
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر يقرر مواصلة العمليات بالضفة ومحاربة مخصصات األسرى
 حماس: تعليق إضراب األسرى انتصاٌر إلرادتهم
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 األسرى في "ايخيلوف": سنستأنف اإلضراب إن لم تنفذ الوعود
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  السلطة:
 6 سد تساهم في إنهاء االزمة السوريةاألبشار إعادة انتخاب  :لة للقيادة السوريةعباس في رسا  
 6 الحمد هللا يؤكد على الدور الوطني لمؤسسات القدس في خدمة المواطنين ودعم صمودهم  
 7   التحرير ناقش عملية خطف المستوطنين   "الفلسطيني لإلعالم" ينشر تفاصيل اجتماع لمنظمة  
 8 الشعب الفلسطيني في غزة يقف ويتضامن مع إخوانه في الضفة الغربيةأحمد بحر:   
 9 تحولت إلى دولة شاباك "إسرائيل"قراقع:   
 9  يوما   63ة تثمن قرار الحركة األسيرة بتعليق إضرابهم عن الطعام بعد الرئاسة الفلسطيني  
 9 في حكومة الوفاق لصفا: قطر تصر على دعم الرواتب عبر وزارة المالية مصدر  
 01 اريفي ملف االعتقال اإلد نائب فلسطيني: إضراب األسرى أحدث اختراقا    

 
  المقاومة:

 01 االعتداءات اإلسرائيلية مشعل يهاتف رؤساء ومسؤولين ويطلعهم على مستجدات  
 00 حماس: تعليق إضراب األسرى انتصاٌر إلرادتهم  
 00 إنجاحهاحماس: المصالحة خيارنا وعازمون على   
 02 ستنجز قبل بدء شهر رمضانفي عين الحلوة  انتشار القوة األمنيةعملية "السفير":   
 03 بين السلطة و"إسرائيل" مسيرة لحماس تطالب بوقف التنسيق األمني  
 04 الفلسطينية المصالحة إنجاحالغنوشي سبل مع عباس زكي يبحث تونس:   
 01 بدأ نشر التفاصيل الكاملة والدقيقة ألسر شاليطتلقسام كتائب ا  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 08  إنهاء إضراب األسرى ت إلىانتهجنا سياسة واضحة أدّ نتنياهو:   
 09 الضفة ومحاربة مخصصات األسرىب العملياتقرر مواصلة ي المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر  
 09 : ال يوجد طرف خيط يؤدي إلعادة المخطوفينزغانت  
 21  لة إلى األسرى في السجونبينيت: على الحكومة اإلسرائيلية حجز األموال المحو   
 20 لألسرى ذ صفقة التبادليتنفتنجح بأدرعي لـ معا: رمضان ليس خطا أحمرا وحماس ربما   
 22 يبحث في باريس عملية الخطف وحكومة التوافق الفلسطينية والتطورات الشرق األوسطليبرمان   
 22  نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي يتهم سيري بالسعي لنقل أموال إلى حماس  
 23   تجريد الشخصيات الفلسطينية الهامة من امتيازاتها أريئيل: يجب  
 23 عتدالإلى االبحيث تميل  "الكابينيت"تي تجرى في حرف المداوالت البتهم نتنياهو يبينيت هآرتس:   
 24 "إسرائيل"عدم العثور على المستوطنين يشغل صحف تقرير:   
 26 من العرب في الداخل يشعرون بتراجع في أوضاعهم االقتصادية %42استطالع:   
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  األرض، الشعب:
 27 بالضفة واعتقاالت غزة على جوية وغارات قلنديا مخيم من شهيد  
 28 باحاته يقتحمون مستوطنون.. األقصى بالمسجد واعتقاالت اعتداءات: األقصى مؤسسة  
 28 الوعود تنفذ لم إن اإلضراب سنستأنف": ايخيلوف" في األسرى  
 29 االحتالل سجون في فلسطينيا   طفال   211: األسرى وزارة  
 29 "شاليط صفقة" في عنهم اإلفراج تمّ  أسيرا   18 اعتقال تثبيت إعادة ببحث يشرع االحتالل  
 31 اإلسرائيلية األمن لنظرية قاصمة ربةض" الخليل عملية: "شلحت أنطوان  
 30 القدس في المخدرات عن فيلم عرض يمنع االحتالل  
 30 التلوث بسبب غزة لشواطئ كامل إغالق" البيئة سلطة"  
 32 2104 سنة ميزانية تقر الناصرة بلدية  

 
  ثقافة: 
 32 اإلداريين األسرى إلضراب دعما   وطنية أغان    

 
  صحة: 
 32 األدوية نقص بسبب الجراحية العمليات تجميد اعالن بعد لغزة باألدوية محملة شاحنة 21 إدخال  

 
  لبنان: 
 33 فلسطين هي األساس ري:بنبيه   
 34 "العمل"يحذر من مخاطر إقصاء الفلسطينيين من  "الفلسطيني –رئيس "لجنة الحوار اللبناني   

 
  دولي:
 34 فرنسا تحذر مواطنيها من االستثمار في المستوطنات اإلسرائيلية  
 31 "لألسرى المقرر الخاص لألمم المتحدة يطالب "إسرائيل" بعدم المصادقة على "التغذية القسرية  
 36 التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدعو إللغاء االعتقال اإلداري  
 36 حايا إرهاب" ُيمنحون السيطرة على خدمة تسجيل النطاق اإليرانيعون أنهم "ضإسرائيليون يدّ  واشنطن:  

 
  حوارات ومقاالت:

 37 د. محمد السعيد إدريس... مؤتمر هرتسيليا.. هل تصدق الرهانات؟  
 39 د.أحمد جميل عزم... األسرى فرصة سانحة!  
 40 د.فايز أبو شمالة ...هل التنسيق األمني مقدس؟  
 42 انطـوان شلحـت... "الحق اإلسرائيلي" أعلى من الحقائق!  
 44 ايتان هابر... ينبغي تصديق حماس  
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 41 عاموس هرئيل... عملية "عودوا أيها االخوة": الجيش االسرائيلي نزل عن الشجرة  
 

 47 :كاريكاتير
*** 

 
 بعضـا   حقـق التفـاق التوصـل بعـد إضـرابهم يعلِّّقـون اإلداريـون األسـرى: األسير ونادي األسرى وزارة 

 مطالبهم من
 أعلنوا اإلداريون األسرى أن ،(ب.ف.أ) عن ونقلا  هللا رام من ،26/6/2104 هللا، رام األيام، نشرت
 لجنة بين جرى اتفاق بعد يوماا، 63 استمر الذي الطعام عن المفتوح إضرابهم تعليق عن أمس،
 .مطالبهم بعض حقق اإلسرائيلية السجون ومصلحة لهم، ممثلة
 مع هللا، برام مشترك صحافي مؤتمر خلل العيسة، شوقي والمحررين األسرى شؤون وزير وذكر
 اثر وذلك له، إنهاء وليس لإلضراب تعليق عن عبارة حدث ما أن فارس، قدورة األسير نادي" رئيس
 .المنجزات بعض تحقيق
 اليوم فجر اتصاال تلقيت" مضيفا اإلداريين، لألسرى متروك االتفاق تفاصيل عن الكشف أن وأوضح

 تقرر التفاق، توصلت المضربين األسرى كافة تضم ةلجن أن وأعلمني األسرى، ممثل من( أمس)
 ".مطالبهم من كبيرا جزءا حقق اتفاق على بناء اإلضراب تعليق عليه بناء

 وأنهم جيدة، بصحة المضربين األسرى بأن الجميع طمأنة األسرى ممثل مني طلب: وأضاف
 .العزل من سيخرجون

 مع بدايته وكانت الفلسطينية، الساحة لىع معقدة ظروف مع اإلضراب تزامن: فارس قال جهته، من
 كان ظروف أيضا هناك وكانت المفاوضات، وتجميد األسرى من الرابعة الدفعة سراح إطلق وقف

 رغم يحتمل ال ما اإلضراب حّمل البعض أن إال ألسرانا، للنتصار جيدة بطريقة توظف أن األجدر
 .اإلضراب في وموحد واحد شعار برفع األسرى مطالبة

 انتهاء أن هللا رام في صحفي مؤتمر أثناء فارس قدورة الفلسطيني األسير نادي رئيس اعتبرو 
 كان لكنه اإلداري، االعتقال لكسر القاضية بالضربة انتصارا" اعتباره يمكن ال الطريقة بهذه اإلضراب

 ".باإلضراب التزموا الذين األسرى لعشرات المنظم والخروج الدخول ناحية من ناجحا
ن بأمعائهم، أجمع للعالم قضيتهم وحملوا المحتل، مع مواجهة يفتحوا أن األسرى استطاع: افوأض  وا 
 في ثغرة وعمل كبيرا تقدما ينجزوا أن استطاعوا األسرى أن إال القاضية، بالضربة انتصار يتحقق لم

 .اإلداري االعتقال قضية
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 وعودة باإلضراب، الشروع اثر األسرى على فرضت التي العقوبات كافة إلغاء على اتفق: وقال
 عن نتحدث ال فإننا لذا الحوار، يستمر وأن اإلضراب، قبل منها نقلوا التي السجون إلى األسرى
 االعتقال قضية طرح في به بأس ال تقدم عن لكن العملي، اإلجرائي بالمعنى وواضح كبير نصر

 .اإلداري
 لألسرى اإلسرائيلية االستخبارات سمحت" برس لفرانس سنينة أبو اشرف المحامي قال الصباح، في

 ".يوما ستين من اكثر قبل بدؤوه الذي اإلضراب علقوا انهم األسرى واعلمني بي باالتصال
 توصل ان بعد تم اإلضراب تعليق فان المعتقلين، عن الدفاع وكيل سنينة أبو المحامي وبحسب
 .ائيليةاإلسر  العسكرية االستخبارات مع اتفاق الى المعتقلون األسرى
 حركة" ان برس فرانس لوكالة وايزمان سيفان اإلسرائيلية السجون إدارة باسم المتحدثة وأكدت

 بين إليه التوصل تم النطاق محدود ترتيبا" ان وقالت". األربعاء الثلثاء ليل خلل علقت اإلضراب
دارة المضربين المعتقلين  ".للحركة حد بوضع سمح السجون وا 

 اإلداري االعتقال تعليق أو إلغاء باحتمال يتعلق ال الترتيب هذا نقاط من اا أي" إن أضافت لكنها
 .التفاصيل من المزيد كشف رافضة" اإلجراء هذا إلى اللجوء وسنواصل
 جرايسي، وبرهوم الدين سعد نادية مراسليها، عن الناصرة من ،26/6/2104 عمان، الغد، وأضافت

 كان األربعاء، -الثلثاء ليلة إلضرابهم، اإلداريين األسرى فك" بأن أفاد للدراسات األسرى مركز أن
دارة األسرى ممثلي بين اتفاق   على بناءا   ".االحتلل استخبارات في وقيادات االحتلل سجون وا 
 مفتوحة لفترات اإلداري االعتقال تمديد وقف تضمن االتفاق" إن أمس، تصريح في المركز، وقال

 إداري وليس بقضية مرهون عام من ألكثر والتمديد عام، أقصاها ةبفتر  التمديد وتحديد كالسابق،
 ".سري ملف ضمن
 أن أكدت لإلضراب األسيرة الحركة قيادة لجنة أن ،21/6/2104 ،48 عرب موقع ذكر جهته، من
 .إشاعات محض وهي األسرى يمثل ال اإلضراب تعليق وقف نتائج حول اإلعلم وسائل في نشر ما

 صباحاا  4:00 الساعة أمس مقتضبا إعلمياا  تصريحاا  أرسلنا لقد: "صحفي انبي في اللجنة وقالت
 خلل تفصيلي بيان إصدار نيتنا وعن إضرابنا تعليق عن فيه وأعلنا سنينة أبو أشرف المحامي عبر
 ".يمثلنا الذي الوحيد التصريح هو وهذا القادمة األيام

 تتداولها إشاعة أي إن: "وقالت ،إشاعات محض هي اإلعلم وسائل في ينشر ما أن وأوضحت
 تضر قد إشاعات محض وهي تمثلنا ال هي ومختلقه مفتعله تكون تفاصيل عن اإلعلم وسائل

 ".بمصلحتنا
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 وهو سنينة أبو أشرف المحامي المضربين األسرى باسم للتحدث الوحيد المخول أن اللجنة وأكدت
 . لإلعلم التصريح هذا وفق الموقف هذا بتوضيح والمؤهل موقفنا حقيقة يمتلك الذي
 

 زمة السوريةسد تساهم في إنهاء األ األبشار : إعادة انتخاب السوريةفي رسالة للقيادة  عباس 
األسد رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأه فيها باسم الشعب بشار الرئيس تلقى 

الشقيق للرئيس األسد بانتخابه رئيساا  الفلسطيني وباسمه على الثقة الغالية التي منحها الشعب السوري
 للجمهورية العربية السورية.

واعتبر الرئيس عباس في رسالة خطية نشرت صورتها على صفحة الرئاسة السورية على موقع 
"فيسبوك" أن انتخاب الرئيس األسد يجسد الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسيسهم في خروجها 

 تمنياا لسورية كل التقدم واالستقرار.من أزمتها بمواجهة اإلرهاب، م
 21/6/2104، صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيسبوك"

 
 الحمد هللا يؤكد على الدور الوطني لمؤسسات القدس في خدمة المواطنين ودعم صمودهم 

، رامي الحمد هللا على أهمية المؤسسات األهلية والمجتمعية في القدس رام هللا: أكد رئيس الوزراء د.
وبشكل خاص مستشفى المقاصد وشركة كهرباء القدس، لدورها الوطني في سبيل دعم صمود 

 المواطنين وتقديم الخدمة لهم.
 .جاء ذلك خلل لقائه وفداا من مستشفى المقاصد وشركة كهرباء القدس، في مكتبه برام هللا، أمس

قدسية وضرورة المحافظة عليها وشدد د.الحمد هللا على األهمية االستراتيجية لكافة المؤسسات الم
ودعمها في وجه محاوالت التهويد اإلسرائيلية تجاهها والضغط نحو عرقلة عملها وا غلقها، واعداا 

 بمراسلة المانحين لدعم هذه المؤسسات بشكل مستمر.
من جهة ثانية، أطلع الحمد هللا، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ماثياس بيلكيه، 

على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المواطنين وممتلكاتهم، وآخر الجهود الفلسطينية المبذولة في أمس، 
 ترسيخ قواعد حقوق اإلنسان.

وأكد الحمد هللا على ضرورة إلغاء أحكام اإلعدام في قطاع غزة، خاصة في ظل تشكيل حكومة 
نسان في الدولة الفلسطينية، مشيراا الوحدة الوطنية الجديدة، مشدداا على أهمية ترسيخ قواعد حقوق اإل

 إلى أن الخطة الوطنية للحكومة الفلسطينية مبنية على أسس حقوق اإلنسان والشفافية والديمقراطية.
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نائباا في  23وقال: إن إسرائيل قامت باعتقال العديد من نواب المجلس التشريعي ليرتفع عددهم إلى 
رائيلية بخرق القانون الدولي قواعد حقوق اإلنسان والمواثيق سجون االحتلل، مديناا قيام الحكومة اإلس

الدولية من خلل استهدافها للمواطنين الفلسطينيين العزل بالقتل واالعتقال بما شمل األطفال خلل 
 حملتها العسكرية األخيرة.

 26/6/2104األيام، رام هللا، 
 

 ناقش عملية خطف المستوطنين حرير"الفلسطيني لإلعالم" ينشر تفاصيل اجتماع لمنظمة الت 

ينفــرد "المركــز الفلســطيني لإلعــلم"، بنشــر محضــر اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر  :خــاص
 الفلسطينية، الذي عقد في مدينة )رام هللا(، بعد عملية أسر المستوطنين المحتلين الثلثة.

محمود عباس خلل االجتماع، بأنه  وقد هّدد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
سيكون له موقف آخر من حماس، في حال ثبت مسؤوليتها عن العملية، قائلا باستنكار: هل هذه 

 هي المصالحة؟!.. ينّسقون أمنياا في غزة، ويحاولون إسقاطنا هنا!!
ن تسديدها وعن موضوع الرواتب، الذي امتنعت حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد هللا، ع

( ألف موظف إضافي. في حين 43لموظفي قطاع غزة، قال عباس: إنه من غير الممكن، الدفع لـ )
أشار الحمد هللا، الذي حضر االجتماع بأنه تلّقى تحذيرات واضحة من األميركيين واألوروبيين، 

وقف  مفادها أن أي تحويلت مالية من السلطة، ألي شخص متهم في غزة بـ "اإلرهاب"، يعني
 المساعدات!

عن إضراب األسرى، قال أبو مازن: نحن متضامنون معهم، وندعمهم، لكنهم نّفذوا إضرابهم دون و 
التنسيق، أو التشاور معنا. لقد أجرينا اتصاالت دولية وعربية للتضامن معهم، وكذلك أرسلت رسالة 

المضربين للخطر، وطالبته  إلى الرئيس "اإلسرائيلي" نتنياهو، حّذرت فيها من إمكانية تعّرض حياة
بضرورة إنهاء القضية. ولقد أبلغني مبعوث من قبله، بأن هذا الموضوع سينتهي قريبا. لكن هذا 
الجواب كان قبل عملية االختطاف، واآلن وبعد االختطاف، فإن الموضوع قد تعّقد بشكل كبير؛ وقد 

 تشّكل قضية االختطاف مدخل للتنكيل بهم أكثر.
ساعة، وفي  24أبو مازن بأن "اإلسرائيليين" أبلغوه بموضوع االختطاف، بعد حوالي  االختطاف: قال

البداية قالوا: اثنين، ثم قالوا: ثلثة. وأضاف إن األجهزة األمنية، هي التي عثرت على سيارة 
محروقة، التي استخدمت في االختطاف؛ ومع ذلك، "إسرائيل" تحّملنا المسؤولية. وأضاف أبو مازن: 
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ثبت أن حماس، هي التي قامت بذلك، فسيكون لنا موقف هل هذه هي المصالحة؟ ينّسقون أمنيا إذا 
 مع غزة، ويحاولون إسقاطنا هنا!!

المصالحة: الخطوة األولى كانت الحكومة، ثم اصطدمنا بموضوع الرواتب، ومن غير الممكن أن 
اآلن ماذا عن الخطوات الواجب ألف موظف إضافي، فليس لدينا إمكانية لذلك. والسؤال  43ندفع لـ 

أشهر. وفي غضون ذلك يتوّجب  6اتباعها، حتى نوائم القوانين ونعّدلها، ونصل إلى انتخابات خلل 
علينا عقد اجتماع للجنة المتابعة العليا لتطوير وتفعيل منظمة التحرير. هذا االجتماع يجب أن يعقد 

 .في مصر
معلومات عن االتصاالت مع "اإلسرائيليين". قال حسين ثم أعطى الحديث لـ حسين الشيخ، ليقّدم  

الشيخ: اإلضراب عن الطعام، بادر إليه أسرى حماس دون التشاور معنا. وأعتقد أن رسالتهم حول 
االعتقال اإلداري قد وصلت، وعلينا مساعدتهم على الخروج بكرامة، وخاصة بعد عملية االختطاف. 

ذ لعملية االختطاف، هي حركة حماس. طبعا هم ال يبّلغونا أبلغنا "إسرائيل" أن المخطط والمنفّ 
 بالتفاصيل كما أبلغونا بأن إجراءاتهم ستتصاعد وستكون أصعب فأصعب.

 21/6/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في غزة يقف ويتضامن مع إخوانه في الضفة الغربية الفلسطينيالشعب أحمد بحر:  
لتشريعي والقيادي في حركة "حماس"، أحمد بحر، في كلمة له قال النائب األول لرئيس المجلس ا

نظمتها حركة "حماس"، مساء اليوم األربعاء، في مدينة غزة "تضامنا مع التي  خلل المسيرة
الفلسطينيين في الضفة الغربية: إن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يقف ويتضامن مع إخوانه في 

 داءات إسرائيلية يومية".الضفة الغربية الذين يتعرضون العت
وأكد بحر على رفض حركة "حماس" للتنسيق األمني بين األجهزة األمنية في الضفة الغربية وجيش 

 االحتلل اإلسرائيلي.
وأضاف: "ال يجوز لألجهزة األمنية التي جاءت لحماية الوطن والمواطن، أن تحمي العدو الصهيوني 

يات االعتقال، وقد ظهر التنسيق األمني بصورة وقحة في وقواته خلل اقتحامه للبيوت وتنفيذ عمل
 اآلونة األخيرة".

 21/6/2104، فلسطين أون الين
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 إلى دولة شاباك تحولت "إسرائيل"قراقع:  

قال النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع أن إسرائيل تحولت على مدار عقود االحتلل  :رام هللا
أي دولة أمنية بحيث يسيطر جهاز األمن على كافة مظاهر الحياة  إلى دولة مخابرات )دولة شاباك(

 .2661السياسية والمدنية في إسرائيل منذ احتللها األراضي المحتلة عام 
أسيرا سقطوا شهداء  13جاءت أقوال قراقع في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب موضحا أن 

بداية االحتلل كان آخرهم الشهيد عرفات جرادات داخل السجون بسبب التعذيب والقتل المباشر منذ 
 .23/2/2023الذي سقط يوم 

وقال قراقع أن التعذيب يعتبر سياسة ومنهجا يحكم التعامل مع كل فلسطيني معتقل يعتبر بالنسبة 
إلسرائيل قنبلة موقوتة تمارس بحقه أساليب وحشية من أساليب التعذيب خلل اعتقاله واستجوابه 

طفال القاصرين وأن بعض أساليب التعذيب استخدم خللها التحرش الجنسي واعتقال ويشمل ذلك األ
 عائلت االسرى وزوجاتهم بطريقة غير أخلقية.

 26/6/2104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 

 يوما   63األسيرة بتعليق إضرابهم عن الطعام بعد  الحركةالرئاسة الفلسطينية تثمن قرار  
اسة القرار الذي اتخذته الحركة األسيرة في معتقلت وسجون االحتلل بتعليق ثمنت الرئ :رام هللا

 يوماا. 63إضرابهم عن الطعام بعد 
وقال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم إن هذا القرار قد جاء بعد أن ضربوا المثل في الصمود 

لإنسانية الرامية إلى ووصلت رسالتهم لكل األطراف وحققت هدفها في كشف ممارسات االحتلل ال
 كسر إرادة شعبنا ومناضلينا كما جاء نتيجة للظروف والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. 

 26/6/2104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 في حكومة الوفاق لصفا: قطر تصر على دعم الرواتب عبر وزارة المالية مصدر 
ع المستوى في حكومة الوفاق الوطني لوكالة "صفا" أن أكد مصدر رسمي رفي: خـــاص صفا –رام هللا 

قطر تصر على دعم رواتب موظفي حكومة غزة السابقة من خلل وزارة المالية إال أن حكومة رامي 
 الحمد هللا ترفض استلم األموال.
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ورجح مصدر مطلع آخر لوكالة "صفا" استمرار األزمة وتفاقهما في حال استمرار حكومة الوفاق 
 ة المالية على موقفها من رفض استلم األموال.ووزار 

 26/6/2104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 في ملف االعتقال اإلداري نائب فلسطيني: إضراب األسرى أحدث اختراقا   
اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إبراهيم دحبور، أن إضراب األسرى اإلداريين : جنين

بإنجازات تشّكل سابقة نوعية أحدثت اختراقاا هاماا في ملف االعتقال اإلداري، وفق عن الطعام خرج 
 رأيه.

(، إن إضراب األسرى الذي 6|22وقال دحبور في تصريح صحفي تلّقته "قدس برس" اليوم األربعاء )
تي كان يوماا متواصلا، يكسر العديد من المعايير ال 63تّم تعليقه الليلة الماضية بعد معركة مدتها 

يعتمدها جهاز المخابرات اإلسرائيلي "الشاباك" في ملف االعتقال اإلداري، كالتمديد لألسرى لفترات 
دارة السجون اإلسرائيلية على أن  طويلة وملف المواد السرية الذي نص االتفاق بين قيادة األسرى وا 

يتم اإلفراج عنه في حال  يتم اإلعلن عنها وتقديم الئحة اتهام واضحة بموجبها ضد األسير، أو أن
عدم القبول باإلفصاح عن تلك المواد، كما أن االتفاق حدد سقف االعتقال اإلداري الذي كان 

 مفتوحا.
 21/6/2104، قدس برس

 
 االعتداءات اإلسرائيلية ويطلعهم على مستجدات ومسؤولينمشعل يهاتف رؤساء  

عل اتصاالت هاتفية األربعـاء بعـدد مـن أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مش :السبيل
 الرؤساء والمسؤولين وأطلعهم على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وقــال بيــان لحركــة حمــاس: إن "مشــعل أجــرى اتصــالين هــاتفيين األربعــاء مــع الــرئيس اليمنــي عبــد ربــه 
ســتجدات علــى منصــور هــادي، والــرئيس الســوداني عمــر حســن البشــير ووضــعهما فــي صــورة آخــر الم

 الساحة الفلسطينية".
وأوضــح أن مشــعل بحــث معهمــا "التصــعيد الصــهيوني علــى الشــعب الفلســطيني فــي الضــفة والقطــاع، 
ومســــؤولية الــــدول والحكومــــات العربيــــة فــــي الوقــــوف ضــــّد هــــذه الحملــــة الصــــهيونية ومســــاندة الشــــعب 

 الفلسطيني".
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ية القطري خالد العطيـة، ووزيـر الخارجيـة كما أجرى مشعل اتصالين هاتفيين مع كّل من وزير الخارج
العماني يوسف بن علوي تنـاول معهمـا الموقـف العربـي أمـام تصـعيد االحـتلل واسـتمرار جرائمـه ضـد 

 األرض والشعب الفلسطيني.
ــا مــع أمــين عــام جامعــة الــدول العربيــة نبيــل العربــي،  وفــي الســياق ذاتــه، أجــرى مشــعل اتصــاالا هاتفيا

ث الـــرئيس الروســـي فلديميــر بـــوتين للشـــرق األوســـط ونائـــب وزيـــر الخارجيـــة واتصــاالا آخـــر مـــع مبعـــو 
 ميخائيل بجدانوف.

 26/6/2104، السبيل، عّمان
 
 حماس: تعليق إضراب األسرى انتصاٌر إلرادتهم 

إن رضوخ سلطات االحتلل اإلسرائيلي لمطالب األسرى اإلداريين المضـربين منـذ  قالت حركة حماس
 في معركة األمعاء الخاوية ضد السّجان وفي كسر لغطرسة المحتل.أكثر من شهرين انتصار 

وأوضـــح بيـــان لحمـــاس أن األســـرى نجحـــوا فـــي تحريـــك جمـــاهير شـــعبنا الفلســـطيني مقاومـــة وصـــموداا، 
 وتجميع كلمتهم في دعم قضيتهم والتضامن معهم.

األســرى  وكــان وزيــر األســرى، شــوقي العيســة، كــان قــد أعلــن فــي وقــت ســابق مــن اليــوم، عــن تعليــق
 اإلداريين إلضرابهم وليس إنهائه.

وأشــار إلــى أن هــذا التعليــق جــاء بعــد اتفــاق وقعتــه قيــادة األســرى مــع المخــابرات الفلســطينية، علــى أن 
 يعلن األسرى في وقت الحق من اليوم أو غداا الخميس تفاصيل هذا االتفاق. 

لة صــمود ومقاومــة لشــعبنا وأمتنــا وأضــاف البيــان أن "تعليــق األســرى إضــرابهم عــن الطعــام يشــّكل رســا
ورســــالة تحــــدّ  وتحــــذير للحــــتلل مفادهــــا أنل مطــــالبتهم بحقــــوقهم المشــــروعة لــــن تتوقــــف وأنل تحــــّديهم 

 للحتلل ال يزال مستمراا طالما استمرت جرائمه وانتهاكاته".
 وأكد أنل "تحرير جميع األسرى من سجون االحتلل كان وسيبقى على رأس أولوياتنا".

 21/6/2104، لسطين أون الينف
 
 وعازمون على إنجاحها خيارناحماس: المصالحة  

أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاس حســام بــدران أن المصــالحة الوطنيــة خيــار اســتراتيجي، : حمــزة حيمــور
 وأنهم في الحركة عازمون على إنجاحها، معتبراا أنها مطلب فلسطيني وضرورة وطنية ملحة.
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ــ ى العقبــات التــي تعتــرض المصــالحة، والتــي بــدأت بأزمــة رواتــب مــوظفي وطالــب بــدران، فــي رده عل
قطاع غزة، الشعب الفلسطيني أن يكون حكما وشـاهداا علـى مـن يـدعم المصـالحة ومـن يعطـل تطبيـق 

 بنودها.
وربــط بــدران فــي حديثــه لـــ"السبيل" بــين المصــالحة والمقاومــة، معتبــراا أنهمــا يكمــلن بعضــهما الــبعض، 

رصة لإلشادة بالمقاومة في الضفة الغربيـة، قـائلا: "الضـفة كانـت علـى الـدوام عـامل دون أن يفوت الف
فاعل في الصراع، وجذوة المقاومة لم تنطفئ فـي الضـفة ورجالهـا قـادرون رغـم الصـعاب علـى إحـداث 
نهـــا ســـتتحكم بالصـــراع فـــي  اختراقـــات حقيقيـــة، وال ننســـى أن الضـــفة هـــي خاصـــرة المحتـــل الضـــعيفة وا 

 قادمة".المرحلة ال
وفــــي مــــا يخــــص تعليــــق إضــــراب األســــرى اإلداريــــين، ودون تــــردد، يقــــول بــــدران، إن اإلضــــراب حقــــق 
انجــازات واضــحة علــى عــدة أصــعدة، فمجــرد انطـــلق اإلضــراب فــي مرحلــة حساســة وصــعبة داخليـــا 

علــى خــوض إضـــراب  األســرىواقليميــا كــان انجــازا فاجــأ الســجان، الــذي كــان يــراهن علــى عــدم قــدرة 
 جماعي.

تـــابع: الجمـــاهير الفلســـطينية كســـرت حـــاجز الصـــمت والخـــوف وخرجـــوا فـــي تحـــد واضـــح إلجـــراءات وي
 االحتلل وممارسات أجهزة السلطة األمنية.

"إضراب األسرى اإلداريين حقق نتائج آنية ومستقبلية، بحسب بدران، وبغض النظر عن مسـألة إلغـاء 
ية، مستدركاا، ولكنه خطـوة علـى الطريـق والقـادم االعتقال اإلداري، الذي اعتبره، مطلبا صعبا منذ البدا

أشد وأقوى، والرسالة قد وصلت لكل الجهات بما فيها العدو الذي بدأ يدرك اآلن خطورة إهمال معانـاة 
 األسرى.

ووجــه بــدران رســالة إلــى األســرى فــي ســجون االحــتلل بــأن "شــعبكم معكــم ولــن يخــذلكم، وأن المقاومــة 
 ها، آملين أن يكرمكم هللا بفرج قريب".تضع قضيتكم على رأس أولويات

 21/6/2104، السبيل، عّمان
 
 ستنجز قبل بدء شهر رمضانفي عين الحلوة  األمنية القوةانتشار عملية "السفير":  

بيـروت فـي  إلـىسهم وصول المشرف على الساحة الفلسطينية فـي لبنـان عـزام األحمـد : أمحمد صالح
 220فـي مخـيم عـين الحلـوة والمؤلفـة مـن  األمنيـةبانتشـار القـوة توضيح بعض النقاط العالقة المتعلقة 
الجهـــات األمنيـــة اللبنانيـــة، ذلـــك أن ثمـــة اعتبـــارات قانونيـــة  إلـــىعنصـــرا وضـــابطا تـــم تســـليم أســـمائهم 
 الفلسطينية من قبل السلطات اللبنانية. األمنيةوقضائية يفترض أن ترعى عمل القوة 



 
 
 

 

 
           03ص                                     3261 العدد:     26/6/2104 الخميس التاريخ:

 

القـــوة  أســـماءالفلســـطينية قـــد عقـــدت اجتماعـــا واطلعـــت علـــى  وتشــير المصـــادر الـــى ان لجنـــة االرتبـــاط
 االمنية، وقالت ان عملية االنتشار باتت مسألة وقت وستنجز قبل بدء شهر رمضان.

في مخيم الرشـيدية فـي صـور "دورة  أمسخلل رعايته  أكدقد  األحمدوكان المسؤول الفلسطيني عزام 
لعلقـة بـين المخيمـات الفلسـطينية والدولـة اللبنانيـة فـي ا أنالعودة" العسكرية التـي نظمتهـا حركـة فـتح "

 أيســاعة دون  44فــي عــين الحلــوة خــلل  األمنيــة"، مشــددا علــى ضــرورة نشــر القــوة أحوالهــا أحســن
 الدولة اللبنانية ستكون راعية لهذا االنتشار. أن وأكدتأخير، 

 إلعـادةات عسكرية متتالية وقائمـة هذه الدورة هي باكورة دور  أن إلى األحمد أشاروحول "دورة العودة" 
تأهيــل الجســم الفتحــاوي والجســم العســكري لفصــائل المنظمــة، مشــيرا الــى ان عــددا مــن عناصــر هــذه 

 في عين الحلوة. األمنالدورة ستنضم إلى القوة األمنية وسيكون لها دور في حماية 
السـرايا الحكوميـة فـي بيـروت  بعـد لقائـه رئـيس الحكومـة اللبنانيـة تمـام سـلم فـي أعلنقد  األحمدوكان 

يرافقه سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور وعدد مـن القيـادات الفلسـطينية انـه جـرت مناقشـة موضـوع 
المخيمـــات والتنســـيق بـــين منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وســـفارة فلســـطين مـــن جهـــة مـــع أجهـــزة الدولـــة 

ل المخيمــات مـــن اجــل المـــس اللبنانيــة مــن اجـــل المحافظــة علـــى األمــن فـــي المخيمــات وعــدم اســـتغل
بـاألمن الــداخلي اللبنــاني مـن قبــل قــوى غريبــة عـن لبنــان وفلســطين فــي برامجهـا. وقــال: "نعتبــر أنفســنا 
تحت سلطة القانون اللبناني ومسـتعدون للتنسـيق الكامـل وفـق مـا تريـده الدولـة اللبنانيـة مـن اجـل حفـظ 

 امن لبنان وامن المخيمات الفلسطينية".
 26/6/2104 ،السفير، بيروت

 

 بين السلطة و"إسرائيل" التنسيق األمني بوقفمسيرة لحماس تطالب  
شــارك المئــات مــن الفلســطينيين فــي مســيرة، نظمتهــا حركــة "حمــاس"، مســاء اليــوم األربعــاء، فــي مدينــة 
غزة "تضامنا مع الفلسطينيين فـي الضـفة الغربيـة الـذين يتعرضـون العتـداءات يوميـة مـن قـوات جـيش 

ســـرائيلي"، دعـــت خللهـــا رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عبـــاس إلـــى وقـــف التنســـيق االحـــتلل اإل
 األمني وااللتزام ببنود المصالحة الفلسطينية

وحمل المتظاهرون، الذين جابوا شوارع مدينة غزة، األعلم الفلسـطينية ورايـات حركـة "حمـاس" ورددوا 
الغربيــــة، وتـــدعو المقاومــــة الفلســــطينية  هتافـــات تطالــــب بوقـــف االعتــــداءات اإلســـرائيلية علــــى الضـــفة

 للنتقام من جيش االحتلل.
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دعـا القيـادي المحلـي فـي حركــة "حمـاس"، نسـيم ياسـين، السـلطة الفلســطينية إلـى إطـلق يـد المقاومــة و 
 في الضفة الغربية ووقف التعاون األمني مع االحتلل.

اتفاق المصالحة، معربا عـن اسـتغرابه  وطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بااللتزام ببنود
من "تنكر" حركة "فتح" التفاق إنهاء االنقسام الـذي وقعـه وفـد منظمـة التحريـر مـع حركـة "حمـاس" فـي 

 إبريل/نيسان الماضي.
 21/6/2104، فلسطين أون الين

 

 الفلسطينية المصالحة إنجاحالغنوشي سبل  مععباس زكي يبحث تونس:  
"النهضة" اإلسلمية التونسية الشـيخ راشـد الغنوشـي وفـدا فلسـطينيا يتقّدم ـه استقبل رئيس حركة : تونس

عضو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح" عبـاس زكـي وسـفير فلسـطين لـدى تـونس سـلمان الهرفـي، وبحـث 
زالة العقبات التي تقف في طريقهـا فـي  معه سبل إنجاح المصالحة الفلسطينية بين مختلف الفصائل وا 

 لمتصاعدة لقوات االحتلل اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية.ظل االنتهاكات ا
وبحســب بيــان صــدر عــن "فــتح" فقــد وضــع عضــو اللجنــة المركزيــة للحركــة عبــاس زكــي، الشــيخ راشــد 

الفلســطينية المحتلــة فــي ظــل  األراضــيالغنوشــي، فــي صــورة تطــورات األوضــاع الراهنــة التــي تشــهدها 
فـي الضـفة الغربيـة تحـت ذريعـة خطـف  اإلسـرائيليةاالحـتلل  الحملة العسـكرية التـي تقـوم بهـا سـلطات

 ثلثة مستوطنين.
ـــافي كـــل  ـــذي يمارســـه االحـــتلل ين ــــ "العبـــث" ال ـــق  األعـــرافوأشـــار زكـــي إلـــى أن مـــا وصـــفه ب والمواثي

والمعاهـــدات الدوليـــة، ونـــوه إلـــى حمـــلت الـــدهم واالعتقـــال العشـــوائية االنتقاميـــة التـــي يشـــنها االحـــتلل 
 د من أبناء الشعب، وحتى أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.وطالت العدي

كمــا تطــرق اللقــاء آلخــر تطــورات ملــف المصــالحة الفلســطينية بــين حركتــي "فــتح" و"حمــاس" وتشــكيل 
حكومة التوافق الوطني الجديدة وجهود الرئيس محمود عباس بهذا الصدد، وموقف نتنياهو المعـارض 

عــن األســرى اللــذين يخوضــون  واإلفــراجمــن اســتحقاقات المفاوضــات لهــا والــذي يعتمــد علــى التهــرب 
المبــــارك مــــن عمليــــات تهويــــد  األقصــــىمــــا يتعــــرض لــــه المســــجد  إلــــىعــــن الطعــــام، إضــــافة  إضــــرابا

 واعتداءات متواصلة من قبل االحتلل ومستوطنيه.
 21/6/2104قدس برس، 
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 ليطالكاملة والدقيقة ألسر شا التفاصيلبدأ نشر تلقسام كتائب ا 

بدأت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسـكري لحركـة حمـاس األربعـاء كشـف التفاصـيل : غزة
الكاملة والدقيقة لعملية "الوهم المتبدد" والتي أسرت خللها الجندي اإلسرائيلي جلعـاد شـاليط مـن موقـع 

 "كرم أبو سالم" العسكري شرق رفح جنوب قطاع غزة قبل ثمانية أعوام.
ــا بــالتزامن مــع إطلقهــا الحلــة الجديــدة وجــاء ك شــف الكتائــب عــن هــذه التفاصــيل والتــي ستنشــرها تباعا

في ذكرى عملية أسر شـاليط، حيـث يعـد موقـع الكتائـب أول  ]أمس[ لموقعها االلكتروني اليوم األربعاء
 موقع الكتروني لجناح عسكري فلسطيني.

 
 الحلقة األولى

لقيــادة الميدانيــة للكتائــب بالبحــث عــن هــدف صــهيوني لتنفيــذ كلــف المجلــس العســكري لكتائــب القســام ا
عملية أسر لجنود صهاينة بهدف تحرير األسرى واألسيرات في سجون االحتلل لما يمثلونه من قيمة 
لــدى شــعبنا، وبعــد الرصــد والبحــث فــي جميــع المحــاور والقطاعــات علــى كامــل أرض قطــاع غــزة، ق ــدم 

 واه ما يلي:تقرير إلى المجلس العسكري كانت فح
العملية هي اقتحام موقع لجيش العدو يتم خلله االشتباك المباشر مع جنود العدو المهـزومين معنوياـا 
رغــم تجهيــزاتهم ومحمــوالتهم والتــي تعتبــر األفضــل فــي العــالم، ولتعــيش قيادتــه مــن جديــد عقــدة عجــز 

عيـة وآلياتـه فـي عمـق نطـاق الجندي الصهيوني مقابـل الرجـل الفلسـطيني المقاتـل، وتـدمير نقاطـه الدفا
دفاعاتــه علــى الشــريط المحتــل الشــرقي، قــاطع شــرق رفــح، قطــاع كــرم أبــو ســالم والواقــع بالكامــل تحــت 
سيطرة قوات العدو وبالقرب من عدد من النقاط العسكرية وأبراج المواقع المدعومة بالمـدرعات كـإجراء 

 جديد  لحمايتها من هجوم المجاهدين.
ا كانـت تمثـل نقاطـاا لنفـاد القـوات فـي االجتياحـات وتسـلل القـوات الخاصـة، وكـان هذه المعـابر دائمـاا مـ

الهــدف الــرئيس فــي هــذه المرحلــة هــو أســر جنــود صــهاينة دون تهديــد حيــاة فريــق االقتحــام مــا أمكــن 
 حسب تعليمات القيادة.

لعــدو أمــر وقــد أرادت قيــادة الكتائــب أن تؤكــد فــي نفــوس مجاهــديها أن المواجهــة المباشــرة مــع جنــود ا
يسير مـع اتخـاذ الترتيبـات التخطيطيـة اللزمـة، ليصـبح أسـلوباا متبعاـا فـي أعمـال المقاومـة وهـي العمـل 
التعرضي الشديد والجريء، والذي يظهر إمكانات مجاهدينا ويحّيد التكنولوجيا ما أمكن، مـن كـاميرات 

أكبـر، إضـافة لتعميـق العقـدة عنـد  بأنواعها ورادارات أفراد حرارية، ثم تدريب مجموعاتنا ألعمـال قادمـة  
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قـــادة العـــدو بعجـــز جنـــود النخبـــة المجهـــزين بالتكنولوجيـــا علـــى مواجهـــة المجاهـــدين المـــزودين بوســـائل 
 بسيطة جداا مواجهةا مباشرة.

حاز التقرير على موافقة المجلس وصدرت تعليمات بالتحرك إلى أرض الميدان، وتحويل التقريـر إلـى 
ت بتوفير كامل االحتياجات البشرية والمادية، إضافة للحتياجـات المسـاندة واقع، كما صدرت التعليما

 للقطاعات والمحاور األخرى، من صواريخ وقذائف.
 

 اإلعداد والتحضير
تم اختيار ميدان التدريب وفـق شـروط  محـددة مـع تعليمـات  صـارمة للختفـاء عـن الرصـد الجـوي، وقـد 

 أنجز التدريب جميعه بسلم بحمد هللا.
، تجنبــاا  1ن ثـم تـم تحديــد عـدد المشـاركين )عناصـر االقتحــام( بــ ومـ عناصـر كأقـل عــدد ممكـن، كتحـد 

لوقــوع خســـائر عاليــة، حيـــث أن العمليــة جريئـــةي وواســعة بـــين فكــي العـــدو، رغــم أن أقـــل عــدد يحتاجـــه 
ذي عنصـــراا وهـــذه مجازفـــة كبيـــرة، وقبقلـــت قيـــادة القســـام التحـــدي فتوكلـــت علـــى هللا الـــ 22االقتحـــام هـــو 

 تنتهي األسباب أمام ستره ونصره.
 

 األسلحة والمعدات
مخـازن  6تم توفير األسلحة والمعدات المطلوبة من الكتائب بواقع بندقية  بحالة ممتازة لكل مجاهـد   

قنابل دفاعية )من صناعة القسام(   عبـوتين لفـتح أبـواب الحصـون لكـل عنصـر  3طلقة    200  
قسـام(   قـاذف الياسـين مـع قـذيفتين )مـن صـناعة القسـام(   وحـدة من فريق االقتحام )مـن صـناعة ال

للتواصــل بــين العنصــر وقيادتــه بأســلوب مبتكــر يســتخدم ألول مــرة، إضــافة إلــى عبــوة  م شــكلة بتصــميم  
خاص لكل درع.ليتم بعد ذلك توفير ثياب  عسكرية  صهيونية لكل عناصر الفريـق، باإلضـافة لتفصـيل 

عنصــر علــى الظهــر والصــدر، مــع حــذاء رياضــي خــاص ال يتــرك أثــرا ســترة لحمــل جميــع معــدات كــل 
خلل السير، إضافة لتجهيـزات مثـل مشـد للكـوع والركبـة والكاحـل لحمايـة المفاصـل خـلل الزحـف فـي 

 النفق والركض خلل التنفيذ.
كما تم تجهيز حقيبة  خفيفة الوزن خاصة  بكل عنصر لسـحب ونقـل محموالتـه داخـل النفـق كـي يصـل 

ع إلــى نهايــة النفــق فــي نشــاط، ومنعــاا مــن إجهــاد الفريــق قبــل ســاعة الصــفر، وللمحافظــة علــى الجميــ
الثياب واألسلحة من التلـوث باألتربـة حرصـاا علـى عـدم تعطـل األسـلحة خـلل العمليـة، ومـن أجـل أال 
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 يعرف العدو بأن العملية تمت من خلل نفق، كما أضيف للتجهيـزات قيـود بلسـتيكية لتقييـد األسـرى،
 وكذلك لتقييد أيدي القتلى لتضليل العدو.

وكـــان التخطـــيط يتضــــمن إغـــلق عــــين النفـــق بطريقــــة معينـــة فــــور خـــروج الفريــــق؛ إلعطـــاء الفرصــــة 
الستخدامه الحقاا فيما لو لم يكتشفه العدو، وكانت التعليمات هي سرعة خروج الفريق بعد تأمين عين 

في المنطقة، وفـي نفـس الوقـت كـان الـرأي الـراجح النفق من الخارج كاحتياط لمواجهة أي كمين قريب 
أن العدو سوف يكتشف النفق الحقاا بتتبع األثر، وسوف يقوم بتدميره من أعلى، أو نسفه ونسـف بئـر 
النفــق، وبالتــالي ال فائــدة مــن تلغــيم النفــق أو وجــود أي مجاهــد بــالقرب مــن مدخلــه اســتقاءا للعبــرة مــن 

 وهو ما حدث تماماا الحقاا.إجراءات العدو في الحاالت السابقة 
 

 خطة التدريب
تــم وضــع خطــة التــدريب علــى جميــع مكونــات الهــدف وعلــى جميــع المجــاالت التــي يمكــن أن يواجههــا 

 -دبابــة  –فريــق االقتحــام، وتــم التأكيــد علــى المهــارات األساســية بشــكل فــردي وجمــاعي )تفجيــر ناقلــة 
"(.وبذلك اعتقــد العــدو الحقــاا أن تــدمير بعبــوات خاصــة لكــل منهــا "مــن صــناعة القســام -بــاب حصــن 

متطورة، حيث أن العبوة أحدثت فتحة بالقرب من حافـة البـرج الخلفيـة عرضـها  RPGالدبابة تم بقذيفة 
نصف متر واخترقت داخل الدبابة، كما أن النفث الحـارق وصـل إلـى ماكينـة الدبابـة فـي األمـام ودمـر 

 قائد الدبابة في الجانب األيمن فوراا وهو برتبة عريف.غرفة القيادة تقريباا، وأدت إلى قتل معاون 
 

 اإلسناد الصاروخي
كمــا تــم وضــع خطــة لتوظيــف ســلح الصــواريخ والهــاون كســلح إســناد  وتمهيــد  وتضــليل وتعميــة  علــى 
النوايــا أمــام القيــادة الميدانيــة للعــدو، حيــث تــم قصــف جميــع مواقــع العــدو ونقاطــه علــى كامــل الشــريط 

 المغتصبات المحاذية ولمدة يومين قبل التنفيذ.المحتل وكذلك 
ظـــن العـــدو أن هـــدف المجاهـــدين هـــو القصـــف الصـــاروخي وفقـــط كالحـــاالت الســـابقة، فقـــام بســـحب 
)المنطاد( من فوق معبر كرم أبو سالم وتحويله إلى منطقـة معبـر بيـت حـانون المسـمى "إيـرز" لوجـود 

لهجـوم بحمـد هللا الحركـة بـاحتراف خـلل الهجـوم مطلقي الصواريخ في تلك المنطقة، مما أتاح لفريـق ا
 وعند االنسحاب في األرض المكشوفة وهذا من آيات هللا.

 
 تثبيت ساعة الصفر
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تم عمل زيارات متتالية للنفق الذي نفذت منه العملية، وتم إكماله وتدعيمه من الـداخل، كمـا تـم رصـد 
هــاراا ولــيلا مــع التصــوير، وبالتــالي تــم تحليــل مواقــع العــدو المقــرر الهجــوم عليهــا ولعــدة أيــام متتاليــة ن

الصور ودراسة سلوك جنود العدو في المواقع وما حولها خلل اليوم كله، وكذلك الـدوريات التـي تقـوم 
بتمشيط المنطقة المحاذية للسياج اإللكتروني.عادت القيادة الميدانيـة وقـدمت للمجلـس العسـكري تقريـراا 

ا مفصلا مع رسم كروكي توضيحي شامل لخطوات ومراحـل عن اإلجراءات جميعها، كما قدم ت شرحا
الهجــوم ومقتربــات المجــاميع نحــو أهــدافها، مــع إبــداء الملحظــات مــن أركــان المجلــس وأخــذها بعــين 

 االعتبار.
وهنا اتفق المجلس العسكري على اللمسات األخيرة للعملية، وصلى الجميع صلة الحاجة، وتم تثبيت 

 م كموعد للتنفيذ الحاسم.22/6/2006بعد صلة الفجر من يوم ساعة الصفر وهي ما 

 21/6/2104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 إنهاء إضراب األسرى  واضحة أدت إلى سياسةانتهجنا نتنياهو:  

أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوزير األمن الداخلي وبمدير : كفاح زبون - رام هللا
الذي أدى إلى إيقاف اإلضراب عن الطعام من قبل  "العمل الحازم والمهن"السجون على مصلحة 

 المعتقلين الفلسطينيين.
لقد انتهجنا سياسة واضحة أدت إلى تحقيق هذه النتيجة المهمة وسنقوم اآلن بإضافة "وقال نتنياهو: 

 ."ممارسات ووسائل أخرى ستؤدي بدورها إلى تقليص هذه اإلضرابات مستقبل
تحدث مع مدير "وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير األمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، إنه 

مصلحة السجون الفريق أهرون فرانكو، وأشاد بالخطوات الحازمة التي قامت بها مصلحة السجون 
 ."خلل األشهر األخيرة وأثناء اإلضراب. كما أشاد باألنشطة التي أدت إلى إيقاف اإلضراب

لقد حددت منذ بدء اإلضراب سياسة واضحة حول هذه القضية عبارة عن الحفاظ "أهرونوفيتش: وقال 
صرار حازم وغير قابل للمساومة على عدم السماح للمضربين بتحقيق  على حياة السجناء من جهة وا 
أهدافهم من الجهة األخرى. ويشكل إنهاء اإلضراب دون تحقيق أي إنجاز، خصوصا بما يتعلق 

ل اإلداري، إنجازا مهما بالنسبة إلصرار إسرائيل على حقها بالدفاع عن نفسها بجميع الوسائل باالعتقا
 ."بما فيها االعتقال اإلداري إذا استلزمها األمر

 26/6/2104، الشرق األوسط، لندن
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 الضفة ومحاربة مخصصات األسرىب العملياتقرر مواصلة ي المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 

عقد المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية جلسة  وكاالت: - يام"األمندوبو "
مساء امس، "قرر فيها مواصلة العمليات واسعة النطاق التي من شأنها العثور على الشبان 

 المخطوفين الثلثة" كما جاء في نص القرار الذي وزعه مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي.
ار "كما تقرر النظر في سلسلة من االجراءات التي تهدف إلى منع تحويل األموال من واضاف القر 

 السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين في إسرائيل بسبب ارتكابهم عمليات إرهابية".
وفي أعقاب اجتماع عقد بعد ظهر امس ، قالت وسائل إعلم إسرائيلية إنه تقرر االستمرار في 

فين بالتزامن مع مواصلة الجهود االستخبارية للحصول على معلومات في عمليات البحث عن المختط
 القضية.

كما تقرر تبني اقتراح قدمه وزير االقتصاد نفتالي بنينيت يهدف إلى محاربة مخصصات األسرى 
الفلسطينيين، وجاء في التقارير اإلسرائيلية أن " الكابينيت قرر بحث الوسائل واآلليات لمنع تحويل 

ت من السلطة الفلسطينية لألسرى المسجونين في إسرائيل والذين يقضون حكما على المخصصا
 عمليات إرهابية" ، وفقما جاء في القرار.

وبعد نحو أسبوعين من الحرب الشرسة على مدن الضفة ومئات المداهمات الليلية واالعتقاالت، تفيد 
سلطات االحتلل بدأت تدرك أن األمر  التقارير اإلسرائيلية بأن الحملة وصلت إلى طريق مسدود وان

 قد يطول ما لم يحصل اختراق استخباري.
 26/6/2104، األيام، رام هللا

 
 : ال يوجد طرف خيط يؤدي إلعادة المخطوفينزغانت 

أكد أن العملية ز أكد رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي بني غانت وكاالت: - مندوبو "االيام"
ولكن يتم اآلن التركيز على النشاطات  متواصلة،مستوطنين المخطوفين الثلثة العسكرية إلعادة ال

 وليس مهاجمة البنى التحتية لحماس بالضفة الغربية. االستخبارية،
ويعترفون في الجيش  المخطوفين،في الوقت الحالي ال يوجد طرف خيط يؤدي إلعادة  زوقال غانت

أو منفذ وحيد من القيام  الضفة،منع خلية محلية في  المستحيل،اإلسرائيلي أنه من الصعب بل من 
 بعملية أو ردعه من القيام بذلك.
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فالمستوى  الفلسطينيين،وأضاف: إن الجيش اإلسرائيلي يدرس حالياا موقفه من العقوبات على 
العسكري يؤيد أو يدعم قرار هدم منزل زياد عواد من قرية إذنا، والذي اتهمه االحتلل بتنفذ عملية 

 ."باروخ مزراحي"ل الضابط في االستخبارات قت
: إن الجيش يدرس أيضاا تقييد دخول الفلسطينيين لألراضي اإلسرائيلية خلل شهر زوقال غانت

صعوبة في تجنيد الرأي العالمي لصالح المستوطنين  ”إسرائيل“رمضان، وفي نفس الوقت تجد 
 المخطوفين الثلثة.

وقال  ذلك،أن عملية إعادة المخطوفين ستستمر حسب ما تتطلب وتابع قائلا أمام وسائل اإلعلم 
 ولكن افتراضية العمل أنهم على قيد الحياة. المخطوفين،كلما مر الوقت تزداد الخشية على حياة 

خلل مؤتمر صحافي بالقرب من مدينة الخليل أن المنطقة هي منطقة واسعة وهناك  زوأوضح غانت
ونحن نزيد من العمليات وسنعمل بكل جهدنا  والتخفي،ح بالتمويه الكثير من االمكانيات التي تسم
 من أجل الوصول إلى الخاطفين.

 26/6/2104، األيام، رام هللا
 
 بينيت: على الحكومة اإلسرائيلية حجز األموال المحولة إلى األسرى في السجون  

وقف الرواتب التي تحول  دعا وزير االقتصاد اإلسرائيلي نفتالي بينت، إلى: كفاح زبون - رام هللا
العمل من أجل وقف دفع األموال للمخربين في السجون اإلسرائيلية، "للسجناء. وقال بينت إنه يعتزم 

 ."واحتجازها على يد الحكومة اإلسرائيلية
الشخصية، لكنه لم يوضح اآللية القانونية التي  "فيسبوك"وكشف بينت عن مبادرته على صفحة 

ائيل الحتجاز األموال المخصصة لألسرى الفلسطينيين، إذ إن السلطة يمكن أن تستخدمها إسر 
 الفلسطينية هي التي تحول هذه األموال.

ال أعرف عن قضية ". وأضاف: "في األيام القريبة أعتزم مكافحة هذه الظاهرة المشوهة"وكتب بينت: 
 ."غير قانونية مثل قضية تشجيع اإلرهاب بواسطة المال

 26/6/2104، الشرق األوسط، لندن
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 لألسرى ذ صفقة التبادليتنفتنجح بأدرعي لـ معا: رمضان ليس خطا أحمرا وحماس ربما  

قال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي آفيحاي ادرعي إن العملية العسكرية : كريم عساكرة -بيت لحم
ن خطا أحمرا في الضفة الغربية ستتواصل ولكن بوتيرة مختلفة، مشيرا إلى أن شهر رمضان لن يكو 

 في وجه النشاط العسكري الذي سيتواصل بل حدود.
وأوضح أدرعي في حديث لوكالة معا أن العملية العسكرية الهادفة للبحث عن الشبان اإلسرائيليين 
الثلثة المختفين ستستمر بوتيرة مختلفة في االيام القادمة معتمدة على الجهود االستخبارية والعمليات 

 رض، بمشاركة جميع األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية.المباغتة على األ
وأقّر الناطق باسم الجيش االسرائيلي بإمكانية نجاح حماس في تنفيذ صفقة تبادل لألسرى، ولكنه 
شدد على أن ثمن ذلك سيكون ارجاع من أطلقوا في صفقة "شاليط" للسجن وتوجيه ضربات موجعة 

 ة االموال واعتقال القيادات.للحركة بإغلق مؤسساتها ومصادر 
االول العثور  -حسب قوله -العملية العسكرية التي لها هدفان بإنجازاتواستعرض ادرعي ما وصفه 

على المفقودين واآلخر ضرب قدرات حماس، قائل إن الجيش تمكن من تعميق "حالة الردع" ونقل 
 رسالة مفادها أن ثمن عمليات الخطف مؤلم وباهظ.

ه تمكنت من جعل قدرات حماس في الضفة الغربية "محدودة للغاية"، بعد اعتقال قادتها ورأى أن قوات
 ل والمساس بالمنظومة االجتماعية للحركة.كواغلق مؤسساتها ومصادرة مليين الشوا

وبّين أن حجم القوات التي تشارك في عملية البحث عن الشبان الثلثة المختفين لم يتقلص منذ بدء 
إن كل القوات موجودة حاليا وهناك ثلثة ألوية تتحرك على األرض مركزة عملياتها في  العملية وقال

 الخليل ومحطيها.
وبشأن العملية العسكرية والعقوبات الجماعية التي تفرض على المواطنين خاصة عشية حلول شهر 

اشرة إال أن رمضان المبارك، اقّر ادرعي بأن العملية على الرغم من أنها تستهدف حماس بصورة مب
 الضرر ايضا يلحق بمواطنين ال علقة لهم "باالختطاف".

وقال: موضوع رمضان على طاولة صناع القرار، واليوم ستطرح توصيات المستوى العسكري على 
"الكابينت"، كاشفا لـ معا "ربما ستكون تسهيلت للضفة مختلفة عن منطقة الخليل"، واضاف "علينا 

 رية مع شهر رمضان ورمضان ليس خطا أحمرا ولن يكون حدود للعملية".ان نلئم عملياتنا العسك
، فقد كان في كل 2023يختلف عن رمضان  2024واستدرك بالقول: على ما يبدو شهر رمضان 

 يوم جمعة مئات اآلالف يصلون في المسجد االقصى ولم تفرض على مصلي الضفة قيود استثنائية.
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تلل بتنفيذ عمليات سرقة ونهب خلل تفتيش المنازل وحول ما نشر من اتهامات لجيش االح
الفلسطينية، قال أدرعي إنه لم تقدم شكوى واحدة سواء للرتباط العسكري او "اإلدارة المدنية" حول 
هذا الموضوع، مدعيا أن االموال التي يتم االستيلء عليها هي اموال لحركة حماس او لجهات نقلت 

 وضوح ويعلن جيش االحتلل عن ذلك.امواال لحماس يتم مصادرتها ب
وقال أدرعي إن المستوى السياسي في إسرائيل سيعلن في الوقت المناسب عن االدلة التي تثبت 
مسؤولية حماس عن عملية "خطف" الشبان الثلثة، وقال: "نعلم علم اليقين أن حماس الخليل 

 مسؤولة عن الخطف".
 21/6/2104، وكالة معا  اإلخبارية

 
 يبحث في باريس عملية الخطف وحكومة التوافق الفلسطينية والتطورات الشرق األوسط ليبرمان 

أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان : أ ف ب -القدس المحتلة 
 سيلتقي نظيريه األميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس اليوم الخميس في باريس.

يعتزم التباحث في الوضع إثر خطف ثلثة شبان إسرائيليين في "ارة في بيان أن ليبرمان وقالت الوز 
 ."حزيران )يونيو( وحكومة الوحدة الفلسطينية والتطورات في الشرق األوسط 22

المنظمات اإلرهابية اإلسلمية ال تفرق بين الدول الغربية والهدف الذي تسعى إليه "وتابع البيان أن 
مراهقين )...( هو نفسه عندما تشن هجمات إرهابية في نيويورك أو لندن أو مدريد  من وراء خطف

 ."أو بروكيسل وغيرها
ال يمكن أن يكون هناك أي مبرر لخطف فتية. العالم بأسره يجب أن يندد بالذين "وأضاف: 

 ."يستخدمون مثل هذه الوسائل والمنظمات التي تدعمهم
 26/6/2104، الحياة، لندن

 

 ير الخارجية اإلسرائيلي يتهم سيري بالسعي لنقل أموال إلى حماس نائب وز  
هاجم نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي تساحي هنغبي، موفد األمم المتحدة : الشرق األوسط - رام هللا

إلى الشرق األوسط روبرت سري، متهما إياه مجددا بالسعي لنقل أموال إلى حركة حماس خلفا 
. وقال في سياق رده في الكنيست على استجواب "منظمة إرهابية"تعتبر حماس لسياسة إسرائيل التي 

 قدمته رئيسة حزب ميرتس، زهافا غالؤون، إن إسرائيل تدرس حاليا كيفية التعامل مع الموضوع.
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وكانت وسائل إعلم إسرائيلية نشرت عن مقربين من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اتهامه لسيري 
مليون دوالر لموظفي حماس في غزة عبر األمم المتحدة. وبحسب  20طر تحويل بأنه عرض على ق

المصادر فإن ليبرمان يسعى اآلن الحصول على موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
العتبار سيري شخصا غير مرغوب فيه وطرده من إسرائيل. وكان سيري نفى في بيان هذه 

 االدعاءات.
 26/6/2104، ، لندنالشرق األوسط

 
 تجريد الشخصيات الفلسطينية الهامة من امتيازاتها   أريئيل: يجب 

دعا الوزير اإلسرائيلي أوري أريئيل رئاسة حكومته إلى توسيع نطاق إجراءاتها العقابية ضد : الناصرة
ية العسكرية الفلسطينيين على خلفية واقعة اختفاء آثار ثلثة جنود إسرائيليين، وعدم االكتفاء بالعمل

التي يواصل جيش االحتلل تنفيذها في مناطق الضفة الغربية المحتلة منذ نحو أسبوعين على 
 التوالي.

واقترح الوزير أريئيل من حزب "البيت اليهودي" على حكومته اتخاذ إجراءات عقابية تتعّلق بالمجال 
ات الفلسطينية الكبيرة " من مجموعة من الشخصيVIPالمدني، كسحب بطاقات "الشخصيات الهامة 

وذات الثقل السياسي واالقتصادي، وهو ما يترّتب عليه تقييد تحّركاتها وعدم السماح لها بالتنقل 
 بصورة حرة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة.

 21/6/2104قدس برس، 
 
ــت هــآرتس:   ــبيني ــاهو ي ــي تجــرى فــي بتهم نتني ــت"حــرف المــداوالت الت ــل  "الكابيني إلــى بحيــث تمي
 عتدالالا

أشار تقرير لصحيفة "هآرتس" االسرائيلية امس، إلى نشوب   :وكاالت –الحياة الجديدة  –محافظات 
مواجهة عنيفة بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير االقتصاد نفتالي بينيت، خلل 

ء الجلسات التي عقدت جلسة للمجلس األمني الوزاري المصغر )الكابينيت(، وألقى الضوء على أجوا
بعد عملية اختفاء المستوطنين الثلثة. ورغم الحملة الواسعة التي شنتها إسرائيل على حركة حماس 
في الضفة الغربية، ومئات عمليات المداهمة، وحملة االعتقاالت الواسعة التي طالت أيضا مسؤولين 

الخليل، يتضح من التقرير أن ما  سياسيين ونوابا، وما رافق ذلك من حواجز وا غلق وحصار لمنطقة
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، إذ طرحت في الجلسات اقتراحات أكثر شدة تشمل عمليات إبعاد واسعة "األفكار المعتدلة"نفذ هو 
 وحربا على السلطة الفلسطينية.

كما يشير التقرير إلى أن الحملة التي شنت على الفلسطينيين منذ نحو أسبوعين ال تلقى الرضى لدى 
. فيما "يدفع القرارات باتجاه معين أكثر اعتداال"كابينيت، بل اتهموا نتنياهو بأنه ممثلي اليمين في ال
. وعن "مواجهة عنيفة اندلعت اليوم )االربعاء( بين رئيس الحكومة ووزير االقتصاد"وقالت هآرتس إن 

ر طبيعة المواجهة قالت الصحيفة: "رفض نتنياهو االستجابة لطلب بينيت ضم زميله في الحزب الوزي
 أوري اريئيل للجلسة".

وقالت "هآرتس" إنه مع بدء الجلسة، دخل بينيت بمرافقة أريئيل إلى قاعة االجتماع، لكن نتنياهو 
 رفض السماح ألريئيل بالبقاء فاضطر للخروج، وبعدها اندلعت مواجهة بين بينيت ونتنياهو".

الت التي تجرى في الكابينيت وتضيف الصحيفة: "ان بينيت اتهم نتنياهو بأنه دأب على حرف المداو 
بحيث تميل باتجاه معين أكثر اعتداال، متهما نتنياهو بأنه عزز هذا االتجاه من خلل ضم الوزير 
يوفال شطاينتس )ليكود(، ويعكوف بيري )ييش عتيد( للمجلس منذ أول اجتماع بعد اختطاف 

 المستوطنين الثلثة".
ياهو على إدارة دفة المداوالت بحذر وكان يتجنب واضافت هآرتس: "منذ اندالع األزمة دأب نتن

االنزالق إلى منحدرات زلقة". مضيفة: "في جلسات الكابينيت هو عادة مصغ وصبور، ويوجه بين 
االقتراحات الهائجة لبينيت والمواقف األكثر اعتداال للوزراء ليفني ويائير البيد وموشي يعلون". 

ن دوما في صف نتنياهو، واستبعد مرات عديدة أفكارا مضيفة أن المستشار القضائي للحكومة كا
بعاد لناشطين فلسطينيين إلى جانب  هائجة ومتطرفة لبينيت، كاقتراحات بتنفيذ عمليات نفي وا 
مقترحات بشن حرب على السلطة الفلسطينية. وتنهي الصحيفة تقريرها بالقول: "بعد كل جلسة كان 

 ر كافية وغير مؤثرة".بينيت يشتكي، وكان دوما يرى القرارات غي
 26/6/2104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إسرائيل"عدم العثور على المستوطنين يشغل صحف تقرير:  

بعد الفشل في العثور على المستوطنين المختفين، تناولت صحف إسرائيل بتوسع أثر الجزيرة: 
العمليات العسكرية بالضفة. وبينما اتهمت بعض الصحف األسرى المحررين "بالعودة لإلرهاب"، 

 ركزت أخرى على ما سمته صدق الرئيس الفلسطيني وشجاعته في التنسيق األمني مع تل آبيب.
 رام هللا-عوض الرجوب
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انشغلت صحف إسرائيل األربعاء بإعلن مسؤولين عسكريين انتهاء العملية العسكرية في الضفة 
الغربية دون العثور على المستوطنين الثلثة الذين اختفوا الخميس قبل الماضي في مستوطنة 

 عتصيون بين الخليل وبيت لحم، كما تطرقت للثمن المطلوب مقابل إعادتهم.
رتس في خبرها الرئيسي تصريحات وزير الدفاع موشيه يعلون التي قال فيها فقد أبرزت صحيفة هآ

 إن الحملة العسكرية ضد حركة حماس استنفدت في قسمها األكبر.
وأضافت أن الجيش بدأ عصر أمس يرفع الحواجز التي نصبها في الخليل ويقلص بشكل واضح 

 نشاطه ضد الحركة.
ية، ومنها منع سفر سكان الخليل ممن تتراوح أعمارهم لكنها أوضحت أن بعض القيود ما زالت سار 

 عاما إلى األردن. 20و 20بين 
في السياق، قالت صحيفة هآرتس إن عمليات االعتقال في الضفة الغربية أفضت إلى احتكاك متزايد 

 مع الفلسطينيين في الضفة، ولهذا استقر رأي الجيش اإلسرائيلي على التقليل منها.
يئة األركان بني غانتس بدأ يخفض بالتدريج مستوى توقعات الجمهور لنتائج وأضافت أن رئيس ه

العملية العسكرية، لكنها أكدت نقل عن الجيش أن العملية ستستمر وتقتصر على غايتها الرئيسية، 
 وهي العثور على المخطوفين "واإلمساك بخلية حماس المسؤولة عن العملية".

إسرائيل اليوم األسرى المحررين في صفقات التبادل بالعودة لما بدوره اتهم نداف شرغاي في صحيفة 
 سماه االشتغال في اإلرهاب والقتل، وطالب بعدم الموافقة على اإلفراج عنهم.

وفي مقالها االفتتاحي، دعت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى تصديق حماس حين قالت إنها ال تعلم 
 ختطاف قد يكون مبادرة فردية من عدد من المحليين".شيئا عن المستوطنين الثلثة، وأضافت أن "اال

ومع اقتراب شهر رمضان نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه تجري دراسة تسهيل الحركة بين 
سرائيل وزيادة عدد التصاريح للفلسطينيين من سكان الضفة للصلة في الحرم اإلبراهيمي،  الضفة وا 

 لخليل.دون أن تشمل هذه التسهيلت سكان منطقة ا
إلى ذلك، تطرقت صحيفة يديعوت أحرونوت للثمن الذي ينبغي إلسرائيل دفعه مقابل "تحرير 
المختطفين". وبالمناسبة نشرت الصحيفة توصيات لجنة شمغار لشؤون صفقات األسرى التي أعدت 

 بسرية وأجل نشرها.
ادة كل سجين وتنص هذه التوصيات على أن على الدولة أن تحرر سجينا واحدا فقط مقابل إع

 إسرائيلي، ودعت لحظر تحرير األحياء مقابل الجثث.
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وفي موضوع ذي صلة، ذكرت يديعوت أحرونوت أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين 
طلب إلغاء تحرير عشرة من محرري صفقة جلعاد شاليط كانوا اعتقلوا في األيام األخيرة بدعوى 

 انتهاكهم لشروط إطلقهم.
لصحيفة، تبحث لجنة خاصة يرأسها قاض عسكري متقاعد حاليا قضية األسرى الفلسطينيين وحسب ا

 .2022الذين حوكموا في إسرائيل وتحرروا مقابل اإلفراج عن جلعاد شاليط في أكتوبر/تشرين األول 
من جهتها، تطرقت صحيفة هآرتس للوضع السياسي الحرج والتحديات التي تواجه الرئيس الفلسطيني 

 د عباس في ظل األزمات المتعاقبة.محمو 
وأشارت الصحيفة إلى أن رد عباس على اختفاء المستوطنين الثلثة يبرهن على أنه ال يخشى 

 المعارضة هذه المرة، وأنه مستمر في السير قدما.
وأضافت أن عباس ال يقلب الطاولة وال يوقف التنسيق األمني مع إسرائيل وال يستسلم لمشاعر األلم 

 شعبه باإلذالل الذي يقوى كلما طال وجود الجيش اإلسرائيلي.وشعور 
وحسب الصحيفة يقف عباس ثابتا مستمرا على محاولته أن يقود مجتمعا فلسطينيا موحدا في مسار 

 دولي يعترف بنضجه القومي.
وأعربت عن أملها بأن يحمي الفلسطينيون "زعيمهم الشجاع" من قوى المعارضة أكثر مما فعل 

 اإلسرائيلي حينما كان "زعيمه الشجاع رابين محتاجا إلى حمايته".المجتمع 
وفي سياق ذي صلة رأى جاكي خوري في صحيفة معاريف أن الرئيس الفلسطيني واقع بين مطرقة 

 االحتلل وسندان الجمهور الفلسطيني الغاضب من إسرائيل.
اركون بقدر ما في التفتيش وأضاف أن جهات إسرائيلية ترى عباس صادقا في أقواله وأن رجاله يش

 عن المستوطنين الذين فقدت آثارهم.
 26/6/2104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من العرب في الداخل يشعرون بتراجع في أوضاعهم االقتصادية %42استطالع:  
بين استطلع اجتماعي أجرته ما تسمى بـ"دائرة اإلحصاء المركزية" اإلسرائيلية، شمل : ـرب44عــ

عاما فما فوق، أن العرب هم أكثر فئة تعيش ضائقة اقتصادية في البلد، من  20يل أجياال من ج
حساسهم بأنهم فقراء أكثر، وأنهم أكثر فئة اضطرت  جهة الشعور بتدهور األوضاع االقتصادية، وا 

 للتنازل عن وجبات طعام، وخاصة في العام األخير مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
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رب في الداخل يشعرون بتراجع في أوضاعهم االقتصادية في السنة األخيرة، من الع %42وتبين أن 
من العرب إنهم يشعرون في العام األخير بأنهم  %26، وقال %21بينما وصل المعدل القطري إلى 

 .%22فقراء، مقابل معدل قطري وصل إلى 
شيكل  2000من الشريحة السكانية التي يصل معدل دخلها إلى  %26وبحسب االستطلع فإن 

من العرب،  %32اضطروا في السنة األخيرة للتنازل عن وجبة طعام ساخنة مرة كل يومين، بينهم 
 من اليهود الحريديين. %22من اليهود، و  %1و

إنهم شعروا بأن أوضاعهم االقتصادية ازدادت سوءا في العام األخير مقارنة بالسنوات  %21وقال 
 من العرب. %42من اليهود الحريديين، و %24ود، و من اليه %24الخمس السابقة، بينهم 

من اليهود،  %22من المستطلعين إنهم شعروا بأنهم فقراء في العام األخير، بينهم  %22وقال 
 من العرب. %26من اليهود الحريديين، و %22و

 21/6/2104، 48عرب 
 
 بالضفة واعتقاالت غزة على جوية وغارات قلنديا مخيم من شهيد 

 متأثراا  امس، ،(عاماا  24) أصلن طاهر حسني مصطفى الشاب استشهد: وكاالت –محافظات
 القدس شمال قلنديا مخيم في االحتلل مع مواجهات خلل رأسه في الحي بالرصاص بإصابته
 الضفة في مواطنا 21 االربعاء الثلثاء ليل االحتلل قوات واعتقلت الماضي، الجمعة يوم المحتلة،
 جوية غارات سلسلة في بجروح حماس شرطة من عنصران وأصيب نائبان، ينهمب المحتلة الغربية
 . غزة قطاع في اهداف عدة على االسرائيلية الحربية المقاتلت شنتها

 اسرائيلي قصف في طفيفة البحريةبجروح الشرطة عناصر من اثنين اصابة" طبية مصادر واعلنت
 . غزة قطاع وسط" النصيرات مخيم على
 مخيم إلى هداسا مستشفى من الشهيد نجله جثمان نقل سيتم أنه الشهيدإلى والد صلنأ حسني وقال
 بعدم مفيداا  المخيم، في وأهله ذويه وسط ودفنه جنازته تشييع سيتم حيث المحتلة، القدس شمال قلنديا

 .الروتينية المستشفى اجراءات انتظار جراء النقل توقيت معرفته
26/6/2104 هللا، رام الجديدة، الحياة  
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 باحاته يقتحمون مستوطنون.. األقصى بالمسجد واعتقاالت اعتداءات: األقصى مؤسسة 

 االحتلل من قوات إن 22/6/2024 االربعاء لها بيان في ”والتراث للوقف األقصى مؤسسة“ قالت
 طلب من شحادة ناصر مصلح الطفل على اعتدوا االقصى المسجد في المتواجدة االسرائيلي

 المسجد عيادة في العلج لتلقي الطفل ونقل بالهراوات، عليه االعتداء تم حيث االقصى، تفعاليا
 الى مباشرة نقلها وتم سنينة، ابو رندة العلم مصاطب مشروع طالبة على واعتدوا كما االقصى،
 أالطفال على التضييق االحتلل قوات فيه تتعمد وقت في ذلك يأتي. العلج لتلقي المستشفى

 األربعاء أمس يوم أعتقلت حيث الصيفية، الفعاليات برنامج ضمن األقصى، المسجد الى ينالوافد
 ورقية طيارة اطلقهم أثناء وذلك عاما، 24-22 بين أعمارهم تتراوح االقصى داخل أطفال أربعة
 باعتقالهم وقامت األطفال والحقت االحتلل شرطة فاقتحمت ،(للتوازن بلستيكة علبة) عليها وضع
 .قيد أو شرط دون سبيلهم أخلت ثم المسجد، داخل من
 المسجد اقتحموا مستوطنا 32 نحو االقصى المسجد وحراس العلم وطلب مصلون طرد ذلك الى

 أداء وحاولوا االحتلل، قوات من مشددة وبحراسة المغاربة، باب جهة قبل من صباحاا  االقصى
 منطقة من طردهم الى ادى مما ، ”المختطفين ” بخصوص اليهودية والصلوات الطقوس بعض

 .السلسلة باب جهة قبل من االقصى المسجد حدود خارج الى المرواني المصلى
21/6/2104 الفحم، أم والتراث، للوقف األقصى مؤسسة  

 
 الوعود تنفذ لم إن اإلضراب سنستأنف": ايخيلوف" في األسرى 
 تعليق لقرار استجابوا بأنهم" يخيلوفا" مستشفى في المتواجدون اإلداريون األسرى قال: هللا رام

 وأكدوا االحتلل، وعودات تنفيذ ومنتظرين اإلضراب، قيادة لجنة توصيات إلى مستندين اإلضراب
 ".عليها اتفق التي الوعودات تنفذ لم إن المفتوح اإلضراب سيستأنفون" أنهم على
 إضرابهم علقوا الذين ألسرىا من لعدد أمس، متيا يوسف األسير نادي لمحامي زيارة إثر ذلك جاء
 ".ايخيلوف" مشفى في والقابعون الماضية قبل الليلة
 إيصال استطاعوا المضربين اإلداريين األسرى أن إلى المحامي بهم التقى الذين األسرى وأشار

 الدعم واستجلب الفئات، لكافة الوحشية اإلداري االعتقال صورة نقل واستطاعوا للعالم، رسالتهم
 .لهم العالمي

26/6/2104 هللا،  رام الجديدة، الحياة  
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 االحتالل سجون في فلسطينيا   طفال   211: األسرى وزارة 

 عدد بأن األربعاء، يوم بيان في الفلسطينية الوفاق حكومة في والمحّررين األسرى شؤون وزارة أفادت
 طفلا  220 إلى صللي ارتفع اإلسرائيلي االحتلل معتقلت في القابعين الفلسطينيين األطفال
 .المحتلة الغربية الضفة مناطق من غالبيتهم
 مخالفة في القاصرين المعتقلين بحق" جسيمة" مخالفات ترتكب االحتلل حكومة أن الوزارة وذكرت
 بحق ترتكبها التي االنتهاكات على التسّتر تحاول أنها كما الدولية، الطفل حقوق التفاقية صريحة
 لكل ومخالف مشروع، غير عملا  يعدّ  القانوني السن دون األطفال احتجاز" مضيفةا  األطفال، األسرى
 .البيان وفق ،"الرابعة جنيف واتفاقيات الدولية الشرائع
 والمتواصلة المحتلة الغربية الضفة في العسكرية حملته خلل نّفذ االحتلل أن إلى الوزارة، ولفتت
 بهم التنكيل تم الفلسطينيين األطفال من كبيراا  عدداا  لتطا اعتقال عمليات التوالي، على 23 الـ لليوم

 واقعة في" الشاباك" المخابرت ضباط قبل من معهم التحقيق خلل مبرح بشكل وضربهم وتعذيبهم
 .الضفة جنوب في إسرائيليين جنود ثلثة آثار اختفاء

21/6/2104 الين، أون فلسطين  
 
 "شاليط صفقة" في عنهم اإلفراج تم أسيرا   18 اعتقال تثبيت إعادة ببحث يشرع االحتالل 

 خلل من تحريرهم تم اسرى احكام تثبيت إلعادة عملية بإجراءات االحتلل سلطات شرعت: القدس
 .2022 العام في فلسطينيين بأسرى شاليط جلعاد االسرائيلي الجندي تبادل صفقة
 الضفة في العسكرية المحكمة يف أولية مداوالت( امس)اليوم جرت"بيان في االسرائيلي الجيش وقال

 وأضاف،" العقاب من المشروط التخفيف شروط خرق لمراجعة قضائية لجنة قبل من الغربية
 عقوباتهم استكمال قبل سراحهم إطلق تم سجناء العتقال التماس كان المناقشات هذه موضوع"

 ".2022 عام في شاليط بجلعاد األسرى تبادل من كجزء كاملة،
 في اللجنة تداولت" انه الى مشيرا"الماضية القليلة االيام اعتقلوا السجناء هؤالء بعض" ان الى ولفت
 "االفراج شروط ظلخرق في للسجناء العقوبة تخفيف إللغاء طلبا 22 حوالي
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 الغاء طلبات الى للستماع جلسات تحديد تم الدفاع، مستشاري وبموافقة المناقشة، أثناء" انه وكشف
 .حدة على كل العقوبة، تخفيف

26/1/2104 هللا، رام األيام،  
 
 اإلسرائيلية األمن لنظرية قاصمة ضربة" الخليل عملية: "شلحت أنطوان 

 الذي الغموض إن: شلحت انطوان اإلسرائيلية الشؤون في الفلسطيني الخبير قال: خاص -طولكرم
 .التكهنات من ثيرالك أمام المجال يفتح الثلثة االسرائيلي االحتلل جنود اختفاء قضية يلف

 أن ويمكن العملية، هذه عن مسؤوليتها جهة أي إعلن بعدم مرتبط الغموض أن إلى شلحت وأشار
 المقاومة تسارع السابق في كانت أن بعد المقاومة، تتبعه بدأت تكتيكي بتغيير مرتبطا هذا يكون

 .األسرى سراح إلطلق للمساومة المجال تفتح لكي مسؤوليتها عن باإلعلن
 التكتيك في تغييرا يعد المسؤولية جهة أي إعلن عدم أن ،"فلسطين"بـ خاص حوار في شلحت وأكد
 تضع هي باعترافها، مسؤوليتها تعلن أن فبمجرد المحتل، سيف تحت رأسها المقاومة تضع ال حتى
 .اإلسرائيلية البطش آلة تحت نفسها
نما سياسية، حركة باعتبارها ماسح حركة إلى تنظر ال اإلسرائيلية المؤسسة إن: شلحت وقال  هي وا 
 تخطط كما حماس، حركة إبادة في تنجح لن( إسرائيل) أن وأكد ،"إرهابية" حركة نظرها وجهة من

 هدفها وكان العسكرية، العمليات من بالكثير اإلسرائيلية المؤسسة قامت األخير العقد ففي لذلك،
 أشرس ليست الغربية الضفة في الحالية والعملية السياسي، ووجودها حماس حركة على القضاء
 .الحركة على القضاء استهدفت التي السابقة العمليات من واعنف
 نفى كامل، بشكل المحتلة الغربية الضفة في األمن على تسيطر بأنها االحتلل سلطات مزاعم وحول
 رؤوس في معشش وهم وهذا المائة، في 200 بمقدار األمن توفر أن يمكن أمنية نظرية وجود

 الفلسطينية األراضي في األمن على كامل بشكل يسيطرون أنهم يعتقدون فهم اإلسرائيليين،
 األمن نظرية كل على استفهام علمة يضع الجنود وأسر اإلخفاق هذا ولكن شيء، بكل ويتحكمون
 .ةاإلسرائيلي األمن لنظرية قاصمة ضربة الجنود أسر عملية تشكل بل فقط ذلك وليس اإلسرائيلية،

21/6/2104 الين، أون فلسطين  
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 القدس في المخدرات عن فيلم عرض يمنع االحتالل 

 موضوع يتناول الذي" نور" فيلم عرض اهرنوفيتش اسحق االسرائيلي الداخلي االمن وزير منع: القدس
 برعاية يعرض انه بداعي المحتلة الشرقية القدس في الحسيني هند كلية في فلسطين في المخدرات

 .الفلسطينية لطةالس
 في الحسيني هند كلية مقر دهمت االسرائيلي االحتلل قوات ان المغربي امتياز المخرجة وقالت
 تعاطي ظاهرة ويتناول اخرجته الذي" نور" فيلم عرض منع امر هناك المسؤولين وسلمت القدس

 .لحسينيا عدنان القدس ووزير محافظ رعاية تحت سيعرض وكان بفلسطين المخدرات المخدرات
 في عرضه تم وقد المخدرات لمكافحة العالمي اليوم فعاليات ضمن الفلم عرض المقرر من وكان
 .الفلسطينية المحافظات من عدد

26/6/2104 هللا، رام األيام،  
 
  التلوث بسبب غزة لشواطئ كامل إغالق": البيئة سلطة" 

 األيام خلل غزة قطاع اطيءشو  طول على السباحة حظر يتم أن المقرر من: الهور أشرف - غزة
 حياة على خطرا يشكل ما مسبوق، غير بشكل المياه تلوث بسبب" منكوبة منطقة" وا علنها القادمة

 خطورة من طبية تحذيرات مع بالتزامن وذلك البيئة، جودة سلطة أعلنت ما حسب المصطافين،
 .اإلسرائيلي الحصار بفعل يةالطب األجهزة وتعطل الدواء في الحاد النقص جراء المشافي في الوضع
 مياه تلوث وتوسع ازدياد إلى منه، نسخة" العربي القدس" تلقت صحافي بيان في السلطة وأشارت

 غير العادمة المياه من المكعبة األمتار من اآلالف عشرات ضخ نتيجة يوم بعد يوما غزة بحر
 .المعالجة
 له مدى أقصى بلغ قد غزة قطاع شاطيء تلوث بأن أسابيع ثلثة منذ أعلنت قد كانت أنها وذكرت

 .القطاع شاطيء طول من %20 عن الملوث الشاطيء طول نسبة زادت بحيث سنوات منذ
 ،"المصطافين صحة على كبيرا خطرا تشكل" الشاطيء من واسعة أجزاء في السباحة باتت فقد ولهذا
 طالبت الوقت ذلك في وأنها كية،السم الثروة وتسميم البحرية البيئة تلويث إلى السياق هذا في الفتة

 .الملوثة المناطق في السباحة ومنع بحظر القطاع بلديات
26/6/2104 لندن، العربي، القدس  
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 2104 سنة ميزانية تقر الناصرة بلدية 
 تسعة ومعارضة أعضاء عشرة بموافقة 2024 لعام ميزانيتها الناصرة بلدية أقرت: ملحم رأفت محمد

 الميزانية وتبلغ. األربعاء مساء عقدت جلسة خلل وذلك التغيير، وشباب الجبهة من اعضاء
 .الماضية السنة ميزانية عن ج.ش مليون 24 بزيادة ، ج.ش مليون 266626

 محاسب قام حين في. المستقبلية وخطوطها للميزانية استعراضا سلم، علي البلدية، رئيس وقدم
 المصروفات جانب في األساسية وبنودها ميزانيةال تفاصيل حول شرح بتقديم غنطوس، علء البلدية،

 .والواردات
21/6/2104 ،48 عرب  

 
 اإلداريين األسرى إلضراب دعما   وطنية أغان   

 ،"وملح مي" عنوان معظمها في حملت التي الفلسطينية األغاني شكلت: دغلس عاطف -نابلس
 عن بإضرابهم الخاوية عاءاألم معركة يخوضون الذين الفلسطينيين لألسرى حقيقية ومؤازرة دعما

 .شهرين من ألكثر الطعام
 على تتردد تظل وهي األغنية، هو حيا يبقى ما أكثر إن" النجار قاسم الفلسطيني الفنان يقول

 األسرى حياة في جزئية مرحلة معاناة على الضوء سلطت" وملح مي" أغنيته أن ويرى ،"األلسنة
 .األغنية بها تلّوح التي الشارة يه تبقى الكبرى معاناتهم أن إال ،(اإلضراب)

نما تموت، ال -موضوعها يكن مهما- الفلسطينية األغنية إن دوما أقول ولهذا" وأضاف  تشكل وا 
 ".لقضيتنا مستمرا نصرا
 ال خصوصا، األسرى أهالي ولدى عموما الفلسطيني الشارع في الكبير وقعها النجار ألغنية وكان
 والقدس واألسرى واللجوء العودة حق من بتعقيداتها فلسطينيةال القضية تناول مضمونها أن سيما

 منذ المستمرة الفنية مسيرته طوال أنجزه كليب فيديو أول أنها في األغنية أهمية وتكمن.الفتة بطريقة
 .عاما 22 على يزيد ما

21/6/2104 الدوحة، نت، الجزيرة  
 
 األدوية نقص بسبب الجراحية ملياتالع تجميد إعالن بعد لغزة باألدوية محملة شاحنة 21 إدخال 

 الصحة أن،وزارة العال عبد أحمد غزة من مرايله عن ،22/6/2024 نت، الجزيرة موقع قال
 غزة قطاع مستشفيات في الطارئة غير الجراحية العمليات إجراء تأجيل لها بيان في الفلسطينيةأعلنت
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 اقتربت أن بعد العمليات، في ستخدمةالم الطبية والمواد األدوية من كميات إدخال من تتمكن حتى
 .القطاع على المشدد اإلسرائيلي الحصار بسبب النفاد، من

 لتتمكن الطارئة وغير المجدولة الجراحية العمليات توقف أيام قبل أعلنت الصحة وزارة وكانت
 األدنى، بحدها األساسية الصحية الخدمات تأمين من غزة قطاع مستشفيات في الطبية طواقمها

 .الطبية والمواد األدوية من لديها متوفر هو ما سبح
 أصناف بكافة غزة قطاع شهده الذي الشديد النقص بعدأنه ،26/6/2104 الشارقة، الخليج،وذكرت
 أمس، الفلسطينية الصحة وزارة عملت العمليات، إجراء عن المستشفيات إثرها على توقفت الدواء
 هللا برام الوزارة مستودعات من الطبية والمستهلكات ةباألدوي محملة شاحنة 20 إدخال ترتيب على
 .الخميس اليوم لعبورها اللزمة التصاريح صدور بعد القطاع، في مستودعاتها إلى
 ستقوم عباس محمود الفلسطيني الرئيس من بتوجيهات" إنه عواد جواد الفلسطيني الصحة وزير وقال
 بقطاع مستودعاتها إلى هللا رام في الوزارة دعاتمستو  من دوائياا  طرداا  226 بإرسال الصحة وزارة
 ".غزه

 الكلى وزراعة السرطان بأمراض الخاصة األدوية من أصناف عدة تضم الشحنة أن وأوضح
 وحليب وريدية وسوائل حيوية وضماضات والعقلية، النفسية لألمراض وأدوية المزمنة واألمراض

 للتبرع خاصة وأكياس الطبية للفحوص خاصة مخبرية وأصناف طبية مستهلكات إلى إضافة أطفال
 .بالدم

 
 فلسطين هي األساس بري:نبيه  

نبيـه بـري علـى أن "القضـية الفلسـطينية تبقـى هـي األسـاس لكـل مـا مجلس النـواب اللبنـاني  شّدد رئيس
ن تأكيد هـذه النقطـة فـي هـذا الظـرف أكثـر مـن ضـروري، ألن القضـية أصـبحت فـي خطـر ا  يحصل، و 

 حد أهداف الذي حصل هو فرض التوطين".أانفجر في العراق، وأن  بعد البركان الذي
كــلم بــري جــاء خــلل اســتقباله فــي عــين التينــة، أمــس، األمــين العــام المســاعد لألمــم المتحــدة ايرفيــه 
الدسوس والممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان ديريك بلمبلي وقائد "اليونيفيل" فـي 

 اولو سييرا، بحضور المستشار اإلعلمي علي حمدان.الجنوب الجنرال ب
 26/6/2104 ،السفير، بيروت
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 "العمل"يحذر من مخاطر إقصاء الفلسطينيين من  "الفلسطيني –اللبناني  الحواررئيس "لجنة  

الفلســطيني" حســن منيمنــة علــى وزيــر العمــل اللبنــاني  -تمنــى رئــيس "لجنــة الحــوار اللبنــاني  :بيــروت
إصــدار المراســيم التطبيقيــة للتشــريعات الصــادرة حــول حــق العمــل للجئــين الفلســطينيين ســجعان قــزي "

بأســرع وقــت ممكــن فــي شــكل يتنــاغم مــع متطلبــات ســوق العمــل اللبنــاني، ويحتــرم خصوصــية اللجــئ 
"مركــز العمــل وتحســين  إطــلقونبــه منيمنــة خــلل مشــاركته فــي  الموجــود علــى األراضــي اللبنانيــة".

لى "مخاطر إقصاء الفلسطينيين من سوق العمل اللبنـاني، إاعية للجئين الفلسطينيين" الحماية االجتم
 ليس انسانياا فحسب، بل وأمني".

والمركــز الــذي ت شــرف عليــه لجنــة الحــوار ولجنــة عمــل اللجئــين الفلســطينيين ومنظمــة العمــل الدوليــة 
يســة بعثــة االتحــاد الســفيرة انجلينــا ونــروا، يمولــه االتحــاد األوروبــي وتحــدثت باســمه رئاألبالتعــاون مــع 

إيخهورســـت التـــي شـــّددت علـــى ضـــرورة دعـــم بـــرامج التنميـــة فـــي ظـــل التراخـــي علـــى مســـتوى مســـاعدة 
ونـروا فـي لبنـان آن ديسـمور األاللجئين الفلسطينيين بسبب األزمات الطارئة، فيما قالت مديرة مكتـب 

إضافية على الوكالة التي تعاني أصلا مـن  ألف الجئ آتين من سورية الى لبنان رتّبوا أعباء 20إن" 
 العجز". وأّكدت أهمية "اجراء مسح لتقويم أوضاع اللجئين لدعمهم".

وشددت رئيسة منظمة العمل الدولية ندى الناشف على أن هناك "تحـديثاا جـرى للبيانـات اسـتمر ثـلث 
، يــوفر معلومــات موثّقــة ســنوات وتبلــور بالتعــاون مــع مكتــب االحصــاء المركــز الفلســطيني فــي رام هللا

 بعيداا من المزايدات".
 26/6/2104 ،الحياة، لندن

 
 من االستثمار في المستوطنات اإلسرائيلية مواطنيهافرنسا تحذر  

القدس دوت كوم: حذرت فرنسا على موقع وزارة الخارجية من "المخاطر القانونية  -باريس 
ة، مذكرة بأنها تعد "غير مشروعة" وفقا للقانون واالقتصادية" للستثمار في المستوطنات االسرائيلي

 الدولي.
وفي المذكرة التي نشرت الثلثاء في قسم "معلومات مفيدة" عن اسرائيل واالراضي الفلسطينية، تذكر 
باريس بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجوالن اراض تحتلها اسرائيل منذ 

 ات غير مشروعة في نظر القانون الدولي"." وان "المستوطن2661
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وقال الموقع "بالتالي هناك مخاطر مرتبطة باألنشطة االقتصادية والمالية في المستوطنات 
االسرائيلية" مشيرا الى "خلفات محتملة مرتبطة باألرض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية 

 االخرى" و"مخاطر متعلقة بالسمعة".
لموقع ان "المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بأنشطة اقتصادية او مالية في واضاف ا

 المستوطنات مدعوون للستعانة باستشارة قانونية قبل البدء بها".
وقالت صحيفة "هآرتس" االسرائيلية، ان هذا التحذير ضمن استراتيجية تشاورية بين خمس دول 

ايطاليا واسبانيا( بعد فشل مفاوضات السلم االسرائيلية الفلسطينية اوروبية )المانيا وبريطانيا وفرنسا و 
 في نيسان/ابريل واستئناف االنشطة االستيطانية.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية ذلك، لكن تحذيرا مماثل نشر على موقعي وزارتي الخارجية 
 البريطانية وااللمانية.

دم كشف اسمه: "انه موقف سياسي يختبىء بشكل وصرح مسؤول اسرائيلي لفرانس برس طالبا ع
اخرق وراء حجة قانونية غامضة ال اساس لها" منتقدا "حملة فاشلة" بما ان اي قرار يتعلق بحظر 

 رسمي لم يتخذ من قبل هذه الدول ال فرديا وال اوروبيا.
 21/6/2104القدس، القدس، 

 
 "لألسرى صادقة على "التغذية القسريةيطالب "إسرائيل" بعدم الم المتحدةالمقرر الخاص لألمم  

الحياة الجديدة: في خطوة استثنائية، طالب المقرر الخاص في األمم المتحدة  –القدس المحتلة 
المعني بموضوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الوحشية واللإنسانية والمهينة، جوان مينديز، 

ون التغذية القسرية لألسرى المضربين عن الكنيست اإلسرائيلي بعدم المصادقة على مشروع قان
الطعام، وعدم إلزامهم بتلقي أي علج طبي بخلف رغبتهم. واعتبر مينديز في بيانه أن التغذية 
القسرية هي نوع من أنواع المعاملة الوحشية واللإنسانية وهي من الممارسات المحرمة بموجب 

 المواثيق الدولية المختلفة.
في توجهه إلى الكنيست اإلسرائيلي بعد ظهر أمس: "من غير المقبول فرض وكتب الخبير األممي 

التغذية القسرية أو التهديد بالتغذية القسرية أو استخدام أي وسيلة ضغط جسدية أو نفسية ضد 
أشخاص اضطروا الستخدام هذا الوسيلة المتطرفة، اإلضراب عن الطعام، للتعبير عن احتجاجهم 

 ن إدانة وعلى ظروف اعتقالهم ومعاملتهم في السجن".على اعتقالهم وسجنهم دو 
 26/6/2104الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدعو إللغاء االعتقال اإلداري 

وكاالت: دعت الرئيسة الفخرية للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين فيليتسيا النغر، المجتمع 
 ك الفوري، إللغاء االعتقال اإلداري.الدولي إلى التحر 

وقالت "هؤالء المناضلون يواجهون ببطولة االحتلل "اإلسرائيلي"، واعتقالهم اإلداري غير الشرعي، 
لقد تعرفت أثناء مرافعاتي إلى المئات من هؤالء المناضلين ضد االحتلل الغاشم وكنت دائماا إلى 

 االحتلل الجدد".جانبهم وها أنا اآلن أعلن وقوفي مع ضحايا 
 26/6/2104الخليج، الشارقة، 

 
أنهم "ضـحايا إرهـاب" ُيمنحـون السـيطرة علـى خدمـة تسـجيل النطـاق  يدعون: إسرائيليون واشنطن 

 اإليراني
إسرائيليا يحملون جنسية أمريكية ويدعون أنهم "ضحايا  60: حكمت محكمة أمريكية لـ44عرب 

)دومين( اإليراني على شبكة االنترنت، وذلك بعد أن إرهاب" بالسيطرة على خدمة تسجيل النطاق 
 رفضت إيران دفع مبالغ التعويض التي أقرته المحكمة في وقت سابق.

عاما دعاوى  24وكان اإلسرائيليون الذين يدعون أنهم أصيبوا نتيجة هجمات فلسطينية، رفعوا منذ 
طينية في قطاع غزة والضفة قضائية ضد إيران لتعويضهم بصفتها داعمة لفصائل المقاومة الفلس

 الغربية. ومؤخرا حكمت لهم المحكمة بالتعويض بمبالغ كبيرة تصل لمئات مليين الدوالرات.
وتتضمن القوانين األمريكية قانونا يتيح لمصابي العمليات اإلرهابية من مواطني الواليات المتحدة رفع 

الكونغرس األمريكي تعديل على  دعوى تعويض حتى لو أصيبوا خارج الواليات المتحدة. وأجرى
 القانون قبل سنوات بحيث يتيح مقاضاة ممولي التنظيمات اإلرهابية.

وقضت المحكمة األمريكية لإلسرائيليين بتعويضات بمئات مليين الدوالرات، لكن إيران رفضت قرار 
ات المتحدة. المحكمة، فتوجه المشتكون الستصدار أوامر حجز على أملك وأموال إيران في الوالي

 وتضمنت الحجوزات حسابات بنك للحكومة اإليرانية وأملك وعقارات.
" IRكما اصدرت المحكمة أمرا لشركة النطاقات العالمية "آيكان" بحجز نطاقات إيران التي تنتهي بـ "

للمدعين، وبذلك تحتجز أموال شراء أو تجديد نطاق إيراني لصالح المدعين. وقال أحد المدعين 
"كالكاليست" االقتصادي اإلسرائيلي إن هذا الحجز سيشكل ضغطا على إيران إذ أنها لن تقبل لموقع 

 بسيطرتنا على خدمة النطاقات.
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وبموجب الحكم أمام شركة النطاقات "آيكان" عشرة أيام للستجابة لقرار الحجز أو التقدم باعتراض  
 للمحكمة

 21/6/2104، 48عرب 
 
 رهانات؟تصدق ال هلمؤتمر هرتسيليا..  

 د. محمد السعيد إدريس
اختتمت أعمال مؤتمر هرتسيليا الذي يعقد سنوياا ويخصـص لدراسـة أهـم الـرؤى االسـتراتيجية ومعالجـة 

يونيـو/حزيران الجــاري( وأهـم مـا تكشـف مــن  20-4التحـديات الخطـرة التـي تواجــه الكيـان الصـهيوني )
مـــن أزماتـــه النفســـية. فهـــم داخـــل الكيـــان حقـــائق خـــلل هـــذه الـــدورة أن الكيـــان الصـــهيوني ال فكـــاك لـــه 

يعيشون "عدم اليقين" في كل شـيء، واألسـباب معروفـة وواضـحة وجليـة، لكـنهم يحرصـون دائمـاا علـى 
جبــار اآلخــرين علــى نســيانها. فهــم، ومــن داخلهــم، يعيشــون حالــة غيــر مســبوقة ألي  تعمــد تجاهلهــا، وا 

"الوجــود االســتثنائي" فكــل شــعب يعــيش  شــعب آخــر وأي دولــة أخــرى، وهــي حالــة "الوجــود الطــار " أو
علــى أرضــه، إال هــؤالء المغتصــبين، الــذين يعيشــون علــى أرض شــعب آخــر، ســرقوا األرض والــزرع، 
ويحاولون سرقة التراث والتاريخ، في سـباق مـع الـنفس لطمـس جريمـة انتـزاع شـعب مـن أرضـه وفـرض 

يعــــاز مــــن أنفســــهم شــــعباا بــــديلا وباســــم آخــــر مســــتعار، وبــــدافع آخــــر، إمــــا باخت مــــا بــــوهم وا  يــــارهم، وا 
 األوروبيين، أنهم "شعب هللا المختار".

( اكتشــفوا أن منطقــة جنــوب 2601-2602األوروبيــون منــذ مقــررات مــؤتمر "هنــري كامبــل بينرمــان" )
شـــرقي البحـــر المتوســـط هـــي أخطـــر منـــاطق العـــالم علـــى مشـــروعهم االســـتعماري، وقبلهـــا اكتشـــفوا أن 

ـــــة  ـــــة وللمشـــــروع االســـــتعماري اإلســـــلمي -"الحضـــــارة العربي ة هـــــي العـــــدو األساســـــي للحضـــــارة الغربي
 األوروبي".

من هنا كان قرارهم لمواجهة الخطر النابع من هذه المنطقة من خلل سياستين، األولى: اإلمعان فـي 
تقسيم وتجزئة هذه المنطقة والحيلولة دون توحدها، وأن أفضل وسيلة للنجاح في ذلـك هـي زرع شـعب 

وبالتحديــد فــي فلســطين يكــون دوره محاربــة أي محاولــة للتوحــد العربــي وذلــك بإقامــة  غريــب فــي قلبهــا
دولة يهودية في فلسطين، ومن هنا كان االلتقاء التاريخي بين المؤتمر اليهـودي األول الـذي دعـا إلـى 

( وبــين "مــؤتمر هنــري كامبــل بينرمــان الــذي دعــا إلــى إقامــة 2461إقامــة "إســرائيل" )مــؤتمر بــازل عــام 
دولـة اليهوديــة فـي فلســطين لتكـون أهــم أدوات حمايـة المشــروع االسـتعماري األوروبــي ومحاربـة وحــدة ال

العــرب باعتبارهــا الخطــر األفــدح علــى المشــروع االســتعماري. أمــا السياســة الثانيــة فهــي اإلمعــان فــي 
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والحيلولــة فــرض التخلــف بكافــة أشــكاله السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة وحتــى العســكرية 
 بين هذه المنطقة والعلم.

مــن هنــا انــدفعت الــدول الغربيــة إلــى تأســيس الكيــان الصــهيوني وحمايتــه، ثقــة منهــا إنهــا تســتثمر فــي 
مشروعها األمني المباشر ومصالحها الذاتية، فدفاعها عن أمن ووجود "إسرائيل" هو دفاع عـن الـنفس 

حتـى اآلن لطمأنـة "اإلسـرائيليين" علـى مسـتقبل وجـودهم أوروبياا وأمريكياا، لكن كل هـذا لـم يكـن كافيـاا، 
 وأمنهم.

وكــم كــان بنــي غــانتس رئــيس أركــان الجــيش "اإلســرائيلي" صــادقاا مــع نفســه فــي توصــيفه لخصوصــية 
البيئـة األمنيــة التــي يعيشـها الكيــان الصــهيوني فــي كلمتـه أمــام مــؤتمر هرتســيليا عنـدما قــال "يمكــن فــي 

 التاسعة صباحاا وأن تنشب الحرب في الرابعة بعد الظهر"."إسرائيل" أن تحتسي قهوة في 
كلمة بني غانتس أمام المؤتمر كانت من أهم الكلمات التي ألقيت ألنها كشـفت عـن غيـاب قـدر هائـل 
مـــن عـــدم اليقـــين األمنـــي رغـــم كـــل مـــا يملكـــه "اإلســـرائيليون" مـــن ترســـانة عســـكرية متقدمـــة، ورغـــم كـــل 

ن تفــوقهم العســكري النــوعي علــى كــل الجيــوش العربيــة، ورغــم مــا التعهــدات األمريكيــة المؤكــدة بضــما
لحــق مــن تــدمير كامــل بالجيشــين العراقــي والســوري، وعلــى الــرغم مــن تراجــع مــا يوصــف ب "الخطــر 
التقليدي" أي خطر الجيوش العربية، حيث يـرى "اإلسـرائيليون" أنهـم لـم يعـودوا مهـددين مـن جانـب أي 

انعــدام اســتقرار حــاد فــي المنطقــة" كمــا يقــول غــانتس بســبب  جــيش عربــي، لكــن "الصــورة الكليــة هــي
عــاملين همــا "حــزب هللا المــدعوم مــن إيــران والمنظمــات الجهاديــة اإلســلمية" فالتوصــيف "اإلســرائيلي" 
االســتراتيجي للحالــة األمنيــة فــي المنطقــة أضــحى علــى النحــو التــالي حســب قــول غــانتس إنــه "علـــى 

رات مثيرة في سمات الخطر، من جهة هنـاك خطـر الجيـوش، وهـو المستوى العملياتي، نحن نرى تغيي
يتراجـع، والخطــر البــري علـى "إســرائيل" تآكــل، ومــن جهـة ثانيــة تــنهض مخــاطر جديـدة ونــذر ســيئة لنــا 
ذا كـان  هي أن حزب هللا بـرغم انشـغاله فإنـه يـراكم خبـرة هجوميـة، ونحـن سـوف نلتقـي بهـذه الخبـرة"، وا 

ديد بالردع ضـد حركـات المقاومـة مـن خـلل التهديـد بـالتركيز علـى ضـرب "اإلسرائيليون" يحاولون الته
المدنيين اللبنانيين وتدمير البنية التحتية هناك، والتهديد باجتيـاح كامـل قطـاع غـزة وتصـفية كـل وجـود 

 عسكري وسياسي للمقاومة.
ان مــن عقــول هــذا العــدو المتحــرك والقــادر علــى التهديــد دائمــاا هــو مــن اســتطاع أن يجــدد انتــزاع األمــ

ونفــوس "اإلســرائيليين"، ولــم يجــدوا غيــر تجديــد الرهــان علــى عوامــل معنويــة مــن ناحيــة وافتراضــية مــن 
 ناحية أخرى.
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رهانــات قــادة الكيــان المعنويــة هــي مــن عمــق المكــون النفســي شــديد االخــتلل المــرتبط بعمــق "األزمــة 
مغتصـــباا لحقـــوق اآلخـــرين وأرضـــهم، فهـــم ال الوجوديـــة" لكيـــانهم، أي باعتبـــاره كيانـــاا طارئـــاا واســـتثنائياا و 

يراهنـون علـى أســلحة فائقـة التطــور وال علـى حليــف اسـتثنائي القـوة والــبطش والعـدوان بــل رهـانهم علــى 
عاملين يعتبرهما بني غانتس "عنصري التفوق اإلسرائيلي" من وجهة نظره، أولهما أنه "ال مفـر أمامنـا 

وهو هنا يسـير علـى قاعـدة "إحـراق المراكـب" التـي سـبق وليس لنا مكان آمن آخر نذهب إليه كشعب" 
 أن لجأ إليها القائد اإلسلمي طارق بن زياد عندما عبر بجنوده مضيق جبل طارق.

هذا ما يردده قادة جيش العدو اآلن ليس لجنودهم فقط بل لشعبهم أيضاا، وثانيهما: "هو الرجال الـذين 
ل"، ورهـــان، كمـــا يبـــدو، لـــيس إال امتـــداداا للرهـــان ينبغـــي لهـــم الحفـــاظ علـــى الحاضـــر وضـــمان المســـتقب

 األول.
أما الرهانات االفتراضية فأولهـا الرهـان علـى تفكـك الـوعي عنـد القيـادة الفلسـطينية واسـتحالة التوحـد أو 
حتى التوافق على مشروع فلسطيني بين السـلطة الفلسـطينية وحركـة "فـتح" مـن ناحيـة وحركـة "حمـاس" 

الرهــان علــى خلــق عــدو بــديل للعــرب غيــر "إســرائيل" وهنــا يكــون الرهــان  مــن ناحيــة أخــرى. وثانيهمــا
الحقيقــي علــى فرضــية اســتبدال قاعــدة الصــراع اإلقليمــي، بحيــث يســتبدل الصــراع العربــي "اإلســرائيلي" 

"إسرائيلي" ضد إيران، وهو بهـذا المعنـى رهـان مـزدوج، فهـو رهـان علـى تحـول الكيـان  -بصراع عربي 
دالا من كونه عدواا، وهو رهان على تركة الصـراع الجديـد خـارج "إسـرائيل" ألنـه الصهيوني إلى حليف ب

يـران وسـيكون باألسـاس بـين العـرب أنفسـهم علـى قاعـدة الصـراع الطـائفي  سيكون على أرض العرب وا 
 الكفيل بتدمير ما تبقى من عناصر وجودية للعرب، فهل تصدق هذه الرهانات؟

 26/6/2104الخليج، الشارقة 
 
 ى فرصة سانحة!األسر  

 د.أحمد جميل عزم
لــم تعــد قضــية األســرى الفلســطينيين فــي الســجون االســرائيلية وطنيــة وحســب، بمعنــى أّنهــا ليســت فقــط 
قضية تهم جزءا كبيرا مـن الشـعب الفلسـطيني، وليسـت قضـية إنسـانية وحسـب بـل هـي قضـية سياسـية 

سـطينية اإلسـرائيلية أكثـر ممـا اآلن، أكثر من أي وقت سابق؛ على صخرتها تحطمت المفاوضات الفل
تحطمت على صخرة القدس أو المسـتوطنات، وبمجـرد )اختفـاء( ثلثـة مسـتوطنين قبـل نحـو أسـبوعين 
شمال الخليل، حتى تبادر للذهن أّنهم اختطفوا ليكونوا رهائن لتبادل األسرى، ما يدل على التحفـز فـي 

 الشارع بشأن هذه القضية.
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ـــذ بدايـــة كـــان األســـرى دائمـــاا قضـــية ســـاخنة ـــات العســـكرية لتحريـــرهم بـــدأت من ـــل ذلـــك أّن العملي ، ودلي
الســـبعينيات علـــى األقـــل، ســـواء داخـــل فلســـطين أو حتـــى خارجهـــا، ولكـــن القضـــية اآلن أكثـــر إلحاحـــاا. 
واألسباب في ذلك متعددة، أولها، أّن انتقال ثقـل العمـل الفلسـطيني إلـى داخـل األراضـي المحتلـة، منـذ 

عدد المعتقلين، وثانيا، أّن األسرى يشعرون بأّن قضاياهم باتت معزولة سياسياا، مطلع الثمانينيات زاد 
بمعنى أّن حالة الجمود السياسي في الخارج، سواء بتراجع الحركة الوطنية والنضالية عمومـاا، لصـالح 
نضـــاالت مناطقيـــة محليـــة وفرديـــة، أشـــعرهم بفداحـــة الـــثمن الـــذي يدفعونـــه، وبانعـــدام األفـــق النضـــالي 

سياسي. بمعنى أّنهم كانوا في زمن فائت يشعرون أّنهـم جـزء مـن ثـورة مشـتعلة، أو أّن هنـاك عمليـة وال
سياسية تفاوضية، ستأخذ وضعهم بالحسبان، وكل هذا لم يعد مطروحا اآلن، وبالتالي ال يوجد سواهم 

بـالتفكير من يقرع الخزان، ويطالب بااللتفـات لهـم، بـأدوات مثـل اإلضـراب عـن الطعـام، وطلـب ذويهـم 
 بطرق للضغط على االسرائيليين.

أوقف األسرى، أو الجزء األساسي منهم، وغالبا سيلحق الجميع، إضـرابهم عـن الطعـام أمـس. لألسـف 
لـــم تتـــدخل أي دولـــة عربيـــة للوســـاطة ومحاولـــة تـــأمين اســـتجابة لمطالـــب األســـرى وقضـــاياهم العادلـــة، 

 يليين، أي األردن ومصر.خصوصا الدول ذات العلقات الدبلوماسية مع االسرائ
أول من أمس لم تمر تصريحات أمهات المستوطنين الثلثة المختطفين أمام لجنة حقوق اإلنسان في 
األمـــم المتحــــدة الســــتعطاف العــــالم بشــــأن أبنــــائهن دون رد، بــــل إنــــه قبــــل أن يتحــــدثن، خطــــب ممثلــــو 

حــرب، ويختطفــون المجتمــع  منظمــات حقــوق إنســان واتهمــوا االســرائيليين حتــى بــأّنهم يرتكبــون جــرائم
 الفلسطيني بأسره.      

مــن الظــواهر الجديــدة فــي نقضــاالت األســرى أّنهــم يبــادرون بمجموعــات صــغيرة وكبيــرة، وحتــى أحيانــاا 
علـــى نحـــو فـــردي، لإلضـــراب عـــن الطعـــام، وهـــو أســـلوب مـــؤلم جـــدا ومتعـــب جـــدا لألســـرى وألســـرهم 

 .ومجتمعهم، ولكن هذه هي طريقة قرع الخزان المتاحة
الغريــب أّن العــالم كلــه يتعــاطف مــع األســرى، باســتثناء الحكومــات. اإلجــراءات األخيــرة التــي أعلنتهــا 
الحكومــة الفلســطينية، مــن اتجــاه إلــى حــل وزارة شــؤون األســرى، وتكــوين هيئــة بديلــة، ســببها الــرئيس 

ت األســرى. احتجاجــات المــانحين الــدوليين، بتحــريض اســرائيلي علــى أن تــدفع أمــوال المــانحين لعــائل
بالعكس وكما شهدنا في لجنة حقوق اإلنسان هناك تفهم لحقيقة الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسـطيني 

 واألسرى.
بات األسرى جزءا أساسيا من أسباب تعثر المفاوضات، ويمكن ألي حكومة عربيـة أو دوليـة تريـد أن 

ترامــاا شــعبياا، أن تســعى للعمــل علــى تلعــب دوراا فــي عمليــة التســوية، بــل وأن تلعــب دوراا يلقــى قبــوال واح
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ملــف األســرى. والتحــرك يمكــن أن يكــون باتجــاهين، األول الضــغط والوســاطة ألجــل إطــلق األســرى. 
وعلــى ســـبيل المثـــال كانــت مصـــر جـــزءا مـــن الوســاطة فـــي صـــفقة إطــلق الجنـــدي الصـــهيوني جلعـــاد 

يمكـن لمصـر لعـب دور، خاصـة أّن شاليط، واآلن يعاد اعتقال األسرى الذين أطلقـوا حينهـا، فلمـاذا ال 
، فــــإّن ملفــــات االعتقــــال اإلداري،  خــــرق تلــــك الصــــفقة يهــــدد مكانــــة مصــــر كوســــيط. وفــــي اتجــــاه ثــــان 
واالضطهادات التي يتعرض لها األسرى الفلسطينيون خرق لحقوق االنسـان يمكـن متابعتـه، سـواء فـي 

 المنظمات الدولية أو مع الحكومات حول العالم.
ــذين اســتهدفوا فلســطينيين  هنــاك ملــف غزيــر مــن ــة المجــرمين ال التمييــز الصــهيوني، مــن حيــث معامل

ـــراد إثارتهـــا حـــول  ـــر عاديـــة، أو اآلن الضـــجة التـــي ي ـــة "ترفيهيـــة" غي ـــذين يحظـــون بمعامل وقتلـــوهم، وال
المستوطنين المختطفـين. وهـذه االزدواجيـة مـن شـأنها زيـادة االحتقـان فـي الشـارع الفلسـطيني والعربـي، 

كــن لحكومــات عربيــة أن تطــرح هــذا الوضــع باعتبــاره خطــرا أمنيــا، وهــو فعــل كــذلك، يهــدد وبالتــالي يم
بمزيد مـن تـوتر الشـارع الفلسـطيني والعربـي، المتـوتر أصـل، وتقـديم األمـر علـى أنـه قضـية رأي عـام، 

 وقضية أمن، تحتاج لعلج عاجل.  
 26/6/2104الغد، عّمان 

 
 مقدس؟ األمنيهل التنسيق  

 الةد.فايز أبو شم
أيها الفلسطينيون، ما الذي دهاكم؟ ماذا أصاب وطنيتكم؟ من الذي انتزع ألسـنتكم مـن حلـوقكم؟ وألقـى 
حجــراا فــي أفــواهكم؟ أيهــا الفلســطينيون، يــا أصــحاب فلســطين، يــا رجــال القســام، يــا أحبــة الجهــاد وأبــي 

روان البرغــوثي جهـاد، يـا كتائــب أبـو علــي مصـطفى، يــا كتائـب األقصـى، يــا سـرايا القــدس، يـا رفــاق مـ
وســعدات فــي الســجون، ويــا آالف المناضــلين الــذين تحــدوا وضــحوا، يــا آالف األســرى الــذين مــا زالــوا 
يقبعون في السجون، يا كل التنظيمات الفلسطينية التـي شـاركت يومـاا فـي النضـال، يـا كـل التنظيمـات 

أمهــات الشــهداء، يــا أيهــا الفلســطينية المقاومــة، يــا أصــحاب الصــواريخ التــي أوجعــت اإلســرائيليين، يــا 
 الجرحى، يا شرفاء فلسطين، ماذا حل بكم جميعاا؟ 

لمــاذا أنــتم صــامتون؟ لمــاذا لــم تصــرخوا، ولــم تغضــبوا، ولــم تثــوروا، ولــم تعترضــوا، ولــم تنفجــروا، حــين 
!!! هــل حقــاا  ســمعتم محمــود عبــاس يقــول بحضــرة اإلســرائيليين فــي رام هللا: إن التنســيق األمنــي مقــدسي

ســيق األمنــي مقدســاا؟ وهــل االنتفاضــة كانــت ســبباا فــي نكبــتكم؟ وهــل المقاومــة للمحتــل عــار، صــار التن
 والتنسيق األمني صار هو المعيار؟ 
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أيها الفلسطينيون، هل أنتم تقدسون المتعاونين مع األعداء؟ هل التعاون مع العـدو مقـدس؟ هـل تقـديم 
مطالــــب العــــدو األمنيــــة يخــــدم أرض المعلومــــات للعــــدو فــــي صــــالح أبنــــاء فلســــطين؟ هــــل االســــتجابة ل

فلسطين؟ هل طاعة المخابرات اإلسرائيلية عمل وطني؟ فما هو التنسيق األمني؟ التنسيق األمني هو 
التعاون بين المخابرات اإلسرائيلية وبين األجهزة األمنيـة الفلسـطينية، وتبـادل المعلومـات، والهـدف مـن 

قــاومين، ومصــادرة ســلحهم، والــزج بهــم فــي الســجون هــذا التعــاون هــو محاربــة المقاومــة، واعتقــال الم
 الفلسطينية أو اإلسرائيلية. 

لمــاذا كــان التنســيق األمنــي؟ وافــق أبــو عمــار علــى التنســيق األمنــي لفتــرة زمنيــة محــدودة مــدتها أربــع 
تــاريخ التوقيــع علــى اتفاقيــة القــاهرة، مقابــل قيــام دولــة فلســطينية ســنة  4/2/2664ســنوات، تبــدأ مــن 

مـن مسـاحة الضـفة الغربيـة إلـى  %60شرط أن تلتزم إسرائيل باالتفاقية التي تقضي بتسـليم ، ب2666
، فهــل تحقــق ذلــك؟ هــل 2661مــن ســنة  2الســلطة الفلســطينية فــي غضــون ثــلث ســنوات، فــي شــهر 

 . 2666من أراضي الضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو، وهل قامت الدولة سنة  %60سلمت إسرائيل 
يون الضــائعون بــين الرواتــب والمراتــب، ال تصــدقوا مــن يقــول لكــم: إن التنســيق األمنــي أيهــا الفلســطين

يخدم الفلسطينيين، إنه كذاب، وخائن، وعميل إلسرائيل، ألن نقل المرضى من غزة إلى إسرائيل لـيس 
دخـال البضــائع عبـر المعــابر لـيس تنســيقاا أمنيـاا، وتــوفير الغـاز والكهربــاء والوقـ ود لــيس تنسـيقاا أمنيــاا، وا 

تنسيقاا أمنياا، وكل هذا محكوم باالتفاقية االقتصادية الموقعة في باريس. أيها الفلسطينيون، من يقدس 
التنسيق األمني ال يقدس المسجد األقصى، وال يقدس حق العودة، وال يقدس دم الشـهداء، ومـن يقـدس 

ظـل المفاوضـات إلـى يـد  التنسيق األمني مع الصهاينة ال يقـدس األرض الفلسـطينية التـي تسـربت فـي
الصهاينة، ومن يقدس التنسيق األمني يحتقر التنظيمات الفلسطينية بمـا فـي تنظـيم حركـة فـتح، ألنهـم 
حملوا السلح يوماا، وأطلقوا النار على رأس مئـات الفلسـطينيين الـذين خـانوا الـوطن، ونسـقوا أمنيـاا مـع 

 المخابرات اإلسرائيلية.
  21/6/2104 ،ون الينأفلسطين 

 
 "الحق اإلسرائيلي" أعلى من الحقائق! 

 انطـوان شلحـت
الكاتـب اإلســرائيلي السـاخر كــوبي نيــف يـدأب دائمــاا علـى فضــح "األكاذيــب اإلسـرائيلية المتفــق عليهــا"، 

 وآخرها ما يتعلق بعملية خطف ثلثة مستوطنين إسرائيليين في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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ة يشير نيف على نحو خاص إلى كـذب تضـمنته تصـريحات لـرئيس في سياق التطّرق إلى تلك العملي
الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو خــلل حــديث هــاتفي مــع الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، ويؤيــده معظــم 
السـكان اليهـود، فحــواه أن إسـرائيل ال تقتـل أوالداا فلســطينيين بـل وتعـّرض نفســها للخطـر إلنقـاذهم، فــي 

فقط بقتـل أكبـر عـدد مـن األوالد اليهـود اإلسـرائيليين، مشـيراا إلـى حادثـة حين أن الفلسطينيين يشتغلون 
مقتل فتيين فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين خـلل نشـاطات إحيـاء يـوم النكبـة األخيـر، مـن دون 

 أن يثير ذلك أي ضجة داخل إسرائيل.
تتـبّجح دائمــاا أنهــا علــى ويمكـن العثــور فــي ثنايـا مــا كتبــه نيـف علــى اســتنتاج معّمـق مــؤداه أن إســرائيل 

حــّق رغـــم أي حقـــائق أو وقـــائع، وهــذا يثيـــر دائمـــاا فيهـــا اكتفــاء ذاتيـــاا، ويكـــبح أي محاولـــة للمراجعـــة أو 
 محاسبة النفس.

فــي كتابــه األخيــر "كيــف لــم أعــد يهوديــاا؟" ينــّدد األكــاديمي اإلســرائيلي شــلومو ســاند بعنصــرية إســرائيل 
ة كونـه يعـيش فـي واحـد مـن أكثـر المجتمعـات عنصـرية القائمـة فـي اليهودية مؤكداا أنه واع جيداا لحقيق

العــالم الغربــي، الفتــاا إلــى أن العنصــرية موجــودة فــي كــل مكــان تقريبــاا لكنهــا فــي إســرائيل غــدت بنيويــة 
بـــروح القـــوانين التـــي جـــرى ويجـــري ســـّنها، وت ـــدّرس فـــي جهـــاز التربيـــة والتعلـــيم، ومنتشـــرة فـــي وســـائل 

ـــه أن العنصـــريين فيهـــا ال يعرفـــون أنهـــم كـــذلك وال اإلعـــلم، واألمـــر المـــروّ  ـــر مـــن أي شـــيء برأي ع أكث
 يشعرون أبداا بوجوب االعتذار.

* * * 
وقبل أكثر من أربعة عقود وضع كاتب مسرحي إسرائيلي ساخر آخر هـو حـانوخ ليفـين الحـوار التـالي 

وعلـى حـق رغـم كـل  على لسـان رئيسـة الحكومـة اإلسـرائيلية وهـي تخاطـب العـرب وتقـنعهم أنهـا عادلـة
 الحقائق:

عامــاا وأنــا أفحــص نفســي وأكتشــف أّن لــدّي  12"حاولــت كثيــراا ولــم أجــد فــي نفســي أي نقيصــة. طــوال 
اســـتقامة وعدالـــة ال مثيـــل لهمـــا. وكـــل يـــوم يفـــاجئني هـــذا االكتشـــاف مـــن جديـــد. مســـتقيمة، مســـتقيمة، 

يومـاا واحـداا، فاإلنسـان مـن لحـم مستقيمة ومرة أخـرى مسـتقيمة وعادلـة. أقـول لنفسـي: ال تكـوني عادلـة 
 -ودم، ويجوز له أن يرتكب خطأ مرة واحدة. وهذا أمر طبيعي. لكـن ال. أنهـض فـي الصـباح وهـوب 

إذا أنا مستقيمة وعادلة مرة أخرى.  -إذا بي مستقيمة وعادلة! وفي الغداة أنهض في الصباح وهوب! 
 م أولد الرتكاب الحماقة".مستقيمة وعادلة! فأنا ل -مستقيمة وعادلة. هوب!  -هوب! 

 26/6/2104 ،النهار، بيروت
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 حماس تصديقينبغي  
 ايتان هابر
إن لم تحن هذه اللحظة اليوم فستحين غدا أو فـي الوقـت القريـب. سـتنظر العـائلت الـثلث مـن نـوف 

لشارع أيلون وتلمون والعاد ذات صباح من نوافذ بيوتها بعد ليلة اخرى من النوم القلق، ليتبين لها أن ا
قـــد خـــل مـــن النـــاس فجـــأة. ســـتختفي فـــرق االعـــلم المثرثـــرة. وســـيقل رنـــين اجهـــزة الهـــاتف فـــي البيـــوت 
الثلثــة. وينتقــل االســرائيليون والحكومــة والجــيش الــى موضــوع م لــح آخــر ويتبــين للعــائلت أنهــا بقيــت 

 وحدها في المعركة الثقيلة. وستكون تلك لحظة م رة ومؤلمة وقاسية.
لك بالطبع بأن يسمع أحد الجنود من اآلالف الذين يتجولون اليوم فوق تلل "يهودا قد يحدث عكس ذ

والسامرة" صوت تدحرج حجـارة أو حـديثا هامسـا مـن داخـل كهـف أو بئـر مـاء أو قبـو فيجـدون الفتيـان 
 الثلثة أصحاء سالمين.

لــــب علــــى ويصــــدر متحــــدث الجــــيش االســــرائيلي اعلنــــا عــــن ذلــــك بعــــد ثــــوان فــــي محاولــــة يائســــة للتغ
االشــاعات التــي ســتنتقل فــي الهواتــف الذكيــة والشــبكات االجتماعيــة. وقبــل أن يصــل المخطوفــون الــى 
بيوتهم تتلقى القناة االولى أحدهم كي ي حدثها عما كان. وي نقل الثاني فـورا الـى عدسـات تصـوير القنـاة 

فــأوالدهم ســيكون عنــدهم ســنين الثانيــة والثالــث الــى القنــاة العاشــرة. وينتظــر اآلبــاء واالخــوة واألخــوات، 
 طويلة بعد ذلك.

وقبــل ذلــك ســيبارك المخطــوفين الــذين أطلــق ســراحهم رئــيس الدولــة التــارك عملــه واآلخــر الــداخل، ولــن 
يضــيع رئــيس الحكومــة الفرصــة بــالطبع، وســيقول رئــيس هيئــة االركــان كلمــات دافئــة ويســتعرض قائــد 

نطق؟ نحن مسـتعدون للـذهاب حتـى نهايـة العـالم كـي المنطقة العمليات التي تمت. ماذا نقول وبماذا ن
تحين هذه اللحظة. لكن الـيكم عـددا مـن النصـائح تصـدر عـن تجربـة سـنين طويلـة الـى أن تحـين هـذه 

 اللحظة.
. ينبغي تصديق حماس. إن هذه النصيحة تناقض في الحقيقة كل ما علمونا إياه الى اليوم وهو أن 2

جربـة فـي السـنوات االخيـرة تـدل علـى أنهـم يقولـون الصـدق مـرات العـرب كـاذبون كبـار وهـاذين لكـن الت
أنهـا ال  –ونقـول يبـدو مـرة اخـرى  –كثيرة. فاذا كانت حماس تزعم أنها ال تعلم أين المخطوفين فيبـدو 

تعلــم. قــد يكــون االختطــاف بــل شــك ثمــرة مبــادرة فرديــة مــن عــدد مــن المحليــين "نجحــوا فــي ذلــك". فــي 
كانوا يؤمنون هنا بأن كل شيء منظم من أعلى، من القيادة العليا فـي تـونس، بداية االنتفاضة االولى 

وتبين سريعا أنهم ال يعرفون هناك شيئاا. وأرادوا عندنا اعتقال القـادة ولـم يعلمـوا أن االنتفاضـة لـم يكـن 
 لها قادة.
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. ينبغــــي عــــدم تصــــديق القصــــص واالشــــاعات. فــــي الفتــــرة القريبــــة ســــتحاول منظمــــات "ارهــــاب" أن 2
تصــيبكم بــالجنون. وســيكون مــن الصــعب جــدا علــيكم أال تتعلقــوا بــأدنى إشــاعة. حــاولوا. مــا زال يوجــد 
ــذين اجتمعــوا علــى جبــل الكرمــل حينمــا أ شــيع دخــول غواصــة ســلح  بيننــا كثيــرون يــذكرون اآلالف ال

 البحرية "ديكر" الى ميناء حيفا.
ميزات لكن حازي شاي مثل كـان مأسـورا . استخباراتنا ال تعلم كل شيء. هي في الحقيقة أعظم المت3

مدة سنة وأكثر ولم نعلم أنه حي. يعلم الخاطفون أن ثمن المخطوف الحي أغلى كثيرا من جثته ولهذا 
 عليه حياا اذا لم يحدث خلل. لإلبقاءسيبذلون الكثير 

لــذي . ال يوجــد نقــص مــن "المخــربين". مــن المؤكــد أنكــم تقــرأون عــن قاتــل المقــدم بــاروخ مزراحــي ا4
اعتقــل وتبــين أنــه أ فــرج عنــه فــي صــفقة شــاليط. ولــيس عرضــا أن يحــاولوا إبــراز هــذه الحقيقــة ليبرهنــوا 
للجمهور على أن الذين اعترضوا على الصفقة كانوا على حق. فاذا كنتم تعتقدون اعتقادهم وت صرون 

فهــذا  –بنــاؤكم التــي تلئــم بــل شــك مــواقفكم السياســية الــى أن ي ختطــف أ –علــى "المصــلحة القوميــة" 
حقكـــم. وســـيكون رئـــيس الـــوزراء ووزراؤه أبطـــاال مـــثلكم الـــى أن يعـــرض "المخربـــون" أبنـــاءكم ومطـــالبهم 
عــوض االفــراج عــنهم. فــاذا حــدث ذلــك فيحســن أن تعلمــوا أن آالفــا مــن األســرى والقتلــة قــد أ فــرج عــنهم 

ين" نقص فـي شـيء واحـد بعد انهاء فترات سجنهم وفي نطاق صفقات مختلفة. وال يوجد عند "االرهابي
 هو القوة البشرية. إننا نقاتل اآلن أحفاد أوائل رجال فتح في ستينيات القرن الماضي وال نرى النهاية.

يـال فـل تتركـوا الحكومـة  وهاكم نصيحة أخيرة: اذا كنتم تريدون أن تروا في البيت نفتـالي وغيـل عـاد وا 
ر اليــوم ممــا ك تــب هنــا ألن أوالدكــم وأوالدنــا والجــيش ونحــن. عنــدنا حلــم أن تضــحك الدولــة كلهــا وتســخ

 عادوا أصحاء سالمين الى بيوتهم. 
 أحرونوت يديعوت 

  26/6/2104الحياة الجديدة، رام هللا 
 
 أيها االخوة": الجيش االسرائيلي نزل عن الشجرة عودواعملية " 

 عاموس هرئيل
لفتيــان فــي غــوش عصــيون، بــدأ رئــيس هيئــة االركــان بنــي غــانتس بعــد اســبوعين تقريبــا مــن خطــف ا

يخفـض بالتـدريج مســتوى توقعـات الجمهـور لنتــائج عمليـة "عـودوا أيهــا االخـوة". فقـد قــال غـانتس أمــس 
األول أمـــام الســـماعات وعدســـات التصـــوير قـــرب المنطقـــة التـــي تنحصـــر فيهـــا اعمـــال التمشـــيط قـــرب 

 الخليل: "كلما مر الوقت زاد الخوف على حياة المخطوفين".
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وجــود جثــث المخطــوفين أو، وهــو  –ي العــام المكانيــة أن تنتهــي العمليــة الــى اســوأ حــال إن اعــداد الــرأ
لـيس مـن عمـل الجـيش االسـرائيلي بالضـرورة. لكـن فـي  –أفظع من ذلـك، اسـتمرار اللغـز شـهورا كثيـرة 

وقت يكرر فيه سـائر المتحـدثين الرسـميين مـرة بعـد اخـرى الصـيغة الملزمـة وهـي أن "فـرض العمـل أن 
أحيــاء"، وســع غــانتس النطــاق قلــيل فقــال إن هــذا هــو الفــرض حقــا مــع عــدم وجــود أدلــة قاطعــة الثلثــة 

اخرى، لكن الوقت الذي يمر واالعتماد على تجربة الماضي ومعطيات مختلفة يثيرها التحقيق الحـالي 
ال تبشر بالخير. إن عدم وجود دليل على حياة المخطوفين قد يشهد على أن الخاطفين في حال فرار 
بل قد يكونـون انصـرفوا مـن المنطقـة بـرغم أن هـذا االمكـان الثـاني لـيس هـو التقـدير الـذي يغلـب علـى 

 جهاز االمن.
وأعلــن الجــيش االســرائيلي فــي نفــس الوقــت بــأن العمليــة نفســها ستســتمر لكنهــا ســتعود للقتصــار علــى 

ن العمليــة. وبهــذا غايتهــا الرئيســة وهــي العثــور علــى المخطــوفين واالمســاك بخليــة حمــاس المســؤولة عــ
أ علــن رســميا عــن التوجــه الــذي بــدت تباشــيره فــي مطلــع االســبوع وهــو مضــاءلة النشــاط الــذي صــاحب 
العمليــة فــي االســبوع الماضــي فع رضــت علــى أنهــا معركــة شــاملة علــى حمــاس. إن اعتقــال نحــو مــن 

مداهمـــة مـــن رجـــال المنظمـــة واعـــادة مـــن أ فـــرج عـــنهم فـــي صـــفقة شـــاليط الـــى االعتقـــال، وحملـــة  300
كل هذه االتجاهـات اسـتنفدت نفسـها. وأزال الجـيش ايضـا  –مكاتب جمعيات "الدعوة" الموالية لحماس 

أمس األول عددا من الحواجز التـي نصـبت فـي منطقـة الخليـل. وفـي الليلـة بـين يـوم االثنـين والثلثـاء 
يوميـة فـي الفتـرة التـي اعتقل اربعة فلسطينيين في الضفة وهو عدد أقل كثيرا من متوسط االعتقاالت ال

 سبقت االختطاف.
يبــدو أن "الجــيش االســرائيلي نــزل عــن الشــجرة" فــي حكمــة. فقــد نشــأت هــذه االهــداف مــن العــدم تقريبــا 
حينما بحثت الحكومة في االسـبوع الماضـي عـن رد مناسـب علـى االختطـاف. لكـن منـذ اللحظـة التـي 

كان الفلســطينيين فــي المــدن والقــرى، وألن أفضــت فيهــا عمليــات االعتقــال الــى احتكــاك متزايــد مــع الســ
أكثر االعتقاالت خارج منطقة الخليل لم تخدم دفع التفتيش قدما، فضلوا فـي الجـيش الكـف عـن ذلـك. 
وصدرت االشارة بذلك حينما أ رسلت ألوية المشاة لتمشـط المنطقـة المفتوحـة شـمال غـرب الخليـل علـى 

ون مواجهـــات ســـافرة بـــين هيئـــة القيـــادة العامـــة حســـاب النشـــاط اآلخـــر. وتـــم كـــل ذلـــك بضـــبط للـــنفس د
ـــة "الرصـــاص  ـــذي حـــدث فـــي عـــدد مـــن المراحـــل الحرجـــة مـــن عملي والمســـتوى السياســـي مـــن النـــوع ال

. لكـن معضـلة الحكومـة اآلن أكثـر تعقيـدا بكثيـر مـن معضـلة الجـيش. 2006المصبوب" في غزة في 
نــة علــى انجــازات للعمليــة التــي بــدأت ألنــه مــع عــدم وجــود منفــذ اســتخباري قــد يزيــد الضــغط العــام للبره

 أصل من موقع متخلف اسرائيلي بسبب نجاح حماس في تنفيذ االختطاف نفسه.
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وفي غضون ذلك تسجل تصريحات اخرى من المجتمع الدولي منها انتقاد مـا زال منضـبطا الـى اآلن 
ى ذلـك أمـس األول لنشاط الجيش االسرائيلي ولقتل اربعة شباب فلسطينيين في المواجهـات. وانضـم الـ

طوني بلير، مبعوث الرباعية الدولية. وبرغم الجهـد االسـرائيلي اكتفـت الواليـات المتحـدة ودول االتحـاد 
ــالتعبير عــن العطــف علــى مأســاة عــائلت المخطــوفين ال أكثــر مــن ذلــك. وفــي  االوروبــي الــى اآلن ب

رائيلي ال يبـدو االمـر كـذلك الوقت الذي سيطر فيه االختطاف تماما علـى برنـامج العمـل الـوطني االسـ
في واشنطن أو في لندن. ويبدو في نظرة من هنـاك أن خطـف الفتيـان يبـدو مثـل نـذير سـوء آخـر مـن 

 منطقة انحرفت كلها عن سكة الحديد.
في نظرة من بعيد تختلط االخبار من اسرائيل بتقارير صحفية عن اختطافات وعمليات انتحارية قاتلة 

ريا والعــراق وفــي لبنــان بقــدر أقــل. وحينمــا ي قصــف مشــاهدو التلفــاز فــي واعمــال ذبــح جماعيــة فــي ســو 
الغرب كل يوم بأفلم فيديو توثق اعدام مـدنيين ت طـرح جثـثهم فـي أخاديـد كمـا يفعـل رجـال القاعـدة فـي 
العراق وسوريا يضعف األسى الختطاف الفتيان وبين يديه الفوضـى العارمـة. وفـي حالـة سـفر أمهـات 

االسرائيليين الى مجلس حقوق االنسان التابع للمم المتحدة، كان عدم االكتراث وبلدة الفتيان الثلثة 
 الحس أكبر بازاء التوجه المعادي السرائيل المعلن الذي تلتزم به المنظمة منذ سنين كثيرة.  
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