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*** 
 
  حتالل.. ونبارك كل عملية مقاومة ضد االمشعل: ال معلومات بشأن المستوطنين المختطفين 

رئرريس المك ررس السياسرري لمركررة ممرراس  الررد  أن، 40/6/4100، الجزيــرة نــت، الدوحــةذكررر مو رر  
 رررال  نرررت ك يم لررر  معلومرررا  ممكررردي بشررران المسررر وثنين اخسررررائيليين الثالثرررة الم  ث رررين فررري  مشرررعل

ن عليرت الض ة الغربية، لكنت أكد أنرت يبرار  كرل عمليرة مقاومرة ضرد اكمر الل اخسررائيلي، الرذي  رال  
 أن يدف  ثمن الغثرسة وال  ا ر بالقوي.
( مررن برنررامق ءلقرراء  ررااء  ن هنررا  أوج ررا عديرردي 48/6/4022وأضررام مشررغل فرري ملقررة اكثنررين  

ل ذه المادثة الم علقة با   اء اخسرائيليين الثالثة، أول ا أن م مجندون في جيش اكم الل اخسرائيلي، 
 ف م م ى اآلن.ولم يعلن أي فصيل مسمولي ت عن ا  ثا

و ساءل مشعل ءألم ي م ا   اء همكء في الضر ة الغربيرة، وهري أرح مم لرة  ثرم  ن رم مسر وثنون أي 
 م ال ون للقانون الدولي، فضال عن أن م مسلمونء.

واع برررر رئررريس المك رررس السياسررري لممررراس أن ا   ررراء اخسررررائيليين الثالثرررة  ذا كررران عمليرررة أسرررر، ف ررري 
كن  اكرا  ال ري  مارسر ا سرلثا  اكمر الل، وال ري زاد  و ير  را فري ال  رري منثقية ورد ثبيعي علرى ا

 األ يري.
وأوضح أن هنا  أكثر من س مائة ألم مس وثن في الض ة الغربية والقردس المم لرة ءيمارسرون الق رل 

 وا  مام البيو  ومرق المساجد وسث صم  من المج م  الدوليء.
يومرا مرن  ضرراس األسررد اخداريرين لردد  سررائيل،  22رابرة ول    لى أن عمليرة اك   راء  مر  بعرد  

مشيرا  لى أن هنا  عشررا  مرن األسررد مضرى علرى مكم رم اخداري أكثرر مرن عشرري أعروام دون أن 
  وجت ل م السلثا  أي ا  اما .

ورغررم  اكيررده عرردم ام الكررت معلومررا  بشرران العمليررة، فرر ن مشررعل اع بررر أن مررن واجررس ال لسررثيني أن 
فررراع عررن أسررراه لررردد اكمرر الل ويررداف  عررن أرضررت بكرررل الوسررائل، و ررال ءنبررار  كررل عمليرررة يعمررل لإ

 مقاومة ضد اكم الل اخسرائيلي، وعليت أن يدف  ثمن غثرس ت و  ا ره بالقويء.
 ضوء أخضر

وردا على سمال مول ما  ذا كان   صريما  سرابقة لمشرعل بمثابرة ضروء أ ضرر ل ن يرذ العمليرة، أكرد 
مركرررة ممررراس ك  م ررراع لضررروء أ ضرررر أو  ذن مرررن أمرررد، و يرررادي المركرررة ك  صررردر  أن اآلليرررة فررري

  عليما  ءافعلوا أو ك   علواء.
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وشرردد علررى  ممررل  يررادي المركررة مسررمولية كررل عمررل يقرروم بررت أبنامهررا، مشرريرا  لررى أن ءالمقاومررة بكررل 
 أشكال ا هي  يارناء، وءف ورون بكل أجنم نا العسكرية وكل  يادا ناء.

، 2423لمملرررة ال ررري  شرررن ا  ررروا  اكمررر الل،  رررال مشرررعل ء سررررائيل ار كبررر  جررررائم منرررذ عرررام وبشررران ا
واع د  على المقدسا ، وش   الشعس ال لسثيني، وثب  أن ا فعل  هذا. فماذا فعل المج م  الردولي 

 مع ا ء
سرائيل مسمولة فماذا فع  لنا ءو اب  ءثب  أن الزعيم ال لسثيني الرامل ياسر عرفا  ما  مسموما وا 

وأضررام أن  سرررائيل   لرر  مررن فرر ح وممرراس ومررن كررل فصررائل وجب ررا  المقاومررة، وهرري المدانررة، وك 
ينبغي أن يشعر ال لسثيني بانت مدان فيما لرو ثبر  أنرت وراء العمليرة األ يرري، برل عليرت أن يرفر  رأسرت 

 بال  ر واكع زاز.
 ذريعة إسرائيلية

خسررائيلي بنيرامين ن نيراهو يسر  دم هرذه القضرية كذريعرة وردا على سمال فيمرا  ذا كران رئريس الروزراء ا
للمزيد من اكن  اكا ، أكد مشعل أن الظلم اخسرائيلي مس مر وك يم اع لذريعة، مشيرا  لرى أنرت لريس 

 من الس ل على أي  سرائيلي المقامري باعصاس اخسرائيليين والعزم على و ر مساس وهو األمن.
الوثني ال لسرثيني ال ري  مر  برعايرة القراهري  رنا علرى أن الشرعس  وكشم مشعل أن ا  ا ية الوفاق

ال لسرررثيني يعررريش مرملرررة ال مررررر الررروثني، وأن عمرررل األج رررزي األمنيرررة يجرررس أن يمقرررق أمرررن الررروثن 
 والمواثن.

ووصررم ال عرراون األمنرري مرر   سرررائيل بانررت ءكارثررةء، مشرريرا  لررى أن ءأي معلومررا  أو   ررابر أو  عثرراء 
 الوثن والمواثن  ع بر  يانة عظمىء. معلوما  للعدو  مس

ومرررول ا  ررراق المصرررالمة ال لسرررثيني األ يرررر،  رررال مشرررعل  ن المصرررالمة ضرررروري وثنيرررة ن مسررر  ب رررا 
جميعا، و اصة بعد األمداث األ يري، واع برها ءمسمولية أمام ربنا وشعبنا وال اريخء، ودعا  لى العمل 

كي يرة مواج رة العردو معرا، علرى األرح وفري  على رسرم  سر را يجية وثنيرة فلسرثينية مشر ركة  وضرح
 كل المنابر الدولية.

كما دعا مشعل  لى اج ماع عاجل لكل القيادا  ال لسثينية في الدا ل وال ارع لدراسة كي ية مواج ة 
هذا المم ل، ممكدا أن الشعس ال لسثيني ك ين ظر أمدا ليقا ل معت، وسيقا ل ومرده، وشردد علرى أنرت 

د وأدرنرا المقاومرة والمعركرة السياسررية واخعالميرة وكمقنرا  سررائيل، فالعرالم سي ضرر  ء ذا أمسرنا الصرمو 
 لمنثقنا وسيشعر بان  سرائيل با   عبئا عليتء.
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 رال  ءلرو صرح أن الرذي عرن وكراك ، أن مشرعل  43/6/4100فلسطين أون اليـن، وأضام مو ر  
ن ذلررر  هرررو الواجرررس الررروثني مررردث للمسررر وثنين المجنررردين عمليرررة أسرررر فبوركررر  أيررردي مرررن أسررررهم أل

 فاسرانا كزم يثلعوا من السجون اخسرائيليةء.
 ررام ب ثررم المسرر وثنين  افلسررثيني وأضررام  ءعلينررا أن نشررعر بررال  ر واكع ررزاز لررو ثبرر  أن فصرريالا 
 الثالثة ل مرير جمي  األسرد والمع قلين في سجون اكم اللء.

ملية أسر  سرائيليين  ال  ءن نياهو هو الرذي أعثرى وفيما ي علق ب صريما ت السابقة  ذا كان  شي ري لع
الشي ري ل ثم الجنود اخسرائيليين مين  جاهل مثالس األسرد وأمعن في سياسة ال  ويد واكس يثان 

 ومين اس  م بالمصالمة ال لسثينية.
وعن   ديدا  اكم الل  ال مشرعل  ء  ديردا  اكمر الل ك   ي نرا ف ري   لر  مرن ممراس و  لر  مرن 

 ح و  ل   يري الشعس ال لسرثيني و اد رت وعلرى رأسر م ياسرر عرفرا  وأممرد ياسرين وعلينرا أن ن  رر ف
 بمن  ام ب ذا العمل  ن صح أن ا عملية أسرء.

وأضررام  ءك ألرروم اخسرررائيلي ألنررت عرردوي ولكررن ألرروم أميركيررة ألن ررا  حكيررل بمكيلررين فررال يصررح مررن أي 
ك يصرح ألمرد أن ي وعرد األ رر، لررو ظ رر انرت أمرد مررن مسرئول فلسرثيني أن يقرول  ذا ثبر  أو غيررره، 

مماس أو ف ح او غيرها أو من أج زي السلثة ن س ا وثار  الن وي فري عرو رت و رد مصرل ذلر  سرابقا 
 فشعبنا أصيل وان ثب  ذل  ف ل ندين أن سنا ..!ء.

ن عل ون عرل وأشار  لى أن   واننا في مركة فر ح  رال  ء ذا   رل ياسرر عرفرا  علرى أيردي ء سررائيلء سر
ولررم ي عررل امررد شرريء رغررم  ثبررا  أن ء سرررائيلء سررمم ت وفقررا لل قررارير الرسررمية ء..ء فمررن   ررل أبررو ج رراد 

 وكمال عدوان وأبو يوسم النجار وكمال ناصر وغيرهم.
وعبرررر مشرررعل عرررن اف  ررراره لك ائرررس القسرررام وكرررل األجنمرررة العسررركرية  رررائالا  ء يرررادي ممررراس ك  صررردر 

 علوا بل هنا  سياسة واضمة ن ممل مسئولي  ا. عليما  افعلوا أو ك   
 وشدد على أن شعبنا ال لسثيني يريد العيش بمرية وكرامة بدون ام الل واس يثان و  ويد.

وفيمرررا ي علرررق بالمصرررالمة فررري ظرررل العنج يرررة اخسررررائيلية  رررال  ءغالبيرررة ال صرررائل ال لسرررثينية  ررررفح 
ونمرن موافقرون علرى  سر را يجية مومردي خداري الم اوضا  وال نسيق األمنري وم رى  يرادا  دا رل فر ح 

السياسة والمقاومة والعمل الميرداني وكافرة شرئوننا الدا ليرة وال ارجيرة معرا وهرذا مرا ا  قنرا عليرت سرابقا، 
 لكن ما ك يمق ألمد أن يماسس ال لسثيني المق ورء.
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ء ثوينرررا صررر مة و ررراب  مشرررعل  ولرررت  ءهنرررا  فعرررل عررردوان  سررررائيلي ي ولرررد عنرررت رد فعرررل فلسرررثيني ء..
اكنقسام ولدينا ممسسة فلسثينية وامدي وذاهبرون كن  ابرا  عامرة وهرذا يروفر لنرا مظلرة صرمية خداري 

 كافة مل ا نا السياسية والميدانية ولكن على الجمي   لزام ن ست بن س السياسةء.
عرررالن الدومرررة ووثيقرررة الوفررر اق الررروثني ول ررر   لرررى أن المرجررر  الثابررر  للمصرررالمة هرررو ا  ررراق القررراهري وا 

سررر بيانة وثنيرررة ونقرررول  4006 ولررردينا بررردي يا  فلسرررثينية يجرررس أن نمررر كم لشرررعبنا ونعمرررل اسررر   اء وا 
 لشعبنا ماذا  ق رح أن ن عل في هذه المرملةء.

وأكررد علررى أن ممرراس موافقررة علررى أي  سرر بانة موضرروعية وأغلبيررة الشررعس هرري ال رري سرر قرر وسررنل زم 
األوضرراع الصررعبة واعرررم أن العرردو مجرررم  وأ رردرسررثينية مومرردي ب رراء،  ررائالا  ءنريررد العمررل باجنرردي فل

 و ادر على الكثير من الجرائمء.
وفيما ي علق بالمرس على غزي  ال  ءليس هنا   ائد ي قي هللا يذهس بشعبت  لى المروس ولكن الميراي 

  مضي بكل األموالء.
ويقرررودهم للكارثرررة وال رررال  ودعرررا مشرررعل المج مررر  اخسررررائيلي بمماسررربة ن نيررراهو ألنرررت مغررررور وفاشرررل 

عاما مقاثعا  في أوروبرا وغضرس أمريكري  60فصوري ء سرائيلء منذ أعوام هي األ بح في العالم منذ 
 وأوروبي.

ول    لى أن مماس ك  ذهس للمرس وك  ريدها ولكن  ن فرض  المرس على مماس وكرل ال صرائل 
ا  وهذه ليس  أول مرس ن وض ا مر  المقا لة المناضلة ومعنا شعبنا نعرم كيم ن صرم في األزم

 .4024وهزمناه في  4004-4003اكم الل فقد هزمنا اكم الل في مرس 
وأشرررار  لرررى أن شرررعبنا ال لسرررثيني ك يسررر غني عرررن العررررس والمسرررلمين وك عرررن أي دولرررة كن  ضررري نا 

فيرت كم نرا  عادلة، لكن شعبنا ك ين ظر أمدا ولرو بقري ومرده سريقا ل ومرده ء..ء صرمودنا اليروم ال ضرل
ولكررن  ن فرضرر  علينررا المقاومررة سن وضرر ا واأليررام سرر ثب  للعررالم مررن سين صررر واكمرر الل سرريزول 

 والشعس ال لسثيني سين صر.
وعررن ال ضررامن الرردولي  ررال مشررعل  ءك شرر  أننررا نعرراني مررن اكنميرراز الرردولي والضررعم العربرري ء..ء 

ن أمسرنا ممكداا أن السياسا  الرسمية للدول األوروبية ك زال   منمازي ولكن المو م الدولي ي ثرور وا 
الصمود وأدرنا المقاومة و مسكنا بموا  نا وأدرنا المعركة اخعالمية وسجلنا في كافة المنظما  الدولية 

 وكمقنا ء سرائيلء دوليا فالعالم سيشعر بمقو نا وبما ن عرح لت من الظلم.
مرررن أوروبرررا وأمريكيرررة لكرررن لررريس رسرررميين ولكرررن و رررال مشرررعل  ءال قيررر  بالعديرررد مرررن الوفرررود األوروبيرررة 

بعض م رسميينء، مشيراا  لى أن مماس وفر ح وكرل ال صرائل صرم وامرد ومسر عدون لل عامرل مر  كرل 
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 رررود العرررالم مرررن أجرررل مقو نرررا لكرررن ن عامرررل بمو ررر   داري معرك نرررا علرررى األرح والسياسرررية واخعالميرررة 
 هلنا العالم ولكن ك يس ثي   جاهلنا مس قبالء.والميدانية ثم نقول للعالم  م م  الشعس اليوم ي جا

 
 القطاعمتكاملة للنهوض باقتصاد  .. وهناك خطة: ال نستطيع دفع رواتب موظفي غزةهللاالحمد  

،  ال  ن مكوم ت هللا رئيس مكومة ال وافق رامي الممد أن 43/6/4100فلسطين أون الين، ذكر  
 مر بازمة وعجز مالي في موازنة العام المالي  قدر  ألن اك  س ثي  دف  روا س موظ ي غزي نظراا 

 مليون دوكر. 300بموالي مليار و
وأوضح في  صريما  صم ية، أن المكومة  عمل جاهدي و  صل بالج ا  الدولية والعربية ك سيما 
 ثر ل امين دعم يغثي مصاريم القثاع، مشيراا  لى أن  ثر ا صل  م  المكومة و ابع  ووعد  

مليون دوكر ش رياا بين  60أش ر، وان فا وري غزي هي  8مليون دوكر ش ريا لمدي  40ب مويل 
روا س ومصاريم  شغيلية، وأن هذا المبلغ هو صعس  وفيره من  بل المكومة، وأضام أن العديد 
من الدول المانمة ال ي وعد  ب قديم المساعدا  المالية للسلثة لم  م م ى اليوم بوعودا  ا مناشداا 

 اها أن  قدم هذه المساعدا . ي
،  ال  ن ف ح معبر رفح الممد هللارامي ، أن غزي من 40/6/4100الحياة، لندن، وأضاف  
كيلوم راا  22مر بث بان شار  وا  مرس الرئيس  مممود عباس( في المعبر، وعلى ثول ءالمدودي 

 .ءهي المدود بين  ثاع غزي ومصر العربية
أنت مينما  شعر مصر أنت  م  نجاز هذا الموضوع س نظر  يجابياا في  أنا م اكد»وأضام الممد هلل  

موضوع معبر رفح، ونمن مريصون على ال س يل على أبناء الشعس ال لسثيني و مكين م من الس ر 
 «.بكل س ولة ويسر

يسعون بج د دولي لرف  المصار عن غزي، كف اا  لى »وأوضح أن المكومة والرئيس مممود عباس 
لدي ا  ثة م كاملة للن وح بوا   اك  صاد في القثاع، ورف  المصار عنت، لكن ا »مة أن المكو 

 «. صثدم دائماا ب جراءا  اكم الل اخسرائيلي
سنوا  ضرس كل منامي  3المصار الم روح على القثاع منذ نمو »و ال في مقابلة  ل زيونية  ن 

 «.اكس ثمار في مجال الثا ة»وندعو  لى  اك  صاد، ونركز مالياا على موضوعي الك رباء والماء،
 لى ذل ، أعلن المدير العام ل يئة المعابر والمدود في غزي ماهر أبو صبمة، أن مصر  رر  ف ح 

 معبر رفح اس ثنائياا األسبوع المقبل.
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السلثا  المصرية أبلغ  الجانس ال لسثيني ب  ح »و ال أبو صبمة في  صريح صمافي أمس،  ن 
لمغادري الدفعة الثانية عشري من المع مرين وعودي الدفعة  والثالثاءثنائياا األمد واخثنين معبر رفح اس 
 «.المادية عشري

 
 قيادته تحرض الشعب الفلسطيني ضد   "إسرائيل": رياض المالكي 

من  يس أبو سمري   ال وزير ال ارجية ال لسثيني رياح المالكي  ن المكومة اخسرائيلية  –رام هللا 
 ضعام »من  الل ممل  ا العسكرية في الض ة الغربية، منذ ا   اء ثالثة مس وثنين، على  عمل 

 «.القيادي ال لسثينية من  الل  مريح الشعس ال لسثيني غير المباشر علي ا
 سرائيل  مرح »اكثنين بمقر الوزاري في رام هللا، أن  أمسوأوضح المالكي، في مم مر صمافي 

اد ت، غير القادري على مماي ت من اكع قاك  وال جمة اكسرائيلية الشعس ال لسثيني على  ي
 «.الم واصلة

مكومة الوفاق الوثني ال لسثيني، و  ديد «  فشال»وأضام أن  سرائيل   دم من  الل المملة  لى 
و رهيس المواثنين من  الل ا  ماما  ليلية ومداهما ، كما   دم  لى  ذكيرنا أننا  م   وي 

 ومعا ب نا على ما مقق من انجازا  سياسية ودبلوماسية.اكم الل، 
 40/6/4100القدس العربي، لندن، 

 
 لحماية القدس وتراثهاعلى قرار  "اليونسكو"المالكي يرحب بنتائج تصويت  

اع مد  لجنة ال راث  رمس وزير ال ارجية رياح المالكي بن ائق ال صوي  على  رار  الدومة
مم الم مدي لل ربية والعلوم والثقافة  اليونسكو( المنعقدي في العاصمة العالمي ال ابعة لمنظمة األ
، اليوم اكثنين،  رارا بشان 'مدينة القدس القديمة وأسوارها'، ي دم 42الر القثرية الدومة باعضائ ا 

 لمماية المدينة و راث ا.
وامدي ضد  دول عن ال صوي ، في مين صو   دولة 3دولة، وام نع   24وصو  لصالح القرار 

  القرار.
 مشيرا  لى ضروري العمل المش ر  لمماية المدينة المقدسة من آلة البثش الص يونية.

وشدد على أهمية  يالء مدينة القدس اه ماما عربيا ودوليا لمكان  ا ال اري ية وال راثية، ولما   عرح 
 لت من ان  اكا  يومية  ثال المجر والبشر.
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لي ومنظما  األمم الم مدي،  اصة 'اليونسكو'  لى مماية المدينة ودعا المالكي المج م  الدو 
المقدسة باع بارها  راثا عالميا م ددا بال ثر،  اصة أن ء سرائيلء، السلثة القائمة باكم الل،  قوم 
باعمال  دمير ممن ق لل راث العربي ال لسثيني في مدينة القدس، ل شويت وج  ا المضاري اخسالمي 

ثريق مماوك    ويدها و رميل أهل ا، والم ريا  أس ل وفي مميث المدينة القديمة  والمسيمي، عن
 المقدسة.

 43/6/4100، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مارست االختطاف الدولي بحق الفلسطينيين والعرب ولم تتم ادانتها "إسرائيل"قراقع:  

وما   سرائيل مارس  اك  ثام على  ال النائس في المجلس ال شريعي عيسى  را   ان مك  رام هللا
المس ويين الدولي واخ ليمي بمق فلسثينيين وعرس على مدار العقود السابقة، ولم ي م  دانة هذه 

 الممارسا  ال ثيري وال ي  صل  لى مس ود جرائم مرس.
وأشار  را    لى أن مكومة  سرائيل  مارس اع داء شامال على الشعس ال لسثيني وعلى اكسرد 

  ل السجون  م  ذريعة البمث عن مس وثنين م قودين  دعي أن م م ثوفون دا
 40/6/4100الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الرئيس اليمني التطورات على الساحة الفلسطينيةاتصال هاتفي مع  في يبحثمشعل  

ا  يررا ا صرراكا ه اليرروم اكثنررين رئرريس المك ررس السياسرري لمركررة ممرراس ال لسررثينية،  الررد مشررعلأجرررد 
. و ررررد بمررررث مشررررعل وهررررادي األوضرررراع الراهنررررة للقضررررية الرئيس اليمنرررري، عبررررد ربررررت منصررررور هرررراديبرررر

 ، بمسس الوكالة الرسمية لألنباء.ال لسثينية
   ررررق القررروانين والرررنظم  ء سررررائيلء رررال  الرررد مشرررعل، رئررريس المك رررس السياسررري لمركرررة ممررراس،  ن و 

 ررا  انونررا أن   صرررم علررى هررذا النمرروء، وفررق وكالررة الدوليررةء، مشرريراا  لررى أن ررا دولررة مم لررة ءك يجرروز ل
 األنباء اليمنية.

وأضررام ءأن مررا  قرروم بررت   سرررائيل( مررن ان  اكررا  لمقرروق اخنسرران هرري مسررمولة عنررت أمررام المنظمررا  
والمج مرر  الرردوليء، مثالبررا،  ررالل ا صررالت بررالرئيس اليمنرري، بمو ررم عربرري ءمومررد ومررازمء  لررى جانررس 

 م الذي يعاني ويكابد األمرين وهو آ ر شعس مم ل في العالم.الشعس ال لسثيني المظلو 
 43/6/4100، فلسطين أون الين
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 هنية: غزة ليست بعيدة عن صنع األحداث الكبيرة في المنطقة 
رئيس الوزراء السابق ونائس رئيس المك س السياسي لمركة مماس  سماعيل هنية، أن اكن  اضرة  أكد

لررة، منب اررا فرري الو رر  ذا ررت  لررى أن غررزي ليسرر  بعيرردي عررن صررناعة انثلقرر  فرري الضرر ة الغربيررة المم 
 األمداث الكبيري.

و ال هنية  رالل مراسرم  شريي  وزيرر الصرمة السرابق م يرد الم لال ري، أن القمر  اخسررائيلي لرن يرنجح 
ءهذا الشعس  وأضامفي كسر  رادي شعبنا، مشددا على أن   ديدا  اكم الل ك   يم غزي والض ة. 

الررذي  رررع مررن  مرر  الركررام، وكسررر نظريررة ال لسررثيني الجديررد، وأثبرر  أن كررل وسررائل القمرر  العظرريم 
 اخسرائيلي ك يمكن ل ا أن  نجح في وض  مد ل ذا الشعس وكسر  راد تء.

واكد أن  ثاع غزي لريس بعيردا عرن صرناعة األمرداث الكبيرري، وك ابرة  برره فري صر مة المجرد الكبيرر، 
 ين ار قوا  بل يومين أكبر دليل على أن م يك بون عمق هذه الرسالة.موضما أن ش داء اخعداد الذ

وشدد نائس رئيس المك س السياسي لمماس على أن   ديدا  العدو ك   يم غزي والض ة، أو أث ال 
المجاري الذين يقرارعون المم رل م رى سراعا  ال جرر فري الضر ة الغربيرة، ممكردا أن العردو ك يسر ثي  

 مماس في الض ة.وض  مد للمقاومة أو 
 43/6/4100، فلسطين أون الين

 
 عملية االحتالل تستهدف إضعاف حماس أبو مرزوق: 

أكررد الرردك ور موسررى أبررو مرررزوق عضررو المك ررس السياسرري لمركررة ممرراس، أن ممارسررا    الرسررالة نرر 
اكمررر الل فررري الضررر ة المم لرررة ومدينرررة ال ليرررل  سررر  دم  ضرررعام مركرررة ممررراس والبنيرررة ال م يرررة ألي 

 ة فلسثينية.مقاوم
و رررال أبرررو مررررزوق عبرررر صررر م ت علرررى ءفررريس برررو ء مسررراء اخثنرررين  ءممارسرررا  اكمررر الل  سررر  دم 
 ضعام المركة ب غالق ممسسا   ظن أن ا   ب  لمماس، واع قال رموزها ووزرائ ا السابقين،  ضافةا 

 ألعضاء المجلس ال شريعي وآ رينء.
 س مر منذ أكثر من أسبوعين  ن اء مكومة ال وافق  وبّين أن ء سرائيلء  ماول من  الل عملي  ا ال ي

عا ة  ثبيق م ام ا ومن  اس ئنام أعمال المجلس ال شريعي.  الوثني وا 
ا ال اثير المباشرر علرى عزيمرة المضرربين عرن الثعرام فري سرجون اكمر الل  وذكر أن من أهداف ا أيضا

 ا  من م.من المع قلين اخداريين منذ أكثر من  سعة أسابي ،  ضافةا للمئ
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و اب  أبو مرزوق  ء عّمد   وا  اكم الل  ضعام السلثة ال لسثينية وزعزعة الثقة في ا،  معاناا في 
بررازه كراهم وسرائل م   ذكل ا أكثر،  ضافة  لى زرع الش  والريبة فري أج ز  را بسربس ال نسريق األمنري وا 

 في  عادي ام الل الض ةء.
 43/6/4100، الرسالة، فلسطين

 
 : عباس وأد المصالحة قبل أن تبدأنزالمحمد  

 رررال مممرررد نرررزال القيرررادي البرررارز فررري مركرررة ممررراس،  ن رئررريس السرررلثة   مممرررود هنيرررة -الرسرررالة نررر 
مممود عباس وأد المصالمة ال لسثينية  بل أن  بدأ، ب عل  نصلت من كل اكل زامرا  المك وبرة وال ري 

 ش د علي ا وفد منظمة ال مرير بغزي.
يح  رررراا برررررءالرسالة نررر ء، اكثنررررين، أن سررررلو  السررررلثة بالضرررر ة المم لررررة ضررررد وأكرررّد نررررزال فرررري  صررررر 

 المواثنين و نصل ا من ا  اق المصالمة، أوصل األ يري  لى ثريق مسدود وأد ل ا  لى ن ق مظلم.
وأشار  لى أن الض ة المم لة   عرح لسثوي أمنية مش ركة برين السرلثة واكمر الل، بررءغرح ضررس 

 (ء.اخرهاس مكافمة المقاومة  م  عنوان 
وأضررام نررزال أن األمررداث الجاريررة بالضرر ة  كشررم مررن جديررد الوجررت البشرر  ألج ررزي السررلثة األمنيررة، 

 ال ي  شار  اكم الل في مربت ضد المقاومة.
ورأد أن هررذه األج ررزي  قررود معركررة  اسررري بالضرر ة، وءعلي ررا أن  رردر  أن معرك  ررا ليسرر  مرر  ممرراس 

 ينيء.فقث، بل م  كل الشعس ال لسث
و اب  نزال ءممارسا  السلثة ضد المرواثنين أد لر  المصرالمة فري ن رق مظلرم وأوصرل  ا  لرى ثريرق 

 مسدودء.
ودعا نزال رئيس السلثة مممود عباس وفريقت العودي  لى رشدهم والوفاق الوثني على أرضية  اعردي 

 سياسة صلبة واكل زام ببنود المصالمة كافة دون ال نصل من ا.
ءما لم يعد عباس النظرر فيمرا يقروم برت، سريكون  رد أعلرن نعري المصرالمة فري و ر  مبكرر  و  م بالقول

 جداا، وأسرع بكثير مما  و عت أعداء المصالمةء.
 43/6/4100، الرسالة، فلسطين
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 : االحتالل يفرض عقوبات مشد دة على أسرى حماس"الشعبية" 
لسررثينء، عررالم الكعبرري، أن  داري معرر قال  أكررد عضررو اللجنررة المركزيررة لررر ءالجب ررة الشررعبية ل مريررر ف

اكم الل اخسرائيلي شرع  ب رح سلسلة من اخجراءا  العقابية المشرّددي علرى األسررد ال لسرثينيين 
من عناصر و يادا  مركة المقاومة اخسرالمية ءممراسء دا رل مع قال  را، وذلر  ضرمن ال جمرة ال ري 

 ا   اء آثار ثالثة من جنوده في الض ة الغربية.يشّن ا اكم الل على المركة في أعقاس  عالنت 
وأوضح الكعبي فري بيران صرم ي اليروم اكثنرين، أن سلسرلة العقوبرا  بردأ  بنقرل مجموعرة مرن أسررد 
ءممرراسء مررن سررجني ءجلبرروعء وءشررثةء الرروا عيألن فرري شررمال األراضرري ال لسررثينية  لررى  لرر  الوا عررة فرري 

ال جائيرة   ردم  لرى اكسر  راد باألسررد وفررح عقوبرا  منثقة الجنوس، مشيراا  لرى أن هرذه ال رنقال  
  اسية بمق م.

وأضرررام أن سلسرررلة العقوبرررا   شرررمل منررر  األسررررد مرررن الزيررراري ومرررنع م مرررن مشررراهدي ال ل ررراز و رررراءي 
 الصمم و قليا ف ري ال وري وكذل     يح  يمة المبلغ المسموح بصرفت في ءالكان يناء.

فرر  ال ماسررا  لرردد الممرراكم اخسرررائيلية ضررد غررداري السررجون ول رر  الكعبرري،  لررى ممرراوك  األسرررد ر 
 وكذل  الضغث على ممسسا  مقوق اخنسان لنصر  م.

 43/6/4100، فلسطين أون الين
 

  "داعش"شخصيات وقيادات فلسطينية في غزة تنفي دعمها لتنظيم  
دعم را    ن ر  ش صريا  و يرادا  فلسرثينية فري  ثراع غرزي،األناضرول -من هداية الصرعيدي –غزي 

ل نظيم ءالدولة اخسالمية في العراق والشرامء، المعروفرة ا  صرارا بررءداعشء، وجماعرا   سرالمية مقا لرة 
 أ رد.

وأكد القيادي في مركة الج اد اخسالمي،  ضر مبيس، على عدم عال  رت ب نظريم ءداعرشء،  رائال ءك 
 يالء.عال ة لنا الب ة ب نظيم داعش الم ثرم، الذي ن  لم معت جملة و  ص

وأضرررام  رررالل مرررم مر صرررمافي عقد رررت أمرررس األول األمرررد، ش صررريا  ذكرررر  أسرررمامها فررري  قريرررر، 
نشررر ت صررمم عربيررة  ء  اجئنررا مررن نشررر هررذا ال قريررر المل ررق والكرراذس الررذي يجسررد اكنميرراز الكامررل 

 للعدو الص يونيء.
يء، ي ضررمن  ائمررة وكانرر  عرردي موا رر    باريررة عربيررة  ررد نشررر   قريررراا زعمرر  أنررت ء قريررر سررري أمريكرر

سرررالمية م  مرررة بررردعم جماعرررا   سرررالمية مسرررجلة فررري كرررل مرررن العرررراق  282 ضرررم  ش صرررية عربيرررة وا 



 
 
 

 

 
           00ص                                     3452 العدد:     40/6/4100الثالثاء  التاريخ:

 

ا  وسرروريا، علررى رأسرر ا ء نظرريم الدولررة اخسررالمية فرري العررراق والشررامء  داعررش(، الررذي يقررود عمررال مسررلما
 ضد المكوم ين المركزي ين في كل من بغداد ودمشق.

لوكالررة األناضررول ال اكررد مررن صررم  ا، أسررماء ش صرريا  فلسررثينية  و ضررمن  القائمررة ال رري لررم ي سررن  
وهرري ء ضررر مبيررس،   يررادي فرري مركررة الج رراد اخسررالمي(، وأممررد أبررو ملبيررة،  نائررس فرري المجلررس 
ال شررريعي عررن مركررة ممرراس(، وسررلمان عررودي  داعيررة  سررالمي(، وعررادل الجنيرردي  داعيررة  سررالمي(، 

 د اخسالمي(، ومجازي الوادية  رجل أعمال(.وثاهر لولو  داعية مقرس من مركة الج ا
وندد مبيس بر ءالزع باسماء  ادي وش صيا  فلسثينية فيتء، واص اا ال قرير بانت ءعار عن الصرمة وك 

 مصدا ية لتء.
ءك ن وافررررق مرررر  الررررن ق الررررذي  سررررير بررررت داعررررش، والجماعررررا  الم ثرفررررة ال رررري  سرررريء لإسررررالم  و ررررال 

 لوسثي والعدل والمساواي والرممةء.والمسلمين، ونمن م  اخسالم ا
وأكررد القيررادي فرري مركررة الج رراد اخسررالمي علررى ءعرردم  ررد ل مرك ررت فرري أي شرران دا لرري ألي دولررة 

 عربيةء.
مررن ج  ررت اسرر نكر مجررازي الواديررة، رجررل األعمررال ال لسررثيني،  صرردار ال قريررر، وزع اسررمت فيررت رغررم 

 ، على مد  ولت.4020عام   صاب ت بمرح السرثان واع زالت للمع ر  السياسي منذ
و ررال  ررالل كلمررة لررت فرري المررم مر ءاع زلرر  الميرراي السياسررية منررذ  صرراب ي بمرررح السرررثان وال قررارير 

 الثبية ال ي بموز ي  ثب  كذس ال قريرء، واص اا  ياه بانت ءممح اف راءا  ليس  كء.
ا لمررردي أربعرررة أشررر ر وعررررح  رررالل المرررم مر عررردداا مرررن ال قرررارير الثبيرررة ال ررري  ثبررر  عالجرررت فررري  ركيررر

جراءه بعح العمليا  هنا ، مسس  ولت.  وا 
برردوره اع بررر ثرراهر اللولررو، الداعيررة اخسررالمي والمقرررس مررن مركررة الج رراد اخسررالمي أن  صرردار هررذا 
شررغال م عررن  سرررائيل ل لررق نزاعررا  بررين المسررلمين وا  ال قريررر يمكررد سررعي الوكيررا  الم مرردي األمريكيررة وا 

  ضاياهم الرئيسيةء.
ءندين أي سر   لردماء المسرلمين ون جنرا فري الميراي الوسرثية بعيرداا عرن ال ثررم والردم، وك نرفر  و ال 

 السالح م ما مصل  ك في وجت أعداءناء.
وأكمل ء هذا ال قرير يدل على مقد ناشريت على اخسالم والمسلمين م ى يش ب  العالم اخسالمي فيمرا 

 بينتء.
 40/6/4100، القدس العربي، لندن
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 جرنا إلى المربع األمني ألنها تعتقد أنها تخسر في المربع السياسيد اشتية: "إسرائيل" تمحم 
 ال عضو اللجنة المركزية لمركة ف ح مممد اش ية  ن ءما  قوم بت سلثا    نادية سعد الدين –عمان

عردم  اكم الل من اج يامرا  وا  مامرا  للممسسرا  ال عليميرة والمدنيرة ولبيرو  المرواثنين دليرل علرى
 الماجة لل نسيق األمني، ألن ا   رغ أمقادها على الشعس ال لسثيني عبر عقوبا  جماعية م راكمةء.
وأضرررام،  رررالل لقائرررت أمرررس وفرررداا مرررن ثلبرررة الجامعرررا  األميركيرررة فررري الضررر ة الغربيرررة المم لرررة،  ن 

لسياسرري، وهرري سررلثا  اكمرر الل ء ريررد جرنررا  لررى المربرر  األمنرري ألن ررا  ع قررد أن ررا   سررر فرري المربرر  ا
فشرال الم اوضرا  ورفرح اخفرراع عرن  فعالا   سر سياسرياا علرى السرامة الدوليرة، ن يجرة اكسر يثان وا 

 األسرد وغيرهاء.
وأشار  لى أن ءهنرا  عردي عوامرل دفعر  لمالرة اكم قران الكبيرر فري السرامة ال لسرثينية، من را انسرداد 

ضرراس األسررد اخداريرين، والقروانين األفق السياسي، وعدم اخفراع عرن الدفعرة الرابعرة مرن ا ألسررد، وا 
جرررراءا   العنصررررية المعروضرررة علرررى ءالكنيسررر ء ضرررد األسررررد، باخضرررافة  لرررى عنرررم المسررر وثنين وا 

 اكم الل األ رد ال ي أد   لى مالة من اخمباث السياسي والركود اك  صاديء.
 40/6/4100، الغد، عم ان

 
 ر زياد عواد بتهمة قتل الضابط مزراحي عن اعتقال األسير المحر  "إسرائيل" تكشف 

أن  روا  اسررائيلية اع قلر   برل  أمرسأعلن رئريس الروزراء اخسررائيلي بنيرامين ن نيراهو   القدس المم لة
ش ر عضوا في مركة مماس يش بت بانت   رل ضرابثا فري الشررثة اخسررائيلية فري هجروم مسرلح علرى 

 نياهو في مديث للصم يين ءأمر  ب دمير منزل نيسان. وأضام ن 22سيار ت في الض ة الغربية في 
 اخرهابي الذي فعل ذل ء، وفق  عبيره.

مرر  هرردوء اكن  اضررة الثانيررة.  4002وهرردم المنررازل يشرركل عررودي  لررى ممارسررة عقابيررة  و  رر  فرري عررام 
و قرروم  سرررائيل ب رردم منررازل ال لسررثينيين الضررالعين فرري هجمررا   سرر  دم  سرررائيليين. و ررال مسررمولون 

يليون في ذل  الو    ن الكراهية ال ي يثيرها ذل  اخجراء عند ال لسثينيين ي وق أي  اثير رادع.  سرائ
وي عين أن  وافق ممكمة  سرائيلية على هدم منزل المش بت بت من مماس  برل أن يرد ل ميرز ال ن يرذ. 

برررين عرررامي منرررزك هررردم   رررالل اكشررر باكا   662و قرررول منظمرررة ءب سررريلمء المقو يرررة اخسررررائيلية  ن 
 .4002و 4002

وألق  ال قارير اخسرائيلية ال ي نشر  بعد اخعالن عن اع قال األسير الممرر زياد عواد، بشب ة   رل 
الضررابث اخسرررائيلي برراروح مزرامرري، الضرروء علررى ثبيعررة اخيقرراع بعررواد، ميررث  شررير  لررى أن م بررري 
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لررى  ضررييق الثرروق علررى عررواد، لكررن فرري ءالشررابا ء وان يررار اكبررن أديررا   اخسرررائيليج رراز الم ررابرا  
 الو   ذا ت لم  ورد ال قرير شيئا عن اع رافت.

وذكر  قرير نشره مو   ءوالالء العبري أن األج رزي األمنيرة اخسررائيلية عملر   رالل ال مقيرق فري مق رل 
 الضررابث مزرامرري فرري منثقررة ال ليررل، فرري ا جرراهين، األول اسرر  باري الررذي أداره ءالشررابا ء، والثرراني
ال مقيررق الجنررائي والعمررل علررى جمرر  الرردكئل علررى يررد  بررراء ال مليررل الجنررائي، وبالمقابررل برردأ ممققررو 

 الشابا  في   عيل المصادر في منثقة ال ليل.
ويضيم ال قريرر  ءبعرد أسربوع كران بيرد ممققري الشرابا   ائمرة ثويلرة لمشر ب ين مم ملرين. وامرد مرن م 

لقائمة في ال قلا وممققو الشابا  أشاروا  لى عواد كمش بت كان زياد عواد، وم  مرور الو   بدأ  ا
رئيسي. وبعد أسبوعين من العملية داهم   روا  ام الليرة كبيرري بير  عرواد فري  ريرة  ذنرا واع قل رت هرو 

 وابنت عز الدين.
وأشار ال قرير  لى أن عواد أنكر عال  ت بال  م وصمد في ال مقيق، غير أن ابنت  رال  ن ءوالرده أ برره 
أنررررت يع ررررزم   ررررل ي ررررودء، وبمسررررس ال قريررررر،  ررررال الشرررراس  ن والررررده  ررررام بشررررراء دراجررررة ناريررررة وبند يررررة 
ءكالشررينكومء مررن أجررل  ن يررذ العمليررة. وذكررر أنررت ا  رراد الممققررين  لررى م بررا البند يررة، وبعررد أن أرسررل  

لعمليرة، لم  بر ال ما الجنائي  بين أنت يوجد  ثابق بين البند ية والرصاا الذي جم  مرن مكران ا
 كما زعم ال قرير أنت  م ربث فما ءدي أن  يء أ ذ من البند ية بعواد.

وك   ضرررمن ال قرررارير اخسررررائيلية اع ررررام الوالرررد. و ررردم  سرررلثا  اكمررر الل كئمرررة ا  رررام ضرررد الوالرررد 
 واكبن.

ي وفري و ر  سررابق أكرد   قررارير  عالميرة أن  رروا  اكمر الل سررلم  عرواد،  رررارا ب ردم منررزل العائلرة فرر
سررراعة. وام شرررد العشررررا  مرررن الشررربان وأهرررالي البلررردي فررري المنرررزل وبجرررواره  23 ريرررة  ذنرررا فررري غضرررون 

 رافضين  رار ال دم، وأكدوا أن م سيبقون مع صمين في المنزل لمن  هذا القرار ال عس ي.
ي عاما، من سكان  رية  ذنا، وكان  رد اع قرل فر 24يشار  لى أن األسير زياد عواد، البالغ من العمر 

مثل  الش ر الماضي من  بل  وا  كبيري شار  في را الجريش والشررثة والومردا  ال اصرة فري جريش 
 اكم الل.

عامرا(، ب  مرة  قرديم  23كما جاء أن الشابا  اع قرل نجرل األسرير الممررر، ويردعى عرز الردين عرواد  
كة فرري ال  ثرريث المسرراعدي لوالررده فرري اكنسررماس واك   رراء فررور و رروع العمليررة. كمررا ينسررس لررت المشررار 

 ل ن يذها.
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وبمسس ال قارير اخسررائيلية فر ن األسرير الممررر ونجلرت مرن عناصرر مركرة ممراس، و ردم  ضردهما 
كئم ا ا  ام،   ضمن ءالق ل وم ال ا  مماولة الق لء. وأضاف  أن عددا مرن المسر وثنين  رد أصريبوا 

القريرس  82سر وثنين علرى شرارع مركبرا  للم 7في عمليا   ثالق نار ن ذها األسير الممرر با جاه 
 من ماجز  ر ومية.

وبمسس كئمة اك  ام ف ن عواد اس  دم دراجة نارية وبند يرة مرن ثرراز ءكالشرينكومء ل ن يرذ العمليرة. 
 وأنت وصل  لى مكان العملية  بل أسبوع من  ن يذها، ب دم جم  معلوما  ورصد المنثقة مسبقا.

ب  مرة   رل م عراونين مر  اكمر الل، ومكرم عليرت بالسرجن  2444وكان  د اع قل في السابق في العام 
فرري  ثررار صرر قة  بررادل األسرررد مرر  مركررة  4022عامررا. وأثلررق سرررامت فرري العررام  47ال علرري مرردي 

 مماس، وال ي أثلق في ا سراح الجندي اخسرائيلي األسير غلعاد شاليث.
 40/6/4100، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 سطينيين إلى نبذ التناقضات الداخلية والتالحم لمواجهة االحتالليدعو الفل محمد العالول 
أكد عضو اللجنة المركزية لمركة ف ح مممود العالول، أن القيادي ال لسثينية لردي ا   رام هللا  فلسثين(

العديررد مررن ال يررارا  وال ثرروا  الم علقررة بال عامررل مرر  العرردوان اخسرررائيلي، مشرريراا  لررى أن أولررى هررذه 
 اخسررائيلياك صال بالمجموعرة العربيرة ودول عردم اكنميراز، مرن أجرل رفر   ضرية العردوان  ال ثوا 

 على الشعس ال لسثيني  لى مجلس األمن الدولي.
( خذاعرررة ءمررروثنيء ال لسرررثينية الممليرررة  ء ن 6|48و رررال العرررالول فررري  صرررريما  لرررت اليررروم اكثنرررين  

ل لسررثيني، هدفرررت  عميررق اكمررر الل واسررر ثمار العرردوان الرررذي  مارسررت مكومرررة اكمرر الل ضرررد الشرررعس ا
مررردث ا   ررراء المسررر وثنين الرررثالث ل رررروع مكومرررة اكمررر الل مرررن مالرررة العزلرررة ال ررري  عيشررر ا، وجلرررس 

 العنم  لى المنثقةء.
وأدان العالول العدوان اخسرائيلي ضد الشعس ال لسثيني، مع براا هذا العدوان انعكاسا لألزمة الدا ليرة 

اكمرر الل، وسررعي ا للرر  لا مررن أزم  ررا عبررر ال صررعيد المسرر مر وان  ررا  مرمررة  ال رري  عيشرر ا مكومررة
عرررادي  غرررالق الممسسرررا  وار كررراس عمليرررا  الق رررل اليوميرررة وا  بيرررو  المرررواثنين ال لسرررثينيين المررردنيين وا 

 اع قال األسرد الممررين.
رع مكومرة اكمر الل واع بر العالول أن المرا  السياسي للقيادي ال لسثينية في الممافرل الدوليرة  رد أمر

ووضع ا في مازق سياسي، ممكدا أن الجزء األساسي من م مة القيادي مماية الشعس ال لسرثيني مرن 
 عدوان اكم الل، ومنع ا من  مرير م ثثا  ا.
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ودعا العالول الشعس ال لسثيني  لى نبرذ ال نا ضرا  الدا ليرة، والر المم لمواج رة الم ثرث اخسررائيلي 
ل عدوانت  لى ف نة دا لية، لمرم األنظار عن عدوانت بمرق الشرعس ال لسرثيني الذي يسعى  لى  موي

 واألسرد المضربين عن الثعام، كما  ال.
 43/6/4100قدس برس، 

 

 "الشعبية": جنود االحتالل ومستوطنوه أهداف مشروعة للشعب الفلسطيني 
ة الشررعبية ل مريررر أكررد عضررو اللجنررة المركزيررة ل رررع لبنرران مسررمول منثقررة صررور فرري الجب رر  بيرررو 

فلسثين أممد مراد، أن مق ال لسثينيين في المقاومة بكل اشكال ا مق مقدس ك مساومة عليرت م رى 
ينررردمر اكمررر الل بجيشرررت ومسررر وثنيت عرررن كرررل اكرح ال لسرررثينية، وأشرررار  لرررى ان جنرررود اكمررر الل 

ابة الكيران الغاصرسء ومس وثنيت الذين  رال بران م ءيعيثرون فسراداا فري اكرح ال لسرثينية بممايرة عصر
 هم اهدام مشروعة للشعس ال لسثيني.

ودعررا مررراد فرري كلمررة لررت أمررام  جمرر   ضررامني فرري م رريم الرشرريدية، جنرروس لبنرران مسرراء أمررس األمررد 
، الرررذي  رررال بررران الررردولي(  ضرررامنا مررر  األسررررد ال لسرررثينيين فررري سرررجون اكمررر الل، المج مررر  6|44 

صموي ضمير ومماسبة اكم الل عن جرائمرت الم واصرلة   يام ت  ام  ك   اء ثالثة مس وثنينء الى
ارضرراا وشررعباا ومقدسررا ، و سرراءل  ءايررن الضررمير العررالمي مررن اككم مررن  يال لسررثينبمررق الشررعس 

 “.ابناء شعبنا الذين يعانون كل صنوم العذاس والومشية 
 خفشالاكج ماعية وشدد مراد على اهمية الومدي وال كا م بين كل  ود الشعس ال لسثيني السياسية و 

الم ثثررا ، ال رري وصرر  ا بررر ءالمعاديررةء، وال رري  ررال بان ررا   رردم الررى  مزيررق ومرردي ال لسررثينيين وبررث 
 ال ر ة و عميق ال الفا  الدا ليةء.

ابنراء هرذا الشرعس المقراوم ولنرا كرل  أنر مو وجت الى ضباث وافراد اكج زي اكمنية ال لسثينية وبالقول  ء
 كونوا اك الى جانس شعبكم ومقاوم تء.الثقة بكم بانكم لن  

علررررى صررررعيد آ ررررر نرررردد مررررراد بررررال  جير الررررذي اسرررر  دم مرررراجزا للقررررود اكمنيررررة اللبنانيررررة، ووصرررر ت بررررر 
ءاخجرامرريء، وكررذل  كررل مررا مررن شررانت المرراق اكذد بلبنرران جيشررا وشررعبا ومقاومررة ممكرردا ان مشررروع 

 ررروي  اسررر قرارهوأن  ررروي لبنررران وامنرررت و الشرررعس ال لسرررثيني فررري لبنررران مشرررروع العرررودي   مريرررر فلسرررثين 
 ل لسثين.
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وناشرد اصرد اء ومل رراء الشرعس ال لسرثيني مررن مو ر  الشرقيق ال صرردي لردعوا  العنصررية واك  امررا  
اكعالمية الر يصة والمشبوهة ال ادفة الرى ا مرام الم يمرا  ال لسرثينية فري أ رون ال ر ن المشر علة فري 

 المنثقة.
 43/6/4100قدس برس، 

 
 وليس التحالف مع حماس "إسرائيل"اختيار الطريق الصحيح وهو السالم مع عباس  على: نتنياهو 

أعرس رئيس المكومة اخسرائيلية بنيامين ن نياهو عن ار يامت خدانة الرئيس   أممد رمضان -رام هللا 
 م.ال لسثيني مممود عباس عملية ا  ثام المس وثنين الثالثة في مدينة ال ليل  بل نمو عشري أيا

 نت من ءاكميركية  ولت  NBCونقل  القناي العاشري اخسرائيلية عن ن نياهو  الل مقابلة م  شبكة 
الجيد أن يدين عباس عملية ال ثم، ولكن يبقى اآلن ا  باره لو م ال مريح ضد  سرائيل، وهذا 

لغاء المصالمة م  مركة مماس  .ءلن يكون  ك بعد  عالنت رسمياا مل مكومة ال وافق وا 
ك يمكن أن ي مد عباس م  ءوجدد ن نياهو دعو ت لعباس بال راج  عن المصالمة م  مماس  ائالا  

ا  يار الثريق الصميح وهو السالم م   سرائيل، وليس ء، داعياا عباس لرءمنظمة  دعو لدمار  سرائيل
 .ءال مالم م  مركة مماس

 40/6/4100، المستقبل، بيروت
 
 العمليات منفذياسة هدم منازل إلى سي يعلن العودة نتنياهو 

رئيس الوزراء اكسرائيلي بنيامين ن نياهو العودي الى سياسة هدم منازل من ذ  أعلنالقدس ر ءاأليامء  
 العمليا  ضد اكسرائيليين.

ءأود أن أشيد باداء الشابا  والشرثة على  أمسو ال ن نياهو في جلسة مزس  الليكود( البرلمانية 
  ل ضابث الشرثة باروح مزرامي، أوعز  ب دم منزل الم رس الذي ار كس هذه ال   السري  للغز 

العملية،  نت عضو في مماس وهذا هو جزء من الج ود ال ي نبذل ا من أجل مماربة مماس، و منا 
مم را ب عادي العشرا  من الم ربين  لى السجن ومررنا  انونا في المكومة سيمن  مس قبال منح الع و 

 كون هنا   ثوا  أ رد بما في ا هدم بيو  الم ربينء.للسجناء وس 
ءوفي موازاي ذل  نمارس على جب ا  أ رد. والليلة الماضية عملنا بقوي ضد موا    ابعة وأضام 

للجيش النظامي السوري الذي اع دد علينا وعند الماجة سنرد بقوي أكبر. سنواصل ضرس بقوي كل 
ثب  في هذه األثناء نس مر في الج ود الرامية  لى العثور من يمس بنا أو يماول المساس بنا. وبال
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عاد ون  الي. هذه كان  وك  زال الم مة العليا لدولة - يال وجيل –على الشبان الم ثوفين الثالثة 
  سرائيلء.

 40/6/4100، األيام، رام هللا
 
 لن تتوقف قبل أن تصل إلى نتائج العسكرية بالضفة ليفني: الحملة 

، لكن ا «لن   و م  بل أن  صل  لى ن ائق» سيبي لي ني، فاكد  أن المملة  ءلمركةاء مزس رئيس
وهو يس ند  لى ثالثة مبادئ  اس  دام القوي ضد ءذّكر  بالمو م السياسي واألمني لمزب ا، 

المنظما  اخرهابية، والعمل م  السلثة ال ي  مثل ال لسثينيين، وال وصل  لى ا  اق م  منظمة 
 .ءي ي رأس ا أبو مازنال مرير ال 

 40/6/4100، األخبار، بيروت
 
 ترجئ التصويت على قانون التغذية القسرية لألسرى سرائيليةحكومة اإلهآرتس: ال 

أرجا  المكومة اخسرائيلية ال صوي  في الكنيس  على مشروع  انون  ثعام األسرد   وام –غزي 
قرر ال صوي  عليت بالقراء ين الثانية والثالثة اخداريين المضربين عن الثعام  سريا الذي كان من الم

 يوم غد، لكن لجنة الدا لية ال ابعة للكنيس  س س مر في منا شة مشروع القانون.
ووزير المالية يائير لبيد،  ءيوجد مس قبلءاخسرائيلية أمس  ن رئيس مزس  ءهآر سءو ال  صمي ة 

جاء ال صوي  مدي أسبوع كي ي سنى  جراء نقاش ثالس رئيس الوزراء اكسرائيلي بنيامين ن انياهو ب ر 
مزس يوجد مس قبل  من-معمق مول عشرا  ال م ظا  ال ي  دم  ا عضو الكنيس  يي عا  كاريم 

 ال ي  قود المعارضة لمشروع القانون دا ل اكئ الم المكومي. -
 زم نواس عدم اس بعادها  مكانية أن ك يل« يوجد مس قبل»ونقل  الصمي ة عن مصادر في مزس 

المزس بالثاعة اكئ الفية وأن يصو وا ضد مشروع القانون في مال رفح ثلب م ب رجاء ال صوي  
 عليت.

 40/6/4100، البيان، دبي
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 زعبي: المصادقة على قانون تمثيل النساء في السلطات المحلية بأغلبية ساحقةمن حنين بمبادرة  
انون ال مثيل المالئم للنساء في السلثا  المملية صاد   الكنيس  باكثرية سامقة على    23عرس 

الذي بادر   ليت النائبة منين زعبي وك لة ال جم  الوثني الديمقراثي بال عاون م  عضوا  وأعضاء 
 كنيس  آ رين وجمعيا  نسوية.

ا بر  صو ا، على منح هبة  22صو ا مقابل  26ينا القانون الذي مر بالقراءي الثانية والثالثة مدعوما
من مجمل ميزانية اكن  ابا  للقوائم ال ي  ضمن  مثيل نسائي بنسبة الثلث بين  %22بقيمة 

مرشمي ا  الفاا لال  راح السابق الذي  ضى ب رح غرامة على القوائم ال ي ك  ضمن  مثيل يعادل 
 للنساء. 80%

ا ، على دفع ين األولى وبموجس القانون،  منح ال بة فقث للقوائم ال ي  نجح ب د ال النساء  لى البلدي
 4من  يمة ال بة بعد  %22من مجمل ال بة بعد اكن  ابا  مباشري والثانية بنسبة  %32بنسبة 

أش ر من اكن  ابا  في موعد  قديم  قرير المرا س العام، وذل  ب دم من  ال العس و رشيح النساء 
 ب دم المصول على ال بة ومن ثم   راج ن من البلديا  بعد ذل .

 43/6/4100، 02رب ع
 
 اإلسرائيلية تراوح مكانها دون نتائجالعسكرية الحملة  

واصل جيش اكم الل اكسرائيلي ممل ت العسكرية في م  لم مناثق الض ة مداهما  ءاأليامء  مندوبو
المدن والقرد والم يما  وممدثا ال  ريس دا ل البيو  المداهمة ومع قال عشرا  المواثنين لليوم 

ق ال دم المعلن للمملة وهو ايجاد اكسرائيليين الثالثة ير على ال والي دون  مقالمادي عش
 الم  ث ين.

ونقل  القناي اخسرائيلية الثانية عمن سّم  م بالمسمولين الكبار في اكئ الم المكومي اخسرائيلي 
غربية واص ين ان قادهم الماد للعملية العسكرية ال ي يشن ا الجيش اخسرائيلي في أرجاء الض ة ال

 جدود هذه العملية ضد مركة مماس بالص ر.
هذه اكن قادا  في جو من ال قديرا  األمنية الصادري عن الممسسة األمنية اخسرائيلية الجازمة  و ا ي

 قريبا بان العملية شارف  على ن اي  ا على األ ل بشكل ا المالي دون ال وصل  لى ثرم  يث يقود 
اه معرفة مصير اكسرائيليين الثالثة الذين  ال   سرائيل بان م  عرضوا األمن اخسرائيلي با ج

 لال  ثام على يد مجموعة  ابعة لمركة مماس.
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عن مصادر سياسية  ول ا، في أعقاس ممادثا  م  كبار المسمولين في وزاري  ”هآر س“ونقل  
  أنت  ريبا سيكون هنا  الدفاع في األيام األ يري،  ن هنا   قديرا   شير  لى أن الجيش بدأ يدر 

ضروري ل غيير ثاب  المملة العسكرية ال ي بدأ  في أعقاس ا  ثام ثالثة مس وثنين، و ركيز 
 الج ود على المس ود اكس  باري والعمالني للوصول  لى المس وثنين.

 40/6/4100، األيام، رام هللا
 
 اف" المستوطنينباإلخفاق بالتحذير من "اختط "الشاباك"يتهم اإلسرائيلي الجيش  

يوما على ا   اء آثار المس وثنين  24ذكر   قارير صم ية  سرائيلية، اليوم الثالثاء، وبعد مرور 
الثالثة، أنت بدأ    عالى أصوا  ء مباث بالغء في ص وم  يادي الجيش اخسرائيلي على ضوء 

لشابا ( مول ا   اء الثريق المسدود ال ي وصل   ليت  مقيقا  ج از األمن العام اخسرائيلي  ا
 المس وثنين.

وأشار  صمي ة ءيديعو  أمرونو ء  لى أن ال مقيق في القضية، الذي ي ولى الشابا  مسمولي ت، لم 
ياِ  باية ثمار  مكن الجيش من اكس  ادي من عمليا  ال   يش واكع قاك  الواسعة بمق 

 ال لسثينيين، وال ي يشار  في ا آكم الجنود.
عن ضابث كبير في  يادي الجب ة الوسثى  ولت  نت ءليس لدينا أية معلومة بشان  ونقل  الصمي ة

 وض  الم ثوفينء.
وعبر الضابث ن ست عن  يبة أمل بالغة من عدم  زويد الشابا  معلوما ، في أعقاس مملة 
اكع قاك  ال ي ثال  مئا  ال لسثينيين  الل األسبوعين األ يرين، و ال  ن ءهذه  كاد  كون 

ألم  700مة مس ميلة بان نقلس من دون معلوما  اس  بارية بيو ا وآبارا في منثق يسكن ا م 
وأردم الضابث أنت ءسنضثر  لى ثرح أسئلة صعبة على أن سناء بسبس عدم  زويد الشابا   نسمةء.

  مذيرا  مسبقة مول نية  لية فلسثينية ب ثم المس وثنين الثالثة.
 40/6/4100، 02عرب 

 
 اعتداء لعصابات "تدفيع الثمن" على األماكن اإلسالمية والمسيحية  051سرائيلية: الشرطة اإل 

الي ودية الم ثرفة اع داءا  ا  ء دفي  الثمنءواصل  عصابا    عيسى الشربا ي - القدس المم لة
سيارا  وثقس  20ضد السكان المقدسيين, ميث ا دم عناصر من ا فجر امس على   ريس اكثر من 

 مي بي  منينا شمالي القدس. اثارا  ا في
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اع داء  م  وثيق ا منذ  220من  أكثروبلغ عدد اكع داءا  ال ي  ن ذها  ل  المجموعا  الم ثرفة 
الى جانس  والمساجد،وثال  اماكن اسالمية ومسيمية كالقبور والكنائس  ،4028بداية العام 

اكمياء العربية الم  لثة في مم لكا  وسيارا  ومواثنين على السواء في القدس ودا ل القرد و 
 .ءدف  الثمنءو ءالمو  للعرسءوشمل   ل  اكع داءا  ك ابة عبارا  معادية من  بيل  سرائيل، 

ميث يس دل من معثيا   المجموعا ،وار  ع  و يري اكع داءا  ال ي ين ذها اعضاء في  ل  
( س ة و مسين اع داءا ضد 4024الشرثة اكسرائيلية أن المس وثنين نّ ذوا  الل العام المنصرم  

بينما ار  ع   ء، دفي  الثمنءأهدام فلسثينية في مدينة القدس المم لة ومدها،  م  مسمى 
الى جانس عشرا   لومدها،في القدس  اع داءا  223من  أكثرالى  4028اكع داءا  في العام 

ال ي  ر بث  ءميةالجرائم القو ء  ثاراكع داءا  في مناثق ا رد  ارع المدينة وسجل  في 
 الي ودية. ء دفي  الثمنءبمجموعا  

 40/6/4100، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "الدولة اإلسالمي ة": األردن يتعر ض ألكبر تهديد من دراسة إسرائيلية 

رأ  دراسة جديدي صادري عن مركز أبماث األمن القومّي اخسرائيلّي،  زهير أندراوس  -الناصري 
أبيس، رأ  أّن اكن صارا  ال ي مقق ا  نظيم الدولة اخسالمّية في كلٍّّ من سورّية ال اب  لجامعة  ل 

والعراق،  مّكد بما ك يدعو مجاكا للشّ ، باّن ال نظيما  الج ادّية في الوثن العربّي، ال ي  ريد ممو 
 حشّكل  ثراا الدول القومّية وا  امة دول ال الفة اخسالمّية مكان ا، عزز  كثيراا من  وّ  ا وبا  

 س را يجياا على الدول العربّية، و مديداا الدول ال ي  حعاني من ضعم شديد في المكم المركزّي، مثل 
 العراق وسورّية.

وشّدّد  الدراسة على أّن الغنائم ال ي سيثر علي ا ال نظيم في العراق، جعل من ال جوم على 
 العاصمة السورّية دمشق مسالة و   ليس  ك.

ل  ال  الدراسة  ّن  يران  ثمح في   امة ما أسم ت بال الل الشيعّي، عابر المدود، األمر الذي بالمقاب
يحمّول الصراع السنّي الشيعّي  لى العامل المركزّي والم صلّي في الشرق األوسث، وا عاد ت  لى أيام 

 اخسالم األولى، على مّد  عبير الدراسة.
لة اخسالمّية أّد   لى  لغاء المدود بين العراق وسورّية، في مين و ابع  الدراسة  ائلةا  ّن هجوم الدو 

أّن  ّد ل مزس هللا  لى جانس القوا  النظامّية في سورّية سبب  في  لغاء المدود بين سورّية ولبنان، 
كف ةا  لى أّن  ّد الا  يرانياا في العراق، سيمّدي  لى  لغاء المدود بين مركز العراق وجنوبت وبين 
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م ورّية اخسالمّية. باخضافة  لى ذل ، أوضم  الدراسة اخسرائيلّية  ّن د ول الدولة اخسالمّية الج
 لى المملكة األردنّية ال اشمّية، في ظّل األزمة اك  صادّية ال ي يعيش ا هذا البلد العربّي، وفي ظّل 

ّدد نظام المكم وم ى بقاء  واجد موالي مليون نازح سورّي ومئا  آكم العرا يين، من شانت أنأل يح 
المملكة، فاأل يري  قوم بال عامل في مجال الم ابرا  م   اليا  ابعة للدولة اخسالمّية، كما أّن ا 
 حماول صّدهم بالعمليا  العسكرّية، كف ةا  لى أّن  ائد ال نظيم في الموصل هّدّد بشكل واضح األردن، 

بالعاهل األردنّي، المل  عبد هللا الثاني، وعلى الرغم من وأكّد على أّن  وا ت س قوم بغزوه واخثامة 
أّن السعودية أعلن  أّن ا س حرسل  وا  عسكرّية لمماية المملكة ال اشمّية، ف ّن األ يري ك يحمكن ا 
اكع ماد على المساعدي السعودّية فقث، ذل  أّن المملكة بماجة ماّسةٍّ وفورّيةٍّ لمساعدا  ب دم 

س  بارا ية والعمليا ّية للدفاع عن مدودها م  سورّية والعراق، عالوي على مّدها  مسين القدرا  اك
 بالثاّ ة، والمساعدا  اك  صادّية لمعالجة النازمين الذين د لوا  لى أراضي ا.

 اس را يجيولكن، برأي معّدي الدراسة، ف ّن العامل األّهم الذي يم اجت األردن هو مليم عسكرّي 
من أّن المملكة ك  حّقر بذل  علناا،  ك أّن  سرائيل هي الدولة الوميدي القادري على  واضح، وعلى الرغم

أنأل  كون الداعمة الرئيسّية ل ا، لمواج ة  نظيم الدولة اخسالمّية، على مّد  عبيرها. ول    الدراسة 
اق وسورّية  مثم ، ال ي أرس  ا الوكيا  الم مّدي األمريكّية في كلٍّّ من العر  اكس را يجية لى أّن 

ف ي سورّية انمّل  قريباا ما يحثلق عليت الجيش المر، وفي العراق هحزم الجيش الذي أعّد ت ودرب ت 
واشنثن. عالوي على ذل ، أوضم  الدراسة أّن  ّوي الردع األمريكّية في الشرق األوسث  آكل  جداا، 

رّيةٍّ لسورّية، وهذه ال ثورا  جعل  و مديداا بعد عدول الرئيس بارا  أوباما عن  وجيت ضربة عسك
ملي ا  الوكيا  الم مّدي في مالة من اخمباث الشديد والقلق الكبير، وال  ّوم من  يام أمريكا ب رك م 

 لومدهم في مال ال جوم علي ّن.
ة و ّلّل  الدراسة من أهمية ال ّد ل الجوّي األمريكّي في العراق، مشّدّديا على أّنت بدون عملية عسكريّ 

برّية ك يحمكن  لماق ال زيمة بالدولة اخسالمّية، ووصول واشنثن  لى ثريقٍّ مسدودٍّ يجعل مصالم ا 
في العراق   ساوق م  المصالح اخيرانّية، كف ةا  لى أّن الرئيس أوباما كشم النقاس عن ممادثا  

صارا  ال ي مقق  ا بين واشنثن وث ران مول األزمة العرا ّية. كما أشار  الدراسة  لى أّن اكن 
و حمقق ا الدولة اخسالمّية في العراق وسورّية  رف  منسوس الشباس اخسالمّي الم ثّرم لالنضمام  لى 

 ال نظيم ب دم  وسي  ن وذه.
وبمسس الدراسة ف ّن األسباس ال ي أّد   لى ار  اع شعبية الدولة اخسالمّية هي  ضعم الدول 

  أرجاء الوثن العربّي،  قاعس المج م  الدولّي وفي مقّدم ت أمريكا العربّية، ان شار ال نظيم في جمي
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لمماربة ال نظيم عسكرياا ومن  وصول اخمدادا   ليت،  آكل صوري أمريكا و در  ا على مّل النزاعا  
ا لل  ديد اليوم من الدولة  الدولّية بثرقٍّ عسكرّيةٍّ. وشّدّد  الدراسة على أّن الدولة األكثر  عرضا

مّية هي األردن، ذل  أّن الج اديين في مال سيثر  م على المملكة سيصلون  لى المدود م  اخسال
سرائيل ومن هنا   لى سيناء، وبال الي  حوصي الدراسة ب شكيل ملمٍّ أمريكّي  السلثة ال لسثينّية وا 

عال ا  م  أوروبي  سرائيلّي ل قوية المملكة ال اشمّية ا  صادياا وعسكرياا، باخضافة  لى  وثيق ال
 الدول العربّية ال ي  حّسمى بالمع دلة.

و لحص  الدراسة  لى القول  ّنت ي مّ م على الدولة العبرّية مواصلة اكس عداد لمواج ة الدولة 
 اخسالمّية في مال وصول عناصر ال نظيم  لى مدودها، على مّد  عبيرها.

 43/6/4100، رأي اليوم، لندن

 
ــى ال اإلســرائيلية الحملــة  ــائج ضــفةعل ــراوح مكانهــا دون نت رغــم اســتمرار المــداهمات واالعتقــاالت  ت

 المكثفة
ممل ت  أمسواصل جيش اكم الل اكسرائيلي الليلة  بل الماضية ويوم  مندوبوءاأليامء، وكاك  

العسكرية في م  لم مناثق الض ة مداهما المدن والقرد والم يما  وممدثا ال  ريس دا ل البيو  
ق ال دم المعلن يقال عشرا  المواثنين لليوم المادي عشر على ال والي دون  مقالمداهمة ومع 

 للمملة وهو ايجاد اكسرائيليين الثالثة الم  ث ين.
ونقل  القناي اخسرائيلية الثانية عمن سّم  م بالمسمولين الكبار في اكئ الم المكومي اخسرائيلي 

الجيش اخسرائيلي في أرجاء الض ة الغربية واص ين  ان قادهم الماد للعملية العسكرية ال ي يشن ا
 جدود هذه العملية ضد مركة مماس بالص ر.

هذه اكن قادا  في جو من ال قديرا  األمنية الصادري عن الممسسة األمنية اخسرائيلية الجازمة  و ا ي
ثرم  يث يقود   قريبا بان العملية شارف  على ن اي  ا على األ ل بشكل ا المالي دون ال وصل  لى

األمن اخسرائيلي با جاه معرفة مصير اكسرائيليين الثالثة الذين  ال   سرائيل بان م  عرضوا 
 لال  ثام على يد مجموعة  ابعة لمركة مماس.

مواثنين، فيما  20ف ي ممافظة ال ليل، اع قل   وا  اكم الل، فجر أمس والليلة  بل الماضية، 
ش في موا   م  ل ة بزعم البمث عن ثالثة مس وثنين ا   وا، ال ميس واصل  عمليا  الدهم وال   ي

كما سلم   وا  اكم الل، عائلة األسير زياد مسان  ليل عواد، بالغاا يقضي ب دم   بل الماضي.
 منزل عائل ت في بلدي  ذنا غرس ال ليل.
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نا ال  الجنود الليلة ا  مم   وا  اكم الل معززي بعشرا  اآلليا  العسكرية و  سل ي ،وفي ممافظة 
  بل الماضية، بلدي  راوي بني مسان غرس سل ي  وعاث  في ا فساداا.

، على أمس واصل  وا  اكم الل ممل  ا ضد مواثني الممافظة واس ول   لمم،وفي ممافظة بي  
 بعد دهمت و   يشت. الممال ،كاميرا  مرا بة من أمد 

ر أمس، شاباا من بلدي ميثلون، جنوس جنين، اع قل   وا  اكم الل، فج جنين،وفي ممافظة 
وأصاب  آ ر من بلدي  باثية، بعيار معدني والعشرا  بماك  ا  ناق م  او ة، وا  مم  المدينة 

وذكر  مصادر أمنية، أن  وا  اكم الل  وم يم ا، وعدد من ال جمعا  السكانية في الممافظة.
 شابا.ا  مم  ميثلون، واع قل  

اندلع  مواج ا  عني ة في أعقاس ا  مام ا من  بل  وا  اكم الل ال ي أثلق   وفي بلدي  باثية،
الرصاا المعدني و نابل الصو  والغاز المسيل للدموع، فيما رشق عشرا  الشبان،  ل  القوا  

وعشرا   شاس،وآليا  ا العسكرية، بالمجاري والزجاجا  ال ارغة، في مواج ا  أس ر عن ا  صابة 
   ناق جراء اس نشاق الغاز.المواثنين باك

وا  مم   وا  اكم الل المعززي باآلليا  العسكرية، مدينة جنين، في و   ا  مم  فيت  وا  أ رد، 
الم يم ميث دهم  عددا من المنازل ال ي عرم من بين أصماب ا، األسير جمال أبو ال يجاء، 

نت الش يد ممزي، ومنازل المواثنين ومنازل أبنائت المع قلين عبد السالم، وعاصم، وعماد، ومنزل اب
 شجاع  ريني، ومنير عرسان، وعبد هللا الومش.

كما وا  مم   وا  اكم الل، بلدي السيلة المارثية و رية ك ر دان، غرس جنين، ميث دهم  منازل 
سالم  يسير عابد، ومامون سليم مساد.  المواثنين علي عبد الصمد أبو عيسى، وا 

40/6/4100، األيام، رام هللا  
 
 حملة االحتالل بالضفة خاللاقتحام  0011و ستة شهداء 

يواصل جيش اكم الل اخسرائيلي ممل ت العسكرية الواسعة في الض ة   ال ليل-عوح الرجوس
الغربية بمثا عن ثالثة مس وثنين ا     آثارهم في مجم  ع صيون اكس يثاني بين مدين ي ال ليل 

سبوع الماضي. لكن مصادر  سرائيلية بدأ    مدث عن ن اد بن  وبي  لمم جنوس الض ة الغربية األ
 األهدام الممددي للمملة.
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وبمراجعة سريعة ليوميا  مجموعة الر ابة ال ابعة لدائري الم اوضا  ال لسثينية وبيانا  الناثق 
صابة ما  العسكري اخسرائيلي، ف ن المملة اخسرائيلية أس ر  م ى اليوم عن اس ش اد س ة ش داء، وا 

 ك يقل عن مائة فلسثيني بجروح.
عضوا بالمجلس  22و الل ال  ري المذكوري اع قل   وا  اكم الل نمو  مسمائة فلسثيني، بين م 

سرائيل عام  28ال شريعي، و أسيرا ممررا سبق أن أفرع عن م بموجس ص قة شاليث بين مماس وا 
 ، وي دد اكم الل ب ن يذ أمكام م السابقة علي م.4022

عملية ا  مام و   يش لمنازل وجمعيا   2200ذ   وا  اكم الل  الل ممل  ا ما ك يقل عن ون 
أهلية وجمعيا  لألي ام وجامعا  وشركا   عالمية وممال  صرافة بمجة صل  ا بمركة مماس، 

 وصادر  آكم كاميرا  المرا بة والمعدا  والمواسيس والمل ا .
43/6/4100الجزيرة نت،   

 
 منذ بداية الحملة اإلسرائيلية األخيرة فلسطينياً  549اعتقال  :نادي األسير 

 244ار    عدد المواثنين الذين اع قل  م  وا  اكم الل منذ بداية ممل  ا األ يري،  لى   رام هللا
 مواثنا اليوم اكثنين. 62مع قال، عقس اع قال 

   لى  قلي ممافظة ال ليل ار  و ال نادي األسير في بيان صم ي، مساء اليوم اكثنين، أن عدد مع
مع قال،  72مع قال، وفي بي  لمم  37مع قال، فيما ار    عدد مع قلي ممافظة نابلس  لى  274

 28مع قال، و لقيلية  48مع قال، وثولكرم  86مع قال، والقدس  24مع قال، ورام هللا  24وجنين 
 ا.مع قلين في كل من ممافظ ي ثوباس وسل ي ، ومع قل وامد من أريم 7مع قال،  ضافة  لى 

43/6/4100، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  
 
 لجنة فرعية في "الكنيست" توصي بعدم تقسيم الحرم القدسي ومنع صالة اليهود فيه 

صمي ة ءمعاريمء ، أن القدس المم لة ، من40/6/4100، الحياة الجديدة، رام هللا ذكر 
لية في الكنيس  اكسرائيلي أوص  ب بقاء الوض  ، ان لجنة فرعية للجنة الدا أمساكسرائيلية ذكر  

وعدم  قسيم المرم وصالي الي ود كما هو  67في المرم القدسي الشريم كما هو عليت منذ عام 
  المال في المرم اخبراهيمي في ال ليل.
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و ال  الصمي ة ان اللجنة  وصي بعدم   صيا مكان لصالي الي ود ألنت من شان ذل  المس 
م، كما  وصي اللجنة بالسماح للزوار بد ول المرم أيام السب  بعد أن  م  غال ت أمام بالوض  القائ
 في أعقاس اكن  اضة الثانية. 4000السياح عام 

وي رأس اللجنة عضو الكنيس ، دافيد  سور من مزس ءالمركةء الذي   رأست  سيبي لي ني، وعضوية 
 بي  الي وديء. نممان شاي مزس ءالعملء، وزبولون كال ت من مزس ءال

وأوص  اللجنة ب عثاء صالميا  واسعة لقائد الشرثة بعدم السماح لمن سيمس باألمن العام و قديم 
   يم ‘لوائح ا  ام ضد من سي ظاهرون في المرم،  اصة من المسلمين وأيضا يمكن لقائد الشرثة 

يق م  الو م وأوص  اللجنة أيضا ب مصيل رسوم د ول بال نس المسلمين  لى المرم. د ول‘
 .4000اخسالمي من السياح وغير المسلمين كما كان الوض   بل عام 

الشيخ عزام ، أن كامل  براهيم، عن القدس المم لة من، 40/6/4100، الرأي، عم ان وأضاف 
ان المسجد األ صى المبار  ك ي ض  «   ال القدساخسالمية في  لألو امال ثيس المدير العام 

وهو مل  للمسلمين ومدهم بكافة  ذل ،من  أكبرلمكومة أو الكنيس  اخسرائيلية وانت لسلثة او  داري ا
رفضت ل ذه اللجان واكس  زازا  ال ي يقوم ب ا اعضاء من  دونماا، ممكداا 222مصليا ت على ام داد 

 الكنيس  او المكومة او من  يادا  المس وثنين سواء ل ظاا بال صريما  او عملياا بالمشاري  ال ي
 .واأل رء ثرح على هذه الكنيس  بين المين 

وشدد ال ثيس على ان كافة هذه اللجان والش صيا  والمسمولين ك عال ة ل م من  ريس او بعيد 
في كل ما ي ا المسجد األ صى المبار  و ال المسجد األ صى مسجد  سالمي كان وسيبقى ك 

األ صى المبار  للمسلمين ومدهم وك مق  واكد ان السيادي على المسجد عال ة لغير المسلمين بت.
للمكومة اخسرائيلية او الكنيس  ال د ل ك في السيادي وك في اداري األو ام للمسجد األ صى 

 المبار .
 وصيا  لجنة الكنيس  ال اصة بالمسجد  أمسورفض  اكو ام اخسالمية وال يئة اخسالمية العليا 

يزيد عن مليار ونصم  راا في شمون اهم ثالثة مساجد لمااأل صى المبار  واع بر ت  د الا ساف
 المليار مسلم.

لجنة »من  بعا   وصيا   أمسفي بيان ل ا « ممسسة األ صى للو م وال راث»بدورها مّذر  
ب صوا المسجد األ صى، من فرح مزيد من ال ضييقا  وال شديدا  على المصلين «  سور

مقة المصلين وشن ممال   بعاد بمق م، بال زامن م  فرح والوافدين وعّمار المسجد األ صى، ومال
 مزيد من اك  ماما  و س يل ا للمس وثنين والجماعا  الي ودية.
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ونّب   الممسسة  ن  وصيا  اللجنة المذكوري  ممل في ثيا  ا  رهيس و  ويم للمصلين ولكل 
دي مدي اك  ماما  وزيا فيت،مداف  عن المسجد اك صى، كما   دم الى  قليل عدد المصلين 

 على اك صى ورواده. واكع داءا 
 
 االحتالل يعتقل المحرر سامر العيساوي 

اع قل   وا  اكم الل اخسرائيلي، مساء اليوم اكثنين، األسير الممرر سامر العيساوي من منزلت 
زلت واع قل  و ال أمد أفراد العائلة  ن  وي ام اللية داهم  من في  رية العيسوية بالقدس المم لة.
 ض  اليوم لل مقيق في  -شقيق سامر -وأشار  لى أن شادي  سامر دون اخفصاح عن السبس.

مركز شرثة 'المسكوبية'، و سلم بالغا لشقيقت سامر م ى يراج  الم ابرا  يوم غد،  ك أن  وا  
 اكم الل اس بق  األمداث.

43/6/4100، فلسطين أون الين  
 
 راضي المحتلة تدعو لوقف العقاب الجماعي  ضد  الفلسطيني ينمنظمات حقوق اإلنسان في األ  

 وّج   منظما  مقوق  نسان ناشثة في األراضي المم لة برسالة عاجلة  لى مسمولي الج از 
األمنّي و يادا  القوا  العسكرّية في اكراضي المم لة، مثالبة باكم ناع عن  لماق العقاس 

الض ة الغربّية و ثاع غزي، في  ثار مملة ءعودي األبناءء  الجماعّي ضّد السكان المدنّيين في
لغاء ال شديد الم روضة على ظروم اع قال األسرد ال لسثينّيين.  العسكرية، وا 

و ال مديرو منظما  أمنس ي وب سيلم ومسل  وجمعية مقوق المواثن واللجنة العامة لمناهضة 
وعدالة وأثباء من أجل مقوق اخنسان مركز الدفاع عن ال رد وءيش دينء  -ال عذيس وهموكيد

وءشومريت مشباثء وءفلنكسر الصم ء  شوفريم ش يكاه(، في رسال  م  لى وزيري األمن واألمن 
الدا لّي،  ّن عملية اك  ثام  شّكل ان  اكاا ألمد الركائز األساسّية للقانون واأل الق، وهي 

يو  م وعائال  م سالمين واضمة لجميعنا،  س وجس كّل اس نكار. والماجة خعادي الم  ث ين  لى ب
 ك أّن   ّوفاا ين ابنا اآلن من أّن العشرا  من العمليا  الماصلة على األرح، وال ي  مّس بالسكان 

 ال لسثينّيين، ك   دم هذه الغاية.
و شّدد المنظما  على أّن العملّيا  الموّج ة لممارسة الضغوثا  و رهيس السكان، هي عمليا  

 جملة و  صيالا. كغية
43/6/4100، 02عرب   
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 للتضامن مع األسرى الفلسطينيينتنظم وقفة في القاهرة  "الحملة الشعبية الفلسطينية" 

مازم بدر  بال زامن م  بدء األسرد ال لسثينيين في السجون اخسرائيلية  ثوير  ضراب م  -القاهري
 ضراس كامل عن الثعام والشراس، نظم  ، والبدء في «المياه والملح»عن الثعام أمس بال  لي عن 

، وال ي    ذ من القاهري مقرا ل ا، و  ة «المملة الشعبية ال لسثينية لمقاضاي المملكة الم مدي»
  ضامنية أمام مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، صباح امس اخثنين.

، مثالبين «اه + ملح = مريةمي»وشار  في الو  ة العشرا  من ال لسثينيين، الذين رفعوا شعارا  
 الجامعة العربية بالعمل على  دويل القضية.

ن دم من الو  ة  لى ال عبير عن »وفي  صريما   اصة،  ال عوني ال ابث أمد منظمة الو  ة  
يوما من اخضراس عن الثعام، شمل فقث  ناول المياه  60 ضامننا م  األسرد الذين أن وا باألمس 

 «.يوم  ثوير اخضراس بال  لي عن المياه والملحوالملح، ويبدأون ال
نمن نريد أن  لعس »ومول أسباس ا  يار مميث الجامعة العربية ل ن يذ الو  ة ال ضامنية، أضام  

الجامعة دورا في م اثبة المنظما  الدولية، و د سلمنا األمين العام للجامعة العربية  نبيل العربي( 
 «.رسالة ثالبناه في ا بذل 

مملة الشعبية ال لسثينية لمقاضاي المملكة الم مدي، هي مملة شعبية أسس ا فلسثينيون مقيمون وال
المملكة الم مدي لدورها البارز في وعد بل ور عام  مقاضايبالقاهري العام الماضي، و  دم  لى 

 ، والذي بسببت ضاع  مقوق ال لسثينيين، و م  وثين الي ود على أراضي م.2427
«االناضول»  

40/6/4100لقدس العربي، لندن، ا  
 

ون في اإلضراب رغم الظروف الصعبة"كابلن"األسرى المضربين في مشفى    : مستمر 
نقل ممامي نادي األسير عن األسرد المضربين القابعين في مش ى    فادي أبو سعدد–رام هللا 

ومن ا سعي  داري  العديد من األمور ال ي  مثر سلباا على مسار اخضراس، ، أن هنا «كابلن»
 لكسر  ضراب م، وذل  من  الل رف  سقم اخضراس ألثول عدد من األيام، وا  رار« الشابا «

 لى  ثاع غزي،  المضربينالكنيس  لقانون ال غذية القسرية، باخضافة  لى ا  راما   بعاد األسرد 
 م لالع قال اخداري، ما ينعكس و مويل عالوي على األوضاع ال ارجية واع قال المزيد من المواثنين

 .سلباا على مسار اخضراس
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( ضد 64 جاء ذل   ثر زياري ممامي نادي األسير يوسم النصاصري لألسرد المضربين لليوم 
أممد اشراق    اكم اللي، وال قى في ا بكل من األسرد« كابلن»اع قال م اخداري، في مس ش ى 

عالء عبد الغني مجاهد(،  اسر بدرساوي، عبد المكيم بواثنة،ارميمي، أممد مممد أبو عادي، ي
الصعبة ال ي  مارس ضدهم لدفع م  لى  والذين أكدوا على اس مراهم باخضراس رغم كل الظروم

 . ن اء  ضراب م دون انجازا 
القلس ومشاكل في النظر،  د ا وأشار  لى أن أعراضا صمية  ثيري كار  اع ضغث الدم و سارع 

كغم(؛ بدأ األسرد  42بمقدار أكثر   الوزنرر جزئي بالكبد والكلى، باخضافة  لى هبوث في و ض
 . شكل  ثراا مقيقياا على مياي األسرد األعراحيعانون من ا، وأضام الممامي بان  ل  

المضربين، ك كبيل   لى ذل ، أوضح األسرد للممامي، بان  جراءا   نكيلية  مارس بمق األسرد
ساعا  الليل، كما وأن م  فقث في م وأرجل م بالسرير ثيلة ساعا  الن ار، وف  أيدي م أيدي

 .ثيلة الو  « الكاميرا «بر مرا بونممرومون من أدوا  المال ة وفراشي األسنان، وهم 
يوما  64وفي رسالة نقل ا ممامي نادي األسير فواز الشلودي  ال األسرد المضربون منذ 

عن  ثو  م  يعودواأن م صامدون م ى الرمق األ ير ولن « »برزكي»ي مس ش ى والمم جزون ف
المسلوبة بدون وجت  مري  مف م ا  ذوا هذه ال ثوي بعدما  قثع  ب م كل السبل، للمصول على 

اكس مرار بت عار على كل من ينادي باسم  وبدون مماكمة، واص ين اكع قال اخداري بالممر ة وأن
 «.اخنسانية

40/6/4100القدس العربي، لندن،   
 
 طفال بين الخامسة والتاسعة هم من العرب!تقرير: جميع القتلى في حوادث طرق األ 

بين  ن ائق  قرير لمنظمة ءأور يارو ء أن نسبة األث ال العرس من بين األث ال الذين يمو ون في 
صابا  األث ال في عموما من   %60!، وأن %200سنوا  هي  4-2موادث الثرق بين جيل 

 موادث الثرق  الل العثلة الصي ية هم من العرس.
وعلى أثر  ل  المعثيا ، وعشية  روع ثالس المدارس للعثلة الصي ّية، عقد  لجنة ال ربية 
وال عليم البرلمانية جلسة  اصة اليوم اخثنين، بمبادري النائس د. جمال زمالقة، رئيس ك لة ال جم  

ألمان على الثرق وفي المرافق والمدائق والمالعس العامة، ال ي ير ادها اكث ال البرلمانية،  ضّية ا
 والثالس لل رفيت واللعس وال سلّية.
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ا بالعمل على  السلثا  المملية على  قديم  قرير   لزاموبناء على ا  راح زمالقة أ ر  اللجنة ا  راما
المسمولة المباشري على صيانة مدائق سنوي مول اكمان في  ل  المرافق،  عده السلثة المملّية 

 اللعس وال رفيت، بال عاون م  وزاري اك  صاد ال ي  منح ال را يا.
43/6/4100، 02عرب   

 
 4111 سنةأالف منذ  ثمانيةطفاًل فلسطينيًا واعتقل  0011تقرير: االحتالل قتل  

يدا يسلث الضوء على فلسثين  قريرا جد-أصدر  المركة العالمية للدفاع عن األث ال   رام هللا
اآلثار المدمري على األث ال ال لسثينيين الذين يعيشون بالقرس من المس وثنا  اخسرائيلية والبمر 

 العسكرية ال ي  زداد عن ا يوما بعد يوم.
وال قرير الذي يممل عنوان ءالمياي بين المس وثنا  اخسرائيلية و وا  اكم اللء، يم وي على 

ث ال وأسرهم الذين يعيشون في القرد والبلدا  ال ي  ميث ب ا المس وثنا    اصيل مول  جارس األ
 اخسرائيلية ال ي   وس  يوما بعد يوم و جنح للعنم وال ثرم.

لماق األذد باألث ال وال ي  مدث في  و وصل ال قرير  لى أن اكع داءا  على المدارس والمنازل وا 
لمس وثنا  والموا   العسكرية اخسرائيلية من ال جمعا  كافة أنماء الض ة الغربية، هي ن يجة لقرس ا

 ال لسثينية.
مس وثنة يسكن  242، أ ام  موالي 2467ويشار  لى أنت ومنذ ام الل  سرائيل للض ة الغربية عام 

مس وثن في كافة أنماء الض ة الغربية المم لة، بما في ا القدس الشر ية،  عمل في  222،000في ا 
 مليون فلسثيني. 4,62على  قسيم المدن والقرد وم يما  الالجئين ال ي يقثن ا كثير من األميان 

ومدي اس يثانية جديدي في الض ة الغربية عقس  2،200وصاد    سرائيل مم را على  ثث لبناء 
ش د بناء المس وثنا  اخسرائيلية  4028فشل ممادثا  السالم برعاية الوكيا  الم مدي، وفي عام 

، وفقا لمك س 4024مقارنة م   %280ربية، بما في ا القدس الشر ية، زيادي بنسبة في الض ة الغ
اخمصاء المركزي اخسرائيلي، كما واصل   سرائيل ال وس  اكس يثاني في الو   الذي ينظر فيت 
مسمولون  سرائيليون في ا  اذ  جراءا  أمادية لضم مناثق في الض ة الغربية المم لة  م  

 ائيلية الكاملة، وفقا ل قارير  عالمية.السيثري اخسر 
كما  شير اخمصاءا  األ يري الصادري عن مك س األمم الم مدي ل نسيق الشمون اخنسانية  أو شا(، 

 ومده. 4028من ا و   عام  844، 4006اع داء مس وثنين منذ عام  4،200 لى و وع أكثر من 
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ومماسبة المسمولين، وهذه هي القاعدي وليس وي لا ال قرير  لى أن مالة من عدم  مقيق العدالة 
 اكس ثناء، عادي ما  عقس اع داءا  المس وثنين.

، ومنذ عام 4000و قدر المركة أن الجيش اخسرائيلي اع قل أكثر من ثمانية آكم ث ل منذ عام 
ث ال فلسثينيا على األ ل في السجون اخسرائيلية في أي و   من  270كان هنا   4003

 األو ا .
ث ل منذ عام  2202وما يثير القلق بشكل أكبر، هو  يام الجيش اخسرائيلي والمس وثنين بق ل 

 و بني سياسة اخفال  من العقاس ال ي  جعل هذه الموادث ممكنة. 4000
وعلى الرغم من اخدانة المس مري لألمم الم مدي والممسسا  القانونية الدولية األ رد لممارسا  

ي ال لسثينية المم لة،  ك أن ا لم   عل شيئا للضغث على  سرائيل أو مساءلة  سرائيل في األراض
 مكوم  ا وممسسا  ا لو م مثل هذه الممارسا .

 لالثالع على ال قرير باللغة اكنجليزية  
issuu.com/dcips/docs/settlerviolencereport.19june2014 

40/6/4100ل، الحركة العالمية للدفاع عن األطفا  
 
 ات االحتالل تتوغل بشكل محدود شرق غزةقو  

ف م   وا  اكم الل الم مركزي على المدود الشر ية لقثاع غزي  بالة مي الشجاعية  فايز أبو عون 
شرق مدينة غزي، ظ ر أمس، نيران أسلم  ا الرشاشة با جاه المواثنين، وذل  بعد سماع  ثالق نار 

  اللي. ادم من منثقة  بالة مو   ءك ار عزيء اكم 
وذكر  مصادر عسكرية  سرائيلية عبر  ذاعة ءصو   سرائيلء باللغة العربية، أن أفراد القوي رد  

وفي أعقاس  ب ثالق النار  ريباا من السياع األمني دون اخبالغ عن و وع  صابا  في األرواح.
لمنثار عملية  ثالق النار،  وغل  بعح آليا  اكم الل بشكل ممدود، أمس، بمماذاي معبر ا

 ال جاري سابقاا الوا   شرق مي الشجاعية.
 لى ذل ،  ال  مصادر  عالمية  سرائيلية،  ن مواثناا  سلل من  ثاع غزي، مساء أول من أمس، 

وأوضم ، أنت  م  لقاء القبح على المواثن بعد  ود ل  لى مو   ءيي دء اكس يثاني شرق القثاع.
دون أن يالمظت أمد، مشيري  لى أن الجيش ف ح  مقيقاا كيلوم را  على  دميت،  6أن كان سار نمو 

 في المادث بعد أن عثر بموزي المواثن على  نبلة يدوية بعيد اع قالت.
40/6/4100، األيام، رام هللا  
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 تقرير: المئات من نازحي مخيم اليرموك في سورية ينتظرون العودة إليه وتنفيذ المبادرة 

 ( عند6|44اليرمو  في سورية النازمين عنت يوم أمس األمد   جم  المئا  من سكان م يم   لندن
( 6|42مد لت الرئيسي من أجل العودي  لى بيو  م ومم لكا  م بعد أن  م ال و ي  أول أمس السب   

على بنود مبادري  مييد اليرمو  بين السلثا  السورية ممثلة برئيس فرع فلسثين للم ابرا ، وعدد 
ينية،  ضافة  لى الك ائس المسلمة دا ل الم يم وممثلين عن ال يئا  من ممثلي ال صائل ال لسث

 األهلية واخغاثية.
( أن م يم اليرمو  6|48وذكر  قرير لمجموعة العمل من أجل فلسثينيي سورية اليوم اكثنين  

يوماا  822يش د مالة من ال دوء النسبي،  رافق  م  مركة نشثة لألهالي المماصرين بدا لت منذ 
زالة السوا ر في المنثقة الواصلة بين شارع لوبية  على ال والي  جل  بالمبادري ل نظيم الشوارع وا 

وسامة الريجة وذل  من أجل اس قبال األهالي العائدين  لى الم يم. وبمسس أمد الناشثين اخغاثيين 
ر س دائم ل  ح ف ن سكان اليرمو  يشعرون اليوم باكر ياح لمجريا  األمداث، رغم أن م يعيشون في  

د ال المزيد من المواد الغذائية وعودي المياي  لى ثبيع  ا دا ل الم يم. بينما أبدد ناشث  الثريق وا 
من  شرين  43 غاثي أ ر عدم   املت ب و ي  اك  اق، مذكرا با  ا ية مشاب ة و ع  سابقاا ب اريخ 

 ثاني  نوفمبر( الماضي لكن ا لم  ن ذ على األرح.
ل عّبر ناشثون في م يم اليرمو  عن  لق م لعدم  واجد أي بند واضح في ا  اق وفي سياق م ص

 مييد الم يم األ ير يضمن سالم  م الش صية وعدم  عرض م لالع قال  الل  ن يذ ا  اق ال مييد 
 كما مصل  الل اك  ا يا  الماضية.

43/6/4100قدس برس،   
 

 األردن يؤكد رفضه المساس بـ"األقصى" وتقاسمه 
أكررد األردن رفضررت المسرراس بالمسررجد األ صررى المبررار  أو  قاسررمت، زمنيرراا   ناديررة سررعد الرردين –ان عّمرر

ومكانيرراا، بررين المسررلمين والي ررود  مرر  أي ظرررم أو سرربس،  ذا مررا أريررد  مررالل األمررن واكسرر قرار فرري 
 المنثقة.

  اكمرررر الل و ررررال أمررررين عررررام اللجنررررة الملكيررررة لشررررمون القرررردس عبررررد هللا كنعرررران  ن ءاجررررراءا  سررررلثا
وأضام، لررءالغدء  ن  وصرية لجنرة  اخسرائيلي في المسجد األ صى المبار ،  شكل مساساا  ثيراا بتء.
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ءالكنيسرر ء اخسرررائيلي أمرررس ب مديررد أو رررا  د ررول المسررلمين لأل صرررى كمقدمررة لل قسررريم المكرراني بعرررد 
 الزماني،  عد ءمدانة ومرفوضة و شكل ان  اكاا مباشراا لأل صىء.

أن ءأي مماولرة ل ن يررذ هرذه األثمرراع الصر يونية سرر مدي  لرى مرررس دينيرة واشررعال المنثقررة ومرذر مررن 
 بالعنم الذي لن ينجو منت الدا ل اخسرائيليء.

و ررال  ن ءاللجنررة  رردعو المج مرر  الرردولي الرررافح لإجررراءا  اخسرررائيلية فرري األراضرري المم لررة كافررة، 
ل علررى  ن يررذ  رررارا  الشرررعية الدوليررة واك  ا يررا  سررلثا  اكمرر ال خجبررارلل مررر   بررل فرروا  األوان، 

 السلم واألمن في المنثقةء. خ راروالمعاهدا  المبرمة، 
 40/6/4100 ،الغد، عم ان 

 
 اليمني يؤكد لمشعل إدانته للعدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين الرئيس 

بر ءاألفعال غير  دس برس  أدان الرئيس اليمني عبد ربت منصور هادي ما أسماه  -صنعاء 
المسئولة والعدوانيةء على أبناء الشعس ال لسثيني من  بل الجيش اخسرائيلي، وأكد أن اليمن مكومة 
وشعباا يق ون  لى جانس الشعس ال لسثيني ومقت في  قرير مصيره و يام دول ت المس قلة على مدود 

 الراب  من مزيران وفقا للقرارا  الدولية الصادري ب ذا الصدد.
ذكر مصدر يمني رسمي أن الرئيس عبد ربت منصور هادي، ثالس  الل  لقيت ا صال ها  ي و 

( من رئيس المك س السياسي لمركة المقاومة اخسالمية ءمماسء بمو م مومد من 48/6اكثنين  
 أجل نيل الشعس ال لسثيني مقو ت الكاملة وغير منقوصة.

بيعة الوض  في األراضي ال لسثينية في الض ة هذا وأثل  مشعل الرئيس اليمني في ا صالت على ث
الغربية و ثاع غزي وما  قوم بت  سرائيل من  صعيد كبير واع قاك  للشباس ال لسثيني بصوري كبيري 

 وواسعة وذل  بمجة ا  ثام ثالثة مس وثنين  سرائيليين ك أمد يعرم مصيرهم  لى اليوم.
 43/6/4100قدس برس، 

 
 ش السوري في غارات اسرائيليةمقتل عشرة أفراد من الجي 

أفراد على األ ل من الجيش  20وكاك    ال المرصد السوري لمقوق اكنسان أمس اكثنين ان 
السوري   لوا في ضربا  جوية  سرائيلية على موا   عسكرية سورية، بعد يوم من  عالن اسرائيل عن 

 سوريا.مق ل صبي اسرائيلي ب ضبة الجوكن المم لة في هجوم من دا ل 
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و ص   دبابا  ومقا ال  اسرائيلية موا   عسكرية سورية مساء اكمد ردا على ما وص ت م مدث 
 عسكري اسرائيلي ب جوم م عمد من دا ل سوريا.

و ال  «  ل عشري أفراد على األ ل من الجيش السوري.»و ال رامي عبد الرممن من المرصد السوري 
وان قل الصراع  ايضا دباب ين واس  دف  مقرا عسكريا.  ن ال جما  ال ي شمل   سعة موا   دمر 

بالرئيس  لإثامةو وا  المعارضة الساعية  لألسدالناشس منذ ثالث سنوا  بين القوا  الموالية 
 السوري الى الدول المجاوري و سبس في  صعيد ال و ر بالمنثقة.

 45/6/4100القدس العربي، لندن، 
 
 لي "انتهاكًا سافراً" وتدعو مجلس االمن إلدانتهدمشق تعد  القصف الجوي االسرائي 

اع بر  دمشق اكثنين ان القصم الجوي الذي شن ت ثائرا  مربية اسرائيلية   أ م س - دمشق
، مثالبة مجلس اكمن ”ان  ا  سافر“على موا   عسكرية في جنوس البالد ليل اكمد اكثنين، هو 

 ، بمسس وزاري ال ارجية السورية.ب دان ت
 48يونيو واكثنين  مزيران/ 44 وا  اكم الل اكسرائيلي  ام  يومي اكمد “ل  الوزاري ان و ا

في ان  ا   …( مزيران/يونيو، بعدوان جديد على موا   دا ل اراضي الجم ورية العربية السورية 
وذل   ،”ولميثاق اكمم الم مدي ولقواعد القانون الدولي 2472سافر جديد ك  اق فصل القوا  لعام 

الم مدي ومجلس اكمن الدولي نشر  نص ما وكالة اكنباء  لألممبمسس رسال ين الى اكمين العام 
 السورية الرسمية  سانا(.
 ذائم دبابا  وهاون  ب ثالقبقيام  وا  العدو اكسرائيلي “ مثل ” العدوان“واوضم  ال ارجية ان 

ا   لقوا  م ظ النظام السورية، ما أدد وصارو ين و ن يذ  مس ثائرا  اسرائيلية هجما  على مو 
 ”.الى سقوث اربعة ش داء وجرح  سعة ا رين اضافة الى الماق أضرار كبيري بالموا   والمعدا 

 40/6/4100القدس العربي، لندن، 
 

 "اليونسكو" تعتمد قرارًا لحماية القدس وتراثها 
  ا الثامنة والثالثين المنعقدي ماليا  نا  صاد   لجنة ال راث العالمي في اليونسكو في دور  -الدومة 

في الدومة برئاسة الشي ة المياسة بن  ممد آل ثاني رئيس مجلس أمناء م امم  ثر، على  رار 
أردني فلسثيني يثالس السلثا  اخسرائيلية بالو م ال وري لكل م ريا  ا غير القانونية وان  اكا  ا 

 ضد  راث البلدي القديمة في القدس.
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لجنة ال ي جاء  رارها باغلبية اثني عشر عضوا وام ناع ثمانية عن ال صوي  ورفح وأعرب  ال
عضو وامد، عن أس  ا ميال األضرار ال ي أصاب  الز ارم السيراميكية ال اري ية الوا عة على 
بوابا  جام   بة الص ري باخضافة  لى األضرار ال ي مل  بابواس ونوافذ المسجد األ صى ال اري ية 

 لممارسا  شرثة اكم الل اخسرائيلي دا ل المرم الشريم.ن يجة 
وندد القرار باك  ماما  اكس  زازية ال ي يقوم ب ا ي ود م ثرفون بمق األ صى.. داعيا سلثا  
اكم الل أل ذ اخجراءا  الالزمة لمن  مثل هذا اكن  اكا  ال ي من شان ا أن  دنس مرمة المسجد 

على كونت مكان عبادي  سالمي على وجت المصر ومو عا  راثيا ثقافيا األ صى والذي لثالما مافظ 
 عالميا.

كما أعاد القرار  اكيد  لق المج م  الدولي العميق من السياسا  اخسرائيلية ال ي  مد من مرية 
المركة لدد ثا م دائري األو ام اخسالمية و ض   يودا على مرية وصول المصلين ألماكن العبادي 

 والمسيمية. اخسالمية
واس نكر القرار من   سرائيل وصول فريق الم  صين المبعوث من  بل اليونسكو لموا   ال راث 

 العالمي الم ددي ب عل السياسا  ال  ويدية اخسرائيلية وال ي   دم ل غيير الوا   على األرح.
للجنة ال راث العالمي  وأكد  سعادي الشي ة المياسة بن  ممد آل ثاني رئيس الدوري الثامنة والثالثين

في كلمة ل ا عقس ال صوي  على القرار على أن اع ماد القرار أمر م م، ألنت ي ا مدينة القدس 
القديمة وال ي  مثل مو عا هاما من موا   ال راث العالمي.. معربة عن أمل ا في أن يساهم  بني هذا 

نة القدس القديمة والموا   األثرية القرار في  قارس وج ا  النظر مول مسالة   م الجمي  وهي مدي
 المميثة ب ا.

وثالس ممثلون عن فلسثين واألردن وبدعم من المجموعة العربية واخسالمية في كلما  ألقوها 
جبارها على اكل زام بالقوانين الدولية  منظمة اليونسكو والمج م  الدولي للضغث على  سرائيل وا 

 يام السلثة المم لة بالم اظ على سالمة موا    وبامكام مم مر جنيم ال ي  نا على وجوس
 ال راث اكنساني القابعة  م  اكم الل وان  ك ل السلثة الوثنية بالم اظ علي ا.

يذكر أن لجنة ال راث العالمي  د بدأ  فعاليا  ا بالدومة بدءا من ال امس عشر من يونيو المالي 
 و س مر م ى بعد غد األربعاء.

 40/6/4100الشرق، الدوحة، 
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 : أي انتقاد مباشر لـ"إسرائيل" هو بمثابة "تجاوز لخط أحمربمجلس األمن كيةيالمندوبة األمر  
بمث مجلس األمن الدولي في نيويور  ثلبا فلسثينيا ب صدار  رار يدين العقوبا  الجماعية ال ي 

وما الماضية ي 24الر  مارس ا  سرائيل بمق ال لسثينيين من  الل العمليا  الواسعة على مدار 
بادعاء البمث عن المس وثنين الثالثة. لكن المندوبة األميركية، سمنثا باور، أعلن   الل جلسة 
المجلس المغلقة أن أي ان قاد مباشر خسرائيل هو بمثابة ء جاوز ل ث أممرء. وان  ى اكج ماع بدون 

 صدور  رار.
 40/6/4100، 02عرب 

 
 ينقلق أممي لتدهور صحة األسرى اإلداري 

أبدد جي ري فيل مان نائس األمين العام لألمم الم مدي  لقا بالغا بشان  دهور صمة األسرد 
ال لسثينيين المضربين عن الثعام، وجدد مو م المنظمة الدولية الداعي  لى ضروري  وجيت اك  ام 

 للمع قلين اخداريين أو اخفراع عن م دون  ا ير.
الم وضة السامية لمقوق اخنسان على  لق ما البالغ  زاء  دهور و ال فيل مان ءيبقي األمين العام و 

صمة األسرد ال لسثينيين المس مرين في  ضراب م عن الثعام منذ ف ري ثويلة، وهما يجددان 
 دعو  ما الم كرري  لى  وجيت اك  ام للمع قلين اخداريين أو اخفراع عن م دون  ا يرء.

ا من ال عديل ال شريعي الذي  رعاه المكومة اخسرائيلية أمام وأضام أن األمم الم مدي ء لقة أيض
الكنيس ، وال اا بالسماح بال غذية القسرية للسجناء المضربين عن الثعام في ظل ظروم معينة، 

 لما يشكل من  عارح م  المعايير الدوليةء. 
 40/6/4100، الدوحة، الجزيرة. نت

 

 لقوة مهدد باالعتقال"الصليب األحمر": أي طبيب يطعم األسرى با 
، من  ثعام األسرد أمسمذر الصليس األممر الدولي األثباء في  سرائيل   المياي الجديدي –رام هللا 

يوما على ال والي بالقوي، ألن م سي عرضون  لى اكع قال في دول  62المضربين عن الثعام منذ 
 عديدي من العالم.

في السجون اخسرائيلية د. رائد أبو رابي، خذاعة  و ال المسمول من  بل الصليس األممر عن الثس
الجيش اخسرائيلي،  ن الثبيس الذي يثعم األسرد بالقوي ي الم أ الق الم نة، و رار نقابة األثباء 
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في  سرائيل والعالم، ويشير القانون  لى أنت ءيمكن اع قال كل ثبيس ي الم القانون، ألنت من  الل 
 يمس بالمرضىء. ثعام المريح بالقوي فانت 

بالقراء ين الثانية والثالثة،  ك أن وزير  أمسوكان من المقرر   رار  انون ء ثعام األسرد بالقويء 
 المالية يئير لبيد هدد ب سقاث القانون، و م  اجيل ال صوي  لألسبوع المقبل.

 40/6/4100الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 اوهم السلطة الفلسطينية والطامحون بمناصبه 

 فاروق القدومي
  اعدي ال غيير واخصالح  بدأ ب زالة اكم الل األجنبي ونيل السيادي واكس قالل الوثني والمرية.

كيم  بدأون ب صالح شعس مماصر  أليس ب زالة مصاره  كيم  بدأون ب صالح مج م  دّمر  
لى من دمرها ومال ممسسا ت وجرف  مزارعت وأرضت  أليس ببناء ممسسا ت وا عمار مزارعت بالقضاء ع

 دون  عميرها  هل اخصالح يعني ال سليم بما يامر بت المغ صس المم ل 
 سالوا أن سكم من هو المسمول مقاا عن األمن في بلدنا، أليس   سرائيل بجيش ا ودبابا  ا وثائرا  ا 

 المقا لة 
ال مسمول  هل هل يس ثي  ما  بقى من رجال األمن ال لسثينيين أن يمنعوا   ل مواثن او اغ ي

يمنعوا  دمير منزل أو مصن  أو  جريم مزرعة أو  ل  شجري زي ون مباركة، أو ا الم الرعاع  شّذاذ 
 اآلفاق( للمماصيل و م  مماية الجيش المم ل 

هذا مديث  لى الثامعين في المناصس الوهمية في فلسثيننا المم لة،  لى الم مورين بدعايا  العدو 
 عت من فلسثينيين وعرس.وأعوانت والم عاملين م

لم  كن مسموليا كم في الماضي الم اظ على األمن العام، بل كان هنا  لجان  عاون و نسيق،  بلنا 
 ب ا ولم نوّجت بناد نا نمو العدو المم ل ظناا مّنا أن أوسلو س قودنا  لى المرية واكس قالل.

بالمصلين المممنين وهم يمدون ثم جاء شارون ليدنس بزيار ت المشمومة المرم القدسي وليبثش 
لى القيادا  السياسية فاغ ال  صالي الجمعة في رمابت، ووّجت رصاصت  لى رجال األمن والشرثة وا 
عدداا كبيراا من م، وزّع آكم المواثنين بالسجون والمع قال ، وفرح المصار على الشعس وعلى 

 الس والموظم.القيادي وشّل مركة المواثن والبائ  والمزارع والعامل والث
واليوم العدو المم ل ي دم ويدّمر المنازل في المدن والقرد والم يما ، ف ل  ام رجال األمن والشرثة 
بال صدي ل ذه العمليا  اخجرامية ومنع ا، أم  ركوا هذه الم مة للمقاومين البواسل الذين ي عرضون 
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كل يوم لأل ثار مممنين بقضية  لالغ يال والسجن واكع قال، المقاومون الذين يعّرضون ميا  م
 شعب م ومقت في المرية واكس قالل 

م  األسم كان  واجبا  البعح من رجال األمن  لقاء القبح واع قال المقاومين، وكم من أمداث 
جر  لمثل هذه القضايا وهذا هو ال ساد بام عينت، أبثالنا هم رجال المقاومة، والش داء والمع قلون  

م المبرية والوجوه المن صبة على الشاشا  ال ضائية الذين ينادون بالديمقراثية أما أصماس األ ال
ومرية الرأي واكن  ابا  المري و  اصيل  اف ة ك  ّم  للقضية بصلة ينسون أن للثوري منثق ا 

 وللمقاومة ن ج ا ك   رع عنت وللشعس  راد ت.
وميد للرصاصة، وال دم  دمة الجماهير لنيل المرية في ع د الثوري لالن  اضة والمقاومة، وال يار ال

زالة اكم الل اخسرائيلي، فال مرية وك أمن في مج م   م لت الدبابا  والجيوش  اكس قالل والسيادي وا 
 و قص ت الثائرا  و   ح لت عشرا  السجون والمع قال .

و  المقاومة نّظم ص وف  يا أ ي وعبئ ا للمقاومة، وا  ح صو   اليوم فال صو  يعلو فوق ص
 ول سقث األ نعة.
 وعاش  فلسثين

43/6/4100، رأي اليوم، لندن  
 
  وقف التنسيق األمني قبل خراب البصرة 

 هاني المصري
أثار  ثاس الرئيس ال لسثيني في جّدي ردود فعل واسعة، مين  وّعد  اث ي المس وثنين الثالثة 

وأّن ال نسيق األمني يممي الشعس  بالعقاس، واع بر أّن العملّية  س  دم دمار ال لسثينيين،
ال لسثيني، وأّنت ك ِ ب ل لل لسثينيين بمقاومة  سرائيل ك عسكرياا وك عن أي ثريق آ ر. كما أدان 
أول بيان صادر عن الرئاسة العنم من أي ج ة أ ى، بداية ب ثم المس وثنين الثالثة، وكان 

م  ثب  هوية من ذها، وأن  ثم الشعس اكم الل بكل جرائمت و   اآلن بعد العملّية ال ي ل
 ال لسثيني لم يمدث منذ س ة وس ين عاماا على األ ل.

ك بد من ا باع مسار جديد في ظل اس مرار اكم الل و عميقت و وسي  اكس يثان و دنيس المقدسا  
مصار واع داءا  المس وثنين اليومّية واع قال آكم ال لسثينيين، العديد من م من دون مماكمة، و 

لى رفح  ثالق الدفعة   ثاع غزي، واس ش اد  سعين فلسثينياا في ف ري اس ئنام الم اوضا ، وا 
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، بالرغم من أن القيادي ال لسثينّية دفع  الثمن مقدماا من  الل «أوسلو»الرابعة من أسرد ما  بل 
 دي  سعة أش ر.اس ئنام الم اوضا  وفق الشروث اخسرائيلّية و جميد ال وجت نمو األمم الم مدي لم

أك  ا ي العملّية كرد م و   لغياس القيادي الوامدي والممسسة الجامعة والمشروع الوثني المش ر ، 
ول شل الم اوضا  بالرغم من ال نازك  الس ّية والمجانّية القديمة والجديدي ال ي  دم ا الم اوح 

كما  ال الرئيس وكبير  ال لسثيني، برغم أن  سرائيل مّول  السلثة  لى ءسلثة بال سلثةء
 الم اوضين 

كيم سيممي ال نسيق األمني الشعس ال لسثيني بعد أن  جاوز  المكوما  اخسرائيلّية الم عا بة 
ءا  اق أوسلوء جوهرياا، ألن األمزاس الماكمة في  ل أبيس  ع قد أن بمقدورها المصول على المزيد 

في المقابل، وفي ظل  مويل  سرائيل السلثة  لى  من ال نازك  من دون أن  قدم  سرائيل شيئاا يذكر
وم ى  4004وكيل أمني فقث، واس بام  ا مناثق ا المصن ة  أ( منذ عملّية ءالسور الوا يء في العام 

 اآلن؛ ما يبرر و م ال نسيق األمني منذ ذل  ال اريخ على األ ل 
هم  مكانّية  يام دولة فلسثينّية عن  د يكون ال نسيق األمني بعد  و ي  أوسلو ءلت ما يبررهء في ظل و 

ثبا  مسن النّية، وعلى أساس أّن السلثة  عثي  نسيقاا أمنياا وال زاما   ثريق الم اوضا  الثنائّية وا 
سياسّية وا  صادّية مقابل أمل بمصول ا على الدولة في ن اية ال  ري اكن قالّية، ميث كان من 

 %40للقوا  اخسرائيلّية، كان من الم  رح أن  شمل  الم  رح  ن اء ثالث عمليا   عادي ان شار
عند بدء م اوضا  الوض  الن ائي. وها نمن اآلن في  2467من األراضي المم لة في العام 

، والسلثة لم  عد  مل  م ى ما كان   ملكت من سلثا  وصالميا  وسيثري غداي 4022مزيران 
 .43/4/4000 اسيس ا م ى 

وجد   سرائيل ضاّل  ا في عملّية اك  ثام أو اك   اء ل سارع في  اآلن بعد فشل الم اوضا ،
 ن يذ  ثوا  أمادّية في الض ة لقث  الثريق على أي مماولة أو مبادري ل قديم ملول ك  وافق 
علي ا. و ماول أن  غري ءف حء بان ا س وكل ا بقيادي ال لسثينيين  ذا فّك  المصالمة م  ءمماسء. في 

هانا   وجت ضربا  لرءف حء، ك  قل، بل  اثيرها أسوأ من السعي  مين أن ما  قوم بت من عدوان وا 
ل ص ية البنية ال م ّية لرءمماسء. ف ذا فقد  السلثة المصدا ّية والشرعّية الشعبّية والوثنّية والقدري 
 ا على  مثيل ال لسثينيين، فاول من سي  لى عن ا اكم الل الذي ك يم اع ثويال لقيادي ليس ل

  اثير على شعب ا.
ا على ال نسيق  في ضوء ما جرد في مدينة رام هللا من م اجمة م ظاهرين لمقر الشرثة ام جاجا
األمني وو وم الشرثة وأفراد األج زي األمنّية مك وفي اليدين، بينما  عيث القوا  اخسرائيلّية فساداا 
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لة    يش واع قاك  ثال  العشرا  من و  ريباا في المدن والقرد والم يما  ال لسثينّية، ووسث مم
الشرثة وأفراد األج زي األمنّية، وبعد سلسلة من  جراءا   م  السلثة للصمافيين والم ظاهرين ال ي 

 ش دناها في أكثر من مدينة فلسثينّية.
مثلوس من السلثة و م ال نسيق األمني فوراا من أجل و م العدوان اخسرائيلي، ألن  سرائيل  ذا 

أن ا س  سر من عدوان ا أكثر مما  ربح، ف ن ا س عيد النظر فيت أو    م منت بدرجة كبيري وجد  
 على األ ل.

نما اكل زام  والمقصود بذل  ليس ال نسيق المدني الذي ي دم  لى  س يل مياي المواثنين، وا 
و ص ية البنّية ال لسثيني بنبذ ءالعنم واخرهاسء، أي مماربة المقاومة المسلمة واع قال المقاومين 

ال م ية ل ا. على السلثة و م مثل هذا ال نسيق  بل  راس البصري واندكع ان  اضة  س  دف ا. 
فالسلثة لن يممي ا من شعب ا عشرا  اآلكم من أفراد األج زي األمنّية المسلمين والمدربين جيداا، 

 ن  لى جانس شعب م.ألن همكء لن يكونوا في الن اية  ك كما كانوا دائماا وثنيين يق و 
 ن ال نسيق األمني ك   ممل المسمولّية عنت األج زي األمنّية، بل القيادي السياسّية، واس مراره، 
ا في ظروم العداون اخسرائيلي المالي، يض  عناصر األج زي األمنّية في مواج ة شعب م،   صوصا

نما شج  اكم الل على ك سيما أن م شاهدوا بام أعين م أن ال نسيق لم يجنس الشعس الو  يال ، وا 
هانة الرئيس ال لسثيني، لدرجة دفع  الصمافّية اخسرائيلّية رفي  ه    لى  مواصلة عدوانت وا 
الك ابة ءأنت ك يوجد أي زعيم مسلم أو مسيمي أو ي ودي  ادر على ام مال هذه الم انة الم واصلة، 

بقاء يده ممدودي ومعلقة في ال واء ثلباا للسالمء.  وا 
ما سبق ليس دعوي م  ومة للمقاومة المسلمة، بل  ذكير لمن نسي أو  ناسى بان ا مق وواجس على 
الشعس الوا    م  اكم الل، ومقّري من القانون الدولي، من دون أن يقلل ذل  من أهمّية اخدرا  أن 

كل مسمول، المصلمة الوثنّية  وجس ال عامل م  المقاومة بجمي  أشكال ا، بما في ا المسلمة، بش
 بميث  كون  اضعة خس را يجّية ومرجعّية وثنّية مومدي.

 ن المقاومة عمل وثني ي اثر الجمي  بن ائجت اخيجابّية والسلبّية. لذل ، ك بد من أك   ر  ألي 
ش ا أو  نظيم، م ما عال شانت أو دوره ال اري ي أو الراهن، ليقرر ومده شكل ا و و ي  ا، بل يجس 

ل  للدراسة والقرار الوثني المومد الذي ي  ذ في الممسسا  الوثنّية المومدي غير أن ي ض  كل ذ
 الم وفري م ى اآلن بكل أسم.

كان من الم  رح أن  كون مكومة الوفاق ثمري لال  اق على ءركائز المصلمة الوثنّية العلياء، 
ة، وعلى كي ّية  وفير و واعد العمل والنضال وبرنامق القواسم المش ركة وأسس الشراكة السياسيّ 
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عادي بناء المنظمة واألج زي األمنّية بعيداا عن المزبّية وف  المصار ومعبر رفح  مقوما  الصمود، وا 
واخشرام على المدود، وكي ّية دمق الموظ ين وعودي الم صولين، ومعالجة جمي  آثار اكنقسام 

اكك  اء بمصالمة ثنائّية ا  ق  فقث شكليًّا و مقيق العدالة اكن قالّية؛ ك  اجيل القضايا الجوهرّية و 
على المكومة، و  عامل م  اكن  ابا  كشكل كس مرار ومسم الصراع الدا لي وليس أداي ل دمة 

 القضّية الوثنّية.
40/6/4100السفير، بيروت،   

 
 الرواتب بين دحالن وحماس وعباس 

 د.فايز أبو شمالة
 د انقساماا ماداا بين موا م مركة مماس والسلثة، ولما  زل لما  زل السامة السياسية ال لسثينية  ش

المصالمة ال لسثينية ال ي أفرز  مكومة  وافق وثني، لما  زل صوراا في الصمافة، و صريما  
في ال ضائيا ، وي ساءل المواثن ال لسثيني في  ثاع غزي  أين هي المصالمة  وأين ثمارها  وما 

لى م ى سيس مر هذا المال من 4028ون اية ش ر يونيو  4022ال رق بين ن اية ش ر يونيو    وا 
البثالة وا غالق المعابر ومرمان الموظ ين من روا ب م  وي ساءل الناس  من المسئول عن  رارا  
المكومة الميا ية  أهو رئيس الوزراء والوزراء، أم هو رئيس السلثة الذي ي مكم بكل صغيري وكبيري 

 ريثوا، واصبروا، وان ظروا، هذا هو جواس المسئولين في مكومة  من مياي الشعس ال لسثيني 
ال وافق، ولكنأل لل ريث مدود، ومن صبر على ظما المصار وا غالق المعابر سنوا  ثويلة، يم اع 
 لى شربة ماء  رثس جوفت، فما الذي يمول دون أن  مارس المكومة صالميا  ا في غزي مثلما 

ا ك   ممل مكومة ال وافق مسمولي  ا، و واجت المالة المعيشية ال ي  مارس ا في الض ة الغربية  لماذ
 مرق سكان  ثاع غزي  لماذا ك  علي مكومة الوفاق الوثني صو  ا الذي ي دم عموم الناس م ى 
لو غضس عباس أو غضب  مماس  وأين هي مكومة ال وافق الوثني من الجرائم ال ي يمارس ا 

باي مق  صم  المكومة كل ذل  الزمن الم م  بل أن   مر  الص اينة في الض ة الغربية  و 
بالشكود  لى مجلس األمن  أ  ق بالرأي م  أولئ  القائلين  ن مركة مماس كان   عاني من ضائقة 
مالية، ومن وض    ليمي فرح علي ا ثلس المصالمة م  عباس، ولكن الن ائق ال ي  نشدها مماس 

ا زال  المصالمة ال لسثينية   ض  لمزاع عباس، و سير من المصالمة لم ي مقق من ا شيء، وم
وفق رغبا ت، وما زال  المصالمة على مم  الرضا والقبول اخسرائيلي، وفي  قديري أن ذل  يرج  
 لى أن المصالمة ال ي  مقق  كان  بين مركة مماس من ج ة، وبين مصالح مممود عباس الذي 
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يري أن سرعة ال و ي  على ا  اق المصالمة بين يمثل نصم مركة ف ح من ج ة أ رد. وفي  قد
نصم مركة ف ح وكل مركة مماس، كان  ممكومة بال وم من المج ول، و د يكون ذل  المج ول 
من وج ة نظر الثرفين اللذين و عا على ا  اق المصالمة هو مممد دمالن الذي ما زال  ائماا كقوي 

م  عباس هي كاس العلقم الذي شرب ت مماس،  ممثري في المش د ال لسثيني.  ذا كان  المصالمة
ف نني أزعم أن كاس مممد دمالن سيكون أ ل مراري من كاس عباس، على األ ل بالنسبة لسكان 
 ثاع غزي، الذين كانوا سيش دون  ثوراا نوعياا في ميا  م من  الل المصالمة بين مماس ومممد 

وا ب م في الو   الذي يم رق موظم غزي دمالن، الذي ما كان ليقبل أن ي سلم موظ و السلثة ر 
على  وائم اكن ظار. ك باس من المصالمة م  عباس الذي يمثل نصم مركة ف ح أو أ ل  ليالا، 
ولكن المصالمة م  دمالن  د  كون أكثر ن عاا لمركة ف ح، ولمركة مماس وللشعس ال لسثيني الذي 

الغربية، وعدواناا مم مالا على  ثاع غزي، ويك ي  يواجت في هذه األيام عدواناا  سرائيلياا على الض ة
مركة مماس أن مممد دمالن يقم بقوي ضد ال نسيق األمني الذي كان من أهم أركانت، ويك ي أنت 
يع رح على اس ئنام الم اوضا ، و د كان من أمد أركان ا، ويك ي مركة مماس أن سمير 

مى ل لسثين بشكل ك يقل وضوماا عن المش راوي  د ألصق بمممود عباس   مة ال يانة العظ
 ال لسثينية الرائعة منين زعبي, وعن أمثال ا من شرفاء الشعس ال لسثيني.

43/6/4100، فلسطين أون الين  
 
 والقضية الفلسطينية« يهودية الدولة»مأزق  

 د. نادية سعد الدين
 يونية كس الس األرح يمضي الكيان اخسرائيلي فيما يع قده مسوغ وجوده اكس يثاني ورواي ت الص

، سيجد مضوره «الشرعية القانونية»رداء « بي ودي ت»مثلس اكع رام «  لبس»وال اريخ معاا، عبر 
 لقوننة الثاب  واألغلبية الي ودية.« الدولة القومية للشعس الي ودي»في 

لماا لبلوغ ، وشرثاا مح «المثلس»ويسمس ذل  مراكاا دبلوماسياا نشيثاا خض اء الص ة الدولية على 
ا  اق ن ائي لل سوية السلمية،  م  بنيت أمريكياا، بدون أن يجد ن اذه، م ى اآلن، أمام رفح فلسثيني 
عربي لقبول ما يعنيت ضمناا  سقاث مق عودي الالجئين ال لسثينيين  لى ديارهم وأراضي م، ومرمان 

ن م، و  ديدهم بال  جير، من مق م في وث 2423المواثنين ال لسثينيين في فلسثين المم لة عام 
القوانين العنصرية ضدهم، مقابل منح اكم الل مشروعية  اري ية ودينية و انونية « شر عنة«و

ن كان  مضادي بنيوياا لت.  مزعومة، وا 
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يق   ارع مدود الكيان اكس عماري اخماللي ب ولي  ت الثقافية والعر ية « المثلس»وألن اس الل 
، غير الممسومة م ى « عريم الي ودي«و« هوية الدولة»يع ريت من أزمة الم نوعة، فقد  جاوز ما 

نما هي  ضية مصيرية  نصرم  لى رمية  اليوم، رغم أن ا  ضية ليس  دينية أو سياسية، فمسس، وا 
العالم والذا ، وسند  ضامن الدا ل الص يوني ومصادر شرعي ت، ما  د ي سبس في فقدان األساس 

، «بال  ويد»، والمس بالمقدري ال عبوية في الصميم، بما ي م معالج ت «ل سرائي»لدولة « الديني»
 ن ست.« ي ودية الدولة»وبال الي ان يار شعار 

نما وجد   اصيل ا في  عريم « ال وية»وك  عد أزمة  ن س ا، غير المرادفة « الي ودية»مس مدثة، وا 
ن كان  األ يري جزءاا من ا،  زا ء ار باث بين الي ودية بوص  ا ديانة لكلمة الديانة الي ودية، وا 

والي ودية باع بارها مسمى لجماعة بشرية، بميث  مثل الي ودية، عندهم، الومدي ال ي  وصم بكون ا 
 ديانة  ومية  عحبر عن ثقافة مس قلة ذا  ثاب  م ميز ي  لم عن المج م  الذي يميث ب ا.

ي ودية م عددي ومركبة وليس  هوية «  هويا»ويمكن هنا اع بار عناصر م  وم الي ودية بمثابة 
وامدي، و د  كون مجرد  سميا ، نظراا لألسس ال ي يقوم علي ا  عريم الي ودية  دينية،  ومية، أو 
دينية  ومية، ولمو    عريم الي ودية بين الوا عية والمثالية، بما يعد اس  دامت معبراا عن نموذع أكثر 

ا  الي ودية، ولل غيرا  ال اري ية والثقافية والدينية ال ي د ل   ركيبية وم سراا لوا   أعضاء الجماع
 على هذه ال وية ومول  ا  لى هويا  م  ل ة.

ومن ذل ، نجد  سميا  ومصثلما  م عددي وم دا لة في م  وم الي ودية، بص   ا مسمى أثلق 
أكثر من  على جماعا  بشرية وليس  عر ية، كما  ماول الص يونية  صويرها، ير بث بدكل ت

 عناصره.
و د ظ ر هذا الم  وم في مرملة معينة من مرامل  ثور مجموعة بشرية معينة، كان يشار  لي ا 
ب عبيرا  أو  سميا  أ رد، مثل اخسرائيليين والعبرانيين، فيما يع قد بان أصل ال سمية مش ق من 

أو من الذين « ي وه»د أمد أسباث يعقوس اخثني عشر أو من  لت الي و « ي وذا»مملكة ي وذا أو 
هادوا، أي  ابوا ورجعوا، ما يعكس ال لث واكل باس فيت، رغم أن  ل  ال سميا  القديمة  ثور ، مثل 

«  سرائيل»ال ي با   الدولة بالمعنى السياسي، وهي ن س ا «  سرائيل«العبرية ال ي ا  رن  باللغة، و
سرائيل   ل ا  جليا  لن س الجوهر الذي ك ي غير.بالمعنى العر ي، وك« الشعس»بالمعنى الديني وا 

كما ال صق الم  وم باألصل العر ي ميناا، وبالثقافة أمياناا، ما يشي با  رانت ب سميا  فرعية ار بث  
نما م  وم معقد ومركس.  ب ثور جماعة بشرية معينة فكرياا ومركياا، وليس  لت دكلة ممددي وا 
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، «لألمة الي ودية»م  يام الص يونية بنسق  عريم  اا وجد ذل  مضوره في الكيان اخسرائيلي، رغ
جماعة  اري ية من الناس م ماسكة، يشدها عدو مش ر  ي مثل في «و« ال د ل اخل ي» نقل بين 

، فيما يجد الدين المش ر ، كامد «لألمة»، بما ي لو من عناصر القومية المعروفة «العداء للسامية
ن أي  ومية بالعالم  س وعس  عدد األديان بين أ باع ا( عناصر  شكل القومية  الذي ي  رح أ

 ا  الفاا في الي ودية، فال يوجد مسيمي ي ودي أو مسلم ي ودي مثلما يوجد مسيميون عرس.
وم ى اللغة ليس  مش ركة،  ذ ي مدث عناصر الجماعا  الي ودية لغة المج معا  ال ي يعيشون 

ما  ع بر مرامل ال اريخ المش ر  في م  وم الي ودية ، بين« سرائيل»ب ا،  ضافة  لى العبرية في 
 صيري بالنسبة ل اريخ الي ودية بشكل عام، فيما  نمصر رغبة العيش المش ر  ضمن فئا   ليلة 

، مما يجعل م  وم القومية ك ينثبق على الي ودية «فمن لبى النداء أ ل من ثلث ي ود العالم»نسبياا، 
،  زاء مثالبة «من هو الي ودي»بينما يوجد ا  الم ماد مول  عريم  باع بارها ديانة وليس   ومية.

أرثوذكسية باأل ذ ب عريم الي ودي الذي ولد من أم ي ودية أو   ود على يد أمد ما اما  ا، مقابل 
  صرار الي ودية اخصالمية على اكع رام بي ودية من   ود على يد ما اما  ا.

في الكيان اخسرائيلي، بص  ت ن اع ال جرا  الص يونية « وديةال ويا  الي »ويرج  ذل   لى  نوع 
الم المقة ال ي أوجد  في دا لت مجموعا  أساسية يممن أعضامها بالي ودية الما امية، هم الس ارد 
واألشكناز واخسرائيليون،  لى جانس جماعا  صغيري هامشية، من م  لم بقاع العالم،  ممن باشكال 

، و عني «الصابرا»درجا  م  او ة. وثمة هوية م  ل ة عن السابق وهي جيل م  ل ة من الي ودية ب
الجيل الذي نشا في فلسثين المم لة ولم يا  من ال ارع، ميث يعيش بعض م وكان م بمثابة 

 في الدا ل اخسرائيلي.« أغيار»
سرائيليين في مين  غيس عناصر ال اريخ والثقافة وال نون الوامدي والجامعة، رغم أن الساسة اخ

، عبر اس عاري القيم والرموز الي ودية ال قليدية، ال ي «القومية الي ودية»اس  دموا الدين كامد مقوما  
ان قل  م  الجماعا  ال قليدية للثوائم الي ودية الم  ل ة،  اصة ال ي جاء  من شرق أوروبا  لى 

 فلسثين لالس يثان في ا.
بضعة رموز ومضامين دينية  ليلة، مثل المنورا وشمعدان  ولكن ا لم  كن كافية؛  ذ لم يجدوا سود

المانوكا وعيد الشعلة، لل عبير عن ي ودي  م أمام العالم، مما جعل م يعيدون   سير بعض ا بعد 
 «.للدولة»ربث ا بنصوا ال وراي وو ائ  ال راث وال اريخ، وي بنون الرموز والشعارا  الدينية 

لت و ثبيقا ت في الدولة بشكل واضح، غير أن ا لم  س ث  اكن صال لم   مدد عال ة الدين وآلية عم
بدون معرفة كي ية  رجمة ي ودي  ا  لى لغة « دولة ي ودية»ال ام عن ال راث، بل سع  ألن  كون 
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المق »الوا   بدون المساس بماهية العلمانية، بينما ك يمكن  جاهل دور الدين في دعم مزاعم 
 «.ائيلأرح  سر »على « ال اري ي

في المقابل، لم يعرم الم دينون كي ية ال عامل م  دولة  علن علماني  ا، ومن يماول   سير الوجود 
ال اري ي دينياا يصاس بال شل عند النظر  لى الدولة على أن ا  جسيد لم  وم المسيمانية الدينية، كما 

ا لم يرد المكم الي ودي العلماني مالا لمشكلة العال ة بين الدين والدولة، فيم« ال الا»ي  قد م  وم 
، رغم أن معظم المركا  الدينية انماز  «ال اك اي»في فلسثين صرامة في الشريعة الي ودية 

 للدولة وأس م  في  ياد  ا.
، واسم ا وعلم ا 2423أيار/ مايو  22، في «الدولة»و د انعكس ذل  في جدال صيغة  عالن  يام 

 الع د القديم(، « ال  اح»في عدم  صدار دس ور  زاء وجود وعدد أعضائت، و « الكنيس »واسم 
بالنسبة للم دينين، وأمام مثام   وسي  نثاق المدود كمقاا، وفق رمية دي يد بن غوريون  أول رئيس 

 وزراء  سرائيلي(.
الدولة، « هوية»أبرز ذل   مديا ، غير ممسومة م ى اليوم، بين الم دينين والعلمانيين، مول 

، 2427، عام «الوض  الراهن»، والعال ة بين الدين والدولة، رغم ا  ا ية «من هو الي ودي»و عريم 
 الممثري ل ا.

فيما نشا  نا ح ماد عندما  بنر  الص يونية   سيراا دينياا وأسثورياا للقومية ي نا ح م   وج ا  ا 
 ي ودية.«  ومية»العلمانية من أجل صوغ 

م  اس يثاني ي  لم نوعاا ما عن ال جمعا  الي ودية األ رد في  ذ أ يم في الكيان اخسرائيلي  ج
الناشئة أو بين « األمة اخسرائيلية»، ومشروع «األمة الي ودية»العالم، مما  لق  نا ضاا بين مشروع 

 ال وي ين اخسرائيلية والي ودية معاا.
« الي ودي» عريم مول مرجعية الي ود ومركزهم، و « الدولة»كما ثرح  سامك  ظ ر  بعد  يام 

بقصد اخ امة في ا أو البقاء في المن ى،  جدد  م   عريم «  سرائيل»وعال  ت بالقدوم  لى 
ديمقراثية بما يممل من  نا ح في ظل وجود زهاء « دولة ي ودية»لن س ا على أن ا «  سرائيل»

 .2423? من المواثنين ال لسثينيين في فلسثين المم لة عام 42
 لى   سيرا    علق بجوهر ممدد للدولة، جوهر ي ودي، مما أوجد « دولة الي وديةال»ويدعو مصثلح 

 لقاا عند العلمانيين باع باره جسراا ل مكم الشريعة الي ودية في مياي الناس بشكل أعمق، وفق  عامل 
من األمزاس الدينية م  م  وم الدولة الي ودية، ولكنت سرعان ما  و م عند رمي  م فيت لما هو أبعد 
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أغلبية ي ودية، بميث يشكل مضموناا لي ودية الدولة كامناا في  مكين ا من  ثوير هوية ي ودية 
 علمانية.

ألن الص يونية في أوع علماني  ا لم  نجح  ثال اا بوض   عريم علماني للي ودية ي  لم عن  عريم 
يضاا الي ودي دينياا وفق الشريعة ل ذا اكن ماء، أي الدين، فالي ودي  ومي بنظر الص يونية، وهو أ

  مديد الممسسة الدينية.
فعملية ال صل بين الدين عن الدولة أمر صعس ما دام  الي ودية  عني رموز الدولة ومصدرها 
ال اري ي ال راثي و قرر المواثنة عبر  انون العودي الذي وض   عري اا ي ثابق م   عريم الدين، 

، وم   يام «دية أو   ود وليس  ابعاا لديانة أ ردالي ودي هو من ولد ألم ي و »باع بار أن 
 مول  ال وية الي ودية  لى هوية رسمية  م اع  لى  مديد الي ودي الذي يسري عليت «  سرائيل»

 القانون بموجس  مديد الشريعة.
أداي لسن  وانين مصادري أراضي العرس واس يثان ا، وم ثث   ويد كل « ي ودية الدولة»فيما شكل  
، وفق «العاصمة المومدي واألبدية خسرائيل»فلسثين المم لة، كسيما القدس بص   ا  شيء في
 مزاعم م.

في أي ا  اق  سوية، رغم عدم مسم  شكاليا  « بي ودية الدولة» ن اخش راث اخسرائيلي اكع رام 
ية ، ي جاوز هدم عر لة  مقيق  قدم في العمل«الي ودية»ومازق «  عريم الي ودي«و« ال وية»

ض اء المصدا ية على  2423و  ديد فلسثيني « مق العودي»السياسية، صوس  سقاث  بال  جير، وا 
 اخسرائيلي. -الرواية الص يونية، بما يمس جوهر القضية ال لسثينية ومعادلة الصراع العربي

40/6/4100، القدس العربي، لندن  
 
 إبادة "حماس" هدف غير واقعي 

 عاموس جلبوع
ءمركز معلوما  اكس  بارا  واكرهاسء،  جمل أعمال اكرهاس والعنم في ي ودا أممل منشوري لر 
 ب داريال لسثينية،  –. ول ذكيركم، فان هذا هو عام الم اوضا  اكسرائيلية 4028والسامري في العام 

 وزير ال ارجية اكمريكي جون كيري.
ءالمقاومة الشعبيةء  ثعن عملية مما يسميت ال لسثينيون  323كان   4028وهكذا، في العام 

بالسكين، رشق زجاجا  مار ة وعمليا  دهس، اضي   الى مئا  ماك  رشق المجاري كل ش ر. 
، العام الذي كان شما في الموار السياسي. وبال وازي، 4024عملية ك ذه في  282وذل ، مقابل 
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اء  نابل يدوية نار، الق  ثالقءعملية سا نةء   ضمن زرع عبوا ،  402ن ذ  4028في العام 
عملية من هذا النوع فقث في العام الذي سبقت. وكن يجة للعمليا  في  87مقابل  –وأعمال ا  ثام 

،   ل في مناثق ي ودا والسامري وفي اراضي اسرائيل  مسة اش اا  مدنيان وثالثة جنود 4028
مواثن أو جندي  ، دون أي موار سياسي، لم يق ل في المقابل أي4024من الجيش اكسرائيلي. في 

 اسرائيلي.
عند ال مليل العمق لكل المعثيا ، ال ي  س ند أساسا الى  قارير الم ابرا  اكسرائيلية،   ضح أربعة 
اس ن اجا  اساسية. أوك، نجاعة أعمال اكمباث والمن  ال ي  قوم ب ا  وا  اكمن اكسرائيلية ملموسة 

 24مماولة ا  ثام،  24عبوي،  67غزد  عملية ذا  م 240امبث  ومنع   4028جيدا. ف ي 
عملية ان مارية(. ثانيا، دور مماس وممرري ص قة شاليث في  وجيت اكرهاس  26نار،   ثالقمالة 

 و ن يذه ماضر في الجانس اك ر من الم راس.
اس ن اع ثالث  ينشا عن اكس ن اجين اكولين(  في العام الماضي برز ج د منظما  اكرهاس ل ن يذ 

يا  ا  ثام اسرائيليين في ي ودا والسامري، ك سيما على  ل ية ص قة شاليث، كس  دام م عمل
كاوراق مساومة ل مرير السجناء. و د انكش   هذه الج ود في سلسلة من امباث اعمال  اليا 

اع زموا اك  ثام. وفي الكثير من الماك  كان  اكعمال  بان ماكرهاس، ال ي اع رم نشثامها 
 من عناصر  ارجية  ممرري ص قة شاليث وسجناء امنيين ممبوسين في اسرائيل.موجت 

ءالمقاومة   ثاراس ن اع راب   السلثة ال لسثينية وف ح أيدوا اعمال اكرهاس والعنم ال ي  م  في 
الشعبيةء. فقد منم  ا السلثة اكسناد المالي واكعالمي فيما عرض  ا  بشكل كاذس( كمقاومة 

لمية، وكل ذل  بال وازي م  الم اوضا  السياسية. وفي ن س الو   أعرب  السلثة بالوسائل الس
وف ح عن معارض  ا للك اح العسكري المسلح، ولكن ا مرص  على ال شديد على أن ء يار الك اح 

 المسلحء لم ي جر أبدا.
ر نا  في على  ل ية هذه المعثيا ، من الصعس عدم الشعور بال قزز من موجة ال مليال  ال ي  غ

أن اك  ثام جاء زعما كننا لم نمرر المجموعة الرابعة من السجناء، وانت ولد كونت ك يوجد موار 
 سياسي وان كل نظرية اكمن ءفي المناثقء ان ار ، ناهي  عن نظرية الركوس بالمجان الممجوجة.

 ار عن ءالم لة كيم سين  ي المدث   ك يمكن لنا أن نعرم. الواضح هو أن المدث رف  فقث الس
ال نكريةء المسماي ءمكومة الومدي ال لسثينيةء. فال  وجد ومدي بين سلثة ابو مازن ومماس.  ثاع 
غزي هو كيان جغرافي من صل م  جيش  اا بت، كن  كون كبو مازن فيت ب قديري في المس قبل 

ا والسامري  ير اي سيثري. وبالنسبة لما يجري شرق ال ث اك ضر  كلما أضع نا مماس في ي ود
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لشعس اسرائيل. ولكن هنا ايضا من الس افة القول ان هدم المملة المالية، الى جانس ءاعادي اكبناء 
 الى الديارء هو العمل على ءابادي مماسء. هذا هدم غير وا عي على اكثالق من نامية اسرائيل.

 معاريف االسبوع 
40/6/4100الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
ل    هدف العملية إلى جمع رايات "حماس"؟هل تحو 

 عاموس هرئيل
في اللمظة ال ي  و    في ا كاميرا ال ل از ل صوير ءالغنيمةء؛ أعالم ءمماسء ال ضراء، ال ي صادرها 
جنود الجيش اخسرائيلي في جامعة بيرزي ، ن اية األسبوع، أمكن أن ندر  أن الم ثثين لعملية 

أكثر م زون األفكار الذي في جعب  م. فقد  مول  العملية العسكرية  ءعودوا أي ا اخ ويء  د اس ن دوا
 من مثاردي مركزي ل اث ي ال  يان الثالثة اخسرائيليين الى معركة واسعة ليس ل ا هدم.

ما زال  ريجو اكن  اضة األولى ي ذكرون بيقين المكافمة المريبة لألعالم  كيم اضثر جنود 
لقثاع وفي الض ة الى  سلق أعمدي الك رباء كي ينزلوا عن ا ما كان الجيش اخسرائيلي سكاناا في ا

يسمى آنذا  ءأعالم م. .مء  أي أعالم فلسثين(؛ وكيم  ك رس بعض م وما وا، وكيم  برأ  
الدولة من دعاود  عويضا  عائال  م بذرائ  م  ل ة، وكيم جاء آ ر األمر ش ا ما م   ليل من 

م ى  بل ا  ا ا  أوسلو. و ع بر األعالم ال لسثينية اآلن شرعية،  العقل السليم فوض  مدا لكل ذل 
 لكن أعالم ءمماسء أصبم   ضية كبيري، مري أ رد.

يجس على  سرائيل أن  كشم مصير ال  يان، وأن  ض  يدها على  اث ي م. ول ا  سويغ كامل ألن 
ءمماسء في أنماء الض ة.  س مر على المعركة الجديدي ال ي بدأ  ا ضد أعضاء الذراع العسكرية لر

ويمكن بصعوبة  بول اكس ن اع بان ال دم الرئيس لجمعيا  ءالدعويء هو  دمة ء اليا اخرهاسء 
ال ابعة للمنظمة. لكن ءمماسء، ال ي  مارس أعماك ء رهابيةء  ا لة ضد  سرائيل هي مركة شعبية 

منذ  نشائ ا في كانون األول  واسعة أيضا،  ع مد على أساس عام عميق. وكل ج ودنا لقمع ا فشل 
 بعد نشوس اكن  اضة األولى بايام معدودي. 2437

من كان يرد أن األعالم والمواسيس ال ي صودر  جزء من  نجازا  العملية فيبدو أنت ك ين بت الى 
أن الضباث الذين يص ون هذه النجاما ، ال ي  دير الرموس، ي علون ذل  كانما ي  بث م الشيثان 

. فقد نشا  القثيعة بين ءمماسء والسلثة منذ اللمظة ال ي بادر  في ا المنظمة الى من المس
اك  ثام في الض ة من وراء ظ ر الرئيس مممود عباس. وم ى لو بقي  مكومة ال براء 
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ال لسثينية ف نت يصعس أن نرد كيم س   ق السلثة وءمماسء على  جراء ان  ابا  في ال  ري 
ائيلية عمياء أ رد  وجت الى ءالبنية ال م يةء المدنية لر ءمماسء لن  قلل  اييد القريبة.  ن ضربا   سر 

 المنظمة في الض ة.
 ن ل دم الجيش اخسرائيلي العام م م ين في هذه األيام م ساوي ين في أهمي  ما  قريبا، األولى هي 

ى  جراءا  ميدانية  رجمة المعلوما  اكس  بارية القليلة ال ي جاء  الى اآلن من ءالشابا ء ال
  ضي الى العثور على الم ثوفين. والثانية كبح جماح أفكار س ي ة  ثار من هوامش المكومة 
واكئ الم المكومي  د  ورث  سرائيل بدون ماجة في مرس م  ءمماسء في  ثاع غزي. وكلما كبر  

ليس ل ا أي اه مام  يبة األمل من فشل أعمال البمث في الض ة يزيد هذا ال ثر، رغم أن  سرائيل 
في ظاهر األمر بمواج ة مباشري م  ءمماسء في غزي، وبرغم أن الضغث المصري على المنظمة 

 يردع ا الى اآلن عن أن  بادر مبادري من ا من القثاع.
يالمظ ضبث الن س الممدد الذي  س عملت  يادي الجيش العليا في نشاث ا في األيام األ يري أيضا. 

ل لسثينيون مقاومة  ليلة خغراق الض ة بقوا  الجيش اخسرائيلي،  ما ألن م في البداية أظ ر ا
ما ألن م أدركوا أن  ثم ف يان غير مسلمين هو  جاوز ل ث أممر يجس  فاجا  م  وي العملية وا 
على  سرائيل أن  رد عليت بقوي. لكن كلما مر  األيام  وي  مقاومة عمليا  اكع قال، والرشق 

جا  المار ة ي ضي الى اس عمال الجنود للسالح المي. وفي فجر األمد  ح ل شابان بالمجاري والزجا
فار    عدد الق لى ال لسثينيين في العملية الى أربعة. ويبدو أن صرم أكثر الومدا  الى أعمال 

 بمث في المناثق الم  ومة غرس ال ليل يرمي الى    ير المواج ا  في القرد والمدن شيئا ما.
مح بنشر أمرين مركزيين من  مقيق ءالشابا ء والشرثة في اك  ثام، وهما وجود السياري  سح

الممرو ة ال ي اس عمل ا ال اث ون كما يبدو في العملية، والمكالمة ال ا  ية من أمد ال  يان الى 
مركز الثوارئ ال ي  ا ر عالع الشرثة ل ا  هماك. و بين صور السياري أن ا كان  سياري  اصة 

في ا مكان للسائق والراكس  ربت ومكان لثالثة ركاس في المقعد ال ل ي. ونعلم أيضا بمسس صغيري 
الجدول الزمني الم من الذي نشر أن ال  ى ها م الشرثة بعد أن ركس السياري هو ورفيقاه بو   

فين  صير نسبيا. ونقول بعباري أ رد  ن ال اث ين أدركوا أن في أيدي م عددا كبيرا نسبيا من الم ثو 
 د يزيد على ما  ثثوا لت في البداية؛ وأدر  ال  يان أن م  حث وا وربما أدر  ال اث ون أيضا أن 

 ال  يان يعرفون  وك نعرم هذا من األنباء الرسمية ال ي نشر (.
ما الذي يم ز ءالم ربينء في هذه الظروم الى ال  لا من رهائن م  وما هي السابقة خبقاء ثالثة 

في الض ة الغربية ال ي يسيثر علي ا ءالشابا ء وأج زي األمن ال لسثينية من ج ة  م ثوفين أمياء
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 4008اس  بارية  ولماذا لم  م جز  لية ء رهاسء في الض ة منذ  م   ليا الياهو غورال في العام 
 ولو م ثوفا  سرائيليا وامدا مياا .

يش غل ب ذه القضية يسالت ليس الجم ور اخسرائيلي أممق وك مغ ال. و د أصبح كل صمافي 
أصد امه ومعارفت في األيام األ يري مري بعد أ رد هل  وجد معلوما  أ رد لم  نشر في وسائل 
اخعالم  فمن الجيد أن ي مدث المس ود السياسي، الذي ما زال يعقد في كل يوم  قريبا مم مرا 

أن ي مدث الى المواثنين صمافيا غريبا شيئا ما من غير أن يحمكن المراسلين من عرح أسئلة، 
 بص   م أناسا بالغين.

أ ذ   قل ام ماك  أن  ن  ي هذه القضية على أمسن وجت برغم أنت يجس على ء وا  األمنء أن 
 بذل كل ج د لمل اللغز م ى م  وجود أ ل ام مال لنجاح أمد الم ثوفين في البقاء مياا. و وجد 

ما بين   ضية شالي  وا  ثام ال  يان أيضا. في  سرائيل مساسية  اصة بقضايا اك  ثام، ك
لكن يجدر أن يحعامل اك  ثام ب قدير صميح لألمور  ف ذه عملية  ثيري يجس أن يحرد علي ا 
بصرامة، وأن يكشم المسمولون عن ا، وك يوجد هنا سبس للمرس وك لجو ال يجان الذي  د يحعرح 

 مصالح  سرائيل اكس را يجية في المنثقة لل ثر.
 هآر س                                                                   

 40/6/4100، األيام، رام هللا  
 
 :كاريكاتير 

 
 40/6/4100القدس العربي، لندن، 

 


