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*** 
 
 اسمي بخطف المستوطنين"هآرتس": الشاباك يتهم رسميًا األسيرين المحررين أبو عيشة والقو  .0

( بشسكل رسسما ايسسيرين المحسررين 6-26القدس المحتلة: اتهم جهاز الشاباك مساء أمسس الممسيس  
فا صسفقة ووفساء ايحسرارو مسروان القواسسما وعمسار أبسو عيشسة اللساين ينتميسان لحركسة حمساس بسالو و  

 ن.مل  عملية مط  الجنود الصهاينة الثالثة فا المليل  بل حوالا أسبوعي
وحسب صحيفة هآرتس؛ جاء إعالن الشاباك مساء أمس بعسد تككسدم مسن امتفساء ايسسيرين مسن بيتيهمسا 
فسسسا حسسسا ومسسساراسو بالمليسسسل  بسسسل ثالثسسسة أيسسسام مسسسن عمليسسسة المطسسس  وفشسسسل عمليسسسات الجسسسي  الصسسسهيونا 

 والمنظومة ايمنية فا الوصول إليها حتا هام اللحظة.
مضاعهم للتحقي ق بعد تلقا ايجهزة ايمنية معلومات عن امتفائهم ولكنه وتم اعتقال اوي ايسيرين وا 

 لم يتوصل إلا معلومات تؤدي إليهما ليفرج عنهم الحقًا.
عاًمسا معروفسان فسا أوسساط الساراس العسسكري  32عاًمسا و 30واكرت الصسحيفة أن ايسسيرين المفقسودين 

 سجون الصهيونية.لحركة حماس، واعتقال أكثر من مرة بسبب نشاطهم فا السجون السلطة وال
اعتقاله الشاباك  2891أن القواسما من مواليد  -نقال عن مصادر فا الشاباك-وأوضحت الصحيفة 

 بل أربعة أعوام يكثر من مرة واعتر  بانتمائه للاراس العسكري لحركة حمساس، واالشستراك فسا تسدريب 
 .    2022ارس عام عسكري فا منطقة المليل و ضا فا السجن عشرة أشهر وأفرج عنه فا شهر م

و ضسسا فسسا االعتقسسال  2001اعتقسسل يول مسسرة فسسا شسسهر نسسوفمبر عسسام  2892وأبسسو عيشسسة مسسن مواليسسد 
كمسا اعتقسل  2007اإلداري حوالا نص  عام، وأفرج عنسه، ثسم اعتقسل مسرة أمسرش فسا شسهر أبريسل عسام 

 عندما حاول إلقاء عبوة ناسفة علا  وة للجي  الصهيونا. 2001والدم فا عام 
ل القواسما حالً ا فا المليل ومتزوج وينتظر مولودم، وهو ابن أما القائد الكبير بكتائب القسام ويعم

 .2003الجناح العسكري لحركة حماس عبد هللا القواسما والاي اغتالته وإسرائيلو فا العام 
 27/6/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 على الفتية المختطفين أحياء وأصحاء عباس: السلطة الفلسطينية ستبذل كل الجهود للعثور .2

من موسكو، أن االكاديمية  26/6/2104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، اكرت 
الروسية، -الدبلوماسية الروسية فا موسكو منحت بالاكرش ايربعين للعال ات الرسمية الفلسطينية

 الرئيس محمود عباس، أمس الدكتورام الفمرية.
ئيس شهادة الدكتورام الفمرية، من رئيس ايكاديمية يفغينا باجانو ، بحضور عدد كبير وتسلم الر 

 من الشمصيات الروسية الهامة.
و ال عباس، فا كلمة ألقاها فا حفل أ يم فا ايكاديمية لهام المناسبة، وسكظل أعتز بشهادة 

رسل الدبلوماسية الروسية  الدكتورام الفمرية، ينها صادرة من أكاديمية عريقة، مرجت اآلال  من
 ايكفاء الا العالم.

وحول ما آلت إليه عملية السالم، جدد الرئيس التزامه بالسالم، و ال: ومستعدون للعودة إلا 
المفاوضات، لمدة تسعة أشهر أمرش، إاا ما  امت إسرائيل بإطالق سراح الدفعة الرابعة من  داما 

ولا فا حال استئنا  المفاوضات لترسيم الحدود، طبقا ايسرش، وعلا أن تكرس ايشهر الثالثة اي
، وأن تو   إسرائيل كل نشاطاتها االستيطانية مالل هام الشهور 2867لحدود الرابع من حزيران 

 الثالثةو.
شمصية رسمية روسية، إضافة إلا أول ممثل لمنظمة التحرير  29من جانب آمر  لد الرئيس 

حوم محمد الشاعر، أوسمة وميداليات، لمناسبة الاكرش ايربعين الفلسطينية فا موسكو العميد المر 
 الروسية. -للعال ات الرسمية الفلسطينية

أما علا الصعيد الفلسطينا الداملا فقد  منا فا منظمة التحرير الفلسطينية بإيفاد وفد من القيادة 
قلين، وال تحتوي علا إلا غزة، وتم االتفاق علا تشكيل حكومة توافق وطنا من التكنو راط والمست

أي تمثيل للفصائل، كمطوة علا طريق إنهاء االنقسام، وكالك إجراء االنتمابات الرئاسية والتشريعية 
مالل ستة أشهر، بهد  تجديد الشرعيات الفلسطينية. وبالفعل تم تشكيل الحكومة، و لنا للجميع بكن 

سة منظمة التحرير، وباالعترا  بإسرائيل، هام الحكومة المشكلة من المستقلين تلتزم بسياساتنا، وسيا
ونبا العن ، والوفاء بتعهداتنا فا االتفا ات المو عة، و د حظيت تلك الحكومة بموافقة جميع الدول 
الشقيقة والصديقة، بما فا الك روسيا االتحادية والواليات المتحدة، واالتحاد ايوروبا، الاين رأوا 

 يب الوضع الداملا الفلسطينا.جميعًا بكن الك يصب فا مصلحة ترت



 
 

 

 

 
           6ص                                     3260 العدد:     27/6/2104 الجمعة تاريخ:ال
 

أن الرئيس الفلسطينا، محمود عباس، أكد أن السلطة  26/6/2104، 48عربوأضا  مو ع 
متفائل بشكن »الفلسطينية ستبال كل الجهود للعثور علا المستوطنتين الثالثة الممتطفين، مؤكدا بكنه 

 «.تجديد المفاوضات مع إسرائيل
ئيلية فا موسكو، غدعون كوتس، بعد لقائه مع الرئيس الروسا و ال عباس لمراسل اإلااعة اإلسرا

فالديمير بوتين ومسؤولين روس:و إن السلطة الفلسطينية ستبال كل الجهود للعثور علا الفتية 
 الممتطفين أحياء وأصحاءو.

متكثر جدا من »، وأشار إلا أنه «متفائل بشكن تجديد المفاوضات مع إسرائيل»وأضا  عباس إنه 
إلسرائيل فا حديثه مع « صديق وشريك»الرئيس اإلسرائيلا شمعون بيرس الاي وصفه بكنه أ وال 

 «.كلنا أصد اء السالم -أنا فعال هكاا»الرئيس أوباما. وأضا  
 
 بسيسو: لم نجد حاًل لرواتب موظفي غزة إال صندوق اإلعمار القطري .3

، د. إيهاب بسيسو، ان الحكومة لم وكاالت:  ال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطنا–رام هللا  -غزة
تجد حال إليصال المنحة القطرية الماصة برواتب موظفا حكومة غزة السابقة إال عن طريق 
صندوق لجنة إعمار  طاس غزة القطري، مشددا علا أن اللجنة اإلدارية والقانونية التا شكلت للنظر 

 فا التضمم الوظيفا فا  طاس غزة ال تزال تواصل أعمالها.
أضا  د. بسيسو فا بيان صحفا أن هاا الحل يعد مناسبا للجميع حيث انه سيتم تحويل جزء من و 

ايموال المتواجدة فا الصندوق إلا البريد، منوها إلا أن هاا المقترح لم يلق موافقة  طرية حتا 
 اآلن، وان حكومة الوفاق تنتظر ردها عليه. 

حل أزمة رواتب موظفا غزة، فمنا أن أعلنت  طر و ال بسيسو: وإن الحكومة بالت  صارش جهدها ل
مليون دوالر شهريا لرواتب موظفا غزة، رفضت البنوك استالم هام ايموال  20استعدادها لتحويل 

 موفا من تعرضها لمضايقات من الجانب اإلسرائيلاو.
 وبين بسيسو ان الحكومة تتجنب  در المستطاس ملق أزمة حصار أمرش تكون ها ضحيتها بسبب
تهديدات إسرائيل بقطع أموال المقاصة، وو   التحويالت المالية للحكومة فا حال حولت ها 

 ايموال لرواتب موظفا غزة.
وكش  بسيسو عن أن رئيس الوزراء د. راما الحمد هللا حاول عن طريق موفد ايمم المتحدة إلا 

رواتب موظفا حكومة غزة  الشرق ايوسط روبرت سري معالجة مشكلة ايصال ايموال القطرية لدفع
السابقة، لكن ايمور تعثرت بسبب تصريح وزير المارجية اإلسرائيلا افيغدور ليبرمان ايمير بهاا 
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وحول أزمة كهرباء غزة، أكد بسيسو أن الحكومة اتمات  رارا بتغطية الضريبة المضافة علا  الشكن.
مع  دوم شهر رمضان المبارك للتمفي  الو ود الصناعا المورد لمحطة توليد الكهرباء بقطاس غزة، 

 عن سكان القطاس وتجاوز أزمة الكهرباء.
وحول معبر فتح معبر رفح الحدودي  ال بسيسو إن جهود الحكومة متممة لجهود القيادة من لفتحه 
وحل كل القضايا العالقة بما ينسجم مع حقوق شعبنا وعلا أال يتعارض الك مع ايمن القوما 

 المصري.
 6/6/2104لجديدة، رام هللا، الحياة ا

 
 إضراب موظفي الحكومة في غزة يمثل اختبارًا التفاق المصالحة .4

ال  موظ  حكوما عينتهم حركة حماس فا  طاس غزة يوم  40أميرة فهما: أضرب نحو -غزة 
المميس فا مال  علا ايجور  د يمثل امتبارا لمدش صمود الحكومة الفلسطينية الجديدة التا 

 اسابيع فقط فا إطار اتفاق المصالحة.تشكلت  بل 
وأغلقت جميع المكاتب الحكومية فا  طاس غزة نتيجة إضراب اليوم الواحد لكن أ سام الطوارئ 

 بالمستشفيات ظلت مفتوحة فيما ظلت الشرطة ترا ب الشوارس.
نين لدش وأثارت الحكومة الجديدة ومقرها مدينة رام هللا بالضفة الغربية غضب موظفا الحكومة المعي
 حماس حين  الت انها ستمضعهم للتد يق  بل دفع رواتبهم وها عملية  د تستغرق شهورا.

و ال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين الاين عينتهم حماس ان اإلضراب هو مطوة أولا وتحاير 
 مبدأي لحكومة المصالحة.

 وطنا.و ال لرويترز هاا االضراب هو مطوة أولا تحايرية لحكومة التوافق ال
ونحن نريد ان يتم االعترا  بالموظفين من  بل السلطة الفلسطينية ااا لم يكن هناك استجابة من 

 حكومة الوحدة فسنقوم بتصعيد احتجاجاتنا.و
 26/6/2104وكالة رويترز لألنباء، 

 
 "رأي اليوم": تهنئة عباس لألسد اشترطتها دمشق لتسمح بتفعيل لجنة أمالك المنظمة وفتح .5

أنه من الواضح أن غزل الرئيس  ”رأي اليوم”فرح مر ه: بحسب معلومات حصرية لس-عمان-مرأي اليو 
الفلسطينا محمود عباس برسالته التا ارسلها امس لنظيرم السوري بشار ايسد لم يُرق للقطريين، ما 

 .”بغضب“تطلب من ايميرين معاتبة عباس 
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ا ملقه، بدا ممتلفا عما كان ممطط له، مشهد حلفاء السلطة الجدد الاي يحاول الرئيس الفلسطين
مصوصا إاا لم ننس أن عباس بدأ بمالفات مع  طر مصوصا علا مل  المنحة المالية، يقابله 

 اندماج بالمحور المقابل بالضرورة.
تؤكد  طعيا أن الرئيس السوري اشترط عليه اعالن مو   واضح  ”رأي اليوم“المعلومات المؤكدة لدش 

التابعة لمنظمة التحرير  ”حصر للملكيات“، ليسمح للجنة شكلها ايمير بإجراء من االزمة السورية
 الفلسطينية ولحركة فتح بوجه ماص فا سوريا.

ان هام الرسالة جاءت طبيعية تماما،  ”راي اليوم”ولكن مصادر مقربة من الرئيس عباس اكدت لس
 ية لم تتو  .الا سور  ”فتح“فالعال ات بين سورية والسلطة  وية، ووفود حركة 

 27/6/2104رأي اليوم، لندن، 
 
 مشعل يطالب إيران بدعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني .6

طهسسسران: بعسسسث رئسسسيس المكتسسسب السياسسسسا لحركسسسة حمسسساس مالسسسد مشسسسعل برسسسسالة للسسسرئيس اإليرانسسسا حسسسسن 
اد روحانا، طالبه فيها بدعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطينا فا مواجهة الغطرسة الصسهيونية. وأفس

مراسلنا فا طهران أن مشعل عبر فا مستهل الرسالة عن تحيته و يادة حركة حماس للرئيس اإليرانا 
 متمنيا له وافر الصحة وللشعب اإليرانا التقدم واالزدهار.

 20وأرفق الرسالة بماكرم حول حملة العقوبات الصسهيونية التسا يشسنها جسي  االحستالل منسا أكثسر مسن 
 و طاس غزة.أيام فا الضفة الغربية 

وأعسسرب مشسسعل عسسن أملسسه أن تلقسسا الرسسسالة ايمسسل المعهسسود والتحسسرك المسسكمول مسسن السسرئيس والدولسسة فسسا 
 إيران؛ للدفاس عن الشعب الفلسطينا وصمودهم فا وجه الغطرسة الصهيونية.

 27/6/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 تمرار بالتخبط وتغطية للفشلحماس: اتهام االحتالل بعض األسماء بتنفيذ عملية الخليل اس .7
غسسزة:  السست حركسسة حمسساس إنال إعسسالن االحسستالل بعسسض ايسسسماء التسسا يتهمهسسا بتنفيسسا عمليسسة المليسسل هسسو 
استمرار لحالة التمبط. وأوضح الناطق باسم الحركسة سساما أبسو زهسري فسا تصسريح مقتضسب الممسيس 

حسسسستالل فسسسسا تحقيسسسسق أيال  مسسسسن ( أنال هسسسساا اإلعسسسسالن ومحاولسسسسة للتغطيسسسسة علسسسسا الفشسسسسل السسسساريع لال26-06 
 ايهدا  التا أعلن عنهاو.

 26/6/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 حماس: حكومة الوفاق تكرس االنقسام ولم تحقق أي أجزاء تصالحية حتى اآلن .8

غزة: عبالرت حركة حماس المميس عن استيائها من تعامل حكومة التوافق السوطنا تجسام أزمسة رواتسب 
 لسابقة، مؤكدة أنها تكرس االنقسام ولم تحقق أي أجزاء تصالحية حتا اآلن.موظفا حكومة غزة ا

و سسال النسساطق باسسسم الحركسسة سسساما أبسسو زهسسري فسسا تصسسريح صسسحفا وصسسل المركسسز الفلسسسطينا ل عسسالم 
(: وتعبسسر حركسسة حمسساس عسسن اسسستيائها مسسن تعامسسل حكومسسة التوافسسق 6-26نسسسمة عنسسه، اليسسوم الممسسيس  

ها عن صر  رواتب الموظفين رغم التزام الحكومة القطرية بتقديم مسساعدة تجام أزمة الرواتب وتقاعس
 مالية لميزانية السلطةو.

وأشسسار أبسسو زهسسسري إلسسا أن إصسسرار حكومسسسة التوافسسق علسسا حسسسل مشسسكلة رواتسسب مسسسوظفا غسسزة بعيسسًدا عسسسن 
ضسد  ميزانية السلطة ودليل علا أن ايزمة سياسية، وأن هناك سياسة تمييز مطيسرة تمارسسها الحكومسة

 الموظفين فا غزةو.
وأضا  ووهو مسا يؤكسد أن إجسراءات حكومسة التوافسق ال زالست امتسداًدا لحكومسة رام هللا السسابقة، وتكسرس 

 االنقسام ولم تحقق أي أجواء تصالحية حتا اآلنو.
 26/6/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ب السلم األهلي بلبناناألحمد يلتقي بري: المخيمات الفلسطينية لن تكون إحدى أدوات ضر  .9

التقسسا عضسسو اللجنسسة المركزيسسة لحركسسة فسستح عسسزام ايحمسسد يرافقسسه وفسسد مسسن الحركسسة رئسسيس مجلسسس النسسواب 
اللبنسانا نبيسسه بسسري فسا بيسسروت. و سسال ايحمسسد: وتشسرفنا بلقسساء السسرئيس بسسري فسا إطسسار العال سسات ايمويسسة 

تحيسسات السسرئيس أبسسو مسسازن، وجسسرش اطسسالس  والتنسسسيق السسدائم مسسع دولتسسه مسسن القيسسادة الفلسسسطينية، ونقلنسسا لسسه
دولته علا ايوضاس التا تمر بها القضية الفلسطينية، مصوصًا فا الفترة ايميرة بعد انسداد عمليسة 
السالم نتيجة تعنت المو   اإلسرائيلا، وما تبع الك من تصعيد إسرائيلا مطير تمثل بالعدوان علا 

الماضسسسيين بمشسسساركة  طعسسسان المسسسستوطنين، سسسسواء فسسسا المنسسساطق الفلسسسسطينية مصوصسسسًا فسسسا ايسسسسبوعين 
 تصعيد أعمال االستيطان ومحاوالت تهويد القدس أو تهديد المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيهاو.

أضا : وأطلعنا دولته أيضًا علا المطوات العملية التا تمت علا طريق إنهاء االنقسسام فسا السساحة 
نا، بحيث أكد دولته دعم هام المطوة ايساسية والمهمسة مسن الفلسطينية وتشكيل حكومة التوافق الوط

اجل تعزيز النضال الفلسطينا والعربا فا وجسه ايطمساس اإلسسرائيلية والمارجيسة بالمنطقسة. كمسا جسرش 
بحسسث التطسسورات فسسا المنطقسسة العربيسسة وهسساا التسسوتر المتصسساعد فسسا معظسسم اي طسسار العربيسسة ومصوصسسًا 
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نسه جسزء مسن ممطسط ال يريسد اال الشسر يمتنسا العربيسة. ولعسل التسوترات فسا المشر ية منها، والساي يبسدو أ
لبنسان فسسا اييسسام ايميسسرة واسسستهدا  أمنسه واسسستقرارم هسسا جسسزء مسسن هساا الممطسسط المعسسادي، والسساي ال بسسد 
مسسن التنسسسيق المشسسترك إلحباطسسه، مصوصسسًا بسسين الجسسانبين اللبنسسانا والفلسسسطينا. و سسد بحثنسسا السسك بكسسل 

اسسسستقرار المميمسسسات الفلسسسسطينية و طسسسع الطريسسسق علسسسا القسسسوش والعناصسسسر الغريبسسسة التسسسا التفاصسسسيل وسسسسبل 
 تحاول التسلل إلا المميمات الفلسطينية وزجها لتكون أحد أدوات ضرب السلم ايهلا فا لبنان. 

وأكسدنا لدولسسة السرئيس بسسري أننسسا نقس  بكسسل  سوة مسسع الدولسسة اللبنانيسة ومسسع كسل القسسوش الميسسرة فسا لبنسسان مسسن 
التصدي لهام المحاوالت ومنسع اي محاولسة لسزج المميمسات الفلسسطينية لتكسون احسد أدوات تمريسب اجل 

السسسسلم ايهلسسسا فسسسسا لبنسسسان. ورحسسسسب دولتسسسه بسسسسالمطوات العمليسسسة التسسسسا بسسسدأت فسسسسا المميمسسسات الفلسسسسسطينية 
جسزأ بالتنسيق مع الدولة اللبنانيسة مسن اجسل المحافظسة علسا ايمسن واالسستقرار فيهسا، ين السك جسزء ال يت

 من ايمن واالستقرار فا الساحة اللبنانيةو.
ونقل ايحمد إلا بري رسالة تهنئة بحلول شهر رمضان مسن رئسيس المجلسس السوطنا الفلسسطينا سسليم 

 الزعنون.
 27/6/2104المستقبل، بيروت، 

 
 قدس برس: الفصائل الفلسطينية تجري مشاورات حول مستقبل غزة حال فشل المصالحة .01

شفت مصادر فلسطينية موثو ة النقاب عن أن مشاورات تجري هام اييام بين عسدد غزة  فلسطين(: ك
من الفصائل الفلسطينية فا غزة ومارجها حول مستقبل القطاس فا حال فشل حكومة التوافق والبحث 

 عن بدائل مناسبة إلدارة القطاس.
أن هسام المشساورات وأوضحت هام المصسادر، التسا تحسدثت لسس و سدس بسرسو وطلبست االحتفساظ باسسمها، 

تسسكتا فسسا ظسسل التعثسسر المتزايسسد لحكومسسة رامسسا الحمسسد هللا وعسسدم انجسساز أي مسسن ملفسسات المصسسالحة، وعسسدم 
القيام بمسؤولياتها واتمااها لمطوات تكرس وا ع االنقسام الاي ظهسر مسالل أزمسة الرواتسب ومضسوعها 

 للضغوط الدولية فا هاا المجال.
ا هسسسام اللحظسسسة فسسسإن مجسسسرد توحيسسسد المؤسسسسسات واسسسستالم وزراء وأشسسسارت المصسسسادر نفسسسسها، إلسسسا أنسسسه حتسسس

 الضفة لوزاراتهم فا غزة لم يتم، علا حد تعبيرم.
 26/6/2104قدس برس، 
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 نتنياهو يحرض مجددًا على اتفاق المصالحة .00
وكاالت: فا بيان، طلب رئيس الوزراء االسرائيلا بنيامين  -الحياة الجديدة –تل أبيب  –محافظات 
الرئيس محمود عباس مجددا انهاء اتفاق المصالحة مع حركة حماس التا  ال انها  نتنياهو من

 وحركة ارهابية تمط  الشباب وتدعو الا تدمير دولة اسرائيلو حسب  وله.
و ال مصدر سياسا إسرائيلا أن المعلومات الجديدة تستوجب أن تعيد الواليات المتحدة دراسة 

يميركية حكومة الوحدة الفلسطينية فا و ت حار فيه نتنياهو مو فها. واضا  ولقد دعمت اإلدارة ا
من مطر الشراكة بين أبو مازن وحماس، واآلن أصبح لدش نتنياهو الشرعية التا تسمح له بإعادة 
طرح القضية أمام اإلدارة ايميركية ين استمرار الرابط بين حماس وفتح سيحرج االدارة االميركية وال 

 بان الحكومة ها حكومة تكنو راط حسب  وله. يمكن مواصلة االدعاء
27/6/2104الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 بينيت يصف عباس بـ"اإلرهابي الكبير" .02

اإلرهابا »وص  زعيم المستوطنين الوزير نفتالا بينيت الرئيس الفلسطينا بس «: الحياة» –الناصرة 
 تل اليهود بكموال »تشجيعه اإلرهاب و  ، فقد هاجم الوزير بينيت الرئيس الفلسطينا بداعا«الكبير

، فا إشارة إلا الممصصات التا يتلقاها ايسرش فا سجون االحتالل التا «السلطة الفلسطينية
 ررت الحكومة ايمنية والسياسية المصغرة محاربتها بممتل  الوسائل ومحاولة منع تحويل 

 الممصصات.
الن الرئيس المنتمب رؤوفين ريفلين عزمه التقاء وجاءت أ وال بينيت ل ااعة العامة ردًا علا إع

فا أعقاب تنديد ايمير بعملية امتطا  اإلسرائيليين « من أجل بناء عال ة ثقة»الرئيس عباس 
الثالثة. ووص  بينيت هام التصريحات بالتعيسة مكررًا مو   رئيس حكومته بكنه يجب فحص جدية 

 تصريحات عباس علا أرض الوا ع.
27/6/2104، الحياة، لندن  

 
 ريفلين: مستعٌد للقاء أبو مازن .03

رام هللا: أعلن الرئيس اإلسرائيلا المنتمب رؤوفين ريفلين انه سيلتقا الرئيس محمود عباس. ونقلت 
صحيفة ويديعوت أحرونوتو عن ريفلين  وله فا متام مؤتمر الصحافة اليهودية العالمية الاي عقد 

مازن فا الماضا فا عدة مناسبات وسكلتقا معه فا فا القدس أمس ايول: والتقيت مع أبو 
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المستقبل أيضا. وكالنا يدرك أن الحوار المباشر هو شرط ين يكون شرق أوسطنا مكانا للحياة، 
نما مستقبل أيضاو.  ومكانا ال يوجد فيه ماض فقط وا 

ادة الفتية وأضا  ريفلين انه استمع بإصغاء بالغ ي وال الرئيس عباس الاي دعا الماطفين الا اع
 الثالثة.

نما بين الشعبين اللاين يعيشان هنا، وهو شرط ضروري  وتابع ان وملق الثقة ليس بين الزعماء فقط وا 
الفلسطينا، وترسيخ ثقة كهام يستوجب حوارا  –كا نتمكن من وضع نهاية لمكساة الصراس اإلسرائيلا 

عل المالفات معتدلة بعد مرور سنوات ال يتو  ، وتفهم الواحد لآلمر، وهكاا فقط سيكون بإمكاننا ج
 طويلة بدت لنا أنها غير  ابلة للجسرو.

27/6/2104الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 الطيبي: دم شهيد أهم من "إسرائيل" كلها .04

فا « القائمة الموحدة والعربية للتغيير»ورئيس « الكنيست»رام هللا: أكد عضو البرلمان االسرائيلا 
احمد الطيبا أمس أن دم شهيد فلسطينا أهم من  2849المحتلة منا عام  ايراضا الفلسطينية

إسرائيل كلها. و ال الطيبا للقناة ايولا فا التليفزيون اإلسرائيلا، بشكن حملة الجي  اإلسرائيلا 
العسكرية فا الضفة الغربية المحتلة، بحثًا عن المستوطنين اليهود الشبان الثالثة المفقودين هناك، 

عارض االعتداء علا المدنيين، ومبدؤنا إمراج المدنيين وايطفال من دائرة الصراس والعن ، نحن ن»
 «. ولكن ليس فقط ايطفال اليهود بل إمراج ايطفال الفلسطينيين أيضاً 

بالنسبة يم الشهيد محمد دودين، فإن دم محمد أهم من إسرائيل كلها، وكالك دم الشهيدبن »وأضا  
االحتالل اإلسرائيلا هو جار اإلرهاب، لكن اإلسرائيليين »وتابع  ائاًل «. أبو ظاهرنديم نوارة ومحمد 

 «.ال يتعاطفون مع مكساة الفلسطينيين علا الرغم من أنهم سببها
27/6/2104االتحاد، أبو ظبي،   

 
 مسؤولون إسرائيليون: عالقاتنا مع األكراد طويلة وراسخة واستقاللهم "مؤكد" .05

ل الواليات المتحدة اليوم المميس أن االستقالل الكردي فا شمال العراق وأمر القدس: أبلغت اسرائي
مفروغ منهو، وتو ع مبراء اسرائيليون ان تسارس الحكومة االسرائيلية باالعترا  بالدولة الكردية إاا 

 أُعلنت.
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يوم وبحث كيري ايزمة العرا ية مع وزير المارجية االسرائيلا، افيجدور ليبرمان فا باريس ال
 المميس.

ونقل المتحدث باسم ليبرمان عنه  وله لكيري: والعراق يتفكك أمام أعيننا وسيتضح أن ا امة دولة 
 كردية مستقلة أمر مفروغ منهو.

ووجه الرئيس االسرائيلا شمعون بيريس  بل يوم رسالة مشابهة إلا الرئيس ايمريكا باراك أوباما 
ال بيريس للصحفيين، إنه أبلغ أوباما انه ال يرش توحيد الاي استضا  بيريس فا البيت االبيض. و 

العراق ممكنا بدون تدمل عسكري مارجا وكبيرو، وان هاا يؤكد انفصال ايكراد عن ايغلبية 
الشيعية واي لية السنية. وأضا : وايكراد أ اموا دولتهم من الناحية الفعلية وها ديمقراطية. وأحد 

 اواة للمرأةو.عالمات الديمقراطية منح المس
و الت وزارة المارجية االسرائيلية. إنه ال توجد حاليا عال ات دبلوماسية رسمية مع ايكراد. لكن 

 مسؤولين اسرائيليين رفضوا التعليق علا العال ات السرية.
 -فا العلن علا اال ل-و ال مسؤول االمن االسرائيلا الكبير عاموس جلعاد يوم الثالثاء: وصمتنا 

 ل. أي كالم غير ضروري من جانبنا لن يؤدي إال الا االضرار بهم  ايكراد(و.هو ايفض
و ال اليعازر تسافرير وهو رئيس سابق لمكتب والموسادو فا المنطقة الكردية بشمال العراق لكنه 
تقاعد اآلن من المدمة بالحكومة االسرائيلية، إن والسرية حول العال ات فرضت بناء علا طلب 

ضا  لرويترز: ونحب أن تكون فا العلن وان تكون لنا سفارة هناك، وأن تكون العال ات ايكرادو. وا
 طبيعية. لكننا نبقيها سرية ين هاا ما يريدونهو.

و الت عوفرا بنجيو، وها مبيرة فا شؤون العراق فا جامعة تل أبيب ومؤلفة لكتابين عن ايكراد، 
ا من العال ات التجارية بين اسرائيل وكردستان إن شحنة النفط التا سلمت الجمعة الماضا وغيره

 ها وبوضوحو جزء من حنكة سياسية أوسع.
26/6/2104وكالة رويترز لألنباء،   

 
 "إسرائيل" تعرض مساعدة "الدول العربية المعتدلة" في مواجهة الجهاديين .06

الدول »لمساعدة  أ   ب : أكد وزير المارجية االسرائيلا افيغدور ليبرمان استعداد اسرائيل –باريس 
التا تواجه تهديدات المتطرفين، والك مالل لقاء أمس المميس فا باريس مع « العربية المعتدلة

 وزير المارجية االمريكا جون كيري.
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المتطرفين الاين يعملون حاليا فا العراق »و ال ليبرمان، كما جاء فا بيان صادر عن مكتبه، ان 
 «.قة المليج كلها وفا مقدمتها الكويتسيسعون الا زعزعة االستقرار فا منط

اسرائيل يمكن ان تقدم دعما فاعال ومجديا للدول العربية المعتدلة التا تحارب »واضا  ان 
دون مزيد من التفاصيل. واكد، حسب البيان، ان المصالح االسرائيلية تتفق مع مصالح « المتطرفين

ديد االيرانا والجهاد العالما والقاعدة اضافة الا الجانبين يواجهان الته»الدول العربية المعتدلة الن 
 «.تبعات النزاعين السوري والعرا ا فا الدول المجاورة

 «.اليوم توجد  اعدة إل امة بنية دبلوماسية وسياسية جديدة فا الشرق االوسط»و ال ليبرمان 
طقة جبهة مشتركة من المهم ان تقيم دول المن»من جانبه  ال كيري، نقال عن مسؤول امريكا كبير، 

  داع (.« الدولة االسالمية فا العراق والشام»الاي يمثله تنظيم « فا مواجهة التهديد
ومالل اللقاء سلم ليبرمان ايضا الوزير االمريكا نداء من اباء الطلبة االسرائيليين الثالثة الاين 

 حزيران/ يونيو فا الضفة الغربية المحتلة. 22مطفوا فا 
27/6/2104ندن، القدس العربي، ل  

 
 لجنة إسرائيلية: الشرطة اتصلت ثماني مرات بأحد المختطفين ولم تحاول معرفة هويته .07

وهآرتسو: أعلنت اللجنة اإلسرائيلية التا تفحص أداء ما يسما ومركز شرطة  ضاء يهودا والسامرة 
أولية تفيد أن  الضفة الغربية(و فا  ضية وامتطا  المستوطنين الثالثةو  بل أسبوعين، عن نتائج 

مرات االتصال لر م أحد المستوطنين بعد انقطاس اتصاله، بيد أن  9عناصر شركة المركز حاولوا 
 الشرطة لم تحاول فحص هوية صاحب ر م الهات  المليوي.

و رر أعضاء اللجنة أن المسؤولة فا مركز الشرطة عن اتماا  رار بشكن جدية اتصال المستوطن 
 فق التعليمات.بمركز الشرطة لم تعمل و 

وتشير التسجيالت الموجودة لدش الشرطة بشكل واضح أنه فا المرحلة ايولا رد أحد عناصر 
الشرطة علا اتصال المستوطن، الاي  ال ولقد مطفتو، وبعد عدة ثوانا حوالل المكالمة إلا 

 المسؤولة فا الشرطة التا حاولت التحدث مع والمتصلو دون أن تتلقا جوابا.
محاوالت إلعادة االتصال بالهات  المليوي التابع يحد  9حسب وهآرتسو، جرت وبعد الك، ب

المستوطنين الممتطفين، ولكن بدون أي رد. وبين الفحص أن مركز الشرطة لم يحاول فحص من 
هو صاحب ر م الهات  المليوي، مثلما تلزم التعليمات بالك فا حال وجود وشبهات معقولة بو وس 

 حادثو.
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طة غيرت مرتين من ادعاءاتها بشكن المكالمة، حيث ادعت أوال أن المكالمة كانت ياكر أن الشر 
 صيرة وغير واضحة بحيث لم يكن باإلمكان فهم أي شاء من مضمونها، ثم ادعت الحقا أنه يمكن 

 السماس عن عملية مط .
26/6/2104، 48عرب   

 
 راكته مع حماس"إعالن إسرائيلي باللغة العربية مدفوع الثمن يدين عباس بسبب "ش .08

نشرت صفحة رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلا الرسمية بنيامين نتنياهو، علا وفيسبوكو، : القدس
منشورا إعالنيا مدفوس الثمن باللغة العربية، يهاجم حركة حماس، ويحرض علا المصالحة 

 الفلسطينية.
إلسرائيليين الثالثة، وها و ال المنشور: وإن حركة حماس اإلرهابية، تق  وراء امتطا  الشبان ا

تدفع اآلن ثمن جريمتها باعتقال ممربيها وبإغالق مؤسساتها وبمصادرة أموالها وبضبط أسلحتها، 
ولكن بصفتها تنظيم إرهابا جبان، ها تحاول أن تمفا و وفها وراء هام الجريمة، بمحاولة يائسة 

 لتفادي دفع تداعياتهاو، بحسب ما جاء فا المنشور.
صورة مرافقة للمنشور، لتصريح رئيس المكتب السياسا لحركة حماس مالد مشعل،  بل  فيما أشارت

أيام فا حوارم مع  ناة الجزيرة الفضائية، الاي  ال فيه إنه يبارك الماطفين، ينهم  اموا بواجبهم 
 الوطنا، فا حال ثبت أن المستوطنين الممتفين  د مطفوا بالفعل.

، صورة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومشعل، ووضعت صفحة نتنياهو مع المنشور
وأمرش تجمع بين عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية السابق إسماعيل هنية؛ مع تعليق يحرض بشكل 

 مباشر علا المصالحة الفلسطينية، يقول وهؤالء هم الشركاء الجدد لعباسو.
27/6/2104"، 20موقع "عربي   

 
 اضافية أشهر ستةمن دخول مدينة القدس لمدة  صالح رائدشيخ الجدد منع االحتالل ي .09

أمرًا يقضا بمنع الشيخ رائد  المميس،أصدر  ائد الجبهة الداملية فا الجي  االسرائيلا، اليوم 
اشهر  6رئيس الحركة االسالمية فا الدامل الفلسطينا من دمول كامل مدينة القدس لمدة  -صالح

 اضافية.
وصلت مساء أمس ايربعاء، الا منزل الشيخ رائد صالح فا مدينة وكانت سيارة شرطة اسرائيلية، 

 وسلالمت عائلته ايمر االداري. الفحم،ام 
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م، مرفقا 21/22/2024م وحتا تاريخ 26/6/2024وجاء فا ايمر ان المنع يبدأ من تاريخ 
جاء  ، حيثاالنتدابابمارطة تفصيلية لمدينة القدس المحتلة، ويكتا الك بموجب  انون الطوارئ 

 م.21/6/2024ايمر العسكري فا اليوم الاي تنتها فيه مدة المنع السابقة الموافق 
وتعقيًبا علا الك،  ال الشيخ رائد صالح فا: يكتا هاا ايمر فا سياق مواصلة التحريض علا 
الحركة اإلسالمية من  بل كل عناوين المؤسسة االسرائيلية بداية من رئيس الحكومة نتنياهو الاي 

 .ا الا امراج الحركة االسالمية عن القانوندع
26/6/2104مؤسسة األقصى للوقف والترا ، ام الفحم،   

 
 بقيادة الحاخام المتطرف "يهودا غليك"األقصى  المسجد مستوطنون يقتحمونمؤسسة األقصى:  .21

اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلا صباح المميس طالًبا فا مصاطب العلم بالمسجد اي صا 
 ارك مالل التصدي لمجموعة من المستوطنين ا تحمت المسجد من جهة باب المغاربة.المب

مستوطًنا  29أن نحو  و ال مدير اإلعالم فا مؤسسة اي صا للو   والتراث محمود أبو العطا
ا تحموا اي صا من جهة باب المغاربة،  ”يهودا غليك“بقيادة الناشط الليكودي الحامام المتطر  

 كنحاء متفر ة منه.بددة من شرطة االحتالل، و د نظموا جولة وسط حراسة مش
المزعوم أطلقت دعوات لتكثي  اال تحامات وتنظيم ا تحام جماعا واسع  ”منظمات الهيكل“وكانت 

الحالا، من أجل تككيد  ”الشهر العبري“المميس  بيل شهر رمضان المبارك، واستغالل ما تبقا من 
 .”كلجبل الهي“التواجد اليهودي فا 

26/6/2104مؤسسة األقصى للوقف والترا ، ام الفحم،   
 
 المطـــران عطـــا هللا حنـــا: مواقفنـــا ال ُتبـــاع ولـــن نتنـــازل عـــن أصـــالتنا المســـيحّية وال عـــن انتمائنـــا .20

 لفلسطين
 ال سيادة المطران عطا هللا حنا رئيس أسا فة سبسطية للروم ايرثواكس  زهير أندراوس: -الناصرة 

أنال الثمن الاي  د ندفعه سيكون غالًيا يننالا نتصدش لتيار دامل الكنيسة مدعوم من إننالا ندرك جيًدا 
: كنيستنا يقودها أناس مصلحتهم مربوطة بالصهيونيالة والماسونية وأضا  . بل  وش الشر العالميالة

، أْي أنال عدو الكنيسة فا داملها، و ال أيًضا: لن نسمح ببقاء  يادة كنسية  تتآمر و وش الشر العالماال
علينا لياًل ونهاًرا وتشوم صورة الكنيسة وتساء إلا الحضور المسيحاال العرباال فا هام الديار. لمااا 
ال ُيعا ب دعاة التجنيد واالسرلة والصهينة، بينما االكليروس الوطناال ُيستهد  باإلساءة والتشهير 
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لن وبكساليب  ارة. وأكد: وا والتطاول و طع الرواتب والعقوبات الظالمة، ال بل بتشويه السمعة أيضً 
نتنازل عن أصالتنا المسيحيالة المشر يالة العربيالة ولن نتنازل عن انتمائنا للشعب العربا 

الاي  ضيته  ضيتنا ومعاناته معاناتنا   .و،  ال المطران حناوجراحه جراحناالفلسطينا ال
26/6/2104رأي اليوم، لندن،   

 
 أيام على اتفاق تحييده أربعمرور من رغم بال حصار "اليرموك" متواصل": مجموعة العمل" .22

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيا سوريا، اليوم المميس، أن الحصار المشدد المفروض علا 
 مميم اليرموك ال يزال مستمرًا منا حوالا العام بالرغم من مرور أربعة أيام علا تو يع مبادرة تحييدم.

وفلسطين أون الينو نسمة عنه، أن  بل أيام تم تو يع  وأوضحت المجموعة فا بيان مكتوب وصل
اتفاق يقضا بتحييد المميم حيث و ع علا االتفاق رئيس فرس فلسطين التابع للممابرات السورية 
بصفته ممثاًل عن الحكومة السورية، كما و ع أيضًا ممثلون عن الهيئات اإلغاثية والمجتمعية إضافة 

 دامل المميم. إلا ممثلين عن الكتائب المسلحة
وأشارت إلا أن حالة من الهدوء سادت أرجاء المميم وسط تفاؤل سكانه بقرب حل مشكلتهم والك 

 إثر انتشار أنباء عن  رب السماح يهالا المميم بالعودة إليه.
26/6/2104، فلسطين أون الين  

 
 يومًا على إضراب األسير أيمن اطبيش 021نادي األسير:  .23

يواصل ايسير اإلداري أيمن اطبي ،  الفلسطيني، ان ايسيرقال نادي  :سعدش فادي أبو - رام هللا
فا دون  علا 220إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم  التوالا، احتجاجًا علا اعتقاله اإلداري التعسال

محاكمة عادلة، وكان ايسير اطبي   د شرس فا إضرابه المفتوح عن  توجيه تهمة له، أو مضوعه
تل »إلا مشفا « ايميلو »شباط/ فبراير الماضا، وُنقل من مشفا  29تاريخ  مناالطعام 
صحته إلا حالة المطر الشديد، فهو يعانا من ضع  فا القلب ومشاكل فا  ، ووصلت«هشومير
 .والمعدة والنظر، وضيق بالتنفس، باإلضافة إلا امضرار فا أطرافه الكلا

فترات زمنية غير  ، سيما وأنه يموض اإلضراب الثالث، وفاوتزداد المشية علا حياة ايسير اطبي 
( 201اعتقاله اإلداري استمرال لس   متباعدة، إا ماض العام الماضا إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا علا

 .2022الشيخ مضر عدنان عام  أيام، كما وكان  د ماض إضرابًا تضامنيًا مع
27/6/2104القدس العربي، لندن،   
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 منذ اختفاء المستوطنين في الضفة أسيراً  566واعتقل  فلسطينيين ستةالحتالل قتل امعطيات:  .24

أفاد نادي ايسير الفلسطينا أن عدد المعتقلين مالل الحملة اإلسرائيلية ايميرة التا بدأت عقب 
( أسيًرا، رغم إعالن سلطات 166امتفاء المستوطنين الثالثة جنوب الضفة الغربية ارتفع إلا  

وأوضح النادي فا بيان صحفا وصل وفلسطين أون الينو المميس أن  ل و   حملتها أمس.االحتال
 ( معتقاًل.26عدد المعتقلين مالل يوما ايربعاء واليوم وصل إلا  
( أسيًرا، 80( أسير، محافظة نابلس إلا  202وأشار إلا أن عدد معتقلا محافظة المليل وصل  

( أسيًرا، طولكرم 36( أسيًرا، القدس  12( أسيًرا، رام هللا  16( أسيًرا، جنين  78بيت لحم إلا  
( معتقلين فا كل من محافظتا 7( أسيًرا، و 23( أسيًرا، فيما ارتفع معتقلا  لقيلية إلا  24 

 طوباس وسلفيت، ومعتقل واحد من أريحا.
 - 28ما بين يغطا الفترة الوا عة و فا تقرير له المركز الفلسطينا لحقوق اإلنسانمن جهته  ال 

 وات االحتالل اإلسرائيلا  تلت ستة فلسطينيين وأصابت أن  الجاري، 2024حزيران/ يونيو  21
واعتقلت المئات فا الضفة الغربية و طاس غزة حيث سقط جل الضحايا مالل العملية العسكرية فا 

( 24صابة  وأكد استشهاد ستة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل ومريض نفسا ومسن، وا   الضفة.
( عملية توغل فا الضفة 227مدنيا بجراح من بينهم أربعة أطفال وصحفية، فا حين تم تنفيا  

الغربية، وتم ا تحام مئات المنازل السكنية بطرق وحشية والتنكيل بسكانها، وتحويل عدد منها لثكنات 
، ومحلا صرافة، ( جامعات4( جمعية ميرية وا غالق العديد منها، و 29كما تم ا تحام   عسكرية.

 ومركز إعالما ومصادرة عشرات كاميرات المرا بة المثبتة علا المنازل السكنية والمحال التجارية.
( غارة علا أهدا  مدنية وموا ع تدريب فا القطاس، 29وفا  طاس غز ة شنت  وات االحتالل  

ساء وأربعة مدنيا فلسطينيا برضوض وجروح من تطاير الزجاج، من بينهم سبع ن29حيث اصيب 
 أطفال.

26/6/2104، فلسطين أون الين  
 

صابات في الضفة استشهاد مسنة .25  فلسطينية واعتقاالت وا 
فلسطينيين فا الضفة  22اعتقل الجي  االسرائيلا امس  :أ   ب ،كامل إبراهيم -القدس المحتلة 

فقدوا  بل نحو الغربية المحتلة فا اطار الحملة التا يشنها للعثور علا ثالثة شبان اسرائيليين 
 اسبوعين.
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عاما اصيب بجروح مطيرة بعد ان  44و الت مصادر امنية فلسطينية ان فلسطينيا يبلغ من العمر 
 عليه جنود اسرائيليون النار اثناء محاولته الفرار. أطلق

عاما  61تبلغ من العمر رشدي( فاطمة اسماعيل عيسا  الا الك توفيت سيدة فلسطينية  وباإلضافة
بعد ا تحام «  لبية بكزمةاصابتها  إثر»العروب لالجئين الفلسطينيين شمال المليل توفيت فا مميم 

 الجي  االسرائيلا لبيتها وتوفيت بعد نقلها للمستشفا، بحسب المصادر االمنية الفلسطينية.
27/6/2104الرأي، عمان،   

 
 االحتالل: ال تسهيالت للفلسطينيين خالل شهر رمضان .26

أعلن نائب وزير جي  االحتالل االسرائيلا، دانا دانون أن إسرائيل لن : بو سعدشفادي أ - رام هللا
مالل شهر الفلسطينيين  للمواطنين ايميرةتعطا تسهيالت جديدة كما جرت العادة فا ايعوام 

رمضان، و ال دانون فا تصريحات صحافية تنا لتها القناة السابعة فا التلفزيون االسرائيلا، أنه فا 
أن  إلسرائيلال يمكن  باإلرهابيةالاي يقوم فيه الفلسطينيون بتنفيا عمليات وصفها دانون  الو ت

 .اسرائيل شواطئسعيدة وممتعة علا  بكو اتتسمح بكن يتمتع ابناءهم 
وأضا   ائاًل، أنه فا الو ت الاي تسعا إسرائيل للبحث عن المستوطنين الثالثة، ال يمكن 

يعانوا ويعيشوا ظروفا صعبة، حتا يدركوا عوا بالترفيه، بل عليهم أن أن ينعموا ويتمت للفلسطينيين
جميعًا دفع الثمن جراء ما  الفلسطينيينجميعا المطك فا أعمالهم علا حد  وله، وأكد دانون أن علا 

 .يقومون به
27/6/2104القدس العربي، لندن،   

 
 "نطف منوية مهربة"ه عبر توأم حملت ببزوجة أسير من غزة ُترزق  للدراسات: مركز األسرى .27

عال عطا هللا: وضعت زوجة أسير فلسطينا من  طاس غزة، توأما، امس ،  ايناضول( -غزة 
، نجحت بتهريبها من زوجها المعتقل فا أحد السجون «نط  منوية»المميس، حملت به عن طريق 

 اإلسرائيلية.
ا تصريح لوكالة ايناضول إنال و ال رأفت حمدونة، مدير مركز ايسرش للدراسات  غير حكوما(، ف

ايسير صالح مضورة من شمال  طاس غزة رزق بتوأم من الاكور، بعد أن نجحت عملية إمصاب 
 24مجهري أجرتها، زوجته بواسطة نط  منوية هربتها من زوجها ايسير المحكوم عليه بالسجن 

 عاما  أمضا منها تسعة أعوام(، فا سجن نفحة اإلسرائيلا.
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الضوء و، وبسوالثورة اإلنسانيةوإنجاب ايسرش لألطفال عن طريق تهريب النط ، بس ووص  حمدونة،
 .والاي ينير عتمة سنوات وأعوام ايسر

27/6/2104القدس العربي، لندن،   
 
 حدا  في قطاع غزة بعد غيابها سبع سنواتاألافتتاح محكمة  .28

حًا كبيرًا لدش منظمات حقوق أثار افتتاح محكمة ايحداث فا  طاس غزة ارتيا: أحمد هادي -غزة 
الاي  2837اإلنسان والطفل فا ايراضا الفلسطينية بعدما كان غيابها مر ًا لقانون ايحداث لسنة 

ينص علا محاكمة ايحداث فا محكمة ماصة. هام المطوة نفاتها اإلدارة العامة للرعاية 
ة ومجلس القضاء ايعلا، وكلها االجتماعية فا وزارة الشؤون االجتماعية، بمشاركة النيابة العام

السابقة مع تسجيل حضور للمركز الفلسطينا للديمو راطية « حماس»جهات محسوبة علا حكومة 
 وحل النزاعات.

، كما لم يعيالن لها  اض  حتا 2007هام المحكمة كانت مغلقة فا زمن االنقسام الداملا منا عام 
ا و ت تزداد فيه أعداد ايطفال ايحداث فا اللحظة، لكن الحاجة إليها فرضت إنشاءها اآلن، ف

القطاس علا ممتل  جرائمهم، وهو ما ربطه بعض المتمصصين بالحالة اال تصادية المتردية جراء 
 الحصار.

27/6/2104األخبار، بيروت،   
 
 استطالع لـ "معهد واشنطن" يظهر تراجع حل الدولتين وتشدد مواقف الفلسطينيين .29

ظهر استطالس جديد نظمه ومعهد واشنطن لسياسة الشرق ايدناو أ :سعيد عريقات - واشنطن
فلسطينا، ونظمه وموله  2200المقرب من إسرائيل فا العاصمة ايميركية، الاي استكش  أراء 

حزيران الجاري، أي بعد ثالثة أيام من بدء حملة القمع  27و  21ومعهد واشنطنو الاي أجرام ما بين 
االحتالل اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين تحت اريعة والبحث عن الواسعة التا أطلقتها  وات 

الممطوفينو أن واالتجام الشعبا العام للفلسطينيين  تحت االحتالل( يتما موا   أكثر تصلبًا بشكن 
من الفلسطينيين  %30القضايا طويلة المدش بمصوص السالم مع إسرائيلو كما يظهر أن أ ل من 

تين فا الضفة الغربية و طاس غزةو اآلن، بحسب تككيد بوالك الاي رفض فا يؤيدون وحل الدول
مكالمة هاتفية اجرتها معه القدس دوت كوم اليوم المميس، اإلفصاح عن الجهة أو المؤسسة التا 



 
 

 

 

 
           20ص                                     3260 العدد:     27/6/2104 الجمعة تاريخ:ال
 

أجرت االستفتاء ميدانيًا، مؤكدًا أنها وجهة موثو ة ومهنية ومتمكنة فا أداء هاا النوس من 
 ا آثرت عدم اإلفصاح عن هويتها يسباب ماصةو.االستطالعات، ولكنه

ويظهر االستطالس أن الفلسطينيين بشكل عام باتوا يتماون وموا   تطالب بككثر من مجرد حل 
الدولتينو، مع العلم أن المعهد نفسه كان  د نظم استفتاء فا الضفة الغربية و طاس غزة مباشرة إثر 

ة فا نهاية شهر نيسان الماضا أن وأغلبية ضئيلة ال تزال انهيار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلي
تؤيد حل الدولتين والتعاي  جنبًا إلا جنب مع إسرائيلو فا حين يظهر استطالس المعهد ايمير أن 

من الغزيين( يرغبون  %69من فلسطينيا الضفة و  %11بشكل عام،   %60وأغلبية واضحة 
 مية من البحر إلا النهرو بحسب بوالك.بالعمل من أجل استرجاس كل فلسطين التاري

من فلسطينيا الضفة يؤيدون االن حل الدولتين،  %32ومن أهالا غزة  %22و ال بوالك: و فقط 
فا غزة تؤيد فكرة الدولة الواحدة  %9فا الضفة الغربية و %22ونسبة أ ل من الك ال تتجاوز 
 بحقوق متساوية لليهود والعربو.

من المستطلعة اراؤهم فا  %70ومن المستطلعة اراؤهم فا الضفة  %61ويظهر االستطالس أن 
سرائيل، وأن أغلبية ملحوظة   ( من %17غزة يفضلون الحفاظ علا و   إطالق النار بين حماس وا 
من  %62الغزيين يفضلون  بول حماس بموا   عباس تجام حكومة الوحدة الوطنية، فا حين يرش 

عين فا الضفة ويفضلون المقاومة السلمية غير العنفية ضد من المستطل %73والمستطلعين فا غزة 
 االحتاللو.

26/6/2104القدس، القدس،   
 
 "مركز العمل وتحسين الحماية االجتماعية لالجئين الفلسطينيينلبنان: افتتاح " .31

« مركز العمل وتحسين الحماية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين»أطلق أمس ايول : مادونا سمعان
له الاي ي منظمة العمل »و« لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين»االتحاد ايوروبا وتشر  عليه »موال
لجنة الحوار »و« ايونروا -وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين»بالتعاون مع « الدولية
 «.الفلسطينا -اللبنانا

إلا تثبيت حق  سمير موري،« لجنة عمل الفلسطينيين»يهد  المركز، وفق ما أشار إليه رئيس 
الفلسطينيين بالعمل والضمان االجتماعا. والك من مالل إعداد وتجميع وتوثيق المعلومات عن 
رساء الحوارات مع نقابات  الفلسطينيين، وحشد التكييد من أجل تعديل القوانين المتعلالقة بهام المسكلة وا 
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والماطئة، مثل هاجس التوطين ورفع المهن الحرالة، والمساهمة فا تغيير ايفكار واالنطباعات السلبية 
 الوعا عند العامل الفلسطينا فا شكن حقو ه وواجباته المتعلالقة بالعمل والحماية االجتماعية.

فا لبنان أنجيلينا إيمهوريست « االتحاد ايوروبا»ومالل حفل اإلطالق الاي حضرته رئيسة بعثة 
لجنة »آن ديسمور، تمنا رئيس « ونروااي»ندش الناش  ومديرة « منظمة العمل الدولية»ورئيسة 

حسن منيمنة علا وزير العمل إصدار المراسيم التطبيقية للتشريعات  د.« الفلسطينا -الحوار اللبنانا
مماطر إ صاء الفلسطينيين »الصادرة فا شكن حق العمل للفلسطينيين بكسرس و ت ممكن، منبهًا إلا 

 نسانية فحسب، بل من الناحية ايمنية أيضًا.من سوق العمل اللبنانا، ليس من الناحية اإل
27/6/2104السفير، بيروت،   

 
 حصار غزةبفلسطينيون يطلقون هاشتاج )#غزة_حقها_تعيش( للتعريف  .30

عال عطاهللا: أطلق فلسطينيون، حملالة إلكترونية للتعري  بمعاناة  طاس غزة المحاصر  - غزة
اج حمل اسم  #غزة_حقها_تعي ( عبر مو عا إسرائيليا، للعام الثامن علا التوالا، عبر هاشت

 .وتويتروو وفيسبوكوالتواصل االجتماعا 
مليون فلسطينا يعيشون  2.9ويقول نشطاء فلسطينيون، إن الحملة تهد  إلا نشر تفاصيل معاناة 

نسانية غير مسبو ة بسبب الحصار اإلسرائيلا المفروض  فا  طاس غزة، فا ظل أزمات ا تصادية وا 
 .2007منا عام علا القطاس 

وعبر الهاشتاج شرح إعالميون وحقو يون ايوضاس المعيشية بغزة، مطالبين المجتمع الدولا بتحسين 
 .الظرو  المعيشية لقرابة مليونا مواطن

27/6/2104القدس العربي، لندن،   
 
 رواية شفوية لمعتقالت فلسطينيات 73يضم  اً كتابيصدر طاقم شؤون المرأة  .32

فلسطينية روايات شفوية لتجارب ثالث وسبعين سيدة اعتقلن  ”نسوية“تقدم منظمة  :وكاالت – رام هللا
 فا السجون اإلسرائيلية، مالل سنوات الستينات والسبعينات والثمانيات فا كتاب.

صفحة  120فا  ”أصوات امتر ت القضبان“ويقع الكتاب الاي أصدرم، طا م شؤون المرأة، بعنوان 
 من القطع المتوسط.
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كتاب الاي وضعت علا غالفه مارطة فلسطين التاريمية، وبداملها صور عدد من ويضم ال
المعتقالت، وحولها سياج يشبه الك الاي يقام حول السجن نسما من رسائل، الصليب ايحمر، إلا 

 اويهن تفيد باعتقالهن إضافة إلا مجموعة من الصور التاكارية لبعضهن.
هاا الكتاب عبارة عن “دا عبد حسن، فا مقدمة الكتاب: وتقول مدير عام طا م شؤون المرأة، سري

 .”روايات يسيرات محررات وافقن علا مشاركتنا بجزء من حياتهن وتجاربهن لعلنا نتعلم منها
وتتضمن الروايات الشفوية فا الكتاب والتا كتبت بلهجة كل أسيرة السيرة الااتية لهن، وتجربتهن 

 لتحقيق وأساليبه وأساليب التعايب.النضالية وكيفية اعتقالهن ومرحلة ا
26/6/2104راي اليوم، لندن،   

 
 أردنيون يتداولون جواز سفر فلسطيني لحفيد عباس: المهنة "حفيد الرئيس" نشطاء .33

عمالان: تداول النشطاء ايردنيون علا فيس بوك بكثافة مالل اليومين الماضيين صورة للور ة ايولا 
غالفها فا المكان الممصص للمهنة وحفيد الرئيسو. ويبدو  من جواز سفر طفل فلسطينا كتب علا

أن جواز السفر يتبع أحد أحفاد الرئيس محمود عباس ومن المرجح حسب مصدر فلسطينا بكن 
الور ة تنطوي علا ومطك بشريو حيث كتب علا هوام  جواز السفر أن المعاملة تتبع أحد أحفاد 

 مما يؤشر علا حصول مطك فا الطباعة.الرئيس 
 26/6/2104رأي اليوم، لندن، 

 
 الفلسطيني تستضيف ندوة حماية األطفال من آثار النزاع -لجنة الحوار اللبناني  .34

استضافت لجنة الحوار اللبنانا الفلسطينا، بالتعاون مع جمعية ونداء جني و، فا السراي الكبير فا 
ا واإلعالن الصادر عن فصائل منظمة التحرير و وش التحال  بيروت، حلقة نقا  لمتابعة تنفي

 الوطنا الفلسطينا فا لبنان حول حماية ايطفال من آثار النزاس والعن  المسلالحو.
ترأس الحلقة رئيس لجنة الحوار اللبنانا الفلسطينا، د. حسن منيمنة، الاي أكالد والتزام الحكومة 

ثيق المتعلقة بحقوق اإلنسان، وماصة تلك التا تكفل حماية حياة اللبنانية باحترام كافة العهود والموا
ه منيمنة إلا كافة الفصائل الفلسطينية لحثها علا واحترام مصوصية ايطفال  ايطفال وأمنهمو. وتوجال

 الفلسطينيين ورصد كافة االنتهاكات بالتعاون مع الجي  والقوش ايمنيةو.
 27/6/2104المستقبل، بيروت، 
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 يبح  مع مشعل آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية أمير قطر .35

ايناضول: بحث ايمير تميم بن حمد آل ثانا أمير  طر اليوم المميس مع مالد مشعل رئيس 
المكتب السياسا لحركة المقاومة اإلسالمية وحماسو آمر مستجدات الوضع علا الساحة الفلسطينية 

 فا ضوء التصعيد اإلسرائيلا المطير.
 الك مالل اتصال هاتفا تلقام أمير  طر من مشعل، بحسب وكالة اينباء القطرية الرسمية.جاء 

جرش مالل االتصال، بحسب المصدر ااته، وبحث آمر مستجدات الوضع علا الساحة الفلسطينية 
فا ضوء التصعيد اإلسرائيلا المطيرو. كما أطلع مشعل، أمير  طر وعلا حمالت العقاب الجماعا 

 سه  وات االحتالل اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيناو.التا تمار 
 26/6/2104فلسطين أون الين، 

 
 الجامعة العربية تستنكر الصمت الدولي إزاء الجرائم اإلسرائيلية .36

مراد فتحا: أدانت جامعة الدول العربية التصعيد اإلسرائيلا فا ايراضا الفلسطينية  -القاهرة 
 ه الصمت الدولا إزاء جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطينا.المحتلة، مستنكرة فا الو ت اات

و ال ايمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين وايراضا العربية المحتلة السفير محمد صبيح، 
إن هناك هجمة إسرائيلية وحربا مفتوحة تشنها ضد الشعب الفلسطينا علا كل مو ع من موا عه فا 

ولفت فا تصريحات له اليوم المميس، إلا وجود حصار كامل  اس غزة.القدس والضفة الغربية و ط
واعتقاالت فا كل مكان، طالت نواب البرلمان الفلسطينا والوزراء ومحررين فا صفقات سابقة من 

 ايسرش، إضافة إلا عمليات القتل بدم بارد يطفال فلسطينيين فا الضفة وغزة.
الدكتور نبيل العربا، يجري اتصاالت بجهات كثيرة فا وأضا  أن ايمين العام للجامعة العربية 

 العالم، لو   هام المجزرة والعدوان الوحشا غير المسبوق من  بل الحكومة اإلسرائيلية.
 27/6/2104الشرق، الدوحة، 

 
 "التعاون اإلسالمي" تدين التصعيد اإلسرائيلي ضّد الفلسطينيين .37

عاون اإلسالما فا ايمم المتحدة استمرار إسرائيل،  دس برس: أدانت مجموعة منظمة الت -نيويورك 
باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل، فا انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولا، بما فا الك القانون 

 اإلنسانا وحقوق اإلنسان فا دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشر ية.
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شكل ماص االعتداء الواسع النطاق الاي شنته (، ب6|26وأدانت المجموعة فا بيان لها المميس  
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ضد الشعب الفلسطينا فا أعقاب الحادث الاي و ع يوم الجمعة 

حزيران  يونيو( الجاري، الاي ُفقد علا إثرم ثالثة مستوطنين إسرائيليين بينما كانوا يستو فون  23
 وكفر عتصيونو غير القانونية، التا تقع بين القدس والمليل.السيارات لنقلهم مجانا من مستوطنة 

 26/6/2104قدس برس، 
 
 سفير الكويت بأثيوبيا: سفراء عرب تمكنوا من إبعاد وفد إسرائيلي عن القمة اإلفريقية .38

ايناضول:  ال سفير الكويت لدش أثيوبيا ومندوبها الدائم  -عبدم عبدالكريم  -محمد توكل  -ماالبو 
ايفريقا، راشد الهجري، يوم المميس، إن بعض السفراء العرب تمكنوا من إبعاد وفد  باالتحاد

إسرائيلا، عن مقر اجتماعات القمة ايفريقية، التا انطلقت اليوم وتستمر يومين، فا ماالبو، 
 عاصمة غينيا االستوائية.

بوزير مارجية غينيا هؤالء السفراء  لم يسمهم( التقوا “وأوضح الهجري فا تصريحات لألناضول أن 
االستوائية، أجابيتو أمبا مكوي، وأعربوا له عن اسفهم لدمول وفد اسرائيلا  اعة اجتماعات القمة 
االفريقية، يوم ايربعاء، وطالبوا بإيضاحات من الدولة المضيفة حول كيفية تواجد الوفد فا  اعة 

 ”.االجتماعات
ة لقمة التعاون العربا ايفريقا، أن السفراء طالبوا وأضا  الهجري، الاي تترأس بالدم الدورة الحالي

علا الفور بإمراج الوفد اإلسرائيلا من القاعة وهو ما استجاب له وزير مارجية غينيا والسلطات فا 
 بالدم وتم امراج الوفد.

 للدبلوماسية العربية باعتبار أن هناك” انتصارا كبيرا“الهجري  ال إن امراج الوفد اإلسرائيلا يعد 
 محاوالت من اسرائيل للتغلغل دامل االتحاد ايفريقا.

الدبلوماسية العربية حققت نجاحا كبيرا فا ابعاد اإلسرائيليين من القمة االفريقية التا “ومضا  ائال: 
 ”.حضرها شمصيات دولية كبيرة، بطريقة محرجة جدا

انعقاد القمة ايفريقية، إثر  وصباح يوم المميس، أفاد مراسل ايناضول بكن وفد إسرائيلا غادر  اعة
 احتجاج الوفود العربية علا حضورم.

فردًا، وهو يغادر  اعة  صر المؤتمرات،  24وبحسب المراسل، شوهد الوفد اإلسرائيلا المكون من 
 بعد احتجاج  دمته المجموعة العربية لدش الدولة المضيفة.
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ربعاء، جلسة عقدت فا العاصمة وكان الوفد اإلسرائيلا، غادر فا و ت سابق من يوم أمس اي
 ماالبو لمجلس ايمن والسلم ايفريقا، والك بعد احتجاج عربا مماثل.

 26/6/2104رأي اليوم، لندن، 
 
 محاولة عربية ثانية إلدانة "إسرائيل" في مجلس األمن تبوء بالفشل  .39

كويت و طر، إضافة : للمرة الثانية مالل أيام تفشل الدول العربية، وبضمنها السعودية وال49عرب 
إلا إيران فا إصدار  رار من مجلس ايمن الدولا يدين إسرائيل. وكانت المحاولة الثانية مساء 

 اليوم، المميس، إلدانة الحملة العسكرية التا تقوم بها  وات االحتالل فا الضفة الغربية.
ركين، الاي طرح و دم الطلب إلا الرئيس المناوب لمجلس ايمن، السفير الروسا أناتولا تشو 

 الموضوس فا جلسة مغلقة.
ونقل مو ع وواينتو النبك، مشيرا إلا المؤتمر الصحفا الاي عقدم المندوب الفلسطينا فا ايمم 

يران.  المتحدة، رياض منصور، مع ممثلا الدول العربية وا 
حتالل ضد وعبر المندوبون فا المؤتمر الصحفا عن إدانتهم للعقاب الجماعا الاي تنتهجه  وات اال

 الشعب الفلسطينا، بما يتنا ض مع ميثاق جني  ومبادئ القانون الدولا.
 26/6/2104، 48عرب 

 
 القضاء السويدي يحقق في اعتراض "إسرائيل" لسفن تحدت الحصار على غزة  .41

أ   ب: أعلن القضاء السويدي أمس المميس فتح تحقيق حول اعتراض اسرائيل فا  –ستوكهولم 
 تحدت الحصار المفروض علا  طاس غزة وكان علا متنها سويديون.سفنا  2022و 2020

 رر فتح تحقيق اولا فا مالبسات اعتراض جنود اسرائيليين »و الت النيابة فا بيان ان مدعيا عاما 
وكان علا متنها أحد  2022وتشرين االول/ اكتوبر  2020لسفن توجهت الا غزة فا ايار/ مايو 

 «.عشر مواطنا سويديا
حالة االولا  امت  وات ماصة اسرائيلية بشن هجوم فا الميام الدولية علا اسطول صغير وفا ال

 من ست سفن كانت تنقل مساعدات انسانية،  تل فيه تسعة اتراك كانوا علا متن مافا مرمرة.
ة وفا الحالة الثانية انهت البحرية االسرائيلية فا الميام الدولية فا البحر المتوسط ايضا رحلة السفين

 جولييت التا ترفع العلم الفنلندي.
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و ال القضاء السويدي انه يريد التحقيق فا و ائع اعمال عن  متعمدة وسر ة وممالفات للقانون 
 الدولا وبالتحديد اتفا ية جني  التا تنص علا حماية المدنيين فا النزاعات المسلحة.

 22المدعون السويديون البالغ عددهم اال انها لم تبق علا و ائع القرصنة واالحتجاز التا اوردها 
 «.لم يحدد حتا اآلن اي فرد يمكن اعتبارم مشتبها به»شمصا واوضحت النيابة انه 

 27/6/2104القدس العربي، لندن، 
 
 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ترفض شهادة ضّد "إسرائيل" .40

غرفة الدرجة االولا، القاضا مالل افتتاح جلسة المحكمة الدولية الماصة بلبنان أمس، أعلن رئيس 
دايفيد راي، انه تلقا رسالة مرفق بها طرد بريدي، مرسل من مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا 

المتمصص فا القانون الدولا. وأعلن راي « غروشس»من المحاما مروان دالل العامل فا مركز 
 المتبعة فا المحكمة.« وفقًا لألصول»ردم انه رفض استالم الرسالة والطرد المرفق بها، ينها لم ت

و ال راي إن غرفة الدرجة االولا يمكنها استالم طلبات لتقديم مساعدة لها او أي ادلة او معلومات، 
، ووفقًا لشروط محددة فا الشكل والمضمون. و د أرسل «صديق للمحكمة»ممن تنطبق عليهم صفة 

حكمة. ُياكر أن دالل عمل سابقًا فا مكتب المدعا دالل نسمة عن الرسالة والمرفقات إلا  لم الم
العام التابع للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة. وسبق أن أرسل إلا  اضا اإلجراءات التمهيدية 
فا المحكمة الماصة بلبنان معلومات عن احتمال ضلوس إسرائيل فا جريمة اغتيال الرئيس رفيق 

 ح االشتبام فا أرييل شارون ومئير داغان.الحريري، ها بمثابة أدلالة ظرفية تتي
 27/6/2104األخبار، بيروت، 

 
 تنديد في ألمانيا بالعمليات العسكرية اإلسرائيلية .42

الجزيرة نت: نددت ممثلة حزب اليسار المعارض بلجنة حقوق اإلنسان فا البرلمان ايلمانا  -برلين 
الفلسطينيين منا امتفاء ثالثة مستوطنين فا   بوندستاغ( بالحملة العسكرية اإلسرائيلية المتواصلة ضد

العاشر من الشهر الجاري، بينما دعت منظمة وصوت يهودي لسالم عادل فا الشرق ايوسطو 
 وسائل اإلعالم ايلمانية لاللتزام بالموضوعية فا تغطية الحدث. 

ارات بحملة وحثت النائبة أنيتا غروت حكومة المستشارة أنجيال ميركل علا التنديد بكشد العب
االعتقاالت والمداهمات اإلسرائيلية المتواصلة بايراضا الفلسطينية المحتلة، ومطالبة حكومة رئيس 

 الوزراء اإلسرائيلا بنيامين نتنياهو بو   انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين الممالفة للقانون الدولا.
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المدنيين الفلسطينيين. و الت  وطالبت غروت برلين بالتدمل إليقا  العن  اإلسرائيلا الموجه ضد
التا يقوم بها الجي  اإلسرائيلا منا امتفاء -للجزيرة نت إن حملة المداهمات واالعتقاالت 

أسفرت حتا اآلن عن  تل ممسة  -المستوطنين الثالثة  بل أسبوعين ممالفة للقانون الدولا
ضفة الغربية و طاس غزة وا غالق فلسطينيين وجرح أعداد كبيرة وا تحام نحو ألفا منزل فلسطينا فا ال

 المعابر بينهما.
وفا نفس السياق، عبرت منظمة وصوت يهودي لسالم عادل بالشرق ايوسطو عن أسفها لعدم 

 تعرض تغطية وسائل اإلعالم ايلمانية ولملفيات تتعلق بامتطا  المستوطنين الثالثةو.
أن التغطية اإلعالمية ايلمانية لم إلا  -فا بيان تلقت الجزيرة نت نسمة منه-وأشارت المنظمة 

تتطرق لجملة من الحقائق منها مواصلة الجي  اإلسرائيلا منا سنوات اعتقال آال  الشبان 
 الفلسطينيين وزجهم فا السجون دون أوامر  ضائية أو مبررات  انونية.

 26/6/2104الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 فيذ هجوم المتحف اليهوديالقضاء الفرنسي يأمر بتسليم بلجيكا مشبوهًا بتن .43

أ   ب:  رر القضاء الفرنسا تسليم بلجيكا الفرنسا الجزائري ايصل مهدي نمو  الاي  -باريس 
أيار  مايو( الماضا، ما  24يشتبه فا أنه  تل أربعة أشماص فا متح  بروكسيل اليهودي فا 

ا يعمل فا المتح . لكن أدش إلا سقوط أربعة  تلا هم إسرائيليان وسيدة فرنسية متقاعدة وبلجيك
 محاميه ابولين بيبيزيب أكد سريعًا أن موكله سيستكن  القرار، ما  د يؤمر عملية تسليمه.

 انونية إجراء تسليم السلطات القضائية البلجيكية »وأكدت غرفة التحقيق فا محكمة استئنا  فرساي 
غرض المالحقة فا  ضية أيار ب 32نمو  تنفياًا لماكرة تو ي  أوروبية أصدرتها بلجيكا فا 

 «.اغتياالت اات طابع إرهابا
سنة( ساكنًا لدش نطق الحكم، علمًا أنه بدا مبتسمًا ومرتاحًا فا  فص االتهام  28ولم يحرك نمو   

 22المحاط بزجاج وسط عناصر من نمبة حراس السجون. وهو كان أعلن مالل جلسة عقدت فا 
التا « شرط أن تضمن عدم نقله إلا إسرائيل»لجيكا الشهر الجاري، أنه لن يعارض تسليمه إلا ب

يمكنها نظريًا أن تطلب من بسسسروكسيسسسسل استالم القاتل المفترض، استنادًا إلا تو يعها معاهدة أوروبية 
 حول عمليات التسليم.
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و وكانت المدعية العامة طلبت تسليم المتهم، صاحب السوابق العدلية الكثيرة والاي يبدو أنه انجر نح
إعطاء »التيار اإلسالما المتطر  مالل فترات سجنه، إلا بلجيكا كا يحاكم هناك، مؤكدة وجوب 

 «.أولوية للصالحيات الطبيعية لمكان الو ائع
 27/6/2104الحياة، لندن، 

 
 رئيس زامبيا ُيعاَلـج في "إسرائيل" .44

يتلقا رعاية طبية فا  رويترز: أعلن مسؤول إسرائيلا أمس، أن رئيس زامبيا مايكل ساتا -تل أبيب 
 الدولة العبرية.

لم يكِت هنا ليستلقا »، مضيفًا: «فا زيارة ماصة ويتلقا رعاية طبية»و ال إن ساتا فا اسرائيل 
أتا الك بعد يومين علا إبالغ جاي سكوت، نائب الرئيس الزامبا، برلمان بالدم أن «. علا شاطئ

ه الا إسرائيل فا  76ساتا   ، علمًا 2009وعانا ساتا من أزمة  لبية عام  «.يوم عمل»سنة( توجال
 .2022أنه نفا رواية لمعارضيه أفادت بسقوطه مغشيًا عليه مالل حملته االنتمابية عام 

 27/6/2104الحياة، لندن، 
 

 من كأس العالم لكرة القدم  الجزائر ثال  منتخب عربي يبلغ الدور الثاني .45
منتمب عربا يبلغ الدور الثانا من ككس العالم لكرة  وكاالت: باتت الجزائر ثالث –ريو دي جانيرو 

مساء اليوم المميس فا كوريتيبا فا الجولة  2-2القدم إثر مروجه بالتعادل من مباراته ضد روسيا 
 .2024الثالثة ايميرة من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال البرازيل 

 2896نا وتحديدا فا مونديال المكسيك عام وكان المنتمب المغربا أول فريق عربا يبلغ الدور الثا
-3صفر وبولندا بالنتيجة ااتها  بل ان يهزم البرتغال -بعد ان انتزس تعادلين ثمينين من انكلترا صفر

 سجلها ميري وكريمو. 2
وفا الدور الثانا، مسر بصعوبة أمام ألمانيا بهد  سجله لوثار ماتيوس  بل د يقتين من نهاية 

 المباراة.
-2فا باكورة مشاركاتها فا النهائيات حيث تغلبت علا بلجيكا  2884دور السعودية عام ثم جاء 

العربية الوحيدة فا تاريخ النهائيات، ومسرت أمام -فا المواجهة العربية 2-2صفر وعلا المغرب 
 .3-2. وفا الدور الثانا مسرت أمام السويد 2-2هولندا 
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،  بل ان تتغلب علا 2-2نسمة الحالية أمام بلجيكا وكانت الجزائر مسرت مباراتها ايولا فا ال
 فا الثانية، وتتعادل مع روسيا مساء اليوم. 2-4كوريا الجنوبية 

 2892وستلتقا الجزائر فا الدور الثانا مع ألمانيا فا إعادة لمواجهة الفريقين التاريمية فا مونديال 
ح ماجر وايمضر بلوما،  بل أن سجلهما النجمان راب 2-2والتا انتهت بفوز المنتمب العربا 

 تتآمر عليها ألمانيا والنمسا وتمرجها من الدور ايول.
 27/6/2104الشرق، الدوحة، 

 
 أين يحتجز المستوطنون اإلسرائيليون؟ .46

 عدنان أبو عامر
أيام علا فقدان المستوطنين اإلسرائيليين الثالثة بمدينة المليل جنوب  20بعد مضا أكثر من 

ما زال البحث جاريًا عنهم، رغم  يام الجي  اإلسرائيلا بحملة اعتقاالت للمئات من  الضفة الغربية،
 حماس، التا حملها مسئولية امتطافهم، وهو ما عالجه والمونيتورو بمقال سابق.

بيت لنشطاء حماس، وبحث فا  2200، أكثر من 23/6وفت  الجي  اإلسرائيلا منا يوم الجمعة 
 مغارة وكه . 200

الاي تقوم به الممابرات اإلسرائيلية بالتنسيق مع ايجهزة الفلسطينية، يتركز فا احتمالين  لكن البحث
اكرهما مسئول أمنا فلسطينا وللمونيتورو، وفإما أن يكون المستوطنون أحياء فا مكان ما، وهاا 

لمكان  االحتمال اي وش، لرغبة المنفاين إنجاح صفقة تبادل، ولالك نجري سبا ًا مع الزمن للوصول
عادتهم أحياء، كما أمر الرئيس عباسو.  احتجازهم، مشية المس بهم، وا 

وأضا  الضابط رافضًا الكش  عن هويته: واالحتمال اآلمر، أن يكون المستوطنون  تلوا فور 
امتطافهم، لمقاومتهم الماطفين، أو عدم توفر إمكانيات لوجستية لدش الجهة الماطفة لالحتفاظ بهم 

مرجحًا عدم  تلهم، ين الثمن الاي ستدفعه إسرائيل بكي صفقة  ادمة سيكون متدنيًا،  فترة من الزمن،
 إاا عثرت عليهم جثثا هامدةو.

 
 مواصفات سرية

الصحفا عوض الرجوب من المليل، أشار فا تقرير له أن ومنطقة غو  عتسيون التا امتط  
ضت حصارا عليها، وأغلقت فيها المستوطنون تمضع لسيطرة كاملة من  بل إسرائيل، التا فر 
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معابرها المارجية، والشوارس التا تربطها ببا ا المحافظات، ونشرت فيها  واتها بصورة مكثفة، وشنت 
 عمليات ا تحام وتفتي  واسعة بكافة المناطقو.

، 2كلم 2000وأضا : والمليل محاطة بالمستوطنات وال تتصل بالعالم المارجا، ومساحتها تصل 
نسمة، وتغلبت إسرائيل علا مساحتها الواسعة بتحويل تجمعاتها السكانية  أل  700وسكانها 

لمعازل، وتثبيت بوابات حديدية علا مداملها، وا غال ها عند الحاجة، مع التحكم بحركة الدمول 
 والمروج، مما يقيد حرية الماطفين إن أرادوا المروج منهاو.

السابق بغزة، شارك بالتحقيق بعملية امتطا   والمونيتورو التقا مسئواًل من جهاز ايمن الو ائا
، فقال مكتفيًا باإلشارة للقبه وأبو 2884حماس للجندي اإلسرائيلا ونمشون فاكسمانو أوامر عام 

عمارو: وواضح أن منفاي عملية المليل الحالية لم يستمدموا الجهاز الملوي، وال وسيلة إلكترونية، 
لن تعود ملكهم بمجرد مروجها من الجهاز، وكل وسائل  ينهم يعلمون أن اإلشارة اإللكترونية

االتصال الفلسطينية ممتر ة من اإلسرائيليين: ايرضية واإللكترونية، مرجحًا تملصهم من أجهزتهم 
 االتصالية ممافة أن تكون إسرائيل  ادرة علا تحديد مو عها، فتهتدي لمكانهمو.

سكريون الفلسطينيون المطلوبون إلسرائيل، تحدد لهم فيما اطلع والمونيتورو علا وثيقة يتداولها الع
مواصفات المكان الاي يجب أن يمتبئوا فيه، ويصلح لالحتفاظ بالممتطفين، ومنها أن يكون ومالئمًا 
صالحًا للحياة البشرية، ويتمتع ببيئة تحفظ السرية، وبعيدًا عن أعين الناس وأجهزة التنصت 

صحة الممتطفين والماطفين، ومزودا بوسائل الصر  الصحا اإلسرائيلية، وصحيًا حتا ال تتضرر 
والميام والحمامات والتكيي  الهوائا والتلفاز، وأال تكون مدامله مكشوفة للعيان، ومموهة بطريقة 

 تصنع االلتباس لدش الناظرينو.
ة ويكش  د.عبد الستار  اسم ايكاديما الفلسطينا من نابلس شمال الضفة، أن والسلطة الفلسطيني

من ناحية التصميم  2022اكتشفت ممبك ماهاًل لحماس بقرية عوري  جنوب نابلس فا سبتمبر 
، 2023والتجهيز، ومعد المتطا  إسرائيليين، واكتشفت آمر شبيهًا بمنطقة الجورة بالمليل أوائل 

 مما يدل أن حماس تعد وتستعد لتنفيا إستراتيجيتها بامتطا  إسرائيليينو.
س اعتبر فا حديث وللمونيتورو واكتشا  السلطة لالك الممبك فا تلك المرحلة لكن مسئواًل فا حما

فر عات إعالمية تهد  لشن هجمة جديدة ضد الحركة، مطالبًا أجهزة ايمن بتصويرم للعلن، لكنه فا 
اات الو ت لم ين  أو يؤكد هام المعلومة، رافضًا ربطها بامتفاء المستوطنين الثالثة، ين ما لدينا 

هام اللحظة رواية إسرائيلية فقط، حول فقدانهم، دون توفر مسئولية فلسطينية عن احتجاز هؤالء حتا 
 المستوطنينو.
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اات المسئول ايمنا الفلسطينا من الضفة، الاي التقام والمونيتورو عبر الهات ، والمشارك بعملية 
من  3ين فا التفتي  أن البحث عن المستوطنين،  ال: والفرضية ايمنية السائدة لدش اإلسرائيلي

العناصر المدربة القوية البنية  اموا بعملية المط ، ومن المؤكد أنهم درسوا الطريق جيدا، وامتاروا 
المو ع الاي يق  به الجنود والمستوطنون، وعرفوا مدامل وممارج المنطقة جغرافيًا لتسهيل 

 االنسحابو.
والممطوفون بعيد عن المناطق التا تكثر فيها وأضا : والمكان الاي نقدر أن يكون فيه الماطفون 

عمليات التمشيط والتفتي  من  بل الجي  اإلسرائيلا، كا ال يكونوا لقمة سائغة يي عملية ا تحام 
 من  بل الكوماندوز إاا انكش  أمرهمو.

 
 حرب األعصاب

بالماطفين دون أن  وأشار أن وإسرائيل محبطة ينها تستمدم كل التقنيات االستمباراتية السرية للحاق
ساعات نتيجة عدم إبالغ الشرطة للشاباك  9تصمم لوحة فسيفسائية لهم، ين عملية البحث تكمرت 

بمكالمة أحد الممطوفين، لكن إسرائيل تنتظر أن يمطئ الماطفون مطك تكتيكيا واحدا يكفا لكش  
 مكانهم السريو.

لماطفين من نقل المستوطنين إسرائيل من جهتها عبرت عن  لق مبكر من إمكانية نجاح ا
 الممتطفين مارج الضفة الغربية.

و د تحدث والمونيتورو مع مسئول فلسطينا فا الضفة الغربية او صلة بدائرة التنسيق واالرتباط مع 
الجي  اإلسرائيلا، وسكله عن صحة الفرضية اإلسرائيلية فقال: وعملية البحث تكما بعين االعتبار 

كانت ميالية بنظر البعض، عملية امتطا  من هاا النوس لن يكتب لها  كل االحتماالت، حتا لو
النجاح إن بقا الممتطفون فا الضفة، التا يسيطر عليها الجي  اإلسرائيلا برًا وجوًا، ينه سيقبض 

 عليهم آجال أم عاجاًلو.
ائيل ال وأضا : ونقل المستوطنين إلا غزة أو سيناء أمر وارد، رغم أنه يبدو مستحيال، ين إسر 
 سيطرة لها هناك، وبإمكان الجهة الماطفة أن تجري صفقة تبادل عليهم بكريحية أمنية كاملةو.

وكش  المسئول ايمنا الفلسطينا وللمونيتورو عن وإ امة مط سامن بين أجهزة الممابرات ايردنية 
ن نقل الممطوفين والفلسطينية والمصرية لمعرفة تبعات عملية المط ، ودراسة آثارها، والحيلولة دو 

مارج الضفة، مشية حصول أزمة إ ليمية مع إسرائيل، السيما وأن مدينة المليل تقع جنوب الصفة، 
 كمو.  10والمسافة بينها وبين غزة وسيناء ال تزيد عن 
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ورغم كل االتهامات الجارية ضد حماس بتنفيا عملية المط ، لكن  ادتها أبقوا علا جدار من 
، 23/6ة عنها، وكان آمرهم مالد مشعل، الاي أعلن علا  ناة الجزيرة مساء الصمت إزاء المسئولي

 وعدم توفر معلومات لديه عن العملية، رغم أنه باركها، وأثنا علا منفايهاو.
أميرًا.. فقد استنتج والمونيتورو من لقاءات هاتفية وشمصية أجراها مع أوساط عسكرية فا غزة، أن 

اح الجهة المنفاة لعملية المليل بإدارة حرب أعصاب حقيقية مع إسرائيل هناك وارتياحًا لما أسمته نج
منا اليوم ايول، من مالل الشح المقصود بالمعلومات، وتوتير نفوس  ادة الجي ، بتعطشهم يي 

 معلومة صغيرة، يننا أمام حرب أدمغة فتاكة ال تسيل فيها الدماءو.
25/6/2104المونيتور،   

 
 مام حماسعباس يخسر من جديد أ .47

 أسماء الغول
كلما مر الو ت تصاعد ايثر السلبا لمطاب الرئيس الفلسطينا محمود عباس الاي ألقام أمام وزراء 

من  2024-6-29مارجية التعاون اإلسالما فا جدة بالسعودية، وبمجرد أن انتها عباس يوم 
ضب من مطاب مطابه وساء السمعةو غصت موا ع التواصل االجتماعا بعبارات الصدمة والغ

 الرئيس واشتهر هشتاج وعباس ال يمثلاو.
وتبادل ناشطون فيديو للمطاب، وعلقوا بغضب عليه ماصة  وله ومن مصلحتنا أن يكون بيننا وبين 
إسرائيل تنسيق امنا حتا نحما شعبنا.. ونحن لن نعود إلا انتفاضة تدمرنا..الحكومة اإلسرائيلية 

ن الشبان الصغار امتطفوا من جانب إحدش المستوطناتو. فا تصعد كثيرا والسبب أن هناك ثالثة م
 2024-يونيو-22إشارة إلا امتفاء المستوطنين الثالثة يوم المميس الماضا الموافق 

ومنا انتهاء المطاب لم يمفت الغضب، فسرعان ما انتقل إلا الشارس حين ألقا الشبان الفلسطينيون 
، احتجاجا 2024-6-23وا نوافا سيارتا شرطة يوم الحجارة علا مقر للشرطة الفلسطينية وحطم

 علا التنسيق ايمنا بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلا.
وكان الرئيس عباس أكد علا تصريحه مرة أمرش فا كلمة له مالل حفل افتتاح مؤتمر فا رام هللا 

 انين وال نقبل مط  أو  تل أي بريء.و ائاًل وأتمنا أن يجدوهم أحياء يننا إنس 2024-6-28يوم 
فا المقابل ارتفع رصيد حركة حماس وانتشر هشتاج ومشعل يمثلناو بعد أن  ال رئيس المكتب 

فا لقاء صحافا مباشر  2024-6-23السياسا لحركة حماس مالد مشعل مساء االثنين الموافق 
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من أي طر  كان، ولكن علا جميع بثته  ناة الجزيرة وال يمكننا أن أثبت أو أنفا امتطا  الجنود 
 ايحوال بوركت أيدي من أسرهم، ين أسرانا يجب أن يمرجوا من سجون االحتاللو.

وهناك من اتما مو فًا جديدًا حاسمًا مع المقاومة فا مواجهة مطاب عباس من نشطاء يساريين 
ا منشور علا وليبراليين علا موا ع التواصل االجتماعا، فقد  الت الناشطة عروبة عثمان ف

 9صفحتها فا الفيسبوك و تحيالة إلا من أصاب ايجهزة ايمنيالة الفلسطينية بهستيريا البحث عنهم 
 أيام!و.

و ال الناشط اليساري علا عبد الباري للمونيتور و كنت اعتقد أن عباس رجل صاحب وجهة نظر، 
رت ديكتاتوريته ينه لم يعد لكنا اكتشفت أنه مجرد رجل يحافظ علا سلطته ونفوام وأمواله، لقد ظه

 لها منطق يمفيها به، مطابه محض جنون ال يوجد مبرر لهو.
فا حين تقول الشابة مريم أبو عامر للمونيتور وأؤمن بكن عباس رجل سياسا محنك، وهو يتحدث 
بهام الطريقة إعالميًا فقط، فهو يعر  أن االحتالل يمكنه أن يدمر رام هللا، دعونا نتاكر حسن نصر 

، لو كنت أعر  أن هاا 2006هللا أمين حزب هللا مااا  ال حين دمر االحتالل لبنان فا حرب
 سيحدث ما كنت مطفت الجنودو.

 
 حماس

وترش حركة حماس أن نتيجة المطاب تصب فا مصلحتها، يقول مشير المصري النائب فا 
ينحاز لمن يتمسك المجلس التشريعا عن حماس فا تصريح للمونيتور وشعبنا الفلسطينا الثائر 

بالثوابت واليوم بعد مدافعة فتح عن التنسيق ايمنا باستماتة فحماس ستفوز بكي انتمابات  ادمة فا 
غزة والضفة الغربية فالشعب ال يمكن أن يتملا عن مسيرته النضالية ويبيع حقو ه للصهاينة، وأي 

 استطالعات للرأي اآلن د يقة ستؤكد هام النتيجةو
باس مثير لالشمئزاز وغير مسؤول وغير وطنا وال يعبر عن إرادة شعبنا وأضا  و مطاب ع

الفلسطينا ويشكل انقالب علا الموروث الثوري الاي  دم آال  ايسرش والجرحا، ومطابه انحياز 
 لالحتالل وتملا عن الشعب.. ككنه أصيب بالزهايمرو.

ر بمكتبه موضحًا أن شعبية الرئيس ويوافقه المتحدث باسم الجهاد داوود شهاب فا لقاء مع المونيتو 
َ لت إلا حد كبير، والسبب برأيه ومطابه الاي يعتبر ارتداد علا القيم الوطنية، و وله إن التنسيق 

يومًا  22حماية للشعب يعتبر تضليل للرأي العام، فكي  يمكن يحما التنسيق الشعب ومالل الس 
 ايميرة استشهد سبعة مواطنينو
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يفرض علا الشعب الفلسطينا رؤيته الشمصية وهناك جزء من حركة فتح وأضا  أن أبو مازن 
 يعارض المطاب وهام الرؤية، فال يوجد فلسطينا يقبل بالتنسيق ايمنا.

ورغم االمتال  الفكري بين الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إال أن عضو المكتب السياسا 
نه مطاب صدمة وغير متو ع من الرئيس للشعب، لألميرة جميل مزهر يتفق مع الجهاد بقوله و ا

وكان مطلوب من الرئيس أن يدافع عن شعبه ويوفر الحماية الدولية له، وأن يستقوي بالعرب 
 ومنظومة الدول اإلسالمية فا مواجهة الجرائم اإلسرائيليةو.

من حول ويرش مزهر مالل لقاء مع المونيتور بمكتبه أن تصريحات من هاا تجعل الشباب ينفضون 
الرئيس وحركة فتح واإلطار الوطنا العام، والميل نحو التشدد والتطر  ما يشكل مطرًا علا 

 المجتمع الفلسطينا.
و د أصبح أبو مازن محاطًا بالغاضبين والنا مين وعلا رأسهم مصمه اللدود محمد دحالن الاي  ال 

الشعب الفلسطينا مالل اييام علا صفحته فا الفيسبوك و أجهزة فتح تشارك فا العبث الصهيونا ب
الماضية ..هاا يحدث بقرار من محمود عباس الاي لم يفوت الفرصة لتككيد عجزم وهروبه بحجة 

 حضور اجتماس وزاري فا السعوديةو.
 

 فتح
ويرد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عسا  فا لقاء مع المونيتور عبر الهات  بقوله ومحمود عباس 

ولوياته حماية شعبه وتحقيق آماله بالحرية، و د نجح فا عزل إسرائيل رئيس الشعب المنتمب وأ
ووضعها فا الزاوية وحشد تكييد ودعم دولا واعترا  بايمم المتحدة ما يعتبر انجازًا كبيرًاو، الفتًا إلا 
أن البعض يتساوق ويهاجم الرئيس من اجل تحقيق مصالح ماصة أو يجل أجندات حزبية، كما 

ا لديها مشروس نقيض المشروس الوطنا وتمضا فا سياسة اإل صاء واالنقالب تفعل حماس الت
 والتصفية السياسية للمصوم بادعاء أن هؤالء المصوم عمالء وكفار.

واكر و د يكون المطاب لم يحَظ بتكييد شعبا ولكن الرئيس يبقا شمص مسؤول أمام شعبه ويحميه 
 ب، لكن الشعارات اليائسة تجلب الدمارو.ومن مؤسسا الثورة، وربما لم يقل ما يحبه الشع

وحول رفض جزء من حركة فتح لمطاب الرئيس يؤكد عسا  أن حركة فتح واسعة وديمقراطية 
 وبالتالا فيها آراء ممتلفة لكن حركة فتح ملتفة حول الرئيس ينها علا  ناعة بمو فه الوطنا.

ز الشرطة الفلسطينا منهم شهداء وعن االعتداء علا مركز الشرطة برام هللا يضي و أفراد جها
وِأشقاء وهم أبناء الوطن وبالتالا حين يتم الهجوم عليهم فهاا يصب بمصلحة إسرائيل، وحماس 
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مستمرة فا التحريض علا ايجهزة ايمنية الفتعال فتنة داملية يستفيد منها االحتالل، ويجب أن 
ال نحن أمام كارثة وانقالب كالاي حد  ث بغزةو.يق  هاا التحريض، وا 

فا حين يرش الكاتب السياسا أكرم عطا هللا أن أبو مازن مسر كثيرًا بعد هاا المطاب مبينًا و 
ارتفعت أسهمه بعد أن أو   للمفاوضات وحشر إسرائيل فا الزاوية، ووضع نتنياهو فا عزلة دولية 

، لكن الك  بل وكان يبدو معتدال، وكل مصومه ظهرهم إلا الحائط فقد كان فا اروة  وته الشعبية
 المطاب ايميرو.

ولفت إلا أن  طاس غزة يعي  حالة تشو  كبيرة، فهو غير راضا عن حركة فتح لكن فا المقابل 
التكييد لم ياهب إلا المقاومة التا تعانا من أزمة مالية كبيرة، مضيفًا والمشية أن تحدث حالة 

 إحباط عام تصيب الشعب من النظام السياسا الفلسطينا ككلو.
ونبه إلا أن الناس فا غزة لن يتجهوا للمقاومة ودعمها حتا بعد مطاب الرئيس ولكن فا الضفة 
أحدث المطاب نقلة كبيرة فقد جاء المطاب فا ظل معاناة أهلها من الحواجز والتفتي  واالستيطان 

 واجتياح كبير، وحماس استفادت من هام ايزمة كثيرا.
تور ولكن هل سيؤدي هاا السمط إلا انقالب علا سلطة عباس وتساءل عطا هللا فا لقاء مع الموني

 فا الضفة الغربية؟و.
26/6/2104المونيتور،   

 
 ؟"المتأسلمة"أم  "الالسامية"األفضل إسرائيليًا.. أوروبا  .48

 د. أسعد عبد الرحمن
وها  حقق اليمينيون المتشككون فا االتحاد ايوروبا نصرًا كبيرًا فا انتمابات البرلمان ايوروبا.

نائبًا  712مليون أوروبا اإلدالء بكصواتهم فيها النتماب  399االنتمابات التا يحق لما مجموعه 
، والاي يحدد موا فه «االتحاد ايوروبا»فا البرلمان الاي يعد أحد الكيانات الثالثة التا يتكل  منها 

 رلمان.المارجية تجام القضايا الدولية، من مالل لجنة الشؤون المارجية فا الب
، ويوافق علا أعضائها، ويصادق علا االتفا ات «المفوضية ايوروبية»كما يرا ب البرلمان عمل 

 الدولية، وغير الك من االمتصاصات.
ما يهمنا فا هاا السياق، هل تستمر أوروبا فا سياستها المعروفة فلسطينيًا؟ هل ستواصل شجب 

وجدار الفصل العنصري، وستظل ها اي وش فا  االستيطان اإلسرائيلا فا فلسطين، وتهويد القدس،
سياق نقد االعتداءات اإلسرائيلية، كما تظهر العريضة ايميرة التا و عتها عشرات المؤسسات 
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والمجتمع الدولا بالتدمل الفوري « االتحاد»والهيئات العاملة فا عموم القارة ايوروبية، وتطالب دول 
اي صا المبارك؟ و د ق مدينة القدس المحتلة والمسجد من أجل و   االنتهاكات الصهيونية بح

بفرض عقوبات علا « ايمم المتحدة»و« االتحاد ايوروبا»طالبت تلك العريضة كاًل من 
، كما أكدت أن القدس «اإلسرائيلية التا تهد  إلا تشويه التراث التاريما لمدينة القدسالسياسات »
 «.الما ومسيحا طويل، ممتد وغير منقطع وغنا بالتراثعربية لها تاريخ حضاري إسها مدينة »

 االهتمام اإلسرائيلا بنتائج االنتمابات ايوروبية ظهر بشكل جلا فا الصحافة العبرية.
إن انتمابات البرلمان »، يقول الكاتب اإلسرائيلا آري شبيط: «أوروبا ونحن»ففا مقال بعنوان 

ن فجكة أن أوروبا القديمة ما زالت تغلا تحت سطح ايوروبا تغير الصورة دفعة واحدة، فقد تبي
 أوروبا الجديدة.

وتبين فجكة أنه تكفا أزمة ا تصادية وموجة هجرة إلعادة أوروبيين كثيرين إلا كراهية ايجانب، 
وتمرج دول أوروبية كثيرة عن اتزانها حينما تتجه إلا مواجهة تحديات أكثر تواضعًا من التحديات 

 ئيل.التا تواجهها إسرا
بعد »، ويضي  الكاتب متموفًا: «وها تنتمب  ادة ال تقل  وميتهم عن  ومية القادة اإلسرائيليين

صدمة االنتمابات، يجب علا ايوروبيين واإلسرائيليين العودة إلا التحدث مع بعضهم دون استعالء 
المدهشة للتغلب أحدهما علا اآلمر، سيكون الماضا المؤلم موضوعًا بيننا دائمًا، لكن المحاوالت 

عليه ستكون كالك أيضًا، ولهاا ال مكان الستكبار الغرب من جهة، وال مكان لعقدة االضطهاد من 
جهة أمرش، وال تستطيع أوروبا أن تبيح لنفسها إدارة ظهرها لدولة اليهود، وال تستطيع دولة اليهود أن 

 تبقا دون دعم أوروبا القريب.
مواجهة ايوروبيين لماضيهم، ويفهم ايوروبيون صورة مواجهة وحينما ُيقدر اإلسرائيليون صورة 

 «.اإلسرائيليين لماضيهم، سيمكن فا نهاية المطا  بناء مستقبل أوروبا إسرائيلا مشترك
تطورًا  د يفضا »، ايمر «أبحاث ايمن القوما اإلسرائيلا»وفا السياق ااته، اعتبر تقرير لمركز 

 لاي تتهمه إسرائيل بتبنا سياسات تتعارض مع موا فها.، وا«إلا زوال االتحاد ايوروبا
وفا تقرير نشرم المركز،  ال الدبلوماسا السابق عوديد عيران الاي كان سفيرًا لدش االتحاد 

إن فا إسرائيل من يرش أن صعود اليمين المتطر   د يفضا إلا إضعا  اإلطار »ايوروبا: 
لسياسات اإلسرائيلية، السيما فا كل ما يتعلق المركزي ايوروبا الاي يتبنا موا   نقدية ل
الرهانات اإلسرائيلية »، لكن عيران حاالر من أن «بالمستوطنات والسلوك اإلسرائيلا تجام الفلسطينيين

علا إضعا  االتحاد ايوروبا ليست فا مكانها، علا اعتبار أن أوروبا ما زالت الشريك التجاري 
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د اليمين المتطر  لن يهدد فا المستقبل المنظور بقاء االتحاد ايكبر إلسرائيل، عالوة علا أن صعو 
 «.ايوروبا كجسم يبلور السياسات المارجية للدول ايوروبية

هناك عال ات وثيقة بين »فكتب يقول: « هآرتس»أما تسيفا بارئيل كبير محللا الشؤون العربية فا 
وجه المصوص  ادة المستوطنين بالضفة   ادة اليمين المتطر  فا أوروبا واليمين اإلسرائيلا، وعلا

الغربية، عالوة علا أن بعض نمب اليمين ايوروبا المتطر  تتما مو فًا رافضًا لحمالت المقاطعة 
المعضلة اإلسرائيلية واضحة: هل تشجب صعود اليمين المتطر  »، وأضا : «الدولية إلسرائيل

عوة واستضافة ممثلا ايحزاب العنصرية، وتعلن عن أوروبا كقارة مصابة بالالسامية، أم تواصل د
ين بعضهم تحدثوا بصوت عال  ضد مقاطعة إسرائيل، بل وأ اموا عال ات صدا ة شجاعة مع زعماء 

إسرائيل تستفيد من الالسامية ايوروبية ينها  د تدفع يهود »، ومتم بارئيل  ائاًل : «المستوطنين؟
، ومعلوم أن «الميزان الديموغرافا لمصلحة اليهودأوروبا للهجرة إلسرائيل، ما يسهم فا تحسين 

 أوروبا ال تستطيع إدارة ظهرها إلسرائيل، كما أن إسرائيل ال تستطيع البقاء من دون دعم أوروبا.
فكوروبا ها القارة اي رب إلسرائيل من الحلي  ايول، الواليات المتحدة ايميركية، وها التا يصعب 

ر فا المنطقة العربية دونها، فضاًل عن إتقان إسرائيل استغالل مسكلة علا إسرائيل البقاء واالزدها
عما ا ترفه أوروبيون بيهود فا « مسؤولية تاريمية»أوروبا المسيحية لليهود، وتحميلها « ظلم»

 الماضا.
تشغل أوروبا جزءًا كبيرًا من عالم مرجعيتنا السياسية واال تصادية »وفا مقاله السابق، يقول شبيط: 

 «.يمية والثقافية، سواء كان الك ميرًا أم شراً والق
كراهية تحتاج إلا إصالح، سواء كان الك ميرًا أم -والقصة ايوروبية اإلسرائيلية ها  صة حب 

شرًا.. من حقها أن تنتقدنا ومن الواجب عليها أن تندد بكفعال لنا معيبة، لكن عليها دائمًا أن تتاكر 
 السياق التاريما الواسع.

غض أميركا البيضاء نظرها حينما تنظر إلا أميركا السوداء، علا أوروبا أيضًا أن تحنا فكما ت
 «.رأسها حينما تنظر إلا  الشعب اليهودي( و الدولة اليهودية(

 نتائج االنتمابات ايوروبية ربما تستدعا لدش الشرق ايوسط بعض التشاؤم.
دًا لتسوية القضية الفلسطينية، وتوجيه دوله فرغم تبنا االتحاد ايوروبا، بصفة عامة، مو فًا مؤي

 انتقادات محددة للمو   اإلسرائيلا، فإن هام الدول تحتفظ بعال ات ماصة مع إسرائيل.
رغم أنال أيًا من »، التابع لجامعة تل أبيب، تككد أنه «معهد كونتور»وفا نتائج استطالس شامل أجرام 

نًا عن نتائج هام االنتمابات، إال أن إسرائيل ترش أن المسؤولين اإلسرائيليين لم يعبالر عن رضام عل
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صعود اليمين المتطر  سيُحول دون  أسلمة( أوروبا، وأن الرأي السائد لدش القيادة اإلسرائيلية هو 
أنه عند المفاضلة بين  أوروبا المتكسلمة( و أوروبا الالسامية(، فإن إسرائيل تفضل ايميرة، وبدون 

إسرائيل تكمل أن يسهم صعود اليمين المتطر  كرأس حربة فا »معهد: ويضي  تقرير ال«. تردد
مواجهة مطر أسلمة أوروبا، وهو المطر الاي يصل إلا مصا  المماطر االستراتيجية التا 

 «.تمشاها إسرائيل، فضاًل عن أنه سيدفع بقطاعات كبيرة من اليهود فا أوروبا للهجرة إلا إسرائيل
27/6/2104االتحاد، ابوظبي،   

 
 ال تخافوا من احتالل قطاع غزة .49

 تسفيكا فوغل
 الضامن لوجود دولتين للشعبين هو القضاء علا حماس فا غزة والضفة الغربية

، هاا ما  اله هاا االسبوس رئيس الدولة شمعون بيرس. وهكاا «أبو مازن أفضل شريك كان إلسرائيل»
نيست وو ع علا اتفاق السالم دون أن يطر  له جفن، انقضا مجد أنور السادات الاي زار الك

ودفع حياته ثمن الك. وهكاا ُنسا الحسين ملك االردن الاي حارب االرهاب مساندا لنا وو ع علا 
اتفاق سالم. ونسا فمامة الرئيس أن ياكر جهود الفريق السيسا رئيس مصر الاي يحارب االموان 

هللا، ملك االردن الاي يسير فا  المسلمين ويعمل ضد حماس والمنظمات االرهابية فا سيناء، وعبد
 طريق أبيه.

يبدو أن  ول السيد بيرس هو بالمقارنة مع ياسر عرفات. كي  يمكن يا فمامة الرئيس أن تقارن فا 
عائلة الزواح  بين أفعا ودودة؟ و د بحث ياسر عرفات بصورة ظاهرة معلنة عن لسعنا بكل طريقة 

ه جهود الشعب الفلسطينا لطردنا من هنا. وفا مقابلته وهو يلبس لباسا عسكريا يدل علا أنه لم تنت
 دم الينا الشعب الفلسطينا ُطعما علا صورة أبو مازن الاي يعر  كي  يكلمنا بلغة انجليزية بما 
نريد سماعه، لكنه ال يفعل شيئا كا يقود مسيرة حقيقية إلنشاء دولتين للشعبين. و د  يل فا هاا: 

 «.ما أعدائا فسكحفظ نفسا منهمليحفظنا هللا من اصد ائا، أ»
كان هاا االسبوس من أثقل االسابيع علا أارس االمن واالستمبارات، لكنه كان أكثر من الك اسبوعا 
 دل أوضح داللة علا أننا فا اروة مسار يفضا الا تكسيس الشرق االوسط علا هيئة دفيئة ارهاب.

ن مطفوا ومحاولة العثور علا ماطفيهم وعلا فا يهودا والسامرة بقا البحث عن الفتيان الثالثة الاي
مرسليهم مركز الفعل الاي تم استغالله فا عدل وحكمة لضرب البنا التحتية البشرية والوسائل 

 القتالية لحماس.
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ما زالوا يطلقون علينا من  طاس غزة  اائ  صارومية و اائ  راجمات صواريخ، ولم يصب منا أحد 
كان الك معجزة. ويجب أن يضاء الك عندنا كل مصابيح بدمول الممرب الا حيفل شالوم و 

 التحاير.
اا لم يكن الك كافيا فقد اضطررنا الا أن نتاكر بكلم ما يجري فا سوريا حينما  تل صاروخ أطلقه  وا 

 حزب هللا فا رأيا من مو ع سوري،  تل فتا صغير السن فا أول ايام عطلته.
ة وبصورة معلنة مندوبا اردنيا كبيرا  ال بعد أن سيطرت وسمعنا فا دائرة أبعد هاا االسبوس الول مر 

«. أنتم  اسرائيل( ونحن مستهدفون لهم»منظمة داع  علا المعبر الحدودي بين العراق واالردن: 
 ؟.«شرق اوسط جديد»هل  ال أحد ما 

ن كل ميدان له ارهاب يمصه او  يمكن ادعاء الغفلة وأن نقول إنه ال صلة بين كل هام االحداث وا 
مصائص ممتلفة. لكننا أعتقد مال  الك. فمن وجهة نظري وصدورا عن تجربة طويلة لتحليل 
سلوك أعدائنا ومشاركة فا تقديرات استراتيجية، أستنتج وجود  اسم مشترك  اس  اتل بين االحداث 

ا علا جميعا، فها جميعا ترما الا  تلنا والا التشوي  علا حياتنا المعتادة والا زعزعة ثقتنا بقدرتن
 الصمود وبعدالة نهجنا.

إن حماس ها العمود الفقري لشجرة االرهاب التا أمات تنشك فا الشرق االوسط. وحماس منظمة 
ارهاب نجحت فا أن تؤسس فا  طاس غزة دولة اات ايديولوجية متطرفة ترفض حقنا فا العي  فا 

تمدم وتوجه منظمات ارض اسرائيل وتهدد بتكسيس دولة امرش فا يهودا والسامرة. وحماس تس
ارهابية امرش فا غزة وسيناء ولها صلة بمنظمات اسالمية متطرفة فا سوريا ومصر. وليست 
حماس رأس ايفعا بل ها  لب أمطبوط االرهاب، فيجب القضاء علا حماس فا غزة ويهودا 

 والسامرة!.
نا أعلم فا سريرتا أن أتمنا عودة سريعة للفتيان الثالثة الممطوفين الا بيوتهم أصحاء سالمين. وأ

من الممكن أال يوجدوا فا الفترة القريبة. وليس لنا ميار سوش احتالل  طاس غزة والقضاء علا بنا 
حماس والجهاد االرهابية التحتية والعودة الا البيت دونما صلة بنتائج البحث وكا ننشئ ظرو  

بحق، لكن وا ع الحياة فا مو  حياة عادية سليمة فا المستقبل القريب. إن كلمة احتالل تصدنا و 
 من العملية التالية أكثر إمافة. ولن يمكن وجود دولتين للشعبين إال إاا لم توجد حماس.
26/6/2104اسرائيل اليوم   
27/6/2104القدس العربي،   
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 مكافحة حماس من الزاوية القانونية .51
 بنينا شربيت باروخ

حركة حماس فا مناطق يهودا والسامرة. فا أعقاب حادث االمتطا  شرعت إسرائيل بمعركة ضد 
فا إطار هام المعركة تجري أعمال مكثفة علا االرض، بما فيها من تفتيشات، اعتقاالت، 
استجوابات، مصادرات امالك وغيرها من االعمال. وهام االعمال تنسجم مع حق وواجب إسرائيل فا 

ر  انونا وال سيما لواجب التوازن الحفاظ علا أمنها وأمن مواطنيها. وتمضع هام االجراءات إلطا
 بين احتياجات ايمن وبين حقوق سكان المنطقة. ومع الك، فان حرية العمل واسعة نسبيا.

وبالتوازي، تتما أيضا اجراءات ملموسة ضد عناصر حماس معينين. وبقدر ما يدور الحديث عن 
تثور الصعوبة القانونية أساسا اجراءات االعتقال، فثمة إطار  انونا يرتب تنفيا هام االجراءات. و 

ابعاد عناصر حماس إلا مارج المنطقة وهدم منازل الممربين.  –بالنسبة لنوعين من االجراءات 
واالشكالية القانونية التا تنطوي عليها هام االجراءات يجب أن تؤما بالحسبان عند اتماا القرار 

 وينبغا فحص الجدوش مقابل الكلفة عند اتمااها.
من ميثاق جني  الرابع  48إلجراء االبعاد، يوجد أمر صريح منصوص عليه فا المادة بالنسبة 

يحظر النقل القسري لسكان ارض محتلة إلا دامل المنطقة أو ابعادهم إلا مارجها. وبالفعل يوجد 
نقا  نظري حول انطباق الميثاق علا مناطق يهودا والسامرة وكاا بشكن مدش استيعاب الميثاق فا 

اإلسرائيلا الداملا. ومع الك، اعترفت دولة إسرائيل علا مدش السنين بانطباق الميثاق بحكم  القانون
 االمر الوا ع علا أعمالها فا المناطق بل وتعهدت بتنفيا االوامر االنسانية فا الميثاق.

 انون العرفا الاي استوعب v كما أنه ال يوجد اليوم مال  فا مكانة الميثاق بصفته يعكس ال
نفسها، تبنت المحكمة العليا فا  48ل تلقائا فا القانون الداملا. وبالنسبة لتفسير المادة بشك

الثمانينيات تفسيرا مقلصا بموجبه ال ينطبق االمر علا ابعاد االفراد مالفا ل بعاد الجماعا. ومع 
ان  الك، فان المو   المقبول من كل المحافل المؤثرة علا تحديد مضمون القانون الدولا هو

الحظر ينطبق أيضا علا ابعاد االفراد. فضال عن الك، فان الحظر الماكور منصوص عليه 
صراحة فا دستور روما الاي أ ام محكمة الجنايات الدولية، بصفته جريمة حرب وجريمة ضد 

 االنسانية، فا ظل تجاهل مسكلة هد  االبعاد.
ولة أمرش مثل لبنان  كما حصل فا هناك من يسعون إلا اجراء تمييز بين االبعاد إلا نطاق د

الماضا( مقابل االبعاد إلا  طاس غزة، الاي ليس هو جزءًا من دولة أمرش، وله  رب وربط بمناطق 
، فا  ضية العجوري 2002يهودا والسامرة. فا هاا السياق اعترفت محكمة العدل العليا فا العام 
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غزة بقوة أمر والسكن المحددو  بانه يمكن نقل شمص من مناطق يهودا والسامرة إلا  طاس
 assignedresidence من ميثاق  79( والاي يلزمه بنقل سكنه إلا القطاس. والك بقوة المادة

جني  الاي يسمح بتحديد مكان السكن ل نسان طالما بقا فا االرض الماضعة لالستيالء القتالا. 
ي يقبع فا أساسها أن  طاس غزة وتتمثل الصعوبة فا تطبيق هام الفقرة اليوم ها أن المنطق الا

ومناطق يهودا والسامرة كانتا تمضعان كلتاهما تحت االستيالء القتالا إلسرائيل. ولكن هاا الوضع 
تغير فا اعقاب فك االرتباط. ومو   إسرائيل الرسما، وان كان ا رته محكمة العدل العليا هو أن 

ا هام الظرو ، من الصعب جدا تثبيت غزة لم تعد ارضا محتلة والحكم العسكري هناك الغا. ف
آنفة الاكر وتعري  االبعاد إلا القطاس ضمن نطاق تحديد مكان  79الحجة علا أساس المادة 

 السكن.
والنتيجة ها أنه من الصعب ا امة مطوة النقل القسري لعناصر حماس من يهودا والسامرة إلا 

وضوس. وبالتالا فان القرار التماا مثل  طاس غزة علا أساس القانون الدولا الاي ينطبق علا الم
هام المطوة ستثير ضد إسرائيل ادعاءات بانتهاك القانون الدولا بل وبارتكاب جرائم حرب. وعلا 
المستوش الداملا، فضال عن المسكلة القيمية الهمية احترام القانون الدولا، فعلا المستوش العملا ال 

العليا. وسيكون الحقو يون الاين يمثلون الدولة  شك ان الموضوس سيصل إلا حسم محكمة العدل
 -و ضاة محكمة العدل العليا أنفسهم مطالبين بان يمتاروا بين بديلين اشكاليين، ال رار هام المطوة 

االول، عرض حجة  انونية ها أن المطوة تنسجم مع القانون الدولا والثانية، االدعاء بكنه حتا لو 
نون الدولا فان إلسرائيل الحق فا تنفياها بقوة تشريع داملا يفوق كانت المطوة متعارضة مع القا

 القانون الدولا.
البديل الثانا مطير علا الدولة. ففا عصر توجد فيه امكانية بان تتما اجراءات جنائية، سواء فا 
محكمة الجنايات الدولية  علا فرض أن المحكمة ستكتسب صالحياتها علا اجراءات إسرائيل فا 

اعترا  الدولة فا أنها  –والسامرة( أم فا دول ممتلفة فا إطار صالحية القضاء الكونية يهودا 
عملت مالفا للقانون الدولا سيستمدم ضدها  او للد ة ضد المسؤولين اإلسرائيليين الكبار الاين من 

 ي.شكنهم ان يقدموا إلا المحاكمة الجنائية( مثل االعترا  المشبوم فا االجراء الجنائا العاد
ومع أن البديل االول يسمح إلسرائيل أن تدافع عن نفسها فا اجراءات محتملة، ولكن يوجد فيه مس 
غير مباشر فا المواجهة مع مثل هام االجراءات. أحد االدعاءات ايساسية التا تكون للدولة فيها 

يقول إن ( اي االدعاء الاي complementarityاجراءات جنائية دولية هو وادعاء االستكمالو  
للدولة جهاز  ضائا مناسب يمكن االعتماد عليه ولهاا ال حاجة لالستعانة بهيئات  ضائية مارجية. 
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وللجهاز القضائا اإلسرائيلا، وال سيما المحكمة العليا، مكانة محترمة فا الساحة الدولية ولهاا فان 
انون الدولا، فإننا نضع  إلسرائيل حجة جيدة فا هاا المجال. وعند اجبار المحكمة علا وثناو الق

مكانتها الدولية وعندها بالتالا  د يتضرر ادعاء االستكمال حتا فا االجراءات التا ال تتعلق 
 بالضرورة بمطوة االبعاد نفسها.

ما ينشك عما  يل هو ان هناك ثمنا جديا فا الساحة القانونية لقرار اتماا مطوة من الصعب الدفاس 
لا. وفا هاا السياق يطرح احيانا االدعاء بان القانون الدولا القائم ليس عنها فا إطار القانون الدو 

مناسبا لمكافحة االرهاب. اما الجواب فهو ان القانون الدولا هو منظومة دينامية تتطور كل الو ت، 
 ضمن امور أمرش من مالل ممارسة الدول ومن مالل الحوار الجاري فا الساحة القانونية الدولية.

دما تكون الزمة مطوات ليس هناك حولها  واعد مقررة، ممكن بل وشرعا تطوير القانون ولهاا فعن
من مالل التفسير االبداعا. هكاا تم مثال من  بل إسرائيل والحقو يين الاين يمثلونها لتطوير فكرة 

الاي يسمح بالهجوم علا محافل ارهاب رفيعة المستوش كمطوة و ائية فا إطار  –االحباط المركز 
كافحة االرهاب. و د تم تطوير هام المطوة علا أساس مبنا  انونا للمبادئ القائمة، والتا تبناها م

فا حينه معظم المثقفين فا العالم والجيو  ايمرش وعلا رأسهم الواليات المتحدة. وبالمقابل، فا 
ت التا تنطبق الحالة التا أمامنا توجد  اعدة صريحة من الصعب اعطاء تفسير ابداعا لها والتطورا

 فا القانون عليها تشدد ما فيها من حظر.
حيال الصعوبة القانونية وآثارها ينبغا فحص المنفعة الكامنة فا مطوة االبعاد. ومالفا ل حباط 
المركز، الاي شكل عنصرا هاما فا النجاح فا القضاء علا االرهاب فا اثناء االنتفاضة الثانية، 

بالفعل ادعاء بان االبعاد إلا  طاس غزة لبضعة كبار مسؤولين من  فا الحالة موضع البحث ال يوجد
حماس من مناطق يهودا والسامرة، معظمهم معتقلون اداريون منا اآلن هو الاي سيحل مشكلة 
حماس، فما بالك يساعد فا العثور علا الممطوفين. االحساس هو أن هام المطوة تتما أساسا 

ظر جيدا فا منفعة هام المطوة وهل توازن الضرر الكثير المنتظر للتظاهر باننا نفعل شيئا. يجب الن
 منها.

مطوة أمرش ينظر فيها ها هدم منازل الممربين، أي هدم منزل عائلة الممرب  الاي هو نفسه 
معتقل أو  تيل( يغراض ردعية. هنا أيضا تعد هام مطوة يوجد لها أساس فا القانون الجنائا 

عدل العليا، بما فا الك فا سنوات االلفين. مع أن هام مطوة توجد وا رته فا الماضا محكمة ال
فيها صعوبة شديدة لتبريرها من ناحية القانون الدولا. فضال عن الك فان هام ها أيضا مطوة تثير 

وعلا رأسها االدعاء فا أن فيها عقاب جماعا للعائلة علا  –ادعاءات علا المستوش االمال ا 
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مما يتعارض والمبدأ ايساس فا أنه ال يجب معا بة أحد علا جرائم غيرم. جرائم واحد من ابنائها 
كما أن هام المطوة تكش  إسرائيل أمام االنتقاد القانونا والشجب وتمس بشرعية دولة إسرائيل فا 
الساحة الدولية. وهنا أيضا يجدر الفحص ها المنفعة المتو عة من المطوة تفوق الضرر الكامن 

 ك الضرر علا امال ية القتال اإلسرائيلا.فيها، بما فا ال
ان امتطا  فتيان شبان هو عمل نال. وحماس يجب ضربها. واالرهاب يجب ويجدر هزمه. ومع 
الك يوجد الكثير جدا من االعمال التا يمكن عملها فا إطار القانون. اما االعمال التا  انونيتها 

الساحة الداملية. سواء فا المدش القصير أم  سواء فا الساحة الدولية أم فا –موضع شك فلها ثمن 
فا المدش البعيد. هاا الثمن يجب علا اصحاب القرار أن يكماوم بالحسبان ومن واجب الحقو يين 

 فا مدمة الدولة أن يرفعوم إلا السطح.
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