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  26  :كاريكاتير
***  

  
  م يطلب الدعم السياسي والمالي من لجنة المتابعة في اجتماعها بالدوحة اليوعباس: أبو ردينة .1

إن الرئيس " األيام"قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في حديث لـ: عبد الرؤوف ارناؤوط
في ) السبت(محمود عباس سيطلب من لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية في اجتماعها المقرر اليوم 

دمة بما فيها إمكانية التوجه العاصمة القطرية الدوحة، الدعم السياسي والمالي واالتفاق على الخطوات القا
كما جرت العادة فإن الرئيس "وقال أبو ردينة . إلى األمم المتحدة في حال استمرار مأزق عملية السالم

عباس سيضع لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية في صورة االتصاالت األخيرة بعد الرسالة التي تلقاها 
نياهو، وسيجري تقييم األمور منذ آخر اجتماع للجنة المتابعة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت

". فيما يتعلق بالجهود المبذولة في محاولة إلخراج العملية السياسية من مأزقها بسبب التعنت اإلسرائيلي
سيضع الرئيس عباس االجتماع في تفاصيل ما تم على صعيد المصالحة الفلسطينية "وأضاف أبو ردينة 
وكان الرئيس عباس وصل، عصر أمس، إلى العاصمة القطرية في ". ت األخيرةفي ضوء التطورا

إلى مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في أعمال المنتدى االقتصادي ) األحد(مستهل جولة تقوده يوم غد 
العالمي ولقاء القادة األتراك قبل أن يتوجه في السادس من الشهر الجاري إلى العاصمة الفرنسية باريس 

لقاء الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هوالند في قصر االليزيه ليصبح بذلك ثاني زعيم عربي يلتقي ل
  . الرئيس الفرنسي بعد العاهل المغربي الملك محمد السادس
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سيجري في اجتماع لجنة المتابعة العربية التشاور والتنسيق واالتفاق مع "وأشار أبو ردينة إلى انه 
ليس هناك أي تقدم في عملية السالم إذ ال "وقال ". طوات في المرحلة القادمةاألشقاء العرب على الخ

وأضاف ". زالت المواقف اإلسرائيلية غير كافية ولم تلب ما هو مطلوب من أجل عملية سالم ذات معنى
إذا لم يحصل أي تقدم سياسي حقيقي من خالل اللجنة الرباعية والواليات المتحدة األميركية فانه سيتم "

واعتبر أن ". بحث التوجه إلى الجمعية العامة لالمم المتحدة عندما تصل األمور إلى طريق مسدود
مطلوب دعم عربي سياسي "وقال " استمرار إضاعة مزيد من الوقت واستمرار الضبابية ال تخدم احداً"

تعرض لتدمير ومالي لمواجهة التحديات والحفاظ على الوجود الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس التي ت
التلويح اإلسرائيلي "وشدد أبو ردينة على أن ". كامل فضال عن استمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيلي

بانسحابات أحادية كما عبر عنه وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك والحديث عن الدولة ذات الحدود 
 فقط إلغاء قضيتي القدس والالجئين المؤقتة هي أمور نحن نرفضها وهي لن تؤدي إلى سالم وهدفها هو

من جهة ثانية، من ". وهي خطوة مرفوضة بالكامل من قبل القيادة الفلسطينية ولن يقبل بها أي فلسطيني
إلى مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في أعمال المنتدى ) االحد(المقرر أن يصل الرئيس عباس يوم غد 
اركة العديد من القادة والزعماء والمسؤولين من مختلف أنحاء االقتصادي العالمي الذي ينعقد هناك بمش

وسيلقي الرئيس عباس . العالم والذي من المقرر أن يفتتحه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان
كلمة في المنتدى ويلتقي على هامشه، كما قالت السفارة الفلسطينية في أنقرة، مع الرئيس التركي عبد اهللا 

وزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو إضافة غول ورئيس ال
وذكر أبو ردينة أن الرئيس عباس سيتوجه في السادس من . إلى عدد من القادمة المشاركين في المنتدى

الشهر الجاري إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هوالند في مقر 
وأشار أبو ردينه إلى أن الرئيس عباس سيهنئ الرئيس الفرنسي الجديد على فوزه في . ليزيهاال

االنتخابات وسيبحث معه المأزق الذي تمر به عملية السالم والجهود الواجب بذلها من اجل إنقاذ العملية 
  .إضافة إلى التطورات على صعيد المصالحة الفلسطينية والتطورات اإلقليمية والعالمية

  2/6/2012األيام، رام اهللا، 
  

   يشارك في منتدى االقتصاد العالمي بتركياعباس .2
في منتدى االقتصاد العالمي الذي ) أبو مازن(يشارك الرئيس محمود عباس : "الشرق األوسط" –لندن 

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، في بيان لها، أمس، إن . سيعقد في مدينة إسطنبول التركية، غدا
من المقرر أن يلتقي أبو مازن نظيره التركي عبد اهللا غل، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، 

وأضافت أن إسطنبول شهدت حضورا مكثفا لدولة فلسطين في . ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو
في المؤتمرات الدولية المنعقدة فيها، مبينة أن فلسطين شاركت في منتدى تحالف الحضارات الذي عقد 

وبينت السفارة أن لجنة . المدينة، ممثلة بوزير األوقاف محمود الهباش، وسفيرها لدى تركيا نبيل معروف
فلسطين المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي تعقد ابتداء من اليوم، 

ابعة التي عقدت بإندونيسيا في اجتماعها األول بإسطنبول، بناء على قرار مؤتمر االتحاد في دورته الس
  .الماضي بتشكيل لجنة لفلسطين) كانون الثاني(يناير 

  2/6/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  في انتخابات الرئاسة المصريالسلطة الفلسطينية تنفي دعم شفيق  .3
نفى مصدر فلسطيني رسمي، تدخل الرئاسة في دعم الفريق أحمد شفيق في انتخابات : )يو بي آي(

سياسة "وقال مصدر في بيان إن . سة المصرية في وجه مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسيالرئا
السلطة الوطنية الفلسطينية قامت دوماً على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإن السلطة 

  . "سوف تحترم اختيار الشعب المصري
 من حركة فتح محمد دحالن، تحدثت عن اجتماع عقد وكانت مواقع إخبارية مقربة من القيادي المفصول

مؤخراً في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا ضم كال من ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة ونبيل 
شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونمر حماد المستشار السياسي للرئاسة الفلسطينية برئاسة 

  .الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة المصريةالرئيس محمود عباس وذلك من أجل دعم 
  2/6/2012الخليج، الشارقة، 

  
   شرق خان يونساإلسرائيلي مسؤوليتها عن عملية قتل الجندي  تنفيسرايا القدس .4

نفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن عملية قتل الجندي : غزة
  .وب قطاع غزةالصهيوني شرق خان يونس جن

إن السرايا لم تعلن تبنيها للعملية، "وقال الناطق باسم السرايا أبو أحمد في تصريح إلذاعة القدس المحلية 
ودعا أبو أحمد وسائل اإلعالم لتحري الدقة في نقل  ".ونحن لم يكن لنا نشاط في تلك المنطقة هذا اليوم

  .د االحتالل الصهيونيالمعلومات، مؤكدا مباركة السرايا ألي عمل مقاوم ض
  1/6/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 من حق المقاومة الدفاع عن الشعب الفلسطيني: إسماعيل رضوان .5

إن من حق المقاومة الدفاع " :إسماعيل رضوان. قال القيادي في حركة حماس د: محمد جاسر - غزة
  ". لمزارع وبيوت المواطنينعن الشعب الفلسطيني في ظل استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي

العبرية، الجمعة " هآرتس"وكانت قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي قد حملت في بيان لها نشرته صحيفة 
المسئولية الكاملة عن عملية قتل الجندي الرقيب أول نتانئيل موشياشفيلي " حماس"، حركة 1-6-2012
  .طاع غزةمن عسقالن بصفتها الجهة المسيطرة على ق)  عاما21(

، أن هدف تلك التهديدات اإلسرائيلية التي ترافقت "فلسطين أون الين"رضوان في تصريح لـ. وأوضح د
  .من التصعيد اإلعالمي على لسان قادتها، هو التحريض على المقاومة الفلسطينية وسكان قطاع غزة

 محذراً في الوقت ذاته وبين أن هناك نية عدوانية مبيتة من قبل االحتالل اإلسرائيلي على القطاع،
" الفشل"من مغبة االنزالق إلى ارتكاب أي حماقة ضد غزة، مؤكداً أن نتيجتها ستكون ) إسرائيل(

  .لالحتالل
إن غزة لن تكون لقمة سائغة، ولن يكون الطريق إليها مفروداً بالورود :" وأضاف القيادي في حماس

  ".والرياحين
  2/6/2012فلسطين اون الين، 
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  وحماس ملتزمة بالتهدئة..التصعيد في غزة يتحمل مسؤوليته االحتالل: صريالممشير  .6
مشير المصري االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية التصعيد الذي جرى " حماس"حمل القيادي في حركة : غزة

وقتل فيها جندي إسرائيلي، كما استشهد مقاوم ) 6|1(على حدود قطاع غزة الجنوبية اليوم الجمعة 
  .كد أن لغة التهديد والوعيد ال تخيف الشعب الفلسطينيفلسطيني، وأ

ملتزمة بالتهدئة في إطار التوافق  حركته  على أن" قدس برس"وشدد المصري في تصريحات خاصة لـ 
أعتقد أن العدوان على شعبنا الفلسطيني يتحمل مسؤوليته االحتالل، ألنه ال يفتأ وال : "الوطني، وقال

ي قطاع غزة، وبالتالي لغة التهديد والوعيد لن تخيفنا، ومن حق الشعب يتوانى في توغالت جزئية ف
  .التهدئة قائمة، وهي جاءت في إطار توافق وطني. الفلسطيني أن يدافع عن نفسه

  1/6/2012قدس برس، 
  

 شرٌّ قبل الربيع العربي وبعدهالفلسطيني االنقسام : أبو مرزوق .7
 أن حركته تسعى إلنهاء ، الدكتور موسى أبو مرزوق"حماس"أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

  .االنقسام بغض النظر عن الظرف السياسي القائم في المحيط العربي
إن حماس تعتقد أن االنقسام شٌر كله قبل ": "الفيسبوك"وقال أبو مرزوق في تصريح نشره على موقعه في 

  ".عربي التعامل مع انقسام فلسطينيالربيع العربي وبعده وال يفضل القادمون الجدد في المحيط ال
لم تطرح : "وعلى صعيد حكومة التوافق المنوي تشكيلها برئاسة الرئيس محمود عباس، قال أبو مرزوق

  ".أي أسماء في اللقاءات لوزارة الكفاءات الفلسطينية وتم تأجيل ذلك للقاء القادم
 أي من الوزراء على أي طرف، كما وشدد على أن جميع الوزراء يجب أن يكونوا بالتوافق، ولن يفرض

  .أنه ليس ألي طرف حصة في الوزارة
  1/6/2012فلسطين اون الين، 

  
 نفذتها ستعلن في الوقت المناسب" سرايا القدس"نبارك عملية كسوفيم وإذا كانت : شهابداود  .8

 الجهاد نحن في حركة": "قدس برس"قال داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد االسالمي لوكالة : غزة
االسالمي نبارك أي جهد مقاوم ضد االحتالل، وبالتالي نبارك هذه العملية البطولية ونعتبر انها جاءت في 
اطار الرد الطبيعي على جرائم االحتالل وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، سواء كانت هذه 

في اطار المقاومة المشروعة للشعب العملية بفعل منظم او بفعل غير منظم، ألنها في النهاية تأتي 
  ".الفلسطيني في مواجهة االحتالل

 1/6/2012قدس برس، 
  

 لجان المقاومة في فلسطين تحذر العدو من ارتكاب أي حماقة ضد القطاع .9
باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية التي استهدفت موقع عسكري صهيوني شرق : غزة

 وأسفرت عن مقتل جندي صهيوني واستشهاد مقاوم ،)6-1(وم الجمعة مدينة خان يونس صباح الي
  .فلسطيني 

تأتي في إطار "نسخةً منه، إن هذه العملية " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت اللجان في بيانٍ لها، تلقى 
  ".الرد الطبيعي لشعبنا على جرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته
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لجان المقاومة العدو الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد قطاع غزة، مشددة على أن وحذرت 
 .المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام أي تصعيد صهيوني وسترد بكل ما تملك من قوة

  1/6/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 السلطة لن تقف مكتوفة األيدي حيال أي تصعيد في غزة: أبو عين .10
 أي عدوان إسرائيلي على الشعب ،زياد أبو عين" فتح"أدان عضو المجلس الثوري لحركة  :رام اهللا

 وتجنيب ،عمل نضالي يحقق االجماع الوطني"الفلسطيني، ودعا الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على 
  ".الشعب الفلسطيني أن يكون ضحية ألجندة هذا الفصيل أو ذاك من فصائل المقاومة

 تعليقًا على التصعيد اإلسرائيلي على الحدود ،"قدس برس"ن في تصريحات خاصة لـ وقال أبو عي
: ، والذي نجم عنه مقتل جندي إسرائيلي واستشهاد فلسطيني)6|1(الجنوبية لقطاع غزة اليوم الجمعة 

. ويحقق الحرية للشعب الفلسطيني نحن مع األمن والسالم للشعب الفلسطيني والنضال بما يخدم القضية"
ونحن بحاجة إلى أن نأخذ على عاتقنا قرارا واحدا بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطينب، وأن أي 
عمل نضالي يجب أن يحقق االجماع الوطني، وأن يكون هناك برنامج وطني للكفاح، ألانه عندما تختلف 

  ".االجندات لهذا الفصيل أو ذاك سيكون شعبنا ضحية ألي مغامرات
 إلى أن السلطة الفلسطينية لن تقف مكتوفة األيدي أما أي عدوان يستهدف الشعب وأشار أبو عين
والسلطة هو موقف داعم للشعب الفلسطيني بكل تأكيد، ولن تقف " فتح"موقف حركة : "الفلسطيني، وقال

  .السلطة مكتوفة األيدي أمام أي عدوان يتعرض له الشعب الفلسطيني
  1/6/2012قدس برس، 

  
 يحها حول استبعاد مشاركة وزراء سابقين بحكومتي غزة ورام اهللا بحكومة الوحدةحماس توضح تصر .11

في القاهرة » الحياة« أنه عندما صرح لـ ،عزت الرشق» حماس«أوضح عضو المكتب السياسي لحركة 
بأنه سيتم استبعاد كل الوزراء السابقين في حكومتي غزة ورام اهللا ألن الحكومتين بشخوصهما كانتا 

 لالنقسام، إنما قصد أنه سيتم استبعاد كل الوزراء في الحكومات السابقة التي تولّت المسؤولية في عنواناً
 .فترة االنقسام، ولم يقصد أن الوزراء الحاليين بشخوصهم هم عنوان لالنقسام

  2/6/2012الحياة، لندن، 
  

 ة في لبنانعين الحلو مخيم  عادت إلى"الشبكة الفلسطينية" .12
 يوما 20التي فرت من مخيم عين الحلوة قبل نحو » الشبكة الفلسطينية« موضوع تحول: محمد صالح

بعد االعالن عن عودة عدد » لغز«، إلى »القاعدة«و» جند الشام«و» فتح اإلسالم«وأفرادها ينتمون إلى 
  .وظهورهم مجددا في زواريب المخيم» مهمتهم السورية«من أفرادها إلى المخيم من 

 فلسطينية أن شهود عيان أفادوها أن كال من محمود منصور وهيثم الشعبي شوهدا وتؤكد مصادر أمنية
  .يتجوالن في المخيم وهما من بين الذين وردت اسماؤهم بين افراد الشبكة

اعاد طرح عدد من االسئلة، بينها هل فعال » الشبكة«وتشير المصادر الى ان هذا الظهور الجديد ألفراد 
نية وعددهم سبعة ومن بينهم ابو محمد توفيق طه واسامة الشهابي ومحمد ان عناصر الشبكة الفلسطي

  العارفي قد غادروا المخيم فعال؟ ام تواروا عن االنظار طوال تلك الفترة ثم ظهروا من جديد؟
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تتابع المصادر أن معلوماتها تشير الى أن ابو محمد توفيق طه المتهم بتأليف خلية تكفيرية ضمن الجيش 
  .م يغادر المخيم برغم كل ما تردد في هذا الشأناللبناني، ل

مجددا بوجود مخطط امني يسـتهدف » الشبكة«واعربت المصادر عن خشتيها من ربط ظهور افراد 
 .المخيم من خالل اعادته الى الواجهة من الزاوية االمنية

 2/6/2012السفير، بيروت، 
 

  راض فلسطينيةأل "لباناههأو"نقل مستوطني  توصي ب اإلسرائيليةالمؤسسة األمنية .13
أن جيش االحتالل اإلسرائيلي ، الناصرة من  برهوم جرايسي، عن2/6/2012، الغد، عمانذكرت 

 في منطقة رام اهللا المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، أراضي ،يخطط لتسليم عصابات المستوطنين
 معسكرا له، فيما ينوي الجيش  وأقام عليها1970فلسطينية بملكية خاصة، كان قد صادرها في العام 

 .تحويلها إلى مستوطنة
إن الجيش يعرض على الحكومة تسليم عصابات المستوطنين في البؤرة " هآرتس"وقالت صحيفة 

في منطقة رام اهللا، وهذا بعد أن أقرت المحكمة " بيت إيل"التابعة لمستوطنة " اولبانا"االستيطانية 
ي هذه البؤرة، كونها قائمة على أراض بملكية خاصة يطالب اإلسرائيلية إخالء وهدم خمسة مبان ف

 .أصحابها بتحريرها
وحسب الصحيفة، فإن خطوة جيش االحتالل تتعارض حتى مع قرار سابق في المحكمة العليا 
اإلسرائيلية، يمنع استخدام أراض مصادرة لغايات عسكرية، الستخدام مغاير، والمفارقة أيضا هنا، أن 

م أراض بملكية خاصة لعصابات المستوطنين رغم أن قرار المحكمة اإلسرائيلية الذي الجيش ينوي تسلي
 .يدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة، جاء بناء على أن المباني مقامة على أراض خاصة

 مستوطني قطاع غزة سابقاً  ذكرت أن،”معاريف“ صحيفة ، أن2/6/2012، الحياة، لندنوأضافت 
 التي وعدوا بها لن تصلهم بعد 40 تلقوا خبراً من الجيش بأن البيوت المتنقلة الـ 2005 الذين أجلوا عام

وأضافت أنه في حال نجحت المؤسسة . ”هأولباناه“أن تقرر تخصيصها للعائالت التي سيتم إخالؤها من 
لحكومة ستحاول االنتقال إلى المباني المتنقلة، فإن ا” هأولباناه“األمنية في مسعاها إلى إقناع مستوطني 

الذي أمرت المحكمة بإخالئه حتى نهاية ” ميغرون“تطبيق النموذج ذاته على الحي االستيطاني الكبير 
، أي تلك التي صادرها جيش ”أراضي دولة“الشهر المقبل، أي نقل المستوطنين إلى تلة قريبة على 

 .”ألغراض عسكرية“االحتالل 
 

 سحاب احادي الجانب من الضفة منسقة مع نتنياهوراك حول االناقد تكون تصريحات ب :رتسآه .14
اثار تلويح وزير االمن اإلسرائيلي إيهود باراك بانسحاب أحادي الجانب من الضفة ردود فعل فلسطينية 

 اعتبرتها ،فبينما قوبلت تصريحات باراك بانتقادات شديدة من وزراء واعضاء كنيست. واسرائيلية
 اال ان ما ، وهي ردود فعل معروفة ومتوقعة،س حدود الدولة المؤقتةالسلطة السلطة محاولة جديدة لتكري

اثار االستغراب واستدعى التساؤل هو صمت رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما دفع صحيفة 
الى طرح السؤال اعاله والذي يتضمن اجابة ضمنية بوجود تنسيق بين الرجلين اللذين تسود " هارتس"

  .اما كبيرا في القضايا االستراتيجية، كما يرى خبراء،عالقتهما انسج
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ويرى محللون أن تصريحات باراك غير واقعية في الوقت الحالي، إالأنها تشير إلى تنامي قناعات لدى 
 .القيادة السياسية اإلسرائيلية باستحالة بقاء الحال على ما هو عليه

 1/6/2012، 48عرب 
 

  ا أنه ال يمكن احتالل عواصم اجتياح بيروت علمن: ناحوم برنياع .15
 والحرب التي 1982 أمس، أن اجتياح بيروت عام،” اإلسرائيليين“رأى أحد كبار المحللين : آي .بي .يو

حدود القوة، وأنه ال يمكنها احتالل عواصم عربية ” إسرائيل“تصادف ذكراها الثالثين حالياً، علمت 
  . والبقاء فيها

 في مقاله األسبوعي الذي ،ناحوم برنياع” يديعوت أحرونوت“في وكتب كبير المعلقين السياسيين 
ال يمكنها احتالل عواصم العدو ” إسرائيل”ـلبنان علمنا حدود القوة، ف“خصصه لحرب لبنان األولى، إن 

وأردف ة،  والبقاء فيها، وال يمكن أن تفرض من يحكم ال في القاهرة وال في دمشق ورام اهللا وغز
وربط . ”عمالء بنجاح، لكنها فشلت عندما حاولت استئجار خدمات ميليشيات كاملةبإمكانها أن تشغل “

 والنقاش حولها في حينه وبين السجال الدائر حول شن هجوم عسكري ضد إيران 1982بين حرب لبنان 
  . بهدف تدمير المنشآت النووية هناك

 2/6/2012، الخليج، الشارقة
 

  ”ميونيخ“رفض طلبا إلحياء ذكرى قتلى  في اللجنة األولمبية ي"إسرائيل"ممثل  .16
أعلن أليكس جلعادي، ممثل إسرائيل في اللجنة األولمبية الدولية، معارضته اقتراح الوقوف دقيقة : لندن

، حسب ما طلبت 1972حداد في أولمبياد لندن هذا الصيف، إحياء لذكرى قتلى عملية ميونيخ عام 
.  عائالت القتلى الذين سبق أن أعلنوا موقفهم المعارضوهو بذلك ينضم لموقف. الخارجية اإلسرائيلية

وعلل جلعادي معارضته لهذا التوجه بأنه سيتسبب في خالف في األلعاب األولمبية، سيلحق الضرر 
بإسرائيل حال تمت الموافقة عليه، ألنه قد يؤدي لمقاطعة من قبل بعض الوفود لهذه األلعاب ويتسبب في 

  .عزلة إسرائيل
  2/6/2012، ط، لندنالشرق األوس

 
   جنود إسرائيليين ينفذون عمليات سطو مسلح ضد عمال فلسطينيينثالثة .17

كشف النقاب في محكمة الصلح بالقدس المحتلة، عن سلسلة جرائم سرقة وسطو مسلح، نفذها : تل أبيب
ل ، ضد عما48ثالثة من قوات حرس الحدود التابعة للشرطة اإلسرائيلية، أحدهم عربي من فلسطينيي 

. ومواطنين فلسطينيين فقراء، مستخدمين سلطتهم كمحتلين وكونهم مسلحين ويرتدون الزي العسكري
وجاء في الدعوى التي قدمتها وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء اإلسرائيلية، أن الثالثة 

  .يين ونهب أموالهماعتادوا على الخروج من قاعدتهم العسكرية من دون تصريح، واالعتداء على فلسطين
  2/6/2012، الشرق األوسط، لندن
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 حال االعتداء على سورية ب بالصواريخ "إسرائيل" بإمطار  إيرانتل أبيب تنظر بجدية لتهديدات .18
كُشف النقاب الجمعة في تل أبيب عن أن كبار صناع القرار في الدولة : الناصرة ـ زهير أندراوس

 يأخذون على محمل الجد التهديدات التي أطلقها رئيس ،عسكري من المستويين السياسي وال،العبرية
 ألن النيران التي ،مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني للغرب من مغبة أي تدخل عسكري في سورية

 .ستشتعل في سورية ستحرق أيضاً الكيان الصهيوني، على حد تعبيره
 فإن النظام الحاكم ،إنه وفقًا لتقارير عديدة' يديعوت أحرونوت'وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة 

في سورية قام في اآلونة األخيرة بإمداد حزب اهللا اللبناني بصواريخ من طراز سكاد دي، الفتًا إلى أن 
 كم، وأنها قادرة على إصابة أي مكان داخل العمق اإلسرائيلي، 700مدى هذه الصواريخ يصل إلى 

 ال تؤكد وال تنفي إمكانية وصول الصواريخ إلى لبنان، أم أنها ما ولكنه استدرك قائالً إن المعلومات
زالت في مخازن حزب اهللا في سورية، محذرا من أن هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس كيماوية، 
الفتًا إلى أن قضية اشتعال المنطقة في حال سقوط نظام الرئيس األسد تمت مناقشتها ليس في إسرائيل 

غربية كثيرة، على حد قول المصادر اعتمد عليها، والتي وصفها بالعليمة جدا، الفتًا فقط، بل في دول 
إلى أن إسرائيل والعديد من الدول الغربية وضعت سيناريو خطيرا للغاية، بموجبه في حال توصل قادة 

ية، على حزب الحاكم في دمشق إلى نتيجة بأن النظام إلى زوال، فإنهم سيقومون بما أشبه بعملية انتحار
حد وصفه، وإطالق الصواريخ الكيماوية الموجود بكثرة في الترسانة العسكرية السورية، عالوة على 
ذلك، يخشى صناع القرار في تل أبيب، كما قال فيشمان، من قيام جنرال سوري، مؤيد لألسد، بمبادرة 

صرف أنظار العالم عن شخصية وإطالق الصواريخ الكيماوية باتجاه الدولة العبرية ودول أخرى بهدف 
سقوط بشار األسد، ومن المحتمل جدا، بحسب المصادر اإلسرائيلية، أن تُطلق الصواريخ الكيماوية 
السورية باتجاه المملكة األردنية وتركيا، كما كشف النقاب عن أن جل اهتمام أجهزة المخابرات 

خ السورية من مكان إلى أخر، أو نقلها اإلسرائيلية والغربية ينصب في مراقبة مكثفة لعملية نقل الصواري
 .إلى حزب اهللا في لبنان، على حد قول المصادر عينها

    2/6/2012القدس العربي، 
  

 دراسة لسفير تل أبيب األسبق بعمان تتوقع حدوث مشاكل مع مصر حال انتخاب مرسي  .19
ثها ومخابراتها تُراقب عن ما زالت الدولة العبرية عبر إعالمها ومراكز أبحا: الناصرة ـ زهير أندراوس

كثب المعركة االنتخابية الرئاسية في مصر، بعد اعتراف المؤسسة اإلسرائيلية بأنها أصيبت بهلع شديد 
 بفعل استمرار الثورات العربية، فمن جهة ؛بسبب المتغيرات المتسارعة على األرض في العالم العربي

العربي الذي يتطلع إلى مستقبل واعد ينسجم مع  يتمثل في الشعب ،برز عامل جديد في الواقع العربي
 . خالل فترة العقود الماضية من االحتالل اإلسرائيلي،حجم تضحياته

 يشكل تهديداً إستراتيجياً ،وتبعاً لذلك فإن انتقال القرار من الدكتاتوريات العربية إلى الشعب العربي
ان صعود القوى اإلسالمية إلى سدة الحكم إلسرائيل، ولكن بالمقاب، يقول الخبراء في الشأن المصري، 

 يزيد من قلق صناع القرار في الدولة العبرية، حيث يشدد ،في أكثر من دولة عربية وبشكل خاص مصر
الباحثون اإلسرائيليون على إن تلك القوى ترفض من حيث المبدأ فكرة الدولة اليهودية، وكذلك االتفاقات 

 .المعقودة معها
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أن انتخابات الرئاسة المصرية والتي ) israel defence(عتبر الموقع اإلسرائيلي وفي هذا السياق، ا
ستجري في منتصف الشهر الجاري قد تكون مصيرية واألكثر خطورة في تاريخ إسرائيل، مشيراً إلى 
أنها ربما ستؤثر سلبا على مستقبل اتفاق السالم مع مصر، الدكتور عوديد عيران، السفير اإلسرائيلي 

سبق في عمان، وباحث كبير في مركز دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، فقد قال في األ
محاضرة ألقاها بمناسبة مرور سنة على االنتفاضات في العالم العربي إن اتفاقيات السالم المبرمة مع 

إلى السلطة في الدول العربية تواجه تحديات جمة في ظل المتغيرات العربية وصعود القوى اإلسالمية 
أكثر من دولة عربية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه بدون وجود حل للصراع العربي اإلسرائيلي بكونه 
األساس ال يمكن أن يكون هناك حل للصراع في الشرق األوسط، وفي دراسة جديدة أعدها عيران حول 

 هي حكم العسكر في مصر؟هل الجولة الثانية من االنتخابات ستُن: االنتخابات المصرية تساءل
وقال أيضا إن حصول مرشح اإلخوان، محمد مرسي، على ربع األصوات فقط في الجولة األولى يثير 
العديد من التساؤالت، خصوصا وأن اإلسالميين حصلوا في انتخابات مجلس الشورى على نسبة سبعين 

ع، وال يمكن معرفة موقفهم في الجولة بالمائة، مشيرا إلى أن السلفيين لم يخرجوا إلى صناديق االقترا
الثانية بين مرسي وأحمد شفيق، الذي قال عنه إنه يمثل النظام البائد في مصر، كما أنه يمثل المجلس 
العسكري األعلى الذي يسعى إلى كبح جماح اإلخوان ومنع سيطرتهم على مؤسسات الدولة، ولكن 

ى لصالح شفيق في الجولة الحاسمة، أم أن دعمه لشفيق السؤال األهم هل سيتجند المجلس العسكري األعل
كان بمثابة رسالة إلى اإلخوان بأنه، أي المجلس، ال نية لديه بالتنازل بسهولة عن مصادر القوة، ورأى 
الباحث أن دعم شفيق من قبل المجلس العسكري ال تضمن واقعا بسيطا، حتى ولو تم انتخابه رئيسا، 

نصب سيؤدي إلى نزاع حول صالحيات الرئيس بينه وبين المجلس العسكري، مشيرا إلى أن فوزه بالم
خصوصا وأن العديد من األحزاب المصرية تطالب بتقليص صالحيات الرئيس، فكم بالحري إذا انتخب 
شفيق، قال عييران، الذي أضاف أن محاولة المجلس األعلى للقوات المسلحة تقليص صالحيات الرئيس 

محمد مرسي واإلخوان، حيث ستُوجه إليه سهام النقد الالذعة بأنه ال يحترم الحسم سيؤدي إلى نزاع مع 
 .الديمقراطي

وتطرقت الدراسة إلى المرشح الناصري، حمدين صباحي، الذي سيضطر والماليين من مؤيديه إلى اتخاذ 
إلى أن اإلخوان قرار حاسم حول هوية أيا من االثنين سيدعمون، الفتًا إلى أن القرار صعب جدا، مشيرا 

باشروا بعرض منصب نائب الرئيس، األمر الذي رفضه صباحين، كما أن اإلخوان عرضوا تبني العديد 
من البنود التي وردت في برنامج صباحين السياسي بهدف دفعه إلى التصويت لهم في السابع عشر من 

 .الشهر الجاري
لرئاسة في مصر، إذا لم تحدث تغييرات كبيرة من وجهة النظر اإلسرائيلية، قالت الدراسة، إن السباق ل

حتى يوم االنتخابات، ينذر بالخطر، ولكن ليس بالضرورة حدوث خالفات ونزاعات بين الدواتين، ذلك 
أن شفيق في حال انتخابه، مع صالحيات محدودة، لن يطالب بأكثر من إدخال تغييرات معينة على اتفاقية 

لنسبة لمرسي، فقال الباحث اإلسرائيلي إنه يختلف، ذلك ألنه صرح في السالم بين مصر وإسرائيل، أما با
األمريكية بأن مصر لن تبقى ذخرا إستراتيجيا للدولة العبرية، وأنه لن يلتقي ) CNN(مقابلة لشبكة 

بمسؤولين إسرائيليين، ولكنه سيسمح لوزير الخارجية بعقد لقاءات مع صناع القرار في تل أبيب، كما أن 
 .لمقابلة عينها على أن مصر ستحترم اتفاقية السالم الموقعة مع الدولة العبريةأكد في ا
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ولفت عيران إلى أن الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، الذي شارك في عملية مراقبة االنتخابات 
ء صرح بأنه من خالل أحاديثه مع قادة اإلخوان المسلمين تبين له أن مصر بقيادتهم لن تُقدم على إلغا

 .اتفاقية السالم مع إسرائيل بصورة أحادية الجانب، ولكنهم سيطالبون بإدخال تغييرات عليها
وخلص عيران إلى القول إنه في حال نجاح مرسي فإن ذلك يعني إنهاء حقبة هامة في تاريخ مصر، 

، مشيرا حيث سيضع نهاية لحكم العسكر، أما في حال فوز شفيق فإنه سيؤجل االنقالب، ولكنه لن يمنعه
إلى أن السياسة المصرية يجب أن تبدأ بالتعامل مع مصطلح جديد اسمه االئتالف، كما أن إسرائيل التي 
درجت على التوجه إلى مركز القوة الرئيسي، أي مبارك، لحل المشاكل يتحتم عليها أن تُغير موقفها 

ي بالد النيل من قبل عدة جهات وتبدأ باالنسجام مع التجديد المصري، القائل إن صنع القرار يتخذ ف
  .وفئات وشخصيات، على حد تعبيره

  2/6/2012القدس العربي، 
 

    من دون جدوى  اإلسرائيليالنواب العرب في الكنيست:  لمدى الكرمل تقرير .20
المركز (أكد تقرير الرصد السياسي الدوري السادس عشر الصادر عن مدي الكرمل  :القدس المحتلة

 أن وجود وغياب النواب العرب 1948، في فلسطين المحتلة عام )االجتماعية التطبيقيةالعربي للدراسات 
  . مشروع قانون، أغلبيتها هامشية1000 من نحو 72سيان، منوهاً بأنهم نجحوا بتمرير ” الكنيست“في 

 حتى اليوم، واستعرض تجلّيات السياسات العنصرية تجاه فلسطينيي 2011ووثق تقرير للفترة بين 
وشمل ذلك السياسات الحكومية، وعنصرية رجال الدين والسياسة وصنّاع القرار، وتجلّيات . داخلال

” إسرائيل“وخلص معد التقرير الباحث إمطانس شحادة للتأكيد أن . ” اإلسرائيلي“العنصرية في الشارع 
لقومية والمطالب السياسية أوغلت في قَونَنة سياسات فصل عنصري وشَرعنَتها، في سبيل قمع الهوية ا

  .لفلسطيني الداخل
 2/6/2012، الخليج، الشارقة

 
  زوجة نتنياهو تتعرض للبصق والرشق باألحذية في تل أبيب .21

تعرضت زوجة رئيس الوزراء اإلسرائيلي سارة نتنياهو، بشكل مفاجئ، خالل جولة لها الليلة قبل : لندن
القريبة من تل أبيب، إلهانة بالغة عندما ألقت عليها امرأة ” بتاح تكفا“الماضية في إحدى أسواق منطقة 

اإلسرائيلية، ” معاريف“عن صحيفة ” فلسطين برس“ونقلت وكالة . إسرائيلية حذاءها وسبتها بأفظع األلفاظ
أن المرأة هاجمت زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكالت لها الشتائم المهينة، ثم بصقت عليها، 

  . في وجههاوألقت حذاءها
  2/6/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  المقدسي إلى منطقة مقابر يهودية" حي الشياح" دونم من 500االحتالل يحول  .22

وسط مدينة " حي الشياح"أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا على تحويل أراضي : القدس المحتلة
  مقدسي أوامر بهدم منازلهم بحجة عد ، كما سلمت مائة "مقابر يهودية"القدس المحتلة إلى منطقة 

  
  



  

  

 
 

  

            13ص                                     2520:                العدد2/6/2012 السبت :التاريخ

لجنة "أوضح هشام أبو رموز، منسق ذلك بحسب ما و .الترخيص ووقوعها في منطقة المقابر اليهودية
 ."الدفاع عن حي الشياح

  1/6/2012، قدس برس
  

  )DNA(حمض النووي عائلة شهيد فلسطيني ترفض تسلم رفاته قبل فحص ال .23
دالناصر عادل البوز من محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، رفضت عائلة الشهيد عب: رام اهللا

لرفات الجثمان الذي سلم ) DNA ( الحمض النوويأمس، تسلم رفاته، وطالبت بضرورة إجراء فحوص
واستند ذوو الشهيد إلى مجموعة من المؤشرات . للجانب الفلسطيني على أساس أنه يعود البنهم الشهيد

ة تسلمت رفات يورغم أن السلطة الفلسطين. لل واضح ينفي أن هذا الرفات يعود البنهمالتي تؤكد وجود خ
 ، شهيداً، إال أن الجانب الفلسطيني اعتمد باألساس على معلومات سلطات االحتالل اإلسرائيلي91جثامين 

طينية  مدير الحملة الفلسأوضحو. وكتبت األسماء على التوابيت من دون إخضاع جميع الجثامين للفحص
السترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين من مقابر األرقام اإلسرائيلية، سالم خلة، أن األهالي تعرفوا إلى 

 عن في هذه السياق،وكشف .  يحملون أسماء حركية وغير كاملة17أسماء ثمانية شهداء من بين 
طينيين استشهدوا قبل عام اتصاالت وحديث جدي لتسليم دفعة جديدة من رفات الشهداء التي تعود إلى فلس

 حالة تم تصنيف 48ـ أوضح خلة أن هناك توثيقاً ل، فقد مصير المفقودين الفلسطينيينأما حول. 1976
  .أصحابها ضمن فئة المفقودين

 02/06/2012، الخليج، الشارقة
  

  شهيد قرب الخليل تاالحتالل يهاجم مسيرة تشييع رفا .24
مسيرة جماهيرية لتشييع رفاة شهيد فلسطيني  )1/6(يوم الجمعة هاجم جنود االحتالل اإلسرائيلي : الخليل

ممن سلمهم االحتالل أمس وكان ) جنوب الضفة الغربية المحتلة(من بلدة بيت عوا غرب الخليل 
  ".مقابر األرقام"يحتجزهم في

  1/6/2012، قدس برس
  

  ع غزةعلى جنوب قطا استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية .25
، شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف دراجة )6|1(استشهد مساء الجمعة : غزة

وكانت طائرة حربية إسرائيلية أطلقت ظهر الجمعة صاروخين باتجاه . جنوب قطاع غزة" تكتك"نارية 
ن بجراح شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث اصيب ثالثة فلسطينيي" تكتك"دراجة نارية من نوع 

  .خطيرة
  1/6/2012، قدس برس

  
  االحتالل يقمع مسيرات الجمعة السلمية ويصيب العشرات باالختناق .26

 عشرات المواطنين والمتضامنين ، أن"وفا"ونقالً عن  يها مندوب عن02/06/2012،  األيام، رام اهللانشرت
غاز المسيل للدموع، بكثافة،  أمس، بحاالت اختناق، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الوااألجانب أصيب
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المناهضة للجدار واالستيطان، التي جرت في عدة مناطق  لقمع المشاركين في مسيرات الجمعة السلمية
  .  الغربيةفي الضفة
أمس،  أصيبوا سبعة فلسطينيينعن مراسلها من رام اهللا، أن  02/06/2012، الخليج، الشارقةوذكرت 

 خالل تصدي جيش االحتالل للمسيرات طي والمعدني نحوهمبجروح من جراء إطالق الرصاص المطا
  . االسبوعية السلمية ضد الجدار واالستيطان

  
  طفلًا الشهر الماضي35 فلسطينيا بينهم 250االحتالل اعتقل  .27

ن االحتالل أأفادت معطيات إحصائية أعدها الباحث المختص في شؤون األسرى رياض األشقر؛ : غزة
، بينهم خمسة وثالثون طفالً،  مواطناً فلسطينيا250ً الماضي ما يزيد عن مايو/  أياراعتقل خالل شهر

 .وخمس فتيات، واثنين من األسرى المحررين ضمن صفقة التبادل األخيرة
  2/6/2012، قدس برس

  
  األونروا تبدد مخاوف الالجئين وتؤكد استمرار تغطية العالج في مستشفيات غزةوكالة  .28

 االونروا مخاوف الالجئين في قطاع غزة من امكانية وقف تغطية تلقي بددت وكالة: كتب حسن جبر
 توقفت المشاورات واللقاءات التي كانت وبناء على ذلك،. الخدمة الطبية في مستشفيات قطاع غزة

 المستشار كانو. تستهدف مواجهة هذا التقليص الذي كان سيمس بآالف الالجئين خاصة الفقراء منهم
ن االونروا قررت فتح تنافس بين كافة مستشفيات القطاع لتوفير أكد أدنان ابو حسنة وكالة علاالعالمي ل

  في هذا السياق، يذكر.الخدمة األفضل وتوسيع دائرة الخدمات لتشمل اقساما اخرى في مستشفيات مختلفة
كي عن وقف تقديم المساعدة ين حالة غضب تسود مخيمات الالجئين في قطاع غزة بعد االعالن االمرأ

  .لالونروا
  02/06/2012، األيام، رام اهللا

  
 "إسرائيل"سنعدل اتفاق السالم مع:  حملة أحمد شفيقمنسق .29

أكد المنسق العام لحملة الفريق أحمد شفيق، الدكتور محمد قطري، أنه في حال :  ياسر الشاذلي-الرياض 
على إدخال بعض التعديالت على اتفاق السالم الموقع  سيعمل ،فوز شفيق بانتخابات الرئاسة المصرية

» الحياة«وأوضح قطري في اتصال هاتفي مع . بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أنه لن يتم إلغاء االتفاق
أن التعديالت ستتم بعد موافقة الطرفين، مشيراً إلى أن أهم التعديالت هو السماح بوجود الوحدات 

في مناطق من سيناء ممنوع بموجب بنود اتفاق كامب ديفيد وجود قوات العسكرية المصرية الثقيلة 
  .وقال قطري إن ذلك سيعود بالنفع على البلدين. مصرية بها

  6/2/2012الحياة، لندن، 
  

 الجامعة العربية تحتضن اجتماعات مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين .30
جتماعات الدورة السادسة والستين لمجلس يحتضن مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ا: الرباط

  . الجاري) يونيو( حزيران 14 إلى 9الشؤون التربوية ألبناء فلسطين التي ستعقد خالل الفترة من 
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أنها ستشارك في هذه االجتماعات، بصفتها / إيسيسكو/وأعلنت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
بناء فلسطين، إلى جانب الدول العربية المضيفة لالجئين عضواً في مجلس الشؤون التربوية أل

  . وجامعة الدول العربية) مصر، واألردن، وسورية، ولبنان، وفلسطين(الفلسطينيين 
وسيدرس المجلس األوضاع التربوية والتعليمية للطلبة الفلسطينيين داخل فلسطين وفي دول اللجوء 

  .المستضيفة ألبناء فلسطين
  1/6/2012قدس برس، 

  
   بالمفاوضاتإالال سبيل لحل الصراع : كلينتون ردا على باراك .31

 انبرت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون للرد على تصريحات وزير الجيش : معا-بيت لحم 
االسرائيلي ايهود باراك، التي قال فيها انه تجب دراسة عملية االنسحاب األحادي من الضفة في حال 

  .أكدت كلينتون ان السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق األوسط هو المفاوضاتو. فشل المفاوضات
أمس فقد جاءت تصريحات كلينتون اثناء مؤتمر » يديعوت احرونوت«وحسب ما نشر موقع صحيفة 

صحفي مع نظيرها الدنماركي في العاصمة كوبنهاجن، مؤكدة انه ال توجد طريق غير المفاوضات لحل 
ان االدارة األميركية مؤمنة تماما بطريق المفاوضات «وقالت كلينتون . االسرائيليالصراع الفلسطيني 

للتوصل الى حل يقضي بوجود الدولة الفلسطينية التي تعيش الى جانب دولة اسرائيل بسالم وأمن 
  .»للطرفين، وهذا ليس فقط مصلحة اميركية فلسطينية وانما مصلحة اسرائيلية

  2/6/2012 الحياة الجديدة، رام اهللا،
  

  "حل الدولتين"الحل من جانب واحد بدل  .32
  عريب الرنتاوي

من جديد، وهي على أية حال لم تبرح هذه السياسات لتعود ” األحادية“عادت إسرائيل لسياساتها 
هذه المرة، يراد إعادة تجربة االنسحاب أحادي الجانب من غزة زمن شارون، في بعض مناطق ...إليها

  . الضفة الغربية زمن حكومة االئتالف األوسع في تاريخ الدولة العبريةالكثافة السكانية في
  

هذه الفكرة، ربما كانت الفكرة األبرز التي هيمنت على مؤتمر األمن اإلسرائيلي الذي التأم بتنظيم من 
 شخصية سياسية 200 إستراتيجي في إسرائيل، وبمشاركة أزيد على –أرفع مؤسسة تفكير أمني 

ة، عاملة ومتقاعدة، وكان الفتاً أن إيهود باراك، كان من بين المؤيدين األكثر حماسة وعسكرية وأمني
  .من الشخصيات األمنية والسياسية المنضوية في إطار االئتالف الحاكم” لفيف“للفكرة، ومعه 

أوالً، إن الحد األقصى الذي يمكن إلسرائيل أن : تنهض هذه الفكرة على جملة فرضيات أساسية منها
عنه للفلسطينيين نظير حل سياسي تفاوضي، لن يلتقي مع الحد األدنى الذي يمكن ألكثر قادتهم ” خلىتت“

من وجهة نظر هذا الفريق، متآكلة وغير قابلة ” التسوية التفاوضية“اعتداالً أن تقبل به، لذا تبدو فرص 
  .للحياة والنفاذ

أو ” ثنائية القومية“، سواء أكانت ”دولة الواحدةخيار ال“ثانياً، إن إسرائيل ال يمكنها أن تجازف بمواجهة 
” دولة الشعب اليهودي”دولة جميع مواطنيها، فاألغلبية العربية آتية ال محاولة، ومستقبل إسرائيل كـ

، ”ديمقراطية الدولة ويهوديتها“ثالثاً، أن إسرائيل في محاولتها اإلجابة على إشكالية ....سيكون في خطر
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انتهاج أشكال مستدامة من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، خصوصاً بعد أن ال يمكنها أن تجازف ب
تعرضت صورتها وسمعتها ألوسع حمالت االنتقاد والتنديد في السنوات األخيرة، وعلى ألسنة أصدقائها 

  .وحلفائها
صل إليه أريئيل الخيار الوحيد الذي تنتهي إليه دوائر واسعة في االئتالف الحاكم، هو الخيار ذاته الذي تو

شارون قبل عشر سنوات للتعامل مع استعصاء قطاع غزة، حيث قرر من جانب واحد، التخلص من 
  .في إسرائيل قبل أيام” المحفل األمني األرفع“الكثافة السكانية، لتفادي األسئلة التي تداولها 

هناك من يقترح ضم الكتل ...في التفاصيل، ال اتفاق على شكل الخطوة وحدودها وتوقيتها وأشكال تنفيذها
أي ما يزيد على نصف مساحة الضفة الغربية ، هناك من ” مناطق ج“االستيطانية، وهناك من يريد ضم 

يرى االنسحاب إلى حدود جدار الفصل العنصري، إلى غير ما هناك من مزايدات ومناقصات في بازار 
  .االستيطان والتوسع المفتوح على مصراعيه

ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع مخرجات هذه السياسة ” سلطة وطنية“مئنة إلى وجود طبعاً، إسرائيل مط
األحادية كيفما جاءت، إذ ليس من المعقول أن يستنكف الفلسطينيون عن إدارة مناطق أجلت إسرائيل 

نية بل وربما تصبح هذه المناطق، سبباً إضافيا لتزاحم على السلطة بين األطراف الفلسطي...احتاللها عنها
النافذة، تماماً مثلما حدث في قطاع غزة منذ الجالء األحادي عنه وحتى اليوم، بل وربما يطلع علينا من 
يقول إن إسرائيل ما كانت لتجلو طائعة من الضفة، وأن هذه المناطق هي مناطق محررة، تماماً مثلما 

  .قيل ويقال عن الحالة في غزة، في مصادرة ساذجة للعقل والتفكير
كهذه بوجود مؤسسات السلطة وأجهزتها المختلفة، ستعني تسلماً و تسليماً ضمنياً لهذا المناطق من خطوة 

اليد اإلسرائيلية لليد الفلسطينية، وستكون السلطة مضطرة لتوفير مقومات األمن واالستقرار والحياة في 
تالل، أي أن الوظيفة هذه المناطق، ومراعاة عدم تحولها إلى منصة انطالق لتنفيذ عمليات ضد االح

  .كذلك” الحل األحادي“األمنية في حماية االستيطان واالحتالل، ستتسع لتشمل مخرجات 
وحتى بفرض تولي حماس ذات يوم زمام األمور في هذه المناطق، فإن الصورة لن تختلف 

كرية فالمطلوب من حماس أن تمارس شيئاً شبيهاً في هذه المناطق لتفادي الضربات العس...كثيراً
اإلسرائيلية، أسوة بما تفعله اآلن في قطاع غزة من إعمال الهدنة والتهدئة وبصورة مفتوحة وغير محددة 

  .زمنياً
أما ...بعض اإلسرائيليين يأخذون على هذه المقاربة األحادية أنها قد تقود لسقوط هذه المناطق بيد حماس

زة قد عاد لالنضباط، وعلى يد حماس المؤيدون لها فيقولون، وما الفارق طالما أن الوضع في غ
  ، فلماذا ال نكرر األمر في الضفة الغربية؟”الرصاص المصبوب“وأجهزتها، خصوصاً بعد عملية 

وطالما أن االنسحاب سيكون أحادي الجانب، فليس من الضرورة أن تكون هناك مفاوضات واجتماعات 
إسرائيل ....انتصاراً تاريخياً من دون دفع الثمنالكل بمقدوره أن يدعي بأنه انتزع ...واعترافات متبادلة

” أي شبر”بضم المستوطنات ومساحات واسعة من الضفة، والفلسطينيون بالقول إنهم أقاموا الدولة على
يتم تحريره من دون االضطرار لالعتراف بحدود إسرائيل الجديدة ويهوديتها، ومن دون التنازل عن 

  .مطالبهم التاريخية
  ليبقى السؤال المطروح ...ادية ال تغلق ملفاً واحداً من ملفات القضية الفلسطينية العالقةالمقاربة األح
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مرة أخرى هل ...ماذا نحن فاعلون بخصوص الملفات المتعلقة بنا، وفي مقدمها ملف الالجئين؟: أردنياً
  ؟” خطة ب“من 

  2/6/2012الدستور، عمان، 
  

  تقادم النظام السياسي الفلسطيني .33
  ليماجد كيا

لعّل من سخريات قدر الفلسطينيين أن حركتهم الوطنية التي كانت تطالب بدولة واحدة باتت لها دولتان، 
مع سلطتين وحكومتين، وأن كل واحدة منهما تخضع مباشرة أو مداورة لهيمنة االحتالل وقيوده، واألنكى 

 للتخلّص من هذا الواقع، بقدر أن أي واحدة منهما ال تعمل إزاء األخرى، إن بشكل تعاضدي أو تكاملي،
  .ما تعمل بطريقة ضدية وتنافسية وتناحرية

إضافة إلى ذلك، فإن الفلسطينيين، ومع الحكومة الجديدة التي شكّلها الرئيس أبو مازن مؤخّراً، باتت 
، بواقع حكومة كل عام ونصف، هذا من دون )1994منذ إنشاء السلطة في ( تشكيلة حكومية 14لديهم 
وهذا يفيد بأن الفلسطينيين ربما بات لديهم، . 2007ذكر تشكيل حكومتين في غزة منذ االنقسام في أن ن

 وزيراً في كل 24في هذه الفترة القصيرة، أكبر عدد من الوزراء بالقياس ألي دولة أخرى في العالم، مع 
  .حكومة

مين للوزارات وقادة أجهزة وال يقتصر األمر على ذلك، فثمة أيضاً جيش من وكالء وزراء ومدراء عا
وكل ذلك يتطلّب بداهة موازنات ومرتّبات باهظة ومصاريف مهمات تشكّل ... أمنية وسفراء ومستشارين

عبئاً ضاغطاً على كاهل الفلسطينيين، الذين يعانون أصالً من قلة الموارد الذاتية، ويرتهنون في مداخيلهم 
  .إلى المساعدات الخارجية

 ثمة أيضاً منظمة التحرير، فهذه رغم أنها ال تشتغل بالشكل المناسب، إال أن جسمها وإلى جانب السلطة،
هكذا، فثمة لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي، ومدراء دوائر، . ما زال موجوداً، بغض النظر عن فاعليته

  .ثمة موازنات ومرتّبات... ومدراء مكاتب، وكذلك
 فصيالً، بحجم يزيد 16تمثل في الفصائل التي تتوزع على الضلع الثالث في مثلّث الكيانات الفلسطينية ي

علماً أن ثمة ! حتى عن األحزاب الموجودة في دول كبرى عديدة، بما فيها أكبر دولة عربية، وهي مصر
لكل فصيل قيادة ومكاتب وموازنات ومتفرغين، ونظاماً من العالقات البينية، واالعتمادية في الموارد، 

  .ت سياسيةوارتهانات وتوظيفا
وما يزيد هذا الوضع تفاقماً، أن النظام السياسي الفلسطيني السائد منذ أكثر من أربعة عقود، تأسس على 

، الذي يؤبد هذا الواقع ويعيد إنتاجه، رغم التطور المتمثل بوجود )الكوتا(نظام المحاصصة الفصائلية 
ال سيما رغم أن كثيراً من الفصائل لم يعد ، و)1994(انتخابات تشريعية في الداخل، مع إنشاء السلطة 

لها مكانة تمثيلية وازنة في المجتمع، وال تقوم بأي دور في مجال الصراع مع إسرائيل، وال تضيف شيئاً 
  .ال على صعيد الفكر وال على صعيد التجربة وال على صعيد النموذج

ن في كل هذه الكيانات باتت بمثابة طبقة ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن ثمة شبكة من القياديين والمتنفّذي
سياسية قائمة في ذاتها ولذاتها، وأضحت من الرسوخ بحيث تستطيع فرض مفاهيمها وعالقاتها وأشكال 
عملها على الحقل السياسي بمجمله، أي على المنظمة والسلطة والفصائل، وأصبحت من القدرة بحيث 
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ة من عالقات ووسائط السيطرة السياسية والمالية تستطيع إعادة إنتاج نفسها بنفسها، ضمن منظوم
  .واألمنية وبفضل ما تحوزه من فائض قوة تستمده من عالقاتها اإلقليمية

في حرصها على حراسة واقع التكلّس في البنى والسياسة في الساحة " الطبقة"وتكمن مشكلة هذه 
 الذي هي عليه، وفي إصرارها على الفلسطينية، وفي سعيها إلى تأبيد مكانة السلطة ولو على النحو

استمرار المفاوضات، رغم تبين عدم جدواها وإضرارها بمصالح الفلسطينيين، وفي ممانعتها ألي تطوير 
أو تجديد في منظومة الكيانات والخيارات الوطنية، وكل ذلك في سبيل الحفاظ على مكانتها وامتيازاتها 

  .ونفوذها
، تعزيز هيمنتها على الفلسطينيين، "جيش"، التي باتت بمثابة "طبقةال"طبعاً ثمة عوامل تسهل لهذه 
أوالً، تمزق المجتمع الفلسطيني، الذي يتوزع على : وهذه تكمن في. والسيطرة على حراكاتهم الشعبية

بلدان عديدة، ويخضع إلى سلطات وظروف متباينة، ما يضعف الحراكات المجتمعية ويشتّت قوتها 
، عدم اعتماد الكيانات السائدة على موارد شعبها، بقدر ما أن قطاعات من شعبها تعتمد ثانياً. وفاعليتها

وبديهي أن االرتهان ). ال سيما في األراضي المحتلة وإلى حد أقل في مخيمات لبنان(في مواردها عليها 
، منذ زمن، تتحدد ثالثاً، لم تعد الشرعية السياسية الفلسطينية. المعيشي ينجم عنه نوع من ارتهان سياسي

بعالقات اإلقناع، وبالدور الوطني، وبصناديق االقتراع، بقدر ما باتت تخضع لوسائط السيطرة المباشرة 
رابعاً، غلبة الروح األبوية، وعالقات . عبر األجهزة األمنية، والتحكّم بمورد العيش، والنفوذ السياسي

ا، على حساب الطابع المؤسساتي والعالقات المحسوبية والزبائنية في الكيانات السياسية بمجمله
خامساً، تستمد الطبقة السائدة بعضاً من شرعيتها من ماضيها النضالي، . الديموقراطية والروح النقدية

بسبب انتمائها إلى جيل اآلباء المؤسسين للثورة المعاصرة، ال سيما في ظل سيادة نزعة عاطفية بين 
  .دون السؤال عن االنجازات أو حسابات الجدوىالفلسطينيين تقدس التضحيات من 
، التي تشكّل في حد ذاتها جسماً وازناً في الكيانات السياسية "الطبقة"وقد يجدر التذكير هنا أن هذه 

، لديها عشرات األلوف من المتفرغين في األجهزة السياسية واألمنية )المنظمة والسلطة والفصائل(
ما يدخل في حسبان مصادر قوتها موظفو السلطة، من العاملين في السلكين والخدمية التابعة لفصائلها، ك

وتقدر .  ألفاً، ثلثهم وربما أكثر في األجهزة األمنية140المدني واألمني، والذين يناهز عددهم حوالى 
 مليون دوالر 150بعض اإلحصائيات أن كتلة الرواتب في السلطة الفلسطينية وحدها تقدر بحوالى 

، وهذا يفيد بأن ثلث الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة والقطاع )ما يقارب بليوني دوالر سنوياً(شهرياً 
  .إنما يعتمدون في دخلهم على الموارد المتأتّية من عملهم في السلطة والفصائل

سائدة في وما ينبغي االنتباه إليه جيداً أن هذا الواقع، الذي يشكّل أحد مصادر القوة والشرعية للطبقة ال
النظام الفلسطيني، والذي تحاول من خالله إشاعة مفاهيمها وخياراتها السياسية، بشأن المفاوضة 
والتسوية، هو نفسه الذي يضع قطاعات من الفلسطينيين، نظرياً وعملياً، أمام إشكاليتين، سياسية 

هة، وأوضاعهم المعيشية وأخالقية، ال سيما في المفاضلة بين حقوقهم الشرعية وهويتهم الوطنية من ج
  .من جهة أخرى

وحقاً، ففي الظروف الصعبة والمعقّدة التي يعاني منها الفلسطينيون، باتت القطاعات المرتبطة بالسلطة 
أمام وضع يتطلّب منها االختيار بين قبول التعايش مع االحتالل أو السكوت عن استمراره والقبول 

لية التفاوضية ووجود كيان السلطة، أو رفض هذا الواقع، بالتنسيق األمني معه، مع التغطّي بالعم
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واالنحياز إلى مصالح عموم الشعب، وإفراز أشكال من المقاومة المناسبة ضد االحتالل، ما يهدد بفقدانها 
  .مصدر الدخل، المتأتي من استمرار السلطة بواقعها الراهن
ئدة وحال االنقسام في نظامها السياسي، واألهم معلوم أن الخيار األول يعمق أزمة الطبقة السياسية السا

انه يهدد بافتراقها عن الحراكات الشعبية التي تتّجه نحو التنامي في مواجهة إسرائيل االستعمارية 
في حين يفتح الخيار الثاني على استعادة الحركة الوطنية طابعها كحركة تحرر وطني، . والعنصرية

كياناتها على قواعد مؤسسية وتمثيلية وديموقراطية، واعتماد خيارات وإنهاء االنقسام، وإعادة تأسيس 
  .وطنية تعيد االعتبار للمطابقة بين قضية فلسطين وأرض فلسطين وشعب فلسطين وحركتها الوطنية

نعم ثمة واقع يدفع نحو تنامي هذا المسار في تجمعات الفلسطينيين كافة، في الداخل والخارج، وفي 
، وكل الطبقة السياسية السائدة والمتقادمة، في الكيانات الفلسطينية "حماس"و" فتح"مواجهة سلطتي 

األمعاء "ومثالً، فإن من مالمح ذلك، تلك الهبة الشعبية التي رافقت معركة ). المنظمة والسلطة والفصائل(
لسجون قادرون على ، التي خاضتها مؤخّراً الحركة األسيرة، فقد بينت هذه الهبة أن األسرى في ا"الخاوية

تحريك الشارع أكثر بكثير من قدرة الفصائل التي تنعم بميزات السلطة، وبينت أن الروح الوطنية عند 
الفلسطينيين ما زالت متّقدة ومؤهلة لحمل أي نقلة سياسية في مواجهة إسرائيل واحتاللها وسياساتها 

اجدهم، باتوا أكثر قدرة من ذي قبل على التفاعل العنصرية، كما بينت أن الفلسطينيين، في كافة أماكن تو
والتواصل والتحاور، بما يخص قضيتهم الوطنية، متغلّبين في ذلك على العوائق الحدودية، والحواجز 
والحساسيات الفصائلية، مستفيدين من منجزات الثورة في وسائل االتصال والمعلوماتية ومواقع التواصل 

  . تجارب ثورات الربيع العربي ودالالتهااالجتماعي، ومستلهمين في ذلك
وقصارى القول إن النظام السياسي الفلسطيني، بطبقته السياسية المتقادمة، بات كظاهرة سياسية تاريخية 
إلى أفول، فما يحدث في عديد من النظم في البلدان العربية، يحصل أيضاً عند الفلسطينيين بشكل أو 

  .بآخر
  1/2/2012، 48عرب

  
  ة على الحرب التي كان يجب منعهاثالثون سن .34

  يوسي بيلين
جدا الحرب وحينما ال يفهم رئيس الوزراء كثيرا باألمن ويجل » وزير الدفاع«يصعب جدا حينما يريد 

الذي استقال، ذوقه السياسي، » وزير الدفاع«غير عيزر وايزمن، . الجنراالت، يصعب جدا منع الحرب
ط وأراد ان يمد اتفاق السالم مع مصر الى سالم مع الفلسطينيين وأصبح مؤمنا بالسالم في الشرق االوس

  .1978في االطار الذي تم رسمه في اتفاقات كامب ديفيد في 
واعتقد اريئيل شارون، ملك عمليات الرد في خمسينيات القرن الماضي الذي جاء لينقذ شعبه حينما تولى 

ورة مع ضماد على جبينه، اعتقد انه يستطيع قيادة منطقة الجنوب في حرب يوم الغفران والتقطت له ص
ف في لبنان وان يحل بذلك المشكلة الفلسطينية دفعة واحدة والى األبد، وحينما عينه .ت.القضاء على م

  .بيغن وزيرا للدفاع كان ذلك هدفه
وأصبح لبنان أو جنوب لبناني في . 1970ف الى لبنان حينما طردت من االردن في .ت.جاءت م

ة مقسمة بين عصابات مسلحة مختلفة بين المسيحيين والمسلمين والسنيين والشيعة، واللبنانيين األساس دول
ودبرت من هناك خطط . ف باالندماج بالدول التي كانت السلطة فيها ضعيفة.ت.والسوريين، واختصت م
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 هي ارهاب على اسرائيل وُأطلقت من هناك قذائف صاروخية على شمال اسرائيل كانت كريات شمونه
وأصبحت الحرب في الشمال على االبواب وآنذاك جاء الى المنطقة فيليب حبيب، وهو . هدفها الرئيس

دبلوماسي أميركي من اصل لبناني حادث االطراف وجاء بهدنة بين مناحيم بيغن وياسر عرفات في 
  .1981تموز 

وأعد شارون . دوء مطلق شهرا، كان ه11تم الحفاظ جيدا على هذه الهدنة وكان هدوء في الجليل مدة 
» السروة الصغيرة»لحال تغيير استراتيجي في المنطقة و) السروة الكبيرة(» أورانيم هغدول«خطة 

لكن . ف نفسها فيها وقامت بعملياتها منها.ت.أي االربعين كيلومترا تلك التي ثبتت م? الحتالل دولة فتح 
  .الهدوء منعه من العمل

ارك في مكتب الحزب السياسي ناس مثل شمعون بيريس واسحاق وش. كنت آنذاك متحدث حزب العمل
وكان رأي الجميع ان الحرب . رابين وآبا ايبان ومردخاي غور وحاييم بارليف واسرائيل غليلي وغيرهم
وتناول الجدل الداخلي فقط مسألة . في لبنان ستكون خطأ شديدا وانه يجب على حزب العمل ان يعارضها

 اعتقدوا انه ال يجوز لحزب العمل ان يحول هذا الموضوع الى جدل معلن، فكان من. اعالن النقاش
  .وكان من قالوا انه الطريقة الوحيدة لمنع حرب غير مرغوب فيها

كان من اآلسر ان نستمع لهؤالء االشخاص الذين اعتادوا طوال حياتهم ان يكونوا في مراكز سلطة امنية 
ورأوا أنهم يحمون حاجات . ى حال المعارضة التي دفعوا اليهاأو سياسية ولم يعتادوا حتى ذلك الحين عل

  .اسرائيل االمنية في حين يوجد ناس غير ذوي مسؤولية في الحكم قد يجلبون كارثة على اسرائيل
صدرت بين الفينة واالخرى اعالنات الى الصحف بعد نهاية النقاشات الداخلية تلك واومأت الى ان 

يحة لمحاولة شارون البحث عن سبب للحرب ما بقيت الهدنة محفوظة، المعارضة الرئيسة غير مستر
  .وكان ذلك مبالغا فيه بالنسبة لذلك الجيل الذي شعر بأن مستقبل الدولة ما يزال ملقى على كاهله

كان يحتاج الى خيال كثير وتعويج متعمد للواقع لجعل محاولة قتل سفير اسرائيل في بريطانيا، شلومو 
  .ف.ت.ي رجال أبو نضال ذريعة لحرب شارون لـ مارغوف، على أيد

لكن شارون نجح في مواجهة معارضة كثيرين من قادة جهاز االمن، في ان يقنع بيغن بأنه ينبغي عدم 
 40 ساعة ال تتجاوز عمق 48التسليم باستمرار الوضع القائم، ووافقت الحكومة على عملية محدودة لـ 

ووجد حزب العمل نفسه ايضا يؤيد ما . ف.ت.من مخربي مالمنطقة » تطهر»كم من حدود لبنان و
وكان . وكان يوسي سريد عضو الكنيست الوحيد الذي لم ينضم الى القطيع. عارضه من سويداء قلبه

ففي هذه اللحظات يريد . الشعور بأنه حينما يكون ابناؤنا في الدبابات فال نستطيع ان ننتقد القرار
ون، وجعل هذا الشعور قيادة حزب العمل تكذب على نفسها وتؤيد الجمهور ان يعلم ان قادته موحد

  .الحكومة في التصويت على حجب الثقة
كنت قد أصبحت أخدم الخدمة االحتياطية حينما تم التصويت في الكنيست، وقلت في مقالة كتبتها من 

. محتلة فهذا جيداذا كانت حكومة اسرائيل تنوي حقا ان تغادر المنطقة ال«: »هآرتس«هناك الى صحيفة 
لكن في قلبي خوفا شديدا من أنه كما لم تكن أية صلة بين جوهر العملية وبين سالمة الجليل وكما لم تف 
الحكومة بوعدها في مسألة االربعين كيلومترا وكما كان الكالم على االمتناع عن مواجهة السوريين بال 

  .»حدث عن عدم البقاء في المنطقةال توجد نية جدية كذلك وراء التصريحات التي تت? غطاء 
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بعد ذلك بثالثة اشهر فقط وبازاء المذبحة التي نفذها المسيحيون في المسلمين في مخيمي الالجئين صبرا 
وشاتيال من غير ان يمنع الجيش االسرائيلي ذلك، صحا الجمهور في دولة اسرائيل ليفهم ما الذي دفعنا 

  .»وزير الدفاع«ة فقط الى تنحيته عن منصب وأفضت لجنة التحقيق الرسمي. شارون اليه
برهنت الحرب التي ال حاجة اليها في لبنان على ان التخطيط االنجح ال يمكن ان يجعل الناس جنود 

» الشريط االمني«وأدت بنا الى . شطرنج وان افكار مثل تغيير الحكم في دول جارة متبجحة ال أساس لها
اول ان نقنع أنفسنا والجنود الشباب بأن بذلهم مهجاتهم في جنوب  سنة اخرى ونحن نح16الذي علقنا فيه 

ولم تكن أكذوبة أكبر من تلك، وحينما انسحبنا فقط من لبنان . لبنان يمكّن من الحياة الوادعة في الجليل
  . بدأ هدوء حقيقي في الشمال من غير ان يقتل في كل اسبوع جنود وراء حدودنا2000في ايار 

تقرار الرأي على حرب ومن السهل جدا اقناع رئيس وزراء ووزراء مدنيين بأن من السهل جدا اس
ومن الصعب جدا انهاء هذه العمليات . الحديث عن عملية ضرورية لن تسبب وقوع ضحايا كثيرين جدا

  .ومن الصعب جدا الخروج، فقد قتل أكثر من ألف جندي في سنوات حرب لبنان الثماني عشرة
ين السذاجة والسخرية يمكن ان يمكّن شخصا ما من النظر في عيون عائالتهم وان ان تأليفا خاصا فقط ب

سالمة «وتأليفا مشابها فقط يمكن ان يسمي تلك الحرب التي ال حاجة اليها . يقول انهم لم يقتلوا عبثا
 شهرا من شهور الهدنة التي سبقت الحرب 11وقد كانت سالمة الجليل موجودة فقط في الـ . »الجليل

اذا استثنينا حوادث مفرقة سوغت واحدة منها حربا (ي الفترة التي تلت االنسحاب من طرف واحد ف
  ).2006اخرى ال داعي اليها في لبنان في نظر حكومة اولمرت في 

ان الحرب ودخول بيروت والسنين الطويلة في الوحل اللبناني، واقناع الذات بحيوية الوجود المتواصل 
وطريقة االمتناع .  يدرس جيدا كي نفهم انه يمكن االمتناع عن مغامرات كهذهكل ذلك يجب ان? هناك 

عن ذلك هي الوقوف في وجه الجهة المتحمسة المتأكدة من أهمية العملية العسكرية لنفهم منها ما الذي 
 ، حتى لو»ال«: تريده بالضبط ولماذا تظن ان االمر حيوي جدا وكيف تنوي انهاء العملية وان نقول لها

  .أكثر شعبية بكثير» نعم«بدا واضحا ان 
  اسرائيل اليوم

  2/6/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  حدود االحتالل .35
  نقوال ناصر

ألزمة الوقود في قطاع غزة، فمصر التي أغلقت األنفاق كممر إجباري تحت " إسرائيلياً"أخيراً، كان الحل 
 عن توفير بديل لها فوق سطح األرض، وقطر سطح األرض لفك التبعية لدولة االحتالل وقفت عاجزة

التي أنجدت القطاع بشحنة وقود لتبديد عتمته، ولو إلى حين، والتي أثبتت وفرة وسائل الضغط لديها 
أهم وأخطر إلى ليبيا وسورية وغيرهما، وقفت أيضا عاجزة عن إيصال نجدتها إلى " نجدات"إلدخال 

تالل حدودا للهيمنة السياسية أبعد كثيرا من الحدود التي تقف غزة، وهذه أدلة ملموسة قاطعة على أن لالح
عندها قواته ليست في مبعد عنها ال مصر وهي أكبر الدول العربية وأقواها، وال قطر وهي أصغرها 

  .لكن أغناها بالمعايير النسبية
المصرية وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي لم تجد وكالة األنباء القطرية ووسائل اإلعالم 

وافقت على السماح ) إسرائيل"(الرسمية وغير الرسمية أي ضير في أن تنقل عن إذاعة العدو قولها إن 
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من ميناء السويس إلى غزة، بطريقة إعالمية مهنية خالية من المشاعر " لمصر بنقل شحنة الوقود القطري
ذي يظهر أنيابا ومخالب في التي تجيش في صدور عرب فلسطين غضباً وسخطاً على االقتدار العربي ال

كل مكان لكنه عندما يصل إلى حدود فلسطين يتحول بقدرة قادر إلى عجز مهين مخجل ال حول له وال 
  .قوة

في النهاية يعني أن أزمة الوقود في القطاع لم تجد حال لها بعد وأنها سوف " الحل إسرائيليا"وأن يكون 
 ويشغل 1967 يضيء األراضي الفلسطينية المحتلة عام تتجدد إن عاجال أو آجال طالما ظل الزيت الذي

معاملها ويحرك مواصالتها ويشعل النار في مطابخها، في القطاع وفي الضفة الغربية على حد سواء، 
رهنا بقرار االحتالل ودولته، بقدر ما يعني أن كل األطراف المعنية التي وافقت على هذا الحل قد وافقت 

  .ية لالحتاللكذلك على أن تستمر التبع
" باز أويل"في الثامن والعشرين من الشهر الماضي وقعت شركتا نفط في دولة االحتالل، هما شركة 

االحتكار "، عقودا لتجديد )بازان" (مصافي النفط المحدودة"وشركة " دور ألون"بالشراكة مع شركة 
، اعتبارا من األول من تشرين "السلطة الفلسطينية"لتوريد منتجات المشتقات النفطية إلى " اإلسرائيلي

أكتوبر المقبل ولمدة عامين، دون أن تجد الدول العربية واإلسالمية التي تسيطر على سوق النفط / األول 
، الذي تحظره قوانين الدول الغربية الحامية لدولة االحتالل اإلسرائيلي "االحتكار"العالمي ضيرا في هذا 

ر الذي تتبناه، ليس ألن السوق الفلسطينية ليست بالحجم الجدير بأن حفاظا على المنافسة في االقتصاد الح
  .تدخل المنافسة فيه، لكن على األرجح عجزا منها عن المنافسة فيه

في بيان إلى بورصة تل أبيب كي ترفع قيمة أسهمها على حساب المستهلك الفلسطيني، أعلنت إحدى 
من احتياجات السلطة وأن قيمة ما % 50سوف توفر اللتين أبرمتا العقدين أن حصتها ) باز(الشركتين 

 يورو أو 391تعادل (مليار شيقل سنويا ) 1.9(سوف تبيعه من منتجاتها إلى السلطة الفلسطينية تبلغ 
، ومثلها الشركة األخرى التي سوف توفر الخمسين في المائة األخرى من ) دوالر أميركي تقريبا487

تهلك الفلسطيني من جيبه لتمويل قوات االحتالل التي تصادر أرضه احتياجات السلطة، سوف يدفعها المس
  .وحريته يوميا

تعرفه دولة " أسرار الدولة"أما اتفاق الشركتين مع السلطة الفلسطينية فسوف يظل على األرجح سرا من 
تبيع االحتالل وال يحق للشعب أن يعرفه تماما مثلما كانت اتفاقيات أوسلو التي ألزمت السلطة بأن ال 

من سعره في سوق دولة االحتالل ومثل اتفاقية الكونسورتيوم الثالثي الذي % 15الوقود النفطي بأقل من 
منحته السلطة حقوقا حصرية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه االقليمية الفلسطينية قبالة قطاع غزة 

البريطانية " مجموعة بي جي" مع 1999والتي كانت فيها السلطة شريك أقلية في االتفاقية الموقعة عام 
ممثال %) 10(وصندوق االستثمار الفلسطيني %) 30(وشركة المقاولون المتحدون الفلسطينية %) 60(

أو (التي كان مستشارها االقتصادي الرئاسي محمد رشيد ) حسب الموقع اإللكتروني للصندوق(للسلطة 
 مؤخرا من اإلنتربول الدولي اعتقاله بتهم فساد حولته الذي طلبت هيئة مكافحة الفساد برام اهللا) خالد سالم

كما قال رئيس " مليونير"عندما انضم للثورة الفلسطينية إلى " ال يملك قرشا واحدا في جيبه"من شخص 
  .الهيئة رفيق النتشة لصحيفة هآرتس العبرية أواسط الشهر الماضي

" االحتكار اإلسرائيلي"نية برام اهللا عن السلطة الفلسطي" صمت"وقد الحظت وسائل إعالم ما وصفته بـ
عجلة الحياة الفلسطينية تحت االحتالل، ولوقف هذا التزييت عقابا على أي مقاومة لالحتالل، " تزييت"ل

يستخدم كجزء من استراتيجية مدروسة للحفاظ على تبعية الفلسطينيين هيكلياً "بالرغم من أن هذا االحتكار 
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توفر طرقاً سهلة ... مثل احتكارات التوريد هذه "ألن " لسياسي فيهاوصناع القرار ا) إسرائيل(لـ
لممارسة الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية وعلى الفلسطينيين العاديين إلكراههم على االمتثال 

برام "  القانون في خدمة اإلنسان–مؤسسة الحق "كما قال شارلز شماس أحد مؤسسي )" إسرائيل(لمصالح 
  ..خلفية "ا أن هذه هي اهللا، مضيف

يطور الفلسطينيون اعتمادا على "، فاالحتالل ال يريد أن "الفشل في تطوير حقول الغاز في مياه غزة
، دون أن يضيف بأن الركيزة الثالثة لهذه الخلفية هي فشل العرب في كسر "النفس في مجال الطاقة

 عليه إن امتلكوا اإلرادة السياسية النفتاح االحتكار اإلسرائيلي لتوريد الوقود إلى القطاع وهم قادرون
حتى اآلن في كسر " الثورة"قطاع غزة على العرب والعالم عبر الحدود المشتركة مع مصر التي لم تنجح 
  .قيود اتفاقيات كامب ديفيد التي تكبلها منذ ما يزيد على ثالثة عقود من الزمن

الوقود العربي واإلسالمي من التسويق، تجارة أو وال يحتاج المراقب إلى عناء كبير الستنتاج أن منع 
دعما، في السوق الفلسطينية، واستمرار االحتكار اإلسرائيلي لهذه السوق، ومنع استثمار حقلي الغاز في 
المياه الفلسطينية هي الركائز الثالث الستمرار حصار قطاع غزة، بانتظار عودة السلطة التي وقعت 

ثي كشرط حد أدنى مسبق لتفعيل هذه االتفاقية، والتي سوف يستخدم تفعيلها في اتفاقية الكونسورتيوم الثال
تلك الحالة أداة ضغط على السلطة البتزاز المزيد من التنازالت منها قبل تشغيل حقلي الغاز المكتشفين 

  .في مياهها اإلقليمية
في الحقلين، الحقل البحري يقول الموقع اإللكتروني لصندوق االستثمار الفلسطيني إن الكمية المكتشفة 

، تزيد على ثالثين مليار متر مكعب من )على جانبي الحدود البحرية مع دولة االحتالل(والحقل الحدودي 
مليار دوالر أميركي لمدة خمسة عشر ) 2.4(الغاز الطبيعي ويتوقع دخال سنويا للسلطة الفلسطينية قدره 

  .عاما هي العمر المقدر للحقلين
مع الفلسطينيين والتي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية " السالم"ق فإن شروط دولة االحتالل لـوفي هذا السيا

، والتي تحولت إلى شروط مسبقة لدعم )االتحادان األوروبي والروسي واألمم والواليات المتحدة(
ني تحت المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية، قد تحولت إلى ركيزة رابعة لحصار الشعب الفلسطي

االحتالل، وتدعم إطالة عمر االحتالل، وتمنع عن الشعب الفلسطيني وسائل يمتلكها فعالً لالعتماد على 
النفس في مجال الطاقة وغيرها، لو مكن منها لكان في غنى بالتأكيد عن المانحين ومنحهم المشروطة 

  .سياسياً
  .ف قواته عندهاومن الواضح أن حدود االحتالل أبعد كثيرا من الحدود التي تق
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  رأي الدستور

  
تكشف تصريحات وزير دفاع العدو االسرائيلي ايهود باراك عن نية ومخططات العدو المبيتة، والتي 

ميركي، يعتزم تنفيذها مستغالً جمود العملية السلمية، واالوضاع الفلسطينية والعربية البائسة، والدعم اال
  .والنفاق االوروبي، وغياب الرأي العام الدولي
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باراك أعلن في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات االمن القومي، بأن على اسرائيل ان تقوم باالنسحاب 
االحادي من الضفة الغربية على غرار انسحابها من غزة، ما لم يتم االتفاق الى حل دائم مع الفلسطينيين، 

رائيل لن تستطيع ان تبقى مكتوفة االيدي فيما التسوية معطلة، وان الظروف الحالية معلالً ذلك بأن اس
مقعداً في الكنيست من اصل » 94«مهيأة للقيام بهذه الخطوة، خاصة وان حكومة االئتالف الوطني تمتلك 

  . مقعدا120
يادة الفلسطينية هذه التصريحات لم تأت من فراغ، وليست وليدة الصدفة، بل هي رسالة موجهة الى الق

تأخذ طابع االبتزاز والتهديد لجرها الى المفاوضات المباشرة بدون شروط، وتنفيذ امالءات العدو بدون 
مناقشة، والتي كشف عنها االرهابي نتنياهو في كلمته االخيرة بالكنيست في الذكرى االليمة لسقوط القدس 

والحوض في العرف االسرائيلي، هو .. » عنهالحوض المقدس ملك السرائيل ولن تتنازل«بيد االحتالل 
  .الحرم القدسي الذي يضم المسجد االقصى وقبة الصخرة المشرفة

ومن ناحية اخرى، نعتقد ان خطة االنسحاب االحادي الجانب من الضفة ليست بالجديدة، بل هي خطة 
اً على تنفيذها في شارون قبل ان يدخل عالم الموت، حيث قام باالنسحاب االحادي من غزة، وكان مصمم

الضفة الغربية، في حال رفض القيادة الفلسطينية لالطروحات الصهيونية، ومن هنا لن نفاجأ اذا قام العدو 
من % 50 باراك باالنسحاب من الضفة الغربية، بعدما استولى على اكثر من -بتنفيذ خطة شارون 

ضمن تفوق المستوطنين وسيطرتهم اراضيها، وانجز تهويد القدس واقام الجدار العنصري، وبعدما 
المطلقة على كامل الضفة، وقد بلغ عددهم اكثر من نصف مليون مستوطن، مدججين بأحدث االسلحة، 
ويحتلون المواقع االستراتيجية التي من شأنها تحويل الضفة الى كانتونات وجزر معزولة يستحيل معها 

  .لشريفاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ا
تصريحات وزير دفاع العدو الصهيوني ايهود باراك، تؤكد ان العدو ليس نائماً، بل هو : مجمل القول 

يعمل ليال ونهاراً لتنفيذ خططه ومخططاته التوسعية، وبالتالي فهذه التصريحات وان كانت رسالة موجهة 
 بتنفيذها في القريب العاجل مستغالً -ن  كما قام شارو-للقيادة الفلسطينية، اال ان العدو في تقديرنا سيقوم 

االوضاع العربية المزرية، وحاالت التشرذم التي تعصف باألمة وبالشعب الفلسطيني لفرض االمر 
الواقع، والذي يعني في النهاية حكماً ذاتياً للفلسطينيين مع بقاء المستوطنات وتهويد القدس واالقصى، 

 سريعاً وجاداً، للجم هذا المشروع، والذي ينذر بتصفية القضية وهذا ما يفرض تحركاً فلسطينياً وعربياً
ويشكل خطراً ماحقاً على األمة .. الفلسطينية، وتحويل الشعب الفلسطيني الى اقلية في دولة االحتالل

  .كلها
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  برهوم جرايسي
تالف تسمياتهم ومناصبهم، ومعهم أجهزة مؤسستهم المتنوعة، مرة أخرى، يكثر حكام اسرائيل، على اخ

وبطبيعة الحال، فإن هذه . بشأن تطورات األحداث في الدول العربية" التقديرات"و" المواقف"من إطالق 
التصريحات ذات ميول التجاه ما دون آخر، وكثيرا ما كان لهؤالء تصريحات متناقضة، معتمدين كما 

والطامة الكبرى، شئنا أم .، كداء منتشر يسيطر على المعسكرات المختلفة"صيرةالذاكرة الق"يبدو على 
أبينا، هي أن إسرائيل  تنجح في هذه الحرب النفسية، حينما تتحول إلى مرتكز في الصراعات والخالفات 
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شرق السياسية الداخلية لكل واحدة من الدول؛ فالحالة ليست وحيدة، ولم تحد عن أي من الدول العربية وال
وتهدف إسرائيل من .أوسطية، وبشكل خاص في التطورات الجارية منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم

أولهما، التصرف وكأنها دولة طبيعية في المنطقة، يحق لها : كثرة تصريحاتها هذه إلى أمرين أساسيين
ي هي سببها األساسي إبداء المواقف والتقديرات، خاصة إذا كان الحديث ليس عن القضية المركزية الت

ولهذا، فمن البؤس أن تفسح وسائل . واألول واألخير، أي قضية فلسطين واالحتالل والقتل والتدمير
اإلعالم العربية المجال أمام نشر تعقيبات إسرائيل على أي موقف، ألنه في وضع طبيعي من المفترض 

حتى تتراجع عن االحتالل وذبحها أن تكون اسرائيل معزولة سياسيا، ومحاصرة من الحلبة الدولية، 
اما الهدف الثاني واألخطر، فهو أن حكام اسرائيل، وحينما ينطقون، فإنهم أبعد ما .اليومي لشعب بأكمله

وأكثر من هذا، . يكونون عن العفوية، بل ينفذون أدوارا تطلبها منهم مؤسسات رسم االستراتيجية العليا
العسكريين اإلسرائيليين الراحل زئيف شيف، عن وجود غرفة فقبل عقد من الزمن، كشف أبرز المحللين 

عمليات تابعة لألجهزة األمنية والعسكرية في إسرائيل متخصصة بالحرب النفسية، وهناك تتم صياغات 
الكثير من الحمالت والحروب اإلعالمية، وأيضا الترويج لإلشاعات المغرضة، تجاه هذه أو تلك من 

ولهذا، فحينما يقول مسؤول إن هذا الزعيم .ولة واحدة تسلم من هذه الحربالدول العربية، وال توجد د
إلسرائيل، أو تطلب إسرائيل اإلطاحة بزعيم آخر، فهناك رسائل إسرائيلية تريد بثها إلى تلك الحلبة " جيد"

لك وت.  ضد الحلبة الفلسطينية2000وهذا أمر ليس بجديد، وقد برز استخدامه مثال بعد العام . أو غيرها
تجربة من المفروض أن تستفيد منها الشعوب العربية في هذه المرحلة بالذات، كي ال تنصت لألحاديث 

ما يكفي " الدغدغة"اإلسرائيلية، حتى لو كانت مدغدغة لعواطف هذه الجهة أو تلك، وهي حتما فيها من 
راحل ياسر عرفات، فمثال، كيف تعاملت غرفة عمليات الحرب النفسية مع الرئيس ال.إلشباع الرغبات

ومن كان في حينه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس؟ فقد كانت الحرب 
ضد عرفات متشعبة، بهدف قتل شخصيته في الخارج على مستوى الحلبة الدولية، وفي الداخل 

، وكان لهذا حساسية بعد "لإلرهابداعما "فتجاه العالم، كان عرفات .الفلسطيني، وهذا قبل اغتياله جسديا
الفاسد ماليا الذي بلغت "وتجاه الداخل الفلسطيني كان عرفات . 2001) سبتمبر( ايلول 11تفجيرات 

وكم من وسائل إعالم كبرى روجت، وكم من فصائل فلسطينية اشترت ".  مليارات دوالر7ثروته 
غالبية شعبه سرعان ما اجتازت هذه وكان الهدف عزل عرفات عن العالم وعن شعبه، ولكن ! الخدعة
بتوليه الرئاسة، ألن معه " معنية"أما بشأن عباس، فكم كنا نقرأ في تلك المرحلة عن أن اسرائيل .الخدعة

وأيضا في حالته ثمة من اشترى . ، كي يظهر بتلك الصورة المسيئة أمام شعبه"الحل أسهل"سيكون 
واألمر .يروي وحده كل الحكاية" الحل السهل"ات ووال حاجة للشرح أكثر، ألن حال المفاوض! وروج

وطالما أن .  األخيرة تجاه مختلف القيادات العربية التي شهدت تقلبات في دولها17تكرر في األشهر الـ
: والسؤال الذي يطرح نفسه. إسرائيل ترى ردود أفعال لحربها هذه، فهي من المؤكد ستواصل وتصعد

ن يكون أداة في هذه الحرب المكشوفة؟مهما احتدت الصراعات إلى متى سيقبل البعض على نفسه أ
الداخلية وباتت عنيفة أكثر، فمن المحظور كليا فسح المجال لترويج ما تنتجه إسرائيل من تصريحات 

  .مفبركة، هي سهام تطلقها في حربها النفسية ضد كل شعوب المنطقة
  2/6/2012الغد، عمان، 
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