء الثالثة من غزة الحكومة االنتقالية ال تزال تع
 بالسفر الى الضفة الغربية لحضور حفل اداء اليمين الدستوري.

ومن المحتمل ان يكون تعيين حكومة مؤقتة من التكنوقراطيين المرحلة االسهل من عملية المصالحة 
. وقد استمر االتفاق حتى االن ألن حماس قد التي تم االتفاق عليها في اواخر شهر نيسان الماضي

كفت عن المقاومة، بل وبطريقة اشد ياسا من منافستها فتح. لهذا السبب، سارعت الواليات المتحدة 
وبقية دول العالم لتقديم مباركتها. من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 

منزل استيطاني لمعاقبة الفلسطينيين. ان  3300قامة ووافق على ا« تدعيم االرهاب»بشدة من 
المرحلة االكثر صعوبة لم تأت بعد: فالحكومة الفلسطينية تحت حكم الرئيس محمود عباس بحاجة 

 الى مراقبة انتخابات وطنية مستعرة بين فتح وحماس.
للفلسطينيين اختيار من بالغة. اذ لم يتسن  بأهميةتتسم االنتخابات، المتوقع اجراؤها في العام المقبل، 

، عندما انتصرت حماس. عقب ذلك بعام، اقامت حماس وفتح مناطق حكم 1006يحكمهم منذ عام 
شرعيته في صندوق االقتراع. وفي حال  إلثباتمنفصلة في غزة والضفة الغربية. وكالهما يحتاج 

ودول اخرى الحكومة  جرى االقتراع وفازت حماس من جديد، من المتوقع ان تقاطع الواليات المتحدة
 .1006الجديدة كما فعلت في عام 

وهناك جوانب اخرى دالة في سير االنتخابات االولى. ففي االشهر التي سبقت التصويت قبل ثماني 
سنوات، بدأت اسرائيل موجة اعتقاالت لقادة حماس في محاولة لعرقلة العملية الديمقراطية. كما أملت 
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االبدية غير القابلة »لقدس الشرقية المحتلة، التي تعتبرها عاصمتها اسرائيل في منع االقتراع في ا
ضغط  -الذي ادرك ان االقتراع سيفتقد المصداقية من دون القدس -لكن البيت االبيض«. للقسمة

 على اسرائيل لالذعان قسرا.
من ان  االقتراع الوطني. فخوفا تأجيلومما قد ُينسى احيانا ان فتح تواطأت مع اسرائيل لمحاولة 

 لتأجيلفتح في توظيف التعنت االسرائيلي في القدس كذريعة ملحة  أملتتكتسح حماس االنتخابات، 
مالءمة لمرشحيها. وقد صرح السيد نتنياهو فعال انه لن  أكثراالنتخابات االوسع الى وقت يكون 

رشح في اماكن يسمح بانتخابات في القدس الشرقية، عالوة على االشارة الى ان حماس ستمنع من الت
كرست السنوات الثمانية الماضية للتخلص من وجود حماس في  فإسرائيلاخرى. هذا شيء متوقع: 

أمام اتمام  أكبريلمح الى عقبة  1006القدس بسجن قادتها أو طردهم. لكن تصرف فتح في 
ان عزلة المصالحة. فالحقيقة ان حماس وفتح قد دخلتا العملية من منطلق الياس المتبادل فقط. اذ 

حماس السياسية واالقتصادية في غزة ازدادت منذ تحول النظام المصري الى نظام عدائي. وقد 
للدعم مع تعمق االزمة االقتصادية في القطاع.  الجوانب تراجعالمست حماس المحاصرة من كل 

 وبالتالي، يبدو ابرام اتفاقية مع فتح السبيل الوحيد لفتح الحدود.
مصداقية فتح والسيد عباس باطراد بفعل مرور سنوات على تعاونها مع  من جهة اخرى، تراجعت

أمال في انتزاع تنازل حيال اقامة الدولة. وتتطلب  -وكل ذلك تزامن مع توسيع المستوطنات -اسرائيل
ان تقوم  -بتكوين زخم باتجاه اعالن الدولة في االمم المتحدة -استراتيجية السيد عباس الجديدة

ة بحشد اعتمادها الديمقراطي ووحدتها االقليمية واجماعها الوطني خلف الخيار حكومته المنتظر 
التزام  بإضعافاالنتخابات فقط، ولكن  بإبطالالدبلوماسي. ان االولوية عند السيد نتنياهو ال تتمثل 

الطرفين بالوحدة عن طريق معاقبتهما على عجرفتهما. ويمكنه فعل ذلك نظرا لسيطرة اسرائيل على 
 مناحي الحياة الفلسطينية. جميع

لم تكتف اسرائيل ببدء جولة ضارية أخرى من بناء المستوطنات، بل انها اعلنت الحرب على 
االقتصاد الفلسطيني، برفض قبول الودائع بالشيكل من المصارف الفلسطينية، وبقطع يومي جماعي 

اء االسرائيلية. كما ان السيد للكهرباء عن الفلسطينيين بسبب الفواتير غير المدفوعة لشركة الكهرب
عباس، المسؤول حاليا عن دفع رواتب عشرات االلوف من موظفي القطاع العام في غزة شهريا، 

عرضة للتهديدات االسرائيلية برفض تحويل عائدات الضرائب والجمارك. كما اذيع  أكثرسيكون 
اي  إطالقولية مباشرة عن مؤخرا ان اسرائيل تحشد عواصم اجنبية لتحميل الرئيس الفلسطيني مسؤ 

صواريا من غزة. وتواجه حماس في المستقبل فترة ال تقل صعوبة. ففي حال انحرفت كثيرا عما 
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 فإنهاتمليه عليها فتح، ستالم على تدمير ميثاق الوحدة، وفي حال انصاعت كثيرا لرغبات فتح، 
 لجهاد االسالمي.ستفقد هويتها وتخاطر بتفوق غيرها من الجماعات المسلحة عليها مثل ا

51/6/2150، الدستور، عّمان  
 
 قضايا فلسطين المسكوت عنها.. حصار غزة .70

 عمرو حمزاوي
، صدر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية فى األراضى الفلسطينية 1091يونيو  في

 ورصد«.. قطاع غزة في اإلنسانيخمس سنوات من الحصار: الوضع »المحتلة تقرير بعنوان 
 الحقائق التالية:

بالمائة بين  20بالمائة من القوة العاملة فى قطاع غزة من البطالة، وترتفع النسبة إلى  34 يعانيـ  9
 الشباب.

، وتصل نسبة متلقى الغذائيغزة من غياب األمن  في الفلسطينيبالمائة من الشعب  44 يعانيـ  1
 بالمائة. 40الدعم إلى 

وسجلت  1002 فيعلى غزة  اإلسرائيليبشدة بعد بدء الحصار  يالفردـ تدنت معدالت الدخل  3
بالمائة عن معدالت ما قبل الحصار وكانت دون دوالر واحد يوميا  92انخفاضا بنسبة  1099 في

 لاسرة متوسطة العدد.
بالمائة من المياه البحرية الزاخرة بالثروة  42قطاع غزة و فيالزراعية  األراضيبالمائة من  32ـ  4
 قطاع غزة بسبب القيود اإلسرائيلية. فيمكية ال يتاح استغاللها للفلسطينيين الس
إمدادات النفط والطاقة الكهربائية لتبلغ معدالت انقطاع  فيـ تتواصل المعاناة من نقص حاد  2

غير  المجاريمليون لتر من مياه  10ساعة، بينما يدفع يوميا بما يقرب من  91الكهرباء يوميا 
 ى البحر على نحو ينذر بكارثة بيئية كبرى.المعالجة إل

ما لم تعالج  اإلنسانيبالمائة من الموارد المائية المتاحة لشرب السكان غير آمنة لالستخدام  10ـ  6
 كيمياويا، والمعالجة هذه غير متوافرة.

شخص فى كل كيلو متر  4200قطاع غزة معدالت شديدة االرتفاع ) فيـ تبلغ الكثافة السكانية  2
مربع(، وترتب عن الحصار عجز شديد فى كافة مواد ومستلزمات البناء للوفاء باحتياجات المسكن 
اآلمن والقضاء على النقص المزمن فى عدد الوحدات السكانية الالزمة لإلعاشة وللحياة الكريمة )فى 

 وحدة(. 29000القطاع بـ لفلسطينيي، قدر عدد الوحدات السكنية الجديدة الالزمة 1091
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ـ بعد خمس سنوات من الحصار، سجل قطاع غزة انكماشا اقتصاديا بالغا بينما تدهورت بشدة  4
العمل والرعاية  فيالحياة اآلمنة والتنقل اآلمن والحق  فيحقوق وحريات األفراد األساسية المتمثلة 

 الصحية.
لية الرئيسية عن إسرائيل كدولة احتالل والسلطة الفارضة للحصار المسئو  األمميـ حمل التقرير  1

تدهور األوضاع اإلنسانية فى قطاع غزة، كما حمل الحكومة المصرية شقا من المسئولية بسبب 
المصرية وأشار أيضا إلى السياسات غير الملتزمة  واألراضياإلغالق المستمر للمعابر بين القطاع 

 لحركة حماس وللسلطة الفلسطينية. الدولي اإلنسانيبقواعد القانون 
حياة مجزأة ـ نظرة عامة على األوضاع اإلنسانية » األممي، أصدر ذات المكتب 1094رس وفى ما

قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وفيما يتعلق بغزة، شدد  فيكتقرير يرصد الحالة « 1093عام  في
دم وأشار إلى ارتفاع معدالت ه اإلسرائيليالناتج عن الحصار  الكارثيالتقرير على استمرار التدهور 

المنازل وتشريد الفلسطينيين داخل القطاع وقسوة القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل فى ظل 
نسانية مأساوية. طالب التقرير مجددا الحكومة اإلسرائيلية بااللتزام  أوضاع اقتصادية واجتماعية وا 

نهاء الحصار المفروض على غزة، كما طالب الدولي اإلنسانيبقواعد القانون  الحكومة المصرية  وا 
 المصرية التزاما بقواعد ذات القانون. واألراضيبإنهاء اإلغالق المتكرر للمعابر بين غزة 

أؤيد بالكامل توجه الحكومة المصرية لهدم األنفاق بين سيناء وغزة والقضاء على التهديدات األمنية 
ة(، وأؤيد أيضا إحكام والممارسات غير القانونية )تهريب البضائع والسلع، مدعمة وغير مدعم
. إال أن المصري القوميالسيطرة األمنية على الحدود للتخلص من األخطار المحدقة بسيناء وباألمن 

القطاع من الحصول على متطلبات حياتهم  فلسطينييإنهاء اإلغالق المتكرر للمعابر، يمكن 
الداعمة لها )الواليات المتحدة وآمن، والضغط على إسرائيل والقوى الدولية  ياألساسية على نحو قانون

المقدمة( إلنهاء الحصار الظالم المفروض على غزة البد وأن تشكل أولويات رئيسية  فياألمريكية 
، مقدما على االلتزام بقضية اإلنسانيللسياسة المصرية تجاه فلسطين. هنا ال يملك أصحاب الضمير 

لهذه األولويات تماما كما  الفورية بالتفعيل فلسطين وحقوق شعبها، إال أن يطالبوا الحكومة المصري
تروج له بعض الدوائر  الذيباتجاه غزة وأهلها  الفاشييتعين عليهم مناشدتها وقف خطاب الكراهية 

 السياسية واإلعالمية غير المسئولة.
51/6/2150، الشروق، مصر  

 
 



 
 
 

 

 
           12ص                                     3213 العدد:     51/6/2150الخميس  التاريخ:

 

 
 حكمة ضبط النفس .. القضاء على حماس لن يترك فراغا .72

رائيل زيفاللواء احتياط اس  
صواريا  كإطالقيعلمون في حماس جيدا أن خطف الفتيان االسرائيليين الثالثة ليس حدثا تكتيكيا 

 القسام بل هو عمل استراتيجي تأسيسي هو عند اسرائيل سبب للحرب.
من الممكن أن يكونوا في المنظمة اختاروا األخذ بطريقة عمل القاعدة وهي تشجيع عمليات مستقلة 

يدان، تعمل في الحقيقة بحسب توجيهات من أعلى لكن يصعب منعها. وتتم الموافقة من داخل الم
 وتحمل المسؤولية احيانا بعد التنفيذ فقط.

إن االختطاف يمتحن اسرائيل امتحانا ال يقل عن ذلك تعقيدا وتحديا. فليس من المؤكد من وجهة 
على حماس في غزة كما دعا الى  نظر واسعة واستراتيجية أن ردا انتقاميا كاسحا بعملية عسكرية

 في هذا الوقت. إلسرائيلذلك بعض االصوات، هي المرادة 
إن سؤال هل ُتضرب بنى حماس العسكرية التحتية واالرهابيون الذين خطفوا الفتيان ومن أرسلوهم ال 
ُيشك فيه فيجب على اسرائيل أن تصفي الحساب معهم من اجل العدل ولردع اعمال الخطف في 

 بل.المستق
لكن توسيع الرد على المنظمة يجب أن يكون محسوبا أكثر من ذلك. إن االختيارات في االيام التي 
أصبحت القاعدة فيها تزداد قوة في المنطقة وتحتل أجزاًء واسعة من العراق وتسيطر في واقع االمر 

ى اسرائيل أن وتهدد بأن توسع أهدافها لتشمل االردن ايضا، يجب عل –من سوريا الى شمال بغداد 
تأخذ في حسابها أن القضاء على حماس لن يترك فراغا ولن تعود السلطة الفلسطينية لتحل محلها 

 بل القاعدة. ألنه حينما تسقط منظمة متطرفة على نحو عام تحل محلها منظمة أكثر تطرفا.
ر حماس التي المصالحة: في سيناريو تؤدي فيه اسرائيل الى الغاء االتفاق بين حماس وفتح، سُتحش

ستخسر من شرعيتها السياسية في الزاوية وتعود تارة اخرى لتصبح منظمة ارهاب تعمل من غزة على 
بلدات الجنوب. وقد استطعنا أن نرى تباشير ذلك في قطرات القذائف الصاروخية التي أطلقت من 

 غزة.
ضة ثالثة ألن التصعيد قبيل رمضان قد تثير انتفا إلسرائيلالهجوم: إن امكانية عمل عسكري واسع 

 الميداني ما زال يغلي منذ فترة طويلة.
وعلى ذلك فمن الصواب في هذه الظروف أن تُقسم اسرائيل عملياتها الى قسمين: بأن تعمل في 
االول بكامل قوتها كي تعيد األبناء في أسرع وقت ممكن الى عائالتهم، والثاني أن تزيد في التهديد 
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لعملية على حماس كي تحرز نتيجة استراتيجية أفضل من الواقع الذي الى أقصاه، لكن أن تحد ا
ُدفعنا اليه. كأن تطلب الى أبو مازن والمجتمع الدولي أن يعمال على نزع سالح حماس كما فعلت 

 الواليات المتحدة في سوريا كي تفضي الى تجريدها المطلق تقريبا من السالح الكيميائي.
يد بعملية عسكرية واسعة يمكن تنفيذها في كل لحظة. لكن انجاز ستكون العصا بالطبع هي التهد

 اسرائيل الحقيقي سيكون جعل حماس تنزع سالحها بدل استعماله.
51/6/2150، يديعوت  
51/6/2150، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 إسرائيل والحرب في الضفة .73

مرغليتدان   
بين شيئا ما فأدلوا بتصريحات قصيرة ظهر أمس بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون وبني غانتس متع

للجمهور شهدت على أن أمامهم طريقا طويال. وهم لم يجددوا شيئا في ظاهر االمر بل لم يسهموا 
حتى في نظرة واحدة الى تقدم الجهات االمنية في مطاردة خاطفي الفتيان. وكان الكالم الذي أدلوا به 

 ى آذان صاغية في موضوعين:من مقر قيادة منطقة الوسط يرمي الى أن يقع عل
الموضوع االول هو أن المواطن االسرائيلي مطلوب إليه أن يتذرع بالصبر. فعليه أال يضغط وال يكثر 

وهو الشيء المعروف جدا منه. وأال يشير الى يوم خال من االنباء « وماذا بعد»من الكالم قائال 
لثالثة يأخذون في الحسبان أنه يوجد امكان الدراماتية على أنه يوم ضائع ويدل ذلك على أن القادة ا

عملي ألن تستمر العملية أكثر مما توقع الجمهور في البدء وأنه ينبغي اعداده لذلك وقول إن ذلك 
ليس عبثا. إن عدم صبر االسرائيلي من اوساط الناس معروف أنه عبء على كل قيادة وطنية. 

ت عملية بل عمليتين االولى وهي المباشرة والشديدة ليس« عودوا أيها األبناء»ولماذا طول المدة؟ ألن 
هي محاصرة خلية حماس القاتلة مع أمل أن يوجد الفتيان المخطوفون أحياًء. وسُينال هذا الهدف 

 لكن ليس من المؤكد أن يكون في مدة قصيرة.
ينبغي أن يضاف الى ذلك تفرع عملية اخرى على العمل العسكري ترمي الى ضرب بنية حماس 

تحتية في يهودا والسامرة. وتدل موجة االعتقاالت على مبلغ كونها ُبنيت حتى قبل أن يبارك أبو ال
 مازن انشاء حكومة وحدة فلسطينية، ومبلغ التعجيل بها منذ كان االتفاق.

ولذلك ومع كل عدم ارتياح الجمهور من ذلك، ُتستغل حادثة االختطاف بصورة منطقية لطرد كثير 
يهودا والسامرة. وأبو مازن وفتح معنيان بذلك ويشيران اليه سرًا. لكن حتى لو  من نشطاء حماس من
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 إذابالمباركة « عودوا أيها األبناء»لم يبلغ الطرد منتهاه فال شك أنهم في السلطة الفلسطينية سيتقبلون 
 ما أضعفت بنية حماس التحتية في المنطقة التي تديرها السلطة.

وندد باالختطاف. وكانت المكالمة الهاتفية ترمي الى أن تشير هاتف أبو مازن أمس نتنياهو 
اشارة خفية أن تستمر على تطهير يهودا والسامرة من أكثر بؤر حماس في المناطق. ولذلك  إلسرائيل

وعملت بحسب ذلك، ويريحه ايضا أن يتم االمر  إلسرائيلمعلومات  بإعطاءأمر اجهزته االمنية 
 تلتزم برفض كل عمل ارهابي.تحت مظلة امريكية واوروبية 

ويتصل الموضوع اآلخر بتوجه نتنياهو الى المجتمع الدولي ليؤيد عمال اسرائيليا على حماس، وهو 
يطلب مساعدة واسعة لكن من المنطق أن نفرض أنه يدرك أنه لن ينجح في الغاء االستعداد 

هذا التعاون االمريكي  االمريكي لمحادثة حكومة الوحدة الفلسطينية، لكنه يستطيع أن ُيضعف
 الفلسطيني مدة ما، وقد تنضم الى ذلك بعض الدول االوروبية ايضا.

ليس الحديث عن حسم استراتيجي. فواشنطن تسد أذنيها وأبو مازن ال يتجرأ على مواجهة حماس كما 
تفعل مصر. لكن قد يكون نتنياهو قادرا على تسجيل انجاز تكتيكي في مواجهة الفلسطينيين وقتا 
طويال، بل قد يكون ذلك عن ارادة امريكا ومصر والسلطة في رام هللا، الصامتة. فمن الخسارة أن 

 تفوت تلك الفرصة.
50/6/2150اسرائيل اليوم   
51/6/2150القدس العربي، لندن،   
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 51/6/2150الحياة الجديدة، رام هللا، 


