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 26 :كاريكاتير
*** 

 
صابة آخرين فيكتائا القساب تتبنى عملية إط ق نار  .0  راب هللا أدت إلى قتل مستوطن وا 

ررام: رام هللا، مرررن 02/6/0202  المركبببز الفلسببطيني ل عببب بذكررر  مجموعرررات  -أعلنررت كئا رررس ال س 
النررررار علرررر  سرررريار  الشررررنيدين امررررروان ال واسررررمع وعررررامر أبررررو عيشررررعق مسرررر وليئنا عررررن عمليررررع   رررر   
 للمسئو نين قرس مسئو نع "دولف" الم امع عل  أراضي الموا نين غرس رام هللا.

ررام مجموعررات  -وقررال البيرران الررذي ومررل "المركرري الفلسرر يني لنعرر م" نسرربع عنررا: " ن كئا ررس ال س 
مسرئو ن الشنيدين مروان ال واسمع وعامر أبرو عيشرع، ئعلرن ئبنينرا لعمليرع اليروم الئري أدت  لر  م ئرل 

مابع آبر بجراح".  منيوني وا 
وذكرت المجموعع أن "العمليع جاءت بعد رمد مئوامل للمكان، وأك دت أن أحد مجاهردي المجموعرع 
نمرررس كمينرررا  يحررردا سررريارات المرررناينع، وأ لررر  علرررينم النرررار مرررن المرررفر بعرررد أن ئ كرررد مرررن أننرررم 

 مناينع".
 لر  قواعردها بسر م، وأن هرذع العمليرع ئر ئي  وأكدت الكئا رس أن "المجموعرع الئري نفرذت النجروم عرادت

كحل ع مئواملع من سلسلع عمليات بدأت بئنفيرذها منرذ شرنور إري   رار الررد علر  مرا أسرمئا برراجرا م 
عدد من الموا نين كان آبرهم: عري الردين بنري غرر  مرن جنرين، وعبرد  اسئشناداالحئ لق، وردا  عل  

أيررام الررذكرا السررنويع األولرر  السئشررناد الشررنيدين مررروان  هللا غنررايم مررن كفررر مالررن، وئررم ئنفيررذها قبررل
 ال واسمع وعامر أبوعيشع".

وقالررت المجموعررع إرري بياننررا: " ن هررذع العمليررع ئوجررا عررد  رسررا لن الرسررالع األولرر ، أن الم اومررع ورغررم 
حرررس االسئ مررال الئرري ئئعررري لنررا إنرري باقيررع وموجررود ، وئسررئ ي  أن ئضرررس إرري الوقررت والمكرران 

 الذي ئبئارع". واليمان
أمرررا الرسرررالع الفانيرررع إنررري "الئ كيرررد علررر  اسرررئمرار الم اومرررع والجنررراد، وأن هرررذع العمليرررع ئررر ئي إررري هرررذا 

عمليع مبئلفع من       02السيا ، وأن هذع العمليع لن ئكون األول  وال األبير ن إسب نا أكفر من 
 نار وئفجير عبوات ناسفع إي مبئلف محاإظات الضفع".

قررد أ لرر  النررار مررن ن  ررع المررفر علرر  سرريار  ئ ررل مسررئو نين بعررد أن سرر لنم عررن عررين  وكرران مجاهررد  
للمرراء إرري المن  ررع للئ كررد مررن هررويئنم المررنيونيع، إ ئررل مسررئو نا  وجرررح افنررين آبرررين، حالررع أحرردهما 

نعمع إي رام هللا مساء اليوم الجمعع قرس مسرئو نع ادوليرفق غررس مدينرع  قريع كفرب ر  جدان قرس 
  وس  الضفع البربيع المحئلع.رام هللا
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، أن رويئريوعن ال دس المحئلع،  ق منأ ف س، عن ا02/6/0202الحياة  لندن  وأضاإت 
ب ن "إلس ينيا  اقئرس من عربع كانت إي المن  ع  أإاد النا   باسم الجيش ايسرا يلي بيئر ليرنر،

". وأضاف نا   باسم الشر ع و لس مننا الئوقف... وأ ل  النار عل  الرجلْين من مساإع قريبع
 ايسرا يليع أن قوات األمن ئجوس المن  ع بحفا  عن المناجم.

وأكرردت الشرررر ع والجرريش أن ايسررررا يليين مرردنيان وأننمرررا كانررا إررري السرريار ، إيمرررا أعلنررت ال نرررا  الفانيرررع 
من  ررع   لرر ءا للئلفييرون ايسرررا يلي أن الئح يرر  األولري يشررير  لرر  أن ايسررا يليْين همررا مسررئو نان جرا

ينررابي  قريبررع مررن المكرران بنرردف السررياحع، وأفنرراء نيولنمررا للسررباحع، ئررم   رر   النررار علينمررا. وأإررادت 
أن ايسرررا يليْين   لرر مرحيفع "يررديعوت أحرونروت" أن العمليررع نفرذت إرري من  ررع معيولرع نسرربيا ، مشرير  

 إي العشرينات من عمرهما.
مابين كان إي حال ب رر  عنردما ن رل ب را ر  هليكروبئر وقال نا   باسم بدمع ايسعاف  ن أحد الم

 ل  مسئشف  قرس ئل أبيس حيث ئوإي مئ فرا  بجراحا، إي حين أن  مابع اآلبر  فيفع ون رل بسريار  
  سعاف.

 
عادةالجنائية الدولية كبل نعمل على قضايا أخرى  سياسييوجد حل  عباس: ال .2  فيالنظر  وا 

 االتفاقيات 
فمررن ر رريس السررل ع الو نيررع الفلسرر ينيع محمررود عبرراس ئحركررات الررر يس : قنررديل حراورع أحمررد -رام هللا

وابررئم موقفررا الررداعم لل ضرريع الفلسرر ينيع وقررت  والبررارجي الرردابليعلرر  المررعيد  السيسرريعبرردالفئاح 
 الحرس عل  ق اع غي  األبير .

 راضرررياألحررروار ابرررئم برررا روياليوسرررف دون وكررراالت أبررررا أمريكيرررع وإرنسررريع مرررن دابرررل  إررريوقرررال 
شررنيد ا قبرل أن ئسررئمر  0022لحاإظنررا علر   يالفلسر ينيع المحئلرع لررو اسرئمعت حمرراس لمبرادر  السيسر

 الحرس بمسين يوما وبعدها ئوسلت لنا حماس دون شر  أو قيد لوقف الحرس.
وكشف أبو مراين عرن محراوالت إرنسريع السرئ ناف المفاوضرات مر  ايسررا يليين ولكننرا براءت بالفشرل 

 إرري لرر  معركررع الفلسرر ينيين ال ادمررع مرر  االحررئ ل وئئركرري علرر  محررورين  عرراد  النظررر هررذا بايضرراإع 
 المعاهدات والجنا يع الدوليع.
دعرررم حمررراس علررر  حسررراس ال ضررريع الفلسررر ينيع وئنرررايل ايبررروان عرررن  إررريوئ رررر   لررر  دور ايبررروان 

لسرر ين مسرراحات لمررالح الحركررع وهنررا مررحت قررا  : أري الممررريين لممررر وأري الفلسرر ينيين لف
وقلرت لنرم  0عل  غرار مكرع  0محاوالت حماس لع د ائفا  جديد بما يسم  مكع   ل وئ ر  الحوار 
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 جراء االنئبابات كما كشف عرن مفاوضرات  إياالئفا  جاهي بال اهر  وعل  حماس أن ئعلن جديئنا 
 . مباشر  ئجرا حاليا بين الحركع وايسرا يليين لبناء دولع غي 

نعيشررررنا البررررد وأن نئبررررذ سياسررررع معينررررع الظررررروف العربيررررع  الئرررريالظررررروف  نحررررن برررر لوقرررال عبرررراس "
كانررت ئوجننررا  وبالئرراليمررن برر ل السرر م  لشرريءوالفلسرر ينيع والدوليررع وقناعائنررا أنررا يمكررن أن نمررل 

أننررا  رر س سرر م وهررذا هررو ئفسررير لمررن أ ل رروا علرر  ل ررس بورقيبررع إلسرر ين  والبررارجي الرردابليللعررالم 
سروا المفاوضررات وهرذا يحررر   أمامنررا اآلنبالمرحليررع وبالمفاوضرات وال  رير  والسربس أنرا كرران ير من 

يريرد مفاوضرات وال غيرر مفاوضرات ولريس لديرا مران  مرن اسرئعمال العنرف  ألنرا ال ايسرا يليالجانس 
 ."سحبناع من يديا وهذا ما

 دوليالرررم شررررات السرررئ ناف عمليرررع المفاوضرررات أو هنررران حلحلرررع مرررن المجئمررر   وحرررول  مكانيرررع وجرررود
واضرح كانرت أمريكرا  لبرت مرن إرنسرا  شريءيوجرد  اآلن ال؟، قرال عبراس "هرذا الشر ن إييحراي ئ دم 

  القبل أشنر أن ئعد  مشروع قرار لئ ديما  ل  مجلرس األمرن ولكرن جررت العراد   أننرا لرم نعمرل شري  ا 
آلن بال رراهر  ئجئمرر  ا والئرريوييررر بارجيررع عربي ررا  01ئضررم  والئرريعررن  ريرر  لجنررع المئابعررع العربيررع 

الساب  ئجئم  بالكويت مر  وأبرا ب  ر وبالفعل اجئمعنا بالجامعع العربيرع وكنرت حاضررا  إيوكانت 
ئشرف عل  هذا  لكيمجلس األمن إ رروا ئشكيل لجنع   ل هذا االجئماع أننا نود أن نئوجا  إيوقلنا 

ع الرردول العربيررع وبحضررور وييرررر األمررر وأن يكررون ال رررار ممررري ا أردني ررا مبربي ررا واألمررين العررام لجامعرر
األعداد وكذلن ويراء البارجيع  إيبارجيع إلس ين وأال يكون ال رار إلس ينيا بل عربيا وإرنسا بدأت 

يضررعوا بنرردا بالدولررع  يجنرريوا قرررارا ضررعيفا وحئرر  ال حئرر  ال الفرنسرريالعرررس اجئمعرروا بررويير البارجيررع 
وعنا ومرن هنرا أمريكرا لرن ئفعرل شري  ا بحجرع أننرا الينوديع وهذا ما أرإضا فرم إجر   سرحبت إرنسرا مشرر 

 .النووي"ائفاقنا  إيمشبولع م   يران 
السرراب  وهرر   إرريبررل نعمررل علرر  قضررايا أبرررا كمررا ذكرررت  سياسررييوجررد حررل  ال وئرراب  عبرراس "اآلن
عرراد الجنا يررع الدوليررع  مفررل ائفاقيررع برراريس  ايسرررا يليبيننررا وبررين الجانررس  الئررياالئفاقيررات  إرريالنظررر  وا 

 .."ظلمنا إينا والئي
يسررم   األسررب  جيمرر  كررارئر ئرردبل لئوقيرر  مررا األمريكرريئ ررارير ذكرررت أن الررر يس وحررول سرر الا عررن 

األول مرن  بريرل مرن عرام  إريأوال نعرود  لر  الروراء أجراس عبراس " ؟0عل  غرار مكرع  0بائفاقيع مكع 
ع رد بالدوحرع فرم  الذيا  أرسلت وإدا  ل  ق اع غي  ل ئفا  عل  الممالحع أو ينعاش االئف 0202

نرا مدا الئيام حركع حماس بما ئم االئفا  عليا جميعا إ الوا: مواإ ون  لكيبال اهر  وهو ائفا  واحد 
ئكنرروقرا  مررن المسررئ لين فررم الررذهاس ل نئبابررات وبرردأنا  و نرريعلرر  الممررالحع بئشرركيل حكومررع وإررا  

من غيرهم هم ي دموا لنا أسماء ولكرن كانرت ئشكيل الحكومع بالئواإ  معنم وليس مننم وال  إيبالفعل 
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 إريئابعع لنم إ لنا لنم أع ونا أسماء مسئ لع كما ائف نا عل  ئشكيل الحكومع وقمنرا بئشركيل الحكومرع 
ئحدفت معنم هل أنئم من  ايسرا يليينيونيو قاموا بب ف ف فع من  00 إي 0202من يونيو  الفاني

ونئنيراهو يوميرا »بعررف      ماعل  اي»لسان بالد مشعل قمئم بذلن قالوا ال نعرف كما جاء عل  
مر  مشرعل  يحماس من قامت بذلن وأنرا أقرول لرا ليسرت حمراس بنراءا علر  حرديف ليي ول  بييئمل 

 ايسرا يليينم ئمر أننا أسرنا  إي العاروريفم يبر  عضو من أعضاء الحركع باس نبول وهو مالح 
الضرفع الجديرد  وق راع غري   إريلشعس من أجل انئفاضرع جديرد  الف فع وقئلناهم من أجل أن نسئفير ا

يعررف إ لرت لرا مرن برر  بنرذا  إ لت لبالد مشعل كيف يحدث ذلرن إ قسرم بران أنرا ال 21وإ  عرس 
 الحرس عل  ق اع غي  إيودبلنا  شيءللحركع وئع ل كل  السياسيالئمريح هو عضو بمكئبن 

ملرف  إريظل هذا الجمود  ، إيعن موعد االنئبابات  ع ن وحول س الا عن وجود نيع لديا بإمدار
االنئبابات ألن ذلن يعن  إمل ق راع غري  عرن   جراءأن أعلن  أسئ ي لن ؟، قال عباس "الممالحع
أريد ذلن أنا أريد إ   أن يكون الو ن مكئمل غي  الضفع ال ردس الشررقيع إ نرا أعلرم أننرم  ال أناالضفع 

 ."ئبابات حئ  أقسم دولع إلس ين ولن أئحمل ئلن المس وليع أبداب فوا ق اع غي  لكن  لن ألج  ل ن
ال بال ب  ورغم أجاس عباس " بيار الس م واسئ ناف المفاوضات هل سئنحيا جانبا؟وعن س الا عن 

كل هذا الدمار واالعئداء المئوامل،  ال أننا نجدد الئ كيد عل  ئمسكنا ببيرار السر م الشرامل والعرادل 
 ."وبيار الدولئين

 08/6/0202  روز اليوسف
 

 بشكل ممنهج الفلسطينيينتواصل قتل األطفال السفير الفلسطيني في األمب المتحدة: "إسرائيل"  .3
هري منئنرن لح رو  »قال السفير الفلس يني إي األمرم المئحرد  ريراي منمرور،  ن  سررا يل : نيويورن

انئنرران ل ررانون ح ررو  اينسرران األ فررال، وئرئكررس بشرركل ممررننض جرررا م ضررد األ فررال الفلسرر ينيين إرري 
وال رررانون اينسررراني الررردولي الرررذي يلررريم ال رررو  المحئلرررع ضرررمان سررر مع السررركان المررردنيين الرررواقعين ئحرررت 

 «.االحئ ل
ئوامرل قئرل »وأضاف أن األدلع الئي جمعئنا األمم المئحد  ومنظمات ح وقيرع عرد  ئ كرد أن  سررا يل 

مررابئنم بجررروح ومناجمررع المرردارس وا لمسئشررفيات وعرقلررع ومررول المسرراعدات اينسررانيع، األ فررال وا 
وهو ما يلح  األذا البالغ باأل فال الفلس ينيين وح وقنم، وهذع ح ا   موف ع إي ئ رير األمين العرام 

 «.لألمم المئحد  وئ ارير ممافلع ساب ع
ات وانئ ررد منمررور عرردم  درا   سرررا يل ضررمن قا مررع األ ررراف الئرري ئنئنررن ح ررو  األ فررال إرري النياعرر

بسرربس ممارسررع الضررب  لحمايئنررا مررن »المسررلحع رغررم انئناكائنررا الجسرريمع والممننجررع لح ررو  األ فررال 
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هذا الفشل إري محاسربع  سررا يل علر  جرا منرا ير ئي برفمن كبيرر علر  »وقال  ن «.  جراءات المحاسبع
«. اقرررساأل فرررال الفلسررر ينيين األبريررراء الرررذين ي حرمرررون حمايرررع ال رررانون وئنئنرررن ح ررروقنم مرررن دون عو 

، وأدت  لر  ايي راع 0202الوحشريع ايسررا يليع ايدادت ضرد األ فرال الفلسر ينيين عرام »وأضراف أن 
 «.بفالث أعل  رقم من ال ئل  األ فال إي نياع مسلح إي العالم

 فرر   إلسرر ينيا  قئلرروا العررام الماضرري، غررالبيئنم إرري غرري  برر ل العرردوان ايسرررا يلي  225وأوضررح أن 
 فر    05عامرا ، وبيرننم  05 فلع ابئرداء مرن عمرر أسربوع واحرد  لر   022 ف   و 322علينا، مننم 

مررن عا لررع واحررد  هرري أبررو جمعررع قئلرروا إرري غررار   سرررا يليع. وأضرراف أن االحررئ ل ايسرررا يلي قئررل مررا 
آالف  فررررل  3أ فررررال إرررري اليرررروم الواحررررد العررررام الماضرررري إرررري غرررري ، وجرررررح مررررا مجموعررررا  02معدلررررا 

  فل إلس يني جرحوا إي الضفع البربيع نئيجع الممارسات ايسرا يليع. 0001إلس يني،  ضاإع  ل  
الفشررل إرري اسررئفناء  سرررا يل مررن ئ بيرر  ال واعررد الئرري  ب ررت علرر  ب يررع األ ررراف »وقررال منمررور  ن 

المررردرجين إررري الئ ريرررر، وعررردم م البئنرررا بالئ ي رررد ب واعرررد ال رررانون الررردولي،  نمرررا ي ررروي مررردقيع النظرررام 
معاننررررا إرررري ممارسررررع »ف أن وأضررررا«. الرررردولي الفبررررر  إرررري المحاسرررربع  نمررررا ئعرررريي حمررررانع  سرررررا يل وا 

ودعا مجلرس األمرن  لر  الئحررن حفاظرا  علر  ال رانون الردولي «. االنئناكات ضد األ فال الفلس ينيين
وقررررارات األمرررم المئحرررد ، مجرررددا  الم البرررع بئررر مين الحمايرررع الدوليرررع للشرررعس الفلسررر يني. وأرإررر  كلمئرررا 

 .0202 سماء األ فال الفلس ينيين الذين قئلوا عل  أيدي االحئ ل ايسرا يلي عام ب  حع ب
لضررمان « ايجرراءات السرريعع»وأكرد قررار مجلرس األمرن ضرررور  ائبراذ الردول واأل رراف إرري النياعرات 

عررراد  لرررم شرررملنم مررر  عرررا  ئنم » وقرررف االنئناكرررات ضرررد األ فرررال، وئررر مين   ررر   المعئ لرررين مرررننم، وا 
دمرراجنم كمررا شرردد علرر  ضرررور  محاسرربع منئنكرري ح ررو  األ فررال، وكررل الجرررا م ضررد اينسررانيع «. وا 

 وجرا م الحرس.
 02/6/0202  الحياة  لندن

 

 بالقانون الدولي  التزاما  بدولة فلسطين  إلى االعترافالدول يدعو  عريقات .4
حريررر الفلسرر ينيع رام هللا ر إررادي أبررو سررعدا: دعررا مررا س عري ررات عضررو اللجنررع الئنفيذيررع لمنظمررع الئ
، وبال دس 0665الدول الئي لم ئعئرف بعد بدولع إلس ين عل  حدود الراب  من حييران / يونيو عام 

الشرررقيع عامررمع لنررا  لرر  ائبرراذ مفررل هررذا ال رررار، وذلررن الئيامررا  مننررا بال ررانون الرردولي وب رررار الجمعيررع 
 لس ين بمفع عضو مراقس.الذي أكد المكانع ال انونيع لدولع إ 0200لعام  65/06العامع 
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وناشررد عري ررات الم سسررات والمنظمررات الدوليررع كاإررع وعلرر  رأسررنا األمررم المئحررد  والمنظمررات الدابليررع 
 رإررا  مئعاقرردا   أمرربحتالئعامررل مرر  دولررع إلسرر ين كدولررع ئحررت االحررئ ل ايسرررا يلي. بامررع وأننررا 

 .0626ساميا  إي موافي  جنيف لعام 
أمرام  مررار الحكومرع ايسررا يليع  0665  بيرار الردولئين علر  حردود واعئبر عري ات أن الحفراظ علر

عل  ئدميرع عبر اسئمرار االسئي ان وايمر ءات ورإري مبرادل ال رانون الردولي يئ لرس مرن المجئمر  
الرردولي ائبرراذ  جررراءات إوريرررع ئشررمل االعئررراف بدولرررع إلسرر ين ومسرراند  الجنرررد الفلسرر يني إرري كاإرررع 

 المحاإل الدوليع. 
ت ئمررريحات عري ررات ع ررس ل ا ررا إرري أريحررا مرر  وإررد مررندو  الن ررد الرردولي بر اسررع كريسررئوف وجرراء

الشرر  األوسر  وآسريا الوسر   بحضرور ممفرل المرندو  إري إلسر ين   دار ديونفاند نا س ر يس قسرم 
راغنرررار غودمنسرررون ووييرررر بارجيرررع اسررربانيا األسرررب  ميبرررال مورائينررروس ووإرررد مرررن م سسرررع المانونيرررت 

 رس األمريكي جين هارإن ووإد من المليس األحمر الدولي، كل عل  حد .وعضو الكونب
  02/6/0202القدس العربي  لندن  

 
 الفلسطينية السلوفاكي على تطورات القضية وزير الخارجيةالمالكي يطلع رياض  .5

رام هللا ر إررادي أبررو سررعدا: ئرررأس وييررر البارجيررع ريرراي المررالكي ونظيرررع نا ررس ر رريس الررويراء ووييررر 
البارجيررررع السررررلوإاكي ميروسرررر ف اليئشرررران االجئمرررراع األول للجنررررع الوياريررررع الفلسرررر ينيع السررررلوإاكيع. 
وناقش المس ولون الفلس ينيون م  نظرا نم سربل ئ روير الع قرات الفنا يرع كرل إري مجرال ابئمامرا 

 وائف وا عل  ئعييي الئعاون إي هذع المجاالت كاإع.
المئرئبرع  واآلفرارالسرلوإاكي وضرعا إري مرور  األوضراع السياسريع  وع د المالكي ل اء فنا يرا مر  نظيررع

عررن ئشرركيل الحكومررع ايسرررا يليع الجديررد  علرر  آإررا  ئنفيررذ حررل الرردولئين والمبررادر  الفرنسرريع إرري ئ ررديم 
مسرررود  مشرررروع قررررار جديرررد لمجلرررس األمرررن والئحركرررات الفلسررر ينيع علررر  المسرررار المئعررردد األ رررراف، 

 إي السجون ايسرا يليع. األسراي ق اع غي  ومعانا  ووضعا إي مور  األوضاع إ
  02/6/0202القدس العربي  لندن  

 
 راب هللا حماس والجهاد تباركان عمليةحركتا  .6

باركررررت حركررررع حمرررراس عمليررررع   رررر   النررررار بررررال رس مررررن مسررررئو نع "دوليررررف" الم امررررع علرررر  أراضرررري 
 ميي ".الفلس ينيين غرس رام هللا، وامفع  ياها بر "الب وليع والم
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وكررران م ررراوم إلسررر يني أ لررر  النرررار، عمرررر الجمعرررع، علررر  مركبرررع  سررررا يليع كررران يسرررئ لنا عررردد مرررن 
مررابع  لنعرر مالمسررئو نين الينررود مررن مسرراإع قريبررع جرردا ، وإ ررا    3العبررري، وأدت لم ئررل مسررئو ن وا 

 آبرين.
بكفيرر مرن  وقال المئحدث إري حركرع "حمراس"، حسرام بردران، إري ئع يرس مرحفي علر  العمليرع "ننظرر

االحئرام والئ دير لنذع األيدي ال اهر  الئي ئئمسرن بالم اومرع وئوجرا رمامرنا نحرو المحئرل رغرم كرل 
 المعوبات والئحديات إي الضفع".

حماس  ل  أن العمليع "نفذت عل   ري ع المواجنع من ن  رع المرفر"، وأكرد بردران: "االحرئ ل  ولفئت
 الجرا م ضد شعبنا سئمر دون رد من الم اومع".ومن يدعما واهمون  ذا ظنوا أن اسئمرار 

وحررررذرت حركررررع "حمرررراس" االحررررئ ل "مررررن الئمررررادي إرررري اعئداءائررررا علرررر  المسررررجد األقمرررر  المبررررارن 
واالسررئمرار إرري قمرر  األسرررا الفلسرر ينيين إرري السررجون ايسرررا يليع"، مشرردد : "نحررن ن كررد علرر  بيررار 

 ن انئما ا السياسي أو ميولا الفكريع".الم اومع، ونشد عل  يد كل من يمارسنا ببي  النظر ع
من جانبنا، رحبت حركع الجناد ايسر مي إري إلسر ين بعمليرع   ر   النرار قررس رام هللا والئري أدت 

مابعلم ئل مسئو ن   مساء اليوم الجمعع. آبر وا 
 وأكدت الحركع إي ئمريح محفي، "أن الم اومع كفيلع بردع المسئو نين ومواجنع جرا منم وعدواننم

 بح  المساجد والكنا س والميارع والح ول".
وبينت الحركع أن عمليات الم اومع سئسئمر  الما ب ي هذا االحئ ل وهي رد  بيعي عل  ما يرئكبا 

 من عدوان وانئناكات بح  شعبنا وأرضنا.
 09/6/0202فلسطين أون الين  

 
 "ثوري فتح" يحّمل "حكومة حماس الموازية" مسؤولية فشل "الوفاق" .7

مدر المجلس الفوري لحركع إئح بيانا  مفم   حول اجئماعا األبير إري م رر الر اسرع إري مدينرع رام أ
هللا إي الضفع البربيع ليومين مئئاليين. وق سم البيان  لر  ف فرع محراور ر يسريع أولنرا الشر ن السياسري، 

 وفانينا الش ن الو ني الدابلي، وفالفنا الوض  الفئحاوي الدابلي. 
ر يس الفلس يني ر يس إئح محمود عباس الضوء عل  ن ا  ر يسيع بر ل االجئمراع. واعئبرر وأل   ال

أنررا إرري "ظررل االنبرر   الئررام لعمليررع السرر م إررنحن أمررام عررد  محرراور مننررا ئوجننررا للمحكمررع الجنا يررع 
ننرا الدوليع ووض  قررارات المجلرس المركريي موضر  الئنفيرذ والمباشرر  بمراجعرع االئفاقيرات الموقعرع، وم

 الع قات األمنيع واالقئماديع."
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ودولرع غري  "باعئبارهرا مر امر   الم قئرعوجدد الر يس عباس رإضا الم ل  لمشرروع الدولرع ذات الحردود 
ضد شعبنا. رإضناها ساب ا ومنذ سنوات  ويلع ولن ن بل بنا ب ي حال برل سنفشرل أي ئوجرا إري هرذا 

وإرا  بر اسرع رام الحمرد هللا لرم ئعرد قرادر  علر  ئ ديرع االئجاع.  ننا جريما لن ئمرر". ورأا أن حكومرع ال
منامنرا ونحرن بحاجرع  لر  ئ ويئنرا، م كردا "نحررن مسرئعدون وبشركل إروري النجراي االنئبابرات الو نيررع 

 واالحئكام للشعس واحئرام  رادئا".
وببمررروم الشررر ن السياسررري جررراء إررري بيررران الفررروري وإررري  شرررار  ال لررربس إينرررا،  لررر  حمررراس، أن أي 

أل رررراف إلسررر ينيع ئجرررري مررر  االحرررئ ل وبعررري الوسررر اء إررري   رررار مرررا يسرررم  برررالحلول  ائمررراالت
الم قئع هي مرإوضرع ومدانرع، وأن غايئنرا الضرب  علر  ال يراد  الفلسر ينيع لئبفيرف مواقفنرا السياسريع 

ألننا راإضع ألي مفاوضات دون وقف االسئي ان كليا بمرا إري ذلرن  يبضاعناالو نيع أو  ضعاإنا 
ومبدأ حل الدولئين علينرا وايإررا  عرن الدإعرع الرابعرع مرن األسررا مرا  0665اللئيام بحدود ال دس، وا
 قبل أوسلو.

وعل  معيد الش ن الو ني ي ول البيان "وم  ئجاوي فماني سنوات من االن سام ع رس االن ر س علر  
ريخ شرررعبنا أري ق ررراع غررري ، إرررإن المجلرررس الفررروري ي كرررد أن االن سرررام حالرررع شررراذ  واسرررئفنا يع إررري ئرررا

سررئنئني منمررا  ررال أمررد االن سررام، ألن شررعبنا يرررإي ال سررمع وكررل مظرراهر وئرردمير م ومررات وحدئررا 
 الو نيع".

واعئبر المجلس أن "حكومع الوإا  الو ني لم ئسئ    دار  الش ن الفلس يني إي األراضي الفلس ينيع 
سراءئنا معاملرع ويراء بعد أن عييت حماس مكانع "الحكومع المواييع" الئي حاإظت علينا إري غر ي ، وا 

حكومع الوإا  والئضيي  علينم لمنعنم من أداء منمرائنم. وهرو مرا يئ لرس البحرث مرن جديرد إري آليرع 
ئشكيل حكومع جديد ". وهنا يرحس المجلس بالب وات الئي ئسئندف  عاد  ئشكيل الحكومع إي   ار 

 دار  الشررر ن الفلسررر يني وئفعيرررل حكومرررع وحرررد  و نيرررع "ألننرررا نحئرررا   لررر  حكومرررع م ررررر  وقرررادر  علررر  
منمائنررا إرري كررل المجرراالت، وأن ئكررون قررادر  علرر   ننرراء إلسررفع  دار  االن سررام الئرري ئعئمرردها حمرراس 

 ويمكننا الئحضير النئبابات و نيع عامع إي أقرس إرمع ممكنع".
ا يرردعو ودعرا "فروري إرئح" " لرر  شرد الرحرال للمسرجد األقمرر  ألن المراب رع إيرا حر   علينررا وواجرس إإنر

 لرر  ئجنيررس المسررجد األقمرر  المبررارن أي مظرراهر إ ويررع ومريبررع. إالمسررجد األقمرر  بيررت هللا ولرريس 
بيت للفما ل والجماعات الدينيع بآرا نا المبئلفع حئ  إيما بيننا بل يجس أن يكون جامعا لنرا موحردا 

 ل  مساند  أهلنرا إري ال ردس آلرا نا جاذبا لكل أبناء األمع العربيع وايس ميع. ودعا الفوري الموا نين 
والوقوف  لر  جرانبنم وئعييري مرمودهم ووال نرم، داعيرا السرل ع  لر  مئابعرع ال ردس واالهئمرام بنرا بكرل 

 الميادين.
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وإيما يئعلر  بالوضر  الفئحراوي الردابلي قرال الفروري  ن المر ئمر العرام السراب  اسرئح ا  نظرامي يجرس 
السياسرري والبرررامض الو نيررع يدار  م سسررات دولررع إلسرر ين وع ررد المرر ئمر لبايررع  قرررار البرنررامض   نفرراذع

 وانئباس األ ر ال ياديع العليا للحركع، والمئمفل إي اللجنع المركييع والمجلس الفوري.
واعئمررد المجلررس الفرروري قرررارات اللجنررع المركييررع الئرري مررادقت علرر  ئومرريات اللجنررع المكلفررع بدراسررع 

ئشرررين الفرراني/ نرروإمبر  06ع النجايهررا حيررث ئررم ئحديررد يرروم الوضرر  الرردابلي ووضرر  اآلليررات الئنفيذيرر
الم بل الذي يمادف يوم إلس ين الدولي، موعدا النع اد المر ئمر العرام السراب  علر  أن ئننري اللجنرع 
كرررل أعمالنرررا حئررر  إررري األول مرررن أيلرررول/ سررربئمبر الم برررل، والمئعلررر  بئسرررميع أعضررراء المررر ئمر األلرررف 

الو ني والئعدي ت الم ئرحع عل  النظرام والئحضريرات اللوجسرئيع بشركل والبرنامض السياسي والبرنامض 
ئفمرريلي وننررا ي، علرر  أن ئنع ررد اللجنررع المكلفررع حئرر  ذلررن اليرروم لئ يرريم مرردا الجاهييررع واالسررئعداديع 

 لع د الم ئمر.
كررل وأكررد المجلررس الفرروري أن األ ررر الحركيررع ئحئررا   لرر  ئعييرري بناهررا وهياكلنررا واالهئمررام بنررا وئرروإير 

م ومات عملنا ونجاحنا و لس من اللجنع المركييع ضرور  اسئكمال البناء الديم را ي إي كل األ ر 
 الحركيع إي األقاليم والمكائس الحركيع وئني ع األجواء المناسبع النع اد الم ئمر.

يعري ودعا المجلس الفروري كرل أبنراء الحركرع  لر  حمايئنرا والمحاإظرع علر  قوئنرا مكانئنرا ودورهرا ال ل
والريادي بين أبنراء الشرعس الفلسر يني إري كرل أمراكن ئواجردع. والوقروف مرفا واحردا مئرامرا إري وجرا 
أي م امرات ئسئندإنا  يمانرا بر ن إرئح الئري أ ل رت الرمامرع األولر  وقرذإت الحجرر األول ووضرعت 

ئنا وال ئحيرد اللبنع األول  للنظام السياسي والسل ع والدولع، هري الحركرع الو نيرع الئري ال ئضرل بومرل
 عن بيارائنا الو نيع.

 02/6/0202  األياب  راب هللا
 
 أبو مرزوق: نريد دولة على كل فلسطين وليس في غزة فقط .8

رإي عضو المكئس السياسي إي حركع حماس، الدكئور موس  أبرو مرريو ، ائنرام : ر ال اهر  الدوحع
األمنري مر  االحرئ ل يقامرع دولرع ر يس السل ع الفلس ينيع محمود عباس لحركع "حمراس"، بالئنسري  

 غي ، معئبر ا ذلن مجرد ذرا   لئنرس الر يس عباس من مس وليائا ئجاع ق اع غي  المحامر.
ق نشرررع علرر  مررفحئا الشبمرريع علرر  موقرر  6|02وقررال أبررو مررريو  إرري ئمررريح لررا اليرروم السرربت ا

 ينيعق مرن كيرل االئنامرات الئوامل االجئمراعي "إريس برون": "ال يفئر  أبرو مراين ار ريس السرل ع الفلسر
لحمررراس، والمشررركلع أن كرررل االئنامرررات يمارسرررنا، ولكرررن بشررركل أسررروء، حيرررث يجرررري الئنسررري  لمواجنرررع 
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الم اومرررع، وبدمرررع الكيررران الرررذي ال ئعئررررف برررا حمررراس، ودبلرررت معرررا ف فرررع حرررروس، وال يالرررت ئمسرررن 
 بس حنا لئحرير أرضنا وال ئ لوا جندا".

ريد دولع ليس إري غري  إ ر ، ولكرن إري كرل إلسر ين وال يجروي أن وأضاف: "حماس يا سياد  الر يس ئ
 ئئنرس من مس وليائن ئجاع غي  المحامر  بنذع الذرا  ".

 02/6/0202قدس برس  
 
 المسؤولية الكاملة عن حياة األسير عدنان  "إسرائيل"الجهاد تحمل حركة  .9

لر  برالغ الحالرع المرحيع للشريخ أكدت حركع "الجناد ايس مي إي إلس ين" أننا ئئراب  ب : سما –غي  
األسررير بضررر عرردنان الررذي يوامررل ايضررراس لليرروم البررامس واألربعررين علرر  الئرروالي رإضررا  لسياسررع 

 االعئ ال ايداري.
وقالت "الجناد" أن الحالع المحيع للشيخ المعئ ل ئدهورت بمور  حاد ، موضحع أننا ئحمل سل ات 

 خ األسير.االحئ ل المس وليع الكاملع عن حيا  الشي
و البرررت الجنرررات واأل رررراف كاإرررع بالئررردبل العاجرررل ين ررراذ حيائرررا والضرررب  علررر  حكومرررع االحرررئ ل 

 ل سئجابع لم البا العادلع.
 02/6/0202  الحياة  لندن

 

 مصلحة السجون تستدعي المحامي بولس بعد تدهور خطير في صحة األسير عدنان .01
برررولس مررردير الوحرررد  ال انونيرررع إررري نرررادي األسرررير رام هللا ر إرررادي أبرررو سرررعدا: أعلرررن المحرررامي جرررواد 

الفلس يني أن ئردهورا  ب يررا   ررأ علر  الوضر  المرحي لألسرير بضرر عردنان المضررس عرن ال عرام 
البمسين يوما  احئجاجا  علر  اعئ الرا ايداري. وأضراف برولس إري بيران عاجرل مردر عرن  يلامنذ حو 

جون اسرررئدعوع بشررركل عاجرررل  لررر  مسئشرررف  نيابرررع االحرررئ ل وممرررلحع السررر ينرررادي األسرررير أن مسررر ول
"أسرراف هروإيررا" حيررث يحئجرري األسررير عرردنان إرري قسررم األمررراي البا نيررع لي ررف معنررم علرر  الب ررور  

 الئي ومل  لينا األسير.
وأشرررار  لررر  أن األسرررير بضرررر عررردنان كررران يئ يررر   ررروال وقرررت الييرررار . وبررردا عليرررا النررريال والضرررعف 

 غم هيالا ظلت قدما اليمن  م يد  بالسرير. الشديدان، وكان موئا يسم  بمعوبع. ور 
واسررررئمرت ييررررار  بررررولس لعررررد  سرررراعات رإرررري األسررررير بضررررر ب لنررررا عرضررررا  ي ضرررري ب بولررررا  جررررراء 
إحومررات عاجلررع وأساسرريع م ابرررل "ئحسررين ظررروف اعئ الررا" إررري غرإررع المسئشررف  وئبفيررف الشررررو  
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الئررا مررا يال ممرررا  علرر  شرررس الم يررد  هنرران، مشررددا  علرر  أنررا رغررم ب ررور  الوضرر  الررذي آلررت  ليررا ح
 الماء إ   باليا من أي  ضاإات أساسيع.

ولفررت  لرر  أنررا وبرر ل السرراعات الماضرريع لرروحظ وجررود ئحرررن مررن قبررل عررد  جنررات  سرررا يليع، أهمنررا 
 ر يس ن ابع األ باء إي  سرا يل وأإراد ومن أ باء لح و  اينسان.

 02/6/0202القدس العربي  لندن   
 
 عن الطعاب للرد على إع نه اإلضراا المفتوحن سعدات إعطائها مهلة "إسرائيل" طلبت م .00

المحرامي جرواد  ، أنرام هللا مرن إرادي أبرو سرعدا، عرن 02/6/0202القبدس العرببي  لنبدن  ذكرت 
بولس مدير الوحد  ال انونيع إي نادي األسير الفلس يني ن ل عن األمين العام للجبنع الشعبيع األسير 

ار  لا إي سجن "جلبوع" "أن مملحع سجون االحئ ل  لبت منرا  ع اءهرا منلرع أحمد سعدات  فر يي
حئ  يوم األحد الم بل للرد عل   ع نا الشروع بايضرراس المفئروح عرن ال عرام. وكران مرن المفئرري 
أن يرردبل حيرري الئنفيررذ اليرروم السرربت احئجاجررا  علرر  اسررئمرار سررل ات االحررئ ل إرري حرمانررا مررن ييررار  

  ا ل رار جناي المبابرات العامع "الشابان".األهل وذلن وإ
وأضاف سعدات للمحرامي برولس  ن وإردا  مرن ممرلحع سرجون االحرئ ل اجئمر  معرا بمشراركع ممفلري 
األسرا إي سرجن "جلبروع". وبر ل االجئمراع  لرس الضربا  بعرد مرداوالت  ويلرع، بمنلرع لبضرعع أيرام 

سر ولون إري ممرلحع السرجون موقفرا  واضرحا  قبل أن يشرع بإضرابا عرن ال عرام وذلرن حئر  يبلرور الم
بش ن ئجديد أمر منعا من الييار  أو  ننا ا. ووإ ا  لذلن إ د أع وا منلع حئ  يوم غ  األحد علما أن 
سرررعدات أكرررد لنرررم أنرررا إررري حرررال عررردم  ع ا رررا ردا ي ضررري بح رررا بالحمرررول علررر  ييرررار  األهرررل إسررريبدأ 

ما ايضراس.  ضرابا كما أعلن مسب ا ، وأن أمامنم إ د بيارا  واحدا  ما الييار  وا 
 ل  ذلرن علرم المحرامي برولس أن أسررا الجبنرع الشرعبيع إري السرجون قرد أبلبروا  دارات السرجون بر ننم 
سيضررربون عررن ال عررام دعمررا  وئضررامن ا مرر  موقررف سررعدات، ومعنررم سيشررئرن عرردد آبررر مررن األسرررا 

 يمفلون ئنظيمات أبرا.
الجبنررع الشررعبيع لئحريررر إلسرر ين أكرردت ع ررد ، أن ، مررن رام هللا09/6/0202قببدس بببرس  وأضرراإت 

ق أبردت ب لرا األبيرر  مرونرع 6|01جلسع جديد  م  مملحع سجون االحئ ل مسراء أمرس البمريس ا
كبير  اسئجابع يمرار الجبنع ويعيمنا أحمد سعدات علر  ضررور  وقرف ال ررار األمنري بحر  األسررا 

 الممنوعين من ر يع ذوينم.
ق، أنرا برر ل ائمرال هررائفي برين قيررادات 6|06ن الجبنرع الشررعبيع اليروم الجمعررع اوأإراد بيرران مرادر عرر

إي الجبنع بنفحع من مكائس  دار  السجون م  أحمد سعدات بجلبوع، "واإ  سعدات عل  ن لرا لسرجن 
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نفحع األسبوع الم بل من أجل اسئكمال جلسات الحوار، وذلن من أجل بلور  موقرف موحرد مرن قضريع 
يار  ذوي األسرا، وعرضنا عل  سجاني االحرئ ل لئنفيرذها، وإري حرال رإضرنا سرينفذ المن  األمني لي 

سعدات وأسرا الجبنع ئنديدهم ببوي معركع مفئوحع عن ال عام، م  الئ كيد عل  أن موضوع ن لا 
 غير باض  للمساومع".

 

 وحماس "إسرائيل": اتصاالت مكثفة لمنع حرا بين أحرونوت يديعوت .02
محاوالت من  انردالع  -اليوم الجمعع-ئناولت محيفع يديعوت ايسرا يليع : سعوي الرجو  -البليل 

معركع عسكريع قادمع بين  سررا يل وحركرع حمراس والملفرات الئري ئعئرري ئلرن المحراوالت، كمرا ن لرت 
عررن ممررادر  سرررا يليع اسررئحالع ايإرررا  عررن ال يررادي بكئا ررس عرري الرردين ال سررام حسررن سرر مع المعئ ررل 

 ال إي ئابوت".لدا  سرا يل " 
وقالت المحيفع  ن  سرا يل وحركرع حمراس ئحراوالن منر  الجولرع العسركريع ال ادمرع، لكرن هنران ملفرين 

 يعئرضان ال ري  هما  قامع الميناء وا     سراح األسرا.
ومن أجل من  مفاجآت وئ جيل المواجنع ال ادمع ب در ايمكان قالرت يرديعوت  ن شبمريات ومرفئنا 

وراء الكررررواليس، وهررررم ر ررريس اللجنررررع ال  ريرررع يعرررراد   عمررررار غررري  السررررفير محمررررد  بالرإيعرررع ئعمررررل مرررن
وييررر البارجيررع البلبرراري األسررب  والمبعرروث الشبمرري لألمررين العررام -العمررادي، ونيكرروالي م دينرروف 

وعضررو المكئررس السياسرري لحمرراس موسرر  أبررو مررريو ، ومنسرر   -لألمررم المئحررد  للشرر ون الفلسرر ينيع
 ا يليع إي المنا   االضفع وغي ق الجنرال يوآف مردباي.أعمال الحكومع ايسر 

وأشررارت المررحيفع  لرر  أن أبررو مررريو  الررذي ئررول  مرر برا ح يبررع الع قررات البارجيررع بحركررع حمرراس 
حمل معا  ل  الدوحع م ل  األسبوع وفي ع ماغنا الوسي  البلباري م دينوف، وجوهرها وقف كامرل 

   ئدريجي لنغ   من  سرا يل وممر.ي    النار من غي  وإي الم ابل رإ
وأضرراإت المررحيفع أن امئيررايات اقئمرراديع يمكررن أن ئع رر  لبرري ، إكلمررا مررمد هررذا الحررل علرر  أري 
الواقررر  إإنرررا يمكرررن ئمديررردع ومرررنح البرررييين امئيرررايات بسررربس "حسرررن السرررلون" كمرررا ئن رررل المرررحيفع عرررن 

 ممادرها.
 بعرردم-لحمرراسالجنرراح العسرركري -ال سررام  ون لررت المررحيفع عررن ممرردر أمنرري  سرررا يلي ئوعرردع كئا ررس  

 ايإرا  عن ال يادي المعئ ل لدينا حسن س مع  ال إي ئابوت.
لرر  جانبرا سرراعع وضرر  إينررا برردال مررن  وأشرارت المررحيفع  لرر  الإئررع عل ررت علر  مرردبل بيررت سرر مع وا 

 سررا يل  األرقام أسماء جنود ب فئنم كئا س ال سام، وحل مكان الرقم ئسعع أورون شرا ول الرذي ئ رول
  نا قئل إي العدوان األبير عل  غي ، إيما وضعت ع مات اسئفنام بدل األرقام الف فع المئب يع.
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وأضراإت أن "أيرردي سر مع ئل بررت برردم عشررات ايسرررا يليين ولرن يسرراعدع هررذا" اعلر  ايإرررا  عنرراق، 
يرد حمراس إرإن موضحع أنا إي مف ع شالي  ئم ئمنيفا ئحرت بنرد "ممنروع   ر   سرراحا"، ورغرم ئند

 ممدرا أمنيا  سرا يليا رإي  المسئوا قال " نا سيبر  من السجن إي ئابوت"، كما ن لت المحيفع.
وئن ل المحيفع عن رجل أعمال إلس يني أن مفاوضات ئجرا يعاد  الجنردي الرذي إ  رد أفررع جنروبي 

 ال  اع ولم يدر  عل  ال إئع المذكور  كجيء من ائفا  ئند ع هدار غولدن.
رغم جنود الجناح السياسي بحمراس وحرمرا علر  ع قرع مر  ممرر والسرعوديع، ئ رول المرحيفع  ن و 

الررذراع العسرركري ممررمم علرر  الع قررع مرر   يررران، وضرررور  أن ئئضررمن أي "ئفاهمررات" أو"ائفاقررات" مرر  
لرم  سرا يل  قامع الميناء البحري ببي  وا     سراح األسرا، لكن مسر وال إري الجريش ايسررا يلي يررد "

 نمس بالجنون بعد، إي هذع المرحلع لن يحدث هذا".
 09/6/0202نت  الدوحة   الجزيرة

 
 في الضفة الغربية حماس: أمن السلطة يعتقل أسيرا محرراحركة  .03

جنرراي   ن ق،6|06ئل ئررا "قرردس برررس" اليرروم الجمعررع ا حركررعبيرران مررادر عررن  : قررالرام هللا اإلسرر ينق
رراق بعررد مداهمررع منيلررا  22األسررير المحرررر محمررد أبررو ليفررع االمبررابرات العامررع إرري  ررولكرم اعئ ررل  عام 

، وهو مدير مركي "بست اليف" الرياضي، ومعئ رل سياسري سراب ، ون رل ذات الجنراي إري سرلفيت  لي  
ال الس إي كليع الشريعع بجامعع النجاح براء عبد هللا  ل  سرجن الجنيرد بنرابلس، وذلرن بعرد أن رإري 

 ويا بمكان احئجايع.الجناي إي البدايع  ببار ذ
ررا،  52أمررا إرري رام هللا، إيوامررل المعئ ررل السياسرري  سرر م حامررد  ضرررابا المفئرروح عررن ال عررام منررذ  يوم 

 للم البع بايإرا  عنا من سجون مبابرات السل ع.
 09/6/0202قدس برس  

 
 عين الحلوةمخيب ستتصدى للفتنة في الفلسطينية لب"النهار": الفصائل  قيادي في حماس .04

ئع د الفما ل الفلس ينيع إي مبيم عين الحلو  اجئماعا  اليوم لمعالجع ذيول الحادث : "الننار"-بام
. وكران حري  ي برا أمرسمن شنر رمضران  األولجرح  إي اليوم  02س و  قئيلين و  ل  أداالذي 

عبد سل ان المحسوس علر  "إرئح" وعنامرر من"جنرد الشرام". وظنرر  أوالدقد ئحول ساحع معركع بين 
 عشرات من المسلحين الم نعين!.ال
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الحادث إردي  أنوي كد نا س المس ول السياسي لحركع "حماس" الدكئور احمد عبد النادي لر" الننار" 
إي المبيم. وسيئم الئركيي عل   أبرا أحياء  ل و"جرت ائماالت سريعع ببيع ئ وي ا وعدم امئدادع 

 المبيم". أبناءالئي ئنعكس سلبا  عل  سا ر  داثاألحلمن  هذا النوع من  األمنيعئفعيل عمل اللجنع 
وكان ر يس المكئس السياسي لرر"حماس" بالرد مشرعل قرد ائمرل ب يراد  الحركرع إري عرين الحلرو . وشردد 

بضررع والئنسرري  مرر  الفمررا ل إرري هررذا الشرر ن لرروأد  أيائمرراالت سررريعع وئجنيررس المبرريم   جررراءعلرر  
إرررري لبنرررران والمبيمررررات  األهلرررريحركررررع علرررر  السررررلم الفئنررررع ومنرررر  اسررررئفحالنا. والئ كيررررد علرررر  حرررررم ال

 الفلس ينيع".
 األبيرر  األيرامسلسلع من النشا ات والل اءات جررا ع ردها إري عرين الحلرو  إري  أنويفيد عبد النادي 

شررنر رمضرران لبلرر  المييررد مررن اال م نرران وعرردم ئعكيررر الحيررا  اليوميررع  أجررواءإرري  األهررالي يدبررال
إري عرين الحلرو   واألمرنجم  الفما ل والئشديد عل  اسئئباس الندوء  للموا نين" وسنسئمر إي عمليع

 ومبئلف المبيمات واسئمرار الئعاون م  السل ات اللبنانيع".
  02/6/0202النهار  بيروت  

 

 منير المقدح: عناصر تابعة لب "اللينو" ساعدت في تطور اشتباك مخيب عين الحلوة .05

لحلرررو ، أول مرررن أمرررس، الرررذي أسرررفر عرررن قئيلرررين. لكرررن مبررريم عرررين ا اشرررئبان : انئنررر قاسرررم س. قاسرررم
إئررررر   ويلررررع، بمومررررا  أنررررا أعرررراد  حيرررراء المررررراع "الئرررراريبي" بررررين ال ا رررردين   لرررر ئداعيائررررا سئسررررئمر 

الفئحاويين، محمود عيسر  "اللينرو" ومنيرر الم ردح. ال رإران ئبرادال االئنامرات بالمسر وليع عرن ئمرعيد 
، قا رررد األمرررن الرررو ني،  ن "اللينرررو"، ال ا رررد السررراب  للكفررراح وا  الرررع أمررردع. قرررال الم ررردح االشرررئبانحرررد  

من  رررع البراكسرررات لمواجنرررع "الشرررباس المسرررلم"، ممرررا سررراهم إررري ئ رررور   لررر المسرررلح، أرسرررل عنامررررع 
ايشكال. رد األبير بائنام الم دح بالئ مير إي مواجنع "المندسرين"، وقرال  ن واجبرا الئنظيمري دإعرا 

مكائررس إررئح إرري ئلررن المن  ررع الئرري كانررت علرر  وشررن "السرر و " بعررد  رسررال "ال بيبررع" لحمايررع   لرر 
  مابع ال يادي إي األمن الو ني عبد سل ان.

ررا مسرر ول السرراحع إرري منظمررع الئحريررر عرريام األحمررد للئوجررا   لرر هررذع الئ ررورات دإعررت    لرر قرررار بئوج 
ني ع "اللينو" ايع ن  ما يئم ئداولا عن والسئ  علبنان م ل  األسبوع الم بل لوقف ئداعيات ما جرا 

عن "الئيار ايم حي" دابل حركع إئح. البعي ائنرم "اللينرو" باسرئب ل ايشركال لنعر ن عرن قيرام 
ب نررا األقرردر علرر  مواجنررع  لنيحرراءئيررارع المرردعوم مررن ال يررادي المفمررول مررن إررئح محمررد دحرر ن، و"

قررردم لرررا إررري  مرررو   ييجرررادا  األبيرررر "يسرررع  جاهرررد أنايسررر ميين". ممرررادر مناو رررع لررردح ن أك ررردت 
مرفوف إرئح  معرا  بر اسرع السرل ع بعرد محمرود عبراس". ويضريف   لر المبيمات، كما يحراول العرود  
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يحظ  بب اء ئنظيمري برين ال ج رين ال منمرس  أو أنماراه الء أن "دح ن يعرف ب ن من ال يملن 
ئسرلما منمربا  قياديرا  إري  الاحئمرلا إي السل ع الفلس ينيع. وهو يدرن ب ن إملا من إرئح أبعردع عرن 

السل ع وإئح، وهو ما يحاول إعلا من ب ل  ع ن اللينو قيام   ل رام هللا، لذلن يسع  جاهدا  للعود  
  ن عررراد  المفمرررولين". وئ رررول ممرررادر مرررن دابرررل الحركرررع   لررر ئيرررار  مررر حي دابرررل إرررئح سيسرررع  

لررم  االنئفاضرع –ئجربرع إرئح  أن "دحر ن ئ كرد بر ن محاولرع شر   عمرا إرئح لرن ئجرد م يردين بمومرا  
 ". لينائنجح إي  ضعاف الحركع، لذلن يحاول العود  

 02/6/0202األخبار  بيروت  
 
 تنفذه مجموعات مشبوهة مرتبطة بجهات إقليمية "عين الحلوة" مخطط إليقاع الفتنة داخل"اللينو":  .06

العميرررد محمرررود  ، أنبيرررروتمرررن بررروال أسررر يح ، عرررن 02/6/0202الشبببرق األوسبببط  لنبببدن  ذكررررت 
« إرئح»والمسر ول السراب  ل روات الكفراح المسرلح الئابعرع لرر« الئيرار ايمر حي»عيس  االلينوق، ر يس 

، «مب ر  يي راع الفئنرع دابرل المبريم ئنفرذع مجموعرات مشربوهع مرئب رع بجنرات  قليميرع»عرن  ئحدث
 «.سئ رار عين الحلو الفما ل كاإع ومن ضمننا اإئحق بالئبلي عن مس وليائنا بحفظ أمن وا»مئنما 

الحادث الذي بدأ إرديا يروم األربعراء كشرف عرن نيرات مبيئرع أكرد أن «: »الشر  األوس »وقال اللينو لر
عنامرررررر االئيررررار ايمررررر حيق ئمرررردوا لئمررررردد »، الإئرررررا  لرررر  أن «هنرررران مرررررن يسررررع  للعبرررررث برررراألمن

وأضراف: «. فري ايشركالاالشئباكات وعملوا عل  ئ وي نا، بب ف ال و  المشرئركع الئري لرم ئئردبل ل
مكانيررررات ها لررررع لئشرررركيلنا وضررررمان » رررررإت أمرررروال وا  هنرررران ئراجرررر  إاضررررح برررردور هررررذع ال ررررو  الئرررري م 

 «.اسئمراريئنا، إإذا بنا أشبا بديكور
عررين »أحيراء دابرل  2وأوضرح اللينرو أن عنامرر المجموعرات المئ رإررع برائوا ينئشررون إري أكفررر مرن 

الئيررار ايمرر حي « عنامررر»يررين ر يسرريين، م كرردا أن ، بعرردما كرران وجررودهم ينحسررر إرري ح«الحلررو 
سيئمرردون للفررراذ الررذي ئئركررا ال ررو  األمنيررع المشررئركع والفمررا ل مررن برر ل الئنسرري  مرر  كررل ال رروا »

 «.الفلس ينيع واللبنانيع غير المشبوهع
ل قياديو  لو ني األمن ا»إي المبيم عدم الئعلي  عل  المسئجدات األمنيع، أكد قا د « إئح»وإيما إض 

 «.ب  الئند ع»أن نم يعملون عل  « الشر  األوس »إي لبنان، اللواء مبحي أبو عرس لر« الفلس يني
ئنرررامي نشرررا  مجموعرررات مرررن » لررر  « عرررين الحلرررو »وأشرررارت ممرررادر م ربرررع مرررن حركرررع إرررئح دابرررل 

ئحررول »، الإئررع  لرر  أن «معظمنررم مررن بررار  نسرريض المبرريم 022المئ رررإين الررذين ئب رر  عررددهم الررر
شكال الفردي إي ساعات  ل  اشئباكات مسلحع اسئبدمت ب لنا ال ذا ف وال نابل ي ررح ع مرات اي

اسرررئفنام حرررول مرررا  ذا كررران قرررد حررران الررردور علررر  ال ج رررين الفلسررر ينيين إررري لبنررران لئنجيررررهم بإ رررار 
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وقالررررت «. المب رررر  الررررذي ي سررررئكمل ئنفيررررذع إرررري معظررررم بلرررردان اللجرررروء، يننرررراء ال ضرررريع الفلسرررر ينيع؟!
نحررن نعرري ئمامررا أن ال ررو  األمنيررع المشررئركع غيررر قررادر  علرر  ال يررام «: »الشررر  األوسرر »مررادر لرررالم

برررالمعجيات، وأننرررا بمفابرررع أدا    فررراء ال أكفرررر، وهررري ئررردبلت بررر ل ايشررركال ك رررو  إمرررل لكننرررا لرررم 
 «.ئنجح

دسريق ئراكم الب إات بعد ئحويرل اممرل  الم »وأوضحت الممادر أن السبس الر يسي لنشكال هو 
، الإئرع  لر  أن را «لموق  عسكري يرئرادع مسرلحون، ونئوقر  أن يكرون يرئم إيرا  ع راء دروس برالئحريي

إرري البدايررع كرران الممررل  بمفابررع م ررر لمجموعررع شرربابيع كشررفيع وقررد ئحررول مرر  مرررور األيررام لن  ررع »
 «.عسكريع

أي االحركرع ايسر ميع ال وئين ايس ميئين األساسيئين إي اعين الحلو ق »وأشارت الممادر  ل  أن 
المجاهررررد ق واعمرررربع األنمررررارق عبرئررررا عررررن اسررررئيا نما ممررررا آلررررت  ليررررا األمررررور أبيرررررا، وئ ع ررررد حاليررررا 

 «.اجئماعات مكففع ومفئوحع، وبموما من قبل اللجنع األمنيع الفلس ينيع العليا السئيعاس الوض 
أن  أكرررردت لينررررو"ممررررادر إرررري غرإررررع عمليررررات "ال  أن 02/6/0202األخبببببار  بيببببروت   وأضرررراإت 

عنامرررع شرراركوا إرري ال ئررال "بعرردما سررمعنا علرر  األجنرري  برر ن جماعررع اايسرر مي المئشرردد برر لق برردر 
 حشدت إي من  ع البراكسات وئنوي السي ر  عل  مكائس إئح".

مجموعررع مرربير  أإرادهررا غيررر ملفمررين ومعروإررون  أرسررلاألبيررر "  نوقررال أحررد الم ررربين مررن "اللينررو" 
ل بمومررا  بعرردما عجرري عنامررر قرروات األمررن الفلسرر يني عررن ئوقيررف مجموعررع برردر". باألسررماء لل ئررا

م  "األببار"، قال "اللينرو" انرا لرن يسرمح "بئمردد المئشرددين ايسر ميين إري المبريم، وأن  ائمالوإي 
أن "مجموعررع  وأضررافلمواجنررع هرر الء".  اسررئعدادعنمررر بكامررل عئررادهم وذبررا رهم علرر   322هنرران 

 د إي المبيم والسي ر  عل  أجياء أكبر منا وهو ما لن نسمح با".بدر حاولت الئمد
 
 عين الحلوة... الوضع ال يزال مفتوحا  على احتماالت التفجير مخيب .07

الئجمعررات الفلسرر ينيعق إرري لبنرران إرري اليرروم  أكبرررسرركان مبرريم عررين الحلررو  إرري مرريدا ا :  إ ررارمرريدا
عبا ، نئيجع االشئبان المسلح الذي حمل بين لبدء ميامنم إي شنر رمضان، كان م سويا  ومر  األول

عنامررر مررن حركررع إررئح، ومعنررا عنامررر محسرروبع علرر  المسرر ول الفلسرر يني المفمررول مررن الحركررع 
 المئشدد  إي المبيم. ايس ميعمحمود عبد الحميد عيس  االلينوق ومسلحين من الئنظيمات 

ضرررراراريحرررا، ال ئرررال العبفررري الرررذي حمرررد قئررري ن واحرررد عشرررر ج أنوبررردا الإئرررا   ماديرررع جسررريمع إررري  وا 
والعجرري، ئبرررأ  األ فررالالسريارات والممئلكررات، وبلرر  لسرراعات مئوامررلع جرروا  مررن الرعررس والبرروف لرردا 

 ايس ميع.منا المشاركون إي اندالعا وئفجيرع ال سيما اللينو وغالبيع مس ولي إئح والئنظيمات 
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عن اللينو وجند الشام ئ كرد السرعي  وإي حين غاس مس ولو إئح عن السم ، مدرت بيانات م ئضبع
 .أبنا اوعدم االنجرار وراء الفئنع الئي ئريد ئدمير المبيم وئنجير  األمنلئوإير 

النرار،  ي ر  المشئركع عن الئدبل ووض  حد إروري  األمنيععجي ال و   األبيركما افبت االشئبان 
ب ءالمسلحين عل  االنسحاس  بإجباروبدال من قيام ال و   عنامرر ال رو   أن، ئبرين واأليقع لشوارعا وا 

مرن المسر ولين لرم  أحردا أنهم من انسحبوا من الن ا  والحواجي ال ريبع من مسرح االشئبان، وال إرت 
   ر  ئحميل المس وليع للرذين ئسرببوا إري ئفجيرر الوضر  والمشراركع إري  أويئجرأ عل  ئوجيا االئنام 

 ي ال ئال.النار وال ذا ف بسبس عجيهم وبوإنم من  رإ
الوضرر  دابررل المبرريم ال يرريال مفئوحررا  علرر  احئمرراالت الئفجيررر، ألن وقررف  أنورأت ممررادر محايررد  

 حمولا.ئفاهمات ومن دون ئحديد المس وليات عن  أيالنار حمل من دون      
وظيفئنم من  وأدوائوجيا رسا ل بامع للدابل والبار   أرادوامفئعلي االشئبان  أنواعئبرت الممادر 

 حئما. األبيرمن نوعا ولن يكون  األول ل االشئبان الدموي الذي حمل وهو ليس ب
 02/6/0202النهار  بيروت  

 
 راب هللا "فردية" ونتنياهو يتعهد باعتقال المنفذ عملية: أحرونوت يديعوت .08

أظنرت الئح ي ات ايسرا يليع إي العمليع الئي وقعت بعد ظنر  :ئرجمع ال دس دوت كوم -ال دس
مابع آبر أنا ئم ئنفيذها بشكل إردي وأنا ال ع قع   ل وم قرس رام هللا وأدت الي م ئل مسئو ن وا 

 ألي إميل إلس يني إينا.
أن منفذ العمليع قام بالنجوم   ل وحسس محيفع ايديعوت أحرونوتق العبريع، إإن الئح ي ات ئشير 

بنيع ئحئيع " رهابيع" أو أنا قام لوحدع وأنا ال ئوجد بلفا أي جنع ئنظيميع أو مجموعات سريع أو 
 بالنجوم بالنيابع عن منظمع إلس ينيع.

هذع النظريع نظرا  ل  أن وجود المسئو نين إي المن  ع الئي وق  إينا   سرا يليونويرج  ضبا  
النجوم كان وجودا عرضيا ولم يكن إع  يوميا يحث يمكن رمدهم وبالئالي الئب ي  لئنفيذ النجوم 

 ضدهم.
لجيش ايسرا يلي  ل  أن عمليات البحث عن منفذ العمليع سئسئمر وسئشمل ئفئيش منايل وأشار ا

 الفلس ينيين واسئجوابنم وشن عمليات عسكريع إي المنا   اليراعيع والكنوف بحفا عن المنفذ.
وقال ر يس الويراء ايسرا يلي بنيامين نئنياهو أن الئح ي ات والع مات ئشير  ل  أن النجوم ئم 

يذع بنيع "ايرهاس" وأنا يجري ئحديد هويع الشبم الذي نفذ النجوم. مئعندا باالسئمرار إي العمل ئنف
 من أجل اعئ الا.
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وأضاف " ن الندوء النسبي إي كفير من األحيان يشير  ل   مكانيع ئضليلنا، إمحاوالت  يذاء 
 ربع ايرهابيين"موا نينا مسئمر  إي كل وقت، ولكن سنوامل بكل الوسا ل المئاحع لنا محا

بدورع، اعئبر الر يس ايسرا يلي ر وإين ريفلين ما جرا ب نا حل ع أبرا من الئمعيد الب ير الذي 
 ئشندع  سرا يل إي األشنر األبير . مشددا عل  أنا لن يسمح بمفل هذع األوضاع.

وحاسمع لما   دانع واضحع  ل ودعا المجئم  الدولي والعرس إي الب  األبضر وال ياد  الفلس ينيع 
 ومفنا بر "األعمال ايجراميع".

 02/6/0202القدس   القدس 
 
  2008منذ  األمني بالهدوء تمتعنا لما الفلسطيني األمن جهاز بدونديسكين:  .09

ر يس جناي المبابرات العامع االشابانق الساب  ، أن 09/6/0202لندن   األوسط  الشرقذكرت 
ار ال ياد  السياسيع والئناإس عل  قياد  ش ون الدولع إي يوإال ديسكين، أعلن أنا ينوي بوي ابئب

 سرا يل. وقال:  ن قرارع هذا نجم عن الئدهور الذي ئشندع الحيا  السياسيع والحيبيع، حيث يبدو أن 
غالبيع ايسرا يليين ال يريدون بنيامين نئنياهو ر يسا للحكومع وم  ذلن إإننم ينئببونا ألنا ال يوجد 

 عنا بديل.
ي ل ديسكين إي   ار أي حيس ينوي بوي عملا السياسي، لكن كل الدال ل ئشير  ل  أنا ولم 

ينوي بوي الئجربع من ب ل حيس العمل، الذي ي ودع حاليا يئسحا  هيرئسوذ، الذي ال يعئبر 
ب ياد  يا ير لبيد لضما « يوجد مسئ بل»شبميع قويع ئندد نئنياهو. ولكن هنان جنود لدا حيس 

لر اسع الحيس بل  ل  جانس ر يسا. وقال ديسكين  ن موضوع المراع ايسرا يلي  ليا، وليس 
ن  الفلس يني هو أهم قضيع يجس أن ئشبل بال ايسرا يليين ألنا ئ رر مميرهم ألجيال كفير . وا 
الوض  الحالي إي الب د يئجا نحو حل الدولع الواحد  الفنا يع ال وميع، بينما مار حل الدولئين يبدو 

البيت »ا. واعئبر أن ر يس حكومع  سرا يل، بنيامين نئنياهو، ور يس حيس المسئو نين بعيد
وويير الئربيع والئعليم، نفئالي بينيت، ال يريدان دولع فنا يع ال وميع وم  ذلن إإننما ي ودان « الينودي
  لينا.

، قال:  ن ايبباري ونشرت أمس الجمعع« وال »وئحدث ديسكين إي م ابلع أجراها معا موق  
هنان من يرا أن الحكومع ئدير المراع بدال من السعي لئسويئا. ولكن الشعور وك ننا ندير المراع »

 «. ونجمد الوض  هو ال شيء. وعمليا نحن إي عمليع إارغع وإراغنا رهيس
يجدر بنا أن ننظر جيدا  ل  ال دس. إني ئشكل عمليا »وأشار ديسكين  ل  موضوع ال دس قا  : 

لدولع الفنا يع ال وميع. أي  ما أنا ال ئوجد إينا حدود أو ئوجد إينا حدود غير من  يع. وئسكننا واق  ا
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مجموعئان من السكان اإلس ينيون وينودق وهي مبئبر ح ي ي لما سيحدث عندما يئفجر ايحبا . 
«. بل  وهذع إرمع بالنسبع لنا لكي نفنم كيف سيبدو الواق  إي الدولع الفنا يع ال وميع من دون

 دار  المراع ئعني أن ئب   إي حالع الراال شيءق.  ن بل  المجموعئين السكانيئين، الينوديع »وئاب : 
والفلس ينيع، سي دي  ل  ابئفاء الحلم المنيوني والدولع الديم را يع الينوديع هنا إي أري  سرا يل. 

ذا أمبحنا أقليع، إإنا يسئحيل ئ بي  هذا الحلم هنا.  ضاإع  ل  ذلن، إإنا إي واق   دار  المراع  وا 
ئكون المبا ر األمنيع ها لع. وإي موايا  ذلن، هنان  بعا الضبو  الدوليع المئيايد  عل   سرا يل، 
الئي ئعكس أجواء معينع، بعضنا يسئند  ل  أكاذيس وبعضنا اآلبر يسئند  ل  ح ا  . وهكذا إإن 

 «.قمع  دار  المراع هي مجرد هراء
قا    نا يئيايد اليوم عدم واقعيع إكر  الدولئين للشعبين. ولذلن إ  بد من الئوجا وابئئم ديسكين 
الحل ايقليمي: يجس ئنظيم ع قائنا م  الدول العربيع ووض  ال ضيع الفلس ينيع »لشيء آبر مف  

 «.بدابلنا
ولين ديسكين وعل  غرار مس  ، أن ودي  عواود ، عن 02/6/0202لندن   العربي  القدسوأضاإت 

الئي ئحولت إي « الوض  الراهن»أمنيين ساب ين إي  سرا يل يحذر من اسئمرار سياسع الحفاظ عل  
واليع ر يس الويراء بنيامين نئنياهو السئرائيجيع عمل. وي ول  ن من ش ننا أن ئبير وجا الدولع 

 الينوديع. 
ن الفلس يني ين اليوم ال يملكون ب ع عمل وي ول ديسكين  نا يار مدنا إلس ينيع إي العام األبير وا 

كبير . م  ذلن يشبم ديسكين حالع  حبا  إلس ينيع ويحذ ر من ب رها وي ول  ن ئدويل الر يس 
محمود عباس للمراع ئعبير عن ي سا من المفاوضات. كما يسئذكر ضمن اسئشراإا سيناريوهات 

ممكن أن يئجا نحوع إي ب ير  أن بيار ئفكين السل ع الفلس ينيع ليس مسئبعدا وأن عباس من ال
هذا هو حال ئسويع الدولئين أيضا حيث يرا عدد مئيايد من »حاالت األيمع والي س. ويضيف 

الفلس ينيين ب ن بيار الدولع الواحد  ليس سي ا لنم وأن  سرا يل سئكون الباسر  منا عل  المدا 
ن بدا أننا مسئفيد  منا إي المنظور ال ريس.  البعيد وا 

ويئساءل: كم من الوقت سنسئبر  حئ  «. ئراهات»، ويعئبرها « دار  المراع»ن ويسبر ديسكين م
ندرن أن ال   مار كلبا، قامدا بذلن نشوء دولع فنا يع ال وميع من الننر  ل  البحر. وردا عل  
س ال حول المبر  إي ظل المع يات ال ا مع ي ول ديسكين  ن إكر  الدولئين ئئ ش  وال رإين 

 ع ال عود ، مشددا عل  اسئحالع ئسويع دون ئدبل بارجي. ي ئربان من ن  
أإيبدور ليبرمان أن « يسرا يل بيئنا»ويرا ديسكين عل  غرار ويير البارجيع الساب  ر يس حيس 

الحل يكمن بئسويع  قليميع بمشاركع دول عربيع والمجئم  الدولي، لكنا يئجاهل مبادر  الس م العربيع. 
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كن ئسويع المراع إي غضون شنور أو سنوات، داعيا لئنسي  الئوقعات. ولذا وبالنسبع لديسكين ال يم
يدعو لئجميد االسئي ان بار  الكئل االسئي انيع ولئحسين االقئماد الفلس يني واقئماد األردن 

 «.الئي بدوننا كدولع قويع مسئ ر  سيب   الواق  الحالي مسئحي »
ينيع إي الشارع الفلس يني ي ول ديسكين  ن هذع وردا عل  س ال حول قلع شعبيع السل ع الفلس 

ن هذا إشلنا الكبير منذ ئ سيسنا بسبس مور  الفساد الئي اليمئنا.  ظاهر  غير جديد  وا 
ويرا ر يس المبابرات ايسرا يلي الساب  أن المور  هذع لم ئئبير رغم ئحسن أداء أجني  األمن 

د هو بفضل أجني  األمن ايسرا يليع لكن ال أحد الندوء األمني النسبي السا »الفلس ينيع. ويضيف 
وبحال ئم ئفكين  0221يعرف أنا بدون جناي األمن الفلس يني لما ئمئعنا بالندوء األمني منذ 

 «.السل ع الفلس ينيع سيئدهور وضعنا كفيرا
إئح ال نوات »وقال  نا كر يس للشابان كان يواإ  عل  الئحدث م  حركع حماس ألن من واجبا 

س كون سعيدا لو لم ئكن حماس إي غي . »لكنا يسئبعد ئح ي  س م معنا. وئاب  « ادل الرسا لوئب
كانت لدينا إرمع عد  مرات لئدمير حكمنا واعئ د أنا كان علينا إعل ذلن شري ع ئوإير البديل لنا 

 «.وربما نحئا  لذلن بحال لم ئحاإظ حماس عل  الندوء
 
 غزة في عسكريا   حل ال: اإلسرائيلية اناألرك هيئة في العمليات شعبة رئيس .21

يفن، ي آف الجنرال ايسرا يليع األركان هي ع إي العمليات شعبع ر يس موس : أعلن حلمي  والذي هارا 
 إي عسكريا حل ال» أن غي ، عل  األبير  للحرس ال وات وأعد الجيش قياد  إي الفالث الرجل كان
 .«غي 
يفن وقال  ومرور الجيش من ئسريحا قرس لمناسبع ايلكئروني «عوتيدي» موق  م  م ابلع إي هارا 
 وهو. شاليت مدمع بعد نضجا   أكفر بات «ايسرا يلي المجئم »  ن غي ، عل  العدوان عل  عام

 جنود بسبس لبنان، عل  وقبلنا غي ، عل  حرس  ل  ذهس الذي ايسرا يلي المجئم  أن هنا ي مد
 .نضجا أكفر أمبح «باهظع» يراها أفمان لدإ  دهابع واض ر كذلن، ب ننم االعئ اد أو أسرا
يفن ي ول وبذلن  إي الدوام عل  ئر لم  سرا يل دولع أن أفبت المامد الجرف إي االبئبار»  ن هارا 
 وإاج ت مبربا 02-02 من بليع وملت  ذا. اسئرائيجي كحدث غولدن ابئ اف مفل أحداث
 الرد من ال و  ئئمكن أن آمل لكني لحدوث،ا ممكن أمر إنذا ضربع، لا ووجنت ايسرا يلي الجيش
 للجنود، العم ني الئمرف هو االبئ اف يمن  إما. ايسناد يمل أن  ل  وئ ائل المناسس بالشكل

 .«لنم نع ينا الئي وال يم والئدريس بالئربيع يرئب  ما ب در بالئعليمات مرئب  غير وهو



 
 
 
 

 

           04ص                                     3603 العدد:    02/6/0202 سبتال التاريخ:

يفن ويرإي  الجو لس ح الممري الجيش ومفاج   غي  إي األنفا  مفاج   بين الم ارنع هارا 
 هذع عل  ليست المس لع»  ن وي ول. 0653 العام ئشرين حرس إي المضاد  بالمواريخ ايسرا يلي

 نف ، كل يكشف أن قلم بجر  يسئ ي  اسئببارائيا أو ئكنولوجيا ح  يئوق  ومن. ايشكاليع من الدرجع
 نجلد ونحن.  سرا يل ضد وجنت والئي لحماس العمليائيع البن  معظم معالجع ئمت ل د. مب   إنو

 .«ال يم من أكفر المس لع هذع إي أنفسنا
يفن وحاول  ليس»  نا بال ول غي  ق اع إي العسكريع العمليات من ع د بعد ئجربئا ئلبيم هارا 
 الفلس ينيع، للحلبع أشمل نظر : الجيش بار  من ب مور أيضا ئئعل   ننا. مفالي حل أي غي  لمشكلع

 .«الفلس ينيع الحلبع دابل والئوئرات البربيع والضفع غي  بين ب الر 
 أإنما وسياسي، شعبي ئ ل ، هنان» ايسرا يليع األركان هي ع إي العمليات شعبع ر يس وأضاف

 الحل من أوس   ن الحل أقول وأنا. لنا حل  يجاد الجيش عل  أمنيع مس لع هذع ب ن ي ضي وهو
 02 أو واحد  مر  البار  هو غي  من ماروخ      عل  الرد يكون أن من ئع يدا أشد  نا. العسكري

. سياسيع لمشاكل عسكريع حلول ئوجد ال ك اعد . بالكامل احئ لا أو جي يا ال  اع احئ ل أو مر 
 .«لسياسع امئداد أو السياسع، من جيء هو العسكريع ال و  واسئبدام. مشئركع الدوام عل  الحلول  ن

 02/6/0202 بيروت  السفير 
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 ألكسنادرا ايسبانيع الشيوعيع الن ابيع الناش ع ب رد م بر ا ايسرا يليع السل ات حيدر: قامت رامي
 .الب د  ل  دبولنا مانعع   الدولي، غوريون بن م ار من ليبري
 0202 حييران 03 السبت يوم الب د  ل  وملت العالمي، الن ابات ائحاد عضو وهي ليبري، وكانت

 احئجايها وئم المحئلع، البربيع الضفع إي هللا رام إي ن ابيع ندو  إي االئحاد عن كمندوبع للمشاركع
  ا ر  مئن عل  ئرحيلنا يئم أن قبل والمضاي ات، للئح ي ات وئعر ضت ساعع، 00 لمد  الم ار إي
 . س نبول  ري  عن العالمي، باتالن ا ائحاد م ر ي   حيث أفينا،  ل 

فيع الب و  هذع ايسرا يليع السل ات وعل لت  ألمن ئنديد ا يشك ل العالمي الن ابات ائحاد' ب ن الئعس 
 .' سرا يل

 09/6/0202  48 عرا
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 %16نسبة حرا غزة تقلص عدد السياح في "إسرائيل" بب اإلسرائيلي: الصادرات معهد .22
ج  عدد السياح الواإدين  ل  " سرا يل" إي الرب  األول من العام الجاري ئرا: الرأي –ال دس المحئلع 

م ارنع بالعام الماضي. ويعيا ئراج  السياح  ل  ئداعيات الحرس األبير  عل  ق اع  %06بنسبع 
 غي  الميف الماضي وانبفاي عدد السياح من روسيا وغرس أوروبا.

 اعات ئضررا من العدوان األبير عل  ال  اع،  ذ وقد كان ال  اع السياحي إي " سرا يل" أكفر ال 
 يعيف السياح عن ال دوم  ل  منا   ئشند اض رابات.

وي ول االقئمادي "ايسرا يلي" مو ي باسون  ن نسبع االنبفاي كبير ، ومن أهم أسباس هذا الئراج  
ئناء الحرس قبل إي عدد السياح الحملع العسكريع الئي شنئنا  سرا يل عل  غي ، مضيفا أنا منذ ان

جل ئناقم إي عدد السياح ال ادمين  ل   سرا يل.  عشر  أشنر س 
ال يرئب  بئبعات العدوان األبير عل   -وهو األكبر منذ بمس سنوات-غير أن ئراج  عدد السياح 

غي  إ  ، بل يئعل  أيضا بانبفاي عدد السياح ال ادمين من روسيا ودول غرس أوروبا، وذلن بسبس 
 ع االقئماديع هنان، وئراج  الروبل الروسي واليورو م ابل الدوالر.ئردي األوضا

وقد كانت روسيا فاني أكبر ممدر للسياح  ل   سرا يل، غير أن عدد السياح الروس الواإدين 
 ألفا. 52إي األشنر البمسع األول  من العام الجاري، ولم يئجاوي عددهم  %32انبفي بنسبع 

ل   حداث ضرر بالغ بالفناد  إي  سرا يل، والئي انبفضت نسبع وقد أدت المئبيرات الساب ع  
 %12، وي ول ر يس ائحاد الفناد  إي ال دس المحئلع أرييا يومير  ن %32الحجويات إينا بنسبع 

من السياح ي ئون إي مجموعات كنسيع أو من منظمات، وقد ألب  الكفير مننا سفرع  ل   سرا يل 
 نئيجع الحرس.

 عاد  ئنظيم مجموعات سياحيع جديد  يئ لس ما بين عشر  أشنر وعام، ولنذا ويضيف يومير أن 
 إإن انئعاش السياحع إي  سرا يل ب يء ولا أفر كبير عل  الفناد .

وحسس  حما يات معند المادرات ايسرا يلي إإن عا دات السياح هوت إي الرب  األول من العام 
 هي أقل حميلع منذ بمسع أعوام.مليار دوالر، و  0.0لئناهي  %02الجاري بنسبع 

 09/6/0202ل ع ب   الفلسطينية الرأي وكالة
 
 االحت ل يجري تدريبات عسكرية قرا الحرب اإلبراهيمي .23

شارن العشرات من جنود االحئ ل من مبئلف الوحدات المنيونيع العاملع إي مدينع البليل، 
 البربيع. الضفعبراهيمي الشريف جنوس الجمعع، بئدريبات عسكريع ومناورات بال رس من الحرم اي

 وان ل ت الئدريبات منذ مباح اليوم وئيامنت م  ئواإد المملين لم   الجمعع إي الحرم ايبراهيمي.
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وجرت الئدريبات إي أحياء البلد  ال ديمع وشارع السنلع ومن  ع مدرسع  ار  بن يياد، ومحي  الحرم 
سعاف أولي لعمليات وشملت الئدريبات منا ايبراهيمي الشريف. ورات عل  عمليات      نار وا 

 محئملع وعمليات  ب ء جنود، واقئحام أحياء ومنايل واسئمرت لعد  ساعات. 
 09/6/0202الين   أون فلسطين

 
 "بغزة أسير" إثيوبي إسرائيلي عن يتخلى نتنياهو: أمريكي مدّون .24

 نشرع لا م ال إي سيلفرسئين، يئشاردر  الشنير األمريكي المدون : ئناول00عربي - المحئلع ال دس
 حيث األإارقع، ال ج ين جمي  ئجاع مس وليائنا عن ئماما  سرا يل ئبلي" نيوي بريس مينت" موق 

 معئ ل وهو غي ، ق اع دابل  ل  الحدود عبر  فيوبي أمل من  سرا يليا أن مفادها  شاعع انئشرت
 أن موضحا ،"مسئ ل"  سرا يلي درمم من ايشاعع، ئلن محع من سيلفرسئين وئ كد .هنان

 لكنا الدولي، اينسان ح و  قانون إي علينا المنموم مس وليائنا من ئئنرس ايسرا يليع الحكومع
  لذلن. اسئبرابا يبد لم

 عن شيء نشر من ايع م وسا ل يمن  قضا ي أمر بموجس حظرا إرضت  سرا يل أن وأضاف
 يندد أن ش نا من ذلن ألن الموضوع، حول ايع م ا لوس م  ئئحدث ب ال لعا لئا وقيل. الواقعع
  ب ضيئا االهئمام ويياد  عليا، الضوء ئسلي  ب ل من حيائا،
 الحكومع يحر  أن يمكن ذلن أن إي يكمن الح ي ي السبس أن  ل  ذهس األمريكي المدون ولكن

 .قولا حد عل  لألسرا، ئبادل عمليع أي إي قيمئا من ويرإ  ايسرا يليع،
 إينا ئظنر غي ، إي م امع  ع نيع لوحع ب ل من  ضاإيا، ظرإيا دلي  قدمت حماس أن  ل  أشارو 

 أفناء إي قئل أنا  سرا يل ئدعي الذي ايسرا يليع، الدإاع قوات جنود أحد وهو شا ول، أورون مور 
 حيا ييال ما أنا  ل  حماس من  شار  إي ال ضبان، وراء واقفا شا ول مور  اللوحع وئظنر. الحرس
 يشير بما اسئفنام، ع مع ئئوس نا م مح، ب  وجا مور  ذائنا ايع نيع اللوحع إي وئبدو. بيعمنا

 يراع ما وإ  ايفيوبي، ايسرا يلي  ل   شار  إي غامضا، أسيرا بحويئنا أن ئدعي حماس أن  ل 
 .سيلفرسئين

 02/6/0202  "00 عربي" موقع 
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في  أدوا ص ة الجمعة األولى من رمضانفلسطيني ألف  200: قدسالب اإلس مية األوقافمدير  .25
 "األقصى"

ألف إلس يني من أنحاء الضفع البربيع  ل  مدينع ال دس  022يحف نحو : محمد يونس  –رام هللا 
أمس للم   إي المسجد األقم  المبارن إي الجمعع األول  من شنر رمضان الكريم، وذلن بعد 

 .0222لحركع ومفت ب ننا غير مسبوقع منذ اندالع االنئفاضع الفانيع عام  سرا يليع ل« ئسني ت»
ونشرت الشر ع ايسرا يليع أعدادا  كبير  من قوائنا إي أنحاء ال دس، ودق ت إي ب اقات الكفير من 

من أإرادها إي ال دس.  0222المملين. وقالت النا  ع باسم الشر ع ايسرا يليع أن الشر ع نشرت 
واجي العسكريع عل  مدابل ال دس منذ ساعات المباح األول ، حين أبذ الموا نون واكئظت الح

يئدإ ون  لينا من أنحاء الضفع للم   إي المسجد. ولوحظ وجود أعداد كبير  من كبار السن الذين 
 جا وا من منا   بعيد  للم  .

لف إلس يني أدوا م   أ 022وقال مدير األوقاف ايس ميع إي ال دس عيام الب يس أن أكفر من 
الجمعع إي األقم ، مضيفا  أن لجان النظام وحراس األقم  وإر  الكشاإع وايسعاف وإروا وسا ل 

ألفا . هنان ئسني ت ئحمل  002جاء من الضفع وحدها »الراحع للمملين إي المسجد. وأضاف 
د  وال العام، وليس إي للمر  األول ، لكن هذا ال يكفي. نريد أن ئ ئي الناس للم   من دون قيو 

 «.رمضان إ  ، ومن دون ئحديد أعمار، نريد حريع العباد 
هذع األعداد الكبير  الئي وملت  ل  »وأإاد مدير المسجد األقم  الشيخ عمر الكسواني بر ن 

المسجد األقم  للم   ئدل عل  أن االحئ ل ايسرا يلي هو الذي يمن  أهالي إلس ين من 
 «.بحريع الومول  ل  األقم 

وئحدث ب يس المسجد األقم  الشيخ يوسف أبو اسنينع إي ب بع الجمعع عن ايجراءات 
االحئ ليع ال اسيع الئي يئعري لنا أهالي ال دس من هدم منايل وإري ضرا س باهظع وقئل بدم 

 بارد واعئ االت يوميع واقئحامات شبا يوميع للمسجد األقم  واعئداء عل  المراب ين إي ساحائا.
 02/6/0202  الحياة  لندن

 
 من التفريط بالحرب المبارك يحذرخطيا األقصى  .26

حي ا ب يس المسجد األقم  المبارن، الشيخ يوسف أبو سنينع، المملين إي المسجد : اوكاالتق
األقم  الذين جا وا ألداء م   الجمعع، داعيا   ياهم أن يكونوا عل  قدر المس وليع وحما  للديار، 

ل  الئمسن  بالدين والع يد . وا 
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وئوجا أبو سنينع من عل  منبر م ح الدين لألمع ايس ميع أن يكونوا عل  كلمع واحد ، وأن 
إاألقم  هو المع ل األساس ألمع »يعئمموا بحبل هللا جميعا ، وأن يعملوا عل  ئحرير م دسائنم، 

يواجنا الفلس ينيون من  وأشار إي ب بع م   الجمعع  ل  ما ، محذرا  من الئفري  إيا.«ايس م
ممارسات منيونيع مفل هدم البيوت وإري الضرا س الباهظع واالعئ االت اليوميع واالقئحامات 
المسئمر  للمسجد األقم  وبحمايع أمنيع منيونيع واالعئداء عل  المراب ين والمراب ات ومنعنم من 

ودعا أبو  ع عما نحن إيا.دبول المسجد األقم ، وقال  ن أسرانا يبوضون معركع ال ئ ل شراس
سنينع العرس والمسلمين  ل  ئحمل مس وليائنم  ياء ما يجري إي المدينع الم دسع والمسجد األقم ، 

وكم من ح  سلس وكم  لماذا ئسلس ح و  أهل إلس ين؟»وأن ي وموا بواجبائنم ئجاهنم، مئسا   : 
 «.من نفوس أيه ت وأرواح ذهبت؟

 02/6/0202  الخليج  الشارقة

 
 يقمع مسيرات الضفة ضد الجدار واالستيطان اإلسرائيليالجيش  .27

أميس عشرات الفلس ينيين والمئضامنين األجانس أمس ب ل قم  قوات االحئ ل وإا:  – ف س ا
للمسيرات السلميع الئي ان ل ت إي عدد من بلدات وقرا الضفع البربيع لمناهضع  ايسرا يلي

 االسئي ان وجدار الفمل العنمري.
ي بلعين، إي محاإظع رام هللا، أميس عشرات الفلس ينيين باالبئنا ، بعد قم  قوات االحئ ل إف

ايسرا يلي مسير  ال ريع األسبوعيع السلميع المناهضع لجدار الفمل العنمري، والئي ان ل ت بعد 
ممادر اللجنع الشعبيع لم اومع الجدار إي ال ريع  ن مواجنات اندلعت بين وقالت  م   الجمعع.

المئظاهرين وجنود االحئ ل بعد ان    المسير ، الئي رإ  ب لنا المئظاهرون العلم الفلس يني 
والياإ ات المندد  باالنئناكات ايسرا يليع، ورددوا النئاإات الداعيع لنإرا  عن األسرا وعل  رأسنم 

 سير المضرس عن ال عام بضر عدنان.األ
وئسبس      قنابل الباي الكفيف موس المئظاهرين إي حر  عشرات أشجار الييئون واألشجار 

 المفمر  الئي ئعود ملكيئنا للموا نين يوسف ياسين ومحمود ياسين ومحمد سمار .
عادت سل ات ، الذكرا السنويع الرابعع لندم الجدار إي بلعين، حيث أ أمسيذكر أنا مادف 

 دونما للموا نين. 0322االحئ ل 
وإي كفر قدوم، إي محاإظع قل يليع، أميس شابان بالرمام الحي وعدد آبر باألعير  الم ا يع 

 عاما. 02ب ل قم  جيش االحئ ل للمسير  األسبوعيع الم البع بفئح شارع ال ريع المبل  منذ 
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ئيوي ب ن المسير  ان ل ت بمشاركع واسعع من أهالي وأإاد منس  الم اومع الشعبيع إي ال ريع مراد ش
ال ريع الذين اسئ اعوا ألول مر  الومول  ل  البوابع الئي ئبل  الشارع الر يسي، ما أفار غضس 
جنود االحئ ل الذين هاجموا المسير  ب و  بإ    النار األمر الذي أدا  ل   مابات مبئلفع بين 

 مفوف الموا نين.
سكريع وملت  ل  محي  مسجد عمر بن الب اس وأ ل ت عشرات قنابل الباي وأكد أن آليات ع

السام بائجاع منايل الموا نين، ما أدا  ل   مابع عدد من األ فال بحاالت ابئنا ،  ضاإع  ل  
 اشئعال النيران إي حدا   بعي المنايل.

 02/6/0202  المستقبل  بيروت
 
 ألهالي يطلبون التعويض عن خسائرهبلى مخيب عين الحلوة واإ يعودالحذر  الهدوء .28

عاد الندوء الحذر  ل  مبيم عين الحلو  غدا  االشئباكات المسلحع الئي شندها بين : بيروت
وأسفرت إي حميلع ننا يع عن س و  « جند الشام«وأبرا ئابعع لر« إئح«مجموعات مسلحع ئابعع لر

لبيوت والمحال والسيارات إي حي جريحا ، وكشف الننار هول األضرار الئي لح ت با 00قئيلين و
  ي با الذي انحسرت إيا االشئباكات الئي اسئبدمت إينا األسلحع الرشاشع وال ذا ف الماروبيع.
وئف د أهالي حي  ي با ممئلكائنم م البين بوض  حد لألحداث األمنيع إي المبيم. وأقفلوا ال ري  

بال يام بجولع ميدانيع، واال  ع عل   احئجاجا  لبعي الوقت، و البوا المس ولين الفلس ينيين
منذ دبول ائفا  وقف  أمن ولم يسجل أي بر   البسا ر الئي لح ت بممئلكائنم والئعويي علينم.

      النار حيي الئنفيذ.
الفلس ينيع  -وكانت النا س اللبنانيع بنيع الحريري دبلت عل  ب  االئماالت الفلس ينيع 

بنانيع وئمنت عل  قيادات إلس ينيع ئكفيف جنودهم للئومل  ل  وقف الل -واالئماالت الفلس ينيع 
ي    النار ح نا  للدماء وحفاظا  عل  س مع أهل المبيم وحفظا  ل ضيئنم المركييع قضيع إلس ين. 

« حماس»وشملت ائماالئنا: قا د األمن الو ني الفلس يني اللواء مبحي أبو عرس وممفل حركع 
 الشيخ أبو الشريف ع ل.« عمبع األنمار ايس ميع»لمس ول إي إي لبنان علي بركع وا

االشئباكات العبفيع العنيفع الئي اندلعت إي »اشاهدق « الم سسع الفلس ينيع لح و  اينسان»وانئ دت 
أن الذي جرا امئداد ل سئنئار والعبث الدا م بممير المبيم وسكانا، »، معئبر  «مبيم عين الحلو 

ل الجنود الئي بذلت إي الفئرات الساب ع لئحييد المبيم وحمايئا من الئبريس ومحاولع يإشال ك
، «والئدمير، ومحاولع يضعاف دور ال و  األمنيع الئي شكلت لضب  الوض  األمني دابل المبيم

بإلباء حال العسكر  الئي ئسود المبيم وا غ   كل المكائس المسلحع إي الشوارع العامع »م البع 
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واألماكن الم هولع بالسكان، والسماح لل و  األمنيع المشئركع إ   بحمل الس ح، وضب  ووس  األيقع 
األمن ومحاسبع المبلين با، وب ن ئئكفل األ راف الئي ئور ت إي ال ئال ع   الجرح  والئعويي 
الكامل عل  المئضررين إي أسرع وقت ممكن، وئشكيل لجنع ئح ي  محايد  وئحديد المس ولين عن 

 «.ل هذع االشئباكات وئ ديمنم  ل  ال ضاء اللبنانياإئعا
 02/6/0202  الحياة  لندن

 
 ألفا 36 تجاوز بأوروبا السوريين الفلسطينيين عدد: "العمل "مجموعة .29

 ال ج ين عدد أن سوريع إلس ينيي أجل من العمل مجموعع إي والئوفي  الرمد إري  لندن: أكد
ق يونيوا حييران شنر وحئ  0200 عام من الفئر  ب ل أوروبا  ل  لج وا الذي السوريين الفلس ينيين

 المئحد  لألمم الساميع المفوضيع وئ ارير  حماءات عل  بناء   وذلن الج ا  ق 36222ا بلغ قد الجاري
 .UNHCR ال ج ين لش ون
ق 6|06ا الجمعع اليوم سوريع إلس ينيي أجل من الو ني العمل مجموعع عن مادر ئ رير وأوضح
 أوروبا وملوا قد سوريع إلس يني الج ق 0262ا ي ارس ما أن ،"برس قدس" لر منا نسبع أرسلت
ق 6602ا  ل  العدد ارئف  إيما ،0200 عام ب ل آبرينق 3203ا ومل إيما ،0200 عام ب ل
 عل  بناء   وذلن الج ا ،ق 03620ا ليمل 0202 عام إي باالرئفاع واسئمر ،0203 عام إي الج 

 .المفوضيع  حماءات
 النمف ب ل أوروبا  ل  ومولوا سوريا   إلس ينيا   الج ا  ق 6622ا أن  ل  الئ ديريع األرقام ئشير إيما

 .0202 عام من األول
 09/6/0202قدس برس  

 
 كنيسة الطابغة األثريةمستوطنا  اعتقلوا على خلفية حرق  16 سبيل"إسرائيل" تخلي  .31

مسئو نا من مسئو نات الضفع  06وقيف بعد ايع ن عن ئ: ااألببار، أ ف س، األناضولق
عل  بلفيع حري  يشئبا إي أنا مئعمد إي كنيسع ال اببع األفريع، إجر أمس، أإادت شر ع  المحئلع

دون قيد أو شر  بعدما اسئشف ب ل الئح ي ات أن ال »االحئ ل ب ننا أبلت سبيل المسئو نين 
لم ي ل الحري  الذي شس  «. ئيال جاريعالئح ي ات ال»، قا لع  ن «ع قع ئرب نم بحر  الكنيسع

 .أمس الكنيسع نفسنا لكننا كانت قد ئعرضت للئبريس قبل سنع
 09/6/0202  األخبار  بيروت
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 أصيا برصاص تشييع قتلى حزا هللا ببيروت فلسطينيوفاة طفل  .30
ايح من الن الفلس ينيأعلن إي العاممع اللبنانيع بيروت عن وإا  ال فل : عي الدين أحمد -بيروت 

سوريا  ل  لبنان، منير ماين حيينع، مئ فرا بإمابئا برمامع أ ل ت ب ل ئشيي  أحد قئل  حيس 
 هللا الذين س  وا إي سوريا.

وكان ال فل حيينع أدبل لمسئشف  الم امد إي بيروت بحالع موت سريري، قبل أن يعلن مباح 
لفلس ينيين المنجرين من سوريا  ل  الجمعع عن وإائا، وإ  ما أإاد با أينم اسئيئان من راب ع ا

 ".00لبنان لر"عربي
وومل ال فل حيينع  ل  لبنان قادما من مبيم اليرمون ل ج ين الفلس ينيين إي سوريا م  عا لئا، 

 حيث ينش  والدع إي مجال الدإاع عن ح و  ال ج ين الفلس ينيين الفارين من سوريا  ل  لبنان.
 09/6/0202  "00موقع "عربي 

 

 دي األسير: األسيرات يعانين في سجن "هشارون" نا .32
معانائنن من عربع « هشارون»جواد بولس عن األسيرات إي سجن  ن ل محامي نادي األسير

 الئي ئسئبدم لن لنن  ل  المحاكم.« البوس ع»
فر ييار  أجراها لألسير  النا بع بالد  جرار أكدت لا عل  أن األسيرات يعانين األمرين جراء  وا 

ساعع،  00ات الن ل حيث ين لن  ل  جلسات المحاكم من الساعع الفالفع مباحا  وئسئمر الرحلع عملي
األمر الذي أفر عل  الوض  المحي لعدد كبير مننن يعانين من مشاكل إي العظام والظنر وإاقمنا 

بكئلع « البوس ع»وومفت جرار «. البوس ع»جراء الجلوس عل  الكراسي الحديديع دابل عربع 
ديع مئن لع، بارد  جدا  إي الشئاء، وحار  جدا  إي الميف وال ئحئوي عل  أي نوع من شرو  حدي

 األمان والس مع.
 02/6/0202  القدس العربي  لندن

 
 ".. حملة إلكترونية شبابية ساخرة عبر "يوتيوا" صهيوني"اكشف  .33

ي"، الجمعع، برنامجنا أ ل ت الحملع ايلكئرونيع الشبابيع "اكشف منيون: مالح الدهون - 00عربي
" عبر مواق  الئوامل االجئماعي، الذي ي ئي بحسس ال ا مين عليا showالممور "اكشف منيوني 

"اسئ ما ليمام المبادر  إي م اومع االحئ ل ايسرا يلي  ع ميا"، بعد أن ان ل ت الحملع كرد إعل إي 
 العدوان األبير عل  غي  إي رمضان الماضي. 
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ب البا السابر بحسس معديا  ل  ئوجيا رسا ل "من ش ننا هي البنيع الدابلي ع للكيان يندف البرنامض 
المنيوني من ب ل  ظنار ن ا  الضعف والنوان إيا"، وسيئرجم البرنامض  ل  اللبع العبري ع المحكي ع 

 إي الشارع ايسرا يلي. 
ريمي ع سابر  لمن يئعا   " أنا سيكون هنان رسا ل ن دي ع وئج00وأوضح معدو البرنامض لر"عربي

وا ع ميين ور ساء، "إي محاولع يياحع ئمفيل هذع  سياسيينبإيجابيع م  االحئ ل ايسرا يلي من 
 الف ع إي الفكر المنيوني للضمير العربي الم يد لم اومع الظلم إي كل مكان، ال سيما إي إلس ين". 

 09/6/0202  "00موقع "عربي 
 
 لدى سلطة النقد الفلسطينية جنبيةتراجع احتياطي العم ت األ .34

أظنرت بيانات حديفع، مادر  عن سل ع الن د الفلس ينيع االم سسع ال ا مع ب عمال البنن المركييق، 
ب ل مايو/أيار الماضي، م ارنع م   %6.6ئراجعا  إي احئيا ي العم ت األجنبيع لدينا، بنسبع 

  بريل/نيسان الذي سب ا.
مليون  537.1ا ات الرسميع، أن  جمالي احئيا ي العم ت األجنبيع بلغ وجاء إي بيانات االحئي

 مليون دوالر أمريكي إي  بريل/نيسان الفا ت. 575.1دوالر أمريكي، مئراجعا  من 
، حيث كان %02وم ارنع م  الفئر  المناظر  من العام الماضي، إ د ارئف  احئيا ي العم ت بنسبع 

 مليون دوالر أمريكي. 483.5و ، نح0202قد بلغ إي مايو/أيار 
وجاء إي البيانات، أن االحئيا ي من الذهس بلغ مفرا ، وهو نفس الرقم أيضا  إي احئيا ي السل ع 

 الفلس ينيع لدا مندو  الن د الدولي، ألسباس مرئب ع بعدم وجود عملع للفلس ينيين.
ايسرا يلي منذ ذلن الوقت،  ، ويئداولون الشيكل0621وال يملن الفلس ينيون عملع رسميع منذ عام 

  ضاإع  ل  عم ت أبرا كالدينار األردني، والح ا  الدوالر األمريكي واليورو األوروبي.
وحئ   0605ويعد الجنيا الفلس يني، العملع الر يسيع إي إلس ين أيام االنئداس البري اني، منذ عام 

 .رلينيايسئ، وكان الجنيا آنذان يساوي إي قيمئا الجنيا 0621عام 
 09/6/0202ين  فلسطين أون ال
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 معبر رفح حتى إشعار آخر إغ قمصر تعيد  .35
مساء  أغل تالسل ات الممريع  أنهي ع المعابر والحدود إي ق اع غي   أعلنتأ ف س:  غي  ر
 .أسبوع، معبر رإح الحدودي بعد إئحا اسئفنا يا إي االئجاهين لمد  أمس

معبر رإح  أغل تالسل ات الممريع »  نإي ئمريح محاإي وقال ماهر أبو مبحع مدير الني ع 
 أنوبين  «.مئواملع إي االئجاهين أيامبر حيث ئم إئحا لمد  سبعع آ  شعارحئ   أمسالبري مساء 

االسئفنا ي وومل  األسبوعالبار  عبر المعبر ب ل   ل موا نا ئمكنوا من السفر من غي   3106»
 «.ال  اع  ل إي البار  مساإرا من العال ين  0200غي    ل 

إئح المعبر ئم بناء عل  ئعليمات الر يس   عاد  أن أعلنتالرسميع  األوس الشر   أنباءوكانت وكالع 
ق اع غي  لرإ  المعانا  عننم  ب ا لآلليات  إي الفلس ينيين ايبو ئضامنا م  »السيسي  عبد الفئاح

 «.المئف  علينا
02/6/0202  األياب  راب هللا  

 
 خدماتها" ونرواوكالة "أمن تداعيات تقليص " يحذر الفلسطيني –اللبناني  الحوارلجنة "رئيس  .36

حسن منيمنع أمام وإد من اللجنع « الفلس يني-لجنع الحوار اللبناني »أ ل  ر يس : بيروت
دار  الوكالع إي لبنان، مربع « أونروا»االسئشاريع لوكالع  الذي يضم  ممفلين عن الدول المانحع وا 

ر من ئداعيات ئ ليم الوكالع بدمائنا الحيويع، ال سيما عل  ال ج ين الفلس ينيين النايحين ئحذي
 مننم من سوريع.
من ش ن هذا البفي ئعريي لبنان  ل  اض رابات كفير ، وبدأت ئبري م مح هذا »وحذر من أن 

ج ين، ما قد االض راس من ب ل الحران األهلي إي المبيمات وئردي مسئوا الحيا  اليوميع ل 
 «.يسمح للئنظيمات المئ رإع، مفل داعش وغيرع، بالدبول  ل  حيا  المبيم عبر الوض  البا س

عن ايدياد النجر  غير الشرعيع  ل  البرس بوسا ل غير شرعيع »وعري منيمنع معلومات مئواإر  
مل عل  ئ مين الع»و الس الدول المانحع بر «. عدا عن أب ار انجرار ال ج ين  ل  مراعات محليع

وشدد عل  أن األيمع العامفع ال ئندد عمل الوكالع إي لبنان «. بعي المئ لبات الحيائيع األساسيع
 إحسس، بل ئشمل الدول المضيفع األبرا ومن ضمننا سوريع واألردن، والضفع البربيع وق اع غي .

 لوا عن الب   ال ويلع الئي يجدر الئركيي علينا، وس األولوياتواسئوضح أعضاء الوإد ن ا ا  عن 
وكان الوإد جال عل  مبيمات  والمئوس ع األجل الئي ئعمل حكومع لبنان علينا لجبا هذع األب ار.

 إي لبنان. إلس ينيع
02/6/0202  الحياة  لندن  
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 محافل عسكرية ونخا إسرائيلية: دروز موالون لألسد يريدون توريطنا لمنع سقوط دمشق .37

محاإل عسكريع ونبس  سرا يليع واينع من ب ور  االسئجابع للضبو  ح ذرت : مالح النعامي-غي  
الئي ئمارسنا ال ا فع الدرييع إي األراضي المحئلع عل  حكومع بنيامين نئنياهو، للئدبل لمالح 

 الدروي إي سوريا، إيما يمفل ئماهيا م  الب  الرسمي.
م الدروي إي سوريا موالون لنظام وحذرت المحاإل األمنيع وباحفون ومعل ون  سرا يليون من أن معظ

األسد، وأن كل ما يعنينم هو أن ئئدبل  سرا يل بشكل مباشر إي الحرس الدا ر  دابل سوريا، من 
 أجل  ن اذ النظام، ما يجعلنا  رإا إي المراع.

ون ل موق  "واي نت" ايبباري، الجمعع، عن محاإل عسكريع  سرا يليع قولنا  ن الدروي الموالين 
األسد، يفبركون قمما حول قيام الئنظيمات الجناديع بالئب ي  لئنفيذ عمليات  باد  ضد لنظام 

 الدروين من أجل  جبار  سرا يل عل  الئدبل، عل  اعئبار أن  سرا يل ملئيمع بالدإاع عن الدروي.
وي وأشارت المحاإل  ل  أن قاد  الدروي الموالين لنظام األسد يرئب ون بئوامل يومي م  قاد  الدر 

إي  سرا يل، الذين بدم معظمنم ضبا ا كبارا إي الجيش ايسرا يلي، لحفنم عل  الضب  عل  
 حكومع نئنياهو للئدبل.

قال المعل  العسكري، رون بن يشاي  وإي ئحليل نشرئا محيفع "يديعوت أحرنوت"، الجمعع،
د  ال ا فع الدرييع إي للمحيفع  ن الدروي الموالين لنظام األسد إي من  ع "السويداء"، ي البون قا

 سرا يل بالضب  عل  حكومع ئل أبيس من أجل ضرس قوات المعارضع المسلحع، بحجع أن هذع 
واسئدرن بن يشاي، قا    ن كل ما يعني الدروي الموالين لألسد  ال وات عل  وشن الفئن بالدروي.

  دمنا موس دمش .هو أن ئوجا  سرا يل ضربائنا لفما ل المعارضع المسلحع، من أجل  عاقع ئ
ونوع بن يشاي  ل  أن نظام األسد مرئاح للمحاوالت الئي ي وم بنا أئباعا من الدروي، من أجل دإ  

  سرا يل للئدبل إي سوريا لمالحا.
ون ل بن يشاي عن ممادر عسكريع قولنا  نا بب ف الئمريحات الرسميع، إإن  سرا يل لن ئسمح 

األراضي المحئلعن بوإا من الئداعيات األمنيع والسياسيع  للدروي الذين سيفرون من سوريا بدبول
 واالجئماعيع.

وأوضحت الممادر أن  سرا يل لن ئسمح للدروي الذين ي  نون إينا بمبادرئنا لل ئال  ل  جانس 
 الدروي إي سوريا.

ح من ناحيئا، حذ ر المسئشر  ايسرا يلي، البرإسور موشيا شارون، من أن الئدبل ايسرا يلي لمال
 الدروي إي سوريا سيمفل كارفع، عل  اعئبار أن هذا يمفل ئوري ا يسرا يل إي "المسئن   السوري".
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وإي م ابلع أجراها معا موق  "عروئس شيف "، نشرت مساء الجمعع، قال شارون  ن  سرا يل بإمكاننا 
رون إي ودعا شا أن ئبدأ بالمشاركع إي الحرس دابل سوريا، لكننا ال ئعرف كيف ئبر  مننا.

الم ابل ل سئعداد لمواجنع  مكانيع أن ئشرع الئنظيمات الجناديع بالمبادر  باسئنداف  سرا يل، مشددا 
 عل  أن الئحدي الذي يواجا  سرا يل إي هضبع الجوالن جدي  ل  حد كبير.

02/6/0202  "00موقع "عربي   
 
 لكسر الحصار على غزة« ريةأسطول الح»البرلماني المغربي أبو زيد اإلدريسي يعلن مشاركته في  .38

أس ول »مشاركئا إي « العدالع والئنميع»الربا : أكد الم رل أبو ييد ايدريسي، البرلماني عن حيس 
 سنوات. والذي يرمي  ل  كسر الحمار المضروس عل  ق اع غي  الفلس يني منذ « 3الحريع 
لكسر الحمار نع الدوليع مشاركئا إي هذا األس ول، الذي سين ل  بئنسي  من اللج  نوقال 

الظالم عل  أهل غي ، الذين مساهمع إي محاولع شريفع وجري ع لكسر الحمار »المفروي عل  غي  
واسئ الع الني ات العربيع وايس ميع يعانون ئعسف المناينع، وئوا   الجيران وممت العالم 

 «.والدوليع
 ياهم  ل  ، داعيا «حمل مكروع لنذا األس ولللئحرن إي حال ما  ذا « أحرار وشرإاء العالم»ودعا 

المناضلين إي هذا من أجل غي  أوال، وإلس ين فانيا، والشرإاء » دانع ووقف أي اعئداءات محئملع 
 ."المندد  بايإ ساألس ول فالفا، ومن أجل ما ئب   من ضمير، ين ذ العالم با  نسانيئا 

منمف هذا األس ول، الر يس الئونسي الساب   ومن الشبميات الئي من الميم  أن ئشارن إي
 دولع،  02من حوالي المريوقي،  ل  جانس شبميات مجئمعيع ورياضيع وإنانين وناش ين دوليين 

02/6/0202  القدس العربي  لندن  
 
 مسؤولين عراقيين من منتدى بسبا حضور بيريز ث ثةانسحاا  .39

اقي أسامع النجيفي ووييرا الئب ي  والئجار  العراقيان انسحس نا س الر يس العر  ببداد ييدان الربيعي:
الساب  شمعون « ايسرا يلي»من منئدا سان ب رسبرذ االقئمادي بسبس حضور ر يس الكيان 

وقال المكئس ايع مي لنا س الر يس العراقي إي بيان،  ن نا س ر يس الجمنوريع أسامع  بيريي.
انسحبوا أمس، من جلسع  عبد الكريمالئجار  م س محمد النجيفي ووييري الئب ي  سلمان الجميلي و 

المنئدا االقئمادي الدولي المنع د حاليا  إي مدينع سان ب رسبرذ الروسيع، موضحا  أن ذلن جاء 
 بسبس حضور بيريي للجلسع.

 02/6/0202  الخليج  الشارقة
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 ة منتهكي حقوق األطفالمن الئح "إسرائيل"شطبه لالعاب لألمب المتحدة  لألميناالنتقادات  تجدد .41

ئجددت االنئ ادات لألمين العام لألمم المئحد  بان كي مون إي ضوء ش با اسم  سرا يل : نيويورن
من ال حع منئنكي ح و  األ فال إي النياعات المسلحع. ووجا العديد من الدول، ب ل جلسع 

لعام  سرا يل إي ال حع ، انئ ادات لعدم  درا  ئ رير األمين اأمسموسعع لمجلس األمن أول من 
منئنكي ح و  األ فال، مشددين إي كلمائنم عل  ضرور  وقف الجرا م ايسرا يليع بح  األ فال 

 ف  ، وئسببت بإمابع  225الفلس ينيين، بموما أن ال وات ايسرا يليع قئلت مننم العام الماضي 
 يني، وإ   حماءات آالف آبرين بجروح، بعضنا أدا  ل   عاقع دا مع لنحو ألف  فل إلس

 السل ع الفلس ينيع.
موذ الئ رير السنوي المعني بانئناكات ح و  « بضب  أميركي»ووإ  ديبلوماسيين، إإن بان أعاد 

من ال  حع « حماس»األ فال إي النياعات المسلحع بحيث ش س اسم كل من  سرا يل وحركع 
 ذع االنئناكات.المرإ ع با الئي عددت الحكومات والمجموعات الئي ارئكبت ه

ائباذ ب وات إعليع وإوريع، »وبدال  من ذلن، دعا بان  سرا يل إي كلمئا أمام مجلس األمن،  ل  
مابئنم، واحئرام  من بيننا مراجعع السياسات والممارسات الساريع لحمايع األ فال وئجنس قئلنم وا 

 «.الحمايع البامع الممنوحع للمدارس والمسئشفيات
سع لمجلس األمن بممت لمناقشع الئ رير، قال بان إي كلمع مبئمر  أمام وبعد مشاركئا إي جل

، م كدا  دعما لممفلئا البامع بش ون األ فال والنياعات المسلحع «مئمسن بئ ريرع»المحاإيين،  نا 
ليل  اليروقي وإري  عملنا. ورإي ايجابع عل  أس لع المحاإيين إي ش ن سبس ش با  سرا يل و 

 «.الئيامات أبرا ئئ لس مني المبادر »حع المرإ ع بالئ رير، مشيرا   ل  من ال  « حماس»
وداإعت اليروقي، الجيا ريع الجنسيع، عن الئ رير الذي كانت أعدت مسودئا م  إري  عملنا، وقدمئا 

أع يت من الوقت أكفر من » ل  مكئس األمين العام ليمدر عنا كوفي ع رسميع. وقالت  ن  سرا يل 
ايجراءات نفسنا يئم »، مشير   ل  أن «ا لئرد عل  الم حظات الئي أرسلت  ليناأي دولع أبر 

 «.الئعامل بنا م  كل الحكومات
 ل  ال حع « ئوقيف األ فال واعئ النم»وئبن  مجلس األمن قرارا  إي اليوم نفسا أضاف بموجبا 

  المعنيع بانئنان ح و  الجرا م الئي ئ دي بمرئكبينا  ل   درا  أسما نم إي لوا ح األمم المئحد
 األ فال إي النياعات المسلحع.
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 دانع انئناكات ح و  األ فال إي النياعات، ومن بيننا »وشدد ال رار الذي مدر بايجماع عل  
ئجنيدهم وقمف المدارس والمسئشفيات أو اسئبدامنا ألغراي عسكريع، واعئ ال األ فال ئعسفا ، 

 «.واسئنداف المدنيين
لضمان « ايجراءات السريعع»س األمن ضرور  ائباذ الدول واأل راف إي النياعات وأكد قرار مجل

عاد  لم شملنم م  عا  ئنم » وقف االنئناكات ضد األ فال، وئ مين      المعئ لين مننم، وا 
دماجنم كما شدد عل  ضرور  محاسبع منئنكي ح و  األ فال، وكل الجرا م ضد اينسانيع «. وا 

 وجرا م الحرس.
02/6/0202  حياة  لندنال  

 
 مليون دوالر من البنك الدولي لمشاريع التنمية الفلسطينية 55منحة بقيمة  .40

 22رام هللا /محمد ببيمع/األناضول: واإ  مجلس المحاإظين للبنن الدولي، الجمعع، عل  ئحويل 
الذي قدم من مليون دوالر أمريكي، لئجديد موارد مندو  اال ئمان المبمم لبي  والضفع البربيع، و 

 .0663مليون دوالر، منذ عام  652ب لا البنن مساعد  بلبت 
وقال المدير ال   ري للبنن الدولي، سئين يورغنسن، إي بيان مادر اليوم الجمعع، حملت 

نظرا  لعدم اسئ رار الوض  العام، إإن ئ ويع الم سسات يرساء أسس “األناضول عل  نسبع منا، 
وأضاف  ”.حسين ئ ديم البدمات يشكل محورا  مركييا  إي برنامض البنن الدولي دار  إلس ينيع قويع، وئ

بموايا  هذع الجنود، إإن البنن الدولي يركي أيضا  عل  ئ وير ال  اع البام، الذي “يورغنسن، 
 ”يعئبر المحرن الر يسي للفرم االقئماديع والئوظيف إي األراضي الفلس ينيع.

مليون دوالر أمريكي، بحسس  312لعام الجاري، من إجو  ئمويليع ب يمع وئعاني المواينع الفلس ينيع ل
م ئرح المواينع الذي قدمئا ويار  الماليع، ومن المئوق  أن ئماد  عليا الحكومع والر يس ب ل وقت 

 الح  من الشنر الجاري.
09/6/0202  رأي اليوب  لندن  

 
 "إسرائيل"إط ق موقع إلكتروني نرويجي لمقاطعة  .42

أ ل ت المنظمع النرويجيع لم ا عع " سرا يل" عالميا أول موق   لكئروني نرويجي وكاالت: -أوسلو
مم الموق  باللبئين النرويجيع واينجليييع، ويحئوي  مبئم إي الدعو   ل  م ا عع " سرا يل". وم 

جراءائنا ال معيع بح  الفلس ينيين.  عل  معلومات عن " سرا يل" وا 
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ق  ايلكئروني ئح ي ا إي بث رسا ل لم ا عع " سرا يل" عل  الشبكع ويئمفل أهم ما يريد المو 
 العنكبوئيع إي مبئلف المجاالت، بما إينا الجوانس العلميع واألكاديميع والف اإيع واالقئماديع وغيرها.

، وهدم الجدار العايل الذي بنئا 0665وي كد الموق  عل  ضرور   نناء االحئ ل ايسرا يلي عام 
دابل الضفع البربيع، ويدعو  ل  االعئراف بالح و  األساسيع للسكان العرس الفلس ينيين  " سرا يل"

 دابل األراضي المحئلع.
كما يندف  ل  الئعريف بال ضيع الفلس ينيع وكل األنش ع الئي قد ئساهم إي الكشف عن جرا م 

 " سرا يل".
ل عل  م ا عع " سرا يل"، وأ ل وا وقال مدير الموق  نيكوس هانسن  ننم جيء من منظومع دوليع ئعم

وأوضح هانسن أن الموق  هو بنن معلومات  أول موق  نرويجي مسئ ل للدعو   ل  الم ا عع الشاملع.
 للنش اء والموا نين إي النرويض يساعدهم عل  نشر إعاليائنم ونشا ائنم من أجل الم ا عع.

 ا مون عل  الموق  لضم الجامعات  ل   ل  جانس المبادرات الفرديع والجماعيع المنظمع، يسع  ال
 ركس الم ا عع األكاديميع والف اإيع لر" سرا يل".

وإي هذا السيا  قال األسئاذ إي جامعع أكير هوس أوسلو الكليع الرش كولي: "كنا إي الساب  ن وم 
  ب عمال إرديع، وقد ح  نا نئا ض ال يسئنان بنا، وهدإنا بسي ، ونحن نسع  من ب ل حملئنا  ل

الدعو  الحئرام ح و  الفلس ينيين إي بناء دولئنم، وح  المنجرين الفلس ينيين إي العود   ل  ديارهم 
 وئعويضنم".

وبحسس المس ولين عن الموق ، إإن عملنم كان فمر  جنود كبير  لفضح الجرا م العنمريع الئي 
بكع الم ا عع الشاملع ئرئكبنا السل ات ايسرا يليع بح  الشعس الفلس يني، وذلن عبر ئوسي  ش

 للدولع العبريع.
09/6/0202  السبيل  عّمان  

 
 ... واألولوية لألجانا"الخ فة الداعشية"الرقة نموذج من  .43

الواق  إي « دوار النعيم»إي الرقع إي شمال شرقي سوريع، اسئبدل األهالي اسم : أ ف س -بيروت 
الدولع »ايعدامات الئي نفذها ئنظيم بسبس العدد النا ل من « دوار الجحيم»وس  المدينع، بر 

 قبل سنع.« الب إع»اداعشق عليا منذ  ع نا « ايس ميع
وجالت مور هذا الدوار العالم، إي كل مر  عل ت ر وس بشريع عل  السيا  الحديدي المسنن 

 المحي  بالدوار الئرابي، أو ملس عليا شبان عل  مدا أيام.



 
 
 
 

 

           39ص                                     3603 العدد:    02/6/0202 سبتال التاريخ:

عبر « إرانس برس»اش  باري م يم سرا  إي المدينع، لوكالع ويروي أبو  براهيم الرقاوي، وهو ن
منذ اللحظع األول  لسي رئا عل  الرقع، اعئمد الئنظيم سياسع الئبويف والئرهيس، بعد »اينئرنت: 

 «.لجو ا  ل  ايعدامات وق   الر وس واأليدي واألرجل والملس
بعد معارن عنيفع م   0202يرق عل  مدينع الرقع إي كانون الفاني اينا« داعش»وسي ر ئنظيم 

. واسئكمل الئنظيم 0203م ائلي المعارضع الذين كانوا اسئولوا علينا من النظام إي آذار امارسق 
الب إع »شنرين من  ع ن  حواليالمئ رف السي ر  عل  المحاإظع إي ميف العام نفسا بعد 

 فوا الناش ين، والح وا كل من ب»وي ول الرقاوي ااسم مسئعارق  ن عنامر الئنظيم «. ايس ميع
 «.يحمل آلع ئموير... إرضوا الن اس عل  النساء ومنعوا ارئداء السراويل واألحذيع الملونع

الئي ئوف  عبر اينئرنت كل انئناكات ئنظيم « الرقع ئذبح بممت»والرقاوي من أبري م سسي حملع 
ت الب ف والذبح الئي  اولت إي الرقع الئي بائت محظور  عل  المحاإيين بعد عمليا« داعش»

 عددا  مننم.
ويبذي الئنظيم الشعور بالرعس من ب ل نشر مور وأإ م مروعع مفل مشاهد حر  ال يار األردني 
معاذ الكساسبع حيا  وجفث عشرات الجنود السوريين شبا العرا  الذين أسروا إي م ار ال ب ع 

 العسكري إي محاإظع الرقع.
الئعاون »ملبا ، بإ    الرمام أو بالرجم أو ق   الرأس، بئنم ئئراوح بين وي ئل الئنظيم شن ا  أو 

، والشعوذ  والسرقع والكفر والئجسس، «الئحريي عل  قئال الدولع ايس ميع«و« م  النظام النميري
 «.الفعل المناإي للحشمع م  ذكور«بايضاإع  ل  ممارسع الين  و

شبما  إي سوريع إي الفئر   0601أعدم الئنظيم ، «المرمد السوري لح و  اينسان»وبحسس 
  .0202أيار امايوق  01حئ   0202حييران ايونيوق  01إي « الب إع»الممئد  من  ع ن 

 وهنان أحكام أبرا ئئراوح بين الجلد والبرامع والسجن.
 وبع من إالمرأ  الئي ال يبفي ن ابنا كل ئفاميل وجننا وجسدها، ئجلد أربعين جلد . وقد ئ اول الع

يراإ نا. أما من ئظنر عيناها من ب ل الن اس، إئدإ  غراما  من الذهس. ويئوجس عل  كل رجل 
 يضب  وقد حل  ذقنا أن يدإ  غرامع ب يمع م ع دوالر.

يعيش إي شكل « الدولع ايس ميع»إي الم ابل، ئفيد الئ ارير النادر  من الرقع أن من يلئيم ب وانين 
 مائنا. بيعي، ويسئفيد من بد

 ذا ئ يدت ب وانين داعش ومشيت »وي ول الرقاوي، وهو شاس عشريني و الس ساب  إي كليع ال س: 
 «.وجنن  ل  األري، إلن يئعري لن أحد
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ويرا الكائس العراقي والباحث إي ش ون الجماعات ايس ميع هشام الناشمي أن الحكم إي الرقع هو 
يشبا  ري ع عمل الحكومات لناحيع ئنظيم »شيرا   ل  أنا ، م«دون الدولع المعلنع لكنا إو  الئنظيم»

يمكن ال ول  ن الرقع اليوم نموذ  حي عن أري »وي ول: «. األمن والبدمات وال ضاء والئعليم
، وهي الئسميع الئي ي ل نا الئنظيم عل  األراضي الئي يسي ر علينا بالكامل كما الرقع «الئمكين

 «.يا  أري األحكام الشرعيع والم سساتعمل»ومدينع نينوا العراقيع، وهي 
وئظنر أشر ع إيديو انئجنا الئنظيم شوارع ئعض بالسيارات إي مدينع الرقع ومحال ئجاريع ملي ع 

 باليبا ن.
، يمرح سكان الرقع عن ممئلكائنم ويدإعون اليكا ، وئليم «الدولع ايس ميع»وبموجس قوانين 

ل أوقات الم  . وأبض  الئنظيم األ باء والميادلع الم سسات والمحال الئجاريع بايقفال ب 
 «.دورات شرعيع«والمدرسين والمنندسين وسا  ي سيارات األجر  لر

وأقفل المدارس والجامعات لعام كامل ووض  مناهض دراسيع جديد  أب   إينا عل  الرياضيات واللبع 
 اينكليييع، وأضاف ئدريس الف ا والجناد وال رآن.

م أبيرا  كليع لل س إي الرقع بعد وض  مننا  دراسي من ف ث سنوات إ  . ويبرر واإئئح الئنظي
درست ال س إي »أبو عبد الرحمن الشامي ذلن بال ول إي شري  إيديو « ديوان المحع»مس ول 

حماء وإييياء 06ست سنوات، قرأت   «.ماد  ال ع قع لنا بال س ا...ق، رياضيات وا 
عل  « رجال الحسبع»شرعيع وشر ع مبولع حفظ األمن. ويسنر  وأقام الئنظيم إي الرقع محكمع
 ئفئيش النساء.« كئيبع البنساء»ئ بي  الشريعع، بينما ئئول  

أو الم ائلون األجانس ال ادمون من بار  سوريع « المناجرون»، يحظ  «أري الب إع»وإي 
 بمعاملع مميي .

ئل األجنبي، ا...ق أما عامع الناس ئع ي أإضليع للم ا»وي ول الناشمي  ن م سسات الئنظيم 
 «.إئعئبرهم درجع فانيع أو فالفع

ايلكئروني الئاب  للئنظيم شري  إيديو يروي إيا «  مدارات»إي الساب  من حييران، نشر موق  
نش ئا إي عا لع إرنسيع مسيحيع، فم اعئناقا ايس م « أبو سلمان الفرنسي»شاس ي دم نفسا باسم 

 والئحاقا بالئنظيم.
وي ول الشاس ذو العينين الفائحئين واللحيع ال ويلع البفيفع بالفرنسيع انا  لس من يوجئا االنضمام 

أع ئنا الدولع ايس ميع منيال  وما «، و«بعدما شعر باألمان الئام إي الدولع المباركع» ليا إي الرقع 
آالف البربيين  ل  سوريع لل ئال وئفيد ئ ارير عن ئوجا  «.احئجناع لئجنييع، والحمدن، رائبا  كل شنر

 «.داعش»إي مفوف ئنظيم 
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أجبر الئنظيم األهالي الذين يملكون أكفر من منيل عل  االحئفاظ بواحد وئ ديم »وي ول الرقاوي: 
يعيشون  جماال  إي أحياء راقيع وال يدإعون »، مشيرا   ل  أن ه الء «منايلنم األبرا لم ائلين أجانس

 «.رسوما  
شر ع الممور  الدعا يع للئنظيم، ي ول رجل حلي  الذقن ي دم نفسا ب نا ال بيس أبو وإي أحد األ

، «الحمد ن، هاجرت من أسئراليا  ل  دولع ايس م للعيش إي ظل الب إع»يوسف األسئرالي: 
 «.الوض  هنا ارئ    ل  ئوقعائي ئماما  »مضيفا  باللبع اينكليييع 

02/6/0202الحياة  لندن    
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األشعل عبد هللاالسفير د.   
وإي ظل  وايسرا يليع،المعابر الممريع  وا غ  عن  ري  الحمار  ايباد ئواجا غي  مب   

وذلن إي ن  ئين  الم ي منا لئفادي آولذلن ئ دم هذع الورقع مبرجا  الم سا ئع يدات الواق  ئئح   
  نناءوئحديات كسر الحمار وفانينما ئفكين معوقات  السئرائيجيالمنيوني اوهما شرح المب   

 الفلس ينيع.ال ضيع   ل الحمار واسئعاد  الحاضنع العربيع 
 

 فلسطين: فيأوال: النظرية الصهيونية 
المو ن  هيأن إلس ين  وهيالحركع المنيونيع ئجاهر اآلن عل  لسان قادئنا ما كانت ئبفيا 

قرار  إياعئرف بنذا الح  أبيرا  الدوليوا إ  أرجاء الدنيا وأن المجئم  للينود وأننم شرد الئاريبي
. معن  ذلن أن 0652نوإمبر  06المادر عن الجمعيع العامع لألمم المئحد  إ   010الئ سيم رقم 

الفلس ينيع بار  دا ر  المبمم لنا إ  ال رار ال يعد احئ ال عندها بل  األراضي إيئوس   سرا يل 
لح  كان ضا عا، وكان الفلس ينيون هم الذين اغئمبوا هذا الح . ولذلن ال ينم ما هو اسئرداد 

نما المنم هو مبدأ االعئراف لنم بالح . هذا بال ب  اإئراء عل  الئاريخ  بمم لنم إ  ال رار، وا 
وهيمنع عل  أمحاس ال رار إ  النظم الديم را يع المبئلفع، بدليل أن  العربيواسئبفاف بالوس  

إ  مدينع  0165األول إ  أغس س  المنيونيإ  كئابا "الدولع الينوديع" الم دم للم ئمر  هرئيل
بايل السويسريع كبرنامض عمل المنيونيع  رح بدا ل لفلس ين وه  أوغندا واألرجنئين ولكن الم ئمر 

نما كان يع إي نيا دورائا المئعاقبع ئمسن بفلس ين، ألن الندف المنيوني لم يكن يعنيا المكان وا 
ال ئ ي ا الع ول األبرا البليد  ولذلن ئض ندع  العب ري الينوديئ كيد الفكر  وه  أن العنمر 
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والحل هو ئجمي  الينود األإذاذ إ  مكان واحد، فم ئ ورت إكر  ال وميع الينوديع، وئ ورت إكر  
 الكيان الجام  لنم إ  دولع ينوديع. 

ه  مجرد منا   عند  سرا يل، وال دس المحئلع إ   عالميالالفلس ينيع المحئلع إ  المفنوم  إاألقاليم
األبديع والدا مع يسرا يل. وأما الفلس ينيون إنم البامبون لألري  العاممع هي العالميالمفنوم 

نما  بادئنم ليست جرا م، وا  الينوديع آلالف السنين، وأن اقئ عنم بكل أمناف ال و  من أرضنم وا 
كانت عمابائنم "ئجاهد" ضد البامبين الفلس ينيين وسل ات نضال وقمام عادل، ئماما كما 

االحئ ل البامبع حسس يعمنم، ولذلن مار يعماء هذع العمابات هم رجال الدولع إ   سرا يل 
ولم يب  من الرعبل األول، جيل البنا  سوا شمعون بيريي عل  قيد الحيا . إاسئرجاع األري عن 

باد و  ري  االسئي ان ب رد الفلس ينيين،  الشعس نفسا بمور مبئلفع، ال ئعد جرا م حسبما ئ ول  ا 
إضا ل حسبما ئ ول  سرا يل والواليات المئحد ، ولذلن أمدئنا واشن ن وألمانيا  هي سرا يل، بل 

قامت بنا إ  غي  منذ  الئيحم ت ايباد   إيوبري انيا وإرنسا ما يليم االلا العسكريع ايسرا يليع 
ئ  اآلن، بل  ن حسن  مبارن احئفل بمحرقع غي  إ  أوابر يناير وح 0202حئ  عام  0221
إ  شرم الشيخ قبل أن يئناول يعماء أوروبا العشاء م  أولمرت إ   سرا يل ويشربوا نبس  0226

انئمارع عل  "البرابر " مساء نفس اليوم، ومن فم شعر ويير بارجيع مبارن، كني  سرا يل 
 0221ديسمبر  02بر ألنا راإ  ليفن  ويير  بارجيع  سرا يل يوم ، احمد أبو البي  بالفاالسئرائيجي

 الشنير إ  ر اسع الجمنوريع الممريع. المحفيغي  إ  الم ئمر   حرا بعد ائفاقنا م  مبارن عل  
 

 ثانيا : تحديات ومشاكل رفع الحصار أو كسره
ذاللوحمار غي  وبن نا واسئمرار العدوان علينا  ت الم اومع العظام ، شعبنا، واغئيال قيادا وا 

الشاملع  ايباد وئعذيبا وقئلا، هو جيء من اسئرائيجيع  الفلس ينيوابئ اف وسجن رب  الشعس 
دير ، كما أن جرا منا ضد أحرار الضفع وال دس ال ئ ل وحشيع عن مننجنا منذ الفلس ينيللشعس 
إلس ين واألردن وممر امئأل بنا سجل المناينع إ   الئيوآالف المذابح وأعمال ايرهاس  ياسين

العربيع حئ  اسئ نست معظم الدول العربيع وابئرقت  األق اروئونس ولبنان وسوريا وغيرها من 
أجنيئنا، إمارت جرا منا ئئم إ    ار المساإع الفاملع بين الحكام وبين وأو اننم وشعوبنم، مفلما 

وشنداء ممر  عسكريكم كان يحدث دا ما إ  رإح وسيناء ضد الجنود الممريين، رغم أن الحا
معظمنم من الجيش، ولكنا ئجاهل دماء يم  ا واحب  كاإع المحاوالت الشعبيع لل مام لن الء 
الشنداء. إحمار غي ، وه   قليم محئل من الجو والبحر والحدود البريع بين  سرا يل وغي ، ومعوبع 

كبير بين حماس والسل ع والش ا  ال 0225إ  معبر رإح م  ممر منذ يونيو  الفلس ينيالئوامل 
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بين  األمنيإيما سم  ان  با عسكريا عل  الشرعيع إ  رام هللا، وئوائر ال مم حول الئنسي  
 سرا يل والسل ع ضد حماس وأهل غي ، ومياعم ضلوع السل ع م   سرا يل إ  العدوان عل  غي  

اع بين النظام الجديد حئ  ئعود  ل  "أحضان الشرعيع الفلس ينيع،" فم عيل د. محمد مرس  والمر 
غي  وإاقم مشاكلنم  أهاليوايبوان، أل   بظ ل ك يبع بين نظام ممر الجديد وحماس عان  منا 

عل  غي  أحدث دمارا يحئا   ل   عمار، ومواد  ايسرا يليالمعيشيع بامع وأن سلسلع العدوان 
 .الممريايعمار ئحئا   ل  إئح المعبر، وس  ئع يدات عل  الجانس 

ذ ا كانت ال رارات الدوليع المادر  عن المنظمات الدوليع المبئلفع قد اعئبرت حمار غي  جريمع من وا 
، إ د أكدت هذع ال رارات بامع إ    ار الجامعع العربيع عل  ضرور  رإ  الدوليجرا م النظام العام 

ر ايراد  الحظر. ولما كان رإ  الحظر يعن  أن ئ رر  سرا يل ذلن وهو ما لم يئح   لعدم ئوإ
يعئبر إ  حالع غي  المحئلع من جرا م الحرس، وأدا   الذيالسياسيع ل رارات رإ  الحظر ذلن الحظر 

الجماعيع وإ  معايير نظام روما  ايباد من أدوات المراع، وجريمع ضد اينسانيع وعم  من أعمال 
ودواإ  مبئلفع، وك ن  إناء المنش  للمحكمع الجنا يع الدوليع إ  ظل بي ع  قليميع مئوا  ع ألسباس 

 غي  مار قربانا لئح ي  أهداف األ راف المئوا  ع.
ولذلن لم يب  سوا كسر الحمار وئحدا  سرا يل، وقد جربت ئركيا ذلن بمساند  أس ول الحريع 

. 0202مايو  30األول ب ياد  السفينع الئركيع ماإ  مرمر  الئ  عمفت بنا البحريع ايسرا يليع إ  
 الحملع الفانيع إ  الومول  ل  غي ، وئسئعد حملع فالفع لل يام بنفس المنمع. ولم ئنجح 

إ   أهلناوغن  عن البيان أن محاوالت كسر الحمار ئندف  ل  ئيويد غي  ببعي ما يحئا   ليا 
 البارجيظل الحمار، كما ئندف  ل  ئذكير العالم ب ن سكان غي  يئعرضون يباد  منس ع شكلنا 

 لنا. العسكريدوان وايذالل، وال ضاء عل  قوا الم اومع، وئجفيف مناب  الدعم هو الحمار والع
والمئعا فين م  ال ضيع من  الفلس ينيشاملع ئئجاوي الجند  اسئرائيجيعوالم لوس البحث عن 

األجانس، حيث ئحكم  سرا يل  غ   كاإع المناإذ، كما ئحكم ممر  غ   معبر رإح، م  ئماعد 
عل  الفلس ينيين عموما وعل  حماس بموما  الممريواسئعداء الشعس الئوئر م  حماس، 

 وا غ   المعبر إ  ضوء ايرهاس إ  سيناء.
 
 الخمسة اآلتية: اإلجراءاتتشمل هذه االستراتيجية  

ايجراء األول: قمع عربيع  س ميع لبي  يئم إينا ئسويع مشكلع معبر رإح بين ممر وغي  وئوقي  
مواد ايغافع ومواد ايعمار   دبالوحماس لئ مين إئح المعبر وضمان  ائفا  م  السل ع وممر

 لجنع المعبر الممفلع لل مع.  شرافئحت 
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: ئئعند منظمات الم اومع العربيع بعدم الئحرش بإسرا يل من غي  وئفبيت ائفا  الفانيايجراء 
برامالئند ع،  عدوان عل  غي  م ابل احئرام بمن   سرا يل من ال األوروبيائفا  م  واشن ن واالئحاد  وا 
 .األجلالذي يئرجما الحديث عن الندنع  ويلع  للئند ع،الم اومع 

عاد ايجراء الفالث: ئحل السعوديع وال مع العربيع إ  مساند  غي   مساهمع  أي عمارها محل  وا 
سرا يل وئيويدها بما يليم من احئياجات وميناء وم ار  وانئظام إئح  يرانيع، وإن االرئبا  بين غي  وا 
 الفلس ينيمعبر رإح، وئح ي  ممالحع ح ي يع م  إئح وا     المناإسع السياسيع إ  بدمع الشعس 

 أل ماع  سرا يل بفور  شعبيع ئساندها ال مع العربيع. والئمدي
ايجراء الراب : ئشرف لجنع ال مع عل  حل مشاكل الفلس ينيين إ  الدول العربيع بامع إ  

 أليمات مفل سوريا.المبيمات إ  دول ا
، بحيث العربيبندا دا ما إ  كل ايع م  الفلس ينيايجراء البامس: ئظل مشاكل غي  والشعس 

 ئنش  دبلوماسيع  ع ميع عربيع قويع ئداإ  عن ال ضيع عموما وال دس بموما.
م اومع هذع ايجراءات ئواجا بمسع ئحديات لرإ  الحمار باالئفا  م   سرا يل الئحدي األول: أن ال

، إإذا ئوقف هذا العدوان بضمانات مارت ايسرا يليمارت قامر  عل  حمايع غي  من العدوان 
 الم اومع بمفابع جيش و ني يمول ئسليحنا من المييانيع.

: هو أيمع الع قع بين حماس وممر وإن االشئبان من ب ل ع د  ايبوان الفانيالئحدي 
 اينسانيع وال وميع بفئحا. الدواعي   غ   المعبر رغم كل المسلمين، إئرإ  عن النظام إ  ممر حر 

 الئحدي الفالث هو المئعل  بالمراع بين السل ع وحماس حيث ئ دا هذع الن ا   ل  ئسويئنا.
السعودي حيث دبلت الم اومع عل  الب ين، مما أفار  ايسرا يلي اييرانيالئحدي الراب : المراع 

سرا يل، بامع  ذا   يرع  هذا البرنامض. الذيكان الملن سلمان هو السعوديع وا 
، وئنفيذ هذع الن ا  سيرإ  الئركي ايسرا يليهو أن غي  دبلت إ    ار الئناإس  البامس:الئحدي 

 . ايسرا يلي الئركيالحر  عن ئركيا ويبفف الئوئر 
ضات مفمر  بين المن  ع، ومدب   ل  مفاو  إي النفراجامن الواضح أن هذا البرنامض قد يكون مدب  

ن اذ غي ، وإئح ال ري  المنيونيالفلس ينيين وايسرا يليين بما ي دا  ل  وقف ئوحش المشروع  ، وا 
 لئسويع ال ضيع برمئنا بما إينا ال دس.

سرا يل وئركيا،  و بيعي يران، وا  أن هذا البرنامض يرإ  غي  والم اومع من دوا ر الئ ا   بين  سرا يل وا 
يران، و  مبرر وجود  وينئني، ايسرا يلي العربيالمراع  إييرإ  الحر  عن السعوديع والسعوديع وا 

الفلس ينيع عل  األقل، كما سيكون مدب  ممئايا  األراضي يران إ  ساحع هذا المراع عل  
 لممالحع إلس ينيع وا عاد  بلور  ال ضيع الفلس ينيع.
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رإ  الحمار  وهي  أهداف  سرا يل، هذا البرنامض مدب  لئح ي إيفبرات االقئراح: قد يرا البعي 
ضعف ظاهرئين هما  ن  ئيمن  يعانيم ابل  نناء الم اومع وئجريدها من الس ح، ولكن البرنامض 

عل  غي  ومن   سرا يل من  ايسرا يليلمن  العدوان  واألمريكيعمدا نجاعع الضمانات األوروبيع 
 يالع  إي ذا كان جادا  العربيالئدبل مدا نجاعع  هيإري الحمار مر  أبرا. والن  ع الفانيع 

حرجا من مساند   يران للم اومع إ  ظل ئباذل العرس عن نمرئنا، كالمفل ال ا ل اللنم قن  ممن 
 ال يعملون ويسو هم أن يعمل غيرهم.

لبنان ئبئلف ئماما عن وضعيع إلس ين، المحل المبئار  إيوأبيرا ، إإن إرضيات المراع والم اومع 
الحالين مبئلفع بال ب  ابئ إا  إي، كما أن ع قع  يران وأسسنا م  الم اومع نيونيالمللمشروع 

غي  بب ف  إي ل  ئبل   يران عن مساند  الم اومع  األمريكي اييرانيظاهرا وقد ي دا االئفا  
 لبنان.    إيحيس هللا 

02/6/0202  
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نان أبو عامرعد  
مايو، حين اعئري عدد من المملين الفلس ينيين، المنامرين  00كانت مفاج   سي ع يوم الجمعع 

لحيس الئحرير ايس مي، عل  ييار  أحمد هليل قاضي قضا  األردن للمسجد األقم ، بعد أن قام 
ل ا ا أرضا ، مما أفار  حفيظع المملين، حراس هليل بضرس أحد كبار السن المعارضين لييارئا، وا 

 وأجض االحئجاجات دابل المسجد.
ئفاميل الحادث أن المملين الفلس ينيين إي المسجد األقم  حاولوا من  الضيف األردني من  ل اء 
مامع المملين إيا، حيث احئجوا إور معود هليل  ل  منبر  ب بع م   الجمعع إي المسجد، وا 

ع عل  الئراج  عن  ل اء الب بع، ومعود ب يس الب ابع، ورددوا هئاإات مناهضع لا، مما أجبر 
 آبر بدي  عنا.

مايو، ائنم حماس بئحريي حيس الئحرير عل  مناجمع  03أحمد عليان النا   باسم إئح يوم 
 الضيف األردني.

مايو مس وليئا عن قيام  00لكن ماهر الجعبري، عضو المكئس ايع مي لحيس الئحرير نف  يوم 
اي ييار  وب بع رجل الدين األردني، معئبر ا ما حمل ئعبير شعبي عن نش ا ا وأنمارع باعئر 

 رإي الييارات الئ بيعيع لل دس ئحت حمايع االحئ ل ايسرا يلي.
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 التفكير األممي
، عل  يد ال اضي 0623الجدير بالذكر أن حيس الئحرير ئ سس دابل األراضي الفلس ينيع عام 

عم الحيس وئحليلا لل ضيع الفلس ينيع، لم يسئند  ل  البعد الفلس يني ئ ي الدين النبناني. لكن د
الو ني، بل رب نا ببيرها من قضايا العالم ايس مي مفل االحئ ل األوروبي للدول العربيع ع س 
الحرس العالميع األول ، ومعانا  المسلمين إي بلدان آسيويع كالمين والنند، بعد س و  الدولع 

يعئبرها آبر دولع ب إع، وهنا يكمن جوهر كل مشاكل المسلمين إي ، الئي 0602العفمانيع عام 
 العالم.

اكئف  حيس الئحرير إي معالجئا للمراع م   سرا يل، بئحليل الوض  السياسي، وئوعيع الفلس ينيين 
مما جعلا بمن ا عن الئعري أليع  إ  ، دون المشاركع بعمليات مسلحع ضد االحئ ل ايسرا يلي،

ليس هنان من موقف  سرا يلي محدد ئجاع حيس الئحرير، لكن عدم شمول عنامرع م ح ات منا. 
باالعئ االت أو الم ح ات من قبل الجيش ايسرا يلي، ي دم موقفا  ضمنيا  يسرا يل من الحيس ب ن 
مواقفا الفكريع واأليديولوجيع ال ئسبس  يعاجا  لنا  الما أننا لم ئسفر عن سلون عسكري مسلح ضد 

 ل. سرا ي
لكن الحيس وامل عدم اعئراإا بشرعيع  سرا يل، ووقوإنا ضد الئفاوي معنا، وعدم الرجوع للني ات 

 الدوليع كاألمم المئحد  ومجلس األمن، بل اعئبر ذلن بروجا  عن مبادل الشريعع ايس ميع.
سواء ضاعف حيس الئحرير إي السنوات األبير  من نشا ائا الجماهيريع إي األراضي الفلس ينيع، 

الندوات العامع أو ئعلي  الياإ ات أو ئويي  البيانات، وإي معظمنا ئركي عل  معانا  المسلمين حول 
العالم، وضرور  اسئعاد  الب إع ايس ميع، باعئبارها م دمع أساسيع لحل ال ضيع الفلس ينيع، دون 

 منح البعد اليومي من ئفاع ت الوض  الفلس يني أولويع مئ دمع.
 

 الفلسطينية وحماسالسلطة 
وقفت السل ع الفلس ينيع موقفا  عدا يا  واضحا  ضد معظم إعاليات حيس الئحرير، كان آبرها قيام 

لمن   البربيع،مايو بنمس حواجي أمنيع عل  مدابل ومبار  مدن الضفع  03أجنيئنا األمنيع يوم 
 انع اد م ئمر الب إع الذي أعلن الحيس عن ع دع بمدينع رام هللا.

من حيس الئحرير إي الضفع،  02مايو اعئ لت األجني  األمنيع الئابعع للسل ع الفلس ينيع  32وم وي
وئعاملت معنم بعنف، حيث ئم االعئداء علينم بالضرس الشديد، واعئبر الحيس ئمرإات السل ع 

 ئجاها قمعيع وأعمال بل جع.
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مايو، أن السل ع اسئجابت  02يوم عدنان الضميري النا   باسم األجني  األمنيع الفلس ينيع، أعلن 
 00أكفر من مر  ل لبات حيس الئحرير بئنظيم نشا ائا، لكن ما قاموا با إي المسجد األقم  يوم 

مايو، هو عمل مشين أع   م شرا ب يرا ب ننم جنع عنيفع، وأعمالنم ئ دي يساء  الع قات 
 الفلس ينيع األردنيع.

 البا  حجس اسما، أن "حيس الئحرير جيء من ايس م  مس ول أمني إلس يني أبلغ "المونيئور"
السياسي إي المن  ع، ويرئب  ب يديولوجيع أمميع عالميع أكفر من من ل ات و نيع إلس ينيع، مما 
يجعلا يسبر الساحع الفلس ينيع الدابليع للئعبير عن قضايا ال ع قع للفلس ينيين بنا، وأحيانا  ئضر 

 ع".بالع قات م  الدول الش ي 
وأضاف: "محيح أن حيس الئحرير ال يمئلن مفل حماس بنيع عسكريع ئشكل ب را  عل  السل ع 
الفلس ينيع، لكن مباد ا األيديولوجيع أشد ئ رإا  مننا، إفي حين أن السل ع قد ئمل م  حماس 
، لئفاهمات سياسيع معينع، إي وقت ما، لكن هذع الئفاهمات ئبدو بعيد  ومسئحيلع م  حيس الئحرير

كونا ينظر للسل ع وحماس معا ، ب ننما باعا ال ضيع الفلس ينيع لنسرا يليين، وئبلوا عننا، وب نا 
 يشكل البديل النموذجي لنما".

ولذلن بدت السل ع الفلس ينيع إي موقفنا من حيس الئحرير أكفر مي   لمواقف الدول العربيع الئي 
 ئحظرع، كاألردن، وسوريا، وممر، وغيرها.

ئناقي مبد ي بين حيس الئحرير والسل عن إنو يعئبرها با لعن ألننا أنش ت عبر ائفاقات وهنان 
أوسلو، ودعا لم ا عع االنئبابات البلديع والئشريعيع والر اسيع، والقت المناهض الئعليميع الئي أقرئنا 
، السل ع الفلس ينيع اسئنكارا شديدا من الحيس، إشن ضدها حملع واسعع، إي دروس المساجد

 وئنظيم الوإود للمدارس، لكشف ئعارضنا م  الشريعع ايس ميع أمام الرأي العام الفلس يني.
إي غي ، حيث ئسي ر حماس، يبدو حيس الئحرير أكفر أريحيع من الضفع، إنو يياول نشا ائا 

 مايو. 2بحريع أكفر، وكان آبرها الندو  الجماهيريع الئي ع دها الحيس بمدينع غي  يوم 
مايو، حضرها "المونيئور"، وس  مدينع غي ، بمناسبع الذكرا  05الحيس مسير  شعبيع يوم فم نظم 

 لس و  الب إع العفمانيع. 62الر
وقال حسن المدهون، المئحدث باسم الحيس، "للمونيئور" أن "هدم الب إع العفمانيع هي السبس 

قامع دولع الب إع من  جديد هي وحدها سئمأل الفراذ بضياع إلس ين وباقي الب د ايس ميع، وا 
السياسي الذي ئعيشا األمع ايس ميع، وئحرر إلس ين، ولذلن إإن جيوش المسلمين مدعو  لئوجيا 

وأضاف: "حيس الئحرير  أسلحئنا ضد  سرا يل، بدل ئوجيننا ضد المسلمين إي الب د ايس ميع".
 يرإي كل دعوات الئفاوي م  الينود".
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من حماس بب إنما األيديولوجي، إحين ئدعو الحركع ينشاء دولع  يئ فر موقف حيس الئحرير
وإيما يئعل  باالن سام  ايس ميع،يئمسن الحيس بإقامع دولع الب إع عل  األراضي  إلس ينيع،

السياسي عل  الساحع الفلس ينيع، يحذر الحيس حماس من االقئراس من إئح، بشيع انيالقنا لمرب  
 عمليع الس م.

. يعئبر حيس الئحرير الذي ال يعرف عدد أعضا ا إي األراضي الفلس ينيع، مرئكيا  منما  من أبيرا ..
محور الحركات ايس ميع، بجانس حماس والجناد ايس مي والسلفيين، مما يمنح كوادرع حريع العمل 

 والحركع.
حماس ئبدو وإي حين يوامل الحيس شكواع من اسئنداف السل ع الفلس ينيع لا، إإن ع قئا م  

أقرس، حيث ائف ت حماس م  الحيس عل  البحث عن ال واسم المشئركع بيننما، واالبئعاد عن 
ب اء غي  مئاحع  الب إات الفكريع الئي قد ئفرقنما، رغبع مننما بعدم الومول لمرحلع المدام، وا 

 للعمل أمام الحركات الفلس ينيع.
09/6/0202المونيتور    

 
 ع للقدس وتراجع عن المكتسباتالمبادرة الفرنسية.. ضيا .46

 علي بدوان
بدأت حكومع بنيامين نئنياهو الجديد  مسارها العملي بالئبب  المئئالي إي مراعات ومناكفات 
سياسيع، م  ارئفاع مسئوا المراخ المئبادل بين مكونائنا الحيبيع اال ئ إيع، وبيننا وبين أ راف 

 هرئسوذ.المعارضع الئي يئيعمنا ر يس حيس العمل  سح  
إفي حم  ئلن المراعات ئئدابل كل العناوين المدرجع، الدابليع ايسرا يليع المرإع، والبارجيع 
المئعل ع بالع قات ايسرا يليع م  الواليات المئحد ، ومسار العمليع السلميع الئسوويع البارقع إي 

وع قرار أو مبادر  إرنسيع سبائنا العمي  منذ سنوات  ويلع، وئحديدا م  ئوائر الحديث عن وجود مشر 
 سيئم ئ ديمنا لمجلس األمن السئ ناف العمليع السياسيع الئفاوضيع.

كما بدأت نفس الحكومع مشوار عملنا، بإ    سلسلع من المواقف العمليع الئي ئنيل المييد من 
ء الئراس عل  ما ئب   من عمليع الئسويع، كان مننا عل  سبيل المفال  رح ع اءات جديد  لبنا

المييد من الوحدات االسئي انيع الئنويديع إي قلس األحياء العربيع ايس ميع والمسيحيع إي مدينع 
ال دس وعل  محي نا، كما إي  قدام بنيامين نئنياهو عل  ئسميع ويار  بامع باسم ويار  ش ون 

ع لنا ال دس، وئعيين الليكودي المنيوني المئعمس "ي يف ألكين" وييرا لنا، إي ب و  سياسي
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دالالئنا ال ا عع بالنسبع لممير المدينع ومسار العناوين المع د  أم  إي   ار العمليع السياسيع 
 البارقع إي سبائنا العمي .

إما الذي يجري اآلن بش ن مدينع ال دس إي ظل الحديث عن مشروع ال رار أو المبادر  الفرنسيع 
ليع السياسيع بين ال رف الرسمي الفلس يني بالئشارن م  الواليات المئحد  يعاد       العم

 وال رف ايسرا يلي؟
 

 تنسيق من تحت الطاولة
إي ح ي ع األمر، بدأت الجنود الفرنسيع يعاد  اسئيعاس الوض  الئفاوضي المننار بين الفلس ينيين 

حد  أميركي مضمر، وبئنسي  غير مر ي امن ئحت ال اولعق م  الواليات المئ وايسرا يليين بئرحيس
منذ أن اننارت جنود الويير األميركي جون كيري ب ل العامين الماضيين، بما إي ذلن اننيار ما 
سمي بر"مفاوضات الئ ريس" الئي جرت إي العاممع األردنيع عم ان  وال النمف األول من العام 

0202. 
يسرا يلي وهي المفاوضات الئي انئنت  ل   ري  مسدود نئيجع الئناون األميركي م  ال رف ا

بالنسبع لعد  مواضي  كان أهمنا اسئمرار عمليات ئنويد األري الفلس ينيع واسئي اننا، وابئعاد 
 واشن ن عن ائباع من   الضبو  عل  ال رف ايسرا يلي وئسلي ا عل  ال رف الفلس يني إ  .

مسود  أوليع الدور الفرنسي الذي نئحدث عنا، ظنر عل  الس ح جليا عندما حاول الفرنسيون ئ ديم 
لمجلس األمن لمشروع قرار السئ ناف مفاوضات الئسويع المئوقفع عل  مسارها الفلس يني ايسرا يلي 
كبديل لمشروع ال رار الفلس يني بش ن االعئراف بدولع إلس ين، لكن الفرنسيين ئمنلوا إي حيننا، 

ضيع كما أكد عل  ذلن قبل وبائوا اآلن عل  م ربع من ئ ديم مشروع   ار السئ ناف العمليع الئفاو 
 أيام بلت ويير البارجيع الفرنسي لوران إابيوس.

مشروع ال رار الفرنسي، الذي ئم ئسريس مضمونا، يشير البند األول منا واألكفر أهميع إيا لحل 
، وعل  ئبادل األراضي امن أجل نسخ 0665"دولئين لشعبين"، والذي يسئند  ل  حدود العام 

دامئنا ق. إيما ئحدث المشروع الفرنسي عن قضيع ال دس كمدينع موحد  وكعاممع المسئعمرات وا 
مشئركع، بحيث ئ   األحياء الينوديع والمواق  الم دسع للينود ئحت "السياد  ايسرا يليع" الكاملع، 
واألحياء الفلس ينيع واألماكن الم دسع للمسلمين ئحت سياد  إلس ينيع االحظوا عبار : ئحت سياد  

 ق وهنا ال امع الكبرا بالنسبع لموضوع ال دس.إلس ينيع!



 
 
 
 

 

           22ص                                     3603 العدد:    02/6/0202 سبتال التاريخ:

إيما يعالض البند الفالث الئرئيبات األمنيع عل   ول الحدود الفاملع بين الكيانين، بما إي ذلن ئواجد 
 ويل األمد ل وات الجيش ايسرا يلي إي من  ع األغوار عل  الحدود األردنيع الفلس ينيع م  نشر 

 إلس ين منيوعع الس ح ئماما.قوات دوليع، وبحيث ئكون دولع 
أما قضيع ال ج ين الفلس ينيين إيجري الئعامل والئعا ي معنا ب ري ع مشئركع ومئواإ  علينا ابعيدا 

ال اضي بح نم إي العود   ل  أري اآلباء واألجداد إي إلس ينق، وموال  ل   062عن ال رار 
نناء المراع. م  وض  جدول يمني شبا مفئوح، سواء للمفاوضات  االعئراف المئبادل بين الكيانين وا 

 أو لئ بي  االئفا . 
 

 سقف منخفض
األمر الملفت هنا، أن مشروع ال رار المفئري أو المبادر  الفرنسيع، والئي يجري الئداول اآلن بش ننا 
دابل كواليس الدبلوماسيع األميركيع واألوروبيع وباالئمال والئوامل م  ال رف الرسمي الفلس يني 

 رف ايسرا يلين محي مبادر  نظريع ال ئحمل آليائنا، وئبئعد عن قرارات الشرعيع الدوليع وال
ومرجعيائنا وئنب   ل  ئحت س فنا، لئجعل من من   ما يئم الئفاوي بش نا واالئفا  عليا بدي  

 ل رارات ومرجعيع الشرعيع الدوليع.
جاع الجدار المسدود منذ سنوات  ويلع، وهو ذات الموقف األميركي الذي قاد العمليع السياسيع بائ

ذلن ألن المبادر  الفرنسيع ئكرر المكرر، لكن ب بعع دوليع أوس  نئيجع المشاركع الفرنسيع م  
الواليات المئحد  الئي كانت وما يالت حئ  اآلن الراعي العملي الوحيد لعمليع الئسويع بعيدا عن 

واالئحاد األوروبي، وروسيا، واألمم المئحد ق الئي لم يعد اللجنع الرباعيع الدوليع االواليات المئحد ، 
 أحد يسم  بنا.

واألهم من كل ذلن إي مشروع المبادر  الفرنسيع، أن البموي يسي ر عل  قضيع ال دس، حيث 
ئميل األإكار الفرنسيع نحو ئبني الموقف ايسرا يلي كام  إي ما يبم المدينع العربيع الفلس ينيع 

 رح شك  محدودا من أشكال السياد  الفلس ينيع الشكليع عل  الم دسات ايس ميع الم دسع، حين ئ
 إي المدينع إ  . 

واألمر ذائا إي ال ضايا المئعل ع بالئرئيبات األمنيع ونشر قوات "الجيش ايسرا يلي" إي األغوار، 
ل اليمن الذي واسئبعاد موضوع الجدول اليمني المحدد لئئرن األمور عل  غاربنا ئحت رحمع عام

ئسئفيد منا  سرا يل يحداث المييد من الوقا   الديمبراإيع عل  األري، وبموما إي من  ع ال دس 
والم امع إو  منا   محئلع من الضفع البربيع لجنع  االسئرائيجيوالمسئعمرات الكبرا ذات البعد 

 ئوسيعنا وئسميننا.
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 رد دبلوماسي خجول

وكما ئشير بعي الئسريبات المئوائر  -المبادر /المشروع الفرنسي رد الفعل الرسمي الفلس يني عل  
 يئحفظ عل  المبادر  الفرنسيع بشكل دبلوماسي إا   الكياسع وبجول.  -كل يوم

إالئحفظ الفلس يني الرسمي يدور بموما لجنع موضوع ئبادل األراضي، حيث يمر ال رف 
وئحديدها، وأيضا ئحديد الئواجد "األمني  الرسمي الفلس يني عل  الحد األدن  من ئبادل األراضي

ايسرا يلي" إي األغوار لفئر  انسحاس ال ئئجاوي العامين إ  ، وي الس بميبع أكفر ئشددا إي 
موضوع السياد  الفلس ينيع إي ال دس الشرقيع وجبل النيكل االمسجد األقم  المبارنق ويمرون 

 ل. عل  جدول يمني ال يئجاوي العامين ينناء االحئ 
أما باقي ال وا الفلس ينيع وبموما إما ل منظمع الئحرير الفلس ينيع، إ علنت بشكل واضح 
رإضنا لمن   المشروع الفرنسي ودعوئنا يعاد  بناء كل العمليع السياسيع عل  أساس الرعايع 

 الدوليع وئحت س ف قرارات الشرعيع الدوليع كريمع واحد .
أن مواقف نئنياهو وا ئ إا الحكومي أبعد كفيرا من الم ئرحات  وعل  ضفع الموقف ايسرا يلي، يبدو

الفرنسيع بالرغم من الئعا ي الدبلوماسي معنا من ناحيع األبذ والرد. إفي ننض حكومئا الجديد  لم 
يرد ذكر حل الدولئين    قا، بينما يشكل اسئمرار البناء إي المسئعمرات وئوسيعنا بيارا مسئ بليا 

لموقف معروف جيدا إي المواجنع الشديد  الئي اندلعت بين ر ساء ويار  البارجيع ح ي يا، وهذا ا
 . 0202ايسرا يليع والفرنسيع عند ل ا نم إي ال دس المحئلع إي العاشر من مايو/أيار 

 
 الجدار الديمغرافي 

ع اآلن وم  الحديث عن مشروع المبادر  الفرنسيع، وإي حم  سو  المياودات واألموات السياسي
العاليع دابل " سرا يل" إي مفوف اال ئ ف الحاكم، وبين اال ئ ف والمعارضع، يواجا نئنياهو ومعا 
ئلن األموات الئي ئحملا مس وليع ئمفيع "ال دس الينوديع" من ب ل ئوسي  حدودها ايداريع منذ 

ال بول بمس لع ئ سيمنا حكومئا الساب ع، وا غراقنا بال را واألحياء العربيع الفلس ينيع المحي ع بنا، و 
 إي   ار الئجاوس األولي الذي أبداع م  مشروع المبادر  الفرنسيع.

ئلن األموات ئرئف  ع يرئنا اآلن وهي ئ ول "قدس ينوديع، منيونيع وديم را يع"، مشير   ل  أن 
، عموم سكان ال دس الكبرا اآلن اوإ  بري ع االحئ لق بعد ئوسي  حدودها ايداريع بشكل مئئال

ق ألف نسمع، نحو فلفنم من الموا نين الفلس ينيين اأمحاس األري الح ي يينق، 162يبلغ نحو ا
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ونحو فلفنم أموليون ينود، والفلث األبير ينود مناينع ينئمون لئيارات وقوا "اليمين ال ومي 
 الع ا دي المنيوني". 

عاممع معظم سكاننا ال يئمافلون لذلن ي ول العديد من مناع ال رار ايسرا يلي "ليس فمع إي العالم 
م  كامل النويع ال وميع لدولئنم.  ن السبيل الوحيد للحفاظ عل  ال دس الينوديع كعاممع يسرا يل 

قريع  ل  الضفع البربيع ومواملع بناء الجدار األمني الذي بدأع  01هو  م ح هذا الب  ، بإعاد  الر
 . 0222أرييل شارون إي ال دس إي 

يجس مواملئا جنوبا وغربا كي ئمبح قرا مفل جبل المكبر ومور باهر والولجع، هذا الجدار 
بار  الن ا  البلدي لل دس. هكذا ئعود ال دس لئكون مدينع إينا أغلبيع ينوديع مسئ لع. وبال ب ، 

 ".0665إإننا سئضم إي ن اقنا كل األحياء الينوديع الئي أقيمت بعد 
09/6/0202  الجزيرة نت  الدوحة  

 
 رائيل و"حماس": محطات لب"قطار التهدئة"إس .47

 سمدار بيري
عل  ملفمون إي يوم االحد لي  الإئع كبير  عل  مدبل بيت ال ائل حسن س مع إي مبيم بان 

م بدا بسبس ئب ي ا لعمليئين انئحاريئين  26يونس ل ج ين. ال  جانس مور  س مع الذي حكم 
وضعت أسماء الجنود ايسرا يليين  األرقاموبدال من إي ال دس، ر سمت ساعع.  01إي الحاإلع رقم 

، والذين إي اغلبيئنم ئم قئلنم. المكان «حماس«الذين ئم ب فنم عل  يد الذراع العسكريع لر
المبمم للساعع الواحد  سجل اسم آإي ساسبورئس، واي ن سعدون إي المكان المبمم للساعع 

فع، وإي مكان الساعع الرابعع جندي حرس الحدود نسيم الفانيع، ورونين كرماني إي مكان الساعع الفال
 وليدانو، وإي البامسع شاحر سيماني، وإي السادسع نحشون إاكسمان، وإي السابعع ساسون نولاير، 
وإي الفامنع جلعاد شاليت، وإي المكان المبمم للساعع الئاسعع كئس اسم م ائل غوالني اورون 

الف فع  األرقامامد، والذي ال يعرف مكان قبرع. مكان شا ول، الذي قئل إي عمليع الجرف الم
وضعت ع مات س ال باللون ال ائم، المب وإون الذين سي ئي  – 00و 00، 02الساعات  – األبير 
 دورهم.

اسم الم يم هدار غولدن، ضاب  إي وحد  غفعائي، الذي ق ئل إي الجرف المامد وئم ابئ اف 
من غي ، ئحدفت معا، قال  أعمالنر عل  الساحع. لكن رجل جفئا ال  دابل نف  إي رإح، ال يظ

إي اللعبع الوحشيع الئي ئحدث »جفئا كجيء من ائفا  ئند ع.   عاد  ن هنان ائماالت من اجل 
ب ن الجفع سئسئعمل كورقع مساومع من  ايشاراتاآلن، يمكن االإئراي أن الذراع العسكريع ئبعث 
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أن غولدن هو من أقرباء ويير الدإاع  أيضاون إي احماسق يئذكر »، قال، «سراح أسرا     اجل 
أنا منذ الجرف المامد، رإي يعلون كل االقئراحات الئي مدرت من  أيضاموشيا يعلون، ويعرإون 

 «.غي 
كجيء من أي مف ع مسئ بليع، يمكن الئعرف علينا « حماس«بالنسبع لر األسراأهميع ا    سراح 

ئعندنا بالدم، جيل بعد جيل، ولئشل أيدينا اذا ئنايلنا عن »لياإ ع: من العنوان المسجل إي بدايع ا
، لن يساعدع هذا. إفي مف ع ايسرا يليين، س مع نفسا الذي ئل بت يديا بدم عشرات «األسرا

،  ال أنا سيبر  من السجن إي «حماس»، ورغم ئنديد «ممنوع ا    سراحا«شاليت ئم ئمنيفا كر
 ي  سرا يلي رإي  المسئوا.ئابوت، كما ي ول ممدر أمن

إي ال  اع والبار ، « حماس»الساعع الئي ئوجد قبالع بيت حسن س مع ئئكئن إو  ر وس قاد  »
وعل  رأسنم بالد مشعل. ي ول البروإيسور مبيمر أبو سعد ، محاضر إي العلوم السياسيع إي 

 يل واحماسق، إان عل  بلفيع الشا عات حول مف ع الئند ع بين  سرا»إي غي   األيهرجامعع 
 «.ع مات الس ال الف ث جاءت لئ ول  ن هنان بيارا آبر، ويمكن أننم ي عدون لنا المفاجآت

، إان هنان شبميات رإيعع ايمكانومن اجل من  مفاجآت كنذع وئ جيل المواجنع ال ادمع ب در 
  الذي يعمل باسم غي   عمارئعمل من وراء الكواليس: الدبلوماسي ال  ري محمد عمادي، ر يس لجنع 

وئكليف من أمير ق ر الشيخ ئميمن نيكوالي ملدانوف، ويير البارجيع البلباري األسب ، المبعوث 
المئحد  للش ون الفلس ينيعن موس  أبو مريو ، النا س الساب  لبالد مشعل،  األممالشبمي لر يس 

 إي المنا  . األعمالن الجنرال يوآف مردباي، منس  «حماس«ر يس المكئس السياسي لر
ب ل ييارئا إي الدوحع إي الشنر الماضي، كشف لي موظف رإي  المسئوا إي ويار  البارجيع 

عمادي حل ضيفا »ال  ريع عن أنا ئوجد ل اءات سريع بين الجنرال ايسرا يلي والوسي  ال  ري. 
، «ل العربيعإي احدا الدو  أبراف ث. والئ   يوآف م  عمادي مر   –عند يوآف إي  سرا يل مرئين 

ئفاهمات حول الحاجع الملحع   ل إي هذع الل اءات ئم الئومل »هذا ما كشفا الموظف ال  ري. 
ومن  الجولع العسكريع ال ادمع. كان منما لنا الئوضيح  اينسانيعغي ، وع   الش ون  يعمار

واريخ عل   سرا يل. . ال أحد يريد مايرهاسغي  وعدم ئمويل   عمارللجنرال ب ننا نريد المساهمع إي 
 «.احماسق ضعيفع ومئعبع

االسياسيع وليس العسكريعق، هي ئبني الئند ع « حماس»يئضح اآلن أن الرسا ل حول رغبع قياد  
 األول بعيد  المدا م   سرا يل. هذا ما مدر من غي  بعد شنرين من الجرف المامد. إي المرحلع 

مح لنم البرو  من  أعمالكانوا رجال   سرا يل، ئم ابئيارهم لن ل   ل ال  اع والدبول محليين س 
 الرسا ل الضبابيع، لكنا ئم ئجاهلنم إي ال رف ايسرا يلي.
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المواريخ، وقد ئمت      لوقف « ب ع الشرو  العشر »ه الء الوس اء   ع اءبعد شنر ئم 
اسئجابت  سرا يل   ذا أعواموال ابلع للئمديد بمسع « مد  عام»مياغع وفي ع حول الئند ع المئدحرجع 

وضعت »بشكل منظم.  األمرئدرس هذا « حماس»ممدر  سرا يلي قال  ن «. حماس»لم الس 
المدمر ، ئحدفوا عن الضا  ع والي س عند من ال منايل لنم، وقدموهم  األحياءبناء  يعاد ب ع 

ضاإعك اقع كامنع ووضعوا قا مع لممادر الئمويل.  وإئح م ار وميناء   قامعذلن  لس   ل  وا 
سرا يل دون قيود  ل المعابر   «.ممر وا 

. لكن الممدر أبيسإي ئل « الكرياع«من مكئس ر يس الحكومع و أيضاالمحاولع الفانيع رإضت 
كل دبلوماسي غربي وكل  بإحا عل د بدأت »لم ئئراج  عن ذلن. « حماس»ايسرا يلي ي ول  ن 

المئحد ، وعملت عل   األممومبعوث  بياألورو االئحاد   ل يارت ال  اع، وئوجنت  أجنبيعشبميع 
، ال يمكن باييجاسلم ئردوا   ذائعديل قا مع الشرو  العشر ، و لبت من الوس اء ال ول يسرا يل: 

 «.وقف الجولع ال ادمع من المواجنع العسكريع
 

 خضار وفواكه من غزة
من ال  اع  األبير  ألسابي ابالئدريض ابر  إي  ايغ  ، وبعد أن بدأت  سرا يل بفئح األفناءإي هذع 

ال  اع،   ل واألدوات  األموالنحو ألف شبم يومياق، وبعد أن حملت ق ر عل  المواإ ع لن ل 
وسجلت عل  اسمنم لمن  ن ل هذع  –ألف شبم من غي  عل  مواد البناء  60وبعد أن حمل نحو 

ضات، مباشر  أو غير مباشر . ال مفاو »الجانس ايسرا يلي مممم:  – ايرهابيع األنفا المواد لبناء 
 «.ال يجس الجلوس وانئظار االئفا 

، ي ول الممدر رإي  «من الئحرش بإسرا يل ايرهابيعحماس ئمن  المنظمات »الندوء يسود أكفر. 
سرا يل ئكاإ نا بالرب  م  الباي ايسرا يلي ومشروع الئحليع. ئم وض  »المسئوا.  آبر  أنبوسوا 

 «.من  سرا يل ي ضاإللمياع، وب  كنربا ي 
ق ر ال  ع بالد مشعل عل  المسئجدات   ل إي يوم السبت الماضي بر  أبو مريو  من غي  

عل  الوفي ع   سرا يليعوعري الوفي ع الئي ماغنا الوسي  البلباري ملدانوف. وليس هنان أي بممع 
سنوات كما  الئي ئئضمن آبر اقئراحات الئند ع. الحديث ال يدور عن ئند ع لمد  بمس أو عشر

نار كامل من غي  وسئحملون عل  رإ  ئدريجي      : أع ونا وقف أبرانشر بل عن معادلع 
 سرا يل عل    ل من  سرا يل وممر وامئيايات اقئماديع مننا ئمدير الفواكا والبضار  لنغ  

ا يمكن حساس الضفع البربيع. وكلما ممد هذا الحل عل  اري الواق ، كما ي ول ذلن الممدر، إان
 «.حسن السلون»ئمديدع ومنح البييين امئيايات بسبس 
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م ار إي غي . إي هذا السيا  يجس الئمييي بين   قامعأهم أسس الئند ع عل   ري  االئفا  هو 
قمر الملن سليمان إي السعوديع   ل ال ياد  السياسيع لحماس إي غي  الئي ئبحث عن قنوات ئ دي 

. وقد  يران ، وبين الذراع العسكريع الممممع عل  الملع م  ومكئس الر يس السيسي إي ال اهر 
 الما أن  سرا يل ئعئري عل  « ائفاقات»أو « ئفاهمات»ئحدفوا إي الذراع العسكريع أنا لن ئكون 

سراح أسرا حماس. من غير ميناء ليس هنان ما      الميناء البحري إي غي  وئرإي   قامع
ميناء؟ لم نمس »  رإي  المسئوا إي الجيش ايسرا يلي: نئحدث عنا. وإي الم ابل ي ول ضاب

 «.بالجنون بعد. إي هذع المرحلع لن يحدث هذا
ميناء، إيئوق  أن ينش  ب ف حول الرقابع عليا حئ  ال يئحول ال    قامعئم االئفا  مبد يا عل    ذا

ذ قو  ئركيع ائركيا عضو ال  اع. حماس ئ ئرح رقابع حلف النائو بئنفي  ل لئدإ  الس ح  أساسيعقنا  
إي النائوق.  سرا يل لن ئواإ  عل  الئدبل الئركي، وهي سئممم عل  أن ئكون هي المس ولع عن 

ميناء غي ، كما   ل عل  كل ما يبر  من ويدبل « أعين الكئرونيع»الرقابع والمئابعع من ب ل 
 .األبرايحدث إي المعابر 

، ي ول مراقس «ن من  الجولع ال ادمع من المواجنعمحيح أن ال رإين،  سرا يل وحماس، يريدا»
ومكئس   س نبول، ال اهر ، الدوحع، أبيسإي ئل « الكرياع«اجنبي يئاب  ئبادل الرسا ل بين ال دس و

«. األمرلكن رغم الئ ارير والشا عات، ليس مضمونا نجاح هذا »المئحد  إي نيويورن.  األممر يس 
ليس هنان سبس »ئفاهمات إمن المعس ئح ي  االئفا .   ل ئم الئومل   ذاحسس ئ ديرع حئ  
،  رهابيعسئسئمر  سرا يل إي اعئبار حماس منظمع . »األجنبي، ي ول المراقس «لل  وس واالحئفاالت

 «.وحماس بدورها ال ئنوي االعئراف بوجود دولع  سرا يل
ير  اآلن لمن  حماس ئبذل الجنود الكب»ووجدت أنا أكفر ئفا ال:   سرا يليئحدفت م  ممدر 

سرا يل ئييد كميع مواد البناء  اي   المنظمات الفاعلع من  غي ، وئييد  يعمارضد  سرا يل، وا 
ئحسين «و« اينسانيعالمساعد  »ئماريح العبور من غي  ال  الضفع. نحن نعمل ئحت عنوان 

فاهمات قام إي أع اس الدمار الذي ئسببت با عمليع الجرف المامد. وبفضل الئ« مسئوا الحيا 
قامعمبعوث ق ري بن ل م يين الدوالرات لدإ  الروائس  مبن  مئعدد ال ب ات،  21حي جديد يشمل  وا 

 سيسم  باسم الشيخ حمد آل بليفع، والد اليعيم ال  ري.
حماس دبلت إي حالع من الفوض  بسبس احئمال حمول »، ايسرا يليحسس هذا الممدر 

 اع. والع قع بين حماس ونظام السيسي إي ممر وملت ال  اداعشق عل  الدعم والئ ييد إي ال 
إ   قررت ال اهر  رإ  الضب  عن حماس، وش س حماس االسياسيعق  األبير  األيامدرن أسفل. إي 

. وم  شنر رمضان يفئحون معبر رإح، وممر ئع ي قياد  حماس ايرهاسمن قا مع منظمات 
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،  رهابيعسيناء وئسلل مجموعات   ل  لألنفا فر ح أعمالئم الكشف عن   ذاالشعور بالمس وليع: 
 «.كل شيء من جديد  غ  سيئم 

«احرونوتيديعوت »  
02/6/0202  األياب  راب هللا  
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