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 ف خلف عملية خطف المستوطنينرياض المالكي: المصالحة مهددة إذا كانت حماس تق 

وزير ، أن باريس )رويترز(من جريجوري بالشييه ، عن 21/6/2114رويترز لألنباء، وكالة ذكرت 
إن الةةرئيس الفطسةةطينا م مةةود عبةةاس  ]أمةةس  الخارجيةةة الفطسةةطينا ريةةال المةةالكا اةةال يةةو  الجم ةةة

 يدة مع إسرائيل.سيمنع أي انتفاضة فا الضفة الغربية الم تطة رغ  التوترات المتزا
واال المالكا لرويتةرز إن ال مطةة ال سةكرية ااسةرائيطية واسة ة النطةاع فةا أعفةا  اختفةاا  ال ةة شةبان 

 يهود ابل أسبوع غير مفبولة لكنه اال إن عباس سيواصل مساعيه انهاا األزمة.
عطة   الةه وأضاف أن ال كومة الفطسطينية ستبذل اصةار  جهةدها لطمسةاعدة ألنةه إذا اسةتمر الوضةع 

 فإن هذا سيؤدي إل  تدمير ما ت  بناؤه فا فطسطين.
و ةةةذر المةةةالكا أيضةةةا مةةةن أن اتفةةةاع المصةةةال ة األخيةةةر مةةةع  ركةةةة  مةةةاس سةةةيكون مهةةةددا إذا كانةةةت 

عن خطف الشبان ال ال ة ار  مستوطنة يهوديةة فةا  -كما تزع  إسرائيل-ال ركة ااسالمية مسؤولة 
 الضفة الغربية.

ذا كانةةت  مةةاس تفةةف وراا عمطيةةة الخطةةف وهةةو مةةا لةة  ي ةةرف إلةة  ا ن فةةإن ذلةة  واةةال المةةالكا إنةةه إ
سيكون ضربة ل مطية المصال ة. وأضاف دون إسها  إنه إذا توصطت ال كومة إل  هذه النتيجة فإن 

 الرئيس سيتخذ ارارات صارمة.
طسةطينية مطتزمةةة واةال المةالكا إنةه بةةالرغ  مةن أن رد الف ةل ااسةةرائيطا تجةاوز المنطةع فةةإن السةططة الف

 بالسال .
ومضةةة  يفةةةول إن بوسةةة ه تطكيةةةد أنةةةه طالمةةةا اةةةل الةةةرئيس عبةةةاس هةةةو المسةةةؤول فإنةةةه لةةةن تكةةةون هنةةةا  

 انتفاضة  ال ة. لكنه اعترف بطن مصدااية الرئيس اد تكون مهددة بسب  اراره مساعدة إسرائيل.
ئال إن صةمته  ي طةا رئةةيس و ة  المةالكا ال كومةات األجنبيةة عطة  التنديةد ابالفاةائعا ااسةرائيطية اةا

الضةةوا األخضةةر لتةةدمير واتةةل وتفةةويل  يةةاة الشةة   الفطسةةطينا  نتنيةةاهوالةةوزراا ااسةةرائيطا بنيةةامين 
 كطه.

المالكا، كشةف فةا تصةري   ، أنعبد الرؤوف أرناؤوط، عن 21/6/2114األيام، رام هللا، وأضافت 
الدولة الفطسطينية مةن ابةل دول احت ةاد لةااأليا ا عن  را  دبطوماسا فطسطينا لتطمين اعتراف كامل ب
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األوروبا ابل نهاية ال ا  الجاري، مشيرا إل  أن هذا الموضوع كان فا صط  المبا  ات التا أجراها 
ابل يومين مع وزير الخارجية الفرنسا فا ال اصمة الفرنسية ومةن ابطةه مةع عةدد مةن وزراا الخارجيةة 

 األوروبيين.
ارجية الفرنسةا لةوران فةابيوس، إن مةن الضةروري أن تبةدأ فرنسةا التفكيةر واال المالكا: اطت لوزير الخ

الجدي باحعتراف بدولة فطسطين بشكل كامل ابل نهاية ال ةا  الجةاري كةرد عطة  إفشةال رئةيس الةوزراا 
ااسةةرائيطا بنيةةامين نتنيةةاهو لجهةةود السةةال  مةةن خةةالل رفضةةه تطبيةةع  ةةل الةةدولتين عطةة  أسةةاس  ةةدود 

صةةراره عطةة  ا 1661 حسةةتمرار ودعةة  احسةةتيطان عطةة  األراضةةا الفطسةةطينيةا مشةةيرا الةة  أن الةةوزير وا 
 الفرنسا اتفه  مططبناا.

وأعر  وزير الخارجية عن اعتفاده بطن االماكينة األوروبية بدأت ت مل فا هذا المجالا مشيرا ال  انه 
ا واةال، اركةزت عطة  ب   األمر مع وزراا الخارجية األوروبيين فا اجتماعين مؤخرا آخرهما فةا أ ينة

 أهمية احعتراف الفردي بدولة فطسطين اعترافا كامالا.
وأضةةاف المةةالكا، ااعتفةةد انةةه فةةا المر طةةة الفادمةةة سةةيتك ف ال مةةل مةةع دول احت ةةاد األوروبةةا عطةة  
مسةةطلة احعتةةراف بدولةةة فطسةةطين بطسةةرع مةةا يمكةةنا مشةةيرا الةة  ان االتفكيةةر جةةار ل فةةد اجتمةةاع لطسةةفراا 

فةةا دول احت ةةاد األوروبةةا الشةةهر المفبةةل مةةن اجةةل ت ضةةير سةةفاراتنا لهةةذا ال مةةل خةةالل الفطسةةطينيين 
 الفترة الفادمةا.

مةةن جهةةة  انيةةة، ففةةد أشةةار المةةالكا الةة  انةةه فةةا احجتمةةاع مةةع وزيةةر الخارجيةةة الفرنسةةا فةةا بةةةاريس 
ال ةدوان الةذي اتبا  نا فا األوضاع وططبنا منةه التةدخل السةريع باسة  فرنسةا واحت ةاد األوروبةا لواةف 

يفةةةوده رئةةةيس الةةةوزراا ااسةةةرائيطا ضةةةد الشةةة   الفطسةةةطيناا واةةةال، الفةةةد ااهةةةر نتنيةةةاهو وجهةةةه الفبةةةي  
الم ادي لطش   الفطسطينا من خالل سطسطة اعتداااته ضد الش   الفطسطينا ويج  أن يكون هنا  

 ضغط دولا عط  نتنياهو من اجل واف هذه الممارساتا.
طية ل مةةاس باختطةةاف ااسةةرائيطيين ال ال ةةة اةةال،  تةة  ا ن لةة  ت بةةت هةةذه وبشةةطن احتهامةةات ااسةةرائي

احدعااات ااسرائيطية ولكن إذا  بت أنها  فيفية فإن تط ير ذلة  عطة  مسةيرة المصةال ة سةيكون سةطبيا 
جدا ألننا نت د  عن مصال ة وصف ة جديدة فا ال الاة، وبالتالا فإذا ما  بت أن هنا  فطسطينيين 

 مطيةةة فإنهةةا ستضةةر باانجةةازات التةةا تةة  ت فيفهةةا عطةة  المسةةتو  الةةدولا وت ديةةدا الةةرفل خطةةف هةةذه ال
 الدولا لمزاع  رئيس الوزراا ااسرائيطا بشطن  كومة التوافع.

وأضةةاف المةةالكا، اإسةةرائيل تسةةتخد  مةةا  ةةد  لطتغطيةةة عطةة  عمطيةةة الةةبطع التةةا تنفةةذها ضةةد الشةة   
ه  وفةةا الواةةت الةةذي كةةان يتوجةة  أن تكةةون إسةةرائيل فةةا الفطسةةطينا ب جةةة أن إسةةرائيطيين تةة  اختطةةاف
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الزاويةةةة وت ةةةت الضةةةغط الةةةدولا فإنهةةةا تفتةةةل الفطسةةةطينيين وت تفةةةل المئةةةات مةةةنه  وتةةةداه  المةةةدن والفةةةر  
والبيةةةوت وتضةةةع الك يةةةر مةةةن المنةةةاطع ت ةةةت ال صةةةار وتسةةةب  المزيةةةد لطم انةةةاة ألبنةةةاا شةةة بنا وتضةةةيع 

 الخناع عط  األسر ا.
نه إذا  بةت أن  مةاس خطةف ال مطيةة فةإن اهةذا ح يخةد  جهةود المصةال ة وأجةواا وشدد المالكا عط  أ

 المصال ةا.
 

 العملية اإلسرائيليةعن  راض   األمن الفلسطينيمصدر أمني فلسطيني إلذاعة إسرائيلية:  
الجم ةةة، عمةا وصةةفته بةةةة مصةةدر أمنةةا ]أمةةس   نفطةت ااذاعةةة ااسةةرائيطية )ريشةةيت بيةت(، صةةبا  اليةةو 

ادعةةااه أن أجهةةزة األمةةن الفطسةةطينية راضةةية عةةن ال مطةةة التةةا يفودهةةا جةةيع اح ةةتالل ضةةد فطسةةطينا 
  ركة  ماس فا الضفة الغربية.

واال المصدر األمنا إن اإسرائيل تفو  بال مل وتناف المنطفةة، وأن هنةا  رضة  فةا وسةط األجهةزة 
 األمنية عن عمطيات جيع اح تاللا.
عن التنسيع األمنا مع إسةرائيل، وأن أجهةزة األمةن ااسةرائيطية وأضاف أن أجهزة األمن راضية أيضا 

 تتوجه إل  نايرتها الفطسطينية، وتطف  أجوبة وت اونا منها.
واةةال أيضةةا إنةةه ب سةة  ططةة  جةةيع اح ةةتالل فإنةةه ح نشةةاط ألجهةةزة األمةةن الفطسةةطينية فةةا المنةةاطع 

 التا يدخطها اح تالل.
ن ال مطةةة ضةةد  ركةةة  مةةاس هةةا امصةةط ة فطسةةطينيةا، وادعةة  المصةةدر األمنةةا، ب سةة  ااذاعةةة، أ

مضةةيفا أنةةه بالنتيجةةة فةةإن المصةةال ة بةةين  ركتةةا فةةت  و مةةاس سةةوف تنهةةار تمامةةا مةةع انتهةةاا ال مطةةة 
 ال سكرية.

 21/6/2114، 48عرب 
 

 الحمد هللا يّطلع على أوضاع الخليل بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية من قبل االحتالل 
رامةةةةا ال مةةةةد ي الةةةة  مدينةةةةة الخطيةةةةل، لالطةةةةالع عةةةةن ك ةةةة  عطةةةة  أوضةةةةاع رئةةةةيس الةةةةوزراا د.  وصةةةةل

الم افاةةة، ب ةةد أسةةبوع مةةن ت ويةةل سةةططات اح ةةتالل الخطيةةل، الةة  منطفةةة عسةةكرية ب  ةةا  عةةن  ال ةةة 
 .مستوطنين اختفت آ اره  ار  مستوطنة عتصيون

س جهةةاز المخةةابرات وب سةة  مةةا عطمةةت الفةةدس ال ربةةا ففةةد رافةةع ال مةةد ي فةةا زيارتةةه التففديةةة، رئةةي
ال امةةة الطةةواا ماجةةد فةةر ، ورئةةيس جهةةاز األمةةن الواةةائا الطةةواا زيةةاد هةة  الةةري ، وكةةان فةةا اسةةتفباله  
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م ةةةافا الخطيةةةل كامةةةل  ميةةةد، واةةةادة احجهةةةزة احمنيةةةة فةةةا الم افاةةةة،  يةةة  عفةةةد هنةةةا  عطةةة  الفةةةور، 
 .اجتماعا  أمنيا  مع اادة احجهزة احمنية والم افا

اجتماعه األول، باجتماع آخر مع رؤساا بطديات الم افاة، ورؤساا الغةرف التجاريةة  وأتبع ال مد ي
التةةا ل فةةت بالم افاةةة، جةةراا ال مطيةةة  األضةةرار، لم رفةةة تفاصةةيل األعمةةالالةة ال ، وعةةدد مةةن رجةةال 

 .ال سكرية التا تنفذها اوات اح تالل فيها
 21/6/2114، القدس العربي، لندن

 
 حربًا على غزة "إسرائيل"أن تشن يتوقع  كبيرني قيادي فلسطي"الحياة":  

تواةةةع ايةةةادي فطسةةةطينا كبيةةةر أن تشةةةن إسةةةرائيل  ربةةةا  عطةةة  غةةةزة بهةةةدف : جيهةةةان ال سةةةينا –الفةةةاهرة 
واةةال: إن السةةططة لةةن تسةةتط   تفةةويل سةةططة  مةةاس تمهيةةدا  لتسةةطي  السةةططة الفطسةةطينية مسةةؤولية غةةزة.

ل ةر  عطة  غةزة ستتسةب  بخسةارة كبيةرة ل مةاس وسةتففدها غزة بهذه الوض ية ال اليةة، حفتةا  إلة  أن ا
 إمكاناتها كافة، وهذا من شطنه أن يفّول من سططتها، ويمهد لسيطرة السططة الفطسطينية عط  غزة.

إسةرائيطا، أجةا :  -وعما ذكره مصدر مصةري مةن أن الفصةف ااسةرائيطا عطة  غةزة شةطن فطسةطينا 
زا تها م ن المشهد، أمر مري  لطمصريين، مشيرا  إل  أن  ماس من المؤكد أن إض اف  ماس، بل وا 

واةال: المنةاح  اليةا   جزا ح يتجزأ من مناومةة ااخةوان المسةطمين التةا ت تبرهةا مصةر  ركةة إرهابيةة.
مواٍت تماما  اسرائيل كا تشن  ربها عط  غزة، فالارف مناسة  بالنسةبة إليهةا، خصوصةا  أنهةا تمطة  

وأردف: إسةةرائيل ت طةة   غةةزة  اضةةنة لبرهةةا ، ومةةن  ةة  فهةةا ت اربةةه.المبةةرر الكةةافا... فهةةا تةةر  أن 
جيدا  أنه فا  ال وجهت ضربه ااسية إل  غزة، فإنها لن تجد أ دا  يبكا عطيها )غزة(، فا إشارة إل  

 األوضاع الراهنة فا السا ة ال ربية.
ذا اامةت وعن جاهزية المفاومة فا  ال شنت إسرائيل  ربا  عطة  غةزة، أجةا : غةزة ليسةت  مة اس، وا 

إسةرائيل ب ةةدوان عطةة  غةزة، فالمفاومةةة سةةتت د كتطةةة وا ةدة فةةا مواجهةةة إسةرائيل، ولةةن نستسةةط  بسةةهولة، 
مشددا  عط  أنه ح خيار آخر سةو  التصةدي والصةمود. وزاد: لةذل  ال ةر  لةن تكةون نزهةة اسةرائيل، 

 فن ن عط  أهبة احست داد لال تماحت كافة.
21/6/2114الحياة، لندن،   
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 ر من نقص األدوية والوقود في غزةالصحة تحذّ وزارة  
 ذرت وزارة الص ة، اليو ، من نفص األدويةة والواةود والمسةتهطكات الطبيةة بغةزة فةا اةل احسةتهداف 

 ااسرائيطا ضد اطاع غزة.
ال مطيةةةات  إجةةةرااواةةال النةةةاطع باسةةة  الةةةوزارة أشةةرف الفةةةدرة فةةةا بيةةةان صةةة فا: إن الةةوزارة اةةةررت واةةةف 

ة المجدولةةةة وغيةةةر الطارئةةةة فةةةا كافةةةة مستشةةةفيات اطةةةاع غةةةزة لتةةةتمكن مةةةن مواجهةةةة التطةةةورات الجرا يةةة
 الميدانية جراا التص يد ااسرائيطا المستمر.

وأشار الفةدرة إلة  وجةود نفةص  ةاد وغيةر مسةبوع فةا األدويةة والمسةتهطكات الطبيةة والم اليةل والواةود 
مراكةةز الصةة ية والمططةةو  كةةذل  حسةةتمرار  ركةةة الةةالز  لتشةةغيل المولةةدات الكهربائيةةة لطمستشةةفيات وال

 ، وذل  عط  الرغ  من تشكيل  كومة الوفاع الوطنا.ااس افسيارات 
وأضاف: اإزاا التص يد الصهيونا الذي يستهدف األ ياا السكنية بشكل مركز وما يخطفه من شهداا 

 ية واانسةةانية بطجةة  وجر ة  فةةا صةةفوف المةواطنين، فإننةةا نطالةة  المؤسسةات الدوليةةة ال فوايةةة والصة
 اح تالل عط  ممارساته التصفوية ب ع المدنيين ال زلا.

كما طال  الناطع باس  وزارة الص ة بدع  صمود ش بنا الفطسةطينا ودعة  خدماتةه الصة ية باألدويةة 
والمسةةتهطكات الطبيةةة والم اليةةل والواةةود النسةةتطيع مواصةةطة رسةةالتنا الصةة ية المفدسةةة مةةع أبنةةاا شةة بنا 

 يناا.الفطسط
واستنكر الفدرة الصمت الدولا غير المبةرر إزاا الممارسةات ال نصةرية ااسةرائيطية والتصة يد المسةتمر 

 ب ع الش   الفطسطينا األعزل، م تفدا أن المجتمع الدولا غير م نا باستفرار المنطفة.
 21/6/2114، فلسطين أون الين

 
 "مشبوهة"وطنين حول عملية خطف المست المالكيرياض أبو زهري: تصريحات  

وصةةف النةةاطع باسةة   ركةةة  مةةاس سةةةاما أبةةو زهةةري تصةةري ات وزيةةر الخارجيةةة فةةا  كومةةةة : غةةزة
التوافةةع ريةةال المةةالكا  ةةول اختفةةاا  ال ةةة مسةةتوطنين صةةهاينة فةةا الضةةفة الغربيةةة الم تطةةة األسةةبوع 
الماضةةةةةا، وت ةةةةةذيره مةةةةةن أن  بةةةةةوت اختطةةةةةافه  مةةةةةن  ركةةةةةة  مةةةةةاس يهةةةةةدد بانهيةةةةةار  كومةةةةةة التوافةةةةةع 

 االمشبوهةا.بة
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واةةال أبةةو زهةةري فةةا تصةةري  صةة فا وصةةل االمركةةز الفطسةةطينا لبعةةال ا نسةةخة عنةةه مسةةاا الجم ةةة 
( إن  ركةةةة  مةةةاس تةةةرفل تصةةةري ات وزيةةةر الخارجيةةةة ريةةةال المةةةالكا وت تبةةةر تصةةةري اته 20-6)

 ان كاسا  لمواافه المشبوهة.
تهمةة بةل هةا مفخةرة عنةد كةل  الصةهاينة ليسةتواعتبر أبو زهري أن سياسة أسر الجنود والمستوطنين 

أبنةةاا واةةو  شةة بنا الفطسةةطينا، رغةة  أن اصةةة الخطيةةل ح زالةةت مرتبطةةة ففةةط بالروايةةة ااسةةرائيطية، وفةةع 
 ت بيره.

 21/6/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وجدت ضالتها لتنفيذ مخططها المبيت لتصفية القضية الفلسطينيفتح: "إسرائيل"  
مةةد عسةةاف المت ةةد  باسةة   ركةةة فةةت  فةةا تصةةري  صةة افا وهةةو ينتفةةد اةةال أ : أشةةرف الهةةور –غةةزة

 مةةةالت جةةةيع اح ةةةتالل أن  كومةةةة اح ةةةتالل ااسةةةرائيطا اوجةةةدت ضةةةالتها لتنفيةةةذ مخططهةةةا المبيةةةت 
لتصةةفية الفضةةية الفطسةةطينية مسةةتغطة اختفةةاا  ال ةةة مسةةتوطنين ومسةةتغطة الفوضةة  التةةا ت ةة  عةةدد مةةن 

شةةرع األوسةةط بمةةا فيةةه فطسةةطينا، مشةةيرا إلةة  أنهةةا انفضةةت عطةة  البطةدان ال ربيةةة بهةةدف تغيةةر خارطةةة ال
االمشروع الوطنا الفطسطينا فا عدوان همجا ل  يسةت ن ا ةدا عاابةت مةن خاللةه الشة   الفطسةطينا 

  بطسرها.
مضةيفا أن  ووصف ما ي د  فا الضفة بة اإرها  الدولة المنا ا تستخدمه  كومة اليمين المتطرف.

كسةةر إرادتنةةا الصةةطبة بةةل سةةيزيدنا إصةةرارا وصةةمودا عطةة  أرضةةنا وتمسةةكا  هةةذا ال ةةدوان الةةن يةةنج  فةةا
اامةة الدولةةة المسةتفطة وعاصةمتها الفةةدس  ب وابتنةا و فوانةا المشةةروعة  تة  د ةر اح ةةتالل ااسةرائيطا وا 

 وعودة الالجئينا.
 ةدوان وأكد أن أولويتنا اليو  فا  ركة فت  وايادتها وفا مفدمتها الرئيس م مود عبةاس، هةو اواةف ال

ااسةةةةرائيطا وتجنيةةةة  شةةةة بنا ويةةةةالت هةةةةذا ال ةةةةدوان وال فةةةةاا عطةةةة  منجزاتنةةةةا الوطنيةةةةة التةةةةا انتزعناهةةةةا 
 بالتض يات الجسا ا.

ودعةةا عسةةاف الفطسةةطينيين إلةة  الو ةةدة والةةتال   فةةا هةةذه الاةةروف الصةة بة والمصةةيرية لفطةةع الطريةةع 
 عط  اح تالل ومخططاته.

 21/6/2114، القدس العربي، لندن
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 : تصريحات عباس ال تمثل جماهير شعبنا ال من قريب أو من بعيد"الشعبية" أسرى 

وصف فةرع الجبهةة الشة بية لت ريةر فطسةطين فةا سةجون اح ةتالل تصةري ات رئةيس السةططة : را  ي
م مود عباس أما  مؤتمر منامة الت اون ااسالما بالمشينة، والتجاوز الخطير لكل الفةي  واألعةراف 

 ا ح تم ل جماهير ش بنا ح من اري  أو من ب يد.الوطنية، وبطنه
وأكد فرع السجون فا رسةالة مةن سةجن ريمةون أن التصةري ات األخيةرة لم مةود عبةاس، كار ةة وطنيةة 
ح يمكةةن السةةكوت عطيهةةا وح يجةة  المةةرور عطيهةةا مةةرور الكةةرا ، وضةةرورة الواةةوف أمامهةةا عطةة  مبةةدأ 

شةةة بنا الفطسةةةطينا، خاصةةةة عطةةة  األسةةةر  المضةةةربين  الم اسةةةبة والت ةةةذير مةةةن عواابهةةةا الكار يةةةة عطةةة 
 المستمرة م اناته  منذ أك ر من سب ة وخمسين يوما .

وأضةةاف فةةرع السةةجون فةةا رسةةالته بةةطن ذلةة  الخطةةا  أمةةا  منامةةة الت ةةاون ااسةةالما، وأمةةا  عرابةةّا 
ةةل فةةا مضةةمونه إسةةااة بالغةةة لشةة بنا الفطسةةطينا ومفاومتةةه الباسةةطة، ك مةةا وتمةةاه  المبةةادرة ال ربيةةة  مي

جراااتةةه ال سةةكرية وعدوانةةه البربةةري ضةةد شةة بنا،  صةةا   الخطةةا  مةةع الموااةةف المؤيةةدة لال ةةتالل وا 
وذل  عندما وص  المفاومة باارها  وبطنها مدمرة لش بنا الفطسةطينا!! وعّبةر صةرا ة عةن رغبتةه فةا 

 مال فة الجهة الخاطفة لطمستوطنين ال ال ة.
كتةف  م مةود عبةاس بهةذه التصةري ات المج فةة بفضةيتنا، بةل وصةطت وتةابع فةرع الجبهةة اةائال : ا لة  ي

إلةةة   ةةةد وصةةةف المسةةةتوطنين الفتطةةةة المجةةةرمين بالبشةةةر، وأنةةةه  ةةةريص عطةةةيه  مةةةن هةةةذا المنططةةةع وأنةةةه 
سيصةةةل لخةةةاطفا المسةةةتوطنين ال ال ةةةة عطةةة  هةةةذا األسةةةاس، فةةةا الواةةةت الةةةذي تناسةةة  فيةةةه أن شةةة بنا 

 أشكال الفتل والتنكيل واحعتدااات اليوميةا. الفطسطينا ه  أيضا  بشر ُيمارس ب فه  كل
عباس إل  التواف عن ب  سمو  الضة ف وريةا  احنهزاميةة عنةدما  الش بية م مودودعا فرع الجبهة 

 ت د  باس  ش بنا الفطسطينا ب د  الفدرة عط  مواجهة دولة اح تالل عسكريا .
أجبةرت اح ةتالل الصةهيونا فةا مفاصةل  وأكد فرع الجبهة بطن المفاومة ال سكرية والمسط ة ها التا

عديدة من تاريخ  ورتنا الفطسطينية عط  الرضوح لشروط المفاومة الفطسطينية، وعمطيات تبادل األسر  
 خير دليل عط  ذل .

وأشار فرع الجبهة بطن م مود عباس يت د  بفناعين  ين يشير إل  اانجاز الفطسطينا الةذي ت فةع 
د  بفنةةةاع زائةةةف عةةةن الرغبةةةة الفطسةةطينية فةةةا الةةةذها  إلةةة  المؤسسةةةات فةةا األمةةة  المت ةةةدة،  يةةة  يت ةة

الدولية لط صول عط  عضوية فيها، فا  ين أنه بفناعه ال فيفا يجمد هذه الرغبة استجابة لطضغوط 
 األمريكية والصهيونية وارتباطا  بجوحت المفاوضات.
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ايةةةةات الدوليةةةةة لم اكمةةةةة ونوهةةةةت إلةةةة  أن عبةةةةاس يتجاهةةةةل تمامةةةةا  الةةةةدعوات لطةةةةذها  إلةةةة  م كمةةةةة الجن
 اح تالل عط  جرائمه ب ع الش   الفطسطينا، ولنا فا تطجيل تفرير غولدستون عبرة.

واعتبةةر فةةرع السةةجون أن التنسةةيع األمنةةا هةةو الوجةةه الفبةةي  ا خةةر لال ةةتالل، وأن تصةةري ات م مةةود 
بةةاا المفاجئةةة عبةةاس بةةطن هةةذا التنسةةيع مصةةط ة فطسةةطينية ويةةطتا ل مايةةة شةة بنا تم وهةةا  ةةاحت احخت

 ألجهزة األمن  ين تجتا  اوات اح تالل المدن والفر  الفطسطينية.
ودعةةا عبةةاس وأجهزتةةه األمنيةةة إلةة  الكشةةف لطجمةةاهير عةةن  الةةة ميدانيةةة وا ةةدة صةةّدت فيهةةا األجهةةزة 

 التوغالت الصهيونية، أو  مت أبناا ش بنا ومفاوميه من برا ن هذا اح تالل المجر . األمنية
 21/6/2114، لسطيني لإلعالمالمركز الف

 

 يدعو أقرانه من اليسار االنسحاب من أقسام حماس وكالة صفا: أسير من فتح 
دعةةةا األسةةةير الفيةةةادي ب ركةةةة فةةةت  جمةةةال الرجةةةو  أسةةةر  الجبهتةةةين الشةةة بية والديمفراطيةةةة  -السةةةبيل 

  لالنسةةة ا  مةةةن أاسةةةا   مةةةاس خوفةةةا مةةةن الت ةةةرل ل فوبةةةات اةةةد تفرضةةةها إدارة السةةةجون عطةةة  أسةةةر 
  ماس.

إن الفيادي الرجو  والم تفل فا سجن ريمون دعا أسر  الجبهتين  :واال مصدر مططع لوكالة اصفاا
وبةرر الفيةادي الفت ةاوي  لطخرو  من األاسا  التا تض  أسةر   مةاس والةدخول فةا أاسةا   ركةة فةت .

أسةةةر  دعوتةةه لكةةةا ح يط ةةةع بطسةةةر  اليسةةار أي ضةةةرر فةةةا  ةةةال أاةةدمت إدارة السةةةجون عطةةة  م اابةةةة 
  ماس بسب  عمطية اختطاف المستوطنين ال ال ة.

وأشةةار المصةةدر إلةة  أنةةه ت ةةرل لتهديةةدات مةةن أاةةار  الرجةةو  لنفطةةه تفاصةةيل مةةا  صةةل، متوعةةدين 
 بتدخل من ابل المخابرات واألمن الواائا فا  ال استمر بتوضي  ما يجري داخل السجون.

 21/6/2114، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 ين الحلوة: الفصائل والقوى الفلسطينية تتحّضر النتشار القوة األمنية مخيم ع 

مخةةي  تشةةير المصةةادر األمنّيةةة إلةة  أّن الفيةةادات الفطسةةطينية، الوطنيةةة وااسةةالمية، فةةا : م مةةد صةةال 
مخابرات الجيع بطن الفوة األمنية الرادعة والفاعطةة سةوف تنتشةر يةو   أبطغتاد  عين ال طوة فا لبنان،

 المخي ، وبمشاركة مختطف الفصائل والفو  الوطنية وااسالمية. أرجااالمفبل فا كل  اااألرب 
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، عن خشةيتها مةن أن تةؤدي التطةورات ال رااّيةة الطبنانية المخابراتاادة كما أعربت هذه الفيادات، أما  
الفيةا  ب مةل  إل  اانت اعا أصة ا  الةرؤوس ال اميةة مةن المتشةّددين، لي طنةوا الةوحا لةةاداععا وبالتةالا

 أمنا يؤ ر سطبا  عط  أوضاع الطبنانيين، والفطسطينيين.
وتطفةةت المصةةادر احنتبةةاه إلةة  أن االفيةةادات الفطسةةطينية استشةة رت الخطةةر األمنةةا الةةداه  الةةذي ضةةر  
لبنةةان خةةالل السةةاعات الماضةةية، ف مطةةت عطةة  ترتيةة  أوراع مطفاتهةةا فةةا مةةا بينهةةا خشةةية أن تصةةةي  

 النيران المخي ا.
ا اد اط ت شوطا  كبيةرا  عطة  األنصارّكد المصادر أن احتصاحت بين مخابرات الجيع واعصبة وتؤ 

ص يد التفاه   ول الفضايا األمنية ال الفة فا المخّي ، مشيرة  إلة  أّن أجةواا الطفةاا األخيةر الةذي عفةد 
 خالل اليومين الماضيين بينهما كانت ايجابية جدا .

طسةطينية ان الةدورة ال سةكرية، التةا تنامهةا  ركةة افةت ا لكوادرهةا وفا سياع متصل، أكةدت مصةادر ف
ال سكرية فا مخّي  الرشيدية، ت ت عنوان ادورة ال ودةا، سوف ُي تفل بتخريج عناصةرها يةو  ال ال ةاا 

 المفبل، ليشار  عناصر الدورة فا الفوة األمنية المشتركة.
عةر  ايةادة ااألمةنا فةا  أبةوان الطةواا صةب ا إل  ذل ، وضع اائد ااألمن الوطنا الفطسطيناا فا لبن

 أجواا ما ي صل، مشددا  عط  أّن اأمن المخي  والجوار وال فاا عطيه مسؤولية الجميعا.
وكةةان اهةةالا المواةةوفين فةةا اشةةتباكات عبةةرا اةةد نفةةذوا اعتصةةاما  هةةو ال الةة  لهةة  فةةا سةةا ة الشةةهداا فةةا 

 واست جال الم اكمات.صيدا ورف وا حفتات طالبت باافرا  عن المواوفين 
  21/6/2114، السفير، بيروت

 
 أقسى أنواع التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين  لممارسةنتنياهو يعطي الضوء األخضر للشاباك  

من مصادر رسمية، أن رئيس ال كومة احسرائيطية  االفدس ال ربااعطمت : فادي أبو س د  -را  ي
لممارسة  ،االشابا ااسرائيطية اخضر لم ففا جهاز المخابرات نتنياهو، أعط  الضوا األ بنيامين

والضر  المبر  عط   أاس  أنواع الت فيع، والتا تسم  بالشب ، والهز، وال رمان من النو ،
 .األعضاا الجنسية، دون ال اجة إل  ال صول عط  تخويل بذل 

لم ففا الشبا ،  يبي انون إسرائيطا، ، وهو اااانون الفنبطة المواوتةاويططع عط  هذه األسالي  بة
والضر  أ ناا الت فيع مع  والشب ،استخد  كل أنوع الضغط الجسدي وال صبا، ويشمل هذا الهز، 

 .التنفيذ بغية إ باطها األسر ، ب جة دف ه  إل  تفدي  م طومات عن هجمات ايد
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والكنيست ااسرائيطا  جهة،اهو من ويطتا هذا الفرار فا إطار سطسطة من الفرارات الصادرة عن نتني
 .المزيد من ال فوبات عطيه  من الجهة األخر ، والمت طفة بالتضييع عط  األسر  وفرل

 21/6/2114، القدس العربي، لندن
 
 يعلون: لن نوقف عملياتنا ضد حماس 

ركة  ماس موشيه ي طون إن ااسرائيلا لن تواف ال مطية ضد   سرائيطااال وزير ال ر  اا: الخطيل
 الت تية التاب ة لها  ت  نش ر بطنها اد استنفذتا.والبن  

 الم تطة،جاا ذل  خالل زيارة ي طون منطفة ال مطيات فا م افاة الخطيل جنو  الضفة الغربية 
 ولفائه بالجنود الذين ي مطون عط  الب   عن المستوطنين ال ال ة.

ون لطجنود أن هذه جهود استخبارية وعمطياتية و س  مواع ولال الصهيونا الذي نفل الخبر أكد ي ط
وتطرع لطنشاطات احستخبارية  والمخطوفين،جبارة وواس ة ونريد إنهائها ون ن فا أيدينا الخاطفين 

عط   د  الطائرات،بالمنطفة واال إننا بدأنا بجبا  من باها ومؤل  من  ماس أك ر من اصف 
 زعمه.

ال برية ال اشرة اأنه ح توجد لد  ااسرائيلا نية اش ال  وأضاف ي طون فا تصري ات نفطتها الفناة
 الوضع، لكن الجيع ي مل بمسؤولية وب كمة، وسيواصل عمطية تشديد الخناع  ول الخاطفينا.

 21/6/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 وتفكيك حكومة الوحدة لبيد: الحملة العسكرية تستهدف تدمير حماس 

يائير لبيد عن األهداف التا تس    كومته لت فيفها  سرائيطاالمالية اا كشف وزير: الفدس الم تطة
اائال إن ال مطة ت مل  ال ة أهداف رئيسية تتم ل  الغربية،من ال مطة الصهيونية المس ورة فا الضفة 

 بإعادة المستوطنين المختفين وتدمير  ركة  ماس وتفكي   كومة الو دة بين  ركة  ماس وفت .
ا أنا ضد اح تكا  مع الفطسطينيين وعطينا أن ندير ال مطية ال سكرية ب فالنية خاصة لبيد:وأضاف 

 مع ار  شهر رمضان  ت  ح تندلع انتفاضة  ال ة والتا ن مل ضدهاا.
ولفت إل  أن ال مطية ال سكرية فا الضفة والخطيل م فدة جديدة كا ح تفع انتفاضة جديدة، مشيرا  

 مر مع السططة الفطسطينية بشكل جيد.إل  أن التنسيع األمنا مست
متطكدة مائة بالمائة أن  ركة  ماس ها من نفذت عمطية الخطيل،  سرائيطيةوزع  أن أجهزة األمن اا

 إح أنها ح تريد التصري  بذل .
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ودعا وزير المالية إل  تدمير البنية الت تية ل ماس ومسؤوليها السياسيين، عبر مواجهة طويطة المد  
الم تطة واطاع غزة، مشيرا  إل  أن المواجهة ضد  ماس اد تطول بف ل مخزون  فا الضفة

 الصواريخ الخاص بها فا اطاع غزة.
 21/6/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2113لن يكون مثل رمضان  2114: شهر رمضان مردخاي يتوعد الفلسطينيين 

أن الجيع ااسرائيطا سي مد ال  أعطن مسؤول عسكري إسرائيطا  :عبد الرؤوف ارناؤوط -الفدس
فرل الفيود عط  الفطسطينيين فا الضفة الغربية فا شهر رمضان الذي ي ل مع نهاية الشهر 

 الجاري.
شهر رمضان اواال يؤاف مردخاي، منسع أنشطة ال كومة ااسرائيطية فا األراضا الفطسطينية، 

 .ا2013لن يكون م ل رمضان  2014
ح  ا  باس  الجيع ااسرائيطا افيخاي ادرعا فا تغريدة عط  )تويتر( وأضاف كما نفل عنه المت د

نية لدينا لم اابة السكان ولكن لن تكون هنا  ا تفاحت بمستو  ا تفاحت األعوا  الماضية، اد 
 .ان تمد التمييز بين المناطع فا ب ضها نسم  أك ر وفا الب ل ا خر م ل الخطيل سنسم  اال

ا سم  فا ال امين الماضيين لمئات ا حف الفطسطينيين من سكان الضفة وكان الجيع ااسرائيط
 الغربية بالوصول ال  الفدس والمسجد األاص  لطصالة خالل شهر رمضان.

منذ بدا ال مطية ال سكرية ااسرائيطية ح يسم  ل شرين اونفطت ااذاعة ااسرائيطية عن مردخاي اوله 
حف تاجر من منطفة الخطيل بدخول إسرائيل، كما فرضت ألف عامل فطسطينا وأك ر من  ال ة ا

 .اايودا عط  توجه فطسطينيين ال  األردن عن طريع م بر الطنبا
النشاطات التا تفو  بها اوات الجيع ااسرائيطا ضد المؤسسات التاب ة ل ركة اواعتبر مردخاي أن 

 .ا ماس فا الضفة الغربية مؤلمة بالنسبة لها
مؤسسة وتمت مصادرة عشرات ا حف من  31النشاطات  ت  ا ن  استهدفت هذهاوأضاف 

 ، فا إشارة ال  ال مطة ااسرائيطية.الكالشوا
 21/6/2114، القدس العربي، لندن
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 العملية العسكرية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية تدخل أسبوعها الثاني وتأخذ في التوسع 

ية اوات اح تالل ال سكرية أسبوعها ال انا فا األراضا دخطت عمط: فادي أبو س د  - را  ي
مختطف الفطسطينية، فيما يستطيع المتابع لمجريات األ دا  أن ير  أنها تشتد وتمتد بشكل أوسع إل  

المدن والفر  والمخيمات الفطسطينية، وح زالت ذروتها فا الخطيل ونابطس، إح أنها امتدت إل  بيت 
 .دهيشة فيها، الذي شهد اجتيا ا  كامال  واعتفال ال شراتل   وت ديدا  مخي  ال

 21/6/2114، القدس العربي، لندن
 
 حل الصراع يتمثل في دولة واحدة يهودية ديمقراطية يعيش فيها الفلسطينيون واليهودريفلين:  

عد فاجط الرئيس ااسرائيطا روبين ريفطين، األوساط ااسرائيطية بتصري  : الشرع األوسط -لندن 
خطيرا ويناال مواف ال كومة ااسرائيطية،  ين اال إن ال ل الواا ا لطصراع يتم ل فا دولة وا دة 
يهودية ديمفراطية، ي يع فيها الفطسطينيون واليهود. جاا ذل  خالل لفاا الرئيس ااسرائيطا الجديد، 

الذي نشر الخبر  وفدا برلمانيا فرنسيا فا الكنيست اح نين الماضا. وذكر مواع ص يفة م اريف
أمس، أن ريفطين التفا أرب ين عضوا من البرلمان الفرنسا كانوا فا زيارة اسرائيل، واال أمامه ، 
بطنه عط  اناعة بطن عدد اليهود فا إسرائيل سيصل إل  أك ر من عشرة ماليين خالل خمس عشرة 

لة وا دة يهودية وديمفراطية سنة، وهذا ما سيسم  بتطبيع ال ل الواا ا لطصراع مع الفطسطينيين، بدو 
واليهود، ب فوع متساوية، وسيش ر الجميع بطن هذه  االمسطمون والمسي يوناي يع فيها الفطسطينيون 

 الدولة ها دولته .
وأضاف ريفطين، أن مواف ال كومة ااسرائيطية ورئيسها بنيامين نتنياهو، يدع   ل الدولتين انهاا 

ا الكنيستاال ل لد  التوصل له، يج  عرضه عط  البرلمان  الصراع مع الفطسطينيين، لكن هذا
 ااسرائيطا كا يصادع عطيه، عندها سوف ت تر  إسرائيل هذا الخيار وال ل.

 21/6/2114، الشرق األوسط، لندن
 
 زئيف الكين: "إسرائيل" تخوض اآلن معركة مع حماس  
ئيف الكين إن إسرائيل تخول ا ن اال رئيس لجنة الخارجية واألمن التاب ة لطكنيست ز : ةر 44عةة

م ركة مع  ركة  ماس، وأن المططو  تسديد كل ضربة ممكن لها، وبضمن ذل  احغتياحت 
 الموض ية، وذل  لخطع عامل الردع فا وسط ال ركة.
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وفا تطراه حاترا  الفانون الذي بادر إليه والذي يتضمن عد  من  ال فو ألسر  يططع سرا ه  فا 
نما يططع سرا ه ، ويكونون اسجناا مع واف التنفيذا، اال الكين إن الهدف هو صففات سياسية،  وا 

ااط  الم ادلة، والضغط عط   ركة  ماس، لتدر  أن تنفيذ عمطية اختطاف ت نا إدخال أسر  إل  
 السجونا.

 21/6/2114، 48عرب  
 
 نين الثالثةي هو المخطط األّول لعملية اختطاف المستوطر صالح العارو الشيخ"إسرائيل":  

الُمستشرع إيهود ي اري، الذي ي مل م طال  لشؤون الشرع األوسط فا  اال زهير أندراوس: - الناصرة
عن مصادر وصفها بطّنها مطط ة جد ا فا تل أبي ، اولها إّن  الفناة ال انية فا التطفزيون ال برّي، نفال  

ااسالمية ) ماس(، الذي ُيفي  فا  الشيخ صال  ال اروري، عضو الفيادة السياسية ل ركة المفاومة
تركّيا، هو الذي يفو  بإدارة عمطيات  ماس فا الضفة الغربّية الم تّطة، وأّنه من غير المستب د، 
أضاف ي اري، أْن يكون هو المخطط األّول ل مطية اختطاف المستوطنين ال ال ة، ولفت الُمستشرع 

ركّيا وُيزاول عمطه السياسّا والتنايمّا بم رفة السططات ااسرائيطّا إل  أّن الشيخ ال اروري ُيفي  فا ت
 ذات الصطة فا أنفرة، عط   ّد اوله. 

 2/6/2114، رأي اليوم، لندن
 
 المختطفين ال زالوا في الضفة وعلى قيد الحياةالقناة العاشرة اإلسرائيلية:  

رفيع المستو  اوله إن نفطت الفناة ال اشرة ااسرائيطية، مساا اليو ، عن مصدر وصفته ب: 44عر  
المختطفين ال ال ة ح يزالون فا الضفة الغربية وعط  ايد ال ياة،  نالمستوطنيالتفديرات ترج  بطن 

 وأن الخاطفين ل  ينج وا بنفطه  إل  سيناا أو األردن، وزع  أن الطوع يضيع  ول الخاطفين.
   عن المختطفين، ولها عدة أهداف وتاب ت الفناة إن ال مطة ال سكرية ال الية تتجاوز عمطيات الب 

سياسية واض ة، م ل إض اف  ركة  ماس سياسي ا واجتماعي ا وتفكي   كومة الوفاع الوطنا 
الفطسطينية. ولفتت الص يفة إل  إن تصري ات وزير الخارجية الفطسطينا، ريال المالكا، الذي 

الفطسطينا م مود عباس يبادر اال إنه فا  ال تطكد أن  ماس نفذت عمطية احختطاف فإن الرئيس 
 لخطوات جدية ضد ال ركة.

 21/6/2114، 48عرب 
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 وفاة رئيس الشاباك األسبق أبراهام شالوم  

ُتوفّا يو  الخميس، رئيس جهاز األمن ال ا  األسبع )الشابا ( أبراها   زهير أندراوس: -الناصرة 
. واست رضت ص يفة 46الة ، عن عمر ُيناهز1646 – 1640شالو ، رئيس الشابا  بين عاما 

يدي وت أ رونوت ال برّية تاريخ الرجل الذي وصفته برجل الاالل، وتطّرات لمفتطفات من مسيرة 
 ياته واالت إّنه فا ذروة اوته، ترأس شالو  جهاز ا سّريا واوّيا، ولكن فا نهاية  ياته دعا إل  

مبادرة جنيف بين ااسرائيطيين  جدير بالذكر، أّن شالو  انّض  إل  التسوية مع الفطسطينيين.
والفطسطينيين، وها المبادرة التا تدعو لطسال  بين الش بين، شريطة التنازل عن  ّع عودة الالجئين. 

 وزادت الص يفة اائطة  إّن شالو  الرجل الذي ااد مئات ال مطيات السرية فا إسرائيل وخارجها.
 21/6/2114، رأي اليوم، لندن

 
 : اشتعال الجبهة مع غزة قريباً "لإسرائي"تقديرات في  

وديع عواودة: لطيو  ال اشر ما زال لغز المستوطنين المففودين ال ال ة بدون  ل وفا  -الناصرة
إسرائيل تتصاعد التساؤحت ب دة اتجاهات ومستويات. ومن جمطة األسبا  التا باتت تشغل أوساطا 

فا الوات الذي امتن وا  ت  اليو  عن الفيا   دف ة وا دة االمخربونا  ال ةإسرائيطية: لماذا يختطف 
ذا اختطفوا بهدف المساومة فطماذا ح يطال  أ د بطي شاا مفابطه ؟ وأين  ب مطية مركبة كهذه؟ وا 
يمكن تخبئته  طالما أن الجيع وبدع  من السططة الفطسطينية يفط  كل  جر فا الضفة الغربية ب  ا 

 عنه ؟
تمرار احجتيا  رغ  انشغال ال ر  بال راع وال ال  بالمونديال، وي ذر مراابون فا إسرائيل من اس

ومن أن الهدوا مضطل وأنه ربما يستبع ال اصفة ألن اات ا  المدن الفطسطينية سيؤدي بالضرورة 
 لمواجهات مع سكانها ح سيما فا شهر رمضان.

فتطة « نين بةفا المفابل إسرائيل دخطت فا طريع وعري ص   وها  ت  ا ن تب   عن المستوط
 وتدع األبوا  بيت بيت طم ا بطرف خيط دون جدو .» وسرا  

وتوض  الم ططة البارزة أرئيال هوفمان أن إسرائيل م بطة ألنها تستخد  كل التفنيات احستخباراتية 
السرية من أجل الط اع بالخاطفين دون أن تنج  بتركي  لو ة فسيفسائية ت ل بها الطغز. وتستذكر 

لب   عنه  بدأت متطخرة ب مانا ساعات نتيجة فشل الشرطة التا ل  تبطغ الشابا  أن عمطية ا
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بمكالمة أ د المخطوفين. كما تنفل عن جهات فا المخابرات اولها إن الخاطفين ااموا ب مطية م كمة 
 استخدموا فيها التضطيل كفت  المذياع ال بري فا السيارة لطتغرير بالمستوطنين.

الخاطفون خطط تكتيكيا وا دا يكفا لكشف  يخطئااسرائيطية تنتار أن وتكشف أن المخابرات 
 مكانه  السري

وح يستب د الم طع ال سكري أليكس فيشمان أن يبف  لغز اختفاا المستوطنين اائما لسنوات مستذكرا 
 ال  ور عط  ج مان الجندي ااسرائيطا إيالن س دون ب د سبع سنوات.

أمس أن تكون عمطية خطف المستوطنين اد تمت بغية  ا رونوتيدي وت أاويرج  فا ت طيفه فا 
 المساومة ح من أجل اتطه .

ويفول إن إسرائيل ح تستب د موت ب ل المستوطنين نتيجة خطل اعتر  ال مطية ويوض  أنها تست د 
 .شاليطمن األسر  الم ررين فا صففة  55أيضا ل مطية مساومة ما يفسر حعتفالها 

ا تخفيه إسرائيل من أن اجتيا اتها الواس ة اليو  تهدف لت فيع مكاس  سياسية وي ترف فيشمان بم
متنوعة منها تدمير  كومة المصال ة الفطسطينية وكس  النفاط فا الشارع ااسرائيطا الذي سيبتهج 

 أسر  عارل اافرا  عنه  سابفا. اعتفالاعادة 
يين بطنها الجهة األاو  والسيدة التا تفرر الفطسطين اكّا وعااولكن ليس ففط فهو يشير لرغبتها بة 

تفرر إسرائيل اليو  أن األسر  الم ررين اد خالفوا احتفاع الذي تخططته  ااواعد الط بة. ويضيف 
 .اب د  ال ودة لبرها  وت وله  بذل  لرهائن فا مفاوضات مستفبطية ربما تكون شاليطصففة 

واا الشارع الفطسطينا الذي ح يستنكر عمطية وينفل عن دوائر استخباراتية عد  رضاها من أج
الخطف بل يجاهر بفر ته بها وبشماتته بإسرائيل كما يستدل من رصد ما يكت  فا المنتديات 

 احجتماعية.
و ول تب ات احجتيا ات ي تفد فيشمان أنها موج ة ل ركة  ماس فا الضفة الغربية لكن الضربة 

 فا غزة.ال فيفية لها تت  ففط من خالل ضربها 
منوها أن  ماس فا غزة يتصرف ب كمة ويت اش  التص يد لكن تطورات المواف فا الضفة من 

الفبة اشطنها إنهاا  الة ضبط النفس حفتا أن هذا السب  خطف ايا  جيع اح تالل بت بيت بطاريات 
 فا الجنو  وليس فا عسفالن ففط. اال ديدية 

يفول إن عمطيات الب   ااسرائيطية ستت ول لطمسار  وهذا ما يتوا ه الم طل اليؤور ليفا الذي
ن إسرائيل ترج  انتفال الم ركة إل  غزة.  احستخباراتا وا 
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ويبرر ليفا ذل  بااشارة إل   الة التراجع المالزمة اليو  ل ركة  ماس التا تجد نفسها م اصرة 
رع مما يتخيل. ويتابع وها تمط  صواريخ تهدد تل أبي  حفتا إل  أن اشت ال الجبهة مع غزة أس

تبريره لرؤيته تدلل الجوحت الماضية أن  ماس كانت تخر  من كل مواجهة عسكرية أك ر اوة بسب  
تكافل الشارع م ها وبسب  تمت ه بامتيازات توفرها التفاهمات مع إسرائيل ب د تواف المدافع إضافة 

 حضطرار مصر تغيير سياستها ال دوانية تجاه  ماس.
 ماس بصرف النار عن ايستشف من ت طيطه أن  ماس ها الم نية بالصدا  يتابع ليفا الذي 

مصير  كومة المصال ة ت يع مطزاا  رجا ولذا تتواع السططات ااسرائيطية الم نية جولة جديدة من 
 .اال نف مع غزة 

 اال ربالفدس اامن جهته أكد رئيس الفائمة ال ربية المو دة فا الكنيست النائ  إبراهي  صرصور لة
 أن إسرائيل تغتن  فرصة لتدمير  ركة المفاومة ااسالمية فا الضفة الغربية.

م ذرا من أن  كومة إسرائيل م نية بتوسيع دائرة الصدا  لتجهز عط  المفاومة فا غزة فا ال ناا  
هذه الت طيالت ت كس رغبة إسرائيل بتمهيد الرأي امصري مت اون م ها وير  فا  ماس عدوا ويتابع 

 .اال ا  ل دوان جديد عط  غزة
 21/6/2114، القدس العربي، لندن

 
 تل أبيب: االختطاف تّم مع بدء المونديال وذلك ليس صدفة 

االت ص يفة )م اريف( ال برّية نفال  عن مصادر عسكرّية إسرائيطّية،  زهير أندراوس: - الناصرة
ت عمطية خطف المستوطنين ال ال ة ليطة وصفتها بطّنها رفي ة المستو ، اولها إّنها ت تفد بطّن تواي

الخميس ابل الماضا، مع ساعة بدا افتتا  مونديال كطس ال ال  فا البرازيل ليس صدفة، حفت ا إل  
أّن الخاطفين كانوا ينتارون تط  الط اة التا تخطو فيها الشوارع من المركبات الماّرة لتنفيذ عمطيته ، 

 عط   ّد ت بيره.
اح تالل فا  دي ه لطص يفة ال برّية إّن هذا السيناريو ُيشبه سيناريو عمطية  وأشار ضابط فا جيع

ا مع  2006ط اد شاليط فا  زيران )يونيو( من ال ا  جخطف الجندي   ي  تصادفت ال مطية أيض 
 مونديال كطس ال ال ، الذي ُأجري فا ألمانيا.

ا عن أّن ال مطية من تنفيذ مجموعة عالية التدري  فا  ماس من مدينة  وت ّد  الضابط أيض 
الخطيل، ومن ذوي الخبرات الطويطة ومتواجدون فا المنطفة منذ فترة، ُم تبر ا أّن ال مطية كانت جزا  
من م اوحت التناي  ترمي  بنيته الت تية التا تطفت ضربة موج ة خالل السنوات األخيرة، عط   د 
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دة من الفدر عبر عد  انكشاف أمرها فا زعمه. ونوه الضابط إل  أّن خطية الخطف  ايت بمساع
الساعات األول  لتنفيذها لط مطية األمر الذي من ها مجاح  لطمناورة والفدرة عط  إخفاا المختطفين 

 بسرّية.
 2/6/2114، رأي اليوم، لندن

 
 والقدس الضفة تجتاح والمواجهات االعتقاالت يواصل االحتالل 

 الشهيد ج مان أمس، الخطيل، جنو  دورا بطدة فا اطنينالمو  آحف شيع: جرايسا برهو - الناصرة
 مواجهات خالل ال ا، بالرصاص اح تالل جنود اغتاله الذي( عاما 14) دودين جهاد م مد الطفل
 عدد ويفدر ال شوائية، اعتفاحتها  مطة اح تالل اوات واصطت ذاته الوات فا فجرا، البطدة شهدتها

 أمس  ت  اح تالل اوات ونفدت م تفال، 310 يفار  ما إل  الجم ة أمس مساا  ت  الم تفطين
 الفدس وشهدت جويا، اصفا الماضية ابل الطيطة الفطاع شهد كما اات ا ، عمطية 1100 من أك ر
 .واعتفاحت إصابات عن أسفرت مواجهات الضفة فا بطدات وعدة

 الفطسطينية الضفة أن اا فلمختط اجتيا ها الماضية، والطيطة أمس واصطت اد اح تالل اوات وكانت
 بطغ ففد اح تالل، جيع م طيات و س  ومنطفتها، الخطيل مدينة عط  خاص تركيز مع الم تطة،

 عدد بطغ فيما هدف، 1100 من أك ر الجم ة، أمس اهر  ت  والمفار لطبيوت احات امات عدد
  ركة من منه  أسيرا 250 ن و أسيرا، 310 عط  يزيد ما الجم ة، أمس مساا  ت  الم تفطين
 الصففة من الم ررين األسر  يستهدف اح تالل أن لو ا كما أخر ،  ركات من والبااا  ماس،

 .ااداري احعتفال إل  األسر  من عدد ت ويل وجر  ،اشطيط صففةا باس  عرفت التا
 األهالا بين مواجهات الجم ة، أمس فجر الضفة جنو  الخطيل م افاة فا دورا بطدة وشهدت
 ما الم تجين، األهالا عط  ال ا الرصاص وأططفت بو شية، البطدة اات مت التا اح تالل انواط 
 .ااصابات من ال ديد إل  إضافة دودين، جهاد م مد الطفل اغتيال عن أسفر
 الفطسطينية التفارير وتفيد كا ل، بيت بطدة فا بالمرو يات إنزال عمطية اح تالل اوات نفذت كما

 ال سكرية، لالات امات لطتصدي الضفة، فا عديدة وبطدات مدن فا المواجهات من سطسطة بواوع
 .واألسر احعتفاحت عمطيات واستمرار

 أد  ما غزة، اطاع فا مدن عدة عط  جوية غارات الماضية ابل الطيطة شن اد اح تالل جيع وكان
ل اع أطفال أرب ة بينه  مواطنين ستة إصابة إل   لطمواد مخزن بينها من ،بالمنازل جسيمة أضرار وا 

 .غزة مدينة وسط الصبرة  ا فا ااسالما المجمع مسجد ار  الغذائية،
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 واوات المصطين بين مواجهات وم يطها، الم تطة الفدس من الفديمة البطدة شهدت أخر ، نا ية من
 نم ومن ها المبار ، األاص  المسجد عط  اح تالل سططات فرضته الذي ال صار جراا اح تالل،

 ابل ااجرااات بدأت إذ الجم ة، صالة ألداا المسجد إل  الدخول من عاما 50 عن عمره يفل
 .المدينة شوارع فا الفجر صالة يؤدون المدينة أهالا من ال شرات ج ل ما الفجر، صالة
 إل  األسيرة المدينة اح تالل  ول أن ب د الجم ة، صالة عند الشوارع فا الصالة مشهد وتكرر
 اح تالل، جيع اط ان من ال ناصر آحف ونشرت ال واجز، من ال ديد فيها ونصبت كريةعس  كنة
جراا وزوارها، المدينة بطهالا ينكطون شرعوا الذين  عدة واوع إل  أد  ما لطمارة، مهينة تفتيشات وا 

 واعتفطت م دودة، مواجهات وا ت الجم ة، صالة وب د. اح تالل وجنود األهالا بين مشا نات
 مسيرة ي را  جنو  بط ين ارية شهدت ففد الجم ة، مسيرات ص يد وعط . شابين اح تالل اوات

 فا وشار . واحستيطان ال نصري بالجدار وتنديدا ش بنا عط  بال دوان لطتنديد خرجت  اشدة،
 مصر: م ل مختطفة دول من  اليا، فطسطين يزور الذي ال ر  الص فيين ات اد من وفد المسيرة
 .أخر  أوروبية ودول والهند وموريتانيا والجزائر وتونس والمغر 

 باستخدا  اح تالل جنود هاجمها ال نصري والتوسع الض  جدار منطفة من المسيرة ااترا  وعند
 من كبير عدد واوع إل  أد  ما بك افة، بالمطاط المغطف الم دنا والرصاص الصوت وانابل الغاز

 .ميدانيا وعولجوا المصابين،
 الدولا المجتمع طالبت التا األسبوعية، المسيرة ل  ، بيت منطفة فاا الم صرةا ارية هدتش كما

 اوات مع بصدامات المسيرة وانتهت ش بنا، ب ع الت سفية وااجرااات احعتدااات ايفاف بالتدخل
 .اح تالل

 21/6/2114 عّمان، الغد،
 
 الطعام عن المضربين األسرى بمطال ويتجاهل جديداً  إدارياً  معتقالً  77 يضيف االحتالل 

 لطخطر  ياته  يوما 54 منذ الط ا  عن مضربين فطسطينيين أسر  110 ي رل:  .ف.ا - الفدس
 إسرائيل تجاهطت بينما م اكمة، دون اعتفاله  يتي  الذي ااداري احعتفال اانون كسر بهدف

 األسبوع خالل ته اعتفط فطسطينيين عط  إداري اعتفال أمر 11 وأصدرت ومطالبه  إضرابه 
 .المنصر 

 الذي ااداري احعتفال اانون كسر إداريون، م تفطون وم امه  الط ا  عن المضربون األسر  ويريد
 وي الج. م ددة غير لفترة لطتجديد اابطة اشهر لستة تهمة دون من شخص أي اعتفال اسرائيل يتي 
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. ااسرائيطية السجون مصط ة ب س  ااسرائيطية، المستشفيات فا مضربين أسر  110 بين من 40
 .شهرا 14 منذ م تفل ب ضه  ااداري احعتفال فا أسير 200 ن و وهنا 
 الضفة فا واعتفاحت مداهمات  مطة خالل فطسطينيا 333 إسرائيل اعتفطت أيا ،  مانية وخالل
 .بخطفه   ماس  ركة إسرائيل اتهمت إسرائيطيين شبان  ال ة اختفاا منذ الغربية
 وممتطكاته  الفطسطينيين عط  همجية ب مطة تفو  إسرائيل انا ال يسة، شواا األسر  وزير واال

 ا.ال ائط عرل الدولية والشرائع الدولا بالفانون ضاربة ومؤسساته 
 إدارية، حعتفاحت أوامر أعطيت لالعتفاحت األول اليو  منذا برس، لفرانس تصري  فا وأضاف

 ا.الموت خطر مواجهة من الط ا  عن المضربون األسر  ي انيه لما آبهين غير
 عدده  وبطغ ،اشاليت جط اد صففة فا  رروا أسر  شمطت اادارية احعتفاحت أوامرا ان وأضاف

 .ااسرائيطا الجيع أعطن كما م تفال 51
 الم طن األعداد ضمن إ صاؤه  يت  ل ا الفدس من م تفطين أيضا تشمل احعتفاحت انا ال يسة واكد
 .أخر  تفاصيل أي يذكر ول  ا،عنه

 انا الخميس، بيان فا ي را  مدينة فا اانسان و فوع األسير لرعاية الضمير مؤسسة واالت
 احعتفاحت  مطة طالته ( لفطسطينيين) إداري اعتفال أمر 11 أصدرت ااسرائيطية ال سكرية النيابة
 ا.الجديدة
 مفتو ا إضرابا يخوضون الذين ااداريين م تفطينال لمطال  إسرائيل بتنكر الضمير مؤسسة ونددت

 .يوما 54 منذ ااداري احعتفال لسياسة رفضا الط ا  عن
 األ مر لطصطي  الدولية والطجنة المت دة لألم  ال ا  األمينا مطالبة عاجل دولا تدخل إل  ودعت

 السكوت وعد  ا تالل، كفوة الفانونية التزاماتها ح ترا  اح تالل دولة عط   فيفا ضغط لممارسة
 وجرائ   ر  جرائ  حعتبارها ترا  انتفامية عدوانية أعمال من الفطسطينا الش   ب ع تفترفه عما
 ا.اانسانية ضد

 21/6/2114 هللا، رام األيام،
 
  شاليط صفقة في تحريرهم بعد اعتقلهم أسرى سراح إطالق أمر يلغي االحتـالل: األسير نادي 
 األسر  سرا  إطالع أمر أمس، اح تالل، سططات شكطتها خاصة لجنة ألغت ا:األيا ا - ي را 

 . مؤاتا   اضيته  فا النار وأجطت مؤاتا ، التبادل صففة فا بالم ررين الخاص المشروط



 
 
 

 

 
           23ص                                     3255 العدد:     21/6/2114 سبتال التاريخ:

 

 سرا  إطالع أمر ألغت اح تالل من خاصة لجنة بطن أمس، ال ا ، مفيد األسير نادي م اما وأكد
 أجل إل  اضيته  فا النار وأجطت مؤاتا ، التبادل صففة من  ررينبالم الخاص المشروط األسر 

 م رري من سب ة شمل الفرار أن إل  مشيرا    يفا، فا المركزية الم كمة فا وذل  مسم ، غير
 . مؤخرا   الفدس من اعتفاله  ت  والذين التبادل صففة

 ارار  س  األسر ، عن المداف ين الم امين مع التنسيع بدافع جاا التطجيل إن: ال ا  وأوض 
 . الطجنة
 البازيان، عالا وهما أسر ، سب ة ضمن من أسيرين بت ويل ارارا   أصدرت اح تالل نيابة وكانت
 التا اح تالل صط  م كمة لفرار خالفا   أمس،  يفا، فا المركزية الم كمة إل  ط ان ورج 

 وا عادته  المشروط ا ه سر  إطالع أمر إلغاا بهدف وذل  أمس،  ت  بتمديده  أمرا   أصدرت
 .2011 ال ا  فا تمت التا التبادل صففة فا عنهما اافرا  ابل أي السابفة أل كامه 

 21/6/2114 هللا، رام األيام،
 
 "عسقالن"و" ريمون" أسرى بحق جماعية عقوبات يتخذ االحتالل: فارس قدورة 
 فا الفطسطينيين األسر  ب ع يةجماع عفوبات اح تالل سططات تمارس: الوكاحت– البيان -ي را 

 األسير نادي رئيس وكشف .شهرين منذ ااداريين األسر  إضرا  متجاهطة وعسفالن، ريمون م تفطا
 ال فوبات من رزمة بفرل األسر  من عددا   أبطغت ريمون م تفل إدارة أن عن أمس فارس ادورة

 .بم توياته  وال ب  يعوالتفت لطتنكيل عسفالن م تفل أسر  ت رل كما ب فه ، التنكيطية
 كل وا دة لمرة وج طها أسبوعين، كل وا دة لمرة األهالا زيارة منعا ها ال فوبات أن فارس وأوض 
 عن الكانتين ومنع مساا، وساعة صبا ا   وا دة لساعة الفورة مدة وتفطيص دايفة، 45 لمدة شهرين
 بوابات تركي  إل  بااضافة ،أسير لكل الفطسطينية ال كومة تدف ها 400 بة واحكتفاا األسر 
 ال فوبات بطن آخرين أسر  كذل  اح تالل سططات وأبطغتا. األاسا  أبوا  جميع عط  ممغنطة
 . أاسامه  من احنتفال رفضوا إنّ  ستشمطه 

 21/6/2114 دبي، البيان،
 
  الضفة على اإلسرائيلية االعتداءات بدء منذ معتقاًل  388: األسير نادي 
 اوات تشنها التا المس ورة الهجمة عط  أسبوع مرور ب د: لبعال  الفطسطينا ركزالم - ي را 

 األسير نادي أكد واات امات واعتفاحت مداهمات من, الم تطة الغربية الضفة فا الصهيونا اح تالل
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 يشمل ال دد أن إل  حفتا, مواطن ا 344 بطغ لالعتفال ت رضوا الذين المواطنين عدد أن الفطسطينا
 .م تجزين زالوا وما واعتفطوا أيا  ل دة أوافوا من ميعج

 عدد أن السبت اليو  فجر منه نسخةا لبعال  الفطسطينا المركزا وصل بيان فا النادي وأوض 
 .36 جنين,  44 ي ورا , 16 نابطس فا بينما, م تفال 132 بطغ الخطيل مدينة م تفطا
 م افاة فا الم تفطين عدد بطغ  ين فا, 13 فيطةواط, 14 بطغ طولكر  م افاة م تفطا أن وأضاف

 فا, سطفيت فا وم طه  1 الم تفطين عدد فبطغ طوباس فا بينما, 14 الم تطة الفدس,  30 ل   بيت
 .أري ا فا وا دا مواطنا اعتفل اح تالل أن  ين

 ينذر ام, الم تطة الغربية الضفة فا المس ورة  مطتها تواصل الصهيونا اح تالل اوات ومازالت
 السجون داخل األسر  عدد ارتفع, ومختصة  فواية تفارير ووفع.الم تفطين أعداد إرتفاع با تمالية
 الضفة فا اح تالل اوات شنتها التا األخيرة احعتفاحت  مطة ب د أسير 5500 إل  الصهيونية

 . الخطيل ار  مستوطنين  ال ة اختفاا أعفا  فا الم تطة الغربية
 21/6/2114 لإلعالم، نيالفلسطي المركز

 
 "الرواتب" مسئولية" التوافق حكومة"و عباس تحمل" الصحية النقابات" 

 صرف عد  عن الكامطة المسئولية عباس، م مود الرئيس غزة، اطاع فا الص ية النفابات  مطت
 ا.مبرر غير فئوي تمييز عط  اائما ب تا سياسيا موافاا األمر هذا م تبرة الموافين، روات 
 الموافين جميع إن:ا اليو  عنه، نسخةا حين أون فطسطينا وصطت لها بيان فا النفابات تواال

 بين لطتفاول اابطة غير الناس أرزاع أن عط  ونؤكد ال فوع كامل له  دولة موافا ي تبرون
 يترت  وما لموافين، الروات  صرف تطخير عن المسئولية الوطنا الوفاع  كومة م مطين ،ااألطراف

 .بطسره  و ه  تط ع إنسانية ومطساة كار ية وآ ار نتائج نم عطيه
 21/6/2114 الين، أون فلسطين

 
 سورية حدود عند وأبناءهن فلسطينيات أمهات يفرق اللبناني األمن": العمل مجموعة" 

 نساا ست منع الطبنانا ال ا  األمن إن: اليو  ،اسورية فطسطينيا أجل من ال مل مجموعةا االت
 راففن الطواتا األمهات منع أن ب د وذل  لبنان، فا بطبنائهن احلت اع من سوريات فطسطينيات

 أمس صبا  سم   ي  لبنان، إل  ال ودة من ال امة ال انوية امت انات لتفدي  سوريا إل  أبنااهن
 .أمهاته  دون ففط السوريين الفطسطينيين الطال  بدخول
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 ال دود عند عالفات ومازلن ال ا  األمن ارار ضنرف األمهات أن لها، بيان فا المجموعة وذكرت
 النساا أهالا من عدد أططع السياع ذات وفا. الماضا الخميس صبا  منذ الطبنانية ة السورية
 الستة لطنساا والسما  التدخل الم نيين وكافة الطبنانا، ال ا  األمن إل  وجهوها مناشدات ال الفات
 .هنبطسر  شمطهن وجمع لبنان، إل  بالدخول

 21/6/2114 الين، أون فلسطين
 
 بحلب النيرب مخيم في واشتباكات الشيح خان مخيم محيط تهز انفجارات": العمل مجموعة" 

 مخي  إن(: ا21/6) السبت اليو  لها تفرير فا سورية فطسطينيا أجل من ال مل مجموعة االت: لندن
 الم سوبة الش بية الطجان من صرعنا بين اشتبا  اندحع شهد ب ط  الفطسطينيين لالجئين النير 
 أ ده  اا     النار، إطالع بتبادل بدأوا  ي  بينه ، خالف إ ر وذل  النااما، السوري الجيع عط 
 ا.ااصابات من عدد واوع عن تت د  أنباا وسط المكان فا انبطة بإلفاا
 الموالية سطينيةالفط الفصائل وب ل النااما الجيع لسيطرة يخضع النير  مخي  أن التفرير وذكر

 .وال سكري الدولا النير  مطاري من كل عط  النااما لطجيع بوابة ويشكل كامل، بشكل له
 أرجاا هزت عنيفة انفجارات أصوات دمشع بريف الشي  خان مخي  فا سم ت آخر سياع وفا

 هدويش هذا الفذائف، من ب دد له المجاورة المناطع اصف عن ناجمة أنها تبين ما سرعان المخي 
 أما المتكررة، واحشتباكات الفصف أعمال سببه متصاعدا   أمنيا   توترا   به الم يطة والمناطع المخي 
 المستشفيات جميع توافت  ي  الطبية بالخدمات  اد نفص من المخي  في انا م يشيا  

 الالجئين وتشغيل غو  لوكالة تابع مستوصف باست ناا ال مل عن منه الفريبة والمستوصفات
 المخي  بين الواصطة الطراات انفطاع بسب  وذل  الدنيا بطااته ي ملا األونرواا سطينيينالفط

 .له المجاورة والمناطع
 مستمرا   الفطسطينيين لالجئين اليرمو  مخي  عط  المفرول المشدد ال صار يزال فال دمشع فا أما
 والخدمات التموينية المواد فا  اد نفص من المخي  أهالا من تبف  من ي انا  ي  ال ا ، ارابة منذ

 ب س  وذل  الص ية الرعاية ونفص الجوع إ ر فطسطينيا   حجئا   150 اض   ي  الطبية
 .سورية فطسطينيا أجل من ال مل لمجموعة المو فة اا صائيات

 باست ناا كامل بشكل ال مل عن متوافة المخي  ومستوصفات مشافا جميع أن إل  التفرير وأشار
 .الدنيا بطااته ي مل لذيا فطسطين مشف 

 21/6/2114 برس، قدس  
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 اإلسرائيلية السجون في األسرى مع تضامنية مسيرة يفرق الفلسطيني األمن: الخليل 

 األسر  مع تضامنية مسيرة الجم ة، أمس الفطسطينا، األمن فرع: سمرة أبو ايس - الخطيل
 .عيان شهود ب س  ااداري، اللالعتف ورافضة ااسرائيطية، السجون فا الط ا  عن المضربين

 عط  بالضر  اعتد  الفطسطينا األمن إن عيان شهود اال ،ااألناضولا لوكالة تصري ات وفا
 الجم ة صالة عف  وانططفت لطدراسات، أسر  مركز إليها دعا التا المسيرة فا المشاركين عشرات

 عدد إصابة إل  أد  ما ة،الغربي الضفة جنوبا الخطيل مدينة فا عطا بن ال سين مسجد أما  من
 .لط ال  المدينة مستشفيات إل  منه  عدد نفل بجرو  المشاركين من

 عط  واعتد  األال، عط  المسيرة فا مشاركين خمسة اعتفل الفطسطينا األمن أن الشهود وأوض 
 .به  الخاصة الكاميرات وصادر التصوير من ومن ه  ااعال  وسائل مراسطا

 يتسن ل  كما المسيرة، تفريع أسبا  أو ال اد ة عط  الفطسطينية السططات من ت في  أي يصدر ول 
 .مستفل مصدر من ال يان شهود ذكره مما الت فع

 21/6/2114 لندن، العربي، القدس
 
  لالجئين العالمي اليوم بمناسبة البداوي مخيم في مسيرة تنظيم 

 شار ا احجتماعية النجدة جم يةا متهانا مسيرة عبر ،الالجئين ال الما اليو ا البداوي مخي  أ يا
 وراصات ترفيهية نشاطات ذل  وأعف  سوريا، فطسطينيا ومن الفطسطينيين األطفال عشرات فيها

 المشاركين، األطفال ابل من فطكطوريا   طاب ا   اتخذت المخي  شوارع جابت التا المسيرة. فولكطورية
 كما حجئ، كطمة عطيها كت  التا والبالونات األعال  ورف وا التفطيدي، الفطسطينا الزي ارتدوا والذين
 سماا فا بالونات تطيير جر  الختا  وفا.بكرامة وال يع ال مل فا ب فه  تطال  حفتات رف وا

 لطذكر ، مواكبة نشاطات وأايمت حجئ، كطمة بتجسيد األطفال من مجموعة اامت ذل  ب د المخي ،
 كطمة المخي  فا الجم ية مسؤولة سهيل نسرين وألفت.  ورية وأناشيد فطكطورية راصات تفدي  تخططها
 ال مل  ع مفدمتها وفا كامطة  فواه عط  ي صل وأن بكرامة ي يع أن فا الالجئ  ع فيها أكدت

 .والتمط 
 21/6/2114 بيروت، ،السفير
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 قسريا؟ المضربين األسرى تغذية تتم كيف: تقرير 

 فا الط ا  عن ك يرة إضرابات نفذوا وزمالؤه  أنه  م ررون أسر  اال: السويطا رومل -نابطس
 . اسريا إط امه  تفرر أسر  باست ناا وفاة،  الة تسجل ل  ذل  ومع ااسرائيطية، السجون
 وسمير عودة جمال الم رران األسيران االه ما أكدت أمس، الصادر عددها فا ،اهآرتسا ص يفة
 بالفوة، الط ا  عن المضربين األسر  إرغا  ل و ا الجديدة ال ياةالة نابطس منطفة من الن نيع
 يسم  عطيه لطتصويت المفبل اح نين الكنيست عط  سي رل اانون لسنّ  ااترا ا   هنا  أن موض ة
 من فسيطط  الفانون، ااترا  عط  صودع  ال فا فإنه الص يفة، ووفع. اسريا المضربين بتغذية
 ضغوطات أو سياسية لضغوطات  رضه ي وضع فا سيض ه   ي  ذل ، أب اد مواجهة األطباا

نسانية  فواية منامات من  التغذية فا تر  التا الدولية الموا يع مع تت ارل ال مطية لكون وا 
 . ت ذيبا الفسرية
 التا لتط  كبير،  د إل  مشابهة الفسرية التغذية عمطية  ول الص يفة روتها التا التفاصيل وجاات
ذا بكرسا، الط ا  عن المضر  األسير ربط يت    ي وعودة، الن نيع األسيران رواها  فا كان وا 

 أنبو  بإدخال آخر شخص يفو     رأسه، ت بيت ويت  ممرضون، أو سجانون، به يمس  مستشف ،
 بطن عودة واال الم دة، إل  لز  سائل يضخ    الم دة، إل  يصل  ت  األنف طريع عن بالستي 

نما ،اليو  فا وا دة مرة تكون ح ال مطية هذه  فا أنه موض ا الوا د، اليو  فا مرات عدة وتتكرر وا 
 يبف  األنف، طريع عن الم دة إل  األنبو  إدخال عمطية وخطورة ت فيدات ولتجن  األ يان، ب ل
  ال فا خطورة تزداد ال مطية إن واال طويطة، لفترات أنفه فا واألنبو  بالكرسا مكبال األسير
 من جدا ص بة إل  ال مطية تت ول  ي  الفسرية، التغذية لرف عط  الط ا  عن المضر  إصرار
 فا بتمزع تتسب  اد كما وال نجرة، األنف منطفة فا وتمزاات بطضرار وتتسب  التنفيذ، نا ية

 .والوفاة احختناع تسب  وبالتالا الرئتين،  ت  أو الهوائية الفصبة
 سنوات من بداا الفسرية لتغذيةا استخدمت ااسرائيطية السجون سططات أن إل  الن نيع ويشير

  احت عدة تسجيل ت  أنه بيد الط ا ، عن المضربين الفطسطينيين األسر  آحف ب ع الستينيات
 ا. هآرتسا ص يفة به أارت ما وهذا الفسرية، التغذية نتيجة األسر  بين وفاة

 وعودة يعالن ن ااح الص راوي، نف ة سجن فا 1640 عا  األسر  نفذه الذي ااضرا  و ول
 تمت ال مطية وأن الفسرية، التغذية بواسطة ااضرا  كسر اررت السجن إدارة انا الجديدة ال ياةالة

  ي  األسنان، طبي  بكرسا يكون ما أشبه كرسا عط  جرت وانها أطباا، وليس سجانين بواسطة
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 عنا الزونداا  باس ي رف ما بإدخال رابع اا   ين فا يت ر ، ح  ت  باألسير سجانين  ال ة أمس 
 أدخطت  ينه، فا الفسرية التغذية من  احت  ال  فا بطنه مستذكرين الم دة، إل  األنف طريع
 مخي  من الج فري عطا وال انا غزة، من  الوة راس  األول الم دة، من بدح الرئتين إل  الزوندا

  صول بسب  ريوالج ف  الوة حستشهاد أد  ما سطوان، من مراغة إس اع وال ال  الدهيشة،
 فا الم طومات هذه نشرت اد كانتا تسيمل ليئاا الم امية أن موض ين الرئتين، فا شديدة التهابات
 .ااسرائيطية الص ف

 21/6/2114 هللا، رام الجديدة، الحياة
 
ــة  ــاطع الفلســطينيين الصــحفيين نقاب ــار تق ــة أخب ــة واألجهــزة الحكوم ــدم بالضــفة األمني ــا لع  التزامه

  بتعهداتها
 لمدة األمنية واألجهزة ال كومة أخبار مفاط ة اررت أنها الفطسطينيين الص فيين نفابة أعطنت: ي  را

 .الص فيين تجاه بت هداتها ال كومة التزا  عد  عط  ا تجاجا أيا   ال ة
 إن( 6|20) الجم ة اليو  ص فا بيان فا النجار الناصر عبد الفطسطينيين الص فيين نفي  وأفاد

 وذل  ال ال اا، صبا  و ت  السبت غدا مساا من ابتداا ال كومة أخبار مفاط ة ررتا النفابة
 ال كومة أن إل  النجار وأشار.الص فيين تجاه بت هداتها ال كومة التزا  عد  عط  ا تجاجا

 وكذل  مدنا، بطباس األمنية األجهزة نزول ب د  ت هدت ي ال مد راما الدكتور برئاسة الفطسطينية
 اانونا، غير شاا هنا  يكون ح أن يفترل ألنه التغطية، أ ناا الص فيين عط  عتداااح عد 

 أن اح ال ال  كل فا موجود وهذا تااهرات فل هنا  كان لو و ت : ااائال النجار وأضاف
 ا.بالتغطية الكامل ال ع له الص فا

 21/6/2114 برس، قدس  
 
 إسرائيلي-ي غزة شأن فلسطينيوالتصعيد ف المستوطنينمصر: لم نتدخل في أزمة  

نف  مصدر مصري مو وع به تدخل مصر لد  أي أطراف فطسطينية : جيهان ال سينا –الفاهرة 
«: ال ياة»من أجل  ل أزمة المستوطنين المففودين فا مدينة الخطيل جنو  الضفة الغربية، واال لة 

د ااسالما من أجل  ل ل  نجر أي اتصاحت مباشرة أو غير مباشرة مع  ركتا  ماس والجها»
 «.هذه ااشكالية
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وعط  ص يد الفصف ال نيف الذي يت رل إليه اطاع غزة من الجان  ااسرائيطا، وما يتردد من أن 
هذا األمر يخص إسرائيل والسططة الفطسطينية و ركة »هنا  نية لشن  ر  ضد غزة، اال: 

 «. ماس
21/6/2114الحياة، لندن،   

 
 "ملتقى األعمال الفلسطيني اللبناني" من دخول أراضيها ئيسر السلطات األردنية تمنع  
( 6|20أكةةةدت مصةةةادر فطسةةةطينية فةةةا لبنةةةان، أن السةةةططات األردنيةةةة من ةةةت اليةةةو  الجم ةةةة ): بيةةةروت 

دخول رجل أعمال فطسطينا ي مل و يفة لبنانية من دخول أراضيها، بالرغ  مةن  صةوله عطة  تطشةيرة 
 دخول مسبفة.

تةةا ت ةةد ت لةةة ااةةدس بةةرسا، إن السةةططات األمنيةةة فةةا مطةةار االمطكةةة عطيةةااا واالةةت تطةة  المصةةادر ال
األردنةةا، من ةةت طةةارع عكةةاوي الةةذي يةةرأس مطتفةة  األعمةةال الفطسةةطينا الطبنةةانا مةةن دخةةول أراضةةيها، 

 وأعادته عط  ذات الطائرة التا اد  عطيها من بيروت.
الفطسطينا األردناا غدا السبت فا وكان عكاوي  يست د لطمشاركة فا مؤتمر ينامه امطتف  األعمال 

عّمان ت ت عنوان اطريةع ال ريةرا وهةو مةؤتمر يهةدف إلة  الجمةع بةين أصة ا  األفكةار احسةت مارية 
 من الفطسطينيين بالمنطفة، مع رجال األعمال والمست مرين.

من مشار   300وسي فد المؤتمر المذكور ت ت رعاية وزير التجارة األردنا، ويفول مناموه أن ن و 
األردن ولبنان وفطسطين ودول الخطيج سيشاركون فيه، واد  صةل ال شةرات مةن فطسةطينيو لبنةان عطة  

 تطشيرات دخول لألردن لطمشاركة فا أعمال المؤتمر المذكور.
وعطةة  صةة يد المةةؤتمر، أعطنةةت غرفةةة تجةةارة الخطيةةل أنهةةا لةةن تةةتمكن مةةن المشةةاركة فةةا مةةؤتمر اطريةةع 

فرول مةن اح ةتالل عطة  المدينةة،  ية  أعطنةت الغرفةة مسةبفا أنهةا ال ريرا وذل  بسب  ال صار الم
 .ستشار  بوفد كبير فا أعمال المؤتمر المفرر عفده غدا السبت فا عمان، ولمدة يو  وا د

 21/6/2114قدس برس، 
 
 في تفجير ضهر البيدر بمحاولة استهدافه اإلسرائيلي الموساديتهم  إبراهيملواء عباس ال 

 األمةنفا اول تصري  له ب د التفجير احنت اري الةذي اسةتهدف  ةاجزا لفةو   إبراهي الطواا عباس  أكد
عندما كةان ذاهبةا باتجةاه البفةاع، مشةددا  أمامههذا احنفجار واع  إنالداخطا فا منطفة ضهر البيدر، 

 لن تتواف. اارها وبين  األمنية األجهزةعط  ان ال ر  بين 
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 إن  إلة سر  و يفة عن م اولةة اسةتهدافه،حفتا  ألنهبتنفيذ احنفجار  ااسرائيطاالموساد  إبراهي واته  
سرائيلله وجوه عديدة  اارها   ها ا د وجوهه. وا 

 212/6/2114موقع تلفزيون المستقبل، 
 

 كردستان تبيع النفط العراقي لـ "إسرائيل" 
عبر خط أنابي  جديد سطمت نااطة ش نة من النفط الخا  المتنازع عطيه المنفول : جوليا باين -لندن 

من كردستان ال راع لطمرة األول  فا إسرائيل يو  الجم ة رغ  تهديدات بغداد بطخذ إجرااات اانونية 
واالت مصادر إن النااطة اس.سا.اف ألتاي وصطت ميناا عسفالن ااسرائيطا فا  ب ع أي مشتر.

تفريغ النفط الكردي ب طول ساعة مبكرة من صبا  يو  الجم ة. واال مصدر فا الميناا إنها بدأت 
 وأ جمت سططة ميناا عسفالن عن الت طيع. المساا.

 21/6/2114، وكالة رويترز لألنباء
 
 قلقه من نتائج حمالت االحتالل بالضفة عنروبرت سيري يعرب  

أعر  منسع األم  المت دة الخاص ب مطية التسوية فا الشرع األوسط روبرت سيري، عن اطفه من 
اح تالل المستمرة عط  الضفة الغربية الم تطة، منذ اختفاا  ال ة جنود إسرائيطيين  نتائج اعتدااات

 بمدينة الخطيل الخميس ابل الماضا.
وطال  سيري فا بيان ص فا، اليو ، اوات اح تالل ااسرائيطا با ترا  اواعد الفانون الدولا خالل 

ج عمطيات اح تالل بالضفة، أسفرت عن وأشار إل  أن نتائ عمطياتها ال سكرية فا الضفة الغربية.
 فطسطينا، واستشهاد  ال ة من بينه  طفل، فضال  عن ال ديد من الجر  . 300اعتفال أك ر من 

ودعا اوات اح تالل إل  التفيد بفواعد الفانون الدولا، وضبط النفس، وذل  فا الوات الذي تشدد 
ة الغربية، وتواصل عمطياتها ال سكرية عط  فيه من إجراااتها فيما يخص الدخول والخرو  فا الضف

 األرل.
كما دعا سيري اوات اح تالل إل  عد  احستخدا  المفرط لطفوة، وا ترا   ياة وكرامة وم يشة 

 المواطنين الفطسطينيين، والس ا إل  تفطيل تط ير ال مطيات ال سكرية عط  الفطسطينيين.
21/6/2114، فلسطين أون الين  
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 : مشروع تحلية المياه في غزة بعد سنتين أو ثالث"المتوسطأجل من االتحاد " 

األمين ال ا  لالت اد من اجل المتوسط المغربا فت  ي سجطماسا ان عط   أعطنأ.ف. : -باريس 
بطدان ال ول المتوسطا ان تضاعف ت اونها اااطيما، م ربا عن تفاؤله بشطن انجاز المشاريع 

 ا المنامة.الفائمة رغ  م ارضة ب ل اعضا
وردا عط  سؤال  ول النزاع احسرائيطا الفطسطينا الذي يشكل عفبة فا تنمية احت اد المتوسطا، 
ابد  فت  ي سجطماسا براغماتية عندما اال ان ااسرائيل وفطسطين عضوان، وكل وا د يدافع عن 

، هنا  مشروع مصنع ومن بين المشاريع احرب ة وال شرين التا تنار فيها المنامة  اليا موافها.
ماليين يورو، واال ان اهذا م ال جيد لما يمكننا ان نف لا  310ت طية المياه فا اطاع غزة بفيمة 

 م تبرا ان تنفيذ المشروع اد يت  ب د سنتين او  ال .
عضوا منها، فضال عن دول احت اد  43بمبادرة من فرنسا وي د  2004وتطسس ات اد المتوسط فا 

ا واسرائيل والدول ال ربية المططة عط  المتوسط، ويترأسه مداورة احت اد احوروبا احوروبا، تركي
واحردن ويتططع ال  اعطاا دفع جديد لطت اون احوروبا المتوسطا الذي انططع من برشطونة فا 

 لكنه ي انا بانتاا  من عجز فا تجاوز ال راايل الناجمة عن النزاع احسرائيطا الفطسطينا. 1665
21/6/2114، ام، رام هللااألي  

 
 المتحدة تتجه لمقاطعة االحتالل والشركات التي تتعامل معه الوالياتالكنيسة البروسبتارية في  

صوتت لجنة احست مار التاب ة لطكنيسة البروسبتارية فا الوحيات المت دة،  :ال ياة الجديدة –را  ي 
إسرائيل واعتبارها دولة فصل عنصري،  ضد، عط  ارارات تاريخية لمفاط ة 20مع و 45بوااع 

وس   است ماراتها من  ال  شركات أميركية تت امل مع اح تالل ها: اكاتربطرا, واهيوليت 
 باكاردا، واموتوروحا.

وتواع منسع ت الف منامات مفاط ة اسرائيل فا الوحيات المت دة سنان شفدي ،  س  بيان لدائرة 
ر، أمس ان تصويت الطجنة سين كس إل   د كبير عط  نتائج شؤون المغتربين فا منامة الت ري

التصويت عط  مستو  أعضاا المؤتمر لتمرير ارارات المفاط ة  ي  سيجري اهيرة يو  الجم ة 
 المفبل ب ضور مك ف من وسائل األعال  ال المية وال ربية.

تماعية عن استخدا  ويستهدف المفاط ون، وففا لشفدي ، شركات أميركية ب ينها لمسؤوليتها احج
منتجاتها فا بناا المستوطنات، وتشغيل نفاط التفتيع، وبناا الجدار ال ازل؛ فم دات اكاتربيطرا من 
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الجرافات استخدمت لهد  منازل الفطسطينيين، واموتوروحا تزود اوات األمن ااسرائيطية بتكنولوجيا 
دات اهيوليت باكاردا فا ال صار احتصال فا الشركة، فيما استخدمت الب رية ااسرائيطية م 

 المفرول عط  اطاع غزة وألن ماس اتها الضوئية البيومترية تستخد  فا نفاط التفتيع.
21/6/2114، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مؤسسات دولية: اإلبعاد من الضفة لغزة محظور دولياً  

عط  إب اد نشطاا   ذرت مؤسسات  فواية أوروبية من إادا  الكيان الصهيونا: استوكهول 
 فطسطينيين من أماكن سكنه  فا الضفة الغربية الم تطة ال  اطاع غزة.

-20واال مركز ال دالة السويدي بااضافة ل ال  مؤسسات أخر  فا بيان ص فا اليو  الجم ة )
واعتبرت المؤسسات ال فواية ااب اد  ( إن احب اد الفسرّي م اوٌر دوليا  بصرف النار عن أسبابه.6

التا تنص عط : ا ار النفل  46خراا  فاض ا  لمواد عدة من اتفااية جنيف الراب ة ومنها المادة 
الجبري الجماعا أو الفردي لألشخاص الم ميين أو نفيه  من األراضا الم تطة إل  أراضا دولة 

 اح تالل أو إل  أراضا أي دولة أخر ، م تطة أو غير م تطة، أيا  كانت دواعيها.
( من مي اع روما األساسا لطم كمة الجنائية الدولية نصت 4مؤسسات عط  أّن المادة )وأكدت ال

عط  أن اإب اد أو نفل كل سكان األرل الم تطة أو أجزاا منه  داخل هذه األرل أو خارجها ي د 
ناشطا  فطسطينيا  من ابل  416وربط البيان بين مشروع الفرار هذا وبين  اد ة إب اد  جريمة  ر ا.

 .1662ت اح تالل ااسرائيطا إل  منطفة مر  الزهور فا جنو  لبنان عا  اوا
وواع عط  البيان مؤسسات دولية أربع وها: منامة أصدااا احنسان الدولية، مؤسسة ال فوع 

 لطجميع السويسرية، المركز الدولا لط دالة و فوع احنسان، ومركز عدالة السويدي.
21/6/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 " تحذر االحتالل من قانون اإلطعام القسريWMA" العالميةالجمعية الطبية  

ا بنداا عاجل إل   كومة WMAتوجهت الجم ية الطبية ال المية ا :برهو  جرايسا -الناصرة 
اح تالل ااسرائيطا، تطالبها فيها، بإعادة النار فا سن اانون يفضا بإط ا  األسر  المضربين 

ا وبالفوة، م ذرة من أن لهذا ااجراا عدا عن أنه يتناف  مع  فوع اانسان، فإن له عن الط ا  اسر 
 عواا  ص ية خطيرة عط   ياة المضربين عن الط ا .
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وأكدت الجم ية الطبية ال المية فا رسالتها إل  رئيس  كومة اح تالل بنيامين نتنياهو، أن االتغذية 
ا تكون مؤلمة، وتت ارل تماما مع مبدأ احستفالل الفسرية هو عمل من أعمال ال نف، غالبا م

 طريفة مهينة وحإنسانية، ويمكن أن ترا  إل   د الت ذي . وأنهاالذاتا لطفرد، 
منامة  فواية وطبّية من إسرائيل والوحيات المت دة ودول عديدة فا ال ال ، اد توجهت  14وكانت 

ا بالتدخل لمنع تشريع الفانون ااسرائيطا الذي برسالة إل  الجم ية الطبية ال المية، تطالبها فيه
 ايسم ا بإط ا  األسر  المضربين عن الط ان اسرا.

21/6/2114الغد، عمان،   
 
 "اليونيسكو" تدرج قرية بتير غرب مدينة بيت لحم على الئحة التراث العالمي المهدد 

يسكو(، اليو  الجم ة، فا الدو ة عطنت منامة احم  المت دة لطتربية وال فافة وال طو  )اليون: أ الدو ة
ادرا  ارية بتير غر  مدينة بيت ل   والتا يهددها جدار الفصل احسرائيطا عط  اائمة االترا  

واالت رئيسة لجنة الترا  ال الما، الشيخة المياسة بنت  مد آل  انا، آ ر  ال الما المهددا.
 نا لفطسطينا.الية عاجطة ات  ادرا  المواع، تهاني إطارتصويت سري فا 

 ار اعالن نتيجة التصويت هتافات التر ي  وسارع ال ديد من السفراا لد  االيونيسكوا ال  تهنئة أو 
الخطر الوشي   وأبرزوانايره  مم ل فطسطين الياس صنبر ب دما داف وا عن الفيمة احست نائية لطفرية 

لمن يفاتطوننا فا شكل شبه غريزي واال صنبر ا ان الوات  الذي يهددها خالفا لرأي خبراا المنامة.
 ان يدركوا انه  ح يساعدون اسرائيلا.

اول انتصار اتاريخاا تجط  فا مواففة  2012وكان الفطسطينيون  ففوا فا  زيران )يونيو( 
 اليونيسكو عط  ادرا  كنيسة المهد فا بيت ل   بالضفة الغربية عط  اائمة الترا  ال الما.

 أك رخضر م روفة بناا  الري فيها الذي ي ود ال  ال فبة الرومانية ابل وبتير التا تجاور الخط اح
 من الفا عا .

21/6/2114، القدس، القدس  
 
 اإلسرائيلية ضدها؟ الحملةكيف تتعامل حماس مع  

عدنان أبو عامرد.   
كان واض ا  أن اتها  إسرائيل ل ماس بالمسئولية عن خطف المستوطنين ال ال ة فا الخطيل مساا 

 ، سيفت  صف ة جديدة من الصراع ببينهما،  ت  دون أن ت طن مسئوليتها عنها.12/6
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وخرجت التهديدات ااسرائيطية تباعا  ضد  ماس  ت  كتابة هذه السطور، بدأت ب مطة اعتفاحت 
من مختطف مستويات كوادر ال ركة فا الضفة، بمن فيه  نوا   200واس ة النطاع طالت أك ر من 

ووزراا سابفين وأساتذة جام ات، بجان  ال ناصر الميدانية التنفيذية، وأك ر من  المجطس التشري ا
أسيرا  فطسطينيا  م ررا  فا صففة التبادل األخيرة مع  ماس، و صل االمونيتورا عط  اائمة  50

  صرية بطسماا م ا  من ت  اعتفاله.
، والنوا : أ مد ال ا  عطا، ومن بين الم تفطين: الوزيرين السابفين وصفا ابها وخالد أبو عرفة

 سنا البورينا، عبد الر من زيدان، فضل  مدان، م مد طوط ، إبراهي  سال ، وعدد كبير من 
الطال  والناشطين، ونشرت الجيع ااسرائيطا شريط فيديو ياهر اعتفال الشيخ  سن يوسف أبرز 

 اياديا  ماس
الخطوط ال مر التا ح يمكن السكوت  ماس من جهتها ا ذرت من هذه ال مطة، ألنها تجاوز لكل 

  دود لهاا.عنها، وسيكون لها تداعيات خطيرة ح 
 
 االعتقال واإلبعاد •

مسئول ميدانا فا  ماس من الضفة ل  تطاله  مطة احعتفاحت ب د، اال فا اتصال هاتفا 
األمنا، ولن  الطمونيتورا: ااحعتفاحت ااسرائيطية لفيادات  ماس عب ية وغير مجدية عط  الص يد

يمن  إسرائيل طرف خيط يوصطها لمنفذي عمطية الخطيل، لكن هدفها األساسا م اابة  ماس، 
وتوجيه رسالة ردعية إليها، عبر التسب  بإ دا  زعزعة فا البناا التنايما لط ركة، وففدان التواصل 

 بين عناصرها فا مدن الضفةا.
بإرضاا جمهورها الغاض  عطيها ألنها ل   وأضاف: ااأله  فا ال مطة ضد  ماس رغبة إسرائيل

تستطع  ماية المستوطنين ال ال ة، ولذل  ي اول الجيع اط  الطاولة ايصال رسالة ل ماس مفادها 
 أن ا تجاز المخطوفين هو ع ا عطيها، وليس إنجازا لها، رغ  أن ال ركة ل  تتبن  ال مطية رسميا ا.

ي ها عن إمكانية إب اد عدد من اياداتها فا الضفة إل  لكن إسرائيل تفدمت خطوة بم اابة  ماس ب د
 غزة.

وهو ما دفع  ماس الطت ذير من إادا  إسرائيل عط  إب اد أي من اياداتها لغزة، مهددة بمواجهة أي 
 ارار من هذا النوع بخطوات تص يدية عط  األرل لمن هاا.

 



 
 
 

 

 
           35ص                                     3255 العدد:     21/6/2114 سبتال التاريخ:

 

تورا من سيناريو إسرائيطا اد مسئول سياسا فا  ماس من غزة، أعر  عن تخوفه فا  دي  الطموني
يت فع فا األيا  الفادمة، مفاده اأن يفو  الجيع ااسرائيطا بتر يل ال شرات من ايادات  ماس من 
الضفة، بصورة اسرية لفطاع غزة من م بر إيريز عط  ال دود مع إسرائيل،    يتركه  داخل الفطاع، 

 ويغطع الم برا!
،  ين نفت إسرائيل 1662اب اد لجنو  لبنان عا  وأضاف: اص ي  أن  ماس أفشطت عمطية ا

من اياداتها هنا ، وتمكن م امه  من ال ودة لألراضا الفطسطينية الم تطة، لكن  400أك ر من 
الاروف اختطفت اليو ، ألن غزة والضفة كيان سياسا وا د، وسيكون من الص وبة إجبار إسرائيل 

ا ي نا ت ول غزة بنار ال ال  لبؤرة م ادية ألنها تض  عط  إعادة ايادات الضفة لمنازله  بالفوة، م
 ايادات متهمة بم اربة إسرائيلا.

وشر  مخاطر ااب اد المتواع لفيادات  ماس بالضفة بفوله: االتط ير األك ر سطبية عط   ماس أن 
ايادي  ااب اد يفرغ الضفة من الفيادات الميدانية والسياسية، والخوف أن تبف  ال ركة فا  الة فراغ

سرائيل ت اول توايف عمطية الخطيل لتمرير مخطط لتصفية ال ركة بالضفة،  فترة من الزمن، وا 
وسيكون ااب اد الفرار األاس  ضد  ماس، ألنه سيتر  عشرات ا حف من ال ناصر الميدانية دون 

 ايادة سياسية ومرج يات تنايميةا.
 
 امتصاص الضربة •

عن مخاوف  ماس من تصدير إسرائيل لتب ات عمطية الخطيل االمونيتورا ت د  فا مفال سابع 
 عطيها فا غزة، ب مطة عسكرية كبيرة ضدها اد تطال اغتيال ب ل اياداتها.

و صل االمونيتورا عط  وراة تفدير مواف داخل  ماس، ت  إعدادها فا األيا  األخيرة، جاا فيها: 
أن ااجرااات ال فابية ضدها فا الضفة اال ركة لديها اناعة تامة بوجود إجماع إسرائيطا عط  

تتجاوز عمطية الخطف فا الخطيل، ألن الجيع يفو  ب مطية عسكرية واس ة ومتد رجة لضر  
اواعدها ووجودها السياسا، ت ت غطاا م اولة الوصول لمنفذي ال مطية، وت تز  إسرائيل استغالل 

لتنفيذ عمطيات تمشيط دايفة لفترة طويطة، الفرصة ال سكرية  ت  النهاية، واستغالل األجواا الدولية 
 وامع اواعد  ماسا.

ول  يفتصر رد  ماس عط  ال مطة ااسرائيطية ضدها عط  البيانات والتصري ات، بل ت داه ل فد 
 ضره االمونيتورا مع عدد من األجن ة المسط ة، تفدمته   11/6لمؤتمر ص فا فا غزة يو  
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سرائيل، بطنها لن نفف مكتوفة األيدي أما  انتهاكات إسرائيل كتائ  الفسا ، التا اوجهت تهديدا ا
 ضدها فا الضفةا.

لكن النفاع السائد داخل  ماس، كما ورد فا وراة تفدير المواف الداخطية التا  صل عطيها 
االمونيتورا، اح يذه  باتجاه افت ال مواجهة عسكرية  امية مع إسرائيل فا هذه المر طة، عط  األال 

 ت  ح يت  من ها فرصة لتصدير إخفااها األمنا وعجزها ال سكري فا عمطية الخطيل إل  فا غزة، 
 غزة، إح إذا ت  فرل المواجهة عبر اغتيال شخصية كبيرةا.

واالت  ركة الجهاد ااسالما إن اأي استهداف إسرائيطا لطفطسطينيين فا الضفة سترد عطيه بكل 
مواجهة، ألن إسرائيل وجدت فا عمطية الخطيل مبررا جديدا اوة، ولن تكون ب يدة عن دائرة الرد وال

 لتص د اعتداااتها ضد الش   الفطسطيناا.
المطفت فا الوضع الميدانا فا غزة أنه يشهد رشفات صاروخية متبادلة بين إسرائيل ومجموعات 

دد مسط ة، ب ي  يسفط عدد من الصواريخ فا مدن إسرائيل الجنوبية، فيما يرد الطيران بفصف ع
 من األهداف فا غزة.

فإن األجواا التا تخي  عط   ماس فا غزة هذه المر طة، وففا  لما ذكره مسئول منها  أخيرا ..
الطمونيتورا يتم ل اب د  الرد بفوة عط   مطة إسرائيل ضدها فا الضفة، وامتصاص غضبها عف  

مؤ رة، اد يدخطها فا مواجهة ففدان المستوطنين ال ال ة، وأي رد من غزة يتجاوز صواريخ اطيطة غير 
كبيرة مع إسرائيل، وهنا تس    ماس لت شيد الرأي ال ا  الفطسطينا خطفها مع الفو  المسط ة، الذين 
أبدوا رغبته  باحنضما  إليها فا أي م ركة اادمة مع إسرائيل، مذكرا بالمفولة السائدة أن غزة تشبه 

 الرمال المت ركة، كل ساعة هنا  جديدا.
21/6/2114تور، الموني  

 
 " كرامة وحقوق" .. أزمة الجئي فلسطين 

 بيير كرينبول*
ت  مؤخرا السما  لمئة وعشرين طفال فطسطينيا بالخرو  من اليرمو ، وهو مخي  لالجئين الفطسطينيين 
فا دمشع، لتفدي  احمت انات ال امة. وخر  أولئ  األطفال الذين يبطغون من ال مر أرب ة عشر عاما 

الرع  التا ي دونها منزح له  وه  ما زالوا ي انون من الرع  وصدمة الفصف، ما يج طه  من سا ة 
 ض ايا لوا د من أبشع النزاعات فا واتنا ال اضر.
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وب د أسبوعين ت  السما  ألولئ  األطفال بال ودة ليطتئ  شمطه  ب ائالته  إل   ي  ت مل الم ونات 
مدنا م اصرون هنا   14،000ح تياجات الغذائية ل والا الغذائية لألم  المت دة عط  تطبية ربع ا

فا بيئة ااسية بشكل غير عادي يمكن أن يؤدي غيا  الرعاية الطبية فيها إل   دو  وفيات جراا 
  احت كان يمكن بسهولة م الجتها وشفائها فا وضع مغاير.

فسوة عط  كشف لفد كانت تط  ل اة  طوة ومرة فا آن م ا، ول اة مطساوية عميفة عمطت وب
الوضع ال ب ا الذي يواجهه أولئ  الططبة الصغار. وعالوة عط  ذل ، فها كناية تغطف بشكل عميع 

 مسطلة عد  استدامة وبفاا أزمة حجئا فطسطين عط  ما ها عطيه.
شخص اد  550،000إن أك ر من نصف الالجئين المسجطين لد  األونروا فا سوريا والبالغ عدده  

بسب  النزاع مع ت ول أك ر من نصف مخيمات الالجئين الفطسطينيين التا ت مل  ت رضوا لطتشريد
مخيما، إل  سا ات  ر . وفا يو  الالجئ ال الما، فإن م نة  12فيها احونروا، والبالغ عددها 

أولئ  السكان الذين غالبا ما يت  نسيانه  ينبغا أن يت  احعتراف بها وأن يت  فه  السياع الدراماتيكا 
 لذي ي انون فيه وبكامل ت فيداته من أجل البفاا عط  ايد ال ياة.ا

وب يدا عن سورية، فإن عد  احستدامة واست الة بفاا احمور عط   الها يواجه حجئا فطسطين الذين 
ي يشون فا الضفة،  ي  اح تالل ااسرائيطا وتوس ة المستوطنات عميع، متش   ومت دد األوجه. 

ض ون لناا  ااس من تفييد ال ركة يمن ه  من  رية التنفل. البدو الففراا فا إن حجئا فطسطين يخ
الضفة يواجهون عمطيات هد  لطمنازل ومصادرة لألراضا. ويواجه األطفال والمدنيون ال اديون 
تهديدات متزايدة جراا استخدا  الذخيرة ال ية من ابل الجيع احسرائيطا. وأد  الجدار ال ازل إل  

 ات بطكمطها. إن اح تالل رديف حجت ا  التنمية ولط ياة احاتصادية المخنواة بما تدمير مجتم
يصا بها من تجطيات مدمرة عط  اانسان الفطسطينا. ول طه من المفيد احشارة ال  أن م دل ان دا  

مطيون شخص وففا  خر مس  غذائا اامت  1،6، ما يؤ ر عط  %33األمن الغذائا بطغ ما نسبته 
 ونروا.به األ

أما فا غزة، فإن حن دا  التنمية ال ديد من المفاييس؛ ووا د من تط  المفاييس كان صادما لا بشكل 
 40،000عميع. إن عدد حجئا فطسطين الذين يطتون لألونروا لتسط  الم ونات الغذائية اد ارتفع من 

را فا غزة فا يومنا ال اضر. والتفيت مؤخ 400،000ليصب  أك ر من  2000شخص فا عا  
بط د رجال األعمال الذين كان عمطه مزدهرا فا السابع وأصب  اليو  يفف فا الطابور لتسط  
م ونات األونروا الغذائية، ما ي د ت وح مطساويا ي مل عط  إضفاا وجه إنسانا لمفهو  ان دا  

البطالة فا أوساط احستدامة وبفاا ال ال عط  ما هو عطيه اليو . وان دا  التنمية لها أوجه اخر ؛ ف



 
 
 

 

 
           38ص                                     3255 العدد:     21/6/2114 سبتال التاريخ:

 

. إن حن دا  احستدامة جانبا بيئيا مفطفا فا غزة؛ %40، وها عند النساا تبطغ %65الشبا  تبطغ 
من المياه غير صال ة لطشر ، ومن الم تمل أن تصب  المياه الجوفية بالكامل غير  %60 ي  إن 

ل لبصال  تماما فا ، وسيكون الوضع غير ااب2016صال ة لالستهال  البشري ب طول بداية عا  
إذا ل  يت  تغيير السياسات ال الية. وهنال  إشارات  الية اطيطة جدا تدلل عط  أن الوضع  2020عا  

 لن يزداد سواا.
إن التوا ات المستفبطية ألعداد حجئا فطسطين يمكن أن تخد  فا تسطيط الضوا عط  عد  استدامة 

، بطغ عدد المسجطين لد  األونروا ما مجموعه 2012أزمة الالجئين الفطسطينيين. مع نهاية عا  
 2016مطيون فا عا   5،15مطيون شخص. إن هذا الرا  من المتواع أن يرتفع ليصب   5،21

. إن عدد أولئ  المسجطين لدينا عط  أنه  اففرااا رسميا سيرتفع إل  2021فا عا   6،46وليصب  
 .2021مطيون شخص فا عا   1،1

يصب  من الضروري بشكل متزايد احستماع ألصوات الم رومين  ومع مرور كل يو ، فإنه
عاما،  66ولبصغاا لت ذيراته  الدائمة بخصوص ففدان مفدراته والخوف الذي ي يشون. وب د مرور 

ومع وجود ال ديد من األزمات األخر  التا تؤ ر فا منطفة الشرع األوسط وال ال ، فإن هنال  خطرا 
ط  مصيره  وأن يت  النار إليه باعتباره ااصة اديمةا. وأزع  هنا بطن إهمال  فيفيا بطن يت  الت تي  ع

 م نة حجئا فطسطين ي د مخاطرة ح يستطيع ال ال  أن يت مطها.
ومن مخي  اليرمو  مرورا بمخيمات الالجئين الفطسطينيين الكئيبة فا لبنان التا تضخمت أعداد 

من سورية، وصوح إل  مجتم ات الالجئين ااد  جديد  50،000ااطنيها مع وصول أك ر من 
الم اصرة خطف الجدار ال ازل فا الضفة وأولئ  الذين ي يشون فا دوامة تتراجع فيها طل المؤشرات 
فا غزة، فإن ان دا  احستدامة وبفاا الوضع عط  ما هو عطيه يطارد تفريبا كافة جوان  ال ياة. ل  

ئا أو يرغ  بطن يبف  حجئا. إن حجئا فطسطين ليسوا يسبع لا أن اابطت حجئا يريد أن يكون حج
 مختطفين. إن ندااه  ل ل عادل ودائ  لم نته  ح يمكن إنكاره ويج  عط  الجميع أن يسم ه.

ل  أن يت  ت فيع ذل  فإن لألونروا دور ت ويطا لتط به. خالل أواات السال  النسبا، فإن عمطنا فا  وا 
ت طي  والص ة وااغا ة والخدمات احجتماعية ي مل عط  ت زيز مجال التنمية البشرية فا  فول ال

ا ترا  ال فوع واحلتزا  بتطبيفها. وفا أواات ال ر ، فإن مساعداتنا الطارئة والجهود التا نبذلها 
ن كان ذل   لت زيز الصمود ت مل عط  التخفيف من ال رمان من ال فوع لد  الب ل،  ت  وا 

 بمستويات غير كافية.
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ات الذي تدخل أونروا فيه عفدها السابع، فإن إنجازاتها تت د  عن نفسها: لفد امنا بت فيع وفا الو 
ب ل من أعط  مستويات مكاف ة األمية فا الشرع األوسط إل  جان  ت فيع تخفيضات دراماتيكية 
فا م دحت وفيات الطفولة واألمومة. إن التزامنا ينافس التزا  أي من التزامات الالعبين عط  

لمستو  اانسانا، وذل  ب مطنا ت ت نيران الفصف لتفدي  عمطيات ااغا ة الطارئة فا سورية ولبنان ا
وغزة. إن هذا سيستمر إل  أن يت  التوصل ل ل لم نة حجئا فطسطين. ولفد رسخت فا ذهنا ومنذ 

 اليو  األول حستال  مهاما نفطة مركزية وا دة وها أن: وحية األونروا ليست لطبيع.
ننا أؤمن ايمانا عميفا بطن مساهمات األونروا مرتبطة بشكل و يع بمساهمات أولئ  الالجئين الذين إ

يشكطون الغالبية ال ام  من موافينا. وم ل بااا الالجئين، فإن الفطسطينيين أيضا لديه  إنجازاته  
أيضا جهات ولديه  ما يفخرون به. إنه  ض ايا لاط  تاريخا وا تالل و صار ونزاع. كما أنه  

فاعطة فا تنميته  من خالل المهارات التا ي سده  عطيها الك يرون فا هذا ال ال . وي ع 
لطفطسطينيين أن يكونوا فخورين بم دحت م و األمية عند أطفاله  وبطعط  مستويات الت صيل ال طما 

 التا  ففتها أجيال من المهنيين.
لمضيفة والمان ة عط   د سواا لطم افاة عط  إن جهود األونروا ستركز عط   شد جهود الجهات ا

منجزاتنا وت زيزها أك ر، وذل  فا الوات الذي نستمر فيه بإ ارة أهمية تزايد احعتراف بطن تط  
المساعدة الدولية ينبغا أن تطتا مع ت زيز ال فوع والكرامة. دعونا ح ننس  أن هذه ها أزمة ذات 

ألطفال الذين ي انون من صدمة الفصف فا اليرمو  أ  وجه إنسانا، سواا أكان ذل  يتم ل فا ا
يتم ل فا رجل األعمال السابع فا غزة الذي كان واافا فا طابور األونروا لتوزيع الم ونة الغذائية أ  
فا أي وا د من الماليين الخمسة من الالجئين المسجطين لدينا. وليس هنال  أي مساعدة مهما 

 عن  رمانه  من الكرامة وال فوع.بطغت ايمتها يمكنها أن ت وضه  
 المفول ال ا  لوكالة األم  المت دة اغا ة وتشغيل حجئا فطسطين

21/6/2114، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
للرئيس عباس وسلطته.. واالنتفاضة الثالثة قادمة حتمـا.. وعمليـة خطـف  ومخالبال نرى اسنانا  

 حنا المستوطنين الثالثة فضحت الجميع.. واليكم شر 
 عبد الباري عطوان

يت د  بطغة غريبة عطينا، فطغته ال ربية ح  ألنهل  ن د نفه  الرئيس الفطسطينا م مود عباس، ليس 
باس بها، وهو المدرس السابع، لكننا نت د  عن المفردات والجمل وم انيها التا يستخدمها والتا 
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فا الوطن ت ت اح تالل او فا ليس لها عالاة فا نارنا من اري  او ب يد باله  الفطسطينا 
 المنف .

 ادانةابل يومين واما اجتماع وزراا خارجية الدول احسالمية فا جدة كرس عباس جّل خطابه 
خطف  ال ة مستوطنين اسرائيطيين، واال ان هذه ال مطية وليس اح تالل وجرائمه، تدمر الش   

اجهزة المخابرات احسرائيطية، واال انه فا الفطسطينا ومشروعه الوطنا، وامتد  التنسيع احمنا مع 
كان وزراا  إذامصط ة الش   الفطسطينا، وجدد الت هد بمنع  دو  انتفاضة  ال ة، وح ن رف ما 

كان رد ف طه  فانه  ح فائدة ترج  منه   وأياالخارجية المسطمين صففوا له، او استهجنوا ااواله، 
 و كوماته .

انه يت د  اما  وزراا خارجية من دول اسالمية، وليس، اما  الرئيس عباس نسا، او تناس ، 
الكنيست احسرائيطا، او  ت  الكونغرس احمريكا، وكان عطيه ان يستغل هذه المناسبة لط دي  عن 
م اناة ش به ت ت اح تالل وليس عن م اناة احسرائيطيين المخطوفين واسره  وجرائ  اوات احمن 

ب  ها  إطارانسان فطسطينا بريا والز  به  فا السجون فا  500من  أك راحسرائيطية عط  خطف 
 المس ور عن المستوطنين ال ال ة المخطوفين.

*** 
را  “ ألبنااواحغر  من كل هذا وذا ، ان الرئيس عباس، وفا تصري ات جديدة، ولكن اما  مؤتمر 

لطدفاع عن  امخال او” اسنان“نية لطفيادة الفطسطي أصب هذه المرة، فاجطنا مرة اخر  بالفول انه ” ي
الش   الفطسطينا وت رير ارضه بال فل وال كمة، وااهر  رصا غير مسبوع عط  المستوطنين 
ال ال ة المخطوفين وتمن  عودته  سالمين، ولكنه ل  يتر   عط  اروا  الطفطين الطذين اتطتهما الفوات 

 ت طشة لطدماا فا مدينة الخطيل ومدن اخر .احسرائيطية وها تداه  البيوت م ل الذئا  الجائ ة الم
لطسططة التا يتزعمها الرئيس عباس، رغ  ان نارنا سطي  جدا، وح ن تا  ” اسنانا“وح ” انيابا“ح نر  

مع اواته ” مجانيا“ال  عدسات مكبرة، بل نر  استسالما وخنوعا لال تالل احسرائيطا، وت اونا 
ادة احسر  المضربين عن الط ا  فا سجون اح تالل وه  احمنية لمطاردة الشرفاا، وتكسير ار 

 با حف.
المخال  واحسنان التا يت د  عنها الرئيس عباس مخال  واسنان وهمية غير موجودة اح فا 

تمنع ” ال فل وال كمة“مخيطته، وح نر  اوات احمن الفطسطينية التا تدافع عن الش   الفطسطينا بة 
دة اعتفال ال شرات من الذين افرجت عنه  السططات احسرائيطية فا صففة مداهمة بيت وا د او اعا

 شاليط. جط اداحفرا  عن الجندي احسرائيطا 
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ذا افترضنا جدح ان هذه احسنان والمخال  ها تط  التا تتم ل فا  صول السيد عباس عط   وا 
توايع عط  ططبات احنضما  المت دة، فطيتفضل بال لألم عضوية فطسطين المراابة فا الجم ية ال ا  

ال  الم كمة الجنائية الدولية م طما طالبه ذراعه احيمن صائ  عريفات، لم اكمة مجرما ال ر  
 احسرائيطيين امامها، وهذه الخطوة ح ت تا  ال  اسنان او مخال  او  ت  ااافر.

و  ماس، هز الدولة كانت الجهة التا تفف خطفه، الدولة احسالمية ا وأياخطف الشبان ال ال ة، 
احسرائيطية وجذورها الهشة، واصا  اادتها فا مفتل، وب  الرع  فا نفوس احسرائيطيين، وزاد من 

 طول طوابيره  اما  السفارات احجنبية ب  ا عن مخر .
اوات احمن احسرائيطية التا اال اادتها انها ت رف كل مطيمترا فا الضفة الغربية واطاع غزة  بت 

ل  يصداها غير الرئيس عباس والمجموعة الم يطة به، فالخطية التا نفذت ” اكذوبة كبر “ها عمطيا ان
عمطية الخطف فض ت اسطورتها الوهمية، وكسرت هيبتها المزعومة م طما فض ت دموية اطاع 
عريل من احسرائيطيين خاصة الصف ة التا استفطبت عشرات ا حف منه  عط  الفيسبو ، 

با كل ساعة  ت  ي ود المخطوفون احسرائيطيون ال ال ة، هؤحا ه  الذين تسهر عر  بإعدا وتطال  
 اوات احمن الفطسطينية عط   مايته  واروا ه  ت ت مسم  التنسيع احمنا.

اسرائيل تفي   واجز عسكرية فا كل شبر من الضفة الغربية الم تطة، وتططع ال نان لطائرات 
سس، وتدس فرع المست ربين فا اوساط السكان، وتتبادل وتجند آحف ال مالا وال  االدورنزا

الخاطفة فا اختراع كل  الخطية، ومع ذل  تنج  ”الفطسطينية“الم طومات والمها  مع اوات احمن 
من  وألك رهؤحا وتصل ال  الشبان ال ال ة، وتخفيه  فا مكان ح يستطيع دود احرل م رفته 

واطالع سرا ه ، فان ” الفطسطينية“الل تواطؤ اوات احمن اسبوع، و ت  لو ت  اكتشاف مكانه  من خ
 الة الرع  فا اوساط احسرائيطيين واحرتبا  فا صفوف اواته  احمنية، وال ر  الكبير الذي واع 
فيه نتنياهو وجنراحته، تكفا كطها لتطكيد نجا  عمطية الخطف هذه، واعتبارها انجازا كبيرا لمن خططوا 

 تفوله ادبياته . لها ونفذوها  س  ما
*** 

مرة اخر  نطال  الرئيس عباس بان يت د  الطغة التا يفهمها احنسان الفطسطينا البسيط والم اصر 
والمهان، او يطتز  الصمت وهذا هو ال د احدن  حن الطغة التا يت د  فيها ح يفهمها اح 

فطسطينيين المنتف ين من السال  احسرائيطيون وداعميه ، ولكنه  ح ي ترموها، والفطط السمان من ال
احاتصادي الذي بذر بذوره تونا بطير مب و  الطجنة الرباعية، وم روف من هو بطير وح ن تا  ال  

 .أك راحسها  



 
 
 

 

 
           42ص                                     3255 العدد:     21/6/2114 سبتال التاريخ:

 

ريال المالكا، الذي يرع المط  ” المزمن“وزير خارجيته ” يطج “اخيرا نطال  الرئيس عباس ان 
 ماس? “ط  م ارضة اي انتفاضة  ال ة، وتهديده ل ركة عط  الجر  الفطسطينا المطته  بتطكيده ع

 بت واوفها خطف عمطية الخطف هذه، ويكرر است داد السططة لطب   عن  إذابالغاا المصال ة 
 ، والمساعدة فا ال  ور عطيه .المخطوفين

الش   الفطسطينا، م ل كل الش و  ال ربية، هو الذي يمط  احسنان والمخال ، وهو الذي سيدافع 
 وجدت اساسا. إذاهذا ” لبنية“ فطسنانهعن نفسه وي رر ارضه ويفي  دولته، اما الرئيس عباس 

21/6/2114رأي اليوم، لندن،   
 
 الهجوم على "حماس": استعراض القوة قد يتحول "خيبة أمل" 

 عاموس هرئيل
فا األفع. إن  ما زالت نفطة النهاية فا بداية اليو  السابع من عمطية اعودوا أيها احخوةا ح ُتر 

الجهد الواسع لط  ور عط  الفتيان ال ال ة وخاطفيه  من ا ماسا مستمر، لكن ل  يرد نبط ال  ا ن 
عن تفد  فا الب  . من الم طو  أنه اعتفل امخربونا من منطفة الخطيل. ويمكن أن ُنخمن أنه 

مخطوفين سري ا. ُتست مل ضد ب ضه  وسائل ت فيع مك فة عط  أمل انتزاع م طومات عن مصير ال
واد ي د  تفد  استخباري فا غضون ساعات ايضا، وتكفا اط ة م طومات  يوية صغيرة ُي صل 

 عطيها فا الط اة المناسبة كا ن  ر عط  الخطية و ل لغز مصير المخطوفين.
إن الجهد الضخ  لة ااوات األمنا ُمسوغ ب س  كل م يار، ألن عمل ال كومة أن تدافع عن 

الم طو  أنه  ينما يدور ال دي  عن  ال ة فتية أبرياا ُخطفوا فا طريفه  ال  بيوته   مواطنيها. ومن
فهنا  شرعية كامطة حست مال كل وسيطة عسكرية مناسبة. لكن يبدو أنه  ان الوات لنت د  ايضا 
 عن جان  مركزي فا ال مطية يتجاوز هدفها األصطا وهو الم ركة ضد ا ماسا فا الضفة الغربية.

فطسطينيا أك ره  من ا ماسا، وداه  مكات  ال ركة،  250الجيع احسرائيطا ال  ا ن ن و  اعتفل
وأغطع م طة فضائية، واستول  عط   واسي  وصادر و ائع. ويبدو أن الذراع ما زالت مبسوطة. إن 
عد  وجود مفاومة مسط ة فا الضفة ال  ا ن بصورة مططفة ج ل احسرائيطيين يؤمنون بطن هذه 

ة كطفتها رخيصة. ول  ُتططع من الفطاع ايضا سو  صواريخ اطيطة، رغ  أن الوسائل الدفاعية عمطي
صواريخ أك ر ك افة ب د  اطالعالمختطفة التا است مطها الجيع احسرائيطا تشهد عط  أنه يست د 

ية ذل . ولزيادة المس بة ا ماسا ت طيل سياسا واض  هو ارادة اسرائيل أن تفصل السططة الفطسطين
 مرة اخر  عن المنامة، ب د اتفاع المصال ة بينهما.
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بل إن الخطوات احسرائيطية ُتطابع بفدر ما مصط ة السططة الفطسطينية التا غضبت لطضرر الذي 
أ د ه احختطاف فا نارها بالجهد الفطسطينا فا السا ة الدولية. لكن لطم ركة عط  ا ماسا سيااا 

أكبر عار ل ع بسططة نتنياهو بسب  احفرا   شاليطمين ير  صففة سياسيا عميفا ايضا. ففد كان الي
سجينا عول الجندي المخطوف. وما زالت الصففة ت فل عط  رئيس الوزراا. واد ت د   1021عن 

الوزير نفتالا بينيت، الذي دفع باتجاه تمرير الفانون الذي يفيد احفرا  عن امخربينا، وت د  نتنياهو 
 شاليط ر بين يدي ذل  الشهادات  ول عودة ك ير ممن ُأفر  عنه  فا صففة فا بداية الشهر. وتك

 ال  ااحرها ا.
لهذا ي بر خطف الفتية عن خطر سياسا كبير من وجهة نار نتنياهو. فإل  جان  الت اطف الكبير 
مع عائالت المخطوفين أخذ ينشط غض  كبير ايضا فا اليمين وبين المستوطنين، فيج  عط  

ن عفا  ا ماسا ُيمّكن من تنفيس رئيس الوزر  اا أن يرك  هذا النمر كا ح يفع بين أنيابه. وا 
غض  الجمهور احسرائيطا، الذي يبدو أن أك ره يؤيد توجيه ضربة عسكرية مناسبة لطمنامة. وفا 
هذه األيا  ُيجر ساسة منضبطون عط  ن و عا  ال  ااوال مت مسة، ح عضو الكنيست ميري ريغف 

ا عضو الكنيست، شاؤول موفاز، وهو من الم ارضة، ال  تجنيد اوات اح تياط ففط. ففد دع
وت طي  ا ماسا فا الضفة، وكطنه ما زال رئيس هيئة احركان الذي ااد اواته ال  ا تالل مدن 

. لكن عمطية االسور الواااا كانت عمطية عادلة جاات ردا عط  موجة 2002الضفة فا آذار 
ل  نتيجة فورية ها التفطيل من التهديد لمواطنا اسرائيل. لكن عمطية اارها ا فاي ة، وأفضت ا

 اعودوا أيها احخوةا اد يتبين أنها مختطفة اطيال.
إن ال ماسة ك يرة ال  ا ن. وال مطية تتي  ادرا موفورا من فرص التصوير لرئيس الوزراا والوزراا. 

ياهو فيه فا مواع المدافع عن نفسه واد  طت تماما م ل برنامج ال مل السياسا، الذي كان نتن
بسب  احزمة الداخطية فا االطيكودا وفشطه فا م اولة إمالا انتخا  الرئيس التالا. ويمكن من وجهة 
نار الجيع احسرائيطا أن ُتر ، هذا احسبوع، ايضا مزايا فا الوضع الذي نشط، فالو دات ال سكرية 

در  بسب  احختالف فا الميزانية، عادت ال  نشاط التا كانت غاراة فا مها  شرطية ول  تكد تت
عمطياتا  فيفا، وعاد البريع ال  عيون الفادة والجنود الذين يرون أمامه  هدفا هو ال  ور عط  
المخطوفين. لكن  ينما يمر الوات ويتطخر ال ل اد تكون خيبة األمل كبيرة. إن الجيع احسرائيطا 

ادية، وهو شديد ال ماسة حست مالها فا اواات الطوارئ. هو جس  عاي  الفوة وذو ادرات غير ع
و ينما ح ُت رز النتيجة تميل الجيوع ال  أن تب   لنفسها عن سبل اخر  لطت بير عن ادرتها. 
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وعط  ال مو  كطما كانت ال مطية جرا ية بفدر أكبر )فا أ دا  ح تبطغ درجة  ر ( تكون أك ر 
 فا است مال اوة أوسع اد تكون لذل  نتائج غير مرغو  فيها. مهنية فا األك ر. و ينما يت  البدا

كان المئات من رجال ا ماسا، الذين اعتفطوا هذا احسبوع، فا اك ره  ه  المشتبه فيه  الم تادون. 
ولو كان لد  الشابا ا م طومات  فيفية عن مشاركته  فا ااحرها ا لكان من الم تمل أن ُي تفطوا 

اا فا الذراع السياسية لطمنامة، وله  صطة ضئيطة غير مباشرة بة ااحرها ا. ابل ذل . فطك ره  نشط
إن تطكيد ضر  االبنية الت تية المدنيةا يبدو ك مطية تااهرية اد تت ول ايضا ال  عمطية جوفاا. فما 
ها بالضبط البنية الت تية المدنية ومن م ن الوزراا واعضاا الكنيست الذين يتنفطون بين ااعات 

التطفاز ي ط  بالضبط م ن  ذل ؟ هل اسرائيل فا ال فيفة طول نفس اجراا طويل كهذا؟ عرل 
خر  الجيع احسرائيطا فا سنوات احنتفاضة ال انية أك ر من مرة فا عمطيات ااتصرت عط  ال مل 
ضد جم يات مدنية وشركات ااتصادية اشتُبه فيها أنها تؤيد ااحرها ا ت ت عنوان ااجت ا  الدااا. 
وفا جزا كبير من ال احت ُتركت صناديع الو ائع ب د ذل  ك جر ح ُيفط  فا مكات  احدارة 
المدنية، ألنه ل  يوجد من يترجمها سري ا ويستخر  منها الم طومات المططوبة. ومن المؤكد أنه يوجد 
داخل الجيع ايضا ضباط بدأوا يشكون فا فائدة هذه احتجاهات. وي رل مستشار ال كومة 

فانونا فا مبا  ات المجطس الوزاري المصغر خطا  م تدح  ُمشككا يريد تفييد الخطوات غير ال
 الم سوبة.

يبدو ال  ا ن أن احمور ما زالت تسير باستفامة. لكن ي سن أح تنس  اسرائيل اانون ا  ار غير 
الجنود أو اتل  المتوا ة. ف ينما تطول مدة عمطية تميل احمور ال  الت فد م ل واوع خسائر بين

مواطنين فطسطينيين. وت اول اسرائيل أن تفرل ما يشبه نااما جديدا فا الضفة الغربية دونما صطة 
مباشرة باحختطاف، وح تُبشر تجربة الماضا فا هذا المجال بالخير. ففد ت طفت اسرائيل مرة ب د 

فا لبنان، وكاد ي د   اخر  بط دا  تكتيكية كا تخر  فا م ار  كبيرة. و د  ذل  فا ال ربين
)وأواف فا غزة ألن  كومة اولمرت انتفطت ب د اسبوعين ونصف ال   صر  شاليطب د اختطاف 

احهتما  فا لبنان(. إن هذا التبج  يت ط  ا يانا، واد تفوي ا ماسا ب د الم ركة ال الية مكانتها 
 بصفتها راف ة راية النضال الفطسطينا، عط   سا  افت ا.

فا شوارع البالد، هذا احسبوع، أن نال ا الالفتات الكبيرة المصورة التا ُعطفت عط   يمكن بالسفر
مداخل بطدات ك يرة وفيها دعوة ال  اعادة الفتيان المخطوفين ال ال ة. إن الت اطف مؤ ر فا الفط . 

كون و ينما ُينشر آخر احمر الشريط المسجل لطمكالمة الهاتفية ال  مركز الطوارئ فا الشرطة سي
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مص وبا كما يبدو ايضا بفدر كبير من الغض  بسب  ال جز الذي ت  ااهاره فا الساعات التا 
 تطت احختطاف.

مع عد  وجود أدلة ااط ة يمتنع الجيع احسرائيطا واالشابا ا ال  ا ن عن البت بيفين فا مسطلة 
متناع عن توا ات مصير الفتيان. ومع ذل  ي سن أن ن ود فنفول بال ذر المططو  إنه ي سن اح

ن  مبالغ فيها. وليس الزمان الك ير الذي مر دون عرل مطط  ما من ابل الخاطفين بشر  خير. وا 
وسائل احعال  التا تصدر عنها سيناريوهات نهاية طيبة هوليوودية تتالع  دونما  اجة بمشاعر 

لتطكيد المستمر  ول هذه المشاهدين والُفراا. إن ايود الراابة عط  تفاصيل الت فيع مفهومة، لكن ا
 احمكانية بات يصل  د خداع الجمهور.

21/6/2114، "هآرتس"  
21/6/2114، األيام، رام هللا  

 
 التحتية لـ "حماس" و" الجهاد" بمعركة قصيرة البنيةال يمكن القضاء على  

 ال ميد ا تياط تسفيكا فوغل
ة ال اضر النار ال  المستفبل تكون  ينما ينفد الصبر يكون التفكير من البطن، و ينما تغط   ماس

هذه ها الط اات التا تُتطف  فيها عالمات الفشل احول  وعد  انتهاز الفرص. ت بت تجربة الماضا 
أننا كطما ترددنا فا اتخاذ الفرارات وأيدنا سياسة ااضر  سري اا اضطررنا ال  مواجهة عدو لدود 

أفضل وج  عطيه أن ي ط  كيف يطخذ نفسا طويال  أشد. ومن شاا أن يكون متفائال وأن يطمل بمستفبل
 ليكون مست دا ألن يض ا اليو  بطال مما ي تا  ال  التض ية به فا المستفبل.

 ر  لبنان ال انية، التا سمتها لجنة فينوغراد ااضاعة فرصة خطيرةا، وال مل المستمر المتتابع 
رهان عط  انتصار التصمي ، واسطلوا سكان لألذرع احمنية المختطفة فا لبنان وسورية ب دها، هما الب

خط المواجهة فا الشمال، الذين ي اون ب ياة طبي ية، واب  وا عما لد  نصر ي، الذي ما زال ينا  
فا مطجط ت ت األرل، و اولوا أن ُت اد وا احسد  دي ا   ميما  وهو الذي يصمت برغ  الضجيج 

لمرسطة عط  ارضه. ست صطون منه  جمي ا عط  ال الا الذي أ د ته تفجيرات ش نات السال  ا
 الجوا  نفسه، وهو أن ذا  هو نتيجة احستمرار والتصمي  الذي تاهره دولة اسرائيل.

يج  است مال اوة كبيرة لطفضاا عط  ااحرها ا فا مناطفنا، لكن الطريفة والتصمي  يج  أن يتغيرا، 
اد لت مل نتائج م ركة طويطة. فال يمكن ويج  تغيير تصور اساسه وااعدته هما الصبر واحست د

صواريخ دايفة أو  إطالعالفضاا عط  ااحرها ا ب مطية اسبوع تتضمن الفاا انابل ذكية من الجو أو 



 
 
 

 

 
           46ص                                     3255 العدد:     21/6/2114 سبتال التاريخ:

 

اصف مدافع. إن صور ذل  كطه رائ ة لكنها ح تكسر الرو  الم نوية لة ااحرها ا وح تفضا عط  
 عيون مفاتطينا أاو  وأك ر ردعا من كل طائرة. بنيته الت تية فا ال فيفة. فالطون احبيل فا

ي ودون سالمين أص اا ال   –عاد، ونفتالا  –إيال، وغيل  –نريد جمي ا أن نر  احبناا ال ال ة 
بيوته  فا أسرع وات ممكن. وعطينا أن نفصل فصال كامال بين جهد إعادته  وجهد الفضاا عط  

السامرةا. إن است مال الفوات كما يبدو فا وسائل احعال  بن  ا ماسا الت تية وادراتها فا ايهوداا وا
الااهرة ي بت أنه  ي مطون  فا عط  الجهدين، لكن اذا عاد احبناا وتوافت عمطية ااوات احمنا عط  

امخر ا لينت ر فا  افطة فا تل  -ح سم  ي -احرل و د  فا الغد اختطاف آخر أو خر 
كون ضاع هدرا. سي اد احبناا ال  البيت لكن ستستمر المهمة غير ابي ، فان كل الجهد الذي ُبذل ي

 السهطة لمنع اح دا  التالية.
ت مل ا ماسا فا ايهوداا واالسامرةا، لكن اساس اوتها فا اطاع غزة. وح يمكن الفضاا عط  
 ا ماس دونا الفضاا عط  اساس اوتها، وت ط  ا ماسا ايضا ذل ، ولهذا من المنطع أن نفرل أنه

ن التفكير فا  إذا ضاع الخناع عطيها فا ايهوداا واالسامرةا فإنها ستبذل كل جهد لضربنا من غزة. وا 
م ركة فا جبهتين يفل مضاجع كل الساسة المشاركين فا اتخاذ الفرارات، لكنه  من اجل ذل  

 أمنا. وأك ر أفضلبالضبط انتخبوا، أعنا حتخاذ ارارات ص بة تفضا ال  مستفبل 
ذه الم ركة الطويطة النار ال  الجوان  وت ديد كيف ستبدو صورة النهاية. إن االجهاد يج  فا ه

سفطت ا ماسا، بل سي اولون أن ي طوا م طها  إذااحسالماا ينتارنا فا الزاوية، ولن ي زنوا  فا 
 فا ايادة غزة. ويج  أن تكون منامة ااحرها ا المتطرفة هذه جزاا  من مهمة الفضاا عط  احرها 
ح أصب ت بديال اسوأ. ليس أبو مازن بالضبط م ال الزعامة الشجاعة، لكن الفضاا عط  البن   وا 
الت تية لة ا ماسا واالجهادا وشيئا من الضغط الدولا ال ربا والغربا يمكن أن ي ير فيه شيئا من 

 مسؤولية ال اك  عن مستفبل الفطسطينيين.
19/6/2114، "إسرائيل اليوم"  
21/6/2114، األيام، رام هللا  
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