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*** 
 
 العدوان  فتوحة لصد  : لن نسمح لالحتالل االستفراد بالضفة وكل االحتماالت محماس .0

أكدت أن ما يقوم به  حركة حماس ، أنغزةمن  ،09/6/0204المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 
االحتالل في الضفة الغربية من تصعيد خطير ومقصود منذ أكثر من أسبوع هو عدوان مستمر ضد 

ووسائل إعالمها، "بل شعبنا بشكل عام ويزداد شراسًة ضد أبناء حماس وقياداتها ونوابها ومؤسساتها 
 وتجاوزت الحملة حماس إلى فصائل أخرى وبعض قيادات الشعب الفلسطيني".

وقالتتت الحركتتة فتتي بيتتان صتتحفي "لعتتل متتن أكثتتر اامتتور غرابتتة فتتي هتتذا المشتتهد إدالء التترئيس عبتتاس 
ى بسلستتلة متتن التصتتريحات المرفوضتتة التتتي أدان فيهتتا المقاومتتة وأدان االنتفاضتتة الفلستتطينية وأكتتد علتت

قدسية التنسيق اامني مع االحتالل وأبدى تعاطفًا مع المستوطنين الصهاينة الذين وصفهم بأنهم فتية 
في الوقت الذي لم ُيتدن جترائم االحتتالل ولتم يتتذكر ألالر ااسترى والمعتقلتين والمضتربين عتن الطعتام 



 
 
 

 

 
           5ص                                     3054 العدد:     02/6/0204الجمعة  التاريخ:

 

إشتارات ستلبية للمجتمتع منذ حوالي شهرين ولم يذكر النواب والقيادات الذين تم اعتقالهم!!  بتل أعطتى 
 الدولي تبرر جرائم االحتالل بحق شعبنا".

وأضافت الحركة مؤكدة أن "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني بكل أشكالها وألوانهتا وذلتك ستعيًا 
 وراء تحرير اارض والمقدسات واإلنسان الفلسطيني وااسرى خصوصًا".

فإن من حق شتعبنا االنتصتار لعتذابات ااسترى  وأضافت "بغض النظر عن المسئول عن هذه العملية
الفلسطينيين في سجون االحتالل"، مشيرة إلى أن العدو من خالل تصعيده يسعى إلتى إرهتاب الشتعب 
ومقاومته ويسعى إلى كّي الوعي الفلسطيني بأن الطريتق الوحيتد أمامته هتو االستستالم إلرادة المحتتل، 

 سيقاومه حتى إنهاء االحتالل والتحرر من جرائمه. وهذا ما لم ولن يرضخ له شعبنا أبدًا، بل
ونتتددت "حمتتاس" بتصتتريحات عبتتاس "الصتتادمة عتتن االنتفاضتتة والتنستتيق اامنتتي  فهتتي تصتتريحات ال 
تعبر عن الشعب الفلسطيني وال حتى عن شهداء وأسرى ومقاتلي حركة فتح التي يقودها، فاالنتفاضة 

ا شتعبنا برمتوزه وقياداتته الوطنيتة وكتل القتادة اابطتال أعظم ظاهرة في تاريخنا المعاصتر والتتي خاضته
 وهي تتجدد كلما زاد العدوان والضغط على شعبنا ومن يتخل عن االنتفاضة ال يعزل إال نفسه".

وشتتتددت علتتتى أن معاونتتتة االحتتتتالل والتنستتتيق اامنتتتي معتتته لمالحقتتتة المقاومتتتة واإلرشتتتاد عتتتن أبطالهتتتا 
أكد بأن التعاون اامني يعاقب عليها القانون بأشد أنتواع العقتاب  "جريمة وتجاوز التفاق القاهرة، الذي

 وأنها جريمة وطنية منبوذة من كل قوى شعبنا".
ذا ظتن المحتتل بأنته قتادر علتى االستتفراد  وأضتافت "نحتن شتعب واحتد، دمنتا واحتد ومشتاعرنا واحتدة، وال

وانتفاضتتتته ال تعتتترر  بالضتتتفة دون غتتتزة أو بغتتتزة دون الضتتتفة فإنتتته واهتتتم وسيكتشتتتر أن ثتتتورة الشتتتعب
ن االتم التذي يحدثته لشتعبنا ستيرتد عليتته غضتبًا ووبتااًل مضتاعفًا". وتابعتت "لقتد جترب العتتدو  الحتدود وال
رادة شتتعبنا، ونحتتن نبشتتره بتتأن فتتتح بتتاب اإلبعتتاد متتن جديتتد  اإلبعتتاد وعتتاد خائبتتًا أمتتام صتتالبة مبعتتدينا وال

الشتتكوى إلتتى المواجهتتة واالنتظتتار إلتتى ستتيفتح عليتته نتتار جهتتنم، فلقتتد تجاوزنتتا الضتتعر إلتتى التحتتدي، و 
 المبادرة، ولدينا أوراق قوتنا، واايام بيننا".

وطالبتتتت حمتتتتاس حكومتتتتة الوفتتتتاق التتتتوطني بتتتتت"تحمل مستتتؤولياتها كافتتتتًة فتتتتي حمايتتتتة شتتتتعبنا فتتتتي الضتتتتفة 
والقطاع، وفضح ممارسات االحتالل ضد شعبنا في الضفة بشكل عام والخليل بشكل خاص وضرورة 

الموكلتتة لهتتا فتتي إدارة الشتتأن الفلستتطيني، وعتتدم الستتمان لفتتتح ثغتترات متتتن  اوالتزاماتهتتتهتتا القيتتام بواجبا
شأنها إضعار الموقر الفلسطيني الموحتد وتحصتين الجبهتة الداخليتة متن ختالل تتوفير كافتة مقومتات 

 الصمود على مستوى الفرد والمجتمع".
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في وجه المخطط التصفوي الذي  ودعت حماس الشعوب العربية الحرة إلى "الوقور إلى جانب شعبنا
يسعى العدو إلتى تنفيتذه بتواطتؤ وتتممر متع جهتات عتدة، فالقتدس قضتيتكم والشتعب العربتي المستلم فتي 
ختوانكم، وقضتية فلستطين قضتيتكم ااولتى. كمتا نتدعو الحكومتات العربيتة واإلستالمية  فلسطين أهلكم وال

 الفلسطيني".إلى التحرك بقوة وحزم لوقر الجرائم الصهيونية بحق الشعب 
وذّكرت حماس"قادة العدو الصهيوني الذين يستنفدون كل طاقاتهم من أجل استعطار العالم مع ثالثة 
متتن جنتتودهم بتتمالر ااستترى الفلستتطينيين المختطفتتين فتتي ستتجونهم النازيتتة التتذين يعتتانون فيهتتا المتتوت 

 هانتهم.ال و البطيء وهم يخوضون معركة اامعاء الخاوية احتجاجًا على أسرهم وتعذيبهم 
تبادل ااسرى التي رعتهتا والتتي يقتوم  تجاه اتفاقيةووجهت الحركة دعوة لمصر إلى تحمل مسئولياتها 

 العدو الصهيوني اليوم بانتهاكها من خالل إعادة اعتقال العشرات من ااسرى المحررين.
نا فتتي الضتتفة وطالبتتت "حمتتاس" المجتمتتع التتدولي بكتتل مكوناتتته بتحمتتل مستتئولياته تجتتاه متتا يعانيتته شتتعب

الغربيتتتة وقطتتتاع غتتتزة متتتن عتتتدوان واعتقتتتال ألالر ااستتترى والمعتقلتتتين وخاصتتتة المضتتتربين عتتتن الطعتتتام 
 اكثر من شهرين، وكذلك اختطار أكثر من عشرين نائبًا في المجلس التشريعي.

حركتتة حمتتاس حتتذرت االحتتتالل متتن االستتتفراد فتتي ، أن 09/6/0204وكالــة قــدس بــرس، وأضتتافت 
مؤكتتدة ان رئتتيس التتوزراء اإلستترائيلي  غتتزة،اختبتتار قتتدرة المقاومتتة فتتي  أوضتتفة الغربيتتة االستتتفراد فتتي ال

ظتتاهرة عرفهتتا التتتاريخ  أعظتتماالنتفاضتتة  أنجتترب المواجهتتة، مشتتددة علتتى  إذايتتاهو ستتيندم نبنيتتامين نت
 ومن تتخلى عنه سيعز نفسه.
ه مستتتاء اليتتتوم زهتتتري النتتتاطق باستتتم الحركتتتة فتتتي متتتؤتمر صتتتحفي عقتتتد أبتتتوواستتتتعرض التتتدكتور ستتتامي 

( فتتي غتتزة متتا يتتدور فتتي الضتتفة الغربيتتة متتن حملتتة شرستتة متتن قتتتل واعتقتتاالت طالتتت 6|21الخمتتيس  
 واعتقال عدد من قادتها ونوابها. أخرىحركة حماس وفصائل 

وقتتال" "تجتتري كتتل هتتذه الجتترائم وغيرهتتا متتن إغتتالق للطتترق والمعتتابر ومنتتع النتتاس متتن الستتفر، وقصتتر 
يونية والتهديد باغتيال قيادات ورموز الشعب الفلستطيني، كتل ذلتك فتي قطاع غزة بطائرات حربية صه

ظتتل تعتتاون أمنتتي غيتتر مستتبوق بغطتتاء متتن الستتلطة وااجهتتزة اامنيتتة التابعتتة لهتتا.  وفتتي ظتتل صتتمت 
عربي رسمي، وتواطؤ أمريكي وغيتاب لمؤسستات حقتوق اإلنستان والمنظمتات الدوليتة، وكتأن اامتر ال 

 يعني أحدًا".
ن أكثر اامور غرابة فتي هتذا المشتهد إدالء الترئيس عبتاس بسلستلة متن التصتريحات "لعل موأضار" 

المرفوضة التي أدان فيها المقاومة وأدان االنتفاضة الفلسطينية وأكتد علتى قدستية التنستيق اامنتي متع 
االحتالل وأبدى تعاطفًا مع المستتوطنين الصتهاينة التذين وصتفهم بتأنهم فتيتة فتي الوقتت التذي لتم ُيتدن 
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جترائم االحتتتالل ولتتم يتتتذكر ألالر ااسترى والمعتقلتتين والمضتتربين عتتن الطعتام منتتذ حتتوالي شتتهرين ولتتم 
يتتذكر النتتواب والقيتتادات التتذين تتتم اعتقتتالهم!!  بتتل أعطتتى إشتتارات ستتلبية للمجتمتتع التتدولي تبتترر جتترائم 

 االحتالل بحق شعبنا".
 
 "األبرتهايد": لن نسمح بإبقاء دولة فلسطين تحت نظام عباس .2

شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء اليوم الخميس، على أن شعبنا وقيادته لن  "ام هللار 
 ."اابرتهايد"يسمح بإبقاء دولة فلسطين تحت نظام 

جاء ذلك في كلمة الرئيس في افتتان المؤتمر السادس والخمسين ابناء رام هللا في الواليات المتحدة 
ك في قصر رام هللا الثقافي، بحضور عدد من كبار الشخصيات ااميركية 'دورة نديم الزرو'، وذل

 السياسية والنقابية، ونحو ألر من أبناء المحافظة المغتربين في الواليات المتحدة.
وخاطب مغتربي رام هللا بقوله" إنكم تمارسون حق العودة المقدس لشعبنا، قد ال تسكنون في رام هللا 

 .أو فلسطين لكن رام هللا تسكن فيكم
إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات، مضيفا" دولة ال تريد أن تحدد  عباسوحمل 

حدودها وال تريد أن تحدد متى ستخرج، ثم تتحدث عن السالم، ال أدري ما السالم الذي يتحدثون 
 عنه.

الدولية، وأود أن أجدد التأكيد على أننا ملتزمون بالعودة للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية 
، وقد أبلغنا اإلدارة اامريكية بجاهزيتنا واستعدادنا لتمديد المفاوضات تسعة أشهر 2161وحدود 

إضافية، مستعدون لتعسة أشهر ولكن بشرط، ال بد من تنفيذ االتفاقيات، وعلى رأسها اإلفراج عن 
 .الثالثة ااولى ااسرى الثالثين، وهذا ليس شرطا، على أن تبدأ ببحث ترسيم الحدود في ااشهر

إذن المطلب ااول ااسرى، ثم الحدود وبعضها نبحث القضايا ااخرى، وطبعا ما في جواب، ونحن 
 صامدون وباقون ونعقد المؤتمر السابع والخمسين هنا.

أما على صعيد الوضع الداخلي، فقد قمنا في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ببذل كل جهد ممكن 
حة طبقًا التفاقي القاهرة والدوحة، اتفقنا على نقطتين، حكومة تكنوقراط والثانية الستكمال المصال

نذهب لالنتخابات، وأرسلنا وفدا لغزة، ما الذي يمنع الوحدة الوطنية، وعاد الوفد بالموافقة، وأعلنا 
 استعدادنا، قامت قيامة الدنيا، ما هي الوحدة الوطنية، أأنتم ضد وحدة الشعب واارض، قالوا

 الحكومة من حماس، وال نتعامل معها، قلنا ما في حدا من حماس في الحكومة.
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وقلنا للجميع بأن هذه الحكومة المشكلة من المستقلين تلتزم بسياساتنا، وسياسة منظمة التحرير، 
، ونبذ العنر، والوفاء بتعهداتنا في االتفاقات 2114وباالعترار بإسرائيل كما اعترفنا في عام 

وعلى المقاومة الشعبية، ولآلن إسرائيل ترفض هذا وتصر على أن الحكومة ال تتعامل الموقعة، 
معها، وحصل مؤخرا قضية خطر ااوالد الثالثة ووجدتها فرصة لتعيث في اارض فسادا، نتمنى أن 

 يجدوهم أحياء، اننا بشر وال نقتل بالدم البارئ، وال نقبل بقتل أي شخص.
قاقات مجلس تشريعي ورئاسة وفي الخارج ستنتخبون ممثليكم في ونتيجة للمصالحة هناك استح

 المجلس الوطني لذلك استعدوا الختيار ممثليكم، نتركه لكم لتختاروا من يمثلكم في المجلس الوطني.
 09/6/0204، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 صة بإنهاء االستعمارنائبًا لرئيس اللجنة المخت "إسرائيل"السلطة تندد بانتخاب  .3

دانتها بأشد العبارات ترشيح " نيويورك عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد ورفضها وال
وانتخاب إسرائيل، دولة االحتالل، لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم 

نهاء  وتمكنت إسرائيل للمرة ااولى من  .تعماراالسالمتحدة، وهي لجنة المسائل السياسية الخاصة وال
قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدًا إدانة  8الفوز بهذا المنصب في اللجنة التي تصدر 

الممارسات اإلسرائيلية واالستيطان، وضرورة تطبيق اتفاقيات جنير الرابعة في فلسطين باعتبارها 
 «.أونروا»محتلة، إضافة إلى دعم عمل وكالة 

السلطة القائمة باالحتالل، »وقال السفير الفلسطيني في اامم المتحدة رياض منصور إن إسرائيل 
في المئة من  48تلقت هزيمة نكراء، إذ رفض ثلثا أعضاء الجمعية ترشيحها، ولم تحصل سوى على 

ساته أكدت بذلك رفضها االحتالل وممثليه وممار »التي « أصوات الدول ااعضاء في اامم المتحدة
 «.غير القانونية

 02/6/0204الحياة، لندن، 
 

 الحمد هللا يطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد اإلسرائيلي واإلفراج عن األسرى الفلسطينيين .4

طالب رئيس الوزراء رامي الحمد هللا الحكومة الصينية بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل  "رام هللا
 يوما. 21داريين المضربين عن الطعام منذ من أجل اإلفراج عن ااسرى، خاصة اإل

إلى ضرورة إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنير الرابعة،  الحمد هللاوأشار 
لغاء قانون االعتقال اإلداري، وضرورة التدخل الدولي من اجل وضع حد للتصعيد العسكري ال  وال
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في القدس، وسياسة الحكومة اإلسرائيلية في العقاب  سيما بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية
 الجماعي ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزة.

جاء ذلك خالل لقاء الحمد هللا، أمس، في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في رام هللا، المبعوث الصيني 
ات الخاص لقضية الشرق ااوسط وو سيكه والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان ألخر التطور 

 السياسية واالقتصادية في فلسطين.
 02/6/0204الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قطر تتصدر الدعم العربي للسلطة الفلسطينية :القطرية الشرق .5

كشفت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، اليوم ااناضول" -هللارام 
ماليين دوالر في بيانات ميزانية  022ي وصل الى الخميس، ان قطر تصدرت الدعم العربي، الذ

الحكومة الفلسطينية للشهور الخمسة ااولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم الدعم الذي قدمته قطر 
 06مليون دوالر، ثم الجزائر  11مليون دوالر، تلتها السعودية بدعم يبلغ  11للحكومة الفلسطينية 

 مليون دوالر.
الفلسطينيين لم يتلقوا أي دعم ومنح مالية من جانب اإلدارة اامريكية خالل أن  توكشفت البيانا

ماليين دوالر في نفس الفترة من العام  026الشهور الخمسة ااولى من العام الجاري، مقابل نحو 
الماضي. وتزامن توقر الدعم المالي اامريكي للفلسطينيين، مع فترة شهدت استمرار المفاوضات 

اإلسرائيلية، والتي تعثرت نهاية أبريل الماضي، دون تحقيق أي تقدم في عملية السالم، الفلسطينية 
 والعالن إنهاء االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.

مليون  40في المقابل فإن إجمالي الدعم المالي الذي قدمه االتحاد ااوروبي خالل نفس الفترة بلغ 
 222الذي تقدمه دول االتحاد ااوروبي سنويا للفلسطينيين، نحو دوالر. ويبلغ متوسط الدعم المالي 

 دوالر.مليون 
 02/6/0204الشرق، الدوحة، 

 
 البرلمانية بالمجلس التشريعي تن ظم وقفة تضامنية مع النواب الذين اختطفتهم "إسرائيل" الكتل .6

مام مقره في مدينة غزة، نظم المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، أ" هللا التركماني عبد-غزة
وقفة تضامنية مع النواب الذين اختطفتهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل اايام الماضية، ودعمًا 

 على التوالي. 28الت لألسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا مفتوحًا عن الطعام لليوم 
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عادة اعتقال سلطات االحتالل وأكد النائب االول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، على أن ا 
محررًا في صفقة وفاء االحرار، يعد انتهاك صارخ لشروط الصفقة التي  22اإلسرائيلي أكثر من 

 تمت برعاية مصر، داعيًا ااخيرة للضغط على االحتالل لاللتزام على ما وقع عليه. 
لكل القوانين الدولية وطالب بحر خالل كلمة له، المجتمع الدولي بوقر هذه االجراءات المخالفة 

واإلنسانية واالخالقية، كما ناشد المجتمع الفلسطيني للتصدي لهذا القرار الظالم والعمل بكل الوسائل 
 لمنعه وافشاله.

وقال" "ال زالت عصابات االحتالل تواصل عملياتها بحق اهلنا بالضفة من قتل لألبرياء وهدم للبيوت 
سسات وال تزال تصر على تطبيق قانون التغذية االجبارية بحق واقتحام وترويع اآلمنين والغالق المؤ 

ااسرى المضربين وتشدد الحصار على غزة وتكثر هجماتها الجوية اليومية عليها، كما خطفت 
مواطن من كوادر وقيادات الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي  422أكثر من 

 د. عزيز دويك ونواب المجلس".
ته، أكد وزير العدل في حكومة التوافق الفلسطينية سليم السقا، على أن حكومته تقر مع من ناحي

ااسرى كافة، وتتبنى مطالبهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تناقش قضيتهم بشكل دوري وتضعها على 
 البند االول من جدول أعمالها وفي كل جلسة.

ن من النواب هي أولوية من أولوياتنا ونحن وقال" "نحن اليوم نؤكد على أن قضية ااسرى والمختطفي
لن ندخر جهدا حتى يتم االفراج عنكم جميعا"، مشيرًا إلى أن حكومته تواصلت مع جميع الجهات 

 المحلية والدولية من أجل تدويل قضيتهم ونقلها إلى المحافل الدولية.
الوحدة الوطنية "هي  من جهته، أكد النائب عن كتلة حركة فتح البرلمانية، فيصل أبو شهال، أن

عنوان لنضالنا وقوة لنا إلنهاء هذا االحتالل"، مؤكدًا أن  إسرائيل( تمارس اقصى وأبشع أنواع 
الغطرسة والهيمنة من خالل اجتياحاتها واقتحاماتها للمدن الفلسطينية واعتقال الفلسطينيين دون أي 

 اتهامات أو اخذ اعتبارات لمعايير حقوق اإلنسان".
كافة هذه اإلجراءات تهدر إلى إرغام الفلسطينيين على التراجع عن مشروعهم الوطني وأوضح أن 

ووحدتهم الوطنية، مشددًا على أن كافة هذه االعتداءات واالنتهاكات لن تثني الفلسطينيين عن 
 طريقهم الوحدوي. 

حرير بدوره، قدم جميل المجدالوي عن كتلة أبو علي مصطفى المنبثقة عن الجبهة الشعبية لت
 فلسطين، مقترحات وأفكار للخروج من هذه اازمات ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي. 
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ودعا إلى استكمال الخطوات التوحيدية، وقال" "ولم تكن حكومة التوافق هي الخطوة الوحيدة وهي 
 ليست الخطوة ااهم، فهناك مسألة منظمة التحرير ومن ثم االتفاق على بقية لجان المصالحة".

طالب بتوحيد الخطاب السياسي واالعالمي تجاه المعتقلين وحق شعبنا في امتشاق كل اشكال كما 
 المقاومة من أجل تحرير ااسرى ودعم صمودهم، وقال" "هذا خطاب ال يجوز أن نختلر عليه". 

وفي ذات السياق، أكد النائب كتلة التغيير واالصالن البرلمانية، محمد فرج الغول، ضرورة المضي 
ًا نحو انجان المصالحة الفلسطينية، وقال" "يجب على الفصائل الفلسطينية أن تعمل على إنجان قدم

المصالحة ونبذ كل من يعمل على تفريق وحدة الشعب الفلسطيني، ان وحدتنا هي سر قوتنا في 
 مواجهة هذا االحتالل".

ه الهجمة الشرسة، أن يقر وأضار" "كلنا يد واحدة في مواجهة هذا االحتالل الذي يريد من خالل هذ
عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني واالعتداء على الحصانة البرلمانية الدبلوماسية والتهديد 

 بإبعاد فلسطينيين"، مؤكدًا أن كل هذه االعتداءات هي "جريمة حرب بحق اإلنسانية".
لك بسبب صمت المجتمع وأوضح الغول أن االحتالل اإلسرائيلي يتصرر أنه فوق القانون الدولي، وذ

الدولي على االعتداءات اإلسرائيلية، مطالبًا السلطة وحكومة الوفاق بالمسارعة في الوقور إلى جانب 
 المقاومة وخيارات الشعب الفلسطيني. 

من ناحيته، قال اامين العام لحركة أحرار خالد أبو هالل" "نحن نبحث عن ما يجمعنا ويوحدنا في 
ورة ضد المقاومة والشعب الفلسطيني، والتي تأتي في إطار حرب استئصال ظل هذه الهجمة المسع

 ضد الشعب الفلسطيني". 
ذا كان منهج المقاومة هو ما يوحد فكر الشعب الفلسطيني وتوحد الرؤية للتعامل مع هذا  وأضار" "وال

 022 العدو فإنني استغل هذه اللحظة اقول لرئيس المجلس التشريعي المختطر دويك واكثر من
مختطر في هذه الحملة الظالمة، اننا كشعب فلسطيني في كل مكان نحن جسم واحد ومسيرة واحدة 

 بإذن هللا".
 09/6/0204، فلسطين أون الين

 

 ي حوالة قطرية لموظفي غزةأتنفي تسلمها  التوافق حكومة .7

و صحة الخبر نفى المتحدث باسم الحكومة ومدير مركز اإلعالم الحكومي د. إيهاب بسيس "رام هللا
الذي نشرته مؤسسة الجزيرة اإلعالمية القطرية على موقع "الجزيرة نت" أمس، بعنوان "حكومة التوافق 
رفضت استقبال حوالة قطر لموظفي غزة"، مؤكدا أن الحكومة لم تتلق حتى اآلن أي حوالة قطرية تم 
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الشيخ عبد هللا بن ناصر، االتفاق عليها بين رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا ونظيره القطري 
موضحا أن الحكومة تعمل بكل الوسائل الممكنة والمتاحة من أجل إنهاء ألثار االنقسام في إطار 
اتفاق القاهرة من خالل تشكيل اللجنة اإلدارية والمالية والفنية والتواصل المستمر مع الدول العربية 

 م.لحل اإلشكاليات المالية واإلدارية الناجمة عن االنقسا
 02/6/0204الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يوم الشعب الفلسطيني أيعساف: مواقف حماس لم تمثل في أحمد  .8

قتتال احمتتد عستتار المتحتتدث باستتم حركتتة فتتتح انتته لطالمتتا مثلتتت مواقتتر حمتتاس موقتتر احتتد  "رام هللا
تو حيتث يقتيم موقر حلتر النتا أوالمسلمين،  اإلخوانمرشد جماعة  أو اإليرانيالمرشد  أماالمرشدين، 

المصتتالح الشخصتتية  أصتتحاب اانفتاقموقتتر تجتتار  أومستؤول حمتتاس بجانتتب قواعتتد العيديتد والستتيلية 
 اايتاميتوم متن  أيالفكر التكفيري والتخويني ولكنها قطعا لم تمثتل فتي  أصحابالوحدة الوطنية  أعداء

 موقر الشعب الفلسطيني.  اآلنمنذ صناعتها ولغاية 
مواقتتر التترئيس محمتتود  أنعلتتى تصتتريحات حمتتاس التتتي اعتبتترت فيهتتا  جتتاءت هتتذه التصتتريحات ردا

فاقتتتد الشتتتيء ال يعطيتتته فمتتتن فقتتتد شتتترعيته  أنعستتتار  وأضتتتارعبتتتاس ال تمثتتتل الشتتتعب الفلستتتطيني  
المستلمين ولتيس جتزءا  اإلختوانجتزءا متن  هالوطنية عندما نفذ انقالبا على الشرعية وعندما اعتبتر نفست

طنية وأفتى بوجوب الجهاد في سوريا وضد الجيش المصتري ولتيس من الشعب الفلسطيني وحركته الو 
فتي غتزة ومتن وصتر المقاومتة  أهلنتافي فلسطين لصالح جماعته على حساب مصالح شعبنا ومعانتاة 

 أوالعدائيتتة( فتتي اتفتتاق التتذل والعتتار برعايتتة مرستتي غيتتر مؤهتتل لمتتنح شتتهادات فتتي الوطنيتتة  باإلعمتتال 
 االنتماء.  أو قاالختال

 02/6/0204، لجديدة، رام هللاالحياة ا

 
 مستمر ومحيطهاالفلسطينية بلبنان التحريض واختالق الفتن المذهبية بين المخيمات حماس:  .9

لتتت"ااخبار" أنتته بعتتد أربعتتة أيتتام متتن التقّصتتي الميتتداني "لتتم يتتتم العثتتور علتتى  أمنتتي لبنتتاني مصتتدرقتتال 
أمام مستشفى "الرسول ااعظم" ومحاولتة  اانفاق المزعومة". اامر ذاته يسري على اإلشكال المزعوم

اقتحامتتتته. المصتتتتدر كشتتتتر أن اإلجتتتتراءات اامنيتتتتة التتتتتي اتختتتتذت منتتتتذ ليتتتتل االثنتتتتين أمتتتتام مستشتتتتفيات 
الضتتاحية مرّدهتتا إلتتى معلومتتات تلقتهتتا ااجهتتزة اامنيتتة اللبنانيتتة عتتن مخطتتط الستتتهدار أحتتد المراكتتز 

لستتطيني متتن "الشتتيروكي" إلتتى النفتتق واقتحتتام الصتتحية فتتي الضتتاحية. لكتتن لمتتاذا تتتم التتزج بالعنصتتر الف



 
 
 

 

 
           03ص                                     3054 العدد:     02/6/0204الجمعة  التاريخ:

 

المستشفى؟ في اتصال مع "ااخبار"، جتزم ممثتل حركتة حمتاس فتي لبنتان علتي بركتة بتأن الستبب هتو 
"التحتتتريض واختتتتالق الفتتتتن المذهبيتتتة بتتتين المخيمتتتات ومحيطهتتتا متتتن قبتتتل قتتتوى خارجيتتتة ذات عالقتتتة 

يتتة التتتي طبعتتت العالقتتة متتع المخيمتتات فتتي بااحتتداث اإلقليميتتة". ولفتتت إلتتى الهتتدوء وااجتتواء اإليجاب
 اآلونة ااخيرة "قبل أن تظهر التوترات عقب اجتيان داعش للعراق".

 02/6/0204، األخبار، بيروت

 
 أبو العينين: لن يبقى االحتالل بال ثمن وأرواح الفلسطينيين ليست رخيصة .01

ركزية لحركة فتتح، رئتيس التوزراء حمل اللواء سلطان أبو العينين، عضو اللجنة الم" رام هللا  فلسطين(
 بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياة جنوده الثالث الذين اختفت ألثارهم منذ نحو أسبوع. اإلسرائيلي

(، أن سياستتة التطتترر 6|21واعتبتتر اللتتواء أبتتو العينتتين فتتي بيتتان تلقتتته "قتتدس بتترس"، اليتتوم الخمتتيس  
يمينتي المتطترر، هتي التتي "أدت إلتى فقتدان أو اختفتاء ال بائتالفهتا، اإلسترائيليةالتي تنتهجها الحكومة 

عتتتن أستتترى الدفعتتتة  اإلفتتتراجالتتتثالث"، متتتذكرا أن تلتتتك الحكومتتتة هتتتي التتتتي رفضتتتت  اإلستتترائيليينالجنتتتود 
الرابعة، وهي التي ال تلقي باال لمعاناة ااسترى المضتربين، وهتي التتي تواصتل سياستة االستتيطان فتي 

 ة القدس المحتلة.ااراضي الفلسطينية وخاصة في مدين
إنمتا يستعى إلتى "جتر المنطقتة  اإلسترائيليةوأضار أبتو العينتين إن الستلوك السياستي المشتين للحكومتة 

لمربع ال يريد أحد الوصتول إليته، متن ختالل التنصتل متن كافتة االلتزامتات التتي قطعتهتا تلتك الحكومتة 
 على نفسها برعاية المجتمع الدولي".

حيتتال الستتلطة الوطنيتتة فيمتتا يختتص اختفتتاء أو اختطتتار  اإلستترائيليقتتر وهتتاجم أبتتو العينتتين بشتتدة المو 
، "لتم يبتق لهتا أي شتكل اإلسترائيلي، مؤكدا أن السلطة التتي هاجمهتا رئتيس التوزراء اإلسرائيليينالجنود 

من أشكال القوة على مناطق السيطرة الكاملة والتي تصنر "أ"، فما بالك بالمناطق التي تخضع تحت 
 ".ائيلياإلسر االحتالل 

 09/6/0204قدس برس، 

 

 الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة لإلفراجحماس تدعو  .00
دعت حركة حمتاس، الستلطة الفلستطينية إلتى اإلفتراج الفتوري عتن جميتع المعتقلتين " رام هللا  فلسطين(

 ة".السياسيين، داعية إلى "الّتوحد في وجهة الهجمة الصهيونية وتعزيز اللحمة الداخلي
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(، أن "اإلجتتتراءات 6|21وأكتتتدت الحركتتتة فتتتي بيتتتان تلقتتتت "قتتتدس بتتترس" نستتتخة عنتتته، اليتتتوم الخمتتتيس  
القمعية التي يمارسها المحتل، بحتق أبنتاء شتعبنا الفلستطيني، وحركتة حمتاس خاصتة، "لتن تهتزم الترون 

 المعنوية للجماهير الفلسطينية وتستعديها ضّد خيار المقاومة".
إّن "حركة حماس ليست عشرات وال مئتات وال ألالر اافتراد، بتل هتي تيتار  واضافت الحركة في بيانها 

أصتتتيل  وممتتتتد  فتتتي هتتتذه اارض المباركتتتة"، مشتتتددة علتتتى أن "اعتقتتتال المئتتتات متتتن أبنائهتتتا لتتتن يوقتتتر 
 مسيرتها ولن يغّير نهجها، أو يحول بينها وبين التزامها بواجباتها المختلفة تجاه قضيتها وشعبها".

 09/6/0204قدس برس، 

 
  من كتائب القسام في نفق شرقي غزة خمسةشهداء بينهم  ستة .02

قالتت كتائتب القستام التذراع العستكري لحركتة حمتاس إن خمستة متن مقاوميهتا " أحمد عبتد العتال -غزة 
 استشهدوا اليوم أثناء عملهم في نفق للمقاومة شرق مدينة غزة.

أن الشتهداء هتم ستلمان  -نسخة منتهحصلت الجزيرة نت على -وأضار بيان مقتضب لكتائب القسام 
براهيم العرقان، ورائد مرشتود، وخليتل الغرابلتي، وجمتيعهم متن حتي الشتجاعية  الحرازين، وأحمد عياد، وال

 شرق مدينة غزة.
وأوضح البيتان أن المقتاومين استشتهدوا اليتوم أثنتاء تتأديتهم واجتبهم الجهتادي فتي أحتد أنفتاق المقاومتة  

هادتهم جتتاءت بعتتد مشتتوار جهتتادي عظتتيم ومشتتّرر، وبعتتد عمتتل دؤوب شتترق غتتزة. وقتتال البيتتان "إن شتت
 وجهاد وتضحية، نحسبهم شهداء وال نزكي على هللا أحدًا". 

بدوره، أكتد النتاطق باستم وزارة الصتحة فتي غتزة استشتهاد أحتد طتواقم التدفاع المتدني فتي مجمتع الشتفاء 
 يتم التعرر على اسمه حتى اآلن.الطبي، والذي أصيب باختناق في حادثة النفق شرق غزة، وأنه لم 

 09/6/0204، الدوحة، تالجزيرة ن
 

 ي مخيم عين الحلوةلقوة األمنية المشتركة ستنتشر في غضون أيام فا: صحبي أبو عرب .03
عتترب فتتي مكتبتته فتتي عتتين  أبتتوتتترأس قائتتد "اامتتن التتوطني الفلستتطيني" اللتتواء صتتبحي " محمتتد صتتالح

نظمة التحرير الفلسطينية" فتي صتيدا، حيتث قتدم العميتد متاهر الحلوة، أمس، اجتماعًا لقيادة فصائل "م
شتتتبايطة شتتترحا مفصتتتال عتتتن الجهتتتود التتتتي تقتتتوم بهتتتا قيتتتادة "منظمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية" فتتتي متابعتتتة 
القضايا اليومية للمخيمات والتجمعتات الفلستطينية فتي صتيدا. كمتا اجتمتع أبتو عترب متع وفتد "المبتادرة 

 الشعبي" لعين الحلوة. الشعبية" و"الحراك الجماهيري
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وأعلتتن أبتتو عتترب، أمتتام الوفتتود، أن "القتتوة اامنيتتة المشتتتركة ستنتشتتر فتتي غضتتون أيتتام فتتي كافتتة أرجتتاء 
المختتّيم، بمشتتتاركة عناصتتتر متتتن كافتتتة القتتتوى والفصتتتائل الوطنيتتتة واإلستتتالمية، وستتتتّتخذ لهتتتا ستتتت نقتتتاط 

، موضتتحًا أّن "هتتذه القتتوة هتتي فتتي انتشتتار فتتي المختتّيم باإلضتتافة إلتتى دوريتتات فتتي كافتتة أنحتتاء المختتيم"
مرحلتهتتتا النهاّئيتتتة متتتن استتتتكمال تجهيزاتهتتتا، وقتتتد حتتتّددت هيكلّيتهتتتا كمتتتا تتتتّم انتقتتتاء عناصتتترها متتتن اجتتتل 
استتتتتقرار اامتتتتن اهلنتتتتا وشتتتتعبنا فتتتتي المختتتتّيم، وتحظتتتتى بالتفتتتتار شتتتتعبي عبتتتترت عنتتتته كافتتتتة المبتتتتادرات 

 والتحركات الشعبية.
زالتتتت ماثلتتتة أمامنتتا ولتتتن نستتمح بتتتأن تتكتتترر فتتي أي مختتتيم متتتن وشتتّدد علتتتى أن "مأستتاة نهتتتر البتتتارد متتا 

مخيماتنتتا"، وأّكتتد أن "أمتتن المختتّيم ختتّط أحمتتر ومتتن غيتتر المستتمون اّي كتتان تجتتاوزه وتهديتتد أمتتن أهلنتتا 
وشعبنا فيه وبالجوار، فكل من يخل بأمن المخيم ال يخدم اال العدو الصهيوني"، منوهًا بت"الجهود التي 

 الحراك الشعبي وكافة المبادرات الشعبية".تقوم بها المبادرة و 
بدوره، قتّدم أميتر "الحركتة اإلستالمية المجاهتدة" وأمتين الستر لتت"القوى اإلستالمية" الشتيخ جمتال خطتاب، 
خالل لقاء في عين الحلوة، شرحًا مسهبًا عن ااوضاع اامنية التي تمر بها المخيمات عمومًا وعتين 

عالجهتتا ودور القتوة اامنيتتة المزمتتع انتشتتارها قريبتتًا فتتي المختتيم الحلتوة خصوصتتًا، باإلضتتافة إلتتى طتترق 
وعديدها وتجهيزاتها والصالحيات التي تتمتع بها، والحصانة التي يجب أن يحصل عليها أفرادهتا متن 

 قبل السلطات اللبنانية.
 02/6/0204، السفير، بيروت

 
 خريج مخيمات "فرسان حماس" بعروض عسكريةغزة: ت .04

( 022العمل الجماهيري بحركة حماس في محافظة رفتح جنتوبي قطتاع غتزة، نحتو  خّرج جهاز " رفح
مشارك بمخيمات "فرسان حماس" الصيفية التي استمرت لنحو عشرة أيام، تخللها التعلتيم علتى الفنتون 

 القتالية والتدريبات العسكرية البسيطة واإلسعافات ااولية.
خصصتت للتتدريب بجتوار الحتدود الفلستطينية وجرى حفل التختريج مستاء الخمتيس داختل قطعتة أرض 

المصتتتترية جنتتتتوب رفتتتتح، بحضتتتتور قيتتتتادات متتتتن جهتتتتاز اامتتتتن التتتتوطني، والعمتتتتل الجمتتتتاهيري، وأستتتترى 
 محررين، ووجهاء وشخصيات بارزة، وذوي المشاركين بالمخيمات.

ه وقال القيادي بحركة حماس ورئيس جمعية "واعتد" لألسترى والمحتررين المحترر توفيتق أبتو نعتيم" "هتذ
المخيمات نوعية لفتيان نعتز بهم، وهم متن ستنراهن علتيهم مستتقباًل فتي تحريتر فلستطين، والمقدستات، 

 وااسرى..، وهؤالء الفرسان في طريقهم بما تعلموه بالمخيمات نحو التحرير".
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لتحقيتق  سيصتلووأضار أبو نعيم "فرسان حماس المشاركين بالمخيمات هذا العام وبااعوام الستابقة، 
شتتعبهم بتحريتتر ااستترى والمستترى، ورفتتع الحصتتار والظلتتم عتتن الشتتعب الفلستتطيني، ونحتتن نعتتتز أمتتال 

 بهم، ان تلك المخيمات تهدر لبناء جيل قوي متين".
 62"االحتتالل اعتقتل نحتو  قتال"وحول ما يحدث بالضفة الغربية على يد قوات االحتتالل اإلسترائيلي، 

ى حتتتدود مصتتتر التتتتي رعتتتت اتفتتتاق الصتتتفقة، البتتتد وأن أستتتيًرا محتتترًرا بصتتتفقة وفتتتاء ااحتتترار، ونحتتتن علتتت
 تتحرك وتتدخل لإلفراج عن المعتقلين المذكورين، ان ذلك مخالر لما تم التوقيع عليه".

إال لصمتنا وضعفنا، ال بد من مواقر قوية موحدة"، مشيًرا  يحدث،وتابع أبو نعيم" "ما كان ليكون ما 
على الرحيل، لكننا لن نقبل اليوم بتالعودة لتذاك الزمتان "نصبر على الحصار واالم وسبق وأن صبرنا 

 بأن ُيبعد أسرى الضفة لغزة، ولن نقبل بأن تصبح ااخيرة سجن أخر لهم".
 

 تدريبات عسكرية وقتالية
سعافية حية للمشاركين بالمخيمات، بتدأت بنتداء أحتد  وأعقب كلمة أبو نعيم تدريبات عسكرية وقتالية وال

سترية والتتي حملتت أستم قائتد متن قيتادات الحركتة ااستيرة، وتحمتل السترية  مدربي المخيمتات علتى كتل
وتتتال هتتذه الستترية "ستترية اامتتن والحمايتتة" والتتتي  ااولتتى "ستترية المشتتاة"، أستتم ااستتير "عبتتاس الستتيد".

حملتتت استتم ااستتير "جمتتال أبتتو الهيجتتا"، وقتتدم عناصتترها عروًضتتا فتتي كيفيتتة التعامتتل متتع المسدستتات، 
خصتتتيات، وتبتتتع ذلتتتك ستتترية "محمتتتود عيستتتى"، وهتتتي ستتترية الصتتتاعقة والعمليتتتات وعتتتروض حمايتتتة الش

وأهتتاب المتتدرب  الخاصتتة، وكيفيتتة التعامتتل متتع الخصتتم، والتعامتتل متتع الستتالن فتتي حتتال نفتتاذ التتذخيرة.
بستترية ااستتير "إبتتراهيم حامتتد"، وهتتي ستترية مهمتهتتا تفكيتتك الستتالن الخفيتتر والمتوستتط، وهتتم معصتتوبي 

مة" المتخصصتتتتة بقتتتتتال الشتتتتوارع دون ستتتتالن، والتعامتتتتل باايتتتتدي دون العينتتتتين، وستتتترية "حستتتتن ستتتتال
استخدام أي وسائل قتالية، والقفتز عتن الموانتع، والزحتر أستفل ااستالك الشتائكة، وستط إطتالق قنابتل 

شتعال  وتتال كتل ذلتك تتدريب عملتتي إلستعار عتدد متن الجرحتتى  مطاطيتتة. إلطتاراتصتوتية ودخانيتة وال
خماد حرائق مشتعل  ة بواسطة المياه من خراطيم سيارات الدفاع المدني.بانفجار، وال

 
 تحرير القدس والوطن

"جئتت للمختيم لكتي أتتدرب علتى تحريتر  ""عامتا( لتت مراستل وكالتة "صتفا 26وقال الفتتى وائتل عاشتور  
القتتدس وااستترى والمستترى، عبتتر تعلتتم كافتتة الفنتتون القتاليتتة والتتتدريبات العستتكرية للتعامتتل فتتي الميتتدان 

 ، وبقدرة عالية على الصمود والتحدي".بشكٍل سليم
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عاًما( أنه جاء لكي يتدرب على كيفية المقاومة والتدفاع عتن  22بدوره، أوضح الفنى صالح جرغون  
الوطن، من خالل تعلم كافة الفنون القتالية والعسكرية ميدانًيا وتنفيتذها، رغتم قستوتها ومشتقتها، "لكنهتا 

 ن الكيان اإلسرائيلي".تشكل جياًل قادًرا على تحرير الوطن م
 02/6/0204، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 فك  التحالف مع حماس إلى  يدعو عباس نتنياهو .05

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس إن إسرائيل باتت تعرر أكثر عن قضية اختطار 
دعوة رئيس السلطة الشبان الثالثة لكنها ملزمة بالتحلي بضبط النفس. وكرر رئيس الوزراء 

الفلسطينية محمود عباس إلى إقصاء حماس من حكومته محماًل الحركة المسؤولية عن عملية 
االختطار. هذا ويلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مكتبه بالعاصمة اليوم عائالت الشبان 

 الثالثة المخطوفين من ثمانية أيام. 
09/6/0204صوت اسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي،   

 
 غير شرعية وهي من المصادر الرئيسية لتمويل حماس  العالمية يعلون: منظمة اإلغاثة اإلسالمية .06

أصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، أمس قرارا بإعالن منظمة " كفان زبون - رام هللا
ناطق الضفة منظمة غير شرعية وحظر نشاطها في إسرائيل وفي م"اإلغاثة اإلسالمية العالمية 

. وعدت إسرائيل هذه المنظمة التي لها ممثليات في مختلر أنحاء العالم بما في ذلك بريطانيا "الغربية
 والواليات المتحدة وأستراليا، بأنها من مصادر التمويل الرئيسة والكبيرة لحركة حماس.

بالبنية التحتية  إن إصدار هذا اامر هو خطوة أخرى من الخطوات المتخذة للمساس"وقال يعلون" 
 . "لحركة حماس وبقادتها ونشطائها في الضفة الغربية

 02/6/0204، الشرق األوسط، لندن  
 
 فريقيـا الشـرقيةإيمتـد مـن الشـرق األوسـط وحتـى  "محور شر"فريقيا يواجهان ا  و  "إسرائيل"ليبرمان:  .07

 والغربية
 "محور شر"لدول اافريقية، يواجهون دور ليبرمان، إن إسرائيل، واغقال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي

يمتد من الشرق ااوسط وحتى أفريقيا الشرقية والغربية، وأضار ليبرمان، خالل لقائه، الرئيس الكيني 
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 "الشباب"وحركة  "بوكو حرام"أوهورو كينياتا، في العاصمة الكينية، أنه سيعمل على إدراج جماعة 
 .الصومالية، على قائمة اإلرهاب اإلسرائيلية
سرائيل صديقة صادقة لكينيا وتستنكر هذه االعتداءات "إوتابع ليبرمان في حديثه للرئيس الكيني" 

اإلرهابية واإلرهاب بشكل عام أشد االستنكار، وتقر مع المواطنين الكينيين في هذه ااوقات 
مية اإلسال "بوكو حرام"، في إشارة إلى تعرض مواطنين كينيين لهجمات من قبل جماعة "العصيبة

 المتشددة.
إننا في الحقيقة نواجه "" "كينياتا"وكتب ليبرمان على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أنه قال لت

ن التنظيمات من أمثال  سوية محور شر يمتد من الشرق ااوسط حتى أفريقيا الشرقية والغربية، وال
ة الفلسطينية وبوكو حرام في الدولة اإلسالمية في العراق والشام  داعش( وحماس في مناطق السلط

 ."غرب أفريقيا والشباب في شرق أفريقيا ما هي إال جزًءا من شبكة الجهاد العالمية
الدول الواقعة في هذه المناطق يجب عليها أخذ مصيرها بيدها بدال من االعتماد "إن « وقال ليبرمان

للمجتمع الدولي، إال أن الواقع في  على الدعم الخارجي، انه مع كل االحترام والتقدير اللذين نكنهما
سوريا وليبيا والعراق قد أثبت أن المجتمع الدولي لم يطور اادوات الكفيلة بتوفير الرد السريع والفعال 

  ، على حد قوله."على أهوال التهديد اإلرهابي العالمي
دول المشار إليها وبحسب بيان للخارجية اإلسرائيلية فإن ليبرمان عرض على الرئيس الكيني وعلى ال

 ."إيجاد أللية مشتركة لتبادل المعلومات تكون قادرة على توفير رد سريع وفعال على هذه التهديدات"
 02/6/0204، المصري اليوم، القاهرة

 
 لبيد: على الحكومة اإلسرائيلية االستعداد لفوز مروان البرغوثي باالنتخابات الرئاسية  .08

 لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين لعامة أن الشريك اابرزاإلذاعة ا " كشفتالحياة –الناصرة 
يئير لبيد اقترن عليه، قبل حادث المفقودين  "يش عتيد"ياهو، وزير المال زعيم الحزب الوسطي ننت

الثالثة، المبادرة للدعوة الى مؤتمر سالم دولي بمشاركة دول عربية لمنح الرئيس الفلسطيني دعمًا 
 طاولة المفاوضات. وأضافت ان رئيس الحكومة لم يؤيد الفكرة، لكنه لم ينفها. يمّكنه من العودة الى

وزادت ان لبيد اقترن على الحكومة االستعداد الحتمال أن يفوز ااسير في سجون االحتالل مروان 
 البرغوثي في االنتخابات على رئاسة السلطة.

 02/6/0204، الحياة، لندن
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 ى استحسان كل الفرقاء اإلقليميين: حربنا ضد حماس يلقعاموس جلعاد .09
قال الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية اامنية في وزارة الحرب " صالح النعامي -غزة 

الصهيونية إن الحرب التي تخوضها مصر والسعودية ودول الخليج بشكل عام ضد "اإلخوان 
لتي وصفها بأنها "تنظيم إرهابي المسلمين" تسهل على الكيان الصهيوني إدارة حربه ضد حماس، ا

 متطرر وضع مهمة تصفية إسرائيل على رأس أولوياته".
وفي مقابلة أجرتها معه صبان الخميس اإلذاعة العبرية، أضار جلعاد" "اإلخوان المسلمون يسعون 
 إلقامة إمبراطورية كبيرة، يطلقون عليها دولة الخالفة، وهذه الدولة ستقوم على أنقاض أنظمة الحكم

سرائيل، ونظرًا ان حماس تمثل جزءًا من اإلخوان المسلمين، فأن هناك حاجة  المتحالفة مع الغرب وال
 ان يتجند العالم، سيما الغرب في الحرب التي نشنها على هذا التنظيم".

وأوضح جلعاد أن "إسرائيل" بصدد تدمير البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية نهائيًا 
ن كبير منها يلقى استحسان كل الفرقاء اإلقليميين"، مشيرًا إلى أن ما تقوم به "إسرائيل" و"جباية ثم

ضد حماس أقل بكثير مما تقوم به مصر والسعودية ضد جماعة "اإلخوان المسلمين"، التي تعتبر 
 حماس جزءًا من تنظيمها العالمي.

 09/6/0204، "00موقع "عربي 
 
 بحثــًا عــن المخطــوفين قــد تســتغرق فتــرة طويلــة تمتــد  ألشــهر بــلبيــري: العمليــة األمنيــة الجاريــة  .21

 لسنوات
قال وزير العلوم يعقوب بيري وهو رئيس أسبق لجهاز اامن العام  الشاباك( إن العملية اامنية 

 الجارية بحثًا عن الشبان الثالثة المخطوفين قد تستغرق فترة طويلة تمتّد اشهر بل لسنوات. 
ر وجود مجموعات مسلحة في الضفة الغربية رغم ضغط الحملة اامنية الواسعة كما أنه رّجح استمرا

 الجارية حاليًا التي وصفها بمتوازنة ومدروسة وُمْحَكمة التخطيط والتنفيذ. 
وأكد الوزير بيري المنتمي إلى حزب  هناك مستقبل( الوسطي ضرورة العودة إلى مسار التفاوض مع 

 اختطار الشبان باعتبار التسوية السلمية مصلحة إسرائيلية وجودية. الفلسطينيين بعد انتهاء أزمة 
 02/6/0204اإلسرائيلي، صوت اسرائيل والتلفزيون 
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 تشديد الخناق على الفلسطينيين وحرمان غزة من الكهرباء إلعادة المستوطنين دانون: يجب  .20
معاقبة الفلسطينيين في  نون إلىادعا نائب وزير اامن اإلسرائيلي داني د" أشرر الهور -غزة 

الضفة الغربية وقطاع غزة، لمعرفة مصير المستوطنين المفقودين. وقال دنون لإلذاعة العبرية أمس" 
يجب تشديد الخناق على الفلسطينيين، وتحويل حياتهم إلى وضع ال يطاق، وعدم السمان لهم "

وع، الذي يعاني أساسًا نقصًا . واقترن دنون قطع الكهرباء عن قطاع غزة مدة أسب"بمواصلة حياتهم
حادًا في الوقود، وانقطاعًا شبه مستمر في التيار الكهربائي، بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض 

 عليه.
 02/6/0204، القدس العربي، لندن

 
 فلسطينيًا وتفتيش ألف منزل ومصادرة عشرين مؤسسة تابعه لحماس  082أدرعي: تم اعتقال  .22

وسعت إسرائيل بشكل الفت من حدود عملياتها العسكرية في الضفة الغربية " كفان زبون - رام هللا
بحثا عن ثالثة مستوطنين مفقودين منذ أكثر من أسبوع قرب الخليل في الضفة الغربية، إذ لم يترك 
الجنود اإلسرائيليون مدينة أو قرية أو مخيما إال اقتحموه على مدار ااسبوع الماضي في مشاهد 

 . 0220ذهان صور االجتيان الكبير للضفة في عملية السور الواقي في أعادت إلى اا
جنوده بمواصلة نشاطاتهم الرامية إلى إعادة  زأمر رئيس هيئة ااركان اإلسرائيلية الجنرال بيني غانتو 

الشبان الثالثة بكل حزم. وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي الجنرال نيتسان ألون في 
بعث بها إلى جنوده، إن العملية العسكرية الحالية ستتواصل في اايام القليلة المقبلة، وقد تمتد رسالة 

ألخرين من مدن الضفة ليناهز عدد  42لوقت غير معرور. واعتقل الجيش اإلسرائيلي أمس 
من ااسرى المحررين في  22في أسبوع واحد، معظمهم من حركة حماس، بينهم  422المعتقلين 
ليط قبل عامين. وركز الجيش اإلسرائيلي في هجماته فجر أمس على المنظمات اإلسالمية صفقة شا

ااهلية واقتحم مؤسسات أهلية ومدارس إسالمية مختلفة في مناطق الضفة وصادر محتوياتها، كما 
 اقتحم جامعة بير زيت في رام هللا العتقال طلبة متحصنين هناك.

في إطار سلسلة العمليات والنشاطات "، أفيخاي أدرعي، أنه وقال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي
االستخبارية والميدانية واسعة النطاق التي يقوم بها جيش الدفاع بتعاون مع جهاز اامن العام للعثور 

مطلوبا، أحيلوا لتحقيق قوات اامن.  42على الشبان الثالثة المختطفين اعتقلت قواتنا هذه الليلة نحو 
مؤسسة حمساوية وبضمنها مقر نقابة الطالب في جامعة بيرزيت،  24تنا بمداهمة كما قامت قوا
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مطلوبا وجرى  082منذ بداية العملية اعتقل ". وأضار" "حيث جرت مصادرة معدات ووثائق مختلفة
 . "مؤسسة حمساوية 02منزل، باإلضافة إلى مداهمة ومصادرة  2222تفتيش 

 02/6/0204، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيليين يطاليا: أوروبا تدعم خاطفي األطفالإفي  يسرائيلاإلير سفال .23
شن السفير اإلسرائيلي لدى ايطاليا "ناؤرر غيلؤون" اليوم الخميس هجوما غير  "معا -بيت لحم

 مسبوق على االتحاد ااوروبي ودول القارة.
تها التي تعمل على خطر واتهم السفير اإلسرائيلي دول أوروبا واالتحاد ااوربي بدعم حماس وسلط

 ااطفال والمدنيين اإلسرائيليين على حد زعمه.
وقال السفير في أحاديث صحفية نشرتها عدة وسائل اعالم ايطالية "يتجاهل االتحاد ااوروبي 
الشروط التي وضعها بنفسه كشرط العترافه بحماس فيما يمنح اعترار االتحاد ااوربي بحكومة 

 تضم حماس الشرعية الدولية لحكومة تضم في ثناياها منظمة إرهابية ". الوحدة الفلسطينية التي
 02/6/0204، وكالة معًا اإلخبارية

 
 ضابط إسرائيلي: الحملة على الضفة مخطط لها منذ مدة طويلة وال عالقة لها باالختطاف .24

تالل في قال ضابط إسرائيلي كبير ينشط في منطقة جنين، اليوم الخميس، إن ما يقوم به جيش االح
الضفة الغربية كان قد خطط له منذ مدة طويلة بدون أية عالقة للسبب الرسمي المعلن، وهو 
اختطار المستوطنين الثالثة، ويجري تنفيذه اليوم في داخل جنين، في قلب المنطقة "أ"، وذلك بهدر 

ل متعمدا وقر "عملية التسلح في وسط السكان في المدينة". وقال أيضا إن جيش االحتالل "يحاو 
 التصعيد الجتذاب راشقي الحجارة لكي يتمكن القناصة من قتلهم".

 جاءت أقوال الضابط المذكور في مقابلة مع برنامج "هكفيريت/ خلية النحل" للموقع "الحريدي".
 09/6/0204، واشنطن –موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن 

 
 حطيم حماس فكرة غير قابلة للتطبيق .. وتتصريحات عباس بالسعوديةب رحبضابط إسرائيلي ي .25

وصر ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي الخميس، تصريحات الرئيس محمود عباس يوم " السبيل
أمس في السعودية التي أدان فيها عملية خطر المستوطنين الثالثة وتوعد بمالحقة منفذيها 

لشئون العسكرية "عاموس وقال الضابط وفق ما نقل عنه مراسل صحيفة  همرتس( ل ب"الشجاعة".
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هرئيل"، إن تصريحات عباس "تعتبر دراماتيكية فقد تحدث بشجاعة وفي السعودية عن اختطار 
وأضار الضابط أن عباس بتصريحاته "ناقض رأي الشارع  الشبان الثالثة وأنه ال فرق بين البشر".

  الفلسطيني ولذلك فهي تصريحات بحاجة للشجاعة".
التصريحات اإلسرائيلية النارية التي تتحدث عن نيتها تحطيم حركة  إلى ذلك قلل الضابط من

 المقاومة اإلسالمية  حماس(.
وقال بهذا الصدد "ال يمكن الحديث عن تحطيم حماس ان هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق فحتى لو 

س بين استهدفنا الحركة عسكريًا وتنظيميًا وسياسيًا في الضفة الغربية فلن نقضي على رون حما
 الناس انها حركة سياسية ولها عشرات اآلالر من المؤيدين".

 02/6/0204، السبيل، عم ان
 
 "ميرتس": يجب على نتنياهو والجيش إعادة المخطوفين وليس تحطيم حكومة الوفاق الفلسطينية  .26

دعت رئيسة حزب ميرتس المعارض زهافا غالؤون، أمس رئيس الوزراء " كفان زبون - رام هللا
سرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تنصب جهوده والجيش على إعادة المخطوفين وليس على تحطيم اإل

حكومة الوفاق الفلسطينية. وحثت غالؤون، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بعقد لقاء مع رئيس السلطة 
 ا. الفلسطينية محمود عباس بعد انتهاء العملية، ليعرض عليه ااهدار السياسية التي يصبو إليه

 02/6/0204، الشرق األوسط، لندن
 
 بيريز: يجب على زعماء العالم نبذ "اإلرهاب" وضربه بيد من حديد  .27

، إنه يجب تجنيد زعماء العالم من أجل أن يعلنوا صراحة نبذهم زقال الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيري
المختفين الثالثة، أنه أمام عائالت الشبان  زلإلرهاب وعزمهم على ضربه بيد من حديد. وأضار بيري

سينقل رسالة بهذا المعنى لدى اجتماعه بالرئيس ااميركي باراك أوباما ااسبوع المقبل، ومن خالل 
 خطابه أمام الكونغرس في واشنطن.

 02/6/0204، الشرق األوسط، لندن
 
 بناء خمس مستوطنات جديدة على أراضي النقب .28

رة الداخلية اإلسرائيلية، أن لجان التخطيط القطرية، أكدت مصادر في وزا" برهوم جرايسي - الناصرة
صادقت على مشروع لبناء خمس مستوطنات يهودية جديدة لتقام على اراضي النقب العربية 
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المصادرة، اضافة الى اقامة "بلدة" عربية جديدة، لتكون مكانا لتجميع ابناء العشائر الذين سيتم 
دعون ساعر بالقرار، وقال إن هذا جوزير الداخلية  ورحب اقتالعهم من أراضيهم وتدمير قراهم.

المشروع في منتصر العام  أطلقتالمشروع "سيعزز االستيطان في النقب". وكانت وزارة االسكان قد 
الماضي، ويتضمن المشروع اقامة خمس مستوطنات جديدة، تمتد من مدينة بئر السبع، كبرى مدن 

ي على اسمها المفاعل النووي اإلسرائيلي، وقد أطلقت الجنوب، وحتى مدينة "ديمونة"، غربا، الت
وقالت الوزارة إن الهدر من هذا المشروع االستيطاني،  الوزارة منذ اآلن، أسماء لهذه المستوطنات.

زيادة عرض الشقق في المنطقة، بالتوازي مع نقل قواعد لجيش االحتالل اإلسرائيلي الى النقب، 
 قبلة. والمخطط له للسنوات القريبة الم

 02/6/0204، الغد، عم ان
 
 بالتنصل من شروط صفقات تبادل األسرى "إسرائيلـ"اقتراح قانون يسمح لهآرتس:  .29

قدم أعضاء كنيست من أحزاب اليمين وما يسمى بت"اليسار" اإلسرائيليين، اليوم الخميس، " ترب48عتت
حيث يتيح اجهزة اامن اقتران قانون يسمح إلسرائيل بالتنصل من شروط صفقات تبادل ااسرى، 

 إعادة سجن ااسرى الذين أطلق سراحهم في صفقات تبادل.
وجاء أنه في حال المصادقة على اقتران القانون من قبل الحكومة، فإن "ال قيمة سياسية أو أمنية في 

 سريان مفعول إطالق سران أسير في حال خرق ااسير لشروط إطالق سراحه".
ى اقتران القانون زئير الكين  من كتلة "الليكود بيتينو"(، وانضم إليه وبحسب "همرتس" فقد بادر إل

عضو كنيست، بينهم إيتان كابل من حزب العمل، وعمرام متسناع ودافيد تسور من "الحركة  22
 برئاسة تسيبي ليفني"، ورونين هوفمان من "يش عتيد".

لكنيست القتران القانون، فمن وأضافت "همرتس" أنه في ظل الدعم الواسع والعابر لألحزاب في ا
 المتوقع أن يحظى بغالبية في الكنيست بدون أية صعوبة.

ويتضمن اقتران القانون أن إطالق سران أو تخفير عقوبة أسرى في ظرور سياسية أو أمنية يتم 
وجاء في تبرير  من قبل الحكومة، وليست بواسطة "عفو" من رئيس الدولة أو ضابط عسكري.

المقترن أن يكون إطالق سران أسرى "سجنا مع وقر التنفيذ" بحيث يكون إطالق  القانون أنه من
 سراحه مشروطا باستمرار وجود مصلحة سياسية أو أمنية في بقاء ااسرى خارج جدران السجن.

 09/6/0204، 48عرب 
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 من قبل األسرى التخطيط لعمليات اختطاف إسرائيليين يتم وضعها في السجون"الشاباك":  .31
تفيد التقارير اإلسرائيلية أن مخاور ااجهزة اامنية اإلسرائيلية من تنفيذ عملية اختطار " ترب48عتت

قد تصاعد في الشهور ااخيرة، وذلك في أعقاب ارتفاع ملموس في توجيه عمليات اختطار من قبل 
 أسرى في سجون االحتالل.

ى أنه منذ أيلول/ سبتمبر من وسمحت ااجهزة اامنية مؤخرا بالنشر معطيات ذات صلة، تشير إل
حادثة بدأ فيها ااسرى  22كشر الشاباك وبالتعاون مع مصلحة السجون عن  0224العام الماضي 

في السجون بتحريك ناشطين لتنفيذ عمليات اختطار إسرائيليين، وأن نصر هؤالء ااسرى من حركة 
 فتح، والباقي من حركة حماس ومنظمات إسالمية أخرى.

 02/6/0204، 48عرب 
 
 : قصور وفشل وراء قضية المستوطنين الثالثةة اإلسرائيليةفاصحال .30

ال تزال قضية اختفاء ثالثة مستوطنين جنوب الضفة الغربية محل اهتمام الصحافة اإلسرائيلية. وبعد 
نجازات الجيش في حمالت الدهم واالعتقال خالل اايام  إفراد مساحات واسعة للعمليات العسكرية وال

بدأت هذه الصحر تتجاوز القشور إلى الجوهر، وتتحدث عن قصور أمني وفشل في  ااخيرة،
العثور على أي معلومة جديدة، وتساءلت" هل المستوطنون الثالثة أحياء؟ وأين هم؟ ومن 

 الخاطفون؟
ويقر الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي ميلمان بأن المعلومات التي جمعتها المخابرات 

اآلن عن ااسئلة الجوهرية، معتبرا أن أعمال الجيش والمخابرات اإلسرائيلية للعثور لم تجب حتى 
 على المخطوفين الثالثة قبل ستة أيام دخلت حالة من الروتين العادي.

في السياق ذاته، تقر صحيفة "إسرائيل اليوم" بعدم وجود تقدم حقيقي في العثور على المستوطنين 
اإلسرائيلية ضغطها على حركة المقاومة اإلسالمية حماس، ورغم أن الثالثة رغم تشديد الحكومة 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري تقييما يوميا للوضع يشارك فيه رئيس المخابرات يورام كوهين 
 ورئيس مجلس اامن القومي يوسي كوهين. زورئيس ااركان الفريق بيني غانت

رونوت" في افتتاحيتها تحت عنوان "حدود القوة"، وكتبت في االتجاه ذاته، ذهبت صحيفة "يديعوت أح
"رغم قدرات الجيش اإلسرائيلي الفائقة وااجهزة االستخبارية الُمحكمة في إسرائيل، فإن هذه القوة 
محدودة كما تدل عملية الخطر ااخيرة وعجز ااجهزة اإلسرائيلية عن العثور على الخاطفين 

 والمخطوفين إلى اآلن".
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حيفة "همرتس "وتحت عنوان "حالل إلسرائيل حرام على الفلسطينيين"، استحضر الكاتب أما في ص
جدعون ليفي ما تبيحه إسرائيل لنفسها من إجراءات وتحرم اآلخرين منه. وقال "إن إسرائيل كلها 
أصبحت صوتا واحدا يندد بالعملية وبالخاطفين، ونسي الجميع أن إسرائيل استعملت الطريقة نفسها 

 مواطنا لبنانيا". 02ومة في إطالق سران رون أراد حينما خطفت للمسا
وحسب الكاتب، "فإنه ال يحل إال إلسرائيل تنفيذ عمليات غير قانونية وغير أخالقية، وال يحل إال لها 
أن تدعي البر وأن ُتزعزع وأن تقلب العالم حينما يعاملها اآلخرون بالمثل، وال يحل إال لها خطر 

 إال إلسرائيل اآلن أن تعتقل في كل ليلة عشرات الفلسطينيين". رهائن، وال يحل
وخلص ساخرا إلى القول إن "حياة اإلنسان هي لنا فقط واالهتمام بها وبحريتها لنا فقط، وال تحل 

 عملية "عودوا أيها اإلخوة" إال لنا".
ء في الضفة أما زميله ألري شبيط فرأى في الصحيفة نفسها أن "إسرائيل حظيت بسبع سنوات هدو 

 الغربية لم ُتحسن استغاللها للعمل على حل الصراع وتقسيم البالد".
كما حذر عاموس هرئيل في "همرتس" أيضا إسرائيل والجيش اإلسرائيلي "من أن يفضي طول العملية 
العسكرية في الضفة إلى التعقد حتى لو لم تظهر إلى اآلن مقاومة مسلحة في الضفة الغربية. ورغم 

د الواسع للعثور على الفتيان الثالثة وخاطفيهم من حماس مستمر، فإنه ما زالت نقطة النهاية أن الجه
 في بداية اليوم السابع من عملية "عودوا أيها اإلخوة" ال ُترى في اافق".

من جهة ثانية، تناولت صحيفة "إسرائيل اليوم" دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلعادة 
ه بالعمل إلعادتهم، لكنها قالت إن مكتب نتنياهو لم يتحمس لهذه التصريحات، المستوطنين، وتعهد

 واكتفى بالحديث عن فحص الجهود التي تبذلها السلطة في هذا المجال.
وفي الصحيفة ذاتها، اتهم شاؤول بارطال حركة حماس بالنفاق انها "أنشأت حكومة الوحدة مع فتح 

 جهة ثانية، معتبرا ذلك "إخالفا للوعد". من جهة، ثم خطفت الفتيان الثالثة من
واعتبر أن اختيار نشطاء حماس لتنفيذ عملية اختطار يمكن أن يجند للحركة شرعية من الرأي العام 

 الفلسطيني وتقبلها كل الفصائل الفلسطينية.
ة وخلص إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حركة حماس عالمة باآلثار اإلستراتيجية لهذه العملي

التي قد تفضي إلى تفكيك حكومة الوحدة، معتبرا أن مقدمة ذلك جاءت في خطاب الرئيس 
 الفلسطيني محمود عباس عندما تحدث عن التنسيق اامني والعادة المخطوفين إلى عائالتهم.

وفي الصحيفة نفسها، يقر العميد احتياط تسفيكا فوغل بأنه ال يمكن القضاء على البنية التحتية 
حكام لحركتي ح ماس والجهاد اإلسالمي بمعركة قصيرة، مؤكدا أن اامر يحتاج إلى طول نفس وال
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وطالب تسفيكا بالفصل بين جهد إعادة المستوطنين وجهد القضاء على بنى حماس التحتية  عمل.
 وقدراتها في الضفة الغربية "وهذا ال يتم دون القضاء على أساس قوتها في غزة"، حسب تعبيره.
 رائيليةالصحافة اإلس

 09/6/0204، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 جنوب الضفة في مدينة دورامع االحتالل  خالل مواجهاتفلسطيني استشهاد طفل  .32

استشهد طفل فلسطيني في مدينة دورا في منطقة الخليل، فجر اليوم الجمعة، وذلك خالل مواجهات 
 24دودين، والبالغ من العمر وجاء أن الطفل محمود جهاد  وقعت مع قوات االحتالل في المدينة.

 عاما، قد استشهد خالل مواجهات وقعت في أعقاب اقتحام قوات االحتالل للمدينة.
وكانت قوات كبيرة من جنود االحتالل قد اقتحمت دورا، وعندها تصدى لهم الشباب بالحجارة، فرد 

 الجنود بإطالق الرصاص الحي.
رة، وذلك خالل مواجهات عنيفة وقعت فجر شبان بجرون وصفت بأنها خطي 4وعلى صلة، أصيب 

 .اليوم، الجمعة، بين قوات االحتالل وشبان فلسطينيين في مخيم قلندية لالجئين الواقع شمال القدس
02/6/0204، 48عرب   

 
 غزة قطاععلى  جديدة إصابات في سلسلة غارات": ست صفا" .33

بجران في سلسلة  وانين أصيبستة مواطأن ، 02/6/0204وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، قالت 
  غارات شنتها طائرات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الجمعة على أهدار مختلفة في قطاع غزة.

وقال مراسل  صفا( إن طائرات االحتالل قصفت مخزنا لمنتجات الشيبس الواقعة بالقرب من مسجد 
صابة أربعة أطفال ومسن وامرأة المجمع االسالمي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، مما أدى إلى إ

وأشار مراسلنا إلى أن أضرارا مادية كبيرة لحقت  نتيجة تطاير شظايا القصر إلى المنازل المجاورة.
 بالمخازن، حيث عملت طواقم الدفاع المدني على إخماد نيران كبيرة اندلعت في المكان.

خانيونس، وموقع "فجر" التابع كما قصفت طائرات االحتالل أرضا خالية بحي المنارة جنوب شرق 
 لسرايا القدس غرب خانيونس. 

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن  بترا( نقاًل عن  ،02/6/0204السبيل، عمان، وأضافت 
قالت إن عشر مدارس في قطاع غزة تعرضت اليوم اضرار بالغة نتيجة قصر االحتالل اإلسرائيلي 

وكيل الوزارة زياد ثابت إن "القصر جريمة جديدة تستهدر المسيرة وقال  لمناطق مجاورة لها.
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طالبا وطالبة يتقدمون  41412التعليمية"، مبينا أن االحتالل أراد أن يبث الرعب والخور بين 
 الجتياز اختبارات الثانوية العامة، لكنه لن ينجح في تحقيق أهدافه.

 
 فلسطيناً  35واجهات بجنين واالحتالل يعتقل .. معمليات إنزال جوية وتمشيط بقرى دوراالضفة:  .34

مساء نفذت طائرات مروحية تابعة لجيش االحتالل أن ، 02/6/0204السبيل، عمان، نشرت 
الخميس عمليات إنزال في عدد من الجبال واادوية بمحيط مدينة دورا جنوب غرب الخليل بالّضفة 

 الغربية.
ت مئات الجنود في معسكر المجنونة جنوب دورا، طائرات( مروحية أنزل 4وأفاد شهود عيان أّن  

 وفي مناطق الجالجل وواد الصعبية وااودية الغربية لدورا، وااودية الشمالية لدورا.
وفي ذات الوقت، داهمت قّوات االحتالل بلدة ديرسامت وقرية المجد وسكا وعدد من القرى الغربية 

ات من جنود االحتالل في منطقة المقفة جنوب كما انتشر عشر  لدورا، وبدأت عمليات تمشيط فيها.
 دورا، فيما داهم جنود االحتالل عددا من ااحياء السكنية في دورا.

كما أغلق جنود االحتالل مدخل دورا القريب من مفترق الفوار، إضافة إلى إغالق مدخل مخيم الفوار 
 ترق. المطّل على الشارع االلتفافي، وسط انتشار لجنود االحتالل في المف

واصل حمالت اعتقال  االسرائيلي الجيشمن رام هللا، أن  ،02/6/0204الحياة، لندن، وأضافت 
 42. وقال نادي ااسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين أمس بلغ الضفة الغربية في جميع محافظات

 422إلى معتقاًل، مشيرًا إلى أن عدد المعتقلين وصل في هذه الحملة المستمرة منذ مطلع ااسبوع 
 شخص، بينهم رئيس وعدد من أعضاء المجلس التشريعي.

(، مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة 6|21اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي صبان الخميس  كما 
 الغربية المحتلة، واعتقلت شبانا وأصابت ألخرين، بعد مواجهات عنيفة مع جنود االحتالل.

 
 م أن حماس تقوم بتفعيلهمابزعفي القدس االحتالل يغلق مؤسستين  .35

قامت شرطة االحتالل في القدس، يوم الخميس، بإغالق مؤسستين في صور باهر وبيت صفافا، 
 بادعاء أن حركة حماس هي الجهة التي تقوم بتفعيلهما.

وعلم أن شرطة االحتالل والشاباك قاما بإغالق "لجنة الزكاة" في صور باهر، وذلك لمدة سنة كاملة، 
 لتطوير اإلبداع المجتمعي" في بيت صفافا لمدة ستة شهور. –قت جميعة "نماء في حين أغل
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وادعت أجهزة أمن االحتالل أنها تلقت معلومات بأن حركة حماس تقوم بتفعيل هاتين الجمعيتين. 
 ووقع على أمري اإلغالق مفتش الشرطة يوحنان دنينو.

09/6/0204، 48عرب   
 
 "غليكبقيادة الحاخام " اء طقوس تلمودية باألقصىيحاولون أد ونمستوطنمؤسسة األقصى:  .36

حاول مستوطنون متطرفون صبان الخميس أداء بعض الطقوس التلمودية في باحات المسجد 
 ااقصى المبارك، ولكن حراس المسجد تصدوا لهم.

مستوطًنا من بينهم  42إن  وقال مدير اإلعالم في مؤسسة ااقصى للوقر والتراث محمود أبو العطا
اقتحموا المسجد  ”يهودا غليك“طالًبا من المعاهد اليهودية الدينية بقيادة الحاخام المتطرر  44

 ااقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأضار أن المستوطنين حاولوا أداء بعض الطقوس التلمودية في ااقصى، ولكن تصدى لهم 

 د المئات من طالبات وطالب مصاطب العلم ومدارس القدس بالمسجد.الحراس، مشيًرا إلى تواج
وأشار إلى أن شرطة االحتالل المتمركزة على البوابات واصلت تضييقاتها بحق الوافدين لألقصى، 

 داخل باحاته. ”التدخل السريع“في ظل تواجد بعض عناصر 
09/6/0204مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 يعتبرون األشد فقرًا واألكثر خصوبة "األونروا"فلسطيني مسجل لدى  الجئمليون  5،4تقرير:  .37

بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئين  "أشرر الهور -غزة 
، حسب إحصائية فلسطينية رسمية، بينت أيضا أن الجئمليون  4 2نحو « ااونروا»الفلسطينيين 

 .ان فلسطين هم من الالجئين، وهم أكثر فقرا، ويمتازون بأنهم مجتمع فتيمن سك 42%
وحسب اإلحصائية التي أصدرها مركز اإلحصاء الفلسطيني حتى تاريخ ااول من كانون الثاني/ 

اليوم الجمعة، فقد بينت أن سجالت  يوافق، عشية اليوم العالمي لالجئين، الذي 0224يناير عام 
، وقد شكل «الحد اادنى لعدد الالجئين الفلسطينيين»هذه اارقام تمثل توضح أن « ااونروا»

 %8 26ما نسبته  0224الالجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة والمسجلون لديها بداية العام 
في قطاع غزة، أما على مستوى  %2 04من إجمالي الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 

 %1 41في ااردن  ’ااونروا‘لغت نسبة الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الدول العربية، فقد ب
 .%2 22وفي سوريا  %1 8من إجمالي الالجئين الفلسطينيين في حين بلغت النسبة في لبنان 
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تم تهجيرهم،  2148من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في أراضي  %66وأظهرت اإلحصائية أن 
مجمل السكان في فلسطين يعتبروا من الالجئين، بلغت نسبتهم  من %42وأظهرت أيضا أن 

 في قطاع غزة. %4 62في الضفة الغربية،  2% 06
اإلحصائية أظهرت أن الالجئين الفلسطينيين يمتازون بأنهم مجتمع فتي، حيث أن نسبة اافراد الذين 

لغت نسبة كبار من إجمالي السكان في فلسطين، وب %1 41سنة قد بلغت  22تقل أعمارهم عن 
من إجمالي الالجئين في فلسطين في حين بلغت لغير  %0 4سنة فأكثر لالجئين  62السن 

 من إجمالي غير الالجئين. %2 4الالجئين 
عالوة على ذلك فقد أظهرت أيضا أن الالجئات الفلسطينيات المقيمات في فلسطين هن ااكثر 

 .هم ااكثر فقرًا من غير الالجئين خصوبة، في حين بينت أيضا أن الالجئين في فلسطين
وكذلك أظهرت اإلحصائية أن الالجئين أقل مشاركة في النشاط االقتصادي وأكثر عرضة للبطالة، 
وأن حوالي نصر الشباب لم يبدأ باالنتقال من التعليم إلى سوق العمل، كما بينت ارتفاع نسبة 

 0224الجئين الفلسطينيين خالل عام التحصيل العلمي بين الالجئين، حيث بلغت نسبة اامية ل
 .%2 4في حين بلغت لغير الالجئين  %4 4سنة فأكثر  22لألفراد 

02/6/0204القدس العربي، لندن،   
 
 أسيراً  35واالحتالل يمدد االعتقال اإلداري لـ  58هم لليوم الـ األسرى يواصلون إضراب .38

طينيين في ااراضي المحتلة، يواصل في خضم الهجمة العسكرية اإلسرائيلية ضد الفلس" رام هللا
ااسرى اإلداريون في معتقالت االحتالل معركتهم ضد السجان، وخوضهم إضراب مفتون عن الطعام 

أسيرا، بينهم  42في وقت مددت المحاكم اإلسرائيلية االعتقال اإلداري لت  ،على التوالي 28الت لليوم 
يوما متتاليا، إضرابهم المفتون عن  28ذ ويخوض ااسرى اإلداريون، من خمسة أسرى محررين.

الطعام لليوم احتجاجا على سياسة االعتقال اإلداري، التي تمارسها سلطات االحتالل بحقهم دون 
تهمة أو محاكمة، وسط تحذيرات جدية بخطورة وضعهم الصحي، السيما بعد نقل العشرات منهم 

 تهم الشديد.مؤخرًا إلى مستشفيات االحتالل المدنية، إثر تدهور صح
02/6/0204البيان، دبي،   
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 األسرى االحتالل يفرض عقوبات قاسية بحق   :وزارة األسرى .39
فرضت مصلحة سجون االحتالل أمس سلسلة من العقوبات القاسية بحق  "وكاالت - محافظات

ااسرى، فيما تواصلت أمس الفعاليات التضامنية مع ااسرى المضربين عن الطعام في المحافظات 
 عنهم. لإلفراجفة حيث نظمت مسيرات واعتصامات طالبت بالتدخل كا

سجون أقرت عقوبات جديدة بحق ااسرى تم ارسالها الوقال تقرير صادر عن وزارة ااسرى ان ادارة 
السمان بالزيارات مرة كل شهرين اسرى بلوزير اامن الداخلي االسرائيلي للمصادقة عليها تتثمل 

 شيكل 422والحرمان من الكنتين أو تخفيض المبلغ المسمون به الى حماس أو لجميع ااسرى، 
 8المساء بدال من بالصبان وساعة ب، والخروج لساحة الفورة ساعة شيكل 2222شهريا بدال من 

تركيب جهاز للتفتيش على مدخل الساحة، ووقر ادخال الصحر اسرى ل باإلضافةاليوم بساعات 
 ان بالتفتيش اثناء الفورة، وعدم التواصل مع ااسرى المضربين.حماس ومنع التلفزيون عنهم، والسم

02/6/0204الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 "قدس برس": االحتالل قرر عدم اإلفراج عن أي أسير إداري بدعوى "الطوارئ" .41

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن سطات االحتالل اإلسرائيلي قررت، يوم الخميس " رام هللا
عدم اإلفراج عن أي أسير فلسطيني من ذوي ااحكام والصفقات التي تندرج تحت بند (، 6|21 

 .االنتهاءاالعتقال اإلداري وتمديد اعتقال كل ااسرى الذين شارر اعتقالهم اإلداري على 
وأوضح المحامي أشرر أبو سنينة، في تصريح لت "قدس برس" أن االحتالل اتخذ قرار عدم اإلفراج 

داريين بعد توجيه من جهاز اامن العام الداخلي لالحتالل "شاباك" بدعوى "أن الدولة عن ااسرى اإل
 في حالة طوارئ"، وعليه لن يتم اإلفراج عن أي أسير فلسطيني من اإلداريين.

وتابع أبو سنينة" "االحتالل ألغى اليوم جميع الصفقات التي تخص المعتقلين اإلداريين والتي كان قد 
قًا، ومنها الجوهري وعدم التمديد وقرارات اإلفراج التي حددت بتاريخ معين ووافقت وافق عليها مسب

 عليها نيابة ومخابرات االحتالل".
09/6/0204قدس برس،   
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 غزةو متجاهلة العدوان على الضفة تعمم أن تكون خطبة الجمعة عن السباحة  وزارة األوقاف: صفا .40
رام هللا تعميًما على خطباء المساجد في الضفة الغربية أصدرت وزارة ااوقار في " الضفة الغربية

المحتلة وقطاع غزة بأن يكون موضوع خطبة صالة الجمعة عن االحتشام في السباحة مع حلول 
 فصل الصير متجاهلة بشكل كامل العدوان اإلسرائيلي على الضفة وقطاع غزة.

فقد تضمن ما يلي " بمناسبة وبحسب نص كتاب خطبة الجمعة الذي حصلت "صفا" على نسخة منه 
أرجو أن يتناول الخطيب في  البحر،حلول فصل الصير وخروج المواطنين لالستجمام على شاطئ 

ألداب نزول البحر والتي من أهمها االحتشام وستر  0224-6-02خطبة الجمعة التالية بتاريخ 
 العورة وعدم االختالط ...."

ث الساخنة التي تشهدها الضفة الغربية وما يجري من ويظهر من هذا التعميم تجاهال تاما لألحدا
 تنكيل بالمواطنين ومن تفاعالت إضراب ااسرى.

02/6/0204وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 شاحنة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة 422إدخال  .42

للقطاعين شاحنة محملة بالبضائع  422سمحت سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" أمس، بإدخال "  قنا(
التجاري والزراعي والمساعدات اإلنسانية، عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق قطاع غزة بعد فتحه 

وصرن رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة رائد فتون، أن االحتالل قرر  بشكل جزئي.
ت اإلنسانية، شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمواصالت والمساعدا 422إدخال 

شاحنة  12شاحنات محملة بحديد البناء، و 4شاحنة محملة باإلسمنت و 21إضافة إلى إدخال 
محملة بالحصمة لمشاريع وكالة الغوث، وضخ كميات من السوالر الصناعي الخاص بمحطة توليد 

 الكهرباء وكميات من البنزين وسوالر المواصالت وغاز الطهي. 
02/6/0402الخليج، الشارقة،   

 
 في رام هللااالحتالل يقتحم جامعة بيرزيت  .43

اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل  جامعة بيرزيت، ودهمت وفتشت  "نائل موسى - بيرزيت
 مباني كليات ومخازن تخص الكتل الطالبية، بعد احتجاز الحراس ومحاصرة الحرم الجامعي.
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عسكرية التي فرضت أجواء شبة حربية على وقدرت القوة المقتحمة بمئات الجنود وعشرات اآلليات ال
واستنكر رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا خالل زيارة تفقدية اقتحام  ساعات. ثالثةالمنطقة زهاء 

 قوات االحتالل حرم الجامعة، ومصادرة ممتلكات للطالب وللحركة الطالبية.
الذراع »طالبان من الكتلة االسالمية  وأفاد شهود عيان ان جنود االحتالل اعتقلوا مواطنين يعتقد انهما

، لكن مصادر في ادارة الجامعة نفت علمها باعتقال طالبين، في وقت أكدت «الطالبي لحركة حماس
فيه الكتلة االسالمية ان أيا من طالبها لم يعتقل خالل االقتحام ونددت ادارة الجامعة باالقتحام 

اليه ممثلين عن المؤسسات والهيئات والبعثات وبادرت أسرة الجامعة الى اعتصام احتجاجي دعت 
 االجنبية.

02/6/0204الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 عواقب العمليات العسكرية في الضفة وغزة "إسرائيل"مصر تحم ل  .44
الخميس، السلطات اإلسرائيلية المسؤولية عن العواقب التي قد تنجم  أمسوكاالت" حّملت مصر، 

مستوطنين  4لعسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية اختفاء عن اإلجراءات والعمليات ا
 ااسبوع الماضي.

وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، رفضها لهذه العمليات وعّبرت عن قلقها البالغ من 
تداعيات استمرارها، مؤكدة دعمها التام للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وللقيادة الفلسطينية 
ومساعيها الجادة للحد من التدهور الجاري بشتى الوسائل حتى يتسنى لها العمل على تحقيق 

 المتطلبات ااساسية للشعب الفلسطيني.
التوسع في نطاق العمليات العسكرية قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر واإلصابات بين "وقالت إن 

قات واالعتقاالت، اامر الذي يزيد من الفلسطينيين، السيما عمليات القصر وهدم المنازل والمالح
هشاشة اامن واالستقرار ويدفع إلى تنامي المواجهات والعنر ويعرقل جهود السلطة الوطنية 

 ."الفلسطينية الرامية إلى تثبيت ااوضاع اامنية
ودعت الوزارة السلطات اإلسرائيلية لاللتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحيلولة دون تردي 

 بشكل غير مبرر وخروجها عن السيطرة. ااوضاع
 02/6/0204القدس العربي، لندن، 
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 غالق معبر رفح ألجل غير مسمىإالسلطات المصرية تعيد  .45
أعادت السلطات المصرية االربعاء إغالق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة وذلك عقب فتحه 

القادمين من غزة وعبور العالقين في مصر  استثنائيا لمدة أربعة ايام لعبور المعتمرين الفلسطينيين
مصري مسؤول إنه تم اغالق معبر رفح آلجل غير مسمى بعد عبور الفوج  أمنىوقال مصدر  فقط.

  ربعاء.ايام متصلة من االحد وحتى اا 4االخير من المعتمرين الفلسطينيين على مدار 
غزة على العالم الخارجي كانت في ااول وألخر مرة تم فيها فتح معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع 

 من الشهر الجاري.
 02/6/0204القدس العربي، لندن، 

 
 أغسطس 02 " فيإسرائيل"النطق بالحكم في قضية التجسس لحساب مصر:  .46

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، إرجاء النطق بالحكم في قضية  "الخليج"" -القاهرة 
ئيل" والمتهم فيها بشار أبوزيد، مهندس االتصاالت ااردني، وكذلك ضابط التخابر لمصلحة "إسرا

 أغسطس/ ألب.  02بجهاز المخابرات اإلسرائيلي  هارب( إلى جلسة 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين القيام بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى 

الستخبارات "اإلسرائيلية" بالتنصت عليها، واالستفادة مما "إسرائيل"، بهدر السمان اجهزة اامن وا
 تحويه من معلومات. 

وقد استمعت المحكمة أمس إلى مرافعة أحمد الجنزوري محامي الجاسوس ااردني، مؤكدًا أن موكله 
مهندس اتصاالت ماهر، عمل في معظم دول العالم، ولم يعان أية أزمات مالية، مثلما ادعت النيابة 

بأنه كان يعاني أزمة مالية وأنه اتجه للتجسس لجلب المال. وقال دفاع المتهم إن موكله  العامة
تعرض إلكراه من المحققين إلجباره على االعترار، كما أن أحد المحققين أعطاه دواء جعله يغيب 
 عن الوعي، ويهذي باعترافات غير صحيحة، وهو ما دفع ممثل النيابة إلى االعتراض قائاًل إن هذا

 يمثل إهانة للنيابة العامة. 
 02/6/0204الخليج، الشارقة، 

 
 ماكن الدينيةاألو لحفاظ على القدس لهدف يلتبني موقف يدعو  رئيس مجلس األعيان األردني .47

ن العالقة "إعبد الرؤور الروابدة  .د ااردني عيانقال رئيس مجلس اا "بتراوكالة  –عمان 
 ."و عالقة زمنية محددةأمتينة تاريخية وليست عالقة جوار  هي عالقة شراكة الفلسطينية-ااردنية
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لى إهاني عابدين،  .برئاسة وزير الصحة الفلسطيني السابق د مقدسياً  خالل لقائه أمس وفداً  دعا،و 
التعاون والعمل مع المجلس الوطني الفلسطيني لتبني موقر موحد ومشترك يحرك البرلمانات العربية 

 ماكن الدينية.على القدس والمسجد االقصى وكنيسة المهد وغيرها من ااوالعالمية بهدر الحفاظ 
 02/6/0204 ،الرأي، عم ان

 
 اللبناني وثيقة لـ"الموساد": التحضير في عين الحلوة الغتيال المدير العام لألمن العام .48

منذ كشفت االعالمية اللبنانية ااصل جولي أبو عراج  تحمل الجنسية االسرائيلية، " عباس صالح
(، وتعمل محررة في نشرة أخبار التلفزيون 0222راضي المحتلة خالل العام لى ااإلجوئها 

" عن وثيقة قالت إنها حصلت عليها من جهاز االستخبارات االسرائيلي  الموساد( I 04االسرائيلي"
هدر هللا عزام تخطط لعمل إرهابي كبير في لبنان يست تفيد بأن جماعات مسلحة تأتمر بكتائب عبد

 .مإبراهيشخصية أمنية رفيعة، يرجح أن تكون المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
وقالت إن "الموساد" حصل على هذه المعلومات من عمالئه داخل مخيم عين الحلوة في جنوب 

لى وجود مخطط كبير إلبنان، ورصد مجموعة اتصاالت من داخل المخيم تخلص في محتواها 
تجهيز سيارة مفخخة داخل المخيم على أيدي ارهابيين محترفين من الخبراء لعملية اغتيال من 

هيم في بيروت لبحث مواضيع ا بر إالشيشانيين، ثم وضعها في تصرر وفد فلسطيني رسمي اعتاد لقاء 
 أمنية، من دون علم أعضاء الوفد باامر، لتفجيرها الحقًا أثناء انعقاد اللقاء.

عزام والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها تسعى الى اغتيال وأشارت الوثيقة الى أن كتائب 
تعتبره الرأس المدبر الذي أدار من وراء الكواليس عملية القضاء على  انهامنذ احداث عبرا،  مإبراهي

 ظاهرة الشيخ الفار أحمد ااسير.
قة، فقال إننا "اطلعنا على "النهار" سألت مسؤواًل في المديرية العامة لألمن العام، عن حقيقة هذه الوثي

نها تقاطعت مع معلومات أخرى أالمعلومات فعاًل، ونحن نتابع الموضوع بكثير من الجدية، ال سيما و 
 استوجبت منا اتخاذ اجراءات وتدابير أمنية مناسبة".

  02/6/0204 ،النهار، بيروت
 
 "إسرائيل"ين في ساقفة: زيارة الراعي لألراضي المقدسة بارقة أمل للبنانيسينودوس األ .49

أكد في  ،المطران بولس مطر ، أن"صوت لبنان"، نقاًل عن 02/6/0204 ،السفير، بيروتنشرت 
راضي المقدسة مثيل اختام أعمال سينودوس ااساقفة في بكركي، أن "زيارة البطريرك الراعي إلى ا



 
 
 

 

 
           35ص                                     3054 العدد:     02/6/0204الجمعة  التاريخ:

 

ين إلى إسرائيل"، وأمل لها على صعيد الوحي، وقد أعادت بارقة اامل في حل قضية اللبنانيين المبعد
يجاد السبل الكفيلة إلنهاء قضية المبعدين كما إفي أن تكون "إرادة طي صفحة الحرب هي الملهمة 

 ينبغي ويليق".
مجمع أساقفة الكنيسة المارونية أصدر أمس بيانًا في ، أن 02/6/0204 ،النهار، بيروتوأضار 

إن  فيه قالواردينال مار بشارة بطرس الراعي، ختام دورته السنوية في بكركي برئاسة البطريرك الكا
للسلطة الفلسطينية وابناء كنيسته في تلك الديار بعدًا تاريخيًا "اتخذت  لألراضي المقدسة الراعيزيارة 
 ."كبيراً 
 
 كدولة يهودية "إسرائيلـ"الدول اإلسالمية تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية وترفض االعتراف ب .51

زراء خارجية الدول ااعضاء في من جدة، أن و  09/6/0204إلسالمي، منظمة التعاون انشرت 
بشأن مدينة القدس الشرير، داعين إلى سرعة أعلنوا تشكيل فريق وزاري  منظمة التعاون اإلسالمي

التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشرير إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية 
الفلسطينية، إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية لتنمية وأخالقية تجاه القضية 

 مدينة القدس وحشد الموارد الالزمة لوكالة بيت مال القدس الشرير. 
وحمل الوزراء إسرائيل، قوة االحتالل، المسؤولية الكاملة عن توقر مسار عملية السالم نتيجة عدم 

ابعة من ااسرى الفلسطينيين، واستمرارها في سياسية االستيطان التزامها باإلفراج عن الدفعة الر 
 والحصار وتهويد مدينة القدس الشرير وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي. 

 42الت "إعالن جدة" الصادر في ختام المؤتمر أن  02/6/0204الحياة الجديدة، رام هللا، وذكرت 
تعاون اإلسالمي أكد أمس، أن قضية فلسطين والقدس لوزراء خارجية الدول ااعضاء في منظمة ال

 الشرير تمثل القضية المركزية لألمة اإلسالمية.
وحمل اإلعالن إسرائيل، قوة االحتالل، المسؤولية الكاملة عن توقر مسار عملية السالم نتيجة عدم 

اسة االستيطان التزامها باإلفراج عن الدفعة الرابعة من ااسرى الفلسطينيين، واستمرارها في سي
والحصار وتهويد مدينة القدس الشرير، وعدم قبولها بمبادرة السالم العربية والمرجعيات الدولية 

 ااخرى كأساس لتحقيق السالم.
ورفض الوزراء في إعالنهم االعترار بإسرائيل كدولة يهودية، وطالبوا "المجتمع الدولي باإلسراع في 

هاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية والفلسطينية المحتلة إقرار سالم عادل وشامل يقوم على إن
 ، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرر.2161منذ العام 
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"منظمة التعاون اإلسالمي"، أكدت أن "الكيان أن  02/6/0204السفير، بيروت، وجاء في 
راضي اللبنانية المحتلة، بما فيها مزارع شبعا وتالل الصهيوني مستمر في نهبه للثروة المائية من اا

كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر"، مستنكرة مواصلة "انتهاك إسرائيل لسيادة ااراضي وااجواء 
لى وقر  اللبنانية". ودعت المنظمة "إسرائيل إلى االنسحاب الكامل من كل ااراضي اللبنانية وال

 ء لبنان".انتهاكاتها اراضي وأجوا
 
 االستعمار لرئيس لجنة إنهاء نائباً  "إسرائيل"نتخاب إدانة عربية في األمم المتحدة ال  .50

إن انتخاب إسرائيل في لجنة تصفية االستعمار »عبد الحميد صيام"  -اامم المتحدة  -نيويورك 
هذا ما قاله  ،«أشبه بتكلير النظام العنصري في جنوب إفريقيا برئاسة لجنة معنية بتصفية العنصرية

المندوب السعودي نيابة عن منظمة التعاون اإلسالمي أمام اللجنة الرابعة  لجنة المسائل السياسية 
الخاصة وتصفية االستعمار( بعد انتخاب المندوب اإلسرائيلي مردخاي أميهاي واحدا من نواب 

 الرئيس النيبالي الثالثة.
طلبت أن يتم التصويت عن طريق االقتراع السري المجموعة العربية التي ترأسها قطر لهذا الشهر 

كي تعطى الفرصة للدول التي تعارض هذا الترشيح أن تصوت ضده دون اإلعالن عن اسمها كي 
 تتجنب عواقب العقوبات التي تنتظرها من الدول المناصرة إلسرائيل.

علياء أحمد سير ألل حاول أكثر من مندوب أوروبي االعتراض إال أن الممثلة الدائمة لقطر، الشيخة 
من قواعد العمل في الجمعية العامة والتي تتيح مثل هذه اآللية في  224ثاني، أشارت إلى البند 

صوتا لصالحه من مجموع  14التصويت. وبالفعل تم التصويت لكن المندوب اإلسرائيلي نجح بت 
 مندوبا حاضرا في الجلسة. 221

ربية وقالت" لقد رفضنا هذا الترشيح ان إسرائيل دولة المندوبة القطرية تحدثت باسم المجموعة الع
إن سجل إسرائيل مليء باإلجرام كما أن "تنتهك ميثاق اامم المتحدة والقانون الدولي. وأضافت 

سنة، ولذا فهي غير مؤهلة أن تترأس لجنة تبحث فيما تبحث مسألة الالجئين  66احتاللها قد تجاوز 
. وأشارت "م والتحقيق في االنتهاكات غير الشرعية إلسرائيل ذاتهاالفلسطينيين وعمليات حفظ السال

ممثلة قطر إلى سجل تصويت إسرائيل في اللجنة الرابعة هذه والذي يبين أنها صوتت ضد معظم 
 قرارات اللجنة مما يشير إلى أنها دولة تحتقر هذه اللجنة، وبالتالي الجمعية العامة.

ست تحديا لمن تنتدبه المجموعة الجغرافية نائبا عنها بل الدفاع وقال ممثل السعودية إن المسألة لي
عن مبدأ" ليعترر المندوب اإلسرائيلي أمام اللجنة أنه يؤيد إنهاء االحتالل وحق تقرير المصير 



 
 
 

 

 
           37ص                                     3054 العدد:     02/6/0204الجمعة  التاريخ:

 

المندوب اإلسرائيلي ليس نصرا  انتخابإن "للشعب الفلسطيني وهو شيء لن يعترر به. وقال 
 ."تحدةإلسرائيل بل هزيمة لألمم الم

 02/6/0204القدس العربي، لندن، 
 
 االستعمار لرئيس لجنة إنهاء نائباً  "إسرائيل"انتخاب تندد ب منظمة التعاون اإلسالمي .52

” إسرائيل“أعرب اامين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، اياد أمين مدني، عن استنكاره لقرار انتخاب 
نهاء نائبا لرئيس اللجنة الرابعة التابعة للجمعية ا لعامة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وال

االستعمار، واعتبر بأن انتخاب إسرائيل، قوة االحتالل، يتناقض مع مصداقية اللجنة، ال سيما وأن 
"إسرائيل" تواصل بشكل ممنهج ممارساتها غير القانونية، وسياساتها العنصرية ضد الشعب 

متعلقة باالحتالل اإلسرائيلي، وتنتهك قرارات اامم الفلسطيني، وترفض تطبيق قرارات اللجنة ال
 المتحدة ذات الصلة، ويمثل ازدراء للمجتمع الدولي ككل. 

يذكر أن مجموعة سفراء الدول العربية واإلسالمية وعدم االنحياز قد قامت بالتواصل مع رئاسة 
لتولي إسرائيل أي  الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل رسائل عبرت فيها عن الرفض المطلق

منصب في لجنة مكافحة االستعمار التابعة لألمم المتحدة، باعتبار ذاك يتناقض مع مهام اللجنة 
ااممية التي تختص في معاجلة قضايا سياسية تشمل االحتالل اإلسرائيلي والالجئين الفلسطينيين، 

ستوى الجمعية العامة لألمم ويتم فيها بحث القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية على م
المتحدة، وهي كذلك مطالبة باإلشرار على اللجنة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون 

 الدولي ولحقوق اإلنسان في ااراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتقديم تقارير للجمعية العامة.
 09/6/0204منظمة التعاون اإلسالمي، 

 
 ن خطوبته من الجئة فلسطينيةولي عهد دبي يعل .53

 ،عام 08 معلن ولي عهد دبي اامير حمدان بن محمد بن راشد ألل مكتو أ  ي اليوم"أر  -دبي 
وهي الجئة فلسطينية نشأت في منطقة فقيرة  ،عام 04خطوبته هذا الصبان من اآلنسة كليلة سعيد 

 في إحدى العواصم العربية.
كان يعمل على مشروع خيري في شهر مارس العام  وكان اامير حمدان قد التقى كليلة بينما

 الماضي في واحدة من ااحياء الفقيرة في العاصمة وتطورت عالقتهما بشكل سريع.
 02/6/0204رأي اليوم، لندن، 
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 "جماعياً  جراءات االحتالل بالضفة "عقاباً إواشنطن تثمن تصريحات الرئيس عباس وترفض اعتبار  .54

رفضت وزارة الخارجية ااميركية على لسان الناطقة  "عيد عريقاتس - القدس دوت كوم -واشنطن 
 باسمها "جنيفر بساكي" تصنير الحملة اامنية لجيش االحتالل في الضفة بت"العقاب الجماعي".

وقالت بساكي في ردها على سؤال القدس بهذا الخصوص، "إننا على اتصال مع الطرفين منذ 
ستوطنون الثالثة  نعلم أن هذا أمر صعب ميدانيًا ولكننا نحث اللحظة ااولى التي اختطر فيها الم

 الطرفين على استمرار التنسيق اامني بينهما في بحثهما عن المختطفين".
ورحيت بساكي بتصريحات الرئيس محمود عباس في جدة حول قضية خطر اإلسرائيليين الثالثة، 

 ودعت الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى ضبط النفس.
ووصفت المتحدثة بيان الرئيس عباس في اجتماعات منظمة المؤتمر اإلسالمي بت"البيان القوي"، 

 خاصة قوله أن الخاطفين يريدون "تدمير الفلسطينيين".
أن الواليات المتحدة ال تنوي تخفيض أو قطع الدعم المالي للسلطة  "تلقدست"وأكدت بساكي ل

 يتها العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة.الفلسطينية، وأن موقفها لم يتغير تجاه ن
 09/6/0204القدس، القدس، 

 
 ": ندعم الجهود المبذولة إلعادة المستوطنين المخطوفينسرائيل"إكي لدى يمر السفير األ .55

زار السفير االميركي لدى اسرائيل امس منزل عائلة أحد المفقودين الثالثة " محمد هواش -رام هللا 
العائلة عن دعم الواليات المتحدة القوي لجميع  ابناءل في ختام الزيارة انه "أعرب نفتالي فرانكل. وقا

 الفتيان المخطوفين الى ذويهم". إلعادةالجهود المبذولة 
 02/6/0204النهار، بيروت، 

 
 أستراليا تؤكد عدم تغير موقفها من الوضع القانوني لألرض الفلسطينية بما فيها القدس .56

أكدت وزيرة الخارجية ااسترالية جولي بيشوب، في رسالة إلى نظيرها  "الجديدةالحياة  -رام هللا 
الفلسطيني رياض المالكي، عدم تغير موقفها الرسمي من الوضع القانوني لألرض الفلسطينية، بما 

 فيها القدس.
تيسير  وسّلم ممثل أستراليا لدى فلسطين توم ويلسون، الرسالة إلى وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية

 جرادات أمس، في مقر الوزارة برام هللا.
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وتركزت الرسالة حول الطلب الفلسطيني بتوضيح الموقر ااسترالي من التصريحات ااخيرة التي 
أدلى بها النائب العام ااسترالي جورج برانديس أمام مجلس الشيوخ، والتي دعا فيها إلى التوقر عن 

 وصر القدس الشرقية بأنها أرض محتلة.
وأكدت الرسالة عدم تغيير الموقر الرسمي ااسترالي من الوضع القانوني لألرض الفلسطينية بما 

 فيها القدس الشرقية، حسب ما أقرته الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
كما تضمنت الرسالة التأكيد على موقر أستراليا الداعم لحل الدولتين، وأهمية استمرار المفاوضات 

طرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يؤدي إلى قيام دولة فلسطين بين ال
 إلى جانب دولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بأمان وازدهار وسالم.

 02/6/0204الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 يشيد بدعم الكويت لالجئين الفلسطينيين "األونروا"مفوض  .57

بيير ” االونروا“لمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين كونا" اشاد ا –عمان 
كراهينبول بالدور المميز الذي لعبته وتلعبه الكويت في دعم المنظمة االممية وقضية الالجئين 

 الفلسطينيين.
 21وقال في تصريح لوكالة االنباء الكويتية  كونا( بمناسبة اليوم العالمي لالجئين الذي يصادر 

التبرعات السخية التي تقدمها دولة الكويت سواء في ميزانيات الطوارئ والمشاريع او في “يونيو ان 
وهو االهم يؤكد التزام الكويت قيادة وحكومة وشعبا بدعم احتياجات ” االونروا”¯الموازنة العامة ل

 ”.الالجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم بشكل عادل
 اشادة خاصة بدورها المميز في دعم ميزانيات وكالة الغوث الدولية.واضار ان دولة الكويت تستحق 

02/6/0204السياسة، الكويت،   
 
 الضفة لمنعها من السيطرة عليها كغزةبشن حملة عسكرية غير مسبوقة ضد حماس "إسرائيل" ت .58

 التنسيق اامني للبحث عن المخطوفين في ذروته، وخيبة أمل من فقدان أي طرر خيط أمني
 عسكرية تطورات

قال قائد المنطقة الوسطى "ألون نيتسان" إنه رغم كل هذه الجهود المتواصلة ال تزال وسائل  •
االستخبارات عاجزة حتى اللحظة عن اإلمساك بطرر خيط قد يكشر عن مكان المستوطنين، أو 

ننا في ذروة عملية معقدة جدًا لالمساك بالخاطف ين، والعادة اإلجابة عن تساؤالت كيفّية االختفاء، وال
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المستوطنين لبيوتهم بسالم، نحن نقاتل حمًا، والمعركة ضدها مستمرة، ولن تنتهي في الوقت الحالي، 
وسنلحق الضرر بها من كافة الجهات، وقادتها يشعرون جيدًا ما لحق بهم وهم يفهمون الرسالة جيدًا، 

ميق الهجوم عليها بقدر ما زاعمًا أنها ستخرج من هذه المواجهة ضعيفة استراتيجيًا، وسنواصل تع
 يتطلب ذلك.  موقع الجيش الصهيوني(

قال ضابط كبير إّن خطاب "خالد مشعل" الشهر الماضي كان إشارة وتحريض واضح من قيادة  •
حماس في الخارج للقيام بعملية الخطر، عندما أشار لألسير "حسن سالمة" وقال له" وصلت 

ب القسام"، ذاكرًا أّن تصريحاته بمثابة اإلعالن الصريح رسالتك والرد عليها سيكون من قبل "كتائ
طالق سران المزيد من  والواضح لنشطاء حماس في الضفة لتنفيذ عملية خطر للمساومة عليها وال
ااسرى، زاعمًا أنه منذ خطاب "مشعل" بدأت الخلية بالتنظيم والعمل في الميدان حتى عشية التنفيذ. 

  موقع قضايا مركزية(
إسرائيل" من حملتها العسكرية في الضفة، ونفذت حمالت اعتقاالت واسعة في نابلس وسعت " •

وبيت لحم ومناطق أخرى، بجانب الخليل التي تعاني حصارًا خانقًا في إطار البحث عن 
المستوطنين، وتكررت المشاهد في مدن فلسطينّية لجنود يجوبون أحد شوارع جنين وسط منازل 

طلقون قنابل صوت وأعيرة مطاطية على فلسطينيين يرشقونهم بالحجارة، ومتاجر أغلقت أبوابها وي
وأطلقت على العملية اسم "تنظير اإلسطبالت"، وضبطت وسائل قتالّية لدى المعتقلين، ليرتفع 

 معتقل مرشحين لالرتفاع.  القناة السابعة للمستوطنين( 022أيام  4عددهم في غضون 
أيام  2ظم على حياة المستوطنين الثالثة، ويزيد من القلق مرور أكدت محافل أمنية أّن الخور يتعا •

على االختطار دون أن يجري الخاطفون اتصاالت مع جهاز اامن، أو ينقلوا إشارة حياة منهم، انه 
في عمليات االختطار السابقة التي جرت في الضفة ال تكون معروفة حاالت احتجز فيها 

لفية تقدير الخاليا بأّن السيطرة االستخبارية القوّية للمخابرات المخطوفون على قيد الحياة، على خ
وأجهزة اامن الفلسطينية في الضفة ال تسمح باحتجازهم على قيد الحياة دون أن ينكشر الخاطفون، 
ويلقى القبض عليهم بسرعة، ومع ذلك، ال يوجد في هذه المرحلة دليل مؤكد على مسألة ماذا حل 

 الجيش الصهيوني( بمصير الثالثة.  موقع
أّكد مسئول عسكري صهيوني بأن التنسيق اامني مع السلطة الفلسطينية يسير بشكل اعتيادي،  •

والجيش يقوم بتبليغ ااجهزة اامنية الفلسطينية مسبقًا بنيتها مداهمة أي مدينة، وتطلب من رجالها 
زة اامنية من شوارع المدن التي البقاء في ثكناتهم، وهنا يمكن أن تفّسر، سبب اختفاء أفراد ااجه

تتعرض لمداهمة، وال يوجد نية لدى الجيش للتصادم معهم، ان مسؤولي أفراد ااجهزة اامنّية تلقوا 
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توجيهات بالبقاء في ثكناتهم خالل العمليات الليلية لقوات الجيش في المدن، وبموجب التعليمات التي 
ظ على نمط العمل القائم مع ااجهزة اامنية صدرت لقيادة المنطقة الوسطى، وينبغي الحفا

 الفلسطينية، ومحاولة االمتناع عن المس بأفرادها.  مجلة "بمحانيه" العسكرية(
بعد إذا ما كانت قد  لم يتضحيواصل الجيش و"الشاباك" مطاردة خاليا حماس في الخليل، لكن  •

في غزة أو الخارج، وقد يكون قرار  أجريت اتصاالت قبل العملية بين الخلية المنفذة وقيادة حماس
تنفيذ عملية االختطار اتخذ داخل التنظيم المحلي دون إذن أو توجيهات من القيادة، لكن يبدو أن 
العملية معقدة نسبّيًا، وتضمنت استعدادًا استخباريًا مفصاًل، ووسائل تمويل وغالر لوجستي حول 

 المنفذين.  معهد أبحاث اامن القومي(
 

 ميدانيةتحليالت 
قال المحلل العسكري "رون بن يشاي" إن الحكومة قررت االستمرار بحملة عسكرية واسعة لتوجيه  •

ضربة قاصمة لحماس في الضفة، وما فعله "السيسي" باإلخوان المسلمين في مصر، يقوم بمثله 
ل" تقوم من رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ووزير الحرب "موشيه يعلون" تجاه حماس، وأن "إسرائي

خالل الجيش و"الشاباك" بإحباط إمكانية أن تقوم حماس، بالسيطرة على الشارع الفلسطيني في 
 الضفة، لكن الفرق واضح فت"إسرائيل" تنشط في اايام ااخيرة بشكل منتظم وجذري ضد حماس.

خور من تسرب وأوضح "بن يشاي" أّنه في العامين ااخيرين شعرت ااجهزة اامنية في "إسرائيل" بال
اإلسالم السياسي للضفة، وأول من حذر من ذلك قسم اابحاث في شعبة االستخبارات العسكرية، 
لكن "الشاباك" كان قلقه أقل، وزاد القلق عندما أعلنت المصالحة بين "فتح" وحماس، وتحول القلق 

حة بدأت بالتكون في المتزايد حالة شبه هستيرّية عندما اتضح أن التهديد يتحقق، بمعنى أن المصال
شكل حكومة مشتركة، وبالتالي أصبحت "إسرائيل" ترى في تهديد اإلسالم الجهادي خطرًا بالمستوى 

 ذاته لخطر المشروع النووي العسكري اإليراني.
وأضار أّن عملية االختطار منحت حماس عدة نقاط في الشارع الفلسطيني، لكن هذا اإلنجاز 

دى البعيد فإن حماس قد تخسر بسبب العملية فرصة تحقيق هدفها للمدى القصير، انه على الم
االستراتيجي بالسيطرة على الساحة الفلسطينية، وبااساس على الضفة، اّن غزة صارت تحت 
سيطرتها، مهددًا حماس بدفع المزيد من الثمن ان الجيش سيستهدر كل ما هو أخضر، وسيواصل 

أن عمليات الجيش لن تنتهي حتى مع خروج القوات من عملياته مع حلول شهر رمضان، مشددًا 
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المناطق، وشهر رمضان لن يوقر عملياته، وأن نتائج عمليات جيشه الحالية ستؤثر على المدى 
 البعيد.  القناة العبرية ااولى(

مة زعم ُمحلل الشؤون العسكرّية "ألون بن دافيد" أّن عملية االختطار ستنتهي في اايام القليلة القاد •
قبل نهاية ااسبوع الجاري، اّن قوات اامن باتت قريبًة جدًا من الخاطفين والمخطوفين، وباتت 
ُتحاصر الخلية، لكّنه لم يتطّرق من قريب أو بعيد، فيما إذا كانت العملية ستنتهي بتحرير المخطوفين 

 أحياء، بسبب الرقابة العسكرّية.  القناة العبرية العاشرة(
"روني دانيئيل" إّن العملية العسكرية تجاوزت الهدر الرئيسي لها، بالعثور  لعسكريقال المحلل ا •

 حتىعسكرّية شاملة تهدر للقضاء على البنية التحتية لحماس،  على المستوطنين المفقودين، لعملية
 .  القناة العبرية الثانية(لو تم العثور على المخطوفين، فإن العملية العسكرية ستستمر

 
 ريحات سياسيةتص

أّكد وزير عضو في مجلس الكابينت المصغر تشديد ظرور اعتقال عناصر حماس، وأحيل  •
االقتران الخاص بإبعاد مسؤولي حماس من الضفة إلى غزة للمستشار القانوني للحكومة لدراسته، 

ني، إذ تزيد وقرر البقاء في حالة اجتماعات متواصلة، اّن "إسرائيل" تعمل حاليًا على صعيدين" اام
قوات اامن من ضغوطها على حماس، والسياسي حيث تسعى لنزع الشرعية الدولية عن التحالر 

 بين السلطة وحماس، مهددًا بمواصلة الضغط حتى النهاية على الفلسطينيين. 
وأضار الوزير أّنه سيترتب على اختطار شبابنا انعكاسات بعيدة المدى، الفلسطينيون يدركون أن 

ذهب في مثل هذه الحاالت حتى النهاية، وعمليته تستهدر جميع مستويات حماس بال الجيش ي
قادتها في الضفة، بل توسع للبحث عن خاليا ناشطة  باعتقالاستثناء، ولم يقتصر الهجوم عليها 

ونائمة ومؤسسات ورجال أعمال، حيث داهمت طواقم من اإلدارة المدنية عدة مؤسسات تابعة لحماس 
مناطق أخرى، وصادرت مواد مختلفة من بينها أجهزة حاسوب ووثائق وملفات، عقب في الخليل و 

استهدار مؤسساتها المدنية واالقتصادية، انها تعمل على تجنيد وغسل ااموال لحساب الحركة 
 لتمويل النشاطات المسلحة. الستخدامها

م محلي، مؤسسات وأشار إلى أنه تتم ممارسة ضغوط على كل ما هو حماس، سياسي، مدني، حك
خيرية، كل شيء توجد فيه براعم حكم لتحماس، نحن نفكك كل شيء، ونعيدهم للوراء، والمواد التي تم 
جمعها ستثمر استخباراتيًا، والمزيد من االعتقاالت ستدخل نشطاء حماس للزنازين، ما يعني أن 

وتجفير موارد حماس، اتساع العمليات في مدن الضفة تشير أن غايتها تفكيك شبكات المقاومة، 
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والغالق مؤسساتها التي تتيح لها تعزيز مكانتها في الضفة، ويتضح أن الهدر ااول لعمليات 
المداهمة ال العثور على المختطفين، بل توجيه ضربة قاسية لتحماس ووجودها في الضفة، والبد من 

 توجيه ضربة قوية لتحماس ولبنيتها التحتية.  موقع ويلال اإلخباري(
ال "غيورا أيالند" رئيس مجلي اامن القومي السابق إّن عدم إحراز تقدم في العثور على الشبان ق •

أيام من اختفائهم يشير إلى أّن فرص العثور عليهم تتضاءل، لكنه قال إن خطفهم  6الثالثة بعد 
دة. أعطى فرصة الستهدار حماس بعمليات يمكن أن تكون عماًل تخريبّيًا لحكومة التوافق الجدي

  موقع روتر اإلخباري(
زعم "أوفير جندلمان" المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الشروع بحملة دعائّية واسعة وجهت  •

في الضفة"، على خلفية العملية العسكرّية  النقالبللعالم العربي، عنوانها الرئيسي "حماس تخطط 
، ولذلك "إسرائيل" مستمرة في للبحث عن الجنود المختطفين في الخليل، كما فعلت في قطاع غزة

هدفين أساسيين" إيجاد المختطفين واعتقال  إلنجازالعملية العسكرية والجهود االستخبارية المكثفة 
الخاطفين، وضرب البنية التحتية لحماس في الضفة، زاعمًا أّن حماس تريد فتح جبهة إضافية في 

وقد رد الجيش بقوة على هذه الهجمات  غزة من خالل إطالق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية،
 الصاروخّية، ونحن مستمرون في توسيع الرد في حالة استمراريتها.  موقع وزارة الخارجية الصهيونية(

 اعداد وترجمة" مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
09/6/0204، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3020الترجمات العبرية   

 
 اإلسرائيليين الثالثة ـ عملية تثير الشك من ألفها إلى يائها اختطاف .59

 د. عبد الحميد صيام
يوم الثالثاء الماضي وقر رون بروزر، الممثل الدائم إلسرائيل لدى اامم المتحدة، أمام مجموعة  

اضي من الصحافيين، وقال إنه سيقرأ بيانا حول اإلسرائيليين الثالثة المختطفين منذ يوم الجمعة الم
نه لن يجيب عن أي سؤال. وهذا يعني أن المطلوب هو االستماع لوجهة النظر  24 حزيران/يونيو، وال

اإلسرائيلية فقط، وليس من حق أحد أن يناقشها أو يتشكك في مصداقيتها أو يسأل حتى مجرد سؤال 
ومما جاء  «.نحن نتكلم وعليكم أنتم أن تسمعوا فقط»بريء عن المكان الذي اختطفوا فيه، بمعنى" 

في بيانه المقتضب، وبعد إدانة المجتمع الدولي برمته والرئيس محمود عباس وحركة حماس وحكومة 
إننا نقول اولئك الذين سارعوا في تأييد تلك الحكومة أن ينظروا في عيون ألباء هؤالء »التوافق قال" 

ء ااطفال. لقد وقر المجتمع اليافعين الثالثة، وأن يتحلوا بالشجاعة والمسؤولية ويدينوا خطر هؤال
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، ثم عاد بروزر وطالب المجتمع «الدولي مؤيدا لتلك الصفقة الرديئة وها هي إسرائيل تدفع الثمن
جبارها على وقر تهريب السالن «الدولي كي يضغط على عباس ليقوم بت نزع سالن حماس وال

تني أفكر في عملية هذه الكلمات جعل«. وتصنيعه ووقر إطالق الصواريخ من غزة إلى إسرائيل
االختطار، وفي ما إذا كانت مدبرة لتحويل اانظار عن مسؤولية إسرائيل عن فشل المفاوضات من 
جهة، وعن االعترار الدولي بحكومة التوافق الفلسطينية من جهة أخرى. فكير يمكن أن تخرج 

لكثيرين يعيدون التفكير إسرائيل من المأزقين إال بتوريط حكومة التوافق في عمل يثير الجدل ويجعل ا
 في موضوع احتواء حركة حماس داخل السلطة الفلسطينية.

ال أريد أن أستبق ااحداث وال أصدر الفتاوى وال أحسم في أمر ما زال في صفحاته ااولى. ولكنني 
كمراقب ومتابع وقارئ أريد أن أعبر عن شكي الشامل في عملية اختطار المستوطنين من مستوطنة 

يون الواقعة قرب الخليل، وهي منطقة ليست تابعة للسلطة الفلسطينية وال تمارس السلطة كفر عاتس
حركة حماس  اتهامهناك أي سيادة حتى لو منقوصة. وعلى الفور وبدون أدنى تحقيق أو انتظار، تم 

بالقيام بعملية الخطر، كما تم توسيع نطاق المسؤولية لتشمل السلطة الفلسطينية والرئيس محمود 
باس والشعب الفلسطيني برمته في الضفة الغربية وغزة والقدس. وعلى الفور بدأت عمليات العقاب ع

الجماعي التي تشمل الصغار والكبار والسجناء والمحررين. ومتابعة لتصريحات المسؤولين 
لفا اإلسرائيليين نستنتج أن هناك قدرا كبيرا من الشك في هذه العملية وتوقيتها وجني الثمار منها س

قبل التحقيق أو كشر مالبسات العملية، وبدأت الماكنة اإلعالمية اإلسرائيلية وحلفاؤها في العالم 
 فقط.الغربي بتعميم الرواية اإلسرائيلية 

 
 أسباب التشكيك

إن الطريقة التي تحاول إسرائيل أن تستثمر العملية وتضاعر من مكاسبها وحرر اانظار عما 
عد وصول المفاوضات إلى الحائط اإلسرائيلي المسدود هو ما يثير يجري في فلسطين المحتلة ب

 الشك. ولنراجع معا تسلسل ااحداث لنضع عملية االختطار في إطارها الصحيح.
وصلت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية برعاية وزير الخارجية اامريكي  -

يع، بسبب المواقر والممارسات اإلسرائيلية، وقد حملت جون كيري نهايتها المحتومة بالفشل الذر 
اإلدارة اامريكية واالتحاد ااوروبي والكثير من الدول مسؤولية فشل المفاوضات على إسرائيل، التي 
تعمدت إفشال المفاوضات بالتراجع عن إطالق الدفعة الرابعة من ااسرى، قبل أيام من موعد انتهاء 

كذلك قبل موعد انتهاء المفاوضات، على  استيطانيةوحدة  2222اء المفاوضات، وأعلنت عن بن
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اعتبار أنهم يعرفون الرد المتوقع من السلطة التي تمكلت مصداقيتها تماما بعد أن راهنت على كيري 
ذا بالشهور التسعة تنتهي  ولم تجد « على فاشوش»بتحقيق اختراق حقيقي خالل الشهور التسعة، وال

طيني إال أن تحرر اانظار نحو الوحدة مع حركة حماس، وهي خطوة يعرفون ما تقدمه للشعب الفلس
أنها تحظى بترحيب الشارع الفلسطيني. فما كان من الحركتين المأزومتين، كل اسبابها الخاصة، إال 

 حزيران/يونيو الحالي. 0إعالن النية لتشكيل حكومة توافق وطني، وهو ما تم بالفعل في 
حكومة التوافق من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الواليات المتحدة واامم لقد تم االعترار ب -

المتحدة واالتحاد ااوروبي. وهذا يعني أن الرواية اإلسرائيلية في احتضان قيادة السلطة الفلسطينية 
على حد قولهم، لم تجدا سوقا رائجا ولم يتبناها أحد. على العكس من ذلك « اإلرهابية»لحركة حماس 

أسقطت حكومة التوافق الحجة التي ما فتئت إسرائيل ترددها وهي، أن عباس ليس شريكا في عملية 
السالم انه ال يمثل كل الشعب الفلسطيني. وعندما أقفل هذه الثغرة واتحد مع حماس يقولون إن 

بدل االستمرار في عملية السالم، أي أن إسرائيل ال تريد « اإلرهابية»عباس فضل حماس 
ن اتحدوا فهي وحدة للفل سطينيين أن يتحدوا لتبرير عدم االنصياع الستحقاقات السالم من جهة، وال

 قائمة على اإلرهاب ال يتعاملون معها، والنتيجة في الحالتين تهرب دائم من االستحقاق.
 

 اإلجراءات اإلسرائيلية غير المبررة
ملية، إال أن إسرائيل بدأت تنفذ بعد اتهام حركة حماس رسميا، رغم نفي حماس مسؤوليتها عن الع

أجندتها الخاصة التي تصب في هدر تحطيم الوحدة الفلسطينية وخلق شرخ جديد في العالقة الهشة 
 بين حركتي حماس وفتح"

فلسطينيا لغاية كتابة المقال، وما زالت حملة المداهمات واالعتقاالت  042اعتقلت إسرائيل  -
 اس في الضفة الغربية مستمرة، خاصة من عناصر وقيادات حم

من ااسرى المحررين الذين أطلق سراحهم في صفقة تبادل جلعاد شاليط عام  22أعادت اعتقال  -
. لقد تعرضت حكومة نتنياهو لنقد شديد للثمن الذي دفعته بإطالق ألر أسير فلسطيني، 0222

سر  ائيل تعمل على إعادة بعضهم محكوم بمدد طويلة مقابل أسير إسرائيلي واحد. ومنذ ذلك الوقت وال
 المبرر اامثل إلعادتهم بعضهم إلى السجن  الثالثةبعضهم للسجن وقد وجدت قصة المخطوفين 

انتهزت إسرائيل الفرصة لتضع في السجن قيادات حماس في الضفة الغربية مثل، رئيس المجلس  -
ج ااجهزة وتعزيز الوحدة والقائد أحمد يوسر، وبالتالي تتعثر عملية دم العزيز الدويكالتشريعي عبد 

 بالحوار بين قيادات الحركتين 
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حرفت العملية اانظار عن التعاطر الدولي مع قضية المعتقلين اإلداريين المضربين عن الطعام  -
 يوما  22منذ أكثر من 

سنة( في مخيم  02تمت مداهمة المدن والقرى والمخيمات وتم قتل الشاب أحمد الصبارين   -
 ارد الجلزون بدم ب

تم االستيالء على عدد كبير من المعدات وااموال والوثائق. ولم تسلم جامعة بير زيت من  -
 عربة عسكرية  22جندي و 222المداهمات، حيث اقتحمها أكثر من 

لغاء زيارات ااهل  - اتخذ وزير الداخلية اإلسرائيلي قرارا بالتشدد أكثر مع سجناء حركة حماس وال
 وااقارب لهم 

 وحدة استيطانية جديدة  2284الحكومة اإلسرائيلية بناء  أقرت -
تم الضغط على القيادة الفلسطينية التخاذ موقر واضح من إدانة الخطر حتى قبل التثبت من  -

إن الذين اختطفوا اليافعين الثالثة يريدون »هوية الخاطفين. وقد أثار تصريح عباس الذي قال فيه" 
، أثار موجة من االنتقاد من حركة حماس خاصة وعلى مواقع «يةأن يدمرونا.. سنحملهم المسؤول

 التواصل االجتماعي 
 تراجعت النرويج عن عقد مؤتمر الثالثاء القادم للدول المانحة مخصص لدعم السلطة الفلسطينية  -
الحاكم حول  االئتالرتعززت الوحدة الداخلية اإلسرائيلية بعد ظهور بعض الشروخ في  -

 سرى واالستيطان.المفاوضات واا
نظرة إلى هذه النتائج والفوائد التي جنتها إسرائيل من خطر الشبان الثالثة، يجعلنا نشك في العملية 
برمتها. وهناك من يعتقد أن بعض قادة الجيش اإلسرائيلي يتشوقون إلى توسيع العمليات العسكرية، 

في « عامود الدخان»ملية خاصة في قطاع غزة فقد سئموا الجلوس من دون عمل عسكري منذ ع
. يقول السيد نادر سعيد رئيس معهد العالم العربي للبحث والتنمية 0220كانون ااول/ديسمبر عام 

وهذه «. إن إسرائيل، خاصة الحزب الحاكم، بحاجة إلى حرب جديدة مع الفلسطينيين»ومقره رام هللا، 
على الشعب الفلسطيني بكامله،  هي الحجة والذريعة التي يبحث عنها نتنياهو لشن حرب جديدة

انهم يرفضون االستسالم ويتشردون في أرجاء الدنيا ويفرغون ما تبقى من أرض قليلة لتسليمها 
المفاوضات ثم المفاوضات إلى أن نستكمل عملية ابتالع كل اارض »للمستوطنين تحت شعار 

 «.الفلسطينية
02/6/0204القدس العربي، لندن،   
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 هادات إسرائيليةسياسة نتنياهو.. ش .61
 د. أسعد عبد الرحمن

، وبعد ارتهانه للوبي «الليكود»مع تراجع نفوذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داخل حزبه 
المستوطنين، ورؤية البعض في الحزب أنه لم يعد يمكن االعتماد عليه في السير قدمًا في مسيرة 

السياسيين والحزبيين اإلسرائيليين يحثون نتنياهو على  التسوية مع الفلسطينيين.. بدأ العديد من
وتشكيل حزب بديل من قوى وأحزاب « الليكود»استنساخ تجربة أرييل شارون والخروج على حزب 

ل بتحويل « إنجازاته السلبية»تيار يمين الوسط. فقد باتت إسرائيل في عهده تملك سجاًل كارثيًا، و تعجِّّ
 إسرائيل إلى دولة منبوذة.

ذات مرة قال موشيه دايان، وزير  الدفاع( االسرائيلي ااسبق، »قول المحلل السياسي نوعم شيزار" ي
إن الحمار وحده ال يغّير رأيه. وال شك في أن اليمين االسرائيلي استوعب هذه المقولة جيدًا. ونتنياهو 

ي إسرائيل بمجّرد أن هو النموذج االخير للتحّول العجيب الغريب الذي يقدم عليه كل زعيم يميني ف
في الماضي، أكد »ويضير شيزار" «. يهجر موقع الديماغوجي من أجل تولي منصب تنفيذي

نتنياهو أن مفهوم االنسحابات أحادية الجانب انهار، لكن يبدو أن ما رأله ألنذاك لم يعد يراه االن. 
ى مدار العام االخير، وبطبيعة الحال، ليس هذا أول تحول لنتنياهو، ففي كل مقابلة أجريت معه عل

كّرر رئيس الحكومة التزامه بفكرة الدولة الفلسطينية شريطة أن تكون منزوعة السالن وتعترر 
بإسرائيل، علمًا بأنه في كتابه االكثر شيوعًا  مكان تحت الشمس( شّدد على أنه ال يجوز رهن 

ل الخطر الوجودي االكبر على السياسة االسرائيلية بموافقة عربية، وعلى أن الدولة الفلسطينية تشك
دولة إسرائيل، وعلى أن مطلب تجريد مناطق  يهودا والسامرة، أي الضفة الغربية( من السالن ال 

 «.ينطوي على أي أهمية
واستئنار المفاوضات مع الفلسطينيين، يضع رزمة « التسوية»وعندما يتحدث نتنياهو عن رغبته في 

ئيلية، وال للدولة الفلسطينية، وال لحق العودة لالجئين من الشروط، أهمها ال للقدس إال إسرا
الفلسطينيين، وال لتفكيك االستيطان وال لسيادة الفلسطينيين على المعابر أو على أي شبر من أرض 

منها" نعم لتوسيع االستيطان في كل مكان، « نعمات»فلسطين.. بل ويزيد على هذه الالءات ببضعة 
العالم إلى فلسطين. ونتنياهو يسعى لتكريس قيادته باعتباره الزعيم كل يهودي في « عودة»ونعم لت

 اإلسرائيلي الذي ال يرضخ للفلسطينيين وال لضغوط الواليات المتحدة.
معضلة نتنياهو »، أن «أطلس للدراسات اإلسرائيلية»وفي سياق متمم، ترى دراسة تحليلية لمركز 

وساط الجمهور اإلسرائيلي عامة، بحيث ال يوجد تكمن في أنه الشخص ااقوى وااكثر شعبية في أ
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له تقريبًا منافس على مقعد رئاسة الحكومة، لكنه الزعيم ااكثر ضعفًا في حزبه، فهو إن أراد 
ن اعتمد على حزبه فهو غير مفوض  االعتماد على ثقة الجمهور يستطيع أن يقود باتجاه الحسم، وال

نحو التصعيد والتطرر والرفض، لكنه يخار من  ومنزوع الصالحيات، باستثناء تلك التي تقود
الحسم ويخشى أعضاء ليكوديين أكثر من خشيته من وزير الخارجية ااميركي  جون كيري(، كما أن 
روحه السياسية تفيض بالصهيونية التوراتية، وهو سيفضل من بين كل السيناريوهات المطروحة أمامه 

اريو المثالي بالنسبة لنتنياهو إذا كان مصحوبًا ومغلفًا سيناريو استمرار الوضع القائم، فهو السين
بتكتيك مد حبل المفاوضات والتالعب بالكلمات وكسب الوقت، فهو سيناريو يضمن له البقاء في 
مكتب رئاسة الحكومة وعلى رأس الليكود لسنوات قادمة طالما بقيت الحالة الفلسطينية والعربية 

نتنياهو يضغط بسرعة ويرتبك بسهولة »وجاء في الدراسة"  «.والدولية على ما هي عليه اليوم
ويصاب برعشة ااقدام في اللحظة الحاسمة، مما يجعله مترددًا يكثر من االلتفات يمينه وشماله 
وخلفه، يهتم بما يقال وينشر عنه أكثر من اهتمامه بجوهر القضايا، ولديه جبن مستدام إزاء الحسم 

 «.في القضايا الكبرى
يقول" « منون شموش»، كتب «في عهد نتنياهو، أصبحنا ضد العالم كله»ل كاشر بعنوان وفي مقا

إن االيمان االعمى يؤدي إلى شّل القدرة على التفكير والفهم والمصالحة. ونظرًا إلى أن نتنياهو »
رجل إيمان أعمى، فالُبد من استبداله بزعيم يفهم ويعلم أن ثمة روايتين يجب القيام بالمصالحة 

في واقع اامر، ليست »ويفسر الكاتب" «. ينهما" الرواية القومية اليهودية والرواية القومية الفلسطينيةب
هذه المقولة هي ااولى أو االكثر ضررًا ضمن ما سمعناه من نتنياهو. فوسواسه في الشأن اإليراني 

لتبّجح الشخصي وتظاهره بأنه حكيم ويفهم أكثر من قادة الدول العظمى  هما جزء من ظاهرة ا
والقومي التي يتسم بها. ومحاولة نتنياهو الدمج بين تبّجحه الشخصي وبين تشّبثه  بضرورة 
االعترار( بالقومية المزعومة  للشعب اليهودي( تشكل تهديدًا لهذا  الشعب( أكبر من خطر أعدائه. 

ن ضد العالم كله، فنحن لقد اعتقدنا دائمًا أن العالم كله ضدنا، لكننا في عهد نتنياهو أصبحنا نح
نتدخل في االنتخابات في الواليات المتحدة، صديقتنا الكبرى، ونعّلم قادتها درسًا تلو االخر. ونحن 
بسياساتنا نغّذي تمردًا إسالميًا في الشمال، ونتصادم مع االتراك وغيرهم. وذلك كله من دون أن أذكر 

قد تشّبع نتنياهو أثناء وجوده في الواليات المتحدة ل»ويختم الكاتب قائاًل" «. صراعنا مع الفلسطينيين
بالمبادئ الرأسمالية في أبشع تجلياتها. ومع أنه ُيكثر من ذكر غالء المعيشة وارتفاع أسعار الشقق 
السكنية، إال أن مثل هذه القضايا بعيد عن قلبه وأفعاله. ويحكي نتنياهو للعالم عن بلد يطيب العيش 
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ك هذا البلد أفضل أبنائه إلى بالد ُأخرى جّراء عدم القدرة على كسب الرزق فيه، في الوقت الذي يتر 
 «.فيه بكرامة

، باراك رافيد، اعتمادًا «همرتس»وفي نطاق متصل، استخلص مراسل الشؤون السياسّية في صحيفة 
 أن إدارة الرئيس ااميركي، باراك أوباما، باتت»على مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل ألبيب" 

وتوقع رافيد أن تعزر «. على قناعة تامة بأن سياسة نتنياهو هي السبب المركزي لفشل المفاوضات
وحسب »الواليات المتحدة عن رعاية المفاوضات، وأن تنتهج سياسة اإلهمال الناعم. ثم يضير" 
ير العزلة المصادر، قال المسؤولون ااميركيون إن نتنياهو لن يقوم بتغيير سياسته، إال إذا شعر بتأث

هذا، رغم تأكيد العديد من الكتاب اإلسرائيليين والغربيين أن نتنياهو يقود «. الدولية على إسرائيل
سياسة موجهة ترمي إلى تصفية معسكر السالم الفلسطيني  بل واإلسرائيلي( وتعميق االحتالل 

ويستميل الجميع سياسي متشبث بمعتقداته المتطرفة، حذر حتى التردد،  -عندهم–الصهيوني. وهو 
بمواقر متناقضة مقابل رشى يقدمها لشركائه في االئتالر الحكومي. كما أنه متلون، مناور، ويرى 

بل حاجزًا دون الحرب باعتبارهما عمقًا « السالم»أن احتالل إسرائيل للضفة والجوالن ليس عائقًا أمام 
يلي مرتبط فقط برفض العرب استراتيجيًا. وااشد واانكى، أن مصدر الصراع العربي اإلسرائ

 االعترار بحق إسرائيل في الوجود وليس باحتاللها!
02/6/0204، االتحاد، أبو ظبي  

 
 الهجوم على حماس عملية تظاهرية قد تصبح عملية جوفاء .60

 عاموس هرئيل
ال ُترى في اافق. إن ” عودوا أيها االخوة“ما زالت نقطة النهاية في بداية اليوم السابع من عملية 

الجهد الواسع للعثور على الفتيان الثالثة وخاطفيهم من حماس مستمر، لكن لم يرد نبأ الى اآلن عن 
تقدم في البحث. من المعلوم أنه اعتقل مخربون من منطقة الخليل. ويمكن أن ُنخمن أنه ُتستعمل 

قد على بعضهم وسائل تحقيق مكثفة على أمل استخالص معلومات عن مصير المخطوفين سريعا. و 
يحدث تقدم استخباري في غضون ساعات ايضا وتكفي قطعة معلومات حيوية صغيرة ُيحصل عليها 

 في اللحظة المناسبة كي يمكن العثور ألخر االمر على الخلية وحل لغز مصير المخطوفين.
إن الجهد الضخم لقوات االمن ُمسوغ بحسب كل معيار ان عمل الحكومة أن تدافع عن مواطنيها. 

لوم أنه حينما يكون الحديث عن ثالثة فتية أبرياء ُخطفوا في طريقهم الى بيوتهم فهناك ومن المع
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شرعية كاملة الستعمال كل وسيلة عسكرية مناسبة. لكن يبدو أنه حان الوقت لنتحدث ايضا عن 
 جانب مركزي في العملية يتجاوز هدفها ااصلي وهو المعركة على حماس في الضفة الغربية.

فلسطينيا أكثرهم من حماس، وداهم مكاتب الحركة  022االسرائيلي الى اآلن نحوا من  اعتقل الجيش
وأغلق محطة مذياع واستولى على حواسيب وصادر وثائق. ويبدو أن الذراع ما زالت مبسوطة. إن 
عدم وجود مقاومة مسلحة في الضفة الى اآلن بصورة مطلقة جعل االسرائيليين يؤمنون بأن هذه 

ا رخيصة. ولم ُتطلق من القطاع ايضا سوى صواريخ قليلة برغم أن الوسائل الدفاعية عملية كلفته
صواريخ أكثر بعد ذلك.  إلطالقالمختلفة التي استعملها الجيش االسرائيلي تشهد على أنه يستعد 

ولزيادة المس بحماس تعليل سياسي واضح هو ارادة اسرائيل أن تفصل السلطة الفلسطينية مرة اخرى 
 منظمة، بعد اتفاق المصالحة بينهما.عن ال

بل إن الخطوات االسرائيلية ُتطابق بقدر ما مصلحة السلطة الفلسطينية التي غضبت للضرر الذي 
أحدثه االختطار في نظرها بالجهد الفلسطينيين في الساحة الدولية. وقد عبر عن هذه الحقيقة 

ود عباس على االختطار أمس. لكن من رئيس السلطة الفلسطينية محم المفاجئالهجوم السافر 
أكبر عار على  شاليطللمعركة على حماس سياقا سياسيا عميقا ايضا. فقد كان اليمين يرى صفقة 

سجينا عوض الجندي المخطور. وما زالت الصفقة تثقل  2201سلطة نتنياهو بسبب االفراج عن 
جازة القانون الذي يقيد االفراج على رئيس الوزراء. وقد تحدى الوزير نفتالي بينيت الذي حث على ا

عن مخربين، تحدى نتنياهو في بداية الشهر. وتكثر بين يدي ذلك الشهادات على عودة كثير ممن 
 الى االرهاب. شاليطُأفرج عنهم في صفقة 

جانب العطر الكبير  فإلىلهذا يعبر خطر الفتية عن خطر سياسي كبير من وجهة نظر نتنياهو. 
ن أخذ ينشأ غضب كبير ايضا في اليمين وبين المستوطنين، فيجب على على عائالت المخطوفي

ن عقاب حماس ُيمّكن من تنفيس غضب  رئيس الوزراء أن يركب هذا النمر كي ال يقع بين أنيابه. وال
الجمهور االسرائيلي الذي يبدو أن أكثره يؤيد توجيه ضربة عسكرية مناسبة للمنظمة. وفي هذه االيام 

ضبطون على نحو عام الى اقوال متحمسة ال عضو الكنيست ميري ريغر فقط. ُيجر حتى ساسة من
فقد دعا حتى عضو الكنيست شاؤول موفاز وهو من المعارضة أول أمس الى تجنيد قوات االحتياط 
وتحطيم حماس في الضفة وكأنه ما زال رئيس هيئة االركان الذي يقود قواته الى احتالل مدن الضفة 

كانت عملية عادلة جاءت ردا على موجة ارهاب فظيعة ” السور الواقي“عملية . لكن 0220في ألذار 
” عودوا أيها االخوة“وأفضت الى نتيجة فورية هي التقليل من التهديد لمواطني اسرائيل. لكن عملية 

 قد يتبين أنها مختلفة قليال.
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رئيس الوزراء والوزراء. إن الحماسة كثيرة الى اآلن. والعملية تتيح قدرا موفورا من فرص التصوير ل
وقد حلت تماما محل برنامج العمل السياسي الذي كان نتنياهو فيه في موقع المدافع عن نفسه بسبب 
االزمة الداخلية في الليكود وفشله في محاولة إمالء انتخاب الرئيس التالي. ويمكن من وجهة نظر 

ع الذي نشأ، فالوحدات العسكرية التي الجيش االسرائيلي أن ُترى هذا االسبوع ايضا مزايا في الوض
كانت غارقة في مهام شرطية ولم تكد تتدرب بسبب االختالر في الميزانية، عادت الى نشاط 
عملياتي حقيقي وعاد البريق الى عيون القادة والجنود الذين يرون أمامهم هدفا هو العثور على 

بة اامل كبيرة. إن الجيش االسرائيلي المخطوفين. لكن حينما يمر الوقت ويتأخر الحل قد تكون خي
. الطوارئهو جسم عظيم القوة وذو قدرات غير عادية هو شديد الحماسة الستعمالها في اوقات 

وحينما ال ُتحرز النتيجة تميل الجيوش الى أن تبحث لنفسها عن سبل اخرى للتعبير عن قدرتها. 
أحداث ال تبلغ الى درجة حرب( تكون أكثر وعلى العموم كلما كانت العملية جراحية بقدر أكبر  في 

 مهنية في ااكثر. وحينما يتم البدء في استعمال قوة أوسع قد تكون لذلك نتائج غير مرغوب فيها.
كان المئات من رجال حماس الذين اعتقلوا هذا االسبوع في اكثرهم هم المشتبه فيهم المعتادين. ولو 

م في االرهاب لكان من المحتمل أن ُيعتقلوا قبل ذلك. معلومات حقيقية عن مشاركته” للشباك“كان 
ن تأكيد باإلرهابفأكثرهم نشطاء في الذراع السياسية للمنظمة ولهم صلة ضئيلة غير مباشرة  . وال

يبدو مثل عملية تظاهرية قد تتحول ايضا الى عملية جوفاء. فما هي ” البنية التحتية المدنية“ضرب 
ومن مِّن الوزراء واعضاء الكنيست الذين يتنقلون بين قاعات عرض  بالضبط البنية التحتية المدنية

طويل كهذا؟ خرج  إلجراءفي الحقيقة طول نفس  إلسرائيلالتلفاز يعلم بالضبط معنى ذلك؟ هل 
الجيش االسرائيلي في سنوات االنتفاضة الثانية أكثر من مرة في عمليات اقتصرت على جمعيات 

وفي جزء كبير ”. اجتثاث الداء“فيها أنها تؤيد االرهاب تحت عنوان مدنية وشركات اقتصادية اشتُبه 
من الحاالت ُتركت صناديق الوثائق بعد ذلك مثل حجر ال ُيقلب في مكاتب االدارة المدنية انه لم 
يوجد من يترجمها سريعا ويستخرج منها المعلومات المطلوبة. ومن المؤكد أنه يوجد داخل الجيش 

كون في فائدة هذه االتجاهات. ويعرض مستشار الحكومة القانوني في مباحثات ايضا ضباط بدأوا يش
 المجلس الوزاري المصغر خطا معتدال ُمشككا يريد تقييد خطوات غير محسوبة.

يبدو الى اآلن أن االمور ما زالت في استقامة. لكن يحسن أال تنسى اسرائيل قانون اآلثار غير 
تميل االمور الى التعقد مثل وقوع خسائر من الجنود أو قتل  المتوقعة. فحينما تطول مدة عملية

مواطنين فلسطينيين. وتحاول اسرائيل أن ُتغلب ما يشبه نظاما جديدا في الضفة الغربية دونما صلة 
مباشرة باالختطار وال تُبشر تجربة الماضي في هذا المجال بالخير. فقد تعلقت اسرائيل مرة بعد 
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تخرج في معارك كبيرة. وحدث ذلك في الحربين في لبنان وكاد يحدث  اخرى بأحداث تكتيكية كي
بعد اختطار شليط  وأوقر في غزة ان حكومة اولمرت انتقلت بعد اسبوعين ونصر الى حصر 
االهتمام في لبنان(. إن هذا التبجح يتحطم احيانا وقد تقوي حماس بعد المعركة الحالية مكانتها 

 فلسطيني، على حساب فتح.بصفتها رافعة راية النضال ال
يمكن بالسفر في شوارع البالد هذا االسبوع أن نالحظ الالفتات الكبيرة المصورة باليد التي ُعلقت 
على مداخل بلدات كثيرة وفيها دعوة الى اعادة الفتيان الثالثة المخطوفين. إن العطر مؤثر في 

في الشرطة،  الطوارئهاتفية الى مركز القلب. وحينما ُينشر ألخر االمر الشريط المسجل للمكالمة ال
سيكون مصحوبا كما يبدو ايضا بقدر كبير من الغضب بسبب العجز الذي تم اظهاره في الساعات 

 التي تلت االختطار.
الى اآلن عن البت بيقين في مسألة ” باكاالش”مع عدم وجود أدلة قاطعة يمتنع الجيش االسرائيلي و

يحسن أن نعود فنقول بالحذر المطلوب إنه يحسن االمتناع عن  ماذا كان مصير الفتيان. ومع ذلك
توقعات مبالغ فيها. وليس الزمان الكثير الذي مر دون عرض مطلب ما من قبل الخاطفين بشرى 
ن وسائل االعالم التي تصدر عنها سيناريوهات نهاية طيبة هوليوودية تتالعب دونما حاجة  خير. وال

قيود الرقابة على تفاصيل التحقيق مفهومة لكن التأكيد المستمر حول  بمشاعر المشاهدين والُقراء. إن
 هذا االمكان أصبح يبلغ حد خداع الجمهور.

09/6/0204 ،هآرتس  
09/6/0204، رأي اليوم، لندن  

 
 فرصة ثانية لنتنياهو وعباس .62

 ربما كانت عملية خطر الشبان اإلسرائيليين الثالثة مناسبة لمراجعات سياسات الجانبين
اك ربيدبر   

من السابق اوانه التقدير كير ومتى ستنتهي قضية اختطار الشبان االسرائيليين الثالثة في غوش 
عصيون. هذا الحدث المأساوي هو بال شك احدى نقاط الدرك ااسفل في العالقات بين اسرائيل 

نصب رئيس والسلطة الفلسطينية في السنوات الخمسة االخيرة التي تولى فيها بنيامين نتنياهو م
منظومة العالقات « بدء إلعادة»السليمة يمكن تحويل االزمة الى فرصة  فباإلدارةالوزراء. ومع ذلك، 

 «.أبو مازن»بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس 
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ال تزال تلعق جران حرب لبنان الثانية واختطار جلعاد شاليط. وحيال  0226كانت اسرائيل خرير 

ن جمود سياسي شبه مطلق وحملة عسكرية مستمرة ضد حماس في غزة. وحاول وزير الفلسطينيين كا
الدفاع في حينه عمير بيرتس تثبيت قناة حوار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أما رئيس 

 الوزراء اولمرت فتميز غضبا جراء ذلك على أن بيرتس يعمل من خلر ظهره.
ع مندوبو فتح وحماس على اتفاق مصالحة في مكة ، وق0221من ذلك، في شباط  أشهربعد بضعة 

في السعودية وأعلنوا عن تشكيل حكومة وحدة. فردت اسرائيل بحدة وأعلنت بانها لن تعترر بالحكومة 
وتحترم االتفاقات السابقة. وكانت الثقة بين  لإلرهاب، وتتنكر بإسرائيلالجديدة الى أن تعترر حماس 

، قال اولمرت لنظيره الفلسطيني في «خنتني وذهبت مع حماس»اولمرت وعباس في الدرك االسفل. 
 لقاء ثالثي عقد في حينه وشاركت فيه وزيرة الخارجية االمريكية كونداليزا رايس.

، انهار اتفاق المصالحة بين فتح وحماس حين 0221، في حزيران أشهرفي غضون بضعة 
 والقت من هناك بعباس ورجاله.سيطرت المنظمة االسالمية على قطاع غزة في انقالب عسكري 

وغيرت هذه االحداث المأساوية من االساس منظومة العالقات بين اولمرت وعباس، اللذين وضعا 
 خلفهما الدم الفاسد وبدأل يعمالن بالتعاون.

بمشاركة الرئيس المصري  –في المؤتمر الذي عقد بعد بضعة اسابيع من ذلك في شرم الشيخ 
سجين فتح كبادرة طيبة  022أعلن اولمرت عن تحرير  –ك االردن مل وعبد هللاحسني مبارك 

مؤتمر السالم في  0221اخرى بين الزعيمين انعقد في تشرين الثاني  خمسة لقاءاتلعباس. بعد 
 انابوليس والذي جلب الطرفين في غضون سنة الى حافة اتفاق سالم تاريخي.

ؤتمر أنابوليس يبدو في هذه االيام خياال من اختراق سياسي بين اسرائيل والفلسطينيين، على شكل م
ليلة وليلة. ومع ذلك من الصعب عدم ايجاد أوجه شبه بين تطورات االشهر  ألرقبيل قصص 

فشل محادثات السالم، انعدام الثقة العميقة بين نتنياهو وعباس، اقامة حكومة وحدة بين  –االخيرة 
وتطورات االحداث قبل سبع سنوات  –الضفة  فتح وحماس، اختطار الفتيان والحملة ضد حماس في

 بالضبط.
الكثيرون في القيادة الفلسطينية يرون في اختطار الفتيان في الضفة كتممر من حماس على السلطة 

. وقد أوضحت تصريحات الرئيس عباس 0221الفلسطينية. تكرار مصغر لالنقالب في غزة في 
دول االسالمية أمس في جدة في السعودية ماذا يفكر الشجاعة والقاطعة امام وزراء خارجية منظمة ال

 عن االختطار.
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االحتالل واقامة  إلنهاءلقد اظهر خطاب عباس بانه بقي ملتزما بعدم استخدام االرهاب في الكفان 
دولة فلسطينية مستقلة. وقد شهدت اقواله كألر شاهد على أنه ال توجد في قلبه اي محبة تجاه 

 مية بعيد عن أن يكون حلفا مقدسا.ن فتح والمنظمة االسالحماس، وأن الترتيب بي
ولحدث االختطار امكانية كامنة ال يفكك في وقت قصير حكومة الوحدة الفلسطينية التي أدت 

 اليمين قبل اسبوعين فقط.
منظومة عالقاته « يعيد بدء»، على نتنياهو أن يستغل االزمة الحالية كي 0221مثل اولمرت في 

 مع عباس.
 دو في االيام االخيرة بان نتنياهو فهم بان هذا هو االتجاه الذي يتعين عليه ان يسير فيه.ويب

بعد بضعة ايام من الهجوم منفلت العقال على عباس، فهم رئيس الوزراء بان العدو الحقيقي ولعله 
ة اولى المشترك له وللرئيس الفلسطيني هو حماس. وكانت المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وعباس خطو 

 في االتجاه السليم.
يمكن لخطوة نتنياهو التالية ان تكون في شكل رد ايجابي على خطاب الرئيس الفلسطيني. لشدة 
االسر رد نتنياهو بشكل جامد وبارد مثلما فعل في النبأ عن الشجب والتضامن مع الضحايا الذي 

شخصية بل الحق  كإهانة نشره عباس بمناسبة يوم الكارثة. وذات الرد ليس فقط اعتبره عباس
 بنتنياهو ضررا جسيما في البيت االبيض. ويبدو أن هذا هو الفارق بين الزعيم والسياسي.

خطوة اخرى ليس متأخرا القيام بها حتى االن هي تركيز االعمال العسكرية ضد حماس فقط 
 لمنظمة االسالمية.التضامن مع ا بإبداءمما سيلزم عباس  باابرياءواالمتناع قدر االمكان عن المس 

الفتيان والقبض على خاطفيهم، على نتنياهو أن يقرر في االيام القريبة  إلنقاذالى جانب المحاوالت 
القادمة ما هو الهدر السياسي الذي يريد أن يحققه من االحداث االخيرة. عودة الى الصيغة لتمديد 

للثقة هي خيار واحد. خطة  المفاوضات والتي بحثها مع عباس قبل بضعة اسابيع وبناء بطيء
 وتنقذ اسرائيل من عزلتها الدولية هي امكانية اخرى. الناشئسياسية بديلة وطموحة تمأل الفراغ 

ان الخور االسرائيلي من سيطرة حماس على الضفة الغربية الى جانب القلق في العالم من العربدة 
لى جانب الخطوة السياسية، االدوات االجرامية للجهاديين في سوريا وفي العراق يعطي نتنياهو، ا

 لترميم العالقات مع الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي.
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لقد وقعت في يد نتنياهو فرصة حقيقية لبلورة ذات الخطة االستراتيجية التي كانت تنقصه جدا في  
 السنوات الخمسة االخيرة. محظور عليه أن يفوت ذلك.

09/6/0204هآرتس   
02/6/0204لندن، القدس العربي،   
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