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  نصفها من فتح وتضم مستقلين...  تؤدي اليمين"االنتقالية"فياض  حكومة .1
جهود ومن القاهرة ودمشق أن رام اهللا، محمد يونس،  نقالً عن مراسلها في 20/5/2009الحياة، نشرت 

 حكومة جديدة شكلها سالم فياض أداءة أساساً، تلقت ضربة قوية، بعد المصالحة الفلسطينية، المتعثر
وأدى أعضاء الحكومة اليمين أمام عباس وأعضاء  .اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس محمود عباس

  .اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر المقاطعة في رام اهللا
 24وضمت الحكومة ، ن نصف أعضائها جاءوا من فتحوشكّل التكنوقراط قوام الحكومة الجديدة، رغم أ

 محمد اشتية . سعيد أبو علي وزيراً للداخلية، ود.وزيراً، بينهم عدد من أبرز التكنوقراط في فتح مثل د
 خالد القواسمي وزيراً للحكم المحلي، إضافة إلى شخصيات .سكان، ودوزيراً لألشغال العامة واإل
 جبر الداعور اللذين منعتهما حماس من التوجه إلى .وسف أبو صفية ود ي.فتحاوية من قطاع غزة مثل د

  . اليمينألداءالضفة 
وضمت الحكومة خمس نساء، بينهن ماجدة المصري من الجبهة الديموقراطية وزيرة للشؤون 

 أحمد مجدالني من جبهة النضال .ودخلها د. االجتماعية، وسهام البرغوثي من حزب فدا وزيرة للثقافة
بي وزيراً للعمل، وإسماعيل دعيق من حزب الشعب الفلسطيني وزيراً للزراعة، إضافة إلى رئيس الشع

  .اتحاد الصناعيين الفلسطينيين المستقل باسم خوري الذي تولى حقيبة االقتصاد
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وأثار تشكيل الحكومة معارضة كتلة فتح البرلمانية التي عقدت اجتماعاً عاجالً طلبت فيه من اثنين من 
ها مرشحين لمناصب وزارية االعتذار، وهما عيسى قراقع الذي كان مرشحاً لوزارة األسرى أعضائ

وحين سئل فياض عن .  اليمينأداءوغاب االثنان عن . وربيحة ذياب المرشحة لوزارة شؤون المرأة
ء أترك هذا الموضوع في الوقت الحالي، وهي مسألة قابلة للحل في وقت قريب إن شا": اعتذارهما، قال

  ."اهللا، رغم أن فصائل منظمة التحرير شاركت في حكومتي، ومنها حركة فتح
 إن فياض سعى إلى تعزيز حكومته بعدد من الشخصيات الفصائلية "الحياة"وقالت مصادر مطلعة لـ

التكنوقراطية، خصوصاً من فتح، لكنه واجه صعوبات منها معارضة الرئيس لبعض المرشحين، 
وأشارت إلى خالف بين عباس وفياض استمر أكثر . ى في الحركة آلخرينومعارضة بعض مراكز القو

من أسبوع على عدد من الحقائب الوزارية، خصوصاً حقيبة الخارجية التي أرادها األخير لشخصية 
وبين  . رياض المالكي.فتحاوية، لكن الرئيس أصر على إبقائها في يد الوزير الحالي المستقل د

حكومة الجديدة وزير داخليتها سعيد أبو علي األكاديمي الذي يحمل شهادتي الشخصيات الالفتة في ال
، وواحدة من تونس في العلوم السياسية في 1992دكتوراه، واحدة من فرنسا في القانون الدولي العام 

  .وكان يشغل منصب محافظ رام اهللا والبيرة. 1995العام 
 حكومته ستكون حكومة أكد أن سالم فياض ن أرام اهللامن  20/5/2009األيام، فلسطين، وأضافت 

وقال  . اتفاق بشأن حكومة توافق وطني تنهي حالة االنقسام القائمةإلىانتقالية، حتى تتوصل الفصائل 
 اتفاق إلىسندعم الحوار الفلسطيني في القاهرة للتوصل : " اليمين الدستوريةأداءفياض للصحافيين عقب 

 الفلسطينية المحتلة منذ األراضي عن كافة اإلسرائيلي االحتالل إنهاءوطني فلسطيني، ألن مشروعنا 
هناك استحقاق انتخابي رئاسي وتشريعي سنعمل على انجازه والى حين انجاز : "ضافأو ".1967العام 

 أنهم ألهلنا في غزة أؤكد: "وقال ".وال سينتهي عمل الحكومةأ أيهما االنتخابات إجراء أووحدة الوطن 
 إنهاء عملنا المقبل، وهذه الحكومة ستعمل كل ما بوسعها لتمكين شعبنا في غزة من تأولوياعلى رأس 

 لحكومتي سنعمل بقوة لوصول المساعدات األولمن اليوم : " وأضاف".اآلثار المدمرة للعدوان على غزة
ل  في غزة وسننكب على العمل بكباإلعمار في مؤتمر شرم الشيخ بما يمكننا من بدء العمل أقرتالتي 

  ". على مصالح شعبناوأمانةجدية وحرص 
  

  دةتشكيلة الحكومة الفلسطينية الجدي .2
 للـوزراء   سـالم فيـاض رئيـساً     . د:  هم  وزيراً 20ضمت الحكومة الجديدة    :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

 -خالـد القواسـمي      ،) للمرأة - عن حزب فدا  ( للداخلية، سهام البرغوثي      علي وزيراً  أبووالمالية، سعيد   
 دعيق محسوب على حـزب      إسماعيل،  ) للعمل - جبهة النضال الشعبي  ( المحلي، احمد المجدالني     للحكم

حركـة  (للشؤون االجتماعية، حاتم عبد القادر       - جبهة ديمقراطية ( للزراعة، ماجدة المصري     -الشعب  
، وزير دولـة   -) فتح(   للتخطيط، ماهر غنيم   -)مستقل(على جرباوي   . لشؤون القدس، د    وزيراً - )فتح

للنقل والمواصالت، باسـم    -) فتح(سعدي الكرنز   .  لمجلس الوزراء، د    عاماً ميناً أ -) فتح( لبدة   أبوحسن  
، في حـين يـستمر      واإلسكان العامة   لألشغال -) فتح( لالقتصاد، محمد اشتية     وزيراً -) مستقل(خوري  

 للسياحة، وعلى خشان     وخلود دعيبس  لألوقاف للخارجية، ومحمود الهباش تم نقله       رياض المالكي وزيراً  
 دقة فجرى نقله لتـولي مهـام وزارة االتـصاالت،    أبو مشهور أما للصحة، - مغليأبوفتحي .للعدل، ود 

  .واستمرت لميس العلمي في تولي منصبها كوزيرة للتربية والتعليم العالي
 20/5/2009الحياة الجديدة، 
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   الجديدة ستستجيب لشروط الرباعية فياضحكومة: صالح رأفت .3
كد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الثالثاء بأن أ:  وليد عوض-رام اهللا 

الحكومة الجديدة ستستجيب لشروط اللجنة الرباعية وتتعاطى مع متطلبات المجتمع الدولي بهدف رفع 
  .عمارهإالحصار عن قطاع غزة والبدء بإعادة 

  20/5/2009 ،القدس العربي
  

 حكومة فياض غير شرعية وإعادة تشكيلها اغتصاب جديد للسلطة:  هنيةحكومة .4
 في الضفة الغربية ]19/5الثالثاء  [ اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة أن ما جرى تشكيله اليوم:غزة

 ويعتبر تشكيله 4 بند 79جسم غير شرعي مخالف للقانون األساسي المادة رقم "هو " حكومة"تحت مسمى 
وقال طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة عقب انتهاء  ".أساسيا أمام الحوار الوطني الفلسطينيعائقاً 

ال يجوز لهذه الحكومة غير الشرعية أن تؤدي اليمين الدستورية : "اجتماعها األسبوعي في تصريح له إنه
اط حركة فتح أمام رئيس منتهي الشرعية وال تشكل أي بعد وطني وتعتبر مثيرة للجدل حتى في أوس

إن إنهاء االنقسام يتطلب تخلي قيادة رام اهللا عن هذه : "وأضاف ".بشكل يؤكد أنها اغتصاب جديد للسلطة
التصرفات الحزبية المقيتة والعودة إلى الشرعية والقانون والدستور والتخلي عن السير في المركب 

  ".األمريكي الصهيوني
  19/5/2009قدس برس، 

  
 ومة فياض غير شرعية ومكلفة من رئيس فاقد للشرعيةحك: المجلس التشريعي .5

 ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بإعادة تشكيل حكومة سالم فياض في رام اهللا، والتي أدت مساء :غزة
 أحمد بحر، .وقال د ".منتهي الوالية"اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس ) 19/5(يوم الثالثاء 

إن حكومة فياض غير شرعية ومكلفة من رئيس فاقد "إلنابة، في تصريح له رئيس المجلس التشريعي با
واعتبر بحر أن تشكيل هذه الحكومة، التي لم تعرض على المجلس التشريعي  .، على حد تعبيره"للشرعية

  .، على حد تعبيره"داللة أخرى على عدم صدق النوايا تجاه الحوار الفلسطيني بالقاهرة"
  19/5/2009قدس برس، 

  
 حكومة فياض غير دستورية وهي تكريس لالنقالب على الديمقراطية: كتلة التغير واإلصالح .6

نسخة " قدس برس"البرلمانية التابعة لحركة حماس في بيان لها، تلقى " التغير واإلصالح" قالت كتلة :غزة
هي حكومة غير الشرعية التي شكلها رئيس السلطة منتهي الوالية محمود عباس " أن حكومة فياض ،منه

ال : "وأضافت تقول ".غير قانونية وغير دستورية كونها لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني
قيمة لقسم اليمين أمام الرئيس المنتهية واليته، طالما أنها لم تعرض على المجلس التشريعي، ومرفوضة 

 السيد محمود عباس فاقد الشرعية برلمانيا ويصدق القول في هذا االنتهاك غير القانوني الذي مارسه
   .، على حد تعبيره)"إعطاء من ال يملك إلى من ال يستحق(منتهي الوالية وهو 

يشكل تكريس لالنقالب على الديمقراطية " غير الشرعية"تشكيل هذه الحكومة "واعتبرت كتلة حماس أن 
ذه الحكومة هي حكومة أمر واقع إن ه: "وقالت". الفلسطينية وتجاوز لكل المعايير الوطنية واألخالقية

جاءت استقواء باإلرادة األمريكية والصهيونية ولتنفذ أجندة االحتالل في حفظ أمنهم واستمرار التنسيق 
والتعاون األمني غير المسبوق ونتائجه بمالحقة المقاومة ومصادرة سالحها واعتقال المئات من 

  ".مجاهديها
  19/5/2009قدس برس، 
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  تعتذر عن المشاركة في حكومة فياض الجديدةة  الوطنيالمبادرة .7
 أهمية مواصلة إلىمصطفى البرغوثي،  .دعت المبادرة الوطنية التي يرأسها د:  منتصر حمدان-رام اهللا 

 التطورات أنالجهود النجاز الحوار الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وفاق وطني، مؤكدة 
 ال تشكل مانعا أنا التعديالت والتشكيالت الوزارية الجديدة يجب األخيرة في الضفة وغزة بما فيه

 حالة االنقسام والفصل بين الضفة والقطاع والتي تشكل خطرا كبيرا على إلنهاءالستمرار الجهود الحثيثة 
 حالة إنهاء خيار تشكيل حكومة وفاق وطني موحدة تعمل من اجل أنورأت  .مستقبل القضية الوطنية

 انتخابات ديمقراطية في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من كانون الثاني إلجراءد االنقسام وتع
 الذي يلبي مصالح األفضل فعالة وسريعة لقطاع غزة يبقى الخيار إعمار إعادةالمقبل، وتعمل على 

  .الشعب الفلسطيني
لتعاون مع الجميع  ستعمل على اأنهاكدة ؤنها اعتذرت عن المشاركة في الحكومة الجديدة مأ وأكدت

  . الشعب في الوحدةأماني الحوار الوطني المتعثر وتحقيق إلنجاحوستواصل الجهود 
 20/5/2009الحياة الجديدة، 

  
   بسبب خصوماته الداخلية"بديل لعباس"الدوائر الغربية تبحث عن : "القدس العربي" .8

تقييم " القليلة الماضية لحملة بيعاألسا تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس في : بسام البدارين-عمان 
 في مستويات القرار والمتابعة على مستوى العواصم العربية المعتدلة واالتصاالت التنسيقية التي "شرسة

  .وروبية مهتمة بالشأن الفلسطينيأ أو أمريكيةتجري بينها وبين دوائر 
 وأحيانان جديدة على ضعف  حيث برزت قرائاألخيرة من اتجاه في اآلونة أكثرواتخذت هذه الحملة 

  .انهيار جبهة الرئيس عباس بالنسبة لمستويات التقييم الغربية الفاعلة
 المطبخ القيادي في حركة فتح، وهي وأركانويتم حاليا رصد الخالفات المتصاعدة والجدية بين عباس 

اصم عربية مؤخرا خالفات ساهمت فيما يبدو بتفعيل عملية التقييم التي يتعرض لها عباس الذي ابلغ عو
 واإلسرائيليون شيئا محددا يستطيع األمريكيون لم يعطه إذابأنه لن يرشح نفسه النتخابات الرئاسة المقبلة 

 بوضوح على األمر انه سيطرح إلى خصومه في المعادلة الفتحاوية والوطنية، مشيرا أمامالمناورة به 
  .األمريكيةالقيادة 

 تقارير ذات طبيعة استراتيجية تتحدث عن األضواء خلف ردنيةاألوفي السياق، نوقشت في العاصمة 
 في "األمني" سلبية وكان بين االيجابية نجاحه أخرىنقاط ايجابية في مسيرة الرئيس عباس مؤخرا، وعن 

  . الضفة الغربية خالل العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزةإيقاعضبط 
 في سلطة اإلدارة نقطة تتحدث عن تآكل مؤسسات ردنياألوعلى رأس السلبيات برزت في التقرير 

 تتحدث عن فشله أخرىعباس وعن تقدم شعبي يحققه سالم فياض في مواجهة الرئيس، كما برزت نقطة 
 الجمهورية السابقة عندما تعهد بتطويع األمريكية اإلدارة أمامالكبير في احتواء حركة حماس، كما التزم 

  .ت التشريعي التي فجرت الخالف بين فتح وحماس قبيل انتخاباوإدماجهاحماس 
 إسرائيلية القول بأن عباس لم يستطع بناء رصيد تاريخي في صفوف أوساطونقل معدو التقرير عن 

  . اتفاقيات تتضمن تنازالت مهمة إلنجاح عملية السالمأيالشعب الفلسطيني يؤهله إلبرام 
 المصرية في التنسيق األمنيةيه على المؤسسة وبشكل عام تأخذ عمان على عباس اعتماده المبالغ ف

 الذي الحق ضررا بالغا األمر، لألردنوالتواصل، وتقديمه معلومات وتقديرات خاطئة بين الحين واآلخر 
  . التحالفي معهاألردنيفي الخطاب 

ويعتقد على نطاق واسع في صفوف نشطاء فلسطينيين قريبين من دوائر غربية بأن معركة عباس 
 ضررا مهما بصورته عند السفارات الغربية في إسرائيل ألحقت العلنية مع جميع مؤسسات فتح األخيرة

والمنطقة خصوصا، حيث خاض عباس مواجهات علنية مع المجلس الثوري لحركة فتح ولجنتها 



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1440:         العدد       20/5/2009األربعاء  :التاريخ

 الحركة، بينهم احمد قريع، كما اغضب أقطابالمركزية وكتلتها في التشريعي وشركاء مهمين له من 
 وألغىيرين في الحركة عندما حل بقرار منفرد اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الحركي عباس كث

 الحركة والسيطرة إيقاع في مستوى سياسي غير قادر على ضبط أظهرهتمويلها المالي في عمان مما 
  . الحركة بتبني مقررات الرباعيةإقناععليها وبالتالي الفشل المتوقع في 

 في الحكم أطرافااس مؤخرا من تباعد المؤسسة السياسية المصرية معه واتهم وفي القاهرة اشتكى عب
  .المصري بإحراجه عبر التراجع عن وعد سابق له بتمكينه من عقد المؤتمر الحركي في مصر

ويعتبر مراقبون لتطورات الحركة السياسية لعباس بأن امتناع عمان والقاهرة عن تأمين مساعدة له 
 مكانته حتى بين دول معسكر االعتدال أن على إضافيلحركي الفتحاوي مؤشر الستضافة المؤتمر ا

 والغربية على مستوى كبار األوروبيةوفي رام اهللا والمدن الفلسطينية تعاظمت مؤخرا اللقاءات . ضعفت
الزوار والدبلوماسيين في المنطقة مع الناشط المدني الفلسطيني البارز الدكتور مصطفى البرغوثي، مما 

  .'كخيار بديل'نه سيتم التعامل معه قريبا أ بحىأو
 تم ذلك فلصالح شخصية مستقلة مثل وإذا يتم اختيار الرئيس من خارج فتح، أنلكن مراقبين استبعدوا 

  . منيب المصرياألعمالرجل 
 مطروحة، أصبحت "البحث عن بديل لعباس" مؤشرات برزت مؤخرا تعزز القناعة بأن خيارات أنويبدو 
 إشارات التي يتم تبادلها في عواصم االعتدال مع دول غربية تنطوي على واألمنيةر االستراتيجية فالتقاري

 بانتصار ما يسمى -قوية بأن خصومات عباس الداخلية المتعاظمة قد تنتهي ـ في حال عدم التدخل 
 أوباماة  ال خطاألحوالبالخط الوطني الفلسطيني الداعي لخطاب الثوابت، وهو خطاب ال يناسب بكل 

  . وال حتى قواعد اللعبة عند المعتدلين العربأوروباللسالم وال توجهات 
  20/5/2009 ،القدس العربي

  
  تمثل تحدياً هائالً وحماس  مليون دوالر لتطوير أمن السلطة161 واشنطن أنفقت :دايتون .9

واليات المتحدة أنفقت قال المنسق األمني األمريكي في األراضي الفلسطينية كيث دايتون إن ال: رام اهللا
 مليون دوالر، لدعم األجهزة األمنية في الضفة الغربية، كاشفاً النقاب أنه بعد إقامة 161حتى اللحظة 

كلية للحرس الرئاسي في أريحا فإنه يجري التخطيط اآلن إلقامة قاعدة جديدة في جنين، وباتفاق كامل مع 
ة أمام معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، وكشف دايتون في محاضر .جيش االحتالل اإلسرائيلي

: أمس عن مخططات أمريكية لتدريب ثالث كتائب أخرى جديدة من األمن الوطني في األردن، قائالً
خرجنا حتى اآلن .. .نحن ال نقدم أي بنادق أو رصاص، بل تتراوح معداتنا من المركبات إلى الجوارب"

ا، من خالل مركز التدريب الدولي األردني لرجال ثالث كتائب بمتوسط خمسمائة رجل لكل منه
 إن حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين هو من المصالح دايتونوقال  ".الشرطة

وأكد دايتون أنه أحد األشخاص الذين يؤمنون بقوة بالحل  .القومية للواليات المتحدة، ومن ثم للعالم بأسره
طويلة األجل وتطلعات الشعب ) إسرائيل(نه الحل الوحيد الذي سيلبي احتياجات أل"القائم على دولتين، 

الطريق إلى "وشدد على أن  ".الفلسطيني، وقد كان ذلك دأب سياسة قيادتنا الوطنية، وأنا أشاركها الرأي
مة السالم في المنطقة صعبة للغاية، وهذا يرجع إلى الكثير من سوء الفهم وغياب الثقة والجروح القدي

هناك مخاطر تكمن في كل خطوة على "وأشار إلى أن  .، حسب تعبيره"والضعف السياسي والمؤسسي
يمكننا رسم معالم الطريق إلى األمام، ولم يعد السالم من .. .طول الطريق ولكن مقارنة باألعوام الماضية

رهاب، ونحن نعمل بنشاط على خالل األمن حلماً مستحيالً، إذ يلزم القيام بعمل جاد للغاية فيما يتعلق باإل
  .، حسب قوله"استكشاف الخيارات مع الفلسطينيين واألردنيين واإلسرائيليين

  ".تمثل تحدياً هائالً لمستقبل الدولة الفلسطينية"ومن وجهة نظر دايتون فإن حركة حماس 
  20/5/2009صحيفة فلسطين، 
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  غزة إعمارالحكومة المقالة تنهي مرحلة المسح الميداني إلعادة  .10
مس انتهاء المرحلة أ في الحكومة المقالة واإلسكان العامة اإلشغالعلنت وزارة  أ: اشرف الهور-غزة 
 في قطاع غزة خالل حرب "إسرائيل" من المسح الميداني الخاص بالمساكن والمباني التي دمرتها األولى

 قامت أنهاة منه  نسخ"القدس العربي"وضحت الوزارة في بيان لها تلقت أو ).الرصاص المصبوب(
من اجل تدقيق خسائر المباني وتسليم البيانات لفرق " فرقة عمل من مهندسين وفنيين 15بتخصيص 

  ." وحوسبة البيانات في الوزارةإدخال
  .  وحدة سكنية3700 انه تم تقدير الخسائر وبلغت إلى المسؤول في الوزارة األستاذولفت محمد 

  20/5/2009 ،القدس العربي
  

   تعزيز صمود المواطنينإجراءاتماضون في : المقالة الحكومة .11
 أن اجتماعها األسبوعي الذي عقد مساء أمس ]المقالة [أشار بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية :غزة

تناول عدداً من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والميداني واألمني واإلداري وخاصة تطورات 
 في إجراءات تعزيز د البيان أن الحكومة عازمة على المضي قدماًوأك .الحوار الوطني في القاهرة

الصمود للمواطنين الفلسطينيين في مواجهة الحصار الجائر على صعيد التخفيف عن المواطنين وتوفير 
وأوضح أن الحكومة تابعت باهتمام مجريات الحوار الوطني  .المستلزمات األساسية لحياة طيبة كريمة

 وأكدت على ضرورة السعي من قبل كل الجهات إلنجاحه وخاصة تخلي حركة فتح الدائر في القاهرة
وأشادت الحكومة في بيانها  .عن شروط اللجنة الرباعية الظالمة التي ما زالت تشكل عائقاً أمام نجاحه

باإلجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية في إدارة معبر رفح في تسهيل حركة المواطنين بسالسة وهدوء 
  .طوال الفترة الماضية

  20/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تعتقل قيادياً في فتح وتمنع من السفر وزيراً في الحكومة الجديدةالحكومة المقالة: "الحياة" .12
فتح عضو لجنتها القيادية في قطاع غزة حركة قالت زوجة عضو المجلس الثوري ل:  فتحي صباح-غزة 

من الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة اعتقلوا  إن عناصر من األ"الحياة"أحمد نصر لـ
 عائداً من رام اهللا مساء "ايرز"زوجها على مشارف بلدة بيت حانون شمال القطاع، بعدما اجتاز حاجز 

وأضافت أن األمن الداخلي أخلى سبيل عضو المجلس الثوري للحركة أبو علي مسعود . أول من أمس
واستنكرت اللجنة القيادية العليا لفتح في  . "بعدما تم احتجازهما نحو ساعتين"وجها، الذي كان برفقة ز

  . القطاع اعتقال نصر وطالبت باإلفراج الفوري عنه
 يوسف أبو صفية، .إلى ذلك، منع األمن الداخلي وزير شؤون البيئة في حكومة سالم فياض الجديدة د

.  جبر الداعور من السفر إلى الضفة الغربية أمس.ة دونائب رئيس جامعة األزهر للشؤون األكاديمي
 أوقفه والداعور، ومنعهما من "حاجزاً لحركة حماس يقع قبل حاجز ايرز" إن "الحياة"وقال أبو صفية لـ

 .مواصلة السفر إلى رام اهللا، وصادر بطاقتي هويتهما وجوازي سفرهما وهواتفهما وأوراقاً ومستندات
. "مراجعة األمن الداخلي األحد المقبل، األمر الذي نرفضه"بوا منهما وأضاف أن عناصر األمن طل

 أنه كان في طريقه إلى الضفة ومنها إلى األردن ثم مصر، للمشاركة في مؤتمر علمي عن إلىوأشار 
ولفت إلى أنها المرة الثالثة التي تمنعه حماس من السفر منذ . البيئة تنظمه الغرفة التجارية في اإلسكندرية

  .طرتها على قطاع غزة قبل نحو عامينسي
  20/5/2009الحياة، 
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  المجلس التشريعي يؤكد وقوفه مع حقوق اإلنسان ورفضه ألي انتهاكات .13
أكد النائب يحيى العبادسة، رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني : غزة

. هاكات مخالفة لذلك الحق من أي جهة كانتوقوف اللجنة والمجلس مع حقوق اإلنسان ورفضه أي انت
جاء ذلك خالل لقاء جمع لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي بوفد من 
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بغزة، تم خالله مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان، وشارك 

 كل من مقرر اللجنة النائب هدى نعيم والنائب سيد أبو مسامح، وذلك في في اللقاء إلى جانب العبادسة،
  ). 19/5(مقر المجلس التشريعي بغزة اليوم الثالثاء 

  19/5/2009قدس برس، 
  

  خالفات في فتح فور اعالن تشكيل حكومة فياض الجديدة .14
الحمد رئيس كتلة عزام اأن  ،وليد عوض عن مراسلها رام اهللا  من 20/5/2009 ،القدس العربي ذكرت

 اتهم الثالثاء الدكتور سالم فياض المكلف بتشكيل حكومة جديدة موسعة خلفا للمستقيلة بأنه ،فتح البرلمانية
في المشاورات التي اجراها مع اعضاء في الحركة بهدف المشاركة في ' فرق تسد'يعمل وفق مبدأ 
اذا لم يتم التشاور ' ستعارض الحكومة الجديدة وشدد االحمد على ان كتلة فتح البرلمانية .الحكومة الجديدة

نحن في 'واضاف االحمد قائال لالذاعة الفلسطينية الرسمية  .'بشأن تشكيلها مع الحركة بشكل رسمي
  .'حركة فتح لم يتم التشاور معنا، واي مشاورات ذات طابع فردي ال تمثلنا

ر فياض على عدم التشاور معها كــ        وشدد االحمد على ان الحركة ستعارض الحكومة الجديدة اذا اص         
حتى لو كان هناك عضو من اللجنة المركزية        'واكتفى بالمشاورات مع قيادات فيها، واضاف قائال        ' حركة'

لن نقبل بأي استهتار بحركة فتح الن الحركة اكبر         'وتابع االحمد حديثه قائال      .'في الحكومة فهو ال يمثلنا    
  .'من كل الحكومات واالشخاص

وتـابع   ،'لن نتنازل عن كرامة فتح وعزتها التي لن تستطيع اية قوة في العالم النيل منها              'الحمد  واضاف ا 
وذلك فـي اشـارة الـى       ' البعض اتجه الى العرض الفردي وفق المبدأ البريطاني فرق تسد         'االحمد قائال   

  .موسعةفياض والمشاورات التي اجراها مع بعض كوادر فتح لتولي حقائب وزارية في الحكومة ال
من جهة أخرى أعلنت مصادر في كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن الكتلة قاطعت                

 دقيقة عقب قرار المقاطعة الذي اتخذتـه  45وتأخرت مراسم تأدية اليمين    . المشاركة في الحكومة الجديدة   
مناقشة تشكيلة الحكومة، وقـررت     وأشار مصدر مطلع ان الكتلة عقدت اجتماعا في رام اهللا ل           . كتلة فتح 

عدم مشاركة أي من أعضاء الكتلة في الحكومة، مما ادى الى انسحاب النائبة ربيحـة ذيـاب والنائـب                   
   .عيسى قراقع

النائب عن الكتلة البرلمانية محمود العالول قـال للجزيـرة إن            أن   19/5/2009 الجزيرة نت،    وأضافت
مشاركة بالحكومة بسبب ما وصفه بـالتهميش لحجـم الحركـة           قرارا جماعيا اتخذ من قبلهم بمقاطعة ال      

وتعليقا على مقاطعة كتلة فتح، قـال        .الحقيقي بالمشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي      
أمين سر التشريعي محمود الرمحي إن انسحابهم من حكومة فياض لم يأت بناء على خالف مع برنامجها                 

وأوضح الرمحي، وهو نائب عن كتلة حمـاس         .إنما بسبب مبدأ المحاصصة   السياسي أو على شرعيتها و    
البرلمانية، أن فتح كانت تطالب برئاسة مجلس الوزراء وبعدد من الـوزارات الـسيادية، إال أن فيـاض                  

كما طالب فتح بإعادة ترتيب أولوياتها ودراسة ماذا تريد وتحديد إستراتيجيتها بهذه المرحلـة   .رفض ذلك 
لحركة ستظل خاسرة في ظل حالة االنقسام والتدهور الفلسطيني، وعدم نجاحها بعقد مؤتمرها             مؤكدا أن ا  

  . السادس وإجراء مصالحة سياسية مع حماس
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  حكومة فياض إمعان في الفوضى السياسية: حماس .15
إخـوان  (قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس في بيان وصل              : خاص -غزة

إن تشكيل حكومة جديدة برام اهللا يعتبر تخريبا متعمدا لعملية الحوار الفلسطيني الفلـسطيني،              ): "نأون الي 
وتهديدا واضحا لمستقبله، وتجاهالً إلى حد كبير من قبل أبو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني الذي أكـد                 

يع كل مكاسب جـوالت     ضرورة إزالة كل العقبات من طريق الحوار، وهي خطوة استباقية لنسف وتضي           
تشكيل هذه الحكومة في الضفة يكشف النقاب عن هدف أبو مازن من الحوار؛ وهـو               : "وأضاف ".الحوار

جر حماس وقوى المقاومة الفلسطينية إلى مربع رهاناتـه الخاسـرة، والتـسوية العقيمـة مـع العـدو                   
هللا فإنها ستبقى غير قانونيـة      وأوضح الناطق باسم الحركة أن أي حكومة يتم تشكيلها برام ا           ".الصهيوني

  .وغير شرعية، ولن تعترف بها الحركة
 19/5/2009إخوان أون الين، 

  
  تشكيل حكومة فياض الجديدة  رداً علىالفصائل بدمشق تهدد بمقاطعة الحوار .16

هددت فصائل المقاومة الفلسطينية المقيمة في دمشق بالعودة إلى نقطة الـصفر فيمـا              :  وكاالت -دمشق  
ر الوطني الفلسطيني مؤكدة أنها ستدرس سيناريوهات متعددة على أرض الواقع للرد علـى              يخص الحوا 

الخطوة غير الشرعية وغير الدستورية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس وسـالم فيـاض                
بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة امس، وقال خالد عبد المجيد أمين سر اللجنة العليـا للمـؤتمر الـوطني                  

إن فصائل المقاومة تعتبر إقدام عباس على تشكيل حكومة برئاسة فياض خطوة تعزز وتكرس             "فلسطيني  ال
وأضاف أن حكومـة    ". االنقسام الفلسطيني وقد تؤدي إلى إفشال الحوار الوطني وعودته إلى نقطة الصفر           

د في تـصريحه إن     وقال عبد المجي  . فياض إنما هي استجابة للشروط واالمالءات األمريكية واإلسرائيلية       
وأضـاف أن   . حكومة فياض ال تمثل الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن معظم الفصائل المقاومـة قاطعتهـا             

، "كالمنا هذا بمثابة بيان نبثه عبر وكالتكم حتى يسمع العالم موقفنا الرافض لطمس الخيـارات الوطنيـة                "
الفـصائل  "قع، قال عبد المجيد إن      وعن ما إذا كانت الفصائل ستتخذ موقفا على أرض الوا         . على حد قوله  

ستدرس عدة خيارات من بينها توسيع حكومة هنية بمشاركة فصائل المقاومة كافة أو إدارة مشتركة مـن       
نحن ال  "وقال عبد المجيد    . قيادة فصائل المقاومة لوضع قطاع غزة أو خيار مشترك بين الداخل والخارج           

وقد تلقت  ". ة عباس وفياض هذه ستعيده إلى نقطة الصفر       نريد أن ننعى الحوار لكننا نكاد نلمس أن خطو        
  .فصائل المقاومة في دمشق خبر تشكيل الحكومة بكثير من الصدمة والغضب

  20/5/2009الشرق، قطر، 
  
  تؤكد أنها رفضت المشاركة في حكومة فياض"الشعبية" .17

لتي شكلها سالم فياض أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها رفضت المشاركة في الحكومة ا: غزة
في رام اهللا، معللة سبب الرفض بأنها لم تأتي نتاج الحوار الوطني الشامل المتواصل في العاصمة 

إن مقاطعة جبهته لهذه الحكومة جاء بسبب أن تشكيلها لم : "وقال ناطق باسم الجبهة .المصرية القاهرة
ي، الذي توصلت إليه كافة القوى الوطنية يأت حصيلة لنتائج الحوار الشامل بتشكيل حكومة توافق وطن
واعتبر بأن تجاوز األزمة الوطنية ووضع ". واإلسالمية في جوالت الحوار الوطني الشامل في القاهرة

ال يتم بإعادة تشكيل أو توسيع الحكومات القائمة، وإنما عبر "حد لحالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، 
للمسيرة العقيمة التي أوصلت القضية الفلسطينية لما هي عليه اآلن من تشتت المراجعة السياسية الشاملة 

وضعف وهوان، والتوافق على إستراتيجية سياسية وطنية موحدة، يكون تشكيل أي حكومة في إطار هذه 
  ".المراجعة وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة والخيار الديمقراطي

  19/5/2009قدس برس، 
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  براءته من حكومة فياض الجديدةيعلن  "الشعب"حزب  .18
علن حزب الشعب الفلسطيني براءته من الحكومة الجديدة، مشددا على انه لـم              أ : وليد عوض  -رام اهللا   

وطالب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريح صـحافي ارسـل               .يشارك فيها 
  .لته الحكوميةفياض باالمتناع عن الزج باسم الحزب في تشكي' القدس العربي'لـ

  20/5/2009 ،القدس العربي
  

  مصر منحازة إلى فتح والحوار لم يتقّدم قيد أنملة: "الحياة"قيادي في حماس لـ  .19
لم » فتح«إن الحوار مع حركة » الحياة«لـ » حماس« قال قيادي في حركة : إبراهيم حميدي-دمشق 

يمها مقترحاً واحداً بأن يجري التوقيع على ، عبر تقد»فتح«القاهرة إلى » انحياز«يتقدم قيد أنملة، بسبب 
وأوضحت مصادر الحركة أن رئيس المخابرات المصرية  .المقبل) يوليو( تموز 7نتائج الحوار في 

مصر ليست مضيفاً فقط، بل «مفادها أن » تعليمات واضحة«الوزير عمر سليمان أبلغ وفدي الحركتين 
يعني أن «، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق »لم تتفقواوهذا يعني أنها ستفرض االتفاق إذا . لها دور

 تموز المقبل تنتهي بتوقيع 7 و5المقترحات المصرية ستكون السائدة بحيث تحصل جولة أخيرة بين 
  .للفصائل» االتفاق بحضور األمناء العامين

 المتعلقة بمنظمة وبحسب المصدر، فإن القاهرة ستدعو في األيام المقبلة ممثلي كل لجنة من اللجان
التحرير الفلسطينية والحكومة وأجهزة االمن واالنتخابات، كي يصوغوا ما توصلوا إليه انطالقاً من 
االقتراحات المصرية، ثم ترسلها في صورتها النهائية إلى األمناء العامين للفصائل قبل أسبوعين من 

  .موعد حفل التوقيع، إلقرارها والتوقيع عليها
األمن، وقانون االنتخابات، واللجنة : اقشات في الجولة األخيرة تناولت ثالثة ملفاتوأوضح أن المن

إذا كانت اللجنة بديالً من الحكومة وموجود فيها الطرفان للتنسيق «: المشتركة الخاصة، وقال القيادي
لثالث، وبعدما عرض المواقف من المسائل ا .»بينهما إلى حين تشكيل حكومة وحدة، فإن هذا أمر مقبول

مطابق تماماً لموقف فتح، والمقترحات المصرية انطلقت من «ترى أن موقف مصر » حماس«قال إن 
شجع اآلخرين «ورأى أن كالم الوزير سليمان . »موقف فتح، لذلك لم يسفر الحوار عن التقدم قيد أنملة

ن يتم برضا الطرفين، االتفاق، كي يعيش ويدوم ال بد من أ«، الفتاً إلى أن »على عدم تقديم أي تنازل
  .»ويقوم على شراكة حقيقية

  20/5/2009الحياة، 
  
   قيادتي فتح وحماس باتخاذ خطوة جريئة وحاسمة إلنهاء نكبة االنقسام يطالبسعدات .20

طالب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط: غزة، رام اهللا
 فتح وحماس باتخاذ خطوة جريئة وحاسمة إلنهاء نكبة االنقسام التي حلت األسير أحمد سعدات قيادتي

، في تصريح من عزلته في سجن عسقالن، ودعا سعدات ".إغالق هذا الملف األسود"بالشعب الفلسطيني و
كافة القوى والفصائل للعمل المشترك لحسم كافة القضايا والتوقف عن تأجيل جلسات الحوار التي 

 وخوف الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منه الحركة األسيرة التي تؤكد دعمها المطلق أصبحت تثير قلق
وأكد رفض الجبهة الشعبية إلعادة تشكيل حكومتين واحدة في . الستعادة وحدة األرض والشعب والقضية

  .الضفة وأخرى في غزة ألن هذه الخطوة لم ولن تسهم في إنجاح الحوار وإنهاء االنقسام
  20/5/2009ودية، الوطن، السع
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   تحذر من نتائج لقاءات حماس وفتح"الشعبية" .21
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من النتائج المتوقعة والمخيبـة          :  أنس عبد الرحمن   - الوطن -غزة

لآلمال التي انتهت إليها جولة الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة وما تلحقه من ضـرر                  
واعتبر ناطق باسم الجبهـة فـي        .اط الرأي العام الوطني الفلسطيني والشقيق والصديق      وإحباط في أوس  

تصريح له بأن القفز عن نهج الحوار الوطني الشامل وتجاهل ثقافة المشاركة واإلصغاء الصادق للـرأي                
 اآلخر ولصوت الشعب الفلسطيني وحلفاء نضاله لن يقود إال للمزيد من التعصب واالنغالق ولن ينتهـي               

إال باألذى لطرفي الحوار الثنائي وبالخسارة للقضية والشعب من خالل استمرار التسويف والتهرب مـن               
االستحقاقات الوطنية الملحة على مذبح التفرد واالستحواذ واالنقسام والمحاصصة التي ينعم بها االحتالل             

  .ومشاريعه اإلجرامية
ة الفلسطينية واللجنة التنفيذيـة بـالتحرك العاجـل         وطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقياد      

 التـي تمثـل القيـادة       2005لدعوة اللجنة العليا للحوار الوطني المنبثقة عن اجتماع القاهرة في مارس            
الرسمية للمنظمة وكافة ألوان الطيف السياسي الوطني واإلسالمي واألهلي للشروع في التقييم والمراجعة             

لذي قامت عليه السياسة الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد وإعالن أوسـلو والنتـائج             السياسية لمجمل المنهج ا   
العملية التي أفضت إليها التطورات المتالحقة في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى امتداد أرض الـوطن   
في ضوء سياسة حكومة نتانياهو الواضحة كل الوضوح بدون أي غمـوض والمخططـات اإلسـرائيلية            

  . قدم وساق اتجاه األرض والشعب الفلسطيني ومقدساتهالجارية على 
كما أكد الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطـاع                
غزة على أن الجبهة لم تتلق أي دعوة مصرية لعقد أي اجتماع في القاهرة من أجل مناقـشة تطـورات                    

  . ب اتفاق نهائي بشأن إنهاء االنقسام السياسيالحوار الوطني الفلسطيني وترتي
  20/5/2009الوطن، قطر، 

  
     تطالب بوقف الحوار الثنائي االنقسامي بين فتح وحماس"الديمقراطية" .22

أعلن مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان حوار المحاصصة           :  سمير حمتو  -غزة  
تج خطوة انقسامية بتعطيل الحوار الوطني الشامل وتأجيله إلـى          االنقسامي بين فتح وحماس في القاهرة أن      

 آذار بالتفاف فـتح وحمـاس عليـه ،    19واعتبر أن الحوار الوطني الشامل معطل من      2009، تموز   7
والعودة إلى الوراء إلى حوار المحاصصة االحتكاري وإلقصائي الذي يكـرس االنقـسام فـي الـصف                 

 بمـشاركة   2009 آذار   19 شباط ، ونتائج أعمال الحوار الشامل في         26الفلسطيني ، والتراجع عن بيان      
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقـف الحـوار الثنـائي االنقـسامي      .  فصيالً والشخصيات المستقلة   13

  . ومشاريع المحاصصة التي تكرس وتعمق االنقسام المدمر
  20/5/2009الدستور، 

  
  فتح وحماس  بسبب اتساع خالفات "تذمر مصري"فلسطيني يؤكد وجود  مسؤول .23

امس ان الجولة الخامـسة مـن   ' القدس العربي'كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ  :غزة ـ اشرف الهور 
الحوار بين فتح وحماس التي انتهت االثنين نشبت خاللها خالفات حادة بين وفدي الحركتين، بسبب عدم                

ان الخالفـات بـين     ' القـدس العربـي   'لـ  حدوث اي تقدم في ملفات الخالف الثالثة، وكشف المسؤول          
تذمر مـصري مـن سـير       '، الفتا الى وجود     'اتسعت ولم تبق على حالها    'الحركتين في الجولة المنتهية     

  .'المباحثات
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وقال انه في موضوع الحكومة فشلت الحركتان في التوصل الى صيغ مشتركة، يتم من خاللها الوصول                
ابات، الى جانب ان كال الحركتين اختلفتا في موضـوع اجهـزة            الى تشكيل لجنة تدير غزة لحين االنتخ      

  .االمن واالنتخابات
من الوفدين كما كان متوقعا بشأن رؤيتهما لحـل         ' اجابات نهائية 'وقال ان المسؤولين المصريين لم يتلقوا       

  .ملفي األمن واالنتخابات
ت من المخـابرات المـصرية،      ، وقال ان المشرفين على المباحثا     'التذمر المصري 'وتحدث المسؤول عن    

المقبل يجب ان تكون االخيرة، لكن المسؤول استبعد        ) يوليو(اكدوا للوفدين ان الجولة القادمة بداية تموز        
  .في وجهات النظر ان يتم التوصل الى حل نهائي' االختالف الكبير'في ظل 

ن المسؤولين المـصريين    ان كال من فتح وحماس ستبلغا     ' القدس العربي 'وكشف المسؤول الفلسطيني لـ     
سـتحاول تقريـب   'بمواقفهما لحل ملفات الخالف الثالثة، قبل جولة الحوار القادمة، مشيرا الى ان مصر              

، والى انه اتفق ان تقوم مصر بجوالت حوار غير مباشرة بين            'وجهات النظر على امل الوصول الى حل      
  .فتح وحماس خالل االسابيع القادمة

  20/5/2009 ،القدس العربي
  

  فتح وحماس تتبادالن االتهامات بشأن استمرار االعتقاالت السياسية .24
تبادلت حركتا فتح وحماس امس االتهامات، بشان قيام اجهزة االمن فـي الـضفة   :غزة ـ اشرف الهور 

وقالت فتح في بيان لها ان قوات        .الغربية وقطاع غزة بشن حمالت اعتقال سياسية في صفوف ناشطيهما         
ت ابو النصر عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في غزة، وعضو المجلس الثوري              امن حماس اختطف  

في السياق قالت فتح ايضا ان قوات        .شمال القطاع ) ايريز(اثناء عودته الى القطاع من معبر بيت حانون         
امن حماس اعتقلت سامي ابو ركبة عضو قيادة اقليم شمال غزة لحركة فتح بعد ان قامـت بمحاصـرة                   

يشهد تصعيدا من قبل ميليشيا حماس ضد ابناء وكـوادر          'وذكرت ان قطاع غزة      .نزله في مخيم جباليا   م
ولفتت فـتح الـى ان هـذه         .'حركة فتح، في الوقت الذي تستمر فيه جلسات الحوار من اجل المصالحة           

ة حركة  تنافي مع ما يجري من حوارات بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة وتدلل على عدم ني              'التصرفات  
  .'حماس التوصل الى اتفاق النهاء االنقسام

 .من جهتها قالت حركة حماس ان االجهزة االمنية في الضفة الغربية اعتقلت عشرة من انصارها هنـاك                
مسلسل التعذيب المستمر بحق المعتقلين في سجون االجهزة االمنية تم نقل           'وقالت حماس انه استمرار لـ      
 في رام اهللا الطالب عبد الرحمن شلش الـى المستـشفى بعـد تعرضـه                المعتقل لدى جهاز المخابرات   

  .'للتعذيب
  20/5/2009 ،القدس العربي

  
  الهوة ال تزال واسعة بين حماس وفتح: أبو زهري .25

" قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"جدد المتحدث باسم حركة : دمشق
موقف حركة المقاومة اإلسالمية : " إلنجاح الحوار، وقالموقف الحركة الرافض للقبول بالشروط الدولية

تجاه الشروط الدولية واضح وثابت وال تغيير فيه، الحركة لم تقبل بهذه الشروط بغض النظر " حماس"
حتى هذه اللحظة لم نتمكن من جسر الفجوات بين موقفي : "وقال ".عن موقف باقي األطراف الفلسطينية

بالموضوع السياسي، وموضوع األجهزة األمنية، حيث أن كل الحديث الطرفين، خصوصا ما يتعلق 
يجري عن الوضع األمني في غزة مع تجاهل تام للوضع األمني في الضفة الغربية، نحن متمسكون بأن 
إصالح األجهزة األمنية ال بد أن يتم وفق خطة واحدة تطبق في الضفة والقطاع، هذا باإلضافة إلى وجود 

  ".لقة في باقي الملفات، لكن ما يعرقل االتفاق هو البرنامج السياسية واألجهزة األمنيةبعض النقاط العا
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نحن نعتقد أن الوضع األمني في الضفة أكثر خطورة منه في غزة، ألن ما يجري من انفالت : "وقال
ط أمني في الضفة مرتبط بالتنسيق األمني بين أجهزة فياض واالحتالل، بينما ما يجري في غزة مرتب

بمحاولة بعض المجموعات إعادة االنفالت األمني إلى غزة وما يتبع ذلك من ردود واجراءات لفرض 
االستقرار األمني، ورغم ذلك نحن أبدينا استعدادا كامال لتنفيذ خطة يتم االتفاق عليها إلعادة بناء األجهزة 

  .، على حد تعبيره"فقط عن غزةاألمنية في غزة والضفة مع األخذ بعين االعتبار أن الحديث اآلن يدور 
  19/5/2009قدس برس، 

  
   تموز القادم 5انتهى الحوار الثنائي، ومصر ستعلن االتفاق في : أبو النجا .26

قال إبراهيم أبو النجا القيادي البارز في حركة فتح إنه لن تعقد جولـة سادسـة مـن                  :  حسن جبر  -غزة
أن دور " األيـام "وأكد أبو النجا لــ   .وار الوطني اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس في إطار الح        

المتحاورين انتهى ولن تعقد جولة جديدة من الحوار قبل أن تعلن مصر عن االتفاق في الخامس من شهر                  
وقال إن مصر ستضع برنامجا الجتماعات لجان الحوار الوطني الخمس، مؤكدا أن اللجـان               .تموز القادم 

كل لجنة ستعقد في القريب اجتماعا من أجل بلورة كـل مـا             : وأضاف .ستعقد اجتماعاتها كال على حدة    
  .وصلت إليه ليتسنى للمصريين اإلعالن عن االتفاق النهائي الذي سيكون مدعوما عربيا

  20/5/2009األيام، فلسطين، 
  

  محمد نصر نائبا لمشعل : "الشرق"قيادي في حماس لــ .27
ـ       : محمد جمال وأيمن الرفاتي    -القدس المحتلة   -غزة إن : الشرق" قال مصدر قيادي في حركة حماس لـ

أبرز التغيرات التي ظهرت في االنتخابات الداخلية لدى حركة حماس أفرزت القيادي محمد نصر نائبـا                
لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس مؤكدا أن القيادي موسى أبو مرزوق احتفظ بعـضوية المكتـب                

ذر عن الترشح لهذا المنصب خـالل هـذه االنتخابـات           وأوضح المصدر أن أبو مرزوق اعت      . السياسي
ألسباب خاصة رفض اإلفصاح عنها ما استدعى أن يترشح ثالثة من القيادات لهذا المنصب حيـث فـاز         

واعتبر المصدر خبر اإلطاحة بأبو مرزوق عاريا عن الـصحة          . القيادي محمد نصر المتواجد في سوريا     
هل المطلـوب   " عبر االنتخابات الداخلية في الحركة قائال       ألن أبو مرزوق اعتذر عن الترشح للمنصب        

من االنتخابات أن تجسد بقاء األشخاص إلى ما ال نهاية ؟ وأبو مرزوق اعتذر عن نفسه ولديه األسـباب                   
  ".التي ال أعلمها

 20/5/2009الشرق، قطر، 
  

   سيارة إسعاف الى مركبات عسكرية46حماس حولت :  رام اهللافي "الصحة"وزارة  .28
 سيارة إسعاف كانت تبرعـت      46 قالت وزارة الصحة، امس، إن مليشيات حماس أفرغت          : وفا –ابلس  ن

بها الدول العربية خالل العدوان األخير على قطاع غزة من محتوياتها من التجهيزات الطبيـة وأجهـزة                 
ئها بـاللون  الصدمة الكهربائية واستخدمتها كمركبات عسكرية تعمل على اعتقال المواطنين فيها، بعد طال          

  . األسود
 سيارة إسعاف دخلت قطـاع     162عمر النصر، إن    . وقال مدير عام العالقات العامة واألعالم بالوزارة د       

وأكد أن األجهـزة  .  سيارة16 سيارة إسعاف موجودة أصال، دمرت إسرائيل منها  127غزة، إضافة إلى    
  .الطبية التي أزيلت من سيارات اإلسعاف غالية الثمن

ليشيات حماس، إن كانت تملك الجرأة، اإلفصاح عن مصير آالف األطنان من المـواد الطبيـة                وطالب م 
التي دخلت قطاع غزة باسم مساعدة الشعب الفلسطيني، لتتحول بأمر منهـا إلـى مـستودعات خاصـة                  

إن فـصول   : وأضـاف  .ومراكز طبية تتبع لها، ومن ثم تباع للمواطن الغزي الذي ال حول له وال قوة              
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ية تكتمل حين تخرج حماس وتعلن كذبا أنه ال يوجد دواء في قطاع غزة، وإن الحكومة فـي رام                   المسرح
  !!. اهللا ال تهتم بأمر القطاع الصحي في قطاع غزة

 20/5/2009الحياة الجديدة، 
  

     مقاومين وكتائب القسام تقصف اسديروت3غارات إسرائيلية متتالية تسفر عن إصابة  .29
نيون ان ثالثة مقاومين فلسطينيين أصيبوا مساء امس وفجر اليوم بجراح ما بين           أفاد مسعفون فلسطي  : غزة

المتوسطة والطفيفة في سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية على مجموعة من المقـاومين              
الفلسطينيين من كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس بالقرب من حي الزيتون جنوب شرق مدينـة                

وقال شهود عيان ان طائرة استطالع إسرائيلية أطلقت صاروخين اتجاه مجموعة مـن المقـاومين                .ةغز
  . الباقونة الي اصابة ثالثة مقاومين ونجاىبالقرب من سوق السيارات جنوب شرق مدينة غزة مما اد

 وقصفت الطائرات بصاروخ واحد على األقل ورشة حدادة في حي الزيتون، حيـث دمرتهـا بالكامـل،                
وألحقت أضرارا بالمباني والمنازل المجاورة، وذلك قبل أن تغير على ورشة حدادة أخرى في شارع يافا                
في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، حيث أصيب مواطن بجراح، فيمـا لحقـت أضـرار بالمبـاني                   

   .كما اتبع االحتالل هذه الطلعات بغارة جديدة على بلدة جباليا شمال قطاع غزة .المجاورة
وفي تطور الحق قصفت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس بلدة اسديروت جنوب الدولة العبرية               

وقالت القـسام ان احـد مجموعتهـا قـصف           .بصاروخ رداً على التصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة       
وحذرت  .بصاروخ واحد بلدة اسديروت جنوب الدولة العبرية رداً على التصعيد االسرائيلي على القطاع            

الصهيونية في سماء   " 16إف  "من تصاعد وتيرة تحليق طائرات      " حماس" "كتائب الشهيد عز الدين القسام    "
  .قطاع غزة

وطالبت غرفة العمليات المركزية التابعة لكتائب القسام اليوم الثالثاء كافة المجاهدين التـابعين للكتائـب               
ة والحذر؛ تحسبا ألية عملية اغتيـال أو قـصف          وأجنحة المقاومة الفلسطينية بأخذ أقصى درجات الحيط      

  .تقوم به الطائرات الصهيونية
  20/5/2009 ،وكالة سما

  
  أوباما سيعلن عن  مبادرة سالم جديدة في الشرق األوسط خالل زيارته مصر: نتنياهو .30

يين أبلغ رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، الصحافيين اإلسرائيل:  أسعد تلحمي-الناصرة 
يعكف على بلورة مبادرة سالم  المرافقين له في زيارته لواشنطن بأن الرئيس األميركي باراك أوباما،

تشمل دوالً "جديدة في الشرق األوسط سيعلنها خالل زيارته إلى القاهرة في الرابع من الشهر المقبل 
شرة في موازاة التقدم في عربية معتدلة مستعدة إلقامة عالقات طبيعية مع إسرائيل والتحدث معها مبا

، معرباً عن أمله في أن "المثيرة لالهتمام"بـ " المبادرة"ووصف نتنياهو ". المفاوضات مع الفلسطينيين
تفهماً كبيراً لرؤيتنا القائلة بأنه في إطار عملية "وتابع انه لمس لدى مضيفه . تحظى بتأييد عربي واسع

نريد أن نحصل : "وأضاف". إنما أن تحصل على مقابلالسالم ال يجب على إسرائيل أن تعطي فحسب، 
  ".من العالم العربي على مقابل ملموس

إنما "وعن التباين في رؤية حل الصراع مع الفلسطينيين، قال نتنياهو إنه لم يلفظ عبارة دولتين للشعبين، 
 الفلسطينيون على قلت إن الفلسطينيين واإلسرائيليين قادرون على التعايش جنباً إلى جنب في حال وافق

وعلينا استيضاح ... الجوهر أهم من المصطلحات"واعتبر أن ". االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي
هذه ... ما إذا كان الحديث يدور مثالً عن دولة حماس وكيف باإلمكان ضمان أن ال تكون هذه دولة كهذه

  ". نريد استيضاح األمور بصورة مباشرة وحقيقية. مسألة أساسية
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وتابع أنه أبلغ الرئيس األميركي أنه في إمكان الفلسطينيين أن يتمتعوا بكل الصالحيات باستثناء الجيش 
ورداً على مطالبة أوباما ". وإذا تم االتفاق على الجوهر فإن المشاكل األخرى ستُحل"وإدخال أسلحة، 

غزة من المستوطنات وكانت النتيجة قمنا بإخالء قطاع : "إسرائيل بضرورة تجميد االستيطان، قال نتنياهو
  ".أن قامت هناك قاعدة عمالقة لإلرهاب

  20/5/2009الحياة، 
  

  قد تفوز باالنتخابات "حماس"و لغزة منع تهريب السالحلمصر تحقق إنجازات  :"الشاباك" .31
يوفال ديسكين ) شاباك(رئيس جهاز االستخبارات العامة قال  -الناصرةمن  20/5/2009 الحياة، ذكرت

  .للقطاع" حماس" اإلسرائيلي في ظل حكم -ن ال فرصة حقيقية للتقدم في المسار الفلسطيني إ
وجزم ديسكين خالل عرضه تقويمات االستخبارات السنوية أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس 

طرتها على سي" حماس"في تحقيق عملية سياسية جدية مع الفلسطينيين، طالما واصلت " ال أمل البتة"بأن 
غزة، مضيفاً أن الحركة لن تتنازل أبداً عن حكمها في القطاع مثلما لن تتنازل السلطة الفلسطينية عن 

  . سيطرتها على الضفة الغربية
تريد استمرار الهدوء في غزة ومحيطها لكسب الوقت من أجل إعادة بناء قوتها " حماس"وقال إن 

ورأى أن الحركة عززت . سينها وتعزيز سيطرتها الميدانيةواستعادة قدراتها العسكرية والعمل على تح
وحذّر من أن تحقيق . نفوذها في الضفة، ولو جرت فيها انتخابات اليوم لفازت بها، بحسب تقديره

سيسبب ضرراً استراتيجياً إلسرائيل ودول أخرى في "انتصاراً آخر في انتخابات جديدة " حماس"
  ".المنطقة

ت كبيرة بين الفصائل الفلسطينية من مسألة تشكيل حكومة وحدة، وأنه فقط من ولفت إلى أن هناك خالفا
شأن ضغط دولي كبير أن يجمع بين هذه الفصائل أو أن تتوصل إلى قناعة بأن اللقاء ليس ممكناً وال 

أثنى و". ال أمل أبداً في حصول تغيير في الساحة الفلسطينية"وخلص إلى أنه . رجاء سياسياً في األفق
كين على نشاط قوات األمن المصرية على الحدود بين غزة وسيناء في إحباط عمليات تهريب أسلحة ديس

آخذة في التحسن في الفترة "وأضاف أن انجازاتها في هذا المجال . ووسائل قتالية مختلفة إلى القطاع
األسلحة والبضائع  نفق في محور فيالدلفي لتهريب 300، الفتاً إلى أن الفلسطينيين يستخدمون "األخيرة

  .إلى القطاع
وقال ديسكين إنه تم تهريب عشرات الصواريخ المضادة للطائرات في الشهور الستة الماضية ومئات 

وربما صواريخ بعيدة المدى رغم أنه ليست لدينا إثباتات قاطعة على "قذائف الهاون وصواريخ كاتيوشا 
 هو قرار إسرائيلي، ويمكن تنفيذ مثل هذا إسقاط حكم حماس في القطاع من عدمه"وأضاف أن ". ذلك

  ".القرار إذا اتخذ من دون احتالل غزة
 شين بيت"يوفال ديسكن رئيس جهاز االمن الداخلي االسرائيلي ان  19/5/2009بي بي سي وأضافت 

انه ال يوجد سبب امني يستدعي االستمرار في بناء الجدار العازل، الذي تشيده اسرائيل على طول " قال 
  . حدود مع الضفة الغربيةال

واضاف ديسكن، ان اسرائيل تمتلك قدرات امنية واستخبارية وعسكرية تمكنها من منع وقوع اي هجمات               
يشار الى ان اسرائيل ظلت، ومنذ البدء في اقامة الجدار العازل قبـل              . تنطلق من االراضي الفلسطينية   

  . ع تلك الهجماتعدة اعوام، تؤكد ان السبب الرئيسي وراء تشييده هو من
 

  نتنياهو شريك أساسي بمبادرة اوباما للسالم: موشيه يعالون .32
في تصريحات أدلـى بهـا       قال وزير التهديدات اإلستراتيجية اإلسرائيلي، موشيه يعالون        : حسن مواسي 

ان رئيس الوزراء هو شريك في مبادرة السالم اإلقليمية التـي ينـوي             "لإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس     
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رئيس اوباما عرضها في سياق الخطاب الذي سيلقيه في مصر في مطلع الشهر المقبل ، وبخـصوص                 ال
القضية الفلسطينية ادعى يعالون أن هناك خالفات فعلية بين اإلسرائيليين والفلـسطينيين حـول وسـائل                

  .وكيفية استمرار عملية المفاوضات
  20/5/2009الدستور، 

  
  "ا على أال يتفقااتفق"نتنياهو وأوباما : "يديعوت" .33

عنونت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية الواسعة االنتشار أمس ان رئيس : عبد القادر فارس
بعد محادثات استمرت ثالث ساعات، "مضيفة " اتفقا على أال يتفقا"الوزراء اإلسرائيلي والرئيس األمريكي 

 ".فإن نتنياهو وأوباما لم يتفقا على أي شيء عمليا
لم نشهد يوما لقاء رسميا في " الدار الخبير السياسي وكاتب االفتتاحية في صحيفة هآرتس وقال اكيفا

 ".واشنطن تم التعبير علنا في ختامه عن هذا القدر من الخالفات في المواقف
يمكننا أن نتصور الحديث الذي دار بين "وأضاف الخبير السياسي الذي عمل لفترة طويلة في واشنطن 

 ".دى ساعة ونصفالمسؤولين على م
  20/5/2009عكاظ، 

  
  نتنياهو فشل في مهمته وأهدر فرصة اقامة روابط ثقة مع أوباما: وزراء كديما .34

فشل في مهمته اذ فوت الفرصة إلقامة "ان نتنياهو " كاديما"قال زئيف بويم من  :القدس المحتلة، واشنطن 
الذي يعتبره األمريكيون " الدولتين"اهله حل بتج"انه " العمل"ورأت يولي تامير من ". روابط ثقة مع أوباما

  ".الجوهرية للخطر" إسرائيل"مفتاح النزاع مع الفلسطينيين، فان نتنياهو يعرض مصالح 
إن هناك شعوراً بخيبة األمل وهدر الفرصة بعد لقاء ) كاديما(وقال وزير المالية السابق روني بار أون 
كلنا شركاء في خيبة "فيه، وأضاف " حريق"كمن بعدم نشوب نتنياهو وأوباما، وقال إن إنجازه الوحيد ي

  ". إسرائيل"لجانب " القوي"وأوضح بار أون أنه كان ينبغي تجنيد اوباما ". األمل
  20/5/2009الخليج، 

  
  الكنيست سيناقش اقتراحا يدعو العتبار األردن الدولة الفلسطينية .35

لة قبل الماضية أن لجنة الخارجية واألمن بالكنيست كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية اللي: غزة
وأكدت اإلذاعة أن اللجنة ستناقش هذا االقتراح . ستناقش اقتراح قانونٍ يعتبر األردن الدولة الفلسطينية

ونقلت ". اعتبار األردن هي الدولة الفلسطينية"المقدم من المتحدث باسم االتحاد الوطني اليميني أرييه ألداد 
إن هذا الطرح من شأنه ضمان أمن دولة إسرائيل، واالستجابة لطلب المجتمع : "ن ألداد قولهاإلذاعة ع

، 2002يشار إلى أن هذا الحزب تكتل انتخابي متطرف شكل أواخر ". الدولي منح دولة للفلسطينيين
ه وسبق أن وزع منشورات على مسافرين فلسطينيين لألردن يحثهم على البقاء في. ويضم ثالثة أحزاب
 . بوصفه دولتهم القائمة

  20/5/2009الشرق األوسط، 
  

   على حدود غزة إلحباط عمليات خطف جنود"روبوت"عسكري االحتالل ينشر جيب  .36
، بأن الجيش االسرائيلي، بدأ     ) نير دفوري (ذكر المراسل العسكري للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي         

تصنيع شركة البيت اإلسرائيلية للصناعات العـسكرية       ، من   ) روبوت( بنشر جيب عسكري بدون سائق      
ووفقا للمراسل، سـيقوم الجيـب العـسكري         )جيموس( والصناعات الجوية اإلسرائيلية اطلق عليه اسم       
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جيموس بأعمال الدورية ، على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ، وستتركز مهامه حاليا على تمـشيط                 
  .الطرق التي يشتبه الجنود بأن عبوات ناسفة زرعت بها من قبل المقاومة الفلسطينية

  20/5/2009الدستور، 
  

   صناعتها العسكريةلترويجسريالنكا  الصراع في استغلت "إسرائيل" :"هآرتس" .37
يستدل من تقارير صحافية إسرائيلية نشرت هذا األسبوع، أن إسرائيل باعت           :  برهوم جرايسي   -الناصرة

اإلسـرائيلية، إنـه علـى    " هآرتس"وقالت صحيفة    على مدى السنين أسلحة لطرفي النزاع في سريالنكا،       
، إال أن إسرائيل كانـت      1970ية مع إسرائيل في العام      الرغم من أن سريالنكا قطعت عالقاتها الدبلوماس      

على مدى سنين مزودة أساسية لألسلحة لها، في إشارة واضحة إلى أن األسلحة كانت تبـاع للحكومـة                  
  .، عبر وكالء بيع أسلحة إسرائيليين"نمور التاميل"السريالنكية، ولكن أيضا لتنظيم 

  20/5/2009الغد، األردن، 
 

  اإلسرائيلية تأمل بصفقات جديدة مع الهندالصناعات الحربية  .38
أعربت مصادر مسؤولة في شركات الصناعات الحربية اإلسرائيلية عن :  برهوم جرايسي-الناصرة

مع الهند، واستئناف عملية إبرام صفقات أسلحة، في أعقاب نتائج " التعاون العسكري"أملها في تكثيف 
 في الحكم، إذ أن المعارضة الهندية كانت تدفع بمعلومات االنتخابية الهندية، التي أبقت الحزب الحاكم

  .بهدف إفشال إبرام صفقات األسلحة مع إسرائيل، وخاصة في قضايا رشاوى وفساد مالي
 باليين دوالر يجري التداول حولها مع 4وقالت المصادر، إن صفقات أسلحة ومعدات إسرائيلية بقيمة 

 باليين دوالر، في غالبيتها صفقات 5 إلى 4 إبرام صفقات بما بين الهند، وهذا بعد أن تم في العقد األخير
للصناعات الجوية اإلسرائيلية، من طائرات من دون طيار، وتطوير طائرات حربية أخرى، وأجهزة 

  .رصد ورادارات وغيرها
  20/5/2009الغد، األردن، 

  
  المستوطنون اإلسرائيليون يرفضون دعوة أوباما لوقف البناء .39

 تجاهل زعماء المستوطنين اليهود امس دعوة الرئيس االمريكي باراك اوبامـا            : رويترز –حتلة  القدس الم 
 وقف بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قائلين ان على الفلسطينيين وقـف االرهـاب                إلسرائيل

  .اوال
  20/5/2009الرأي، األردن، 

  
  ركزيةنقطة ضعف م" إسرائيل"الفلسطينيون في : جنرال إسرائيلي .40

 المتقاعد يائير نافيه، الذي شغل عدة مناصب عسكرية، منها المسؤول           اإلسرائيلي قال الجنرال    -الناصرة  
يشكلون فـي نظـره     " عرب الداخل "إن  : عن قطاع غزة وقائد المنطقة الوسطى، في حديث صحفي أمس         

نيدهم فـي الخدمـة     في اللحظة التي نتمكن فيها، من تج      : "وقال. نقطة ضعف مركزية للمجتمع اليهودي    
  ".المدنية وإصالح بعض التمييز ضدهم، فسوف يتحولون من فلسطينيي الداخل إلى عرب إسرائيل

بل هنـاك قـدس واحـدة       "قال نافيه، بأنه ال يعترف بهذا المصطلح،        " القدس الشرقية "وبالنسبة لمصطلح   
جيش احتالل، بل قال    ورفض نافيه االعتراف بأن جيشه هو       ". موحدة ويجب التصرف على هذا األساس     

  .، على حد زعمه "إن النقاش ليس إذا كان هناك احتالل، بل إذا كان جيشنا يحافظ على قيمه وأخالقه"
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إن اتخاذ قرار بإزالتها هي ضـريبة       : "، قال "المستوطنات غير القانونية  "وعن موقفه من قضية ما يسمى       
شأنها يجب أن يكون من خالل اتفاق ينص        كالم يخرج بها وزير األمن مرة كل بضعة أشهر، وإن الحل ب           

 )".يقصد الدولة والمستوطنين( على تفاهم يرضي جميع األطراف 
  20/5/2009السبيل، األردن، 

  
  األزمة االقتصادية تتعمق في االقتصاد اإلسرائيلي: تقرير .41

 عاطال عن 14أشار تقرير لوزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية، إلى أن مقابل كل وظيفة شاغرة هناك 
 ).4-1قبل األزمة االقتصادية كانت النسبة (العمل

 ألف عامل 60وحسب المعطيات التي نشرت اليوم منذ بدء التباطؤ االقتصادي في سوق العمل خسر 
في األول من العام % 8وموظف أماكن عملهم ، وحسب تقديرات الوزارة سترتفع نسبة البطالة إلى 

 .2010المقبل 
ويصف التقرير . في طلب العمال% 56لى أن الشهور األخيرة سجلت انخفاضا بنسبة ويشير التقرير إ
 .2003-2002بأنها شبيهة باألزمة التي ضربت االقتصاد بين عامي  األزمة الحالية

كم سجل مؤشر النسبة بين العمال الذين يتم استيعابهم للعمل وبين عدد العاطلين عن العمل تراجعا كبيرة، 
 .2003ول مرة منذ عام وأصبح سلبيا أل

  18/5/2009، 48عرب
 

  يتحدون زيارة رئاسة الكنيست لسلوان" الكنيست"النواب العرب بـ .42
قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، إن االجتماع الذي أقـيم بخيمـة    :  ميرفت صادق  -رام اهللا 

 بها رئيس الكنيست روبي ريفلين      التضامن مع أهالي حي البستان في سلوان، يأتي متزامنا مع زيارة يقوم           
ونوابه الثمانية إلى الحي االستيطاني المسمى مدينة داود في سلوان بمناسبة احتفال إسرائيل بمـا يـدعى                 

  .يوم القدس
ولن تكـون هنـاك أي تـسوية    "كما شدد على أن سلوان أرض محتلة مثل سائر أراضي القدس الشرقية   

  ".ب أن يكون عاصمة للدولة الفلسطينيةطالما بقيت القدس محتلة ألن مصيرها يج
النائب إبراهيم صرصـور أن اجتمـاع        بدوره، أوضح رئيس القائمة العربية والموحدة للتغيير بالكنيست       

 .النواب العرب يأتي لدعم صمود المقدسيين في مواجهة السياسات اإلسرائيلية التي تـستهدف اقـتالعهم              
ديا لزيارة رئاسة الكنيست للبـؤرة االسـتيطانية بحـي          وأضاف النائب إبراهيم صرصور أنها تشكل تح      

ـ            لسقوط باقي مدينـة القـدس       42سلوان والتي تأتي في إطار احتفاالت إسرائيل المتزامنة مع الذكرى ال
  .تحت االحتالل

 19/5/2009الجزيرة نت، 
 

 في تصعيد غير مسبوق لتهويد القدس "حي الجراح" من مئاتالخطّة إسرائيلّية لطرد  .43
 اإلسرائيلية غير الحكومية "عير عميم"جمعية أن ) أ ف ب(عن وكالة  20/5/2009األخبار، ذكرت 

كشفت أمس، عن خطة لطرد مئات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة بعد 
 .قرار محكمة إسرائيلية طرد عائلتين مقدسيتين، الغاوي وحنون

ولية تريد تدمير قسم كامل من الحي وطرد مئات من الفلسطينيين نحالت شمعون الد"وأكدت الجمعية أن 
تنفيذ الخطة يندرج ضمن مجموعة من المشاريع "وأضافت أن . " مسكن للمستوطنين200منه بهدف بناء 
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وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد . التي تهدف إلى إحاطة حي الشيخ جراح بمستوطنات إسرائيلية
 ." يؤثر على الوضع النهائي للمدينةالعنف وخلق أمر واقع جديد

حاتم عبد القادر مستشار رئـيس الـوزراء لـشؤون    أن  20/5/2009الدستور، من جهة أخرى أوردت  
 وزارات إسرائيلية بهدف خلق وقائع جديـدة        4ننا أمام عاصفة جديدة تشارك فيها أكثر من         إ" :قالالقدس  

ي إطار التصعيد غير المـسبوق الـذي تجنـد لـه            إن الحملة الجديدة تأتي ف    : وأضاف. في مدينة القدس  
إسرائيل كل مؤسساتها، وتستخدم كل الوسائل غير القانونية من اجل نهب أراضي المواطنين واالستيالء              

  .على ممتلكاتهم
 مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري ما يجري فـي القـدس               مدير بدوره وصف 

حة تستهدف اإلنسان والمكان والوجود العربي الفلسطيني ، ولبلوغ ذلك تستخدم           بأنه حرب إسرائيلية مفتو   
 بؤرة استيطانية تسيطر عليها جمعيات      40مركز ، فإن ما يقرب من       لووفقا ل  .كل الوسائل لتحقيق أهدافها   

م استيطانية في أحياء بلدة سلوان المختلفة، تقيم فيها عشرات عائالت المستوطنين، إضافة إلى سـيطرته              
  .قبل عدة سنوات على عين ماء سلوان التاريخية المملوكة لألوقاف اإلسالمية

الهيئة اإلسالمية  أن ،القدس المحتلة من 19/5/2009قدس برس، على الصعيد نفسه جاء في وكالة 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اتهمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بأنها تشن حرباً حقيقية على 

وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، أن عدوانها على األحياء  .لعربي في مدينة القدسالوجود ا
  ".تخطى كل الحدود الحمراء وتجاوز كل القوانين واألعراف الدولية"المقدسية 

إفراغ عدد كبير "أن سلطات االحتالل تعمل اليوم على : " وقال الدكتور حسن خاطر األمين العام للهيئة
 العربية من سكانها المقدسيين، كحي البستان، وحي العباسية، وحي مراغة، ووادي حلوة، من األحياء

وحي الشيخ جراح وأحياء وأماكن أخرى عديدة تقع كلها في القسم الشرقي من المدينة تحت مثل هذه 
  ".الذرائع تارة وتحت ذرائع قانونية تارة أخرى

  
 الفقر من أطفال القدس تحت خط  % 74: "منظمة حقوقية" .44

، أمس، أن ثالثة أرباع األطفال الفلسطينيين في "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"أعلنت : ا ف ب
شرقي القدس المحتلة يعيشون تحت خط الفقر، مشددة على أن التمييز الذي تمارسه إسرائيل مسؤول عن 

 في المئة من األطفال 74وذكرت الجمعية، في بيان، أن . هذا الوضع، لضمان غالبية يهودية في المدينة
 من األطفال اليهود في ةالمائ في 47،7الفلسطينيين في القدس يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة مع 

 ةالمائ في 66،8، إن "وضع حقوق اإلنسان في القدس الشرقية"وقالت المنظمة، في تقرير بعنوان .المدينة
 من األسر ةالمائ في 23،3 الفقر، مقارنة مع من العائالت الفلسطينية في القدس الشرقية تعيش تحت خط

 .  فقط من السكان يحصلون على الخدمات االجتماعيةةالمائ في 22اليهودية، وان 
، كما "سكان القدس الشرقية يتعرضون للتمييز في التخطيط والبناء ومصادرة األراضي"وذكرت إن 
هذه هي الخطوط «وأضافت . "لخدمات البلديةالحد األدنى من االستثمار في البنى التحتية وا"يعانون من 

العريضة للسياسة اإلسرائيلية الرامية إلى ضمان غالبية يهودية في القدس ودفع السكان الفلسطينيين إلى 
 . "خارج حدود المدينة

 20/5/2009السفير، 
  

 48 يصادق على مشروع قانون يحظر تشغيل الفلسطينيين داخل "البرلمان اإلسرائيلي" .45
االثنين، على مشروع قانون يحظر تشغيل العمال الفلسطينيين،  صادق البرلمان اإلسرائيلي،: ةالناصر

وقالت ".مقيمون في إسرائيل بخالف القانون"، بحجة أنهم 1948داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
 مفعول صادقت بالقراءة األولى على مشروع قانون ينص على تمديد" الكنيست"مصادر برلمانية إن 
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 بخالف القانون وتوفير إسرائيلتحظر تشغيل العمال الفلسطينيين المقيمين في "األوامر المؤقتة التي 
من العام ) مارس(وأشارت المصادر إلى أنه تم تمديد مفعول األوامر حتى نهاية شهر آذار  ".المبيت لهم

عبرية قيادة سيارات تحمل لوحات  في الدولة الاألجانبالقادم، كما تقرر أيضاً الحظر على المقيمين 
  ".ترخيص إسرائيلية

  19/5/2009قدس برس، 
  

   كيلومتراً مربعاً من أراضي غزة40يلتهم االحتالل يقيم شريطا عازال  .46
من شمال القطاع إلى جنوبه " عازالً"قال مزارعون في قطاع غزة إن إقامة قوات االحتالل شريطاً : غزة

ومنع االحتالل المزارعين . يلو متراً مربعاً من األراضي الزراعية ك45 متر أفقدهم حوالي 700بعمق 
وأكد رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية أحمد الشافعي أن محاربة االحتالل . من دخول أراضيهم

التي أقامها االحتالل عقب انتهاء الحرب األخيرة " المنطقة العازلة"للمزارعين لم تقتصر على فرض هذه 
 الفتاً إلى أن االحتالل يحارب المزارعين بطرق مختلفة منها منع تصدير المنتجات بل سبق ذلك،

وأضاف أن خسارة مزارعي . الزراعية ورفض إدخال مستلزمات اإلنتاج الزراعي بما في ذلك األشتال
وأكد أن ما تم تصديره من الزهور . محصول التوت األرضي لهذا الموسم تقدر بأربعة ماليين دوالر

 في المائة من إجمالي إنتاج المحصول، بخسارة 2 ألف زهرة، وهو أقل من 700الموسم بلغ نحو لهذا 
  .تقدر بسبعة ماليين دوالر

  20/5/2009الخليج، 
  

   مبنى مدنيا وثقافيا خالل عدوانه على غزة 2011االحتالل دمر : "مؤسسة حقوقية" .47
 االحتالل اإلسرائيلي ، تعمدت استهداف       تقرير الصادر عن مركز الضمير لحقوق اإلنسان، أن قوات         قال

 يوماً ، حيث دمرت تلك القوات       22المباني المدنية والثقافية ، خالل عدوانها على قطاع غزة ، الذي دام             
 منازل دمـرت    1404وقال التقرير ان     . مبنى بشكل كلي أو جزئي وما عادت صالحة لالستخدام         2011

و مؤسـسة   25و مسجدا دمر بـشكل كلـي ،         37رة  و مدرسة متضر  11و بشكل جزئي    453بشكل كلي   
و مقرا امنيـا وشـرطيا      55و مؤسسة ومنشأة خاصة وأهلية دمرت كلياً ،         21ومنشأة عامة بشكل كلي ،      

وبين التقرير كذلك ، أن غـزة هـي األكثـر فـي عـدد                .بشكل تام وخمس صاالت أفراح دمرت كليا      
 707رحلة الثانية محافظة شمال غـزة وفيهـا          حالة تدمير وأتت في الم     781االنتهاكات حيث سجل فيها     

  . حالة119 حالة تدمير وأخيرا المحافظة الوسطى بـ 404منشأة ، ثم خان يونس ورفح ووقع فيهما 
و بشكل جزئي وست مـدارس      203 منزال بشكل كامل     466 منشأة منها    707ودمر االحتالل شمال غزة     

ت أهلية وعشر مقـرات أمنيـة وشـرطية         وتسع مساجد وثالث مؤسسات ومنشآت عامة وثمان مؤسسا       
و بـشكل   172 منزل بشكل كلي     553 منشأة إلى    781وفي غزة انقسمت األضرار بين       .وصالتي أفراح 

و مقرا شرطيا و    15و مؤسسة خاصة    11و مسجدا وتسع مؤسسات ومنشآت عامة       17جزئي ومدرستين   
  .أمنيا وصالتي أفراح

  20/5/2009الدستور، 
  

  جديدةفياض الاطع حكومة  نقابات رئيسية تقثالث .48
، معارضتها لتشكيل الحكومة أمس ثالث نقابات رئيسية في القطاع العمومي الفلسطيني، أعلنت: أ ب د

وجاء  .، وهددت بمقاطعتها وعدم التعاون معها"مولود مشوه"الجديدة برئاسة سالم فياض ووصفتها بأنها 
ان الحكومة "لوظيفة العمومية ونقابة المهن الصحية في بيان مشترك التحاد المعلمين ونقابة العاملين في ا
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اننا ال نشعر باالرتياح من طريقة : "وأضاف البيان". مولود مشوه وال اتفاق عليها جماهيريا وال فصائليا
تشكيل الحكومة التي اعادت بعض الوزراء الفاشلين وغير الملتزمين بالبرنامج الوطني وال يتمتعون 

 تحدث أنأكدت النقابات الثالث انها لن تتعاون مع الحكومة التي كان من األجدر و ".بالنزاهة المطلوبة
وأشادت النقابات  ".تغيراً نحو األفضل وأكثر التصاقاً بقضايا الوطن والشعب وتتمتع بالشفافية المطلوبة

   .بموقف الفصائل والكتل البرلمانية والشخصيات التي رفضت المشاركة
  20/5/2009الخليج، 

  
   ويحرقون حقولهم في شمال الضفةستوطنون يهاجمون المزارعينالم .49

اكدت مصادر محلية ان المستوطنين هاجموا مزارعين يعملون في حقولهم في  :وليد عوض -رام اهللا
 المستوطنين باغتوا عددا من أن المصادر  وأكدت.ثالث قرى قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

 والبؤرة "قدوميم"جيب، غرب المدينة والقريبة من مستوطنة المزارعين في قرى تل، وصره و
 المصادر بان المستوطنين تمكنوا من احراق عشرات الدونمات الزراعية،  وأكدت."غلعاد"االستعمارية 

برفقة قوات من جيش االحتالل قرب احدى البؤر االستيطانية المقامة على اراضي قريتي جيت وفارعطة 
وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة، ان عراكا  . ةشرق قلقيلية شمال الضف

بااليدي نشب بين المستوطنين والفالحين، عندما حاول المستوطنون طردهم من ارضهم، مشيرا الى ان 
عددا من المزارعين اصيبوا برضوض بعد تعرضهم للضرب من قبل المستوطنين المسلحين بهراوات 

  .واسلحة رشاشة
اعتقلت قوات ، كما  عامالن فلسطينيان فجر الثالثاء برصاص قوات االحتاللأصيب  قريبفي سياق

  .االحتالل، الليلة قبل الماضية، تسعة مواطنين من محافظات الضفة الغربية
  20/5/2009 ،القدس العربي

  
 الخليل بمواد حارقة  في  نمستوطنون يهاجمون مواطني .50

بيت "توطنين متطرفين من طالب المدرسة الدينية المسماة عن شهود عيان أن مس" وفا"نقلت وكالة 
 وسط الخليل، أقدموا على سكب مواد كيماوية حارقة على المارة والمتسوقين في شارع الشاللة "هداسا

وأشارت المصادر إلى أن السياج الذي يغطي  .القديم الرابط بين مركز المدينة والبلدة القديمة منها
ة اليهودية، حال دون إصابة مواطنين أو إلحاق أضرار بالمتاجر في المنطقة إثر الشارع بمحاذاة المدرس

 . رشق المستوطنين الحجارة والزجاجات الفارغة صوب المارة والمتسوقين في شارع الشاللة
 19/5/2009، 48عرب

  
 يعتصمون اليوم في الذكرى الثانية على نكبتهم" نهر البارد"أهالي مخيم  .51

. هجروا. جرحوا. ماتوا. منذ عامين، انقلبت حياة الجئي مخيم البارد رأساً على عقبفي مثل هذا اليوم 
حياة أبناء البارد التي . اليوم، في حضرة الذكرى، لم تتغير مفردات البؤس كثيراً. عاشوا نكبتهم الثانية

قف يومياتها  آالف أخرى تتو3 و"الباركسات" أسرة مرمية في 2400. بترت ذات يوم ال تزال تنتظر
اليوم يحيي األهالي . على ترخيصٍ عسكري، وحجر إعمار بات أشبه بنصب تذكاري يخلّد الفراغ

أما أبناء المخيمات األخرى، . يلتزمون بيوتهم اعتصاماً بدعوة من اللجنة الشعبية: الذكرى على طريقتهم
 .فيتضامنون اعتصاماً في الساعة نفسها أمام مكاتب األونروا

 20/5/2009 األخبار،
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  مسافراً اجتازوا معبر رفح في االتجاهين خالل ثالثة أيام من فتحه2334: " المقالةداخليةال" .52
 مسافراً تمكنوا، خالل األيام الثالثة 2300أفادت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن أكثر من : غزة

التجاهين، معربة عن ارتياحها التي فتحت السلطات المصرية فيها معبر رفح، من اجتيازه في كال ا
  .للطريقة التي سارت بها هذه المرة

  19/5/2009قدس برس، 
  

  تشترط االلتزام بالشروط والتدابير إلدخال المبيدات "  المقالةالزراعة" .53
حذرت وزارة الزراعة في غزة من إدخال المبيدات إلى قطاع غزة عبر طرق غير رسمية، مؤكدة : غزة

ال المبيدات إال عبر المعابر الرسمية وبعد الحصول على إذونات إدخال مسبقة انه من غير مسموح إدخ
وأشارت الوزارة في . من اإلدارة العامة لوقاية النبات، وذلك حسب الشروط الخاصة بإدخال المبيدات

بيان بها أن جميع المبيدات الموجودة في محالت بيع وتداول المبيدات هي مبيدات مسموح استعمالها في 
  .طاع غزة عدا بعض المبيدات التي دخلت عبر المعابر األرضيةق

إن هناك الكثير من المبيدات توجد في األسواق لدى بائعي المبيدات أو لدى المزارع مباشرة : "وتابع
  .وهذه المبيدات قد وصلت إلى قطاع غزة بطريقة غير قانونية

  20/5/2009قدس برس، 
  

  أن حق العودة مازال مقدسا وممكناعلى تؤكد في ذكرى النكبة " مؤسسة شاهد" .54
ما زالو ن في كل مكان  يالفلسطيني ومقرها بيروت في بيان لها، أن مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسانقالت 

، وال تزال 1967 وعام 1948يؤكدون على حقهم في العودة الى المدن والقرى التي هجروا منها عام 
أن التحديات التي تواجههم باتت أكثر قسوة، فمن ومع . قضيتهم حيوية كأن النكبة حصلت باألمس

العدوان على غزة، الى الجدار العازل، الى معاناة الالجئين في الشتات، إلى تعاقس المجتمع الدولي عن 
وفي هذه الذكرى نؤكد على . الوفاء بالتزاماته، إال أن حق العودة ما زال روح القضية الفسطينية كلها

   :األمور التالية
مل المجتمع الدولي المسؤولية الكبيرة على عدم إرغام اسرائيل  على تنفيذ القرارات الصادرة عنه، يتح •

ومع أن إسرائيل لم تلتزم بشروط . ال سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة
إن منظومة . ئيلالعضوية في الجمعية العامة، إال أن األمم المتحدة غضت الطرف عن تجاوزات اسرا

المجتمع الدولي تصبح بال قيمة إن لم تعمل على عودة الالجئين الفلسطينيين وفق القرارات والقوانين 
  .الصادرة عن األمم المتحدة

في الذكرى الواحدة والستين للنكبة نؤكد على دور األنروا تجاه الفلسطينيين، فهي المسؤولة عن تقديم  •
وعليها . ناسب مع حاجاتهم اإلنسانية  وا لصحية واإلجتماعية واإلقتصاديةالخدمات الالزمة لهم بما يت

  .البحث بجدية عن مصادر للتمويل لرفع مستوى المعيشة للفلسطينيين
نؤكد على تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية لكي تأخذ دورها الحقيقي في مواجهة التحديات التي  •

إن الشعب الفلسطيني يحتاج فعال ال قوال الى مرجعية .  ومكانتعصف بالقضية الفلسطينية في كل زمان
  .قوية تواكب تطلعاته وتسعي لتحقيقها

في الذكرى الواحد والستين ندعو الدولة اللبنانية أن تصدر القوانين والقرارات التي تحفظ للفلسطينيين  •
وأن . التي تستهدف قضيتهمكرا متهم وحقوقهم وبما يعزز لديهم مقومات الصمود في مواجهة المشاريع 

  .تكون اإلنتخابات النيابية فرصة حقيقية للبدء في مشروع تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان
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أخيرا، ندعو الشعب الفلسطيني في لبنان الى مزيد من الصبر والى مزيد من التفاعل ومزيد من  •
  .اد الصغار قبل الكبارالحيوية حتى تبقى قضيتهم حية لحين يتحقق حلم العودة الذي يرو

19/5/2009  
  

   اجتماع موسع لبحث سبل تعزيز التعاون للحفاظ على الوجود العربي ":عكا" .55
عقدت اللجنة الشعبية للصمود والبقاء في عكا اجتماعا موسعا، في قاعة مسجد الجزار في عكا القديمة ،                 

 ومواجهة مخططـات التهويـد ،       للتباحث في سبل تنظيم العمل الشعبي والقانوني للدفاع عن عرب عكا          
عقد االجتماع   و .وتطوير التنسيق والعمل المشترك بين أهالي عكا والنواب العرب والمنظمات الحقوقية            

بمشاركة ممثلين عن الكتل العربية الثالث وممثلي مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن وجمعية مـساواة      
لشعبية للدفاع عن األرض والمسكن في يافا وحـشد         وأعضاء اللجنة الشعبية في عكا ، وأعضاء اللجنة ا        

وتم تشكيل لجنة لمتابعة األمور على جميع المـستويات ، الجماهيريـة والمهنيـة               .من مواطني المدينة  
والقانونية ، من ضمنها إعداد مسح هندسي للمدينة يتضمن جميع العقارات ونوعيتها من أجل التوصـل                

  . د أهالي عكا العربإلى طرق لمواجهة الحملة العنصرية ض
  20/5/2009الدستور، 

  
   تحذر من نفاد حليب األطفال واألدوية"المقالةالصحة " .56

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من عدم دخول العديد من األدوية والمواد الطبيـة                 :غزة
قدمتها دواء الـصرع    المستعجلة، خاصةً بعد إعالن اإلدارة العامة للصيدلة عن نفاد أدوية مهمة، وفي م            

وقالـت   ).PKU(عند األطفال، وأصناف أدوية الكُلَى الصناعية، باإلضافة إلى حليب األطفال من نـوع              
موجود في مستودعات رام اهللا، وحتى      ) PKU(إن حليب   ) إخوان أون الين  (الوزارة في بيانٍ لها وصل      

دوية الكُلَى الـصناعية ومـستلزماتها التـي        هذه اللحظة لم يتم السماح بتوريده إلى قطاع غزة، كما أن أ           
وانتقـد الـدكتور     . مريض 500 إلى   450قاربت على النفاد؛ يتراوح عدد المرضى المستفيدين منها بين          

منير البرش مدير عام الصيدلة اآللية المعمول بها حاليا في المستودعات المركزية، والتي تقـوم علـى                 
 حسب الحاجة، ويتم الصرف وفقها بحسب الكميات الموجـودة          طلب االحتياجات من مستودعات رام اهللا     

، والتي كان معموالً    %40بالمستودعات في رام اهللا، وليس بحسب الحصة المخصصة لقطاع غزة، وهي            
      كما استهجن البرش استثناء قطاع غزة من حـصة مناقـصة      .بها في السابق، والتي ُألغيت بقرارٍ تعسفي

 .م، واقتصارها على الضفة الغربية2009الحالي المستلزمات الطبية للعام 
 19/5/2009إخوان أون الين، 

   
   مهرجان بمناسبة ذكرى اغتصاب فلسطين إقامة يمنع أردنيمحافظ  .57

 إقامـة  في الزرقاء بأن المحافظ قـد منـع          اإلسالمي محمد الزيود رئيس حزب جبهة العمل        أفاد: عمان
واستغرب الزيود فـي تـصريح       .ستين الغتصاب فلسطين  مهرجان خطابي بمناسبة الذكرى الحادية وال     

، منوهاً بأن دوره قـد      " الفعاليات الحزبية في المحافظة    إقامة برفض   اإلداريتكرار قيام الحاكم    "صحافي  
  ."إقامتها ومنع إعاقتها إلى األنشطة إقامة وتسهيل األجواءمن تهيئة "تحول 

  20/5/2009 ،القدس العربي
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  كثيراً من التوصل إلى اتفاق بين فتح وحماساقتربنا : القاهرة .58
اعتبر مصدر مصري رفيع المستوى، أن أهم ما تم إنجـازه فـي الجولـة               :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

، مشيراً إلـى أن     "أننا اقتربنا كثيراً من التوصل إلى اتفاق      "الخامسة للحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة       
وأوضـح  . يوليـو المقبـل   /  تموز 7عد تحديد سقف زمني لالتفاق في       ب" األمور أصبحت واضحة للغاية   "

ـ  تم تحديد وحصر اإلشكاالت التي تعيق التوصل إلى اتفاق، وتـم طـرح أفكـار               "أنه  " الحياة"المصدر ل
ورفضت المصادر الخوض في هذه اإلشـكاالت       ". وحلول على الطرفين كمخرج لمعالجة هذه اإلشكاالت      

المقترح المصري المتعلـق بتـشكيل لجنـة        "، الفتة إلى أن     "شاور في شأنها  ألنها في حاجة إلى بحث وت     "
  ". فصائلية ما زال مطروحاً لحل عقدة موقف برنامج الحكومة من االتفاقات السابقة

. وأعرب عن أمله في التوصل إلى بلورة نهائية لألفكار المطروحة من أجل إنجاز اتفاق مصالحة قريبـاً                
لزمن ونبذل جهوداً مكثفة مع جميع القوى الفلسطينية، وليس فقـط مـع فـتح    نحن في سباق مع ا  : "وقال

ونبذل كل  ) لتسويق االتفاق (وحماس، كما نجري اتصاالت مستمرة مع القوى العربية واإلقليمية والدولية           
  ". ما في وسعنا

 جانبهـا   من أن تتحول القضية الفسطينية إلى قضية إنسانية معيشية فقـط، ويـتم إغفـال              "وأبدى تخوفه   
الحكومة "، محذراً من أن     "السياسي والقانوني والحق الفلسطيني الذي تدعمه كل قرارات الشرعية الدولية         

وهذا يتطلب وحدة فلـسطينية قويـة       ... اإلسرائيلية تهدف الى القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني       
  ". حتي يمكن مجابهته والتصدي له

لوالً في حال عدم التوافق على نقاط الخالف، قال المصدر، إن           وعن دور مصر وما إذا كانت ستفرض ح       
ترعى الحوار وتتدخل في شكل إيجابي لجسر الخالف بين فتح وحمـاس، وهـي تـسلك طريـق     "بالده  

المكاشفة والمصارحة والشفافية وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يكون قابالً للتنفيـذ ألن حجـم االنقـسام                 
معالجـة الملـف   "وأشار إلـى أن  ".  أي تصور سواء في غزة أو الضفة الحقيقي على االرض أعمق من    

المشاركة مع حماس   "وقالت إن   ". األمني هي مدخل إلنهاء االنقسام، وتشكيل القوة المشتركة رمز إلنهائه         
في األمن بعودة جزء من القوات األمنية السابقة للسلطة لن يغير الوضع األمني في غزة التي يوجد فيها                  

نحن في  : "وقال". كادر أمني من حماس، بخالف جناحها العسكري، لكنه مدخل لمعالجة االنقسام           ألف   20
مصر لن تـسمح باسـتمرار االنقـسام        "لكنه شدد على أن     ". مرحلة مخاض اآلن، وال توجد والدة سهلة      

 هـو   وستبذل كل ما في وسعها، وستضع كل طاقاتها خدمة لهذا الهدف ولتحقيقه، ألن استمرار االنقسام              
  ".أكبر ضرر للقضية الفلسطينية ويشكل خطراً على األمن القومي العربي

  20/5/2009الحياة، 
 

  ارتكبت إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة" إسرائيل: "لجنة تقصي الحقائق العربية .59
وان أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها الجامعة العربية بشأن العـد           :  سنية عبد العظيم   -القاهرة  

اإلسرائيلي على غزة، أن القوات اإلسرائيلية لم تميز بين المدنيين واالهداف المدنية مـن جهـة وبـين                  
تستوفي أركان جريمة اإلبـادة     " إسرائيل"األهداف العسكرية من جهة اخرى، وان األفعال التي ارتكبتها          

  . الجماعية وجرائم حرب
، إلى أن الخسائر في االرواح والممتلكات لم تكـن          على نسخة منه  " القبس"وأشار التقرير، الذي حصلت     

ـ      او التي كانت تهددها، ولم يكن هناك اي دليل على تحقيق           " اسرائيل"متناسبة مع االضرار التي لحقت ب
وأضـافت اللجنـة ان القـوات       . اي ميزة عسكرية نتيجة القتل او اصابة المدنيين او تدمير الممتلكـات           

مدنيين الفلسطينيين، وان المحاربين الفلسطينيين لم يكن لديهم سـوى اسـلحة            اإلسرائيلية قتلت بدم بارد ال    
استخدمت األسلحة األكثر تطوراً لقصف سـكان غـزة واسـتخدمت           " إسرائيل"تقليدية غير متقدمة، وأن     

  . الفوسفور االبيض كسالح حارق في المناطق االهلة بالسكان
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تسببت في تـدمير    " إسرائيل"والرعب بين الناس وان     كما أكدت اللجنة، أن الهجوم خلق حالة من الذعر          
 60 مبنى حكوميـا و    28 مسجدا و  30 مستشفى و  15 منشأة و  700 مصنعا و  215 منزل و  3000اكثر من   

 منـشأة   53 مدرسة باضرار بالغة، كما تم تدمير ثالث جامعات و         168 مدارس واصابة    10قسم شرطة و  
الجنائية لحماس نظراً لكونهـا الـسلطة الحاكمـة لغـزة           وحملت اللجنة المسؤولية    . تابعة لالمم المتحدة  

واصـابة  " إسـرائيل "واعتبرتها مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي االنساني الطالقهم صواريخ على           
 .مدنيين من دون تمييز

  20/5/2009القبس، 
  

  يطالب العرب بالتصدي لتهويد القدس" التجمع المصري" .60
يادات بأحزاب مصرية ومسؤولون فلسطينيون سابقون على ضرورة        شددت ق :  غريب الدماطي  -القاهرة  

إنجاز المصالحة الفلسطينية لمواجهة تهويد القدس، مطالبين الحكومـات العربيـة بإعـادة النظـر فـي                 
استراتيجية التسوية كخيار استراتيجي، كما دعوا إلى التمسك بالقدس، محذرين من التفريط بحق عـودة               

مفاوضات الفلسطيني األسبق حسن عصفور، في مؤتمر جماهيري نظمه حـزب           وقال وزير ال  . الالجئين
ـ          للنكبة، إن استمرار التفكك العربي      61التجمع الوطني التقدمي المعارض، أول أمس، بمناسبة الذكرى ال

رفعت السعيد الفصائل الفلسطينية إلى جعـل       .ودعا رئيس حزب التجمع د    . سيزيد من الصلف اإلسرائيلي   
وقال األمـين العـام المـساعد للـشؤون         .  مناسبة إلنهاء الخالف والتوحد من أجل القضية       ذكرى النكبة 

 مـن احـتالل     1948تمكّنت في نكبة    " إسرائيل"السياسية بحزب التجمع الكاتب الصحافي نبيل زكي، إن         
وأكد خالد محيي الدين زعيم حـزب       .  ألف فلسطيني  80من األراضي الفلسطينية، وقامت بتهجير      % 75
وجـدد محيـي    . جمع أن قضية فلسطين تمثل أهمية خاصة في مصر عامة ولليسار المصري خاصة            الت

، داعياً السـتيعاب    "إسرائيل"الدين في رسالة وجهها للمؤتمر معارضته التفاقية كامب ديفيد والتطبيع مع            
  .دروس المأساة الفلسطينية

  20/5/2009الخليج، 
  

 للواقع الصحي في غزة" إسرائيل" في انتهاكات الفايز يطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق .61
طالب وزراء الصحة العرب، في كلمتهم الموحدة التي ألقاها وزير الصحة نايف الفـايز              : تامر الصمادي 

 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف، بتشكيل لجنة دولية مستقلة تقدم تقريـراً              62أمس في الدورة    
للشعب الفلسطيني في قطاع غـزة، والتحقيـق فـي مجمـل            " انية والصحية المأساة اإلنس "متكامالً حول   

وطالب الفايز المجتمـع الـدولي بـأن        . االنتهاكات اإلسرائيلية التفاقيات جنيف بشأن المدنيين وحمايتهم      
المأساة التي خلفها العدوان اإلسرائيلي على غزة، وانهيار النظـام          "ينهض بمسؤولياته تجاه الفلسطينيين و    

  ". هناكالصحي
  20/5/2009السبيل، األردن، 

  
  المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب يدعو إلى دعم غزة .62

دعا المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، في اجتماعه أمس، بمقر             : القاهرة
لدول العربية إلى تقـديم     الجامعة العربية برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس، ا          

الدعم الفني والمالي إلعادة بناء شبكات توزيع الكهرباء في قطاع غزة وإعادة إعمار محطة توليد غـزة                 
  .الحرارية ودعم قدرتها اإلنتاجية

  20/5/2009الخليج، 
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  الحكم بإسقاط جنسية المصريين المتزوجين من إسرائيليات .63
جلس الدولة المـصري أمـس، بـإلزام وزيـري الداخليـة            حكمت محكمة القضاء اإلداري بم    : القاهرة

والخارجية بسحب وإسقاط الجنسية عن المصري المتزوج من إسرائيلية، ووقف القرار الـسلبي لـوزير               
وقالت المحكمـة، إن الجنـسية       .الداخلية باالمتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء         

بهـدف  " إسـرائيليات "وإن ظاهرة زواج بعض المصريين مـن        المصرية تستلزم الوالء العميق للوطن،      
سلبية وتتنافى مع التكريم الديني لرابطة الزواج، إضافة إلى أنها تضر           " إسرائيل"الحصول على إقامة في     

باألمن القومي، خاصة وأن المواليد طبقاً للقانون اإلسرائيلي يكتسبون الحقوق والجنسية اإلسرائيلية، مـع              
  .داء الخدمة العسكرية، ما يرتب أبعادا خطيرة على األمن القومي المصريالسماح لهم بأ

  20/5/2009الخليج، 
 

  إدخال سيارات إسعاف من الهالل األحمر القطري وتسمح بمصر تعيد إغالق معبر رفح  .64
 إن السلطات المصرية سـمحت  ،قال مصدر مصري عند معبر رفح الحدودي    : عبد القادر مبارك   - رفح

 وحدات أسنان ومستلزمات    5ارة إسعاف من الهالل األحمر القطري واإلمارات والبحرين و         سي 29بعبور  
 من األدوية والمستلزمات الطبية من مصر والسعودية      طناً 445 إضافة إلى    ،عالج طبيعي إلى قطاع غزة    
  .واإلمارات العربية المتحدة

 فتحته لمدة ثالثة أيـام حيـث         إغالق معبر رفح البري مع قطاع غزة بعد أن         ، أمس ،وقد أعادت مصر   
  .  شخص خارج القطاع1500سمحت بسفر نحو 

 20/5/2009الشرق، قطر، 
  

  المغاربة يحيون ذكرى نكبة فلسطين    .65
اعتبر الدكتور أحمد الريسوني، في كلمته في المهرجان الذي نظمتـه حركـة             :  الحسن سرات  -الرباط  

رة مساء االثنين بقاعة المهدي بن بركة بالربـاط، أن          التوحيد واإلصالح والمبادرة المغربية للدعم والنص     
القضية الفلسطينية اليوم هي أكبر مظلومية عرفها التاريخ الحديث، مضيفا أنها تعاني من تخاذل األنظمة               

وهاجم الريسوني األنظمـة العربيـة التـي        . العربية واإلسالمية وتحالف األنظمة الغربية مع الصهيونية      
تحاصر غزة من جهة    " إسرائيل"نحن نعرف من يحاصر غزة ألن       "طينيين، وقال   تحاصر فلسطين والفلس  

فمعظم جهات فلسطين تحاصرها أنظمة عربية      .. واحدة فما بال الجهات الباقية، وكذلك الضفة والجوالن       
ووجه الريسوني تحية إلى الشعب المغربي الذي ال ينـسى قـضية فلـسطين، منتقـدا                ". وجيوش عربية 
  . ثيفة التي تحاول محو ذاكرته وشغله عن القضية المركزيةالمهرجانات الك

من جهته، أوضح خالد السفياني منسق المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، في حديث للجزيرة               
مقابل " إسرائيل"نت، أن خطة أوباما أخطر من الخطط السابقة ألنها تطالب العالم اإلسالمي بالتطبيع مع               

كما انتقد السفياني بابا الكنسية الكاثوليكية فـي        . وتترك ما بقي من القضايا للمفاوضات     وقف االستيطان،   
  . ، لغضه الطرف عن غزة ومأساتها والمعتقلين ومحنتهم"إسرائيل"زيارته األخيرة لفلسطين و

وأعلنت المنظمات المذكورة عن تنظيم عدة فعاليات تشارك فيها كل مكونات الشعب المغربي عبر مدن                
وتأتي هذه الفعاليـات ضـمن      ". حتى ال ننسى  "غربية مختلفة، خالل شهر رمضان المقبل، تحت شعار         م

  . 2009إحياء ذكرى النكبة واالحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية خال سنة 
  19/5/2009الجزيرة نت، 
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 ال اتفاقات حول مرور طائرات إسرائيلية بأجوائنا لضرب إيران: أربيل .66
  نفى مصدر أمني رفيع في وزارة شؤون البيشمركة الكردية تقارير أميركية تحدثت عن توجه              : السليمانية

  .لفتح أجواء إقليم كردستان أمام الطائرات الحربية اإلسرائيلية لقصف المفاعل النووي اإليراني
 20/5/2009الشرق األوسط، 

 
  ة أميركية للسالم اإلقليمي يبلغه بخط وطالب نتنياهو بعدم مهاجمة غزة ورفع الحصاريوباما أ .67

 مصادر مطلعة اكـدت مـساء اليـوم          أن القدس المحتلة ورام اهللا      من   19/5/2009وكالة سما،    ذكرت
ورئيس الوزراء االسرائيلي نتنيـاهو  " اوباما"ان خالفات شديدة نشبت بين الرئيس االمريكي " سما"لوكالة  

وقالت المصادر   .للتصعيد العسكري في قطاع غزة    حول استمرار الحصار على غزة والنوايا االسرائيلية        
ان الرئيس االمريكي حذر نتنياهو من ان عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة ستعمل علـى تـدمير                  
صورة امريكا الجديدة التي يتم تسويقها في العالم العربي واالسالمي موضـحة ان الـرئيس االمريكـي                 

 استئناف اي هجوم على غزة وتاثيراته المحتملـة علـى           ومسشتاريه عرضوا امام نتنياهو المخاطر من     
االوضاع في البلدان العربية الصديقة المريكا والذي من سانه ان يفهم بان االدارة اعطت ضوءا اخضر                

  ."إسرائيل"لـ
واشارت المصادر الى ان اوباما طالب نتنياهو باعادة النظر في الحصار المفروض على قطاع غزة وان                

يكية ابدت امتعاضها من منع المواد االساسية عن السكان الفلسطينيين وبقاء عشرات االالف             االدارة االمر 
في العراء بعد شهور من انتهاء الحرب مؤكدة ان اوباما طالب نتنياهو برد واضح حول الحصار في ظل                  

 الحـرب علـى     التقارير التي قدمتها المنظمات االنسانية من ان االوضاع في القطاع لم تتغير منذ انتهاء             
  .غزة

ان االدارة  "موضـحة   " نتنياهو وعد بدراسة موضوعة الحـصار مـع حكومتـه         "وتابعت المصادر ان    
  ".االمريكية تتوقع ردا حول الموضع قبل زيارة اوباما للقاهرة

رفض الخطـة  عن مراسلها من تل أبيب نظير مجلي أن أوباما   20/5/2009الشرق األوسط،   وأضافت  
وأبلغه . كما عرضها عليه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الليلة قبل الماضية         " إسرائيل"السياسية لحكومة   

وأصر أوباما على   . أنه يعد خطة خاصة به للسالم اإلقليمي سيطرحها في القاهرة بعد حوالي األسبوعين            
ات الخروج من اللقاء بتشكيل طواقم تبدأ العمل فورا وبال أي تأجيل من أجل وضـع صـياغات لخطـو                  

وبالفعل، باشرت هذه الطواقم عملها، أمس، ومن البدايـة         . »خريطة الطريق «إسرائيلية تتالءم ومتطلبات    
طلب األعضاء األميركيون فيها موقفا إسرائيليا رسميا تتعهد فيه الحكومة بتجميد البناء في المـستوطنات               

ضفة الغربية نحو إزالة معظـم      في الضفة الغربية وباتخاذ خطوات عملية تغير الواقع على األرض في ال           
  .الحواجز العسكرية والتوقف عن عرقلة تنقل الفلسطينيين من بلدة إلى أخرى

  
   سنوات وتنازل عن حق العودة4أوباما يقترح دولة فلسطينية خالل ": يديعوت" .68

اما، الصادرة صباح اليوم، األربعاء، بأن الرئيس األمريكي، باراك أوب" يديعوت أحرونوت" قالت صحيفة 
وتوقعت الصحيفة أن يكشف أوباما في القاهرة الشهر القادم .  سنوات4يقترح إقامة دولة فلسطينية خالل 

بشكل رسمي عن خطة السالم الخاصة به، وأن يطالب الدول العربية بالقيام بإجراءات لبناء الثقة مع 
  :مل على بلورتها هيوعلى صفحتها األولى كتبت الصحيفة أن البنود التي يجري الع". إسرائيل"

بشكل فوري أعمال البناء في المستوطنات، ويسمح للسائحين اإلسرائيليين بزيارة " إسرائيل"توقف • 
  الدول العربية

  وتكون ديمقراطية ومتواصلة جغرافيا، ولكن بدون جيش"  إسرائيل"تقام دولة فلسطينية إلى جانب • 
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لوماسية واتفاقيات اقتصادية مع العالمين العربي على عالقات دب"  إسرائيل"وفي المقابل، تحصل • 
  واإلسالمي

أما بالنسبة لالجئين الفلسطينيين فيتنازلون عن حق العودة مقابل التعويض، ويتم ترتيب مكانتهم المدنية • 
  في الدول العربية

جهة، من " إسرائيل"، يكون هناك قناة مفاوضات موازية بين " إسرائيل"بشكل مواز للمفاوضات مع • 
  وبين سورية ولبنان من جهة أخرى

وفي صفحتها الداخلية أشارت الصحيفة إلى أن مكانة القدس سيتم تحديدها من خالل المفاوضات بين 
وبين "  إسرائيل"كما كتبت أنه بعد االتفاق على إقامة دولة فلسطينية يتم تطبيع العالقات بين . الطرفين

  .العالمين العربي واإلسالمي
20/5/2009، وكالة سما  

  
  هيجب عدم القيام بأي شيء يحّجم حل الدولتين أو يهدد: كلينتون .69

واشنطن، جويس كرم أن وزيرة الخارجية األميركية        في نقال عن مراسلتها   20/5/2009 الحياة،   ذكرت
إدارة الرئيس بـاراك    » في صلب سياسة  «هيالري كلينتون أكدت أن وقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي         

في مؤتمر صحافي أمـس، علـى أنـه         » الحياة«وشددت رداً على سؤال لـ      .  تجاه عملية السالم   أوباما
فـي  » واضـحاً «وقالـت إن أوبامـا كـان        . »يجب عدم القيام بأي شيء يحجم حل الدولتين أو يهدده         «

) توسـيع (يريـد وقـف   «تصريحاته، بعد لقائه رئيس الحكومة اإلسـرائيلي بنيـامين نتانيـاهو، بأنـه       
   .»طناتالمستو

 أن كلينتون أعربت في مقابلة مع الجزيرة عن اعتقادها بأن علـى             20/5/2009الجزيرة نت،   وأضافت  
حركة المقاومة اإلسالمية حماس القبول بمبادئ الرباعية الدولية ومبادرة السالم العربيـة وأن تعتـرف               

سطيني وأن تعترف باالتفاقات    في الوجود، وأن تنبذ العنف سبيال إلقامة وطن للشعب الفل         " إسرائيل"بحق  "
".  السابقة التي كان أبرمها الفلسطينيون سواء عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية             

ال يمكن أن نتوقع من فتح أو من اإلسرائيليين أو من العرب الذين يريدون حال لهذه المسألة يتمثل               "وقالت  
 ال تؤمن بنتائج هذه الجهود أو في أي مفاوضات للـسالم فـي أي               في حل الدولتين أن يعملوا مع جماعة      

منطقة في العالم، فإن الجماعات المقاومة أو المتمردة أو المقاتلة عندما تجلس إلى طاولـة المفاوضـات                 
وعزت ". عسيرة"التي تقودها مصر بأنها     " جهود تحقيق الوحدة بين الفلسطينيين    "ووصفت  ". تلتزم بالسالم 

نعتقد "وقالت إزاء العملية السلمية     . بين األطراف الفلسطينية  " تالفات قوية وواضحة في اآلراء    اخ"ذلك إلى   
أن السلطة الفلسطينية مستعدة ألن تكون شريكا، كما نعتقد أنه من خالل جهودنا سـنحمل اإلسـرائيليين                 

  ".على االلتزام بحل الدولتين الذي يمثل ضرورة قصوى
  

  مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين ٨٦٥ يقر "األمريكيالنواب " .70
أوباما الرئيس االمريكي باراك صدق مجلس النواب األمريكى على طلب :  وكاالت األنباء-واشنطن

 ٣٠٠وتشمل األموال التى تمت الموافقة عليها  . مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين٨٦٥بتخصيص 
. يب قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية مليون دوالر لتدر١٠٠وأكثر من  مليون دوالر لقطاع غزة،

 مايو الجارى، وهو ١٤فى » النواب األمريكى«وتعد هذه المساعدات جزءا من مشروع قانون أقره 
  .٢٠٠٩قانون المخصصات اإلضافية لعام 

19/5/2009، المصري اليومصحيفة   
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  رنسيموقف أوباما حول حل الدولتين مطابق للموقف الف: الخارجية الفرنسية .71
أكدت الخارجية الفرنسية، أمس، ان مواقف الرئيس االميركي باراك اوباما خـالل  : باريس ـ مراد مراد 

لقائه اول من أمس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت األبيض، جاءت مطابقـة تمامـا                 
وشدد النـاطق   . ووقف االستيطان للمواقف الفرنسية لجهة االلتزام بحل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية         

باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه على ان ما طلبه اوباما من نتنياهو هو ما طلبـه وزيـر                   
العودة بأسرع وقت الـى     "الخارجية الفرنسي برنار كوشنير من نظيره االسرائيلي افيغدور ليبرمان، اي           

نشاء دولة فلسطينية تسمح بالخروج من الصراع عبر        مفاوضات السالم مع الفلسطينيين بما يوصل الى ا       
  . حل الدولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان بسالم جنبا الى جنب

20/5/2009المستقبل،   
  

  متضامنون أوروبيون مع غزة يضربون عن الطعام بسبب منع مصر إدخالهم للقطاع  .72
أن متضامين أوربيين ويبلغ عددهم     أعلنت اللجنة الحكومية لفك حصار غزة، أمس،        : أشرف الهور  -غزة  

 اشخاص، بينهم اطباء وممرضين من بريطانيا واليونان وبلجيكا يحملون معهم معدات طبيـة وادويـة                9
ومساعدات، ينوون دخول للقطاع من خالل معبر رفح اضربوا عن الطعـام فـي الجانـب المـصري،                  

  .احتجاجا على منعهم من دخول القطاع
20/5/2009القدس العربي،   

  
  برلمانيون ونشطاء أجانب يصلون إلى غزة عن طريق معبر رفح .73

 من أعضاء جمعية البرلمان     9وصل إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح         :  محمد أبوعيطة  -معبر رفح   
األورومتوسطي برئاسة رودي سال رئيس الدورة الحالية للبرلمان المتوسطي في زيـارة ليـوم واحـد                

  .على قطاع غزة" اإلسرائيلية"بتقصي حقائق الحرب تستهدف استكمال التقرير الخاص 
20/5/2009الخليج،   

  
  من األمريكيين يرفضون التوسع االستيطاني % 50: استطالع .74

من األمريكيين  % 50كشف استطالع للرأي أعدته مؤسسة زغبي عن أن         :  عاصم عبد الخالق   -واشنطن  
وفي مفاجأة  . فضون التوسع في بناء المستوطنات    وير، "إسرائيل"يؤيدون اتخاذ إدارتهم موقفا متشددا إزاء       

من مؤيدي الرئيس باراك أوباما أن مصالح بالدهم ليـست متطابقـة مـع مـصالح      % 59اعتبر، أخري
وفـي المقابـل    ، من أنصار أوباما عن إيمانهم بتطابق مصالح الدولتين       % 28في حين أعرب  ، "إسرائيل"

سـفير  ، أكد السفير سامح شـكري    ، في الوقت نفسه  . من الجمهوريين تطابق مصالح الدولتين    % 78أكد
أن الوقت قد حان كي يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه قيـام الدولـة              ، مصر لدي الواليات المتحدة   

بينما أعرب عن ترحيب مصر بعقد لقاءين متتاليين بين الرئيسين حـسني مبـارك وبـاراك                ، الفلسطينية
  .يام المقبلةأوباما في واشنطن والقاهرة خالل األ

20/5/2009األهرام،   
  

   تكريس االنقسامات حكومة .75
  عبد الباري عطوان

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل رفض ان يتنازل عن موقفه المتصلب المناهض لحـل الـدولتين،                
 أثناء محادثاته التي استغرقت أربع ساعات في البيت األبيض مع الرئيس االمريكي باراك اوباما، نصفها              
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اقتصر عليهما فقط دون الوفدين الرسميين، مما يعني ان عملية السالم التي يراهن عليها بعض العـرب                 
انتهت بالصورة التي نعرفها، وان مرحلة جديدة في طريقها للتبلور، ربما نرى مالمحها فـي الخطـاب                 

  .الذي سيلقيه الرئيس اوباما اثناء زيارته للقاهرة مطلع الشهر المقبل
تم على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يتبنى سياسات، ويبدأ تحركات، توحـد الـصف               المنطق يح 

الفلسطيني او تجمد الخالفات القائمة حاليا، كخطوة اولى على هذا الصعيد، وتطمئن الشارع الفلـسطيني               
المسكون بالقلق على مصيره، ولكن ما حدث هو عكس ذلك تماماً، واالعالن عـن حكومـة فلـسطينية                  

  .هلة، فاقدة الهوية، مثلما شاهدنا باالمس، هو المثال االبرز على ذلكمهل
وتنسف الحوار  ' حماس'وال نعرف ما هي الحكمة من وراء تشكيل حكومة ال تعمق الخالفات مع حركة               

، وتوتر العالقات مع مصر، دون ان تحقق اي مكاسب، اللهـم            'الصف الفتحاوي 'معها فقط، وانما تمزق     
  .ذه الحكومة تلبية المالءات امريكية واستجابة لرغبات اسرائيليةاال اذا جاءت ه

في المجلس التشريعي، وتقاطعها    ' فتح'وتدينها كتلة   ' حماس'فأي شرعية لحكومة فلسطينية ترفضها حركة       
  احتجاجاً؟) الشيوعي سابقاً(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويتبرأ منها حزب الشعب 

ذه الحكومة فهذا امر مفهوم، ألنها قاطعت الحكومة السابقة برئاسة السيد سالم            ه' حماس'أن تقاطع حركة    
حزب السلطة، ومن قبل كتلة منتخبـة مـن         ' فتح'فياض وشككت في شرعيتها، ولكن ان ترفضها حركة         

الشارع الفتحاوي والمستقلين المؤيدين له، فهذا يعني ان هذه الحكومة ليست وحدها فاقدة الشرعية، وانما               
  .، ناهيك عن الشعب الفلسطيني برمته'فتح'سلطة كلها في رام اهللا فاقدة الشرعية، ولم تعد تمثل حركة ال

فإذا كان الرئيس عباس ال يتشاور مع كتلة حركته المنتخبة في انتخابات حـرة نزيهـة حـول تـشكيل                    
ة، فمع مـن يتـشاور      الحكومة، وبرنامجها السياسي، وخططها التفاوضية المقبلة، واستراتيجيتها االقليمي       

المحيط به  ' الثالوث المقدس 'اذن؟ هل يتشاور مع نفسه، ويقرر كل شيء حسب مزاجه الشخصي، ام مع              
وال يفارق مكتبه لحظة، ام مع امناء فصائل يتمثلون في الحكومة الجديدة دون ان يكون لهم او لفصائلهم                  

  اي تمثيل في المجلس التشريعي او ثقل على االرض؟
عربية مقبلة على تطورات ربما تكون االخطر في تاريخها، فاالدارة االمريكية تستعد الطـالق              المنطقة ال 

مبادرة سالم جديدة، تلغي المبادرة العربية عمليا، من خالل اسقاط كل النقاط التي تحفظت عليها الحكومة                
ي الدول التـي يقيمـون      االسرائيلية مثل حق العودة لالجئين الفلسطينيين، مضافا الى ذلك بند بتوطينهم ف           

  .فيها، وآخر يكرس اسرائيل كدولة يهودية
البريطانية اكدت ما نشرناه في هذه الصحيفة قبل ايام عن تحركات امريكيـة،             ' الفايننشال تايمز 'صحيفة  

تجد تجاوبا من بعض الدول العربية، للتسريع في عمليات التطبيع مع اسرائيل مقابل تجميدها لالستيطان               
  .لغربيةفي الضفة ا

يريدون تصليب الموقف الفلسطيني في مواجهة      ' فتح'المعارضون لحكومة عباس الجديدة من نواب حركة        
' فـتح 'هذه المخططات التي ربما تؤدي، في حال نجاحها، الى تصفية القضية الفلسطينية، وتحميل حركة               

ق باسمها، ومعهم كل الحـق      مسؤولية اي تفريط بالثوابت االساسية، على اعتبار ان السلطة تمثلها وتنط          
  .في ذلك

باعالنه عن تشكيل هذه الحكومة ، النه حكم على نتيجة          ' حماس'الرئيس عباس قدم هدية قيمة الى حركة        
حوار القاهرة قبل ان ينتهي، ووجه صفعة الى حلفائه المصريين الذين يرعون هـذا الحـوار، واغلقـوا                  

  .للحيلولة دون تكريس االنقسام وتلبية لتوصياتهالمعبر، وحاصروا مليونا ونصف مليون فلسطيني 
صحيح ان السيد فياض رئيس الحكومة، قال انه سيقدم استقالتها فور توصل حوار القاهرة الـى اتفـاق                  
بالمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن أما كان االجدى االنتظار شهراً واحداً ريثما يتبين الخيط               

وار، فلماذا العجلة في تشكيل هذه الحكومة، وماذا كان سيحدث لو تأخرت            االبيض من االسود في هذا الح     
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شهرا، أو شهرين، او حتى ستة اشهر ريثما تجري انتخابات رئاسية وتشريعية جديـدة؟ فهـل سـتتأثر                  
  صادرات البترول الفلسطينية؟ ام ستتعطل عملية توقيع اتفاق اقامة الدولة المستقلة؟

المجلـس الـوطني،    : لسطينية منتهية الصالحية، وفاقدة الشرعية بالتـالي      جميع المؤسسات السياسية الف   
المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرئاسة الفلـسطينية، اللجنـة المركزيـة              

وحتى حكومة فياض االولى التي لم تقر او تعتمد من المجلس التشريعي الفلسطيني الوحيـد               ' فتح'لحركة  
  . يتمتع بالشرعيةالذي

ومن الطبيعي، وبناء على كل ما تقدم، ان تولد الحكومة الفلسطينية المشكلة بـاالمس مـن رحـم غيـر      
شرعي، وعلى يد قابلة غير مؤهلة، ووسط شهود زور، حتى لو صفق لها باراك اوباما، وتبنتها هيالري                 

  .كلينتون وزيرة خارجيته
 يعكس حال التخبط التي يعيشها الرئيس عباس هذه االيام، فقد           قرار تشكيل هذه الحكومة ليس الوحيد الذي      

، واصدر قرارات مخالفة لقراراتهـا،      'فتح'تحدى اللجنة التحضيرية المكلفة باالعداد للمؤتمر العام لحركة         
فكيف يـتم عقـد     . مثل االصرار على عقد المؤتمر داخل االراضي المحتلة، وتحت الحراب االسرائيلية          

نية، تطالب غالبية اعضائها بالعودة الى الكفاح المسلح، سيرتها االولى، تحـت اعـين              مؤتمر لحركة وط  
اجهزة الموساد االسرائيلي؟ ومن يضمن خروج االعضاء بعد تصويبهم لخطها ورفض البرنامج السياسي             

  التفاوضي العبثي للحركة الذي لم يسفر اال عن خيبات االمل؟
على درجة كبيرة   ' حراك فلسطيني 'دال في ذلك، ولكن نحن امام       الوضع الفلسطيني في قمة السوء، وال ج      

فـي  ' فـتح 'التي رأيناها من خالل اجماع نواب حركـة         ' االنتفاضة الفتحاوية 'من االهمية يتمثل في هذه      
  .المجلس التشريعي على رفض حكومة فياض الجديدة

منابعها االولى، وازالـة كـل    هذا الحراك يمكن ان يكون ارضية لتصويب مسيرة الحركة، واعادتها الى            
الشوائب التي علقت بها في الفترة االخيرة، من خالل تبني عملية تغيير واسعة وجذرية تعيد الثقـة الـى                  

  .الشعب الفلسطيني، وتضع حدا لحال االنهيار الحالية
  20/5/2009 ،القدس العربي

  
  أولويات الحوار الفلسطيني في القاهرة .76

  ماجد أبو دياك
طيني الذي بدأت جلساته منذ انتهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة، كان أحـد أهـم وأبـرز                 الحوار الفلس 

عناوينه السعي لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة األهل في غزة، بعدما كل من عـانوه                 
الـضفة  من ويالت القتل والتدمير على يد الفاشيين الجدد، إضافة إلى وضع حد لالعتقاالت السياسية في                

  .والتوصل التفاق وطني شامل
اآلن وبعد خمس جوالت من الحوار التي أنفق فيها الكثير من الوقت والجهد، تخرج علينا حركـة فـتح                   
بالحديث عن قوة أمنية مشتركة لضبط الوضع في قطاع غزة كمقدمة لعمـل لجـان األمـن والحكومـة            

  .واالنتخابات والمنظمة والمصالحة
 تتحدث عن اتفاق الرزمة الواحدة، إال أن المحزن في األمر أن موضوعي فك              ورغم أن حماس ال زالت    

الحصار عن الشعب الفلسطيني وإطالق سراح معتقلي حمس بالضفة، أصبح مؤجال إلى حـين تـشكيل                
الحكومة الموعودة، التي يبدو أنها لن تكون في ظل التباعد بين برنامجي فتح وحمـاس التـي تتمـسك                   

  . المذلة للرباعية الدوليةبدورها برفض الشروط
وما يزيد األمر تعقيدا هو توجه رئيس السلطة الفلسطينية، إلى إعالن حكومة جديدة غير شرعية برئاسة                
سالم فياض التي تضع كل الفصائل المعارضة فيتو عليه، فضال عن أن هذا التشكيل هو بمثابة تراجـع                  



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1440:         العدد       20/5/2009األربعاء  :التاريخ

له أن هذه الحكومة متورطة أصـال مـع دول          واألهم من ذلك ك   . عن الحوار ومحاولة للي ذراع حماس     
  .عربية أخرى في استمرارالحصار على الفلسطينيين في غزة

لقد أصبح الحوار بعد أشهر عديدة من انطالقه غير مجد بمعنى الكلمة، ورغم أن دوافع حماس مفهومـة                  
عتقـال  من استمراره لمحاولة فك الحصار عن أهل غزة واالتفاق على أجندة وطنيـة تـضع حـدا لال                 

السياسي، إال أن تحقيق ذلك من خالل الحوار لم يعد موجودا، بل إن السلطة الفلـسطينية أمعنـت فـي                    
اعتقال كوادر حماس في الضفة في ظل تبادل األدوار مع االحتالل في اعتقـال الناشـطين ومالحقـتهم                  

  .تطبيقا لالتفاقات األمنية
عتراف بإسرائيل، حتى في ظل حكومة هي من        ويجري كل هذا لمحاولة تطويع حماس للقبول بشروط اال        

أقصد دولة قويـة وأخـرى      (أكثر الحكومات اإلسرائيلية يمينية، وترفض االعتراف حتى بمبدأ الدولتين          
وتستمر في االستيطان والتهويد حتى ال تترك للفلسطينيين شيئا يـتم التفـاوض             ) تتمتع بحكم ذاتي موسع   

  !عليه
ته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قبل يومين، من أن عدد المستوطنين           وأستشهد في هذا السياق بما قال     

 ألفـا   116، حيث ارتفع عددهم من      1993في الضفة الغربية قد زاد على الضعف منذ اتفاق أوسلو عام            
 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية       180 ألف العام الماضي، فضال عن أن ثمة أكثر من           285إلى  

  !المحتلة
كان هناك من مبررات للحوار الفلسطيني بعد عدوان غزة، فإن موقف قيادة فتح والسلطة الفلسطينية،               إذا  

تفرغ هذا الحوار من مضمونه وتجعله مسخرا لخدمة توجهات سياسية، أثبتت األحداث أنها لم تجلب إال                 
  .ة الفلسطينيةالمزيد من التشدد في المواقف اإلسرائيلية، وتؤدي إلى المزيد من الشرخ في الساح

في رأينا ان الحوار ينبغي أن يعود للمربع األول واألهم، وهو االتفاق على رفع الحـصار عـن غـزة                    
وإطالق المعتقلين السياسيين قبل أي اتفاق على حكومة أو منظمة أو إجراءات أمنيـة تريـد أن تجعـل                   

  ! ما يجري في الضفةأجهزة امنية عربية فاسدة ومفسدة تتالعب بالوضع األمني في غزة، لتكمل
 20/5/2009السبيل، األردن، 

  
  لكنه يستحق االحتفال .. جديد أوباما قديم بوش  .77

  ياسر الزعاترة 
ترى ما هو الجديد الذي جاء به الرئيس األمريكي أوباما في لقائه األول مع نتنياهو؟ أليست رؤيا الدولتين                  

ء أمريكا قبله يتحدثون عن االستيطان كعقبة       هي اختراع جورج بوش االبن؟ ألم يكن األخير وسائر رؤسا         
  .في وجه السالم؟ ألم يكونوا جميعا يطالبون بتحسين شروط حياة الفلسطينيين؟،

ال جديد إذن لدى السيد أوباما ، مع فارق معتبر عند العرب هو أنه كان يتحدث أمام زعيم يميني يرفض                    
نية أن تبادر إلى الترحيب وتقديم آيات الشكر للسيد      االعتراف بحل الدولتين ، وعليه ينبغي للسلطة الفلسطي       

للرجـل ،   " المبدأيـة "الرئيس ، كما أن على عرب االعتدال أن يفعلوا ذات الشيء ويرحبوا بـالمواقف               
  .ويواصلوا تبعا لذلك التعاون معه في مختلف الملفات الحساسة في المنطقة

لسطينيين والعرب ، وليس إلى نتنياهو نفسه ، ما         ليس من العسير القول إن كلمات أوباما كانت موجهة للف         
يجعل الموقف أقرب إلى مسرحية أعدها مسبقا قادة اللوبي الصهيوني الذي يعملون فـي إدارة أوبامـا ،                  
والذين يمسكون عمليا بملف الصراع العربي الصهيوني ، وبالطبع ألن أوباما ليس في وارد الدخول في                

، لكنهم بدورهم معنيون باستقطاب عرب االعتدال من أجل المساعدة          إشكال معهم من أجل عيون العرب       
في إخراج أمريكا من المستنقعات التي ورطها فيها جورج بوش ، األمر الذي يشكل مصلحة صـهيونية                 
بالضرورة ، ألن أمريكا القوية هي األقدر على مساعدة الدولـة العبريـة ، ولـيس أمريكـا الـضعيفة                    

  .المستنزفة
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اقال لم يتوقع تراجع نتنياهو من الجولة األولى أمام أوباما ، ليس ألنه واثق من أن هذا األخير                  األكيد أن ع  
لن يصطدم معه ، بل ألنه يدرك أنه إزاء وضع فلسطيني وعربي ضعيف يشجع على ممارسة أكبر قدر                  

 تؤدي فـي أقـل   من االبتزاز ، ولذلك لم يكن غريبا أن يكرر من جديد حكاية الدولة اليهودية ، والتي قد            
تقدير إلى دفع العرب نحو التخلي عن حق العودة لالجئين بشكل صريح ، مع أنهم تنازلوا عنه عمليا في                   
  .المبادرة العربية التي تتحدث عن حل متفق عليه للقضية لن يعني سوى التعويض وليس العودة الحقيقية

أوباما إلى محاولة جر العرب نحو خطوات       ثم إن تشدد نتنياهو في الجولة األولى سيكون سببا مهما يدفع            
سياسية تسوق لعبة السالم على اإلسرائيليين ، األمر الذي قد يترجم في عمليات تطبيع واسعة النطـاق ،                  
في ذات الوقت الذي سيواصل فيه الفلسطينيون لعبة التعاون األمني والمحافظة على االستقرار والهدوء ،               

  .لص من صداع حماس في قطاع غزةإلى جانب المساعي الضرورية للتخ
 أوباما هو ذلك المتعلق بإيران ، وهنـا تحديـدا كـان رد              -لعل الجانب الوحيد الخالفي في لقاء نتنياهو        

األخير واضحا برفض الجداول الزمنية في الحوار مع إيران ، وإن اعتبر نهاية العام سقفا زمنيا النتظار                 
أوباما معني بأال يورطه نتنياهو في ضربة عسكرية إليـران          مواقف إيجابية من طهران ، وفي أي حال ف        

  .ستكون لها تداعياتها على المصالح األمريكية في المنطقة
هي الجولة األولى في سياق تعاطي إدارة أوباما مع عملية التسوية ، وهي تستبق لقاءيـه مـع الـرئيس                    

 ، لكن الشكر وحده لن يكون كافيا        المصري والفلسطيني ، حيث سيبادر كل منهما إلى شكره على مواقفه          
، إذا ال بد من خطوات أخرى ، وهنا قد يعرض أوباما الخطوات التي أشرنا إليها لتشجيع اإلسـرائيليين                   
على السالم ، وربما المضي في برنامج مواجهة إيران ، ما دامت مواجهتها موضع اتفاق بين األطراف                 

  .الثالثة
يوضع نتنياهو في الزاوية ويعلن العرب والفلسطينيون أنهم لن يتحدثوا          هكذا تنقلب األمور ، فبدال من أن        

في موضوع التسوية قبل تغيير مواقفه المتشددة ، يغدو عليهم تقديم الحوافز كي يغير تلـك المواقـف ،                   
وهي معادلة يدركها نتنياهو ، تماما كما أدركها الذين من قبله ، فكان أن جرجـروا الفلـسطينيين ومـن                 

بعض العرب من مبدأ التحرير من البحر إلى النهر إلى خريطة الطريـق وأنـابوليس وبرنـامج            ورائهم  
  .دايتون

  20/5/2009الدستور، 
  

  !  وعودة لألدوار اإلقليمية.. خطة أردنية للسالم" الجائزة" .78
  طارق ديلواني

 أوباما، والكـل يترقـب      منذ الزيارة التي قام بها العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني إلى واشنطن للقاء             
خطة سالم دولية جديدة للمنطقة، ويتوقع مراقبون أن تلقى صدى واستجابة، قد تطيح بمبـادرة الـسالم                 

  .العربية 
ولم يمضِ وقت طويل حتى كشف العاهل األردني في حديث صحفي للتايمز البريطانية عن مالمح هـذه                 

  .سع بإسرائيلالخطة، والتي تقوم باألساس على اعتراف إسالمي وا
الخطة التي شارك في وضعِ خطوطها الملك األردني عبد اهللا الثاني، ستعلن تفاصيلها في خطاب أوبامـا                 
من القاهرة مطْلع يونيو المقبل، لكنها ستُعرض قبل ذلك على نتنياهو لدى لقائه الرئيس األمريكـي فـي                  

  . األردني والمصري لدى لقائه بهماواشنطن، مثلما كانت مدار بحث األخير مع الزعيمينِ
إسـرائيلية،  -عربية، وعربية -ثمة حراك إقليمي جديد إذًا إلعالن سالمٍ في منطقة  تحفل بلقاءات عربية            

أمريكية ، ترجمتها كثافة التحركات، وخطورة التصريحات التي َأطْلَقَها العاهل األردني من قبيل             -وعربية
  .الم، أو عام حرب حديثه عن أن هذا العام عام س
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 دولـة  57التي تُقَدمها خطة السالم هذه إلسرائيل تتلَخَّص في اعتراف ثلث العالم الْمكَون مـن              ) الجائزة(
عربية وإسالمية، لها عضوية في األمم المتحدة، بالكيان الصهيوني ، وهو مكسب ال يجاريه أي مكـسب                 

ت شاملة وجدية مع أطراف عربية أخرى، عدا عنِ الطـرف           مقابل الدخول في مفاوضا   . آخر إسرائيليا   
  .الفلسطيني، وإذا ما كُتب لهذه الخطة النجاح فإن المفاوضات ستنطلق خالل الشهرين القادمين 

األردنيون يرون إذًا أن فُرص تحقيق سالم مع حكومة إسرائيلية يمينة قد تكون أكبر من مثيالتهـا لـدى                   
واألردن تعود بقوة لممارسة دورها اإلقليمي عبر الترويج لحل الدولتين، والتحذيرِ من            . ياليسار اإلسرائيل 

  .تَبِعات عدم تطبيق ذلك
وحال الدولتين بالدرجة األولى يخدم مصالح األردن، فهو يبعد شبح التوطين، والخيار األردني، ويلْغـي               

  .كاهله أي حل على حسابه أية فكرة لتهجير الفلسطينيين إليها، ويزِيح عن 
في توقيت مباغت للجميع إذًا استبق العاهل األردني الكُلَّ وحطَّ رحالَه في واشنطن؛ ليعرض على أوباما                
خطةً حيدتْ كل قوى الممانعة، وسببت الحرج إلسرائيل، لكنها في الوقت ذاته ستُرضي جميع األطراف               

  .إذا ما كُتب لها النجاح
فًا للمبادرات العربية السابقة، فإن هذه الخطة تُجزئ المطالب العربية، كُلا على حدة، وال تضعها في                وخال

 تختلف عن عقبة احتالل الجوالن، أو مشكلة الالجئـين          - مثلًا -سلة واحدة، فمتاعب األردن مع إسرائيل     
  . الفلسطينيين في لبنان

ضي بِطَي ملف عودة الالجئين، باستثناء عودة الجئي لبنـان؛          وعليه، فإن المالمح األوليةَ لهذه الخطة تق      
لما للوضع اللبناني من حساسية ديمغرافية طائفية، وتوطينِ الجئي األردن وسوريا، مقَابَِل الشروع فـي               
تأسيس صندوق التعويضات فورا، وقيام دولة قابلة للحياة في غزة، والضفة الغربية، عاصـمتها القـدس                

  . ع تبادِل األراضي، وتفكيك بعض المستوطناتالشرقية، م
البعض يعول على أن إسرائيل لن تستطيع مقاومةَ إغراء كَسرِ عزلَتها إسالميا، كما يعول آخرون علـى                 

  . حجم اإلرهاق الذي يعانيه الكيان الصهيوني من صراعٍ يدخل هذه األيام عامه الواحد والستين
إن من حق عمان أن تبحث عن حلٍّ ينَاسبها أكثر من غيرها، فهـي الدولـة العربيـة                  : مراقبون يقولون 

المالصقة ألطول حدود مع إسرائيل، ولديها أكبر عدد من الالجئين الفلسطينيين الـذين ينْتَظَـر أن يـتم                  
زِيةجم ا، مقابل تعويضاتا واجتماعيم سياسيهجمد.  

صوات الْمروجة للتوطين في العاصمة عمان، باعتباره نهجا أردنيـا مـستقبليا            فال عجب إذًا أن تعلو األ     
  .للتعاطي مع القضية الفلسطينية

الدور اإلقليمي لألردن بحسب مطَّلعين سيتَجلَّى مجددا في محاولة تنسيق المواقف بين طهران وواشنطن،              
اومن غير المستبعد مثلًا أن تقوم عمان بمبادرةبين البلدين قريب أو وساطة .  

 19/5/2009موقع اإلسالم اليوم، 
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