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  ترفض إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة" السلطة"بيريز يقترح و .1

ي شيمون بيريز أمس إقامـة دولـة        سرائيللرئيس اإل اقترح ا : برهوم جرايسي  - الناصرة،  القدس المحتلة 
فلسطينية ذات حدود مؤقتة في اطار ترتيب مع الفلسطينيين يسبق تسوية للنزاع، مـا رفـضته الـسلطة                  

  .الفلسطينية بشكل قاطع
 خارطـة   إن" لسياسة االتحاد األوروبي الخارجية خافيير سوالنا        األعلىوقال بيريز خالل لقاء مع الممثل       

 دولة فلـسطينية    بإقامةترسم آلية واضحة وينبغي تطبيق المرحلة الثانية من هذه الخطة القاضية            الطريق  
  ".ذات حدود مؤقتة

اتخاذ التزام واضح بان تصبح هذه الحدود دائمة بعد انقضاء فترة يـتم             " على الطرفين    أنواعتبر بيريز   
 رفضها القاطع القتـراح الـرئيس       إعالن إلىن الرئاسة الفلسطينية سارعت الخميس      أ  إال ".االتفاق عليها 

  .يسرائيلاإل
اقتراح بيريز مرفوض بشكل قاطع تماما وهو عودة        " ردينة   أبووقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل       

  ". حل الدولتين فقطأساسلى نقطة الصفر، والسالم هو على إ باألمور
ضه كفلسطينيين وعرب ومسلمين كما يرفـضه        تأجيل حل الدولتين ونرف    إلىسيؤدي   "األمروتابع ان هذا    

بدولة فلسطينية مـستقلة علـى كامـل        "ن الموقف الفلسطيني هو المطالبة      أوشدد على    ".المجتمع الدولي 
  ". بما فيها القدس الشرقية1967 الفلسطينية المحتلة عام األراضي

  12/6/2009الغد، األردن، 
  

  واشنطن تعد خطة لحل الصراع: سالم فياض .2
 على وضع خطة  تعمل حالياًاألمريكية اإلدارة أنيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الخميس أكد رئ

على للسياسة وقال فياض في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض األ. يسرائيلاإللحل الصراع الفلسطيني 
 الصراع، نهاءإمريكية جادة في دارة األن اإلإوروبي خافير سوالنا في رام اهللا الخارجية لالتحاد األ

جراء إن الفلسطينيين يرفضون البدء في أكما شدد فياض على . حسبما ذكرت وكالة فرانس برس
 التزاماتها بتنفيذ الحل القائم على خطة خارطة الطريق، ووقف "إسرائيل"عالن إمفاوضات قبل 

  .االستيطان
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مين نتنياهو، في خطابه الذي  بنيايسرائيلاإل يعلن رئيس الوزراء أن في أمله سوالنا عن أعربمن جانبه 
  .، االلتزام بحل الدولتين للمساعدة على استئناف عملية السالماألحدسيلقيه 

  11/6/2009بي بي سي 
  

  الدولة الفلسطينية هو االنقسامقيام ما يبعدنا عن : عريقات .3
 رئيس أنكشف صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية  :القدس المحتلة

 خالل اجتماعهما في واشنطن أوباما باراك األميركي بنيامين نتنياهو قال للرئيس يسرائيلاإلالوزراء 
 أو الدولة لقطاع غزة أعطيلمن :  دولة فلسطينية ردا عليه نتنياهو قائالإقامة األخيرعندما طلب منه 

ل كلمة له في حرم جامعة النجاح وقال عريقات خال . في قلقيليةأنفسهم للذين يفجرون أوللضفة الغربية 
إن ما يبعدنا " من طلبة النجاح 29الوطنية بنابلس ممثال للرئيس محمود عباس خالل تخريج الفوج الـ

عن الدولة الفلسطينية التي أصبحت في متناول اليد بعد الصمود األسطوري الذي هو االنقسام الحاصل 
 فصيل فلسطيني أي ولم يطلب احد من إسرائيلبف  تعترأنلم يطلب احد من حماس ": وأضاف ".حاليا
  ".إسرائيلب يعترف أن
المطلوب اآلن : "قالو شروط، أية االنقسام دون إلنهاء بكل ما ستقدمه مصر التزام عباسكد عريقات أو

هو حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة أعمار غزة، واإلعداد النتخابات، ألن فلسطين والقدس أهم من 
  ".لعرب والمسلمين، وأهم من فصائل منظمة التحرير، وحماس والجهادكل عواصم ا

  12/6/2009الوطن، عمان، 
  

  علن عنها في مؤتمري باريس وشرم الشيخ التي ُأبااللتزاماتطالب بالوفاء ت حكومة فياض .4
، المجتمع الدولي اإلسراع في أمسسالم فياض، . طالب رئيس الوزراء د: منتصر حمدان- رام اهللا
 التي أعلن عنها خالل مؤتمري باريس وشرم الشيخ، وضمان االلتزام بتقديم خمسين بااللتزاماتء الوفا

ن السلطة أ إلى الثابتة، مشيرا التزاماتهامليون دوالر شهرياً، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تغطية 
 أن الجهات المانحة  مليار دوالر خالل هذين المؤتمرين، إال12الوطنية تلقت وعوداً بهبات تقدر بـ 

  .االلتزاماتتتأخر في الوفاء بتنفيذ هذه 
في حين شدد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا برئاسة فياض على دعم 

ي رهن اعترافه سرائيل على أن استئناف المفاوضات مع الجانب اإلأكدموقف الرئيس محمود عباس الذي 
 بالوقف الكامل لالستيطان، وتنفيذ االلتزامات األخرى المترتبة عليه كما نصت مهوالتزابحل الدولتين 

عليها المرحلة األولى من خطة خارطة الطريق، ورحب بتصريحات الرئيس األميركي ووزيرة الخارجية 
وتحركات اإلدارة األميركية ومواقفها المعلنة والتي تشير إلى رغبة جدية لتحقيق السالم في الشرق 

  .وسطاأل
 ذلك أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على تطورات األوضاع األمنية مؤكداً على عودة حالة إلى

الهدوء واالستقرار في مدينة قلقيلية بعد األحداث األخيرة المؤسفة، وأشار إلى نجاح األجهزة األمنية في 
 طائلة، ومخططات لحفر األنفاق ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في قلقيلية، باإلضافة إلى مبالغ مالية

 .تحت المقرات األمنية في مدينة نابلس
 12/6/2009الحياة الجديدة، 

 
 يعقد أولى جلساته العلنية بعد الحرب ويناقش أحداث قلقيلية" التشريعي: "غزة .5

 أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، الجرائم التي ارتكبتها .استنكر د : محمد األيوبي- غزة
بحسب القانون في مدينة قلقيلية بحق ) المنتهية واليته(األجهزة األمنية الموالية للرئيس محمود عباس 
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حماس، التي زادت من االنقسام وتعطيل الحوار مطالباً  لحركة يرعناصر كتائب القسام الجناح العسك
  .بمحاكمة وطنية عادلة لكل الجناة الملطخة أيديهم بدماء شهداء قلقيلية

مس، وذلك في القاعة  أ أقواله خالل أول جلسة علنية عقدها التشريعي بعد الحرب على القطاع،جاءت
وحضر الجلسة نواب المجلس، حيث تم مناقشة تقرير لجنة األمن  .المدمرة في مقر المجلس بغزة

  .2009 يونيو/ أوائل شهر حزيران" أمن الضفة"والداخلية حول جريمتي قلقيلية التي ارتكبتها أجهزة 
ية العنصرية التي تقام ضد أسرانا البواسل وكافة نواب األسرى سرائيلكما استنكر بحر المحاكمات اإل

عزيز دويك والذي حكم عليه بثالثة أعوام فعليه وثالثة أخرى مع وقف التنفيذ، مطالباً . وعلى رأسهم د
نظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمات رؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية واألوروبية والجامعة العربية وم

  .حقوق اإلنسان بوقفة جادة من أجل الضغط على الكيان لإلفراج عن النواب
  .وجدد بحر رفض التشريعي ألي شكل من أشكال المساومة أو التنازل عن شبر واحد من ترابها

ير لجنته حول ية واألمن والحكم المحلي تقرلمن جهته تلى النائب إسماعيل األشقر رئيس لجنة الداخ
جريمتي قلقيلة مؤكداً أن تلك الجرائم لم تكن طارئة أو عشوائية بل جاءت بفعل التعاون والتنسيق األمني 

إن سلطة عباس فياض في مقاطعة رام اهللا أصبحت أدوات رخيصة تنوب عن " :وقال .مع االحتالل
إن أجهزة عباس فياض المؤتمرة "بع وتا، ..."المحتل بالقيام بالعمليات القذرة ضد المقاومة الفلسطينية

 ألف من مؤيدي الحركة اإلسالمية ومناصريها في الضفة الغربية 15بإمرة الجنرال دايتون الحقت قرابة 
  ".خالل فترة االنقسام

وأوصت لجنة األمن والداخلية بضرورة اعتبار ما حدث في قلقيلية جريمة وخيانة وطنية يعاقب عليها 
وفياض وأجهزتهم األمنية المشاركة في الجريمة كامل المسؤولية وتقديمهما القانون وتحميل عباس 

كما أوصى األشقر بمطالبة مصر بالضغط على سلطة رام اهللا لوقف إجرامها ضد  .لمحاكمة وطنية
  .والعمل على إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني وإنهاء االنقسام. المقاومة وإنهاء االعتقال السياسي

  12/6/2009، صحيفة فلسطين
  

  "رام اهللاحكومة أوقاف "يحذرون من سياسة في الضفة نواب الحركة اإلسالمية  .6
المضايقات التي تتعرض لها "قال نواب الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية، إنهم يتابعون بقلق  :رام اهللا

استدعائهم، واعتقالهم، المساجد وروادها في الضفة المحتلة من قبل األجهزة األمنية، من مالحقة للوعاظ و
وذكر مكتب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في الضفة المحتلة،  ".وتهديدهم واتهامهم بتهم أمنية باطلة

أن قوات أمن السلطة تجبر الوعاظ على التوقيع على تعهدات بعدم التواجد في المساجد بين الصلوات، 
تعتبر صلب رسالة المساجد االجتماعية "انية التي ووقف دروس القرآن والتحفيظ وكافة األنشطة اإليم

  .نسخة عنه" فلسطين"، بحسب بيان الكتلة أمس، الذي تقلت "والسياسية
واستنكرت الكتلة اإلجراءات العقابية التي قامت بها وزارة أوقاف حكومة رام اهللا، بحق األئمة والخطباء 

إن الوزارة تلزم األئمة " :وقالت الكتلة . المقاومةالمنابر للتحريض ضد) األوقاف(والمؤذنين، واستخدامها 
إلقاء خطب معدة مسبقاً، وموحدة بين كافة المساجد، بغرض تعطيل العقول وتكميم األفواه، وتحديد 

وحذرت الكتلة من عواقب هذه السياسة على النسيج  ".الحريات، عوضاً عن التحريض السياسي
الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود في وجه تهويد القدس وضياع االجتماعي، مؤكدة أن دور المسجد تمتين 

  ".وإبقائها جسراً للوحدة الوطنية"نواب بتحييدها عن المناكفات السياسية الوطالب  .القضية الفلسطينية
  12/6/2009صحيفة فلسطين، 
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   مسارات للتصدي لسياسة هدم المنازل بالقدسثالثةنعمل على : القادر عبد .7
القادر، في تصريح  أكد وزير شؤون القدس حاتم عبد: الرؤوف أرناؤوط  عبد-  رام اهللا،لةالقدس المحت

ية بهدم منازل الفلسطينيين سرائيل في موضوع السياسة اإل أمريكياً–  فلسطينياً أن هناك تنسيقاً،"الوطن"لـ
 إلى  مشيراً،اسة لوقف هذه السي"إسرائيل" الستخدام نفوذ واشنطن في الضغط على ،في القدس المحتلة

القادر أن قيام طواقم بلدية القدس  واعتبر عبد . مسارات للتصدي لهدم المنازل3أنهم يعملون على 
الغربية بتجديد أوامر هدم المنازل في حي البستان في سلوان بمثابة رسالة إلى المبعوث األمريكي للسالم 

 غير مكترثة بالدعوات الصادرة عن "لإسرائي"السيناتور جورج ميتشيل، الذي يزور المنطقة، وأن 
الرئيس األمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون وميتشيل نفسه بوقف هدم 

  .المنازل في القدس
 بالهدم منذ مطلع العام الجاري ضد  أمرا1160ًالقادر إلى أن بلدية القدس الغربية أصدرت  وأشار عبد

ي سرائيلقية بداعي البناء غير المرخص وهو رقم غير مسبوق منذ االحتالل اإلمنازل في القدس الشر
 نحن نعمل ، مسارات أساسية في مواجهة هذه السياسة3الجانب الفلسطيني يعمل على "وقال  .1967عام 

 كما نعمل من خالل الطواقم الهندسية على إعداد مخططات هيكلية للمناطق ،أوال على المسار القانوني
المسار الثالث هو المسار الشعبي وذلك من خالل تفعيل الفعل الشعبي ضد "وتابع  . بالهدمثر تهديداًاألك

  "....سياسة هدم المنازل وذلك بنصب خيام االعتصام
  12/6/2009الوطن، السعودية، 

  
  مراكز شرطية وأمنية من الطين في غزة .8

المقار األمنية ومراكز الشرطة بالطين أعلنت الحكومة المقالة في غزة عن خطة إلعادة إعمار  :غزة
وقال وزير  .للتغلب على أزمة مواد البناء التي تمنع سلطات االحتالل إدخالها إلى القطاع منذ ثالثة أعوام

الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد خالل جولة تفقدية للمراكز والمقار األمنية والشرطية المدمرة في 
 إزالةإن وزارة الداخلية تعمل على تهيئة المراكز المدمرة من خالل "طاع، المحافظة الوسطي في الق

  .الركام وعمل تصليحات من شأنها التأقلم مع الوضع القائم
  12/6/2009الخليج، 

  
   من حكومة هنية ألهالي قطاع غزة ألف دوالر دعما32ً .9

ي إلى شرائح اجتماعية مختلفة من قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية تقديم دعمٍ مال :غزة
 ألف دوالر في محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة المحاصر من 32 المواطنين قُدر بـ

وذكر المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء أن القرار وجملةً  .قبل قوات االحتالل الصهيوني
  .ة عقب جلستها األسبوعية في مدينة غزة أمسمن القرارات األخرى اتخذتها الحكوم

 ألف دوالر لتنفيذ مشروع إزالة الركام وتوسعة 85وذكر البيان أن الحكومةَ قررت تخصيص مبلغ 
طريق صالح الدين وإصالحه، والمقدم من وزارة النقل والمواصالت، على أن يتم تنفيذه بالتعاون بين 

 .مةوزارتي النقل والمواصالت، واألشغال العا
  11/6/2009إخوان أون الين، 

  
  جزء من قناعة الغرب بعدم إمكانية تجاهل الحركة لقاء كارتر حماس: حمدانأسامة  .10

أكد مسؤول العالقات الدولية وممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أنه ليس من               :الفرنسية - دمشق
ـ      ، وأشار إلى أن الحديث عـن حـل         مقابل الحوار مع الغرب   ) إسرائيل(الوارد لدى حركته أن تعترف ب
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ية ورفض حكومة نتنياهو لحقـوق الـشعب الفلـسطيني        سرائيلالدولتين في ظل السياسات االستيطانية اإل     
  . ضرب من الوهم ال يجوز االنسياق وراءه

وكشف النقاب في تصريحات عن أن لقاء الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر مع قيادة حمـاس فـي                  
ضمن قناعة بدأت تسود لدى عامة المعنيين بالملف الفلسطيني بأنه ال يمكـن تجاهـل               دمشق اليوم يأتي    

ال شك أن اللقاء مع الرئيس األمريكي السابق جيمي كـارتر           : "وقال .حماس عند التعاطي مع هذا الملف     
ـ                 ذ يأتي في سياق تشكل قناعة لدى المجتمع الدولي بضرورة التعامل مع التحوالت القائمة في المنطقة من

، وال شك أن كارتر على المستوى الشخصي يحمل قناعات          2006يناير من العام     /انتخابات كانون الثاني  
  .إيجابية تجاه حماس

  12/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  مركزية فتح تبدأ سلسة اجتماعات في عمان لبحث الوضع السياسي الفلسطيني .11
رئيس كتلة فتح فـي     أن  ،   عمان سلتها من    مرا الدين نادية سعد ، عن   12/6/2009الغد، األردن،   ذكرت  

اللجنة المركزية للحركة بدأت أمس في عمان سلسلة اجتماعـات    "المجلس التشريعي عزام األحمد قال إن       
ولقاءات متواصلة بحضور الرئيس عباس، بانتظار وصول بقية األعضاء إلى عمان، حيث من المتوقـع               

ـ  وأض ".عقد اجتماع بكامل األعضاء اليوم الجمعة      أمام اللجنة جدول أعمال حافـل     "أن  " الغد"اف األحمد ل
يتضمن بحث الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى قضايا أخرى              

مباحثات اللجنة  "وأوضح أن    .، المقرر استئنافه قريباً في القاهرة     "تتعلق بمنظمة التحرير والحوار الوطني    
االجتماعـات  "، الفتـاً إلـى أن       "ئل المرتبطة بانعقاد المؤتمر العام السادس للحركـة       تتناول أيضاً المسا  

المتواصلة للجنة تأتي إلجراء المزيد من المشاورات والمباحثات بشأن انعقاد المؤتمر إضافة إلى بحـث               
  ".القضايا المهمة األخرى

اء اللجنة الموجودين في عمان     وتواصلت أمس المشاورات واللقاءات الثنائية والموسعة على مستوى أعض        
بحضور الرئيس عباس من أجل التئام مركزية فتح بكامل أعـضائها اليـوم الجمعـة، حـال اكتمـال                   
حضورهم، بحضور الرئيس عباس، الذي وصل عمان مساء أول من أمس، ورئيس الدائرة السياسية في               

  .ن منذ أياممنظمة التحرير القيادي في حركة فتح فاروق القدومي الموجود في عما
وتكثفت المشاورات من أجل إنجاح لقاء المصالحة بين عباس والقدومي، في وقت ألمحت فيـه مـصادر                 

الجهود مستمرة من أجل    "، الفتة إلى أن     "وجود خالفات وتباينات في الرأي ما تزال عالقة       "إلى  " الغد"إلى  
  ".عقد االجتماع اليوم الجمعة الذي تم اإلعداد له منذ فترة

عضو المجلس الثـوري    ، أن    القاهرة  مراسلتها من    جيهان الحسيني  ، عن 12/6/2009الحياة،   وذكرت
ـ  الحميد لحركة فتح مروان عبد    ستجتمع اليوم بكامل أعـضائها     ) لفتح(اللجنة المركزية   "إن  " الحياة"قال ل

لفـت إلـى أن   ، نافياً حدوث ترتيب للقاء ثنائي يجمع بين الرئيس عباس وفاروق قدومي، لكنه       "في عمان 
الرجلين سيلتقيان خالل االجتماع الموحد للجنة المركزية الذي سيعقد اليوم للمرة األولـى منـذ ثـالث                 

عباس وقدومي سيذهبان إلى االجتماع متجاوزين الخالفات السابقة في ما بينهما مـن             : "وأوضح. سنوات
كزية مخصص فقط لبحث قـضايا      ولفت إلى أن اجتماع اللجنة المر     ". أجل معالجة قضايا مستقبل الحركة    

  .الحركة والقضايا السياسية خالل دورتين أو ثالث دورات من االجتماعات
ستتم مناقشة القضايا التي تعطل عقـد المـؤتمر لتـذليلها           : "وعن جدول أعمال اللجنة المركزية، أجاب     

قف الحركة مـن    وضمان عقد مؤتمر ناجح للحركة ينهض بها ويسترد مكانتها، باإلضافة إلى تحديد موا            
ية اليمينية وخطـاب  سرائيلالقضايا المختلفة، وعلى رأسها الحوار والمسيرة السلمية في ضوء الحكومة اإل 

  ".الرئيس باراك أوباما
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  قيادي في حماس يستبعد عقد جلسات قادمة للحوار في القاهرة .12
لسطيني الـدكتور خليـل     استبعد القيادي البارز في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي الف          : غزة

طالما استمرت مالحقة المقاومة فـي الـضفة        " الحية انعقاد جلسات قادمة للحوار الفلسطيني في القاهرة         
وقال القيادي في حماس خالل أول جلسة علنية يعقدها المجلس           ".الغربية حيث ال يوجد تفسير وال تبرير      

ية خالل العدوان األخيـر علـى       سرائيلرات اإل التشريعي الفلسطيني على أنقاض مقره الذي دمرته الطائ       
ما يجري في الضفة قد فاق كل التوقعات وأصبح يضرب النسيج الوطني وفي العمق وال شك من                 : "غزة

  ".ذلك هو التعرض للنساء وبيوت الشهداء والنواب والقادة
ـ           " على وجوب توقف     ةوشدد الحي  وار طريقـا   كل هذه اإلجراءات في الضفة وبعد ذلك يمكن أن يجد الح

وطالب المقاومين في الضفة بضرورة تصعيد عمليـات        ". وإذا استمر ذلك فانا ال أتوقع للحوار أن ينجح        
  .المقاومة ضد قطعان المستوطنين وهذا هو المخرج الحقيقي

  12/6/2009السبيل، األردن، 
  

  األمريكية اإلدارة إلرضاء "التنافس"الجبهة الشعبية تتهم فتح وحماس بـ .13
 موقف حركتي فتح وحماس في التعاطي مع الرؤيـة          أمسانتقدت الجبهة الشعبية    : رف الهور  اش -غزة  

وقال رباح مهنا عضو المكتـب الـسياسي         . وعملية السالم  األوسط الجديدة للتعامل مع الشرق      األمريكية
ح وحماس  يبدو ان هناك تنافسا حاصال بين حركتي فت       "للجبهة الشعبية خالل ندوة سياسية منتقدا الحركتين        

 الجديدة تقوم علـى الطلـب مـن العـرب           األمريكية الخطة   أنورأى مهنا    ".األمريكية اإلدارة إلرضاء
  ".تنازالت جديدة"والفلسطينيين تقديم 

ـ      وقف فوري للمفاوضات مع االحتالل، وعدم القول باالشـتراطات         "وطالب مهنا الرئيس محمود عباس ب
ـ    ". الخارجية تمرار بمواقفها المتمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعـدم        االس"كما طالب حركة حماس ب

  ".االنجرار وراء مصلحة فئوية
 على حساب الثوابت الوطنية والمقاومـة       األمريكية اإلدارة إرضاءاالنجرار نحو   "وحذر مهنا مما اسماه     

  ".والقضية الفلسطينية رغبة في مصالح فئوية ضيقة
  12/6/2009القدس العربي، 

  
  سعداتاألسير أحمد  تدعو للتضامن مع الشعبية .14

دعت الجبهة الشعبية جماهير الشعب الفلسطيني للتضامن الكامل مع األمـين العـام   :  سمير حمتو-غزة  
للجبهة الشعبية القائد الوطني أحمد سعدات بعد دخول إضرابه المفتوح عـن الطعـام أسـبوعه الثـاني                  

 المعتقلين داخل السجن جراء الممارسـات واإلجـراءات         احتجاجاً على األوضاع المأساوية التي يعانيها     
  .الالإنسانية التي تتخذها ما تسمى مصلحة السجون ضدهم

نسخة عنه أن سعدات الذي يعاني من ظروف صحية صعبة هدد           " الدستور"وأكدت الجبهة في بيان تلقت      
ي بنقله في زنزانـة     بتصعيد خطوات اإلضراب للضغط على إدارة السجون من أجل إلغاء قرارها التعسف           

انفرادية واستمرار منع زيارة أبنائه له للعام الثالث على التوالي، واحتجاجاً على االستفزازات المـستمرة               
من إدارة السجون بحق األسرى من منع الكنتين عنهم مثلما حدث مع األسير رامـز الحـاج، وفـرض                   

ومنـع الزيـارة عـنهم، ومـصادرة        ) الفـورة (العقوبات والغرامات، ومنعهم من أخذ فترات استراحة        
  . أغراضهم، وحرمانهم من األدوات الكهربائية والمعيشية

  12/6/2009الدستور، 
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  كل جهود الحوار ومواعيده مرتبطة بوقف مالحقة المقاومة في الضفة : محمد نصر .15
قسام أكد مصدر قيادي في حركة حماس أن مصير الحوار الوطني الفلسطيني وجهود إنهاء االن: دمشق

الحاصل على األرض مرهون بوقف الحملة األمنية التي تمارسها أجهزة السلطة ضد قادة حماس 
  .والمقاومة في الضفة الغربية، واعتبر ذلك أولوية مطلقة على كل موضوعات الحوار األخرى

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها إلى القاهرة محمد نصر النقاب في 
عن أجواء من االحترام المتبادل بين وفد حماس والمسؤولين " قدس برس"صة لـ تصريحات خا

 .حماس مع الوزير عمر سليمانت النصيب األوفر من مباحثات وفد المصريين، وأن القضية األمنية حاز
لقد كان لقاؤنا بالوزير اللواء عمر سليمان صريحاً وواضحاً وتسوده روح من التفهم خصوصاً من : "وقال
والقضية التي أخذت معظم وقت اللقاء هي المتصلة بممارسات . جانب المصري لما عرضته حماسال

أجهزة سالم فياض في الضفة الغربية، وهي قضية بحثناها باستفاضة باعتبارها ممارسات ال وطنية من 
 حيث كونها تستهدف مالحقة المقاومة وتفكيك مقومات صمود الشعب الفلسطيني وتحويل الضفة إلى

مجموعات من األجهزة األمنية التي تنسق أمنيا مع االحتالل تحت إشراف الجنرال األمريكي دايتون 
  ".الذي يصول ويجول في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهذا كله يجري بغطاء كامل من محمود عباس

ا أشيع عن ونفى نصر م. وأكد نصر أن حل المسألة األمنية تعد المدخل األساسي ألي مصالحة مأمولة
 أسيراً مقابل 650 وافقت على إطالق سراح "إسرائيل"أن الوزير عمر سليمان أبلغ وفد حماس أن 

  .اإلفراج عن جلعاد شاليط
 11/6/2009قدس برس، 

  
 الديمقراطية تمتعض من حوار فتح وحماس .16

ة الديمقراطية أثار الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس حفيظة الجبه:  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
وقالت الجبهة في بيان لها أمس أن الحوار الوطني الشامل محكوم بالفشل إذا لم يتم . لتحرير فلسطين

احترام التعددية السياسية والحزبية، معربة عن استهجانها للحوار الثنائي المغلق بين حركتي فتح 
ودعت على لسان عضو مكتبها ". لاالعتداء الصارخ على الحوار الوطني الشام"وحماس، واصفة إياه بـ

السياسي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد إلى ضرورة وقف الحوارات الثنائية والتوجه 
بمسؤولية وطنية عالية نحو الحوار الوطني الشامل بين جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية 

تائج التي ينتظرها الرأي العام الفلسطيني إلنهاء والديمقراطية واإلسالمية، حتى يخرج هذا الحوار بالن
أقصر الطرق " أن إلىوأشار البيان  .االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني

إلى الفشل في جهود الحوار، هي تلك التي تدور في غرف مغلقة والتي تتحكم بها ثقافة المحاصصة 
 ."اسب الوهمية في سلطة هي تحت سلطة االحتاللوالصراع على المنافع والمك

  12/6/2009عكاظ، 
  

  تصريحات ميتشل تبعث على الريبة والشك في توجهات اإلدارة األمريكية: الشعبية .17
 إن ،نسخة منه" قدس برس"في تصريح مكتوب، وصل  قال ناطق باسم الجبهة الشعبية: رام اهللا

رج ميتشل الداعية لخلق األجواء من أجل العودة السريعة تصريحات المبعوث األمريكي لعملية السالم جو
تبعث على الريبة، وتلقي بظالل كثيفة من الشك حول جدوى وجدية وجديد اإلدارة "للمفاوضات، 

  .، على حد تعبيرها"األمريكية ومبعوثها للشرق األوسط
ولة االحتالل وعن التساوق مع  والتزلف لدالمماالةالكف عن "ودعا الناطق اإلدارة األمريكية الجديدة إلى 

  . أطروحات حكومتها من غالة التطرف برئاسة نتنياهو، والتعامل معها كدولة فوق القانون الدولي
 11/6/2009قدس برس، 
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  67 سينتهي على قاعدة عدم معارضة مشعل لحل على حدود الداخلياالنقسام : بالل الحسن .18

ل جهودا كبيرة لتذليل العقبات أمام إنجاز اتفاق بين أكد كاتب وإعالمي فلسطيني أن مصر تبذ: باريس
فتح من أجل وقف حملتها قبل، بما في ذلك الضغط على حركة حركتي فتح وحماس مطلع الشهر الم

  .األمنية ضد قادة حماس والمقاومة في الضفة الغربية
 تفاؤله عن" قدس برس"وأعرب الكاتب واإلعالمي الفلسطيني بالل الحسن في تصريحات خاصة لـ

أعتقد أن مصر : "بالمناخ العام الذي تسير فيه الجهود المصرية النجاز التوافق الوطني الفلسطيني، وقال
تدير المفاوضات بين حركتي حماس وفتح بشكل إيجابي ومتوازن، وأرى أن الحوار الوطني الفلسطيني 

حماس خالد مشعل من سائر في طريق النجاح على أرضية تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة 
، بمعنى القبول بحل ضمن ما تنادي به السلطة الفلسطينية، ذلك 1967أنهم ال يعارضون حال على حدود 

أن أحد أسباب االنقسام ناجم عن التفريط والتنازل، ورأي كهذا ال شك أنه يساعد في تهيئة مناخ إيجابي 
ناخ لالتفاق، وستضغط إلنهاء الحملة األمنية للتوافق، هذا باإلضافة إلى أن مصر ستعمل على تهيئة الم

والمقاومة في الضفة الغربية، ولذلك أرجح أن تكلل الجهود المصرية بالنجاح " حماس"التي تستهدف قادة 
   ". تموز المقبل كما هو محدد له/وأن يبرم التوافق الفلسطيني مطلع يوليو

 11/6/2009قدس برس، 
  

   غزةفي يسرائيلإلا يهاجمون قوات من الجيش مقاومون .19
 خالل مرورها في مناطق حدوديـة       يةإسرائيل قوات   أمسهاجم نشطاء فلسطينيون    :  اشرف الهور  -غزة  
 هجـوم   أي فيه سرايا القدس اسـتعدادها لـصد         أعلنت الشمال الشرقي من مدينة غزة، في وقت         إلىتقع  

 إحـدى  إن الـشعبية     علي مصطفى الجنـاح المـسلح للجبهـة        أبووقالت كتائب   .  ضد القطاع  يإسرائيل
 بنيـران قناصـة خـالل       يسرائيلاإلمجموعاتها المسلحة استهدفت وحدة من سالح الهندسة في الجيش          

  .تواجدها في منطقة حدودية شرق مدينة غزة
  12/6/2009القدس العربي، 

 
  نتنياهو يقبل خريطة الطريق ويرفض وقف االستيطان": هآرتس" .20

العبرية أمس عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء " هآرتس"  نقلت صحيفة:عبد القادر فارس -غزة 
 لخطة خريطة الطريق تمهيدا إسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتقادهم بأن نتنياهو سيعلن عن تبني سرائيلاإل

ية ـ فلسطينية على أساس حل الدولتين ولكن بشرط اعتراف الفلسطينيين إسرائيلللتوصل إلى تسوية 
 .وفلسطين منزوعة السالح" دولة يهودية" كـإسرائيلب

 بموازاة المفاوضات إسرائيلوأوضحت المصادر أنه سيطالب العرب بالشروع في خطوات للتطبيع مع 
مع الفلسطينيين، والتعاون في مواجهة المشروع النووي اإليراني، ولكنه لن يعلن تجميد االستيطان، 

اتخاذ الدول العربية خطوات تطبيع مع مضيفة أن نتنياهو سيقترح دفع عملية سياسية إقليمية تشمل 
 .ية الفلسطينيةسرائيل بموازاة المفاوضات اإلإسرائيل

 سيلتقي نتنياهو إلقناعه بضرورة إبداء مواقف يزي شمعون بيرسرائيلوبحسب المصادر فإن الرئيس اإل
تبر أن غير متشددة في الخطاب وتليين مواقفه لمنع شرخ مع اإلدارة األمريكية، وسيعرض موقفا يع

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو طلب من مساعديه مؤخرا إعداد  .المستوطنات ليست عقبة أمام السالم
 .معطيات حول المستوطنات وعمليات البناء فيها

ية واإلدارة األمريكية حول البناء في سرائيلإن الفجوات بين موقفي الحكومة اإل" هآرتس"وقالت 
ات المبعوث األمريكي جورج ميتشيل مع نتنياهو الثالثاء الماضي، وقدم المستوطنات تقلصت خالل مباحث
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ووفقا لمقربيه فأن . نتنياهو عدة اقتراحات حلول وسط لسد احتياجات النمو الطبيعي في المستوطنات
رئيس الحكومة لن يعلن تجميد االستيطان وسيحاول التوصل إلى صيغة حل وسط مع اإلدارة األمريكية 

 .غلقةفي الغرف الم
  12/6/2009عكاظ، 

  
  "إسرائيل"األردن حليف لـ: بيريز .21

ي شمعون بيريز، على متانة العالقات بين الدولة العبرية واألردن،          سرائيلأكد الرئيس اإل   -القدس المحتلة 
، ويأتي ذلك في أعقاب حدوث توتر بين الجانبين فـي أعقـاب مناقـشة               "استراتيجية"واصفاً إياها بأنها    

  . قانون يعتبر األردن دولة فلسطينيةمشروع"الكنيست"
وقال بيريز، خالل حفل االستقبال الذي أقامه السفير األردني لدى تل أبيب علي العايـد بمناسـبة عيـد                   

:  سنوات على تولي الملك عبد اهللا الثاني العرش في عمان          10االستقالل الثالث والستين لألردن ومرور      
  ". محظوظة لوجود حدود مشتركة للبلدين"إسرائيل"أي  ،، وأنهاسرائيلإن األردن هو حليف إل"

  12/6/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "الليكود" إلى موفاز ضم يحاولنتنياهو  .22
ي التقـى وزيـر الـدفاع       سـرائيل ي أن رئيس الوزراء اإل    سرائيلذكرت إذاعة الجيش اإل   : حسن مواسي 

ا امس في مكتب رئيس الـوزراء       شاؤول موفاز سر  " كاديما"ي األسبق والرجل الثاني في حزب       سرائيلاإل
ي الداخلي أن هـدف اللقـاءات التـي         سرائيلورجح عدد من المحللين في الشأن السياسي اإل       . يسرائيلاإل

يجريها نتنياهو مع موفاز تحديدا تأتي ضمن محاوالته الرامية إلى ضم معارضي رئيسة المعارضة فـي                
مقبلة على تمرير مشروع قانون في الكنيست يطلق        وانه سيعمل في األشهر ال    " الليكود"إلى  " كاديما"حزب  
وإقامة " كاديما"إلى جانب سبعة من أعضاء كتلة       " كاديما"يسمح لموفاز االنشقاق عن     " قانون موفاز "عليه  

واشارت مصادر مطلعة إلى ان موفاز غير مقتنع حتى االن بقرار            ".الليكود"كتلة جديدة أو االنضمام إلى      
 وذكر لهم موفاز انه عندما ينادني بيبي        ،يبي ليفني الجلوس في مقاعد المعارضة     تس" كاديما"رئيسة حزب   
  .فانا سالبي الندا

  12/6/2009الدستور، 
  

  "مرفوضة شعبياً"ويقول إنها " خارطة الطريق"ريفلين يحذّر من قبول  .23
تنيـاهو مـن   ي، رؤوفين ريفلين، حكومة بنيـامين ن سرائيلاإل) البرلمان" (الكنيست"حذّر رئيس    :الناصرة

 .يينسرائيل، مؤكداً أنها تحظى برفض واسع من قبل اإل"خارطة الطريق"القبول بخطة 
إن على الجميع أن يدرك أن النتيجة النهائية والحتمية لتنفيذ خطة خارطـة الطريـق هـي                 "وقال ريفلين   

إن " وأضـاف    .، على حد تعبيره   "؛ األمر الذي ترفضه األغلبية الساحقة من الشعب       67العودة إلى حدود    
  ".جميع القادة السياسيين يرفضون هذه الفكرة ما عدا الكتل العربية وميرتس

في مقابلة إذاعية اليوم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلقـاء          " الكنيست"من جهة أخرى؛ انتقد رئيس      
 نيتـه   وأكـد . خارج مقر الكنيست على غرار ما فعله رؤساء وزراء في الماضي          " مهم"خطاب سياسي   

  .الدعوة إلى إجراء نقاش برلماني خاص بحضور رئيس الوزراء
بشمال الضفة الغربيـة إنـه      " عيلي"وكان ريفلين قد قال خالل جولة قام بها أمس الخميس في مستوطنة             

يؤمن بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ولكنه ليس متأكداً مـن   
  . يؤمن بحل الدولتينأن نتنياهو
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ي هو مصدر القضية الفلسطينية وعليه فيجب إيجاد حل له قبل التطرق            سرائيلإن النزاع العربي اإل   "وقال  
لن يحدث قبل أن تعتـرف الـدول        "، مؤكداً في الوقت ذاته على أن ذلك         )"دولتان لشعبين (إلى موضوع   
  ".العربية بوجودنا

 12/6/2009، قدس برس
 

  في الضفة" حماستان "خلقتأمريكا : يعالون .24
ي موشيه يعالون أن خطة أمريكية سرائيل رأى وزير الشؤون االستراتيجية اإل:عبد القادر فارس -غزة 

 في الضفة "حماستان" ي خالل عامين يمكن أن تؤدي إلى إقامةسرائيل اإل-لحل الصراع الفلسطيني 
ن عملية السالم تحتاج إلى خمس سنوات، عن يعالون القول إ" يديعوت احرونوت"ونقلت صحيفة . الغربية

 ترغب في ترك إسرائيلوقال يعالون إن . سيفشل بسبب الحقائق على األرض" السالم الفوري"مضيفا أن 
مفتوحة في ما يتعلق في طبيعة الكيان الفلسطيني المستقبلي، مشيرا إلى أنه على غرار " جميع الخيارات"

 . هة بين األصدقاء تؤمن بالنزاإسرائيلاألمريكيين، فان 
  12/6/2009عكاظ، 

  
  يةسرائيلاإل خالفات حادة داخل مكتب رئيس الحكومة عن تتحدث "معاريف" .25

 خالفات شـديدة    إلىاختارت صحيفة معاريف في عددها الصادر أمس الخميس، التطرق          : القدس المحتلة 
وقالت الـصحيفة   . ار إيالن داخل حكومة نتنياهو، قبل ثالثة أيام من خطاب نتنياهو المرتقب في جامعة ب            

في هذا الشأن إن مستشار األمن القومي، عوزي أراد يتهم سكرتير الحكومة تسفيكا هاوزر بتسريب مـا                 
 ديوان نتنياهو للصحافة، مطالبا بعرض هاوزر على جهاز فحـص           وأروقةيدور داخل جلسات الحكومة     

ا سيقوله رئيس الحكومة نتنياهو في خطابه       وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي ينتظر فيه العالم م         . الكذب
األحد القادم، يزداد التوتر الداخلي في ديوان نتنياهو، بعد أن طلب مستشار األمن القومي، عـوزي أراد،           
من رئيس الحكومة يوم األحد الماضي أن يعرض سكرتير الحكومة تسفيكا هاووز على جهـاز فحـص                 

  . من جلسات الحكومة"حساسة وسرية"الكذب على اثر تسرب تفاصيل 
  12/6/2009الوطن، عمان، 

  
  يشاي يرفض خريطة هيكلية للقدس تتيح للفلسطينيين البناء .26

ي ورئيس حزب شاس إيلي يشاي المصادقة على خريطة هيكلية سرائيلرفض وزير الداخلية اإل: وكاالت
" هآرتس"لت صحيفة ونق . للقدس بهدف منع الفلسطينيين من بناء بيوت في أراضيهم في القدس الشرقية

عن مسؤولين في بلدية القدس قولهم إن يشاي أمر المسؤولة عن مدينة القدس في وزارة الداخلية روت 
يوسف، بعدم تصديق الخريطة الهيكلية للقدس بادعاء أنه يعتقد أن الخطة تشمل كما كبيرا من أعمال 

 وحدة سكنية للفلسطينيين، 13500ة بناء وتشمل الخريطة الهيكلي . البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية
خصوصاً في ضواحي الطور وبيت حنينا وشعفاط وتل العدسة وجبل المكبر، إضافة إلى تطوير البنية 

 . 1967التحتية في القدس الشرقية التي تعاني من إهمال بالغ منذ احـتالل المدينة في العام 
يخطئ ) يشاي(الوزير "إن " هآرتس"ت لـمئير مرغلي" ميرتس"وقال عضو بلدية القدس عن حزب 

مرتين، فهو مخطئ من الناحية المهنية، ومخطئ من الناحية السياسية لعدم إدراكه أن على الحكومة 
  ". تنفيس الغضب والسماح بحياة طبيعية في القدس الشرقية

  12/6/2009السفير، 
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  ر سالم في القدسالقادة العرب لمؤتم جميع ي يدعو نتنياهو إلى دعوةإسرائيلنائب  .27
ي بنيامين سرائيلدعا النائب المعارض مئير شطريت من حزب كاديما رئيس الوزراء اإل -الناصرة

الدعم العربي "، معرباً عن اعتقاده بأن "دعوة جميع القادة العرب إلى مؤتمر سالم في القدس"نتنياهو إلى 
  .، على حد تعبيره"ما عجزت عنه حتى اآلنالشامل سيتيح للقيادة الفلسطينية حسم القضايا الخالفية وهو 

 2002أما النائب الليكودية ذات المواقف اليمينية تسيبي حوتوبيلي فقد استشهدت بتصريح نتنياهو من عام 
لن يتراجع عن مواقفه "، مبديةً ثقتها بأن نتنياهو "الخطر الكامن في قيام دولة فلسطينية"الذي أشار إلى 

  .، حسب قولها"شعار الدولتين للشعبين لم يُعد واقعياً"ضافت أن وأ". السابقة بهذا الخصوص
 معنية إسرائيلإن : "وقال الوزير الليكودي غلعاد إردان، المسؤول عن االتصال بين الحكومة والكنيست

بالسالم لكن الجانب الفلسطيني غير مستعد لتقديم أي تنازالت من أجل السالم كما تمثل األمر برفضه 
  ".ية التي قطعت شوطاً بعيداً تجاهه في فترة حكومة كاديما السابقةسرائيلالطروحات اإل

  11/6/2009 ،قدس برس
 

  قبول نتنياهو بحل الدولتين المتصاص الضغط الدولي: زحالقة .28
جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي فـي الكنيـست أن نتنيـاهو ال       .  أكد النائب د   :حيفا

  .فهو يفعل ذلك إلفشاله" حل الدولتين"سية، وإذا وافق على يؤمن بالتسوية السيا
وأوضح زحالقة خالل مناقشة اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة أنه إذا أعلن نتنياهو علـى التـصريح                 
بموافقته فهو يفعل ذلك المتصاص الضغط الدولي، وسيضع سلسلة مـن الـشروط التعجيزيـة تحـول                 

  ".الموضوع إلى مهزلة
  12/6/2009العرب، قطر، 

  
  سيتقلص مبيعات األسلحة إلى جورجيا تحت ضغط رو" إسرائيل" .29

قلصت حجم المبيعات العسكرية " إسرائيل"يون أمس ان إسرائيلقال مسؤولون جورجيون و: آي. بي. يو
عن وزير إعادة االندماج " جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة  .لجورجيا بعد تعرضها لضغوط روسية

ما أعرفه هو انه في الوقت الذي "اشفيلي وهو يهودي قوله في مكالمة هاتفية الجورجي تيمور ياكوب
إلى جورجيا والسبب هو " إسرائيل"تستمر فيه العالقات، هناك بعض األصناف العسكرية التي لن تبيعها 

 ".لن أصف ذلك بالحظر، لكن ذلك يأخذ باالعتبار عدم االستقرار السياسي"وأضاف  ".اعتبارات روسية
المبيعات " تقليص"أدت إلى " الشكاوى الروسية"بأن " يةسرائيلاإل" مصدر في وزارة الحرب وأقر

   .العسكرية لجورجيا
  12/6/2009الخليج، 

 
  محاوالت لتزوير تاريخ القدس.. مؤسسة األقصى تحذر من إغالق أجزاء من األقصى .30

مـدير   أن   لوكـاالت  وعن ا  عن مراسلتها من غزة، نسمة حمتو      12/6/2009صحيفة فلسطين،    ذكرت
دائرة الوثائق والمخطوطات في مؤسسة األقصى للوقف والتراث الشيخ نـاجح بكيـرات، كـشف عـن                 

ية لعرض أفالم تزور تاريخ مدينة القدس المحتلة، معتبراً ذلك استمراراً في مخططـات         إسرائيلمحاوالت  
ـ      .تهويد المدينة  الحتالل بتركيـب أجهـزة     ، من قيام قوات ا    "فلسطين" وحذر بكيرات في حديث خاص ل

اإلجراءات التي  "ضوئية ومعارض بالستيكية لعرض أفالم تزور تاريخ مدينة القدس المحتلة، مضيفاً أن             
  ".لتهويد القدس ليست جديدة، لكن الجديد أنها أصبحت مكثفة وبنسبة عالية) إسرائيل(تتخذها 

ية إسرائيل، مساء أمس، محاولة مواطنون فلسطينيون في مدينة القدس المحتلة، أحبط جهة أخرىمن 
لالستيالء على قطعة أرض تبلغ مساحتها سبعة دونمات في حي جبل الزيتون شرق البلدة القديمة، في 
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حين شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وأضرم مستوطنون النار 
تح جنود االحتالل نيران رشاشاتهم صوب منازل في حقول زراعية في مدينتي نابلس والخليل، بينما ف

  .  المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
وأفادت مصادر فلسطينية، أن األرض التي حاولت طواقم من بلدية االحتالل االسـتيالء عليهـا، تتـاخم        

ية سرائيلاإل، حيث سعت بلدية االحتالل وطواقم الشركة        "بيت أوروت "مباشرة البؤرة االستيطانية المسماة     
التابعة لها، إلى القيام بإنشاءات داخل األرض لصالح البؤرة االستيطانية، موضـحة أن سـكان الحـي                 

  .والعائالت مالكة األرض تصدوا إلحباط أي محاولة أخرى للدخول إليها
مصادر مقدسـية   ، أن    رامي منصور  ،القدس المحتلة  عن مراسلها من     12/6/2009الدستور،  وأضافت  
ـ مطلعة قا   قامت في ساعات فجر أمس بإغالق أجزاء مـن          االحتاللإن قوات من شرطة     " الدستور"لت ل

 إليهـا بذريعـة أن      االقتـراب ك ومنعت المصلين وحراس المسجد من الدخول أو         رمسجد األقصى المبا  
  .المنطقة أمنية مغلقة

 لجولة قام بها ثالثـة      ستمراراًاوقالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن إغالق المناطق المذكورة يأتي           
ـ       نهاية الشهر الماضي    االحتاللوبحماية شرطة   "يةسرائيلسلطة اآلثار اإل  "من الخبراء التابعين لما يسمى ب

 وشرعوا على الفـور بعمليـات تـصوير         ،داخل المسجد األقصى وهم يحملون كاميرات تصوير حديثة       
  .واسعة للمسجد األقصى

 مضيفة تعقيبا على ما وصـلها       ،دة لهذه الممارسات واإلجراءات   وقالت المؤسسة إنها تنظر بخطورة شدي     
ية للمـسجد   سـرائيل  المؤسـسة اإل   اسـتهداف بتنا نشهد يومياً حملة متصاعدة من       "من شهادات ومعلومات  

ية تنفيـذها قريبـا ضـد       سرائيلاألقصى المبارك، يدلل أن هناك مخططات خطيرة ستحاول المؤسسة اإل         
 ". وأنه كان محاوالت سابقة في هذا اإلطار خاصة،المسجد األقصى المبارك

على صلة، أحبط مقدسيون أمس ليل، محاولة قامت بها طواقم مشتركة من بلدية االحتالل وشـركة مـا                  
 التابعة للبلدية، والمستوطنين لالستيالء على قطعة أرض تبلغ مساحتها سبعة           "تطوير شرق القدس  "يسمي  

 .القديمةدونمات في حي جبل الزيتون شرق البلدة 
  

  المستوطنون يستأنفون حرق محاصيل الفلسطينيين في الضفة .31
ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين يهوداً أضرموا النيران، أمس، في حقول مزارعين .): أ.ب.د(

وقالت المصادر  .فلسطينيين في منطقتي نابلس والخليل بالضفة الغربية، بعد أسبوع من اعتداءات مماثلة
 .أحرقوا مزروعات تقدر مساحتها بثمانية دونمات بين قريتي عقربا ويانون شرق نابلس المستوطنين إن

النار في مساحات واسعة من أراضي المزارعين " خارصينا"وفي الخليل أضرم مستوطنون من مستعمرة 
حاء  فلسطينيين في أن9الخميس / واعتقلت قوات االحتالل ليل األربعاء كما.الفلسطينيين المشجرة القريبة

  . متفرقة بالضفة
12/6/2009الخليج،   

  
  من احتياجات السكان من البضائع دخلت غزة منذ بدء الحصار% 25: "يةإسرائيلمؤسسة " .32

ية مختصة أن نسبة البضائع إسرائيلكشفت مؤسسة : أرناؤوط عبد الرؤوف  - رام اهللا،القدس المحتلة
فقط من احتياجات % 25تعادل ، ي المشدديلسرائبعد عامين من الحصار اإل، التي دخلت إلى قطاع غزة

 نوعا فقط من الطعام مسموح بإدخالها إلى القطاع في حين ال يسمح إطالقا بإدخال 18مؤكدة أن ، السكان
، التي تتابع على نحو خاص األوضاع في قطاع غزة، "مسلك"وأشارت جمعية . أي نوع من مواد البناء

 ونسبة الديزل الصناعي الذي سمح بإدخاله ، ساعات يوميا5اع إلى أن متوسط انقطاع الكهرباء في القط
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 وأن ، ألفا من المواطنين في قطاع غزة ال تتوفر لديهم مياه جارية28ومؤكدة أن ، من االحتياجات% 66
  .2007في % 30 مقابل 2008خالل % 40نسبة البطالة ارتفعت إلى 

ي للسماح بإدخال الطعام بدون قيود إلى قطاع  مارس الماض22ية في سرائيلوقالت إن قرار الحكومة اإل
 وإن الحكومة ال تنوي إزالة القيود التي فرضت في السابق على دخول الطعام ،غزة إنما شمل تقييدات

وأشارت إلى أن من بين أنواع . وهو ما يعني أن القيود على إدخال الطعام ما زالت قائمة، والمؤن
 ومن بين المواد التي ليست طعاماً وممنوعة هي ،درة العصيرالطعام الممنوعة الحالوة والشاي وبو

  .كرات القدم، وآالت الجيتار والورق والحبر
في حين أن عدد ، وذكرت أن معبر رفح الحدودي لم يفتح ولو ليوم واحد أمام الحركة االعتيادية

عايير للمرور عبر  أما الم، ألفا39األشخاص غير القادرين على السفر من خالل معبر رفح كل شهر هو 
  . فهي الحاالت اإلنسانية الخاصةإسرائيلمعبر إيريز بين غزة و

12/6/2009الوطن، السعودية،   
  

 في الحرب على غزةاالحتالل ادة سامة استخدمها  م12: هيئة دولية .33
ى آثار أكد الدكتور هيثم مناع منسق التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب الدوليين العثور عل: غزة
وأشار مناع الذي . ي في قصف القطاع خالل الحرب األخيرةسرائيل مادة سامة استخدمها الجيش اإل12

كان يتحدث في ندوة عقدت في مركز فلسطين للدراسات والبحوث الليلة قبل الماضية في غزة إلى أن 
المصابين بشكل غير مختبرات دولية في روما وباريس توصلت إلى هذه النتائج، مما يفسر تفتت أجساد 

وأكد مناع أن القائمين على المختبرات الدولية اعتقدوا أن هذه العينات من المناطق التي تعرضت . عادي
إلشعاعات مفاعل تشرنوبل الروسي، موضحا أنها جمعت من سيارات اإلسعاف الفلسطينية التي كانت 

ينو أوكامبو رئيس اإلدعاء العام في وتحدث مناع عن إعداد خمسة تقارير لتقديمها لمور. تقل الجرحى
 .محكمة الجنايات الدولية

12/6/2009الشرق األوسط،   
  

  تتوسط بين فتح وحماس" اللجنة العليا لفلسطينيي الداخل" .34
قام رئيس اللجنة العليا لفلسطينيي الداخل محمد زيدان بزيارة مدينة رام اهللا والتقـى بشخـصيات                : حيفا

يوسف من جبهة تحرير فلسطين، ورئيس الجبهة العربية الفلـسطينية            أبو فلسطينية منها الدكتور واصل   
وقد تداول محمـد   .شحادة، باإلضافة لعدة شخصيات تشغل مناصب مهمة في القيادة الفلسطينية   جميل أبو 

زيدان مع القيادات الفلسطينية عدة مواضيع مهمة، منها موضوع الفرقاء الفلسطينيين، باإلضافة لدراسـة              
وعلـم أن    .وضاع المحلية التي تتعلق بفلسطينيي الداخل والتحديات الجديـدة التـي تـواجههم            بعض األ 

الطرفين تبادال وجهات النظر المختلفة؛ حيث عبروا عن قلقهم الكبير من جراء ما يحدث فـي الـساحة                  
يـادات  الفلسطينية، وأنه يضعف من وحدة القضية، لذلك فإن مثل هذه الجلسات بين محمـد زيـدان والق                

  .الفلسطينية ستكون لها استمرارية فيما بعد
وستتوج اللقاءات في المستقبل بتشكيل وفد رسمي يضم قيادات سياسية من داخل الخط األخـضر للقـاء                 
وزير المخابرات المصرية عمر سليمان من أجل إطالع الجانب المصري على موقف األقليـة القوميـة                

ين الفرقاء الفلسطينيين، وبلورة موقف عام وموحد من أجل إعادة          العربية في الداخل، ومن أجل التوسط ب      
 .اللحمة الفلسطينية

12/6/2009العرب، قطر،   
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 من أهالي أسرى جنين ممنوعون من الزيارات% 70أهالي أسرى غزة و: تقرير .35
ى  في المائة من أهالي أسر70إن أهالي أسرى قطاع غزة و" مركز األسرى للدراسات"قال : رام اهللا

 في المائة ممنوعون جزئيا بعدم السماح 30جنين ممنوعون من الزيارة منذ ثالث سنوات، في حين أن 
  .بالزيارة إال لفرد واحد فقط

12/6/2009قدس برس،   
  

   خالل األسبوع الماضي13استشهاد مواطن وإصابة : تقرير .36
 خالل األسبوع   13اطنا وأصابت   إن قوات االحتالل قتلت مو     قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان    : غزة

 عملية توغل في الـضفة      24وأوضح المركز في تقريره األسبوعي، أن قوات االحتالل نفذت           .الماضي
ورصد التقريـر قيـام      .الغربية خالل نفس الفترة كما هدمت منزلين في البلدة القديمة من القدس المحتلة            

 وجنوب الضفة إضافة إلـى اسـتمرار أعمـال          المستوطنين بإضرام النار في األراضي الزراعية شمال      
وأوضـح أن قطـاع الميـاه        .  التنكيل بالمدنيين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية        

والصرف الصحي في القطاع  يعاني عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد المعـدات وقطـع الغيـار                  
  .  ت الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحيالالزمة إلصالح وتأهيل آبار المياه، الشبكا

11/6/2009وكالة وفا،   
  

  أبو ضهير  فريد استنكار واسع العتقال أمن الضفة لإلعالمي واألكاديمي .37
فريـد أبـو    . قوبل حادث اقتحام األجهزة األمنية لمنزل أستاذ اإلعالم في مدينة نابلس د            :رام اهللا  - غزة

  . ع من قبل مؤسسات وأطر إعالمية مهتمة بحالة الحريات اإلعالميةضهير واعتقاله، باستنكار واس
12/6/2009صحيفة فلسطين،   

 
   تندد بسوء معاملة االحتالل لألسرى القاصرين"منظمة حقوقية" .38

ن القاصرين أالحركة العالمية للدفاع عن األطفال، أمس، "أعلنت المنظمة غير الحكومية .): ب.ف.أ(
حياناً للتعذيب والحرمان من أحتالل يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة والفلسطينيين في سجون اال

 الفلسطينيين ومنذ اعتقالهم يتعرضون األطفال "إنوقالت المنظمة في تقريرها السنوي  .محاكمة عادلة
وخالل عملية االستجواب  ".ورجال الشرطة والمحققين" يينسرائيلاإل"لسوء المعاملة على أيدي الجنود 

رض القاصرون الفلسطينيون لعدد من األساليب المحرمة بما في ذلك اللجوء المفرط لعصب العينين يتع"
وتقييد اليدين ويتعرضون للصفع والركل ويرغمون على البقاء في وضع غير مريح ويعزلون ويحرمون 

اً  عام12وأضاف التقرير ان القاصرين وبعضهم يبلغ من العمر  .، حسب التقرير نفسه"من النوم
   .يحرمون خالل استجوابهم من تعيين محام أو تلقي زيارات عائلية

12/6/2009الخليج،   
  

  وفاة شاب داخل نفق في رفح .39
لقي شاب مصرعه أمس اختناقاً في أحد األنفاق على الشريط الحـدودي بـرفح              :  ضياء الكحلوت  -غزة  

  .جنوب قطاع غزة
12/6/2009العرب، قطر،   
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   كبير أمام خطط ومشاريع عالج آثار تدمير البيئة في غزةالحصار عائق: سلطة البيئة .40
ي األخير على قطـاع     سرائيلأكدت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة أن العدوان اإل          :  محمد جمال  -غزة  

ية على القطاع، ساهمت في تدمير وتخريب       سرائيلغزة، واستمرار الحصار واإلجراءات والممارسات اإل     
لفلسطينية بكافة عناصرها ومقوماتها في قطاع غزة، وطالـت جميـع النـواحي             وتلويث البيئة الطبيعية ا   

   . الصحية واإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية لحياة السكان
سلطة البيئة قامت بوضع    ": "الشرق"وقال المهندس يوسف الغريز رئيس سلطة جودة البيئة في حديث مع            

مبينـاً أن   " ج آثار الدمار الواقع على البيئة الفلـسطينية       الخطط واالستراتيجيات والمشاريع، من أجل عال     
إن مئـات   : "وأضاف . ي يقف عائقا أمام تنفيذ أي من هذه الخطط والمشاريع         سرائيلاستمرار الحصار اإل  

 على القطاع سوف يكون لها تأثيرات ملوثة لمياه الخزان          إسرائيلاألطنان من القنابل والذخائر التي ألقتها       
تاً إلى أن نتائج هذا التلوث ال تظهر في الحال، وإنما تستغرق وقتاً ليظهر تأثيرها على المياه                 ، الف "الجوفي
  ". الجوفية

وأوضح الغريز أن الخسائر تنقسم إلى نوعين، خسائر لحقت في سلطة جودة البيئة في المقار واألجهـزة                 
يجـة تلـوث الخـزان الجـوفي        والمختبرات تجاوزت مليون دوالر، وخسائر لحقت بالبيئة الفلسطينية نت        

 . مليون دوالر100والهواء، واألراضي الزراعية والبيئية البحرية بلغت 
12/6/2009الشرق، قطر،   

  
  العاهل األردني بحث مع ميتشل الخطوات الواجبة إلطالق مفاوضات جادة .41

وث األميركي  المبعأمس،اهللا الثاني في عمان   الملك عبداألردني العاهل التقى:  نبيل غيشان-عمان 
تكثيف " من ميتشل ضرورة األردني وطلب العاهل ،لعملية السالم في الشّرق األوسط جورج ميتشل

 األميركي مواقف الرئيس أنواعتبر . "الجهود للتوصل إلى السالم وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
توصل إلى حل شامل ودائم أوجدت بيئة إيجابية تستدعي العمل معه وتكاتف جميع الجهود من أجل ال"

تقوم األطراف جميعا بدور إيجابي لإلسهام في تحقيق السالم وبناء "، مؤكدا ضرورة أن "للصراع
إقامة الدولة الفلسطينية ":  إلى أهمية عامل الوقت، وقالاألردنيولفت العاهل  ."االستقرار في المنطقة

لتين هي السبيل الوحيد لتحقيق السالم واالستقرار المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وفقاً لحل الدو
 ضرورة التحرك بشكل فوري إلطالق المفاوضات التي يجب أن تستند إلى خطة إلى، داعيا "في المنطقة

ضرورة وقف "اهللا على  وشدد الملك عبد. عمل واضحة للوصول إلى حل الدولتين بأسرع وقت ممكن
لفلسطينية ووقف جميع اإلجراءات األحادية في القدس التي  بناء المستوطنات في األراضي اإسرائيل
  ." تغيير معالم المدينة المقدسةإلىتهدف 

12/6/2009الحياة،   
  

 في القدس المنازل حزب اهللا يستنكر الصمت على هدم  .42
الصمت " استمرار االعتداءات وجرائم الهدم الصهيونية في القدس المحتلة، واستنكر "حزب اهللا"أدان 
في تسارع وتيرته من "، ورأى "ي المحموم لتهويد المدينةسرائيل والعربي المطبق حيال المخطط اإلالدولي

تحت منبر اوباما، وتزامنه مع زيارته وجورج ميتشل للمنطقة، عدوانا بالغ الخطورة في ظل تجدد الكالم 
 . "حول التسوية المزعومة

12/6/2009السفير،   
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 بوقف االستيطان واالنسحاب من الضفة" إسرائيل"القاهرة ترهن طلب التطبيع مع  .43
 الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مـع        أبوحدد وزير الخارجية المصري احمد      :  أحمد رحيم  -القاهرة  

اتخاذ خطـوات   " جورج ميتشل، بعد أن حض األخير على         األوسط للسالم في الشرق     كيياألمرالمبعوث  
رطين للمضي في هذا الطريق هما وقف االستيطان وعـودة          ، ش "إسرائيل"باتجاه التطبيع مع    " ذات مغزى 

ي القائم على   سرائيل، مؤكداً رفض الطرح اإل    )انتفاضة األقصى  (2000سبتمبر  /  أيلول 28أوضاع ما قبل    
، مـشدداً علـى أن أي تبـادل         "خطوة رئيسة "بـ" إسرائيل"وطالب  . اتخاذ كال الجانبين خطوات متوازية    

إذا مـا رأينـا عمـالً       "وقال أبو الغـيط     . د من أن يكون برضى الفلسطينيين     لألراضي بين الجانبين ال ب    
ياً جاداً وحقيقياً يعكس الرغبة الحقيقية في تسوية تتيح للشعب الفلسطيني الحصول علـى دولتـه،                إسرائيل

فإننا نتصور أن األطراف العربية تستطيع هي األخرى أن تعود إلى الوضع السابق، إي إلى مـا كانـت                   
ية رئيسة تتمثل في الوقف الكامـل لالسـتيطان         إسرائيلاألمر يتطلب خطوة    ... 2000ألمور العام   عليه ا 

  ". وإتاحة الفرصة للضفة الغربية كي تنمو مثلما كانت منتصف التسعينات
  12/6/2009الحياة، 

  
 الجامعة العربية تقدم تقارير لوزراء الخارجية العرب حول مخاطر االستيطان .44

أكد السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد لجامعة الـدول العربيـة لـشؤون              : تحي مراد ف  –القاهرة  
فلسطين واألراضي العربية المحتلة، أن األمانة العامة للجامعة ستقدم الجتماع وزراء الخارجية العـرب              

ن المقرر عقده يوم السابع عشر من الشهر الجاري تقارير حول االستيطان في الضفة الغربيـة والجـوال                
وقال في تصريح للصحفيين بالجامعة العربية، إن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية            . السوري المحتل 

على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث عملية السالم وخطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما فـي               
ن، تأتي ضـمن  وأوضح صبيح أن مناقشة موضوع االستيطا   . الرابع عشر من الشهر الجاري في القاهرة      

الموقف العربي الحازم المطالب بضرورة إزالة االستيطان، ووقف بناء المستوطنات بما فيها االدعاءات             
وأكد أن االستيطان يشكل خطـرا حقيقيـا علـى     . ية حول ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات      سرائيلاإل

تدعي موقفا عربيا ودوليا يضمن إلـزام       مستقبل عملية السالم، وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ما يس         
 بوقف سياساتها التوسعية واالستيطانية الخطيرة وكذلك تفكيـك المـستوطنات المنتـشرة فـي               إسرائيل

األراضي العربية المحتلة، مطالبا الواليات المتحدة األمريكية بتجفيف منابع تمويل االستيطان التي تـأتي              
  .من الواليات المتحدة األمريكية

  12/6/2009، قطر، الشرق
  

  نتنياهو يطالب العرب بخطوات متوازية: مبارك .45
أثناء اجتماعهما  (نياهو قال   نت"بلة مع التلفزيون المصري، إن      قال الرئيس المصري حسني مبارك، في مقا      

إنه يريد أن نقوم بخطوات متوازية معاً، بمعنى أن يقوم هو بعمل خطوة والعـالم               ) أخيراً في شرم الشيخ   
ن جانبه يخطو خطوة مماثلة، فقلت له إن هذا الكالم لن يصلح، فقبل ذلك فتحت بعض الـدول                  العربي م 

ولم تفعلوا شيئاً، فليست لدى أحد ثقة فيكم، وال بـد مـن أن              " إسرائيل"العربية خمسة مكاتب تجارية لدى      
مطلـوب  . ..تقوموا بخطوة كبيرة كي تساعدوا من قاموا بفتح هذه المكاتب على االستمرار مرة أخـرى              

... ة في المائ  6أن تأخذوها هي    ) يونسرائيلاإل(األرض التي تريدون    "وأضاف أن   ". منك أن تحدد الحدود   
ـ    2 إلـى    1مـن   ) لتبادل(أرض، فهم مستعدون    ) الفلسطينيين(في هذه الحال لن تبقى لهم        ، ة فـي المائ

  ".ويحصلون بدالً منها على أرض متكافئة
  12/6/2009الحياة، 
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  عو اإلدارة األمريكية إلى الحديث مع حركة حماسعمرو موسى يد .46
توقع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن تطرح الواليات المتحـدة األمريكيـة خطـة                 

ودعا موسى اإلدارة األمريكية    . سياسية بشأن التسوية السلمية خالل فترة قريبة قد تكون في ظرف أسابيع           
ال في رده على أسئلة الصحفيين إنه لم يتم تناول هذا الموضـوع مـع               إلى الحديث مع حركة حماس، وق     

. مبعوث الرئيس األميركي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل، ولكن يجب الحـديث مـع حمـاس           
ي للمطالـب   إسـرائيل وألمح موسى إلى إمكانية البدء تنفيذ المبادرة العربية في حال حدوث حالة تجاوب              

  .تحديد الخطوات العربية في هذا الشأن ومدى تبدأ هذه الخطواتالعربية، إال أنه رفض 
  12/6/2009العرب، قطر، 

  
  الخطة األمريكية للسالم ترتكز على المبادرة العربية .47

أشارت مصادر فلسطينية في القاهرة، إلى أن الرئيس األمريكي باراك أوبامـا،            :  أيمن جريس  -القاهرة  
 وتتمحور الخطة على    يين بعد ثالثة شهور من اآلن،     سرائيل واإل نيسيطرح خطة سالم شاملة بين الفلسطيني     

 إلى  1967 يونيو عام    5 وهو إعادة جميع األراضي العربية المحتلة في         ، للمبادرة العربية  األساسيالمبدأ  
، إضافة إلـى مبـدأ إقامـة        "إسرائيل"العرب مقابل إقامة عالقات طبيعية دبلوماسية واقتصادية كاملة مع          

 وترى القاهرة أنها خطة مناسبة لتحريك الوضع السياسي         .ية جنبا إلى جنب   سرائيل الفلسطينية واإل  الدولتين
وحول الحـراك الـسياسي المـصري، قالـت         . يةسرائيلالمتجمد على مسار المفاوضات الفلسطينية اإل     

 من خالل    الفلسطيني -المصادر، إن القاهرة تتحرك اآلن على مسارين، األول إنهاء الخالف الفلسطيني            
 يوليو المقبل، والثاني الحصول على      7وضع سقف زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي بين حماس وفتح في            

.  من هـذا الـشهر     17الدعم العربي لهذه الخطة من خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في             
ظات أو إضـافات علـى      واختتمت المصادر بالقول إن اإلدارة األمريكية طلبت من القاهرة نقل أية مالح           

الخطة األمريكية بحيث يكون الرد العربي والفلسطيني على هذه الرؤية خالل شهرين، ومن ثـم تقـوم                 
  .اإلدارة األمريكية بإدراج مالحظات وإضافات الطرفين وتطرح رؤيتها بما ال يتجاوز عامين
  12/6/2009عكاظ، 

  
  "1967طوط العام همية حسم موضوع خأتأكيد " تتعلق بـفكاراًأمصر ستطرح  .48

اتضحت بعض معالم التحرك العربي والفلسطيني إزاء عملية السالم، وبدا أن في صلبه، إضافة              : القاهرة
وفي هـذا الـصدد،     . بترسيم الحدود مع الدولة الفلسطينية    " إسرائيل"إلى رفض التطبيع المجاني، مطالبة      

ـ    أكدت مصر أنها ستطرح خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب األ          تأكيـد  "سبوع المقبل، أفكارا تتعلق ب
  ".  التي تعتبر أساس التفاوض1967أهمية حسم موضوع خطوط العام 

  12/6/2009الحياة، 
  

  "صحابها ألخيار السالم الذي يعيد األرض"الرئيس السوري يجدد التزام سورية  .49
خيار الـسالم الـذي      "جدد الرئيس السوري بشار األسد، خالل محادثاته مع كارتر التزام سورية          : دمشق

  ".يعيد األرض ألصحابها والحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني
  12/6/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل"ترجمة أعمال عبرية في مصر تثير مخاوف من تنازالت لـ .50

أكد وزير الثقافة المصري فاروق حسني المرشح لمنصب مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية              : القاهرة
ية بعدم اعتراض ترشحه ال يعنـي دعمـه مـن           سرائيل، أن تعهد الحكومة اإل    "يونيسكو"فة والعلوم   والثقا
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ـ     . ، كما يردد البعض   "إسرائيل" حـسب  " إسـرائيل "، إن   "الخلـيج "وقال حسني، في تصريحات خاصة ل
أنه تصريحات رئيس حكومتها أوقفت الحملة العدائية، وهذا ال يعني دعمي كما تصور البعض، الفتاً إلى                

  .في المقابل هناك حملة يتعرض لها من بعض الجاليات اليهودية في أوروبا والواليات المتحدة
في غضون ذلك، تعتزم وزارة الثقافة المصرية التعاقد مع إحدى دور النشر األوروبية لترجمة مؤلفـات                

أن تكون هـذه    وتسود مخاوف من    . يين هما عاموس عوز وديفيد جروسمان خالل أسابيع       إسرائيللكاتبين  
". يونيـسكو "الخطوة مقدمة لجملة من التنازالت التي يمكن أن تقدمها الوزارة، بغية وصول حسني إلـى                

واعتبر مدير مركز للمركز القومي للترجمة جابر عصفور، أن عوز وجروسمان، قريبان من معـسكر               
بيعي التعاون مـع الناشـرين      وأنه لم يكن من الط    "السالم ولذلك جاء االختيار عليهما لترجمة أعمالهما،        

  ".ولعدم إثارة االحتجاجات في مصر والعالم العربي"، "يين تجنباً لعدم التطبيعسرائيلاإل
  12/6/2009الخليج، 

 
  مع حماس  " مفاوضات مباشرة"كارتر يدعو واشنطن إلجراء  .51

 دعا،  من دمشق أن الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر قد12/6/2009 صحيفة فلسطين، ذكرت
مع حركة المقاومة اإلسالمية " مفاوضات مباشرة"أمس الخميس، في دمشق الواليات المتحدة إلى البدء بـ

وقال كارتر خالل مؤتمر صحافي، .  الفلسطيني-ي سرائيلبهدف المساعدة في حل النزاع اإل" حماس"
لبدء في أسرع وقت الحكومة األمريكية إلى ا"عقب لقائه بالرئيس السوري بشار األسد، إنه يدعو 

من المستحيل تحقيق السالم بين "وأكد الرئيس األمريكي األسبق أنه ". بمفاوضات مباشرة مع حماس
، التي يتزعمها رئيس السلطة "الفلسطينيين والدولة العبرية من دون مشاركة حماس إلى جانب حركة فتح

المكتب السياسي لحركة حماس خالد قانونياً لها وفي مقدمتهم رئيس " المنتهية واليته"محمود عباس 
نأمل :" وأضاف كارتر. مشعل، قبل أن ينتقل إلى األردن ثم إلى دولة االحتالل، فاألراضي الفلسطينية

، مشدداً على رغبة الحكومة "حصول تقدم باتجاه توحيد القوتين الرئيسيتين في فلسطين، فتح وحماس
".  السابقة16ر صالبة في العملية، أكثر من السنوات الاالنخراط بشكل أكثر فعالية وأكث"األميركية في 

 امرأة 400 أسير فلسطيني مسجونين لدى االحتالل بينهم 11700ودعا كارتر أيضاً إلى اإلفراج عن 
وأكد كارتر أن رئيس ". 2006يناير /الذين انتخبوا في كانون الثاني" حماس"وطفل، وإطالق سراح نواب 

لم يختر بعد حل الدولتين وال يبدو مستعداً لالستجابة لطلب الرئيس "ن نتنياهو ي بنياميسرائيلالوزراء اإل
ومضى الرئيس األمريكي األسبق . في األراضي الفلسطينية المحتلة" أوباما منه تجميد بناء المستوطنات

ن سلوكاً إن نتنياهو رهينة العديد من حلفائه الذين أتاحوا له تسلم رئاسة الحكومة والذين ينتهجو:" يقول
، في إشارة إلى األحزاب اليمينية المتطرفة الدينية "سلبياً حيال كل ما يتعلق بالقدس وسيادة فلسطين

  .المتشددة المشاركة في حكومة نتنياهو االئتالفية
دمشق، هدى سالمة، أن كارتر أكد أن  نقال عن مراسلتها في 12/6/2009 الشرق، قطر، جاء فيو
ي بنيامين نتنياهو عبر عن مواقف سلبية فيما يتعلق بقضايا مثل القدس سرائيلرئيس الوزراء اإل"

مشيرا إلى أنه لم يستجب لمطالب الرئيس األمريكي باراك أوباما " وموضوع المستوطنات وحل الدولتين
  ". في شأن إيقاف بناء المستوطنات

غبة كبيرة في تجنب أي ي لديه رسرائيلال نعلم بعد ما يمكن أن يحدث وأعتقد أن الشعب اإل"وأضاف 
، ولذلك ما من شك أن الموقف األمريكي يتبنى "إسرائيل"خالفات أو مواجهات بين الواليات المتحدة و

نتنياهو لم : "وقال كارتر" . يونسرائيلحل الدولتين ووقف بناء المستوطنات لكن القرار النهائي يتخذه اإل
ئيس أوباما بإيقاف عملية بناء المستوطنات بحيث يتبن حل الدولتين وحتى اآلن لم يستجب لطلب الر

الخطوة األولى هي تحقيق المصالحة "مشددا على أن ". نييسرائيليضمن الفلسطينيون تحقيق السالم مع اإل
بين الفلسطينيين ألنهم منقسمون وعليهم أن يتوحدوا بحيث يكون هناك أساس صلب يستطيعون من خالله 
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أن الحكومة األمريكية ستقوم "  الرئيس األمريكي األسبق عن اعتقادهوأعرب". إسرائيل"التفاوض مع 
بحيث " إسرائيل"آمل أن أرى اتفاقاً بين حماس و: "وقال كارتر". بإيجاد طرق لالنخراط مع قادة حماس

 أسير 11700مشيرا إلى وجود " يةسرائيليتم إطالق شاليط واألسرى الفلسطينيين في السجون اإل
تحتجز أعضاء المجلس " إسرائيل""الفتاًُ إلى أن".  امرأة وطفل400ية بينهم سرائيلن اإلفلسطيني في السجو

   ". 2006التشريعي الفلسطيني الذين انتخبوا في العام 
 نقال عن مراسلتها في دمشق، سعاد جروس قول  كارتر أن 12/6/2009 الشرق األوسط، وأضافت

على أن يكون هناك قبل نهاية فترته الرئاسية " ق السالموضع موعدا نهائيا لتحقي"الرئيس باراك أوباما 
 ".وسورية فيما يتعلق بالجوالن" إسرائيل"يين وبين سرائيلاتفاق سالم بين الفلسطينيين واإل"
  

 على حماس التصرف بمسؤولية إذا أرادت قيادة الحكومة الفلسطينية : أوباما .52
في حال " التصرف بمسؤولية"على حركة حماس ، انه أوباما باراك األميركيقال الرئيس : ).أ.ش.أ(

مدة "ي اليميني بنيامين نتنياهو سرائيلالحكومة الفلسطينية، داعيا إلى منح رئيس الوزراء اإل" قيادة "أرادت
ورأى الرئيس األميركي أن الصراع . قبل التوصل إلى أي استنتاجات بشأن فشل عملية السالم" أشهر

، مشددا على ضرورة تنشيط مفاوضات "ن تسويته خالل وقت قصيرال تمك"ي سرائيلالفلسطيني اإل
حماس ال يمكــنها قيادة الحكومة الفلسطينية بينما ال تعترف فيه "السالم، مضيفا في الوقت ذاته ان 

  ". إسرائيلبوجود 
  11/6/2009السفير، 

  
   بحقوق متساوية48مع تمتع عرب " إسرائيل"أميركا تتبنى يهودية  .53

لناطق باسم وزارة الخارجية األميركية يان كيلي بأن الواليات المتحدة تؤمن بيهودية دولة قال ا: واشنطن
وأضاف كيلي أن ما . على أن يتمتع كافة المواطنين الذين يعيشون في كنفها بحقوق متساوية" إسرائيل"

ال يمثل " يلإسرائ" "يهودية"ي جورج ميتشل عن سرائيلذكره المبعوث الخاص لتسوية الصراع العربي اإل
ديمقراطية تعددية تضمن حقوق كافة " إسرائيل"وتابع أن الواليات المتحدة تعتقد أن . أي سياسة جديدة

إننا سنفعل كل ما بوسعنا لكي نكون شركاء بنائين "وقال . مواطنيها سواء كانوا يهودا أو غير ذلك
الالجئين الفلسطينيين هي واحدة وأضاف أن موقف واشنطن يظل هو أن قضية ." وفعالين في هذه العملية

ي والفلسطيني أن يحسماها في مفاوضات الوضع سرائيلمن القضايا التي سيتعين على الطرفين اإل
  . فإن حقوقهم مضمونة على قدم المساواة مع حقوق اليهود1948وقال أنه فيما يتعلق بعرب . النهائي

  12/6/2009الدستور، 
  

  "إسرائيل"بيع مع ميتشل يطالب الدول العربية بالتط .54
أن المبعوث األميركي للسالم في الشرق ، نقال عن الوكاالت 12/6/2009البيان، اإلمارات، ذكرت 

، "إسرائيل"األوسط جورج ميتشل قد أكد أن تحقيق السالم في المنطقة يتضمن تطبيع الدول العربية مع 
ده باراك أوباما ووزيرة رئيس بال"وأكد ميتشل في مؤتمر صحافي مشترك مع ابو الغيط أمس أن 

خارجيته هيالري كلينتون أوضحا بجالء تام السياسة األميركية إزاء جهد تحقيق السالم في الشرق 
العمل بكل جد من أجل تحقيق سالم شامل في الشرق األوسط، بما في ذلك إقامة دولة : األوسط وهي

هذه السياسة األميركية "ف ميتشل إن وأضا".  في سالم وأمنإسرائيل جنب مع إلىفلسطينية تعيش جنبا 
 والدول المجاورة لها، إضافة إلى تطبيع العالقات بين إسرائيلالواضحة تتضمن كذلك تحقيق السالم بين 

مجرد بداية "وأكد أن المبادرة العربية وكما وصفها الرئيس أوباما تعد ".  والدول العربية كلهاإسرائيل
 ويتعين أن يتبعها خطوات وأعمال ملموسة للمساهمة في تحقيق يجب إدماجها في جهد السالم،" مهمة
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كما قال الرئيس أوباما في خطابه للعالم اإلسالمي من القاهرة األسبوع "وأضاف ". هدف السالم المنشود
 ". الماضي فإن للدول العربية دورا مهما من أجل نجاح جهد السالم

ا في عمان، محمد الدعمة، أن ميتشل قال في نقال عن مراسله 12/6/2009 الشرق األوسط، وأضافت
إننا ملتزمون بالوصول إلى سالم شامل "بيان صحافي عقب لقائه العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، 

ناقشت مع الملك سبل تحريك عملية السالم، وإيجاد السياق الالزم إلطالق "وأضاف ". في المنطقة
يين والفلسطينيين بالتزاماتهم وفقا لخريطة الطريق، ودعم سرائيلاإلالمفاوضات، الذي يجب أن يبدأ بوفاء 

هذا الجهد والبناء عليه من قبل جميع الدول المعنية بتحقيق السالم، بما فيها الواليات المتحدة 
 ". واألوروبيون والعرب

  
  "الدولتين" بـيسرائيلاإلسوالنا يريد التزاماً من رئيس الوزراء  .55

، أن الممثل األعلى للسياسة  أحمد رمضان،رام اهللا نقال عن مراسلها في 12/6/2009 المستقبل، ذكرت
 شمعون يسرائيلاإلعقب اجتماعه في القدس بالرئيس قال  الخارجية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا

أنه يريد أن يسمع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التزام حل الدولتين في سياق الخطاب  "أمس زبيري
 في ما يتعلق "إسرائيل"انه يريد أيضا أن يسمع التزاماً من حكومة أضاف ". الذي سيلقيه يوم األحد المقبل

بقضية وقف البناء في المستوطنات والتزاماً باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، معرباً عن ثقته بأن 
  . خطاب نتنياهو سيتضمن شيئاً من هذا النوع

، أن سوالنا قال خالل لقاءه مع )ب. ف. أ(رويترز، و نقال عن وكالة 12/6/2009 الحياة، وأفادت
بيريز ان األحداث األخيرة في الشرق األوسط قد تؤدي إلى استئناف محادثات السالم، إذا استخدم رئيس 

  . ي بنيامين نتنياهو النغمة الصحيحة في خطاب يلقيه بعد غدسرائيلالوزراء اإل
  

   نهج األبرتهايد وتعزل نفسها عن العالمتتبع" إسرائيل: "غولدستون .56
صرح رئيس لجنة األمم المتحدة للتحقيق في أحداث الحرب على غزة، ريتشارد غولدستون في : تل أبيب

وهاجم .  أمس، أن التحقيق الذي يجريه يستهدف إعطاء دفعة لعملية السالم،يةسرائيللقاء مع الصحافة اإل
ة بنيامين نتنياهو على رفضها التعاون مع لجنته، وقال إن هذه ية بقيادسرائيلغولدستون الحكومة اإل

في جنوب أفريقيا التي وضعت نفسها حينها ) التمييز العنصري(الحكومة تتصرف مثل حكومة األبرتهايد 
يين أن يعرفوا أن حكومتهم ال تقول لهم سرائيلوقال غولدستون، إن على اإل. داخل عزلة دولية مطبقة

  . اللجنة والحجة التي تتذرع بها لالمتناع عن التعاون معها مفندةالحقيقة حول هذه 
يين أيضا تعرضوا للعناء من جراء الصواريخ الفلسطينية، سرائيلوقال غولدستون إن مئات اآلالف من اإل

  . ، برفضها التعاون مع اللجنة، تحاول حجب صوتهم عن هذا التحقيق"إسرائيل"لكن حكومة 
وقال . حركة حماس في قطاع غزة على تعاونهم مع اللجنة وتعاملهم معها بانفتاحوامتدح غولدستون قادة 

إن الهدف من التحقيق هو تكوين صورة حقيقية متكاملة، تعرض فيه معاناة الطرفين، كل بحجمها، حتى 
فمن يعاني يجب أن يجد "يتم التوصل إلى توصيات مناسبة هدفها األول هو دفع عملية السالم إلى األمام 

  . تعبيرا تضامنيا من المجتمع البشريط
  12/6/2009الشرق األوسط، 

  
  ، وما زلنا في انتظار الرد"إسرائيل"قدمنا رزمة اقتراحات لـ: كي مون .57

قدمنا رزمة اقتراحات للحكومة "قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون :  راغدة درغام-نيويورك 
وشرح ان هذه . »ي عليها وآمل بان يقبلوهاسرائيلفي انتظار الرد اإلية، وما زالت األمم المتحدة سرائيلاإل

وكشف .االقتراحات تتعلق بمتطلبات وخطوات اعادة إعمار غزة وما يستلزم ذلك من إنهاء اإلغالق
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 مليون دوالر كتعويض عن الخسائر المادية نتيجة 11.2مبلغاً قدره " إسرائيل"األمين العام انه طلب من 
  .ي لمواقع األمم المتحدة في غزة وليس كتعويض عن األرواحئيلسراالقصف اإل

  12/6/2009الحياة، 
  

 يين وتشدد على ضرورة توحد الفلسطينيين  إسرائيلنائبة أوروبية تدعو لمحاكمة  .58
دعت لويزا مورغانتيني نائبة رئيس البرلمان األوروبي إلى تقديم قادة الجيش :  أحمد فياض-غزة  
حاكمة القترافهم جرائم ضد المدنيين واستهداف البنية التحتية واالقتصادية في قطاع ي إلى المسرائيلاإل
وشددت النائبة األوروبية على ضرورة توحد الفلسطينيين ورفع علم فلسطين بدال من رايات . غزة

مختلفة، مشيرة إلى أن االتحاد األوروبي كان على وشك االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية لوال قيام 
مؤكدة أن رؤيتها في . ركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة، األمر الذي أعاد األمور إلى سابق عهدهاح

األساس كانت منذ البداية مع عدم مقاطعة حركة حماس ألنها جزء من الشعب الفلسطيني، وفازت في 
الخرق ووصفت مورغانتيني ما حدث ويحدث في قطاع غزة بالجريمة و. انتخابات نزيهة وديمقراطية

الفاضح لمعايير حقوق اإلنسان، مؤكدة أن األوربيين سيبقون يواصلون تقديم الدعم بمختلف أشكاله لحين 
  .توصل الفلسطينيين إلى تسوية إلنهاء الصراع 

  11/6/2009الجزيرة نت، 
  

  اجتماع دولي في كندا لمنع وصول السالح إلى غزة .59
للخبراء عقد، األربعاء، في اوتاوا بهدف منع تهريب أعلن وزير الخارجية الكندي أن اجتماعاً : ب.ف.أ

إن مشاركة كندا في هذه "وقال وزير الخارجية الكندي لورانس كانون . السالح والذخيرة إلى قطاع غزة
المبادرة تبين بوضوح انضمامها إلى الجهود الدولية الرامية إلى إرساء وقف إطالق نار دائم بين 

بتصديها "وتابع الوزير الكندي .  الصادر عن مجلس األمن الدولي1860رار وحماس تطبيقاً للق" إسرائيل"
من خالل هذه المبادرة إلى تهريب السالح وخطر اإلرهاب المستمر، تواصل كندا المساهمة بإحالل سالم 

  ".دائم في المنطقة بالتعاون مع شركائها الدوليين
  12/6/2009الخليج، 

  
   الرد على الهاتف بأسنانهم"إسرائيل"ين في  المتشدداإلغاثةفتوى تجيز لعمال  .60

 مرسوما صدر أن" نت -ي" ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت .):ب.ف.ا( –القدس 
 بالرد على "إسرائيل" من اليهود المتشددين في اإلغاثة عن الحاخامات يسمح لعناصر فرق أخيرا

  . حتى ال ينتهكوا عطلة السبت اليهوديةناناألساتصاالت تردهم على هواتفهم النقالة بواسطة 
 العمل كما انهم ال يستخدمون ايا من أشكال شكل من أيويمتنع اليهود المتدينون في عطلة السبت عن 

 يةسرائيلاإل الطوارئ أجهزة كانت اآلنوحتى  . المنزلية الكهربائية وال سيما الهواتف النقالةاألجهزة
  .يردهم عبرها مصدر االتصال) بيبر( تنبيه أجهزةب مجهزة األحمرالموازية للصليب 

 من اليهود المتشددين الذين باتوا مجهزين بهواتف نقالة يةسرائيلاإل اإلغاثةويمكن لعناصر هيئة 
 حتى ال ينتهكوا أسنانهم باستخدامهم سلكا حديديا رفيعا بين األجهزةويخدمون يوم السبت تشغيل هذه 

  .عطلة السبت
12/6/2009الحياة،   
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  رسائل حماس المزدوجة .61
     عريب الرنتاوي

 إسرائيل وحماس و  ،تطوران هامان شهدتهما المواجهة المفتوحة بين حماس والسلطة الفلسطينية من جهة          
  .من جهة ثانية

 كان الفتـا إصـدار      ، والتي تتخذ من الضفة الغربية مسرحا داميا لها        ،في المواجهة بين حماس والسلطة    
 وهو القرار الذي تجلى في اشتباكات قلقيلية التي حصدت أرواح عشرة            ،" االعتقال مقاومة"الحركة لقرار   
  . وأشاعت نذر القلق والتحسب من مواجهات الحقة،من الفلسطينيين

علـى حـد وصـف      " المعقـدة " فتمثل في العملية الجريئة والنوعية و      ، في قطاع غزة   ،أما التطور الثاني  
 حيـث  ،يينإسرائيلان هدفها على ما يبدو اختطاف جندي ـ جنود   وك،يين التي وقعت قبل أيامسرائيلاإل

  . مسؤوليته عن العملية،م مغمور لم يسمع عنه من قبليأعلن تنظ
 وأن المـسافة بـين سـجون والـسلطة          ، تشعر حماس أنها وصلت طريقا مسدودا      ،في المواجهة األولى  

 ولهذا قررت نقل المواجهـة إلـى     ،ن خصوصا بعد اغتيال عبدالمجيد دودي     ،وقبورها باتت محدودة للغاية   
 علّها تنجح في حشد جهد فلسطيني وعربي لوقف حمالت المطاردة واالعتقال والتـصفية              ،مستوى أعلى 

 ويبدو أن هذا الجهد قد ولّد تحركا مصريا ضـاغطا           ،التي يتعرض لها كوادر الحركة في الضفة الغربية       
 بمن فيهـا تلـك      - جميعا تقريبا    -ائل األخرى    ثم أن الفص   ،الموقف ووقف تدهوره  " ضبضبة"في اتجاه   

عـدم  " أعربت عـن  ، كالشعبية والديمقراطية وحزب الشعب ،المؤتلفة مع فتح في إطار السلطة والمنظمة      
داعية حكومة فياض للتمييز بين بندقية مقاومة وأخرى قاطعـة          " قناعتها برواية السلطة الشتباكات قلقيلية    

  ".أضعف اإليمان"ي وصفه بأنه  وهذا موقف أقل ما يقال ف،طريق
 اشتملت على كـل هـذه التحـضيرات         ، فيسود االعتقاد بأن عملية واسعة كهذه      ،أما في المواجهة الثانية   

 من دون مشاركة حماس أو بضوء أخـضر منهـا أو            - برغم فشلها    - ما كان لها أن تتم       ،والتجهيزات
 تحريك المياه الراكدة في مستنقع العمـل        ، وبها  ربما أريد منها   ، وأن عملية كهذه   ،معرفتها على أقل تقدير   

السياسي الهادف رفع الحصار وفتح المعابر وإعادة اإلعمار وتبادل األسرى واستئناف الحوار بـشروط              
  .معقولة

 خالد مشعل تحـدث عـن       ،إلى الجميع " إيجابية" لم تتوان حماس عن توجيه رسائل مفتوحة و        ،في المقابل 
 وفي هذا يبدو    ،اما ودعا لتحويل الكالم إلى أفعال والنوايا الطيبة إلى سياسات         اللغة الجديدة في خطاب أوب    

 كما أن خالد مشعل لم يكف عن ترديد التعهد بعدم عرقلة قيام دولة فلسطينية علـى األرض         ،الرجل محقا 
هـا   أو محاولة لرد التحيـة بمثل      ، وفي ذلك رسالة إلى إدارة أوباما      ، وعاصمتها القدس  1967المحتلة عام   
 وقال أنها تمثل جزءا من      ، فالرئيس األمريكي في خطاب القاهرة لم يربط حماس باإلرهاب         ،وعلى قدرها 

 وهو موقف   ،الشعب الفلسطيني ودعاها لتحمل مسؤولياتها في تلبية تطلعات الفلسطينيين واستعادة وحدتهم          
بداية حوار وأن يفتح     إال أنه يمكن أن يؤسس ل      ،وإن كان غير كاف من وجهة نظر حماس ووجهة نظرنا         

 وقد جاء رد فعل مشعل مساويا في المقدار ومتساوقا مع االتجاه الذي ذهب إليه الـرئيس                 ،صفحة جديدة 
  .أوباما

سنقلب الطاولة على رؤوس    : هي إذن رسائل مختلطة ومزدوجة يمكن اختصار فحواها على النحو التالي          
 واستمررتم  ،نا للبحر من أمامنا والعدو من ورائنا      الجميع في غزة والضفة إن أنتم أحرقتم سفننا وتركتمو        

 وسنكون إيجابيين وجزءا من الحل ال جزءا        ،في تجاهل رسائلنا اإليجابية وأيدنا الممدودة ونوايانا الطيبة       
  . إن أنتم تلقفتم رسائلنا واعترفتم بوجودنا وكففتم عن نبذنا وإقصائنا،من المشكلة

 تقوم علـى االسـتفادة مـن الرسـائل          ،ب معالجة من نوع مختلف     يتطل ،وأحسب أن وضعا انتقاليا كهذا    
 التي تمارسها بعـض     ، بدل االستمرار في عمليات النبذ واإلقصاء والعزل       ،اإليجابية التي تطلقها حماس   

 بداللة أن هناك انفراجة فعلية      ، والمخطط لها على ما يبدو أن تستمر لفترات طويلة         ،األطراف بكل خبث  
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 يقابلها تشدد في العقوبات الـسياسية والعـزل الدبلوماسـي           ،والدواء للسكان في غزة   في إمدادات الغذاء    
 لكأنـه   ،وبعـدها " الرصاص المـصهور  "المفروض على حماس وتجميد لكل الملفات العالقة قبل حرب          

  .يعاد انتاجه في القطاع المنكوب؟،" سيناريو كوريا الشمالية"
  12/6/2009الدستور، 

  
  نتنياهوحماس في انتظار خطاب  .62

  افرايم هليفي
، رؤساء الدول في    إسرائيلبين المستمعين الكثيرين لخطاب رئيس الوزراء نتنياهو، االحد القادم، مواطنو           

بين اولئك سيكون ايضا خالـد      . ارجاء المعمورة، وماليين العرب والمسلمين من اقصى العالم الى اقصاه         
ـ     .  سـنة 12يس الوزراء نتنياهو بتـصفيته قبـل   ، الذي أمر رئ  "حماس"مشعل، رئيس المكتب السياسي ل

  .صدف التاريخ تجعل رئيس الوزراء ومشعل يلتقيان على مسار صدام القوى واالرادات الذي ال مفر منه
 في خطابه التاريخي في     إسرائيلهل حقا؟ قبل اقل من اسبوع توجه الرئيس اوباما الى الفلسطينيين والى             

 تتركـز   إسرائيلكانت توجهاته الى    . عة في مسيرة المفاوضات بينهما    القاهرة، مطالبا بحزم بالتقدم بسر    
الـسلطة  : اما توجهاته الى الفلسطينيين فكانت لعنوانين منفـصلين       . إسرائيلحكومة  : حول عنوان واحد  

  ".حماس"الفلسطينية و
 ثـم توجـه الـى     . طلب من السلطة ان تطور القدرة على الحكم، وضمنيا فان هذه ال تزال غير قائمـة               

لحماس تأييد ما فـي اوسـاط       : "، التي لم تعقد الواليات المتحدة حتى اليوم أي حوار معها وقال           "حماس"
الفلسطينيين، ولكن عليها ايضا ان تعترف بمسؤولياتها كي تتمكن من اداء دورها في تحقيـق تطلعـات                 

االتفاقـات الـسابقة    الفلسطينيين، توحيد الفلسطينيين، لذا فان على حماس أن تضع حدا للعنف، تعترف ب            
  ". في الوجودإسرائيلوتعترف بحق 

". حمـاس "سبقت سنوات من المقاطعة وانعدام االعتراف هذا التوجه المباشر من الرئيس االميركي نحو              
ية، التـي   سـرائيل فقط كمنظمة ارهابية ووقفت الواليات المتحدة خلف الـسياسة اإل         " حماس"وقد صنفت   

  .الحركة" اسقاط"لى تطلعت، ورسميا ال تزال تتطلع ا
كالعب ذي وزن، وال    " حماس"خطاب اوباما فتح كوة نحو سياسة اخرى، في ظل معرفته المسبقة بمكانة             

الرصاص "منذ حملة   . سيما كجهة مطلوبة لغرض تحقيق وحدة فلسطينية، من دونها لن تتحقق أية تسوية            
التـي وجههـا اليهـا الجـيش        بعملية استخالص دروس من الضربة الـشديدة        " حماس"تقوم  " المصهور

  .ي واجهزة االمن، وضمن امور اخرى عادت وطلبت مجددا بالحوار مع الواليات المتحدةسرائيلاإل
قدرة كامنة علـى الهـدم      " حماس"لم يعطها الرئيس اوباما مبتغاها، ولكنه ألمح لها بأن بالده تفهم ان لـ              

بأن نتنياهو على علم جيـد بهـذا الجانـب،          ينبغي االفتراض   .  فلسطيني -ي  إسرائيلالمطلق لكل حوار    
وضـعا  " حمـاس "واالحرى انه سيفكر في ذلك في الوقت الذي يبلور استراتيجيته تجاه غزة، حيث تقيم               

  .متوترا من وقف النار من جانب واحد في ظل الترقب لما سيأتي
. ستراتيجية حركتـه  يلمح مشعل بأنه يحتمل أن يلقي بذاته خطابا بعد خطاب رئيس الوزراء، يرسم فيه ا              

في لبنان، هذا االسبوع،    " حزب اهللا "الى جانب دروس القتال ال بد ان مشعل سيقدم رأيه حول فشل حليفه              
  .مثلما في الصراع الداخلي المتعاظم في ايران حول االنتخابات الرئاسية

لـذي تعتـزم    ولكن بقدر ال يقل عن ذلك سيستمع مع اعضاء قيادته لخطاب رئيس الوزراء كي يفهم ما ا                
 ايـضا   إسـرائيل  عمله في االشهر القريبة في موضوع غزة، وسيرغب في أن يعرف اذا كانت               إسرائيل

في اوساط الفلسطينيين، واذا كانت تستخلص استنتاجات مشابهة لتلـك          " تأييدا ما " "حماس"تعترف ان لـ    
  .التي استخلصها الرئيس اوباما أم ربما يسير رئيس الوزراء في اتجاه مغاير
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لـيس اآلن،   .  في االيام القريبة القادمة    إسرائيللن تتبنى شروط اوباما الثالثة و     " حماس: "حذار أن نخطئ  
 هي احدى الـدول     إسرائيلفي زيارته الى اوروبا قال اوباما، وعن حق، ان          . ولكن ربما في موعد آخر    

ا دون ان تقلق يوميا علـى       كما أنه يتوقع ان تتصرف هكذا؛ واثقة من نفسها ومن قوته          . القوية في العالم  
  .مجرد وجودها

في الخطـاب الـسياسي لـرئيس       " حماس"للوهلة االولى، إذاً، ال توجد أية حاجة لالنشغال في موضوع           
الوضع الحالي في غزة ال يمكننا أن نبقيه على مـدى الـزمن دون        . ولكن ليس هكذا هو الحال    . الوزراء
  .في خطابهوقد سبق الوباما أن ألمح الى ذلك . تسوية ما

مـا سـيقوله    . ليس قول رئيس الوزراء في هذه الصيغة هو ما يهمه         ". دولتان: "لقد سبق لمشعل ان قال    
الـسبيل  . سيؤثر جدا في ما سيفهمه ويفعله مـشعل       " حماس"نتنياهو عن استمرار سياسته في غزة وتجاه        

ردا علـى   " حمـاس "فيها  الذي سيرسمه رئيس الوزراء في هذه المسألة بالذات، الطريقة التي ستتصرف            
ذلك والسبيل الذي تصاغ فيه سياسة الواليات المتحدة حيال هذين الجانبين سيملي ما سيحصل في غـزة                 

  .التي تعيد بناء نفسها" حماس"، ام حرب مع "ترتيب، وقف نار. "في الفترة القريبة القادمة
اما مثلما عرضت في خطابه في      كما أن هذا سيحسم مصير السلطة الفلسطينية وفرص مبادرة الرئيس اوب          

  .القاهرة
   أحرونوتيديعوت

 12/6/2009األيام، فلسطين، 
  

  دولة في متاهة: واقع الكيان الصهيوني في ذكرى النكبة .63
  عدنان أبو عامر

ية ملموسة وواضحة على مختلف األصعدة، السياسية والعسكرية إسرائيلشهدت األعوام األخيرة تراجعات 
 ولم يكن هذا التراجع وليد اللحظة، أو نتيجة لحدث سياسي هنا، ومواجهة عسكرية واألمنية واالقتصادية،

  .منذ عدة سنوات) إسرائيل(هناك، بل جاء أمراً طبيعياً في قراءة المؤشر البياني التنازلي الذي تشهده 
هد انخفاضاً علماً بأن هناك سلسلة من التحذيرات الساخنة التي أطلقها كبار قادة الكيان من أن دولتهم تش

  .في مستوى األمن الداخلي، وتعاظماً لألخطار والتهديدات الداخلية والخارجية
على حقيقتها، وتحاول اإلفصاح عن الجوانب الخفية التي تشير في ) إسرائيل(السطور التالية تكشف 

لتي يعطيها مجملها إلى أن هذا كيان يعيش أسوأ لحظاته، وأكثرها تراجعاً وانكساراً، رغم المحاوالت ا
، لكنه في الحقيقة منكمش، بل ويمضي في خططه »الخارقة الحارقة«بين الحين واآلخر عن قدراته 

التي ألفها اليهود منذ قرون » الغيتو«السياسية والعسكرية حول االنطواء واالنزواء، والعودة إلى حياة 
  .مضت

  االحتماء خلف السور
تواصل المقاومة الفلسطينية، التي شهدت تطوراً مطرداً خالل ية بفعل سرائيلبعد سنوات من المعاناة اإل

نحو االنحسار واالنزواء الذي شكل العنوان األبرز للسلوك ) إسرائيل(انتفاضة األقصى، اتجهت 
  .ي خالل أعوام االنتفاضة األخيرةسرائيلاإل

يين في الضفة الغربية على الفلسطين» صب جام غضبها«بـ) إسرائيل(هذا االنحسار واالنكسار سبقه قيام 
الداخلية، بحيث عمدت » الكولونيالية«وقطاع غزة، ثم اختارت اللجوء إلى جدارها العنصري لتعميق 

لممارسة السيطرة والتمييز تجاه الفلسطينيين، وأخذت تسير في منحى التعاظم والتفاقم في أعقاب 
  .االنسحاب من غزة
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ة المنتصر الحقيقي في بناء الجدار، ومن ثم تنفيذ ي أراد الظهور بصورسرائيلورغم أن الجيش اإل
تقف أمام نقطة تحول ) إسرائيل(االنفصال عن قطاع غزة، إال أن استعراض القوة الالفت هذا، جعل 

  .يسرائيلتفكك الجيش اإل» سيرورة«مهمة في ما بات يعرف بـ
ي خسائر فادحة وأثماناً رائيلسولم يعد خافياً على أحد أن المقاومة المسلحة، التي كبدت المجتمع اإل

ية تخرج وبصوت عال، مطالبة بضرورة وضع حد فاصل سرائيلباهظة، جعلت المطالبات الشعبية اإل
  .يين، بعد أن أثبتت المقاومة قدرتها على تجاوز كل اإلجراءات األمنية المشددةسرائيلبين الفلسطينيين واإل

من في وضع حد للعمليات االستشهادية، إال أنه يحمل وبالرغم من أن السبب األساسي إلقامة الجدار يك
  .في ذكرى قيام الدولة العبرية مؤشرات انحسار كارثية

  فشل النظريات األمنية
، التي »قوة الردع«ية على ما يعرف بـسرائيلمنذ إنشائها قبل حوالى ستين عاماً قامت نظرية األمن اإل

عناصر ) إسرائيل(واجهة هناك، وقد راكمت مهمة شن حرب هنا، وخوض م) إسرائيل(توفر على 
نظريتها عبر سنين متواصلة، ومن خالل جهود جبارة، وعلى جميع المستويات، األمنية والعسكرية، بما 

  .فيها النووية
يين، فإن النظريات األمنية سرائيلعنها قريحة الخبراء اإل» تفتقت«ورغم األفكار اإلبداعية المتجددة التي 

  : العبرية سوى المزيد من االنحدار والهبوط على كل المستويات المادية والمعنوية، ومنهالم تحقق للدولة
، الذي اتسم خالل الفترة الماضية، السيما )إسرائيل( استمرار الصراع الدامي الناشب بين المقاومة و-1

قدر من ، حيث حاول كل طرف إلحاق أكبر »عض األصابع«عند شن الحرب األخيرة على غزة بقاعدة 
ورغبتها ) إسرائيل(الضربات الموجعة بالطرف اآلخر حتى يقر بالقواعد الجديدة للمواجهة، مع إعالن 

  !بالقضاء على المقاومة، لكنها لم تتمكن
ية، وتكرر عبر أكثر من محطة، بدءاً سرائيل الفشل الذريع الذي منيت به النظريات األمنية اإل-2

زة، ومروراً بأسر الجنود، وانتهاء بخوض مواجهات عسكرية باستمرار قصف الصواريخ من قطاع غ
فاشلة مع المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، دفع بالعديد من الخبراء لطرح أسئلة ذات طبيعة لوجستية ربما 

  .وتراجعها) إسرائيل(تكون تسببت في خسارة 
مة، إلى االكتفاء بالمطالبة بنزع  تراجع األهداف الردعية المعلنة من القضاء الكلي على قوى المقاو-3

أسلحتها، لذلك نرى أن اللغة التي استخدمها قادة الجيش في بداية الحرب على غزة تُبين التغيرات التي 
القضاء على «، ولم يعودوا يعلنون »معركة وجهاً لوجه«طرأت عليهم في نهايتها، فلم يعد الحديث عن 

، ألن أسلوب الكالم المليء بالعجرفة، »التغلب عليه«ـ، بل االكتفاء ب»استئصال الغول«و» العدو
  !لم تعد تالئم مرحلة ما بعد انكسار القوة الرادعة» !نحن سننتصر«واإلعالنات القوية مثل 

 وصول القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين في دولة الكيان إلى قناعة مفادها أن تحطيم قوة -4
الذي انتقد » رؤوبين إيرليخ« هدف غير واقعي، ومن هؤالء المقاومة وإبادة نموذج حركة حماس

كل من يفكر بإزالة قدرات حماس : ية بقولهسرائيلاألهداف الردعية الكبيرة الخاصة بالنظرية األمنية اإل
  !ماذا يمكن إنجازه؟ المتاهة الحمساوية تشدنا مراراً وتكراراً إليها: غير واقعي، يجب التفكير بمصطلحات

  عركة الديمغرافيةخسارة الم
لمحاولة التغلب على التفوق الفلسطيني » السحرية«تعكف على إيجاد الحلول ) إسرائيل(منذ عدة عقود، و

في عدد السكان، للدرجة التي جعلتها تصنف التهديد السكاني كأحد التهديدات الرئيسة الماثلة أمام 
  .»رافيةالقنبلة الديمغ«خالل السنوات القادمة، تحت اسم ) إسرائيل(

 انطالقاً من حقائق ميدانية تعيشها األراضي يالديموغرافي من الموضوع سرائيلويأتي التخوف اإل
  :، ومن هذه الحقائق1948 أم 1967الفلسطينية، سواء في األراضي المحتلة عام 
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رتفاع  تشير إلى أن اليهود سيصبحون أقلية نهاية العقد الحالي، نظراً الةالديموغرافي كل التوقعات -1
، بمعنى أن السكان اليهود )إسرائيل(معدل الوالدات لدى الفلسطينيين، وتراجع حركة هجرة اليهود لـ

اليوم ليسوا غالبية إال بشكل بسيط بين البحر المتوسط ونهر األردن، مقابل أن الفلسطينيين سيصبحون 
  .غالبية بين النهر والبحر

 مليون 5.45من اليهود، ما يعادل ) إسرائيل(ل سكّان من مجم% 80 يتبين من خالل اإلحصائيات أن -2
  .من السكان عرباً% 20نسمة، و

انسحابها ) إسرائيل(، حيث بررت يالديموغراف شكل االنسحاب من غزة عنواناً صارخاً للتخوف -3
ورغم أنها حاولت التغلب على ! ، بما يعني النقاء العرقي»اليهودي«بضرورة الحفاظ على طابعها 

، عبر تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة، إال أن السنوات األخيرة شهدت ةالديموغرافية المشكل
  :تراجعاً ملحوظاً في أعدادها، لألسباب التالية

 النقص الحاد في الخزان البشري في االتحاد السوفييتي السابق، بفعل الهجرة الكثيفة وخصوصاً -1
  . دول أخرىباتجاه فلسطين المحتلة، والمغادرة إلى

يين في كل شارع وزقاق، منذ اندالع االنتفاضة سرائيل التدهور األمني والموت الذي بات يالحق اإل-2
  .2000سبتمبر /في أيلول

  .من القوى العاملة% 10 االنكماش االقتصادي، وارتفاع معدل البطالة الذي بلغ -3
 أمام الفلسطينيين، ما ةالديموغرافيالمعركة يون لمحاولة كسب سرائيلوكانت آخر األفكار التي ابتدعها اإل

أفيغدور ليبرمان، حين طرح مشروعاً يقضي »  بيتناإسرائيل«قدمه وزير الخارجية الجديد وزعيم حزب 
، بتبادل أراض على أساس تواجد 1967باستبدال االنسحاب الكامل من األراضي المحتلة منذ عام 

، إلى الضفة الغربية، مقابل 1948طين المحتلة عام سكاني، بحيث أراد ضم منطقة المثلث في فلس
  .االحتفاظ بكامل المستوطنات في الضفة

  !أزمة القيادة
في ذكرى تأسيسها أزمة حقيقية تتمثل في غياب جيل التأسيس الذي رافقها مع بداياتها ) إسرائيل(تعيش 

كن المعضلة األكبر التي تصدرت األولى، سواء بوفاة عدد منهم، أم باعتزال عدد آخر للحلبة السياسية، ل
غياب القيادة السياسية هذا العام، تكمن في تسلم عدد من القادة حديثي العهد للعمل السياسي في 

  .، وقد أخذت األزمة القيادية تستفحل عبر عدد من المحاور السياسية والعسكرية)إسرائيل(
  :ومن أهم معالمها

ض، والغيبوبة الطويلة التي ألمت به حتى كتابة هذه  الغياب القسري ألرييل شارون بفعل المر-1
السطور، مما ولد عنه تزاحم مرحلي لعدد ممن رأوا أنفسهم مؤهلين لخالفته، وخاصة في أوساط حزبه 

  .»كاديما«الوليد 
ي بعد نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية، سرائيل المفاجأة التي ألمت بالوسط السياسي اإل-2

  .يةسرائيللذي وقعت به المؤسسة السياسية اإلواإلرباك ا
 تفاعل قضايا الفساد التي تورط بها جملة من كبار السياسيين، بدءا برئيس الدولة، ورئيس الحكومة، -3

  .ومختلف الوزراء والمسئولين
 أزمة القيادة العسكرية المتمثلة بتواصل عمليات المقاومة، واستئناف إطالق القذائف والصواريخ -4
كشف العجز الذي ألم بها، وانفجار الوضع في لبنان وغزة وأسر مزيد من الجنود، ما جعلها تقف لت
أمام جنودها وجمهورها الذي بات يتفرج على جيش مهزوم، وقيادة عسكرية ال تليق بأسطورة » عارية«
لحاكمة في ية تطلق أوصافاً معيبة بحق القيادة اسرائيل، وجعلت الصحافة اإل!»الجيش الذي ال يقهر«
  !»السخف، الخيبة، الجهل«، كـ)إسرائيل(
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ي خالل الستين عاماً المنصرمة، على جميع األصعدة سرائيللقد قدم هذا التقرير أبرز محاور التراجع اإل
السياسية والعسكرية والبنيوية، وربما أهم ما ورد فيه أنه قدم شهادات لهذا التراجع واالنكسار، بألسنتهم 

  .هم هم، مما يمنح الحديث مصداقية أكبر، وموضوعية أكثرهم، وباعترافات
علما بأن الحديث عن مؤشرات الهزيمة والتراجع التي يعيشها الكيان، لم تعد قاصرة على النخب الثقافية 
والسياسية، بل أصبحت حديث الساعة للمواطن العادي، الذي يتوجب عليه قراءة الواقع بكل موضوعية، 

حقيقتها، دون تهوين أو تهويل، وأال يبقى أسير المقوالت التي سمعها في لحظات على ) إسرائيل(ويرى 
  .النكبات والنكسات العربية
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