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 1استشياد مقاوم ومقتل جندي إسرائيمي باشتباكات بالقرب من معبر "كوسوفيم"
وكاالت :قاؿ جيش االحتالؿ االسرائيمي اف اشتباكا مسمحا وقع فجر الجمعة  ،2012-6-1جنوبي قطاع
غزة بيف مسمح فمسطيني ووحدة مف الجيش ما أدى الى استشياد الشاب الفمسطيني.
في حيف ذكرت بعض المواقع العبرية نقال عف مصادر في الجيش االسرائيمي اف الشاب الفمسطيني داىـ
مجموعة مف الجيش وفتح الني ارف مباشرة باتجاىيـ ،فيما سيصدر الناطؽ باسـ الجيش تفاصيؿ العممية التي
وصفت بالصعبة في وقت الحؽ دوف االشارة الى سقوط جرحى او قتمى في صفوؼ القوة العسكرية.
لكف مصدر امني اسرائيمي قاؿ لوكالة رويترز إف مسمحا فمسطينيا قتؿ إسرائيميا عمى الحدود مع قطاع غزة،
وسمع شي ود فمسطينيوف اطالؽ النار بالقرب مف عبساف وىي قرية حدودية في جنوب قطاع غزة وقريبة
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أيضا مف الحدود المصرية .وقالوا إف القوات اإلسرائيمية اطمقت قنابؿ دخانية لحجب الرؤية في حيف ىبطت
طائرات ىميكوبتر في مكاف الحادث.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فقد استطاع الشاب الفمسطيني اختراؽ الجدار الشائؾ
والدخوؿ الى المناطؽ االسرائيمية بالقرب مف معبر "كوسوفيـ".
وعند الساعة الرابعة مف فجر اليوـ وصمت قوة مف الجيش مف لواء جوالني الى الموقع  ،حيث فتح الشاب
النار باتجاة القوة التي بادلتو بالنيراف ،ما أدى الى استشياد الشاب الفمسطيني دوف وقوع اصابات في
صفوؼ الجيش االسرائيمي.
فمسطين اون الين 2012/6/1
عباس يشكر نظيره األلماني عمى دعم السمطة ويحمل "إسرائيل" مسؤولية جمود عممية السالم
راـ اهلل :شكر الرئيس محمود عباس ،نظيره األلماني خواكيـ غواؾ ،عمى الدعـ االقتصادي الممموس مف
قبؿ بالده لبناء مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية ودعـ البنية التحتية وتعزيز وتطوير األجيزة األمنية
والييئات القضائية ،فيما شكر الرئيس غواؾ ،نظيره عباس عمى التزامو الشخصي وعممو الدؤوب وقناعتو
باف المفاوضات ىي التي تحقؽ النجاح وليس العنؼ.
كما عبر عباس خالؿ مؤتمر صحفي مشترؾ مع الرئيس غواؾ ،عقب اجتماعيما بمقر الرئاسة في راـ اهلل
ظير الخميس ،عف شكره أللمانيا عمى دعميا السياسي لحؿ الدولتيف والرامي لتحقيؽ االستقرار واألمف
والسالـ في المنطقة ،مجددا اإلشادة بعالقات الصداقة بيف الشعبيف الفمسطيني واأللماني وبيف الحكومتيف.
وقاؿ عباس في مستيؿ المؤتمر الصحفي" : ،نحف لف نتخمى عف جيودنا المخمصة كما ىو دأبنا إليجاد
حؿ سممي وسياسي عبر المفاوضات التي اخترناىا طريقا لتحقيؽ لمسالـ واألمف واالستقرار في منطقتنا،
وإلنياء االحتالؿ وقياـ دولتنا المستقمة ذات السيادة عمى تراب الوطف وعاصمتيا القدس الشريؼ".
مف جانبو ،عبر الرئيس األلماني خواكيـ غواؾ ،عف سعادتو بيذه الزيارة األولى لفمسطيف موجيا شكره عمى
كرـ الضيافة واالستقباؿ .وقاؿ إف االجتماعات بحثت عممية السالـ المتعثرة في الشرؽ األوسط وعممية بناء
الدولة الفمسطينية ،مؤكدا التزاـ ألمانيا بعممية حؿ الدولتيف ودعـ بناء الدولة الفمسطينية المستقمة .وشكر
الرئيس غواؾ ،نظيره محمود عباس عمى التزامو الشخصي وعممو الدؤوب وقناعتو باف المفاوضات ىي التي
تحقؽ النجاح وليس العنؼ.
ووصؼ غواؾ الجيود التي تبذليا السمطة لبناء مؤسسات الدولة في األراضي الفمسطينية بػ"الجيود الجبارة
مميوف يورو ليذا العاـ".
والمحترمة جدا" ،وقاؿ "ألمانيا تدعـ ذلؾ ،وسنقدـ
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
فياض :الشعب الفمسطيني مصمم عمى إقامة دولتو المستقمة ولن يقبل بالفتات
راـ اهلل :استقبؿ رئيس الوزراء د .سالـ فياض ،في راـ اهلل ،أمس ،رئيس جميورية ألمانيا االتحادية يؤاخيـ
جاوؾ ،والوفد المرافؽ لو ،وأطمعو عمى تطورات األوضاع السياسية في األرض الفمسطينية المحتمة،
واالنتياكات اإلسرائيمية الخطيرة ضد الشعب الفمسطيني وحقوقو الوطنية المشروعة ،خاصة اعتداءات
المستوطنيف ضد المواطنيف وممتمكاتيـ ومصادر رزقيـ ومقدساتيـ ،وامعاف إسرائيؿ في سياسة االستيطاف
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ومصادرة األراضي وىدـ المنازؿ خاصةً في القدس المحتمة ،واستمرار االجتياحات واالعتقاالت اليادفة إلى
تقويض إنجازات السمطة الوطنية ومكانتيا.
وأشاد فياض بالعالقات الثنائية بيف ألمانيا وفمسطيف ،وبمبادرة ألمانيا لتشكيؿ لجنة و ازرية عميا بيف البمديف،
ما حفز العديد مف الدوؿ األوروبية عمى القياـ بمثؿ ىذه الخطوة الميمة في عالقات فمسطيف مع دوؿ
العالـ ،خاصة دوؿ االتحاد األوروبي.
وثمف الدعـ السياسي واالقتصادي الممموس الذي تقدمو ألمانيا لتعزيز وتعميؽ استكماؿ بناء مؤسسات دولة
فمسطيف ،وبنيتيا التحتية ،الذي يعبر عف الدعـ السياسي لحؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمة،
مشددا عمى أىمية الدور الذي تقوـ بو ألمانيا عمى الصعيد الدولي ،ومف خالؿ االتحاد األوروبي في المجاؿ
 ،والذي تـ
السياسي ،الذي عبر عنو بوضوح اإلعالف الوزاري األوروبي الصادر في كانوف األوؿ
 ،وخالؿ الشير الجاري ،وتضمف موقفاً واضحاً بشأف حدود عاـ
التأكيد عميو في كانوف األوؿ
 ،وتعريؼ المنطقة المحتمة ،ومكانة القدس الشرقية كعاصمة لمدولة الفمسطينية ،ورفض التغييرات
التي تسعى إسرائ يؿ لفرضيا ،إضافة إلى التأكيد عمى ضرورة وقؼ االستيطاف واعتباره يتناقض مع القانوف
الدولي.
وأوضح أنو واضافة إلى المخاطر العممية لالستيطاف إال أف األخطر ىو نتائج استمرار االستيطاف عمى
الصعيد السياسي ،لما تشكمو مف تقويض لمصداقية العممية السياسية ومكانة السمطة الوطنية عمى حد سواء،
وأشار إلى أنو وفي ظؿ استمرار االستيطاف وحديث الحكومة اإلسرائيمية عف دولة فمسطينية ،فال بد مف
التدقيؽ في مضموف الدولة التي يتحدثوف عنيا ،ىؿ ىي دولة فمسطينية وقفاً لق اررات الشرعية الدولية عمى
 ،كما تؤكد عمى ذلؾ المواقؼ األوروبية المعمنة ،بما فييا موقؼ ألمانيا ،أـ ىي دولة
حدود عاـ
الفتات ،ما يتطمب اىتماماً إضافياً ،ودو اًر نشطاً مف المجتمع الدولي لمواجية ىذه المخاطر والتصدي ليا.
األيام ،رام اهلل/ / ،
مسؤول في السمطة :االنتخابات المصرية شأن داخمي
راـ اهلل :صرح مصدر رسمي مسؤوؿ في الرئاسة الفمسطينية بما يمي :تعقيبا عمى ما نشرتو بعض المواقع
المشبوىة مف أف الرئاسة الفمسطينية تقدـ الدعـ لحممة الفريؽ أحمد شفيؽ ،أكد مصدر رسمي مسؤوؿ في
الرئاسة الفمسطينية أف سياسة السمطة الوطنية الفمسطينية قامت دوماً عمى عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية
لمدوؿ العربية ،وأف موضوع االنتخابات الرئاسية المصرية ىو شأف مصري داخمي ،والسمطة الفمسطينية
سوؼ تحترـ اختيار الشعب المصري.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
الحكومة في غزة :استعادة رفات الشيداء من ثمرات المقاومة
فايز أبو عوف :قاؿ الناطؽ باسـ الحكومة في غزة طاىر النونو في تصريح وزعو عمى الصحافييف :إف
استعادة رفات الشيداء مف مقابر األرقاـ ثمرة مف ثمرات المقاومة داخؿ وخارج سجوف االحتالؿ ،مؤكدا أف
حكومتو حريصة عمى إطالؽ األسرى حتى لو كانوا رفاتا.
وأضاؼ أف حكومتو ستواصؿ التحرؾ والعمؿ الستعادة رفات باقي الشيداء واطالؽ سراح األسرى األحياء
والعمؿ عمى معاقبة مجرمي الحرب مف قادة االحتالؿ.
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األيام ،رام اهلل/ / ،
مسؤول في سمطة الطاقة بغزة :نستغرب لعدم دخول الوقود القطري من رفح
غزة – ريما زنادة ومحمد جماؿ :أكد مدير مركز المعمومات في سمطة الطاقة بغزة الميندس أحمد أبو
العمريف ،عمى أف دخوؿ الوقود القطري بشكؿ جزئي مف خالؿ معبر كرـ أبو سالـ سيجعؿ مف قضية الوقود
قضية ابتزاز لمشعب الفمسطيني مف قبؿ العدو الصييوني .وقاؿ لػ"الشرؽ"" :ال نفيـ لماذا تمانع مصر دخوؿ
المنحة القطرية مف الوقود لقطاع غزة عبر معبر رفح البري فدخوؿ الوقود عبر معبر كرـ أبو سالـ سيشكؿ
ابتزاز لمشعب الفمسطيني وعدـ حؿ أزمة الوقود خاصة أف العدو الصييوني سيعمؿ عمى تجزئة المنحة
القطرية وبذلؾ سيتواصؿ العجز في وجود أزمة لموقود رغـ وجود المنحة".
ولفت قائالً" :بعد فترة طويمة مف المماطمة والتأخير مف قبؿ العديد مف األطراؼ فإنو مف المتوقع دخوؿ
المنحة القطرية لموقود األحد القادـ فينالؾ وعود مف األطراؼ المعنية مف مصر والعدو الصييوني" .وعبر
عف ألمو قائالً" :لألسؼ سيكوف ضخ الوقود بكميات محدودة عبر معبر كرـ أبو سالـ حيث إف العدو
الصييوني لف يدخؿ المنحة مرة واحدة بالكمية المقدمة مف قطر وانما األمر سيكوف عبر تقسيـ ىذه المنحة
بحيث يواصؿ العدو الصييوني عممو في فرض أزمة الوقود عمى قطاع غزة حتى في وجود منحة الوقود".
الشرق ،الدوحة/ / ،
غازي حمد :مجزرة أسطول الحرية نقطة تحول في تاريخ الحصار عمى غزة
غزة :أحيت حركة حماس ،أمس ،الذكرى الثانية لمجريمة التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ بحؽ سفف "أسطوؿ
الحرية" التي كانت في طريقيا لنقؿ مساعدات إنسانية لقطاع غزة.
وقاؿ وكيؿ و ازرة الخارجية في الحكومة بغزة غازي حمد ،إف مجزرة أسطوؿ الحرية "شكمت نقطة تحوؿ كبيرة
في تاريخ الحصار المفروض عمى قطاع غزة ،وأف شيداءىا رسموا خريطة جديدة لمشعوب في دفاعيا عف
الحقوؽ" .وقاؿ حمد في مؤتمر صحافي قبالة النصب التذكاري لشيداء األسطوؿ في ميناء غزة ،إف "ىؤالء
الشيداء شقُّوا طريقاً مخضباً بالدماء والكرامة والتضحيات" ،مؤكداً أف ىذه السفينة أعطت صورة لمعالـ
بشجاعة وتضحيات تركيا في وقوفيا مع الشعب الفمسطيني ونصرتو.
الخميج ،الشارقة/ / ،
قمة عباس ومشعل في  20حزيران/يونيو المقبل ستعمن تشكيمة الحكومة المقبمة
 8عزت الرشقَّ :
القاىرة – جيياف الحسيني :كشؼ عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشؽ لػ «الحياة» أف
االنتخاب ات الداخمية لمحركة في إقميـ الخارج بدأت منذ أياـ قميمة ،وأف االنتخابات داخؿ الضفة الغربية
أُنجزت ،وقاؿ« :إعالف تشكيؿ المكتب السياسي الجديد سيتـ في غضوف األسابيع القميمة المقبمة ...عقب
االنتياء مف االنتخابات».
وعمى صعيد ممؼ المصالحة وجولة الحوار الثانية مع حركة «فتح» ،والتي انتيت أوؿ مف أمس ،قاؿ:
« إعالف التوصؿ إلى اتفاؽ في شأف تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني سيتـ خالؿ المقاء المقبؿ بيف الرئيس
محمود عباس (أبو مازف) ورئيس المكتب السياسي لمحركة (حماس) خالد مشعؿ في القاىرة في  20الشير
الجاري» ،الفتاً إلى أف تسمية شخوص الحكومة بحقائبيا الو ازرية ،وكذلؾ حمؼ اليميف ،سيكوف في راـ اهلل.
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وأوضح الرشؽ أف جمسة الحوار (بيف فتح وحماس) الثمثاء المقبؿ ستناقش األسماء المرشحة مف الجانبيف
لشغؿ الحقائب الو ازرية ،مضيفاً« :نحف وفتح وضعنا أسماء مرشحينا ،لكنو لـ يتـ التشاور في شأنيـ بعد
عمى رغـ أننا كنا جاىزيف لذلؾ» خالؿ جمسة الحوار االخيرة .وتابع أف «الترشيحات تتضمف أسماء
شخصيات وطنية مستقمة مف كؿ مف الضفة وغزة ...مينية وال غبار عمييا ،شرط أال تكوف تابعة ألي
فصيؿ» ،مضيفاً انو سيتـ استبعاد كؿ الوزراء السابقيف في كمتا الحكومتيف في غزة وراـ اهلل ألف الحكومتيف
بشخوصيما كانتا عنواناً لالنقساـ .ونفى وجود أي اشتراطات مسبقة مف جانب «فتح» أو الرئيس
الفمسطيني ،قائالً« :ليس صحيحاً أف أبو مازف يريد أف يحتفظ بحقيبتو أو بموقع ما ...لـ يبمغنا أحد بذلؾ».
وتابع« :عقب االنتياء مف مشاورات تشكيؿ الحكومة ،ستعرض نتائجيا عمى كؿ مف مشعؿ وعباس قبؿ
إعالنيا ،وكذلؾ الفصائؿ إلقرارىا».
وأقر الرشؽ بأف الممؼ األمني مف النقاط الشائكة في مياـ الحكومة ،وقاؿ« :حريصوف عمى إنجازه» ،الفتاً
إلى أنو ستتـ معالجتو خطوة خطوة .واعتبر أف مف المبكر الحديث عف ىيكمة األجيزة األمنية ،وقاؿ« :في
البدايات ،لف يحدث تغيير عمى األجيزة األمنية في كؿ مف الضفة وغزة ...وستكوف خاضعة لمحكومة،
وسيكوف ىناؾ وزير داخمية واحد يشرؼ عمييا ...وسيتـ توحيد سياسات العمؿ» ،مضيفاً« :سيكوف ىناؾ
فريؽ أمني مصري ليشرؼ عمى المرحمة االنتقالية في كؿ مف الضفة وغزة ولمتابعة األجيزة األمنية
وأدائيا».
وشدد الرشؽ عمى جاىزية «حماس» لالنتخابات ،وقاؿ« :مستعدوف إلجراء االنتخابات شرط أف يكوف
بالتوازي في كؿ مف الضفة وغزة ،ونأمؿ خالؿ األشير الستة المقبمة في إنجازىا» ،في إشارة إلى االنتخابات
التشريعية والرئاسية والمجمس الوطني .وتابع« :لف يكوف ىناؾ تأخير في إنجازىا إال ألسباب قيرية» ،معب اًر
عف تفاؤلو في إنجاز المصالحة.
الحياة ،لندن2012/6/1 ،
 9عزام األحمد :بدأنا ألول مرة تطبيق اتفاق المصالحة عمى األرض
لندف -عمي الصالح :اعتبر عزاـ األحمد ،عضو المجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد المصالحة مع حركة
حماس ،المقاءات التي اختتمت في القاىرة الميمة قبؿ الماضية ،بمثابة آخر المحاوالت لتحقيؽ المصالحة
وانياء االنقساـ ،داعيا الشعب الفمسطيني مجددا إلى ثورة شعبية ضد الطرؼ الذي قد يعوؽ ىذه المصالحة
وانياء االنقساـ الذي مر عميو حتى اآلف خمس سنوات .لكف األحمد وىو رئيس كتمة فتح في المجمس
التشريعي الذي كاف يتحدث لػ«الشرؽ األوسط» مف القاىرة قبؿ أف يغادرىا عائدا إلى عماف ،قاؿ إف
«لقاءات القاىرة كانت المرة األولى التي بدأنا فييا بخطوات عممية ال نظرية ..بدأنا بتطبيؽ ما وقعنا عميو».
ورفض األحمد الخوض في أي مف ىذه التفاصيؿ ،ال سيما موضوع تشكيؿ الحكومة ،كما رفض الرد عمى
تسريبات أفادت بإمكانية الخالؼ حوؿ الحقائب الو ازرية السيادية مثؿ الداخمية والخارجية والمالية .وقاؿ «لف
نعطييـ الفرصة ..وال ننجر إلى الكالـ» ،مؤكدا أف تشكيؿ الحكومة سيتـ بالتوافؽ «ىذا ىو االتفاؽ وىذا ىو
االسـ الذي ستحممو الحكومة ..حكومة توافؽ وطني ..فدعنا مف التفاصيؿ التي لف تقدـ ولف تؤخر».
وقاؿ األحمد « أنيينا المقاءات مع حركة حماس بشأف آليات تطبيؽ بنود االتفاؽ ،واآلف نسير في خطوات
متوازية .»..وقاؿ «نحف نراقب سير عمؿ لجنة االنتخابات في غزة ،بينما نتابع في القاىرة كؿ شيء بما في
ذلؾ قصة تشكيؿ الحكومة» ،مضيفا أف «قضيتي االنتخابات وتشكيؿ الحكومة يسيراف جنبا إلى جنب..
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عمينا أف نتممس عمؿ لجنة االنتخابات عمى األرض في غزة ..نريد أف نطمئف .في نفس الوقت فإف
االتصاالت لف تتوقؼ».
الشرق األوسط ،لندن2012/6/1 ،
 10أبو زىري :االحتالل يحاول توفير غطاء لعدوان عمى غزة
غزة :أكػد الناطؽ الرسمي باسـ حركة "حماس" سامي أبو زىري أف االحتالؿ الصييوني ييدؼ مف وراء ما
ينشره بيف الفينة واألخرى مف تقارير عف تعاظـ قوة الحركة العسكرية ،التغطية عمى أي عدواف قادـ تجاه
قطاع غزة.
وقاؿ أبو زىري في حديث صحفي" :إف االحتالؿ يحاوؿ نشر تقارير وأخبار عف تعاظـ قوة حماس
والفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة ,وما ذلؾ إال محاولة لتوفير الغطاء ألي اعتداء عمى قطاع غزة
واستيداؼ لعناصر المقاومة" .وأضاؼ أف "الفصائؿ الفمسطينية لـ تعد تنطمي عمييا ىذه األكاذيب ,وباتت
ىذه المحاوالت أكثر استيضاحا لدى الفصائؿ وحتى لممجتمع الدولي".
وأشار أبو زىري إلى أف مف أىـ أولويات حركة حماس اآلف ىي "تطبيؽ الوحدة الوطنية وتعزيز صمود
الشعب الفمسطيني باإلضافة لحشد أكبر تأييد عربي ودولي لمقضية الفمسطينية ولنصرة شعبنا".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/31 ،
إداريا والتمديد لعشرين أسي ارً خالل أسبوعين
 11مصمحة السجون :ال اتفاق بخصوص المعتقمين ً
قياديا مف أسرى حركة حماس المعتقميف إدارًيا بسجف النقب
وفدا
أبمغت مصمحة السجوف اإلسرائيمية ً
ً
الصحراوي بعدـ وجود اتفاؽ حوؿ االعتقاؿ اإلداري.
وقاؿ بياف صادر عف أسرى "حماس" اإلدارييف إنو خالؿ األسبوعيف الماضييف تـ تمديد االعتقاؿ اإلداري
أسير دوف التفات ألي اتفاؽ أو التزاـ.
لنحو ً 20ا
فور
وأشاروا إلى أنيـ أرسموا عدة رسائؿ لكؿ الجيات المعنية تطالبيا بإلزاـ (إسرائيؿ) باتفاقيا ،وىددوا بالبدء ًا
اجتماعا فورًيا مع مصمحة السجوف الستيضاح
ردا عمى ىذه الخروقات ،وطمبوا
بإضراب مفتوح عف الطعاـ ً
ً
موقفيـ.
وأوضحوا أنو بعد تيديدىـ بساعات استجابت قيادة مصمحة السجوف ،وحضر وفد رفيع المستوى لمحوار
والتفاوض معيـ ،واستمر الحوار قرابة األربع ساعات.
وأبمغ المفاوض مف قيادة مصمحة السجوف األسرى أنو ال يوجد أي اتفاؽ في موضوع االعتقاؿ اإلداري ،وأنا
كؿ ما نشرتو وسائؿ اإلعالـ وصرح بو المسئولوف المصريوف والفمسطينيوف ال أساس لو.
مددت االعتقاؿ اإلداري لعضو المجمس التشريعي سمير صالح القاضي لمدة
وذكروا أف سمطات االحتالؿ َ
أربعة أشير لممرة الثالثة عمى التوالي.
كما مددت االعتقاؿ لألسير أميف شفيؽ القواسمي لمدة أربعة أشير ،وكاف قد اعتقؿ بتاريخ ،2011/8/21
كما أف والده وشقيقيو إيياب وأديب معتقموف كذلؾ لدى سمطات االحتالؿ ،كما أنيما شقيقا شييديف وىما
باسؿ وحاتـ القواسمي.
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كذلؾ فقد تـ تمديد اعتقاؿ حسيف أبو كويؾ وىو أحد الشخصيات اإلسالمية المعروفة في راـ اهلل ،وكاف قد
عاما ،وقد استشيدت زوجتو
اعتقؿ في  ،2011/6/1وسبؽ لو أف أمضى في سجوف االحتالؿ مدة ً 12
وعدد مف أبنائو أثناء محاولة اغتيالو سنة .2002
كما مددت سمطات االحتالؿ لألسير خميؿ أبو مطر لمدة ستة أشير ،وىو يقبع في االعتقاؿ اإلداري منذ
شيرا.
ً 21
فمسطين اون الين2012/5/31 ،
 12خميل الحية ينفي وجود خالفات تعيق إتمام المصالحة
غزة -أحمد المبابيدي :نفى عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الدكتور خميؿ
الحية ،أف يكوف تأجيؿ موعد إعالف تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني مع حركة "فتح" نتيجة لوجود خالفات
بيف الحركتيف.
وقاؿ الحية في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف" ":إف إرجاء موعد اإلعالف عف تشكيؿ حكومة التوافؽ
الوطني إلعطاء وفدي حركتي "حماس" و"فتح" فرصة أكبر لمتوافؽ عمى أسماء وزراء الحكومة الجديدة"،
منوىاً إلى أف جميع المقاءات التي جرت في القاىرة بيف وفدي الحركتيف كانت إيجابية.
وبيف الحية ،أف "جميع الممفات المتعمقة بالمصالحة وجدت حراكاً ممموساً ،موضحاً أف األياـ القميمة القادمة
ستؤكد صدؽ إرادة حركتي "حماس" و"فتح" بطي صفحة االنقساـ الفمسطيني.
وأضاؼ أف الحركتيف اتفقتا عمى أف يقوـ رئيس السمطة محمود عباس بإصدار مرسوـ رئاسي لدعوة
المجمس التشريعي لالنعقاد لمنح الثقة لحكومة التوافؽ في حاؿ تشكيميا ،الفتاً إلى أف المجمس التشريعي
سيراقب أداء الحكومة وسيمارس سمطتو الرقابية عمى وزرائيا بشكؿ طبيعي.
فمسطين اون الين2012/6/31 ،
 13أحمد عساف :تحرير الشيداء خطوة عمى طريق تحرير األسرى األحياء
راـ اهلل :قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أحمد عساؼ في بياف صدر عف مفوضية االعالـ والثقافة امس اف
قادة وكوادر حركتنا وشعبنا وىـ يستقبموف رفات شيداء شعبنا رسميا وشعبيا بما يميؽ بتضحياتيـ العظيمة
يؤكد بالدليؿ القاطع اصرار فتح وشعبنا عمى انتزاع الحقوؽ ميما طاؿ الزماف .
وأوضح عساؼ أف القيادة رفضت التمييز بيف الشيداء واصرت في مفاوضاتيا المضنية مع الجانب
االسرائيمي عمى استالـ الشيداء دوف تمييز في االنتماء السياسي باعتبارىـ شيداء الشعب الفمسطيني وثورتو
العظيمة  ،مؤكدا استمرار القيادة واصرارىا عمى تحرير رفات كؿ الشيداء األسرى واغالؽ ىذا الممؼ نيائيا
بالتوازي مع نضاليا عمى كافة الصعد المحمية والعربية والدولية لتحرير األسرى األحياء في معتقالت
االحتالؿ .
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/1 ،
 14إحصائية لكتائب القسام :قساميو مقابر األ رقام قتموا  163إسرائيمياً
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غزة :كشفت إحصائية أعدىا الموقع اإللكتروني لكتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس أف جثماف
ائيميا وجرحوا أكثر مف
 37شييدا
قساميا ُحرروا مف مقبرة األرقاـ ،وأنيـ قتموا خالؿ عممياتيـ (  )163إسر ً
ً
( )692آخريف.
استشياديا قساميا ،و( )4مجاىديف نفذوا عمميات اقتحاـ
وأوضحت اإلحصائية أف مف بيف الشيداء ()22
ً
لمستوطنات إسرائيمية ،باإلضافة إلى ( )6ارتقوا خالؿ اشتباكات مسمحة مع جيش االحتالؿ ،فيما اغتالت
قوات االحتالؿ  4منيـ ،أبرزىـ قائد القساـ في جنوب الضفة عبد اهلل القواسمي.
وبينت اإلحصائية أف مف بيف الشيداء المحرريف مف مقابر األرقاـ  22استشيادياً قساميا ارتقوا خالؿ
ائيميا ،فيما
عممياتيـ التي استيدفت الحافالت والمقاىي اإلسرائيمية ،والتي أسفرت عف مقتؿ ( )161إسر ً
جرحوا أكثر مف ( )692آخريف ،بينما قتؿ خالؿ عمميات اقتحاـ المستوطنات إسرائيمياف اثناف.
السبيل ،عمان2012/6/1 ،
 15جثمان الشييد نصر الدين عصيدة لم يتحمل بعد مرور  10سنوات
نابمس :قاؿ عبد الناصر عصيدة شقيؽ الشييد نصر الديف عصيدة إف جثمانو التي سمميا السمطات
اإلسرائيمية اليوـ لمجانب الفمسطيني لـ تتحؿ بعد رغـ مرور عشر سنوات عمى استشياده.
وأضاؼ عصيدة لػ"صفا" أف الطبيب الشرعي بمدينة نابمس قاؿ عندما كشؼ عف الجثماف "كأف ىذه جثماف
لـ يمر عمى استشيادىا سوى سنة ونصؼ".
وأشار إلى أف جثماف شقيقو كاممة وعمييا دماء إال أف الرأس لـ يتبؽ منو سوى عظمة واحدة باإلضافة إلى
أف إحدى األرجؿ مبتورة.
وبيف عصيدة أف جثماف شقي قو وأثنيف مف بمدتيـ تؿ جنوب نابمس لـ يواروا الثرى بعد ،ومف المقرر مواراتيا
الثرى الجمعة .وكانت قوات االحتالؿ اغتالت الشييد عصيدة قرب بمدة الفندؽ إلى الغرب مف نابمس بالعاـ
 2003بعد مطاردتو لمدة خمس سنوات ،ويعد أحد أبرز قادة كتائب القساـ الجناح العسكري
لحركة المقاومة اإلسالمية حماس .وعصيدة مسئوؿ بشكؿ مباشر عف تنفيذ وتجييز استشيادييف أوقعوا
عشرات القتمى والجرحى في عدة عمميات فدائية.
فمسطين اون الين2012/6/1 ،
 16الجبية الشعبية تنعى المناضل محمود الغرباوي
نعت «الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف» أمس ،المناضؿ محمود محمد الغرباوي ،الذي توفي أمس األوؿ
عف عمر يناىز  61عاماً بعد حياة حافمة بالنضاؿ .وأشارت الجبية الشعبية في بياف النعي إلى أف
الغرباوي التحؽ في صفوؼ الثورة الفمسطينية مف خالؿ فصيؿ الجبية في العاـ  ،1970واعتُقؿ عدة مرات
بيف العاميف  1970و.1994
وانتخب الغرباوي عضواً في المجنة المركزية العامة لمجبية في المؤتمر الرابع في العاـ  ،1981وفي فترة
االعتقاؿ بيف العاميف  1985و 1994شغؿ موقع المسؤوؿ األوؿ في قيادة الجبية في سجف نفحة ثـ في
قطاع غزة .كما انتخب الغرباوي عضواً في المكتب السياسي لمجبية الشعبية في المؤتمر الخامس في العاـ
 .1991وبعد تحريره ،عمؿ الغرباوي ضمف الييئة القيادية لمنظمة الجبية الشعبية في قطاع غزة.وىو
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عضو في اتحاد الكتاب واألدباء الفمسطينييف منذ أوائؿ العاـ  ،1981وعضو في اتحاد الصحافييف
الفمسطينييف.
السفير ،بيروت2012/6/1 ،
 17جنرال بالجيش اإلسرائيمي :سوريا تتجو إلى االنييار وستصبح «مخزن أسمحة» لإلسالميين
تؿ أبيب – رويترز :توقع قائد إسرائيمي كبير أف تتجو سورية إلى االنييار وتتحوؿ إلى «دولة فاشمة»،
َّ
وحذر مف أنيا ستصبح «مخزف أسمحة» لإلسالمييف المتشدديف مع انزالقيا إلى الفوضى.
وفي ظيور نادر خالؿ مؤتمر بجامعة بار إيالف األربعاء ،قاؿ الميجر جنراؿ يائير جوالف قائد القوات
اإلسرائيمية عمى الحدود مع لبناف وعمى خط فض االشتباؾ مع سورية في الجوالف ،اف
«سورية في حرب أىمية ،وىو ما سيؤدي الى تحوليا دولة فاشمة وسيزدىر فييا اإلرىاب» ،مشي اًر الى انو
لدى سورية «ترسانة كبيرة» مف األسمحة تشمؿ اسمحة روسية الصنع وصواريخ أرض جو وصواريخ أرض
أرض وصواريخ بحرية.
وقاؿ جوالف اماـ جمع مف األكاديمييف في مركز بيغف-السادات لمدراسات االستراتيجية ،إف سورية تممؾ
ايضاً أسمحة كيماوية لـ تستخدميا قط في حربيا ضد اسرائيؿ ،لكنيا يمكف أف تكوف سالحاً مغرياً
لممتشدديف ،الفتاً الى اف «مالمح الخطر عمى إسرائيؿ بدأت تتشكؿ ،وأف التحدي الذي نواجيو ضخـ».
وتابع أف قوات الدفاع االسرائيمية «منشغمة باالستعداد ووضع الخطط والوسائؿ الممموسة» عمى طوؿ
الحدود ،لكنو لـ يذكر تفاصيؿ.
تقسيم سورية
وقاؿ جوالف إنو مف الصعب جداً التكيف كيؼ ستتفكؾ سورية .وأضاؼ أف الصراع الذي بدأ قبؿ  14شي اًر
منذ استخدـ الرئيس بشار األسد قواتو ضد المحتجيف وظير في المقابؿ مقاتموف معارضوف مسمحوف ،يمكف
أف يؤدي الى تقسيـ سورية مقاطعات.
ولفت جوالف الى أف ايراف ،حميفة األسد ،تسعى جاىدة لممساعدة عمى استمرار الرئيس السوري في الحكـ،
وأف حزب اهلل المبناني المتحالؼ معيما ىو عدو لدود إلسرائيؿ «وليست لديو نية لتركنا لحالنا بسيولة»،
مشي اًر الى اف حزب اهلل «يشعر بالتزاـ تجاه راعيتو (ايراف) وحيف تقتضي الحاجة سيفعؿ ما تريده ايراف».
وتابع جوالف إف حزب اهلل ركز عمى تشكيؿ «مجموعة شاممة مف الصواريخ الباليستية» ،وفي الوقت الحالي
فإف معظـ الصواريخ التي يممكيا حزب اهللَّ ،
ويقدر عددىا بنحو  60الفاً ،ىي قصيرة المدى وشحنتيا
االنفجارية منخفضة .وزاد «ليس شيئاً لطيفاً أف نعيش تحت ىذا التيديد في شماؿ اسرائيؿ ،لكف ىذا النوع
مف التيديد ليس عامالً حاسماً ضد اسرائيؿ .دعونا ال نبالغ حيف نتحدث عف األمر».
ولفت جوالف الى اف حزب اهلل لديو ايضا صواريخ أطوؿ مدى واكثر دقة ،ويأمؿ في الحصوؿ عمى المزيد
لتيديد اسرائيؿ بالكامؿ.
وأضاؼ اذا كاف حزب اهلل سيياجـ فعميو اف ينتظر رداً ىائالً لف يقتصر عمى القوة الجوية االسرائيمية
وحدىا ،مشي اًر الى إنو ستكوف ىناؾ حرب «مناورة» ،مما يدؿ عمى ىجوـ بري.
وشدد جوالف خالؿ المقاء عمى «الحاجة الى جيود مشتركة» ،وانو في حالة اندالع حرب لبنانية ثالثة ،فإف
القوات االسرائيمية ستسعى الى «إصابة التيديد التالي بانتكاسة تدوـ طويالً مف خالؿ ضربو (حزب اهلل)
بقوة شديدة كي ال يشعروا أف باستطاعتيـ أف يشغمونا مجدداً لسنوات كثيرة».
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الحياة ،لندن2012/6/1 ،
 18اإلذاعة االسرائيمية :أرشيف "الدولة" يكشف وثيقة تبين قوة العالقات بين الممك حسين وتل أبيب
القدس المحتمة :ذكرت اإلذاعة االسرائيمية العاـ أف أرشيؼ الدولة في "إسرائيؿ قد كشؼ لممرة األولى عف
ثالث وثائؽ سرية تتعمؽ باليجوـ الذي نفذه ثالثة مف عناصر الجيش األحمر الياباني ليمة الثالثيف مف مايو
عاـ 1972ـ في مطار المد والذي راح ضحيتو أكثر مف  25إسرائيمياً واصابة  80آخريف بجروح مختمفة،
كما وقتؿ خالؿ العممية اثناف مف المنفذيف فيما اعتقمت السمطات اإلسرائيمية المنفذ الثالث ويدعى "كوزو
أوكاموتو" بعد إصابتو بجراح متوسطة.
ووفقاً لإلذاعة فإف إحدى الوثائؽ كشفت النقاب عف مدى العالقة الوطيدة بيف المممكة األردنية الياشمية
ممثمة بممكيا آنذاؾ حسيف بف طالؿ والحكومة اإلسرائيمية ممثمة برئيستيا "غولدا مائير".
وأشارت اإلذاعة إلى أف الممؾ حسيف الزعيـ العربي الوحيد الذي انتقد اليجوـ خاصة في ظؿ الحروب التي
شيدتيا المنطقة بيف الدوؿ العربية و"إسرائيؿ" في ذلؾ الوقت والذي بحسب اإلذاعة أرسؿ برقية تعزية أكد
خالليا عمى قوة العالقات اإلستراتيجية بيف البمديف ،كما وتناولت رسالتو عمى التعاوف المشترؾ بينيما في
مواجية ما وصفو "باإلرىاب الفمسطيني".
ونقمت اإلذاعة النص الكامؿ لمرسالة التي بعثيا الممؾ حسيف إلى "غولدا مائير" قائالً فييا "أنا مذىوؿ مف
المجزرة البشعة التي ُنفذت في مطار المد فمشاعرنا مشتركة تجاه الضحايا وعائالتيـ فأليميـ اهلل الصبر
عمى ىذه الفاجعة" ،واصفاً منفذي العممية بأنيـ قوى الشر في المنطقة وأنو يجب التعاوف مع اإلسرائيمييف
مف أجؿ القضاء عمى "اإلرىاب" عمى حد تعبيره.وبحسب اإلذاعة فإف رئيسة الحكومة اإلسرائيمية ردت عميو
ببرقية مماثمة أبدت خالليا شكرىا العميؽ لمممؾ حسيف معربة عف أمميا في أف يحارب العالـ المسئوليف عف
منفذي العممية.
وكالة سما اإلخبارية2012/5/31 ،
 19مسؤول إسرائيمي يحرض عمى الالجئين األفارقة والفمسطينيين
(يو .بي .آي) :اعتبر رئيس حزب “شاس” ،وزير الداخمية “اإلسرائيمي” ايمي يشاي أف الالجئيف األفارقة
والفمسطينييف سيقضوف عمى الحمـ الصييوني ويضعوف نياية ؿ “إسرائيؿ” ،وادعى أف الالجئيف األفارقة
اغتصبوا العديد مف “اإلسرائيميات” المواتي يخفف مف تقديـ شكاوى خوفاً مف تشوه سمعتيف بأنيف يحممف
مرض اإليدز .واعتبر أنو “ال توجد دولة حساسة مثمنا لحقوؽ األجانب( ،لكف) ببساطة لدينا في الدولة
اىتمامات في مجاالت الصحة والرفاه وال ينبغي استيراد مشكالت مف إفريقيا”.
الخميج ،الشارقة2012/6/1 ،
 20جنرال إسرائيمي يمغي زيارة لبريطانيا خوفا من تعرضو لالعتقال
كشفت صحيفة "ىآرتس" في موقعيا عمى الشبكة،اليوـ الخميس ،أف العميد دوروف الموغ قائد المنطقة
الجنوبية االسبؽ في الجيش االسرائيمي قرر إلغاء زيارتو الي بريطانيا خشية مف اعتقالو مف قبؿ السمطات
البريطانية.
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ووفقا لمصحيفة ،فقد وجيت لمعميد الموغ الدعوة مف قبؿ منظمة في لندف لممساىمة في جمع تبرعات مالية
ولكف في اعقاب مشاروات مع مستشاري الحكومة االسرائيمية ألغي زيارتو إلى لندف حيث قاؿ لو مستشارو
الحكومة ال يمكننا اف نضمف لؾ عدـ استصدار مذكرة مف السمطات البريطانية العتقالؾ بتيمة ارتكاب
جرائـ حرب خالؿ الحرب عمى غزة في اطار عممية الرصاص المصبوب.
والتيـ الموجيو لقائد المنطقة الجنوبية دوروف الموغ تتمثؿ في  10يناير /كانوف الثاني  2002أمر قائد
لمجبية الجنوبية بيدـ  59بيتاً مأىوالً في رفح ،وىي خطوة تعتبر وفؽ القانوف الدولي عقابا جماعيا
ومحظورة.
عرب 2012/6/1 ،48
" 21إسرائيل" :إيران تحاول إدارة الشرق األوسط وتدعم القتل الجماعي في سوريا
عواصـ ػ وكاالت :قاؿ مسؤوؿ إسرائيمي امس الخميس إف إيراف تحاوؿ إدارة الشرؽ األوسط وأنو باإلمكاف
تخيؿ ما سيحدث إذا امتمكت سالحا نوويا فيما ال تزاؿ ىناؾ خالفات داخؿ القيادة السياسية والعسكرية في
إسرائيؿ حوؿ ىجوـ إسرائيمي ضد طيراف.
ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف مسؤوؿ حكومي إسرائيمي رفيع المستوى قولو إف 'النظاـ في طيراف يحاوؿ
إدارة الشرؽ األوسط وخالؿ ذلؾ ىو يدعـ القتؿ الجماعي في سوريا ،وباإلمكاف التخيؿ فقط ماذا سيحدث
في حاؿ كاف بحوزتيا سالحا نوويا'.
وكاف المسؤوؿ اإلسرائيمي يرد بذلؾ عمى تيديد الرئيس المؤقت لمجمس الشورى في إيراف عمي الريجاني
الذي حذر الواليات المتحدة أمس مف أف إسرائيؿ ستتعرض لميجوـ في حاؿ مياجمة الغرب لسورية.
القدس العربي ،لندن2012/6/1 ،
 22خالفات داخل "إسرائيل" حول ىجوم عسكري إسرائيمي محتمل ضد إيران
برزت خالفات داخؿ إسرائيؿ حوؿ ىجوـ عسكري إسرائيمي محتمؿ ضد المنشآت النووية في إيراف.
ونقؿ موقع 'يديعوت أحرونوت' االلكتروني عف مصادر مطمعة في الحكومة اإلسرائيمية قوليا إنو وفقا لصورة
الوضع الحالية فإف الخالفات ما زالت قائمة داخؿ طاقـ الوزراء التسعة حوؿ ىجوـ ضد المنشآت النووية
اإليرانية .وقالت ا لمصادر ذاتيا إف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو ووزير الدفاع إييود باراؾ ووزير الخارجية
أفيغدور ليبرماف يؤيدوف ىجوما ضد إيراف فيما موقؼ وزير المالية يوفاؿ شطاينيتس ليس واضحا.
وفي المقابؿ فإف الوزراء موشيو يعموف وبيني بيغف وداف مريدور وايمي يشاي وشاؤوؿ موفاز يعارضوف
ىجوما إسرائيميا كيذا.
وأضافت المصادر اإلسرائيمية ذاتيا أنو 'مف دوف تأييد رئيس أركاف الجيش (بيني غانتس) فإنو ال يمكف شف
ىجوـ ضد إيراف'.
لكف ىذه المصادر أشارت إلى أف نتنياىو ال يثؽ باف الرئيس االمريكي باراؾ أوباما سينجح في معالجة
الموضوع النووي اإلي ارني.
وعبر رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي السابؽ غابي أشكنازي ورئيس الموساد السابؽ مائير داغاف ،خالؿ
خطابييما في مؤتمر 'معيد دراسات األمف القومي' في جامعة تؿ أبيب أمس ،عف معارضتيما ليجوـ
عسكري إسرائيمي ضد إيراف.
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وقاؿ داغاف إف 'قصؼ إيراف سيسرع (تطوير) البرنامج النووي ،واذا ىاجمنا اليوـ فإنو ليس فقط أننا لف
نوقؼ القنبمة وانما سندفع السكاف إلى الوقوؼ كرجؿ واحد خمؼ النظاـ ،وسنزود بأيدينا الشرعية ليـ
بالتوصؿ إلى قدرة نووية عسكرية'.
وأضاؼ داغاف أف 'اإليرانييف سيدعوف 'حرصنا عمى االتفاقيات مع الوكالة الدولية لمطاقة النووية وتعرضنا
ليجوـ' ،وفي ىذه الفترة ال يتعيف عمينا منح ىذه الشرعية'.
ورأى داغاف أف 'تمويحنا بالخيار العسكري ال يردع اإليرانييف والقدرة عمى وقؼ النووي اإليراني بواسطة
ىجوـ عسكري ،اآلف ،محدود لمغاية'.
مف جانبو قاؿ أشكنازي إنو 'ليس صائبا أف تحيا إسرائيؿ تحت مظمة نووية إيرانية' وأنو 'ما زاؿ ىناؾ وقت
لمدبموماسية'.
وقاؿ رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابؽ ورئيس 'معيد دراسات األمف القومي' عاموس يدليف إنو ال
ينبغي أف تقود إسرائيؿ حممة عسكرية ضد إيراف ،لكنو رأى أف 'ىذا وضع غير مستقر أف نعيش مع إيراف
نووية ،فإيراف ىي الدولة التي أوجدت العمميات االنتحارية'.
وأضاؼ أف 'خطر إيراف مع قنبمة نووية أكبر مما سيحدث بعد مياجمة إيراف وثمف قنبمة نووية أكبر مف ثمف
قصؼ إيراف'.
القدس العربي ،لندن2012/6/1 ،
 23المراسمون العسكريون في "إسرائيل" يحذرون من المساس بحرية الصحافة
تؿ أبيب  -نظير مجمي :أصدر سبعة مف كبار الصحافييف العسكرييف في إسرائيؿ ،بيانا ،أمس ،أدانوا فيو
قرار المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية ،ييودا فاينشتايف ،تقديـ الصحافي أوري بالو مف صحيفة
«ىآرتس» ،بتيمة «حيازة معمومات سرية عف الجيش اإلسرائيمي» .وكتبوا في بياف ليـ أنيـ باتوا قمقيف عمى
مبادئ حرية الصحافة في البالد.
ووقع عمى البياف المعمقوف العسكريوف في أىـ سبع وسائؿ إعالـ عبرية ،وىـ :ألوف بف دافيد ،معمؽ الشؤوف
العسكرية في القناة العاشرة (تمفزيوف تجاري مستقؿ) ،وكرميال منشيو ،معمقة الشؤوف العسكرية في اإلذاعة
الرسمية «الشبكة الثانية» ،ويوآؼ ليمور ،الممحؽ العسكري في القناة األولى (التمفزيوف الرسمي اإلسرائيمي)
وروني دانئيؿ المعمؽ العسكري في القناة الثانية (تمفزيوف تجاري مستقؿ) ،وألكس فيشماف (يديعوت
أحرونوت) وروف بف يشاي (موقع «واي .نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» وعوفر شمح في
صحيفة «معاريؼ».
الشرق األوسط ،لندن2012/6/1 ،
ٍ
ىجمات "سايبيرية" عبر اإلنترنت
 24تقارير" :إسرائيل" تعرضت إلى
القدس المحتمة :كشؼ موقع ) (Israel defenceأف عدداً مف البنى التحتية العامة في إسرائيؿ تعرضت
ٍ
ىجمات سايبيرية عبر اإلنترنت .وقاؿ الموقع الذي ُيعنى بالشؤوف األمنية والعسكرية
خالؿ الفترة األخيرة إلى
إف اليجمات التي استيدفت تعطيؿ الخدمة في المنشآت المستيدفة تـ صدىا مف دوف أف يتضح مف الذي
كاف يقؼ خمفيا :ىؿ ىي دولة ذات إمكانات متطورة أـ مجموعة قراصنة إلكترونييف؟
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ولمح رئيس تحرير الموقع ،عامير رابيبورت ،إلى احتماؿ وجود صمة بيف ما حصؿ وبيف حرب سيبيرية
مندلعة بمنتيى الشدة بيف إسرائيؿ وايراف ،مشي اًر إلى أف كالً مف الجانبيف يعداف العدة لممضي قدماً في ىذه
الحرب :ففي إسرائيؿ تـ إنشاء ىيئة سيبيرية تابعة لرئاسة الوزراء تبمغ موازنتيا السنوية عشرات مالييف
الدوالرات ،كذ لؾ وزعت المياـ داخؿ الجيش في ىذا اإلطار حيث أوكمت إلى شعبة االستخبارات العسكرية
(أماف) مياـ اليجوـ اإللكتروني والى شعبة االتصاالت مياـ الدفاع اإللكتروني .أما في إيراف فقد تـ إنشاء
ىيئة الدفاع السيبيري التابعة لألركاف العامة لمقوات المسمحة كما تـ تدشيف اختصاص الدفاع السيبيري في
جامعة اإلماـ الحسيف التابعة لمحرس الثوري.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/1 ،
 25شمومو زاند" :إسرائيل" جعمت من قطاع غزة سجناً كبي ارً تتحكم بجميع نواحي الحياة لسكانو
التقدمي ،شمومو زاند ،في محاضرة ألقاىا خالؿ مؤتمر
الناصرة ػ زىير أندراوس :قاؿ البروفيسور التحرري و ّ
تدعي ّأنو رغـ انسحابيا مف غزة ،استمر الفمسطينيوف في اعتداءاتيـ
أف إسرائيؿ ّ
نظّمتو جامعة تؿ أبيبّ ،
عمييا .الحقيقة ىي ،أف إسرائيؿ سحبت جيشيا مف غزة دوف أف تعطي لسكانيا أية سمطة حتى وال الوىمية
منيا ،لقد جعمت منيا سجنا ،تتحكـ إسرائيؿ في جميع نواحي الحياة لسكانو ،تقطع عنيـ اإلمدادات الحيوية
متى تشاء وتغمؽ المعابر متى تشاء ،حتى صيادو السمؾ يحرموف مف ممارسة عمميـ دوف أذية ودوف
تضييؽ الخناؽ عمييـ مف البحرية اإلسرائيمية ،مشي ار إلى أف الغاية التي يضمرىا القادة اإلسرائيميوف ىي إقامة
سجنيف شبيييف لغزة في الضفة الغربية والقضاء عمى فرصة إقامة دولة فمسطينية تتوفر ليا أدنى حاجات
العيش ،بؿ مخيمات كبيرة يسعى سكانيا لمفرار منيا ألنيا ال يمكف أف توفر ليـ العيش الكريـ ،كما ّأنيـ
يرفضوف أي نوع مف التساوي بينيـ وبيف الفمسطينييف حتى عمى الورؽ ،لذلؾ يبقى حؽ الدفاع عف النفس
حك ار عمى إسرائيؿ أما داود الفمسطيني فعميو أف يبقى تحت رحمة جوليات اإلسرائيمي.
إسرائيؿ تسعى منذ عيد طويؿ لسحؽ الفمسطينييف واذالليـ بحيث ال يجرؤوا حتى عمى التفكير في المقاومة.
مف الجدير بالذكر أف الغاية مف انسحاب ارييؿ شاروف مف غزة دوف اتفاؽ مع الفمسطينييف كانت لمحؤوؿ
دوف قياـ مفاوضات جدية تفضي إلى االنسحاب مف الضفة الغربية والقدس العربية وقياـ دولة فمسطينية قادرة
عمى النيوض بشعبيا ،وىذا يشبو انسحاب إييود باراؾ مف لبناف دوف إبراـ اتفاقية تضطره لالنسحاب مف
ىضبة الجوالف.
وختـ قائالً :ال شؾ أف سكاف جنوب إسرائيؿ الذيف يتعرضوف لمقذائؼ الصاروخية وغيرىا ،يدفعوف اليوـ ثمف
االحتفاظ باألرض المحتمة والمستوطنات وتوفير األمف والرخاء لممستوطنيف ،عمى حد قولو.
القدس العربي ،لندن2012/6/1 ،
 26تقرير :االحتالل ينيك االقتصاد اإلسرائيمي ويدمر االقتصاد الفمسطيني
الناصرة -برىوـ جرايسي :قاؿ تقرير أجراه معيد األبحاث لمقضايا االقتصادية االجتماعية اإلسرائيمي "أدفا"
وصدر أمس الخميس ،إف استمرار احتالؿ الضفة الغربية ينيؾ االقتصاد اإلسرائيمي ،وليس فقط االقتصاد
الفمسطيني ،مبينا بالمعطيات والوثائؽ ،أف حكومات االحتالؿ ترصد ميزانيات ضخمة لمجيش كي يعزز
االحتالؿ ،فضال عف تخصيص ميزانيات ضخمة لممستوطنيف والمستوطنات كي تبقييـ في االراضي
المحتمة.
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مرة كؿ عاميف ،وىو ال يشمؿ معطيات الصرؼ عمى احتالؿ مدينة
وىذا التقرير يصدر عف مركز أدفا ّ
القدس ومنطقة الجوالف السورية المحتمة ،وىو ما يبدو انو يفسر انحياز المركز وتأييده لضـ حكومة
االحتالؿ ىاتيف المنطقتيف لما يسمى بػ"السيادة اإلسرائيمية".
وقاؿ التقرير "إف الثمف األكبر لالحتالؿ يدفعو الفمسطينيوف ،فيـ خاضعوف لسيطرة عسكرية متغمغمة في كؿ
مؤسسة وبيت لدييـ ،وىـ منقسموف بيف "دولة حماس" و "دولة فتح" ،ويستصعبوف بناء مؤسسات سياسية
ثابتة تتمتع بالشرعية مف اإلجماع الفمسطيني ،وىـ يستصعبوف دفع عممية التطور االقتصادي ،أما حياتيـ
اليومية فيي تعتمد عمى النوايا الحسنة لمجيات المانحة".
ويتابع التقرير" ،أما عمى مستوى األفراد والعائالت ،فإف الفمسطينييف معرضوف لمصادرة االراضي
والممتمكات ولمعنؼ والسجوف والطرد والتنكيؿ واالىانات في بيوتيـ وشوارعيـ وعند الحواجز العسكرية،
والكثير منيـ محروموف مف التعميـ ،ويعانوف مف نسب فقر عالية جدا وبطالة واسعة االنتشار ،وفقداف األمف
الغذائي".
ويؤكد التقرير أف إسرائيؿ أقامت "ظروؼ حياة طبيعية" ليا ولممستوطنيف في الضفة الغربية المحتمة مف
خالؿ سمسمة إجراءات وبنى تحتية عزلت الفمسطينييف كميا في بمداتيـ في الضفة ،بينما أتاحت حرية الحركة
والبناء لممستوطنيف عمى مر السنيف.
ويقوؿ التقرير" ،إال أنو عمى أرض الواقع فإف إسرائيؿ ليست بالد طبيعية ،ألف الصراع جاثـ كحجر الرحى
ويثقؿ عمى ميزانيتيا ،ويقوض تطورىا االجتماعي،
عمى عنقيا ،ألنو يثير قالقؿ في نموىا االقتصادي ُ
ويقسـ حمبتيا السياسية ،وييدد كيانيا كدولة الشعب الييودي".
ويمس بمكانتيا العالميةُ ،
ويتعب جيشياّ ،
وجاء في التقرير ،إنو منذ العاـ  1989وحتى العاـ  ،2011صرفت حكومات االحتالؿ عمى جيشيا،
كميزانيات اضافية تتعمؽ باستمرار احتالؿ الضفة وقطاع غزة ،قرابة  13مميار دوالر ،كميزانيات عابرة
لتمويؿ ىجمات عسكرية وتوغالت ،وىذا ال يشمؿ الميزانية الثابتة لجيش االحتالؿ التي تصؿ قيمتيا
االجمالية سنويا حاليا إلى  19مميار دوالر ،مف بينيا  3مميارات دعـ أميركي سنوي ،وقسـ جدي مف
ميزانيات الجيش تصرؼ عمى انتشار جيش االحتالؿ في الضفة الغربية المحتمة.
الغد ،عمان2012/6/1 ،
 27مراسم رسمية وشعبية لتشييع شيداء "مقابر األرقام" في غزة ورام اهلل
غزة -أدىـ الشريؼ :زؼ الفمسطينيوف في قطاع غزة والضفة الغربية ،الخميس  ،2012-5-31جثاميف
واحد وتسعيف فمسطينياً كانوا محتجزيف لدى سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة
عاـ  ،48في ما يعرؼ بػ"مقابر األرقاـ" ،وذلؾ ضمف المرحمة األولى مف استرداد الفمسطينييف عدد مف رفات
الشيداء .وقد وصمت جثاميف اثني عشر شييداً إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانوف ،شماؿ قطاع غزة،
فيما كاف ِمئات المواطنيف ينتظروف بميفة لحظة دخوليا.
وفور أف وصمت الجثاميف ،أقاـ رجاؿ أمف فمسطينييف مراسـ تشييع رسمية داخؿ المعبر ،وأدوا التحية
لمشيداء بإطالقيـ  21طمقة نارية في اليواء .وفي مقر المقاطعة بمدينة راـ اهلل ،جرت مراسـ رسمية
وعسكرية مييبة لتشييع رفات  79شييدا مف شيداء "مقابر األرقاـ" أيضاً.
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وشيدت مراسـ التشييع حضور رئيس السمطة محمود عباس في راـ اهلل ورئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية في
قطاع غزة .وفي غزة تعانقت رايات الفصائؿ الفمسطينية في مشيد وحدوي أماـ بوابة معبر بيت حانوف ،فيما
دوت األناشيد الوطنية بصوتيا عبر مكبرات الصوت.
وكاف ناشطوف قد نصبوا خيمة أماـ المعبر ،شارؾ فييا عدد مف ذوي الشيداء ،وقادة مف الفصائؿ
الفمسطينية ،ومئات المواطنيف المتضامنيف مع أىالي الشيداءَّ .
وعد رئيس المجمس التشريعي باإلنابة د.أحمد
بحر ،ىذا الحشد الجماىيري والفصائمي والشعبي "يوـ كرامة وانتصار عمى طريؽ تحرير فمسطيف" .واعتبر
أف ىذا اليوـ "عرس وطني" ،فيما أوصى بتوحد الشعب الفمسطيني "صفاً واحداً" في ُمواجية االحتالؿ.
ُيشار إلى أف مسمحيف مف سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجياد اإلسالمي ،قد توافدوا عبر موكب
عسكري إلى معبر بيت حانوف .وحممت مركبات خاصة جثاميف الشيداء في موكب مييب ،انطمؽ مف
المعبر إلى مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة.
مف جانبو قاؿ وزير األسرى والمحرريف عطا اهلل أبو السبح" :ىؤالء يرزقوف وفرحوف ويستبشروف بكـ إف شاء
اهلل تعالى ،وبالتالي لنا الفوز وكؿ اليزيمة لبني صييوني ،إف مسيرة الدـ الفمسطينية لتؤكد بأننا عمى الحؽ
ماضوف ومستمسكوف بو".
مف جيتو ،قاؿ طاىر النونو الناطؽ باسـ الحكومة "رغـ م اررة الفقد وألـ الفراؽ تينئ الحكومة الفمسطينية
جماىير شعبنا الفمسطيني وأىالي الشيداء الذيف استعيدت جثامينيـ اليوـ ،والذي شكؿ انتصا ار جديداً إلرادة
ىؤالء األبطاؿ الذيف ارتقوا دفاعاً عف شعبنا وأرضنا".
واعتبر النونو في بياف مكتوب ،أف استعادة رفات أبطاؿ شعبنا ىو ثمرة مف ثمرات المقاومة داخؿ وخارج
سجوف االحتالؿ ،وحريصوف عمى إطالؽ األسرى حتى لو كانوا رفاتاً .وأكد أف الحكومة ستواصؿ التحرؾ
والعمؿ الستعادة رفات باقي الشيداء واطالؽ سراح األسرى األحياء ،بؿ والعمؿ لمعاقبة مجرمي الحرب مف
قادة االحتالؿ.
بدوره ،قاؿ الناطؽ باسـ حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فوزي برىوـ" :ىؤالء ىـ عناويف الشعب
الفمسطيني ،ورموز المقاومة .لقد استشيدوا مف أجؿ الحرية والكرامة دفاعاً عف الشعب واألرض والمقدسات،
وىذا حؽ كفمتو لنا كافة الشرائع والقوانيف الدولية".
وتابع" :باستالمنا ج ثاميف الشيداء تتغير المعادلة مف تحويميـ إلى أرقاـ كما أراد االحتالؿ ،نحوليـ إلى
رموز وعناويف بدمائيـ وأشالئيـ".
وقاؿ القيادي في حركة الجياد اإلسالمي أحمد المدلؿ في تصريح لػ"فمسطيف أوف الف"" :إف دماء الشيداء
وأشالءىـ تناثرت لعنات في وجوه الغاصبيف ،وتؤكد أف ىذا الزمف ىو زمف االنتصارات لمشعب الفمسطيني".
بدوره ،بيَّف ممثؿ الحممة الوطنية السترداد جثاميف الشيداء نشأت الوحيدي ،أنو وفؽ إحصائية غير نيائية،
فإف (إسرائيؿ) تحتجز قرابة  296جثماناً لشيداء فمسطينييف نفذوا عمميات فدائية ضد قوات االحتالؿ.
وأوضح الوحيدي لػ "فمسطيف أوف اليف" أف تسميـ رفات جثاميف الشيداء ىو ثمرة لجيود الشعب الفمسطيني
ونضالو عمى مراحؿ التاريخ والنضاؿ ،ونتيجة لصمود أىالي الشيداء.
فمسطين أون الين2012/5/31 ،
 28الشييد شاىب أحمد محمد تسعة عشر عاما وجثتو لم تتحمل
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راـ اهلل :تفاجأ عشرات المشيعيف مف أبناء راـ اهلل ،ومف شاركيـ مف شخصيات رسمية خالؿ مراسـ دفف
رفات عشرة شيداء في مقبرة راـ اهلل الجديدة ،عصر اليوـ الخميس ،بجثة شييد 'كأنو استشيد منذ دقائؽ'،
كما قاؿ أحد الشباف .وقاؿ الشاب إنو عند 'رفع غطاء النعش وجدنا الجثة كما ىي تقريبا ،ولـ يتحمؿ إال
جزء منيا ،وكأنو استشيد منذ دقائؽ'.
والجثة تعود لمشييد شاىب أحمد محمد ،الذي لـ نجد عنو إال معمومات قميمة ،وىي أف تاريخ استشياده يعود
لػ  ،1993/4/24حيث استشيد في عممية نفذىا بمدينة إيالت ،بالتاريخ المذكور.
مف جيتو قاؿ رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي الشيخ يوسؼ ادعيس إف' مف كرامة اهلل عمى الشييد
أف ال يبمى جسده' ،معتب ار ذلؾ 'عالمة مف عالمات الصالح وقبوؿ الشييد' .وأكد الشيخ دعيس 'أف ىذا أمر
حقيقي وواقعي ،وأمر طبيعي جدا ،وىذا أمر وارد ومذكور في الشريعة وال يشؾ فيو أي إنساف'.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/1 ،
 29مؤسسة األقصى :االحتالل رصد  200مميون دوالر لتيويد محيط األقصى
مشروعا تتبناه
أكد المنسؽ اإلعالمي لمؤسسة "األقصى لموقؼ والتراث" محمود أبو عطا ،بأف ىناؾ
ً
الحكومة اإلسرائيمية وتقوـ بتنفيذه أذرع االحتالؿ تتـ مف خاللو زراعة اآلالؼ مف القبور الوىمية في منطقة
ممتدة عمى أكثر مف  300دونـ في محيط المسجد األقصى.
وقاؿ أبو عطا ،في تصريحات لػ"قدس برس" ،بأنو "يصعب أف يكوف ىناؾ إحصاء دقيؽ لمقبور الوىمية التي
تقوـ سمطات االحتالؿ بزراعتيا  ،لكف وفؽ المعطيات التي تمتمكيا المؤسسة؛ فإف ىناؾ أكثر مف سبعة
آالؼ قبر تـ زراعتيا خالؿ السنة األخيرة ،وىناؾ ثالثة آالؼ أخرى سيتـ زراعتيا في المناطؽ ذاتيا في
مشير إلى أف "ىذه المعمومات جاءت
ًا
وادي الربابة ووادي سمواف وجبؿ الزيتوف في محيط المسجد األقصى"،
وفؽ التقرير األخير الذي رفع لمكتب رئيس حكومة االحتالؿ نتنياىو".
وأضاؼ المنسؽ اإلعالمي إف "االحتالؿ يدعي بأف ىناؾ مائة ألؼ قبر لييود موجودة عمى جبؿ الزيتوف،
لكف المؤشرات تدلؿ بأف الكثير منيا ىي قبور وىمية" ،مضيفًا إف "االحتالؿ رصد مبمغ  200مميوف دوالر
لمشروع تيويد محيط األقصى وزراعة القبور الوىمية في المنطقة ،وأنو تـ تشكيؿ لجنة و ازرية ترفع التقارير
حوؿ ىذا الموضوع أوالً بأوؿ لمكتب رئيس حكومة االحتالؿ نتنياىو" ،كما قاؿ.
فمسطين أون الين2012/5/31 ،
 30نادي األسير الفمسطيني يحض المؤسسات الدولية العمل عمى إغالق مستشفى سجن الرممة
راـ اهلل :طالب رئيس نادي االسير قدورة فارس المؤسسات االنسانية والدولية بتحرؾ عاجؿ الغالؽ مستشفى
سجف الرممة فو اًر ومحاكمة كؿ المسؤوليف في مصمحة السجوف االسرائيمية الذيف يتحمموف المسؤولية الكاممة
عف استشياد المحرر زىير لبادة بعد اسبوع مف االفراج عنو مف سجوف االحتالؿ التي تحولت مراكز لمموت
وحمؿ نادي
البطيء لالسرى ،مطالبا بضرورة نقؿ األسرى المرضى إلى مستشفيات مدنية أو اإلفراج عنيـّ .
األسير "االحتالؿ وسمطات إدارة السجوف المسؤولية الكاممة عف استشياد لبادة الذي قضى األشير األخيرة
يعاني في عيادة الرممة وليس كما تسمييا إدارة السجوف "مستشفى سجف الرممة" ،فيي ليست مستشفى وبعيدة
كؿ البعد عف ىذا المسمى".
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وأكد نادي األسير الفمسطيني أف األسيرات في سجف "ىشاروف" قاطعف عيادة السجف بسبب اإلىماؿ الطبي
الذي يجري بحقيف مف خالؿ طبيب السجف .ونقؿ محامي نادي االسير الذي يقوـ بزيارتيف ،عنيف ،قوليف
بأنيف قُمف بتقديـ شكوى ضد طبيب السجف بسبب إىمالو في تقديـ العالج .
المستقبل ،بيروت2012/6/1 ،
 31غزة" :األونروا" ترفض رعاية الالجئين الفمسطينيين خارج المخيمات
غزة :أعمنت وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى “أنروا” أنيا ترفض
رفضاً قاطعاً امتداد عمميا إلى خارج مخيمات أولئؾ الالجئيف ،بما يتعارض مع التفويض الممنوح ليا لمعمؿ
في داخؿ المخميات وخدمتيا .وقاؿ المستشار االعالمي لموكالة عدناف أبو حسنة ،في تصريح صحفي في
غزة ،إف األحياء السكنية الجديدة التي تبنييا خارج نطاؽ المخيمات في قطاع غزة ال تتبع ليا وىي مف
صالحيات و ازرة الحكـ المحمي والبمديات في الحكومة الفمسطينية المقالة التابعة لحركة حماس .وأوضح أف
تقديـ الخدمات لالحياء الجديدة في رفح وخاف يونس جنوب القطاع كاف جراء عدـ قدرة البمديات في حينو
عمى تقديميا .وأضاؼ أف “أونروا” والبمديات بصدد لتوصؿ الى حموؿ تضمف راحة السكاف دوف تجاوز
تفويض الوكالة.
االتحاد ،أبو ظبي2012/6/1 ،
 32االحتالل يرفض تسميم رفات شييد إلى ذويو في الخميل ويبعده إلى غزة
غزة :أبعد سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي رفات أحد الشيداء الفمسطينييف الذيف أفرجت عنيـ اليوـ الخميس
( ،)5|31إلى قطاع غزة حيث رفضت تسمميا إلى ذويو في الضفة الغربية ،وذلؾ رغـ مرور  36سنة عمى
استشياده .وأكدت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،في بياف مكتوب ليا ،تمقت "قدس برس" نسخة عنو،
أف الشييد أحمد سمماف مغنـ الزغارنة ،والممقب بػ"خالد أبو زياد" ،وىو أحد قادتيا العسكرييف قد رفض
االحتالؿ االسرائيمي تسميـ جثمانو الى أىمو وذويو ورفاقو في الخميؿ وأبعده الى قطاع غزة .وأدانت إبعاد
االحتالؿ اإلسرائيمي لرفات الشييد أحمد الزغارنة الى غزة ،معتبرةً ذلؾ اإلجراء بالخطير ويخالؼ كافة
األعراؼ والمواثيؽ الدولية ،مطالبة بإعادة جثماف الشييد الزغارنة إلى الخميؿ لدفنو بيف ذويو وأىمو ورفاقو.
قدس برس2012/5/31 ،
 33عمان :بريزات يمتقي أىالي األسرى األردنيين في المعتقالت اإلسرائيمية
عماف  -غادة الشيخ :التقى المفوض العاـ لممركز الوطني لحقوؽ اإلنساف د.موسى بريزات أىالي األسػرى
األردنييف في المعتقالت االسرائيمية بعد اعتصاـ نفذوه أمس أماـ المركز ،لمطالبتو بالضغط عمػى الحكومػة
بإنصاؼ قضية األسرى.
الغد ،عمان2012/6/1 ،
 34نبيل العربي يطالب الدول الكبرى بإلزام "إسرائيل" باحترام القانون الدولي
شدد األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي ،الخميس  ،5/31عمى مركزية القضية الفمسطينية
بالنسبة لألمة العربية ،داعياً الدوؿ الكبرى لمضغط عمى "إسرائيؿ" ،والزاميا بتنفيذ التزاماتيا .وقاؿ العربي،
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في كممتو بالجمسة االفتتاحية لمدورة الخامسة لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاوف العربي الصيني في تونس
العاصمة :مطموب الضغط عمى "إسرائيؿ" إلحالؿ "السالـ العادؿ" في الشرؽ األوسط ،وايجاد حؿ عادؿ
ودائ ـ وشامؿ لمنزاع في المنطقة عمى أساس ق اررات الشرعية الدولية ومبادرة السالـ العربية .وأضاؼ :إننا
نتطمع إلى دور أكبر لمصيف يتناسب مع حجـ ووزف ىذه الدولة الكبرى العضو الدائـ في مجمس األمف
الدولي ،لمضغط عمى "إسرائيؿ" إلحالؿ السالـ العادؿ في الشرؽ األوسط وايجاد حؿ عادؿ ودائـ وشامؿ
لمنزاع في المنطقة عمى أساس ق اررات الشرعية الدولية ومبادرة السالـ العربية.
وأكد عمى ضرورة وقؼ االنتياكات اإلسرائيمية المستمرة لمقانوف الدولي ،والقانوف الدولي اإلنساني في
األراضي العربية المحتمة بما في ذلؾ استمرار األنشطة االستيطانية واالنتياكات بحؽ المدنييف ،واستمرار
اعتقاؿ األسرى الفمسطينييف والعرب المعتقميف في السجوف اإلسرائيمية.
موقع فمسطين أون الين2012/5/31 ،
 35محمد مرسي :سنحترم "كامب ديفيد" لكن يجب عمى "إسرائيل" أن تحترميا بنفس القدر
القاىرة  -مروة عوض ،وادموند بمير ،إعداد محمد عبد الاله وابراىيـ الجارحي لمنشرة العربية ،تحرير محمد
عبد العاؿ ومحمد اليماني :قاؿ محمد مرسي ،المرشح لالنتخابات الرئاسية في مصر ،إف مصر في ظؿ
حكمو ستظؿ ممتزمة بمعاىدة السالـ لكنو انتقد مدى التزاـ "إسرائيؿ" بمعاىدة كامب ديفيد .ورد مرسي عمى
السؤاؿ الذي وجيتو لو رويترز خالؿ مقابمة معو ىؿ سيجمس مع اإلسرائيمييف قائالً :إنو سيحكـ عمى
اإلسرائيمييف مف خالؿ تصرفاتيـ .وقاؿ "يحترـ اإلسرائيميوف االتفاقية وحؽ الالجئيف واحتراـ الحدود .أنا
احترـ ىذه االتفاقيات لكف يجب عمى الطرؼ اآلخر أف يحترميا بنفس القدر واال فيو الذي يسيء إلى نفسو
ولست أنا" .وكاف مساعد لمرسي قاؿ انو في حالة توليو الرئاسة فسوؼ يكمؼ آخريف بمقاء القادة
اإلسرائيمييف.
وكالة رويترز2012/6/1 ،
 36أحمدي نجاد :ال نخشى "عدواناً" إسرائيمياً محتمالً ...إذا لم يياجمونا لن تكون ىناك مشكمة
عواصـ  -وكاالت :قاؿ الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد إف إيراف ال تخشى "عدواناً" إسرائيمياً محتمالً
لكنو تساءؿ ماذا سيكوف رد فعؿ المجتمع الدولي إذا ىددت إيراف "إسرائيؿ" .واستطرد "المشكمة
تكمف في النظاـ الصييوني ال إيراف .إذا لـ يياجمونا لف تكوف ىناؾ مشكمة".
القدس العربي ،لندن2012/6/1 ،
 37قائد القوات الدولية في سيناء :صواريخ أرض جو متطورة وصمت لغزة وسيناء من ليبيا
قاؿ قائد القوات المتعددة الجنسيات في شبو جزيرة سيناء المصرية ،الجنراؿ النيوزيمندي جيمس فيتنيغ ،إف
صواريخ ووسائؿ قتالية مختمفة ،بينيا صواريخ أرض جو ،روسية الصنع مف طراز اس اي –  ،24والتي
بيعت في عاـ  2004إلى النظاـ الميبي ،وصمت أخي اًر إلى المجموعات المسمحة في سيناء ،وأيضاً إلى
الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة ،ما يشكؿ تيديداً جدياً ومركزياً لقواتو.
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ونقمت جريدة ىآرتس ،أمس ،عف فيتنيغ قولو إف الصواريخ وصمت إلى سيناء في إطار عمميات التيريب
المنظّمة انطالقاً مف األراضي الميبية ،مشيرة إلى أف ىذه الصواريخ قادرة عمى إصابة الطائرات عمى
وتعد مف أكثر الدفاعات الجوية تطو اًر في العالـ.
ارتفاعات تزيد عمى  11ألؼ قدـ ،مع دقة إصابة عاليةّ ،
وأشار فيتنيغ ،خالؿ مؤتمر خاص تحت عنواف "آليات الحفاظ عمى االتفاقيات العسكرية الموقّعة بيف
إسرائيؿ ومصر" ،إلى أف تيريب الصواريخ إلى غزة يؤثر سمباً عمى قدرة سالح الجو اإلسرائيمي ،مؤكداً أف
حجـ القوات المتعددة الجنسيات ،إضافة إلى عديد الشرطة المصرية ،ال يسمحاف بالسيطرة عمى تجارة
السالح وتيريبيا ،األمر الذي ال ييدد سيناء ،بؿ ييدد المنطقة كميا.
األخبار ،بيروت2012/6/1 ،
" 38الشبكة األوروبية" تحمل االحتالل اإلسرائيمي مسؤولية وفاة األسير زىير لبادة
حممت "الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى الفمسطينييف" االحتالؿ اإلسرائيمي وادارة السجوف
أوسموّ :
المسؤولية الكاممة عف استشياد المحرر زىير رشيد لبادة في مف نابمس ،وذلؾ بعد أسبوع فقط مف إطالؽ
االحتالؿ سراحو ،إثر تدىور وضعو الصحي خالؿ فترة اعتقالو في مستشفى سجف الرممة اإلسرائيمي .وقاؿ
محمد حمداف ،رئيس الشبكة في بياف صحفي تمقت وكالة قدس برس نسخة منو "إف استشياد المحرر لبادة
بعد أسبوع مف خروجو مف مستشفى سجف الرممة يؤكد مدى معاناة األسرى الفمسطينييف المرضى في
السجوف وسياسة اإلىماؿ الطبي التي تنتيجيا إدارة السجوف بحقيـ" .وطالب حمداف كافة المؤسسات
الحقوقية والدولية "بالتحرؾ العاجؿ والسريع لمالحقة قتمة المحرر لبادة داعيا لفتح تحقيؽ ،وكشؼ حيثيات
استشياده".
قدس برس2012/6/1 ،
 39السفارة األميركية :ال عقوبات عمى األردن إن لم يرسل سفي ارً إلى تل أبيب
عماف  -سماح بيبرس :قالت السفارة األميركية في عماف أمس ،إنو ليس ىناؾ أي توجو لفرض عقوبات
عمى األردف ،تتعمؽ بوقؼ المساعدات االقتصادية الموجية ليا ،بسبب عدـ تعيينيا سفي اًر ليا في تؿ أبيب.
وقاؿ المتحدث الرسمي باسـ السفارة األميركية كارؿ دكوورث ،لجريدة الغد :إ ّف الواليات المتحدة واألردف
لدييما مذكرة تفاىـ لمدة خمس سنوات ،تمتزـ مف خالليا الواليات المتحدة بتقديـ  360مميوف دوالر سنوياً،
وىي مساعدات تقر مف قبؿ الكونغرس األميركي.
وكانت جريدة جيروزاليـ بوست اإلسرائيمية أشارت إلى وجود توجيات جادة لدى اإلدارة األميركية لقطع
المساعدات المالية المخصصة لألردف احتجاجاً عمى رفضو تعييف سفير جديد في تؿ أبيب.
الغد ،عمان2012/6/1 ،
 40الالجئون الفمسطينيون أول الخاسرين وآخر الرابحين في المعارك الداخمية

محمود الحنفي*
قاعدة ذىبية تعمميا الفمسطينيوف مف جيػبيـ الخػاص ،ودفعػوا فػي سػبيؿ الوصػوؿ إلييػا أثمانػاً باىظػة .فمػا
ىي قصة ىذه القاعدة ،وىؿ يستطيعوف اعتمادىا في كؿ زماف ومكاف .ولماذا نذكر بيذه القاعدة اآلف؟
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قبؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة عمينا أف نستعرض سياؽ تاريخي سريع.
أوال :في عاـ  1970تػدخمت منظمػة التحريػر الفمسػطينية فػي الشػؤوف الداخميػة لممممكػة األردنيػة فػي أمػور
ليست مف صميـ عمميا .ثـ كانت األحداث الكبرى في أيموؿ األسود ،حرب ضروس بيف الجيش األردني
وقوات منظمة التحرير الفمسػطينية ،كانػت نتيجتيػا جػالء ىػذه القػوات إلػى لبنػاف .وكػاف مػف نتيجتيػا أيضػا
إغالؽ أطوؿ جبية مع فمسطيف المحتمة (الجبية األردنية – الفمسطينية) وكاف مػف نتيجتيػا أيضػا مشػاكؿ
قانونيػػة لفئػػة فاقػػدي اليويػػة فػػي لبنػػاف .وقػػد عجػػزت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية لغايػػة ىػػذه المحظػػة عػػف
معالجة معاناة إنسانية لفئة تقدر بحوالي  5000فمسطيني يدفعوف ثمف تدخؿ قيادتيـ في الشؤوف الداخمية
لألردف.
ثانياً :عندما احتؿ العراؽ دولة الكويت عاـ  ،1990وقؼ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات إلى جانب الرئيس
الع ارقػػي صػػداـ حسػػيف فػػي غػػزوه ،ولسػػاف حػػاؿ موقفػػو فػػي ذلػػؾ الوقػػت يعتبػػر أف ىػػذا االحػػتالؿ ىػػو إجػراء
ضػػروري وأف العػراؽ دولػػة عربيػػة قوميػػة وقويػػة وأف الكويػػت قػػد تمػػادت فػػي عالقتيػػا مػػع الواليػػات المتحػػدة
عمػػى حسػػاب قضػػايا العػػرب عامػػة والقضػػية الفمسػػطينية خصوص ػاً .تػػدخؿ الغػػرب إلجػػالء الق ػوات العراقيػػة
الرحػػؿ ياسػػر
بػػالقوة ،ثػػـ تحػػررت الكويػػت .دفػػع الالجئػػوف الفمسػػطينيوف ثمن ػاً باىظ ػاً نتيجػػة موقػػؼ ال ػرئيس ا
عرفػ ػػات .أكثػ ػػر مػ ػػف  400ألػ ػػؼ فمسػ ػػطيني ىجػ ػػروا مػ ػػف الكويػ ػػت ،ضػ ػػاعت ممتمكػ ػػاتيـ وأم ػ ػواليـ .تعػ ػػرض
الفمسػػطينيوف إلػػى محػػاكـ عرفيػػة وعمميػػات ثػػأر واسػػعة مػػف قبػػؿ كثيػػر مػػف الم ػواطنيف الكػػويتييف ،وتكػػررت
معيػـ النكبػػة األلميػة ولكػػف بػاختالؼ الزمػػاف والمكػاف .لػػـ يكػف تػػدخؿ الػرئيس ال ارحػػؿ فػي الشػػؤوف الداخميػػة
لمكويت ومساندتو العراؽ في االحتالؿ موقفاً حكيماً وال يعبر عف حنكة سياسػية ،بػؿ كػاف ارتجػاؿ سياسػي
وعفوية ال تصمح في عالـ السياسة.
ثالثا :في عاـ  1975الفمسطينيوف في لبناف يدفعوف ثمناً باىظػا نتيجػة تػدخؿ منظمػة التحريػر الفمسػطينية
وفصائميا لصالح طرؼ لبناني ضد اآلخر .لقػد توسػع "انفػالش" منظمػة التحريػر الفمسػطينية عمػى حسػاب
الدولػػة المبنانيػػة بشػػكؿ غيػػر منطقػػي .وبغػػض النظػػر عػػف الظػػروؼ آنػػذاؾ ،فػػإف ىػػذا التػػدخؿ أنػػتج معانػػاة
إنسانية يدفع الالجئػوف الفمسػطينيوف لغايػة إعػداد ىػذا التقريػر ثمنػو اإلنسػاني البػالغ .حصػمت عػدة مجػازر
إجرامي ػة فػػي تػػؿ الزعتػػر عػػاـ  ،1976ثػػـ صػػب ار وشػػاتيال عػػاـ  ،1982وحػػرب المخيمػػات الفمسػػطينية بػػيف
ع ػػامي  1985وع ػػاـ  .1988مخيم ػػات حوص ػػرت ،وأخ ػػرى مس ػػحت ع ػػف الوج ػػود .كان ػػت فص ػػائؿ منظم ػػة
التحريػػر الفمسػػطينية واآلخػػرى المنشػػقة عنيػػا مسػػتعدة بسػػيولة أف تػػدخؿ لصػػالح ىػػذا الطػػرؼ ضػػد اآلخػػر،
ومع توفر أرضية يمينية حاقدة ضد كؿ ما ىو أجنبي وبشكؿ خاص ضػد الوجػود الفمسػطيني القسػري فػي
لبن ػػاف ،ف ػػإف الفمس ػػطينيوف س ػػوؼ ي ػػدفعوف ال ػػثمف ب ػػدوف تأكي ػػد .وض ػػعت الح ػػرب األىمي ػػة المبناني ػػة أوزارى ػػا،
وتصالحت األحزاب المبنانية في اتفاؽ الطائؼ ،وبدأوا ببناء الدولة المبنانية مف جديػد .خسػر الفمسػطينيوف
نتيجػػة حػػرب أىميػػة طويمػػة عش ػرات آالؼ الشػػيداء والجرحػػى والمعػػاقيف ،والكثيػػر مػػف الػػدمار والخ ػراب .ثػػـ
بدأوا بمعركة أخرى ضد الفمسطينييف ،إنيا حرب حرمانيـ مػف الحقػوؽ ،ثػـ حوصػرت المخيمػات ،،وعمميػاً
لـ يكسب الالجئوف الفمسطينيوف نتيجة الحرب األىمية شيئاً ،ال عمى المسػتوى السياسػي وال البنػى التحتيػة
وال حتى الثقافية...
رابعاً :في  2007/5/20بدأت معركة نير البارد .مجموعة مف أفراد تنظيـ فتح اإلسالـ تغمغمت في وسط
ى ػػذا المخ ػػيـ الػ ػوادع الي ػػادئ ،ث ػػـ اتخ ػػذت من ػػو أرض ػػية ألعم ػػاؿ ثأري ػػة ض ػػد الج ػػيش المبن ػػاني وق ػػوى األم ػػف
الداخمي .ردت الدولة المبنانية مف خالؿ الجػيش المبنػاني عمػى ىػذا التنظػيـ بكػؿ قسػوة .ىػذه القسػوة طالػت
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سػػكاف المخػػيـ ومنازلػػو وتاريخػػو وحاض ػره ومسػػتقبمو .انتيػػت المعػػارؾ فػػي  3أيمػػوؿ ،مخمفػػة وراءىػػا نتػػائج
إنسانية باىظة وجروحاً بالغػة لػـ ييػدأ وجعيػا حتػى ىػذه المحظػة .اعتبػرت الدولػة المبنانيػة أف خطػ اًر داىمػاً
موجود في ثاني أكبر المخيمات الفمسطينية ييدد األمف واالستقرار ،ويجب استئصالو بأي ثمف كاف ،وىذا
ما كاف ..ونحف نسأؿ بدورنا أيف القوى والفصػائؿ الفمسػطينية مػف أمػف مخيماتيػا ،وكيػؼ تسػمح أف يكػوف
مخيمػاً مػػف مخيماتيػػا مسػػرحاً لحسػػابات دوليػػة أو إقميميػػة أو حتػػى لبنانيػػة محميػػة؟ لمػػاذا لػػـ تحصػػف القػػوى
والفصائؿ نفسيا جيداً ضد أي ظاىرة غريبة؟ ماذا جنى مخيـ نير البارد مف ىذه المعركة؟
حيػد
في أحداث أيار  2008حصػؿ تػوتر سياسػي وأمنػي حػاد بػيف مختمػؼ القػوى السياسػية والمبنانيػة .لقػد ّ
الفمسطينيوف أنفسيـ وحصنوا مواقفيـ ،ومنعوا أي محاولة الستمالة الفمسطينييف في لبناف إلى ىذا الطرؼ
أو ذاؾ .لقد كاف موقفاً حكيماً وواعياً ومسؤوالًُ .يرجى أف يتكرر بشكؿ دائـ.
ىػػذه تجػػارب ميمػػة يجػػب استحضػػارىا عنػػد أي تػػأزـ سياسػػي لبنػػاني أو حتػػى عربػػي ،يجػػب عمػػى القيػػادة
الفمسطينية أف تتعاطى مع األمور بكؿ حكمػة ومسػؤولية وبكػؿ حػزـ وجديػة .يجػب أف تبقػى تمػؾ التجػارب
ماثمػػة أمػػاميـ .عمػػى الفمسػػطينييف أف يتػػذكروا التػػاريخ ويستحضػػروا أحداثػػو .إف التػػوترات السياسػػية المبنانيػػة
واإلقميمية يجب تذ ّكرنا دائماً بالماضي.
خارطة طريق لمسياسة الفمسطينية..
• الفمسطينيوف في لبناف ال يتػدخموف فػي الشػؤوف الداخميػة المبنانيػة ،وال يقفػوف مػع ىػذا الطػرؼ ضػد ذاؾ،
ميما كانت الظروؼ.
• يجب أف تكوف القضية الفمسطينية قضية جامعة موحػدة ..واليػدؼ األبعػد واألكبػر واألوحػد ىػو التحريػر
والعودة.
• الفمسػػطينيوف فػػي لبنػػاف سػػوؼ يناضػػموف سػػممياً بكػػؿ عنػػاد وجديػػة السػػترداد حقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي سػػمبتيـ
منيا الدولة المبنانية.
• ح ػػؽ ال ػػدفاع ع ػػف ال ػػنفس بك ػػؿ الوس ػػائؿ الممكن ػػة ض ػػد أي اعت ػػداء مس ػػمح أم ػػر تقػ ػره الشػ ػرائع الس ػػماوية
واألرضية ،ضمف ضوابط وحدود .والفمسطينيوف في لبناف لػف يسػمحوا بتكػرار مجػزرة تػؿ الزعتػر أو صػب ار
وشاتيال.
• ال يمكف لمفمسطينييف أف يقفوا عمى الحياد إذا احتمت اسرائيؿ لبنػاف واعتػدت عمػى المػواطنيف المبنػانييف،
فيـ في ىذه الحالة سوؼ يقفوف إلى جانب إخوانيـ المبنانييف ،وسوؼ يثبتوف شجاعة ورجولة عالية.
إذف ،ممنوع عمى الفمسطينييف التدخؿ فػي الشػؤوف الداخميػة المبنانيػة ويجػب أف يتػذكروا دائمػاً تمػؾ القاعػدة
التػػي صػػيغت بحبػػر مػػف دـ وألػػـ وبمغػػة المصػػالح المتعػػارؼ عمييػػا ،،سػػوؼ تكونػػوف أوؿ الخاس ػريف وآخػػر
الرابحيف.
* مدير المؤسسة الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف (شاىد)
الجئ نت2012/5/31 ،
" 41النكبة المستمرة" ...استراتيجية إسرائيمية

د .أسعد عبد الرحمف
تقوـ فكرة "النكبة" في األساس عمى جريمتي سمب األرض وطرد المواطنيف الفمسطينييف ،سواء كما حػدث
في  1948أو  ،1967عبر "ترانسفير" إرىابي واضح ،أو ما بات يسمى اليوـ "ترانسفير نػاعـ" مػف خػالؿ
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تطبيؽ قػوانيف عنصػرية فاشػية تدريجيػة ضػاغطة ىػدفيا إجبػار الفمسػطينييف عمػى مغػادرة بالدىػـ .والكيػاف
الصييوني الدولة الدخيمة ،يسعى بوسائؿ عديدة إلى ذلؾ اليدؼ بسياسات وقوانيف تتمخص في" :آبارتايد"
عنصري إحاللي استعماري .والمقصود ىنا أف النكبة لـ تحدث مرتيف ( 1948و  )1967بؿ ىي سياسػة
مستمرة تتجمى في فكر اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ.
في الجانب اآلخر مف المعادلة ،ما زاؿ أكثر مف  5مالييف فمسػطيني منػزرعيف فػي أرضػيـ التاريخيػة فػي
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومػدف وبمػدات وقػرى داخػؿ مػا يسػمى "الخػط األخضػر" .وتؤكػد األرقػاـ
حقيقة ىذا األمر .فقد بمغ عدد الفمسطينييف في العالـ مع نياية  ،2011حوالي  1112مميوف نسمة ،منيـ
 412مميػػوف فػػي فمسػػطيف ال ػ  ،67و 1137مميػػوف فػػي فمسػػطيف  ،48والبػػاقوف فػػي الشػػتات فيمػػا كػػاف العػػدد
اإلجمػػالي  1137مميػػوف نسػػمة فػػي  ،1948وىػػذا يعنػػي أف عػػدد الفمسػػطينييف فػػي العػػالـ قػػد تضػػاعؼ عػػدة
مرات منذ النكبة.
وبالمقابػؿ ،تشػير بيانػػات الجيػاز المركػػزي لإلحصػاء الفمسػػطيني إلػى أف عػػدد المسػتعمرات (المسػػتوطنات)
ف ػػي نياي ػػة ع ػػاـ  2011ف ػػي الض ػػفة ق ػػد بم ػػغ  474موقعػ ػاً .أم ػػا ع ػػدد المس ػػتعمريف (المس ػػتوطنيف) فق ػػد بم ػػغ
 518974نياية  .2010ويتضح مف البيانات أف  5016في المئة مػف المسػتعمريف يسػكنوف فػي محافظػة
القدس حيث بمغ عػددىـ حوالي  262493مستعم اًر ،منيـ  196178في القػدس الشػرقية ،وتشػكؿ نسػبتيـ
إلػى الفمسػػطينييف فػي الضػػفة حػوالي  20مسػػتعم اًر مقابػؿ كػػؿ  100فمسػطيني ،فػػي حػيف بمغػػت أعالىػا فػػي
محافظػة القػدس حػوالي  68مسػتعم اًر مقابػؿ كػؿ  100فمسػػطيني ،األمػر الػذي يؤشػر عمػى حجػـ اسػػتيداؼ
القدس.
وتتجسػ ػػد اسػ ػػتراتيجية "النكبػ ػػة المسػ ػػتمرة" ،إس ػ ػرائيمياً ،مػ ػػف خػ ػػالؿ مصػ ػػادرة األ ارضػ ػػي ،والقمػ ػػع ،والتح ػ ػريض
العنصري ،ومناىج التعميـ التي تمغي اآلخػر (أي الفمسػطيني والعربػي) ،واألحػداث والممارسػات العنصػرية
(أفرادا وجماعات) مف قبؿ الشرطة اإلسرائيمية نفسيا متواكبة مع نعوت وألقاب ضد الفمسطينييف مف نوع:
"قنبم ػػة موقوت ػػة" ،و"ط ػػابور خ ػػامس" ،و"الغرب ػػاء"" ،خط ػػر اس ػػتراتيجي" ،و"إرى ػػابيوف" ،و"متخمف ػػوف" ،و"غي ػػر
مخمصػػيف وال م ػواليف لمدولػػة" ...إضػػافة إلػػى "فتػػاوى" دينيػػة ييوديػػة تحمػػؿ عقػػابيـ وتسػػعى لتيميشػػيـ ،مػػع
قض ػػاء متحي ػػز ،وقػ ػوانيف عنصػ ػرية ف ػػي الكنيس ػػت م ػػف ن ػػوع" :المواطن ػػة مقاب ػػؿ الػ ػوالء" ،و"ق ػػانوف النكب ػػة"،
و"التح ػ ػريض" ،و"لجػ ػػاف القبػ ػػوؿ" ،و"ربػ ػػط حػ ػػؽ العمػ ػػؿ بػ ػػأداء قسػ ػػـ ال ػ ػوالء" ،و"طػ ػػرد المرشػ ػػديف السػ ػػياحييف
الفمس ػػطينييف" ،وأخيػ ػ اًر ول ػػيس آخػ ػ ار نظ ػػاـ "آبارتاي ػػد" عم ػػى أرض الواق ػػع .والمحص ػػمة فاش ػػية عنصػ ػرية غي ػػر
معيودة في التاريخ.
ػاء عمػػى بيانػػات "و ازرة الدولػػة
وفػػي السػػياؽ ذاتػػو ،مػػف المتوقػػع أف يصػػؿ طػػوؿ جػػدار الفصػػؿ العنصػػري ،بنػ ً
لشػػؤوف الجػػدار واالسػػتيطاف" ،نحػػو  757كمػػـ يمػػر منيػػا م ػا نسػػبتو  92فػػي المئػػة داخػػؿ أ ارضػػي الضػػفة.
وتشير التقديرات إلى أف مساحة األراضي الفمسطينية المعزولة والمحاصػرة بػيف الجػدار ومػا يسػمى "الخػط
األخضػر" ،قػػد بمغػػت حػوالي  733كمػػـ 2أي حػوالي  13فػي المئػػة مػػف مسػػاحة الضػػفة ،منيػػا حػوالي 348
كمػػـ 2أراض زراعيػػة ،و110كػػـ 2مسػػتغمة كمسػػتعم ارت وقواعػػد عسػػكرية ،و 250كػػـ 2اعتبرتيػػا إس ػرائيؿ
غابات ومناطؽ مفتوحة ،فيمػا يعػزؿ الجػدار نيائيػاً حػوالي  53تجمعػاً يسػكنيا مػا يزيػد عمػى ثالثمائػة ألػؼ
نسػػمة ،وتتركػػز أغمػػب التجمعػػات فػػي القػػدس بواقػػع  27تجمع ػاً يسػػكنيا مػػا يزيػػد عمػػى ربػػع مميػػوف نسػػمة.
وباإلضافة إلى ذلؾ ،يحاصر الجدار  165تجمعاً سكانياً يقطنيا ما يزيد عمى نصػؼ مميػوف نسػمة .وفػي
غور األردف الذي تشكؿ مساحتو ما نسبتو  29في المئة مف إجمالي الضػفة ،تسػيطر إسػرائيؿ عمػى أكثػر
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مف  90في المئة مف أراضيو .وفي المحصمة ،يشكؿ الييػود مػا نسػبتو  52فػي المئػة مػف مجمػوع السػكاف
ويسػػتغموف أكثػػر مػػف  85ف ػي المئػػة مػػف المسػػاحة الكميػػة لأل ارضػػي ،بينمػػا تبمػػغ نسػػبة الفمسػػطينييف  48فػػي
المئة مف مجموع السكاف ويستغموف أقؿ مف  15في المئة مف مساحة األرض!
اآلف ،ومػػع مػػرور  64عام ػاً عمػػى النكبػػة ،لػػـ تحقػػؽ الدولػػة الصػػييونية أىػػدافيا بطػػرد الشػػعب الفمسػػطيني
وص ػوال لدولػػة ييوديػػة خالصػػة .فػػرغـ ارتكػػاب العصػػابات الصػػييونية  44مجػػزرة فػػي عػػاـ  1948بػػدعـ
بريطاني مطمؽ ،األمر الذي أدى إلى طرد  850ألؼ فمسطيني مف أرضيـ حتى الخامس عشر مف مايو
مػػف العػػاـ ذاتػػو ،فػػإف ى ػؤالء الالجئػػيف ينتمػػوف إلػػى  531مدينػػة وقريػػة فمسػػطينية ،بػػؿ إف عػػددىـ بمػػغ ،فػػي
بدايػػة العػػاـ الحػػالي ،نحػػو سػػتة ماليػػيف الجػػئ فمسػػطيني ،مػػنيـ نحػػو خمسػػة ماليػػيف الجػػئ مسػػجميف فػػي
سجالت األونروا.
وفػػي السػػياؽ ذاتػػو أيضػاً ،يقػػوؿ الباحػػث المخػػتص نبيػػؿ السػػيمي" :رغػػـ بعػػض النجاحػػات فػػي االسػػتراتيجية
اإلسرائيمية خاصة في شقيا السكاني ،فإف الياجس الػديموغرافي سػيكوف سػيد الموقػؼ فػي قادمػات األيػاـ.
فقد أكد الجياز اإلحصائي الفمسطيني أف عدد الفمسطينييف في فمسطيف التاريخيػة بمػغ حػوالي  516مميػوف
ػاء عم ػػى تق ػػديرات الجي ػػاز اإلحص ػػائي
م ػػع بداي ػػة ع ػػاـ  ،2012ف ػػي ح ػػيف بم ػػغ ع ػػدد اليي ػػود  519ممي ػػوف بن ػ ً
اإلسرائيمي .وتبعاً لمعدالت النمو السكاني السائدة فػي عػاـ  2012بػيف الفمسػطينييف والييػود فػي إسػرائيؿ،
سيتساوى عػدد السػكاف الفمسػطينييف والييػود فػي نيايػة  ،2015حيػث سػيبمغ مػا يقػارب  613مميػوف ،وذلػؾ
إذا بقيت معدالت النمو السائدة حالياً .وستصبح نسبة السكاف الييود حػوالي  4817فػي المئػة مػف مجمػوع
السػػكاف فػػي فمسػػطيف التاريخيػػة بحمػػوؿ نيايػػة  ،2020حيػػث سيصػػؿ عػػددىـ إلػػى نحػػو  618مميػػوف ييػػودي
مقابػػؿ  712مميػػوف فمسػػطيني .وفػػي عػػاـ  ،2030سيصػػؿ مجمػػوع الييػػود إلػػى  715مميػػوف بينمػػا سيصػػؿ
مجموع العرب الفمسطينييف إلى نحو  1012مميوف عربي فمسطيني داخؿ فمسطيف التاريخيػة ،يمثمػوف نحػو
 50ف ػػي المئ ػػة م ػػف مجم ػػوع الش ػػعب الفمس ػػطيني ف ػػي الع ػػاـ الم ػػذكور والمق ػػدر بنح ػػو  2014ممي ػػوف عرب ػػي
فمسطيني".
وعميػػو ،ورغػػـ أف النكبػػة ىػػي مػػف أعظػػـ ج ػرائـ الصػػييونية ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى امتػػداد التػػاريخ
اإلنسػػاني ،فإننػػا مػػا زلنػػا نممػػس فػػي سياسػػات إسػرائيؿ وحكوماتيػػا المتعاقبػػة ،وبوضػػوح شػػديد ،وجػػود خطػػط
مبرمجػػة ومعمنػػة السػػتمرار نيػػج وفكػػر "النكبػػة المسػػتمرة" إلقامػػة إس ػرائيؿ ييوديػػة خالصػػة مئػػة بالمئػػة ،مػػع
إصػرار عنيػػد مػػف قبػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى اسػػتعادة وطنػػو التػػاريخي رغػػـ السياسػػات اإلسػرائيمية التػػي
تستيدؼ تيويد البشر والحجر والشجر عالوة عمى الثقافة والتاريخ.
االتحاد ،ابوظبي2012/6/1 ،
 42تركيا وسوريا و"إسرائيل" ..جيرة مؤلمة

مراد يتكيف
مػػر اليػػوـ عامػػاف عمػػى تحػػوؿ التػػوتر الػػذي يشػػيده إقمػػيـ شػػرؽ البحػػر المتوسػػط إلػػى كارثػػة ،عنػػدما قامػػت
القوات الخاصة اإلسرائيمية بمداىمة السفينة «مافي مرمرة» ،التي استأجرتيا إحدى منظمات اإلغاثة التػي
تتخذ مف تركيا مق ار ليا لمقياـ بميمة إغاثة إنسانية وكسر الحصار الذي تفرضو إسػرائيؿ عمػى قطػاع غػزة
الفمسطيني .تسببت ىذه المداىمات في مقتؿ تسعة مػواطنيف أتػراؾ ،وىػي المػرة األولػى التػي يػتـ فييػا قتػؿ
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مػواطنيف أتػراؾ مػػف قبػػؿ جنػػود أجانػػب منػػذ حػػرب التحريػػر التركيػػة التػػي تمخضػػت عػػف تأسػػيس الجميوريػػة
التركية في عاـ .1923
وبعػػد بضػػع سػػاعات مػػف ىػػذه المػػداىمات ،ىػػاجـ مسػػمحوف تػػابعوف لحػػزب العمػػاؿ الكردسػػتاني المحظػػور
قاعدة بحرية تركية ،مما أسفر عف مقتؿ ستة جنود في محافظة ىاتاي التركية التي تقع عمػى الحػدود مػع
سوريا .يشتبو المسؤولوف في قياـ ىؤالء المسمحيف بالتسمؿ إلى القاعدة مف سوريا.
وبحمػػوؿ صػػيؼ عػػاـ  ،2010كانػػت العالقػػات التركيػػة  -السػػورية فػػي أفضػػؿ حاالتيػػا ،حيػػث كػػاف رئػػيس
الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف بمثابة الشقيؽ األكبر لمرئيس السوري بشار األسد ،إلى درجة أف كػال
الزعيميف كانا يشيراف إلى بعضيما البعض بكممة «أخي» أماـ العامة .كاف األسد مفيدا لمغايػة لتركيػا فػي
إطار مساعييا لمالحقة حزب العماؿ الكردستاني في سوريا ،حيث تعيد األسد بأف سوريا لف تسػمح بشػف
ىجمات إرىابية ضد تركيا انطالقا مف األراضي السورية.
وفي الواقع ،كانت ىذه الكممات تشير إلى تجربة أخرى مريرة حدثت خالؿ فترة الثمانينات والتسعينات مف
القػػرف العش ػريف ،عنػػدما كانػػت سػػوريا مق ػ ار لحػػزب العمػػاؿ الكردسػػتاني وزعيمػػو عبػػد اهلل أوجػػالف أثنػػاء فت ػرة
حكـ والد بشار األسد ،الرئيس السوري الراحؿ حافظ األسػد .انتيػى ىػذا الوضػع بعػدما قامػت تركيػا بتيديػد
سػػوريا عالنيػػة بشػػف عمميػػة عسػػكرية ضػػدىا فػػي شػػير أكتػػوبر (تش ػريف األوؿ) عػػاـ  ،1998حيػػث قامػػت
سوريا بعدىا بستة أياـ بطرد أوجالف مف أراضييا وتـ إلقاء القبض عميو في نياية المطاؼ أثناء مغادرتػو
لمسفارة اليونانية لدى كينيا متجيا إلى المطار ،في عممية استخباراتية تركية  -أميركيػة مشػتركة فػي شػير
فبراير (شباط) عاـ .1999
وخػػالؿ حقبػػة التسػػعينات ،جمعػػت تركيػػا واسػرائيؿ عالقػة صػػداقة وثيقػػة ،حيػػث قامػػت الػػدولتاف بإعػػادة بنػػاء
وتجديد عالقاتيما الثنائية بعػد فتػرة مػف الجمػود شػيدتيا حقبػة السػبعينات والثمانينػات مػف القػرف الماضػي.
أدى من ػػاخ الص ػػداقة ب ػػيف ى ػػاتيف ال ػػديمقراطيتيف الموج ػػودتيف ف ػػي ح ػػوض البح ػػر المتوس ػػط إل ػػى حال ػػة م ػػف
السعادة التي انتابت حميفيما المشترؾ ،الواليات المتحدة األميركية .استمر ىذا المناخ في العقد األوؿ مف
القرف الحادي والعشريف ،حيث ازدىر وتطور في ظؿ حكومػة حػزب العدالػة والتنميػة التػي جػاءت لمسػمطة
في عاـ .2002
كانت العالقة بيف تركيا واسػرائيؿ جيػدة لمغايػة ،إلػى درجػة سػمحت لتركيػا بمعػب دور الوسػيط بػيف إسػرائيؿ
وسوريا لمتوصؿ إلػى سػالـ عقالنػي فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط .توقػع الجميػع نجػاح ىػذه المحادثػات التػي
كانت تركيا تجرييا مع سوريا بالنيابة عف إسرائيؿ ،ولكف األمور بدأت في التدىور بشكؿ كبير عندما قاـ
الجيش اإلسرائيمي بمياجمة غزة وقتؿ المدنييف مباشرة عقب زيارة رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي السػابؽ إييػود
أولمػػرت إلػػى أنقػرة لمناقشػػة جيػػود السػػالـ مػػع سػػوريا والفمسػػطينييف فػػي شػػير ديسػػمبر (كػػانوف األوؿ) عػػاـ
 ،2008ثـ جاء الصداـ الذي استمر لػ«دقيقػة واحػدة» مػع الػرئيس اإلسػرائيمي شػيمعوف بيػريس فػي منتػدى
داف ػػوس ف ػػي ش ػػير ين ػػاير (ك ػػانوف الث ػػاني) ع ػػاـ  .2009ل ػػذا ،فعن ػػدما قام ػػت القػ ػوات الخاص ػػة اإلسػ ػرائيمية
بمياجمة السفينة «مافي مرمرة» ،كانت العالقات بيف البمديف ينتابيا االضطراب بالفعؿ.
انتيى شير العسؿ بيف تركيا وسوريا مؤخ ار بعدما حاوؿ الرئيس األسد تقميد والده في التعامؿ مػع مطالػب
شػػعبو بالحصػػوؿ عمػػى المزيػػد مػػف الحريػة ،وىػػي المطالػػب المسػػتوحاة مػػف ثػػورات الربيػػع العربػػي التػػي أدت
إلى اإلطاحة باألنظمة الحاكمة في تونس وليبيا ومصر.
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أمػػا الوضػػع الحػػالي فيػػو كالتػػالي :انضػػمت تركيػػا بػػاألمس إلػػى التحػػالؼ الغربػػي وقامػػت بسػػحب بعثتيػػا
الدبموماسية بالكامؿ مف سوريا ،وذلؾ بعد أف قامت أنقرة ،قبؿ أشػير قميمػة ،بخفػض عالقاتيػا الدبموماسػية
مع إسرائيؿ إلى أدنى مستوى ممكف.
وبػػاألمس أيضػػا ،عبػػرت و ازرة الخارجيػػة اإلسػرائيمية عػػف دعميػػا الكامػػؿ لمجنػػود اإلسػرائيمييف ،بمػػا فػػي ذلػػؾ
رئػػيس األركػػاف اإلسػرائيمي ،الػػذيف يخضػػعوف لمػػذكرة توقيػػؼ تركيػػة بسػػبب مأسػػاة السػػفينة «مػػافي مرم ػرة»،
وسػػط تالسػػف مػػع إيػراف بشػػأف برنامجيػػا النػػووي .يوافػػؽ اليػػوـ (أمػػس) الػػذكرى السػػنوية الثانيػػة لوقػػوع مأسػػاة
السػػفينة «مػػافي مرمػرة» ،والتػػي سػػيتـ االحتفػػاؿ بيػػا عػػف طريػػؽ القيػػاـ بمظػػاىرة حاشػػدة فػػي قمػػب العاصػػمة
التركية تنظميا نفس منظمة اإلغاثة التي قامت بتنظيـ رحمة «أسطوؿ الحرية» مف قبؿ.
ال توجد ىناؾ أي إشارة في الوقت الراىف عمى انخفاض حدة التوتر السياسي في المنطقة.
باالتفاؽ مع صحيفة«حرييت ديمي نيوز» التركية
الشرق األوسط ،لندن2012/6/1 ،
 43الحل أحادي الجانب  ..سيف ذو حدين

داف مرغميت
قاؿ الحكماء إف النوائب الجديدة تُنسي وتُنحي النوائب القديمة .ونسػوا فقػط اف النوائػب القديمػة تتسػمؿ مػف
الباب الخمفي عائدة الى مركز خشبة المسرح .في مؤتمر مركز ابحاث االمف القػومي فػي تػؿ ابيػب طفػت
نحتيػػا اي ػراف والمتسػػمموف مػػف السػػوداف وقػػانوف
وارتفعػػت مسػػألة العالقػػات اإلس ػرائيمية  -الفمسػػطينية التػػي ّ
طاؿ.
تناوؿ بنياميف نتنياىو واييود باراؾ ىذا الشأف ،ودعا كؿ واحد باسموبو أبو مازف الى اسػتئناؼ التفػاوض،
لكف أُضيؼ الى خطبػة وزيػر الػدفاع ضػمنا ايضػا قولػو اف التسػوية المرحميػة ممكنػة ايضػا مػع عػدـ وجػود
اتفاؽ دائـ شامؿ" ،بؿ حتى عمؿ مف طرؼ واحد" .ولـ تكف ىذه زلة لساف مف باراؾ.
أتـ المعيد بحثا أساسيا بادارة الػدكتور ييػودا بػف مػائير ووجػد اف الحكومػة اذا عرضػت مسػودة اتفػاؽ دائػـ
مع السمطة الفمسػطينية ُيسػتفتى الشػعب فييػا فسػتكوف نسػبة التأييػد  34 :48فقػط ،وىكػذا الحػاؿ مػع اتفػاؽ
تػػـ االتفػػاؽ عمي ػػو مػػع حكومػػة برئاس ػػة "الميكػػود" ال "العمػػؿ" ،وى ػػذا ضػػوء تحػػذير ألف األكثري ػػة التػػي تؤيػ ػد
"دولتػػيف لمشػػعبيف" ضػػئيمة بػػرغـ اف الحػػديث فييػػا يػػدور عػػف اعت ػراؼ فمسػػطيني بػػأف إس ػرائيؿ دولػػة الشػػعب
الييودي وحفاظ عمى الكتػؿ االسػتيطانية ووجػود عسػكري عمػى طػوؿ االردف وبغيػر "حػؽ العػودة" لالجئػيف
الى داخؿ إسرائيؿ وأف يكػوف "جبػؿ الييكػؿ" (المسػجد االقصػى) "تحػت سػيادة اهلل" .فػاذا لػـ تكػف بػرغـ كػؿ
ذلؾ أكثرية مطمقة لمسالـ فاف مستوى التشاؤـ اإلسرائيمي في ارتفاع.
رفػض ياسػػر عرفػػات وأبػو مػػازف مقترحػػات سػخية مػػف بػػاراؾ واييػود اولمػػرت كانػػت حسػنة فػػي حينيػػا .فيػػؿ
السػػمطة الفمسػػطينية معنيػػة اآلف بالتفػػاوض؟ مػػا أمكػػف اف نسػػأؿ عمػػا يحػػدث فػػي االتصػػاالت القميمػػة بػػيف
الق ػػدس وراـ اهلل وتب ػػادؿ الك ػػالـ ب ػػيف نتني ػػاىو وأب ػػو م ػػازف وف ػػي المحادث ػػات ب ػػيف اس ػػحؽ مولخ ػػو وص ػػائب
عريقات ،يقوى انطباع بأنو صيغت في مكاتب المقاطعة استراتيجية دبموماسية يمكف اف يتـ تعريفيا بأنيا
تحقيؽ الغاية بوسائؿ سمبية .فقد تخمى أبو مازف عف انقضاض شامؿ عمى الجيػاز السياسػي الدبموماسػي
اإلسرائيمي ،وىو يعمػؿ مػف طػرؼ واحػد فػي نقػاط مسػتقمة ،فيػو يحػرز فػي اليونسػكو تػدخال فػي قريػة بتيػر
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باسـ عمـ اآلثار؛ وىو يقؼ وراء مقاطعػة منتوجػات المسػتوطنات فػي أسػواؽ الغػرب ،وىػي مشػكمة سػتزداد
شدة ويوجد خطر اف تتمتع بالشرعية في دوؿ اوروبا الى اف تصبح عبئا سياسيا ثقيال.
اف االتفػػاؽ الػػدائـ ىػػو الحػػؿ المفضػػؿ الػػذي أصػػبح تأييػػده فػػي إسػرائيؿ يقػػؿ وذلػػؾ فػػي األسػػاس لعػػدـ الثقػػة
بنوايػػا الطػػرؼ العػػدو .لكػػف مػػف المطػػروح لمبحػػث ايضػػا احتمػػاؿ السػػعي الػػى اتفػػاؽ مرحمػػي ،وىػػذه خطػػة لػػـ
يرفضػػيا نتنيػػاىو ،ولمػػا كػػاف شػػاؤوؿ موفػػاز فػػي المعارضػػة فقػػد طورىػػا لتصػػبح خطػػة مصػػوغة تقػػوـ عمػػى
استعداد إسرائيؿ الذي التزمت بو لمرئيس جورج دبميو بوش.
إف امكانية اجراء مف جانب واحد أكثر تعقيدا .ويمكف اف يتـ نشر الجيش اإلسرائيمي مف جانب واحد فػي
منطقة أضيؽ ،لكف يجػب اف يقػوـ ذلػؾ عمػى افتػراض اف ذلػؾ غيػر متعمػؽ بطػرد الييػود عػف بيػوتيـ دوف
حديف.
مقابؿ .أف أحادية الجانب قد تكوف مجدية لكنيا سيؼ ذو ّ
"إسرائيل اليوم"2012/5/31 ،
األيام ،رام اهلل2012/6/1 ،
 44صورة:
الشيداء مقبرة االرقام في "إسرائيل"

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية ،وفا/ / ،
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