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 بعد ما وجيل  األوراق خلط تعيد الغربية الضفة

  الفلسطينية القضية يعيد الثانية أالنتفاضه

 االهتمامات لتتصدر

 ابوحبله علي المحامي

 

 كيف ، يتهوعدوان بممارساته القبول حتى وال االحتالل بأمر التسليم العالم في شعب الي يمكن ال

 يؤمنو لمستوطنيه العنان ويطلق االستيطان ويوسع االرض يغتصب إحاللي احتالل مع الحال

 لفرض ويسعى األقصى المسجد حرمة وتدنيس المقدسيين عقارات على اليد وضع في الحماية لهم

 ما سياسة منض االشتباه لمجرد الفلسطيني لقتل العنان لجيشه ويطلق ،والمكاني ألزماني التقسيم

 لشعبا ضد  االحتالل حكومة بها تقوم التي تالممارسا هذه ،الفلسطيني الدم باستباحة يعرف

  الثالثة ة الكبرىالنتفاضا إلعالن نيالفلسطيني تدفع الفلسطيني

رة عمليات   إلى لإلشارة" العشب جز  " مصطلح سنوات منذ اإلسرائيليون يستخدم  تاليةمت متكر 

 يحُدث ة  عاد العشب، جز   أن   والواقع الغربية، والضفة غزة،قطاع  في الفلسطينية، المقاومة لقمع

 الراهن، الواقع فهم مسؤولية الفلسطينيين على ،منظ ما متناسقا   األخضر، والعشب األرض لترك

 طويرت يمكن هل: السؤال لكن االحتالل، استمرار يفرضه خيار   أوال   فهي بالمقاومة، يتعلق فيما

 لشعبيةا المبادرات إطار في األمر سيبقى أم مقاِومة، سياسية استراتيجية ضمن فعال ، شامل فهم

 يا ،سياس المطلوب الحقيقي اإلسناد على تحصل ال لكن جماهيرية، حاضنة على تحصل التي

  واستراتيجيا ؟ وتنظيميا ،

 يأتون الجنود أن أي ،"بالمثل الرد" هي الشباب هؤالء بها يؤمن التي الشعبية المقاومة إن  

 تكامل يتقتض التي الشاملة المقاومة مفهوم ووفق بالرصاص، هنا الشعبية فالمقاومة بالرصاص،

اح الشيخ" أنماط من المقاومة، أنواع  . بالقوة الجنود دخول مواجهة مع ،"بيتا"و "جر 

 االقتحاماتو عليهم الخناق وتضيق الفلسطينيون تستهدف التي اإلسرائيلي االحتالل ممارسات إن

 لتوسعوا االستيطاناالستعمار/و واالعتقاالت الفلسطيني الدم استباحة في لوالتغو   ليوميها

 نيلفلسطينيا نفوس في أيقظت قد القدس لسكان القسري والترحيل االراضي ومصادرة االستيطاني
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 أن ؤكدت جديدة مشاعر الثانية النتفاضها بعد العمرية الفئة وبغالبيتهم الشباب جيل وخاصة

 لسطينيالف على والتضييق إال ليس األرض االحتالل هو هدف وان بالسالم راغبة غير "إسرائيل"

 .العنصري الفصل سياسة ممارسة ضمن

 نوفمبر/ الثاني تشرين  من األول  في المقررة 52 اإلسرائيلي للكنيست االسرائيليه االنتخابات إن

 جاء يلياإلسرائ اليمين قوة  وان والتعصب للتطرف يميل اإلسرائيلي المجتمع ان أظهرت ،القادم

 ماو أعمال من "البيد" حكومة به تقوم ما نأو ،السالم بتحقيق راغبة غير "إسرائيل" ان ليؤكد

 ليهع الخناق وتضييق الفلسطيني الشعب لمحاصرة جميعها تهدف وإجراءات قرارات من تتخذه

 جاهت بالتزاماتها الوفاء عن عاجزة وجعلها الفلسطينية الوطنية السلطة إضعاف محاولة ضمن

 ضعافإل وما يؤدي لتحقيقه اإلسرائيلي االحتالل حكومة تسعى ما ضمن وذلك الفلسطيني شعبها

 باألمن العبثو بالفوضى الدفع اجل من وذلك الفلسطينية الوطنية والسلطة المواطن بين ما العالقة

 من هايمكن االحتالل لحكومة مريح وضع إلى يؤدي بما لتحقيقه االحتالل حكومة تسعى ما ضمن

 دويالت إلى الغربية الضفة تقسيم الستكمال الهادف مخططها تنفيذ

 بسبب ،طينيالفلس للشعب والتاريخية الوطنية للحقوق والتنكر( الفلسطينية)  القضية تجاهل إن

 وجوهر لحقيقة فهمها وعدم االسرائيليه القيادة كفاءة عدم أو السياسي، الجبن أو اليأس

 ، االحتالل ضد المقاومة تصاعد السياسة  هذه تداعيات ومن ،تختفي يجعلها لن   الصراع

 ومستوطنين جنود على نار إطالق عمليات أنباء على تقريبا، ليلة، كل "إسرائيل" تَبيت  

 .الغربية ضفةبال فلسطينيين مع مسلحة اشتباكات نتائج على وتستيقظ ،رهابيينإ إسرائيليين

 الكثير تدفع الغربية، الضفة شمالي منطقة في وبخاصة الماضية، األشهر في المتكررة، الظاهرة

ا للتساؤل اإلسرائيليين من  ."جديدة نيةفلسطي انتفاضة" اندالع عتبة على "إسرائيل" كانت إذا عم 

 في يةالمسائ المركزية األخبار ونشرات الصباحية، اإلذاعية البرامج إلى" انتفاضة" كلمة وعادت

 للمدن ةاليومي اإلسرائيلية االقتحامات على رد هو يجري ما إن الفلسطينيون ويقول . "إسرائيل"

 السلطة ضعف عن ناتج أنه تعتبر "إسرائيل" ولكن   الغربية، بالضفة الفلسطينية والمخيمات

 .الفلسطينية

 الضفةب (عسكرية عمليةيسميه )ا ا بشع  ن  اعدو اإلسرائيلي الجيش أطلق الماضي آذار/مارس وفي

 والقرى المدن اإلسرائيليون الجنود يقتحم الحين ذلك ومنذ ،"األمواج كاسر" أسماها الغربية

 لجيشا أركان هيئة رئيس أعلنحيث  ،اعتقال عمليات لتنفيذ ليال، الفلسطينية والمخيمات

 إطار في اآلن حتى فلسطيني 0211 اعتقال مكتوب، تصريح في ،"كوخافي أفيف" اإلسرائيلي

 .العمليةالعدوان/ هذه
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 غياب نع وناجم أمنيا، وليس ،"سياسي" الفلسطينية المشكلة جوهر أن إسرائيليون، خبراء ويرى

 وجود وعدم الفلسطينية للقضية االسرائيلية واألحزاب السياسيين إغفال جراء ،"السياسي األفق"

 .معها للتعامل" سياسية" رؤية أي

 "إسرائيل" رفض جراء ،5102 عام "إسرائيل"و الفلسطينيين بين السياسية المفاوضات وتوقفت

 ألحزابا غالبية وترفض ، الدولتين حل" خيار من وتنصلها ،رضالذي ينهب األ االستيطان وقف

 المحتلة ينيةالفلسط لألراضي االحتالل استمرار وتؤيد مستقلة، فلسطينية دولة إقامة اإلسرائيلية

 .0691 عام

 إلى هايةالن في يقود قد الحالي، الوضع استمرار أن من إسرائيليون ومراقبون سياسيون ويحذر

 ."القومية ثنائية دولة" قيام

 أمام "إسرائيل" أن ،"أحرونوت يديعوت" صحيفة في المحلل ،"يسسخاروف آفي" يرى 

 .0222و 7891 عامي في اندلعتا اللتين السابقتين االنتفاضتين تشبه ال" جديدة حالة"

 ألن انتفاضة، بأنه يجري ما أصف أن أستطيع ال: "األناضول لوكالة يسسخاروف ويقول

 نحن...واسع جماهيري عمل بأنها تتميز 5111 وعام 0691 العام في شهدناها كما االنتفاضة

 ."جديدة حالة أمام شك بال

 اآلن هنشهد ما: "لسنوات المحتلة الفلسطينية األراضي في األحداث ىغط   الذي الخبير وأضاف،

 ليلة كل كونيشتب( الضفة شمالي) وجنين نابلس في خاصة فلسطينيين لمسلحين جيوب وجود هو

 تدخل مرة لك في: "وتابع ، إسرائيلية أهداف على النار يطلقون أو اإلسرائيلي الجيش مع تقريبا

 اعتقال عمليات لتنفيذ تحديدا، ونابلس جنين في مخيمات أو مدن إلى اإلسرائيلية القوات فيها

 ."وقتلى جرحى وهناك نار وإطالق مسلح اشتباك يحدث عمليات، منفذي منازل هدمأو

 ."5111  عام بدأت التي الثانية االنتفاضة منذ نشاهده لم جديد شيء" هذا أن يسسخاروف واعتبر

 خاصةوب الغربية الضفة ومخيمات بمدن شارع كل في فلسطينيون مسلحون هناك اليوم: "وقال

 يحدثس ماذا ندري ال ولكن سيطرته، يُحكم زال ما اإلسرائيلي الجيش أن وصحيح الضفة، شمالي

  " غدا

 قضية ناكه ليست أنه لو تتمنى هي الفلسطينية، القضية تتجاهل "إسرائيل": "يسسخاروف وقال

 ما إذا" :وأضاف ، آخر   أمرا يقول حاليا الغربية الضفة في نشهده الذي الوضع ولكن فلسطينية،
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 سطينيينالفل أن أو موجودة غير أنها يعني ال فهذا الفلسطينية، القضية تتجاهل "إسرائيل" كانت

 ."موجودين غير

 نم ينبع" الهجمات في الزيادة من جزءا أن اعتبر قد كوخافي، اإلسرائيلي الجيش قائد وكان

 "والسامرة يهودا من معينة مناطق في الحكم غياب إلى أدى ما الفلسطينية، األمن أجهزة ضعف

 .( الغربية الضفة)

 من هانفس "إسرائيل" تعفي أال على يشدد ولكنه التحليل، هذا مع جزئيا يسسخاروف ويتفق

 .المسؤولية

 نيةالفلسطي السلطة لماذا هو المركزي السؤال ولكن صحيح، األركان رئيس قاله مما جزء: "وقال

 لكنو فلسطينية، إصالحات وجود وعدم فلسطينية انتخابات وجود عدم بسبب ،أوال   ضعيفة؟،

 ."الوضع هذا عن األقل على ٪21 بنسبة مسئولة "إسرائيل" إن أيضا، مسئولة "إسرائيل"

 لتوصلل المفاوضات وترفض فلسطيني شريك هناك ليس إنه تقول "إسرائيل": "مفسرا وأضاف

 من يةالفلسطين السلطة يمك ن ال ما وهو الفلسطينية، األموال من جزءا وتحتجز سياسي، حل إلى

 .". كامل بشكل األمن، عناصر فيهم بمن موظفيها، رواتب دفع

 الرئيس يهمف بمن الفلسطينية السلطة من مسئولين مع التقوا قد الحالية الحكومة من مسئولون وكان

 ةعالق وال وأمني، وحياتي اقتصادي طابع ذات اجتماعات أنها على شددوا ولكنهم عباس، محمود

 .السياسي بالجانب لها

 الهدوء أن لقمنط من غزة، وقطاع الغربية بالضفة الفلسطينيين مع اإلسرائيلية الحكومة وتتعامل

 .اإلسرائيلية الحواجز على الحركة وتسهيالت العمل تصاريح من أكبر بعدد سيُقابل

 جزء هو ن،واإلسرائيليي الفلسطينيين بين للحل السياسي األفق غياب أن إلى يسسخاروف وأشار

 لحل رؤية لديه واحد، إسرائيلي مسئول ولو هناك، ليس: "وقال ، الوضع عن المسؤولية من

 ."اإلسرائيلي-الفلسطيني للصراع حقيقي سياسي

 ينيب الدفاع وزير لدى وال البيد، يائير الوزراء رئيس لدى ال للحل رؤية هناك ليس: "وأضاف

 ."هاب فليتقدم رؤية منهم أي لدى كانت ما وإذا نتنياهو، بنيامين المعارضة رئيس وال غانتس،
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 "يلحش عوفير" العبرية للجامعة التابع القومي األمن دراسات معهد في الباحث ينقل جهته، ومن

 ربيةالغ الضفة في الوضع إن قولهم" الشاباك" العام األمن وجهاز الجيش في األمن مسؤولي عن

 ."لحظة أي في يتدهور قد"

 تيجةن هو هذا: "الثالثاء يوم اإلسرائيلية" أحرونوت يديعوت" بصحيفة نشره مقال في وأضاف

 لضعيفة،ا الفلسطينية السلطة لسلطة ويخضع النارية باألسلحة مليء محبط،( فلسطيني) مجتمع

 الجانب سوى يتابعون ال األمن خبراء ألن الكاملة الصورة من صغير جزء مجرد هذا لكن

  "العدو أخرى بعبارة أو للقضية، العسكري

 إلى يروايش أن المحتمل فمن اإلسرائيلي، الجانب في إدراكهم عن بالتعبير لهم ُسمح إذا: "وتابع

 ال واحدة قضية هناك كانت إذا": شيلح وأكمل"  القرار وصناع اإلسرائيلي الجمهور مباالة عدم

 المشكلة بأن الشعور فهي ،(واليسار اليمين) الحزبية الساحة جانبي كال باهتمام تحظى

: ةمصادف ليست وهذه االنتخابية، الحمالت في اهتمام بأي تحظى ال أحداً، تهم ال الفلسطينية

 يف يقع موضوع هذا ،"إسرائيل" في السياسية األحزاب لمختلف العميقة االستطالعات في

 لصورةا القادمة لالنتفاضة الجديد الشكل ي غيّر قد: "وأردف"   االنتخابية البرامج قائمة أسفل

 ."كاملة

 يابغ ظل في الفلسطيني للشعب المشروعة للحقوق  الصهيوني االحتالل  حكومات تجاهل إن

 عربدةو الصهيونية الممارسات ظل في المفاوضات وتوقف السلمية العملية وجمود للسالم أفق أي

 الجيل فعتد االسرائيليه الصراعات بفعل اإلسرائيلي الداخلي السياسي المأزق و المستوطنين

 . السابقة االنتفاضات غير شك بال وهي الثالثة لالنتفاضة  الناشئ الفلسطيني

 ظل في تأتي المقاوم العمل وتفعيل االحتالل مواجهة بضرورة الفلسطيني الشعور تنامي ان

 السياسي للحل أفق أي انعدام ظل في االحتالل ومخططات ممارسات لمواجهة الشعور تنامي

 االسرائيليه المخططات دون تحول إجراءات أي اتخاذ وانعدام مبالي ال دولي موقف ظل وفي

 تاللاالح حكومة موتحكّ  الخانق االقتصادي الحصار إن ، الفلسطينية األرض تهويد إلى الهادفة

 أالقتصاديه باريس اتفاقية بموجب الفلسطيني باالقتصاد وتحكمها الفلسطينية الوطنية بالموارد

 من ديدالع على الممارس األمريكي والضغط فيها والتحكم وحجزها المالية الموارد وحجب

 طينيالفلس الصمود إرادة كسر تتعمد سياسة ظل في نيالفلسطيني عن مساعداتها لحجب الدول

 .االحتالل ضد الثالثة لالنتفاضة  الناشئ الجيل تدفع  جميعها أصبحت

 مةوسال امن تهدد التي االسرائيليه السياسة وتداعيات مخاطر يدرك أن الدولي المجتمع على 

 سياسة ورفض االحتالل ضد والثورة للتمرد الشاب الجيل تدفع واليأس اإلحباط حالة وأن المنطقة
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 رائيلياإلس االحتالل ممارسات بفعل الفلسطينيون يعانيه ما ،اإلغراءات كل ورفض الواقع األمر

 لدوليها الشرعيه قرارات بتطبيق الدولي المجتمع يشرع لم وما يوم عن يوما  معاناتهم  من يزيد

 .االحتماالت كل على مفتوحه باتت المنطقه فان

 

خطورة اإلخفاق الدولي في عدم االعتراف بالدولة 

 الفلسطينية

 سري  القدوة

 .5155تشرين األول / أكتوبر  2الثالثاء  

 

تثبت االحداث والوقائع وما يدور في االراضي الفلسطينية المحتلة بان  حكومة االحتالل تمارس  

سياسة القتل ومصادرة األراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه 

 ضاالتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني، ألن حكومة التطرف االسرائيلية قائمة اساسا على رف

اتفاقيات السالم وعملت على تمزيق معاهدات السالم الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، 

وبالتالي فأنها تستمر بنفس سياستها ومناوراتها وليس بالغريب أن تغير موقفها في اليوم الواحد 

حزبية لإلى أكثر من ثالث مرات فتلك الحكومة القائمة على التطرف والتي تعتمد على التحالفات ا

والتجمعات الداعمة لمليشيات المستوطنين كونها تدعم جميع انشطتهم القائمة على تهويدهم 

لألرض الفلسطينية المحتلة مستفيدة من االخفاق الدولي في عدم ايجاد حل للقضية الفلسطينية 

علق توغياب االفق السياسي واعتماد االمم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما ي

 . بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في االراضي الفلسطينية

استمرار االحتالل في توسيع انشطته االستعمارية االستيطانية في مدن الضفة الغربية والقدس 

وممارسة التنكيل بكل صورة وفرض االحتالل بالقوة وإعالنه الحرب على الشعب الفلسطيني 

لعدوان على مدن الضفة الغربية وإمام ما يجري في االماكن المقدسة حيث في ظل تصعيد ا

تستبيح جماعات المستوطنين بحماية شرطة االحتالل المسجد األقصى وتعتدي على المواطنين 

 . بطريقة وحشية في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد األقصى
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في ظل استمرار تضحيات الشعب الفلسطيني وتعاظم عطاءه تستمر حملة االبادة التي تمارسها 

حكومة االحتالل وجيشها وتستمر سياسة تهويد وسرقة االراضي الفلسطينية بينما تتفاقم 

الظروف الصعبة والمعاناة والحياة التي اصبحت كارثة إنسانية مخيفة وقاسية وواقع يثير األلم 

حق الشعب الفلسطيني الذي يئن من وطأة االحتالل وجرائمه التي فاقت كل الممارسات والفزع ب

النازية، ولألسف هذا الواقع الذي يتجاهله مجلس األمن الدولي بدال من ممارسة مهامه وردع 

 . المعتدين ورفع المعاناة عن المقهورين

ب األساسي الحتدام الصراع هو قيادة أركان جيش االحتالل وحكومته يدركون تماما بأن السب

استمرار االحتالل لألراضي الفلسطينية وال يمكن مهادنته على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوزه 

واعتباره خالف عابر أو وجهات نظر فهو المشكلة الكبرى القائمة في فلسطين الخاضعة ألطول 

ه ب الفلسطيني وإرادته وعزيمتاحتالل عرفه العالم وال يمكن لمن كان أن يحاول القفز عن الشع

 .ومحاولة إثناؤه عن المطالبة بحقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية

حكومة االحتالل المتطرفة باتت تعيش في مأزق حقيقي في ظل الفشل المستمر الذي بات يهدد 

ة لمزيد من المناورمستقبلها السياسي وال تمتلك أي محاوالت جديدة لخداع الرأي العام الدولي 

والكذب لالستمرار في تضليل العالم للنيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإن الصراع ال 

يمكن أن ينتهي في ظل استمرار العدوان واحتالل واغتصاب ومصادرة األراضي الفلسطينية 

لتطاول ا وبالمقابل ال يمكن لالحتالل أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين حيث هذا

 . الواضح على الحقوق الفلسطينية الهادف الى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني

بات من المهم ان تعمل االمم المتحدة على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على 

 ستعماري المستمرإنهاء معاناته من خالل الشروع في اتخاذ قرارات تؤدي الى إنهاء االحتالل اال

على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية واألخالقية واإلنسانية ووضع حد لهذا 

الظلم المتواصل الذي حرم أجياال من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم األساسية وحياتهم الطبيعية 

 .  بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم واالستقالل الوطني

 االعالم العربي في فلسطينسفير 

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com 
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 هل من انتفاضة قادمة؟  

 بكر أبوبكر

المسعورة للقوات والمداهمات من االقتحامات اليوم الوضع الخطير الحاصل في فلسطين 

ا،  ،الصهيونية هتك أستار جميع القرى والبلدات والمدن بال أي من والتي تنتهي بالقتل دوم 

 وعدوان مرشح لالنزالق نحو اقتحام ، هو وضعو جزء منهأتفاق قيم إنسانية أوال يألاعتبار

 فيما يشبه الحرب المفضية النتفاضة تطل   والقرى صهيوني كامل لكثير من المواقع والمدن

 ن يتعلم.أبى أبرأسها ضد المستعِمر الذي ي

، السلمي الجماهيري المتواصل هاوقف المقاومة الفلسطينية سواء بشكل عن العجز الصهيونين إ

تدرك ة وساط اإلسرائيليبسببه بعض األت أبد رد ا على االقتحامات، لمتصاعداو بشكلها العنفي ا

يات رغم الدعم الشرس الذي تقدمه للمليش صلبي الرؤوس، مكانية السيطرة على الفلسطينيينإعدم 

 المكلفين القيام بأعباء الجيش في كثير من المفاصل. اإلرهابية للمستوطنين

عصابات يد ن تطلق أ ة وجيش الحرب الصهيونيالقيادة السياسية الصهيوني حاولت

 والتنكيل المستعمرين/المستوطنين لقتل وإراقة الدماء وسرقة الزيتون وسرقة األراضي

مم المتحدة باألولكن فشل هذه المليشيات اإلرهابية )طالب الرئيس أبومازن  بالفلسطينيين عامة،

قد ازعج الجيش الذي بدأ يتخطى التفويض المقدم لها ويقوم باالعتداء  باعتبارها مليشيات إرهابية(

  والعدوان المباشر.

 وحاخامات رين المدعومين من الجيش الصهيونيستعم  ملثالثي عصابات اإن الفشل الذريع ل

دى أد ق واإلرادة الصلبة ومقومات الثبات في كسر العزيمة الفلسطينية التحريض العنصري

تكاثر بؤر المقاومة الشعبية السلمية تجلى في ول األ الفلسطينية ن المقاومةشكلين متطور ل

ن تواجه هؤالء أخرى الخاليا الفدائية أض من جهة وحرّ  ،الفلسطينية وتواصلها من جهة

 ما أفزعه. وأن تواجه الداعمين الرئيسيين لهم أي الجيش الصهيوني ،ةالمستعمرين بالقو

وكأنها لم  ،اليوم أن تستخدم مزيد ا من القوة ضد الفلسطينيين يةالغاز تدرس القوات الصهيونية

مجموع االنتفاضات والهبات المختلفة في فلسطين بطولها كل أشكال المقاومة بما فيها تتعلم من 

 ؟وعرضها
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 و غزةأ ات الشعبية سواء في القدس أو الضفةالتريد أن تتعلم من حجم الهب   القوات الصهيونية

يقف  صبل هي ال تريد أن تسمع أن هناك شعب مترب ،ومرشحة للمزيد ال تتوقف التي و الداخلأ

ا باعالن استقالل دولة فلسطين القائمة بالطالق النار فرِ على أصابع قدميه ينتظر الفرصة إل حق ح 

 .الطبيعي والتاريخي والقانوني تحت الحتالل

الصهيونية في الخليل وبيت لحم  إن المداهمات المتكاثرة والعدوانات التي التتوقف من القوات

ا  غزة الصامد أبد ارام هللا وصوال الى نابلس وجنين، وعلى قطاع  الى ا وجو  ا وبحر  زات هي قفبر 

  .سيتم بالقوة الداهمة مطلق ا فال حل   ،صهيونية في الهواء

 لبغيضا هل سيقبل الفلسطينيون أن يستفتحوا كل يوم من أيامهم الكئيبة تحت ظل االحتالل

 كثر من الرجال والنساء واالطفال في تكاثر لم يسبق له مثيل من مدة طويلة؟أو أبشهيد 

من الواضح ضمن كثير من التحليالت وكأن القيادة اإلسرائيلية تحاول أن تستدرج الفلسطينيين 

لتقول أنها بعدوانها القادم المخطط  -غير المتكافئة-الى الظهور العلني للمواجهة أو االنتفاضة

ه تحارب اإلرهابيين بعملية طالما قامت بها وسعت اليها، بعد أن فشلت استخدام عصابات ل

المستعمرين اإلرهابيين، وبعد أن فشلت بتوجيه البندقية الفلسطينية الى الداخل كما حصل في 

 آخر فتنة بالخليل ثم نابلس.

مدة غزة الصاقطاع  ضدأسلحته  لب كالعدوان الصهيوني الذي جر  تكرار سيجلبه مطلق ا  ال حل  

اتها مواقتحا ة بقراها ومدنها وخربها،احات الضفتيمر في اجوكذلك األ ،مرات 9كثر من أ

المتكررة منذ االنتفاضة الكبرى الثانية التي أسقط فيها اإلسرائيلي )اتفاق أوسلو( ليكرس بوضوح 

  قاومة شعب محتل من بين الفلسطيني واإلسرائيلي هي عالقأن العالقة التي أصبحت قائمة اآل

ا أبومازن باألوبين احتالل استعماري   .عالمخر استعمار بالآيمثل مم المتحدة( )ألم يقل ذلك أيض 

يد فكرة مد الالتي تلقي بذات النوايا الهجومية بكل وضوح ومن مجمل التحركات الصهيونية 

ي خضم وخاصة ف ،كات السياسية في سلة المهمالت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينيةاالحرب

وربما –فإن الحل العسكري الذي تمارسه انتخابات إسرائيلية يمينية تتجه نحو يمينية فاشية، 

ب عفالش ،سيقلب األوضاع رأس ا على عقبعلى األرض -ستزيد حجمه الى حرب داهمة

 .الفلسطيني حي ال يموت وقضيته ملهمة للعالم المنتصر للمظلوم

 https://wordpress.com/view/baker2014.wordpress.com 
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 في الطريق النتفاضة ثالثة

 نضال محمد وتد

لم يحرك تهديد رئيس أركان جيش االحتالل، أفيف كوخافي، باستخدام الطائرات المسيرة في 

العدوان المتواصل على الضفة الغربية شيئًا، ال في واقع دور السلطة الفلسطينية والمسؤوليات 

 ."إسرائيل"المفروضة عليها تجاه شعبها، وال في سياق "الجوار العربي" ل

وعلى الرغم من أن التهديد هو بمثابة تصعيد جديد، إال أن استمرار العدوان على الضفة الغربية 

 .كلها بات مسألة وقت، وتحديد ا اختيار التوقيت المناسب عسكري ا وإقليمي ا

ة مختلفة، باستثناء استنكار هنا، ودعوة ويشي استمرار تجاهل هذا العدوان من قبل أطراف عربي

، أو حتى مجرد بتسليم عربي كامل بالعجز عن مواجهة دولة االحتالللخفض التوتر هناك، 

محاولة الضغط عليها، خوف ا من وطأة وتأثير تجاهل دولة االحتالل لهذه الضغوط على األوضاع 

 .الداخلية في الدول المعنية

ذلك إلى القول إن تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين بشأن  بل إنه يمكن الذهاب أكثر من

ا ليس فقط من تراجع هيبتها، بل  "إسرائيل"ضرب  لهيبة السلطة الفلسطينية، التي تعاني أخير 

ا شرعيتها في الشارع الفلسطيني، تغذي بما تبثه من ضعف ووهن، اتجاه دولة االحتالل  ربما أيض 

 .نحو مزيد من التصعيد العسكري

ويستغل االحتالل حالة "الضعف الراهنة" للسلطة الفلسطينية، وتعلقها بشكل بات غير محتمل، 

فلسطيني ا على األقل، بتسهيالت مدنية يعد االحتالل بتقديم المزيد منها، للضغط أكثر فأكثر على 

 .السلطة لزجها في حرب أهلية مع شعبها

محتلة، واشتداد قوة الحاضنة الشعبية لعناصر لكن حالة االحتقان العامة في الضفة الغربية ال

المقاومة، وازدياد المواجهة الفعلية لالقتحامات اإلسرائيلية المتكررة، تنذر ببدء توفر شروط 

، يتجاوز التقسيم الفصائلي، ويتجاوز قدرة أجهزة األمن موضوعية النفجار شعبي عارم

ربية لسلطة الفلسطينية في الضفة الغالفلسطينية القابضة على الحكم في المناطق الخاضعة ل

 .والقدس المحتلتين
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ويعيد هذا األمر األوضاع إلى انتفاضة جديدة تمزج بين مواصفات االنتفاضة الفلسطينية األولى 

ويضع االحتالل أمام معادلة جديدة، تفرض على  5111واالنتفاضة الثانية عام  0691عام 

ي لي نهائي ا عن عقيدة التنسيق األمني والمسار الدبلوماسالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التخ

المترتب عليها، والعودة لخيار التحرير المبني على المقاومة الشعبية كأداة أساسية لمواجهة دولة 

 .االحتالل

ا، سواء على الصعيد الداخلي،  ويبدو أن االحتالل، وفق ا لكل اإلشارات والرسائل التي يطلقها أخير 

هة للجانب الفلسطيني، يدرك حقيقة نبض الشارع الفلسطيني، ويستعد من خالل حرب أم الموج

التصفيات التي يشنها لمواجهة ساعة االنفجار القادمة بضربات استباقية ليضعف وهج االنتفاضة 

 القادمة وأثرها.

. 

 االنتفاضة الثالثة على األبواب

 المقربة من نتنياهو "اسرائيل اليوم"صحيفة -00/6/5155ايال زيسر بقلم:  

 (كاديميةاال-هي الضفة)المواجهات بين الجيش اإلسرائيلي وبين الفلسطينيين في يهودا والسامرة 

ما تزال ال تحتل العناوين الرئيسة بل تدحر في الغالب إلى الصفحات الداخلية إلى جانب أخبار 

 .الجناية والجريمة

 ا لموجات مناالنطباع الذي يؤخذ من قراءة الصحف هو إذن اننا ما نزال ال نشهد اشتعاال واسع  

 .العمليات مثلما شهدنا سنوات الماضي

 .لكن هذا هدوء مخادع أو حتى الهدوء ما قبل العاصفة. وفي واقع األمر، العاصفة باتت هنا

إذ ال يمر يوم دون حوادث عنف بين الجيش اإلسرائيلي وبين الجمهور الفلسطيني، حين تكون 

لمة الحظ ك)جارية واعتيادية  كل قرية أو مدينة تنفذ فيها قوات الجيش اإلسرائيلي عمليات

دم تصبح ميدان معركة يصط (كاديميةاال-؟؟؟اطبيعي جد   واالعتقال ن العدوان والقتلأاعتيادية وك

 .فيها مئات الفلسطينيين مع قواتنا بل ويطلقون النار نحوها بكل االسلحة التي تتوفر تحت تصرفهم
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كما أنه ال يمر يوم واحد دون ان نبلغ عن محاولة طعن أو دهس، وبالتوازي طرأ ارتفاع في 

شارة العتداءات عصابات بالطبع دون اإل) .عدد القتلى الفلسطينيين في هذه المواجهات

 (كاديميةاال-رهابيةالمستعمرين اإل

قتيل يشعل بالطبع الخواطر ويثير الهواجس مثابة الزيت، أو في واقع األمر الدم إلى دواليب كل 

 .الصراع

جنين، عاصمة الهجمات، تتصدر في المقدمة ولكن ها هو أيضا في غور األردن وقعت قبل نحو 

أسبوع عملية إطالق نار نحو باص كان يقل جنودا، وقبل بضعة أيام من ذلك أطلقت عيارات 

رية نحو باص قرب عوفرا. في نابلس أيضا، في الخليل وفي غالف القدس وحتى في األحياء نا

 .المناطق كلها تشتعل –العربية فيها، تقع أحداث عنف كل يوم، وباختصار 

ثمة من يعلقون تعاظم العنف بحقيقة أننا نوجد في اواخر عهود السلطة الفلسطينية أو على 

. لكن المستقبل سيكون اسوأ إذ أن من سيخلف أبو 91ابن الـ  األقل في اواخر عهد أبو مازن،

 .مازن لن يتمتع بالشرعية اياها التي تمتع بها هو كمن رافق عرفات على مدى سنوات طويلة

كما يمكن أن نعزو ارتفاع مستوى العنف لريح االسناد التي تلقاها الفلسطينيون ممن يفترض بهم 

 .والمؤيدين لحقها في الدفاع عن نفسها "إسرائيل"ين لبالذات ان يكونوا األصدقاء الطيب

ة في قضية قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أن التوبيخات العلني "إسرائيل"النقد الذي تتعرض له 

على انظمة فتح النار لدى الجيش اإلسرائيلي تعد لدى الفلسطينيين كإنجاز سياسي، مثابة وجود 

 .مردود للعنف

لتنقيط الذي تحول منذ وقت بعيد إلى طوفان. يجب أن نتذكر بأن ولكن المهم هو كيف نوقف ا

أحدا لم يتوقع االنتفاضات السابقة التي كانت مثابة حدث عفوي ومتدحرج لم يبادر اليه أو يوجهه 

أحد، ال في تونس حينه وال في رام هللا. الجموع في الميدان هم الذين قادوا خطى األحداث، 

 .ر جاهزة وعليه فقد تأخرت في الرد وفقدت السيطرة لزمن ماغي "إسرائيل"ومقابلهم امسك ب

النتيجة كانت االنتفاضة األولى التي أدت إلى اتفاقات اوسلو، واالنتفاضة الثانية التي جلبت معها 

فك االرتباط عن غزة. خطوات الشكل الذي اخرجت فيها إلى حيز التنفيذ تجبي منا حتى اليوم 

محظور أن ننسىى بان جوهر الصراع على هذه البالد بانه مليء  ثمنا باهظا. فضال عن كل هذا

باالرتفاعات والهبوطات، فترات من الهدوء والتصعيد. لكن للهدوء المطلق على ما يبدو لن 

 .نحظى في جيلنا
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وهي  ترعاسم مخ) سنة سيطرتها في يهودا والسامرة 22قبل وقت مضى  "إسرائيل"لقد احيت 

دان لوضع الراهن السائد في المي، أكثر بكثير من حكم االنتداب البريطاني. ا(كاديميةاال-الضفة

يبدو للكثيرين اهون الشرور. فهو يسمح لنا بأن نحوز المنطقة دون أن ندفع على ذلك أثمانا في 

 .الساحة الدولية

ولكن توجد لحظة تفوق فيها نواقص الوضع الراهن على فضائله. وفي اللحظة التي يتطلب فيها 

نيين ينبغي االفتراض بأن الفلسطييير في الوضع. هذا تفكيرا من خارج الصندوق ألجل إحداث تغ

انه  ، ناهيك عن"إسرائيل"كانوا سيفضلون، حتى وان لم يعترفوا بذلك، ان يصبحوا مواطني 

ي يقول لن نقبل أ) .في هذا الوقت "إسرائيل"ليس مؤكدا بان هذا هو األمر الصحيح ل

 (كاديميةاال-ي شكل اال محتلين ومقيمين من الدرجة العاشرةأطينيين بسبالفل

مهما يكن من أمر ينبغي أن نضرب بكل القوة موجة العنف التي ترفع الرأس 

صبح انتفاضة، وبالتوازي ينبغي ان نبقي االصبع على نبض قبل أن ت

 المناطق كي نعرف قبل االوان متى لم يعد يصمد الوضع الراهن.

 


