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 2توافق عمى نظام انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني الجديد
نقال عن مراسميا ،من عمان ،كمال زكارنة ،أن االنسجام والتوافق
نشرت الدستور ،عمان/ / ،
الكامل بين أعضاء لجنة إعداد نظام انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني الجديد التي سادت اجتماعات
المجنة خالل اليومين الماضيين في عمان برئاسة رئيس المجمس سميم الزعنون وبمشاركة ممثمين عن جميع
الفصائل والقوى الفمسطينية الموقعة عمى اتفاق المصالحة الفمسطينية في أيار من العام الماضي في القاىرة
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أدى إلى إنياء ىذه الجولة من االجتماع الثالث لمجنة في يومين فقط بدال من ثالثة أيام كما كان مقر ار قبل
بدء االجتماع.
ومن أىم النقاط التي تم االتفاق عمييا بحسب أمين سر المكتب السياسي لجبية التحرير الفمسطينية وممثميا
في المجنة بالل قاسم ،اعتبار األراضي الفمسطينية داخل الوطن ،الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية
وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة تجري فييا انتخابات المجمس الوطني عمى أساس التمثيل النسبي الكامل
وان تجري ىذه االنتخابات بشكل متزامن مع انتخابات الرئاسة والمجمس التشريعي الفمسطيني ،كما تم
االتفاق عمى تقسيم فمسطينيي الشتات إلى ما بين  -دوائر انتخابية بسبب تواجدىم في دول وقارات
كثيرة ،واجراء االنتخابات حيثما أمكن عمى أساس التمثيل النسبي الكامل والتوافق عمى تعيين أعضاء
المجمس وفق أسس متفق عمييا في الدول التي يتعذر إجراء االنتخابات فييا ،عمما بأن ىناك قرار فمسطيني
حاسم بعدم إجراء ىذه االنتخابات في األردن.
وقال قاسم لـ"الدستور" إن المجنة ناقشت بشكل رئيس كيفية الوصول إلى مجمس وطني فمسطيني جديد يمثل
كامل الطيف الفمسطيني بمشاركة الجميع.
وأشار إلى أن المجنة اتفقت عمى ترحيل المواضيع التي لم يتم االتفاق عمييا إلى المجنة القيادية العميا مثل
عالقة المجمس الوطني مع المجمس التشريعي ومسألة اعتبار أعضاء التشريعي أعضاء في الوطني تمقائيا
مبينا أن ىذه النقطة أخذت وقتا طويال من المناقشات ،كما تم ترحيل مسألة تشكيل فروع لمجنة االنتخابات
المركزية في الخارج لمجنة القيادية العميا.
وقال قاسم إن االنسجام والتوافق الكامل بين جميع المشاركين ساد النقاشات التي تعمقت بنظام انتخابات
المجمس الوطني الفمسطيني الجديد ،فيما ظيرت نقطة خالف بشأن انتخابات المجمس التشريعي حول حجم
 %دوائر
التمثيل النسبي ،حيث تصر حركة حماس عمى أن تجرى انتخابات التشريعي عمى أساس
و  %مباشر ،فيما تطالب حركة فتح والفصائل األخرى ،بأن تجري االنتخابات عمى أساس التمثيل
النسبي الكامل مثمما تم االتفاق بشأن نظام انتخاب المجمس الوطني الجديد.
مادة عالجت مختمف الجوانب التي
وأشتمل نظام االنتخابات الخاص بالمجمس الوطني الفمسطيني عمى
تتعمق بالعممية االنتخابية ،والمبادئ العامة والتفصيمية ،حيث أقرت مبدأ االنتخاب العام والمباشر ألعضاء
المجمس الوطني عمى أساس التمثيل النسبي الكامل ،واقرار مبدأ التوافق في اختيار األعضاء في الدول التي
عضوا
يتعذر إجراء تمك االنتخابات فييا ،كما أقرت تمك المواد أن يكون أعضاء المجس الوطني
عضو
عضوا يمثمون أبناء الشعب الفمسطيني داخل األراضي الفمسطينية المحتمة ،و
منيم
يمثمون الفمسطينيين في مناطق الشتات ،كما اعتبر النظام األراضي الفمسطينية المحتمة دائرة انتخابية واحدة،
مقترحا أن تقسيم دوائر الشتات ما بين  -دوائر بما ال يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.
كما اقر النظام ،أن شرط قبول ترشح القائمة االنتخابية النتخابات المجمس الوطني ،مرتبط بإعالن تمك
القوائم التزاميا بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثال شرعيا ووحيدا لمشعب الفمسطيني .كما ناقش النظام تمثيل
المرأة في المجمس الوطني مشترطا عمى القوائم االنتخابية تضمين حدا أدنى لتمثيل المرأة ال يقل عن امرأة
واحدة من بين كل من األسماء الثالثة األولى في القائمة وامرأة واحدة من األسماء األربعة التي تمييا وىكذا.
كما عالج النظام مسالة إدارة العممية االنتخابية واإلشراف عمييا حيث اقر إنشاء «المجنة العميا لإلشراف
عمى انتخابات المجمس الوطني» محددا دورىا وصالحياتيا ،عمى أن تصدر بموجب مرسوم رئاسي ،كما
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عالج النظام مسالة التسجيل لالنتخابات وحق االنتخاب والترشح ،وحمالت الدعاية االنتخابية ،وغيرىا من
القضايا الفنية واإلجرائية.وعمميات االقتراع والفرز ....والطعون ...واعالن النتائج.
وسيعرض ىذه النظام مرة أخرى عمى المجنة القانونية لممجمس الوطني من اجل صياغتو صياغة قانونية،
ومن ثم تحويمو إلى المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية .وكانت المجنة عقدت اجتماعين سابقين في
عمان ومن المنتظر أن تواصل عقد اجتماعاتيا إلى حين التوصل لتوافق كامل إزاء جميع القضايا التي
تناقشيا.
نقال عن مراسميا ،حبيب أبو محفوظ ،أن عضو المكتب السياسي
وذكرت السبيل ،عمان/ / ،
لحركة المقاومة اإلسالمية حماس عزت الرشق -المشارك في لجنة إعداد نظام أساسي لممجمس الوطني
الفمسطيني -أك د أن المجنة اتفقت في اجتماعيا الذي عقد في عمان عمى أن تكون عضوية المجمس من
خالل االنتخاب الحر والنزيو في الداخل الفمسطيني وفي الشتات .وأوضح الرشق في حوار خاص لـ"السبيل"
أن األجواء اإليجابية سادت االجتماع ،وأن الجميع متفقون عمى الخروج بنتائج إيجابية.
من عمان ،أن عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
وجاء في القدس ،القدس/ / ،
ونائب أمين عام حزب فدا ،صالح رأفت قال "إن إنجاز مشروع قانون االنتخابات لممجمس الوطني
الفمسطيني في عمان قد تم بتوافق ممثمي الفصائل الفمسطينية المشاركين باجتماعات لجنة إعداد نظام
انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني".
وأشار رأفت الذي شارك باجتماعات لجنة إعداد نظام انتخابات المجمس الوطني إلى "أن المجنة أنجزت
إعداد مشروع القانون باالتفاق عمى القضايا الرئيسة ،وعمى إحالة بعض القضايا العالقة لمجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير ولمجنة تفعيل المنظمة لمبت فييا" ،في إشارة منو إلى شكل وطبيعة عالقة المجمس
التشريعي بالمجمس الوطني ونسبة الحسم في االنتخابات.
واعتبر رأفت مشاركة حماس في لجنة إعداد مشروع االنتخابات ىو تأكيد عمى أن منظمة التحرير
الفمسطينية ىي اإلطار الجامع لمشعب الفمسطيني وممثمو الشرعي والوحيد ،مشدداً عمى ضرورة تطوير
وتفعيل دور منظمة التحرير.
عباس أمام المنتدى االقتصادي العالمي :فرص السالم قد ال تبقى متوفرة لزمن طويل
اسطنبول  -وفا :دعا الرئيس محمود عباس ،اإلسرائيميين إلى عدم إدارة الظير لفرصة السالم المتاحة،
مشي ار إلى أن ىذا الفرصة قد ال تبقى متوفرة لزمن طويل.
وقال ،في كممة أمام المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط ،وشمال إفريقيا ،وأوراسيا ،في
اسطنبول الثالثاء " ،نتوجو لجيراننا اإلسرائيميين بالقول ،إننا طالب سالم وعدل وحرية ،وقد قدم شعبنا
تضحية كبيرة حينما قبل بإقامة دولتو عمى أقل من ربع مساحة فمسطين التاريخية ،فال تديروا ظيوركم ليذه
الفرصة المتاحة اليوم ،والتي قد ال تبقى متوفرة لزمن طويل.
وأضاف " :عمينا أن نصنع السالم العادل والشامل ،الذي يضمن مستقبال أفضل لمنطقتنا وأجيالنا القادمة،
ويجنب أطفالنا وأطفالكم مغبة العودة إلى مربعات العنف ودوامة الصراع".
وطالب المجتمع الدولي ،وال سيما الواليات المتحدة األميركية وباقي األعضاء الكبار في مجمس األمن،
بإقناع حكومة إسرائيل وحمميا عمى وقف االستيطان ،لمخروج من حالة الجمود ،وانسداد األفق السياسي.
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وقال" :ال ىي الحرب وال ىو السالم؛ فمنطقتنا بحاجة إلى مد جسور التعاون والسالم والحوار ،وليس إلقامة
الجدران والتوسع في االستيطان ،وانما الشروع في مفاوضات جادة تفضي إلى السالم المنشود".
وأكد أن تجسيد استقالل فمسطين وسيادتيا عمى األرض ما زال مرىونا بإنياء االحتالل واالستيطان
 ،وأن يضمن
اإلسرائيمي ،األمر الذي يتطمب ترسيم الحدود بين الدولتين عمى أساس خطوط العام
األمن طرف ثالث؛ وحل قضايا الوضع النيائي كافة.
وشدد عمى أن االستثمار في فمسطين واعد وآفاقو رحبة وكبيرة ،في مجاالت السياحة ،واالستثمارات
العقارية ،والزراعة والصناعة واالتصاالت ،وتكنولوجيا المعمومات ،وانتاج وتوزيع الكيرباء والماء ،وغيرىا،
رغم كل الصعوبات والعراقيل بسبب استمرار االحتالل اإلسرائيمي.
ودعا في كممتو ،لزيارة فمسطين والقدس ،لمتعرف عمى األوضاع عمى األرض ،واتاحة الفرصة الكتشاف
فرص االستثمار ،وعقد شراكات ناجحة ومربحة في العديد من المجاالت ،مشي ار إلى أن من شأن ىذه
الشراكات واالستثمار أن تعزز صمود أبناء شعبنا الفمسطيني وتدعم تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة.
ولالطالع عمى نص الكممة:

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=132544

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،

حكومة فياض بذكرى النكسة :شعبنا أكثر تصميما عمى الخالص من االحتالل
عاماً عمى االحتالل اإلسرائيمي ألرضنا الذي
رام اهلل :أكد مجمس الوزراء ،أن شعبنا ورغم مرور
صادفت ذكراه أمس الثالثاء " حزيران" ،أكثر تصميماً عمى التمسك بحقوقو الوطنية وفي مقدمتيا حقو في
العودة ،وتقرير المصير ،والخالص من االحتالل وطغيانو ،واقامة دولتو المستقمة كاممة السيادة عمى حدود
وعاصمتيا القدس الشريف.
عام
وحمل المجمس في جمستو التي عقدىا برام اهلل أمس ،برئاسة رئيس الوزراء سالم فياض ،إسرائيل المسؤولية
الكاممة عن حياة األسرى المرضى في سجونيا ،الذين يعانون بسبب سياسة اإلىمال الطبي المتواصمة ،التي
كانت السبب الرئيس في استشياد األسير المحرر زىير لبادة من نابمس حيث توفي بعد أسبوع من إطالق
سراحو.
ورحب المجمس بقرار لجنة المتابعة العربية الداعي إلى توفير شبكة أمان مالية لمسمطة الوطنية بمبمغ بمائة
مميون دوالر شيرياً لتالفي أي ابتزاز إسرائيمي وتيديدات بحجب عائدات الضرائب.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
الخارجية في غزة تطالب مصر بضرورة التحرك الفعمي إلدخال الوقود القطر
غزة  -ا ف ب :أعمن مصدر فمسطيني مسؤول الثالثاء انو تم تأجيل دخول الوقود الذي تبرعت بو قطر
إلى محطة توليد الكيرباء في غزة لممرة الثانية "ألسباب فنية" لدى الجانب المصري.
وقال المصدر في السمطة الفمسطينية لفرانس برس إن "الوقود القطري لن يدخل اليوم ولم يحدد يوم لدخولو
ألسباب فنية من قبل الجانب المصري".
وطالبت و ازرة الخارجية والتخطيط في الحكومة بغزة "الجانب المصري بضرورة البدء والتحرك الفعمي في نقل
الوقود القطري إلى قطاع غزة وعدم تأخيره أكثر من ذلك" ،مؤكدة أن "القطاع في حاجة ماسة وممحة لموقود
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لتشغيل محطة توليد الكيرباء وخصوصا أن األوضاع وصمت حد الكارثة والتي تنذر بتداعيات وأثار خطيرة
عمى مختمف مناحي الحياة اليومية" .وأوضحت الو ازرة إن "تأخير نقل الوقود ليس مفيوما وال مبر ار
وخصوصا أن القطاع يعيش أزمة خانقة أثرت بقوة عمى كافة مناحي الحياة خصوصا الصحية منيا".
القدس العربي ،لندن/ / ،
الحكومة في غزة :لن يتضرر أي موظف حكومي في ظل حكومة التوافق
غزة  -القدس :أكد د.محمد عسقول أمين عام مجمس الوزراء في الحكومة بغزة ،أنو لن يتضرر أي موظف
حكومي في ظل حكومة التوافق الوطني.
وقال عسقول في تصريحات صحفية الثالثاء" ،إنو ال تيديد بالفصل واالستبعاد ألي موظف حكومي في ظل
حكومة الوحدة إال وفق القانون" ،الفتاً إلى أنو لن يكون ىناك استبعاد ألي موظف حكومي حسب اتفاق
القاىرة.
القدس ،القدس/ / ،
رياض منصور :الفشل في مساءلة "إسرائيل" يؤثر عمى جوانب حياة الفمسطينيين
رام اهلل  -القدس :قال المراقب الدائم لفمسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور ":إن
الفشل في مساءلة إسرائيل عن انتياكاتيا الجسيمة لمقانون والقير الوحشي المستمر لمشعب الفمسطيني ،ال
عاما من
يزال يؤثر تأثي ار ضا ار عمى كل جانب من جوانب الحياة لمسكان الفمسطينيين عمى مدى
االحتالل العسكري.
وأضاف منصور في رسائل متطابقة بعثيا إلى األمين العام لألمم المتحدة ،ورئيس مجمس األمن (الصين)،
ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة":أن قوات االحتالل اإلسرائيمي تواصل شن غارات في قطاع غزة
وأنحاء الضفة الغربية ،واعتقال واحتجاز المدنيين ،إضافة إلى اآلالف من األسرى الفمسطينيين المحتجزين.
القدس ،القدس/ / ،
عدنان الحسيني" :إسرائيل" تجيض السالم باالستيطان
القدس  -نظير طو :قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفمسطينية الميندس عدنان الحسيني إن إسرائيل
عاماً ،وذلك من خالل مواصمتيا االستيطان في
تسعى دوماً إلى تعطيل عممية السالم التي بدأت منذ
الضفة ومدينة القدس المحتمة.
وأكد الحسيني لـ"البيان" أن "إسرائيل تدعي دوماً أنيا بحاجة إلى مفاوضات مباشرة مع الفمسطينيين ،وعندما
تبدأ المفاوضات ويعود المفاوض الفمسطيني إلى مائدة المفاوضات تشرع إسرائيل بتكثيف البناء االستيطاني
ومصادرة األرض الفمسطينية ،وىي بيذا األسموب ال يمكنيا أن تخمق السالم واالستقرار في المنطقة" .وقال
إن "السالم ليس قضية سيمة ،وىو بحاجة إلى قناعات وتييئة أجواء ايجابية لو ،خاصة وانو يأتي بعد فترة
صراع طويمة مع االحتالل ،فالسالم قناعات وارادة ،واسرائيل غير متوفرة لدييا ىذه القناعات واإلرادة بإنياء
احتالليا لألرض الفمسطينية ،وقبول حل الدولتين وتنفيذ االتفاقات الدولية".
البيان ،دبي/ / ،

التاريخ :األربعاء 1021/6/6

العدد1415 :

ص8

نائب مقدسي :آالم الفمسطينيين لن تنتيي إال بنياية االحتالل
رام اهلل :أكد أحمد عطون ،النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عن مدينة القدس ،المبعد إلى رام اهلل،
أن "اآلالم إلى تتجدد عمى الفمسطينيين في الذكرى الخامسة واألربعين لمنكسة ،التي ما زال االحتالل ينتيك
فييا حرية وانسانية اآلالف من أبناء الشعب الفمسطيني في السجون ،لن تنتيي سوى بنياية االحتالل".
وشارك النائب عطون والنائب عن رام اهلل مريم صالح الثالثاء (  ) /في االعتصام األسبوعي لمتضامن مع
األسرى في سجون االحتالل أمام مقر الصميب األحمر في مدينة البيرة.
قدس برس/ / ،
النائب منى منصور تناشد تحركاً عربياً لمواجية االحتالل اإلسرائيمي
نداء لمعالمين العربي واإلسالمي
نابمسّ :
وجيت النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني ،منى منصورً ،
"لنصرة القضية الفمسطينية وفضح ممارسات االحتالل اإلسرائيمية وانتياكاتو في األراضي المحتمة".
وقالت منصور ،في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،الثالثاء ( " ،) /الشعوب العربية أصبحت
اليوم أصبحت أقدر عمى نصرة قضية فمسطين حتى استعادة حريتيا المسموبة ،وىي مطالبة اليوم أكثر من
أي وقت مضى بأخذ ىذا الدور".
قدس برس/ / ،
 10القدس العربي :دمج اإلجيزة اإلمنية في غزة والضفة ييدد ممف المصالحة
رام اهلل  -وليد عوض :اكدت مصادر فمسطينية مطمعة لـ'القدس العربي' الثالثاء بأن ممف دمج االجيزة
االمنية الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ييدد المصالحة الفمسطينية ،مشيرة الى ان ذلك الممف
ييدد بانفجار جمسات الحوار الدائرة ما بين فتح وحماس في القاىرة لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني
برئاسة الرئيس محمود عباس وتنفيذ باقي ممفات المصالحة الوطنية.
واوضحت المصادر بأن وفد حركة فتح لمحوار مع حماس برئاسة عزام االحمد ،يصر عمى ضرورة الشروع
في توحيد االجيزة االمنية من قبل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس ،االمر الذي ترفضو حماس
وتطالب بابقاء اجيزة الضفة كما ىي واجيزة قطاع غزة عمى ما ىي عميو الى ما بعد اجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية التي ستفرز قيادة فمسطينية منتخبة شعبيا تقوم بتوحيد االجيزة االمنية واعادة ىيكمة
المؤسسة االمنية وفق المتطمبات الفمسطينية.
وحذرت المصادر من ان يقود الممف االمني وضرورة توحيد االجيزة االمنية بين الضفة وغزة قبل اجراء
االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفمسطينية المرتقبة النفجار المصالحة وعدم تحقيقيا.
ومن جيتو عبر بسام الصالحي امين عام حزب الشعب لـ'القدس العربي' الثالثاء عن خشيتو من الممف
االمني وتأثيره عمى تحقيق المصالحة الوطنية ،مشي ار الى ادراك الجميع التعقيدات التي تكتنف الممف
االمني ،ولذلك تم االتفاق عمى معالجة ذلك الممف بشكل تدريجي وفق اتفاق القاىرة لممصالحة الوطنية.
واضاف الصالحي قائال لـ'القدس العربي' 'حسب اتفاق القاىرة لن يكون ىناك دمج فوري لكل االجيزة االمنية
بصيغة نيائية ،ىناك تدرج في ىذه العممية وىذا التدرج يأخذ بعين االعتبار عممية البدأ بذلك ،وثم استكمال
ىذه العممية بالصيغة النيائية وفق قانون اجيزة االمن الفمسطيني ،وذلك يعني ان المرجعية االساس في
موضوع االمن ىو القانون الخاصة بالعمل االمني'.
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وقال عضو المجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ممف المصالحة فييا ع ازم األحمد الثالثاء إن توحيد
األجيزة األمنية من صالحيات حكومة الوفاق المقبمة التي سيترأسيا عباس ،والمقرر بحث تسمية وزرائيا
خالل اجتماع الحركتين الذي عقد في القاىرة الثالثاء.
وجاءت اقوال االحمد لالذاعة الفمسطينية الرسمية الثالثاء بإن 'التوحيد سيبدأ بجيازي الشرطة والدفاع
المدني' ،ليخالف بذلك ما ذكره نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الذي صرح
أن موضوع توحيد األجيزة األمنية ليس من ميام حكومة التوافق الوطني.
وقد تشكل ىذه القضية عائقاً أمام المقاءات التي بدأت الثالثاء بين وفدي فتح برئاسة االحمد وحماس برئاسة
موسى ابو مرزوق في القاىرة التمام المصالحة برعاية المخابرات المصرية.
القدس العربي ،لندن2012/6/6 ،
 11البردويل :تُشكيل حكومة جديدة إن لم تُجر "حكومة التوافق" انتخابات خالل ستة أشير
غزة :كشف القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويل النقاب عن َّ
أن حركتا حماس وفتح توافقتا
في لقاءات القاىرة ،عمى أنو في حال تشكيل حكومة توافق فمسطينية جديدة ولم تستطع القيام بانتخابات
تشريعية ورئاسية خالل فترة  6شيور ،فإنو سيتم تشكيل حكومة جديدة ووضع رئيس وزراء جديد بديل عن
الرئيس محمود عباس.
وقال البردويل خالل ندوة سياس ية نظمتيا ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي بغزة" :المصالحة خيار استراتيجي
جدا من إنياء حالة االنقسام ،وتوحيد
لحركة حماس ،واألمور تسير اآلن باالتجاه الصحيح وبتنا قريبين ً
شطري الوطن الفمسطيني" ،مشدداً عمى دخول حركة حماس إلى لجنة المنظمة جاء بعد االتفاق عمى إعادة
تشكيل معاييرىا وىيئاتيا وميثاقيا.
أن ميام الحكومة المقبمة إعادة إعمار قطاع غزة واجراء انتخابات فمسطينية خالل 6
وأشار البردويل إلى ّ
شيور ،وتسوية أمور الموظفين المستنكفين من مختمف األجيزة والو ازرات الفمسطينية ،دون المساس
بالموظفين في غزة الذين واصموا عمميم وعطاءىم في المرحمة السابقة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/5 ،
 12الجياد اإلسالمى :اإلفراج عن حالحمة يؤكد أن المعادلة مع "إسرائيل" تغيرت
غزة (أ.ش.أ) :قالت حركة الجياد اإلسالمى فى فمسطين إن إفراج االحتالل اإلسرائيمى عن ناشطيا "ثائر
حالحمة" الميمة بعد  78يوماً من اإلضراب يؤكد أن المعادلة مع االحتالل تتغير إلى األفضل.
وأوضح الشيخ نافذ عزام القيادى البارز فى الحركة ،أن إضراب األسرى فى سجون االحتالل دفع ممف
المعتقمين فى سجون االحتالل إلى بؤرة الضوء العالمية لوضع حد ليذا اإلجرام اإلسرائيمى.
وأضاف الشيخ عزام ،أن األسير المحرر حالحمة " 32عاماً" ،خرج خروج األبطال من سجون االحتالل
وسجل مع رفاقو دعما كبي ار لممف األسرى .وفيما يتعمق باألسير محمود السرسك ،أكد الشيخ عزام أن
االتصاالت جارية مع عدة جيات فاعمة إلنياء قضيتو واإلفراج عنو.
اليوم السابع ،القاىرة2012/6/6 ،
قصير في ظل الدعم والحراك العربي واإلسالمي
ًا
 13أبو زىري :عمر اإلحتالل بات
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غزة :أكد المتحدث باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زىري ،أن عمر االحتالل الصييوني بات قصي اًر
في ظل الدعم والحراك العربي واإلسالمي ,الفتاً إلى أن الشعب الفمسطيني وفصائمو ترسخت لدييم عقيدة
االنتصار .جاء ذلك خالل كممتو في التظاىرة الحاشدة التي نظمتيا القوى الوطنية واإلسالمية الفمسطينية
الثالثاء ( )6-5بمناسبة ذكرى النكسة الخامسة واألربعين.
وأضاف أبو زىري" :بتنا نعيش األمل بعد أن كنا نعيش األلم عندما وقع االحتالل الصييوني عمى األرض
الفمسطينية ,ونؤكد عمى أننا في ىذه الذكرى أكثر ثقة باالنتصار في ظل االنتصارات المتتالية ,وىي تحرير
قطاع غزة من االحتالل الصييوني ,الصمود في معركة الفرقان ,صفقة وفاء األحرار ,وانتصار الكرامة".
وأضاف أبو زىري "ال خيار أمامنا الستعادة حقوقنا إال بالمقاومة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/5 ،
أي شبر من فمسطين ومتمسكون بالمقاومة
 14حماس بذكرى النكسة :لن نتخمى عن ّ
وكاالت :جددت حركة "حماس" تمسكيا بخيار المقاومة الستعادة حقوق الفمسطينيين وأرضيم المحتمة.
وقالت الحركة في بيان صحفي ،الثالثاء  ،2012-6-5بمناسبة ذكرى نكسة حزيران الـ ":45حقنا في
فمسطين ثابت ال يسقط بالتقادم ولن نتخمى عن شبر واحد من أرضنا ميما طال الزمن أو قصر".
ورفضت حماس أي محاولة إللغاء حق العودة ،قائمة  ":ال ينبغي وال يجوز ألي جية أو مؤسسة أو قيادة أن
تتنازل عن العودة ميما كان اسميا او دورىا".
وعدت وحدة الشعب الفمسطيني خطوة ضرورية عمى طريق التحرير واستعادة الحقوق ،مؤكدة تمسكيا بخيار
المصالحة .ولفتت الحركة الى أن مدينة القدس تمر بأخطر مراحميا وتتعرض لمحاوالت تيويد بشكل يومي
 ،مشيرة الى أن انقاذ األقصى وحماية القدس تستدعي نيضة شاممة وجيوداً متكاممة فمسطينياً وعربياً
واسالمياً.
وتابعت  ":ان تحرير اإلنسان واألفكار من العبودية والتغريب الفكري والعودة الى أصالة االنتماء ليذه األمة
وتاريخيا وعقيدتيا ىو المقدمة الحقيقية لتحرير األرض وتحقيق االنتصار".
وذكرت ان المنطقة تمر بمرحمة استعادة الوعي مما يؤكد أن تضحيات شعبنا وثمرة مقاومتو بدأت تؤتي
أكميا وتنمو ثمارىا ،وان المرحمة المقبمة بمتغيراتيا تسير باتجاه انتصارات جديدة ألمتنا .
فمسطين اون الين2012/6/5 ،
 15الجياد اإلسالمي :سنواصل المقاومة حتى دحر الغزاة ميما كمَّفنا ذلك من ثمن
غزة :أكدت حركة الجياد اإلسالمي أن ما يجري في مدينة القدس وعموم فمسطين المحتمة "يضع األمة
جمعاء أمام واجباتيا باستعادة وحدتيا واستجماع قوتيا في التصدي لممشروع الصييوني الحاقد ،الذي ما
فتئ يسعى لبسط كامل السيطرة والييمنة عمى أمتنا ومصادرة طاقاتيا وتشتيت إمكاناتيا".
وشدد الحركة في بيان ليا اليوم الثالثاء ( )6|5في الذكرى الخامسة واألربعين لنكسة  ،67عمى أن "شعوب
األمة مطالبة اليوم بإعالء صوتيا واالنتفاض عمى كل أشكال الباطل ،ورفع راية الحق والحرية وتوجيو
بوصمتيا نحو فمسطين والقدس التي تمثل الرمزية والعنوان لوحدة الشعوب وعزتيا".

التاريخ :األربعاء 1021/6/6

العدد1415 :

ص 22

وحذرت الحركة من بقاء االحتالل في فمسطين واستق ارره عمى أرضيا" ،كون أن ذلك يعني أن األمة كميا
مستيدفة في أمنيا واستقرارىا وسيادتيا ،وقال البيان" :ال سبيل لمتصدي لذلك ومواجيتو إال بدعم المقاومة
وتعزيز قدراتيا كخيار يكفل عدم السماح باستقرار العدو واستمرار حالة المواجية واالشتباك مع جيشو
ومستوطنيو".
قدس برس2012/6/5 ،
 16حماس تينئ األسير ثائر حالحمة بانتزاع حريتو
القاىرة :قدمت حركة "حماس" التينئة الخالصة لألسير ثائر حالحمة الذي انتزع حريتو عقب إضرابو عن
الطعام استمر  77يوماً قير فييا ظمم السجَّان الصييوني.
وأكدت الحركة أنيا مستمرة في الدفاع عن األسرى بسجون االحتالل ،الذين يواصمون صمودىم واضرابيم
عن الطعام رفضاً النتياكات االحتالل الصييوني؛ وفي مقدمتيم األسيران محمود السرسك وأكرم الريخاوي.
وحذرت حماس من مغبَّة االستمرار في التنكر التفاق األسرى عبر االستمرار في سياسة األحكام اإلدارية
الجائرة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/6/6 ،
 17نتنياىو :سأطرد أي وزير يصوت لصالح شرعنة حي "اولبانا"
القدس المحتمة :أصدر رئيس الوزراء االسرائيمي تحذي ار شديد الميجة امس ،لوزراء حكومتو أمس ،ميددا
بطرد أي وزير يصوت لصالح مشروع قانون يشرعن البناء في بؤرة (تل أولبانا) االستيطانية ،المقامة عمى
أراض ممموكة لمواطنين فمسطينيين قرب رام اهلل.
وكان مكتب نتنياىو عمم عمى الوزراء موقف الحكومة المعارض لمشروع القانون ما يمنع الوزراء ونوابيم
من التصويت لصالح المشروع ،حسب ما نشره الموقع االلكتروني لصحيفة «ىآرتس» العبرية مساء أمس.
ونقل الموقع عن نتنياىو قولو « :ال يمكن لمدولة أن تعمل بيذا األسموب ..لدينا تحديات قومية كبيرة ماثمة
أمامنا مثل تمرير قانون التجنيد الجديد واقرار الموازنة والتعامل مع المياجرين األفارقة .ووحدىا حكومة
موحدة يمكن ليا التعامل مع ىذه التحديات».
وأعمن وزير االستيعاب يولي الدشتاين (من حزب الميكود) انو سيصوت لصالح مشروع القانون حتى لو
تعرض لمطرد من الحكومة .فيما أعمن وزراء شاس عن نيتيم االنسحاب من جمسة الكنيست خالل
التصويت.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/6/6 ،
 18موفاز :قريبون من التفاىم مع السمطة الفمسطينية حول الحدود واالمن
أكد النائب األ ول لرئيس الوزراء اإلسرائيمي شاؤول موفاز ،أن دولة االحتالل قريبة من التوصل لتفاىمات
مع السمطة الفمسطينية بشأن مسألتي الحدود والترتيبات األمنية .وأضاف موفاز في تصريحات نقمتيا
اإلذاعة العبرية العامة ،الثالثاء  ،2012-6-5أن "التوصل إلى تسوية سياسية سيساىم في خمق االستقرار
االقتصادي واالمني ،األمر الذي يصب في مصمحة الجانبين".
فمسطين أون الين2012/6/5 ،
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 19بيني غانتز يحذر من حالة عدم االستقرار في المنطقة ويطالب بزيادة ميزانية األمن
وجو رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي بني غانتز انتقادات غير مباشرة ردا عمى تصريحات مسؤولين
إسرائيميين سابقين بشأن شن اليجوم عمى إيران ،وذلك في إشارة إلى رئيس الموساد السابق مئير دغان،
ورئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين.
وفي جمسة لجنة الخارجية واألمن التابعة لمكنيست ،اليوم الثالثاء ،قال غانتز إنو "في الشأن اإليراني ىناك
الكثير من الثرثرة والحديث العام.
وبحسب غنتيس فإن المناقشات حول إيران يجب أن تتم في الييئات ذات الصمة فقط .وقال "ىناك أشخاص
كانوا يعرفون أمو ار ذات مرة ،ولكنيم اليوم ال يعرفون" .وأضاف "الوحيدون الذين يستطيعون اتخاذ قرار
بالتنازل عن البرنامج النووي ىم اإليرانيون أنفسيم".
وقال أيضا إن العزلة الدولية إلى جانب العقوبات االقتصادية والتيديدات العسكرية الجدية ستوضح
لإليرانيين أن الوقت غير مناسب لتجاوز الحدود التي وضعت ليم .وأضاف"إن احتمال المبادرة إلى الحرب
من قبل أعدائنا منخفض ،وفي المقابل فإن القدرة عمى االنتقال من حالة التوتر نتيجة عدم االستقرار في
الشرق األوسط إلى الحرب ال تزال قائمة".
وتابع أن "عدم االستقرار في الشرق األوسط يشبو الفيروس وكل دولة ترد عمى ذلك بشكل مختمف .وحتى
اليوم فإن حالة عدم االستقرار لم تصل إلى الساحات اإلشكالية بالنسبة لنا ،مثل إيران" .
إلى ذلك ،قال غنتس إن الجيش اإلسرائيمي قمق من انتقال الوسائل القتالية من سورية إلى حزب اهلل.
وبحسبو فإن ىذه القضية تقمق الجيش اليوم أكثر من أي وقت مضى ،وخاصة "إذا انيار جياز الحكم في
سورية" .وقال أيضا إن "إسرائيل تالحظ تدخال كبي ار من جانب إيران وحزب اهلل في األحداث في سورية".
وتابع أن "حا لة من عدم االستقرار تتصاعد في منطقة ىضبة الجوالن نتيجة لألحداث في سورية ،بما في
ذلك المنطقة المحاذية إلسرائيل ..وىي لم تصل بعد إلى مستوى عمميات تخريبية ،ولكن ذلك ممكن" .عمى
حد تعبيره.
وقال أيضا إن أي تتطور يحصل في سورية يعتبر خسارة بالنسبة إلسرائيل .وبحسبو "في حال سقوط األسد
ستنشأ حالة من عدم االستقرار في سورية رغم أن سقوط األسد سيحدث شرخا في المحور الراديكالي ..واذا
بقي في الحكم فسيكون ضعيفا ونبقى مع حالة عدم استقرار" .وأضاف أن عدم االستقرار يعني نشاطا عمى
طول الحدود مع إسرائيل ،ونشاطا في "التيريب من سورية إلى حزب اهلل".
إلى ذلك ،طمب غنتس زيادة ميزانية األمن ،مشي ار إلى أن عدم الزيادة يعني طائرات أقل .وأضاف أن
الجيش في حالة أفضل مما كان عميو في العام  ،2006وأن مستوى الجاىزية والتدريب في غالبية الوحدات
أعمى بكثير .وقال إنو "يثق بالجيش ،ولديو ثقة مطمقة بسالح الطيران وبجياز االستخبارات ،ولكن الميزانية
ال تسمح باالستمرار في الخطة فوق السنوية ،وأن "الواقع اإلستراتيجي مركب وفي اتجاه سمبي ،ويجب عدم
المضي سنة أخرى بدون بدون خطة فوق سنوية".
عرب 2012/6/5 ،48
 20المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية يصادق عمى البناء االستيطاني في مناطق عسكرية
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أفادت "ىآرتس" صباح اليوم ،األربعاء ،أن المستشار القضائي لمحكومة ،ييودا فاينشطاين أبمغ رئيس
الحكومة اإلسرائيمية ،الميمة الماضية موافقتو النيائية عمى مخطط نتنياىو نقل البيوت الخمسة في حي
"أولبناه" في مستوطنة "بيت إيل" ،من مكانيا عمى أراض فمسطينية خاصة ،إلى منطقة صادرىا الجيش
اإلسرائيمي من أصحابيا الفمسطينيين ألغراض عسكرية ،وقبول مخطط نتنياىو بإقامة عشرات الوحدات
السكنية عمى ىذه األرض.
وقال بيان صدر عن مكتب نتنياىو إن األمر لم يقف عند ىذا الحد ،بل إن المستشار القضائي لمحكومة،
زود نتنياىو بـ"آلية قانونية" تضمن حماية الحكومة اإلسرائيمية أمام المحكمة العميا من قيام الفمسطينيين برفع
دعاوى ضد البناء في المستوطنات اإلسرائيمية ،وأن وثيقة المستشار ىذه تستجيب لمطالب نتنياىو.
وذكرت "ىآرتس" أن خطة نتنياىو تتضمن إضافة إلى نقل البيوت الخمسة من موقعيا األصمي إلى
األراضي العسكرية ،بناء  300وحدة سكنية جديدة لممستوطنين في "بيت أيل".
إلى ذلك وافق نتنياىو في إطار المواجية مع مواقف المتشددين في "بيت إيل" والحكومة ،عمى تشكيل لجنة
و ازرية لشؤون االستيطان بغية تقميص صالحيات وزير األمن إييود باراك ،الذي يتيمو وزراء الميكود
والمستوطنون بأنو يعرقل عمميات االستيطان في الضفة الغربية .وأعمن نتنياىو أنو سيترأس ىو بنفسو ىذه
المجنة.
عرب 2012/6/6 ،48
 21يديعوت :باراك ال يثق بقدرات رئيس االستخبارات العسكرية
كشفت "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم ،األربعاء ،النقاب عن وجو آخر من الخالفات داخل القيادة العميا
لمجيش اإلسرائيمي ،وأخطرىا ،وىو اعتقاد وزير األمن إييود باراك أن رئيس االستخبارات العسكرية "أمان"،
الجنرال أفيف كوخافي ،غير كفؤ من وجية نظر باراك لمنصبو ،وأنو ال يفقو شيئا في االستخبارات
العسكرية.
وقالت الصحيفة عن ىذا األمر تبين ليا من حصوليا عمى بعض مضامين شيادات باراك أمام مراقب
الدولة في قضية "وثيقة ىرباز" التي وضعيا بوعز ىرباز الذي عمل في مكتب باراك ،وقام بصياغة الوثيقة
في مسعى لتشويو سمعة رئيس األركان السابق الجنرال غابي أشكنازي ،والترويج لخالفتو في المنصب من
قبل الجنرال آفي غاالنت عبر سد الطريق أمام رئيس األركان الحالي بيني غانتس.
وقالت الصحيفة إن أخطر ما تكشفو الخالفات والدسائس الدائرة في قيادة الجيش وو ازرة األمن اإلسرائيمية،
ىو عدم ثقة باراك بقدرات رئيس جياز االستخبارات العسكرية ،كوخافي .وتنقل الصحيفة عن باراك قولو:
"إن كوخافي ىو شاب مؤىل جدا لكنو بكل بساطة ال يعرف جيدا الحياة االستخباراتية".
عرب 2012/6/6 ،48
 22الجيش اإلسرائيمي يشكل وحدات قتالية لمييود المتدينين
تل أبيب :قالت صحيفة «ىآرتس» اإلسرائيمية إن الجيش اإلسرائيمي يستعد الستيعاب أعداد كبيرة من
المتدينين المتزمتين في صفوف قوا تو وفقا لقانون جديد يحدد شروط تجنيدىم .وأضافت الصحيفة في تقرير
أوردتو عمى موقعيا اإللكتروني أن الجيش تراجع عن موقفو المعارض الذي استمر سنوات طويمة بخصوص
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إنشاء وحدات قتالية جديدة منفصمة ويعمل اآلن عمى تأسيس  3كتائب جديدة تضم جنودا متدينين يمكن
دمجيا في قواتو المقاتمة.
وأوضحت الصحيفة أن خطة الجيش الستيعاب أعداد كبيرة من طالب المدارس الدينية التابعة لمتيار
األرثوذكسي ،جاءت في أعقاب النقاش المحتدم في إسرائيل حول إلغاء ما يعرف بـ«قانون طال».
الشرق األوسط ،لندن2012/6/6 ،
 23تقرير "الشاباك" الشيري يرصد ارتفاعاً في العمميات الفدائية بالضفة الغربية
كشف تقرير لجياز "الشاباك" أن شير مايو /أيار الماضي شيد ارتفاعاً ممموساً في حجم العمميات الفدائية
ضد أىداف صييونية في قطاع غزة والضفة الغربية ،والتي وصمت ألكثر من  80عممية مقابل  70عممية
خالل شير إبريل /نيسان الماضي ،كما أن االرتفاع األبرز ظير في مناطق الضفة الغربية خاصة في
عمميات إلقاء الزجاجات الحارقة عمى السيارات الصييونية .ورصد التقرير وقوع  50عممية معادية ضد
"إسرائيل" في مناطق الضفة الغربية مقابل  36في إبريل /نيسان ،من بينيا  48إلقاء زجاجات حارقة عمى
الجيبات العسكرية الصييونية ،في حين أظير التقرير انخفاضاً في عدد اليجمات بمدينة القدس حيث سجل
 21عممية فقط ،بينما رصد  10عمميات أخرى في قطاع غزة .وأوضح التقرير بأنو وخالل شير مايو /أيار
أطمق عمى "إسرائيل"  4صواريخ وقذيفتا ىاون في  6عمميات ىجومية مقابل إطالق  10صواريخ خالل
إبريل /نيسان الماضي .وفي سياق متصل ،قرر الجياز منع ٍ
عدد من الطالب الفمسطينيين بمدينة الخميل
من الخروج إلكمال دراستيم في دولة اليمن خشية أن يصبحوا عناصر في تنظيم "القاعدة" ،مما سيجعميم
يعممون ضد المصالح الصييونية.
القناة األولى (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي،العدد 2012/6/4 ،2553

 24رئيس مجمس المستوطنات في الضفة يدعو إلى شرعنة االستيطان بالضفة الغربية
صرح رئيس مجمس المستوطنات في الضفة الغربية المحتمة ،داني ديان ،أنو بات من
الناصرة (فمسطين)ّ :
ٍ
خاص يقضي بشرعنة النقاط االستيطانية المقامة عمى أر ٍ
فمسطينية خاصة ،في
اض
سن قانون
الضروري ّ
ّ
ظل التحذيرات من التداعيات السمبية المترتبة عمى مثل ىذه الخطوة عمى المستويين المحمي والدولي.
وقال ديان ،في تصريحات لإلذاعة العبرية أدلى بيا صباح اليوم االثنين (" ،)6|4ال مناص من سن القانون
ويتعين عمى جميع الذين وعدوا بدعم ىذا القانون الوفاء بوعدىم،
الخاص بشرعنة بعض النقاط االستيطانية،
ّ
وعمى كل من صوت ضده أن يعتبر نفسو يجمس في كبينة الجرار الذي سييدم المنازل في غفعات
ىاؤلبانا" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس2012/6/4 ،
 25ايتان يحذر حكومة نتنياىو من مغبة شرعنة البناء بالمستوطنات المقامة عمى أراض فمسطينية
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مغبة قياميا بسن قانون يقضي بشرعنة
ح ّذر وزير األشغال
العامة اإلسرائيمي ،ميخائيل إيتان ،حكومتو من ّ
ّ
البناء في المستوطنات المقامة عمى أراض فمسطينية خاصة ،معتب اًر أن ىذه الخطوة من شأنيا أن تسيم في
"عزل إسرائيل عمى الحمبة الدولية" ،حسب تقديره.
وقال إيتان ،في تصريحات إذاعية "ال يمكن لمدولة تطبيق قوانين في مناطق ييودا والسامرة (الضفة الغربية)
من شأنيا أن تؤثر عمى فمسطينيين ليسوا من مواطنين الدولة" ،عمى حد تصريحاتو.
وأضاف الوزير الميكودي ،أن إقرار ىذا القانون ىو خطوة لن تصب في صالح اإلسرائيميين ،حيث أن
معارضي ىذا القانون سيعتبرونو ذا طابع عنصري ،وفق تعبيره
قدس برس2012/6/4 ،
 26عضو كنيست :كل بيت بني في الضفة الغربية والقدس لممستوطنين غير شرعي
القدس المحتمة :قال عضو الكنيست اإلسرائيمي حنا سويد من الجبية الديمقراطية لمسالم والمساواة ،اليوم
الثالثاء ،إن كل بيت يبنى في األرض المحتمة غير شرعيي وال يمكن القبول بتعريفات وتسويغات الحكومة
ألبنية غير شرعية وأخرى شرعية ،فمشروع االستيطان برمتو غير شرعي وييدف إلى نسف حل الدولتين.
وأضاف ،في خطاب لو أمام الييئة العامة لمكنيست ،إنو عمى الحكومة أن تتحمل مسؤولية االستيطان
وتبعاتو.
وكالة سما اإلخبارية2012/6/5 ،
 27تمثيل غير متوقع لمدروز في الكنيست %5 :من المقاعد لـ %2من السكان
حممي موسى :لممرة األولى في تاريخيا تحقق الطائفة الدرزية في إسرائيل إنجا از تمثيمياً غير متوقع ولم
يسبق لو مثيل ،ففي الكنيست يجمس اآلن ستة أعضاء كنيست من الطائفة الدرزية من خمسة أحزاب أحدىا
فقط عربي .وقد أثار األمر استغراب الكثيرين نظ اًر ألن ىؤالء يشكمون خمسة في المئة من أعضاء الكنيست
عموما ،وحوالي نصف أعضاء الكنيست العرب في إسرائيل .ومرجع االستغراب ىو أن الطائفة الدرزية التي
تعد حاليا حوالي  120ألف نسمة ،تشكل أقل من  2في المئة من مجموع السكان ،وأقل من عشرة في المئة
من األقمية العربية في إسرائيل.
توزع انتماء أعضاء الكنيست الدروز ،فإن خمسة منيم ينتمون إلى أحزاب صييونية جميعيا
ويتبين من ّ
شريك في االئتالف الحكومي .واألدىى أن اثنين منيم عمى األقل ينتميان إلى اليمين الصييوني المتطرف
(ق ار في «الميكود» وحمد عمار في حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يتزعمو وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان).
السفير ،بيروت2012/6/6 ،
" 28البيت الييودي" يستعد لالنسحاب من الحكومة والمستوطنون يستعدون لحرب في "بيت أيل"
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم ،األربعاء ،أن األغمبية التي تمكن رئيس الحكومة بنيامين
نتنياىو من تجنيدىا ،بفعل تيديده بفصل كل وزير يصوت مع قانون زبولون أورليف ويعكوف كاتس ضد
موقف الحكومة االلتزام بقرار المحكمة العميا ،ستمكن نتنياىو اليوم من اجتياز األزمة المفتعمة حول
مستوطن ة "بيت إيل" ،لكنيا قد تؤدي إلى بدء تصدع ائتالفو الحاكم ،وقد تفضي في نياية المطاف إلى

التاريخ :األربعاء 1021/6/6

العدد1415 :

ص 26

انشقاق فعمي في حزب الميكود ،من جية ،و"إشعال" حرب بين نتنياىو وحكومتو وبين غالة المستوطنين في
الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة إن وزير العموم ورئيس حزب البيت الييودي ،البروفيسور دانيل ىيرشكوفيتش ،أعمن أنو
يعتزم اليوم تقديم استقالتو من حكومة نتنياىو ،خالل الجمسة التي ستسبق عرض القانون عمى الكنيست
لمتصويت عميو ،وأن حزب "البيت الييودي" سيكون أول حزب يخرج من االئتالف الحكومي الحالي منذ
قيامو.
في المقابل نقمت الصحيفة عن مصدر وصفتو بأنو رفيع المستوى داخل الميكود ،قولو إن نتنياىو الذي
يشعر اليوم بأنو أقوى شخص في إسرائيل ،قد يجد نفسو في نياية المطاف "ممكا بدون جنود".
عرب 2012/6/6 ،48
 29موقع يديعوت يعرض فيمماً وثائقياً يروي أحداث اجتياح لبنان عام 1982
القدس المحتمة :مرت ثالثة عقود عمى االجتياح الصييوني لمبنان عام  1982،وىي ما زالت تقض مضاجع
“إسرائيل” .ونشر موقع “يديعوت أحرونوت” أمس ،ولممرة األولى فيمماً وثائقياً خاصاً أعده قسم التأريخ
العسكري في جيش االحتالل يمتد عمى نحو  90دقيقة احتوى عمى مقابالت اعتبرىا الموقع نادرة تنشر
وتذاع لممرة األولى .وأبرز الموقع في حديثو عن المناسبة أن الفيمم يشكل عممياً خطوة أولى في اإلفراج عن
وثائق عسكرية تتعمق بتمك الحرب ،وبخاصة كل ما يتعمق بقيام وزير الحرب آنذاك ،أريئيل شارون بإخفاء
الحقائق عما كان يدور في لبنان ،وعن رئيس حكومة الكيان مناحيم بيغن الذي اضطر لمتنحي.
الخميج ،الشارقة2012/6/6 ،
 30ليبرمان يربط االعتذار لتركيا باعتذار الواليات المتحدة عن قتل باكستانيين
(يو .بي .آي) :قال وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرمان ،أمس ،إنو إذا تصمّبت أمريكا في رفض
االعتذار من باكستان عمى قتل  24جندياً في نوفمبر/تشرين الثاني ،فميس عمى "إسرائيل" االعتذار من
تركيا عن اليجوم عمى “مافي مرمرة” وسقوط قتمى فيو  .ونقمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصييونية عن
ليبرمان قولو في مؤتمر في إيالت إن "الباكستانيين طالبوا الواليات المتحدة باالعتذار ،واألمريكيون قالوا
"أبداً" ،لذلك فحين يأتون (األمريكيون) ويضغطون عمينا لنعتذر عن "مافي مرمرة" بسبب ىذا التقييد أو ذاك،
أحياناً حتى ألصدقائك المقربين عميك أن تقول ال واالّ ال أحد سيحترمك" .
وكرر ليبرلمان زعم "إسرائيل" بأن الجنود اإلسرائيميين الذين اقتحموا “مافي مرمرة” كانوا يمارسون “حقيم”
بالدفاع عن النفس ،مضيفاً أن الضغط التركي عمى “إسرائيل” لالعتذار اآلن ىو من أجل “ردعنا عن
استخدام الحق الشرعي في الدفاع عن النفس”.
الخميج ،الشارقة2012/6/6 ،
 31تدريبات عسكرية في القدس وديمونة تحاكي سقوط صواريخ
القدس  -أمال شحادة :انتقمت التدريبات اإلسرائيمية عمى كيفية مواجية سقوط صواريخ بينيا كيماوية الى
مدينتي ديمونة والقدس ومستوطنات مجاورة ليا .وستجري تدريبات متواصمة ليل نيار عمى مدار ثالثة ايام
وفييا يتدرب الجيش والجبية الداخمية عمى سيناريو سقوط صواريخ وقذائف بشكل مكثف عمى المدينتين.
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الحياة ،لندن2012/6/6 ،
 32دراسة إس ارئيمية :حزب اهلل سيخوض المواجية القادمة تنفي ًذا لق اررات إيران
الناصرة ـ زىير أندراوس :رأت دراسة جديدة لمعيد أبحاث األمن القومي اإلسرائيميُ ،نشرت أمس الثالثاء
عمى موقعو عمى اإلنترنت ،إن تيديدات رئيس البرلمان اإليراني عمي الريجاني بإمطار الدولة العبرية
بالصوا ريخ في حال تم االعتداء عمى سورية ،رأت أنيا خطوة تصعيدية أخرى من المحاوالت اإليرانية أخرى
لردع الغرب ودولة االحتالل من مغبة القيام بتوجيو ضربة عسكرية لمجميورية اإلسالمية في إيران ،الفتةً
إلى أن طيران تُممح إلى أنيا ستُمطر تل أبيب بالصواريخ عبر حمفائيا في المنطقة ،سورية ،حزب اهلل
المبناني وحركة حماس الفمسطينية.
ولفتت الدراسة إلى أنو وفق تقديرات المخابرات اإلسرائيمية فإن ترسانة حزب اهلل العسكرية تشمل  60ألف
صاروخ ،القادرة عمى إحداث أضرار واسعة النطاق في إسرائيل ،ألنيا متطورة جدا ودقيقة لمغاية ،باإلضافة
إلى ذلك  ،قالت الدراسة إن حزب اهلل قام بنشر الصواريخ والمقذوفات في أكثر من  160قرية لبنانية في
الجنوب ،وخبأىا تحت األرض ،األمر الذي يجعل من الصعب استيدافيا ،عمى حد تعبير الدراسة.
وخمصت الدراسة إلى القول إنو عمى الرغم من تحفظات المبنانيين وعمى الرغم من التقديرات اإلسرائيمية بأن
حزب اهلل لن ُيقدم عمى مواجية أخرى وجديدة مع الدولة العبرية بسبب الثمن الباىظ الذي سيدفعو لبنان ،فإن
اعتماده الكمي عمى إيران ،وتدخل ضباط الحرس الثوري اإليراني في الجناح العسكري لمحزب ،لن يتركا
لألمين العام لمحزب مفرا ،وعندما سيتقمى األمر من طيران ،بمياجمة دولة االحتالل ،من أجل المصالح
اإليرانية والسورية ،فإنو سيفعل ذلك ،وبالتالي فإنو من غير المستبعد بالمرة أن يقود نصر اهلل المنطقة برمتيا
إلى حرب شاممة ،ستكون نتائجيا مدمرة وغير متوقعة لمبنان ولمبنانيين ،كما صرح في مرات عديدة الكثير
من المسؤولين األمنيين والسياسيين اإلسرائيميين ،كما زعمت الدراسة أن الشعب المبناني ربات رىينة لحزب
اهلل ،الذي ُيمثل األىداف اإليرانية والسورية ويعمل عمى تحقيقيا ،عمى حد تعبيرىا.
القدس العربي ،لندن2012/6/6 ،
يعد الغواصات االلمانية "ميمة جدا" ألمن "إسرائيل"
 33نتنياىو ّ
برلي ن ـ ا ف ب :شدد رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو في الصحافة االلمانية الثالثاء عمى االىمية
الكبرى التي تعمقيا اسرائيل عمى الغواصات التي قدمتيا المانيا والتي كما قالت مجمة در شبيغل يمكن
تزويدىا صواريخ نووية.
وقال نتانياىو في مقابمة نشرتيا الثالثاء صحيفة 'بيمد' ان 'المانيا اعربت عن االىمية (التي يكتسييا) امن
اسرائيل ببيعيا غواصة جديدة' .واضاف انو 'تجييز اضافي ميم جدا المننا القومي'.
واوضح انو 'انجاز كبير لمدولة العبرية يتيح لنا الدفاع عن انفسنا ضد اي تيديد'.
القدس العربي ،لندن2012/6/6 ،
 34الشاباك حقق مع مواطنات أمريكيات من أصول فمسطينية فور وصولين لـ"إسرائيل" وطردىن
تل ابيب ـ يو بي آي :قالت مواطنات أميركيات من أصول فمسطينية إن جياز األمن العام اإلسرائيمي
(الشاباك) حقق معين فور وصولين إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب وبعد ذلك احتجزىن في
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معتقل بالمطار لساعات طويمة قبل أن يطردىن ويمنع دخولين إلى إسرائيل رغم أنين كن متوجيات إلى
الضفة الغربية.
القدس العربي ،لندن2012/6/6 ،
 35قائد المنطقة الشمالية :حزب اهلل يمكنو إزعاج الجيش اإلسرائيمي ولكن غير قادر عمى إيقافو
يحيى دبوق :أكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيمي ،المواء يائير غوالن ،خالل كممة ألقاىا قبل
أيام في معيد بيغن ـ السادات ،لمناسبة مرور ثالثين عاماً عمى الحرب االسرائيمية عمى لبنان عام ،1982
أن بمقدور الجيش االسرائيمي أن يمحق «ىزيمة نكراء بحزب اهلل» .وحاول إفيام مستمعيو من االسرائيمين أن
«لحزب اهلل القدرة عمى إزعاج الجيش االسرائيمي ،لكن ليس إيقافو» ،في أي حرب مقبمة.
االخبار ،بيروت2012/6/6 ،
 36استطالع لمعيد األمن القومي %59 :من اإلسرائيميين يؤيدون مبدأ التسوية عمى أساس دولتين
تل أبيب :أجرى معيد دراسات األمن القومي اإلسرائيمي في تل أبيب ،استطالعاً عشية المؤتمر السنوي
الذي عقده األسبوع الماضي ،ونشرت نتائجو أمس .وكان موضوع االستطالع «التحديات األمنية التي تواجو
إسرائيل»  ،ووجيت فيو أسئمة من إعداد ممثمين عن رؤساء أجيزة األمن في إسرائيل ،بيدف قياس «رأي
الجميور في المسائل األمنية واالستراتيجية المتعمقة بإسرائيل» .وفي ما يمي أبرز نتائج االستطالع:
بينت نتائج االستطالع أن  %51يؤيدون اتفاق سالم دائم مع الفمسطينيين يعتمد في أساسو عمى حل
الدولتين لشعبين ،ومن ثم يتم طرح االتفاق الستفتاء عام ،مقابل  %27يعارضونو ،و %22غير متأكدين.
وىناك  %46من المستطمعة آراؤىم ،مقابل  %34معارض ،يؤيدون اتفاقا دائما مع الفمسطينيين يتم بموجبو
إقامة دولة فمسطينية عمى كامل أراضي قطاع غزة وعمى  %93من أراضي الضفة الغربية بما في ذلك
األحياء العربية في القدس الشرقية ،مقابل االعتراف بإسرائيل عمى أنيا الوطن القومي لمشعب الييودي،
والحفاظ عمى الكتل االستيطانية واألحياء الييودية في القدس والبمدة القديمة ،وعمى وجود عسكري عمى طول
نير األردن ،واعالن الفمسطينيين عن انتياء كل المطالب وانتياء الصراع ،وعودة الالجئين إلى دولة
فمسطين فقط ،ويكون الحرم القدسي تحت «سيادة اهلل» ،وطرح االتفاق لمحسم من خالل استفتاء شعبي.
ويرى  % 59أن عمى إسرائيل أن توافق عمى إقامة دولة فمسطينية في الضفة وقطاع غزة في إطار تسوية
نيائية؟ مقابل  %41يعارضون.
ويعتقد  % 52من اإلسرائيميين أن اتفاقيات السالم ستبقى قائمة ،في ظل متغيرات الربيع العربي ،بينما
 %22يرون أن ىذه االتفاقات ستظل تساعد إسرائيل عمى مواجية نتائج الربيع العربي ،مقابل  %26من
المستطمعة آراؤىم ال يرون قيمة ليذه االتفاقيات لمسالم .فبالنسبة لمصر التي ال تزال تعيش حالة الربيع
العربي ،يشعر  % 30من المستطمعة آراؤىم بأن مصر ستحافظ عمى اتفاقية السالم والعالقات مع إسرائيل
كما ىي عميو اآلن ،مقابل  %42يرون أنيا ستحافظ عمى اتفاقية السالم ولكنيا ستفرغيا من مضمونيا،
بينما يعتقد  %11بأن مصر ستمغي االتفاقية ،و %13يعتقدون أنيا قد تنجر لحرب مع إسرائيل ،وىناك
 %3يرون أن مصر ستبادر لخوض حرب ضد إسرائيل.
يرى  %52من اإلسرائيميين ،أن عمى الحكومة أن تستغل كل اإلمكانات السياسية لمنع إيران من الحصول
عمى سالح نووي ،لكنيا يجب أن تتجنب أي ىجوم عسكري ،مقابل  %48يؤيدون مياجمة المنشآت النووية
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في إيران .واعتقد  %6من المستطمعة آراؤىم أن إيران ستتصرف بعقالنية ووعي لو أنيا حصمت عمى سالح
نووي ،و %15يرون أنيا ستشجع حزب اهلل المبناني وحركة وحماس عمى تصعيد أنشطتيما ضد إسرائيل،
و %24متأكدون أنيا ستمارس الضغط واالبتزاز عمى دول في المنطقة والعالم؛ من بينيا إسرائيل ،لتحقيق
أىدافيا ،و %32يعتقدون أنيا ستيدد إسرائيل بالسالح النووي ،لكنيا ستتجنب مياجمتيا بسبب خشيتيا من
رد إسرائيمي ،وىناك  %18يشعرون بأن إيران ستياجم إسرائيل بالسالح النووي بيدف تدميرىا.
ويعتقد  %69مقابل  ،%31أن إسرائيل قادرة عمى مواجية حرب شاممة ضد كل الدول العربية .وترتفع ىذه
الثقة بالنفس عندما يتعمق السؤال بحرب تشنيا سوريا؛ إذ يرى  %94من المستطمعة آراؤىم أن إسرائيل قادرة
عمى حسم المعركة لصالحيا ،مقابل  %6يرون العكس تماما .وردا عمى سؤال حول إذا ما كانت ىناك دولة
عدو قادرة عمى مياجمة إسرائيل بسالح كيماوي أو بيولوجي ،أجاب  %75منيم بـ«نعم» ،مقابل %25
بـ«ال» ،واذا ما كانت إيران قادرة عمى مياجمة إسرائيل بالسالح النووي ،أجاب  %62.5بـ«ال» ،و%37.5
بـ«نعم».
ويرى  %86أن إسرائيل قادرة عمى مواجية نشاط إرىابي نوعي وبشكل متواصل ،مقابل  %14ال يرون
ذلك .وقال  % 88إن إسرائيل قادرة عمى مواجية تمرد من مواطني الدولة العرب (فمسطينيو  ،)48مقابل
 %12يرون العكس ،لكن  %88يعتقدون أن إسرائيل ستقف عاجزة عن مواجية استقطاب سياسي داخمي
عمى خمفية التوصل إلى اتفاق سالم وانسحاب من األراضي المحتمة ،مقابل  %17يرون أنيا غير قادرة،
وكذلك النسبة نفسيا تقريبا ( )%87في ما يتعمق بمواجية ىجوم بالصواريخ والقذائف .وستفشل إسرائيل في
مواجية التشرذم عمى الصعيد االجتماعي والديني من وجية نظر  ،%79ويعتقد  %61.7أن إسرائيل قادرة
عمى مواجية تقميص الدعم األميركي ليا ،مقابل  %38.3يرون غير ذلك.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/6 ،
 87األسرى ُييددون بخطوات تصعيدية داخل السجون بسبب تنكر السمطات اإلسرائيمية لتعيداتيا ليم
غزة-أدىم الشريفَّ :
ىددت المجنة القيادية العميا لإلضراب في سجون االحتالل اإلسرائيمي ،باتخاذ خطوات
واجراءات تصعيدية "مختمفة" داخل السجون في حال استمر االحتالل في المماطمة في تطبيق اتفاق
"الكرامة" .وقال األسرى في رسالة ليم من داخل السجون ،الثالثاء " ،1021-6-4منذ أن تم توقيع االتفاق
لم نرى سوى المماطمة والتسويف" .ولم يكشف األسرى في رسالتيم عن ماىية الخطوات التي سيتخذونيا،
لكنيم أكدوا رفضيم مماطمة االحتالل في تحقيق مطالبيم التي وقع عمييا االحتالل في الكرامة .وأكدت
المجنة القيادية العميا لإلضراب أن االحتالل يماطل أيضاً في إخراج األسير ضرار أبو سيسي ،من زنازين
العزل االنفرادي .وبينت المجنة في رسالتيا أن إدارة السجون تماطل في توضيح معالم برنامج زيارة أىالي
أسرى غزة ،إذ لم تحقق أي جديد في ىذا الموضوع ،إضافة إلى المماطمة في بدء تحسين الظروف الحياتية
لألسرى الفمسطينيين.
وطالبت المجنة القيادية العميا لإلضراب الجيات المصرية المعنية بـ"الوقوف عند التزاماتيا" ،نظ اًر ألنيا كانت
الوسيطة في اتفاق "الكرامة" الذي لم تمتزم بو (إسرائيل) .وأشارت إلى أىمية دور الشعب الفمسطيني واألمتين
العربية واإلسالمية وقيادة الفصائل الوطنية واإلسالمية ،بالنسبة لقضية األسرى.
وجاء في بيان المجنة "إذا استمر ىذا التسويف ،لن يتأخر األسرى عن خوض معركتيم من جديد ،ولكن
بأدوات وبأساليب مختمفة".
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فمسطين أون الين1021/6/4 ،
 88االحتالل يواصل خرق اتفاق األسرى ويمدد االعتقال اإلداري لعشرة أسرى
غزة  -حامد جاد :مدد االحتالل أمس االعتقال اإلداري بحق  20أسرى فمسطينيين لفترات زمنية متفاوتة
حيث أعمن محامي مؤسسة التضامن الدولية لحقوق اإلنسان أسامة مقبول أن ما يسمى بالقائد العسكري
اإلسرائيمي وبطمب من جياز مخابرات االحتالل أصدر ق ار ار بتجديد االعتقال اإلداري لمدة ستة شيور بحق
ثالثة أسرى من قرى مدينة رام اهلل.
واشار الى انو تم تجديد االعتقال اإلداري لخمسة أسرى آخرين من مدينتي الخميل وبيت أمر لمدة تتراوح من
 3اشير الى  5أشير فيما أكد الباحث لدى المؤسسة ذاتيا أحمد البيتاوي إلى أن سمطات االحتالل جددت
االعتقال اإلداري لمدة  4أشير بحق القيادي في حركة حماس باجس خميل نخمة من مخيم الجمزون قرب رام
اهلل وىو أحد األسرى الـ 21الذين خرجوا اخي ار من العزل االنفرادي عقب اإلضراب الذي خاضتو الحركة
مؤخرا.
األسيرة
ً
عمان1021/6/6 ،
الغدّ ،

 89أسرى "عوفر" يضربون عن الطعام احتجاجا عمى مياجمة قسم 21
جنين :أعمن معتقموا سجن "عوفر" غرب رام اهلل االضراب عن الطعام وباشروا سمسمة من الخطوات احتجاجا
عمى مياجمة جنود االحتالل السرى قسم .21
وافاد غير مصدر بأن االسرى في سجن "عوفر" قرروا مقاطعة ادارة السجن وعدم التعامل معيا حتى تشكيل
لجنة تحقيق رسمية في االعتداء الذي تعرضوا لو فجر امس ،واحتجاجا عمى اليجمة الشرسة التي نفذتيا
وحدة القمع في مصمحة السجون بقيادة ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية.
القدس ،القدس1021/6/4 ،
يوميا أطول إضراب عن الطعام في التاريخ
 50األسير السرسك يخوض منذ ً 88
غزة -عبد الغني الشامي :لم يكن العب المنتخب الوطني الفمسطيني الدولي محمود السرسك يدرك أن
احترافو في نادي "شباب بالطة" الرياضي بالضفة الغربية بعد التعاقد معو سيوقعو في األسر واالعتقال
اإلداري المتجدد ،وسيجبره عمى خوض اضراب مفتوح عن الطعام ،ىو األطول في تاريخ اإلضرابات
يوما.
المعمنة ،بعد كسره لألرقام السابقة ووصولو إلى ثالثة وثمانين ً
قدس برس1021/6/4 ،
 52تجمع الشخصيات المستقمة يبدأ بتطبيق "المصالحة الشعبية"
غزة :بدأ تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة بتطبيق المصالحات الشعبية عمى ارض الواقع بارسال
دعوات الى عدد كبير من رجال االصالح والمخاتير ووجياء العائالت واالكاديميين وعمماء المسممين ورجال
الدين المسيحي لحضور االجتماع الشامل لوضع خطوات عممية طبقا لمعرف والعادة المتبعة بين ابناء
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الشعب الفمسطيني لمبدء في اجراء المصالحات الشعبية وتطييب النفوس لكل من اصيب نتيجة االنقسام
االسود كاستحقاق ميم في تنفيذ اتفاق المصالحة .وقال رئيس التجمع د .ياسر الوادية ان ىناك اجتماعا
جماىيريا اليوم بمقر التجمع بغزة – لنبدأ بتنفيذ اتفاق المصالحات الشعبية بين العائالت وىي ميمة صعبة
تحتاج لتييئة االجواء ووضع خطة عممية وتشاور بين رجال االصالح والمخاتير ووجياء العائالت.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/6/6 ،
 51التفكجي يكشف أرقاما تيويدية في القدس وقبعة يؤكد ان القرار  282ىو حدود الدولة الفمسطينية
رام اهلل :كشف خبير الخرائط واالستيطان خميل التفكجي الذاعة صوت فمسطين ان اسرائيل ومنذ احتالل
عام سبعة وستين وسعت مساحة القدس من ستة كيمومتر مربع الى اثنين وسبعين كيمومتر مربع ضمن
سياسة مساحة اكبر وسكان اقل في اطار تيويد المدينة.
واشار التفكجي الى ان ىذه السياسة ترافقت مع االستيطان البشري فقد كان عدد الييود في المدينة قبل
النكسة يساوي صف ار ليرتفع اليوم الى مئتي الف يستوطنون في خمسة عشرة مستوطنة اقاميا االحتالل
وثمانية وخمسين الف وحدة استيطانية.
واضاف التفكجي ان ىذه السياسة تضمنت ايضا مجموعة من العناصر لتعزيز احتالليا لمقدس ومنيا وضع
المطار داخل المدينة والسيطرة عمى التالل المحيطة وخاصة جبل المكبر وجبل المشارف وجبل الزيتون
بحيث اصبح االحتالل يسيطر عمى ثمانية وسبعين بالمئة من مساحة القدس المحتمة.
واكد استاذ القانون الدولي كمال قبعة ان حدود الدولة الفمسطينية ىي ما حدده قرار التقسيم رقم  212وليس
حدود سبعة وستين التي تعتبر من الوجية القانونية حدود ىدنة.
ودلل قبعة عمى ذلك بالقول في سياق برنامج االحتالل والقانون الدولي ان العديد من الدول التي اعترفت
باسرائيل اقرنت اعترافيا خطيا بالقرار  212وىو االمر الذي ال يزال يؤرق اسرائيل الن القرار يتحدث عن
دولتين.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/6/6 ،
 58محكمة االحتالل تسمم أوامر قضائية بيدم  19منزال بحي البستان
القدس :سممت محكمة االحتالل اليوم الثالثاء ،المحامي زياد قعوار ،المترافع عن ممف حي البستان جنوب
األقصى المبارك ،أوامر 'قضائية' بيدم ( )12منزال بالحي قبل أيمول /سبتمبر القادم .وقالت لجنة الدفاع عن
سموان إنو لن يتم تمديد أوامر اليدم بعد اآلن ،حيث تسمم أىالي الحي أوامر رسمية من المحكمة بتنفيذ
أوامر اليدم بعد ما استنفذوا كل الوسائل في الدفاع عن منازليم .وبينت المجنة أن قمق ومخاوف أىالي حي
البستان تعاظمت بعد صدور قرار المحكمة ،سيما وان عممية اليدم اإلسرائيمية يمكن ان تنفذ في كل لحظة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/6/4 ،
 55الفمسطينيون يتظاىرون احياء لمذكرى الخامسة واالربعين لمنكسة
رام اهلل ـ ا ف ب :تظاىر مئات الفمسطينين الثالثاء في الذكرى الخامسة واالربعين لحرب االيام الستة التي
احتمت فييا اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والتي تعرف بالنكسة.
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وتظاىر نحو  100شخص قرب سجن عوفر العسكري قرب مدينة رام اهلل في الضفة الغربية ووقعت
اشتباكات مع الجيش االسرائيمي الذي القى قنابل الغاز المسيل لمدموع باتجاه المتظاىرين .وقالت مصادر
طبية لوكالة فرانس برس ان عددا من المتظاىرين اصيبوا وعولجوا في المكان.
وفي مدينة الخميل جنوب الضفة الغربية نظمت تظاىرة شارك فييا نحو  100شخص من بينيم العديد من
الناشطين االجانب .وافاد مصور فرانس برس ان اشتباكات اندلعت في تظاىرة الخميل ما ادى الى اعتقال
شخصين عمى االقل .وردد المتظاىرون شعارات تطالب بانياء االحتالل االسرائيمي وحمموا اعالما فمسطينية
والفتات تندد بسياسة 'الفصل العنصري' التي تمارسيا اسرائيل بحق الفمسطينيين.
وفي قطاع غزة شارك نحو  300شخص في تظاىرة نظمتيا حركة حماس التي تسيطر عمى القطاع انطمقت
من ميدان الجندي المجيول الى مقر االمم المتحدة في مدينة غزة .وحمل المتظاىرون خرائط تظير
فمسطين التاريخية (قبل العام  )2251واعالم حماس الخضراء.
القدس العربي ،لندن1021/6/6 ،
 54االحتالل يقمع مسيرة مقدسية بذكرى النكسة
وكاالت :أقدمت شرطة االحتالل اإلسرائيمية عمى قمع المشاركين في مسيرة منددة باالحتالل واالستيطان
بالقدس المحتمة انطمقت ،مساء الثالثاء  ،1021-6-4مناسبة ذكرى النكسة الـ .54وذكر شيود عيان ،أن
شرطة االحتالل منعت عشرات المتظاىرين الفمسطينيين من الوصول إلى خط التماس بين القسمين الشرقي
والغربي لمدينة القدس ،واعتقمت رئيس لجنة مقاومة الجدار واالستيطان بالقدس إسماعيل الخطيب ،وطاردت
شرطة الخيالة المتظاىرين الذين عادوا لشارع صالح الدين وواصموا المظاىرة.
وكان عدد من المتظاىرين قد وصموا من أراضي  51ورفعوا األعالم الفمسطينية ،وردد المتظاىرون ىتافات
مثل' :ال شرقية وال غربية القدس عربية' ،وأخرى تتضامن مع األسرى ،خاصة المضربين عن الطعام،
وتطالب بإطالق سراحيم.
فمسطين أون الين1021/6/4 ،
 56إصابة فمسطينيين اثنين أحدىم بجراح خطيرة في قصف إسرائيمي غرب غزة
غزة :اصيب فمسطينيان اثنان أحدىم بجراح خطيرة جدا في غارة نفذتيا مقاتالت حربية إسرائيمية فجر اليوم
عمى موقعا لمشرطة البحرية التابع لحكومة غزة شمال غرب مدينة غزة.
وقال ادىم ابو سممية الناطق باسم المجنة العميا لالسعاف والطوارئ ان طواقم االسعاف نقمت جريحين
احدىما في حالة الخطر الشديد الى مشفى الشفاء جراء قصف طائرات االحتالل لموقع الشرطة البحرية
شمال غرب مدينة غزة .وقصفت طائرات االحتالل مزرعة دواجن في منطقة "عريبة" شرق مدينة رفح ما
احدث اض ار ار مادية دون وقوع اصابات حسب ابو سممية.
وكالة سما اإلخبارية1021/6/6 ،
" 57إسرائيل" تجري مناورات بالذخيرة الحية في األغوار وتيدم منازل وترحل عائالت
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رام اهلل -كفاح زبون :يعيش جزء كبير من الفمسطينيين في منطقة األغوار ىذه األيام أجواء الحرب ،تحت
نيران المناورات العسكرية اإلسرائيمية التي يصفيا السكان ىناك باألكبر منذ االحتالل اإلسرائيمي لممنطقة
عام  .2261أما الجزء اآلخر فإنو يقاتل من أجل البقاء في األرض التي تحولت إلى رمز لمبقاء.
طائرات ودبابات ومجنزرات وعربات ترابط في قمب القرى الفمسطينية في األغوار ،وجنود يتبادلون النار
وقذائف المدفعية ،وطائرات ترمي بركابيا في عمميات إنزال جوي ..ىكذا يبدو المشيد في أجزاء مختمفة من
األغوار ،وفي زواياه مشاىد أخرى لرجال ونسوة يعبرون من بين الدبابات نحو نبع قريب أو أرض زراعية
يواصمون الحياة ،وآخرون يجاىدون لمواصمة الحياة بعدما ىدمت إسرائيل منازليم بالقوة.
وقال فتحي خضيرات ،منسق حممة «أنقذوا األغوار»« :إنيا أكبر مناورات عسكرية إسرائيمية في المنطقة
منذ احتالليا ..مناورات ضخمة وجدية» .وأضاف لـ«الشرق األوسط»« :إنيا مناورات تجرى في قرى
الفمسطينيين وعمى أراض زراعية أيضا» .وألول مرة تجرى مثل ىذه المناورات عمى مساحات يشكل جزء
منيا مناطق «ب» التابعة إداريا لمسمطة الفمسطينية.
وفي األثناء ،كان الجيش اإلسرائيمي في مناطق أخرى في األغوار يخطر أصحاب  5منازل بيدميا .وقال
رئيس مجمس محمي وادي المالح ،عارف دراغمة «بموجب اإلخطار اإلسرائيمي ،يتعين عمى العائالت
الرحيل عن المنطقة خالل  15ساعة».
وتضاف ىذه اإلخطارات إلى قائمة كبيرة من إنذارات الترحيل والتيجير من المنطقة .واستنكرت لجنة الدفاع
عن أراضي األغوار تزايد اإلنذارات اإلسرائيمية باليدم والترحيل ،وقال رئيس المجنة أحمد األسعد «ىذا
تصعيد إسرائيمي خطير يضاف إلى قائمة كبيرة من إنذارات الترحيل والتيجير من المنطقة التي تعتبر
مستيدفة في مخططات االحتالل لتيويد األغوار».
وقال خضيرات «السيطرة عمى األغوار بمثابة إغالق عنق الزجاجة ،وىذا ما يسعون لو» .وأضاف «إنيم
يعرفون ذلك ،وقد بدأوا فور احتالل المنطقة في عممية تطيير عرقي» .وأوضح «من  340ألف فمسطيني
كانوا يسكنون المنطقة عند احتالليا يوجد اآلن  60ألفا فقط» .وبالنسبة ليؤالء تبدو الخيارات محدودة كما
يقول خضيرات ،مؤكدا أن «األرض تمثل ليم الكرامة ،وليذا فإنيم صامدون».
الشرق األوسط ،لندن1021/6/6 ،
 58أريج" :إسرائيل" تنيي شق طريق بمحيط مستوطنة "ىار حوما" ضمن مشروع "القدس الكبرى"
بيت لحم :كشف معيد األبحاث التطبيقية "أريج" ،أن جرافات االحتالل اإلسرائيمي أنتيت موخ ار من شق
طريق استيطاني جديد يمتف حول مستوطنة "ىار حوماة" المقامة عمى اراضي جبل ابو غنيم وىي
المستوطنة التي عمدت إسرائيل الى ضميا لمقدس ضمن المشروع التوسعي الذي بات يعرف باسم "القدس
الكبرى".
وقال تقرير أعده معيد "أريج" ،ان الطريق االستيطاني الجديد ييدف الى خمق تواصل جغرافي داخل
المستوطنة نفسيا وتييئة المناطق المفتوحة التي تحيط بالمستوطنة من اجل أقامة وحدات استيطانية جديدة
عمييا تنفيذا لممخطط الذي أعدتو الحكومة االسرائيمية ويشمل أقامة مستوطنتين جديدتين في المنطقة
المجاورة لمستوطنة أبو غنيم (ىار حوماة) في محافظة بيت لحم ،األولى ستقام في الجية الجنوبية الشرقية
لمستوطنة "ىار حوما" وتحمل اسم (ىار حوما  -ج)  ،حيث تم شق الطريق االستيطاني الجديد ،بينما
ستقام الثانية في الجية الشمالية الغربية لممستوطنة وتحما اسم (ىار حوما -د).
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وقال التقرير الذي استند الى تحقيقات ميدانية أجراىا باحثو معيد "أريج" ،ان المنطقة الواقعة في محيط
مستوطنة أبو غنيم (ىار حوماة) تشيد بناء وحدات استيطانية جديدة بشكل متسارع وىو ما يعني عمميا
مصادرة المزيد من األراضي في تمك المنطقة  ،مشي ار الى ان ىذا الزحف االستيطاني الرىيب الجاري حاليا
في ىذه المستوطنة ومحيطيا ييدف الى خمق تواصل جغرافي بين الوحدات االستيطانية القائمة وتمك
المخطط أقامتيا في المستقبل.
وحسب المخطط الييكمي المقترح لمستوطنة (أبو غنيم  -ىار حوماة) والذي أعدتو بمدية القدس فأن
المستوطنتين الجديدتين المقترحتين ضمن المخطط الييكمي االستيطاني التابع لتمك المستوطنة سوف
تحتالن ما مساحتو  2010دونما اخرى  ،ما يعين عمميا زيادة مساحة المنطقة العمرانية لممستوطنة
(مستوطنة جبل أبو غنيم او "ىار حوماة" ) لتصبح  2426دونما.
وسوف تحتل مستوطنة جبل أبو غنيم (ىار حوما) والمستوطنتين الجديدتين (حال االنتياء من بنائيما) ما
مساحتو  1400دونم من أراضي محافظة بيت لحم.
القدس ،القدس1021/6/6 ،
 59المستوطنات والجدار جعمت من الضفة كانتونات معزولة
جنين :يصادف اليوم الذكرى الـ  54لنكسة حزيران عام  ، 2261حيث تتزامن ىذه الذكرى مع تغول
لممشروع االستيطاني في الضفة الغربية وسيطرة كاممة عمى المياه وتيويد لمقدس وعزل الضفة إلى
كانتونات .وقد شكل اتفاق أوسمو مدخال لسمطات االحتالل لمسيطرة عمى  %13من أراضي الضفة الغربية
المصنفة حسب االتفاق مناطق "ج" والتي يحظر البناء فييا إال بقرار صييوني وىو ما جعميا عرضة
لالستيطان من جية؛ ولق اررات اليدم من جية أخرى.
وفي ىذا التقرير نسمط الضوء عمى واقع السيطرة عمى األرض والمياه في الضفة وىما المكونان األساسيان
الستمرار الحياة.
كانتونات
تشير المعطيات اإلحصائية  -حسب بيانات المجنة العامة لمدفاع عن األراضي  -أنو وبعد  54من النكسة
تحولت األرض الفمسطينية إلى "كانتونات" مفتتة غير متصمة جغرافياً ،نتيجة االستالب المضاعف ليا ،مما
أسفر عن مصادرة االحتالل ل  5120كم مربع ،من أصل  6251كم مربع ،تبمغ إجمالي مساحة الضفة
الغربية قبل عدوان عام .2261
وأنتج ذلك استيالء صييونيا عمى  % 11من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة المحتمين ،بحيث لم يبق
لمجانب الفمسطيني اليوم سوى  % 11من إجمالي مساحتيا ،ونحو  % 21فقط من أرض فمسطين
التاريخية ،بعد احتالل  % 14من مساحتيا.
وتخترق الطرق االلتفافية والمعسكرات واألبراج الصييونية جوانب األراضي الفمسطينية المحتمة ضمن مساحة
تتجاوز  % 2661منيا ،بينما يستوطن نحو نصف مميون مستعمر المساحة األكبر من  % 45632تحت
زعم "أمالك دولة".
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وصادرت "سمطات االحتالل نحو  % 23من أراضي الضفة الغربية المحتمة لبناء جدار الفصل العنصري،
بينما مسحت نحو  % 4616منيا تمييداً لالنقضاض عمييا قريباً ،واستولت عمى  % 3لتخصيصيا محمية
طبيعية ،بينما تدعي امتالك الييود لنحو  % 2,26من مساحتيا".
المياه :الخطر الداىم
ولم تكتف سمطات االحتالل بالسيطرة عمى األرض؛ فالواقع المائي بالضفة بعد  54من النكسة يشير إلى أن
سمطات االحتالل قد سيطرت بالكامل عمى األحواض المائية بالضفة من خالل الكتل اإلستيطانية المقامة
عمييا عدا عن تحكميا في مصادر المياه الجوفية واآلبار وينابيع المياه.
وقد سعت سمطات االحتالل منذ  2261لمسيطرة عمى مصادر المياه في األراضي الفمسطينية ،واتخذت
إجراءات لبسط سيطرتيا عمى مصادر المياه .فقامت بمصادرة اآلبار الفمسطينية لصالح المغتصبات؛
وحددت مجرى نير األردن ،وسحبت كميات كبيرة من المياه الفمسطينية من خالل حفر اآلبار داخل
المغتصبات .كما حجزت مياه األودية عن الوصول إلى األراضي الفمسطينية ،و قامت ببناء مغتصبات فوق
مصادر المياه الفمسطينية حيث أن  10في المئة من المغتصبات تم بناؤىا عمى حوض الخزان الشرقي.
وطبقاً لتقديرات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،فقد بمغ متوسط نصيب الفرد الفمسطيني نحو 200
لتر لكل فرد يومياً ،لجميع االستخدامات ،مقابل نحو  343لت اًر لممستوطن الصييوني في أراضي 51
يومياً ،ونحو  200لتر لممستوطن الييودي في الضفة ،رغم أن الحد األدنى الذي توصي بو "منظمة الصحة
العالمية" لنصيب الفرد من المياه يبمغ  240لت اًر في اليوم.
وتشير البيانات إلى أن الصياينة يسيطرون عمى مخزون المياه عندنا وعمى حصتنا من مياه نير األردن
ومن األحواض المائية في الضفة؛ أي ما يعادل  1300مميون متر مكعب من المياه.
وقد نشرت مؤخ اًر لجنة الخارجية التابعة لمبرلمان الفرنسي ،تقري اًر غير مسبوق تضمن توجيو انتقادات الذعة
لمسياسة الصييونية في توزيع موارد المياه في الضفة الغربية ،واصفةً ىذه السياسة بالتفرقة العنصرية
الجديدة،
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/6/4 ،
 40منظمة حقوق المواطن اإلسرائيمية % 86 :من المقدسيين تحت خط الفقر
كشف تقرير أصدرتو منظمة إسرائيمية ،النقاب عن ارتفاع نسبة المواطنين المقدسيين الذين يعيشون تحت
خط الفقر ،في ظل سياسات اإلفقار التي تنتيجيا سمطات االحتالل اإلسرائيمي بحق األقمية الفمسطينية في
األراضي الفمسطينية المحتمة .وبحسب ما جاء في تقرير منظمة «حقوق المواطن» اإلسرائيمية؛ فإن
األوضاع التي يعيشيا المواطنون المقدسيون البالغ عددىم نحو  360ألفاً ويشكمون ما نسبتو  31في المائة
من مجموع سكان مدينة القدس ،قد وصل إلى أدنى مستوى لو من اإلىمال عمى مدار حكومات االحتالل
المتتابعة .وأظيرت معطيات التقرير ،اتساع رقعة الفقر في شرقي مدينة القدس بشكل كبير ،حيث بات
حوالي  16في المائة من س ّكانيا الفمسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
معدالت الفقر في أوساط المقدسيين إلى أسباب كثيرة؛
وأرجعت المنظمة اإلسرائيمية سبب االرتفاع
الحاد في ّ
ّ
أىميا إىمال سمطات االحتالل ليم وتجاىميا لمطالبيم ،إضافة لجدار الفصل العنصري الذي «أسيم في
تحويل مدينة القدس من موقعيا المركزي الذي يقوم بتزويد قطاعات واسعة من سكان الضفة الغربية
ونوه
بالخدمات واألعمال ،إلى مدينة منعزلة يصعب الوصول إلييا بصورة شبو مستحيمة» ،وفق التقريرّ .
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التقرير إلى مستويات البطالة المرتفعة في صفوف سكان شرقي القدس ،حيث بمغت نسبة العاطمين عن
العمل في صفوف الرجال  50في المائة و 14في المائة في صفوف النساء.
فيما ح ّذر من انييار الجياز التعميمي في شرقي القدس بسبب أوضاع المدارس والمعاىد التعميمية فييا في
المخصصة ليا والنقص الممحوظ في الغرف الصفية واالكتظاظ الحاصل فييا ،لينتج عنو
تدني الموازنة
ظل ّ
ّ
عزوف ما يقارب  50في المائة من الطمبة المقدسيين عن إكمال دراستيم الثانوية.
عمان1021/6/6 ،
الدستورّ ،
 42مركز "معا ضد االستيطان" :االحتالل ييدم  64منشأة فمسطينية
ذكر مركز «معا ضد االستيطان» أن سمطات االحتالل اإلسرائيمية ىدمت خالل الثمث األول من العام
الحالي أكثر من خمسة وستين منشأة تعود ممكيتيا لمواطنين فمسطينيين .وقال المركز إن عمميات اليدم
ترّكزت في مدن القدس والخميل ونابمس ومنطقة األغوار والقرى العربية في الداخل الفمسطيني.
وذكر أن سمطات االحتالل تسوق العديد من الحجج لتبرير عمميات اليدم المختمفة والتي غالبا ما تترافق مع
اعتداءات تطال أصحاب تمك المنشآت ،وغالبا ما تدعي السمطات اإلسرائيمية أن ىذه المنشآت أُقيمت في
المناطق المصنفة ( )Cدون الحصول عمى تصريح يسمح بالبناء.
كما يتذرع االحتالل بأن المناطق التي تقام عمييا ىذه األبنية ،ىي مناطق وقرى غير معترف بيا ،وبالتالي
فإن البناء فييا ُيعد عمال غير قانوني وال يستند إلى الشرعية ،كما ىو الحال في مناطق النقب واألغوار،
كما ييدم االحتالل بعض المنشآت بحجة قربيا من المستوطنات ،أو لوقوعيا بمحاذاة الطرق االلتفافية
التابعة ليا .وبين المركز أن عمميات اليدم لم تقتصر عمى المنازل وحسب؛ بل امتدت لتشمل المراكز
الثقافية والمساجد والمحالت التجارية والبركسات الزراعية ،والخيم السكنية التي تأوي العائالت البدوية ،كما
ييدم االحتالل الخيم التي تقوم العائالت المشردة بنصبيا عمى أنقاض منازليا الميدمة.
وتأتي ىذه االنتياكات ضمن سياسة االحتالل التيجيرية لسكان المدن الفمسطينية والسيما المدينة المقدسة.
وحسب المركز فإن عممية ىدم المنازل الفمسطينية عمى يد سمطات االحتالل تعتبر مخالفة جسيمة لنص
المادة  43من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  2252التي تحرم تدمير الممتمكات أيا كانت ثابتة أو منقولة،
وانتياكاً صارخاً لنص المادة  21من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ  2251/21/20والتي
تنص عمى أنو « ال يجوز تجريد أحد من ممكو تعسفاً».
عمان1021/6/6 ،
الدستورّ ،
 41مصر تشارك في إنتــاج فيممين عن المقاومة الفمسطينية
صافيناز حشمت :مشيد مراسم دفن الشيداء وتدمير المقابر في األراضي المحتمة من قبل الصياينة كان
السبب في استفزاز المخرج التونسي شوقي الماجري ليقوم بكتابة سيناريو مممكة النمل الذي شاركو في كتابتو
السيناريست خالد الطريفي .ويحمل مممكة النمل دعوة صريحة لفضح الصياينة لما يقومون بو من تجريف
لمقبور الفمسطينية .ويري المخرج شوقي الماجري أن الحياة الحقيقية ىي الحياة الموجودة في االنفاق حيث
يعيش المقاومون الفمسطينيون أما ما يحدث فوق االرض فيو مرعب ومميء بالدمار والقتل .األنفاق في
مممكة النمل ترمز إلي اليوية والتمسك بالجذور الحضارية وبأرواح شيداء فمسطين وليس ليا عالقة بما
يحدث في أنفاق قطاع غزة التي ىي معبر لمتيريب .مممكة النمل يحمل لنا عالمين ..عالم خارجي فوق
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األرض وعالم باطني تحتيا يعكسان الحياة الثنائية لمشعب الفمسطيني في نضالو اليومي من أجل استرداد
أراضيو المستعمرة ..مممكة النمل عمل يخاطب الضمير العربي حتي ال ننسي.
األىرام ،القاىرة1021/6/6 ،
 48وزارة الخارجية األردنية :ال معمومات رسمية بشأن رفات الشييد الحويطات
عمان  -نيفين عبـداليادي :أكـدت و ازرة الخارجيـة انيـا لـم تسـتمم حتـى االن اي معمومـات رسـمية بشـأن رفـات
الشــييد األردنــي ناصــر ســويمم ناصــر الحويطــات الــذي تــم تســميمو مــن قبــل ســمطات االحــتالل ضــمن رفــات
( )22شييدا الى السمطة الوطنية الفمسطينية مؤخرا.
ووف ــق م ــا اكدت ــو الن ــاطق الرس ــمي باس ــم و ازرة الخارجي ــة ص ــباح الرافع ــي ل ـ ـ»الدس ــتور» ف ــان الس ــمطة الوطني ــة
الفمسطينية مـا ازلـت تجـري الفحوصـات الالزمـة لمتأكـد مـن صـحة اسـماء وشخصـيات الشـيداء الـذين اسـتممت
رفاتيم فيما لم يستمم األردن اي معمومات رسمية بيذا الشأن.
عمان1021/6/6 ،
الدستورّ ،
 45اإلخوان المسممون في األردن :ال طريق لتحرير األرض المباركة إال بالجياد والمقاومة
عمان :استذكرت جماعة اإلخوان المسممين مرور  54سنة عمى ىزيمة الخـامس مـن حزيـران  ،2261مؤكـدة
أن ال طريق لتحرير األرض المباركة إال بالجياد والمقاومة.
وقالــت فــي بيــان اصــدرتو امــس ان الشــعب األردنــي ىــو أقــرب إلــى فمســطين ،مؤكــدة أن األمــة بمجموعيــا لــن
تفــرط بقبمتيــا األولــى وقدســيا الش ـريف وأكنافيــا الطــاىرة .واشــارت الــى فشــل التســوية مــع الكيــان الصــييوني،
داعية لوحدة األمة تجاه قضاياىا الكبـرى وفـي الـرأس منيـا فمسـطين.وادانت الجماعـة محـاوالت تنظـيم زيـارات
إلــى المســجد األقصــى فــي الوقــت الــذي يمنــع أىــل فمســطين أنفســيم مــن الصــالة فيــو ،مســتغربة مــا وصــفتو
بـ»الصمت» إزاء ما يجري تحت وحـول أساسـات المسـجد األقصـى المبـارك وضـد اإلنسـان والعمـران واألرض
واليوية العربية المسممة.
عمان1021/6/6 ،
الدستورّ ،
 44حزب البعث االشتراكي :نكسة حزيران محصمة خطيرة لممخططات الصييونية االطمسية
عمان :أكد حزب البعث العربي اإلشتراكي في بيان لو تزامناً مع الذكرى ال ـ 54لنكسـة حزيـران والـذكرى ال ـ32
لض ـ ــرب مفاع ـ ــل تم ـ ــوز الع ارق ـ ــي ،أن نكس ـ ــة حزيــ ـران ع ـ ــام  2261محص ـ ــمة خطي ـ ـرة لمعدي ـ ــد م ـ ــن المـ ـ ـؤامرات
والمخططات الصييونية االطمسـية المتزامنـو مـع اخطـاء وتقـديرات بعـض القيـادات العربيـة ونتيجـة لتحجـيم او
اىمـال دور القـوى الشــعبية ،منوىـاً إلــى أن مثـل تمــك االنتكاسـات والسياســات والممارسـات الفاشــمة كانـت عمــى
الدوام مصادر تفجير وتعزيز لقوى الثورة الساعية الى تجاوز سموكيات وفشل تمك االنظمة.
عمان1021/6/6 ،
الدستورّ ،
 46يديعوت :األردن يعيد إسرائيميين دخال بطريقة غير شرعية
عم ــان :قال ــت ص ــحيفة ي ــديعوت احرن ــوت اإلسـ ـرائيمية إن األردن أع ــاد أم ــس إســرائيميين دخ ــال بالخط ــأ المي ــاه
اإلقميميــة األردنيــة فــي البحــر الميــت .وذكــرت مصــادر إسـرائيمية لموقــع الصــحيفة اإللكترونــي أن اإلسـرائيميين
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المذين جنح قاربيما مساء أمس ووصـل إلـى الجانـب األردنـي مـن البحـر الميـت ُسـمّما لمجانـب اإلسـرائيمي بعـد
أن تم استجوابيما من قبل األمن األردني.
عمان1021/6/6 ،
السبيلّ ،
 47قباني :نأمل ان تأتي نصرة فمسطين من حصاد الربيع العربي
رأى مفتــي الجميوريــة المبنانيــة الشــيخ محمــد رشــيد قبــاني فــي تص ـريح لمناســبة ذكــرى النكســة" :ان مــا ســماه
العرب في عدوان اسرائيل عمييم عام  2261واحتالل اجـزاء واسـعة مـن ا ارضـييم فـي كـل مـن مصـر وسـوريا
واالردن ولبنان نكسة ،ىو لتخفيف وقع ىـذا العـدوان وآثـاره عمـييم ،ىـو فـي الحقيقـة نكبـة ثانيـة بعـد نكبـة عـام
 2251بانشـاء مــا يسـمى بدولــة اسـرائيل عمــى ارض فمسـطين .واليــوم وبعـد تمــك السـنوات الطـوال مـن العــدوان
االس ـرائيمي المتمــادي عمــى فمســطين والفمســطينيين والعــرب ،ال نجــد تقــدماً فــي القــدرات العربيــة عمــى مواجيــة
اسرائيل وعدوانيا ،ولذلك نأمل ان تأتي نصرة فمسطين وحـق الشـعب الفمسـطيني فـي ارضـو وعودتـو الييـا فـي
طميعــة واولوي ــات حصــاد الربي ــع العربــي ال ــذي تش ــيده بمــداننا العربي ــة ،وال يســعنا ام ــام ىــذا الض ــعف العرب ــي
المتمادي اال ان نقول "الميم لك الحمد ،واليك المشتكى ،وانت المستعان" .وأكد قائد "المرابطون" محمد درغـام
في بيان ،عمى "إستراتيجية القضية الفمسطينية" ،داعياً الجميع الى "نصرتيا".
المستقبل ،بيروت1021/6/6 ،
 48نعيم قاسم يؤكد لوفد من "الديمقراطية" دعم الشعب الفمسطيني ومقاومتو
أكد نائب األمين العام لـ"حزب اهلل" الشيخ نعيم قاسم "دعم الشعب الفمسطيني ومقاومتو فـي مواجيـة االحـتالل
وعدوانو" ،داعيا "جميع القوى الحية الى مؤازرة الشعب الفمسطيني ونضالو مـن اجـل العـودة والتحريـر" .وشـدد
عمى "موقف "حزب اهلل" ودعمو لمفمسطينيين في لبنان وضرورة إقرار الحقوق اإلنسانية" .كالم قاسم جاء بعـد
لقائو امس ،وفدا من "الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين".
السفير ،بيروت1021/6/6 ،
 49لبنان :جنود إسرائيميون يتخطون السياج التقني من دون خرق الخط األزرق إلخماد حريق
تخطــى ح ـوالى  22جنــدياً إسـ ـرائيمياً الســياج التقنــي م ــن دون خــرق الخــط األزرق عن ــد ضــفاف نيــر ال ــوزاني
إلخمــاد حريــق نشــب بعــدما ألقــى الجــيش اإلس ـرائيمي  1قنابــل مضــيئة فــوق مجــرى النيــر ســببت حريقًــا حــين
سقطت بين الوزاني والغجر.
الحياة ،لندن1021/6/6 ،
 60أردوغان :فك الحصار عن غزة واالعتذار إلنياء األزمة مع "إسرائيل"
ذكـرت وكالـة سـما اإلخباريـة ،1021/6/6 ،عـن وكـاالت ،أن رئـيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان،
جدد صباح اليوم األربعـاء ،مطالـب بـالده إلنيـاء األزمـة السياسـية بـين "إسـرائيل" وتركيـا ،مؤكـداً أن تركيـا لـن
تتنازل عن ىذه المطالب حتى لو كمفيا ذلك "استمرار األزمة بين الجانبين".
وقــال "أردوغــان" خــالل مقابمــة مــع صــحيفة "معــاريف"" :إن عــودة العالقــات بــين الجانــب التركــي واإلس ـرائيمي
مرتبط بثالثة شروط ،أوالىا ىي تقديم الحكومة اإلسرائيمية اعتذار عمني عمـى مقتـل التسـعة مـواطنين األتـراك
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عمــى ظيــر ســفينة مرم ـره" .وأضــاف ":أمــا الشــرط الثــاني فيــو متمثــل بتقــديم تعويضــات ماليــة ألســر القتمــى
األتـراك ،وبالنســبة لمشــرط الثالــث واألخيــر فيــو إلغــاء الحصــار المفــروض عمــى قطــاع غـزة والســماح بــدخول
البضــائع إلــى قطــاع غ ـزة" .وأوضــح "أردوغــان" أن بــالده لــن تتنــازل عــن ىــذه الشــروط حتــى ولــو كمفيــا ذلــك
"اســتمرار األزمــة بــين الجــانبين ،مشــي اًر إلــى أن موافقــة "إس ـرائيل" عمــى ىــذه الشــروط ،ىــي فقــط مــن ســتعيد
العالقات إلى سابق عيدىا.
وفـ ــي رده عمـ ــى س ـ ـؤال حـ ــول األض ـ ـرار االقتصـ ــادية التـ ــي أحـ ــدثتيا تـ ــوتر العالقـ ــات بـ ــين الحكـ ــومتين أجـ ــاب
أردوغــان":إن االقتصــاد التركــي لــم يتــأثر أبــداً مــن تــوتر العالقــات مــع إسـرائيل ،وبالنســبة لمســياح اإلس ـرائيميين
الذين توقفـوا عـن الـدخول لتركيـا ،فقـد تمكنـا مـن تعبئـة مكـانيم ،حيـث أننـا اسـتقبمنا خـالل العـام الماضـي نحـو
 32مميون سائح من مختمف دول العالم".
وكان المركز الفمسطيني لإلعـالم ،1021/6/4 ،ذكـر مـن إسـطنبول ،أن أردوغـان ،اعتبـر خـالل كممتـو التـي
أن استمرار معاناة الشـعب الفمسـطيني فـي
ألقاىا في افتتاح المنتدى االقتصادي العالمي في مدينة إسطنبولّ ،
ظــل االحــتالل اإلسـرائيمي مــن أىــم مصــادر عــدم االســتقرار فــي المنطقــة ،وقــال" :إننــا نمفــت انتبــاه العــالم إلــى
القضية الفمسطينية ،ألننا نعتبرىا من أىم مصادر عدم االستقرار في المنطقة".
وأشار أردوغان إلى عظم المأساة الفمسـطينية" ،حيـث ُيقصـف األبريـاء مـن الرضَّـع واألطفـال والنسـاء والشـيوخ
ٍ
ويؤسر الناس في ِ
يؤدي إلـى انتشـار موجـة
أكبر
سجن مفتو ٍح في العالم ،األمر الذي ّ
ويقتمون بشكل جماعيُ ،
غضب ىائمة في كل المنطقة" ،معرًبا عن اىتمامو بالقضية الفمسطينية والفمسطينين لكونيم أشقاؤه وأقرباؤه.
 62جامعة الدول العربية تؤكد استمرار النزعة العدوانية لـ "إسرائيل"
القــاىرة “ -الخمــيج” :اتيمــت الجامعــة العربيــة “إس ـرائيل” بمقابمــة اليــد الفمســطينية والعربيــة الممــدودة لمســالم،
بالتنكر والعدوان واالستيطان والتصعيد ،وتيويد القدس ،مؤكدة استمرار النزعة العدوانية لمكيـان ،ومحممـة إيـاه
م سؤولية تعثر التسوية .وأكد قطاع فمسطين واألراضي العربية المحتمة ،في بيان لو ،أمس ،في بيان بمناسـبة
الــذكرى  54ليزيمــة يونيــو/حزيران  2261،أن االعت ـراف بالدولــة الفمســطينية مــن جميــع دول العــالم ىــو حــق
مشروع لمشعب الفمسطيني يستند إلى ميثاق األمم المتحدة ومبادئيا وق ار ارتيا ،مطالبة برفـع جميـع القيـود التـي
تضعيا بعض األطراف والعمل عمى قبول دولة فمسطين كعضو كامل العضوية في منظومة األمم المتحدة.
الخميج ،الشارقة1021/6/6 ،
تضمان  240ط ًنا من الوقود و 28ط ًنا من األدوية
 61قافمتا مساعدات مصرية لغزة
َّ
طنـا مـن
القاىرةَّ :
تحركت من محافظة السويس المصرية ،صباح اليوم الثالثاء ،ثالث سـيارات محممـة ب ـً 240
السـوالر والبن ـزين ،فــي طريقيــا إلــى غ ـزة لمحاولــة إنيــاء أزمــة نقــص الوقــود بالقطــاع ،حيــث ســتدخل الســيارات
األراضى الفمسطينية عبر معبر رفح.
تحركــت فــى ح ارســة ق ـوات الشــرطة
وقالــت مصــادر ل ــصحيفة "اليــوم الســابع" المص ـرية ّ
إن الســيارات الــثالث ّ
العســكرية فــى طريقيــا لقطــاع غـزة ،ضــمن المحــاوالت المصـرية إلنيــاء معانــاة الفمســطينيين الــذين يعــانون مــن
أن ىذه الكميـة مـن مسـتودعات الجمعيـة التعاونيـة لمبتـرول
نقص البنزين والسوالر والكيرباء ،الفتًا النظر إلى ّ
الكائنة بميناء الزيتيات بالسويس.
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أن ســت ســيارات أخــرى ســتتحرك غـ ًـدا األربعــاء ،مــن نفــس المينــاء إلــى قطــاع غـزة ضــمن
وأضــافت المصــادر ّ
المســاعدات المصـرية لمحاولــة التخفيــف عــن الفمســطينيين بالقطــاع ،رغــم أزمــة الوقــود المســيطرة عمــى الســوق
أن ىذه الكميات متوجية لمستشفيات غزة.
المصرى ،الفتًا إلى ّ
وفــي الســياق ذاتــو؛ قــال المـواء جــابر العربــى ،الســكرتير العــام لمحافظــة شــمال ســيناء ،ورئــيس اليــالل األحمــر
اليوم ّإنو وصل إلى معبر رفح البرى  5شاحنات أدوية من اتحاد األطباء العرب فى طريقيا إلى قطـاع غـزة.
طنــا مــن األدويــة والمس ـتمزمات
وأضــاف العربــى ،فــى يبــان مقتضــب لــو اليــوم ،أن الشــاحنات تقــدر بنحــو ً 23
الطبية لسد العجز فى القطاع ،وجارى إنياء إجراءات دخول األدوية والمستمزمات إلى غزة.
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/6/4 ،
 68خبير صييوني :إختيار المصريين لشفيق يعني إنتياء الثورة واإلبقاء عمى النظام القديم
أن انتخابـات اإلعـادة الرئاسـية المقبمـة سـتكون
أفاد أستاذ العموم السياسية في جامعة "تـل أبيـب" ،إيـال زيسـرّ ،
أن اختيار الفريق أحمد شفيق ،رئيساً يعني انتياء الثورة واكتفاء
عالمة فارقة في التاريخ المصري ،مشي اًر إلى ّ
أن المصـريين ارضــون عــن بقــاء النظــام القــديم،
المصـريين بــالحكم "القاســي" الــذي تمقــاه "مبــارك" ،إضــافة إلــى ّ
أن الثـورة ما ازلـت مسـتمرة
أن انتخـاب الـدكتور محمـد مرسـي يعنـي ّ
مكتفين بعـزل "مبـارك" .وأشـار "زيسـر" إلـى ّ
وسيواصل المصريون النزول إلى الشارع والثورة واالحتجاج.
موقع نيوز ون اإلخباري (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي 1021/6/4 ،1445
" 65فمسطين البرلمانية اإلسالمية" تبحث سبل دعم الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة
عمان :عقدت لجنـة فمسـطين الدائمـة المنبثقـة عـن اتحـاد مجـالس برلمانـات الـدول االسـالمية اجتماعيـا االول
فــي تركيــا يــومي الثــاني والثالــث مــن الشــير الحــالي بمشــاركة االردن وفمســطين الــى جانــب  22دولــة اســالمية
اعضـاء المجنــة .وقـال رئــيس الوفـد البرلمــاني الفمسـطيني المشــارك فـي اجتمــاع المجنـة الحــاج خالـد مســمار ان
االجتماع بحث اخر التطورات المتعمقة بالقضية الفمسـطينية والمعانـاة التـي يواجييـا الشـعب الفمسـطيني تحـت
االحــتالل والحصــار المفــروض عمــى قطــاع غ ـزة ومــا تتعــرض لــو القــدس المحتمــة مــن اعمــال تيويــد وتيجيــر
ســكانيا الشــرعيين وضــرورة تــوفير كافــة اشــكال الــدعم المــادي والمعنــوي لممدينــة المقدســة واىميــا الصــامدين
وتوحيد الجيود االسالمية في دعم التوجو الفمسطيني العالن الدولة المستقمة عبر مؤسسات االمم المتحدة.
وقال ان المجنة انتخبت فمسطين نائبا اول ودائما لرئيس المجنة الذي يتغيـر سـنويا حيـث يتـرأس المجنـة الدولـة
المضيفة الجتماعاتيا التي تعقد سنويا ،مثمما انتخبت بوركينا فاسو نائبا ثانيا لمدة سنة واحدة .وقال انو وجو
الدعوة العضاء المجنة لعقد االجتماع المقبل في رام اهلل بفمسطين.
عمان1021/6/6 ،
الدستورّ ،
 64منظمة العفو الدولية "امنستي" تدعو االحتالل إلطالق سراح المعتقمين اإلداريين
غزة :دعت منظمة العفو الدولية "امنسـتي" االحـتالل اإلسـرائيمي إلـى إطـالق سـراح جميـع المعتقمـين اإلداريـين
الفمسطينيين في سجونيا أو تقديميم لمحاكمة عادلة وسريعة.
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ودعت "امنستي" في تقرير ليـا األربعـاء االحـتالل إلـى ضـرورة عـدم اسـتغالل االعتقـال اإلداري كوسـيمة لقمـع
نشــاطات مشــروعة وغيــر عنيفــة عمــى حــد وصــفيا ،منوىــة إلــى أن المعتقمــين اإلداريــين يتعرضــون لمتعــذيب
ولممارسات أخرى خالل التحقيق معيم.
ووص ــفت المنظم ــة الدولي ــة المعامم ــة الت ــي يتمقاى ــا المعتق ــل اإلداري بالقاس ــية والميين ــة ,مش ــيرة إل ــى اس ــتخدام
االحتالل ذلك كوسيمة عقابية لألسرى بسـبب عمـى إضـرابيم عـن الطعـام او أعمـال احتجاجيـة أخـرى يقومـون
بيا.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1021/6/6 ،
 66مدير األونروا الجديد بغزة :األوضاع المالية ىي األسوأ واستمرار الحصار ييدد االستقرار
غزة ـ أشرف اليور :كشـف السـيد روبـرت تيرنـر مـدير عمميـات ووكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين 'األونـروا' فـي
قط ــاع غـ ـزة أم ــس ع ــن عج ــز كبي ــر يي ــدد عم ــل وكالت ــو الدولي ــة ف ــي تق ــديم خ ــدماتيا لمئ ــات آالف الالجئ ــين
الفمسـطينيين ،وقــال ان األوضـاع فــي القطــاع 'صـعبة لمغايــة' ،وتحــدث عـن الحصــار اإلسـرائيمي وقـال انــو لــن
يكون ىناك استقرار في المنطقة دون رفعو.
وقــال تيرنــر خــالل لقــاء مــع عــدد مــن الصــحافيين فــي مقــر 'األونــروا' فــي مدينــة غ ـزة ان األوضــاع الماليــة
ل ــ'األونروا' ىــي األس ـوأ ،الفتــا إلــى أن الموازنــة العامــة لمنظمــة الدولــة التــي تحتاجيــا لمصــرف عمــى خــدمات
التعميم والصحة والبرامج األخرى بيا عجز يقدر بـ  10مميون دوالر .وأشار إلى أن الموازنة الخاصة ببرنامج
الطوارئ في قطاع غزة بيا نقص كبير في العام الجاري ،بحيث تمقت 'األونـروا' مبمـغ قـدره  53مميـون دوالر،
من أصل  114مميون دوالر .وقال 'اضطررنا ىذا العام لتقميص خـدمات الطـوارئ إلـى  10بالمئـة' ،موضـحا
انو في نفس ىذا التوقيت من كل عام يكون ىناك فرص عمل لتسعة آالف شخص ،مبينا أن ما ىـو موجـود
اآلن فرص عمل لـ  1400شخص فقط.
ومضــى يقــول 'ىنــاك نقــص فــي التمويــل قــدره  10مميــون دوالر نحتاجيــا لش ـراء الم ـواد الغذائيــة التــي نقــدميا
لالجئين ،ولجسر اليوة نحتاج لمبمغ قدره خمسة ماليين دوالر الشير المقبـل لشـراء مـواد غذائيـة لتوزيعيـا ،ثـم
بعد ذلك نحتاج لنفس المبمغ لتوزيع دورة أخرى من المواد الغذائية' .وأكد أنو في حال لم يتم توفير ىذا المبمغ
فإن ذلك سيؤثر بالسمب عمى  140ألف الجئ يقيمون في قطاع غزة.
وتحدث عن خطط تضعيا 'األونروا' لمخروج من ىذا المأزق ،وقـال ان ىـذا الـنقص الجـاد فـي التمويـل دفعيـم
إلــى مراجعــة مصــادر الــدعم ،وتحديــد األولويــات .وكانــت 'األونــروا' قــد وجيــت فــي وقــت ســابق مناشــدة لمــدول
المانحــة لإلس ـراع فــي تقــديم  300مميــون دوالر لممســاىمة فــي اســتمرار خــدماتيا االغاثيــة .وكشــف عــن قيــام
الدول التي تقدم الدعم لـ'األونروا' بالطمب منيم بتغيير سياستيم في برنامج الطوارئ ،من خالل تغييـر مفيـوم
المناشدة في العام .1023
لكنــو رغــم ذلــك قــال انــو ال يــرى حــل ل ــ'المشاكل اإلنســانية' التــي تواجــو ســكان غ ـزة ،وأكــد عنــد حديثــو عــن
الحصــار الــذي تفرضــو إسـرائيل عمــى الســكان منــذ خمــس ســنوات أنــو 'ال مجــال لالســتقرار بالمنطقــة إال برفــع
الحصار' .وقال ان الصادرات اآلن أقل من  4بالمئة عمى ما كانت عميو قبل الحصار الذي فرضتو إسرائيل
عمى غزة في العام  .1001وذكر أن نسبة البطالة انخفضت قميالً عن ما كانت عميو فـي العـام  ،1020بعـد
أن تم فتح أسواق عمل خالل بناء وحدات سكنية ،لكن النسبة صعدت مؤخ اًر.
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وسألت 'القدس العربي' السيد تيرنر حول إن كانت األزمـة الماليـة ،وقمـة أمـوال المـانحين تـأتي ضـمن مخطـط
مـن قبـل بعـض الــدول المانحـة إلنيـاء تفـويض 'األونــروا' دوليـاً بشـطب بنـد اإلغاثــة والتشـغيل مـن صــالحياتيا
والقضــاء عمــى ممــف الالجئــين ،خاصــة فــي ظــل مشــاريع ق ـوانين تقــدم فــي الكــونغرس األمريكــي لــتقمص ىــذا
ال ــدعم ،فق ــال 'ال زال ل ــدينا األم ــل ف ــي أن نحص ــل عم ــى خمس ــة مالي ــين دوالر ،لشـ ـراء غ ــذاء لتوزيع ــو عم ــى
الالجئين الشير المقبل' .وأضاف يرد بدبموماسية 'لكن الواليات المتحدة لم توقف مساعداتيا لنا ،وال تزال تعد
أكبر المانحين' .لكنو قال ان 'الخـوف ربمـا يكـون مـن خـالل عـدم قـدرتنا مسـتقبالً عمـى تقـديم الخـدمات بـنفس
المستوى السابق' ،وعبر عن خشيتو من أن ال يكون المستقبل مشرقاً كثي اًر.
وأوضــح أن 'األونــروا' تنتظــر موافقــة إس ـرائيل إلدخــال م ـواد بنــاء لتشــدد وحــدات ســكنية فــي القطــاع ،وبــين أن
المنظمــة الدوليــة وزعــت  10مميــون منــذ الحــرب عمــى قطــاع غ ـزة فــي عــام  1002حتــى اآلن ضــمن برنــامج
إصالح البيوت المتضررة .
القدس العربي ،لندن1021/6/6 ،

 67باريس :اقتحام مقر اتحاد الكرة الفرنسي لممطالبة باإلفراج عن معتقل فمسطيني
(أ .ف .ب ) :دخــل نحــو  30ناشــطاً حقوقي ـاً ،أمــس ،مقــر االتحــاد الفرنســي لك ـرة القــدم فــي بــاريس لممطالبــة
بــاإلفراج عــن العــب كـرة القــدم الفمســطيني محمــود السرســك المعتقــل فــي ســجون االحــتالل الصــييوني .وكبــل
ناشطون أنفسيم في مقر االتحاد الواقـع فـي شـارع غرونيـل فـي الـدائرة ال  42فيمـا عمـق آخـرون الفتـات عنـد
مدخل االتحاد كتب عمييا “أفرجوا عن األسرى الفمسطينيين ،أفرجوا عن محمود”.
ورداً عمى سؤال ل “فرانس برس” قال االتحاد الفرنسـي لكـرة القـدم إنـو “ال يمكنـو اتخـاذ موقـف فـي ىـذا الشـأن
ألنو ال يتدخل لدى الحكومات األجنبية” .وقال متحدث “تعيدنا نقل الممـف الـذي رفعـو الناشـطون إلـى الـو ازرة
المكمفة الرياضة الفرنسية”.
الخميج ،الشارقة1021/6/6 ،
" 68العنوسة" تقمق اإلماراتيين ...و"صندوق الزواج" أحد الحمول
أبوظبي  -أ ف ب :يتصاعد القمق في المجتمع اإلماراتي المحافظ والمحاط بأكثرية من الوافدين ،إزاء ظاىرة
تأخر سن الزواج بين المواطنات ،وىي ظاىرة يعزوىا البعض الى عوامل مثل ارتفاع الميور والزواج من
أجنبيات والتكاليف المرتفعة لمزواج نتيجة انتشار البذخ في األعراس ،إضافة الى دخول المرأة سوق العمل.
وفيما أصبح متوسط سن الزواج لمفتيات في الغرب  30سنة ،ما زالت ىذه السن في الخميج ينظر إلييا عمى
انيا عتبة الدخول الى «العنوسة».
وأطمق «المجمس الوطني االتحادي» نقاشاً عاماً متواصالً منذ أسبوعين في وسائل اإلعالم المحمية وشبكات
التواصل االجتماعي إليجاد حمول لتأخر زواج اإلماراتيات .ووصف العضو في المجمس مصبح سعيد
الكتبي ،نسبة «العنوسة» بأنيا «مقمقة» .وأوضح ان اإلحصاءات أكدت وصول النسبة الى ما بين  60و61
في المئة من اإلماراتيات .ووصل عدد العازبات المواتي تجاوزن الثالثين الى  214ألفاً من أصل  251ألف
ىو العدد االجمالي لالماراتيين.
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وتقدم السمطات اإلماراتية شتى أنواع الدعم لممقبمين عمى الزواج ،خصوصاً من خالل «صندوق الزواج»
الذي يمنح نحو  10ألف درىم ( 22ألف دوالر) لممواطنين المقبمين عمى الزواج وتنظيم أعراس جماعية،
فيما ُح ّدد رسمياً سقف لمميور .إال ان ىذا السقف المحدد بـ 25ألف دوالر ال ُيحترم في بعض األحيان.
ويتحدث بعضيم عن مطالبة األىالي بميور غير رسمية قد تصل إلى نحو نصف مميون درىم أو أكثر
( 234ألف دوالر).
وبحسب الكتبي ،ىناك معتقدات أسرية ساعدت عمى تضخيم الظاىرة ،إذ «ال يزال ىناك من ييتم باألصول
القبمية ،وبعض األسر ترفض زواج البنت الصغيرة قبل الكبيرة .ومع تزايد نسبة الطالق ،أخذت األسر
تشترط «مؤخر صداق» عالياً لمطالق كضمانة».
ويشير التقرير الرسمي الصادر عن «مركز البحوث واإلحصاء» الى أن نسبة زواج إماراتيين من أجنبيات
بمغ  10في المئة من الزيجات عام  .1020واعتبر الكتبي أن ىذه النسبة «كبيرة ،خصوصاً أن نسبة
العنوسة كبيرة» أيضاً .وفيما تتساىل األعراف مع الرجل الراغب في الزواج من اجنبية ،تتشدد مع المواطنة
الراغ بة في أمر مماثل ،لكن في كل األحوال ينظر المجتمع الى الزواج من أجنبية كعامل ييدد استدامة
اليوية الوطنية.
الحياة ،لندن1021/6/6 ،

 69تغييرات بنيوية في شكل العمميات العسكرية الصييونية تشمل المفاجآت والحسم السريع و"المؤلم"
ترجمــة مركــز د ارســات وتحميــل المعمومــات الصــحفية :نقــل الم ارســل العســكري الصــييوني "أميــر بوحبــوط" عــن
أي معركــة محتممــة مــع "إس ـرائيل" ،تتطمــب تقــديم إشــعار
محافــل اعتبرىــا مطّمعــة فــي ىيئــة أركــان الجــيش ّ
أن ّ
ممــا حصــل فــي الح ـربين
وتوصــيف لمحــرب المقبمــة ،س ـواء كانــت فــي لبنــان أو غ ـزة ،ستتضـ ّـمن ض ـربة أقــوى ّ
السابقتين 1006 ،و ،1001مرجحاً فرضية تسمى "البجع األسود" التي تنطوي عمى توقّع حدث استثنائي ذي
تأثير كبير لم يكن باإلمكان توقّعو ،وكيفية االستعداد لو.
وبالتــالي فــإن قيــادة الجــيش تعتقــد أن بإمكانيــا الســيطرة عمــى منــاطق إطــالق صـواريخ قصــيرة المــدى ،والحــاق
اليزيم ــة بأع ــدائيا ،كقت ــل نش ــطاء وأخ ــذ أس ــرى ،والعث ــور عم ــى وس ــائل قتالي ــة ،وت ــدميرىا ،كم ــا البن ــى التحتي ــة
يتحضــر ليــا الجــيش ممخصــيا :ســننزل بيــم ضـربة قاســية جـ ّـدا تفقــدىم
الواســعة ،وبالتــالي ىنــاك فكـرة عمالنيــة
ّ
جداً.
الرغبة بمواجيتنا عمى مدى طويل ّ
وأشــار "بوحبــوط" أن ىــذه الثقــة الســائدة فــي ىيئــة األركــان مســتقاة باألســاس مم ـا يغرســو رئــيس ىيئــة األركــان
ـؤدي لحسـم
العامة "بيني غانتس" ،وتأكيده عمى حتمية القتـال فـي الب ّـر ،متـداخالً مـع عمميـات مـن الج ّـو ،مـا ي ّ
ّ
المواجية مع حزب اهلل أو حماس ،بصورة واضحة وسريعة في آن واحد معاً.
توجيـوا لإلســتراتيجية
وأوضــح "بوحبــوط" أن أعــداء "إسـرائيل" جمــيعيم يعممــون بشــأن تفـ ّـوق ســالح الجـ ّـو ،ولــذا ّ
بكميات كبيـرة ،ويمكنـو الوصـول لكافـة
الدفاعية التي تشمل استخدام السالح الذي ال يصيب ىدفو بدقّة ،لكن ّ
األراضي الصييونية.
كميـات السـالح التـي بحوزتـو سـتوجد نوعيـة وميـزة ،فحـزب اهلل وحمـاس وغيرىمـا ،كمـا
ـدو يق ّـدر ّ
أن ّ
كما أن الع ّ
وحادة تحمل ليم النصر.
"إسرائيل"،
يحضرون لحرب قصيرة ذات ضربة واسعة ّ
ّ
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لـذا ،بـدأوا حممـة شـرائية تشـمل صـواريخ مضــادة لمـدبابات مـن األكثــر تط ّـو اًر فـي العــالم ،صـواريخ دفـاع جـ ّـوي،
وأجيزة تشويش عمـى ال ـ GPSليتس ّـبب فـي حـرف الصـواريخ الدقيقـة عـن ىـدفيا ،والقيـام بيجـوم إعالمـي عمـى
"إسرائيل".
الموجــو عبــر الـ ـ GPSالــذي سيصــيب روضــة أطفــال لبنانيــة ،أو
أن صــاروخ الجــيش
ّ
ومــن الواضــح لمجميــع ّ
سيحد من وطأة القتال إلى درجة إيقافو.
فمسطينية،
ّ
الضربة األولى
الجو سينجح في غضـون سـاعات بتـدمير المنظومـات
وىناك ثقة مفرطة داخل الجيش الصييوني بأن سالح ّ
غالبيتيــا داخـل منــاطق عمرانيـة مكتظــة
يتوجـو إلــى أىـداف أخــرى سـتكون
ّ
الدفاعيـة لتمـك المنظمــات ،ومـن ثـ ّـم ّ
سيتوجب عميـو العمـل فـي عـدد واسـع مـن المنـاطق بشـكل متـزامن ،بغيـة زيـادة حجـم الضـربة
بالس ّكان ،ولذلك
ّ
األولى ،ولن ينفّذ أي عممية عمى مراحل خالفاً لحربي لبنان الثانية ،والرصاص المصبوب.
وحذر "بوحبوط" من تكرار خطأ تمك الحربين السابقتين ،والمتمثل بانتظار المستويات المسئولة في الصعيدين
ـادة
أن العنـ ـوان العـ ـريض ل ــدى الج ــيش "ضـ ـربة ناري ــة ح ـ ّ
ماىي ــة ّ
العس ــكري والسياس ــي ،لي ــروا ّ
ـدو ،وبم ــا ّ
رد الع ـ ّ
وقصيرة" ،فسيكون مطموبا من الجيش الدقّة في تدمير األىداف.
وستشمل باقة األىداف في مناطق العدو ،عائمة المنظومات النارية المختمفة التي بحوزتو ،منظومـات الـتح ّكم
والسيطرة ،منظومات البنى التحتية واإلنشاءات ،مراكز قيادية ،مواقع طاقة ،جسور ،ومراكز دعم قتال.
أكثـر مـن ذلـك ،نقـل "بوحبــوط" خـالل حضـوره لجمسـة تقيـيم عمميــاتي عـن بعـض الضـباط رفيعـي المســتوى أن
بكميــات ىائمــة فــي مخــازن
ـام ّ
نقطــة ضــعف الجــيش ســتكون فــي فت ـرة تكـ ّـدس وت ـراكم المــادة االســتخبارية الخـ ّ
الجيش.
االستخبارات الميدانية
ولذلك فإن اإلستخبارات الميدانية تستند اليوم إلى  3عناصر مركزية:
األول يشمل استخبارات األىداف ،انتقال مـن صـورة وضـع العـدو إلـى صـورة وضـع األىـداف،
.2
الجزء ّ
وسيطمب من شعبة االستخبارات بقيادة "أفيف كوخافي" تأمين إحداثيـة مـن  21رقمـاً عمـى ىيئـة صـورة تسـمح
ُ
محدد يوجد صاروخ في أسفمو ،أو صالون منزل يسـتخدم
جوي أو مدفعي ،كبيت ّ
بتحويل المعمومة إلى ىدف ّ
محممــة بالصـواريخ مركونــة فــي باحــة المنــزل ،أو حتــى غرفــة عمميــات تقــع فــي الطــابق
مركــز قيــادة ،أو ســيارة ّ
الرابع داخل مبنى من  10طبقة.
الجــزء الثــاني يشــمل اســتخبارات أىــداف فــي الوقــت الحقيقــي بمــا يســمح لمجــيش بجمــع معمومــات فــي
1.
بدء من المستوى االستراتيجي حتى المستوى التكتيكي.
الوقت الحقيقي ،وخمق أىداف ً
أن العـدو منـدمج فـي وسـط
.3
البر ،بما ّ
العنصر األخير ىو استخدام السالح الدقيق في سالحي الجو و ّ
س ّكاني ،ويياجم الجيش والجبية الداخمية من عمق مناطق عمرانية مكتظة ،فسيضطر الجيش لزيـادة مسـتوى
ـورطين ،وىــذه نقطــة ضــعف إضــافية يعانييــا الجــيش فــي عــالم
الدقــةّ ،
وتجنــب األخطــاء عبــر المـ ّ
ـس بغيــر المتـ ّ
البر والبحر.
الجوّ ،
السيطرة والرقابة ،والتواصل بين مختمف األذرع في ّ
لكنــو ال
ويشـرح "بوحبـوط" ذلـك بـالقول :قـد يكـون لـدى الجـيش الصـييوني منظومـة نيـران واسـتخبارات ممتـازةّ ،
يتمكن من إيصال المعمومات إلـى الطـائرة أو السـرب فـي الوقـت الحقيقـي ،عنـدىا قدرتـو ال تسـاوي شـيئاً ،وقـد
لكنو ال يوصل محاكاة صورة أو إحداثية دقيقة ،عندىا ستقمع الطائرات مـع
متميزةّ ،
يكون لديو منظومة نيران ّ
ذخيرة من نوع ما إلى أىداف من نوع آخر.
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ـأن عـالم المفاجــآت فــي األجيـال الســابقة مـن قتــال الجــيش المـس المنــاورة عمــى
ويخـتم بــالقول :يجـب اإلقـرار بـ ّ
الدوام ،ألن قدرتـو عمـى خمـق المفاجـأة عبـر المنـاورة ماضـية نحـو التالشـي بسـبب األقمـار الصـناعية ووسـائل
العدو من توازنو.
العدو ،ولذلك فيو مدعو لصنع المفاجأة إلخراج
المتقدمة لدى
الجمع
ّ
ّ
ّ
كما ّأنو مطالب بخمق عنصر المفاجأة في مجـاالت أخـرى ليسـت بالضـرورة مجـال المنـاورة ،واال فـإن الجـيش
المستقبمي.
يتحضر بشكل أساسي لمفاجآت في ميدان المعركة
سيصبح كـ"اإلوز األسود" الذي
ّ
ّ
موقع الجيش الصييوني
العدد (1021/06/04 )1445
" 70شاىد" تصدر التقرير السنوي عن أوضاع الالجئين الفمسطينيين في لبنان 1022
في لبنان اثنا عشر مخيماً فمسطينياً رسمياً ،والعديد من التجمعات الفمسـطينية المنتشـرة عمـى جميـع األ ارضـي
المبنانية ،ويبمغ عدد سكان ىذه المخيمات والتجمعات الفمسطينية حسب اإلحصاءات األخيرة لألونروا (لنياية
عام  )1022نحو  544000نسمة %43 ،منيم يعيشون في المخيمات.
ما زالت مساحة جميع المخيمات عمى حاليا منذ أُنشئت مطمع الخمسينات مـن القـرن الماضـي .كـان مجمـوع
الالجئــين الفمســطينيين فــي لبنــان عــام  2240آنــذاك حســب تقــارير األونــروا ال يتجــاوز  211600نســمة ،أمــا
اليوم فقد تضاعفت األعداد عدة مرات ،حيث ال تتجاوز مساحة أكبر مخيم  2.4كمم" 1عين الحموة نموذجاً"،
الذي يسكنو ما يزيد عمى  10ألف نسمة مسببةً ازدحاماً ديموغرافياً وكثافة سكانية عالية جداً.
يراوح مجموع فاقدي األوراق الثبوتية في المخيمات ما بين  5100إلى  4000نسمة .ولـيس لـدى األونـروا أو
الدولة المبنانية أي إحصاءات رسمية محددة عن عدد ىذه الفئة.
الواقع االجتماعي واالقتصادي لممخيمات الفمسطينية في لبنان:
تع ــاني المخيم ــات والتجمع ــات الفمس ــطينية ف ــي لبن ــان مش ــاكل اجتماعي ــة واقتص ــادية معق ــدة نتيج ــة اإلىم ــال
ألوضاع الالجئين الفمسـطينيين مـن قبـل الدولـة المبنانيـة بعـد  65سـنة مـن المجـوء القسـري ،فمـا ازلـت القـوانين
والقـ ـ اررات الت ــي تص ــدر ع ــن المجم ــس الني ــابي المبن ــاني وع ــن المؤسس ــات الحكومي ــة المبناني ــة بش ــأن الالجئ ــين
الفمسطينيين تتعارض مع الكثير من معايير حقوق اإلنسان.
القوانين والق اررات المبنانية:
§ تتســم بــالتمييز العنصــري وتتنــاقض مــع المواثيــق والعيــود الدوليــة ،وخصوص ـاً "اإلعــالن العــالمي لحقــوق
اإلنســان" و"العيــدين الــدوليين لمحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة" ،التــي
تمنع كافة أشكال التمييز العنصري ،وتتنافى ىذه الق اررات أيضاً مع االتفاقيـات والعيـود العربيـة الصـادرة عـن
جامعــة الــدول العربيــة لجيــة "معاممــة الالجئــين الفمســطينيين فــي الــدول المضــيفة معاممــة المـواطنين" .رغـم أن
لبنــان عضــو مؤســس فــي جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة األمــم المتحــدة وممتــزم المواثيــق والق ـ اررات الناتجــة
منيما ،فالالجئون الفمسطينيون في لبنان ال يزالون حتى اآلن محرومين أبسط "الحقوق" .فال يحق ليم العمـل
في جميع المين الحرة كاليندسة والطب والمحاماة والصيدلة وقيادة السيارات العمومية.
§ إن التعــديالت القانونيــة التــي أقرىــا المجمــس النيــابي المبنــاني فــي  1020/1/21بخصــوص الســماح لالجــئ
الفمســطيني بممارســة بعــض الميــن الحرفيــة واإلداريــة ،جــاء مبتــو اًر وال يمبــي الحــد األدنــى مــن الحقــوق المدنيــة
واالقتصادية واالجتماعية لالجئين الفمسطينيين.
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§ ال يخـ َّـول العامــل الفمســطيني االســتفادة مــن صــندوق الضــمان االجتمــاعي أســوةً بالعــاممين المبنــانيين ،بــل
اشــترط إنشــاء صــندوق خــاص مســتقل ،يكــون تمويمــو مــن االشــتراكات العائــدة مــن العمــال الفمســطينيين ،وىــو
يمكــن أن يغطــي فقــط تعويضــات نيايــة الخدمــة ،واصــابات العمــل ،ويحــرميم االســتفادة مــن ضــمان المــرض
واألمومة والتقديمات العائمية.
§ اشتراط حصول العامل الفمسطيني عمى إجازة عمل مجانية ،لكنيا تحتاج إلى آليـات وتعقيـدات بيروقراطيـة
تجعل الحصول عمييا أم اًر صعباً في معظم األحيان.
§ إن التعديالت التي أجريت فـي مجمـس النـواب عمـى قـانوني الضـمان االجتمـاعي والعمـل والتـي أشـير إلييـا
ســابقاً ،تحتــاج إلــى م ارســيم تطبيقيــة .وكمــا يبــدو ،فــإن تنفيــذ ىــذين التعــديمين (عمــى الــرغم مــن المالحظــات
الجوىرية عمييما) مرتبط بقرار إداري يصدر عن وزير.
§ لــم يتغيــر شــيء عمــى حريــة الفمســطينيين فــي التنقــل ،فمــا ازلــت اإلج ـراءات األمنيــة المتخــذة حــول معظ ـم
المخيمات الفمسطينية عمى حاليا مع ارتفاع وتيرتيا في الكثير من األحيان ،مـا يقيـد حركـة سـكان المخيمـات
دخوالً وخروجاً ،األمر الذي يتعارض مع حقيم في التنقل والعمل ويسبب ضغوطات نفسية ىائمة.
§ منــع تممــك الالجئــين الفمســطينيين ألي عقــار ،ولــو شــقة ســكنية واحــدة خــارج المخيمــات تحــت مبــررات منــع
التوطين أو التجنيس ،وىـذا بالمقابـل يشـكل أزمـة ديموغرافيـة واجتماعيـة بالغـة الصـعوبة لألجيـال الجديـدة فـي
المخيمـ ــات .فـ ــال المخيمـ ــات عـ ــادت تتسـ ــع لإلعمـ ــار ،وفـ ــي الوقـ ــت نفسـ ــو ممنـ ــوع التممـ ــك خـ ــارج المخيمـ ــات،
والمحصمة ليذا الواقع ىو ارتفاع نسبة العنوسة وسـط الشـباب والفتيـات ،ومـا لـذلك مـن انعكاسـات سـيئة عمـى
الواقع االجتماعي عموماً.
األوضاع االجتماعية واالقتصادية داخل المخيمات
§ ت ارجــع خــدمات األونــروا فــي شــتى المجــاالت الصــحية ،واإلغاثيــة ،والتعميميــة ،والبنيــة التحتيــة ،واإلعمــار
وغيرىــا ،زاد مــن معانــاة الالجئــين ،وارتفعــت نســبة الفقــر والعــوز فــي المخيمــات ،حيــث أظيــرت نتــائج المســح
االجتمــاعي الــذي أجرتــو األونــروا فــي المخيمــات الفمســطينية ،بالتعــاون مــع مؤسســة عصــام فــارس بالجامعــة
األمريكية في نياية عام  ،1020أن  %64من الالجئين الفمسطينيين في المخيمات يعيشون دون خط الفقر،
و %1ىم دون الفقر المدقع ،فضالً عن أن نسبة البطالة تصل إلى .%46
§ تقدر المنازل التـي تحتـاج الـى إعـادة بنـاء وتـرميم مـا يقـارب  5600منـزل ،والمئـات منيـا ال تصـمح لمسـكن
اآلدمــي وىــي ميــددة بالســقوط فــوق رؤوس ســاكنييا ،وىــذا مــا حصــل فــي مخــيم البــرج الشــمالي مــع الالجــئ
الفمســطيني محمــود ف ـريح أبــو يوســف بتــاريخ  ،1022/2/1حيــث نقــل إلــى المستشــفى ج ـراء ســقوط قطــع مــن
سقف المنزل فوق جسده ،وكذلك انييار ثالثة منازل في مخيم برج البراجنة في شير  ،1022/20فضالً عن
التجمعــات األخــرى مثــل تجمــع جــل البحــر ،حيــث ّأدت العواصــف واألمـواج العاتيــة التــي ضـربت لبنــان العــام
الماضي الى تضرر العديد من منازلو ،ومـا ازلـت السـمطات المبنانيـة تُمـارس عمييـا سياسـة المنـع والتقييـد .وال
يسمح بإدخال مواد البناء وترميم المنازل إال بقيود مشددة.
§ تشـكو معظــم المخيمــات فــي الوقـت الحــالي مــن امــتالء المقـابر ،وعــدم وجــود أيــة مسـاحة أخــرى داخــل ىــذه
المخيمات لدفن الموتى الجدد ،ما يضطر البعض إلى فتح القبور القديمة والدفن فوقيا مرة أخرى .والكثير قد
يضطر إلى نقل المتوفى مسافات بعيدة لمبحث عن مكان لمدفن ،فضالً عن دفع مبالغ قد تصـل إلـى مميـوني
ليرة لبنانية وىذا قد يرىق معظم العـائالت ماديـاً ،فـي ظـل مـا أل ّـم بيـا مـن مصـاب ،وخصوصـاً فـي حالـة وفـاة
رب العائمة.
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§ تقـادم شـبكات الكيربــاء وعـدم قــدرتيا عمـى تغطيــة احتياجـات األىـالي ،وخاصـةً فـي فصــل الشـتاء ،وتــداخل
شـبكات الكيربــاء مــع أنابيــب الميــاه فـي معظــم مخيمــات بيــروت "بــرج البراجنـة وشــاتيال نموذجـاً" ،مــا َّأدى الــى
سقوط العديد من الضحايا صعقاً بالكيرباء.
§ تأثّر الالجئين الفمسـطينيين فـي لبنـان بـالقيود التـي فرضـتيا دول الخمـيج عمـى مـنحيم تأشـيرات اإلقامـة ،مـا
جعل نسبة الفقر والبطالة ترتفع ،باإلضافة إلى عدم تجديد إقامات الكثير من الذين لدييم أعمال ىناك.
ف ــي ظ ــل ى ــذه المعان ــاة ،نف ــذ الالجئ ــون الفمس ــطينيون خ ــالل ع ــام  1022سمس ــمة طويم ــة م ــن االعتص ــامات
واالحتجاجات عمى سياسة األونروا ،وقد طالب المحتجون بما يأتي:
§ طالــب المحتجــون األونــروا بتحســين الخــدمات فــي شــتى القطاعــات "الصــحية ،التعميميــة ،اإلغاثيــة ،البنيــة
التحتية".
§ المطالبة بتوفير مساحات إضافية تخصص كمقابر لدفن الموتى من أبناء المخيمات.
المصدر :المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان «شاىد»
الجئ نت1021/6/6 ،
 72مغزى التقييم األمني اإلسرائيمي لمتطورات في الضفة والقطاع

د .عدنان أبو عامر
بصورة مفاجئة ،وبدون مقدمات ،حذر رئيس جياز "الشاباك" اإلسرائيمي" ،يـورام كـوىين" ،أن يـؤدي عـدم قيـام
المعاديـة المنطمقـة مـن قطـاع غـزة ،إلـى مواجيـة فـي المسـتقبل
"إسرائيل" بنشاطات ىجوميـة إلحبـاط العمميـات ُ
ذات نطــاق أوســع وحجــم أكبــر ،خاصــة وأن الســنة األخي ـرة تشــيد توجيــا متصــاعدا نحــو تنفيــذ عمميــات بــدون
استخدام وسائل قتالية نارية.
وأضــاف :ىنــاك حالــة مــن زيــادة التســمح فــي القطــاع ،ويوجــد لــدى الشــاباك مئــات األىــداف النوعيــة فــي كافــة
أنحاء القطاع استنادا لمعمومات استخبارية نوعية ،وعندما يحين الوقت سيكون باإلمكان قصفيا جوا وب اًر ،ما
يعني أن غزة تشكل تحديا عمالنيا واستخباريا جديا ،خاصة منذ خروج الجيش منيا.
ممخــص حــديث "كــوىين" مــؤداه أن قطــاع غ ـزة بــات يشــكل "مخزن ـاً" عمالق ـاً لموســائل القتاليــة ،وبحــوزة حركــة
حماس نحو  1آالف صاروخ يتـراوح مـداىا بـين  50-5كيمـومتر ،وىنـاك أنبـاء عـن صـواريخ يزيـد مـداىا عـن
ذلك ،ويتوفر لدييا  24ألف ناشط عسكري.
كمــا أن بعــض القــدرات العمالنيــة لحركــة حمــاس أفضــل بكثيــر مــن تمــك الموجــودة لــدى حــزب اهلل ،فــي حــين
يوجد لدى حركة الجياد اإلسالمي  4آالف مقاتل ،وأن ليبيا غدت تشكل بوابـة جديـدة إلـى جيـنم ،لـدورىا فـي
تيريــب كميــات كبي ـرة مــن ص ـواريخ الكتــف والص ـواريخ إلــى قطــاع غ ـزة ،ممــا أدى لوجــود فــائض مــن الوســائل
القتالية المتطورة بكميات أدت النخفاض أسعارىا.
• العمميات اليجومية
مــاذا يعنــي ذلــك مــن الناحيــة العممياتيــة؟ القــارئ لمــا وراء الســطور التــي ذكرىــا مســئول أمنــي بحجــم "كــوىين"،
يخرج بخالصة مفادىا أن قدرات اإلنتاج العسكرية تتطور في قطاع غزة ،وتشـمل إنتـاج الصـواريخ وتطويرىـا
لكي يصل مداىا إلى منطقة المركز في "إسرائيل" ،وتحديداً تل أبيب وغوش دان.
وبالتالي ،فإن ىدف قوى المقاومة الفمسطينية ليس احتالل "إسرائيل" ،بل خمق قدرات ردع ضدىا ،ولذلك فإن
غيــاب العمميــات والنشــاطات اليادفــة إلحبــاط العمميــات المســمحة فــي غـزة ،ســتجبر "إسـرائيل" فــي النيايــة عمــى
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التعامل مع منظومات معادية في غزة ذات حجم كبيـر وانتشـار واسـع ،ولـذلك فـإن التـردد ال يتعمـق بمـا نعمـل
ضدىا أم ال ،بل بطبيعة رد فعل الطرف اآلخر ،والخشية من حشر المواطنين داخل المالجئ.
فضال عن ذلك ،فـإن التـردد اإلسـرائيمي فـي توجيـو ضـربات ىجوميـة يـأتي متزامنـاً مـع التصـاعد المسـتمر فـي
قـدرات حمــاس العســكرية ،كونيــا المنظمــة المييمنــة ،بادعــاء أن  %40مــن العمــل المســمح فــي الضــفة الغربيــة
ىــو نتيجــة نشــاطيا ،بعــد اعتقــال  11مجموعــة خططــت لتنفيــذ عمميــات اختطــاف ،بينيــا  21تابعــة ليــا ،فيمــا
شيد العام األخير اعتقال  1000فمسطيني ،وصفيم بـ"الناشطين" ،بينيم  100-200معتقل إداري.
كمـا أن ىنــاك إشــارات مت ازيــدة تفيــد بوجــود نشــاطات وتجمعـات فمســطينية مســمحة لمعمــل ضــد "إسـرائيل" ،وىنــا
يجــدر الحــديث عــن كشــف األجي ـزة األمنيــة اإلس ـرائيمية النقــاب عــن اعتقــال  13مجموعــة مســمحة فــي الضــفة
الغربيــة خططــت لتنفيــذ عمميــات فــي اآلونــة األخيـرة ،معظميــا تشــكل بنيــة تحتيــة لحركــة حمــاس التــي ارتفعــت
وتيرة محاوالتيا لتنفيذ عمميات باستخدام األسمحة.
إلى جانب ذلك ،يتزايد الحديث اإلسرائيمي فـي اآلونـة األخيـرة عـن عـودة بعـض مـن األسـرى المطمـق سـراحيم
في إطار صـفقة التبـادل إلـى نشـاطيم السـابق فـي األجنحـة العسـكرية لممقاومـة ،لكـن الحـديث يـدور اآلن عـن
عدد محدود جدا.
في ذات السياق ،يمكن اإلشارة إلى حالـة الرضـا اإلسـرائيمي مـن التعـاون مـع أجيـزة أمـن السـمطة الفمسـطينية،
"جيدا ومفي ًـدا" ،لكنـو يتـأثر بـاألجواء فـي الشـارع واإلعـالم والـرأي العـام والوضـع
باعتبار التنسيق األمني معيا ً
االقتصادي.
ورغم أن عناصر السمطة الفمسطينية يعممون ضد "شبكات العمل المسمح" ،ويقومون بالتيدئة والتحـذير ،وفـي
حال إطالق إنذار معين من قبل "إسرائيل" ،فإنيم يتصرفون ،ألن األمر يخدم مصالحيم أيضا.
فمسطين أون الين1021/6/5 ،
 71عن "المصالحة الفوقية"  ..الحكومة والمنظمة واالستراتيجية البديمة

عريب الرنتاوي
من بين جميع الممفات التي يجري تداوليا بين فرقاء المصالحة الفمسطينية وأطرافيا ،يبدو ممـف إعـادة ىيكمـة
منظمة التحرير الفمسطينية ،أكثرىـا أىميـة مـن الناحيـة االسـتراتيجية ،مـع أنـو الممـف األقـل إثـارة لالىتمـام مـن
قبــل الفرقــاء والمتــابعين ،حيــث تنصــرف األنظــار جميعيــا ،إلــى “مشــاورات” تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة
برئاسة الرئيس محمود عباس ،والمؤسف حقاً أن قطبي المصالحة واالنقسام ،ينخرطان بنفس السوية في لعبة
تيم ــش “مم ــف المنظم ــة” ،ويولي ــان أىمي ــة أكث ــر لمم ــف الحكوم ــة واجـ ـراءات بن ــاء الثق ــة ،وبدرج ــة متناقص ــة،
لإلنتخابات الرئاسية والتشريعية المفترضة ،ولكل منيما أسبابو الخاصة عمى أية حال.
ـنمار”
بالنســبة لفــتح والســمطة ،مــا زال الرىــان عمــى العمميــة السياســية والمفاوضــات سـ ّـيد الموقــف و”حجــر سـ ّ
االستراتيجية الفمسطينية ،معنى ذلك ،أن السمطة بنظر ىذا الفريق مـا ازلـت “مشـروع دولـة” ،وأن المفاوضـات
ىي الطريق المفضية إلييـا ،إن لـم يكـن اآلن ،فبعـد اإلنتخابـات األمريكيـة ،وكـل مـا عـدا ذلـك مـن تصـريحات
ومواقف حـول “الخيـارات والبـدائل” ،وكـل مـا يم ّـوح بـو مـن أوراق وتيديـدات ،بمـا فييـا ورقـة الـذىاب إلـى األمـم
المتحدة ،تندرج في سياق “سياسة الوىم” ىذه ،وال تخرج عنو أو عميو.
بالنســبة لحمــاس ،فــإن أولوياتيــا ىــو تعزيــز “أمرىــا الواقــع” فــي قطــاع غ ـزة ،وبــأي ثمــن ممكــن ،وألن “األمــر
الواقع” وحده ال يكفي ،فال بد مـن إضـفاء مزي ٍـد مـن “الشـرعية” عميـو ،تحـت جنـاح حكومـة الوحـدة وفـي سـياق
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“المص ــالحة الفوقي ــة” الت ــي تج ــري “ىندس ــتيا” بدق ــة م ــع ف ــتح ،ص ــاحبة المص ــمحة ب ــدورىا ف ــي إدام ــة وض ــعيا
المييمن في الضفة الغربية ،مع أن الجانبين يديران “سمطتين وىميتين” واحدة تحت اإلحتالل واألخـرى تحـت
الحصار.
شـ ـراء الوق ــت وتقطيع ــو ،ىم ــا “مص ــمحة مش ــتركة” لمفـ ـريقين ،األول (ف ــتح) بإنتظ ــار عب ــور س ــحابة التط ــورات
اإلقميمي ــة الض ــاغطة واالنتخاب ــات األمريكي ــة القادم ــة ،والث ــاني (حم ــاس) بانتظ ــار انج ــالء غب ــار االنتخاب ــات
المصرية و”ربيـع العـرب” ومـا يمكـن أن تـأتي بـو تطـورات اإلقمـيم المضـطرب مـن حولنـا مـن تح ّـوالت ونتـائج،
يأمل ىذا الفريق في توظيفيا لصالحو وقطف ثمارىا داخمياً.
تجديد السمطة ومنحيا بعض الشرعية ،ىو مصمحة مشتركة لفتح وحماس ،وتجديد السـمطة و”شـرعنتيا” ىنـا،
ال يتــأتى بــإجراء اإلنتخابــات فقــط ،ىــذا واحــد مــن الســيناريوىات المحتممــة ،أمــا الســيناريو الثــاني ،فيتمثــل فــي
عمـا يمكـن أن
إنجاز “مصالحة فوقية” تمنح الفريقين شرعية ،يستمدىا أحدىم مـن اعتـراف اآلخـر بـو ،فضـالً ّ
يوفره توق الفمسطينيين إلنياء ممف االنقسام الكريو ،بأي ثمن وعمى أية شاكمة حصل ذلك.
ليـذا ال أحــد يــولي أســئمة المصــالحة واالنقســام الرئيســية أي اىتمــام يــذكر ،الميــم أن تتشــكل الحكومــة ،ومجــرد
تشــكيميا ىــو معيــار نجــاح ىــذا المســار ،و”نقطــة العـالّم” الرئيســية عمــى طريقــو ،حتــى وان كانــت حكومــة بــال
صالحيات عمى األرض ،حيث يستأثر كل طرف بإدارة مختمف المرافق األساسية في “مجالو الحيوي” ،حتى
وان كانت حكومة بال برنامج أو لون سياسي (تحـت شـعار برنـامج الـرئيس) ،وحتـى إن ظـل حـال “مؤسسـات
االنقسام وأجيزتو” عمى حالو.
طياتيــا أيــة بشــائر
مــع أن الق ـراءة الحصــيفة لممشــيد الفمســطيني بأبعــاده الراىنــة واالســتراتيجية ،ال تحمــل فــي ّ
لمفمســطينيين ،خصوصـاً لجيــة تمكيــنيم مــن انتـزاع حقي ـم فــي العــودة وتقريــر المصــير وبنــاء الدولــة المســتقمة،
محمـل بالمخـارج والحمـول ،و”خيـار
فـ”خيار المفاوضات” بمغ منذ سنوات طريقاً غير نافذ ،وال يبـدو أن األفـق ّ
تحول إلى “طقس موسمي” يمارس عمى ىامش “اليدنة والتيدئة” بعيدتي المدى ،بانتظار “الترياق”
المقاومة” ّ
اآلت ــي م ــع نسـ ـائم الربي ــع العرب ــي ورياح ــو الش ــديدة ،والح ــل الني ــائي ال ــذي تتجم ــع مالمح ــو ف ــي أف ــق السياس ــة
اإلسـرائيمية ،ال يزيــد عــن كونــو حاصــل جمــع “الخطـوات اإلسـرائيمية األحاديــة” وفــائض حاجــة نظريــة “ييوديــة
الدولة وديمقراطيتيا”.
المفارقــة الصــادمة فــي المشــيد الفمســطيني ،تتجمــى فــي “ت ازيــد” اىتمـام قطبــي االنقســام والمصــالحة وتزاحميمــا
عمــى الســمطة فــي غ ـزة ورام اهلل مــن جيــة ،و”تنــاقص” أىميــة ىــذه الســمطة فــي “اســتراتيجية النضــال الــوطني
والتحرري” لمشـعب الفمسـطيني مـن جيـة ثانيـة ،فتكـون النتيجـة أن الفـريقين ال يوليـان منظمـة التحريـر وتجديـد
الحركة الوطنية الفمسطينية االىتمام الذي يستحق ،وربما ينتيي “مولد المصالحة” ويبقـى حـال المنظمـة عمـى
حالو ،مع إدماج حماس والجياد في أطرىا ،ومن ضمن سياسة الكوتا والمحاصصات الفصائمية التي نعرف،
ودائما بحجة “تعذر” إجـراء اإلنتخابـات ،فـي الـداخل بسـبب العراقيـل اإلسـرائيمية ،وفـي الخـارج بسـبب صـعوبة
حصر الفمسطينيين وتسـجيميم وتحفظـات الـدول المضـيفة والظـروف األمنيـة ،إلـى غيـر مـا ىنالـك ممـا سـمعنا
ونسمع من حجج وذرائع.
ل ــيس معن ــى ذل ــك أن م ــا يج ــري م ــن حـ ـوارات ومش ــاورات ف ــي الق ــاىرة وعم ــان ،ال ينط ــوي عم ــى أي ــة أىمي ــة،
فالمصــالحة ميمــة حتــى وان كانــت “فوقيــة” ،وحكومــة الوحــدة الوطنيــة تتخطــى أىميتيــا حاصــل جمــع حكومــة
تصـريف األعمــال فــي رام اهلل وحكومـة األمــر الواقــع فــي غـزة ،حتــى وان جــاءت والدتيـا عمــى شــاكمة “حكومــة
كردستان العراق” وطرازىـا ،فأيـة مخـارج أو توافقـات وطنيـة ،تظـل أفضـل مـن اسـتمرار حالـة االنقسـام الكرييـة
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الراىنة ،لكن عمينـا أال نـذىب بعيـداً فـي التفـاؤل والرىـان ،فمـا يجـري مـن حـوارات ومفاوضـات ومشـاورات بـين
ولبيا ،فما زال البحث جاريا في العناوين األقل أىمية في
الفصيمين الرئيسين ،لم يصل بعد إلى متن المشكمة ّ
أجندة العمل الوطني الفمسطيني واستراتيجية ،أما العنـاوين الرئيسـة مـن نـوع ىـذه اإلسـتراتيجية ذاتيـا ،مصـائر
الحركــة الوطنيــة ومآالتيــا ،الســمطة والمنظمــة ،المقاومــة الشــعبية وأشــكال الكفــاح ،مطــاردة إس ـرائيل فــي شــتى
المحافــل الحقوقيــة والدبموماســية ،إعــادة ربــط الشــتات والميــاجر والمنــافي بالنضــال اليــومي لشــعب فمســطين،
واعــادة ربــط القضــية الفمســطينية ببعــدىا القــومي فــي زمــن الربيــع العربــي ،فكميــا عنــاوين خــارج نطــاق البحــث
والتشاور بين الفرقاء ،وكميا عناوين بحاجة لصوالت وجوالت من البحث والحوار والتوافق.
عمان1021/6/6 ،
الدستورّ ،
 78الحرب التي غيرت الحروب

غيو ار ايمند
نتـذكر ىــذا االسـبوع مــرور ثالثــين سـنة عمــى حــرب لبنـان االولــى – وىـي الحــرب االولــى التـي كانــت محـدودة
وغير شاممة ،واالولى التي كانت "حربا اختيارية" واالولى التي تمت في مواجية منظمة وىي منظمة التحرير
الفمســطينية ال فــي مواجيــة دولــة .وىــذه الجوانــب الثالثــة تميــز تغيــر طبيعــة الحــرب – فقــد س ـرنا نشــيد أكثــر
فـأكثر منــذ انتيــت الحــرب العالميــة الثانيــة حروبــا محــدودة ونشـيد قــد ار أقــل مــن الحــروب الشــاممة ،ونشــيد الــى
ذلك عددا يزداد من الحروب بين دولة ومنظمة بدل الحروب التقميدية بين الدول.
وتــدل التجربــة عمــى أن أكثــر الــدول التــي تقــوم بحــروب مــن ىــذا النــوع الجديــد ويمكــن أن نعــد فييــا الواليــات
المتحدة وروسيا وفرنسا وغيرىا ،تجرب ثمن خطأ محاولة القيام ب ـ "حـرب عاديـة" حتـى حينمـا تكـون الظـروف
مختمفة .وقد دفعنا نحن ايضا ىذا الثمن ،والسؤال ىل تعممنا من ذلك.
ان أىم ٍ
درس من دروس حرب لبنان االولى ىو الحاجة الى االعتراف بوجود فرق كبير في نوع الحرب ىذا
بين قدرات الجيش والتوقعات منو مـن قبـل الساسـة ووسـائل االعـالم والجميـور .وتوجـد أربعـة توقعـات طبيعـة
وىــي :توقــع نصــر مطمــق ،وتوقــع نصــر س ـريع ،ونصــر بــال ثمــن كبيــر مــن المصــابين واالمتنــاع عــن المــس
باالبريــاء .وتعتمــد الثالثــة االولــى عمــى التفــوق العســكري الكالســيكي ،وينبــع ال اربــع مــن فيــم ان مــن الميــم فــي
الحرب االختيارية ان نكون عادلين ال أقوياء فقط.
بيــد أن الجــيش ال يســتطيع فــي واقــع االمــر ان يفــي بيــذه التوقعــات ومــن جممــة أســباب ذلــك طبيعــة القتــال،
وحقيقة أنو يتم فـي منـاطق مزدحمـة بالسـكان وبسـبب قيـود أخالقيـة وقانونيـة .قيـل حينمـا خرجنـا بحـرب لبنـان
االولــى انيــا ستســتمر يــومين ،وتغيــرت الصــيغة بعــد ذلــك لتصــبح ثالثـة أيــام ثــم ســتة أيــام .وظننــا ان العمميــة
العســكرية انتيــت ولــم نــدرك أنيــا لــم تكــد تبــدأ وانيــا ستســتمر ثمــاني عش ـرة ســنة اخــرى .وىكــذا حــل التوقعــات
االخرى ايضا.
إن الذي يزيـد فـي الفـرق بـين القـدرات الحقيقيـة وبـين التوقعـات ىـو المسـتوى السياسـي او المسـتوى العسـكري
االعمــى .ىاتــان الجيتــان المتــان تريــدان تجنيــد تأييــد عــام واســع قبــل الحــرب ،تمــيالن الــى ضــمان نجــاح عـ ٍـام
ومستقبل وردي .بيد أنو حينما يبدأ الجميور اسـتيعاب وجـود فـرق كبيـر جـدا بـين الوعـود والنتـائج ،يـرد بخيبـة
أمل عمى اولئك الذين وعدوا .وىذا ما حدث ليا بالضبط في حرب لبنان االولى ،وما حدث لالمريكيين أيضا
بعـد الحـرب فـي العـراق .فقـد أعمـن الـرئيس بــوش النصـر فـي نيسـان  ،1003وكــان ذلـك نصـ ار سـاحقا بحســب
مفاىيم الحرب العالمية الثانية .فقد أبيـدت فـرق صـدام حسـين وسـقط نظامـو ،بيـد أن طبيعـة الحـروب الجديـدة
التاريخ :األربعاء 1021/6/6

العدد1415 :

ص 52

مختمفة .فقد ط أر عمى العدو العراقي تحول من جيش نظامي الـى مجموعـة قـوات عصـابات وارىـاب اسـتمرت
تحارب.
ىل تعممنا الدرس؟ أعتقد أننا تعممناه جزئيا عمى االقـل .ففـي زمـن االنتفاضـة الثانيـة قيـل بـان "دعـوا الجـيش
االسرائيمي ينتصر" ،وكان الجيش حذ ار من اال يجر ويعد بامور ال يمكن تحقيقيا .وزعـم الجـيش زمـن عمميـة
السور الواقي في نيسان  1001أنو ال يستطيع ضـمان االنجـاز المطمـوب اال اذا ُسـمح لـو بتنفيـذ العمميـة مـدة
شير والبقاء بعد ذلك في الميدان شي ار آخر .واىتم الجيش في عممية الرصاص المصبوب في كـانون الثـاني
 1002في احداث مالءمة صحيحة بين التوقعات والقدرات .لكننا نسينا في حرب لبنان الثانية أن نفعل ذلـك
وكانت النتيجة َوفق ذلك.
يجــب اال يكــون االســتنتاج ان اســتعمال القــوة العســكرية غيــر مجـ ٍـد بــل ينبغــي التحقيــق فــي الحــروب بصــورة
مختمفــة :فــالى جانــب التحــذيرات العســكرية العاديــة ينبغــي ان تعطــى العوامــل االخــرى التــي تأثيرىــا فــي نيايــة
االمر اكبر كثي ار من معادلة فرق الطرفين ينبغي أن تعطى وزنا كبيرا.
يديعوت 1021/6/4
وكالة سما اإلخبارية1021/6/4 ،
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