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 ساديروت.. واليايا اإلسارائيلي يساتعّد لعملياة فاي صاروأ أطلق من غزة يشع  حريقا فاي مصانع .0
 عسكرية ضّد القطاع 

 قذيفة أطلقتتالشرطة اإلسرائيلية أعلنت أن ، أن وكاالت، وعن 98/6/9104، 48عرب ذكر موقع 
إسترائي.  وقالتت وستائ. إعت م  من قطاع غزة، مستا  اليتوم الستبت، ستببت حريقتا فتي ستديروت  نتو 

طتتواقم إطفتتا   عمتت. علتتا إخمتتاد النيتتران و خشتتا  وستتعوا إلتتا مصتتانع م تتاورة فيمتتا  20إستترائيلية إن 
 عبرت عن خشي وا من أن يكون المصنع يحوي موادًا خطيرة 

 وح ا ك ابة الخبر أعلنت طواقم اإلنقاذ عن إصابة طفيفة واحدة لعام. في المصنع المش ع. 
 انتدالعالقذيفة مصنعًا يضم مكا   في المنطقة الصناعية في مدينة سديروت ما  سب  فتي وأصابت 

حريق، كما أوضح الناطق باسم الشرطة، ميكي روزنفلد  وأضاف أن قذيفة ثانية سقطت في حق. من 
 دون ال سب  بأضرار 

رونتوتي صتحيفة ييتديعوت أحي أن هاشتم الفخرانت، عن 92/6/9104، اليوم السابع، مصروأضافت 
شتتن سلستتلة متتن العتتارات علتتا قطتتاع غتتزة مستتا  اليتتوم، ردا علتتتا  اإلستترائيليذكتترت أن ستت ج ال تتو 

 إط ق حركة حماس م موعة من الصواريخ علا  نو  إسرائي. 
وأوضتتتحت الصتتتحيفة أن صتتتواريخ حمتتتاس أصتتتابت مصتتتنعا بمدينتتتة يستتتديروتي فتتتا صتتتحرا  النقتتت ، 

لتتة ح تا هرعتت ستيارات اإلطفتا  إلتا المصتنع، ممتتا واشت علت النيتران بتك ألكثتر متن نصتف ستاعة كام
 عاما  33إسرائيليين ب روج خطيرة من بينوم مسن يبلغ من العمر  4أدى إلا إصابة 

مقترا  ابعتا لحركتة حمتاس  ست خدم  30وأضافت الصتحيفة أن ست ج ال تو رد علتا حمتاس باست وداف 
 ع إلط ق الصواريخ علا إسرائي.، معظموا بمخيم يالبريجي بالقطا

منتتاطق زراعيتتة  فتتيوأطلقتتت المدفعيتتة اإلستترائيلية عتتدة قتتذائف شتترق ديتتر التتبلح وستتط القطتتاع ستتقطت 
حين أطلقت المدفعية عدة قذائف أخرى   اه أراضا المواطنين ببلدية بيت حانون شما.  فيمف وحة، 

 قطاع غزة، دون الحديث عن إصابات أو أضرار ح ا اللحظة 
طرج خطة عسكرية لشن حر   ديتدة علتا  فيإسرائي. بدأت  فيليا وأكدت الصحيفة أن القيادات الع

قذيفة منتذ اخ طتاف اإلسترائيليين بمدينتة  33أطلقت أكثر من  ال يقطاع غزة، ردا علا حركة حماس 
 الخلي. منذ أسبوعين 

نحتو محاصرة القطاع، وقام ب و يتك عتدة ضتربات  فيوشددت الصحيفة علا أن س ج المدرعات بدأ 
 ليلة أمس ال معة  القطاع منذ
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لتن ي وقتف عتن ضتر   اإلسترائيليموشتيك يعلتون إن ال تي   اإلسترائيليومن  انبك، قا. وزيتر التدفاع 
عتتتن إطتتت ق الصتتتواريخ علتتتا المتتتدن اإلستتترائيلية  هتتتيالقطتتتاع ح تتتا   وقتتتف  فتتتيمواقتتتع حركتتتة حمتتتاس 

 واس عادة األمن واالس قرار لمدن سديروت وبئر السبع 
شتور رمضتان المبتارك،  فيوقت، ح ا لو كان ذلك  أي في  قاس للحركة وهدد ييعلوني ب و يك عقا

عتن إرهابوتا   تاه اإلسترائيليين علتا حتد  هتيقائ : سنضر  بيد من حديد علتا حمتاس ح تا   وقتف 
 زعمك 

إن قتتتا. موشتتتيك يعتتالون ، أن 92/6/9104اإلسااارائيلي، والتلفزيااون  إسااارائي صاااوت وذكتترت إذاعتتة 
لتن  طيتق محتاوالت  إسترائي. أن نتو  التب د مشتددا علتا  إلتاالوتدو   إعتادةالدفاع يعم. علتا   ي 

 في قطاع غزة ل شوي  م رى الحياة لسكان ال نو    اإلرهابيةالمنظمات 
مع رئيس بلديتة ستديروت ألتون دفيتدي بمواصتلة العمت.  أ راهاو عود الوزير يعالون في مكالمة ها فية 

 إنال تي  ر كت  االع تدا ات الصتاروخية، وقتا.  ا اإلرهتبيد من حديد وبصورة صارمة ضد منظمات 
  مؤلمة س سدد لوا ضربة  إسرائي.

رئتيس البلديتة وستكان ستديروت والمنطقتة عقت  ستقوط  آزروشد وزير التدفاع خت . اال صتا. الوتا في 
 القذيفة الصاروخية في المصنع بالمدينة 

 
 سيناء إلى "داعا" تنظيم تنفي دخو  عناصر من وزارة الداخلية في غزة .2

نفتتت وزارة الداخليتتة بعتتزة متتزاعم مصتتدر أمنتتي مصتتري عتتن دختتو. عناصتتر متتا يستتما يداعتت ي : غتتزة
 لسينا  عبر األنفاق 

(: يمتا زعمتك مصتدر أمنتي 6-22وقا. الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في  صريٍح لك، اليوم السبت )
زة؛ هتتو كتتذ  واف تترا  مصتتري متتن دختتو. بعتتم عناصتتر متتا يستتما يداعتت ي لستتينا  عبتتر أنفتتاق متتن غتت

 واس مرار لسياسة  شويك القطاعي 
وأكد أن كافة األنفاق بين غزة ومصر معلقتة بشتك. كامت.، ولتم يعتد لوتا أي و تود بعتد أن قتام ال تي  
المصري ب دميرهاي، مشددًا علا أن حدود القطاع  خضع لمراقبة مشددة من قب. قوات األمتن التوطني 

 المساس بأمن الحدود بأي حا. من األحوا. الفلسطيني؛ ال ي ال  سمح أبدا ب
 98/6/9104، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في المسيد األقصى  محمود الهبااعلى تدين االعتداء  الفلسطينية الرئاسة .3
استت نكرت مؤسستتة الرئاستتتة اليتتوم الستتبت، االع تتتدا  التتذي  عتترم لتتتك قاضتتي القضتتاة محمتتتود  :رام هللا

 التتبعم متتن حتتز  ال حريتتر وحركتتة حمتتاس، وا ومتتت الرئاستتة المبتتاركالوبتتا ، فتتي المستت د األقصتتا 
االحتت  . اإلستترائيلي وفتتر لوتتم غطتتا  لوتتذا االع تتدا ، ح تتا ال يتت م بتتالوقوف ورا  االع تتدا ، وقالتتت إن 

إع ن رؤية ه . شور رمضان المبارك من المس د األقصا المبارك، ومدينة القدس عاصمة دول نا 
 المس قلة 

ذ  ستت نكر هتتذا العمتت. اإل رامتتي ل ناشتتد أهتت. القتتدس وستتدنة األقصتتا  وقالتتت الرئاستتة فتتي بيتتان لوتتا: وان
بضرورة ال نبك وال صدي ألهداف هذه الفئة الضالة، ال ي أقدمت علا مث. هذه األعما. المشينة ضد 
شخصتتيات وطنيتتة وعربيتتة متتن قبتت.، ل ظتت. القتتدس معزولتتة كتتي يستتو. علتتا االحتت  . االستت فراد بوتتا، 

 ا ك ال ي لم  عد  نطلي علا أحد و نفيذ مخطط
و تتابع: إن القيتتادة الفلستتطينية  ؤكتتد أنوتتا لتتن  ستتكت أو   وتتاون متتع المخططتتين والمنفتتذين متتن المعتترر 
بوتتم، وهتتتي ومعوتتا أهتتت. القتتتدس الشتترفا  وكتتت. الشخصتتيات الوطنيتتتة والرمتتتوز الدينيتتة  تتتدعو المتتتواطنين 

عاصتتمة دول نتتا المستت قلة، ح تتا نحتتافظ علتتا واألشتتقا  العتتر  والمستتلمين لزيتتارة المستت د األقصتتا، درة 
 هوي وا اإلس مية والعربية والفلسطينية 

وذكتتر أن ال وتتات المخ صتتة فتتي الستتلطة الوطنيتتة قتتد ف حتتت  حقيقتتا فتتي الحتتادث، وستت وقع العقوبتتات 
 الرادعة علا من حرم ونفذ هذا االع دا  اآلثم 

 98/6/9104، وفا، وكالة األنباء الفلسطينية

 
 البنك العربي رفض استالم المنحة القطريةأبو مرزوق:  .4

في حركة حماس موسا أبو مرزوق عن  حويت. قطتر منحتة روا ت  متوظفي غتزة  : كشف القياديغزة
 إلا يالبنك العربيي، لكن البنك رفم اس  موا 

(، أن العمتتت. 6-22متتترزوق فتتتي  صتتريح عبتتتر صتتتفح ك علتتتا يفتتيس بتتتوكي عصتتتر الستتتبت ) وأكتتد أبتتتو
. واال صتتاالت ال تتي ال  نقطتتع متتع مخ لتتف األطتتراف، منتتذ بدايتتة الشتتور وح تتا التترئيس والشتتع. الشتتاغ

 اللحظة   محور حو. موضوع روا   يموظفي غزةي 
وأضتتاف: يال يعقتت. أن ي حتترم متتن هتتو علتتا رأس عملتتك متتن را بتتك بتتأي حتتا. متتن األحتتوا.ي، م ستتائً : 

الكاملتتة عتتن هتتؤال ، وفتتي  يكيتتف يمكتتن  وحيتتد المؤسستتات والويئتتات والتتوزارات، دون  حمتت. المستتئولية
 المقدمة المسئولية   اه الموظفين الذين هم علا رأس عملومي 
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و ابع: ينحن أمام اس حقاق ال مفر منك، وحتق ال حيتدة عنتك، و حقيتق عدالتة ال يظلتم فيوتا أحتد   فلتن 
   بنا وحدًة علا ظلم أو  فريق بين الناسي 

وحكومة ال وافتق التوطني يبحثتان آليتة وصتو.  وأشار أبو مرزوق إلا أن رئيس السلطة محمود عباس
المنحتتة القطريتتة، يولكتتن هنتتاك متتن يصتتر علتتا أن يبقتتا فتتي مربتتع متتن ي لقتتا األوامتتر متتن الختتار  أو 

 ينفذها قب. النطق بواي 
ولتتم ي قتتامو يموظفتتو حكومتتة غتتزةي الستتابقة روا تتبوم منتتذ بتتد  عمتت. حكومتتة ال وافتتق ال تتي أدت اليمتتين 

و ال تتاري، فيمتتا صترفت الحكومتتة روا تت  المتتوظفين اآلختترين المستت نكفين عتتن القانونيتة فتتي مطلتتع يونيتت
 العم. منذ سبع سنوات 

وشتتت. إضتتترا  دعتتتت لتتتك نقابتتتة متتتوظفي غتتتزة الخمتتتيس الماضتتتي كافتتتة التتتوزارات والمؤسستتتات والويئتتتات 
 الحكومية العاملة في القطاع، اح  اً ا علا عدم صرف حكومة ال وافق الروا   

 98/6/9104، إلعالمالمركز الفلسطيني ل
 
 المستوطنين  ستهين تصريحات عباس المتعلقة بفقدانمعاريف: قدورة فارس ي .5

حذر القيادي في حركة ف ح قدورة فارس من ان فاضة الفلسطينيين فتي الضتفة العربيتة : القدس المح لة
 ضد السلطة الفلسطينية وأ وز وا األمنية، ثم ال و ك نحو يإسرائي.ي 

علا  صريحات رئيس السلطة محمود عباس في السعودية، المثيترة لل تد.، أن هتذه  وأكد فارس  عليقا
هي المرة األولا في ال تاريخ، وال تي ي حتدث فيوتا قائتد فلستطيني بوتذا الشتك.، مشتدًدا علتا أن الشتع  

 الفلسطيني ال ي قب. ذلك 
هنتاك إ ماعتا (، إن ي6-22وأضاف فارس في حتديث نقل تك صتحيفة معتاريف العبريتة، اليتوم الستبت )

فلسطينيا يرفم  صريحات أبتو متازن المنتددة بعمليتة الخطتف )خطتف المست وطنين الصتواينة الث ثتة 
 بالخلي. قب. أسبوعين(، ولذلك ف  يو د شك في أن موقعك قد  ضرري 

ونبك إلا أنتك يفتي حتا. است مر هتذا الوضتع كمتا هتو اليتوم، فت  يمكتن است بعاد انتدالع ان فاضتة  ديتدة 
البدايتتة ضتتد الستتلطة الفلستتطينية وأ وز وتتا األمنيتتة، وبعتتد أن  ن وتتي متتنوم و تتدمر الستتلطة،  ستت و ك فتتي

 فس نطلق االن فاضة ضد يإسرائي.ي 
ولفت فارس إلا أن الشع  الفلسطيني كان يس وع  ال نسيق األمني في ف رة المفاوضات، يولكن في 

ومنعتتت ال ظتتاهرات، وواصتتلت حتتا. استت مرت الستتلطة بوكتتذا  صتتريحات، وواصتتلت ال نستتيق األمنتتي، 
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ال عام. مع الحكومة الصويونية الم طرفة ال تي  بنتي المست وطنات و قمتع الشتع  الفلستطيني، فأياموتا 
 في  ناقصي 

وكان الرئيس عباس ان قد عملية اخ طاف المس وطنين الث ثة قائً : يحصلت لنا مشتكلة كبيترة بستب  
  ( نحن ننسق معوم )اإلسرائيليين( للوصو. إليوم، شبان اخ طفوا ب ان  إحدى المس وطنات ) 3أن 

 ألنوم بشر ونحن حريصون علا أرواج البشري 
 98/6/9104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو زهري: مالحقة السلطة للمياهدين عار وسقوط وطني .6

نية أ وز وا األم عن م حقةرأى الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في إع ن السلطة : غزة
 للشابين اللذين ي وموما االح  . بأسر ال نود المخ فين الث ثة يعارًا كبيرًا وسقوطًا وطنيًا وأخ قيًاي 

وأوضح أبو زهري فتي  صتريح صتحفي وصت. يالمركتز الفلستطيني لنعت مي نستخة عنتك مستا  الستبت 
الستتتتتلطة ( أن هتتتتذا اإلعتتتت ن يعكتتتتتس خطتتتتورة و طتتتتتور مستتتت وى ال نستتتتتيق األمنتتتتي بتتتتتين أ وتتتتزة 22-6)

 واالح  . الصويوني 
وشتتدد أبتتو زهتتري علتتا أن التتدور المطلتتو  متتن هتتذه األ وتتزة هتتو حمايتتة الشتتع  الفلستتطيني متتن الق تت. 

 واالع قا. وليس حماية أمن االح  . والمس وطنين كما يحدث اآلن، وفق قولك 
منتي متع ودعا أبو زهري باستم حركتة حمتاس إلتا موقتف وطنتي  تاد ومستئو. فتي موا وتة ال عتاون األ

 االح  . الصويوني 
 98/6/9104، لمركز الفلسطيني لإلعالما

 
 تعوض فشلها في البحث عن المستوطنينالبردوي : "إسرائي " تريد من خال  اعتداءاتها أن  .7

نتتددت حركتتة حمتتاس امتتس ب صتتعيد إستترائي. غارا وتتا علتتا قطتتاع غتتزة، : )وكتتاالت( -القتتدس المح لتتة 
.  طتتور الموقتتف إلتتا موا وتتة مف وحتتة  وقتتا. القيتتادي فتتي حمتتاس م وعتتدة بتتت يرد فعتت. عنيتتفي فتتي حتتا

صتتت ج البردويتتت. إن  صتتتعيد إستتترائي. ه ما وتتتا علتتتا قطتتتاع غتتتزة ييتتتأ ي فتتتي إطتتتار عن ويتتتة إستتترائي. 
 ورغب وا في ال فوق وضمان مس وى الردع األعلاي 

وطنين المفقودين واع بر البردوي. أن الحكومة اإلسرائيلية ي ريد أن  عوم فشلوا في البحث عن المس 
فتتي الضتتفة العربيتتة بنظوتتار نفستتوا داخليتتا و و تتك ضتتربات م  اليتتة لفصتتائ. المقاومتتة الفلستتطينيةي  فتتي 
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الوقت ذا ك اس بعد قيادي حماس  طور الموقف الميداني فتي قطتاع غتزة إلتا موا وتة مف وحتة، مع بترا 
 مةي أن إسرائي. ي بدو في غنا ح ا اآلن عن موا وة غير محسوبة مع المقاو 

 92/6/9104، الدستور، عّمان
 
 حماس تطالب الحكومة بتحم  مسؤولياتها تياه موظفي غزة .8

دعتتت حركتتة المقاومتتة اإلستت مية يحمتتاسي حكومتتة ال وافتتق التتوطني إلتتا  حمتت. مستتئوليا وا   تتاه : غتتزة
 موظفي غزة أسوة بعيرهم، وعدم ال ذرع بالضعوط الخار ية أو أي مبررات أخرى 

 صتتتريح صتتتحفي للنتتتاطق باستتتموا ستتتامي أبتتتو زهتتتري، وصتتت. يالمركتتتز الفلستتتطيني وقالتتتت الحركتتتة فتتتي 
(: يعليوا )الحكومة( ال خلي عن االر وان إلم  ات فصي. 6-22لنع مي نسخة عنك اليوم السبت )

نوتتا  سياستتة ال مييتتز وال ومتتي  ال تتي يعتتاني منوتتا الموظفتتون  سياستتي علتتا حستتا  ال وافتتق التتوطني، وان
 زة والمواطنون في قطاع غ

 98/6/9104، لمركز الفلسطيني لإلعالما
 

 معلقون: حماس تفوقت على الشاباك في "حرب األدمغة" .9
أ متتتتع معلقتتتتون عستتتتكريون إستتتترائيليون علتتتتا أن فشتتتت. ال تتتتي  والمختتتتابرات : صتتتتالح النعتتتتامي –غتتتتزة 

 ياإلسرائيليةي في إحباط عمليتة خطتف المست وطنين الث ثتة والفشت. بعتد ذلتك فتي  حديتد مكانتة اح  تاز
المخطتتتوفين يتتتدل. علتتتا أن حركتتتة حمتتتاس حققتتتت  قتتتدمًا علتتتا إستتترائي. فتتتي كتتت. متتتا ي علتتتق بتتتت يحتتتر  

 األدمعةي 
وفي مقا. نشره في صحيفة يهآر سي في عددها الصادر ال معة أوضح المعلتق العستكري أميتر أورن 

ئيليي أن عملية الخطف أثب ت أن مقا لي حمتاس درستوا أنمتاط ال حترك االست خباري والعستكري ياإلسترا
بشك.  يد، و  اوزوا ك. مواطن الخل. ال ي كان يمكن أن  س علوا المخابرات الداخليتة يالشتاباكي فتي 

 الكشف عن مكان الخاطفين 
وأشتتار أورن إلتتا أن هنتتاك متتا يتتدعو ل ع قتتاد أن يالشتتاباكي استت ل  للوالتتة ال تتي بناهتتا لنفستتك كطتترف 

، منوهًا إلا أن خلية حماس قامت بخطف يعرف ك. شي  عن الفلسطينيين، وقصر في أدا  الوا  
خفائومالمس وطنين   في مناطق  حظا فيوا يإسرائي.ي بسيطرة عسكرية واس خبارية كاسحة  وان
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وأضتتاف: يكتتان يمكتتن للمتتر  أن يتت فوم ن تتاج حمتتاس فتتي إخفتتا  ال نتتدي  لعتتاد شتتاليط فتتي قطتتاع غتتزة 
يتة خطتتف ذات أبعتاد استت را ي ية لمتدة خمتتس ستنوات، لكتتن ال يمكتن  فوتتم ن تاج الحركتتة فتي  نفيتتذ عمل
 علا هذا النحو دون أن ي مكن الشاباك من كشف مكان االخ فا ي 

ودعتتا أورن إلتتا  شتتكي. ل تتان لل حقيتتق فتتي أو تتك ال قصتتير االستت خباري والميتتداني، كمتتا كشتتفت عنتتك 
 عملية الخطف 

رئتتتيس  وممتتتا يعكتتتس حالتتتة اليتتتأس متتتن إمكانيتتتة الكشتتتف عتتتن مكتتتان الختتتاطفين، طالتتت  يتتتورام كتتتوهين،
يالشتاباكي دوائتر صتتنع القترار السياستتي فتي  تت. أبيت  بنعتداد التترأي العتام ياإلستترائيليي ألن يست مر لعتتز 

 الخطف لف رة طويلة  دًا 
ونقلتت قنتتاة ال لفتتزة اإلستترائيلية األولتتا مستتا  أمتتس ال معتتة عتن كتتوهين قولتتك فتتي لقتتا  معلتتق متتع رئتتيس 

: يمتتتن الواضتتتح أن خليتتتة حمتتتاس قتتتد قامتتتت بعمتتت. التتتوزرا  الصتتتويوني بنيتتتامين ن نيتتتاهو ووزرا  آختتترين
 ذري عندما اس عدت لعملية الخطف وأخذت الكثير من االح ياطات األمنيتة ممتا  عت. مومتة إحبتاط 
عملية االخ طاف مومتة مست حيلة، عت وة علتا أن هتذه االح ياطتات  علتت مومتة الكشتف عتن مكتان 

الكثيتر متن المعلومتات حتو. ظتروف عمليتة  اح  از المخطوفين أمرًا صعبًا  دًا علا الترغم متن  توفر
 الخطفي 

وفتتي ستتياق م صتت.، أكتتد أميتتر بارشتتالوم المعلتتق العستتكري لقنتتاة ال لفتتزة اإلستترائيلية األولتتا أنتتك بختت ف 
االنطبتتاع األولتتي، فتتنن ال تتي  ياإلستترائيليي قتترر مواصتتلة إ را ا تتك العستتكرية ضتتد الفلستتطينيين ختت . 

 شور رمضان 
مج ييوماني، الذي بث ك القناة الليلة الماضية، قا. بارشالوم إن محافت. ال قتدير وخ . مشارك ك في برنا

االستت را ي ي فتتي  تت. أبيتت  خشتتيت فتتي البدايتتة أن يتتؤثر  واصتت. العمليتتة العستتكرية فتتي الضتتفة العربيتتة 
خ . رمضان إلا إثارة حنق المتواطنين الفلستطينيين والمختاطرة بال تالي ب ف تر األوضتاع، منوهتًا إلتا 

عتتدم الكشتتف عتتن مكتتان المخطتتوفين قلتتص هتتام  المنتتاورة أمتتام القيتتادة العستتكرية، ويتتدفعوا لحملتتة أن 
وفتي  قريتر نشتر ك فتي عتددها الصتادر أمتس ال معتة، نوهتت صتحيفة ييسترائي. هيتومي  خ . رمضان 

المقربتتتة متتتن ديتتتوان ن نيتتتاهو إلتتتا أنتتتك علتتتا التتترغم متتتن أن والتتتدة أحتتتد المخطتتتوفين قتتتد ألقتتتت كلمتتتة أمتتتام 
 مر إال أن أحتتدًا متتن الحاضتترين لتتم ي قتتدم لمواستتا وا بعتتد أن أنوتتت كلم وتتا، مشتتيرة إلتتا أن دوائتتر المتتؤ 

صنع القرار في  . أبي  هي ال تي دفعتت األموتات التث ث للمشتاركة فتي المتؤ مر ضتمن حملتة دوليتة 
  شنوا إسرائي. ضد حركة حماس وحكومة الوفاق الفلسطينية ال ديدة 

 98/6/9104، "90موقع "عربي 
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 غزة: المقاومة الفلسطينية تقصف موقع كوسوفيم العسكري بأربع قذائف هاون .01

( موقًعتتتا عستتتكرًيا إستتترائيلًيا 6|22قصتتتفت المقاومتتتة الفلستتتطينية ف تتتر اليتتتوم الستتتبت ): غتتتزة )فلستتتطين(
  نو  قطاع غزة بعدد من قذائف الواون 

يتتة ل حريتتر فلستتطين، فتتي بيتتان لوتتا وأعلتتن ك ائتت  المقاومتتة الوطنيتتة ال نتتاج العستتكري لل بوتتة الديمقراط
مستتؤولي وا عتتن قصتتف موقتتع يكوستتوفيمي العستتكري شتتما. شتترق ختتان يتتونس  نتتو  قطتتاع غتتزة بأربعتتة 

 قذائف هاون، وذلك في ساعة مبكرة من ف ر اليوم السبت 
وأكتتتدت الك ائتتت  أن هتتتذا القصتتتف يتتتأ ي فتتتي إطتتتار التتترد علتتتا  ريمتتتة االغ يتتتا. وال صتتتعيد اإلستتترائيلي 

است مرار خيتار  علتاأبنا  الشتع  الفلستطيني فتي الضتفة العربيتة وقطتاع غتزة، و أكيتدا الم واص. ضد 
 المقاومة 

 98/6/9104قدس برس، 
 
 "إسرائي "أدرك بعمق أهمية السالم بالنسبة لمستقب   إنديكليفني:  .00

في  عليقوا علا اس قالة المبعوث األمريكي الخاص للمفاوضات بين : )ا ف  ( -تر  42عتت
، وصف ك وزيرة القضا  اإلسرائيلية  سيبي ليفني بأنك مدرك إنديكالسلطة الفلسطينية، مار ن إسرائي. و 

 ألهمية الس م بالنسبة لمس قب. إسرائي. 
لديك فوما عميقا لما يسما  إنديكوقالت ليفني، المسؤولة عن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إن 

عم. بشك. مكثف في  ولة  إنديكوبحسبوا فنن  . إسرائي. بتيعملية الس مي، وأهمي وا بالنسبة لمس قب
 المفاوضات األخيرة، وأنك كان مل زما بتيعملية الس مي 

98/6/9104، 48عرب   
 
 هرتسوغ: عباس تعهد بالمساعدة في العثور على المستوطنين الثالثة .02

ليوم السبت، إن قا. رئيس حز  العم. اإلسرائيلي ورئيس المعارضة في الكنيست ي سحاك هر سوغ، ا
 رئيس السلطة الفلسطينية  عود لك بالمساعدة في العثور علا المس وطنين الث ثة 

وقا. هر سوغ في محاضرة في يحولوني: لقد  عود لي الرئيس الفلسطيني أبو مازن بال عاون في 
ائيليين العثور علا المس وطنين المخ طفين، كما سيعم. علا إزالة ال وديدات علا المواطنين اإلسر 
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وبحسبك فنن يال مباالة المؤسفة لضائقة المخ طفين في العالم هي دلي.  من  ان  حركة حماسي 
 مؤلم علا  دهور مكانة إسرائي. في العالمي 

98/6/9104، 48عرب   
 
 "المعارضة"ليفني ولبيد إلى االنضمام لصفوف يدعو هرتسوغ  .03

الكنيست ي سحاك هر سوغ، إن الوزير نف الي قا. رئيس حز  العم. اإلسرائيلي ورئيس المعارضة في 
بنيت صدق في  قديرا ك بشأن إ را  االن خابات في العام القادم  وبحسبك فننك هو، هر سوغ، سوف 

يساري  كون بدي   –يقوم ب شكي. الحكومة القادمة، وأنك الوحيد الذي يس طيع  شكي. ك لة يوسط 
 لحكومة ن انياهو 

بي ليفني ويائير لبيد إلا االس قالة من الحكومة واالنضمام إلا صفوف ودعا هر سوغ الوزرا   سي
وأضاف أن سياسة وزارة المالية  نشئ ف وات كبيرة في الم  مع، وأن وزير المالية لبيد ال  المعارضة 

يرى الفقر منذ يومك األو. في المنص   و ابع أن الميزانية القادمة سوف  فكك الحكومة أو  فكك 
 سرائيلي الم  مع اإل

98/6/9104، 48عرب   
 
 وزع في نابلس حلوى تحريضية ضد حماستقوات االحتال   .04

وزعت قوات االح  . اإلسرائيلي ف ر اليوم األحد حلوى  حم. عبارات  حريضية ضد حركة : نابلس
وحملت  لك الحلوى  المقاومة اإلس مية يحماسي خ . اق حاموا قرى ومدن الضفة العربية المح لة 

ي وزعوا االح  . في مدينة نابلس شما. الضفة العربية، عبارة: يرمضان كريم   قلي. من الحلوى ال 
 بعد أن مرمرت حماس الحياة في الضفةي 

وكانت قوات االح  . قد وزعت في الضفة قب. أربعة أيام عل  يكبريتي معلفة بعبارات  حريضية 
  قو.: يالحذر ،،، حماس ب ولع الضفةي 

92/6/9104، افة الفلسطينية )صفا(وكالة الصح  
 
 اإلسرائيلي: مبارك كان يدفع رواتب شهرية لرئيس حكومة ت  أبيب  "نيوز وان"موقع  .05

ذكر موقع ينيوز واني اإلسرائيلي، أن من بين ال وم المو وة إلا رئيس الوزرا  اإلسرائيلي األسبق، 
الرئيس المخلوع، حسني مبارك، لف رة بنيامين بن إليعازر،   مث. في ا وامك ب لقي را   شوري من 
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وأفاد الموقع أن بن أليعازر  لقا را ًبا شورًيا من القصر الرئاسي المصري في عود مبارك،  طويلة 
 ألف دوالر، مقاب.  قديم بعم االس شارات لمبارك  23لف رة طويلة، موضًحا أن را بك الشوري بلغ 

ال ارية مع الوزير اإلسرائيلي   ركز علا طبيعة وألمح الموقع إلا أن ال حقيقات خ . األيام 
الع قات ال ي كانت  ربطك مع مبارك، وكيفية  طور هذه الع قات، إلا أن أصبح يقدم االس شارات 

 لك، وي لقا را ًبا شورًيا مقاب. ذلك 
98/6/9104، الشعب، مصر   

 
 "داعاخطر "ستتدخ  عسكريا في األردن في حا  تعرضت ل "إسرائي "ركية: يميلة أم .06

( إن 6|22ستي األمريكية، قولوا اليوم السبت )ينقلت وسائ. إع م عبرية عن م لة يديلي ب: الناصرة
مصادر أمريكية أكدت أن  . أبي  يمس عدة لل دخ. العسكري في األردن، في حا.  عرضت األخيرة 

لذي يسيطر علا لو وم عسكري من قب. مقا لي ي نظيم الدولة اإلس مية في العراق والشامي ا
 مساحات واسعة من مناطق شما. وشما. شرق العراق المحاذية لألردن 

ونقلت الم لة األمريكية، عن عضو في م لس الشيوخ األمريكي لم  سمك قولك إن يمحادثات سرية 
قد  رت بينوم وبين مسئولين إسرائيليين،  ركزت حو. الوضع األمني في منطقة الشرق األوسط، 

 سد هو الوضع األمني في األردني وكان نصي  األ
وبحس  ال قرير األمريكي، فنن ي نظيم الدولة يضع عينيك علا األردن، حيث يقوم أنصار ال نظيم 
بال عريد علا حسابا وم في مواقع ال واص. اال  ماعي، بأنوم يسيطرون بالفع. علا البلدان األساسية 

 في العراقي 
ا اس شعر األردنيون و ود خطر من داع ، فننوم سيحشدون وشدد المسؤو. األمريكي علا أنك يإذ

ويشركون إسرائي. وأمريكا في الحر  ال ي ا  احت الشرق األوسطي، معربا عن قلقك من أن ياألردن 
 ال يمكنك صد ه وم كام. لداع  ) نظيم الدولة اإلس مية( بنفسك في هذه المرحلةي 

 في حا.  عرضك لو وم مفا ئ من  ألردنفنن اوبحس  رأي عضو م لس الشيوخ األمريكي، 
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 ميليشيات ي نظيم الدولة اإلس ميةي فننك يسيل أ إلسرائي. وأمريكا للمساعدةي بحس  ما يرى 
 98/6/9104قدس برس، 

 
 المقاتالت الحربية اإلسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع غزة .07

سلستتتلة غتتتارات  ويتتتة علتتتا عتتتدة  شتتتنت الطتتتائرات الحربيتتتة اإلستتترائيلية ف تتتر الستتتبت: أ ف   -غتتتزة 
 أهداف في قطاع غزة إال أنوا لم  سفر عن وقوع إصابات وفق مصادر أمنية وطبية فلسطينية 

وقالتتتت وزارة الداخليتتتة ال ابعتتتة لحكومتتتة يحمتتتاسي الستتتابقة علتتتا موقعوتتتا علتتتا يفايستتتبوكي، إن يطتتتائرات 
طا وأراضتتتي زراعيتتتة وستتتط االحتتت  . قصتتتفت موقعتتتًا للشتتترطة البحريتتتة )ال ابعتتتة لحمتتتاس( غتتتر  الوستتت

 القطاع و نوبكي 
وأضتتاف مصتتدر أمنتتي أن يالطتتائرات اإلستترائيلية استت ودفت متتوقعين لك ائتت  القستتام أحتتدهما فتتي مختتيم 

 النصيرات واآلخر في مدينة خان يونسي 
من  وة أخرى، أعلنت وزارة الصحة ال ابعتة لتت يحمتاسي، أن أيتًا متن هتذه العتارات لتم يستفر عتن وقتوع 

 إصابات 
 92/6/9104لحياة، لندن، ا

 
 قوات االحتال  تستمر في مداهمة بلدات الخلي  لألسبوع الثالث .08

داهمتتت قتتوات االحتت  . اإلستترائيلية بلتتدات بنتتي نعتتيم وحلحتتو. وبيتتت كاحتت. قضتتا  : الخليتت. )فلستتطين(
 الخلي.، وف شت عشرات المناز. في حملة عسكرية دخلت أسبوعوا الثالث في الخلي. 

منيتتة فلستتطينية لتتت يقتتدس بتترسي بتتأن قتتوات كبيتترة متتن  تتي  االحتت  . داهمتتت الليلتتة وأفتتادت مصتتادر أ
الماضتتية بلتتدة بنتتي نعتتيم وشتتنت حملتتة  ف تتي  واستتعة فتتي المنتتاز. والمحتتا. ال  اريتتة وال بتتا. المحيطتتة 

 بالبلدة وعمدت إلا مصادرة  س ي ت كاميرات المراقبة فيوا 
ق ال نود القناب. المضتيئة فتي ستما  المختيم، ستقطت كما داهمت قوات االح  . مخيم العرو ، وأطل

إحتتداها فتتي منطقتتة األحتترا ، و ستتببت فتتي نشتتو  حريتتق فتتي المنطقتتة الحر يتتة،  مكنتتت طتتواقم التتدفاع 
 المدني الفلسطيني من السيطرة عليوا 

وشنت قوات االح  . حملة مداهمات مماثلة في بلدة بيت كاح.، حيتث اقت حم ال نتود مبنتا الم لتس 
ي وصادروا  س ي ت كاميرات المراقبة، كمتا داهمتت  لتك القتوات بلتدة حلحتو. وأحيتا  فتي مدينتة القرو 

 الخلي. 
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وأشارت المصادر األمنية إلا أن  ي  االح  . يواص. لليوم الثامن حملة  ف ي  ومتداهمات واستعة 
رى  ف يتر لخربة حسكة شما. الخلي. حيث اق حم  نتود االحت  . المنتاز. ألكثتر متن عشترة مترات و ت

 آبار مياه وكووف وسط حملة  نكي. بالمواطنين القاطنين بالمنطقة 
قبتتت. نحتتتو  إع نتتتكحملتتتة عستتتكرية واستتتعة فتتتي مدينتتتة الخليتتت. منتتتذ  اإلستتترائيليويشتتتن  تتتي  االحتتت  . 

يحمتاسي  اإلست ميةأسبوعين، اخ طاف ث ثتة متن  نتوده قتر  المدينتة، وحممت. رستميًا حركتة المقاومتة 
فتتتي عمليتتتة  إنوتتتم م ورطتتتونوتتتم، كمتتتا قتتتام بنشتتتر أستتتما  اثنتتتين متتتن قاد وتتتا، قتتتا. المستتتؤولية عتتتن خطف

 الخطف، دون أن   مكن من اك شاف مكان اخ طافوم 
 98/6/9104قدس برس، 

 
 مركز حقوقي يطالب السلطة السماح لذوي أسير مضرب السفر لشرح معاناته .09

األستتتير أيمتتتن اطبتتتي   لتتتذوياج طالتتت  مركتتتز األستتترى للدراستتتات، الستتتلطة الفلستتتطينية، الستتتم: رام هللا
يتتوم، الستتماج لوتتم بلقتتا  المستتؤولين العتتر  واأل انتت ، ب عيتتة ي وصتت.  222المضتتر  عتتن الطعتتام منتتذ 

 معاناة ابنوم بأنفسومي 
شتباط  22بيان  لق ك يقدس برسي أن األسير اطبي  الذي شترع فتي إضترابك ب تاريخ  المركز فيوذكر 

، حيتث  تم نقلتك إلتا مس شتفا استرائيلا ختار ا الصحيك ، يعاني ن ي ة  دهور وضع2024)فبراير( 
بستتب  مشتتاك. عتتدة طتترأت علتتا حال تتك، وال تتي وصتتلت إلتتا عتتدم القتتدرة علتتا الوقتتوف، ونقتتص نستتبة 

 في أطرافك  نالضعط والسكر، باإلضافة إلا مشاك. في الكلا والمعدة والنظر، وخدرا
ركتتز األستتترى للدراستتات، أن يدختتتو. وفتتي الستتياق ذا تتتك، أكتتد األستتير المحتتترر رأفتتت حمدونتتتة، متتدير م

بحالة صحية م دهورة ي علنا أكثر مسؤولية للحفاظ علا حيا تك  اإلضرا اطبي  الشور الخامس من 
و كثيتتف ال وتتود علتتا مستت وى المؤسستتات الدوليتتة وم موعتتات الضتتعط و حميتت. االحتت  . المستتؤولية 

 الكاملة عن حيا كي 
اطبتي  متع مستؤولين  لتذويت الفلستطينية،  ر يت  لقتا ات وطال  حمدونة من وزارة الخار يتة وال اليتا

، يل وصتي. رستال وا بنفستوا للعتالمي، داعيتا فتي اإلنستانيةفي الدو. العربية والعربية، وكتذلك المؤسستات 
والمؤسستتتات العاملتتة فتتتا م تتتا. األستترى باستتت مرار نضتتتالوم  واإلستتت ميةالوقتتت نفستتتك، القتتتوى الوطنيتتة 

 ب. فوات األواني، بحس  قولك حياة األسير اطبي  يق إلنقاذ
 98/6/9104قدس برس، 
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 عمليات تهويد غير مسبوقة في القدس المحتلة: المكتب الوطني للدفاع عن األرض .21
حتتتذر المك تتت  التتتوطني للتتتدفاع عتتتن األرم متتتن عمليتتتات  وويتتتد غيتتتر  : )وكتتتاالت( -القتتدس المح لتتتة 

لتتتذي يمثتتت. معلمتتتا مقدستتتيا بتتتارزا وستتتط مستتبوقة فتتتي مدينتتتة القتتتدس المح لتتتة، مشتتتيرا إلتتتا مبنتتا البريتتتد، ا
التتذي -المدينتتة، ومحتتاوالت الستتيطرة الكاملتتة عليتتك و وويتتده ليكتتون  تتز ا متتن المشتتود ال لمتتودي للمدينتتة 

 ستتعا إليتتك ستتلطات االحتت  . الرستتمية وأذرعوتتا متتن  معيتتات ومنظمتتات دينيتتة، حيتتث أصتتدرت ستتلطة 
يعطيتترت كتتوهنيمي اليووديتتة علتتا  تتز  بريتد االحتت  .، عطتتا  لبيتتع حصتت وا متتن المبنتتا التذي ستتيطرت 

منتتك، بعتتد أن باعتتت شتتركة ا صتتاالت االحتت  . يبيتتزكي هتتذا ال تتز  فتتي صتتفقة أ علتتن عنوتتا قبتت. بضتتعة 
 أشور 

وقا. المك   الوطني فتي  قريتر صتدر عنتك صتباج أمتس إن هتذا العطتا  يفت ح الم تا. أمتام ال موتور 
طة البريتد فتي المبنتا، وال تي  بلتغ مستاح وا اإلسرائيلي ل قديم عروم الشرا  أو االس ئ ار لحصتة ستل

م تتترا مربعتتتا، والحصتتتص المتتتراد بيعوتتتا فتتتي المبنتتتا موزعتتتة فتتتي كتتت. متتتن الطتتتابق  2660وفقتتتا للعطتتتا  
م را مربعا، باإلضافة لحصة سلطة البريد في  772األرضي الذي يقع بك قسم البريد، و بلغ مساح وا 

عتتا، فضت  عتتن الطتابق الستتفلي حيتث  و تتد لستتلطة م تترا مرب 722الطتابق الثتتاني وال تي  بلتتغ مستاح وا 
كمتتا   واصتت. مخططتتات االستت ي   علتتا حتتو  الشتتوابي، حيتتث  م تترا مربعتتا  260البريتتد حصتتة  بلتتع 

   ري علا قدم وساق  
وقام أعضا  ل نة الشؤون الداخليتة فتي الكنيستت ب ولتة فتي حتو  الشتوابي الم صتق للحترم القدستي 

لم طرفتتتة ميتتتري ريعيتتتف، وال تتتي طالبتتتت ب ويئتتتة الحتتتو  الفلستتتطيني الشتتتريف بمشتتتاركة رئيستتتة الل نتتتة ا
للسماج لليوود بالدخو. إليك والص ة فيك، كما أنوا ا فقت مع رئيس رئتيس بلديتة االحت  . فتي القتدس 
نير بركات علا ذلك وفق أقوالوا خ .  وا دها في الحتو ، فيمتا  واصتلت دعتوات منظمتات الويكت. 

ة فتتي اق حامتتات  ماعيتتة واستتعة للمستت د األقصتتا المبتتارك، بوتتدف فتترم المزعتتوم وأ باعوتتا للمشتتارك
 كما  ا  في نص الدعوة وال ي نشرت علا العديد من المواقع اإللك رونية -السيادة اليوودية عليك 

 92/6/9104، الدستور، عّمان
 
 
 
 محررا من طوباس وموايهات مع الشبان االحتال  يعتق  أسيرا   .20
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( أسيرا محررا من قرية 6\22) ]أمس[ قوات االح  . ف ر اليوم السبت اع قلت: طوباس )فلسطين(
طوباس شما. الضفة العربية المح لة، واندلعت موا وات بين قوات االح  . والشبان الذين خر وا 

 ال نكي. الذي قام بوا ال نود بحق عائلة المع ق.  أعما.غاضبين بسب  
ت ف تتترا منتتتز. األستتتير المحتتترر ستتتامر ستتتميح ال تتتا  وأكتتتدت مصتتتادر محليتتتة أن قتتتوات االحتتت  . داهمتتت

  ع ق. صاح  المنز. سامر  أنعاما(، وقامت ب ف يشك وال خري  بمح ويا ك، قب. 33)
ستتنوات، وهتتو 2ستتامر أستتير محتترر قضتتا فتتي ستت ون االحتت  . أكثتتر متتن  أنوأكتتدت المصتتادر إلتتا 

 م زو ، وأ  لث ثة أطفا. 
ت بكثافتتة قتتر  مدرستتة الحا تتة نبيتتك المصتتري، وانتتدلعت وأضتتافت المصتتادر أن قتتوات االحتت  .  وا تتد

 موا وات قر  صالة المصري وقام  نود االح  . بنط ق قناب. غاز وصوت 
 98/6/9104قدس برس، 

 
 ألف متر مربع من المحاصي  الزراعية في يطا 51الخلي : مستوطن يتلف  .22

ربيتتة المح لتتة قرابتتة خمستتين ا لتتف مستت وطن يوتتودي فتتي الخليتت.  نتتو  الضتتفة الع: الخليتت. )فلستتطين(
م تتر مربتتع( مزروعتتة بالمحاصتتي. الشتت وية متتن القمتتح والشتتعير فتتي يطتتا قضتتا   2000دونتتم )التتدونم 

 الخلي. 
وأفتتاد را تت  ال بتتور منستتق الل نتتة الوطنيتتة لمقاومتتة االستت يطان فتتي يطتتا لتتت يقتتدس بتترسي اليتتوم الستتبت 

راضتي متواطنين متن عتائل ي غيتث متن أغنامتك فتي أ 200( أن أحد مست وطني يسوستياي ادخت. 6|22)
 وشناران، و لف المحاصي. الش وية من القمح والشعير 

وأشتتار ال بتتور إلتتا أن ذات المستت وطن استت ولا علتتا مستتكن للمتتزارعين فتتي المنطقتتة، وأقتتام فيتتك منتتذ 
 صباج اليوم قب. أن يحضر أصحا  األراضي وي بروه علا معادرة المنطقة مع أغنامك 

 98/6/9104قدس برس، 
 
 يطالب بالتدخ  لوقف العقوبات بحق األسرى في شهر رمضان "أسرى فلسطين" .23

طالتتت  يمركتتتز أستتترى فلستتتطين للدراستتتاتي المؤسستتتات الدوليتتتة الحقوقيتتتة واإلنستتتانية والصتتتلي  األحمتتتر 
وال تتتي التتتدولي بالضتتتعط علتتتا االحتتت  . لوقتتتف سلستتتلة العقوبتتتات ال تتتي فرضتتتت متتتؤخرا علتتتا األستتترى، 

 ن ظروف حيا وم مع دخو. شور رمضان الفضي. من معانا وم، و حسي ضاعفت
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تر ، إن االح  . ي عمد 42وقا. الناطق اإلع مي للمركز الباحث ريام األشقر، في بيان وص. عتت
فتتي شتتور رمضتتان متتن كتت. عتتام ال ضتتييق علتتا األستترى، وال نكيتتد علتتيوم عبتتر عتتدة إ تترا ات  عستتفية، 

ال ف تتي  األمنتتي عتتن أغتترام ممنوعتتة وهوا تتف  منوتتا   نفيتتذ عمليتتات اق حتتام و  ف تتي  مستت مرة، بح تتة
خلويتة، كمتا  قتوم بعتتز. بعتم األسترى فتتي الزنتازين االنفراديتة وحرمتانوم متتن ممارستك الشتعائر الدينيتتة 
بشتتك.  متتاعي متتع بقيتتة األستترى، كمتتا أنوتتا ال  قتتدم طعامتتا يناستت  هتتذا الشتتور، حيتتث كميتتات الطعتتام 

ستتام والستت ون، و حتترم األستترى متتن صتت ة ال تتراويح قليلتتة وستتيئة، و متتارس سياستتة ال تتنق ت بتتين األق
بشتتتك.  متتتاعي فتتتي ستتتاحة الستتت ن، إضتتتافة إلتتتا حرمتتتان األستتترى متتتن شتتترا  بعتتتم األغتتترام ال تتتي 

 يح ا وا األسرى من الكن ين 
وأشار األشقر إلا أنك إضافة إلا  لك العقوبات ال ي ينفذها االح  . ك. عام في شور رمضتان فتنن 

مامتتتا حيتتتث هنتتتاك العديتتتد متتتن العقوبتتتات ال تتتي فرضتتتت علتتتا األستتترى منتتتذ الحتتتا. هتتتذا العتتتام يخ لتتتف  
أسبوعين بعد حادثة اخ فا  المس وطنين الث ثة، األمر سيكون لك ن تائج كارثيتة علتا أوضتاع األسترى 
الحيا يتتة، حيتتث قتتام ب قلتتيص زيتتارة األهتت. لمتترة واحتتدة كتت. شتتورين، والحرمتتان متتن الكن تتين، و خفتتيم 

 4لا األسرى شوريا عبر األه.، و قلتيص متدة الخترو  للفتورة لستاع ين بتد. المبلغ المسموج وصولك إ
ساعات يوميا، باإلضافة إلا  ركي   واز لل ف ي  علا مدخ. ساحة الفورة، ووقف إدخا. الصحف، 

 ووقف معظم القنوات ال لفزيونية 
إ را ا تتتك وقتتتا. المركتتتز إن األستتترى فتتتي هتتتذا الشتتتور ي فرغتتتون للعبتتتادة، ويوتتتدف االحتتت  . متتتن خلتتتف 

لوتتا هم بوضتتعوم التتداخلي عتتن الصتت ة والعبتتادة  ال عستتفية كستتر فرحتتة األستترى بحلتتو. هتتذا الشتتور، وان
 وقرا ة القران  بحس  البيان 

كتذلك دعتا المركتز إلتا الضتتعط علتا االحت  . لوقتف ممارستا ك االستت فزازية خت . هتذا الشتور، وعتتدم 
ختتت . شتتتور رمضتتتان مثتتت. ال متتتر وزيتتتت  عرقلتتتة إدختتتا. الحا تتتات األساستتتية ال تتتي يح ا وتتتا األستتترى

 الزي ون، وبعم الحا يات المطلوبة لعم. الحلوى في رمضان والعيد 
كمتتا طالتت  أبنتتا  شتتعبنا وفصتتائلك الوطنيتتة واإلستت مية بضتترورة زيتتارة أهتتالي األستترى وأبنتتائوم فتتي هتتذا 

 الشور، ورفع معنويا وم حيث يف قدون أبنا هم في هذه المناسبات المباركة 
 98/6/9104، 48عرب 
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 بالضفة ممارسات ينود االحتال  على الحوايز العسكريةحركة إسرائيلية نسوية ترصد  .24
بتدأت نستوية،  عمت. منتذ ستنوات طويلتة،  إسترائيليةيمحستوم وو ت ي حركتة : برهوم  رايستي - الناصرة

فتتتتي رصتتتتد و ستتتت ي. ممارستتتتات  نتتتتود االحتتتت  . علتتتتا الحتتتتوا ز العستتتتكرية المن شتتتترة فتتتتي األراضتتتتي 
 لفلسطينية المح لة، وبعم المدن كالقدس والخلي. ا

 نتتود االحتتت  . العنصتترية   تتتاه الشتتتع   فضتتح ممارستتتات إلتتتا ستتعا الحركتتتة عبتتر  قاريرهتتتا اليوميتتة 
و قديموا دولة اح  . عدوانية، وهو ما يتنعكس ستلبا  الديمقراطية، إسرائي.صورة  الفلسطيني، ودحم

حيتتث يمتتارس ضتتدهن كتت.  ال نستتية، إستترائيلياتات الديانتتة علتتا حيتتاة هتتؤال  النستتوة باع بتتارهن يووديتت
 در ة ال نكي. بون  إلاأشكا. العنف 

وعلتو صتو ون  اإلسترائيليين،هؤال  النسوة علا فضتح الفعت. االح  لتي العنصتري لل نتود  إصرار أمام
لوا ليشتك الر تا.،وخار ك، با ت الحركة  حظا بمساندة عدد غير قليت. متن  اإلسرائيليداخ. الم  مع 

الشتتتع  الفلستتتطيني علتتتا الحتتتوا ز  بأبنتتتا معتتتا  بوتتتة عريضتتتة ضتتتد فعتتت. ال مييتتتز العنصتتتري وال نكيتتت. 
 يوميا 

، أنوتتن العنتتاوينمئتتات  إلتتا وضتتح ال قتتارير اليوميتتة، المرستتلة متتن المراقبتتات عبتتر البريتتد االلك رونتتي  
واكتتات ال تتي ال قتتارير عشتترات االن   رصتتد هتتذهيعتتادرن بيتتو ون فتتي ستتاعة مبكتترة متتن الصتتباج، حيتتث 

  أطيافكالشع  الفلسطيني بمخ لف  أبنا في ساعات الصباج الباكر بحق  .يمارسوا  نود االح  
ويعرم ك.  قرير، ال فاصي. الدقيقة للمشاهدات اليومية يوميا من  نكي. ال نتود و نتديات االحت  .  

فتي حتاالت متا إلتا العت  ، العم.، و  إلابالفلسطينيين العابرين للحوا ز العسكرية، غالبا في الطريق 
 و وثق بعم ال قارير سلوك  نود االح  . مع ناشطي وناشطات يمحسوم وو  ي 

حتتا ز قلنتتديا، )حتتا ز مدينتتة رام هللا  إلتتافتتي واحتتد متتن هتتذه ال قتتارير،  قتتو. النستتا  المراقبتتات، وصتتلنا 
ة الخامستتتتة القتتتتدس(، كانتتتتت الستتتتاعة الخامستتتتة والربتتتتع صتتتتباحا، وح تتتتا الستتتتاع إلتتتتاال نتتتتوبي المتتتتؤدي 

والنصف رأينا أن الممرات الخمس في الحا ز مف وحتة، والحركتة  ستير كالمع تاد فتي الحتوا ز، فقررنتا 
 قرية ال ي ، وهي إحدى القرى المحاصرة في الضفة  إلااالن قا. فورا 

حا ز قرية ال ي  حوالي السادسة صباحا، ورأينا طابورا طتوي ، وغالبيتة  إلا قو. المراقبات، وصلنا 
لمن ظتترين متتن ذوي  صتتاريح العمتت.، كانتتت الحركتتة  ستتير بتتبط  شتتديد، إال أن الفلستتطينيين ين ظتترون ا

 بودو  دون إبدا  اع رام، وكما يبدو من أ . ضمان مرورهم الضروري الا العم. 
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حتتا ز قلنتديا عنتتد الستتاعة ال استعة والثلتتث صتتباحا،  إلتاالماضتتي وصتتلت  األستبوعويضتيف ال قريتتر،  
عامتتا، قادمتتة متتن مدينتتة نتتابلس،  حمتت.  صتتريحا لتتدخو.  67طينية  بلتتغ متتن العمتتر ورأيتتت ستتيدة فلستت

 القدس للع  ، لكن  نود االح  . صادروا  صريحوا دون  وضيح السب  
 دخلت كا بة ال قرير، وسألت ال ندي فزعم أنك ينفذ أوامر، فوا فت الضابط المسؤو. عنتك، وقالتت لتك 

 أنلنتتدياي، وروت لتتك متتا حتتدث، فيتترد الضتتابط قتتائ ، يكيتتف يعقتت. يأنتتا عتتوفرة طنتتا، أحادثتتك متتن معبتتر ق
 كتتتوني فتتتي حتتتا زين فتتتي آن واحتتتدي، و بتتتين أن عتتتوفرة كانتتتت فتتتي حتتتا ز آختتتر قبتتت. وقتتتت قصتتتير متتتن 

 وصولوا إلا حا ز قلنديا، وع زت عن اس عادة ال صريح ودخو. السيدة 
بالمستاعدة، شتريطة  وقفوتا عتن مع  ندية في مك   الحا ز،  عتدها ال نديتة  أخرى حاو. عوفرة مرة 

ال صتتريح للستتيدة  إعتتادةك ابتتة ال قريتتر، لتتم  ستت    ل رغيتت  و رهيتت   نتتود الحتتا ز، أمتتام إصتترارها يتت م 
 ول دخ. القدس 

المراقبتات كيتتف رفتم عامتت. شتا  أن يخلتتع حتذا ه، ح تتا بتثمن عتتدم  إحتتدىفتي حادثتة أختترى،  وثتق 
 إلتاديا كان كبيرا، والحركة  سير بتبط ، وصت. المرور، و ا  في ال قرير، أن الضعط علا حا ز قلن

المكتتان عامتت. شتتا ، ين عتت. حتتذا  عمتت. ثقيتت.، وحينمتتا متترم متتن البتتا  االلك رونتتي، شتتديد الحساستتية، 
أطلقت صفارات كثيرة في محتيط القتدم، فطلت  منتك ال نتود أن يخلتع حتذا ه، فترم الشتا  مؤكتدا أنتك 

لك روني، وبنفس الحذا  ولم يخلعك، وهو يصر علا مرم قب. يوم واليوم الذي سبقك من نفس البا  اال
بي ك، وأن ال يمر  إلارفضك خلع الحذا ، وبعد  دا. شديد مع ال نود، اخ ار العام. الشا  أن يعود 

 من الحا ز، وك بت المراقبة، يلقد عاد العام. وبرأس مرفوعي 
اركوا العضتتتوية فتتتي هتتتذه قبتتت. وقتتتت قليتتت. ال قيتتتت متتتع واحتتتدة متتتن هتتتؤال  المراقبتتتات وزو وتتتا التتتذي يشتتت

 إنوتا  حتدثت بحترارة عتن مشتاهدا وا، مشتددة علتا ضترورة  الحتوا ز، واظ  علتا مراقبتة  الم موعة،
دولتت وم، هتذه الستيدة، زو تة شتقيق ستارة ن نيتاهو، زو تتة  إقامتةالصتراع ومتنح الفلستطينيين حقتوقوم فتي 

 رئيس الوزرا  
 92/6/9104، الغد، عّمان

 
 صار" تحم  حكومة الوفاق مسؤولية عدم ح  مشاك  غزة"اللينة الوطنية لفك الح .25

أعربتتت يالل نتتة الوطنيتتة لفتتك الحصتتاري عتتن غتتزة عتتن أستتفوا لعتتدم رفتتع الحصتتار عتتن : غتتزة )فلستتطين(
دختا. االستمنت و ستلم  القطاع بعد شور من  سلم حكومة الوفتاق التوطني الحكتم وعتدم فت ح المعتابر وان
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ة إلتتتا أن ذلتتتك إدختتتا. الفلستتتطينيين فتتتي حالتتتة متتتن اليتتتأس المتتتوظفين لتتتروا بوم وال مييتتتز بيتتتنوم، مشتتتير 
 واإلحباط 

( فتتي غتتزة: 6|22راس فتتي متتؤ مر صتحفي عقتتده اليتتوم الستبت ) أبتووقتا. رئتتيس الل نتة النائتت  متتروان 
ياالن وقد مضا علا المصالحة شور كام.  سلمت فيك حكومة الوفاق زمام األمور في غزة كمتا فتي 

س سلطة _وكلك بال وافق_ وأصبح الشتع  الفلستطيني فتي غتزة التذي الضفة وزارات ورئيس وزرا  ورئي
كتتتان يعلتتتق آمتتتااًل عريضتتتة علتتتا هتتتذه المصتتتالحة فتتتي إحبتتتاط ويتتتأس ال ألن الحصتتتار لتتتم يخفتتتف بعتتتد 

 ألن الحصار قد ازدادي  المصالحة ب.
واس عرم معاناة قطاع غزة في كافة الم االت والملفات ال ي وعدت حكومة الوفتاق علتا حلوتا حتا. 
 ستتتلموا الحكتتتم دون أن يحصتتت. فيوتتتا أي  قتتتدم ال ستتتيما موضتتتوع فتتت ح معبتتتر رفتتتح والصتتتحة وروا تتت  
والمتتوظفين ومشتتكلة العمتتا. والكوربتتا ، محمتت  حكومتتة الوفتتاق والرئاستتة الفلستتطينية المستتئولية الكاملتتة 

 و شديد الحصار علا قطاع غزة  اإلشكالياتلعدم ح. هذه 
صنف رصيدها  222 م  الدوا  حيثني معاناة شديدة من قلة وقا.: يال زالت المؤسسات الصحية  عا

متتن المستت ولكات الطبيتتة ان وتتت بشتتك. كامتت. و تتم  472صتتنف فتتي طريقوتتا للنفتتاد   90ونحتتو  صتتفر،
إيقتتاف  ميتتع العمليتتات ال راحيتتة الم دولتتةي، مطالبتتا وزارة الصتتحة بال عامتت. متتع هتتذه الكارثتتة بتتالحس 

 الوطني المطلو  
ألتتف عامتت. فلستتطيني فتتي قطتتاع غتتزة محتترومين متتن أستتبا   270ا. أكثتتر متتن وأشتتار إلتتا انتتك ال يتتز 

الحيتتتتاة الكريمتتتتة بستتتتب  الحصتتتتار ومنتتتتع إدختتتتا. االستتتتمنت ومتتتتواد البنتتتتا ، وعتتتتدم و تتتتود خطتتتتة عا لتتتتة 
لمستتاعد وم والوقتتتوف ب تتانبوم متتتن ختت . ال شتتتعي. المؤقتتت أو المستتتاعدة العا لتتة متتتن ختت . الشتتتؤون 

 اال  ماعية 
الفلسطيني في غزة يشتعر بتالظلم وال مييتز متن إصترار الحكومتة علتا الضتريبة وأضاف: يأن المواطن 

ال تتتي  ستتتما يبلتتتوي ورغتتتم إلعتتتا  حكومتتتة ال وافتتتق لوتتتذه الضتتتريبة إال أن ال مييتتتز ال زا. قائمتتتًا بتتتين غتتتزة 
 والضفةي 

و ستتتا . وهتتت. وضتتتعت خطتتتة عا لتتتة إلنوتتتا  هتتتذه المشتتتكلة ال تتتي أودت بحيتتتاة الكثيتتترين بستتتب   كتتترار 
 ل يار الكوربائي، وكذلك عطلت مصالح الكثير من أصحا  األعما. انقطاع ا

وأشتتار إلتتا  لتتوث شتتواطئ قطتتاع غتتزة لعتتدم مقتتدرة البلتتديات متتن معال تتة ميتتاه الصتترف الصتتحي ال تتي 
  ضخوا للبحر و فاقم مشكلة القمامة والمياه العادمة، وعدم وصو. مياه الشر  للمناز. 
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 ستتيف ح فتتورعتتزام األحمتتد الشتتع  الفلستتطيني بتتأن المعبتتر  وحتتو. معبتتر رفتتح قتتا. أبتتو راس: يلقتتد بشتتر
ال وقيتتتع علتتتا ا فتتتاق المصتتتالحة و شتتتكي. الحكومتتتة،  تتتم اال فتتتاق وشتتتكلت الحكومتتتة ولتتتم يفتتت ح المعبتتتر، 

ألف من أصحا  اإلقامات والطلبة وأصحا  الحا ات ال يست طيعون  23والشع  يعاني، وأكثر من 
 السفر، لماذا؟ وما هي المعيقات لف حك؟ 

ت. حكومتة الوفتاق والرئاستة الفلستطينية المستئولية كاملتة  وأشار إلا أن الشع  الفلسطيني في غتزة يحممل
حو. هذا الشريان الحيا ي الوام الذي يربط الشع  الفلسطيني بمصالحك في الختار ، وطالبوتا بوضتع 

 المواطن في صورة آخر المس  دات حولك وما المعيقات ال ي  حو. دون ف حك ح ا اآلن 
وحو. مشكلة الموظفين قا. ابو راس: يرغم أن موظفي غزة  ميعًا وموظفي الضفة  ميعا أخوة، لوتم 
نفتتس الحقتتوق فتتنن عتتدم إدمتتا  متتوظفي الحكومتتة فتتي غتتزة  القتتائمين علتتا رأس عملوتتم ضتتمن متتوظفي 
الستتلطة الفلستتطينية ح تتا اآلن هتتي  ريمتتة وطنيتتة، وطعنتتة فتتي كبتتد الم  متتع الواحتتد، ذلتتك ألنوتتا  فتترق 

ين موظتتف وآختتر وفلستتطيني وآختتر، وكتتأن المصتتالحة  تتا ت ل عاقتت  أناستتًا و كتتافئ آختترين، ثتتم إن بتت
ال عامت. بوتذه الطريقتة متع متوظفي غتزة لتم يعترف ال تاريخ لتك ستابقة أبتدًا علتا متداره الطويت.، لتم  فعلتك 
ة حكومتتة وال ح تتا حكومتتة احتتت  .، ولتتم يفعلتتك نظتتتام استت لم إدارة بلتتد، فوتتت. ستت بدع حكومتتة المصتتتالح

وال وافتتق الفلستتطيني بدعتتة  ديتتدة فتتي ال فريتتق بتتين أبنتتا  الشتتع  الواحتتد ليصتتبح شتتعبين فتتي الروا تت  
وأكتتد  والكوربتتا  والعمتتا. والصتتحة وال علتتيم والضتتريبة والصتتناعة والزراعتتة      و ميتتع شتتؤون الحيتتاة ي 

.، واع بتاره أن االح  . هو أساس ك. مصيبة، مؤكدا ستعيوم ل ثبيتت الشتع  فتي و تك  ترائم االحت  
وأضتتتاف: يمتتتن  شتتتعبًا واحتتتدًا ي تتت  أن يعتتتي  بكرامتتتة دون النظتتتر التتتا االن متتتا  السياستتتي أو الحزبتتتي؟

السو. أن  قوم الحكومة الفلسطينية )حكومة الوفاق واال فاق( والرئاستة الفلستطينية علتا حت. كت. هتذه 
ن االمعتتتان المعضتتت ت وأن  ضتتتع الشتتتع  الفلستتتطيني فتتتي صتتتورة أستتتبا  اإلعاقتتتة ألن نظتتتره كتتت. متتت

 وميم الفر ي  والبحث عن
 98/6/9104قدس برس، 

 
 استطالع أميركي: ترايع تأييد الفلسطينيين للسالم  .26

) وكتتاالت(: أظوتتر استت ط ع للتترأي أ تتراه يمعوتتد واشتتنطن لسياستتات الشتترق األدنتتاي الموتت م -واشتتنطن
ستتطينيين للستت م متتع بالسياستتات الخار يتتة األميركيتتة فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط  را تتع فتتي  أييتتد الفل

 إسرائي. وكذلك  را ع  أييد الفلسطينيين لقادة حركة حماس 
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حزيران )يونيو(ال اري أي بعد ما قيت. عتن  23-27ونفذ المعود االس ط ع في الف رة الواقعة ما بين 
فلستطيني متن  2200عملية اخ طاف المس وطنين الث ثتة وشتم. االست ط ع عينتة ممثلتة مكونتة متن 

  % 3ة العربية وقطاع غزة فيما بلعت نسبة الخطأ سكان الضف
وأظور االس ط ع أن  أييتد الفلستطينيين لفكترة حت. يالتدول يني يشتود  را عتا مست مرا حيتث بلعتت نستبة 

متتن ال موتتور الفلستتطيني فيمتتا أشتتار المعوتتد األميركتتي إلتتا و تتود  أييتتد كبيتتر  % 30 أييتتد هتتذه الفكتترة 
ة مس قلة إلا  ان  إسرائي. ح ا بعد انويار المفاوضات لكن  را تع لدى الفلسطينيين لفكرة إقامة دول

 أييتتد الفلستتطينيين لوتتتذه الفكتترة وار فعتتتت نستتبة  أييتتتدهم ل حريتتر فلستتتطين ال اريخيتتة وذلتتتك بعتتد العمليتتتة 
متن الضتتفة العربيتتة و  % 33العستكرية ال تتي  نفتذها قتتوات االحتت  . فتي الضتتفة حيتتث أيتد هتتذه الفكتترة 

قالوا بأنوم يع قدون بتان الوقتت قتد حتان للعمت. علتا  حريتر فلستطين ال اريخيتة  من قطاع غزة % 62
 من البحر إلا النور 

من الضتفة العربيتة بتأنوم معنيتون بفكترة حت. التدول ين فيمتا  % 32فقط من سكان غزة و % 22وقا. 
 والعر  الدولة الواحدة  حقق المساواة بين اليوود  إقامةوافقت نسبة ليست بالبسيطة علا فكرة 

واظوتتر االستت ط ع ان ثلتتث المستت طلعة آراؤهتتم بتتان الستتلطة الفلستتطينية ومتتن يقتتف علتتا رأستتوا  وتتدف 
بتان حت. التدول ين يشتك.  تز ا متن خطتة المراحت. ال تي  % 66إلا وضع حد لحالة الصراع فيما قتا. 

 س ن وي بنقامة دولة فلسطينية علا كام. فلسطين 
وبتتين االستت ط ع ان غالبيتتة الفلستتطينيين  عتتارم العنتتف كطريتتق لموا وتتة إستترائي. وردا علتتا ستتؤا. 

 % 36ي علق بضرورة محافظة حماس علا ا فاق وقف إط ق النار مع إسرائي. في الضفة وغزة رد 
من غزة بت ي نعمي فيما أيدت نسبة كبيرة أيضا ضرورة  نص. حكومة الوحدة من  % 70من الضفة، و

فتي الضتفة  % 62لعنف ضد إسرائي. وان  علن هتذا بشتك. علنتي  وأيتد غالبيتة ال موتور الفلستطيني ا
فتتي غتتزة المقاومتتتة الشتتعبية ضتتد االحتتت  . ال تتي  شتتم. المظتتتاهرات واإلضتترابات والمستتتيرات  % 73و

 والرفم ال ماعي لل عاون مع إسرائي. 
كتتتات والشخصتتتيات الفلستتتطينية حيتتتث وأظوتتتر االستتت ط ع مفا تتتأة فتتتي  أييتتتد ال موتتتور الفلستتتطيني للحر 

متازن علتا غالبيتة ثاب تك وقويتة فتي الضتفة العربيتة  أبتوس .  را عا في  أييتد حمتاس وحصت. الترئيس 
 وغزة 
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وتتذه العبتتارة يصتتف أهتت. يكتتأن الفتترج لتتم يعتتد يحتت  أن يستت وطننا بعتتدما اح تت. القلتتق والختتوف أنفستتناي ب
مدينة الخلي.  نوبي الضفة العربية المح لة حتالوم عشتية حلتو. شتور رمضتان، التذي يحت. هتذا العتام 

 يوما  27في ظ. اس مرار ه مة االح  . الم واصلة علا المحافظة منذ 
و. شتور عاما( لوكالة األنبا  الفلستطينية يوفتاي، يبو تة حلت 34وقا. الحا  الفلسطيني عبد الحرباوي )

رمضتتان ليستتت كمتتا األعتتوام الماضتتية   لكننتتا م فتتائلون ب حستتن األوضتتاعي، مشتتيرًا إلتتا أن ممارستتات 
 االح  . نعصت فرحة المواطنين باس قبا. الشور الفضي. 

ويؤكد مدير مديريتة وزارة االق صتاد فتي الخليت. متاهر القيستي،  توفر المتواد العذائيتة ومست لزمات شتور 
دم و ود أي نقص فيوا ح ا اللحظة رغم إغ قات االح  .، مشيرا إلتا أن رمضان في األسواق، وع

متتوظفي التتوزارة فتتي عمتت. م واصتت. لمراقبتتة األستتواق، وضتتمان عتتدم ال  عتت  باألستتعار حرصتتا علتتا 
 المواطنين 

وقتتتا. نائتتت  محتتتافظ الخليتتت. متتتروان ستتتلطان: إن المحافظتتتة  ستتت قب. شتتتور رمضتتتان بمزيتتتد متتتن العمتتت. 
الخيرية، ال ي من شأنوا ال خفيف عن كاهت. األستر الفلستطينية، داعيتًا إلتا  كتا ف الخيري والمبادرات 

 ال وود 
لم يكن قدر الخلي. فقط مع  نود االح  . التذين يحاصترون المدينتة، بت. إن المست وطنين الم طترفين 
زادوا متتتن هم يتتت وم ليستتت ودفوا قتتتوت الفلستتتطينيين التتتذي يستتت  لبوه متتتن أرضتتتوم، فقتتتد أطلتتتق مستتت وطن 

شتتتي ك لرعتتتي محاصتتتي. المتتتواطنين فتتتي منطقتتتة واد التتترخيم ببلتتتدة يطتتتا  نتتتو  الخليتتت.، بتتتال زامن متتتع ما
 اق حامك مسكن عز غيث في المنطقة والعربدة بداخلك 

وقتتا. منستتق الل نتتة الشتتعبية لمقاومتتة ال تتدار واالستت يطان  نتتو  الخليتت. را تت  ال بتتور، إن مستت وطنًا 
امة علا أراضي الفلسطينيين  نو  الخلي.، اق حم مسكن مد  ًا بالس ج من مس وطنة يسوسياي المق

غيتتث أثنتتا   وا تتده وعائل تتك خار تتك، مستت ع  بتتذلك االن شتتار ياإلستترائيليي فتتي المنطقتتة الم واصتت. منتتذ 
  نود مخ فين  3أكثر من أسبوعين، بح ة البحث عن 
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مضتت أيتتام علتا  عليتتق األسترى اإلداريتتين إضترابوم المف تتوج عتن الطعتتام، وال : عبتد هللا ريتتان -رام هللا
 تزا. األوستاط الفلستتطينية   تداو. اال فتتاق المبترم متتع مصتلحة الست ون اإلستترائيلية، التذي لتتم يتز. طتتي 

 الك مان، وي حدثون في  صريحا وم عن نصر معنوي أو عاطفي نالك المضربون 
رى المحللون أن المقتربين متن الملتف يحتاولون ال وتر  متن الحتديث صتراحة عتن يفشت. اإلضترا ي، وي

كمتتا  شتتير المعطيتتات الراهنتتة، إلتتا كرامتتة هتتؤال  المضتتربين، التتذين عاشتتت أرواحوتتم برزخوتتا، وكتتادت 
 فتتتارق أ ستتتادهم لتتتوال ا فتتتاق قيتتتادة األستتترى علتتتا  عليتتتق اإلضتتترا ، التتتذي صتتتار يان حتتتارًاي علتتتا وقتتتع 

 حداث الم سارعة، ال ي خطفت من مسرحوم المصيري األضوا  األ
 

 توقيت خطأ
ولتتم يحتتالف األستترى الحتتظ هتتذه المتترة فتتي اخ يتتار  وقيتتت اإلضتترا ، إذ فقتتد المضتتربون أهتتم عناصتتر 
ن تتاحوم، ال ضتتامن الشتتعبي، وال ركيتتز اإلع متتي فتتي ظتت. االنشتتعا. الفلستتطيني والعربتتي والتتدولي فتتي 

يم علا المشود السياسي الحام. بالمفا آت والمشحون بالسلبية المصاحبة قضايا فلسطينية أخرى،  خ
لكتت. الملفتتات علتتا صتتعيد المفاوضتتات و وقفوتتا، والمصتتالحة و عطلوتتا، واخ فتتا  المستت وطنين الث ثتتة، 
التتتذين استتت خدم وم إستتترائي. ذريعتتتة لعتتتدوان علتتتا الضتتتفة، فتتتي عمليتتتة عستتتكرية واستتتعة اك ظتتتت خ لوتتتا 

 انضموا إلا خانة زم ئوم اإلداريين  المع ق ت بأسرى  دد،
 

 اختفاء المستوطنين
أمتتا بالنستتبة الخ فتتا  المستت وطنين، أو يعمليتتة الخليتت.ي، فكانتتت القشتتة ال تتي قصتتمت ظوتتر اإلضتترا ، 

 وحسمت قرار  عليقك من قب. المضربين، بحس  المراقبين 
التذي لتم يعلتن بعتد، فتنن وبالرغم من أن ال عليتق قتد يحقتق لألسترى بعتم المك ستبات بحست  اال فتاق 

اإلضرا  فش. في  حقيق الودف األساسي الم مث. فتي إلعتا  االع قتا. اإلداري، و تذ  أنظتار العتالم 
إلا قضية األسرى، بعد أن انصرفت عيونوم نحو اإلسرائيليين المفقودين الث ثة من  وة، واالنشعا. 

 بالعنف الم صاعد في المنطقة 
 
 
 

 ظرف سيئ
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حرر زياد أبو عين لت يالبياني: يكاد النصر أن ي حقق، ولوال متا عصتف بتالوطن متن ويقو. األسير الم
أحتتداث، متتا علمتتق هتتؤال  المناضتتلون معتترك وم، ولكتتنوم مناضتتلون، وليستتوا ان حتتاريين، وقتتادة سياستتيون 

 يدركون الظرف السيئ المحيط بومي 
وم مستت مرة بتتدعمنا ولتتيس ويضتتيف أبتتو عتتين: ينعاهتتدهم أن نصتترهم ستتي حقق، ووا بنتتا أن نبقتتي معتترك 

 فقط بأمعائوم الخاوية، لنعيدهم إلا عائ  وم ومنازلوم من صريني 
وفي ذات السياق، يشدد الكا   السياسي ذيا  محاميد في حديثك لت يالبياني علا أن الظتروف العامتة 

 المحيطة باألسرى أثرت في أوضاعوم داخ. المع ق ت 
الفلستتتتطينية متتتتن ا  ياحتتتتات إستتتترائيلية، وستتتتقوط شتتتتودا  ويضتتتتيف محاميتتتتد أن يمتتتتا شتتتتود ك األراضتتتتي 

و رحا، كان لك  تأثير ستلبي فتي اإلضترا ، بستب  انشتعا. اإلعت م والترأي العتام عتنوم، وبتالرغم متن 
اس مرار االع قا. اإلداري، وممارس ك بحق أغلبية األسرى خ . العملية العسكرية اإلسرائيلية ال ارية، 

 فنن اإلضرا  قد فش.ي 
محاميد: يأنا أع قد أن اإلضرا  لم يفش. رغم شح المعلومات، لكن أست طيع القتو. إن األسترى  وي ابع

 حققوا بعم المطال ي 
 

 تحقيق هدف
يرى الكا    امر الشريف أن المضربين حققوا هدفوم األساسي من اإلضرا  قبت.  عليقتك، قتائً : يفتي 

 حتتدث عتتن قضتتي وم،  تتا ت عمليتتة الخليتت. ذروة اإلضتترا ، وبدايتتة  حتترك التترأي العتتالمي، التتذي بتتدأ ي
واخ فتتتا  ال نتتتود الث ثتتتة ل حتتتدث زلتتتزااًل كبيتتترًا، طالتتتت ار دادا تتتك كتتت. مكتتتان، بمتتتا فتتتي ذلتتتك المعتتت ق ت 
واألسترى، التذين يعيشتتون علتا أمتت. عمليتة أستتر  ديتدة،  بتتيمم المعت ق تي  ويضتتيف الشتريف: يكتتان 

 . أن ثبت صح وا فوي س حرر أسرىي  البيانهدف اإلضرا  إنوا  االع قا. اإلداري، وعملية الخلي

 92/6/9104، البيان، دبي
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كعيرها من عشرات العائ ت الفلسطينية، كانت عائلة زيتادة فتي قريتة مادمتا : عاطف دغلس - نابلس
الحتت  . اإلستتترائيلي بمدينتتة نتتابلس شتتتما. الضتتفة العربيتتة قبتتت. يتتومين علتتا موعتتتد متتع اق حتتام  نتتتود ا

 منزلوا والعبث بمح ويا ك وسرقة أموالوم، ولم  سلم من ذلك ح ا حصاالت األطفا. 
و ميتتزت الحملتتة العستتكرية ال تتي يشتتنوا  تتي  االحتت  . ضتتد المتتدن والقتترى الفلستتطينية بأنوتتا األشتترس 

 واألعنف، لكن أخطر ما فيوا هو السرقة وسل  أموا. المواطنين 
لس وحدها نحو ث ثين حالة نو  لوذه األموا.، وهو ما دفع المحافظ إلا  شتكي. وس  . بمحافظة ناب

 ل نة ل لقي شكاوى المواطنين بوذا الشأن 
عامتتا( إن نحتتو مائتة  نتتدي اق حمتتوا منتزلوم وشتترعوا ب ف يشتتك بطريقتتة  26ويقتو. الشتتا  مرستتي زيتادة )

بتتال حقيق متتع أفتتراد العائلتتة بشتتك. هم يتتة بعتتدما اح  تتزوا الر تتا. والنستتا ، ومتتن ثتتم قتتام أحتتد الضتتباط 
 منفرد وسؤالوم عن أموالوم وهو يقو. يبدي فلوسي 

يضتيف -وأكد أن ال نود سرقوا أموالك وأموا. أمك، كما سرقوا ما فتي حصتاالت األطفتا.  وعقت  ذلتك 
ألتتف  63أختتذ ال نتتود يف شتتون المنتتز. بالكامتت. وقلبتتوا األثتتاث وستترقوا نحتتو متتائ ي ألتتف شتتيك. ) -زيتتادة
 ر( دوال

وأضاف أن ي ي  االح  . لم يحدد المبلغ الذي يريده، وقام ب صتويري م بترا ب انت  األمتوا.، ولفتق 
لتتي  ومتتة أنوتتا أمتتوالي وأنتتك يصتتتادرها ألنتتي مع قتت. ستتابق لديتتكي، مشتتتيرا إلتتا أن  تتز ا كبيتترا متتن هتتتذه 

 األموا. هي  ع  والدي 
االحتت  . أيضتتا مركبتتات خاصتتة  ولتتم  قتتف المستتألة عنتتد حتتد ستترقة األمتتوا. ومصتتادر وا، بتت. صتتادر

 للمواطنين وحاف ت خاصة بريام األطفا.، وسرق أ وزة حاسو  وهوا ف خلوية وحليا ذهبية 
ويقو. الحا  حسين صاي. من قرية عينابوس  نتو  نتابلس إن  نتود االحت  . حينمتا اق حمتوا منزلتك 

 شتف أنتك وبعتد انستحابوم سترقوا بح ة يالبحث عن س جي عتاثوا فيتك فستادا، ودمتروا أثاثتك بالكامت. ليك
ها فا خلويا وحليا ذهبية بقيمة ث ثة آالف دوالر، ومبلعا نقديا ينس خدمك كمصروف للبيت يقدر بألفي 

 دوالر أميركيي  
 
 
 
 

 عقاب يماعي
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إنوتتم رصتتدوا فعتت  عمليتتات ستتل   -متتن مؤسستتة ب ستتيلم الحقوقيتتة اإلستترائيلية-و قتتو. ستتلما التتدبعي 
طنين ومق نيا وم دون و ك حق، مشيرة إلا أن ال ي  ادعا في بعم الحتاالت ومصادرة أموا. الموا

 أنوا يأموا. إرها  و ابعة لحركة حماسي 
وأكتتدت التتدبعي أن ستتلطات االحتت  . لتتم  قتتم ب ستتليم أصتتحا  األمتتوا. أيتتة أوراق  ثبتتت أنوتتا مصتتادرة، 

 وبال الي إمكانية اس ر اعوا كما بالسابق 
ين كتتانوا مستت ودفين وعرضتة لوتتذه المصتتادرات، ولتيس كمتتا  قتتو. إستترائي. وأشتارت إلتتا أن كتت. المتواطن

إنوا  س ودف حماس ومؤسسا وا وأفرادها، مبينة أن الخطورة فتي األمتر  كمتن فتي خترو  ال تي  عتن 
الودف األساسي لحمل ك وهو البحث عن مس وطنين مخ فتين إلتا االع قتا. ونوت  المم لكتات والبحتث 

 عن س ج 
الشؤون اإلسرائيلية محمد أبو ع ن مع الدبعي في أن االح  . يعاق  الفلسطينيين  وي فق الخبير في

 فتترم عقوبتتات علتتا حمتتاس و رصتتد أيتتة  -أصتت - ماعيتتا عبتتر هتتذه الحمتت ت، وقتتا. إن إستترائي. 
لا عناصرها وأفرادها   حواالت مالية من وان

ث بشتك. فتردي متن  نتود وأضاف لل زيرة نت أنك وخ . هذه الحملة وقعت سرقات، وأن بعضوا حتد
االح  .، وأخترى يبالسترقة العلنيتةي بمصتادرة أمتوا. المتواطنين، حيتث حصتلت إسترائي. علتا أستمائوم 
متتن كشتتوفات ل معيتتات خيريتتة كانتتت قوا وتتا قتتد داهم وتتا قبتت. أيتتام والحقتتت معظتتم متتن  لقتتا مستتاعدات 

 منوا 
 2300 تاري وح تا اآلن أكثتر متن يونيو/حزيران ال 22وشنت إسرائي. منذ بد  حمل وا العسكرية في 

 مواطنا، بينوم قادة فصائ. وبرلمانيون عن حماس وغيرها  320اق حام، واع قلت 
 98/6/9104، ، الدوحةتاليزيرة. ن

 

 "يغزون" شواطئ غزة رغم التحذيرات من مخاطر التلوث نالفلسطينييآالف  .31
المصتطافين اع بتارًا متن يتوم علا رغم إع ن إغت ق شتواطئ قطتاع غتزة أمتام : ف حي صبماج -غز ة 

الميتاه  إلاأمس إال أن عشرات آالف العزيين لم يك رثوا للخطر الصحي المحدق بوم وواصلوا النزو. 
 وال لوس علا الرما. الناعمة 

واك ظتتت الشتتتواطئ، بخاصتتتة شتتتاطئ مدينتتتة غتتتزة، بالمصتتتطافين متتتن الر تتتا. والنستتتا  واألطفتتتا.، غيتتتر 
 لطة  ودة البيئة ورؤسا  بلديات القطاع اآلبوين ب حذيرات وزارة الصحة وس
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وقا. بعم العزيين لت يالحياةي إنك يال يو د م نفس لنا ستوى شتاطئ البحتر، وسنواصت. التذها  للبحتر 
 واالس م اع برمالك الناعمة واالس حمام فيواي 

قف ضخ مياه والقا قرار إغ ق الشواطئ اس نكارًا شديدًا من قب. العزيين، إذ طالبوا بنزالة ال لوث وبو 
 مياه البحر بداًل من منعوم من السباحة في مياهك  إلاالصرف الصحي غير المعال ة 

همتوم العتزيين ومشتاكلوم همومتًا أخترى، حيتث  عصتف بالقطتاع أزمتة  إلتاو ا   لوث البحتر ليضتيف 
متتي، فتتي المئتتة منوتتا غيتتر صتتالح ل ستت خدام اآلد 90ال يتتار الكوربتتائي وأزمتتة ميتتاه الشتتر  ال تتي ي ع بتتر 

فضتتتً  عتتتن عتتتدم و تتتود شتتتبكات صتتترف صتتتحي فتتتي كثيتتتر متتتن المتتتدن والمخيمتتتات، وان شتتتار أحتتتوام 
 الصرف الصحي فوق سطح األرم، وغيرها من المشاك. البيئية 

ووصتتلت نستتبة ال لتتوث بميتتاه الصتترف الصتتحي غيتتر المعال تتة ومخلفتتات قتتوار  الصتتيد فتتي شتتواطئ 
 في المئة  30 كيلوم رًا، الا نحو 40القطاع، البالغ طولوا نحو 

م ترى لميتاه الصترف الصتحي  صت  فتي ميتاه البحتر،  22و ركز ال لوث في ست منتاطق متن أصت. 
 في مدينة غزة، ال ي حظرت البلديات وسلطة  ودة البيئة السباحة في مياهوا 

وكتتان متتن نصتتي  مدينتتة غتتزة أربتتع منتتاطق ملوثتتة  م تتد علتتا طتتو. شتتاطئوا، فيمتتا المنطق تتين الخامستتة 
 عان علا شاطئي مدين ي خان يونس ورفح أقصا  نو  القطاع والسادسة  ق

ويطاو.  لوث الشواطئ أيضًا شاطئ مدينة رفح المصرية  نوبًا، ال ي   أثر بمص  يقع علا الحدود 
 شما. القطاع  اإلسرائيليةفي رفح الفلسطينية، فضً  عن الشواطئ 

إغت ق الشتواطئ أمتام المصتطافين ومنتع وقا. القتائم بأعمتا. رئتيس بلديتة غتزة نتزار ح تازي إنتك ستي م 
 السباحة كليًا اع بارًا من السبت )أمس(، فيما سيسمح للمواطنين فقط بال لوس علا الشاطئ 

أن محطات معال ة المياه العادمة با ت شبك م وقفة عن  إلاوأشار ح ازي خ . المؤ مر الصحافي 
ل صريف المياه العادمتة إلتا البحتر يح تا  العم. بسب  أزمة الكوربا  وشح الوقود، وبال الي س ضطر

 ال  عرق األحيا  أو الشوارعي 
وأضتتاف ح تتازي أن انقطتتاع ال يتتار الكوربتتائي فتتي شتتك. مستت مر أثتتر كثيتترًا علتتا آبتتار الميتتاه فتتي غتتزة، 

كوارث  ديتدة   مثت. فتي عتدم إمكتان  وصتي. الميتاه إلتا البيتوت، وعتدم  متع  إلااألمر الذي سيؤدي 
 النفايات الصلبة 

وطالتت  ح تتازي التترئيس محمتتود عبتتاس ورئتتيس حكومتتة ال وافتتق التتوطني رامتتي الحمتتد   ومؤسستتات 
 ال ي  وا ك القطاع  األزماتالم  مع الدولية بمعال ة 

 92/6/9104، الحياة، لندن
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 تدين العدوان اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين "التعاون اإلسالمي" .30
دانت م موعة دو. منظمة ال عاون اإلس مي في  :محمد المداج )واشنطن(، وكاالت )نيويورك( 

األمم الم حدة، العدوان الوحشي الذي  ر كبك قوات االح  . اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين بح ة 
 اخ فا  ث ثة مس وطنين 

 عبد هللاوسلم المندو  الدائم للمملكة لدى األمم الم حدة رئيس م موعة دو. المنظمة السفير 
اسم دو. الم موعة إلا رئيس م لس األمن للشور الحالي السفير الروسي في الي المعلمي، رسالة ب

 شوركين،  دين بشدة العدوان الوحشي الذي  قوم بك قوات االح  . اإلسرائيلي في األراضي 
الفلسطينية المح لة، وان را ات العقا  ال ماعي ضد الشع  الفلسطيني، ال ي   م علا مرأى ومسمع 

 ، بح ة اخ فا  ث ثة مس وطنين إسرائيليين في األراضي الفلسطينية المح لة  من العالم أ مع
وأوضح المعلمي في مؤ مر صحفي عقده مسا  أمس األو.، أن دو. الم موعة طالبت في رسال وا 
م لس األمن ب حم. مسؤوليا ك في وقف العنف الذي  مارسك قوات االح  . اإلسرائيلي مع إدانة 

ئيلية ال ي  مث. خرقا واضحا للقانون الدولي ولمعاهدة  نيف وقرارات م لس األمن اإل را ات اإلسرا
 والمواثيق واألعراف الدولية 

92/6/9104عكاظ، يدة،   
 
 اإلمارات تطلق مشاريع رمضان في الضفة والقدس .32

ية يس عد مك    مثي. دولة اإلمارات العربية الم حدة لدى السلطة الوطن: من أحمد ملحم –رام هللا 
الفلسطينية، ل نفيذ عدة مشاريع خ . شور رمضان المبارك بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آ. 
نويان لألعما. اإلنسانية وهيئة الو . األحمر اإلمارا ي و معية الشارقة الخيرية، ل وزيع ما يقار  

ا في و بة يومي 2000طرد غذائي، وعقد افطارات رمضانية علا مدار الشور بمعد.  6000من 
 الضفة العربية والقدس الشريف، باإلضافة إلا مشروع كسوة العيد 

ويشرف مك   ال مثي. لدولة اإلمارات العربية الم حدة وبال نسيق مع ال معيات الخيرية ودائرة شؤون 
 ال  ئين الفلسطينيين في الضفة والقدس ب وزيع الحصص علا م س حقميوا 

98/6/9104أبو ظبي، موقع إرم االخباري،   
 
 استقالة المبعوث األميركي للشرق األوسط مارتن إنديك .33
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واشنطن: أعلنت وزارة الخار ية األميركية أن مبعوث الواليات الم حدة إلا الشرق األوسط مار ن 
إنديك، الذي عم. علا  حريك مفاوضات الس م الم عثرة بين إسرائي. والفلسطينيين، اس قا. من 

يان أن مساعد إنديك، فرنك لوينس اين سيح. محلك، وأن إنديك منصبك  وأوضحت الوزارة في ب
 سيس عيد منصبك نائبا للرئيس في مركز أبحاث بروكينعز 

دارة  يالعم. بشك. وثيقيوأضاف البيان أن إنديك سيواص. مع ذلك  مع وزير الخار ية  ون كيري وان
ل. من أ .  ش يع الس م بين عملك ب  كي الرئيس باراك أوباما بشأن هذه القضية  وأشاد كيري بت

في عملية الس م ال ي شدد علا أنوا لم  مت  وقا. كيري  يدوره الحيوييو يالفلسطينيين واإلسرائيليين
سيواص. العم. من أ . الس م  والواليات الم حدة، كما سبق أن قلنا مرارا، ما يفي بيان إن إنديك 

نما أيضا من أ . اس ئناف عملية زالت مل زمة بالعم. ليس من أ . قضية الس م فح س ، وان
  ي)الحوار( عندما   د األطراف طريق العودة إلا المفاوضات ال ادة

وكانت اس قالة إنديك م وقعة علا نطاق واسع بعد فش. ال انبين اإلسرائيلي والفلسطيني في  حقيق 
 هدفوما بال وص. إلا ا فاق شام. للس م خ . ربيع العام الحالي  

 صريح علني لك علا المفاوضات قا. إنديك في مايو إن ال انبين ال يملكان ال رأة ل قديم  وفي أو.
ال نازالت الضرورية، وشدد علا أن بنا  المس وطنات اليوودية علا األراضي المح لة يمث. عائقا 

 رئيسا أمام المحادثات 
92/6/9104الشرق األوسط، لندن،   

 
 الستئناف المفاوضات "ديكإن" باحثة أمريكية: مطلوب بدي  لا .34

 عد اس قالة المبعوث األمريكي للس م مار ن إنديك، : محمد المداج )واشنطن(، وكاالت )نيويورك(
الثانية من نوعوا لمبعوث أمريكي في الشرق األوسط في ظ. إدارة الرئيس باراك أوباما، وكان 

بعد فش.  ووده في  2022يو السينا ور  ور  مي شي. قد  خلا عن منصبك كمبعوث للس م في ما
إحيا  المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  ومن غير الواضح حاليا إذا ما كان سي م  عويم 

 إنديك بمبعوث آخر في ظ.  وقف المفاوضات في هذه المرحلة  
ورأت الباحثة في م لس الع قات الخار ية الدك ورة كريس ين وود، أن هناك ضرورة إلبقا  

ضات الس م علا و ير وا علا أق.  قدير وأال   وقف  ماما بعد اس قالة إنديك، مطالبة بسرعة مفاو 
، إن اس قالة إنديك ال  مث.  عيرا كبيرا يعكاظياخ يار مبعوث أمريكي لل واص. بين الطرفين  وقالت لت
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األق. في  علا األرم ولكنوا  شك.  انبا آخر ي مث. في طي هذا الملف من ال ان  األمريكي علا
 الوقت الحالي 

وأعربت وود، عن اع قادها أن عودة المفاوضات من  ديد من خ . مبعوث أمريكي آخر سيحرك 
المياه الراكدة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، وهو ما قد يزي.  وان  من ال و ر القائم في الوقت 

أفض. وسيلة لل وص. إلا ن ائج بين الراهن بسب  قضية خطف ث ثة مس وطنين، مع برة أن الحوار 
 األطراف، وربما كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة ال ي س بقا الح. السياسي م واص  

92/6/9104عكاظ، يدة،   
 
 فتح معبر رفح مطلب مصري أيضا .35

 نقوال ناصر
)المصتتالحة الفلستتطينية أستتقطت الح تتة المصتترية ل ستت مرار فتتي إغتت ق معبتتر رفتتح إلتتا قطتتاع غتتزة، 

 ذا  س مر مصر في إغ قك؟(فلما
التذي يشتركوا  2003من المفووم أن  طال  دولة االح  . اإلسرائيلي بالعودة إلا العم. با فاق عتام 

في  شعي. معبر رفح بين قطاع غزة الفلسطيني وبين  موورية مصر العربية، لكن غيتر المفوتوم هتو 
سيطرة االح  . علا منطقة كانتت قتد أن  طال  بذلك أي  وة فلسطينية أو مصرية أو عربية ل عيد 

  حررت منوا 
إن ف ح معبر رفح بتين قطتاع غتزة الفلستطيني وبتين مصتر ينبعتي أن يكتون فتي رأس أولويتات حكومتة 
الوفتاق التتوطني فتتي القطتتاع، فاستت مرار إغتت ق المعبتتر يعنتتي فقتتط إغتت ق الم تتنفس الوحيتتد للقطتتاع فتتوق 

 حت سطحوا بعد قيام مصر، ألسبا  أمنية مفوومة سطح األرم بعد إغ ق م نفس القطاع الوحيد 
ومشتتروعة، ب تتدمير أكثتتر متتن ألتتف وث ثمائتتة نفتتق كانتتت  مثتت. الشتتريان الوحيتتد التتذي يمتتد أهتت. القطتتاع 

 بأسبا  البقا  علا قيد الحياة 
غير أن السياسة المصرية   تاه معبتر رفتح متا  تزا. موروثتة متن عوتد الترئيس األستبق حستني مبتارك، 

ك. ال عييرات ال حقة ال ي أطاحت بذلك العود الذي وصف ك دولة االح  . بأنك كان ذخرا بالرغم من 
 اس را ي يا لوا، فالثورة المصرية لم  ص. معبر رفح بعد 

لقد ظلت المطالبة الرسمية المصترية ب تدمير األنفتاق متع قطتاع غتزة كاست حقاق أمنتي مصتري مشتروع 
بف ح معبر رفتح بقترار مصتري ستيادي، لكتن لتم يت م ح تا اآلن م  زمة مع المطالبة الشعبية المصرية 
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ال مع بين المطلبين، بان ظار أن    از مصر المرحلة االن قاليتة ال تي  متر بوتا، غيتر أن معانتاة أهت. 
 القطاع من الحصار لم  عد  س طيع االن ظار 

عبتتر رفتتح فتتي إن القتتوى المعارضتتة للحكتتم داختت. مصتتر والمعاديتتة لتتك خار وتتا قتتد ز تتت مستتألة فتت ح م
صراعوا معك، ولم   ردد في اس خدام اس مرار إغت ق المعبتر فتي هتذا الصتراع، ل طالت  بف حتك مطالبتة 

 حق يراد بك باط. 
غيتتر أن فتت ح المعبتتر يظتت. استت حقاقا إنستتانيا بقتتدر متتا هتتو استت حقاق وطنتتي فلستتطيني ال منتتاص متتن 

فتتي القطتتاع وأيضتتا استت  ابة  استت  ابة مصتتر لتتك ك عبيتتر عتتن ال ضتتامن العربتتي متتع الشتتقيق المحاصتتر
 لمطل  وطني مصري لم ي وقف الشقيق المصري عن المطالبة الشعبية بك 

ينتاير طالبتت الم يتين ال تي خر تت إلتا الشتوارع بفت ح معبتر رفتح كقترار ستيادي مصتري  23في ثورة 
متت  يكتتون رأس رمتتح ل عييتترات  وهريتتة فتتي السياستتة الخار يتتة المصتترية  حررهتتا متتن قيتتود ا فاقيتتات كا

 ديفيد ومعاهدة الصلح المصري المنفرد مع دولة االح  . اإلسرائيلي 
علتتتا ال انتتت  ” فصتتتائلية“والقتتاهرة منتتتذ عوتتتد مبتتتارك ح تتتا اآلن  تتترفم فتتت ح معبتتتر رفتتتح طالمتتتا إدار تتتك 

الفلستتطيني و شتت رط أن يتتتديره متتن هتتتذا ال انتت  ستتتلطة مع متتدة متتتن منظمتتة ال حريتتتر الفلستتطينية ال تتتي 
شتترعيا وحيتتدا للشتتع  الفلستتطيني، وفتتي هتتذا الستتياق  طالتت  مصتتر اآلن أن  ع تترف مصتتر بوتتا ممتتث  

  كون اإلدارة في ال ان  الفلسطيني بنشراف حكومة وحدة وطنية 
 ومثلوا منظمة ال حرير ال ي لم  سع  ادة لدى ال ان  المصري لف ح المعبر بالح ة ذا وا 

ني الفلسطيني هذه الح ة اآلن، فلمتاذا وقد أسقطت المصالحة الفلسطينية و أليف حكومة الوفاق الوط
 يس مر إغ ق المعبر!

لكتتن رئتتيس حكومتتة الوفتتاق التتوطني رامتتي الحمتتد هللا، المكلفتتة بنعتتادة فتت ح المعبتتر، قتتا. فتتي مقابلتتة لتتك 
ن ” ليس في يدنا“مؤخرا مع النيويورك  ايمز إن ف ح معبر رفح  لتم  بتدأ “إلعادة ف حتك ” المفاوضات“وان

 ” بعد
ي تت  أن يفتت ح بنتتا  “لعشتترين متتن الشتتور ال تتاري قتتا. التترئيس محمتتود عبتتاس إن المعبتتر فتتي الثالتتث وا

، ومصتتر لتتيس لوتتا ع قتتة بوتتذا اال فتتاق، ولكتتن ي تت  أن  وافتتق مصتتر علتتا 2003علتتا ا فاقيتتة عتتام 
 ” إ را ات ف ح المعبر
علتتتا ال تتي أشتتتار الحمتتد هللا لوتتا ستتوف  كتتتون أوال متتع دولتتة االحتت  . ” المفاوضتتات“ومعنتتا ذلتتك ان 

ال تتتي  تتت مخم ” اإل تتترا ات“ثتتتم متتع مصتتتر للحصتتتو. علتتتا موافق وتتا علتتتا  2003أستتاس ا فتتتاق عتتتام 
 المفاوضات عنوا 
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الذي   اوز ك  2003إن  حرك الرئيس عباس وحكوم ك إلعادة ف ح معبر رفح علا أساس ا فاق عام 
 فترم عليتك الرضتوخ  األحداث يمث.  برعا م انيا يزود دولة االح  . بأداة اب زاز لل ان  الفلستطيني

ألي إ تترا ات  مليوتتا عليتتك، ويعتتز. مصتتر عتتن أي مشتتاركة فتتي صتتياغ وا ويضتتعوا أمتتام خيتتار وحيتتد 
للقبتتو. بوتتا، كتتأمر واقتتع، أو رفضتتوا، وفتتي حتتا. رفضتتوا ستتوف يوضتتع أي ا فتتاق فلستتطيني متتع دولتتة 

معانتتاة  االحتت  . بشتتأن فتت ح المعبتتر علتتا التترف ليظتت. المعبتتر معلقتتا متتن ال انتت  المصتتري ول ستت مر
 القطاع وأهلك 

وحماس ليست الفصي. الفلسطيني الوحيد أو المنفرد برفم إعادة ف ح المعبر علتا أستاس ا فتاق عتام 
، فال بوتتتة الشتتتعبية ل حريتتتر فلستتتطين علتتتا ستتتبي. المثتتتا.، مثلوتتتا مثتتت. معظتتتم فصتتتائ. النضتتتا. 2003

الحتت  . اإلستترائيلي فتتي يعيتتد  حكتتم ا“التتوطني والتترأي العتتام الشتتعبي الفلستتطيني،  رفضتتك كتتذلك ألنتتك 
بتتتين القطتتتاع ومصتتتر، بتتتدال متتتن إعتتتادة النظتتتر فتتتي كتتت. اال فاقيتتتات الموقعتتتة متتتع ” المنفتتتذ البتتتري الوحيتتتد

 ” االح  . ووقفوا
التتذي عفتتا عليتتك  2003ولتتيس ستترا أن قيتتادة منظمتتة ال حريتتر بنصتترارها علتتا العتتودة إلتتا ا فتتاق عتتام 

ة في ح. قضتية معبتر رفتح وموافقتة علتا ف حتك، الزمن إنما  صر علا أن  كون دولة االح  . شريك
بالرغم من إدراكوا بأن موافقة دولة االحت  . علتا ف حتك لوتا ثمتن فلستطيني خ صت ك إعتادة االحت  . 

 عليك 
وي فق هذا اإلصرار مع اس مرار ال زام قيادة المنظمة باس را ي ية  رهن ال حرر من االح  . وممارسة 

رير المصير بنقامة دولتة مست قلة ذات ستيادة علتا أي  تز  ي حترر متن الشع  الفلسطيني لحقك في  ق
معوتا، وفتي ذلتتك ” حت. م فتق عليتك“التوطن المح ت. بموافقتة دولتة االحت  . عتن طريتق ال فتاوم علتا 

 ناقم واضح أثب ك الطريتق المستدود التذي وصتلت إليتك المفاوضتات منتذ انط قوتا قبت. متا يزيتد علتا 
 عقدين من الزمن 

 مثير ل س نكار الشعبي والوطني الفلسطيني ومنافي ألي منطق سليم  وهذا إصرار
أن  تر ون مصتر ممارستة ستياد وا علتا  انبوتا متن الحتدود لوتذه االست را ي ية  ل ست عرا ومن المثير 

الفلسطينية الفاشتلة، ففت ح معبتر رفتح قترار ستيادي مصتري ختالص لتم يعتد ال تذرع بتالقبو. بمتا يقبت. بتك 
ا لعتدم ف حتتك، فالستتيادة المصترية ال تتي يمكنوتا إغتت ق المعبتتر يمكنوتا ف حتتك أيضتتا،، الفلستطينيون مستتوغ

 اللوم إال إذا كانت هذه السيادة من قصة، كما يقو. المعارضون ال فاقيات كام  ديفيد 
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قبت. ستبع ستنوات يمثت. ” كيانتا معاديتا“إن الحصار المفروم علا القطاع منتذ أعلن تك دولتة االحت  . 
أن  ن وي كما قا. في مؤ مر صحفي لك يوم األربعا  الماضي روبرت  يرنر،  ي   ” ماعيةعقوبة “

 المسؤو. في وكالة غوث و شعي. ال  ئين الفلسطينيين )أونروا( 
كما أن ف ح معبر رفح حق إنساني ينتدر  ضتمن قتوانين حقتوق اإلنستان الدوليتة ال تي متا زا. ال حتالف 

العتتتدواني فتتتي التتتدو. األختتترى غيتتتر الخاضتتتعة لستتتيطر ك  العربتتتي ي ختتتذ منوتتتا ذريعتتتة لل تتتدخ. العستتتكري
وهيمن ك، غير أن هذا ال حالف الذي  قوده الواليات الم حتدة األميركيتة هتو ذا تك المستؤو. عتن حرمتان 
الشتتع  الفلستتطيني متتن هتتذا الحتتق فتتي كتت. األراضتتي الفلستتطينية المح لتتة، لكتتن فتتي قطتتاع غتتزة بصتتفة 

 خاصة 
منذ انط قوا، ويبدو أن الحصار لن يرفع عنك إال ” عملية الس م“ لقد كان قطاع غزة رهينة لما سمي

 بعد دفن هذه العملية إلا غير ر عة 
98/6/9104، رأي اليوم، لندن  

 
 ومستقب  االتحاد األوروبي "إسرائي " .36

 هشام منور
 أدت االن خابات ال ي  رت علا ام داد اال حاد األوروبي الن خا  برلمان  ديد وما أفضت عنتك متن
صعود لليمين الحزبي في أوروبا، وهي م موعة األحزا  ال تي  ترى فتي وحتدة دو. اال حتاد األوروبتي 
خطرًا علا مس قبلوا السياسي لك. دولة علا حدة، إلا ار يتاج عتارم فتي المشتود السياستي اإلسترائيلي 

ست قبلية الذي و د ضال ك علا ما يبدو في صعود هذه األحزا  وما قد ي ر   علا ذلك متن ازمتات م
 لكيان اال حاد األوروبي الذي ال ي شارك في كثير من المواقف مع )إسرائي.( 

 ميزت بصعود أقصا اليمين السياسي الذي  قتدمم الن تائج فتي دو. أبرزهتا  2024ان خابات مايو/أيار 
وتتة فرنستتا وبريطانيتتا والتتدانمارك  إنوتتا المتترة األولتتا ال تتي يحتتاو. فيوتتا أقصتتا اليمتتين االن ظتتام فتتي  ب

مش ركة عبر القارة، فليس اليمين األوروبي الم طرملف حالة م ماثلتة، بت.   عتدمد خصائصتك و ف ترق بمتا 
تدة ب تأثير المنابتت القوميتة الم نتافرة والنزعتات الوطنيتتة  تر ع تزه فتي متا ستبق عتن  شتكي. ك لتة موحم يفسمل

 المس قلمة  
د متتتا ي م عتتتك متتتن شتتتعارات بمعارضتتتة الوحتتتدة وقتتتد أختتتذ اليمتتتين الم طتتترمف فتتتي الستتتنوات األخيتتترة يحتتتدمل

األوروبيتتتتة، وال حتتتتذير متتتتن الو تتتترة والل تتتتو  وال نتتتتومع الثقتتتتافي، ومعتتتتاداة اإلستتتت م وال مييتتتتز العملتتتتي ضتتتتد 



 
 
 

 

 
           36ص                                     3963 العدد:     92/6/9104 حداأل التاريخ:

 

المستلمين، والمبالعتتة فتتي  أييتتد االحت  . اإلستترائيلي التتذي يمثتت. يقاعتتدة م قدمتة فتتي التتدفاع عتتن أوروبتتا 
 في و ك ال طرمف اإلس ميي، كما يقو. بعضوم 

د انكفأت االه مامات األوروبية في ساعة االق راع علا الشواغ. الداخلية، وذا  الحديث عن أوروبا لق
وعن دورها في  وارها والعالم  لم ي صوملت الناخبون علا السياسات الخار ية إالم بقدر م مسة اليمين 

ا ال عريم بالملف ال ركيم الم طرملف لملفمات الو رة والل و  وصدم القادمين من ورا  البحر، ع وة عل
 المشحون بالدالالت الرمزية 

ورغم أنم أيًا من المسؤولين اإلسرائيليين لم يعبمر عن رضاه علنًا عن ن تائج هتذه االن خابتات، غيتر أن 
 قريرًا إسرائيليًا يؤكد أن ي . أبي ي  رح  يبصتمتي بصتعود قتوة اليمتين الم طترف فتي أوروبتا، ألنتك قتد 

 ي  ين  مث ن إن ازًا اس را ي يًا لتت)إسرائي.(: وقتف يأستلمةي أوروبتا، وزيتادة الو ترة يفضي إلا  حقيق ن
 اليوودية من أوروبا إلا الكيان اإلسرائيلي 

وبحس  موقع ييسرائي. بولسيي، فنن )إسرائي.(  رى أن صعود اليمين الم طرف سيحو. دون يأسلمةي 
 بن ك أحزا  اليمين الم طرف في أوروبا كتان الموقتف أوروبا، علا اع بار أن أهمم مواد البرنامج الذي 

 الصارم ضد  واص. مو ات الو رة اإلس مية إليوا  
واع برت الصحيفة أن االع قاد في )إسرائي.( هو أن صعود قوة اليمتين الم طترف فتي أوروبتا ال ير تع 

ن إلا أوروبتا، ومتا إلا  نامي مشاعر يال ساميةي ضد اليوود، بقدر ما يعبمر عن رفم ه رة المسلمي
ز ذلك ن ائج اس ط ع شام. أ راه يمعود كون وري، ال ابع ل امعة ) . أبي (، وأظور  را عًا كبيرًا  يعزم

 في عدد الحوادث يال ساميةي ال ي  عرمم لوا اليوود في أر ا  أوروبا خ . العام الماضي 
ف ن ائج كبيرة في االن خابات األخيرة يشير ال قرير إلا أن معظم الدو. ال ي حقق فيوا اليمين الم طر 

ليست ذات س . في م ا. أنشطة يمعاداة الساميةي  وينق. عن محافت. إسترائيلية قولوتا إن التربط بتين 
 زيادة قوة اليمين الم طرف ب عاظم ال و وات يال ساميةي في أوروبا هو ربط يسطحيي  

ال تتتي  تتترى فتتتي اليوتتتود م تتترد يطفيليتتتين  وحستتت  هتتتذه المحافتتت.، فتتتنن يال ستتتامية الك ستتتيكيةي القديمتتتة
مصاصي دما ي، بلعت أو وتا متع صتعود النازيتة فتي أوروبتا، فتي أربعينيتات الماضتي، و را عتت بعتد 
ذلتتك  و  تتزم بتتأن يال ستتامية ال ديتتدة فتتي أوروبتتا  مثلوتتا ال ماعتتات اإلستت مية الم طرفتتة ال تتي  عتتاظم 

 اإلس مية إلا القارة الع وزي دورها مع زيادة مو ات الو رة من البلدان العربية و 
يؤكد ال قرير أن ي . أبي ي  بدو مر احة لن تائج االن خابتات األوروبيتة، إذ إن الترأي الستائد لتدى القيتادة 
اإلسرائيلية هو أنك عند المفاضلة بين يأوروبا الم أستلمةي ويأوروبتا ال ستاميةي، فتنن )إسترائي.(  فضت.، 

 بدون  ردد، أوروبا ال سامية  
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فق هذه المحافت.، فتنن )إسترائي.(  أمت. أن يستوم صتعود اليمتين الم طترف كترأس حربتة فتي موا وتة وو 
خطتتتر أستتتلمة أوروبتتتا، وهتتتو الخطتتتر التتتذي يصتتت. إلتتتا مصتتتافي المختتتاطر االستتت را ي ية ال تتتي  خشتتتاها 
)إسرائي.(  ويشير ال قريتر إلتا أن بعتم اآلرا  داخت. )إسترائي.(  ترى أنتك ح تا لتو ار تبط  صتاعد قتوة 

ين فتتي أوروبتتا ب عتتاظم مظتتاهر ال ستتامية، فتتنن هتتذا األمتتر قتتد يصتت  فتتي صتتالح )إستترائي.(، ألنتتك اليمتت
 سيدفع بقطاعات كبيرة من اليوود في أوروبا للو رة إلا )إسرائي.( 

قتتد ال يكتتون البرلمتتان األوروبتتي رواقتتًا لصتتنع السياستتات الخار يتتة، كمتتا ال يملتتك فتتي واقتتع حالتتك أدوات 
ا  هتتتذه السياستتتات  رغتتتم اإلغتتترا  الم زايتتتد التتتذي    تتتذ  بتتتك بروكستتت.  ماعتتتات المراقبتتتة والمستتتا لة إز 

تتدت فتتي أشتتيا  عتتدمة  الضتتعط الراغبتتة فتتي ال تتأثير علتتا  تتدو. األعمتتا. السياستتي، فتتي القتتارة ال تتي  وحم
ليستتت السياستتة الخار يتتة أحتتدها، لكتتن )إستترائي.(  تترى فتتي االنكفتتا  األوروبتتي علتتا مشتتاكلك الداخليتتة 

فات الو رة واإلس موفوبيا مؤشرًا علا اب عاد اال حتاد األوروبتي مست قبً  عتن ال تدخ. وال ركيز علا مل
فتتتي قضتتتايا الشتتترق األوستتتط االنشتتتعا. بمشتتتك ت الوحتتتدة ال تتتي با تتتت موتتتددة متتتن قبتتت. أحتتتزا  اليمتتتين 

 األوروبي أواًل، والمزا  الشعبي داخ. اال حاد األوروبي  اليًا 
98/6/9104، فلسطين أون الين  

 
 حة الضفةاستبا .37

عبد العزيزهاشم   
الضفة العربيتة  حتت وطتأة العربتدة الصتويونية، والمبترر البحتث عتن ث ثتة مست وطنين  تدعي ستلطات 

 ي االح  . أنوم اخ طفوا من إحدى المناطق الواقعة  حت سيطر وا و  وم يحماس
غيتر العاديتة متن  مو ة االندفاع الصويوني كانت محمومة وهس يرية، آالف ال نود بآليا وم العسكرية

 سما ها الدبابات والم نزرات والمصفحات وأسرا  الطائرات   وغ. في الضفة و عطي 
الحر  العسكرية علتا الضتفة  صتير واحتدة متن أطتو. الحترو  الصتويونية علتا الفلستطينيين و تدور 
في  بوة مف وحة علا كت. شتي  وأي شتي ، فتي است باحة صتويونية عنصترية واضتحة، فاالع قتاالت 

مع قتتت. متتتنوم المفتتتر  عتتتنوم فتتتي صتتتفقة  300متتتع متتتا بتتتين عشتتتوائية ونوعيتتتة، واألعتتتداد زادت علتتتا   
ال ندي الصويوني شاليط ونتوا  فتي البرلمتان، والق لتا متن الشتبا  واألطفتا. وأعتداد المصتابين كثيترة 

 خطرة منوم في حاالت 
وال امعتتتتتات  اال  ياحتتتتتات العستتتتتكرية شتتتتتملت أغلتتتتت  القتتتتترى والمداهمتتتتتة عمتتتتتت الكثيتتتتتر متتتتتن المتتتتتدارس

خ ؤهتتتتا متتتتن ستتتتاكنيوا بعتتتتد االع تتتتدا  علتتتتيوم  والمؤسستتتتات ومرافتتتتق الستتتتلطة و تتتترى اك ستتتتاج المنتتتتاز. وان
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نساني وم عت وة علتا ستل  حقتوقوم والل تو  إلتا هتدم أعتداد غيتر قليلتة  و رويعوم والني. من كرام وم وان
 وو ودهم من البيوت في اس مرار لعملية اق  ع الفلسطينيين من أرضوم 

ال رائم الصويونية في هذه الحر  طويلة، المس وطنون يع دون علا الفلسطينيين في الطرقات قائمة 
ويحطمون سيارا وم والحصار ضر  علا نحو مطبق علا مدينة الخلي. وسكانوا البالغ عددهم 

 الضفة ألف فلسطيني حرموا من الذها  إلا أعمالوم خار   20ألفًا وما يزيد علا  730
 الذي ي ري في الضفة من قب. قوات االح  . الصويوني؟ السؤا. اآلن: ما

 دعي سلطات االح  . أنوا  بحث عن ث ثة من مواطنيوا  م اخ طافوم، ولتيكن ذلتك؛ فوت. متا  ترى 
 بحث عن مفقودين أم عدوان سافر؟

 متتا  تترى ال يمكتتن  فستتيره إال بأحتتد أمتترين: األو. بمتتا أن المفقتتودين أو المخ طفتتين  عرضتتوا كمتتا  تتزعم
قتتوات االحتت  . لوتتذه العمليتتة فتتي منطقتتة واقعتتة  حتتت الحمايتتة األمنيتتة والستتيطرة العستتكرية الصتتويونية 
فنن هذا ال حرك العسكري الوست يري أقتر  إلتا محاولتة ل عطيتة ال قصتير متن قبت. هتذه الستلطات أمتام 

 ي الرأي العام ياإلسرائيلي
ست وا المناهضتة لل ستوية الستلمية إلتا حافتة أما األمر الثاني فوو أن سلطات االح  . ال ي قادت سيا

ال تتدار كانتتت فتتي ان ظتتار ستتب  لنقتتدام علتتا مثتت. هتتذا العتتدوان بوتتدف إعتتادة خلتتط األوراق وم تترد أن 
يكون هذا السب   وفر بعد إع ن ان وا  االنقسام السياسي الفلسطيني و شكي. حكومة الوفاق الوطني 

ه. و دت يإسرائي.ي هتذا الستب  أم أنوتا صتنع ك بشتك. أو  الذي رفض ك يإسرائي.ي فننك مثيٌر لل ساؤ.:
 بآخر؟

 في أي حا. الحر  علا الضفة العربية علا أساس مبررها  طرج مسائ. عدة:
األولتتتا: إن يإستتترائي.ي لتتتم  نستتتف ا فاقا وتتتا ومنوتتتا األمنيتتتة متتتع الستتتلطة الفلستتتطينية وحستتت  بتتت. إن  -

وا كتتتان أقتتتر  إلتتتا رصاصتتتة قا لتتتة لحالتتتة اال  يتتتاج العستتتكري التتتذي طتتتا. عاصتتتمة الستتتلطة ومؤسستتتا 
الستتلطة ال تتي ظلتتت قائمتتة بتتين رحتتا االب تتزاز الصتتويوني والضتتعوط األمريكيتتة وقتتديمًا قيتت. ير  ضتتارة 

 ي نافعة
الثانيتتة: إن متتا  تترى فتتي الضتتفة لتتيس بحثتتًا عتتن مخ طفتتين بتت. عربتتدة عستتكرية صتتويونية استت ودفت  -

وم ور تتتالوم وشتتتبابوم، وهتتتذا متتتا عبتتتر عنتتتك وزيتتتر أبنتتتا  الشتتتع  الفلستتتطيني بشتتتيوخوم ونستتتائوم وأطفتتتال
االق صاد الصويوني الذي قا. إن يإسرائي.ي يلن  بقي في الضفة العربية ح رًا علا ح ري؛ في  عبير 

 وح رًا عن النزعة العنصرية لن واز علا الو ود الفلسطيني بشرًا وش رًا 
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ًا رستميًا وشتعبيًا يكشتف هتوة االنحتدار الثالثة: إن غيا  أي ردود أفعا. مناهضة لوتذه الحتر  عربيت -
ال تتي آلتتت إليوتتا األوضتتاع العربيتتة   تتاه القضتتايا العربيتتة وأبرزهتتا قضتتية هتتذا الشتتع  التتذي  تتدور علتتا 

 صويونية حقوقك وحيا ك و اريخك ومصيره حر   صفوية عنصرية 
عر  أن يمتر إنك لضعف ال ماسك الوطني الفلسطيني ول ردي الوضع العربي لم يكتن بمست  الرابعة: -

وزير الخار ية األمريكي  ون كيري في المنطقة لحظة ذروة هذه الحر  دون أن يشير إلا فتداح وا، 
 المنطقة مع أن الواليات الم حدة  دعي رعاية الس م في شأن هذه 

األمتتر متتردوده علتتا هتتذه الحتتا.   تتاه األطتتراف الدوليتتة األختترى، واألهتتم األمتتم الم حتتدة المعنيتتة حستت  
بقضية الحتر  والست م ال تي ال  ترى متا ي تري متن  ترائم صتويونية هتي  ترائم ضتد اإلنستانية  األقوا.

بأوح  األفعا.، وأفظع هتذه ال ترائم ستل  الفلستطينيين أرضتوم واخ طتاف اليوتود متن أوطتانوم ليكتون 
 اس يطانوم غير المشروع علا هكذا مصير غير أخ قي وغير إنساني 

92/6/9104، الخليج، الشارقة  
 
 زلة الرئيسع .38

 آفي يسسخروف
لقتتد شتتعر أبتتو متتازن هتتذا األستتبوع بالعزلتتة فلتتم يستتارع أي مستتؤو. فتتي فتت ح أو فتتي الستتلطة للوقتتوف إلتتا 

  انبك في  نديده بالخاطفين
ظور يوم الث ثا   وقفت باصات مدرسة ضباط الصف علا طريق عابر بيوودا  مئات ال نود الذين 

وديتان شتمالي مدينتة الخليت.  الضتباط المست قبليون، حتاملو الست ج كانوا فيوا نزلوا رويدا رويدا نحتو ال
وبس را وم المعقدة اخذوا ب مشيط دقيق للمنطقة  طوابير طوابير من ال نتود   نقت. بتين المنتاز.،  نظتر 
في الكووف، في آبار الميتاه وفتي ستاحات البيتوت  صتور اخترى متن الحتر  وهتذه المترة أيضتا، مثلمتا 

ة، كتتان هتتذا عبثتتا  فتتي الليلتتة الستتابقة و تتد ال نتتود فتتي أحتتد المنتتاز. مختتزن متتن فتتي كتت. األيتتام الستتابق
القنابتتت. اليدويتتتة وبندقيتتتة  ولكتتتنوم لتتتم ي تتتدوا ال الختتتاطفين وال المخطتتتوفين  منطقتتتة الخليتتت. هتتتي منطقتتتة 
واستتعة مليئتتة بتتالثعور والمختتابي  ال تتي ي تتد ح تتا  تتي  كامتت. صتتعوبة فتتي ان يمشتتط فيوتتا كتت. م تتر، 

طفين ال يزالون فتي هتذه المنطقتة  فقتد كتان لوتم متا يكفتي متن الستاعات فتي مستا  علا فرم أن الخا
االخ طاف وما يكفتي متن الوستائ. للوصتو. التا كت. نقطتة فتي المنتاطق أو داخت. الختط األخضتر لتو 
كانوا يرغبون في ذلك  قب. اربتع ستنوات فقتط كشتفت قتوات االمتن فتي الستلطة بيتت فتي حتي الحترس، 
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  وكانتت حمتاس حفترت يعتابر يوتودايلخلي. يختر  منتك نفتق يكتاد يصت. التا في الطرف الشمالي من ا
 النفق أغل  الظن كي  نفذ عمليات علا المحور والورو  بعدها 

االس ن ا  من  لك الحالة مثلما من ال مشتيطات ال تي ال  ن وتي اليتوم، هتو انتك دون مؤشتر دقيتق علتا 
علتيوم ان لتم يكتن م عتذرا  ومتن هنتا ا ختذ  مكان الخاطفين او المخطوفين سيكون من الصع  العثتور

 قرار قادة ال ي  ب خفيم مس وى العمليات طالما ال  و د معلومات محددة 
ضد شتبكات حمتاس وصتلت التا من واهتا الن  وتاز االمتن ايضتا  يالحملةيولكن ليس هذا فقط  فوذه 

طتوفين بت. التا إثتارة فوم بان عشية رمضان، لن يؤدي  وا د كثيف لل ي  الا  حرير أو اي تاد المخ
الختتواطر أساستتا  فنحبتتاط ال موتتور فتتي المنتتاطق يمكتتن أن يعبتتر عتتن نفستتك فتتي صتتدامات متتع قتتوات 
االمن اإلسرائيلية او في ه وم علا محطة شرطة فلسطينية كما حص. هذا األسبوع، الحدث الذي ال 

 يريدون ال في السلطة وال في إسرائي. رؤي ك م ددا 
 

 العاب اليوع
وات فتتي الخليتت. فعتت. فعلتتك  فقتتد بتتدت المدينتتة ظوتتر يتتوم الث ثتتا  كمركتتز مشتت ريات هائتت.   قلتتيص القتت

االف االشتتتخاص فتتتي مو تتتة مشتتت ريات  علتتتت قلتتت  الخليتتت. أزمتتتة ستتتير استتت ثنائية ح تتتا بمقيتتتاس هتتتذه 
المدينة الكثيفة  وفي ك. االماكن في الخلي. كان ال يزا. يمكن للمر  أن يرى يافطتات حملتة الست نا  

وهي باعثتة الويتا  رقتم واحتد فتي الضتفة فتي االستابيع  – يمي وملحيالمضربين عن الطعام،  االمنيين
االخيتترة  ولكتتن فتتي نفتتس الليلتتة  تتا  البيتتان بوقتتف الستت نا  االضتترا  عتتن الطعتتام دون مقابتت.  قريبتتا  

  كبتتدوا فشتت  ذريعتتا فتتي محتتاول وم لوقتتف االع قتتاالت االداريتتة بتتأنوموبكلمتتات بستتيطة، فوتتم المضتتربون 
و/أو رفتتع قضتتي وم التتا قلتت  االه متتام الفلستتطيني والدولتتة  ولشتتدة المفارقتتة، فتتان متتا منتتع الن تتاج عتتن 

االكثر وضوحا مع اضترابوم: اخ طتاف الف يتان  يعم. ال ضامنييوما كان  63االضرا  الذي اس مر 
فتتي أر تتا   االستترائيليين الث ثتتة  وفتتي ظتت. المونتتديا.، االخ طتتاف، االع قتتاالت ال ماعيتتة للفلستتطينيين

 ببساطة ال يثيرون اه مام أحد  بأنومالضفة ورمضان المق ر ، فوم منظمو االضرا  عن الطعام 
رفع العلم االبيم من  ان  المع قلين االداريين بقدر كبير فش  لحماس  فعلا مدى استابيع  وأصبح

 شتتتعا.إلادعتتتا ر تتتا. فتتت ح والستتتلطة بتتتان حمتتتاس هتتتي ال تتتي  قتتتف خلتتتف االضتتترا  و حتتتاو. استتت ع لك 
المناطق  ومن هنتا أيضتا الشتما ة ال تي ظوترت علتا و توه ممثلتي فت ح عنتدما  نتاولوا انوتا  االضترا  
دون ن تتتتائج  وبالفعتتتت.،  تتتتا  االخ طتتتتاف، مثتتتت. االضتتتترا  عتتتتن الطعتتتتام، ليكتتتتون أداة مناكفتتتتة للمنظمتتتتة 

  تردد الستلطة المقابلة  فبينما  بادر حماس الا االضرا  عن الطعام ومور انات ال أييد للست نا ، لتم 
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فتي استت خدام القتتوة ل فريتق هتتذه المظتتاهرات  وبينمتا  خ طتتف حمتتاس ث ثتة ف يتتان فتتي خطتوة  رمتتي التتا 
احتتترا  رئتتتيس الستتتلطة أبتتتو متتتازن، ختتتر  االخيتتتر فتتتي ه تتتوم غيتتتر  وباألستتتاس عميتتتق ال أييتتتد للمنظمتتتة 

ة الداخليتتة مستتبوق علتتا الختتاطفين وهتتدد بمحاستتب وم عنتتدما   ضتتح هتتوي وم  أمتتا المصتتالحة الفلستتطيني
ال ي بدت وكأنوا  وديتد و تودي علتا دولتة استرائي.، أستوا متن النتووي االيرانتي، فسترعان متا أصتبحت 
منتتذ االخ طتتاف فكتترة منقطعتتة عتتن الواقتتع آختتذة فتتي االخ فتتا  امتتام عيتتون الفلستتطينيين المندهشتتة فتتي 

 حطتتتيم  الضتتتفة وفتتتي القطتتتاع  ينبعتتتي القتتتو. ان موقتتتف ابتتتو متتتازن القتتتاطع ضتتتد االخ طتتتاف ن تتتح فتتتي
ال مبتتاالة فتتي التترأي العتتام االستترائيلي   تتاه الفلستتطينيين والستتلطة  وف تتأة ك بتتت المقتتاالت فتتي صتتحف 

الذي يو د للفلسطينيين، وح ا عن أنك يو د السرائي. شريك  غير أن ابو  يالزعيميال يار الرئيس عن 
الشتتعبية  فالستتتلطة  متتازن يتتدفع وستتتيدفع ثمنتتا باهظتتتا فتتي الشتتتارع الفلستتطيني علتتا هتتتذه المواقتتف غيتتتر

الفلستتتطينية  فقتتتد الستتتيطرة وال أييتتتد بتتتين  موورهتتتا التتتذي لتتتم يعتتتد ي تتتردد فتتتي موا متتتة ممثليوتتتا، الشتتترطة 
 الفلسطينيين، في قل  المركز السلطوي في رام هللا 

لقد شعر ابتو متازن هتذا االستبوع كتم هتي عظيمتة عزلتة التزعيم، كت. زعتيم  فلتم يستارع أي مستؤو. فتي 
للوقتتتوف التتتا  انبتتتك  وف تتتأة و تتتدنا أن االشتتتخاص التتتذين ال ي وقفتتتون عتتتن ا تتترا   فتتت ح أو فتتتي الستتتلطة

المقاب ت في وسائ. االع م، مث. رئيس الفريق المفاوم صائ  عريقات، ورفيقك السابق في الفريق 
محمد اش يك، وكثيرين آخرين، مألوا افواهوم بالما  واخ فوا  فوم لم ي  رأوا علا قتو. ح تا ولتو  ملتة 

 االخ طاف أو معك أو الوقوف للدفاع عن الرئيس  في ش  
رأس اولئتتتك المستتتؤولين فتتتي فتتت ح، كمتتتا ينبعتتتي القتتتو.، فتتتي مكتتتان آختتتر فتتتي هتتتذه المرحلتتتة  فبعتتتد شتتتور 

الل نتتتتة يلفتتتت ح، والتتتتذي ستتتت ن خ  فتتتتي اطتتتتاره قيتتتتادة الحركتتتتة:  يالمتتتتؤ مر الستتتتابع العتتتتاميونصتتتتف ستتتتينعقد 
وم فتتي أن يظوتتر فتتي هتتذه المرحلتتة فتتي صتتورة غيتتر متتن أحتتد  وال يرغتت  يالم لتتس الثتتورييو  يالمركزيتتة

 وطنية بما فيك الكفاية، كمن ين قد اخ طاف االسرائيليين الذي قد يؤدي الا  حرير الس نا  
فتتي المتتؤ مر نفستتك لتتن يشتتارك محمتتد دحتت ن وال ر التتك التتذين ابعتتدوا فتتي ضتتو  ال تتو ر بيتتنوم وبتتين أبتتو 

فتي أن ين خت  فتي المكتان االو. ليكتون أمتين ستر  مازن  وال يزا. سيكون مشوقا أن نترى متن ستين ح
الل نتتة  ظتتتاهرا هتتذا منصتتت  لتتيس ذا معتتتزى كبيتتر  امتتتا عمليتتا فمتتتن ين ختت  للمنصتتت  ستتيع بر الر تتت. 
االكثتتر شتتعبية فتتي فتت ح بعتتد ابتتو متتازن، او بكلمتتات اختترى، خليف تتك  فتتي هتتذه اللحظتتة يبتتدو أن متتروان 

كبر في ال صويت  ولكن ال يتزا. متن الصتع  البرغوثي هو المرشح الم صدر لني. عدد االصوات اال
وأي  حالفات ستنرى بتين مستؤولي فت ح المخ لفتين   بريت. الر تو  كفيت. بتان  يقوائم  صفيةيالقو. أي 
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األشتتخاص القتتداما فتتي الحركتتة، احمتتد قريتتع )ابتتو عتت  ( التتذي فتتي المتتؤ مر  أحتتدوكتتذا ايضتتا  يفتتا ئ
   احباط سياسي مركز فعلك لك ر ا. ابو مازن السابق لم ين ح في أن ين خ  لل نة المركزية بسب

 
 الخاطفون وحماس

ليس بسيطا أن يكون المر  هذه االيام أحد مسؤولي المخابرات اإلسرائيلية العاملين في الخلي.  فعلا 
 كاهلوم  لقا مومة العثور علا الخاطفين والمخطوفين ولكن هذه موامة اشكالية علا اق.  قدير 

ي أ وتزة االمتن الفلستطينية هتذا االستبوع بانتك عنتدما ن تح ر التك فتي اع قتتا. روى لتي مستؤو. ستابق فت
خ يتتا خططتتت الخ طتتاف إستترائيليين وحققتتوا معوتتم،  بتتين كتتم ستتو  للختتاطفين والمخطتتوفين ببستتاطة 
االخ فتتا   فتتاألمر األو. التتذي  بتتين فتتي ال حقيقتتات هتتو أن اعضتتا  هتتذه الخ يتتا )ال ديتتة بينوتتا( اعتتدوا 

بق  وفتتي العالتت  كتتان هتتذا قبتتوا، أو نفقتتا، مثتت. اآلالف متتن الفضتتا ات ال تتي يمكتتن مكتتان اخ فتتا  مستت
ن حتت الستلطة فتي الكشتف عتن فضتا  كوتذا فتي قريتة  2022إي ادها  حت المناز. في الخليت.  فتي 

عوريف  وكتان خطتة  لتك الخليتة المحتددة هتي  لت  مخطتوف التا المكتان واالح فتاظ بتك هنتاك لتزمن 
ان سيكون كوربا ، وربما  لفزيون وبالطبع الكثير  دا متن الطعتام والشترا   في مث. هذا المكيطوي.  

، قتتتا. لتتتي المستتتؤو.  يويخ بتتتا  الختتتاطفون والستتتؤا. هتتتو م تتتا ستتتي عين علتتتيوم الختتترو  متتتن مخبتتتأهم
المشتتكلة هتتي انتتك متتن اللحظتتة ال تتي ي خلصتتون فيوتتا متتن الووا تتف النقالتتة  كتتون القتتدرة علتتا معرفتتة أي ي

  في حالة الف يان اإلسرائيليين الث ثة، واضح علا األق. أل وتزة امتن الستلطة يي وا دون محدودة  دا
من هم الخاطفون  هؤال  هم ر ا. حماس بوضوج  ليس ممن لوم ع قة هزيلة وخفية مع الحركة ب. 

 ممن  ربوا في حضن ر ا. حماس االخرين 
فالختاطفون أنفستوم يعرفتون كان محظورًا نشر هوي وم الع بتارات غيتر واضتحة   أمسولكن ح ا يوم 

مطلوبتتون وضتتالعون فتتي االخ طتتاف  وابنتتا  عتتائ  وم ايضتتا وكتت. طفتت. فلستتطيني فتتي منطقتتة  بتتأنوم
الخليتت.  واألستتبوع الماضتتي روى لتتي صتتديق إستترائيلي يوتتودي بتتان طتت   إستترائيليين عتتر  ي علمتتون 

عيشتتة  وبتتدال متتن خلتتق معتتك فتتي الكليتتة كتتانوا يعرفتتون استتما  الختتاطفين: متتروان القواستتمي وعتتامر ابتتو 
ضعط ونشر اسمائوم منذ بداية المطاردة، فض. ر تا. است خبارا نا المشتاركة فتي لعبتة ال ظتاهر وكتأن 

 احدا ال يعرف غيرهم من هم الخاطفون 
ولكن فض  عن مسألة هوية الخاطفين ما يتزعج ال تي  والمختابرات االسترائيلية فتي هتذه اللحظتة هتو 

في اقامتة البنيتة ال ح يتة ل خ طتاف؟ هت. عملتوا متن  لقتا  أنفستوم ام سؤا. آخر: من ساعد الخاطفين 
ربما باسناد اق صادي ومادي آخر من الخار ؟ ظاهرا، إمكانية أن  كون الخلية من الخلي. عملت من 
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 لقا  ذا وا فقط هي امكانية قائمة دوما  وال يزا. معقوال أكثر، في ضو  الحا ة الا اعداد بنية  ح ية 
 ماليا علا االق.  –با ، غذا  لف رة طويلة، سيارات وما شابك(، ان احدا ما ساعدهم )مكان اخ 

أحتد محافت. االمتتن ادعتا االستتبوع الماضتي بتتان االشت باه المركتتزي هتو ان صتتالح العتاروري، الم وا تتد 
فتتي  ركيتتا، واصتتلك متتن الضتتفة هتتو التتذي ستتاعد هتتذه الخليتتة ايضتتا التتا اختترا  االخ طتتاف التتا حيتتز 

لكتتن هتتذه المحافتت. ايضتتا اع رفتتت بتتان لتتيس لتتديوا ادلتتة علتتا ذلتتك  وبالمقابتت.  تتدعي محافتت. ال نفيتتذ  و 
فلستتطينية رفيعتتة المستت وى بتتان مخططتتي العمليتتة هتتم ر تتا. مركزيتتون متتن حمتتاس، ستتعوا أساستتا التتا 
إفشا. المصالحة  وعلا حد قولوم  و د اليوم م موعة كبيرة في المنظمة، عارضت بشتدة المصتالحة 

شتروط ال تي وافقتت عليوتا قيتادة غتزة: فوتم لتم يوافقتوا علتا ال نتاز. عتن الحكومتة وال عتن مع ف ح فتي ال
الشك. الذي ام نعت فيك قيادة حماس في غزة عن ح. مشكلة الروا    وبالنسبة لوم كتان االخ طتاف 

 فرصة حقيقية ل عزيز ال أييد ال ماهيري للمنظمة من  وة ووقف المصالحة من  وة اخرى 
 ن اعة من اخ طاف ث ثة إسرائيليين ل صفية حسابات سياسية داخلية؟ ف  شي  أكثر

ظور يوم الث ثا   وقفت باصات مدرسة ضباط الصف علا طريق عابر بيوودا  مئات ال نود الذين 
كانوا فيوا نزلوا رويدا رويدا نحتو الوديتان شتمالي مدينتة الخليت.  الضتباط المست قبليون، حتاملو الست ج 

قدة اخذوا ب مشيط دقيق للمنطقة  طوابير طوابير من ال نتود   نقت. بتين المنتاز.،  نظتر وبس را وم المع
في الكووف، في آبار الميتاه وفتي ستاحات البيتوت  صتور اخترى متن الحتر  وهتذه المترة أيضتا، مثلمتا 
فتتي كتت. األيتتام الستتابقة، كتتان هتتذا عبثتتا  فتتي الليلتتة الستتابقة و تتد ال نتتود فتتي أحتتد المنتتاز. مختتزن متتن 

ابتتت. اليدويتتتة وبندقيتتتة  ولكتتتنوم لتتتم ي تتتدوا ال الختتتاطفين وال المخطتتتوفين  منطقتتتة الخليتتت. هتتتي منطقتتتة القن
ال ي ي د ح ا  ي  كام. صعوبة في ان يمشط فيوتا كت. م تر، علتا  والمخابئواسعة مليئة بالثعور 

فتتترم أن الختتتاطفين ال يزالتتتون فتتتي هتتتذه المنطقتتتة  فقتتتد كتتتان لوتتتم متتتا يكفتتتي متتتن الستتتاعات فتتتي مستتتا  
 طاف وما يكفتي متن الوستائ. للوصتو. التا كت. نقطتة فتي المنتاطق أو داخت. الختط األخضتر لتو االخ

ستنوات فقتط كشتفت قتوات االمتن فتي الستلطة بيتت فتي حتي الحترس،  أربتعكانوا يرغبون في ذلك  قب. 
  وكانتت حمتاس حفترت يعتابر يوتودايفي الطرف الشمالي من الخلي. يختر  منتك نفتق يكتاد يصت. التا 

 لظن كي  نفذ عمليات علا المحور والورو  بعدها النفق أغل  ا
97/6/9104 ،معاريف  

98/6/9104القدس العربي، لندن،   
 
 :كاريكاتير .39
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29/6/9104الحياة اليديدة، رام هللا،   

 


