
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية: االنتفاضة الفلسطينية أعظم ظاهرة عرفها التاريخ المعاصر

 اتفاقية "لتحييد المدنيين" في مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق

 خالل الحملة العسكرية اإلسرائيلية.. والعدوان يتواصلشهيدان في رام هللا ونابلس 

 "واال": الجيش اإلسرائيلي ينهي عملياته العسكرية خالل أيام خوفًا من انفجار الوضع بالضفة وغزة

 روبرت سيري ينفي تورطه في نقل أموال قطرية إلى حركة حماس

: االختطاف هو "هآرتس"عّباس لـ
 وقوات األمن الفلسطينّية جريمة

 عملية  34أحبطت أكثر من 
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  السلطة:
 5 يكشف عن تفاصيل مثيرة والفتة لالنتباه بشأن قضية التنسيق األمني مراسل القناة العاشرة العبرّية  
 6 في مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق "لتحييد المدنيين"اتفاقية   
 2 تلّوح بالخيار الدولي وتطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس األمن السلطة  
 8 غا: األردن لن يكون وطنًا بدياًل للفلسطينييناآل  
 8 السلطة تعيد حطام طائرة استطالع إسرائيلية  
 9 تمنع وصول الحوالة القطرية إلى حكومة التوافق "إسرائيل" :وزير العمل  
 9 االحتالل جرائم على األمثل الّرد هو األمني التنسيق وقف: البرغوثي مصطفى  
 01 وفاة وزير الصحة السابق مفيد المخلالتي  

 
  المقاومة:

 01 على مستجدات الوضع الفلسطيني بعد التصعيد اإلسرائيلي أمير الكويتطلع مشعل ي  
 01 هنية: االنتفاضة الفلسطينية أعظم ظاهرة عرفها التاريخ المعاصر  
 00 حماس: االنتفاضة قادمة بالضفة دون إذن أحد  
 03 الفوضى في الضفة كي تمهد للقيام بانقالب حالة من إيجادحماس تسعى إلى أحمد عساف:   
 04 بو شهال: اتفاق القاهرة ينص على عودة الموظفين السابقين ألعمالهمأفيصل   
 03 األمنية إلى عدم االنصياع لقرارات التنسيق األمني حماس يدعو منتسبي األجهزة في قيادي  
 03  على مواقع عسكرية لكتائب القسام وسرايا القدس ةغزة: غارات جوية إسرائيلي  
 05 لحلوةعين امخيم انتشار القوة األمنّية في  لمتابعة عزام األحمد في لبنان"السفير":   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 02 على قيام حماس بخطف المستوطنين: نمتلك أدلة قاطعة فلسطينيينالنتنياهو يرفض التنديد بقتل   
 02  قراطيةو ديم " دولةسرائيلو"إ ..مخجل""كية بمقاطعة المستوطنات يمر األكنيسة القرار  :نتنياهو  
 08 الوحيد القادر على حماية المنطقة يسرائيلاإلجيش السيناء و  في "داعش": "واشنطن"نتنياهو لـ  
 09 تدخل في األزمة العراقية نتنياهو يحذر واشنطن من أيّ   
 09 أهداف إسرائيلية ل عن الهجمات من األراضي السورية ضدّ يعلون: األسد مسؤو  
 31 دانون: يجب المساس بحياة الفلسطينيين لجذب انتباه العالم إلى محاوالت "إسرائيل" إعادة المخطوفين  
 31 ت العمل والتجارة واإلنتا أدرعي: االقتصاد المحلي في الضفة يتكبد خسائر بمجاال  
 30 بعد عملية الخطف تقر سلسلة منح بماليين الشواكل للمستوطناتاإلسرائيلية الحكومة   
 30 حجر في الخليل ضابط اسرائيلي: الخاطفون يشاهدون المونديال بهدوء ونحن نقلب كلّ   
 33 يوقف عمل قطار "سديروت" المحاذي لقطاع غزة خوًفا من "المقاومة"اإلسرائيلي وزير المواصالت   
 33 "إسرائيلـ"الشريك األفضل ل يز: عباسبير   
 34 لفلسطينيين إلى جحيمتحول ليل او  " تصعد من حملتها العسكرية بالضفةإسرائيل"  
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 34  "واال": الجيش اإلسرائيلي ينهي عملياته العسكرية خالل أيام خوفًا من انفجار الوضع بالضفة وغزة  
 33  نوت: الجيش اإلسرائيلي يعثر على أنفاق في الخليلو يديعوت أحر   
 33 النائب حنين الزعبي ضدّ جنائي الشرطة اإلسرائيلية توصي بتحقيق   
 33 "أشكول": قرارات "الجبهة الداخلية" بإلغاء مناصب مسؤولي األمن بتجمعات غزة عديمة المسؤولية  
 35 العقوبات على إلقاء الحجارة تسعى لتشديد يةسرائيلاإلحكومة هآرتس: ال  
صابة  سرائيلي يغير على مواقع سورية رداً الطيران اإل    36 في الجوالن ثالثةعلى مقتل إسرائيلي وا 
 36 طباءثالثون شخصية أكاديمية: قانون التغذية القسرية مناٍف للقانون الدولي ومبادئ قسم األ  
 36 "أموس": نرحب بمتابعة دول الجوار لكأس العالم على قمرنا الصناعي "إسرائيل"  

 
  األرض، الشعب:

 32 والعدوان يتواصل ..شهيدان في رام هللا ونابلس خالل الحملة العسكرية اإلسرائيلية  
 38 طائرات االحتالل تشن سلسلة غارات على قطاع غزة  
 39 المصلون المرابطون يصدون اقتحام المستوطنين لألقصى  
 39 سلطة البريد اإلسرائيلية تشرع ببيع حصتها في بريد صالح الدين لـ"عطيرات كوهانيم"  
 41 على إضراب األسرى اإلداريين.. وتجاهل غير مسبوق لحالتهم الصحية ستون يوماً   
 40 "أزمة الرواتب"بسبب  "فعالياتها"تهدد بتصعيد  "الموظفين في القطاع العام"نقابة غزة:   
 40 ال جثة فلسطيني توفى في مصرإلدخ فتح معبر رفح استثنائياً   
 43 عضو الكنيست أحمد الطيبي يرد على طبيب مستوطن توقف عن معالجة أطفال فلسطينيين  
 44 مسيرات شعبية غاضبة في األراضي المحتلة ضّد عدوان االحتالل والتنسيق األمني  
 44 المخيمات تحيي يوم الالجئلبنان:   

 
  ثقافة: 
 43 "المقاومة الشعبية الفلسطينية تحت االحتالل"كتاب طبر والعزة:   

 
  مصر: 
 43 "إسرائيل"نيابة أمن الدولة المصرية تحقق مع متهم بالتجسس لـ  
 45 بديل حماس "الجهاد اإلسالمي"قواعد اللعبة الجديدة بين السعودية والسيسي: و  

 
  عربي، إسالمي:

 46 نبيل العربي يبلغ كيري ضرورة وقف االستيطان فوراً   
 42 س لجنة تصفية االستعمارنائبًا لرئي "إسرائيل"موريتانيا تدين انتخاب   
سالمية بوصول خبراء اليونيسكو إلى القدس    42 مطالبة عربية وا 
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  دولي:
 48 حماسحركة روبرت سيري ينفي تورطه في نقل أموال قطرية إلى   

 
  مختارات:

 48 3105من الناتج في  %011بليون دوالر خسائر النزاع السوري والَدْين الخارجي  031: "إسكوا"  
 33 األردن: مديونية مرتفعة.. لكنها تحت السيطرة  

 
  تقارير
 33 خلفية تصريحاته األخيرةتحذر من حراك شعبي ضد عباس على  ةوسائل اإلعالم اإلسرائيليتقرير:   

 
  حوارات ومقاالت:

 36 د. عدنان أبو عامر... هل ترد حماس على التصعيد اإلسرائيلي ضدها؟  
 38 حلمي موسى... اختطاف في الضفة لكن المواجهة قد تغدو شاملة  
 51 محمد سيف الدولة... في الوجدان العربي وصورة الفلسطينيأبو مازن   
 53 سيفر بلوتسكر السقوط في وحل "حماس"...  
 53 اليكس فيشمان... حرب جديدة على غزة إشباعًا لغريزة االنتقام..؟  

 
 52 :صورة

*** 
 
 عملية 34: االختطاف هو جريمة وقوات األمن الفلسطينّية أحبطت أكثر من "هآرتس"عّباس لـ 

صحيفة أن  ،زهير أندراوسنقاًل عن مراسلها الناصرة من  33/6/3103رأي اليوم، لندن،  ذكرت
ة الفلسطينّية، محمود )هآرتس( العبرّية نشرت في عددها الصادر األحد مقابلًة مع رئيس السلط

 3022عّباس، شّدّد فيها على أّن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينّية تمكّنت منذ بداية العام 
محاولة خطف واستهداف إسرائيليين، الفتًا إلى أّن قوات األمن  42الماضي إحباط ما ال يقل عن 

دهم سالمين إلى داخل الخط األخضر، عينها تنقذ إسرائيليين يدخلون إلى المدن الفلسطينّية وتعي
وتابع قائاًل للصحيفة العبرّية إّنه ال ُيريد التذرع، لكّن عملية االختطاف، أضاف، وقعت في المنطقة 

(A التي ُيسيطر عليها اإلسرائيليين، عالوة على ذلك، أردف عّباس قائاًل إّن الطرف اإلسرائيلّي ،)
ساعة من وقوعها، وبعد ذلك مباشرة  23ختطاف بعد مرور أبلغ الطرف الفلسطينّي بوقوع عملية اال

 بدأت األجهزة األمنّية بعمليات البحث عن الخاطفين، على حّد قوله.
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وفي معرض رّده على سؤال قال رئيس السلطة: لقد قلت إّن عملية االختطاف هي جريمة، لكن هل 
ن مقتلهم؟ وهل سيندد هو أيًضا بذلك؟ هذا يبرر قتل فتية فلسطينيين بدم بارد؟ ماذا سيقول نتنياهو ع

 وانظروا ماذا يحدث في األيام األخيرة في الضفة الغربية كلها. العنف وهدم البيوت. هل هذا مبَرر؟
وتابع عّباس قائاًل إّنه على رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، أْن يرى كيف يقوم جنوده 

 بالتصّرف بحّق الفلسطينيين.
: ماذا سأقول لعائالت الفتية الفلسطينيين الذين قتلوا؟ لماذا قتلوا؟ نحن بشر مثلكم. هل متسائالً 

بإمكان حكومة إسرائيل أن تظهر المشاعر نفسها والقول إّنهم بشر ويستحقون الحياة؟. باإلضافة إلى 
معه.  ذلك، شّدّد رئيس السلطة على أّن الشعب الفلسطيني يعيش حالة إحباط جراء كيفية التعامل

وكأّن اإلسرائيليين بشر والفلسطينيين ليسوا كذلك. وأوضح للصحيفة العبرّية: نحن ال نريد اإلرهاب 
 وال نريد الحرب. إننا نريد السالم، على حّد تعبيره. 

في رده على سؤال حول مصير حكومة الوفاق قال  أن عباس 33/6/3103، 38عرب وأضافت
 ية معلومات مؤكدة بأن حماس تقف وراء عملية االختطاف".إنه "ليس لدي أ الوطني الفلسطينية،

وأضاف: "هل توجد لدى نتنياهو معلومات كهذه؟ وال أعتزم معاقبة أحد بسبب شبهات أو ألن نتنياهو 
يدعي شيئا ما. وعندما يكون لدى نتنياهو معلومات فليطلعني عليها وستعالج الموضوع وفقا 

 لقوانيننا".
أنه في حال اتضح أن لحماس عالقة بالعملية، إنه "عندما تتضح الصورة  وتابع عباس، ملمحا إلى

سنقرر كيف سنعمل. وسينبع موقفنا من المصلحة الفلسطينية وسيتأثر من شكل عالقاتنا مع 
 إسرائيل". 

وتطرق عباس إلى المصالحة الفلسطينية وقال إن الجهود لتحقيقها ما زالت مستمرة وهدفها الرئيسي 
 تخابات عامة فلسطينية.هو إجراء ان

وعقب مكتب نتنياهو على المقابلة بأن "أقوال أبو مازن ستكون ذات معنى حقيقي عندما يفكك 
وتدعو إلى القضاء على  الحلف مع المنظمة اإلرهابية حماس المسؤولة عن خطف الفتية الثالثة

 إسرائيل".
 
 ة لالنتباه بشأن قضية التنسيق األمنييكشف عن تفاصيل مثيرة والفت مراسل القناة العاشرة العبرّية 

كشف مراسل القناة العاشرة العبرّية عن تفاصيل مثيرة والفتة لالنتباه بشأن قضية التنسيق األمنّي بيين 
سرائيل.  السلطة الفلسطينية وا 
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وقال الُمراسل، أفي إيسخاروف إّن السلطة الفلسطينية أفرجت عن عدد من عناصر حماس المعتقلين 
التحقيق معهم في قضية المستوطنين المفقودين، ومن ثم تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي  لديها بعد

 باعتقالهم والتحقيق معهم في إطار التنسيق األمنّي.
سرائيل  وأكّد على أّنه لن يستفيض أكثر في هذه المعلومات، مشيًرا إلى أّن السلطة الفلسطينّية وا 

بعدما تحقق مع معتقلين حماس، تقوم باإلفراج عنهم، وُتسّلم تلعبان سياسة الباب الدوار، فالسلطة 
المعلومات إلسرائيل، وبعد ذلك تقوم قوات األمن اإلسرائيلّية باعتقالهم والتحقيق معهم، على حّد قول 

 المصادر األمنّية في تل أبيب، التي قامت بتسريب النبأ للقناة العاشرة.  
 33/6/3103رأي اليوم، لندن، 

 
 في مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق "لتحييد المدنيين" اتفاقية 

الفصائل ، أن هبيه محمد نقاًل عن مراسلتها دمشق من 34/6/3103القدس العربي، لندن،  ذكرت
والتشكيالت العسكرية في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق وقعت اتفاق مع قوات النظام 

لى تحييد مخيم اليرموك بشكل كامل عن األحداث السوري والسلطة الفلسطينية، ينص االتفاق ع
 والتطورات التي تشهدها الساحة السورية.

وتم توقيع االتفاق في مبنى بلدية مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، بحضور ممثلين عن كل 
من المجلس المدني والمجلس المحلي ومنظمة األونروا وممثلي الحراك الشعبي والهيئات اإلغاثية 

خيم، وممثلين عن الحراك العسكري وممثلين عن النظام وعن السلطة الفلسطينية وذلك حسب ما بالم
 «.القدس العربي»تحدث الناشط رامي السيد لي 

وأضاف المصدر نفسه ان االتفاق ينص على وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم اإلدارية لضمان 
سكرية مشتركة متفق عليها، وتشكيل قوة من خارج المخيم، وتشكيل لجنة ع« مسلح»عدم دخول أي 

أمنية لحفظ األمن داخل المخيم، ومنع دخول أي شخص متهم بالقتل حاليًّا لحين إتمام الُمصاَلحة 
األهلية، كما نص االتفاق على أن أي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسلًحا يدخل بشكل 

يًّا، وضمان عدم تعرُّض المخيم ألي عمل مدنّي، وضمان عدم وجود سالح ثقيل داخل المخيم نهائ
عسكرّي، وفتح المداخل الرئيسية مثل شارع اليرموك وشارع فلسطين وتجهيز البنى التحتية، والتعهد 

 من جوار المخيم من كافة المناطق من الدخول إلى المخيم نهائيًّا.« مسلح»بمنع أي 
مدير الدائرة السياسية ، أن أ ف ب لةمن دمشق نقاًل عن وكا 34/6/3103الحياة، لندن، وأضافت 

«: فرانس برس»في منظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي قال لوكالة 
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توصلنا السبت إلى اتفاق قضى بخروج جميع المسلحين من المخيم برعاية الدولة السورية ومنظمة »
سيبدأ تنفيذه »فير عبد الهادي إلى أن االتفاق وأشار الس«. التحرير الفلسطينية ووافق عليه المسلحون

 «.خالل ساعات
ونص االتفاق على انتشار المسلحين في محيط المخيم وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين 
زالة األنقاض والسواتر الترابية ودخول ورش الصيانة تمهيدًا لعودة السكان وبدء  ورفع الحواجز وا 

 د الهادي.مؤسسات الدولة بالعمل، بحسب عب
وجود نيات جادة تمثلت بااللتزام بوقف إطالق النار منذ الساعة »ولفت المسؤول الفلسطيني إلى 

لكننا »، مضيفًا: «ت غ السبت( وال تواجهنا عقبات 22،00السادسة من مساء )أول من( أمس )
 «.ننتظر بحذر نظرًا للتجارب السابقة

 
 لسة عاجلة لمجلس األمنالسلطة تلّوح بالخيار الدولي وتطالب بعقد ج 

أعلنت القيادة الفلسطينية أمس أنها شرعت في اتصاالت مكثفة لعقد جلسة : محمد يونس –رام هللا 
عاجلة لمجلس األمن للبحث في توفير حماية للشعب الفلسطيني إثر تصاعد العملية العسكرية 

 من الشهر الجاري. 23 اإلسرائيلية الجارية في الضفة الغربية منذ فقدان ثالثة مستوطنين في
وضع حد للعدوان اإلسرائيلي الغاشم »وقالت القيادة في بيان لها إنها بدأت بالتحرك بهدف 

 «.والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية لشعبنا
م إلى عدد من إن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى االنضما« الحياة»وأكد مسؤول فلسطيني رفيع لي 

 المنظمات الدولية في حال استمرت الحملة العسكرية اإلسرائيلية.
وحذرت القيادة الفلسطينية أمس من حدوث تدهور خطير في حال استمرت الحملة العسكرية 

إن العدوان اإلسرائيلي المتمادي منذ أيام، من أعمال قتل أسفرت »اإلسرائيلية، وقالت في بيان لها: 
تة من أبناء شعبنا، وانتهاك حرمة المنازل، واقتحام المؤسسات والجمعيات عن استشهاد س

عادة اعتقال من تم إطالق سراحهم وفق االتفاقات، بذريعة البحث عن  والجامعات، واعتقال المئات وا 
المستوطنين المفقودين الثالثة، يعني أن الحكومة اإلسرائيلية تدفع الوضع باتجاه المزيد من التأزم 

 «.فجارواالن
إن إسرائيل تستغل  "الحياة"وقال الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لي 

كل ما تقوم به »حادث فقدان المستوطنين الثالثة من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية. وأضاف: 
إسرائيل تهدف من  ورأى أن«. إسرائيل هو اقتحام جامعات وجمعيات واعتقال أشخاص اعتقلوا سابقاً 
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تسعى إلى تجنيد دعم دولي واسع من أجل إنهاء »وراء الحملة إلى إحراج السلطة التي قال إنها 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  «.االحتالل وا 

 34/6/3103الحياة، لندن، 
 

 االغا: األردن لن يكون وطنًا بدياًل للفلسطينيين 
النظر في  بإعادةلمنظمة التحرير زكريا االغا االردن ولبنان طالب عضو اللجنة التنفيذية  :رام هللا

قراراتهما التي اتخذت لمنع دخول الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى اراضيهما والسماح 
لهؤالء الالجئين بدخول اراضيهما تخفيفًا لمعاناتهم مؤكدًا على الطبيعة المؤقتة للوجود الفلسطيني 

 يوف لحين عودتهم الى ديارهم.على أراضيهما كض
( 23في الجلسة االفتتاحية الجتماعات الدورة ) أمسجاءت اقوال االغا خالل كلمته التي القاها 

لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة األردنية 
 .عمان

، أجنبيطين الالجئين في أي قطر عربي أو وشدد على ان موقف منظمة التحرير يرفض وبشدة تو 
مؤكدًا في الوقت أن األردن لن يكون وطنًا بدياًل للفلسطينيين، وان بوصلة الالجئين الفلسطينيين 

طبقًا لما ورد في  44تتجه فقط نحو العودة الى فلسطين والى اراضيهم وديارهم التي شردوا منها عام 
ه ألوضاع الالجئين الفلسطينيين الصعبة والمأساوية جراء واشار د. االغا في كلمت . 224القرار 

استمرار تقليص األونروا لخدماتها بفعل األزمة المالية والتطورات الميدانية التي تشهدها بعض البلدان 
 العربية.

 34/6/3103الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 السلطة الفلسطينية تعيد حطام طائرة استطالع إسرائيلية 

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن أجهزة األمن الفلسطينية التي سيطرت : الرجوب ضعو -الخليل
على طائرة استطالع يصل طولها إلى متر وسقطت في مدينة الخليل، قامت بإعادتها إلى الجانب 

 اإلسرائيلي.
وذكرت مصادر إسرائيلية أّنه بعد ساعات من التوتر بين أجهزة األمن الفلسطينية والجيش 

رائيلي، أعيدت بقايا طائرة االستطالع التي هبطت بواسطة منطاد في منطقة عين سارة وسط اإلس
 مدينة الخليل.
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ولم يتضح بعد ما إذا كان هبوط الطائرة جاء اضطراريا أم أن قوات االحتالل قد زودتها بأجهزة 
م الطائرة أو تنصت، وقد رفضت األجهزة األمنية الفلسطينية السماح لوسائل اإلعالم بتصوير حطا

 االقتراب من الموقع الذي وجدت فيه.
 34/6/3103نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "إسرائيل" تمنع وصول الحوالة القطرية إلى حكومة التوافق :وزير العمل 

قال وزير العمل مأمون أبو شهال إن السلطات "اإلسرائيلية" تمنع وصول : محمود أبو راضي-غزة 
جبارها على عدم الحوالة المالية القطرية إل ى حكومة التوافق عبر الضغط على مؤسسات دولية وا 

 تحويل األموال لها.
وأكد أبو شهال في تصريح خاص لوكالة "الرأي" األحد، أن سلطات االحتالل تمارس ضغوًطا على 

 تلك المؤسسات لمنعها من تحويل األموال للحكومة لصرف رواتب موظفي قطاع غزة.
ب ال زالت تتراوح مكانها، وتحتاج لمزيد من الوقت لبحث آليات جديدة إليصال وأشار إلى أزمة الروات

 الحوالة القطرية لصندوق الحكومة.
 33/6/3103، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل جرائم على األمثل الّرد هو األمني التنسيق وقف: البرغوثي مصطفى 

 وقف ضرورة على البرغوثي، مصطفى ،"الفلسطينية وطنيةال المبادرة حركة" عام أمين هللا: شدد رام
 الرد بمثابة سيكون ذلك أن معتبراً  اإلسرائيلي، االحتالل دولة مع األمني التنسيق أشكال كافة

 .المحتلة الغربية الضفة في اإلسرائيلية العسكرية الهجمة على المناسب
 على والفوري الحازم الرد إن" ،(6|33) األحد اليوم ،"برس قدس" تلقته بيان في البرغوثي وقال

 الفوري باإلعالن يكون ومؤسساته ومخيماته وقراه ومدنه الفلسطيني للشعب االحتالل جيش استباحة
 ."وجيشها إسرائيل مع األمني التنسيق أشكال كل وقف عن
 تقترفه ما على االحتالل دولة ومحاكمة الدولية الجنايات لمحكمة التوجه إلى الفلسطيني النائب ودعا
 .المحتلة األراضي في ارتكابها تواصل التي الحرب جرائم وعلى الفلسطيني الشعب بحق

 33/6/3103قدس برس، 
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 وفاة وزير الصحة السابق مفيد المخلالتي 

توفي، صباح االثنين، وزير الصحة الفلسطيني السابق مفيد المخلالتي بعد تعرضه لجلطة في : غزة
 ية قلب مفتوح في المستشفى األوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.القلب أثناء إجرائه عمل

وأفنى المخلالتي عمره في خدمة المجال الصحي في قطاع غزة، والعمل على تطويره لالرتقاء 
 بالكوادر البشرية وتحسين مستوى الصحة، حيث أسس كلية الطب بالجامعة اإلسالمية.

كطبيب جراح لسنوات، ثم أستاًذا جامعًيا في عدد من  وتنقل للعمل بين أكبر المستشفيات العالمية
الجامعات الدولية، ثم تقلد منصب وزير الصحة في الحكومة السابقة، وكانت له عالمات بارزة في 

 تطوير القطاع الصحي. 
 34/6/3103وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 تصعيد اإلسرائيليعلى مستجدات الوضع الفلسطيني بعد ال أمير الكويتطلع مشعل ي 

أجييرى خالييد مشييعل، رئيييس المكتييب السياسييي لحركيية حميياس، اتصييااًل هاتفيييًا مييع أمييير دوليية : الكويييت
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح مساء األحد، أطلعه خالله على آخر مستجدات الوضع 

ي ضيد الشيعب الفلسطيني، ووضعه في صيورة التصيعيد الصيهيوني الخطيير وحميالت العقياب الجمياع
ضراب األسرى اإلداريين.  الفلسطيني ورموزه الوطنية، وا 

ودعا مشيعل سيمو أميير دولية الكوييت بصيفته رئيسيًا للقمبية العربيية إليى التحيّرك عليى المسيتوى العربيي 
والييدولي للضييغط علييى االحييتالل ميين أجييل وقييف عدوانييه الغاشييم علييى الشييعب الفلسييطيني فييي الضييفة 

 عمل على إطالق سراح األسرى الفلسطينيين.الغربية وقطاع غزة، وال
بييدوره، وعييد سييمو أمييير دوليية الكويييت بالعمييل والتحييّرك الفاعييل لحماييية الشييعب الفلسييطيني ميين جييرائم 

 االحتالل ووضع حّد لعدوانه المتواصل.
 33/6/3103المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 صرهنية: االنتفاضة الفلسطينية أعظم ظاهرة عرفها التاريخ المعا 

أكد نائيب رئييس المكتيب السياسيي لحركية حمياس رئييس حكومية غيزة السيابقة إسيماعيل هنيية أن : رفح
 االنتفاضة الفلسطينية هي أعظم ظاهرة عرفها التاريخ المعاصر.
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وقال هنية في كلمة مقتضبة له خالل تقديمه واجب العزاء لعائلية الشيهيد القسيامي حسيين مسيعود فيي 
(، إن تحرك شباب الحجارة بالضفة الغربية المحتلة وفيي 6-33األحد ) رفح جنوب قطاع غزة  مساء

 خليل الرحمن يعيد االعتبار لمفهوم االنتفاضة الحقيقي.
ووجه هنية التحية ألهل الضفة المحتلية والخلييل "التيي خرجيت مين تحيت ركيام السينين لتعييد االعتبيار 

 لمشروع المقاومة وللقضية الفلسطينية"، حسب تعبيره. 
شيياد هنييية بعزيميية أهييالي شييهداء القسييام السييتة الييذين استشييهدوا بانهيييار النفييق شييرق حييي الشييجاعية وأ

بمدينة غزة، وقال: "جئنا لمؤازرة عائالتهم فوجدنا معنويات تشد من أزرنا نحين وهيذا يليل عليى صيدق 
 ومدى انتماء شعبنا للمقاومة وأن هناك جياًل سيصنع التحرير".

 33/6/3103، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 حماس: االنتفاضة قادمة بالضفة دون إذن أحد 
أكيدت حركية حمياس، أن جمييع الظيروف مهيئية النيدالع انتفاضية جدييدة : محميود هنيية -الرسيالة نيت

باألراضيييي الفلسيييطينية، وأنهيييا لييين تسيييتأذن أحيييدا أو تأخيييذ قيييراًرا مييين أي جهييية كانيييت لتشيييتعل فيييي وجيييه 
اس حسام بدران في تصريح لي"الرسالة نيت"، األحيد، إن األوضياع وقال القيادي في حركة حم المحتل.

لالنتفاضييية بيييدأت تتنيييامى فيييي ضيييوء التصيييرفات العدوانيييية لالحيييتالل بالضيييفة، وفشيييل األفيييق السياسيييي 
 لمشروع السلطة.

وأشار بدران إلى أن الشعب هو وحده صاحب القرار والتوقيت في اندالع االنتفاضة، وأنيه قيادر عليى 
 وسائل والطرق التي يواجه بها المحتل.إبداع كل ال

وفي رده إن كانيت العملييات االستشيهادية سيتكون حاضيرة، أجياب، أن جمييع األشيكال سيتكون، ولكين 
 قيادة المقاومة هي من ستحدد طبيعة الشكل المناسب والتفاصيل بحسب المصلحة التي تراها.

ضييفة والقطيياع، بييزعم البحييث عيين وصييّعدت قييوات االحييتالل ميين عييدوانها ضييد الشييعب الفلسييطيني بال
 ثالثة من جنوده المختفين قرب الخليل.

وشّدد على أن بوصلة المقاومة متجهة نحو االحتالل فقط، لكنه حذر من أن الشعب لين يتسيامح ميع 
 من خان قضيته وتآمر عليها، في إشارة إلى سلوك السلطة القائم على التنسيق األمني.

نفيذ المصالحة حتى الرميق األخيير، والتيي تينص عليى ضيرورة أن وأضاف بدران أن حماس ملتزمة بت
 توقف السلطة التنسيق األمني مع االحتالل، وأن الشعب بات عالًما فيمن يخالف بنود هذا االتفاق.

 34/6/3103، الرسالة، فلسطين
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 الفوضى في الضفة كي تمهد للقيام بانقالب حالة من إيجادحماس تسعى إلى أحمد عساف:  
: استنكر أحميد عسياف، المتحيدث باسيم حركية فيتح، الحملية التيي تسيتهدف فادي أبو سعدى -م هللارا 

 للعيدوانالفلسطينية، معبرًا بيأن هيذه الحملية وفيي هيذا الوقيت اليذي يتعيرض فييه شيعبنا  األمنيةاألجهزة 
ومخططييات  ياإلسييرائيلي، هييي وصييفة خطيييرة لنشيير بييذور الفتنيية الداخلييية خدميية لالحييتالل اإلسييرائيل

اإلسرائيلي لمعركة داخلية تستنزف  نتنياهو، لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المعركة مع االحتالل
 .قوانا

وأسيييرى  مناضيييلونعسييياف قيييال فيييي بييييان رسيييمي، "إن أبنييياء األجهيييزة األمنيييية هيييم أبنييياء شيييعبنا، وهيييم 
وبمسيؤولية للمحافظية  يعمليونالييوم محررون، قدموا آالف الشهداء وال يزال المئيات مينهم أسيرى، وهيم 

اإلسرائيلي الفرصية، وتخليق المبيررات  االحتاللعلى اإلنجازات والمكتسبات الوطنية التي تتحين دولة 
 ".لالنقضاض على هذه المكتسبات

األمنيية، ميذكرا بميا  األجهيزةوأدان حملة التحريض التي تقوم بها أجهزة إعالم حماس ومسيؤوليها عليى 
وكيييف أن التيياريخ  3003عييام  بييه حميياس ميين حمييالت قبييل انقالبهييا الييدموي علييى الشييرعية فيييقامييت 

الفوضى في الضيفة كيي تمهيد للقييام بيانقالب،  يعيد نفسه، قائال "إن حماس تسعى إلى خلق حالة من
الفلسييييطينية والمشييييروع الييييوطني الييييذي بنيييياه الشييييعب الفلسييييطيني  وتقيييييم سييييلطتها علييييى أنقيييياض الدوليييية

 ".عقود من الزمان ته الجسام عبربتضحيا
االنجيييرار وراء  ودعيييا عسييياف جمييياهير شيييعبنا وقيييواه السياسيييية الوطنيييية ألخيييذ الحيطييية والحيييذر، وعيييدم

أرضييه، مشيييرا إلييى مييا  علييىاإلشيياعات المغرضيية التييي تسييتهدف وحييدة الشييعب الفلسييطيني ومسييتقبله 
العربيييية، األمييير اليييذي قيييد تسيييتغله  يجيييري مييين حولنيييا فيييي الشيييرق األوسيييط مييين محييياوالت تفكييييك لليييدول

 .الوطنية العادلة إسرائيل لتمرير مخططاتها ضد شعبنا وقضيته
تحقيق آمال  حتىوأكد المتحدث باسم حركة فتح أن حركة فتح ستبقى قائدة وحامية المشروع الوطني 

قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ين، وقيال "إن )فيتح( وعيودة الالجئي شعبنا بالحرية واالستقالل وا 
بتنفيييييذ مخططيييياتهم التييييي تلتقييييي مييييع مخططييييات  ليييين تسييييمح للعييييابثين وأصييييحاب األجنييييدات المشييييبوهة

 ".االحتالل
 34/6/3103، القدس العربي، لندن
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 بو شهال: اتفاق القاهرة ينص على عودة الموظفين السابقين ألعمالهمفيصل أ 

اتفياق القيياهرة  أنالييدكتور فيصيل أبيو شييهال:  قييال عضيو قييادة حركيية فيتح فييي قطياع غيزة حسين جبير:
إليى أعميالهم فيي الضيفة  3003الذي وقعته الفصائل ينص عليى عيودة جمييع الميوظفين قبيل حزييران 

 الغربية وغزة بما يشمل المفصولين مع إعطائهم حقوقهم.
ميير إلييى علييى الفصييائل التييي وقعييت علييى هييذا االتفيياق أن تشييرح هييذا األ أنوأكييد أبييو شييهال لييي "األيييام" 

 يعرقل عودة الموظفين إلى أعمالهم. أنعناصرها، مؤكدًا انه ال يحق ألي كان 
ذا ليم تعيرض أيية جهية ميا تيم التوصيل إلييه عليى  وقال "نحن نعلم على ماذا وقعنيا فيي اتفياق القياهرة وا 

 عناصرها فهي تتحمل المسؤولية عن ذلك".
دارييية والقانونييية بعييد عييودة المييوظفين إلييى اتفيياق القيياهرة نييص علييى تشييكيل اللجنيية اإل أنوأشييار إلييى 

 أعمالهم، مؤكدًا أن لجنة قانونية أخرى ستبحث أية تظلمات أو اعتراضات قد تقدم.
وكانييت نقابيية مييوظفي غييزة المقربيية ميين حميياس أكييدت أنهييا ليين تسييمح بعييودة المييوظفين السييابقين إلييى 

مييج مييوظفي الدوليية فييي قطيياع غييزة أعمييالهم دون عييودة المفصييولين والمقطوعيية رواتييبهم، إضييافًة إلييى د
 بموظفي الضفة الغربية عبر سلم مالي موحد وصرف الرواتب.

وقال أبو شهال إن التهديد بإغالق البنوك واالحتجاجات التي تهدد بها نقابة غزة تتعارض مع القيانون 
بنييوك والنظييام وهييي تصييرفات غييير مسييؤولة، داعيييا األجهييزة األمنييية إلييى تحمييل مسييؤولياتها وحماييية ال

عيادة بنياء األجهيزة  والمواطنين سواسية بعيدا عن االنتماء الفصيائلي إليى حيين اسيتكمال مليف األمين وا 
 األمنية.

وطالييب أبييو شييهال حكوميية  ونييوه إلييى أهمييية أن تتلقييى األجهييزة األمنييية تعليماتهييا ميين وزييير الداخلييية.
لية، مشييرا إليى أهميية عيدم اليبطء فيي التوافق الوطني بالقيام بدورها ومسؤولياتها رغيم العوائيق اإلسيرائي

 التنفيذ.
 أنمسؤولية الفصائل اآلن انتهت بعد تشكيل الحكومة التيي تتكيون مين وزراء مسيتقلين يجيب  أنوأكد 

 يعملوا بحرية ودون قيود فصائلية.
وقيييال إن مسيييتوى أداء الحكومييية متيييأخر وعليهيييا أن تركيييز فيييي عملهيييا ومهامهيييا وتخيييرج المجتميييع مييين 

 قسام الضار.مستنقع االن
 34/6/3103، األيام، رام هللا
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 حماس يدعو منتسبي األجهزة األمنية إلى عدم االنصياع لقرارات التنسيق األمني في قيادي 

رضييوان القيييادي فييي حركيية حميياس لييي "قييدس بييرس" إنييه "ميين  إسييماعيلقييال الييدكتور : غييزة )فلسييطين(
لون أمنييا للصييهاينة ورعبييا وعييدوانا علييى يشييك أصييبحوافييي الضييفة الغربييية  األميينرجيياالت  الواضييح أن

 ".األمنيةلألجهزة  أصبحتأبناء شعبنا الفلسطيني فهذه المهمة الوظيفية التي 
وأضييياف: "نيييدعو الشيييرفاء والعقيييالء مييين أبنييياء األجهيييزة األمنيييية فيييي الضيييفة الغربيييية إليييى رفيييض هيييذه 

 مع االحتالل". األمنيالتنسيق التي تمارس عليهم من قبل قيادتهم لقمع شعبهم والستمرار  تاالمتالءا
اليذي وصيفه بيي "المشيئوم" اليذي قيال انيه "يزييد مين معانياة  األمنييتوقف التنسييق  أنودعا السلطة إلى 

 شعبنا الفلسطيني ويجرئ االحتالل على مزيد من ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني".
لييي وواضييح تجيياه هييذا التنسيييق وطالييب رضييوان الفصييائل الفلسييطينية باإلفصيياح عيين مواقفهييا بشييكل ج

 ولتنسيق خطوطها تجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني للرد على هذا العدوان.
واعتبييير القييييادي فيييي حمييياس أن الحملييية العسيييكرية اإلسيييرائيلية فيييي الضيييفة الغربيييية المحتلييية "مييين قتيييل 

دلل عليى نيية وترويع واعتقاالت وا غالق مؤسسات، وما يحدث في غزة مين غيارات جويية يومييا بأنيه يي
االحييتالل فييي هييذا التصييعيد الخطييير علييى السيياحة الفلسييطيني إلحييداث تغيييرات سياسييية وجغرافييية فييي 

 المنطقة."
واعتبييير أن "االحيييتالل يهيييدف مييين خيييالل هيييذه الحملييية إليييى ضيييرب مشيييروع المقاومييية ووحيييدة الشيييعب 

مين  أكثيرخاويية منيذ ال األمعياءالبواسيل اليذين يخوضيون معركية  أسيراناصيمود  إرادةالفلسطيني وكسر 
 شهرين".

وأضييياف: "نحييين ننظييير إليييى هيييذا التصيييعيد اإلسيييرائيلي بخطيييورة بالغلييية ونحميييل االحيييتالل الصيييهيوني 
 المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد.

هيييذا التصيييعيد  إزاءعنيييد مسيييؤوليتها  األمنيييي بيييالوقوفوطاليييب رضيييوان السيييلطة التيييي تفتخييير بالتنسييييق 
 والنساء والشيوخ والمسنين. األطفالطيني الذي طال الخطير ضد الشعب الفلس

 33/6/3103قدس برس، 
 

 على مواقع عسكرية لكتائب القسام وسرايا القدس  ةغزة: غارات جوية إسرائيلي 
شنت فجر أمس  إسرائيليةطائرات حربية  أنفلسطيني وشهود  أمنىوفي غزة )أ ف ب(، ذكر مصدر 

، إصيياباتتسييبب  أن" ميين دون اإلسييالمي"حميياس" و"الجهيياد اربييع غييارات علييى مواقييع تابعيية لحركتييي 
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الغييارات اسييتهدفت "مواقييع  أن وأضييافجسيييمة فييي عييدد ميين المنييازل المجيياورة.  أضييرارا ألحقييتلكنهييا 
 مختلفة للمقاومة في كل من دير البلح وخان يونس ورفح" جنوب قطاع غزة.

ب عيز اليدين القسيام"، الجنياح العسيكري الغارات استهدفت ثالثة مواقع تابعة لي "كتائي أنشهود  وأوضح
لحركيية "حميياس"، فييي منطقيية مسييتوطنة "تييل قطيييف" السييابقة غييرب دييير الييبلح، والمنطقيية الشييرقية فييي 

الغييارة الرابعيية اسييتهدفت موقعييًا للتييدريب العسييكري تابعييًا لييي "سييرايا  أن وأكييدواخييان يييونس، وشييمال رفييح. 
 رفح.القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد" شمال 

 34/6/3103الحياة، لندن، 
 

 عين الحلوةمخيم انتشار القوة األمنّية في  لمتابعة عزام األحمد في لبنان"السفير":  
بات انتشار القوة األمنّية المشتركة في عين الحلوة أشبه بمسألة أّيام. ولمتابعة تفاصيل : محمد صالح

لبنان المشرف على ساحة لبنيان مين قبيل  االنتشار الذي سيحصل األربعاء، من المقّرر أن يصل إلى
 خالل الساعات المقبلة. األحمدالسلطة الفلسطينية في رام هللا عزام 

 إبيراهيمالعيام الليواء عبياس  لألمينوتشير مصادر مطلعية إليى أّن األحميد أجيرى اتصيااًل بالميدير العيام 
يا العالقية، ومين بينهيا انتشيار القيوة واتفقا عليى عقيد لقياء بينهميا )قيد يعقيد غيدًا الثالثياء( لمتابعية القضيا

وانعكاسييات التييأخير فييي انتشييارها لهييذا الوقييت علييى الوضييع األمنييي اللبنيياني والفلسييطيني، وال  األمنييية
 الوالء "لداعش". وا عالنسّيما مع تنامي المجموعات اإلرهابية وانتعاش الخاليا النائمة 

لبنييان سيخصييص لترتيييب  إلييى األحمييدتييي سيييقوم بهييا وتلفييت االنتبيياه إلييى أن جييزءًا كبيييرًا ميين الزيييارة ال
المتعلقية بمسيألة تعييين مسياعد  األمنيية"البيت الفتحاوي"، لجهة إعادة توزيع الصالحيات والمسؤوليات 

الييوطني الفلسييطيني" فييي لبنييان وتسييمية قائييد للقييوة األمنييية، باإلضييافة إلييى معالجيية  األميينلقائييد "قييوات 
 مسألة تأخير انتشارها.

المصيييادر إليييى أن هنييياك أخبيييارًا انتشيييرت داخيييل المخيييّيم، خيييالل السييياعات الماضيييية، وتتعلّيييق وتشيييير 
بأساسيات انتشار القوة األمنية وموافقة الدولة اللبنانية عليها، وأهّمها ما تم الترويج له ميؤخرًا مين قبيل 

ان متفقيا عنصيرًا، وفيق ميا كي 220عدد مين الفصيائل الفلسيطينية حيول إمكيان تنياقص عدييد القيوة مين 
 عنصرًا. 32ومسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور، إلى  إبراهيمعليه مع اللواء 

ويكمن السبب، بحسب المصادر، فيي إمكيان امتنياع عيدد مين الفصيائل عين المشياركة فيي هيذه القيوة، 
اللبنانيية، وذليك خالفا لما كانت قد وعدت والتزميت بيه سيابقا خيالل االجتماعيات ميع القييادات األمنيية 

 .مؤخراارتباطا بأجندات وأحداث إقليمية وقعت 
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وتعرب المصادر عن اعتقادهيا أنيه فيي حيال ثبتيت صيحة هيذه األخبيار، فيإن "االنتشيار سييكون شيكليًا 
وصييوريًا وليين يكييون أكثيير ميين لييزوم الكيياميرا"، وتشييّدد علييى أنييه "ليين يكييون بمقييدور هكييذا قييوة أمنييية أن 

حتيى تنظييم السيير فيي مخييم ُيعتبير مين  أوة ولن تقوى على قمع مخالفة بنياء تؤمن الحماية المجتمعي
والسياسييية، عييدا عيين كونييه أكثيير المخيمييات  األمنيييةالمخيمييات الفلسييطينية تعقيييدًا ميين النييواحي  أكثيير

الفلسطينية اكتظاظا، إذ تشير اإلحصائيات إلى أن عدد سكانه وصل مع انتقال نيازحين سيوريين إلييه 
 ألف نسمة". 20إلى  42ما بين مؤخرا إلى 

اللبنانيية المعنيية تيرفض هيذا السييناريو ومصيّرة عليى تنفييذ  األمنييةوتشّدد المصيادر عليى أن "الجهيات 
كييل مييا كييان قييد تييّم االتفيياق عليييه مييع القيييادات المركزييية الفلسييطينية اإلسييالمية والوطنييية فييي بيييروت 

بصييالحيات أمنييية اسييتثنائية داخييل المخيييم"، متسييائلة:  وصيييدا، وال سييّيما االلتييزام بعديييد القييوة وتمّتعهييا
عنصرا يشيّكلون القييادة  32"كيف يمكن للدولة اللبنانّية تأمين الغطاء القانوني والقضائي لقوة عديدها 

 والضباط والعناصر؟".
وبيالرغم ميين هييذه األخبييار، فييإن مصييادر فلسييطينّية فييي عييين الحلييوة تشييير إلييى أّن "فكييرة تنيياقص عديييد 

الرد على هذا الطرح جاء لبنانيا برفض  أن إالطرحت في المخّيم من باب جس النبض،  األمنيةوة الق
 على ما تم التوصل إليه سابقا، فتّم سحب هذا الطرح من التداول". واإلبقاء أساسهاالفكرة من 

ي عييين الييوطني الفلسييطيني" فيي األميينالعليييا اجتماعييا فييي مقيير قيييادة " األمنيييةإلييى ذلييك عقييدت اللجنيية 
الحلييوة، برئاسيية اللييواء صييبحي ابييو عييرب ومشيياركة: أمييير "الحركيية اإلسييالمية المجاهييدة" الشيييخ جمييال 

شيريف، المسيؤول العسيكري  أبيواإلسيالمية" الشييخ  األنصيارباسيم "عصيبة  اإلعالميخطاب، الناطق 
د ميييين العميييييد خالييييد الشييييايب وعييييد األمنيييييةلحركيييية "أنصييييار هللا" ميييياهر عويييييد، والمشييييرف علييييى القييييوة 

 المسؤولين في فصائل المنظمة وقوى التحالف.
 واتّفق المجتمعون على إطالق القوة األمنية ووضعها موضع التنفيذ قبل شهر رمضان.

ذليييك، أّكيييد أميييين سييير فصيييائل "منظمييية التحريييير الفلسيييطينية" وحركييية "فيييتح" فيييي لبنيييان فتحيييي أبيييو  إليييى
ا قيوى األمين اليداخلي اللبنانيية لمكافحية اإلرهياب العردات "دعم الفصائل الفلسطينية للجهود التي تبذله

 ودرء المخاطر المحيطة بأمن لبنان واستقراره".
وأعرب، خالل اتصاله بالمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والميدير العيام لألمين 

 حاجز ضهر البيدر.العام اللواء عباس إبراهيم، عن استنكاره الشديد للعمل اإلرهابي الذي استهدف 
 34/6/3103السفير، بيروت، 
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 على قيام حماس بخطف المستوطنين: نمتلك أدلة قاطعة فلسطينيينالنتنياهو يرفض التنديد بقتل  

رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو التنديد أو اإلعراب عن : أسعد تلحمي -الناصرة 
االحتالل أثناء عملياته المتواصلة لليوم الحادي عشر  أسفه لمقتل مدنيين فلسطينيين برصاص جيش

على التوالي في أنحاء الضفة الغربية بداعي البحث عن المفقودين اإلسرائيليين الثالثة، مبررًا ذلك 
 ."في سياق الدفاع عن نفسها"بأن إسرائيل لم تقتلهم عن سبق إصرار وترصد إنما 

، من "أبو مازن"لحكومته أمس رد فيه على مطالبة  وجاءت أقواله في مستهل االجتماع األسبوعي
ننا "إخالل صحيفة هآرتس، بالتنديد بقتل الفلسطينيين أو اإلعراب عن أسفه لقتلهم. وأضاف نتنياهو: 

في أوج الجهود المتواصلة والمرّكزة قبل كل شيء من أجل إعادة األبناء إلى بيوتهم، وهي جهود 
يين في الضفة... وليست لدينا أي نية للمس بأي منهم عمدًا، تنطوي على بعض االحتكاك مع المدن

لكن قواتنا تتصرف وفقًا لما يستوجبه الدفاع عن النفس، وبين حين وآخر هناك ضحايا أو مصابون 
 ."في الطرف الفلسطيني نتيجة نشاطات الدفاع عن النفس التي تقوم بها قواتنا

رط حماس في قضية اختفاء اإلسرائيليين الثالثة، قال وردًا على أقوال عباس بأن ال أدلة واضحة بتو 
توجد لدينا أدلة قاطعة بأن الحديث يدور عن حماس، ونحن ننقل هذه األدلة والمعلومات "نتنياهو: 

، مضيفًا أنه عند نشرها ستضع إسرائيل تحت االختبار "لعدد من دول العالم، وقريبًا سيعرفها الجمهور
ليس فقط باألفعال إلرجاع الفتية إلى البيت، ")معاقبة المختطفين(  في جدة "أبو مازن"تصريحات 

إنما بمدى استعداده لتفكيك حكومة الوحدة مع الحركة التي خطفت أبناءنا وتدعو إلى القضاء على 
 ."إسرائيل

 34/6/3103، الحياة، لندن
 

 قراطية و ديم دولة "سرائيلو"إ ..مخجل""كية بمقاطعة المستوطنات يمر األكنيسة القرار  :نتنياهو 
دعا رئيس الحكومة االسرائيلي بنيامين نتنياهو امس  :أ.ف.ب - الحياة الجديدة - القدس المحتلة

االميركيين من اتباع الكنيسة المشيخية الى المقارنة بين الديمقراطية االسرائيلية وديمقراطيات دول 
انتية الجمعة مقاطعة ثالث شركات الشرق االوسط، وذلك بعد ان قررت الكنيسة المشيخية البروتست

 اميركية تستثمر في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
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وقال نتنياهو خالل مقابلة مع محطة "ان بي سي" االميركية ان "هذا مخجل فعال"، مضيفا "انظروا 
بوحشية الى ما يحصل في الشرق االوسط، وسترون هذه المنطقة الضخمة الممزقة بالكراهية الدينية و 

 ال يمكن تخيلها".
وتابع "تعالوا بعد ذلك الى اسرائيل وسوف تجدون ديمقراطية تدافع عن حقوق االنسان االساسية 
وتحمي حقوق االقليات وتحمي المسيحيين في حين انهم مضطهدون في كافة انحاء الشرق االوسط"، 

ق االوسط"، والتوجه الى "ليبيا حسب تعبيره. واضاف "انصح هذه المنظمة المشيخية بالقدوم الى الشر 
وسوريا والعراق ومالحظة الفرق"، موضحا "اعطيهم نصيحتين في البداية اختيار سيارة مصفحة وثانيا 

 عدم القول انهم مسيحيون".
اال ان نتنياهو تجاهل في حديثه انتهاكات قوات االحتالل ألبسط حقوق االنسان في االراضي 

في بعض األحيان الى "جرائم الحرب"، متجنبا دعوة الكنيسة  الفلسطينية المحتلة والتي تصل
 المشيخية الى زيارة االراضي الفلسطينية للمرور عبر الحواجز ومشاهدة جدار الفصل العنصري.

 34/6/3103، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 لمنطقةالوحيد القادر على حماية ا يسرائيلاإلجيش السيناء و  في "داعش": "واشنطن"نتنياهو لـ 
باراك أوباما والعاهل  األمريكيبنيامين نتنياهو رسائل إلى الرئيس  اإلسرائيليأرسل رئيس الوزراء 

الدولة "محمود عباس، قال فيها، إن تنظيم  الفلسطينيالملك عبد هللا بن الحسين، والرئيس  األردني
 اإلخباري« يبكاد»)داعش( وصل سيناء، بحسب ما نقله موقع  "العراق والشام فياإلسالمية 
رسائله، إن  فيواشنطن وتل أبيب أن نتنياهو قال  فيونقل الموقع عن مصادر  .اإلسرائيلي

معلومات استخباراتية وصلت إسرائيل مؤخًرا تشير إلى وصول عدد من ضباط االتصال الخاص 
دية لتنظيم الهيئة القيا فيإلى شبه جزيرة سيناء، حيث أقاموا هناك فرًعا للجماعة  "داعش"بجماعة 

وقالت  ."غزة فيوجود عالقات بين التنظيم وحركة حماس "، مشيًرا إلى "أنصار بيت المقدس"
العراق تشير إلى أن القوة  فيهذه الرسائل، إن التطورات األخيرة  فيالمصادر إن نتنياهو قال 
عراق، وضمان ال في "القاعدة"المنطقة والقادرة على مواجهة خطر  فيالعسكرية الوحيدة الموجودة 

 .اإلسرائيليالجيش  هيرام هللا،  فياألردن والرئيس محمود عباس  في عبد هللااستمرار حكم الملك 
 فيإن استمرار وجود خط التحصينات اإلسرائيلية  –بحسب المصادر  –رسائله  فيوأضاف نتنياهو 

 العراق غرًبا.األردن، تمثل الضمانة الوحيدة لمنع انتشار وتوسع داعش والقاعدة من  وادي

 34/6/3103، المصري اليوم، القاهرة
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 تدخل في األزمة العراقية النتنياهو يحذر واشنطن من  

حّذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الواليات المتحدة، أمس، من أّن أي تدخل : أ ف ب
 في األزمة العراقية ينبغي أال يؤدي إلى تعزيز النفوذ اإليراني.

نشهد في الشرق األوسط في هذه "األميركية،  "ان بي سي"نياهو، في مقابلة مع شبكة وقال نت
اللحظة، سواء في العراق أو سوريا، الحقد العنيف بين الشيعة المتشددين بقيادة إيران وبين السنة 

معسكرين هذين ال"، مضيفًا أّن "المتشددين بقيادة القاعدة والدولة اإلسالمية في العراق والشام وغيرهما
هما عدوان للواليات المتحدة، وعندما يتقاتل أعداؤك ينبغي أال تعزز أيا منهم، بل ينبغي إضعاف 

 ."االثنين
النتيجة األسوأ ستكون استفادة إيران من ذلك، للحصول على قدرة تصنيع "وحذر نتنياهو من أن 

، مجددا مناهضته "المقابل أسلحة نووية، سيكون ذلك خطأ مأساويًا، وكل الباقي ال يساوي شيئا في
 النووية. "بغالبية قدراتها"التفاق ديبلوماسي سيسمح لطهران باالحتفاظ 

القيام باألعمال الضرورية لمنع تنظيم "واعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي انه يتعين في الوقت ذاته 
ران بالهيمنة على الدولة اإلسالمية في العراق والشام من السيطرة على العراق، وعدم السماح إلي

 ."العراق بالطريقة التي تهيمن فيها على لبنان وسوريا

 34/6/3103، السفير، بيروت
 

 أهداف إسرائيلية يعلون: األسد مسؤول عن الهجمات من األراضي السورية ضدّ  
اعتبر وزير األمن اإلسرائيلي موشيه يعلون، صباح اليوم االثنين، أن الرئيس السوري بشار األسد، 

امه مسؤولون عن الهجمات من األراضي السورية باتجاه أهداف إسرائيلية في مرتفعات الجوالن ونظ
السورية المحتلة، وبضمن ذلك إطالق قذيفة مضادة للمدرعات باتجاه سيارة أمس أسفر عن مقتل 

 الفتى محمد قرارة.
سد والجيش السوري على ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن يعلون قوله "إننا ننظر إلى نظام بشار األ

أنهم مسؤولون عما يحدث في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسوف نواصل الرد بصورة شديدة 
 وصعبة ضد أي استفزاز ومساس بسيادتنا".

واضاف يعلون "نشهد في اآلونة األخيرة محاوالت متكررة للعمل ضد إسرائيل من داخل المنطقة التي 
حمل مساسا بمواطني إسرائيل وقوات الجيش اإلسرائيلي، وسنجبي يسيطر عليها نظام األسد. ولن نت
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ثمنا باهظا من كل من يحاول تشويش مجرى حياتنا، سواء كان هذا الجيش السوري أو الجهات 
 اإلرهابية التي تنشط في األراضي السورية".     

 34/6/3103، 38عرب 
 

م إلـــى محـــاوالت "إســـرائيل" إعـــادة دانـــون: يجـــب المســـاس بحيـــاة الفلســـطينيين لجـــذب انتبـــاه العـــال 
 المخطوفين
دعا نائب وزير الجيش اإلسرائيلي داني دانون من كتلة "الليكود بيتنا" الى توسيع  :الغد –الناصرة 

العملية العسكرية والمساس بحياة الموطنين الفلسطينيين، داعيا الى قطع الكهرباء لعدة أيام عن 
 الضفة وقطاع غزة.

، مؤكدا أنه مقتنع بهذه الخطوات ضد أمسلراديو الجنوب في اسرائيل  جاءت تصريحات دانون
المواطنين الفلسطينيين بالرغم من صعوبتها، مشيرا الى ضرورة توسيع العملية والمساس بحياة 
السكان الفلسطينيين اليومية، والتي من ضمنها قطع الكهرباء، من أجل جذب انتباه العالم الى 

الشبان المخطوفين الثالثة، وعندما يأتي قادة العالم ويسألون لماذا قطعتم  محاوالت اسرائيل إلعادة
 الكهرباء؟ نقول لهم، نأسف هل علمتم عن األوالد الثالثة المخطوفين؟

 34/6/3103، الغد، عّمان
 

 أدرعي: االقتصاد المحلي في الضفة يتكبد خسائر بمجاالت العمل والتجارة واإلنتا  
الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي بتعريض حياة الفلسطينيين أقر : كفاح زبون -رام هللا

من الواضح أن مجرى الحياة الطبيعي في الضفة الغربية، وخصوصا في "واقتصادهم لضربة. وقال: 
منطقة الخليل، مختلف اليوم عما كان عليه قبل عملية اختطاف الشبان الثالثة على يد مخربي 

صور الواردة من المنطقة تثبت أن االقتصاد المحلي تكبد خسائر في مجاالت ال". وأضاف: "حماس
العمل والتجارة واإلنتاج وبكل ما يتعلق بالقيود المفروضة على دخول التجار والعمال إلى إسرائيل 
باإلضافة إلى العمليات اإلسرائيلية بحثا عن المختطفين والتي تعرقل مجرى الحياة الطبيعي ألسباب 

وذات طابع أمني. طبعا هناك من يحملنا المسؤولية، بينما الحقيقة تثبت العكس )ألن( من  مفهومة
نفذ وينفذ عقابا جماعيا هي تلك المنظمة اإلرهابية اإلجرامية التي تقدم على أفعالها غير آبهة 

 ."بمواطنيها. ويا للصدفة أنها نفذت هذه العملية أيام قبل بداية شهر رمضان الفضيل
 34/6/3103، ألوسط، لندنالشرق ا
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 بعد عملية الخطف  تقر سلسلة منح بماليين الشواكل للمستوطناتاإلسرائيلية الحكومة  

تقديم سلسلة من المنح المالية للمستوطنات في الضفة الغربية. ففي مسودة اإلسرائيلي الحكومة  قررت
اء أن المنحة األولى ستبلغ قرار الحكومة التي سيرفعها وزير الداخلية جدعون ساعر بالتصويت، ج

مليون شيكل وهي ستعطى في أعقاب "الوضع األمني الذي نشأ على خلفية حدث اختطاف الفتيان  2
الثالثة" من غوش عصيون. وجاء في مسودة قرار الحكومة، تحت عنوان "مساعدة خاصة للسلطات 

مليون  2مالية لوزارة الداخلية المحلية في يهودا والسامرة" بانه في المرحلة األولى ستخصص وزارة ال
شيكل لغرض تقديم المساعدة للمستوطنات. وحسب مسودة مشروع القرار، في غضون أسبوع يتفق 
وزير المالية يئير بيد ووزير الداخلية ساعر على حجم الميزانية لمزيد من المنح للمستوطنات إضافة 

بعد الظهر في موقع ديوان رئيس الوزراء إلى الميزانية األولية. وكانت وثيقة مسودة القرار نشرت 
قبيل جلسة الحكومة األسبوعية. ولم تفد الوثيقة بأي تفاصيل عن المشاريع او النشاطات التي 
سيخصص لها المال. وجاء في مسودة القرار أن المساعدة تستهدف "المجال البلدي... بسبب 

للوضع األمني الناشيء". كما كتب أن النفقات النابعة والالزمة لغرض استعداد السلطات المحلية 
"المساعدة ستعطى للنفقات الالزمة من أجل حفظ وتحسين المناعة االجتماعية والمدنية للسلطات 

 المحلية وسكانها". 
 31/6/3103نشرة المصدر السياسي، 

 
 حجر في الخليل : الخاطفون يشاهدون المونديال بهدوء ونحن نقلب كلّ إسرائيليضابط  

قال ضابط رفيع في جيش االحتالل، ان عشرة أيام انقضت، منذ  :الحياة الجديدة –حتلة القدس الم
ألف جندي يشاركون في البحث عنهم، وهو عدد  22نشر األنباء عن خطف ثالثة مستوطنين، وان 

 يكفي لقلب كل حجر بالخليل رأسا على عقب، دون الوصول الى طرف خيط.
رية غير منتشرة بالميدان تعمل على الدخول الى دماغ وقال الضابط" إن وحدات أخرى استخبا

 2200 أكثرالخاطفين المحتملين وتحليل طريقة تفكيرهم". وتابع "على سبيل المثال: بينما يقلب 
جندي كل حجر في الخليل، يتضح أن الخاطفين موجودون عميقًا تحت االرض، وهم يتمتعون 

العملية العسكرية االسرائيلية من أجل الخروج من المخبأ بالهدوء ويتابعون المونديال وينتظرون نهاية 
 ونشر شريط فيديو يعلنون فيها مطالبهم".
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ورغم وجود الطواقم الحمراء التي تستهدف استكشاف آلية تفكير أعضاء الخلية التي نفذت عملية 
لى )الخطف( المزعومة، إال أن جيش االحتالل يدرك بحسب الضابط "أنه من الصعوبة الدخول إ

 دماغ مخرب يعاني من الضغط ويدرك البيئة التي يعمل فيها" حسب تعبيره.
 34/6/3103، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 يوقف عمل قطار "سديروت" المحاذي لقطاع غزة خوًفا من "المقاومة"اإلسرائيلي وزير المواصالت  

، اليوم، قرارًا بإيقاف سير أصدر وزير المواصالت في حكومة االحتالل اإلسرائيلي "يسرائيل كاتس"
قطار مستوطنة "سديروت" المحاذي لقطاع غزة؛ خوفًا من تعرضه لقصف صاروخي من قبل 

 المقاومة الفلسطينية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن وزير المواصالت كاتس أعطى أمًرا بوقف سير 

لقريب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، القطار اإلسرائيلي الذي يسير بالمقربة من "سديروت"، وا
 وذلك نظرًا لتردي الوضع األمني في "الجنوب".

 33/6/3103، فلسطين أون الين
 

 "إسرائيلـ"الشريك األفضل ل يز: عباسبير  
، بإدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يزأشاد الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بير : 44عرب 

 ."صاحب كلمة"شريك إلسرائيل و بأنه أفضل واصفا إياهن الثالثة، لعملية اختطاف المستوطني
إعالمي يهودي من  220، حيث تحدث أمام "مؤتمر اإلعالم اليهودي"في  يزجاءت تصريحات بير 

 أفضلجميع أنحاء العالم، وقال ردا على سؤال حول إدانة عباس لعملية االختطاف: "أبو مازن هو 
ك في الوقت الراهن. هو رجل صاحب كلمة، وأدلى بتصريحات شري وأفضلشريك كان إلسرائيل، 

 جريئة وواضحة".
: "يدور الحديث عن قتلة ال يحترمون اإلنسان وال يحترمون يزوعن عملية االختطاف قال بير 

 القوانين".
 34/6/3103، 38عرب 
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 تحول ليل الفلسطينيين إلى جحيمو  " تصعد من حملتها العسكرية بالضفةإسرائيل" 

صعدت إسرائيل من حملتها العسكرية في الضفة الغربية، وحولت ليل : كفاح زبون - م هللارا
الفلسطينيين إلى جحيم، عبر االجتياحات المتكررة لجميع مدن الضفة الغربية، والتي تشمل تفتيش 
خضاع فلسطينيين للتحقيق الميداني، في إطار البحث عن ثالثة  بيوت ومحالت واعتقاالت وا 

 "غوش عتصوين"مفقودين منذ الخميس قبل الماضي في منطقة قريبة من مستوطنة  مستوطنين
 جنوب الضفة الغربية.

، في حين 40وقتل الجيش اإلسرائيلي، أمس، فلسطينيين اثنين، في رام هللا ونابلس، واعتقل نحو 
 هاجمت الطائرات أهدافا في قطاع غزة.
النار، إذا أعادت مشاهد اجتياح الجنود للمدن  تحت 3003وبدت الضفة الغربية ألول مرة منذ عام 

طالقهم النار وقنابل الغاز على ملقي الحجارة، وشنهم  والمخيمات والقرى، واشتباكهم مع متظاهرين وا 
هجمات على المنازل تضمنت إجراء عمليات تفتيش دقيقة واعتقال ناشطين مع بزوغ الفجر، ذكريات 

القوات اإلسرائيلية مراكز الشرطة الفلسطينية في المدن ومنعت وحاصرت  االنتفاضة األولى والثانية.
أيا من عناصرها من أداء مهمته، في حين أخضعت مزيدا من مؤسسات حماس الرسمية واألهلية 

 للتفتيش وصادرت أمواال ووثائق منها.
عمليا وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى ضرب البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية، لكنها 

 تخضع جميع الفلسطينيين إلى عقاب جماعي.
 34/6/3103، الشرق األوسط، لندن

 
 "واال": الجيش اإلسرائيلي ينهي عملياته العسكرية خالل أيام خوفًا من انفجار الوضع بالضفة وغزة  

العبري: "إن الهدف العلوي لحملة الجيش اإلسرائيلي لم تتحقق، ولكن  "واال"قال موقع : 44عرب 
م حقيقة أن الجيش لم يحصل بعد على طرف خيط للوصول إلى المختطفين، يبدو أن العمليات رغ

ضد حركة حماس وبنيتها التنظيمية في الضفة تشارف على نهايتها". وينقل الموقع عن مسؤول رفيع 
خالل ثالثة حتى أربعة أيام ستنتهي العمليات لكن عمليات التمشيط "في الجيش اإلسرائيلي قوله 

 ."لتحقيق مع المعتقلين سيتواصالنوا
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، "بعد أيام طويلة ومئات االعتقاالت، فإن بنك األهداف لدى الجيش نفذ"وأشار الموقع إلى أنه 
و أربعة أيام. أالتقديرات المتعلقة بالعمليات ضد حماس، تفيد بأنها ستنتهي خالل ثالثة "مضيفا أن 

 ."شارع ليس فقط في الضفة بل في غزة أيضاوذلك خشية أن يؤدي تمديد العمليات إلى إشعال ال
 34/6/3103، 38عرب 

 
 نوت: الجيش اإلسرائيلي يعثر على أنفاق في الخليل و يديعوت أحر  

عثور قواته على أنفاق تحت بيوت في مدينة الخليل، عن أعلن الجيش اإلسرائيلي، : االناضول
الجيش اإلسرائيلي في اليوم  نجح"أحرنوت  يديعوتوقالت مصادر عسكرية لصحيفة  جنوب القدس.

التاسع للعملية العسكرية في مدينة الخليل في العثور على أنفاق تحت أرضية، ومصانع للعبوات 
 ."الجيش اإلسرائيلي تفاجأ من وجود هذه األنفاق"وأشارت المصادر إلى أن  ."الناسفة

 33/6/3103، رأي اليوم، لندن
 

 النائب حنين الزعبي ضدّ جنائي الشرطة اإلسرائيلية توصي بتحقيق  
قدمت الشرطة اإلسرائيلية توصية إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين، طالبت فيها 
بإجراء تحقيق جنائي ضد النائب حنين الزعبي، بعد تقديم نواب من اليمين شكاوى ضدها وزعموا 

" االلكتروني، اليوم االثنين، وقال موقع "يديعوت أحرونوت فيها أنها تحرض على خطف إسرائيليين.
إن رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة اإلسرائيلية ميني يتسحاقي، وقع على توصية الشرطة بالتحقيق 

 ضد الزعبي بشبهة "التحريض"، ونقل التوصية إلى فاينشطاين والمدعي العام، شاي نيتسان.
ستدعاء الزعبي إلى التحقيق في وقالت "يديعوت أحرونوت" أنه يتوقع أن يصادق فاينشطاين على ا

 االيام القريبة المقبلة.

 34/6/3103، 38عرب 
 

 "أشكول": قرارات "الجبهة الداخلية" بإلغاء مناصب مسؤولي األمن بتجمعات غزة عديمة المسؤولية 
قرار قيادة الجبهة الداخلية إلغاء  "أشكول"انتقد رئيس المجلس اإلقليمي : أشرف الهور  – غزة

 ولي األمن في التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة.مناصب مسؤ 
وقال رئيس المجلس حاييم يلين أن حادثة اعتقال شاب بحوزته قنبلة تؤكد ضرورة الحفاظ على 

 مناصب مسئولي األمن في التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع.
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وزير الجيش موشيه  ودعا عضو لجنة الخارجية واألمن البرلمانية عوِمر بار ليف من كتلة العمل
 يعلون إلعادة نشر جنود من الجيش في التجمعات السكنية في محيط قطاع غزة؟

 ."عديم المسؤولية"ووصف يلين قرار قيادة الجبهة الداخلية إلغاء مناصب العشرات منهم بي 
حددتا وزارة الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية "فيما رد الناطق بلسان جيش االحتالل على ذلك بالقول 

اإلجراءات األمنية الخاصة بكل تجمع سكني بعد أن أخذتا بعين االعتبار التهديدات األمنية التي 
 ."يواجهها

 34/6/3103، القدس العربي، لندن
 

 تسعى لتشديد العقوبات على إلقاء الحجارة يةسرائيلاإلحكومة هآرتس: ال 
ت على من يلقي حجارة باتجاه تسعى حكومة إسرائيل إلى سن قانون يهدف إلى تشديد العقوبا

سيارات مارة بحيث يصبح باإلمكان إدانتهم من دون إثبات أنهم تعمدوا المساس بسيارات أو 
 المسافرين فيها، وأن يسري قانون كهذا على من يلقي الحجارة باتجاه سيارة شرطة.
س، مسودة قانون وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم االثنين، أن وزارة القضاء اإلسرائيلية وزعت، أم

 تستند إلى توصيات لجنة برئاسة سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليت. 
ووفقا للجنة فإنه تبين أن القانون الحالي للتعامل مع من يلقون الحجارة "يقيد الشرطة والمحاكم ويضع 
صعوبات أمام ردع من يلقون الحجارة في القدس وفي مناطق أخرى في الدولة" ألنه يتعين على 

لنيابة العامة أن تثبت التعمد عن وعي إللحاق أذى، أو االستناد إلى قوانين أخرى من أجل إدانة ا
وتقضي مسودة القانون الجديد بأن يتم تقسيم مخالفة إلقاء الحجارة إلى مستويين.  من يلقون الحجارة.

حجارة  المستوى األول، األساسي، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، ويحظر إلقاء
باتجاه سيارة مارة بصورة تشكل خطرا على سالمة المسافرين فيها أو أحد يتواجد بقربها. والقسم 

 الثاني، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة عشرين سنة، ويشمل نية التعمد بالتسبب بضرر.
شرطة  وفي موازاة ذلك، ينص القانون الجديد المقترح على منع إلقاء حجارة باتجاه شرطي أو سيارة

بهدف منع الشرطي من تنفيذ مهامه. ويقضي القانون بأن يتم فرض عقوبة السجن لمدة خمس 
واضافت الصحيفة أن رئيس بلدية القدس، نير بركات، طالب مؤخرا بتعديل  سنوات في هذه الحالية.

 القانون بحيث يسمح بمعاقبة من يلقون الحجارة وردعهم.

 34/6/3103، 38عرب 
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صابة  ائيلي يغير على مواقع سورية رداً سر الطيران اإل   في الجوالن ثالثةعلى مقتل إسرائيلي وا 

شن الطيران االسرائيلي عدة غارات جوية على جنوب سوريا ليل االحد االثنين : )أ ف ب( -القدس 
ردا على اطالق قذيفة االحد اوقعت قتيال في الجانب االسرائيلي، حسب ما ذكرت وسائل االعالم 

الجيش االسرائيلي هاجم "وجاء على الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت ان  المحلية.
مواقع للجيش السوري في الجوالن. وسمع سكان شمال اسرائيل انفجارات في الجانب السوري من 

 ."الحدود

 33/6/3103، رأي اليوم، لندن
 

 ولي ومبادئ قسم األطباءثالثون شخصية أكاديمية: قانون التغذية القسرية مناف للقانون الد 
شخصية أكاديمية من رجاالت الطب والفكر واألدب على  20وقع أكثر من : أسعد تلحمي –الناصرة 

عريضة رفعوها إلى الرئيس شمعون بيريز وخلفه المنتخب رؤوفين ريبلين ضد نية الحكومة أن تطرح 
طعام األسرى المضربين عن الطعام اليوم على الكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قانون إ

 باإلكراه. وجاء في العريضة أن القانون المقترح مناف للقانون الدولي ولمبادئ قَسم األطباء.
دخول الدولة كلها، بعد نحو نصف قرن من االحتالل "واعتبر الموقعون على العريضة أن 

بحد ذاتها ضد ماهية واالستيطان بحجة سلوك حماس، إلى عمق مجال جرائم حرب، هو جريمة 
. وأضافوا "وجود الدولة التي أقامها أناس تمت مالحقتهم من جانب العنصرية المناوئة للديموقراطية

خطوة عنيفة ومذلة تتسبب في معاناة واضحة، وهو مس خطير بحرية الفرد "إن اإلطعام باإلكراه هو 
 ."وخياراته وخصوصياته، ويعتبره العالم كله تعذيباً 

 34/6/3103، ندنالحياة، ل
 

 "أموس": نرحب بمتابعة دول الجوار لكأس العالم على قمرنا الصناعي "إسرائيل" 
، "دول الجوار"قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية لإلعالم العربي، مخاطًبا 

 ."أهال وسهال بكم": "أموس"المتابعين لمونديال البرازيل على القمر اإلسرائيلي 
أسمع أن الكثير من معجبي كرة القدم في دول الجوار "جندلمان في صفحته على فيس بوك:  وقال

 ."يشاهدون مباريات المونديال بالبث المباشر على القنوات اإلسرائيلية، أهال وسهال بكم
 34/6/3103، المصري اليوم، القاهرة
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 والعدوان يتواصل ..شهيدان في رام هللا ونابلس خالل الحملة العسكرية اإلسرائيلية 

استشهد مواطنان برصاص االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، في كل من  مندوبو "األيام"، وكاالت:
رام هللا ونابلس خالل الحملة العسكرية اإلسرائيلية التي تواصلت بوتيرة دموية قاتلة مع اعتقال 

فية وبالغة العنف للمدن مجموعات جديدة من المواطنين في مختلف المناطق وعمليات اقتحامات تعس
 والبيوت مع صدامات مع المواطنين.

عامًا( من سكان بيتونيا، خالل اقتحام  20فقد استشهد المواطن محمد محمود اسماعيل الطريفي )
وأشارت  لقوات االحتالل اإلسرائيلي لوسط مدينة رام هللا، بعدما أصيب برصاصة استقرت في القلب.

"فلسطين الطبي" سالم الرطروط، إلى أن الشهيد أصيب بعيار  مسؤولة قسم التمريض في مجمع
وأوضحت في حديث لي "األيام"، أن الطريفي كان المصاب  ناري دخل من الظهر، واستقر في القلب.

الوحيد الذي نقل إلى المجمع، قبل أن يصار إلى نقله إلى معهد الطب الشرعي في بلدة "أبو ديس" 
لطب الشرعي أنه أصيب برصاص االحتالل، وتحديدًا بعيار من شرق القدس، حيث أثبت تقرير ا

 (.26نوع )أم 
وكانت نعت حركة "الجهاد اإلسالمي"، الشهيد الطريفي الذي تم تشييع جثمانه عصر أمس، "الذي 

وفي هذه األثناء، أطلق  ارتقى في مواجهات مع قوات االحتالل الصهيوني في مدينة رام هللا".
إلى  موكب تشييع الشهيد الطريفي ما أسفر عن إصابة أحد المشيعين بجراح.مستوطنون النار على 

مواطنًا أصيبوا خالل اقتحام االحتالل لمدينة رام هللا  22ذلك، أفادت مصادر طبية، بأن أكثر من 
 فجرًا.

عامًا(، من مخيم العين في المدينة  33وفي نابلس، استشهد الشاب أحمد سعيد سعود خالد )
وأفادت  االحتالل اإلسرائيلي، وتم تفتيش عدة منازل في مناطق متفرقة بالمحافظة.برصاص قوات 

مصادر طبية لي "وفا"، بأن الشاب خالد استشهد فجرًا، بعد إصابته بأربع رصاصات مباشرة أطلقها 
جنود االحتالل باتجاهه، أثناء اقتحام االحتالل للمخيم، وُترك ينزف ألكثر من ساعة حتى الموت، 

وكان الشهيد في طريقه إلى  منع وصول الطواقم الطبية له، ونقل بعدها إلى مستشفى رفيديا.بعد 
 صالة الفجر حين أطلق الجنود الذين اقتحموا المخيم النار عليه.

واستمرت عمليات قوات االحتالل في نابلس حتى ساعات الفجر األولى، حيث شهدت عدة أحياء 
من قبل قوات االحتالل، في إطار العملية العسكرية المتواصلة وقرى في المحافظة سلسلة اقتحامات 

 في الضفة الغربية، عقب اختفاء المستوطنين الثالثة في الثاني عشر من الشهر الجاري.
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وقال شهود عيان، إن قوات االحتالل فتشت عدة منازل في قرى سالم وعصيرة الشمالية ومادما 
 دون أن يبلغ عن أية اعتقاالت.وعوريف، ومخيمي بالطة وعين بيت الماء، 

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في خدمات مخيم بالطة، بأن قوات االحتالل اقتحمت المخيم، 
وحولت بعض المنازل لنقاط مراقبة، ونصبت بعض الخيام في حارة الطيراوية ووسط السوق لعدة 

 24االحتالل اعتقلت وأفاد نادي األسير في بيان صحافي، بأن قوات  ساعات، قبل أن تنسحب.
مواطنًا الليلة قبل الماضية، في محافظات الخليل وبيت لحم وجنين، والتي رافقتها حمالت تفتيش 

 وتخريب لمحتويات المنازل.
34/6/3103، األيام، رام هللا  

 
 طائرات االحتالل تشن سلسلة غارات على قطاع غزة 

غارات الجوية الجديدة خالل ساعات فجر شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من ال محمد الجمل:
أمس، استهدفت مناطق متفرقة في محافظتي رفح وخان يونس، إضافة إلى مواقع تدريب تابعة 

وشنت الطائرات غارة مباغتة تجاه موقع تدريب تابع لي "كتائب القسام"  لفصائل المقاومة الفلسطينية.
تسبب في إلحاق أضرار مادية فادحة في الجناح العسكرية لحركة حماس، غرب محافظة رفح، ما 

 الموقع، تزامنا مع غارة مشابهة استهدفت موقع لحركة الجهاد اإلسالمي، ويقع شمال غربي المدينة.
وأكد مواطنون من سكان المحافظة أن الطائرات تعمدت إطالق صواريخ كبيرة تجاه الموقعين 

خوف والقلق في أوساط المواطنين، السيما المذكورين، بحيث تسبب انفجاراها في شيوع أجواء من ال
من سكان حي تل السلطان القريب من موقعي القصف، خاصة وأن الغارات نفذت عند الرابعة فجرا، 

 خالل نوم كافة المواطنين.
عقب ذلك واصلت الطائرات عمليات التحليق المكثفة في األجواء، قبل أن تجدد غاراتها على 

أرضا مفتوحة، وموقعا لي"القسام" غرب المحافظة، دون أن يبلغ محافظة خان يونس، حيث قصفت 
 عن إصابات في األرواح.

وأكد مواطنون مشاهدة تحركات غير اعتيادية لقوات االحتالل داخل الحدود الشرقية للقطاع، حيث 
أكد شهود عيان من سكان بلدة الشوكة شرق رفح، أن أعداد من اآلليات العسكرية المدرعة تساندها 

د من الدبابات انتشرت على الخط المذكور، بينما سيرت أخرى دوريات مكثفة قرب معبري عد
 "صوفاه"، و"كيسوفيم".

34/6/3103، األيام، رام هللا  
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 المصلون المرابطون يصدون اقتحام المستوطنين لألقصى 

وحراس  تمكن المصلون المرابطون في المسجد االقصى المبارك :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
 المسجد وطالب مصاطب العلم من صد اقتحام المتطرفين والحاخامات للمسجد األقصى امس.

ان مصلين وحراس المسجد األقصى وطالب مصاطب « مؤسسة األقصى للوقف والتراث»وقالت 
العلم طردوا عددًا من الحاخامات والمستوطنين بعد أن أدى بعضهم حركات وشعائر تلمودية في 

صى بمرافقة حراسة مشددة من قوات االحتالل، وحذرت المؤسسة من تصاعد وتكرار المسجد األق
 حاالت ومشاهد اداء مستوطنين شعائر ورقصات تلمودية في األسابيع األخيرة. 

وأوضحت أنه وبحسب متابعتها وتوثيقها لتفاصيل األحداث في المسجد األقصى، وبحسب صور 
يبدو أن حاالت تأدية أفراد وأحيانًا  -اقع اسرائيليةمنها في مو  –تصلها ومقاطع فيديو تنشر 

مجموعات يهودية لصلوات يهودية وشعائر ورقصات تلمودية في المسجد األقصى ازدادت بشكل 
واضح، بينما توفر قوات االحتالل الحراسة لهذه المجموعات، في وقت يقوم فيه كل من هو موجود 

 في االقصى بالتصدي لهذا التدنيس السافر.
34/6/3103، لحياة الجديدة، رام هللاا  

 
 سلطة البريد اإلسرائيلية تشرع ببيع حصتها في بريد صالح الدين لـ"عطيرات كوهانيم" 

عبد الرؤوف أرناؤوط: أصدرت سلطة البريد اإلسرائيلية، أمس، عطاء لبيع حصتها في  -القدس 
عطيرت كوهانيم( االستيطانية مبنى البريد في شارع صالح الدين في القدس والذي سيطرت جمعية )

اإلسرائيلية على جزء منه بعد أن قامت شركة االتصاالت اإلسرائيلية )بيزك( ببيعها هذا الجزء في 
 صفقة أعلن عنها قبل بضعة أشهر.

وحذر احمد قريع "أبو عالء"، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة 
يام سلطة البريد اإلسرائيلية بنشر هذا العطاء، مشيرًا إلى أن "من شأن شؤون القدس، من مخاطر ق

هذا اإلجراء الخطير أن يقود إلى إشعال األوضاع في المدينة المقدسة باعتباره اعتداء صارخًا على 
 في مدينة القدس". االستراتيجيةأحد العقارات 

القدس، لي "األيام"، إن "العطاء وقال أحمد صب لبن، الباحث الميداني في شؤون االستيطان في 
سرائيلي اإلسرائيلي الذي نشر في الصحف اإلسرائيلية اليوم )أمس(، يفتح المجال أمام الجمهور اإل

لتقديم عروض الشراء أو االستئجار لحصة سلطة البريد بالمبنى والتي تبلغ مساحتها وفقًا للعطاء 
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مترًا مربعًا وسيكون أمام الجمهور فرصة لتقديم عروضهم حتى منتصف شهر تموز القادم،  2660
شيكل وقد ألف  200ووفقًا للعطاء فإن من سيتقدم للعطاء مطلوب منه وضع كلفة بنكية بقيمة 

أوضحت سلطة البريد في تفاصيل العطاء أنها لن تبحث في تفاصيل العروض التي ستقدم لها إن لم 
 تتجاوز قيمة الشراء المطروحة الثمانية ماليين وأربعمئة ألف شيكل".

ويذكر أن هذا المبنى قد بني من قبل الحكومة األردنية قبيل احتالل القدس ببضع سنوات واستخدم 
مة المقدسيين، وقد وضعت سلطات االحتالل يدها على المبنى عقب احتالل القدس من كبريد لخد

خالل ما يدعى بحارس أمالك الغائبين، وحولت المبنى بعد ذلك إلى كل من سلطة البريد 
واالتصاالت اإلسرائيلية واألخيرة قامت قبل ثالثة أشهر ببيع حصصها بالمبنى لجمعية عطيرات 

ليًا على تحويل الجزء الذي اشترته في المبنى إلى مدرسة دينية أطلقت عليها كوهنيم التي تعمل حا
 اسم )بيت صهيون(.

وقال المدير التنفيذي للجمعية في رسالته التي كشفت صفقة البيع، "إن المبنى سيستخدم كمركز 
ضمام إلى تعليمي مع مقر إقامة لطالب المعهد الديني في الجمعية والذين يلتحقون بالمعهد قبل االن

 الجيش اإلسرائيلي".
34/6/3103، األيام، رام هللا  

 
 على إضراب األسرى اإلداريين.. وتجاهل غير مسبوق لحالتهم الصحية ستون يوماً  

يواصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الي  :غزة -رام هللا
عاما( إضرابه المفتوح عن  24علي سليمان اطبيش ) على التوالي، فيما دخل األسير أيمن 60

 على التوالي. 222الطعام لليوم الي
نيسان الماضي، للفت االنتباه  32معتقال إضرابهم في  242وبدأ األسرى اإلداريون البالغ عددهم 

ة، إلى أوضاعهم، والمطالبة بإنهاء نظام ما يعرف 'باالعتقال اإلداري' من دون توجيه ُتهم أو محاكم
 معتقال في المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية. 30بينما يرقد أكثر من 

وأفاد نادي األسير أن األسرى المضربين يعانون من أوضاع صحية خطيرة، الفتا إلى أن معظمهم 
نقلوا للمستشفيات المدنية لالحتالل؛ بالمقابل تفرض مصلحة السجون رزمة من اإلجراءات الكيدية 

  تزال تكبلهم في أسرتهم، وتمارس إجراءات استفزازية بحقهم.بحقهم، فهي ال
وأشار النادي إلى أن المستشفيات التي يتواجد بها األسرى المضربون عن الطعام هي مستشفى 
'إيخليوف'، و'كابالن'، و'أساف هروفيه'، و'برزالي'، و'بلنسون'، ولفسون'، و'سوروكا'، و'هعيمك'، 
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سجون االحتالل، أبرزها' عزل أيلون الرملة'، موضحا أن عددا من  و'بوريا'، إضافة إلى عدد من
 الزيارات ستتم لألسرى المضربين في المستشفيات المدنية لالحتالل خالل اليوم.

34/6/3103، الحياة الجديدة، رام هللا  
 

 «أزمة الرواتب»بسبب « فعالياتها»تهدد بتصعيد  "الموظفين في القطاع العام"نقابة غزة:  
، المقربة من حركة «الموظفين في القطاع العام»عال عطاهللا: هّددت نقابة "/ االناضول" –غزة 

بتصعيد فعالياتها النقابية، احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي « حماس»المقاومة اإلسالمية 
 حكومة غزة السابقة.

لمختلفة في قطاع غزة، وتلقت وكالة األناضول نسخًة عنه إّن النقابات ا أمس،وقالت في بياٍن نشر 
وأكدت النقابة أنها ستصّعد من  ستنّفذ في األيام المقبلة سلسلة فعاليات للمطالبة بحقوق الموظفين.

اإلدراج الكامل على سلم رواتب السلطة، وتلقي الراتب كامال »احتجاجاتها، وصواًل لنيل الحق في 
ن تقبل أن تكون حقوق الموظفين وشددت على أنها ل «.بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة

، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تسمح بعودة موظفي حكومة رام هللا «ورقة للمساومة والتفاوض»
وطالبت النقابة  السابقة إلى أعمالهم، قبل دمج موظفي حكومة غزة السابقة على سلم مالي موحد.

 سابقة بشكل سريع وعاجل.حكومة التوافق الوطني بحل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة ال
وكان المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية، إيهاب بسيسو، قد نفي في تصريح صحافي، أصدره 

 أمس السبت، حل أزمة رواتب حكومة حماس السابقة في وقت قريب.
الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر أيار/ مايو الماضي، لعدم « حماس»ويبلغ عدد موظفي حكومة 

ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية  20في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو  إدراجهم
 مليون دوالر. 40نحو 

34/6/3103، القدس العربي، لندن  
 

 إلدخال جثة فلسطيني توفى في مصر فتح معبر رفح استثنائياً  
فح البري استثنائيا، هاني الشاعر: فتحت السلطات المصرية امس األحد، معبر ر "/ االناضول" –غزة 

الجانب »وقالت مصادر فلسطينية إّن  إلدخال جثة فلسطيني توفى في إحدى المستشفيات المصرية.
 24المصري فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي، وسمح بعبور جثة المواطن سامي الكريري )

 «.عاًما( من سكان مدينة غزة
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العالج في إحدى المستشفيات المصرية، مشيرة إلى وأوضحت المصادر أن الكريري توفى أثناء تلقيه 
أنه غادر أثناء فتح المعبر منتصف األسبوع المنصرم، الستكمال عالجه بمصر، إلى أن وافته 

 المنية، وتم نقله للقطاع بواسطة سيارة إسعاف مصرية.
34/6/3103، القدس العربي، لندن  

 
 ف عن معالجة أطفال فلسطينيينعضو الكنيست أحمد الطيبي يرد على طبيب مستوطن توق 

وديع عواودة: نشرت القناة اإلسرائيلية العاشرة عن توقف طبيب مستوطن عن عالج  –الناصرة 
 أطفال فلسطينيين بأعقاب اختفاء المستوطنين الثالثة.

 هم»ويزعم د.دودي مشعالي وهو طبيب جراح قلب أنه لم يعد يحتمل إنقاذ أطفال فلسطينيين بينما 
فعقب عليه عضو الكنيست الطبيب أحمد الطيبي باالنصراف من األرض المحتلة « أوالدنايختطفون 

 بعد تذكيره بأفضال أطباء فلسطينيين عالجوا إسرائيليين ألن الطب رسالة.
بضع سنوات أغار  قبل» إسرائيل:يستهل الطيبي رسالته الموجهة للطبيب المستوطن بالتذكير بجرائم 

قتل الكثير من األطفال منهم ثالث بنات للطبيب عز الدين أبو العيش جيش االحتالل على غزة و 
وهن داخل بيتهن فيما كان هو في الوقت نفسه يعالج إسرائيليين في إطار عمله بمستشفى 

ونوه الطيبي الذي كتب رسالته بالعبرية ونشرتها وسائل إعالم عبرية أن قسما من الذين  «.إسرائيلي
 ائالت لجنود اعتدوا على أبناء شعبه، وقسم منهم مستوطنون سلبوا أرضه.عالجهم كانوا جنودا او ع

ويقول الطيبي أن زميله الطبيب أبو العيش حافظ على إنسانيته حتى بعد استشهاد بناته في القصف 
مثلما بقي طبيبًا. يقول الطبيب دودي مشعالي إنه حتى اليوم كان له شرف الحق في إجراء عمليات 

 وعالجهم، بمن فيهم أطفال فلسطينيون.جراحية ألطفال 
اآلن، بعد عملية الخطف يكشف الطبيب المستوطن انه مستوطن أكثر من كونه « ويتابع الطيبي

 عمل يدعو للمباهاة.»طبيبًا. انه يتعامل مع عالج طفل فلسطيني من الخليل على انه 
فتى وطفل ُقتلوا في  3000وأشار ساخرا أن الطبيب وزوجته لم يسمعا على ما يبدو بقتل نحو 

طبقًا للتعليمات »من بيوتهم ومن مدارسهم  ليالً  "ُخطفوا"السنوات األخيرة وعن أطفال فلسطينيين 
 «.العسكرية

شعرية: ولك أهدي قصيدة محمود درويش: أيها المارون بين الكلمات » هدية »واختتم رسالته بي 
 …العابرة خذوا أسماءكم وانصرفوا

34/6/3103، القدس العربي، لندن  
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 مسيرات شعبية غاضبة في األراضي المحتلة ضّد عدوان االحتالل والتنسيق األمني 

انطلقت أمس في األراضي المحتلة مسيرات وتظاهرات شعبية غاضبة  :نادية سعد الدين -عمان
لى للتنديد بعدوان االحتالل اإلسرائيلي، وبالتنسيق األمني ألجهزة السلطة الفلسطينية معه، وذلك ع

 وقع تشييع شهيدين، وتوسيع نطاق العملية العسكرية اإلسرائيلية.
وخرجت مسيرات شعبية أمس برام هللا تجاه مركز الشرطة وقوات األمن الوطني، وهي ترفع يافطات 
وشعارات ترفض "التنسيق األمني مع االحتالل"، وتطالب السلطة "بوقف التعامل معه وتقديم خدمات 

ء الشعب الفلسطيني"، و"بحماية الفلسطينيين وليس قمعهم"، وفق ما حملته من مجانية إليه ضد أبنا
 مضامين.

وجاء ذلك في ظل تصعيد وتيرة جرائم سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين، حيث وسّعت من نطاق 
عملياتها العسكرية في مدن الضفة الغربية المحتلة، وقامت باجتياح رام هللا ونابلس قبل االنسحاب 

 ، فيما أوقعت إصابات بليغة في صفوف المواطنين إثر حدوث اشتباكات بين الطرفين.منهما
وقال الناشط أحمد أبو رحمة إن "مسيرتين جماهيرتين خرجتا أمس للتنديد بواقع التنسيق األمني 
للسلطة مع االحتالل، والتعبير عن رفض ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس مؤخرًا بوصفه 

 بل من مصلحة السلطة لحماية الشعب الفلسطيني"."ليس عيبًا، 
وأضاف، لي"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "التنسيق األمني مع االحتالل يصب في خدمة األخير 
على حساب استهداف الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أن "السلطة مدعوة لوقفه تحت طائلة استمرار المّد 

وضح بأن "قوات األمن الفلسطينية قمعت المسيرتين الجماهيري الغاضب بشكل أقوى وأعنف". وأ
وقامت باالعتداء المباشر على المتظاهرين، مما تسبب في إصابة العديد منهم ونقل بعضهم إلى 

 المشافي لتلقي العالج، فيما اعتقلت أربعة آخرين قبيل إطالق سراحهم بعد ساعات".
34/6/3103الغد، عمان،   

 
 لالجئالمخيمات تحيي يوم البنان:  

إحياء لليوم العالمي لالجئ وتضامنًا مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي اقيمت 
« مؤسسة بيت أطفال الصمود»في عدد من المناطق والمخيمات سلسلة من األنشطة. فأقامت 

 احتفالية في الحديقة العامة في صور تخللها انشطة فنية وموسيقية ومأكوالت شعبية ومعرض
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للحرفيات، بمشاركة كبار السن الذين قصوا الحكايا عن فلسطين. وتحدث منسق منطقة صور في 
 المؤسسة محمود الجمعة.

، «بسمة الجئ»كذلك، نظمت المؤسسة في مخيم نهر البارد، مهرجانًا ترفيهيًا لألطفال، بعنوان 
عروض بهلوانية وتخلل المهرجان  طفل بينهم نازحون من مخيمات سوريا. 600بمشاركة نحو 

ومسابقات ورسم على الجدار دعمًا لصمود األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون 
 االحتالل اإلسرائيلي.

واتخذت في مخيمي البداوي والبارد النشاطات طابعًا فولكلوريا، تخللتها مسيرات جابت الشوارع 
 لتملك.وطالبت بإنصاف الالجئ الفلسطيني لجهة حقه في العمل وا

لقاء تضامنيا بمشاركة ممثلين عن « الجبهة الشعبية لتحرير فلسطييين»وفي مخيم الرشيدية نظمت 
 القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية.

34/6/3103، السفير، بيروت  
 

 "المقاومة الشعبية الفلسطينية تحت االحتالل"كتاب طبر والعزة:  
عنوان كتاب ليندا طبر وعال العزة )مؤسسة الدراسات « اللالمقاومة الشعبية الفلسطينية تحت االحت»

تجارب انتفاضية فلسطينية  أنتجالفلسطينية(، دراسة تحاول االضاءة على السياق التاريخي الذي 
وفهم العوامل والعالقات المادية التي ساهمت في تشكل هذه التجارب، وتوضيح أهميتها ومدى 

مكان إعادة االعتبار إليها. وتسعى أيضا لفهم العناصر المعوقة واالمكانات  ارتباطها بواقع اليوم وا 
المستقبلية والطاقات الكامنة لنشوء مقاومة شعبية في فلسطين اليوم وتعيد االعتبار إلى مفاهيم 

 التحرر الوطني بأبعادها الثقافية واالجتماعية.
34/6/3103، السفير، بيروت  

 
 "إسرائيل"م بالتجسس لـنيابة أمن الدولة المصرية تحقق مع مته 

تعكف نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إعداد مذكرة اتهام في قضية  "الخليج": -القاهرة 
تجسس جديدة لحساب "إسرائيل"، تمهيدًا إلحالة القضية إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات أن 

من الوطني، بعد اتهامه بعمل المتهم الرئيسي في القضية قبض عليه منذ شهرين على يد جهاز األ
رسال  مسح جغرافي وبشري لسيناء، وتحديد أماكن وتحركات قوات األمن، والجماعات التكفيرية، وا 

 هذه المعلومات إلى "إسرائيل".
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وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بدأ حياته مهربا للبضائع إلى "إسرائيل"، وأنه طلب من أحد أقاربه 
على فتح قناة اتصال بينه واألمن "اإلسرائيلي"، حتى يتمكن من مباشرة عمله في "إسرائيل" مساعدته 

بحرية. وأوضحت التحقيقات أن قريبه أوصله فعاًل ألحد الضباط، الذي سأله عن األوضاع األمنية 
في منطقة رفح وعن أماكن وجود األنفاق بين رفح المصرية والفلسطينية، وأسماء وبيانات القائمين 

 ماء مهربي السالح إلى غزة، وأسماء العناصر الفلسطينية النشطة على الشريط الحدودي.عليها، وأس
وأكدت التحقيقات أن المتهم فهم أن هذه المعلومات كانت في إطار التجسس، وأنه وافق على تزويد 
"اإلسرائيليين" بما أرادوا من معلومات. وكشفت التحقيقات أن المتهم أمد الضابط "اإلسرائيلي" 

جهاديين في منطقة الجورة، وأنهم يعتزمون  4المعلومات التي أرادها، وأخبره بتواجد مجموعة من ب
تنفيذ عمليات ضد "إسرائيل"، وتمكن من تحديد أسمائهم، وتقديم صورهم، ونوعيات أسلحتهم إلى 

ائيل"، الضابط "اإلسرائيلي"، كما كشف أن لديهم عددًا من الصواريخ القادرة على العبور إلى "إسر 
وعرض عليه أيضًا صورًا لها، فعرض عليه الضابط العمل لمصلحة الموساد، ووافق المتهم على 

 الفور. 
 34/6/3103الخليج، الشارقة، 

 
 بديل حماس "الجهاد اإلسالمي"قواعد اللعبة الجديدة بين السعودية والسيسي: و 

عددة في طريقها للتغير بعد يتشكل في األفق ما يوحي أن معادالت مت: بسام البدارين - عمان
الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي لقواعد اللعبة المستجدة بعنوان التمحور مجددا  انضمام

لمركز صناعة للقرار العربي الممثل للنظام  "القاهرة"إقليميا خلف السعودية والسهر على تحويل 
 الرسمي.

لعزيز التي أصر فيها على مصافحة السيسي وتهنئته زيارة العاهل السعودي الملك عبد هللا بن عبد ا
على ارض المطار وداخل الطائرة وفي طريق عودته من مراكش إلى بالده سبقتها الكثير من 

 أنقاضوالتغييرات التي تستعد فيما يبدو لمرحلة جديدة في صناعة حالة تمحور على  االتصاالت
 ."الربيع العربي"

بزعامة السيسي تحديدا حصلت وستحصل خالل األسابيع القليلة في الدور المصري  "نفخ"عملية 
في طبيعة التحالفات وتركيب التفاهمات  "تغييرات جذرية"المقبلة حسب المعطيات التي تؤشر على 

 على المستوى اإلقليمي.
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من معلومات عودة القاهرة للعب دور مركزي على صعيد  "القدس العربي"الهدف وفقا لما تيسر لي
الجديد  "الواقع السوري"لكن بأدوات مختلفة هذه المرة وتكليفها بمهمة التعاطي مع  "الفلسطينيالملف "

المجموعة العربية والسعودية على رأسها بالتالزم مع تغذية القنوات  باسمعلى ان تتحدث هنا حصريا 
 المفتوحة أصال مع إيران.

 سوري والفلسطيني.األدوات تبدو مهمة في هذا السياق وتحديدا على الصعيد ال
فيما  "لقاء خاص"نه لم يحظ بيفلسطينيا غادر الرئيس محمود عباس حفل تنصيب السيسي منزعجا أل

بدأ خصومه العلنيون وتحديدا الذين فصلهم من حركة فتح بالتجمع والتحشد في القاهرة مما سيوفر 
 طيني.األمنية والسياسية المعنية بالملف الفلس االتصاالتلها زخما في نظام 

معنى هذا الطرح أن القاهرة ستلعب فلسطينيا مع التيار المخاصم لعباس لكنها تظهر حرصا إضافيا 
سناد بديلها الجاهز في  "عزل"في  االستمرارعلى  حركة حماس عن كل السياقات المحتملة وتعزيز وا 

ية المصرية بالقنوات األمن االتصاالتقطاع غزة وهو حركة الجهاد اإلسالمي حيث تنامت بوضوح 
إيران في  "ممثلي"مؤخرا مع الدكتور رمضان شلح ضمن حزمة مدروسة بعناية للتقارب أيضا مع 

بالجهاد اإلسالمي بالتعاون األمني في سيناء.  االهتمامالمنطقة. باللغة المصرية ستقايض القاهرة 
سبب الحسابات ومن الواضح أن حركة الجهاد ليست في وارد المجازفة برفض المغريات المصرية ب

طهران فتحت نصف فتحة في اآلونة  -اإليرانية المعقدة في السياق خصوصا وان بوابة القاهرة
 األخيرة ليس فقط على هامش التهنئة اإليرانية الرفيعة للسيسي في حفل التنصيب.

 االنفتاحلذلك يبدو السيسي مهتما بل موكال بتنمية الظروف المالئمة التي تسمح بالمزيد من 
سناد وتغطية  "التراخي"لخليجي على اإليرانيين، األمر الذي يفسر عمليا ا اإليراني النسبي في دعم وا 

مؤخرا مع إياد  "األردنية" االتصاالتكل تصرفات حكومة نوري المالكي في العراق حيث تضاعفت 
ن طراز عالوي والسعودية مع أطراف متعددة في المعادلة العراقية الداخلية من ضمنها شخصيات م

 هوشار زيباري والدكتور غسان العطية وحتى احمد الجلبي لكن بصورة أقل.
 34/6/3103القدس العربي، لندن، 

 
 نبيل العربي يبلغ كيري ضرورة وقف االستيطان فوراً  

أبلغ األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وزير الخارجية األميركي جون كيري  :القاهرة
 سرائيل بناء المستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة بشكل فوري.بضرورة وقف إ
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جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع العربي مع كيري أمس في القاهرة، حيث اتفق الجانبان على 
وذلك إلنهاء الصراع، وفق بيان  اإلسرائيلية –مواصلة جهودهما الستئناف المفاوضات الفلسطينية 

 م للجامعة العربية.صادر عن مكتب األمين العا
 34/6/3103الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 نائبًا لرئيس لجنة تصفية االستعمار "إسرائيل"موريتانيا تدين انتخاب  

انتخاب الكيان "هللا مولود: أدانت رابطة النساء معيالت األسر في موريتانيا  عبد –نواكشوط 
التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية  اإلسرائيلي االستعماري نائبا لرئيس اللجنة الرابعة

 ."بالمسائل السياسية الخاصة بتصفية االستعمار، بترشيحه من المجموعة اإلقليمية لدول غرب أوربا
أن هذا الترشيح »نسخة منه « القدس العربي»وأكدت رئيسة الرابطة في بيان نشرته أمس وتسلمت 

ن كان ينسجم مع الماضي ا  مبادئالستعماري لبعض الدول األوربية، فهو يتناقض مع واالنتخاب وا 
األمم المتحدة وخصوصا مع مصداقية هذه اللجنة المكلفة من بين أمور أخرى بتصفية االستعمار في 

 «.فلسطين وبالتحقيق في انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لقرارات األمم المتحدة وللقانون الدولي
ف الغربي الداعم إلسرائيل الرامية للتعبير من خالل هذه الخطوة عن مساعي التحال»واستنكر البيان 

استمرار تجاهل واقع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ومحاولة التغطية على جرائم هذا 
 «.االحتالل

كافة الشعوب المحبة للسالم لرفض هذا اإلجراء ولمضاعفة الجهود من أجل هزيمة "ودعت الرابطة 
 ."والتعجيل بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني االحتالل

 34/6/3103القدس العربي، لندن، 
 

سالمية بوصول خبراء اليونيسكو إلى القدس   مطالبة عربية وا 
طالب ممثلون عن الدول العربية واإلسالمية بالسماح لخبراء منظمة األمم المتحدة للتربية : كونا

مدينة القدس المحتلة لالطالع على طبيعة الحالة ورصد والعلوم والثقافة )يونسكو( بالوصول إلى 
 انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي.

وناقش اجتماع ممثلي تلك الدول على هامش اجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة الدولية 
المنعقدة حاليًا في الدوحة، مسألة طرح قضية القدس في اجتماعات اليونيسكو ألن ممارسات 

حتالل تؤثر في تراث المدينة. وقدم االجتماع الذي عقد تلبية لدعوة من منظمة المؤتمر االسالمي اال
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والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(، عرضًا تفصيليًا لالنتهاكات التي ترتكبها سلطات 
 ومحيطه.االحتالل "اإلسرائيلي" تجاه تراث بلدة القدس القديمة وخاصة المسجد االقصى 

 34/6/3103الخليج، الشارقة، 
 

 حماسحركة روبرت سيري ينفي تورطه في نقل أموال قطرية إلى  
قال المنسق األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، روبرت  :االناضول – نيويورك

ع سيري، يوم السبت، إنه يرفض بشدة مزاعم تفيد بمحاولته تحويل أموال إلى حركة حماس في قطا
 غزة.

على مدى السنوات السبع الماضية “وفي بيان أصدره وحصلت األناضول على نسخة أضاف سيري: 
التي عملت فيها منسقا خاصا لألمم المتحدة في الشرق األوسط، قمت بأداء واجباتي بشكل محايد 

في  في محاولة لمساعدة كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين، ومن المؤسف اآلن أن يجري التشكيك
 ”.نزاهة دوري

وأردف المسئول األممي، في بيانه، أنه قام منذ أسابيع قليلة بزيارة معدة مسبقا إلى قطر، ولم يناقش 
 خاللها مع أي من المسئولين القطريين أي دور لألمم المتحدة في دفع الرواتب في غزة.

ليبرمان، بطرد سيري من وفي وقت سابق من يوم السبت، طالب وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور 
 مليون دوالر من قطر لدفع رواتب موظفي غزة. 30األراضي الفلسطينية التهامه بمحاولة إدخال 

 33/6/3103، رأي اليوم، لندن
 

 3105من الناتج في  %011بليون دوالر خسائر النزاع السوري والَدْين الخارجي  031: "إسكوا" 
متابعة للتطورات السورّية على أن توقيت الحديث عن ُتجمع األطراف ال: هيثم الطبش -بيروت 

انطالق عملية إعادة اإلعمار في سورية ال يزال مبكرًا، لكن تقديرات هذه الجهات تتفاوت عند 
 إصدار أرقام وتوقعات إلجمالي الخسائر التي أنتجتها الحرب هناك.

بليون  300 بحواليّدر الكلفة السقف األعلى لهذه التقديرات جاء أخيرًا من البنك الدولي الذي ق
بليونًا، ووفق توقعات غير منشورة لي  40 حواليدوالر، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى 

بليونًا.  240)إسكوا( فإن هذه الكلفة تصل إلى  "اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا"
ل الجوار في هذه العملية ويشيرون بوضوح ويعّول االقتصاديون على الدور الفاعل الذي ستؤديه دو 

 إلى االستفادة واالنعكاس اإليجابي على اقتصاداتها.
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، خالد «إسكوا»ويوضح رئيس قسم السياسات االقتصادية في إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في 
األجندة  أن العمل بدأ قبل أكثر من عام ونصف العام على مشروع إعداد« الحياة»أبو إسماعيل، لي 

الوطنية لمستقبل سورية، وقد تطلب العمل مشاورات مع األطراف كافة، مشيرًا إلى أن عدد 
 شخصية متنوعة تمثل كل الطيف السياسي السوري. 220المشاركين ناهز 

ويلفت منسق برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سورية، باسل كغدو، إلى أن المشروع يهدف إلى تقويم 
بعد النزاع على مستوى السياسات والخيارات وكلفة كل واحد منها، وال يركز على  حاجات سورية ما

إعادة اإلعمار بمقدار ما يركز على إعادة البناء بصفتها عملية شاملة تطاول المستويات االجتماعية 
والثقافية وحاجات المواطن السوري بالدرجة األولى، الفتًا إلى أن المرجعية األساسية في إعداد 

 لمشروع هي تقاطع ملفات حقوق اإلنسان والمرأة والمجتمع المدني والحوكمة.ا
ويشير أبو إسماعيل إلى أن النتيجة الثانية لهذا البرنامج هي تقرير عن كلفة النزاع في سورية وأثرها 
في االقتصاد الكلي واألهداف اإلنمائية، وأثر ذلك في االقتصاد الكلي واألهداف اإلنمائية التي 

نجمع فريقًا من الخبراء لدرس سبل تدبير هذه المصادر ونعمل على »تها أهداف األلفية. ويتابع: حدد
وضع إطار اقتصادي متوسط المدى ليس فقط إلعادة اإلعمار، بل لوضع نظرة اقتصادية تفصيلية 

 «.لمستقبل سورية ما بعد األزمة
انحة، فإن سورية ستستقطب إذا نظرنا بعيدًا من المصالح الشخصية لألطراف الم"ويضيف: 

، واستدرك بالقول: «مستثمرين ورؤوس أموال إلعادة اإلعمار، وأنا لست قلقًا على تمويل هذه العملية
ما يقلقني أكثر هو غياب خطة لليوم األول بعد انتهاء األزمة. لذلك، نحن نعمل على وضع هذه »

 «.البرامج لتساعد أيًا كان في سدة القيادة
ات المرتقبة لعملية إعادة اإلعمار على دول الجوار يعتبر أبو إسماعيل أن السوريين وحول االنعكاس

في الظروف العادية لم تكن المرافئ والمرافق الموجودة قادرة »سيؤدون الدور األساسي فيها ويقول: 
على تلبية متطلبات االقتصاد المحلي، بالتالي فإن عملية اإلعمار ستتطلب االستعانة بكل دول 

 «.لجوار لتوفير الدعم ولتكون نقاط انطالق للشركات المساهمة في هذه العمليةا
 أرقام وبيانات

التي ستنشرها في وقت الحق، أن نمو « إسكوا»من « الحياة»وتظهر أرقام حديثة حصلت عليها 
، في حين بلغت نسبة 3022في المئة في  23، و3023في المئة في  34الناتج المحلي تراجع 

 3020في المئة بين عامي  22في المئة والواردات  22في المئة، وتراجعت الصادرات  20التضخم 
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في المئة مقارنة بعام  24 بحوالي، في حين انخفض التحصيل الضريبي العام الماضي 3022و
3020. 

في  24، ليرتفع إلى 3020في المئة من الناتج في  26ووفق البيانات، فإن اإلنفاق الجاري بلغ 
. 3022في المئة في  20في المئة إلى  32، بينما تراجعت العائدات الحكومية من 3022ي المئة ف

 في المئة. 36إلى  3020في المئة خالل  4.2في موازاة ذلك، سجل العجز الحكومي زيادة من 
في المئة من  23، ُيتوقع أن يتجاوز 3022في المئة في  44وفي حين وصل الدين المحلي إلى 

في المئة من  200في المئة وُيتوقع أن يصل إلى  23، أما الدبين الخارجي فبلغ 3022الناتج في 
 3020. وتبّين األرقام أن االستثمار الحكومي تراجع من تسعة في المئة في 3022حجم الناتج في 

 في المئة العام الماضي. 3.2إلى 
بليون دوالر حصة  222.3، فإن الخسائر اإلجمالية للنزاع السوري بلغت «إسكوا»ووفق تقديرات 

في المئة للقطاع العام. وتكبد قطاع  22في المئة مقابل  62بليون، أو  62.2القطاع الخاص منها 
في المئة  20مليون شخص، أي  22.336بليون دوالر وطاولت تداعياتها  32البناء خسائر قيمتها 

 23في المئة في ريف دمشق و 30في المئة في حلب وحدها، و 23من إجمالي السكان تقريبًا بينهم 
 في المئة في حمص، وبلغ عدد المساكن المتضررة جزئيًا أو كليًا حوالى مليونين.

ويشدد كغدو على وجود فارق ما بين كلفة إعادة البناء التي تفوق حسابات الخسائر اإلجمالية للنزاع، 
عادة تقويم التراجع الجذري في مؤشرات األهداف اإلنمائية  وكلفة إعادة استرداد الخسائر التنموية وا 

 لأللفية والتي تشكل التحدي والهاجس األكبر لمستقبل سورية.
 بناء جزئي

، يزيد صايغ، أن األرقام المتداولة في "مركز كارنيغي للشرق األوسط"ويؤكد الباحث الرئيسي في 
تمرار المعارك ال ملف إعادة إعمار سورية كثيرة ومتفاوتة، ما يصّعب استخالص رقم دقيق كما أن اس

 يترك مجااًل الستنتاج تقديرات حاسمة.
إلى أن تقّطع القتال في المناطق السورية يتيح المجال أمام عمليات « الحياة»ويشير في حديث إلى 

إعادة بناء محدودة من خالل إصالح المنازل أو المتاجر المتضررة، ويلفت إلى أن الحكومة السورية 
األعمال إلى إعادة بناء مؤسساتهم في دمشق والمدن الساحلية، لكن تدعو في شكل مستمر رجال 

 ذلك يبقى على مستوى محدود ال يمكن تعميمه.
ويشدد صايغ على أن تمويل إعادة اإلعمار مسألة مهمة، لكن مصادره غير واضحة المعالم 

م بشروط حتى لو حصل سال»وستتحدد تبعًا لشكل السلطة التي ستنشأ بعد نهاية الحرب، ويقول: 
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أصدقاء سورية، فهل ستكون هذه المجموعة جاهزة الستثمار عشرات باليين الدوالرات في هذا 
المشروع؟ أنا أشك، وفي المقابل هل سيكون باستطاعة حلفاء النظام الحالي تمويل مشروع بهذه 

 أعتقد أن رأس المال السوري الذي هاجر خالل»ويضيف: «. الضخامة؟ هذا مدعاة للشك أيضاً 
الحرب سيؤدي دورًا أساسيًا في عملية إعادة اإلعمار، لكن يجب االنتباه إلى أن أي جهة تستثمر في 
سورية ستسعى للحصول على مكاسب سياسية ونفوذ في المقابل، وهو ما حصل في لبنان بعد 

 «.الحرب
تقرار األمني ويؤكد صايغ أن استفادة اقتصادات الدول المجاورة لسورية ستعتمد أواًل على مدى االس

جذب رجال األعمال من دول الجوار »الذي ستتمكن السلطة الجديدة من تأمينه ويستدرك بالقول: 
إلى سورية التي تحظى بإمكانات جيدة يتوقف على مدى نشاط االقتصاد السوري وتمكن السلطة 

 «.الجديدة من بسط األمن
 استفادة لبنان

ًا قريبًا من سورية كما أن مصارفه وقطاعه الخاص ويرى صايغ أن لبنان سيستفيد من كونه معبر 
يبدو أن رجال األعمال اللبنانيين يستعدون لتلك المرحلة كما فعلوا »سيحققان استفادة كبيرة ويقول: 

 «.في كردستان العراق حيث استفادوا من عامل االستقرار، ما يمكن أن يتكرر في سورية
االقتصاد اللبناني قادر على تحقيق استفادة من مشروع ويعتقد الباحث االقتصادي، مازن سويد، أن 

إن لبنان وقطاعه الخاص لديهما الخبرة في هذا المجال «: »الحياة»إعادة إعمار سورية ويقول لي 
بعدما خاضا أكثر من تجربة، خصوصًا في إعادة بناء البنية التحتية من مطارات ومرافئ وطرق 

حديث عن إطالق مشروع إلعادة إعمار سورية، والحديث عن وسواها، لكني أعتقد أن من المبكر ال
 «.هذا األمر بعد انتهاء االنتخابات السورية يجب أال يؤشر إلى أن األمور انتهت هناك

وردًا على سؤال حول وصول ممثلين لشركات عربية وأجنبية إلى لبنان الستطالع األوضاع في 
هناك شركات تأتي إلى »دة اإلعمار، يجيب سويد: سورية وتحضير مقار تكون منطلقًا في مرحلة إعا

لبنان في شكل دائم سواء عبر ممثلين تنتدبهم أو عبر شركات لبنانية، وهذا أمر روتيني، لبنان 
سيستفيد من أية مبالغ يمكن أن يحصل عليها من مشروع إعمار سورية الذي قّدر البنك الدولي 

دفع لالقتصاد اللبناني وستنعكس على نمو الناتج  بليون دوالر، وستشّكل نقطة 300 بحواليحجمه 
 «.المحلي وسيحدث طفرة كبيرة، لكن هذا لن يحصل غداً 
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 األردن: مديونية مرتفعة.. لكنها تحت السيطرة 

يشكو األردن ارتفاع مستوى مديونيته : متخصص بالشؤون االقتصادية /عدنان كريمة - بيروت
ا اضطر إلى التوسع في االقتراض محليًا وخارجيًا، لتغطية النفقات التي ترتبت عليه العامة بعدم

بليون  2.2جراء انقطاع الغاز المصري الذي أدى إلى ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية من 
، وكذلك بلوغ عدد السوريين 3022بليون دينار في  2.2إلى  3023بليون دوالر( عام  2.22دينار )
بليون دوالر عام  2.4مليون شخص، بلغت كلفة استيعابهم نحو  2.2يستضيفهم األردن  الذين

، بحسب تقارير األمم المتحدة، أما وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عمان فقدرت الكلفة 3022
 بليون دوالر، وتشمل كلفة البنية التحتية والكلفة األمنية وتوابعها. 4.2بي  3026 - 3024خالل 

، 3022بليون دينار نهاية  22.2ق أرقام وزارة المال، بلغ مستوى المديونية العامة لألردن نحو ووف
بليون دوالر، ما أدى إلى ارتفاع نسبة  2.2بليون دينار قبل عام، أي بزيادة  26.6مقارنة بي 

 في المئة من الناتج المحلي األردني، وهي نسبة مرتفعة، حذرت 42المديونية إلى ما يعادل 
المؤسسات المالية الدولية من أن ارتفاعها قد يهدد األردن بالتعرض إلى إجراءات تقشفية، مع اإلشارة 

نيسان )أبريل(،  34إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي في اجتماعه األخير في 
ئتماني، مشيدًا ببيان أنهى مراجعته الرابعة في إطار مراجعاته الدورية تحت ترتيبات االستعداد اال

رسمي بأداء االقتصاد األردني الذي تمكن من تحقيق جميع معايير األداء الملتزم بها، على رغم 
 األعباء المالية المتزايدة جراء انقطاع الغاز المصري وازدياد تدفق الالجئين السوريين.

مليون دينار لتغطية فوائد  442، منها مبلغ 3024بليون دينار لعام  2.2وتقدر خدمة الدين العام بي 
مليون دينار فوائد للدين الخارجي، وهكذا يبرز الفارق الكبير بينهما،  322الدين الداخلي، في مقابل 

وبما أن استراتيجية وزارة المال إلدارة الدين العام، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة، قررت 
لخارج واالستفادة من شروطه الميسرة لجهة آجال الحكومة األردنية التوسع في االقتراض من ا

االستحقاق وأسعار الفوائد المنخفضة، فضاًل عن تخفيف الضغط على السوق المحلية وعدم منافسة 
 القطاع الخاص على سيولة الجهاز المصرفي.
ألف دينار  233مليونًا و 26باليين و 4نحو  3024وبلغت أرقام الموازنة العامة لألردن لعام 

 224مليون دينار لإليرادات، وهي تحمل عجزًا بقيمة بليون و 243باليين و 6نفقات، في مقابل لل
والبالغ  3022ألف دينار، وعلى رغم ضخامة هذا العجز فهو أقل من عجز موازنة  233مليونًا و
مليون دوالر، وهو تحسن جيد. لكن الملفت في األمر في بنود  334بليون دوالر، أي بنحو  2.424
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بليون دينار بزيادة  2.422لموازنة، توزيع اإليرادات إلى مصدرين: األول، إيرادات محلية، بلغت ا
بليون دينار،  2.222، والثاني، المنح الخارجية، وبلغت 3022مليون دينار عن إيرادات  222نحو 

ه األمر الذي يؤكد مدى استمرار األردن في االعتماد على المساعدات الخارجية في دعم وضع
 المالي ومسيرته االقتصادية.

ومع األخذ في االعتبار المفاهيم االقتصادية للعالقات الدولية والتي تتحكم بها المصالح المشتركة، 
في تحديد مواقف الدول « االستثمار في السياسة»تؤكد المساعدات التي تلقاها األردن مدى أهمية 

الفاته، وكذلك تحديد أثمان هذه المواقف التي من التطورات اإلقليمية في ضوء الصراع القائم وتح
 تنعكس دعمًا ماليًا واقتصاديًا لحكومات الدول المعنية.

ولم يعتد األردن على فترة هدوء في محيطه، فاإلقليم غير مستقر منذ سنوات طويلة، لكن على رغم 
ا المساعدات كل الصعاب، تجاوزت عمان األزمات الخارجية بكل مرونة، وذلك بفضل عوامل، أهمه

بليون  22.3نحو  3023و 3000الخارجية االستثنائية التي تلقاها من األصدقاء، وبلغت بين 
دوالر، وهو رقم كبير القتصاد صغير مثل األردن، وساهمت هذه المساعدات في تعويض الخزينة 

ستثمار التراجع الهائل في إيراداتها نتيجة الركود الذي أصاب قطاعات مهمة مثل السياحة واال
 والحواالت، وكلها بسبب مؤثرات خارجية.

بليون دوالر، أو ما  2.2والالفت في أهمية المساعدات المقدمة إلى ألردن أن قيمة المنح بلغت 
في المئة.  22بليون دوالر للقروض الميسرة، أي ما يعادل  4.2في المئة، في مقابل  62يعادل 

بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين صفر وخمسة في وتمتاز هذه القروض بشروط تمويلية ميسرة، و 
 سنوات. 3سنة، متضمنة فترة سماح تصل إلى  20و 22المئة، وفترة تسديد بين 

أما مصادر تلك المساعدات فتشمل الدول المعنية بالتطورات اإلقليمية، خصوصًا ثورات الربيع 
سرا سنة،  62ئيل منذ أكثر من العربي، فضاًل عن أزمة الشرق األوسط والصراع بين العرب وا 

وأهمها: الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي واليابان والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق التمويل العربية والبنك 

وتتسابق في تقديم المساعدة، بهدف  اإلسالمي للتنمية، وكلها تتفاعل مع التطورات اإلقليمية،
المساهمة في توفير االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي لألردن. ويالَحظ أن أرقام 
 المساعدة صعودًا وهبوطًا، تخضع لبورصة التطورات اإلقليمية ومدى خطورتها وتأثيرها في المملكة.

ألنه من حلفائها األساسيين في المنطقة، وهي تمده وتقدم الواليات المتحدة مساعدات إلى األردن 
مليون دعمًا عسكريًا، وقررت  200مليونًا لدعم االقتصاد و 260مليون دوالر، منها  660سنويًا بي 
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ليصل المبلغ إلى بليون  3024مليون دوالر، اعتبارًا من  240أخيرًا مده بمساعدات إضافية بقيمة 
مصلحة لكل »دنية عبد هللا النسور على أن في استقرار بالده دوالر. ويشدد رئيس الحكومة األر 

األردن المستقر واألمن، محاط بكوارث أثرت في تجارته وسياحته »، مشيرًا إلى أن «الدول العربية
 «.وقطاع النقل الذي يعد من أكبر قطاعات النقل في الشرق األوسط

 34/6/3103الحياة، لندن، 
 

 األخيرة تحذر من حراك شعبي ضد عباس على خلفية تصريحاته ةائيليسائل اإلعالم اإلسر و تقرير:  
حيييذرت وسيييائل اإلعيييالم التابعييية للكييييان الصيييهيوني، مييين تنيييامي ميييا وصيييفته بيييي"الغضب فيييي صيييفوف 
الفلسطينيين" ضد رئيس السلطة الفلسيطينية محميود عبياس عليى خلفيية تصيريحاته األخييرة المناهضية 

تنسيييق األمنييي مييع سييلطات االحييتالل، رغييم االعتييداءات التييي تنفييذها للمقاوميية الفلسييطينية، وتمسييكه بال
 ضد الفلسطينيين على خلفية اختفاء ثالثة مجندين إسرائيليين قبل نحو عشرة أيام.

"محمود عبياس يواصيل إدانية  األحد إنوقالت تلك الصحف والمواقع اإللكترونية، في تقارير لها اليوم 
توعييدا الجهيية التييي تقييف وراء العملييية ودعييم التنسيييق األمنييي مييع عملييية خطييف الجنييود اإلسييرائيليين م

االحتالل، وبالمقابل تلقى اليوم األحد صفعة قويية مين رئييس حكومية االحيتالل بنييامين نتنيياهو اليذي 
 رفض دعوته إلدانة مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على يد جيش االحتالل".

دولييية االحيييتالل الداعيييية إليييى تخفييييف الضيييغط عليييى عبييياس  وأشيييارت إليييى تصييياعد األصيييوات داخيييل
الستجالب تصريحات منه مناوئة لعمليية خطيف الجنيود بالخلييل وتأيييد التنسييق األمنيي ميع إسيرائيل، 
والتي باتت تلقى ردة فعل سلبية في الشارع الفلسطيني وخصوصيًا فيي الضيفة الغربيية وتظهيره بصيورة 

 العميل والفاقد لشرعية شعبه".
اقلييت وسيييائل اعييالم الكييييان الصيييهيوني اليييوم األحيييد، شييريط فييييديو وصيييفته بييالخطير يظهييير شيييبان وتن

فلسيييطينيين يلقيييون الحجيييارة عليييى مركيييز يتبيييع لألجهيييزة األمنيييية الفلسيييطينية فيييي مدينييية رام هللا، عقيييب 
انسحاب قوات من جييش االحيتالل مين المكيان وبالمقابيل ردت قيوات األمين الفلسيطينية بيإطالق النيار 

 لتفريق المتظاهرين، وانتهت الحادثة بعد تدخل من قوات االحتالل.
وحذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية من "حيراك شيعبي منياهض للسيلطة الفلسيطينية وأجهزتهيا 
األمنييية بييدا ظيياهرًا فييي الشييارع الفلسييطيني" وطالبييت بتقليييل الضييغط علييى عبيياس "ميين أجييل المحافظيية 

ة ميييين االنهيييييار خصوصييييًا فييييي ظييييل حاليييية االحتقييييان التييييي يعيشييييها علييييى سييييلطته فييييي الضييييفة الغربييييي
 الفلسطينيين على إثر العملية العسكرية اإلسرائيلية للبحث عن الجنود المختطفين".
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وكان عباس قيد أدان عمليية اختطياف المجنيدين الثالثية األربعياء الماضيي، أميام وزراء خارجيية اليدول 
المفقودون في الضفة الغربية هم بشر مثلنا، وعلينا  ستوطنونالم“وقال اإلسالمية في جدة بالسعودية، 

 أن نبحث عنهم ونعيدهم إلى عائالتهم".
عباس سعى إلى "التودد واالعتذار" إلى نتنياهو، خالل األييام  أن“هآرتس من جانبها ادعت صحيفة "

محاولتيه التقيرب الماضية، إال أن اإلدانات المتكيررة مين قبيل عبياس الختطياف المسيتوطنين الثالثية، و 
من إسرائيل، قوبلت برفض نتنياهو، والذي بدوره واصل بالتأكيد على مطلبه بإنهاء االتفاق بين حركة 

 "فتح" و "حماس".
وقالييت "هييآرتس" إنييه "ال يوجييد أي زعيييم مسييلم أو مسيييحي أو يهييودي قييادر علييى احتمييال هييذه المهانيية 

بقاء يده مميدودة ومعلقية فيي الهيواء ط لبيا للسيالم"، مضييفة أن مصيادر فيي جهياز األمين المتواصلة، وا 
اإلسرائيلي وصفوا تصريحات أبو مازن بأنها شجاعة ومثيرة، وخاصة ألنها تيأتي عليى خلفيية األجيواء 

 الملتهبة في الشارع الفلسطيني".
والقييت تصييريحات عبيياس انتقييادات ميين مختلييف التيييارات والقييوى الفلسييطينية، خاصيية أنهييا جيياءت فييي 

هده الضييفة وغييزة ميين تغييول إسييرائيلي، وحمييالت االعتقيياالت والقتييل بحييق المييواطنين ظييل ميين مييا تشيي
 الفلسطينيين، والتي أسفرت فجر اليوم األحد عن استشهاد شابين في الضفة.

بيييدورها، هاجميييت العضيييو العربيييي فيييي البرلميييان اإلسيييرائيلي حنيييين زعبيييي، عبييياس بسيييبب تصيييريحاته 
ثانية إن "عباس يمارس الخيانة بحيق الشيعب الفلسيطيني عبير ميا األخيرة، وقالت على القناة العبرية ال

 ".يسمى بالتنسيق األمني
وأضييافت زعبييي "عبيياس يأمييل ميين وراء هكييذا تصييريحات تثبيييت حكمييه فييي الضييفة"، مشييددة علييى أن 

 التنسيق األمني الذي يمارسه عباس عبارة عن "خيانة للشعب الفلسطيني" وفق ما ترى.
عالم اإلسيرائيلي واتهمتيه بتجاهيل مقتيل فتييين فلسيطينيين والتركييز فقيط عليى وهاجمت زعبي أيضًا اإل

 المخطوفين كما لو أن القتلى ليسوا بشرًا، منوهة إلى أن نتنياهو يستغل الحادثة للقضاء على حماس.
ولييم تعليين حتييى اآلن أي جهيية فلسييطينية، مسييؤوليتها عيين خطييف المجنييدين اإلسييرائيليين الثالثيية الييذين 

يونييييو(، إال أن رئييييس حكومييية االحيييتالل، بنييييامين نتنيييياهو، يصييير عليييى  23سييياء الخمييييس )فقيييدوا م
 تحميل حركة "حماس" المسؤولية عن االختفاء.

إن من جهتها قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقاًل عن مسيؤول وصيفته بيالرفيع فيي مكتيب نتنيياهو قوليه 
خلييف عملييية خطييف الجنييود حتييى عبيياس ينتظيير دليييل واضييح بييدون أدنييى شييك يثبييت وقييوف حميياس “

قالة حكومة الوفاق الوطني".  يعلن رسميًا إلغاء اتفاق المصالحة وا 
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وأضاف المسؤول اإلسرائيلي، بحسب الصحيفة، أن "اتفاق المصالحة غيير مطبيق وحكومية الوحيدة ال 
وزيير تقوم بالمهام الموكلة لها"، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تنسجم مع تصريحات رياض الميالكي 

الخارجييية الفلسييطيني التييي جيياء فيهييا أنييه "فييي حييال اتضييح وقييوف حميياس خلييف العملييية سيييكون لييذلك 
 تداعيات خطيرة وسيتم تفكيك الحكومة".

ونقلييت الصييحيفة عيين مسييؤول أمنييي فلسييطيني رفيييع، أن أجهييزة السييلطة الفلسييطينية تييدرك أن "حميياس" 
ركية والتحقييق معهيم ألنهيا تيدرك أهميية ذليك تقف خلف العملية "ولذلك هي تواصل اعتقيال نشيطاء الح

وما سيعود عليها من مصلحة"، كاشفًا عن اعتقال السلطة العشرات من عناصر "حماس" في سجونها 
 للوصول إلى مكان المجندين المختطفين.

33/6/3103، الشعب، مصر  

 
 هل ترد حماس على التصعيد اإلسرائيلي ضدها؟ 

 د. عدنان أبو عامر
اتهييام إسييرائيل لحميياس بالمسييئولية عيين خطييف المسييتوطنين الثالثيية فييي الخليييل مسيياء كييان واضييحًا أن 

 ، سيفتح صفحة جديدة من الصراع بينهما، حتى دون أن تعلن مسئوليتها عنها.23/6
وخرجييت التهديييدات اإلسييرائيلية تباعييًا ضييد حميياس حتييى كتابيية هييذه السييطور، بييدأت بحمليية اعتقيياالت 

من مختلف مستويات كوادر الحركة في الضفة، بمن فيهم نواب  300واسعة النطاق طالت أكثر من 
المجلييس التشييريعي ووزراء سييابقين وأسيياتذة جامعييات، بجانييب العناصيير الميدانييية التنفيذييية، وأكثيير ميين 

 أسيرًا فلسطينيًا محررًا في صفقة التبادل األخيرة مع حماس. 20
كيل الخطيوط الحمير التيي ال يمكين السيكوت حماس من جهتها "حذرت من هذه الحملة، ألنها تجياوز ل

 حدود لها".عليها، وستكون لها تداعيات خطيرة ال 
مسئول ميداني في حماس من الضفة لم تطْله حملة االعتقاالت بعد، قال: إن االعتقاالت اإلسيرائيلية 
لقيييادات حميياس عبثييية وغييير مجدييية علييى الصييعيد األمنييي، وليين يميينح إسييرائيل طييرف خيييط يوصييلها 

منفذي عملية الخليل، لكن هدفها األساسي معاقبة حماس، وتوجيه رسالة ردعيية إليهيا، عبير التسيبب ل
 بإحداث زعزعة في البناء التنظيمي للحركة، وفقدان التواصل بين عناصرها في مدن الضفة".

وأضيياف: "األهييم فييي الحمليية ضييد حميياس رغبيية إسييرائيل بإرضيياء جمهورهييا الغاضييب عليهييا ألنهييا لييم 
ع حماية المستوطنين الثالثة، ولذلك يحاول الجيش قلب الطاولة إليصال رسيالة لحمياس مفادهيا تستط

 أن احتجاز المخطوفين هو عبء عليها، وليس إنجازا لها، رغم أن الحركة لم تتبن العملية رسميًا".
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مفاده مسئول سياسي في حماس أعرب عن تخوفه من سيناريو إسرائيلي قد يتحقق في األيام القادمة، 
"أن يقييوم الجيييش اإلسييرائيلي بترحيييل العشييرات ميين قيييادات حميياس ميين الضييفة، بصييورة قسييرية لقطيياع 

 غزة من معبر إيريز على الحدود مع إسرائيل، ثم يتركهم داخل القطاع، ويغلق المعبر"!.
، حييين نفييت إسييرائيل 2223وأضيياف: "صييحيح أن حميياس أفشييلت عملييية اإلبعيياد لجنييوب لبنييان عييام 

ميين قياداتهييا هنيياك، وتمكيين معظمهييم ميين العييودة لألراضييي الفلسييطينية المحتليية، لكيين  400 أكثيير ميين
الظروف اختلفت الييوم، ألن غيزة والضيفة كييان سياسيي واحيد، وسييكون مين الصيعوبة إجبيار إسيرائيل 
على إعادة قييادات الضيفة لمنيازلهم بيالقوة، ميا يعنيي تحيول غيزة بنظير العيالم لبيؤرة معاديية ألنهيا تضيم 

 يادات متهمة بمحاربة إسرائيل".ق
وشرح مخياطر اإلبعياد المتوقيع لقييادات حمياس بالضيفة بقوليه: "التيأثير األكثير سيلبية عليى حمياس أن 
اإلبعاد يفرغ الضفة من القيادات الميدانيية والسياسيية، والخيوف أن تبقيى الحركية فيي حالية فيراغ قييادي 

سيييرائيل تحييياول توظييييف عمليييية الخ لييييل لتمريييير مخطيييط لتصيييفية الحركييية بالضيييفة، فتيييرة مييين اليييزمن، وا 
وسيكون اإلبعاد القرار األقسى ضد حماس، ألنه سيترك عشيرات اآلالف مين العناصير الميدانيية دون 

 قيادة سياسية ومرجعيات تنظيمية".
حميياس يبييدو أن لييديها قناعيية تامييية بوجييود إجميياع إسييرائيلي عليييى أن اإلجييراءات العقابييية ضييدها فيييي 

ملية الخطف في الخليل، ألن الجيش يقوم بعملية عسكرية واسعة ومتدحرجة لضرب الضفة تتجاوز ع
قواعدها ووجودها السياسيي، تحيت غطياء محاولية الوصيول لمنفيذي العمليية، وتعتيزم إسيرائيل اسيتغالل 
الفرصة العسيكرية حتيى النهايية، واسيتغالل األجيواء الدوليية لتنفييذ عملييات تمشييط دقيقية لفتيرة طويلية، 

 قواعد حماس.وقمع 
فيمييا تييداول نشييطاء حميياس علييى شييبكات التواصييل االجتميياعي صييورة تظهيير مخطييط إسييرائيل لضييرب 
البنية التحتية للحركة في الضيفة، بضيرب مؤسسياتها االجتماعيية، وتجفييف منابعهيا الماليية، ومالحقية 

 مرافقها الطالبية والجامعية.
ى البيانييات والتصييريحات، بييل تعييداه لعقييد ولييم يقتصيير رد حميياس علييى الحمليية اإلسييرائيلية ضييدها عليي

مييع عييدد ميين األجنحيية المسييلحة، تقييدمتهم كتائييب القسييام، التييي  23/6مييؤتمر صييحفي فييي غييزة يييوم 
 "وجهت تهديدا إلسرائيل، بأنها لن نقف مكتوفة األيدي أمام انتهاكات إسرائيل ضدها في الضفة".

واجهية عسيكرية حاميية ميع إسيرائيل فيي هيذه لكن النقاش السائد لدى حماس ال ييذهب باتجياه افتعيال م
المرحلة على األقل في غزة، حتى ال يتم منحها فرصة لتصدير إخفاقها األمني وعجزها العسكري فيي 

 عملية الخليل إلى غزة، إال إذا تم فرض المواجهة عبر اغتيال شخصية كبيرة".
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يتمثيل "بعيدم اليرد بقيوة عليى حملية فإن األجواء التي تخيم على حمياس فيي غيزة هيذه المرحلية،  أخيرًا..
إسييرائيل ضييدها فييي الضييفة، وامتصيياص غضييبها عقييب فقييدان المسييتوطنين الثالثيية، وأي رد ميين غييزة 
يتجيياوز صييواريخ قليليية غييير مييؤثرة، قييد يييدخلها فييي مواجهيية كبيييرة مييع إسييرائيل، وهنييا تسييعى حميياس 

بيدوا رغبيتهم باالنضيمام إليهيا فيي أي لتحشيد الرأي العام الفلسطيني خلفها مع القوى المسيلحة، اليذين أ
معركيية قادميية مييع إسييرائيل، مييذكرا بالمقوليية السييائدة أن غييزة تشييبه الرمييال المتحركيية، كييل سيياعة هنيياك 

 جديد".
 33/6/3103، فلسطين أون الين

 
 اختطاف في الضفة لكن المواجهة قد تغدو شاملة 

 حلمي موسى
سيييييرائيلي فيييييي بحثيييييه عييييين المسيييييتوطنين الثالثييييية ال تخفيييييي الصيييييحافة اإلسيييييرائيلية واقيييييع أن الجييييييش اإل

المختطفييين فييي الضييفة الغربييية يتحسييس خطواتييه فييي ظلميية مطلقيية، وأنييه فييي محاولتييه التغطييية علييى 
العجييز، الييذي فييي أساسييه اسييتخباري، يحيياول قييدر اإلمكييان توسيييع نطيياق عمليييات التفتيييش ميين ناحييية 

ن أنييه يسييتهدف ضييرب البنييية التحتييية وعييرض أهييداف أخييرى. وقييد كييرر فييي اآلونيية األخيييرة الحييديث عيي
لحركة حماس، وهو استهداف تكرر بشكل متواتر في كل سنوات االحتالل والتي برهنت عن استحالة 

 هدم البنية التحتية للمقاومة ما دام االحتالل نفسه ال يزال قائما.
تحرييير  وحملييت الصييحف اإلسييرائيلية عنيياوين تشييهد علييى العجييز بييدت كأنهييا مييأخوذة كلهييا ميين هيئيية

واحدة. فاختارت "يديعوت أحرنوت" أميس ميثال عنيوان "متير وراء متير" وأن الجييش "يقليب كيل حجير". 
األسبوع" فاختارت عناوين مثل "يقلبون كل حجر، يفحصون كل بئر" و"آالف الجنيود  -أما "معاريف 

لجييش يمشيط يمشطون الكهوف وآبار المياه في منطقة الخليل". ولم تخرج "هيآرتس" عليى نطياق أن "ا
 مترا وراء متر" وكذا فعلت "إسرائيل اليوم" والتي أضافت أن الجنود "يقلبون كل حجر".

ورغيييم أن الصيييحافة اإلسيييرائيلية، كميييا هيييو واضيييح، مجنيييدة لخدمييية الهيييدف األسيييمى وهيييو الحفييياظ عليييى 
جياد نيوع المعنويات العامة وتجنب توجيه االنتقادات للجيش والحكومية قيدر اإلمكيان إال انهيا تحياول إي

ميين التييوازن والظهييور بمظهيير مسييتقل. ولييذلك فإنهييا تنقييل بعييض التقييارير واآلراء التييي تعبيير عيين خيبيية 
أمل من الجهد المبذول وأنه يتجه في غير الطريق الصيائب وأن الحيل ليم يكين ولين يكيون أمنييا فقيط. 

فض التجيياوب مييع وهيي بييذلك تمييارس نوعييا ميين االنتقيياد للحكوميية والمسيتوى السياسييي الييذي ال يييزال ييير 
 رغبة السلطة الفلسطينية في التوصل إلى اتفاق.
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وميين هييذه الزاوييية يمكيين النظيير إلييى معركيية جارييية بييين جهييات متناقضيية ومتييداخل. فميين ناحييية تشيين 
حكومية نتنيياهو حربيا شيعواء ظاهرهييا ضيد حركية حمياس لكين جوهرهييا ضيد الشيعب الفلسيطيني وحتييى 

أن تميينح إسييرائيل نفسييها حرييية حركيية فييي إقاميية الحييواجز ضييد السييلطة الفلسييطينية. إذ يصييعب تخيييل 
ومداهمييية المؤسسيييات واعتقيييال الميييواطنين داخيييل منييياطق السيييلطة مييين دون أن يميييس ذليييك بشيييدة بهيبييية 
السلطة الفلسطينية وأدائهيا. وتيزداد المفارقية حينميا يضيطر رئييس السيلطة الفلسيطينية بعيد اتهاميه لمين 

السييلطة إلييى اإلعييالن أن االعتييداءات اإلسييرائيلية تييدمر السييالم  قيام بعملييية االختطيياف بالسييعي لتييدمير
 وأن "من يريد أن يعاقب الناس في اثناء رمضان ومن يقتل الناس في اثناء رمضان ال يريد السالم".

ومن ناحية أخرى تحاول قوى معارضة وحكومية في إسرائيل استغالل الوضع الناشئ لبث الحيياة فيي 
د فييتح اتصييال هيياتفي بييين نتنييياهو وأبييو مييازن بشييأن المختطفييين البيياب أمييام المفاوضييات المتوقفيية. فقيي

تواصل أكبر، لكن نتنياهو سد الباب بالمزالج. ففي تعليقه على خطاب أبو ميازن أميام وزراء خارجيية 
الدول اإلسالمية في السعودية قال انه يريد أفعاال ال أقواال وأنه ينتظر منه تفكيك تحالفيه ميع حمياس. 

لمعارضييية العماليييية برئاسييية اسيييحق هرتسيييوغ و"هنييياك مسيييتقبل" برئاسييية وزيييير الماليييية ييييائير لبييييد لكييين ا
و"حركيية" تسيييبي ليفنييي رأوا أن كييالم أبييو مييازن "فعييل شييجاع" ينبغييي البنيياء عليييه. وبييديهي أن موقييف 

نميا أيضيا إلضيعا ف هؤالء ال يطيب لنتنياهو الذي يعتقد أنهم يعرقلون سعيه ليس فقط ليوأد حمياس، وا 
 أبو مازن.

لكيين المسييألة ال تقييف عنييد هييذا الحييد، فييالكثير ميين المعلقييين والساسيية يخشييون علييى الجيييش اإلسييرائيلي 
من التورط في وضع يصعب الخروج منيه. فاالنغمياس فيي نشياطات شيرطية فيي الضيفة الغربيية ييأتي 

ولكيين تسييخين أقلييه علييى حسيياب التييدريبات فييي ظييروف بالغيية الحييرج ميين الناحييية السياسييية واألمنييية. 
الجبهة في الضفة الغربية ال يمكنيه أن يمير مين دون تسيخين أشيد خطيورة فيي قطياع غيزة. وقيد أثبتيت 
أحداث األيام األخيرة أن "تنقيط" الصواريخ والغيارات اإلسيرائيلية باتيت فعيال يومييا فيي القطياع. وهنياك 

ت لتغيدو معركية شياملة فيي من يتخوف من أن ال تتوقف األمور عند التنقيط وأن يتسيع نطياق العملييا
 القطاع تصير تل أبيب جزء منها.

ومييين الجيييائز أن أحيييداث األميييس عليييى جبهييية الجيييوالن دفعيييت عيييددا مييين المعلقيييين للحيييديث عييين تعيييدد 
الجبهات واشتداد سخونتها في وقت واحد سواء في الضفة والقطاع أم على الحدود اللبنانية والسيورية. 

 دة عسكريين بضرورة توخي الحذر وتجنب التورط أكثر من اللزوم.وهذا يزيد من مطالب المعلقين وقا
وكتب المعلق العسكري لي"يديعوت" أليكس فيشمان معبرا عن هذه التخوفات أن "القلب يبقى فيي يهيودا 
والسامرة لكن العيون غدت موجهة إلى قطاع غزة، فقد أخذت تلك المنطقة تسخن... تتحيدث التقيارير 
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عالم الغزية عن استعداد السكان لمواجهة عسكرية مسلحة وعن جمع الطعام الصحافية في وسائل اال
واالدوية والمحروقات. فسكان غزة يشمون البارود في الجو". وأشار إليى االنتقيادات التيي تتعيرض لهيا 
حماس جراء عدم الرد على ما يجري في الضفة الغربية وهو ميا تفهميه إسيرائيل التيي خففيت الحصيار 

كييين إسيييرائيل، فيييي نظييير فيشيييمان، تعليييم بيييأن ضيييعف كيييوابح حمييياس سييييقود إليييى توسييييع االقتصيييادي. ل
المجابهة. ويشيير إليى أن "حمياس قيد ال ترييد هيذه المواجهية لكنهيا كانيت تسيتعد لهيا منيذ كانيت عمليية 

قيييذائف صييياروخية مسيييتمر عليييى وسيييط اسيييرائيل  إلطيييالق"عميييود السيييحاب" وهيييي تسيييتعد ضيييمن ذليييك 
السنتين االخيرتين من أنفياق هجيوم. وليسيت هيذه السييناريوهات بعييدة  وادخال قوات خاصة ُدربت في

 عن الواقع ويجب أن يكونوا مستعدين اآلن في قيادة المنطقة الجنوبية لتدهور عسكري حول القطاع". 
  34/6/3103السفير، بيروت 

 
 في الوجدان العربي وصورة الفلسطينيأبو مازن  

 محمد سيف الدولة
جيية ال يحسييد عليهييا، صييرح أبييو مييازن فييي مييؤتمر منظميية التعيياون اإلسييالمي، أن بجييرأة وصييراحة وفجا

االنتفاضة الفلسطينية كانت كارثية وفوضيى دميرت الشيعب الفلسيطيني، وأنيه لين يسيمح بقييام انتفاضية 
أخييرى، وأنهييم متمسييكون بالتنسيييق األمنييي مييع إسييرائيل لحماييية للفلسييطينيين )هييل يقصييد حمييايتهم ميين 

 ال قبل لهم بمواجهة إسرائيل ال عسكريا وال غير عسكريا! أنفسهم؟!(، وأنهم
وبصييييرف النظيييير عيييين تهافييييت وهزيميييية وفشييييل خيييييارات أبييييو مييييازن السياسييييية فييييي التفيييياوض والتنييييازل 
واالعتييراف، إال أنييه فييي كييل مييرة يييدلى بمثييل هييذه التصييريحات التييي تقلييل وتسييتهين وتسييخر ميين قيميية 

، بتوجيييه طعنيية لصييورة يييدريأو ال  يييدريميين حيييث نضييال الشييعب الفلسييطيني وصييموده، فإنييه يقييوم 
 الشعب الفلسطيني المستقرة في الوجدان العربي منذ عقود طويلة.

فلفلسيييطين وشيييعبها مكانييية وقداسييية مييين نيييوع خييياص، فكيييل مييين يعييييش الييييوم فيييي اليييوطن العربيييي عليييى 
األرض اخييتالف عمييره، تربييى منييذ أن وعييى علييى الييدنيا، علييى مأسيياة فلسييطين وحكايتهييا، فهييي تلييك 

العربييية التييي تييم اغتصييابها ميين بيننييا وأمييام أعيننييا، تحررنييا جميعييا بعييد الحييرب العالمييية الثانييية، وبقيييت 
هييي مغتصييبة،  وهييى األرض التييي تضييامنا فييي البداييية للييدفاع عنهييا وتحريرهييا، ثييم سييرعان مييا تخلينييا 

يل وأمريكييا، لنتركهييا عنهييا وانفييض الجميييع ميين حولهييا، انشييغاال بييالهموم القطرييية، أو خوفييا ميين إسييرائ
وحييدة تواجيه مصييرها ضييد آالت القتيل الغربيية الصييهيونية ولنكتفيي كيل حييين وآخير بإصيدار بيييان أو 

 تصريح ذرا للرماد في العيون.
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وإلدراك الشيعوب العربييية جيييدا أن المشييروع الصييهيوني يهييدد كييل األميية بقييدر مييا يهييدد فلسييطين، ورغييم 
 فلسطين أصبحت تشكل عقدة الذنب الرئيسية لدى كل منا. ذلك تركوها تواجه مصيرها وحدها، فإن

فمع كل يوم يستمر فيه االحتالل ألرضيها، أو يتكيرر العيدوان عليى شيعبها، يشيعر كيل ميواطن عربيي 
 أنه شريك في هذا االحتالل والعدوان بشكل أو بآخر، فيؤرقه ضميره وكأنه ارتكب جريمة أو معصية.

العربيي تجياه فلسيطين، هيو حجيم البطيوالت والتضيحيات التيي ليم ومما يزيد ويشعل مين أزمية الضيمير 
يتوقف الشعب الفلسطيني عن تقديمها جيال بعد جيل على امتداد مائة عام، رغم حجم العيدوان والقيوة 

 الباطشة التي يواجهها، ورغم وقوفه وحيدا أمامها.
فيهيا ومعهيا دروسيا مصييرية وباإلضافة إلى كل ذلك، فإن فلسطين كانت بمثابية المدرسية التيي تعلمنيا 

 وحقائق قاسية، كما كان صمود ونضال شعبها ملهما على الدوام للحركات الوطنية العربية: 
تعلمنييا معهييا كيييف تييآمر علينييا العييالم علييى امتييداد قييرن كامييل فييي أكبيير جريميية اسييتعمارية دولييية؛ منييذ 

وكاميييب ديفييييد ووادي عربييية  343م بلفيييور واالنتيييداب البريطييياني والتقسييييم والنكبييية واإلعيييالن الثالثيييي ثييي
 وأوسلو.

وتعرفنييا فيهييا ألول مييرة علييى معنييى العنصييرية واإلرهيياب والمييذابح والقتييل واإلبييادة واالغتيييال واإلبعيياد 
والتهجير والالجئين واألسرى والمخيمات والمعابر والعالقين والمبعيدين واالسيتيطان والتهوييد والحصيار 

 والتجويع. 
الشعوب المستحيل وتقاوم جيال بعد جيل رغم الخلل الهائل في موازين القوى، ورأينا فيها كيف تصنع 

وحركيييات المقاومييية واالنتفاضييييات  واألعميييال الفدائييييةرأينييياه فيييي ثورتهيييا الكبيييرى وفيييي الكفييياح المسيييلح 
 والعمليات االستشهادية.

عمييار،  د، أبييوايييا جهيياد، أبييووميين رموزهييا صيينع الشييباب العربييي قدوتييه ونماذجييه النضييالية أمثييال أبييو 
الرنتيسيي، فتحيي الشيقاقي، سيناء محييدلي، دالل المغربيي، آييات األخيرس، محميد اليدرة،  ياسين، أحمد

 أطفال الحجارة، رائد صالح، واآلالف غيرهم. 
وفيي سيياحات معاركهييا الوطنيية والعقائدييية، صيياغت األمية مواقفهييا بشييعارات ومبيادئ يحفظهييا ويتبناهييا 

ال صيلح  بإسيرائيل،ى الخلييج مثيل: مين البحير إليى النهير، لين نعتيرف كل عربي وطني من المحيط إل
 حدود.ال تفاوض ال اعتراف، صراع وجود وليس 

بل وأصبح إحياء ذكريات المعارك ضد العيدو الصيهيوني، ذكرييات االعتيداء أو المقاومية، مين المهيام 
ين، كفيير قاسييم، النكسيية، والطقييوس الدائميية علييى بييرامج الحركييات السياسييية العربييية: النكبيية، دييير ياسيي

الزعتيير، يييوم األرض،  أكتييوبر، تييلمعركيية الكراميية، حريييق المسييجد األقصييى، حييرب االسييتنزاف، حييرب 



 
 
 

 

 
           53ص                                     4352 العدد:     34/6/3103االثنين  التاريخ:

 

وصييييييبرا وشيييييياتيال، الحييييييرم  43، حصييييييار بيييييييروت 2234، سييييييالم الجليييييييل 2234عملييييييية الليطيييييياني 
، الرصييياص اإلبراهيميييى، قانيييا، انتفاضييية الحجيييارة، انتفاضييية األقصيييى، حيييرب تميييوز، السيييفينة مرميييرة، 

المصييبوب، عييامود السييحاب. وأصييبحت الشييعوب العربييية تُقبيييم حكامهييا وتحاسييبهم وفقييا لمييواقفهم ميين 
القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، الذي تكسرت وانهارت على صيخرته شيرعيات أنظمية 

 وحكومات وحكام عرب كثيرين، فكانت قضية فلسطين مفرزة عربية وطنية كبرى. 
وغيييره الكثييير أدى إلييى أن تقتييرن فلسييطين والشخصييية الفلسييطينية فييي الييوعي العربييي علييى كييل ذلييك 

امتيييداد ميييا يزييييد عييين قيييرن مييين الزميييان، بكيييل القييييم والمعييياني النضيييالية المثاليييية كالمقاومييية والشيييهادة 
والتضحية والفداء والبطولة والصمود، وأصبح الفلسيطيني عنيدنا، عين حيق، هيو ذليك اإلنسيان المحتيل 

المعيييابر طييرود المطييارد المهجييير الالجييئ المقيياوم األسيييير الشييهيد المظلييوم المحاصييير العييالق علييى الم
 على الحواجز، المضطهد صهيونيا ودوليا وعربيا، الذي لم ينكسر أبدا. الموقوف

إسيييرائيل، فإنيييه كيييان يمهيييد  ويصيييطلح ميييعوليييذلك، حيييين كيييان ينيييوى أي نظيييام عربيييي أن يبييييع القضيييية 
شييويه وشيييطنة صييورة الشييعب الفلسييطيني لييدى مواطنيييه، بحزميية ميين األكاذيييب الطريييق بالعمييل علييى ت

مثل: إنهم خونة، باعوا أراضيهم، إرهابيون، منقسمون، يهددون األمن القومي، مرتزقة، غير واقعيين، 
 يتصارعون على السلطة وعلى المناصب والرواتب، تجار لألنفاق...الخ  

 م أعمال المقاومة وتضحياتها.ولكن سرعان ما كنت تنكشف أكاذيبهم أما
لكيين أن يييتم التشييويه هييذه المييرة علييى أيييدي شخصييية فلسييطينية، ويييا ليتهييا أي شخصييية، فهييو رئيييس 
السلطة الفلسطينية، فيعلن على المأل أنهم جبناء، ال ِقببل لهم بالعدو الذي اغتصب أراضييهم وشيردهم 

ى الشييعب الفلسييطيني، الييذي عليييه أن يستسييلم وقيتلهم، وأن المقاوميية ال تعييدو أن تكييون لغييوا ودمييارا علي
تماميا إلسييرائيل وأن يحتميي بهييا وأن ينسيق معهييا وأن يطيارد أبنيياءه مين المقيياومين والمقياتلين ويسييلمهم 

 إليها، فإنه ليس في هذا الرجل أو فيما قاله أي شئ من فلسطين التي نعرفها.
 من أنت يا رجل؟

34/6/3103، "30موقع "عربي   
 

 ل "حماس"...السقوط في وح 
 سيفر بلوتسكر
فييي لحظيية كتابيية هييذه السييطور لييم يتحييرر بعييد االبنيياء المخطوفييون. حبييذا لييو ان هييذه الجمليية ال تعييود 
واقعيييية سييياعة قراءتهيييا، ولكييين التتمييية ميييع ذليييك قيييد تكيييون واقعيييية: اليييى جانيييب التمشييييطات والتفتيشيييات 
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عديمية االسيم، تسيتهدف القضيياء  المكثفية تجيري فيي منياطق "يهيودا" و"السيامرة" حملية عسيكرية اخيرى،
بسيالح وصيخب  –على البنى التحتية لي"حماس". وألصحاب الذاكرة الطويلة مثليي فإنهيا تبيدأ بالتيذكير 

 بحرب لبنان االولى، الزائدة، الغبية والطويلة بين حروب اسرائيل. –
غن، شييارون، ميين المفهييوم ان الحاضيير ليين يشييبه الماضييي ابييدا. فلتبرييير حييرب لبنييان االولييى تمسييك بييي

ورافول باغتيال السفير االسرائيلي في لندن. ومع ان منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات لم تكن 
ضيييالعة فيييي االغتييييال، اسيييتغلته حكومييية اسيييرائيل كذريعييية "للقضييياء عليييى البنيييى التحتيييية االرهابيييية ليييي 

 م.ت.ف في جنوب لبنان".
لي "حماس"، استنادا الى معلومات )موثوقة، كما نأمل(  اآلن تعمل إسرائيل ضد "بنى االرهاب" التحتية

عن ضلوع عميق للمنظمة في اختطاف الشبان الثالثة. وفي الوقت الذي اعتبرت فييه م.ت.ف حركية 
تحرر وطني، عرفت "حماس في العيالم" كمنظمية "ارهياب" اسيالمية "متطرفية". وعلييه فيان غيزو لبنيان 

 أما االعمال ضد "حماس" فيرحب بها كثيرون. شجبته على الفور معظم الدول الغربية،
وفضيال عين ذليك: كيان لبييغن، شيارون، ورافيول اصييبع رشييق عليى الزنياد. فقيد أعيدوا الجييش للحييرب، 
وفتشوا فقيط عين سيبب ميا للشيروع فيي األمير. اميا نتنيياهو، يعليون، وغيانتس، بالمقابيل، فيال يسيارعون 

عن حكومة بييغن: تضيم اغلبيية متماسيكة مين أسيوياء الى المعركة. تركيبة حكومة بيبي تختلف تماما 
 العقل.

وبعد أن طرحت وفصلت كل هذه االختالفات، ال يزال ثمة مجال للخوف الييوم ايضيا مين فقيدان قيدرة 
كبح الجماح لدى اصحاب القرار. فشخصيات سياسيية وامنيية تصيرح علنيا منيذ االن: هيذا لييس عميال 

ن( أو الزمن )حتى رمضان(. هذه حملة تطهير متدحرجة، محدد الهدف )حتى العثور على المخطوفي
 ترمي إلى تحطيم "حماس" نهائيًا. وهي "ستستمر قدر ما تستمر"؛ أشهرًا، سنين.

لهييذه التصيييريحات نبيييرة معروفييية: هكيييذا تحيييدث المسيييؤولون عييين تحيييول حملييية االربعيييين كيليييو متيييرا فيييي 
 جنوب لبنان الى حرب عديمة الغاية استمرت سنوا

ليين تيينجح فييي انهيياء "حميياس" ميين منيياطق السييلطة الفلسييطينية. يمكنهييا أن توجييه اليهييا ضييربة إسييرائيل 
 أليمة جدا، تضعفها، تفتت بعضا من معاقلها، ولكن لن تشطب وجودها.

هذه المنظمة متجذرة في الواقع الفلسطيني، والفلسطينيون وحدهم يمكنهم في يوم من االيام ان يزيحيوا 
ألحد من الخارج أن ينجح في وقيف "اإلخيوان المسيلمين" فيي مصير: فعيل  عنهم عبئها. ما كان يمكن

 هذا الجيش المصري.
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حمليية تطهييير وقضيياء ال تنتهييي فييي "المنيياطق" ليين تخييدم مصييالح دوليية اسييرائيل. فهييي سييتعيد وتبييرز 
الوجه الوحشي للتواجد العسكري االسرائيلي في مناطق السلطة الفلسطينية وستجعل من الصعب على 

 زن أن يستمر في التنسيق معنا، ستوجه الينا انتقادا دوليا متعاظما وستعزز المتطرفين.ابو ما
اليييوم، يييردع نشيياط الجيييش االسييرائيلي "االرهيياب"، امييا غييدا فسيشييكل محفييزًا لييه. ولهييذا ميين المحظييور 
علينيا أن نصييل إليى الغييد. ميين االفضيل ان نتييرك "حمياس" جريحيية، مطيياردة، تلعيق جراحهييا، ونحييرص 

 ن ينفر السكان الفلسطينيون منها ويرفضوا أساليبها. وعندها فان جراح "حماس" لن تلتئم.على أ
في حرب لبنان الثانية تمكنت حكومة اسرائيل من وقف القتال دون أن "يقضي الجيش االسرائيلي من 

ة الميدى االساس" على البنيى التحتيية ليي "حيزب هللا"، وباليذات لهيذا كانيت لهيا انجيازات اسيتراتيجية بعييد
وغير مسبوقة. واالن، في ظروف مختلفة، يهددنا مرة اخرى خطر التدهور الى النموذج اللعين لحرب 
لبنان االولى، رغم أن درسه معروف وواضح: من السهل الغرق في الوحل، من الصعب جدا الخيروج 

 منه.
 عن "يديعوت" 

  34/6/3103األيام، رام هللا 
 

 يزة االنتقام..؟حرب جديدة على غزة إشباعًا لغر  
 اليكس فيشمان
القلييب يبقييى فييي "يهييودا" و"السييامرة"، لكيين العيييون تشييخص إلييى قطيياع غييزة، فقييد أخييذت تلييك المنطقيية 
تسييخن، وال يييدور الحييديث فقييط عيين رشييقات القييذائف الصيياروخية أو التهديييدات التييي أسييمعها متحييدثو 

م الغزيييية عييين اسيييتعداد السيييكان "حمييياس" فيييي القطييياع. تتحيييدث التقيييارير الصيييحافية فيييي وسيييائل االعيييال
لمواجهية عسيكرية مسيلحة، وعين جميع الطعيام واالدويية والمحروقيات. فسيكان غيزة يشيمون البيارود فيي 
الجيييو، وليييييس صييييدفة أن قييييادة "حميييياس" فييييي غيييزة يسييييلكون سييييلوك المطلييييوبين، وأن نشييييطاء المنظميييية 

أو  –ى رؤسياء "حمياس" يتخفون، وأن المنشآت العسيكرية ُأفرغيت مين رجالهيا. وفيي الضيفة ايضيا تخفّي
وهيم يخشيون طيردا جماعييا للقيادة اليى غيزة، ميا سييجعل المنظمية  –اولئك الذين لم يعتقلوا على األقل 

 تعاني االضطراب.
أخيييذت عمليييية الجييييش االسيييرائيلي فيييي الضيييفة تسيييتنفد نفسيييها، وتقتصييير القيييوات العسيييكرية الييييوم عليييى 

اطفين. وعمل أكثر القيوات فيي الييومين االخييرين المهمة األصلية، وهي العثور على المخطوفين والخ
بمييد شييبكة كثيفيية علييى  –مييع قييوات مصيياحبة  –فييي منطقيية غييرب الخليييل واشييتغلت ثالثيية ألوييية مشيياة 
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أمل العثور على شيء ما يدفع التفتيش قدما. ويدور الحديث عن بحث سيزيفي ُيشرك كالبا ُعرضيت 
خاصييية اليييى مغيييارات وآبيييار. وليييم يوجيييد اعميييال لشيييم رائحييية المخطيييوفين الخاصييية، يشيييمل نيييزول قيييوات 

 تمشيط بهذه السعة بحثا عن مخطوفين اسرائيليين منذ سنين طويلة، إن كانت وجدت أصال.
إن حصر العناية في غرب الخليل يمكن أن يشير اشارة خفية اليى أنهيم يعلميون عنيدنا شييئا ميا، لكين 

الحصييول علييى معلومييات اسييتخبارية ذلييك غييير كيياف. ولهييذا يهجمييون علييى المنطقيية كلهييا علييى أمييل 
محددة باالعتماد على معلومات تجمعت لدى "الشاباك" وعمل قوات خاصة تبحث عن امياكن اختبياء 
في المنطقة المدنية. وال يمكن أن يستمر هذا زمنًا طوياًل، وحينما تنهي قوات البحيث اعميال التمشييط 

مسيتقبلية التيي سيتُفرض عليى ألويية المشياة. فياذا ستحتاج قيادة الوسط الى اتخاذ قرار يتعليق بالمهيام ال
لم يوجد للقوات الكبيرة، التي ُجمعت خاصة للعثور على المخطوفين، وزن في اعمال البحث فسيينتقل 
التركيييز الييى جهييد اسييتخباري صييامت مصييحوب بقييوات خاصيية بحيييث تسييتطيع قييوات المشيياة أن تتجييه 

 س" في القطاع.الى تحديات اخرى في مواجهة "حزب هللا" أو "حما
واآلن يعمييل قييانون األوانييي المسييتطرقة: فحينمييا يزيييد الضييغط علييى "حميياس" فييي الضييفة ترتفييع درجيية 
الحرارة في غزة، ويزييد بحسيب ذليك احتميال أن تتقيد "حمياس" بخطيوات عسيكرية. وقيد أخيذت تضيعف 

رك الذي تيؤمن الضوابط التي فرضتها "حماس" هناك على نفسها في المدة االخيرة كي ال تقع في الش
بييأن اسيييرائيل ُتعيييده لهيييا، ومثلهيييا ايضيييا الضيييوابط التيييي تفرضيييها عليييى "الجهييياد االسيييالمي". فييياذا كانيييت 
اسرائيل قبيل االختطاف قد صفت قائدًا كبيرًا لي "الجهاد العالمي" في غزة بال رد عليى ذليك فيان مقيدار 

ماس"، وقد قتل ثالثة اشخاص في استثارة "حماس" اليوم أخذ يقل. وفي الضفة يعتقل وُيهان رجال "ح
مظياهرات، وتخضيع قييادة "حمياس" السياسيية لضيغوط داخليية مين اليذراع العسيكرية ومين الشيارع الييذي 

 يسأل ماذا يفعلون سوى إصدار تنديدات ضد أبو مازن.
في اسرائيل يعرفون هذه الضغوط، ولهذا أزالوا في بداية االسبوع بهدوء الطوق الذي فرض على غزة، 

االختطيياف. وفييي يييومي االحييد واالثنييين سييمحوا بإدخييال المحروقييات الييى القطيياع، ويييوم الثالثيياء يييوم 
سمحوا بإدخال كل انواع السلع، ويمكن أن نفرض أنه ثبت في هذه المرحلة التقيدير بيأن الخياطفين ليم 
ينجحيييوا فيييي الخيييروج مييين الضيييفة. وميييع ذليييك وبيييرغم المحاولييية االسيييرائيلية لخفيييض الضيييغط قلييييال عييين 

يسيتمر التصيعيد العسيكري، وتطليق صيواريخ كيل  –وال سييما قبييل بيدء شيهر رمضيان –لشارع الغيزي ا
يوم منذ االختطاف. وُينسيب االطيالق اليى رجيال "الجهياد االسيالمي" ومنظميات متميردة أخيرى، لكينهم 

 أيضافي اسرائيل ُيقدرون أن ذلك تعبير عن ضعف كوابح قيادة "حماس"، وأن هذه الكوابح ستضعف 
 توسيع عمليات العقاب داخل القطاع. إسرائيلذا اختارت ا
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 إليىفي هذا الوقت بهجوم جوي، ومن المنطق أن نفيرض أال تبيادر اسيرائيل  اإلسرائيلييكتفي الجيش 
عمليييية عسيييكرية واسيييعة. وميييع ذليييك تهيييدد إسيييرائيل بطيييرد رجيييال "حمييياس" اليييى غيييزة، وهيييذا مييين أكثييير 

يير عين السييطرة االسيرائيلية المطلقية عليى مصييرهم، ويبيدو أن الخطوات إذالاًل للفلسيطينيين، ألنيه تعب
ن الحساسييية اليييوم فييي واقييع االميير قوييية جييدا، بحيييث سييُترى محاوليية  هييذا االجييراء ليين يميير بهييدوء، وا 
اسيتئناف سياسية التصيفيات المركييزة ضيد نشيطاء "حميياس" و"الجهياد االسيالمي" فييي القطياع دعيوة الييى 

اس" هييذه المواجهيية، لكنهييا كانييت تسييتعد لهييا منييذ عملييية "عمييود جوليية عنييف اخييرى. قييد ال تريييد "حميي
دخييالالسييحاب"، وهييي تسييتعد، ضييمن ذلييك، إلطييالق قييذائف صيياروخية مسييتمر علييى وسييط اسييرائيل   وا 

قييوات خاصيية ُدربييت فييي السيينتين االخيييرتين ميين أنفيياق هجييوم. وليسييت هييذه السيييناريوهات بعيييدة عيين 
 قيادة المنطقة الجنوبية لتدهور عسكري حول القطاع. الواقع، ويجب أن يكونوا مستعدين اآلن في

ليسيت لهيا سييطرة عليى الجهياز العصيبي لقيادة "حمياس" فيان الكيرة  إسيرائيلونوجز فنقول إنه بيرغم أن 
موجودة بقدر كبير في أيدي رئييس اليوزراء وقيادة جهياز االمين، فهيم اليذين سييحتاجون اليى أن يقيرروا 

ة االنتقام عند الجمهور في اسرائيل اجراءات عسيكرية وسياسيية قيد إرضاء غريز  إلىهل ُتسوغ الحاجة 
 تصعيد عسكري بدايته واضحة أما نهايته فغير معلومة؟ إلىتفضي 

 عن "يديعوت" 
  34/6/3103األيام، رام هللا 
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