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  حكومة القادمةالح فياض لرئاسة رشوتُ ...مركزية فتح توصي بفصل دحالن: وكالة سما .1

ان اللجنة المركزية لحركة فتح اوصت ليلة السبت " سما"الة  مصادر فلسطينية مطلعة لوكأكدت :رام اهللا
بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحالن من عضويته بحركة فتح وان اللجنة جهزت الئحة 

  .اتهام بحقه
لقيت تاييدا كبيرا داخل اللجنة المركزية فيما اشارت المصادر " دحالن"وقالت المصادر ان التوصية بحق 

  .توصية تحتاج حتى تصبح نافذة المفعول الى ثلثي اصوات المجلس الثوريالى ان ال
وقالت المصادر ان اللجنة المركزية قررت ايضا إحالة ملف دحالن للقضاء في القضايا المالية والجنائية 

  .التي وردت في تقرير لجنة التحقيق
توصياتها للجنة المركزية، وبناء مؤكدة أن لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق مع دحالن قدمت تقريرها و

  . عليه اتخذت اللجنة المركزية القرارات اآلنفة الذكر
وأضافت المصادر أن المركزية قررت أيضا تخويل لجنة التحقيق، بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها 

  .عالقة بملف دحالن، مشيرا إلى أن دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى في الحركة
ان االخير سيبدأ حملة شعواء ضد اعضاء من " سما"لوكالة " دحالن"تها توقعت مصادر مقربة من من جه

  .اللجنة المركزية لحجم الوثائق التي يملكها االخير ضد افراد وشخصيات من السلطة 
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واوضحت المصادر ان دحالن ينوي خالل االيام والساعات القادمة نشر عدد من هذه الوثائق منوهة الى 
الموضوع يتعلق بخالفة الرئيس عباس حيث سيتم اخالء الطريق لبعض الشخصيات في حال استقالة ان 

  .الرئيس عباس واستبعاد دحالن
واشارت المصادر الى ان ابرز المرشحين لخالفة الرئيس عباس في حال رفضه ترشيح نفسه هما 

عمل مع ابو جهاد فيما كان عضوي اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب ومحمود العالول والذي 
  .يعرف بالقطاع الغربي

أن القيادي في حركة فتح سمير مشهراوي قدم إستقالته من 'لى صعيد متصل  كشفت مصادر خاصة ع
  .'عضوية المجلس الثوري للحركة مؤخراً ألسباب لم يكشف عنها

ي رام اهللا  للتباحث في أمور بقيادة الرئيس عباس ف, مساء السبت, إن اللجنة المركزية ستلتئم' وكان قال 
    .داخلية وخارجية تخص الحركة

وبسؤال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن عن مناقشة اللجنة إقالة القيادي محمد دحالن 
قضية دحالن من األمور الداخلية لحركة فتح وسيتم ': من عضوية اللجنة، اكتفى محيسن بالرد، بالقول

  .، دون اإلدالء بأي تفاصيل أخرى' الداخليةمناقشة كافة األمور
من جهته قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح نبيل أبو ردينة، إن اجتماع اللجنة المركزية للحركة الذي 
عقد، مساء السبت، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام اهللا، ناقش عملية السالم 

، "وفا"وأضاف  في تصريح لـ . وخاصة من قبل فرنسا وبقية الدولوتداعياتها، والجهود المبذولة دوليا
  .تمت مناقشة ما جرى خالل اللقاءات األخيرة لمبعوثي الرئيس مع الجانب األميركي في واشنطن

وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة استمعت لتقرير حول آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، ومهمة 
  .سيصل الثالثاء القادم إلى القاهرة للتشاور حول تشكيلة الحكومةالوفد الفلسطيني الذي 

قررت حركة فتح ترشيح سالم فياض لرئاسة حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة التي من المقرر إلى ذلك  
وقال مسؤول فتحاوي رفض الكشف عن اسمه ان هذا القرار اتخذ  .ان تشارك فيها ايضا حركة حماس

 حيث تم بحث قائمة مرشحي الحركة أمسة المركزية لحركة فتح في رام اهللا مساء خالل اجتماع اللجن
  . للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة

  12/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  ال مبادرة أمريكية جديدة وال تراجع عن المصالحة": الشرق"عريقات لـ .2
ة شؤون المفاوضات عقـب عودتـه مـن         قال صائب عريقات رئيس دائر    : محمد جمال -القدس المحتلة 

واشنطن أمس السبت إنه نقل رسالة واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزارة العدل ووزارة               
الخارجية ومجلسي الشيوخ والنواب األمريكي مفادها أن المصالحة الفلسطينية خيار ومصلحة فلـسطينية             

  .عليا ال تتعارض مع عملية السالم ال بل تدعمها
ـ     وأ أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى األمم المتحدة ومجلس        ) الشرق(وضح عريقات في تصريح خاص ل

األمن لتثبيت الدولة ونيل عضوية األمم المتحدة كدولة فلسطينية تحت االحتالل وإننـا علـى اسـتعداد                 
 وقـال إن اإلدارة  الستئناف المفاوضات فور وقف االستيطان واإلعالن اإلسرائيلي بالقبول بحل الدولتين، 

ال تطرح جديدا بل تصر على استئناف المفاوضات وهو أمر مقبول لنا ولكن قبل ذلك علـى إسـرائيل                   
 ودون ذلك الحديث عن عمليـة الـسالم         1967وقف االستيطان وقبول حل الدولتين على أساس الحدود         

  .واستئنافها سيكون مضيعة للوقت
الذين اجتمعنا معهم أنا واألخ نبيل أبو ردينة قالوا إنهم يبذلون           وأضاف أن اإلدارة األمريكية والمسؤولين      

كل جهد ممكن إليجاد صيغة من أجل استئناف المفاوضات على أساس خطاب الرئيس األمريكي بـاراك                
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أوباما، مشيراً إلى أنه ال يدور الحديث عن مبادرة أو عرض أمريكي كما ورد بعد كلمة وزيرة الخارجية                  
   .هيالري كلينتون

12/6/2011، الشرق، الدوحة  
  

   التوجه لألمم المتحدةمصممون على: واصل أبو يوسف .3
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تـصريحات             : صالح النعامي 

إن الفلسطينيين سيتوجهون للجمعية العامة لألمم المتحدة على اعتبار أن هـذا حـق              »الشرق األوسط «لـ
  .لسطين، وال عالقة له بالمفاوضات ونتائجهالف

ونوه أبو يوسف بأن الفلسطينيين يتحركون في اتجاهين؛ فمن ناحية يسعون لضمان تأييد أكبر عدد مـن                 
الدول بالدولة الفلسطينية، ومن ناحية ثانية سيشرعون في اإلجراءات الفنيـة الهادفـة لـضمان سـالمة                 

  .أروقة األمم المتحدةالتحركات الفلسطينية القانونية داخل 
وأوضح أبو يوسف أن التحرك الدبلوماسي الفلسطيني الهادف لتجنيد الـدول المختلفـة لتأييـد الخطـوة                 

  .الفلسطينية متواصل وغير منقطع
وأوضح أن الجمعية العامة لألمم المتحدة ستناقش القرار، متوقعا الحصول على تأييد أكثـر مـن ثلثـي                  

 وشدد على رفض التحرك األميركي الهادف إلحباط المبادرة الفلـسطينية،           .األصوات في الجمعية العامة   
قد تعودنا السلوك األميركي الصهيوني، وها هم يمارسون العدوان اليومي والحصار على شعبنا،             «: وقال

وشـدد علـى أن     . باإلضافة لالستيطان الهادف لخلق واقع جديد على األرض، ال سـيما فـي القـدس              
وبالتالي لـيس   « إلى طريق مسدود، في ظل االنحياز األميركي السافر إلسرائيل،           المفاوضات قد وصلت  

أمامنا إال التمسك بوحدتنا الوطنية وبالمقاومة الشعبية، باعتبارها األسلوب المالئم في هذه المرحلة التـي               
  .»يتناتسهم في عزل االحتالل وتعريته أمام العالم أجمع، كما توفر المزيد من الدعم والتأييد لقض

  12/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  المصالحة لم تنعكس إيجابا على الملف وأزمة نقص األدوية بالقطاع مستمرة : نعيمباسم  .4
أكد وزير الصحة الفلسطيني الدكتور باسم نعيم، أن أزمة نقص األدوية بقطـاع غـزة ال تـزال                  : غزة

  ". تزداد خطورة يوًما بعد يوم"مستمرة، وأنها 
عيم خالل كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العلمي األول لمستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبـي بقطـاع                وقال ن 
  ". ما زلنا نعاني نقًصا غير مسبوق في أصناف األدوية والمستلزمات الطبية ":غزة

  صنف من المستهلكات الطبية التي ال      200 صنفًا من الدواء و    180وأكد نعيم أن هناك معاناة من شح في         
  . غنى عنها لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، من بينها الكحول المطهرات واإلبر الطبية

وطالب وزير الصحة بضرورة التدخل العاجل من قبل المؤسسات الدولية واإلغاثية عربًيا ودولًيا إلنهاء              
  . هذه األزمات وبأسرع وقت ممكن

ألزمة واإلسراع إلرسال نصيب غزة مـن األدويـة         لقد ناشدنا اإلخوة برام اهللا من أجل حل هذه ا         "وقال  
أريد التأكيد هنـا    "، مضيفاً   "المقدمة من وزارة الصحة في أسرع وقت، إال أن هذا األمر لم يتم حتى اآلن              

  ". على أننا ال نرغب بتسييس الملف على اإلطالق بل إنهائه من أجل مصلحة المواطن الفلسطيني أوال
 مؤكًدا أن الحكومة الفلسطينية بغزة تحاول       "الحة إيجاًبا على ملف األدوية    لألسف لم تنعكس المص   " وتابع  

حل األزمة بشكل سريع عبر تخصيص مليون دوالر تم اقتطاعها من رواتب موظفيهـا، فـي خطـوة                  
  ".إسعافية عاجلة قد تخفف من وطأة األزمة، لكنها لن تحل المشكلة على اإلطالق 

12/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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  الصحة تنسق مع الجانب اإلسرائيلي إلرسال أدوية إلى غزة وزارة  .5
أكد عمر النصر مدير عام العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة           :  وكالة قدس نت لألنباء    -رام اهللا   

تقوم بعمل تنسيقات مع الجانب اإلسرائيلي إلدخال كميـات         , أن وزارة الصحة  , اليوم السبت , في رام اهللا  
  .ن األدوية إلى قطاع غزةم

أنه منذ أيام صدر قرار من وزير الصحة فتحي أبـو           , وأوضح النصر في حديث لوكالة قدس نت لألنباء       
مغلي بالقيام بعمليات جرد لمستودعات األدوية في مدن الضفة الغربية إلرسال الكميات الموجـود إلـى                

  .غزة، وسيتم إرسالها فور اإلنتهاء من إعدادها
12/6/2011،  نتوكالة قدس  

 
 مشاركة حماس في الحكومة حمت المقاومة وأوقفت التنازالت: يحيى موسى .6

أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس يحيى موسى في تصريحات خاصة لـ              : غزة
حمى المقاومة وقلل من حجـم التنـازالت        "إلى أن مشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية        " قدس برس "

أوال أريـد أن أنفـي جملـة        : "، وقال "قات التي كانت وال تزال تهدد مشروع التحرر الفلسطيني        واالنزال
في الحكومـة؛   " حماس"وتفصيال كل ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم عني بشأن انتقادي لموقف مشاركة             

ية هـو   وأعتقد شخصيا أن وجود السلطة الفلسطين     . فأنا لم أصرح ألية جهة إعالمية من أكثر من شهرين         
عبء على مشروع التحرير الوطني، باعتبار أن مشروع السلطة لم يسبقه التحرير حتى تقـوم الـسلطة                 

 ".عليه، وال شك أن سلطة تحت االحتالل ستكون مادة لالبتزاز
أعتقد أن المطلوب اآلن أن     : "ودعا موسى إلى إجراء حوار جدي حول طبيعة السلطة والهدف منها، وقال           

طاولة الحوار إلعادة بناء السلطة على طريقة تنسجم وأهداف المقاومـة، وأن تقـوم         توضع السلطة على    
السلطة بطريقة تعبر بها عن إرادة الشعب ومصالحه وأمنه وال ينبغي أن تكون مرهونة التفاقات تحولها                

 .، على حد تعبيره"إلى أداة أمنية لدى االحتالل
12/6/2011قدس برس،   

  
  د على منتجات الكيان الزراعيةتحذير فلسطيني من االعتما .7

حذر وزير الزراعة الفلسطيني إسماعيل دعيق، أمس، من أن عـدم االنتبـاه إلـى القطـاع           : )أ.ب  .د  (
، مدلالً على ذلك بإحصاءات تشير إلى أن الفلسطينيين يـستوردون           "وضع كارثي "الزراعي، سيقود إلى    

ودعـا  . ن منتجات األلبان واألجبـان    م% 55من الخضراوات، و  % 60من الفاكهة، و  % 80من الكيان   
دعيق، خالل مشاركته في اجتماع المجلس االستشاري الزراعي الذي عقد في مقر وزارة الزراعة فـي                
رام اهللا، إلى حماية المنتج الحيواني والزراعي الفلسطيني وتطويره، كما حذر من مخاطر عدم االهتمـام                

  .  للسيطرة عليه"ةاإلسرائيلي"بهذا المنتج بالتزامن مع المساعي 
، إن  "وفـا "من جانبه، قال عضو المكتب الحركي التعاوني الزراعي ساهر البرغوثي، فـي حـديث ل                

ناتج عن جشع بعض التجار الذين يهدفون إلى تحقيـق          " اإلسرائيلية"إغراق السوق بالمنتجات الزراعية     "
  . "ذه التجارة غير الشرعيةالربح السريع غير المشروع، رغم محاوالت السلطة الوطنية وضع حد له

12/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

 في القدس " مأمن اهللا"السياحة واآلثار تدين مخططات االحتالل لطمس مقبرة وزارة  .8
أدانت وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية محاوالت االحتالل لطمس هويـة مقبـرة مـأمن اهللا               : رام اهللا 

 .ةالتاريخية في القدس المحتل
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، إن إقرار سلطات االحتالل خطة لبناء متحف        )11/6(السبت  " قدس برس "وقالت الوزارة في بيان تلقته      
،  مشيرة إلى    "هي جريمة غير مسبوقة بحق اآلثار والمقدسات اإلسالمية       "يهودي على أنقاض هذه المقبرة      

بور الموجودة داخل المقبـرة     هذه الخطوة تأتي بعد قيام االحتالل بانتهاك حرمة األموات وتجريف الق          "أن  
 ".خالل الشهور العديد الماضية

لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لـوال الـصمت العـالمي            "وأضافت الوزارة في بيانها تقول إن االحتالل        
مؤكدة على سياسة االحتالل    " المستمر على هذه االنتهاكات بحق اآلثار، والتي كفلتها كل القوانين الدولية          

 ".تزوير وطمس الحقائق التاريخية وادعاء تاريخ مزورالقائمة على "
  11/6/2011قدس برس، 

  
  تسمية رئيس الحكومة واالعتقاالت أبرز ملفات لقاء المصالحة القادم: أسامة حمدان .9

فتح، لحسم العديد من الملفات الثالثاء المقبل، أبرزها وتستعد حركتا حماس، :  أحمد المصري- غزة
مرتقبة، وملف المعتقلين السياسيين، وإقرار اللجنة األمنية العليا، والبحث في تسمية رئيس الحكومة ال

 قال مسؤول العالقات  ودورها وعملها في الفترة القادمة، على ما أعلن مسؤول بارز في حماس،
إن تسمية اسم رئيس الوزراء القادم ": "فلسطين"الخارجية في حماس أسامة حمدان، في اتصال هاتفي مع 

ة الكفاءات المرتقبة التي ستتولى زمام األمور في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستكون من أبرز لحكوم
، متوقعاً أن يتم التوافق على الملف من دون أي "الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين الحركتين

  . خالفات
جتماعي، ومعالجة إن اللقاء من شأنه أيضاً أن يبحث في ملف المصالحة على الصعيد اال: "وأضاف

اآلثار االجتماعية السلبية التي أفرزتها حالة االنقسام السياسي، المستمرة منذ أربع سنوات متواصلة بين 
  ". الضفة والقطاع

في اللقاء القادم بين قادة الحركتين الختيار االسم " سيداً للموقف"وأكد على ضرورة أن يكون التوافق 
ة، واإلذن ببداية عملها على أرض الواقع، مرجحاً أن يطرح اسمان المناسب لرئاسة الحكومة القادم

  . جديدان على القائمة المعروضة في االجتماع السابق
وطرحت حركة حماس في اللقاء السابق المهندس جمال الخضري ليرأس الحكومة، فيما طرحت فتح 

دوق االستثمار الفلسطيني رجل األعمال الفلسطيني مأمون أبو شهال ، ورئيس مجلس إدارة صن: أسماء
محمد مصطفى، ورجل األعمال ماهر سنقرط، للتشاور حول إمكانية التوافق عليها لرئاسة الحكومة .د

  . القادمة
وشدد على أن حركة حماس ستسير في اختيار رئيس الحكومة القادمة، وفقاً للمعايير التي تم التوافق 

ليته، باإلضافة إلى مدى مقدرته على القيام بالمهام المنوطة عليها بين قادة الحركتين والمشيرة إلى استقال
  . به بالشكل السليم، وفيما يخدم األهداف العامة للشعب الفلسطيني

ولفت حمدان النظر إلى عدم وجود اتفاق بين حركته وحركة فتح على اختيار رئيس الحكومة القادمة من 
حسم حتى اللحظة في هذا الموضوع، فالمكان ليس ال يوجد : "الضفة الغربية من دون قطاع غزة، وقال

  ". عقبة بقدر المقدرة وحمل المسؤولية، والقدرة على تنفيذ مهام المرحلة
، وجود اتفاق مبدئي على تولي سالم فياض رئاسة الحكومة القادمة، مشدداً حمدانوفي ذات السياق، نفى 

  . اسة الحكومة للعديد من االعتبارات الهامةلتولي رئ" الخيار المناسب"على أن حماس ال ترى في فياض 
فياض لم يجر تسميته من ِقبل فتح ِخالل اللقاء السابق في القاهرة، فهو ال يحظى برضا : "واستدرك

، متوقعاً أن يتم تسمية حركة فتح له خالل اللقاء المرتقب لبعض االعتبارات التي "الكثير من قادة فتح
  . ، على حد قوله" حادثة حديثسيكون لكل"تحسبها فتح، وعندها 
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وأبدى حمدان استغرابه من طرح فتح لفياض رئيساً للحكومة القادمة، ومحاولة زج حل المشكلة 
الفلسطينية العالقة في يديه، مبيناً أن الشعب الفلسطيني لديه من الكفاءات الوطنية ما يستحق التقدير 

  . واالحترام
  11/6/2011موقع فلسطين أون الين، 

    
  مركزية فتح أقرت قائمة مرشحي الحركة لرئاسة وعضوية الحكومة القادمة: حمداأل .10

ان " األيام" عزام االحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح لـ أعلن:عبد الرؤوف ارناؤوط
اللجنة المركزية اقرت في اجتماعها المطول مساء امس، برئاسة الرئيس محمود عباس قائمة اسماء 

الحركة لموقع رئيس الوزراء والحقائب الوزارية في حكومة المهنيين المستقلين، غير انه رفض مرشحي 
  ".لن نخوض في تفاصيل االسماء"الخوض في تفاصيل االسماء وقال، 

وقال االحمد، تم اقرار قائمة اسماء المرشحين وسنأخذها الى اجتماع القاهرة يوم الثالثاء المقبل، ونأمل 
  . التوصل الى اتفاق مع حركة حماسفي ان نتمكن من

واضاف، نأمل في اال نحتاج الى وقت اضافي، عندنا وجهة نظر نأمل في ان تتالقى مع وجهة نظر 
حركة حماس فعندها سيكون بإمكاننا التوصل الى اتفاق في غضون ربع ساعة اما اذا لم نتمكن من 

  .التالقي فعندها سنرى كيف نتجاوز العقبات
نحن "ستباق االحداث او اطالق االحكام المسبقة بشأن اجتماع القاهرة يوم الثالثاء، وقال، ورفض االحمد ا

  ".نأمل في ان نتوصل الى اتفاق
من جهة ثانية اشار االحمد الى ان الرئيس محمود عباس وضعهم في صورة آخر التطورات السياسية 

سي االن جوبيه وتم استعراض وقال، وضعنا الرئيس في صورة اجتماعه مع وزير الخارجية الفرن
الخطوات التي تمت حتى اآلن في موضوع التوجه الى االمم المتحدة في شهر ايلول المقبل وتم االستماع 

صائب عريقات ونبيل ابو ردينة الى الواليات المتحدة .الى نتائج زيارة عضوي اللجنة المركزية د
  ".االمور ما زالت متوقفة"واضاف، " كييناالميركية التي تم خاللها االجتماع مع مسؤولين امير

اكدنا اننا ماضون باتجاه استحقاق ايلول وان هذا ال يتعارض مع اي جهود مبذولة " وشدد االحمد على انه
الذهاب الى االمم المتحدة ال يتعارض مع الجهود المبذولة من "، وقال، "من اجل استئناف المفاوضات

استعرضنا مختلف التطورات والجهود واكدنا المضي قدماً في "، واضاف، "اجل استئناف المفاوضات
  ".خطتنا باتجاه التوجه الى االمم المتحدة

من جهته قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح نبيل أبو ردينة، إن اجتماع اللجنة المركزية للحركة ناقش 
وأضاف في  .وبقية الدولعملية السالم وتداعياتها، والجهود المبذولة دولياً وخاصة من قبل فرنسا 

، تمت مناقشة ما جرى خالل اللقاءات األخيرة لمبعوثي الرئيس مع الجانب األميركي في "وفا"تصريح لـ
وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة استمعت لتقرير حول آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة،  .واشنطن

  .لى القاهرة للتشاور حول تشكيلة الحكومةومهمة الوفد الفتحاوي الذي سيصل الثالثاء القادم إ
  12/6/2011األيام، رام اهللا، 

 
  فياض مرشح فتح الوحيد لتشكيل الحكومة المقبلة: عباس زكي .11

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، إن رئيس الحكومة الفلسطيني : صالح النعامي
واعتبر زكي أن القبول . لحكومة االنتقالية المقبلةالحالي، سالم فياض، هو مرشح الحركة الوحيد لتشكيل ا

  .الدولي الذي يحظى به فياض هو أهم مسوغ لترشيح الحركة له لتشكيل الحكومة
  12/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
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 حماس لن تقبل بفياض رئيسا للحكومة وال وزيرا فيها: البردويل .12
رئيس (دويل أن حركته لن تقبل بسالم فياض أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البر: غزة

 .، رئيًسا للحكومة المقبلة وال حتى وزيًرا فيها)الحكومة الحالية في رام اهللا
" فتح"التعليق على أنباء تتحدث عن أن حركة " قدس برس"ورفض البردويل في تصريحات خاصة لـ 

نحن ال نتعامل مع مثل : "، لكنه قالقررت ترشيح سالم فياض لرئاسة حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة
هذه التسريبات اإلعالمية، لكن من المؤكد أننا لن نقبل بفياض ال رئيًسا للحكومة وال وزيًرا فيها، ألن 

ارتبطت باسم سالم فياض، الذي " حماس"أربعة أعوام من الحصار واالعتقاالت والتعذيب لقادة وكوادر 
 ".مة على الشعب الفلسطينييتحمل أيًضا مسؤولية الديون المتراك

المصالحة بالنسبة إلينا في حركة : "ونفى البردويل أي عالقة لهذا الموقف من فياض بالمصالحة، وقال
هدف إستراتيجي نسعى لتحقيقه بكل السبل، ولكن هناك خطوط حمراء لن " حماس"المقاومة اإلسالمية 

  ". من يثير استفزاز الفلسطينيين ويسيء لهمنقبل بتجاوزها، ومنها أن ال يكون في الحكومة المقبلة 
  12/6/2011قدس برس، 

  
  دعوات إنهاء مقاطعة حماس تعكس اإلدراك بخطأ مقاطعتها : أبو زهري .13

 سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس أن دعوة عدد من المسؤولين األوروبيين .دأكد : غزة
اك األوروبي المتزايد بخطأ مقاطعة الحركة، وأنه ال يعكس اإلدر" حماس"السابقين، إلنهاء مقاطعة حركة 

  . يمكن أن يكون هناك أية ترتيبات في المنطقة بدونها
االتحاد األوروبي باالستجابة لهذه " المركز الفلسطيني لإلعالم"ودعا أبو زهري في تصريحات خاصة لـ

  . الدعوات، واحترام نتائج صندوق االقتراع وما أفرزه من شرعية فلسطينية
وأشار إلى أن الدعوة واحدة من دعوات كثيرة ومتزايدة تصدر في أوروبا، وتحمل نفس المضمون وهو 
ما يعكس تزايد عزلة االحتالل مقابل تزايد االنفراج تجاه القضية الفلسطينية وقوى المقاومة وفي مقدمتها 

  . حركة حماس
  11/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الق أي عملية سالم ذات جدوى ال بوادر النط: شعث .14

قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العالقات الخارجية : فلسطين المحتلة
صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية .فيها ان جولة الوفد الفلسطيني بقيادة د

ينة في واشنطن واجتماعه مع اإلدارة األمريكية وعضوية الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو رد
واعضاء المجلسين النواب والشيوخ لم تتمخض عن جديد مؤكداً انه ال يوجد شيء ليس الننا ال نريد بل 
العكس تماماً، فالذي يرفض كل ما يطرح هو نتنياهو واإلدارة األمريكية ال يبدو انها تعد لتحرك او 

  .التفاقيات الموقعة وال تفكر بالضغط علينالمبادرة ما إللزام نتنياهو با
مقر الرئاسة الفلسطينية في ) المقاطعة( في مكتبه القريب من "الدستور"ـواوضح شعث في لقاء خاص ب

ال : ال ارى ما يدفع نتنياهو ان ال يرفض كل ما يطرح النهاء االحتالل لالراضي الفلسطينية أوال"رام اهللا 
، وال يوجد تفاهم دولي شامل للضغط عليه، وال يواجه معارضة يوجد ضغط امريكي حقيقي عليه

واشار الى ان هذه الحكومة اإلسرائيلية ماضية في برنامج وحيد وهو ". إسرائيلية داخلية تدفعه للتحرك
  .االستيطان في الضفة الغربية بكل قوة وتهويد القدس بكافة امكانياتها السياسية والمادية واالستيطانية

بمسلميه ) للشعب اإلسرائيلي( دولة للشعب الفلسطيني ودولة -وافقنا على حل الدولتين وقال لقد 
ومسيحييه ويهوده الننا كفلسطينيين نطالب بدولة فلسطينية بمسلميها ومسيحييها وسامرييها ولم نطالب 

 تغييراً النه ومضى يقول ال نتوقع شيئاً قريباً ويمثل. بدولة إسالمية كما يصر نتنياهو على دولة يهودية
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وشدد على ان القيادة الفلسطينية لن تقبل الضغط األمريكي . ال يوجد اي بوادر ان هذا التغيير سيحدث
وقال ان . واإلسرائيلي على فتح والسلطة الفلسطينية كي ال تنجز المصالحة وإعادة وحدة الشعب والوطن

  ".المصالحة ال رجعة عنها وهي خيار ومصلحة وطنية عليا"
 شعث المخاوف من انتكاسة المصالحة بسبب الضغط الخارجي والمشاكل الداخلية، وقال لم اكن في وبدد

يوم من األيام متفائال كما انا اليوم فاالخوة في قطاع غزة اكدوا لي ان هذه المصالحة ال رجعة عنها مهما 
ع نحن وسنتمسك كانت الظروف وقادة حماس اكدوا لي انه إذا تراجعت فتح عن المصالحة لن نتراج

  ".بها
  12/6/2011الدستور، عمان، 

  
  نتنياهو يتوجه إلى إيطاليا على رأس وفد من تسعة وزراء .15

، على رأس وفد وزاري رفيع )12/6(يتوجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األحد : الناصرة
رلسكوني، وعدد من أعضاء المستوى إلى روما، إلجراء سلسلة مباحثات مع نظيره االيطالي سيلفيو ب

  .حكومته
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أنه من المقرر أن يحاول الوفد اإلسرائيلي خالل زيارته التي تستمر 
يومين، حشد دعم إيطاليا لموقف الحكومة اإلسرائيلية من مسألة التوجه الفلسطيني إلى مجلس األمن 

وأضاف أن أعضاء الوفد المكون من  . لة الفلسطينية المستقلةالدولي الستصدار قرار اعتراف أممي بالدو
تسعة وزراء يعتزمون عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم اإليطاليين، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين 

  .روما وتل أبيب على مختلف المستويات واألصعدة السياسية والمهنية
  11/6/2011قدس برس، 

  
  في بيت أمر " فريق السالم المسيحي"ن تعتقل متضامنتين م" إسرائيل" .16

اعتقلت قوات االحتالل المتمركزة على مدخل بيت أمر شمال الخليل، أمس، فتاتين من حركة :  الخليل
عين "التضامن الدولية، وذلك قبل تمكنهما، إلى جانب فتاة ثالثة من الحركة، من الوصول إلى منطقة 

لمساندة مزارعين وتمكينهم من دخول ) مال غربي البلدةش" (بات عين"القريبة من مستوطنة " البيضا
  .حقولهم

  12/6/2011األيام، رام اهللا، 
  

  "إسرائيل"وفاة مؤسس سالح الجو في  .17
 عاماً، بحسب ما أعلنت اإلذاعة 94توفي آل شفيمر مؤسس سالح الجو اإلسرائيلي، أمس، عن : أ ف ب

 واشترى سراً طائرات حربية قديمة 1917في ” آل“وولد أدولف وليام شفيمر الملقب ب . ” اإلسرائيلية“
 عبر تشيكوسلوفاكيا السابقة إلى العصابات 1947من الواليات المتحدة لنقلها بصورة غير مشروعة في 

   . 1948الصهيونية السرية في فلسطين إبان االنتداب البريطاني قبل قيام الكيان في 
  12/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  يا بعد تعرض سيارتهم إلطالق رصاص إسرائيلي جنوب الخليل فلسطين12إصابة  .18

، )11/6( عامال فلسطينيا على األقل أصيبوا ظهر السبت 12قالت مصادر طبية فلسطينية، إن : الخليل
  ، بعد مطاردتها وتعرضها 48إثر انقالب سيارة كانت تقلهم إلى أعمالهم داخل األراضي المحتلة عام 
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وأضافت أن السيارة سقطت في وادي عميق يدعى وادي  .قوات االحتاللإلطالق الرصاص من قبل 
  .48العمور بين بلدة يطا  قرب الخليل ومدينة بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة عام 

  11/6/2011، قدس برس
  

  ونقص خطير في الدواء بغزة ..  فلسطينيا أصيبوا برصاص االحتالل األسبوع الماضي88: تقرير .19
د تقرير أممي إصابة ثمانية وثمانين مواطنًا فلسطينًيا بنيران قوات االحـتالل الـصهيوني،              رص: رام اهللا 

خالل األسبوع الماضي، معظمهم خالل مظاهرات نُظمت إلحياء ذكرى احتالل الضفة الغربية وقطـاع              
  . 1967غزة عام 

 يد القوات الـصهيونية      فلسطينيا على  787 أصيب   2011وأشار إلى أنه حتى هذا التاريخ منذ بداية عام          
 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة      17في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يشكّل ارتفاًعا بنسبة            

  . 2010من عام 
وأضاف التقرير، الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضـي الفلـسطينية المحتلـة، أن                

  .  عملية بحث واعتقال في أنحاء الضفة الغربية67 األسبوع القوات الصهيونية نفذت خالل هذا
وسجل التقرير خمسة عشر هجوًما نفذها مستوطنون، خالل أسبوع، أسفرت عن وقوع ست إصابات في               

 كرمة عنب وشـجرة     150صفوف الفلسطينيين، وتضرر أحد المساجد باإلضافة إلى تدمير ما يقرب من            
  . زيتون

 مبان يمتلكها الفلـسطينيون فـي       207االحتالل هدمت منذ مطلع العام الجاري       إن قوات   : "وقال التقرير 
 شخًصا، كما أصدرت    433الخاضعة لسيطرة صهيونية كاملة، مما أدى إلى تهجير         ) ج(المنطقة المصنفة   

  . سلطات االحتالل هذا األسبوع أوامر وقف البناء بحق بئري ماء في قرية زعترة في محافظة بيت لحم
ى أن سياسات التخطيط وتقسيم األراضي التي تُطبقها السلطات الصهيونية في كّل مـن القـدس                وأشار إل 

في الضفة الغربية تجعل من المستحيل فعليا على الفلـسطينيين الحـصول علـى              ) ج(الشرقية والمنطقة   
  . تصاريح إلقامة البناء القانوني، بحسب التقرير األممي

، قتل خمسون فلسطينيا، في غارات نفذتها قوات االحتالل ضد          2011 وأوضح التقرير أنه منذ مطلع عام     
  .  إصابة283قطاع غزة، فيما بلغ عدد اإلصابات 

وبين التقرير أن سلطات االحتالل استمرت في فرض القيود على الوصول إلى مناطق صـيد األسـماك                 
على الصيادين، ممـا أدى إلـى       التي تبعد عن الشاطئ مسافة تزيد عن ثالثة أميال بحرية، وفتحت النار             

  . تضرر قارب صيد ولم يبلغ عن وقوع إصابات
بعد انهيار نفق يقع أسفل الحدود مـا        ) يونيو(ورصد التقرير مقتل فلسطيني بتاريخ السادس من حزيران         

 آخرون  26 فلسطينيا وأصيب    15؛ قتل   2011وأكد أنه منذ مطلع عام      . بين مصر وغزة بينما كان داخله     
وخـالل عـام   . ث متصلة باألنفاق بما فيها الغارات الجوية وانهيار األنفاق والصعقة الكهربيـة          في حواد 

  .  آخرون في أحداث مختلفة متصلة باألنفاق89 فلسطينيا وأصيب 46 قُتل ما مجموعه 2010
 وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل واصلت فرض القيود على معابر غزة، وعلى عمليات االستيراد              

  . والتصدير، ودخول مواد البناء األساسية
 178وحذر التقرير من النقص الخطير في المستلزمات الطبية في قطاع غزة، مشيًرا إلـى أن هنالـك                  

 مستلزم طبي يستخدم لمرة واحدة، وصل مخزونها        700 من بين    190 دواء حيوًيا، و   480صنفًا من بين    
ياة مرضى القلب والسرطان وغيرهم مـن المرضـى         وأشار إلى أن هذا النقص يعرض ح      . إلى الصفر 

  . للخطر الكبير
 11/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  مستوطنون يقتحمون أحد أبواب األقصى ويؤدون طقوسا تلمودية  .20

اقتحمت مجموعة من المستوطنين فجر أمس البـاب العـتم للمـسجد األقـصى     :  وكاالت-ال جمال  جم
ـ  سوق القطانين ال   -المبارك   ، وشرعت بتأدية طقوس وشعائر تلمودية تحت حماية        "سوق العتم "معروف ب

قوات كبيرة من الشرطة وقوات حرس الحدود التي اجبرت تجار السوق على إغالق محـالهم التجاريـة                 
وقام أفراد شرطة االحتالل    . على حد قولها  " بحرية"إلتاحة المجال أمام ممارسة الطقوس الدينية اليهودية        

اعات المستوطنين لحمايتها وحراستها، ومنعت التجار في السوق وسكان الحي والمصلين من            بتطويق جم 
التوجه إلى المسجد األقصى المبارك عبر بوابة سوق القطانين، األمر الذي تسبب بنشوب مشادات كالمية               

  . أخرىحادة كادت ومواجهات بين المواطنين المقدسيين من جهة والمستوطنين وقوات االحتالل من جهة
  12/6/2011، الدستور، عّمان

 
  االحتالل يمنع الشيخ عكرمة صبري من المشاركة بمؤتمرٍ حول القدس باألردن .21

منعت سلطات االحتالل الصهيوني الشيخ عكرمة صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،            : عمان
 مؤتمر حـول القـدس، ينظمـه        وخطيب المسجد األقصى المبارك، من السفر إلى األردن للمشاركة في         

  . ونقابة المهندسين األردنيين" ملتقى القدس الثقافي"
، الذي افتتح أعماله فـي العاصـمة األردنيـة          "حق إنسان ومسؤولية أمة   .. القدس  "وأعلن خالل مؤتمر    
الوقـف  "، أن الشيخ صبري، الذي كان سيشارك في ورقة عمـل حـول              )6-11(عمان، صباح السبت    

، لن يحضر بعد أن منعته سلطات االحتالل الصهيوني من مغادرة           "ره في صمود المقدسيين   اإلسالمي وأث 
  . األراضي الفلسطينية والمشاركة في المؤتمر 

  11/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ويعتقل خمسة من سكانها" منطقة عسكرية مغلقة"االحتالل يعلن قرية عراق بورين : نابلس .22
، طوقاً عسكرياً علـى قريـة عـراق         )11/6(الحتالل اإلسرائيلي، صباح السبت     فرضت قوات ا  : نابلس

  ".منطقة عسكرية مغلقة"، وأعلنتها )شمال الضفة الغربية(بورين الواقعة جنوب نابلس 
وأفادت مصادر فلسطينية، أن دوريات عسكرية تابعة للجيش اإلسرائيلي بدأت منذ ساعات صباح اليـوم               

رية الرئيسية، ونصبت الحواجز في محيطهـا، وباشـرت بتوقيـف المركبـات      بالتمركز على مداخل الق   
الفلسطينية واالعتداء على ركابها بالضرب، فيما اعتقلت خمسة شبان فلـسطينيين بـالقرب مـن أحـد                 

  .الحواجز
  11/6/2011، قدس برس

  
  أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد سوءا: "شاهد"تقرير لـ .23

صدر اليوم السبت، أن األوضاع ' شاهد' للمؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان  كشف تقرير:بيروت
  .اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد سوءا وأن ال حلول في األفق

إن المعالجات الحكومية ألوضاع الالجئين خجولة جدا،  '2010وقال التقرير السنوي للمؤسسة عن العام 
وينقسم التقرير إلى  . 'طيرا في تقديم المساعدات لالجئين الفلسطينيين في لبنانوأن هناك تراجعا دوليا خ

   :قسمين رئيسيين
  . من ثالثة أجزاءاألولالقسم 
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 يتناول أوضاع حقوق اإلنسان لالجئين الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات لبنان، وحق األولالجزء 
ية العقارية، والحق في إنشاء الجمعيات، العودة ورفض التوطين، والحق في مسكن الئق، وحق الملك

  . وحرية التقاضي، والحق في التظاهر واالعتصام السلمي، والحق في العمل
 يتناول منع الفلسطينيين في لبنان من ممارسة المهن الحرة من محاماة، وطب، وهندسة، الجزء الثاني

   .لتعليمإضافة إلى حق التنقل، والحق في االستشفاء والطبابة، والحق في ا
 يسلط الضوء على الواقع الحالي للجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والحق الجزء الثالث

  .في الشخصية القانونية، ومديرية الشؤون السياسية والالجئين
 من التقرير فيتناول األوضاع االجتماعية واالقتصادية، والصحية والتربوية في مخيمات القسم الثاني

رشيدية، والبص، والبرج الشمالي، وعين الحلوة، والمية مية، وشاتيال، وبرج البراجنة، ومار الياس، ال
  . وضبية، والجليل، والبــداوي، ونهــر البارد

  11/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  لضفة والقدس تصاعد هجمات المستوطنين على المعالم اإلسالمية والمسيحية في ا: تقرير .24
حذر المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االسـتيطان فـي منظمـة             : يوسف الشايب  - رام اهللا 

التحرير الفلسطينية، أمس، من اتساع دائرة االستهداف التي يقوم بها المـستوطنون اإلسـرائيليون ضـد     
  .المعالم االسالمية والمسيحية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

نسخة منه، الى خطورة المخطـط الـذي أعلنـه          " الغد"ونبه التقرير الذي اصدره المكتب أمس، وتلقت        
  ".هذا بداية االنتقام"المستوطنون االسبوع الماضي والذي اسموه 

وأكد اتساع دائرة االستهداف من المستوطنين وحكومة االحتالل اإلسرائيلي بعـدوانهم المـنظم لتطـال               
  .المسيحيةالمعالم االسالمية و

تصعيدا خطيرا وخرقا واضحا للعديد مـن المواثيـق الدوليـة           "ووفقا للتقرير فقد شهد االسبوع الماضي       
واتفاقيات الهاي وجنيف، والتي تطالب بضرورة حماية الحق في العبادة وعدم انتهاك حرمـة وقدسـية                

بير، بالقرب من مدينـة رام      واشار الى اقدام المستوطنين على حرق مسجد المغير الك         ".االماكن المقدسة 
اهللا وسماح االحتالل للجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين بالدخول الى ساحات االقصى في عمـل              

فـي  " كريات اربع "استفزازي جرى هناك، ونبه الى اقتحام العشرات من اليهود المتطرفين من مستوطنة             
  .مدينة الخليل

على انقاض  " متحف التسامح "وذكر التقرير اقرار لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل في القدس بناء             
  التي تقدر مساحتها " مأمن اهللا"قبور المسلمين في مقبرة 

  . دونم200بـ 
في مدينة القدس اشار التقرير الى ان اهالي بلدة سلوان احبطوا محاولة قامت بها قـوات االحـتالل                   و -

  .لالستيالء على سطح منزل يعود لمواطن في الحارة الوسطى في حي بطن الهوى في البلدة
 دونما مزروعة باالشجار المثمرة على طريق بلـدة         20نحو  " كريات أربع "واحرق مستوطنو مستوطنة    
  .بني نعيم شرق مدينة الخليل

 12/6/2011، الغد، عّمان
  

   بين مصر وغزةوفاة احد عمال األنفاق  :غزة .25
، عامل فلسطيني مصرعه خالل عمله في أحد األنفـاق علـى الحـدود      )11/6(لقي عصر السبت    : غزة

  .المصرية الفلسطينية
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وقالت مصادر فلسطينية إن العامل في الثالثة والعشرين من عمره، لقي مصرعه جراء إصابته بـصعقة                
  .كهربائية

  11/6/2011قدس برس، 
 

  "فيس بوك" عبر "يوم الوفاء لدولة فلسطين "حملة .26
يـوم  «حملة بعنوان   » الفيس بوك «أطلقت مجموعة شبابية في قطاع غزة عبر الموقع االجتماعي          : غزة

، لمطالبـة المجتمـع الـدولي       2011 يوليـو    21لنشكل أضخم سلسلة بشرية في      » الوفاء لدولة فلسطين  
م الوفـاء لدولـة     وقال منسق الحملة في بيان صحافي انه تم إطالق حملة يـو           . االعتراف بدولة فلسطين  

فلسطين لتشكل ضغط شعبي فلسطيني وعربي ودولي على المجتمع الدولي لالعتراف بدولة فلسطين، كما              
  . أنها تأتي قبل التوجه إلى مجلس األمن لمطالبته باالعتراف بدولة فلسطين

 12/6/2011، البيان، دبي
  

  ل الحكومة يؤثر على االقتصادتأخير تشكيأن  من الفلسطينيين يعتقدون "٪40,9": استطالع للرأي .27
٪ من الجمهور الفلسطيني يعتقدون ان التـأخير        40,9ظهرت نتائج استطالع حديث للرأي ان       : بيت لحم 

٪ من المستطلعين إلى ان     28,2في تشكيل حكومة انتقالية سيؤثر سلبا على االقتصاد الوطني، فيما أشار            
  .يير٪ انه لن يحدث أي تغ25,6التأخير امر ايجابي ورأى 

وأعد االستطالع الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، وأجري خالل الفتـرة              
 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من      1020ويشمل عينة عشوائية مكونة من      . 2011 حزيران   7 – أيار   26

%) 40.9(وجاء فيـه أن     عاماً فما فوق،    18الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم          
من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن التأخير في تشكيل حكومة انتقالية سـيؤثر سـلباً علـى االقتـصاد                  

  .الفلسطيني
 12/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  "حق إنسان ومسؤولية أمة"لماء عرب يشاركون في مؤتمر القدس ع": األردن .28

المصري، لم تكن القدس في يوم من األيام قضية أرض محتلة قال رئيس مجلس األعيان طاهر  :عمان
  .بل هي قضية روحانية إيمانية في وجدان العرب والمسلمين في مشارق األرض ومغاربها

الذي بدأت فعالياته أمس في " القدس حق إنسان ومسؤولية أمة"وبين المصري خالل رعايته افتتاح مؤتمر 
في نقابة " مهندسون من أجل القدس"ى القدس الثقافي ولجنة فندق المريديان بتنظيم مشترك لملتق

المهندسين، أن الوفاء للقدس والدفاع عن عروبتها وبذل الغالي والنفيس من أجلها ودعم صمودها يندرج 
  .في إطار الواجب الديني والقومي واإلنساني

ويد المستمر والممنهج الذي  نتابع عملية الته1967وأشار إلى أنه منذ االحتالل اإلسرائيلي في العام 
تمارسه سلطات االحتالل في المدينة المقدسة، في ظل التخاذل الدولي بشأن عدالة القضية الفلسطينية 

  .عامة والقدس خاصة
وأكد المصري أن العدل يقضي أن الحديث عن الرعاية الهاشمية للمسجد األقصى وقبة الصخرة، ودور 

وإعمار بيوتها، وبأن تلك الرعاية هي محطة مهمة في إطار هذا األردنيين في دعم صمود أهل القدس 
  .الدور المشرف الذي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني

بدوره، أشار وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالرحيم العكور إلى الدور 
ه وفرشه من خالل المكرمة الملكية األردني والهاشمي في إعمار المسجد األقصى والحفاظ عليه وصيانت

  .األخيرة
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وأوضح العكور أن المؤتمر يذكر الشعوب العربية واإلسالمية بواقعها السياسي واالجتماعي، مؤكدا أن 
  .القدس ما دخلت في معركة إال وجمعت شمل األمة وإرادات األحرار من حولها من أجل تحريرها

 الصخرة الذي يهدف إلى إعمار المسجد األقصى وقبة وأشار العكور إلى إنشاء صندوق القدس وقبة
الصخرة، والى الدور الذي تقوم به وزارة األوقاف في اإلشراف على األوقاف في القدس ورعاية 

  .القائمين عليها كجزء من الواجب الملقى على األردن تجاه القدس والمقدسات
أتي في ظل متغيرات عديدة تشهدها المنطقة وقال نقيب المهندسين عبداهللا عبيدات إن انعقاد المؤتمر ي

  .وهجمة شديدة يشنها العدو الصهيوني تجاه القدس والمقدسات اإلسالمية فيها
وأضاف أن المؤتمر رسالة ألصحاب القرار والمسؤولين أنه آن األوان لفعل شيء وبذل جهد أكبر إلعادة 

  .المقدسات المسلوبة ولمسرى النبي صلى اهللا عليه وسلم
ب عبيدات بأحرار العالم أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأها

والمقدسات اإلسالمية المنهوبة والمسلوبة منذ أكثر من ثالث وستين عاما، داعيا األمتين العربية 
  .واإلسالمية أن تتحمل مسؤوليتها أمام اهللا والتاريخ

بطة علماء أهل السنة شيخ الثورة المصرية صفوت حجازي أنه كان قبل من جانبه، قال األمين العام لرا
الثورة المصرية يخجل من التحدث عن القضية الفلسطينية وقضية القدس بشكل خاص، ألن النظام 

إنني أقف رافع الرأس وأقول "المصري السابق كان يحتل القدس وينتهك حرماتها، أما اليوم وفق حجازي 
  ".للقدس وعادت القدس إليهها هو شعب مصر عاد 

إننا بعد الثورة المصرية أصبحنا أكثر قناعة بأن جيلنا هو من سيحرر المسجد األقصى "وقال حجازي 
  ".ولن نضطر ألن ننتظر األجيال المقبلة لتحرير القدس وفلسطين إن شاء اهللا

 الحضور أن يضعوا ومن القدس ناشد وزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة في كلمته المسجلة
إن مهمتكم منذ اللحظة كمفكرين ومثقفين الدفاع "مستقبل القدس والمصالحة الفلسطينية أمام أعينهم قائال 

  ".عن القدس
 342وقال أبو عرفة متحدثا باسم الوزراء ونواب القدس المهددين باإلبعاد من القدس المعتصمين منذ 

، "نا نحزن على كل عربي ومسلم حرم من حقه في القدسإن"يوما أمام مقر الصليب األحمر في القدس 
مشيرا إلى أن تهديده ونواب القدس بالطرد يشكل منعطفا خطيرا في سياسة التطهير العرقي المتبعة من 

  .قبل االحتالل اإلسرائيلي
 شخصية مقدسية، كما قامت بتسليم إخطارات 315وأشار إلى أن السلطات اإلسرائيلية عازمة على طرد 

 . مقدسي1200 منزال في حي سلوان بالقدس مما يعني أنها ستقوم بإبعاد 88دم به
  :لإلطالع على تفاصيل أوراق العمل للمؤتمر، إضغط على الرابط التالي

html.479885/article/php.index/com.alghad.www://http  
  

  12/6/2011، لغد، عّمانا
  

   على حق العودة للفلسطينيين تؤكد حرصهاقطر  .29
أكد السفير عبد اهللا فالح عبداهللا الدوسري المندوب القطري الدائم فـي المقـر              : محمد عبد الجواد  -جنيف

األوروبي لألمم المتحدة في جنيف أن دولة قطر من أكثر الدول الداعمة للحق الفلسطيني في إقامة دولـة                  
  .قلة ذات سيادة وقابلة للحياةمست

خالل احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الـشعب الفلـسطيني   " الشرق"وأكد في تصريحات خاصة لــ   
 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف على حق الشعب الفلسطيني الموجود في           100الذي عقد على هامش الدورة      

الدولية الصادرة من األمم المتحدة وعلى رأسـها        الشتات في العودة لألراضي الفلسطينية وفقا للقرارات        
وأشاد الدوسري بدعم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الالمحدود للحق الفلسطيني خاصة فيما               .194القرار  
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يتعلق بوقف العدوان واإلغالق المستمر لألراضي المحتلة، مشيرا إلى أن التوجيهات األميرية تؤيد دائما              
 كما أن دولة قطر حريصة على المساهمة في تطوير األراضي الفلسطينية مـن              كافة المواقف الفلسطينية  

خالل العديد من المجاالت مثل مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة في كل من الـضفة الغربيـة                 
وأكد أنه عند إعالن قيام الدولـة        .وقطاع غزة بجانب بعض المنشآت الرياضية لدعم الرياضة الفلسطينية        

طينية الوليدة سوف يكون هناك دعم غير محدود وغير مسبوق ألن الدولة الوليدة ستكون في حاجة                الفلس
  .ماسة للدعم المالي والفني والمعنوي وقطر لن تتأخر أبداً عن دعم األشقاء العرب في فلسطين
12/6/2011، الشرق، الدوحة  

 
  طهران تستضيف مؤتمرا حول النووي اإلسرائيلي  .30

ستضيف إيران مؤتمرا بشأن نزع السالح النووي يركز على التجاهل الدولي لبـرامج             ت :د ب أ   -طهران
وقال مهدي أخوندزاده، نائب وزير الخارجية اإليراني، الذي سـيترأس المـؤتمر، إن             . إسرائيل النووية 

التركيز سينصب خالل المؤتمر على سياسة الغموض النووي اإلسرائيلية، ورفض إسرائيل تأكيد أو نفي              
" اإلخبارية التليفزيونية اإليرانية عن اخوندزاده قوله       " برس تي في  "ونقلت شبكة    .ازتها ألسلحة نووية  حي

في الوقت الذي تواصل فيه الواليات المتحدة وحلفاؤها فرض ضغوط على دول مثل إيران ليست لـديها                 
  ". رق األوسطأسلحة نووية، إال أنها تتجاهل تهديد تل أبيب النووي الذي يلوح في األفق للش

12/6/2011، الشرق، الدوحة  
  

  "الدولة الفلسطينية" بدل 67اقتراح دولة على حدود .. تحرك ألماني إلحباط استحقاق سبتمبر .31
 يتوجه وزيرا الخارجية االلماني غيدو فسترفيلي واالنماء ديرك نيبل غداً وبعد غد الى              : أ ف ب   -برلين  

دير «وقال نيبل لمجلة    . ن طلب اعتراف االمم المتحدة بدولتهم     الشرق االوسط لمحاولة ثني الفلسطينيين ع     
» علينا اقناع الفسلطينيين بأن إعالناً أحادي الجانب لالستقالل يـشكل طريقـاً سـيئاً             «: االلمانية» شبيغل

  .للخروج من مأزق عملية السالم
المن يدعو الى إنشاء دولـة      وينوي الوزيران االلمانيان احالة اقتراح للفلسطينيين بتقديم قرار الى مجلس ا          

وهذا االقتراح يمكن ان يحظـى      . ، عوضاً عن السعي الى اعتراف علني وفوري       1967على حدود عام    
مواقـف  ) مـايو ( ايـار    19بتأييد الواليات المتحدة، بما ان الرئيس باراك اوباما أطلق للمرة االولى في             

رة الخارجية في واشنطن، وقال حينها      لصالح هذا الحل، وذلك خالل خطاب عن الشرق االوسط في وزا          
، مع تبادالت يتفق عليهـا الجانبـان        1967حدود اسرائيل وفلسطين يجب ان تستند الى خطوط عام          «ان  

مع ذلك، فإن برلين تبدو معزولـة داخـل االتحـاد            .»بهدف اقامة حدود آمنة ومعترف بها من الدولتين       
االتحاد االوروبي، من بينهـا فرنـسا، اسـتعدادها         االوروبي على هذا الصعيد، اذ اعلنت دول عدة في          

  .لالعتراف بشكل أحادي بالدولة الفلسطينية
 12/6/2011، الحياة، لندن

  
   مبادرة أوباماوفقاإلدارة األميركية تنتظر ردا إسرائيليا باستئناف عملية السالم  .32

رائيل على االقتراح األميركـي  قالت اإلدارة األميركية إنها ما زالت تنتظر رد إس      :  كفاح زبون  - رام اهللا 
  .القاضي باستئناف عملية السالم، وفق الخطوط التي رسمها الرئيس األميركي باراك أوباما مؤخرا

واعتبر مستشار أوباما، ستيف سيمون، في لقاء مع قيادات يهودية في واشنطن، أن الفرصة مـا زالـت                  
 للذهاب إلى مجلس األمن لطلـب عـضوية         قائمة الستئناف المفاوضات وقطع الطريق على الفلسطينيين      

وقال سيمون، وهو مسؤول عن الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجلس األمن القـومي              . األمم المتحدة 
الفلسطينيون ردوا بإيجابية على اقتراح الرئيس أوباما العودة إلى المفاوضات علـى أسـاس              «: األميركي
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وأضاف سيمون، الـذي تـسلم      . »في الملعب اإلسرائيلي   وتبادل أراضٍ، والكرة اآلن      1967قاعدة حدود   
نحن نشعر بالراحة من الموقـف      «: منصبه مؤخرا بدال من دان شابيرو، الذي عين سفيرا لدى إسرائيل          

وعبر . »الفلسطيني، واآلن نعمل مع الحكومة اإلسرائيلية لنعرف ما إذا كانت ترفض أو تقبل هذه األسس              
اإلسرائيلية، أمس، عن اعتقاده بوجود مهلة لمدة شـهر مـن           » رتسهآ«سيمون، وفق ما نشرت صحيفة      

  .اآلن قبل التوصل إلى اتفاق إطالق المفاوضات من جديد لمنع السلطة من التوجه إلى مجلس األمن
  12/6/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  "تاريخية"البرلمان األوروبي يدعو لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية  .33

 رئيس البرلمان األوروبي، جيرسي بوزيك، اإلسـرائيليين والفلـسطينيين إلـى            دعا: بروكسل -وكاالت
، لغايات إطالق مسيرة تفاوضـية      "انتهاز الفرصة التي توفرها موجة التغيير السائدة في المنطقة العربية         "
  .من شأنها إحقاق السالم وإنهاء الصراع" تاريخية"

الوقت بـات مناسـباً جـداً ألن ينطلـق          " الماضية،   وقال بوزيك، في تصريحات صحافية أدلى بها الليلة       
الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيني نحو مفاوضات تاريخية، حيث يتوجب عليهما االرتقاء إلى روح التغيير             

  .، حسب قوله"في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واستغالل الفرصة للتوصل إلى اتفاق سالم
  12/6/2011، الغد، عّمان

 
  مع االتحادات اليهودية" أمنية"اإلدارة األمريكية تسعى لشراكة ": هآرتس" .34

 العبرية عن سعي وزارة األمن الداخلي األمريكية إلى التعـاون مـع             "هآرتس"كشفت صحيفة   : الناصرة
ضـمن حملـة وطنيـة      " اإلرهاب"المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية، بهدف مكافحة ما يوصف بـ           

  . تنفذها داخل البالد
قالت الصحيفة إن مسؤولين من االتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية التقوا أمس الجمعة بوزيرة األمن               و

الداخلي جانيت نابوليتانو، حيث تم تخصيص االجتماع بشكل رئيس لبحث التهديدات التي قد تتعرض لها               
  . المؤسسات اليهودية األمريكية

ليهودية، بأنها المرة األولى التي تقوم فيهـا وزارة األمـن           عن متحدث باسم االتحادات ا    / هآرتس/ونقلت  
، التـي   "إذا رايت شيًئا قل شـيًئا     "في إطار حملة    " المجتمعات الدينية "الداخلي بتنفيذ شراكة مع ما أسماه       

أطلقتها الوزارة قبل عام من أجل تشجيع األفراد على اإلبالغ عن أية أمور يرونها مثيرة للشك، بهـدف                  
  ". اإلرهاب"ها في محاربة ما يسمى اإلفادة من

من جهته؛ أكد مدير اللجنة التنفيذية في مجلس االتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية مايكل غيلمـان أن                 
، وأن ذلـك سـيجعلهم      "التهديـد "الشراكة الجديدة مع وزارة األمن الداخلي هو تمكين لهم في مواجهـة             

  . لمقدمة لهم، كما قالينخرطون بشكل أكثر فعالية في الحماية ا
 11/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مليار دوالر بنهاية العام الجاري46 تصل إلى األميركية األسلحةمبيعات  .35

 قالت الوكالة االميركية المكلفة صادرات االسلحة ان الواليات المتحدة تتوقع تصدير            : ا ف ب   -واشنطن
  .2010، بزيادة خمسين بالمئة عن صادراتها في 2011 مليار دوالر في 46,1اسلحة بقيمة 

، تنوي واشنطن بيـع     2011 الى ايلول    2010 التي تمتد من تشرين االول       2011وفي السنة المالية للعام     
  .»المبيعات العسكرية للخارج« مليار دوالر في اطار نظام 46,1معدات وخدمات عسكرية بقيمة 

 12/6/2011، الرأي، عّمان
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  ..!!اصر الستعمار أوروبي بائدوجه فرنسي مع .36

    نقوال ناصر 
عقدة نابليون بونابرت البادية بوضوح على تعاطي نيكوال ساركوزي مع الثورة في ليبيا وغيرها "إن ** 

 صحيفة --" من الدول العربية مرشحة للتفاقم بصورة خطيرة غير مأمونة العواقب في المدى المنظور
  **األلمانية " يونغا فيلت"

األخيرة الستئناف المفاوضات المباشرة بين " المبادرة الفرنسية"لنظر عن تفاصيل ونجاح أو فشل بغض ا
أو لم ) رئاسة منظمة التحرير(منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة االحتالل اإلسرائيلي، وعمن قبل بها 

، فإن الحقيقة األهم )يركيةإدارة باراك أوباما األم(أو تحفظ عليها ) حكومة دولة االحتالل(يرفضها بعد 
 باقتراح مؤتمر سالم - -التي تتكشف اآلن هي أن هذا اللعب الفرنسي في الوقت األميركي الضائع 

كما اشترطت وزيرة " ال يفرض أي حل على الطرفين"سبتمبر المقبل، / دولي في باريس قبل أيلول 
 ال - -ؤخرا نظيرها الفرنسي أالن جوبيه الخارجية األميركية هيالري كلينتون بعد لقائها في واشنطن م

  .2007يعدو كونه استنساخا فرنسيا لسابقة مؤتمر أنابوليس عام 
لصرف " سلمية"لقد أراد الرئيس األميركي السابق جورج بوش مؤتمر أنابوليس أن يكون مجرد مناورة 

 تماما مثلما يستثمر الرئيس األنظار بعيدا عن مغامراته الحربية في العراق وأفغانستان ولبنان والصومال،
الفرنسي نيكوال ساركوزي اليوم مبادرته السلمية لصرف األنظار بعيدا عن تورط بالده العسكري في 
حربين في أفغانستان وليبيا بعد حرب ثالثة في ساحل العاج وتدخل عسكري رابع يحرض عليه اآلن ضد 

صوصا وأنه يعرف قبل غيره بأن مصير سوريا وعينه على تحييد أي نفوذ غير فرنسي في لبنان، خ
مبادرته لن يكون أفضل من مصير مبادرة أنابوليس أو مصير مبادرة مماثلة للرئيس األميركي الحالي 

في " عملية السالم"أوباما في مستهل عهده، هذا إن لم يئدها االصرار األميركي على احتكار رعاية 
  .مهدها قبل أن تنطلق
إلى ما نهاية وإنما لمدة "التفاوض على قضيتي القدس والالجئين " ا لن يتم تأجيلطبع"وقد وعد جوبيه بأنه 

، بالرغم من علمه اليقين بأن تأجيل التفاوض على هاتين القضيتين تحديدا إلى مفاوضات "عام واحد فقط
ل كان هو الخطيئة المميتة التي ارتكبها مفاوض المنظمة، ألنها قادت إلى استفحا" الوضع النهائي"

  .االستعمار االستيطاني، وبخاصة في القدس حيث يهدد االستيطان المتسارع حاليا يتهويدها تهويدا كامال
وبالتالي فإن اقتراح المبادرة الفرنسية الجديدة بتجديد التأجيل لمدة سنة أخرى إنما هو رخصة فرنسية 

افأة لدولة االحتالل على معلنة يريد جوبيه ورئيسه ساركوزي إضفاء شرعية مؤتمر دولي عليها كمك
  .الموافقة على استئناف المفاوضات، وهي الجائزة التي تنتظرها

إن ترحيب رئاسة المنظمة بنسخة فرنسية لمبادرات أميركية سابقة فاشلة، وهي التي أوقفت التفاوض 
يل قضايا وتوجهت إلى األمم المتحدة بسبب اكتشافها بعد فوات األوان لفداحة الخطأ الذي ارتكبته بتأج

، هو ترحيب يفتقد أي سبب "الوضع النهائي"مثل القدس واالستيطان والالجئين والحدود إلى مفاوضات 
مقنع يسوغه، لكنه يسوغ المماطلة الجارية في الوفاء باستحقاقات وضع المصالحة الوطنية موضع التنفيذ 

كما قال مسؤول ملف " الزير من البيرلن تخرج "التي " أهم بكثير من المبادرة الفرنسية"باعتبار تنفيذها 
  .القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر

إن اقتراح أالن جوبيه بأن يوقع كل وزير على حدة في أي حكومة وحدة فلسطينية منبثقة عن اتفاق 
، "بحق إسرائيل في الوجود"واالعتراف " نبذ العنف"المصالحة الوطنية األخير في القاهرة على تعهد ب

عقبة " االسرائيلية التفاق المصالحة باعتبار هذا االتفاق –لتغلب على المعارضة األميركية كمخرج ل
كما قال أوباما، في سياق جهود رئيسه ساركوزي لتسويق مبادرة " عملية السالم"أمام استئناف " ضخمة

حرير من األمم  االسرائيلية المكثفة لقطع الطريق على طلب منظمة الت–فرنسية تعزز الجهود األميركية 
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سبتمبر المقبل، هو /  في أيلول 1967المتحدة االعتراف بدولة فلسطينية على حدود ما قبل االحتالل عام 
بالتأكيد اقتراح لن يطلق المبادرة الفرنسية ولن يحسن ال اقتراحه وال المبادرة ذاتها صورة فرنسا في 

  .ئدعهد ساركوزي كوجه فرنسي معاصر لالستعمار األوروبي البا
وبغض النظر عن الحسابات التفاوضية للقيادة المفاوضة لمنظمة التحرير التي جعلتها ترحب بالمبادرة 
الفرنسية، فإن هذا الترحيب لن يمحو من الذاكرة القريبة للشعب الفلسطيني أن ساركوزي في اليوم 

 العام الذي تاله لم  وأوائل2008الحادي عشر للعدوان االسرائيلي الشامل على قطاع غزة أواخر عام 
يذهب إلى تل أبيب كي يضغط عليها لوقف عدوانها، وطبعا لم يتوقع أحد منه أن يرسل قواته لحماية 
المدنيين الفلسطينيين من عدوانها، أو يسلحهم للدفاع عن أنفسهم ضد عدوانها، كما يدعي أنه يفعل في 

سد على الضغط على حركة حماس كي ليبيا اليوم، بل كان في دمشق لحث الرئيس السوري بشار األ
وال يحتاج المراقب إلى كثير . توقف مقاومتها لذاك العدوان بما توفر لديها من أسلحة فردية متواضعة

من الذكاء ليدرك بأن التحريض الفرنسي الذي يقوده ساركوزي اليوم ضد سوريا أحد أسبابه أن دمشق لم 
على " الوقف الفوري للعدوان االسرائيلي البربري" أوال على تستجب له آنذاك ال بل انها حثته في المقابل

  .كما قال األسد وقتها في مؤتمر صحفي مشترك معه" معسكر اعتقال"غزة التي تحولت إلى 
ولم يكن موقف ساركوزي ذاك مجرد نسخة فرنسية من ازدواجية المعايير األميركية المعروفة فحسب، 

 يريدها ساركوزي أن توحي باهتمامه بالسلم العالمي تمثل شذوذا سلميا الحالية التي" المبادرة الفرنسية"ف
غير مقنع بتاتا في إطار التوجه الفرنسي منذ وصوله إلى سدة الرئاسة نحو عسكرة السياسة الخارجية 

  .الفرنسية تجاه الوطن العربي والعالم االسالمي بخاصة
لراحل شارل ديغول عندما أعاد بالده إلى فساركوزي هو الذي انقلب على سياسة الزعيم الفرنسي ا

، لتكون المساهمة العسكرية الفرنسية هي الثانية بعد "ناتو"الجناح العسكري لحلف شمال األطلسي 
المساهمة األميركية في الحروب والنشاطات الحربية لهذا الحلف في الوقت الحاضر، خصوصا في 

ون التدخل العسكري للحلف فيها مشروعا فرنسيا خالصا أفغانستان أوال ثم مؤخرا في ليبيا، حيث يكاد يك
سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا ومبادرة يحرض مبعوثه الرئاسي الصهيوني اليهودي الفرنسي برنارد هنري 

األب "إليران في المنطقة و" الجناح العسكري" ليفي صراحة على تكراره في سوريا، التي وصفها ب–
" ذى نيو ريببليك"، كما كتب في "ظمة الفاشية الجديدة المسماة حماسالمن"مثل " الروحي لالرهابيين

  .األميركية في التاسع عشر من هذا الشهر
بأنه عراب االعتراف الفرنسي بالمجلس الوطني االنتقالي " الليفي"ويجدر التذكير لمن ال يعرف هذا 

امين وأثار مؤخرا غضب ونفي الليبي وهو الذي دافع عن العدوان االسرائيلي على غزة قبل أكثر من ع
الكثير من الثائرين الليبيين على القذافي عندما نقل إلى قادة دولة االحتالل االستعداد المزعوم للمجلس 

اللندنية " القدس العربي"، على ذمة رئيس تحرير "مقابل العدالة للفلسطينيين"لمبادلة االعتراف الليبي بها 
  .     عبد الباري عطوان

من " جنرال الثورة"األلمانية مؤخرا في مقال بعنوان " يونغا فيلت"كن مستغربا أن تحذر صحيفة لذلك لم ي
عقدة نابليون بونابرت البادية بوضوح على تعاطي نيكوال ساركوزي مع الثورة في ليبيا وغيرها من "أن 

  ."الدول العربية مرشحة للتفاقم بصورة خطيرة غير مأمونة العواقب في المدى المنظور
ويذكر تعليق الصحيفة األلمانية بعجرفة ساركوزي التي لم يسمع العرب بمثلها منذ أيام االستعمار 
األوروبي الذي تقاسم فيه الفرنسيون والبريطانيون الوطن العربي بعد اتفاق وزيري خارجية الطرفين 

يجب "ارس الماضي بأنه م/ الشهير سايكس وبيكو، وذلك عندما هدد حرفيا أمام القمة األوروبية في آذار 
أي منذ قاد ساركوزي من جانب واحد هجمات الناتو المستمرة (على كل قائد عربي أن يفهم من اآلن 

) ويقصد بخاصة الفرنسيين والبريطانيين(أن األوروبيين ) حاليا ولمدة ثالثة أشهر أخرى على ليبيا
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لخارجية األلماني، غويدو فيستر فيلله، ، ليرد عليه وزير ا"القذافي) معمر(سيفعلون معه ما فعلوه مع 
  " !تهديد كل زعيم عربي بالتدخل العسكري هو حل"قائال إنه ال يرى بأن 

إن ساركوزي الذي انقلب أيضا على سياسات بالده في معارضة الغزو ثم االحتالل األميركي للعراق 
الذي أنشأه " قي الجديدالجيش العرا" ويتبرع بمدربين عسكريين فرنسيين ل2009ليزور بغداد عام 

 1701االحتالل بعد حل الجيش الوطني، ورعى مع الواليات المتحدة قرار مجلس األمن الدولي رقم 
 السورية وإخراج القوات السورية من لبنان وتفكيك المقاومة اللبنانية ممثلة –لضرب العالقات اللبنانية 

لنووي اإليراني بينما كانت بالده هي قابلة والدة في حزب اهللا، ويقود معها أيضا الحملة على البرنامج ا
  ،"رسول سالم"المشروع النووي اإلسرائيلي، ال يمكن أن يتحول فجأة إلى 

وهو الذي حث قمة الدول الثمانية الكبار التي استضافتها فرنسا في مدينة " رسول حرية"وال أن يكون 
كتروني بينما يشن الحرب على ليبيا اآلن تبنى الرقابة على الفضاء االل" وجوب"دوفيل مؤخرا على 

ويحاول مثلها على سوريا باسم الدفاع عن الحرية، بينما يفتخر بأنه كان وراء مطالبة بيان قمة الثمانية 
" الحر"لجلعاد شاليط الذي أسر في حرب غير عادلة على غزة دون أن يخزه ضميره " بالحرية"األخير 

برة إلى آالف الفلسطينيين الذين أسروا في مقاومة مدنية عادلة لموازنة موقفه في األقل بإشارة عا
  لالحتالل،

وهو الذي ما زال يقود الرفض الفرنسي العتذار بالده عن ماضيها " مدافعا عن المدنيين"وال أن يكون 
االستعماري في الجزائر الذي أودى بحياة ما يزيد على مليون مدني جزائري خالل الثورة الجزائرية 

. الجزيرة" (من صنع المخابرات الفرنسية في عهد الجمهورية الرابعة"دة التي استهان بها باعتبارها المجي
 تمجيدا لهذا الماضي قبل أن 2005وكان وراء القانون الذي اقرته الجمعية الوطنية الفرنسية عام ) نت

 مكان له في عالقات الندم مفهوم ديني ال"يبطله سلفه جاك شيراك، بحجة أن االعتذار يمثل ندما، و
  ).الخبر والوطن الجزائريتان" (الدول

كمدخل لشراكة إسرائيلية مع دول شمال المتوسط األوروبية ودول " االتحاد المتوسطي"إن إحياء مشروع 
جنوبه العربية الذي عارضته الجزائر وليبيا، ناهيك عن نفط وغاز البلدين، يفسر تصدر ساركوزي 

في ليبيا، بينما يفسر طموحه إلى عودة االنتداب الفرنسي على لبنان في ثوب للتدخل العسكري األجنبي 
جديد، وال مانع على سوريا أيضا إن أمكن، تصدر الرئيس السادس للجمهورية الفرنسية الخامسة 

  .لمحاوالت تكرار السيناريو الليبي ضد سوريا
عن المدنيين، لكن له كل العالقة بوجه فرنسي وال عالقة لذلك بالتأكيد ال بالسالم وال بالحرية وال بالدفاع 

أوروبا كقوة سياسية تملك وسائل عسكرية لخدمة "معاصر لالستعمار األوروبي البائد، يريد أن يقدم 
، كما قال ساركوزي مخاطبا القمة األوروبية في بروكسل "مع العالم العربي.. طموحاتها السياسية 

" بعثة دبلوماسية"إلى مستوى " وفد"يني في باريس مؤخرا من مؤخرا، وما رفع مستوى التمثيل الفلسط
  .سوى ذر للرماد في العيون

  11/6/2011، )أمين(شبكة االنترنت لإلعالم العربي 
  

 ! المصالحة؟ أخبار هي ما .. الفرنسية المبادرة تقبل السلطة .37
 الزعاترة ياسر

 التفويض: تريد ما منها أخذت فهي مام،اهت أي تعيرها ال السلطة أن ويبدو المصالحة، قصة في جديد ال
 للرئيس الشرعية استعادة ثم ومن التفاوض، وثائق فضيحة تناسي أو نسيان إلى الناس دفع بالتفاوض،

 .برنامجه على التأكيد معيدا المصريين المسؤولين جانب إلى المنصة على وحيدا جلس الذي
 يسمى شأنا أقل وزراء رئيس مع للمالية وزيرا وأقله للوزراء، رئيسا فياض بسالم المصالحة جاءت إذا

 بطاقة ستمنحه التي االحتالل لسلطة بعدها ومن للسلطة محكوما سيكون بينما النظرية، الناحية من مستقال
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 أن »التكنوقراط« حكومة العتيدة، الحكومة فبوسع وإال ونعمت، فبها ذلك حدث إذا. »بي آي في»الـ
 هؤالء بحسب حماس هي بالتعطيل والمتهم ذلك، من أكثر تنتظر أن يمكن بل أيلول، شهر حتى تنتظر
 لمشروع المكمل »المؤسسات بناء« مشروع على الدولية المؤسسات تأتمنه الذي بالرجل ترضى ال ألنها
 .الناس بين يروّج ما بحسب الدولة إلعالن يمهد والذي نتنياهو، لصاحبه االقتصادي السالم
 ربما بها، يقبل قد الذي نتنياهو رد انتظار في نحن وها الفرنسية، بالمبادرة طينيةالفلس السلطة تقبل اليوم
 من تقبل التي للسلطة خالفا المتحفظة، بالموافقة يردوا أن اإلسرائيليين عادة من ألن التعديالت، بعض مع
 !).عليها؟ عشر األربعة وشروطه الطريقة خريطة على شارون موافقة تذكرون هل (تحفظ دون
 الذين رأي هو وما السلطة، طرف من مقبولة تجعلها أن تستحق بنود من الفرنسية المبادرة في ماذا

 النكاية باب من السلطة لتلك تطبل التي اليسار قوى رأي هو ما ثم! ذلك؟ على بناًء السلطة تلك صالحوا
 !شهر؟ كل نهاية المعلوم تدفع التي للجهات الوفاء باب من وربما بحماس،
 إن ليقول متنطع علينا يخرج أال ونرجو المبادرة، مضمون لنا كشفت اإلسرائيلية »هآرتس« صحيفة
 .عندها من مبادرة تؤلف لن المذكورة الصحيفة ألن إسرائيلي، المصدر
 :هي مبادئ عدة أساس على المفاوضات استئناف عن الفرنسية الوثيقة تتحدث
 الرئيس لخطاب وفقا عليه، متفق لألراضي تبادل مع 67 حدود أساس على يبحث الحدود موضوع
 .أوباما باراك األمريكي

 .الفلسطينية والدولة إسرائيل: »للطرفين« أمنية ترتيبات على المفاوضات تُدار
 والقدس الالجئين على المفاوضات تؤجل ما في األمنية، الترتيبات ومسألة الحدود ببحث تبدأ المفاوضات

 .واألمن الحدود عن المحادثات بدء لحظة من نةس على يزيد ال الحق، موعد إلى
 حل« فقط وليس »للشعبين دولتين« إلى الوصول هو المفاوضات هدف بأن صريحا قوال الوثيقة تتضمن
 . القول على والفلسطينيين الدولية األسرة درجت كما ،»الدولتين

 الفلسطينيين من طلبه ومن نتنياهو من يقترب كبير مغزًى ذو تغيير وهذا« بالقول »هآرتس« تعلق هنا
 . »اليهودي للشعب القومية الدولة« بوصفها بإسرائيل االعتراف

 الدولتين، عاصمة بوصفها القدس عن المبادرة حديث عدم فهو الصحيفة، تقرأه الذي اآلخر الجانب أما
 .»بالمفاوضات يتحقق القدس موضوع حل أن فقط بل«

 وقف بدون المفاوضات إلى العودة يستحق فيها جديد أي م،عليك فباهللا الفرنسية، المبادرة هي هذه
 السيد بسبب التفاوض الستئناف كشرط بطرحه تورطوا أن بعد به رؤوسنا أوجعوا الذي االستيطان
 بسعار المستوطنات يسمن كان بينما سنوات ثالث أولمرت فاوضوا الذين هم منهم، قناعة وليس أوباما،
 !النظير؟ منقطع
!! الحقا ستبحث قضيتهم! الالجئون؟ وأين. الحقة مفاوضات إلى تركت لقد اللعبة؟ هذه في القدس أين
 عنها؟ يتحدثون التي السنة خالل ماذا لكن

 األمن لمناقشة المخصص والعام سواه، عند وال نتنياهو عند ال واردة، غير المقدسة المواعيد أن األكيد
 أو المؤقتة الدولة أو »المدى بعيد االنتقالي الحل« زاءإ أنا والنتيجة. طويلة أعواما يصبح قد والحدود
 عودة على ليفني توافق لم (الالجئين عودة على نتنياهو يوافق أن يتوقع لن عاقال ألن االقتصادي، السالم
 ما أن مع القدس، في معتبرة حصة السلطة يمنح أن نتنياهو من يتوقع عاقل ثمة وليس ،)منهم واحد أي

 به يقبل أن يتوقع وال التفاوض، وثائق بحسب مصيبة كان) بالطبع ورفض (وليفني مرتألول منها قدموه
 .نتنياهو

 في (المؤقتة الدولة هو واحد لحن على تنويعا يكون أن يعدو ال يجري ما كل إن قبل من لكم نقل ألم
 األمم ىإل الذهاب حكاية ذلك في بما جارتها، مع حدودي نزاع حالة في ستصبح التي) الجدار حدود
 !الفلسطينية؟ بالدولة االعتراف لطلب المتحدة
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 بينما المعروفة، بشروطها المصالحة مسار سيواصلون هل اللعبة، هذه على حماس في أحبتنا سيرد كيف
 !إليها؟ المشار بالروحية المفاوضات تستأنف فيما الضفة، في دايتون ونهج االعتقاالت تتواصل
 الحسم بعده ومن أوسلو انتخابات دخول بخطأ التذكير على يلومنا نم يأتي ثم. اهللا رحمكم أفيدونا

 الذي هذا ماهية عن نفسه يسأل أن دون من تفعل، لم لو الحركة سحق بحكاية ذلك مبررا العسكري،
 االحتالل اعتقاالت زادت المصالحة (سنوات أربع منذ الغربية الضفة في األهم لفرعها ويجري جرى
 !!).السلطة اعتقاالت توقف ولم الحركة، وكوادر لقادة
 فرصة. لذلك كبيرة فرصة تمنح العربية الثورات وأجواء ممكنا، زال ما الوضع إصالح إن القول بقي

 دحره حتى االحتالل مقاومة برنامج غير على مصالحة أية ومعه العبثي، التفاوض مسار رفض إلعالن
 وإمكانية العربية الثورات بعد حالما يعد لم برنامج وهو بالكامل، لشطبه كمقدمة شرط، أو قيد دون

 .بالتدريج أخرى عواصم نحو تمددها
  12/6/2011الدستور، عمان، 
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  ابراهيم البحراوي  
يبدي القراء العرب في رسائلهم وتعليقاتهم، اهتماماً بالغاً بمعرفة الوسائل واألفكار التي تواجه بها 

أعتقد أن .  تقع حولها في العالم العربي نتيجة للتحوالت وما تفرزه من تحدياتإسرائيل المتغيرات التي
أحد الخيوط المهمة التي يمكن أن ترشدنا إلى االستراتيجية التي تطبقها إسرائيل، هو العودة إلى نموذج 

. 1948 في مصر، فلقد جاءت بعد تأسيس إسرائيل بأربع سنوات عام 1952تصرفاتها تجاه ثورة 
 أوراق التاريخ إلى أن نبرة العداء القومي التي أطلقها الثوار آنذاك في مصر في خطبهم، ورفع وتشير

شعار أن الصراع مع إسرائيل هو صراع على وجودها نفسه، وليس صراعاً على حدودها، هي أمور تم 
لفاً يضم فلقد أعدت االستخبارات اإلسرائيلية م. استغاللها من جانب الساسة واألجهزة اإلسرائيلية

التصريحات العدائية المصرية، ووزعته على الدول الغربية لتشهدها على مدى الخطر الذي يحيق بدولة 
إسرائيل، مذكرة األوروبيين بنموذج اإلبادة النازي الذي طبقه هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية ضد 

عن مخاوف الدولة اإلسرائيلية من بعد ذلك تم تقديم الملف إلى األمم المتحدة مع شكوى تعب . اليهود
إذن تستخدم إسرائيل التصريحات النارية العربية بطريقة تنفعها وتحقق لها المكاسب . التعرض لإلبادة

  .وتجلب السخط الغربي على العرب
وإذا نظرنا إلى األسلوب السياسي الذي استخدمته إسرائيل آنذاك، فسنجد محاولتها الشهيرة إلحداث وقيعة 

نظام الثوري في مصر وبين الواليات المتحدة بالقيام بسلسلة تفجيرات ضد المنشآت األميركية في بين ال
لقد تم الكشف عن العمالء اإلسرائيليين بواسطة الشرطة المصرية، مما أسفر عن تفجير فضيحة . مصر

 األوامر وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك، الذي أصدر"الفون"سياسية كبرى في إسرائيل سميت باسم 
أما . إذن األسلوب الثاني هو أسلوب إحداث الوقيعة بأساليب تخريبية. المباشرة بتنفيذ سلسلة التفجيرات

، فإننا سنجد نجاحاً إسرائيلياً كبيراً 1952إذا نظرنا إلى استثمار حالة العداء المعلنة من جانب ثورة يوليو 
 المتحدة تحصل إسرائيل بمقتضاها على تعهدات في إنجاز اتفاقات للتعاون االستراتيجي مع الواليات

بالدعم السياسي واالقتصادي وضمان تفوقها العسكري على الدول العربية مجتمعة، وهو اإلنجاز الذي 
انظر بعد ذلك في حصول إسرائيل على المفاعل النووي . استمر تواصله ألكثر من ستين عاماً حتى اليوم

ة، وما يرتب عليه من انفراد إسرائيل بامتالك السالح النووي  هو مفاعل ديمون1956من فرنسا عام 
إنه خيار يعني أن اإلسرائيليين يتوقعون التعرض لخطر اإلبادة من ). الخيار شمشون(تحت شعار 

جيرانهم وأنهم سيستخدمون أسلوب شمشون الذي هدم المعبد على رأسه ورأس أعدائه، إذا وجدوا أنفسهم 
  .في مواجهة لحظة الخطر
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ال يجب هنا أن ننسى أسلوب التحالف مع بريطانيا وفرنسا للقيام بالهجوم العسكري على مصر في 
 فيما سمي بالعدوان الثالثي، والذي تم فيه إحراق مدينة بورسعيد بالقصف الجوي 1956أكتوبر 

سرائيلية، والبحري ثم احتاللها من جانب البريطانيين والفرنسيين مع احتالل سيناء من جانب القوات اإل
لقد كان تدخل االتحاد السوفييتي سياسياً عنصراً رئيسياً مع موقف الرئيس . وإعالن ضمها إلى إسرائيل

األميركي آنذاك ايزنهاور، وربط تحرير أوروبا من االحتالل النازي الرافض للعدوان في إجبار دول 
 حصلت على امتيازات مهمة لم ومع ذلك علينا أن نتذكر أن إسرائيل. العدوان على االنسحاب من مصر

 يكشف 1952أعتقد أن نموذج التصرفات اإلسرائيلية تجاه متغيرات ثورة . تكن لديها قبل العدوان
  .ويضيء أساليبها المتوقعة حالياً

  12/6/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  اوباما يمنع الحل .39

  غيدي غرينشتاين
في الفترة االخيرة . جاء ليهنيء فتبين شاتما. كمجرب ومحن. الرئيس باراك اوباما ال ينجح في أن ينجح

الماضية كُتب فصل اضافي في هذه القصة الحزينة، حين عاد الرئيس ووجه الطرفين نحو الطريق 
المسدود للتسوية الدائمة، وهو يقف في طريق اقامة الدولة الفلسطينية، التي هي األمل الوحيد للتقدم 

 .السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين
. نيته كانت طيبة؛ تثبيت مبدأ الدولتين للشعبين، المقبول ظاهرا، من القيادتين االسرائيلية والفلسطينية

.  االعتراف بيهودية اسرائيل– واالسرائيليين 1967أعطى الفلسطينيين خطوط : اوباما قسم نيته الطيبة
ة، فيما هو يعلن عن معارضته دعا الطرفين الى العودة الى المفاوضات على التسوية الدائمة الشامل

 .االعالن عن دولة فلسطينية في االمم المتحدة في ايلول
، ال يوجد وال 2006غير انه وجدت في هذا شوكة؛ فمنذ انتصار حماس في االنتخابات في كانون الثاني 

س ومن جهة اخرى، فان قيادة فلسطينية تضم حما. يمكن ان يوجد شريك فلسطيني لمسيرة سياسية كهذه
في عضويتها، ترفض االعتراف باسرائيل وباالتفاقات القائمة، ال يمكنها ان تكون شريكا في مفاوضات 

ومن جهة اخرى ايضا، من دون حماس، فان الساحة الفلسطينية تعاني من انعدام . على التسوية الدائمة
ناف المفاوضات بين وعليه، فان كل الدعوات الستئ. الشرعية الداخلية، التي تمنع كل تنازل تاريخي

اسرائيل والفلسطينيين، الصادرة عن واشنطن، بروكسل أو القدس، هي دعوات مخلولة، وكذا المفاوضات 
 .التي دارت في اطار مسيرة انابوليس هي االخرى كانت عديمة األمل منذ البداية
على أساس مبدأ الدولتين في المقابل، فان الصيغة الوحيدة الكفيلة بأن تسمح بالتقدم نحو وضع دائم، يقوم 

. للشعبين، هي بالذات من خالل خطوات أحادية الجانب منسقة تقوم على أساس التفاهم والتعاون الهادئين
وهكذا بنيت في السنوات االخيرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وتحقق األمن في يهودا والسامرة وازدهر 

ان مساحة االتفاق والتعاون المحتملين بين ورغم الشوط الطويل هذا، ف. نمو اقتصادي في الضفة
في هذا السياق كان يجدر بنا ان نرى . اسرائيل، السلطة في الضفة والواليات المتحدة، بعيدة عن التحقق
 .االعالن القريب عن دولة فلسطينية في ايلول في االمم المتحدة

 يؤمن بأنه ينبغي على اسرائيل غير ان اوباما حبيس المذهب الفكري الذي أكل الدهر عليه وشرب؛ فهو
والفلسطينيين، وأنهم قادرون على الوصول الى تسوية دائمة تحل كل المسائل، تُرتب اقامة الدولة 

وعليه فانه يحاول المرة تلو االخرى خلق الشروط التي تجلب . الفلسطينية وتؤدي الى انهاء النزاع
ومثل الرياضي في . محتمة االتفاق الدائم المنشودالطرفين الى طاولة المفاوضات، والتي في نهايتها ال

مباراة مباعة، يحسن أداءه دون ان يفهم بأن النتيجة محسومة مسبقا، لقد عاد اوباما ليلقي بذخائر سياسية 
 .1967تجميد المستوطنات، بادرات سعودية، أو اعتراف بخطوط : الى النار
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االعالن عن دولة فلسطينية في ايلول ينطوي في : فهوعليه فان اوباما يفوت الفرصة التي توجد تحت أن
وضمن امور اخرى، قيام دولة . داخله على امكانية اختراق سياسي بل وفضائل ذات مغزى السرائيل

كهذه سيساعد في تثبيت مبدأ الدولتين للشعبين، تصميم الوضع الدائم فيما تسيطر اسرائيل على الذخائر 
الدولة، وتخفيف حدة مشكلة الالجئين من خالل دحر وكالة الغوث االمنية والغالف الخارجي لهذه 

 .وتقليص مكانة اللجوء
أو . رغم خطاب اوباما، فان المسيرة السياسية ستبقى في طريق مسدود ولحظة الحسم في ايلول ستقترب

ة أن تكون في حينه للواليات المتحدة فرصة اخرى لعمل الشيء الصحيح وهو ضمان ان ينسجم قيام دول
  .إسرائيلفلسطينية مع احتياجات 

 هارتس 
  12/6/2011الدستور، عمان، 
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