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  الحكومة الجديدة هي حكومة الرئيس وبرنامجها السياسي برنامج منظمة التحرير: فياض .1

 رئيس الوزراء الفلسطيني  أن محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 21/5/2009الحياة، نشرت 
المصادر المالية  قطاع غزة، وتوفير إعمار الداخلية لحكومته الجديدة بإعادة  األولوياتسالم فياض حدد

 السياسية لحكومته في األولوياتكما حدد  . مليون دوالر شهريا240الالزمة لتمويل السلطة بقيمة نحو 
وقال في مؤتمر صحافي عقده في رام  .العمل على وقف االستيطان، ووقف االجتياحات، ورفع الحصار

، حاضاً الدول المانحة على البدء "لحة حاجة ماإلعمار إعادة" إن اجتماع لحكومته الجديدة أولاهللا عقب 
 مارس / في آذار"شرم الشيخ"في تحويل دفعات مالية من االلتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر 

عماره من إعمار ما يمكنها إعادة إضاف ان حكومته ستشرع في أو . بليون دوالر4.4الماضي، وقيمتها 
ن الحكومة ألى إسرائيلي، مشيرا القصف اإلقطاع غزة، خصوصا البيوت والمباني التي هدمت في 
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وال رفع الحصار أعمار تتطلب عادة اإلإن ألى إ أشارلكنه .  المتضررينإلى مباشرة األموالستحول 
  .دخال المواد الالزمة لقطاع غزةإو

 في شأن الوضع المالي للحكومة، اعترف فياض بأن الحكومة السابقة "الحياة"وفي رده على سؤال لـ
شكالت مالية صعبة بسبب عدم وفاء دول مانحة بالتزاماتها، وان الحكومة الجديدة ستواجه واجهت م

فشلها في " للحكومة، وان األساسية توفير الموارد المالية من المسؤوليات إنلكنه قال . الظروف نفسها
 تقليص إلى أدتن حكومته تتبع سياسة ترشيد أ إلى وأشار. " لهاأساسيةتوفيرها يعني فشلها في مهمة 

 مصاريف حكومته بلغت العام الماضي إنوقال .  في المئة35اعتمادها على المساعدات الخارجية بنسبة 
 إنوقال .  بليون دوالر1.150 إلى بليون دوالر، لكنها انخفضت العام الحالي وفق الخطة 1.763

توافق وطني في حال  حكومة أي أمامحكومته بدأت تعد خطة عمل لمدة عامين، لكنها ستخلي الطريق 
 قطاع غزة شهريا، إلى مليون دوالر 120 الحكومة تحول أن إلى وأشار.  اتفاق في الحوارإلىالتوصل 

  .وهو ما يساوي نحو نصف الموازنة
 شارأفياض سالم   أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 21/5/2009القدس العربي، وأضافت 

 إلى عباس وبرنامج منظمة التحرير، منوها  محمودهو برنامج الرئيس برنامج حكومته السياسي أن إلى
 أقرت حكومته الجديدة أنوضح فياض أو.  حكومته ستتعاطى مع مطالب اللجنة الرباعية لعملية السالمأن

  ."االستراتيجية"خطة عمل لمدة عامين، وصفها بـ
بواب الحكومة الجديدة ستكون سالم فياض أعلن أن أ أن رام اهللامن  21/5/2009الخليج، وأوردت 

أيدينا ممدودة لتجاوز أية " "الخليج"ـوقال ل مفتوحة النضمام أي وزراء جدد أو إجراء أي تعديالت،
، مؤكدا أن العمر االفتراضي لهذه "إشكاليات ولدينا االستعداد لتقبل أي انتقادات تجاه الحكومة الجديدة

 يناير المقبل في حال لم يتم التوافق على تشكيل /ثانيالحكومة سيكون الخامس والعشرين من كانون ال
وحذر من مخاطر فرض أية مقاطعة مالية للحكومة الجديدة لما سيكون له أثره . حكومة وفاق وطني

  .البالغ على استمرارها في تغطية احتياجات الفلسطينيين
   

  لن ينجح الوطنيالحوار وإجراء عبثي  وتشكيلها  ال اعترف بحكومة فياض:القدومي .2
 فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من مكتبه في أعلن: سليم الكراي

نا ال اعترف بهذه الحكومة وال أ"تونس معلقا على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سالم فياض 
 إنها"مال افريقيا  ش– في تصريح خص به موقع الصواب وأضاف" أوسلو إفرازات من ألنهابصالحياتها 

اتخذتها الدول المانحة كوسيلة لتنفير "وقال  "  تدير الشؤون المحليةأنحكومة محلية ومن المفروض 
 حاجزا من اجل 671 من أكثر تحاصر الضفة الغربية بزرع إسرائيل وأصبحتالجماهير الفلسطينية 

 إسرائيل أنوهذا ما يدلل على . المائة ب87 إلى واالقتصادية ولذلك زادت البطالة اإلنسانية الحركة إعاقة
 زادت في أن الهجرة بعد إلى الشعب الفلسطيني فتضطره إفقارتستخدم هذه الوسيلة من اجل 

 على من نالفلسطينيي ان الخالفات مازالت مستمرة بين األسفمع " القدومي قائال وأضاف". المستوطنات
 مازن ليوهم الناس أبو األخوهذا ما يلعب به . قت سلطة حقيقية وليست مضيعة للووكأنهايتولى السلطة 

يه في تركيبة أوعن ر " الفلسطينية المحتلةاألرض تحرير إلى األمور هناك سياسة وسلطة وانه يقود أن
 فتح قد تم أبناء المجلس التشريعي من أعضاءغير مهم التركيبة والمالحظ ان "الحكومة الجديدة قال 

 أبو يهمل فيها السيد أخرىولكن مرة . قدموا احتجاجا على عدم استشارتهم أن رغم انه سبق لهم إهمالهم
  ." االجماعي للعاملين في المجلس التشريعي في حركة فتح والذين نجحوا في هذا المجلسالرأيمازن 

 إلى ليتم حلها بعد التوصل أسابيعن تكون هذه الحكومة لمدة محددة ال تتجاوز بضعة أ إمكانية وحول 
 األسف المعنى من هذا القول صحيح بل انه تالعب مع أنال اعتقد "ي فلسطيني قال القدومي وفاق وطن

 الواحد للرأي التي ال يمكن تجاوزها وهذه انفرادية وفرض ولألنظمة الديموقراطية لألسس وإهمالالشديد 
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تلهي الناس هذه الحكومة ال تؤثر ولكنها "وقال  " القضاياأقدس عبثي في شؤون قضية من إجراءوهذا 
 الذي األمن من حصار وفقر ومن سيطرة واضحة للجنرال دايتون من خالل األراضيعما يجري داخل 

 ورجال السلطة لمنع أي نوع إسرائيل والتعاون مع أسلحتهمقام بمهمات مثل اعتقال المناضلين وسحب 
 الشعب أبناءمناضلين وكل  الجاثم على صدور المقاومين والاإلسرائيلي المقاومة ضد االحتالل أنواعمن 

 للمواطنين مستحيال ويساعد واألمن الذي يجعل السلم األمر المحتلة األرضالفلسطيني والفقر الذي يسود 
  ". على االستيالء على الضفة الغربية بالكاملإسرائيل

ة الحوار يدور في معظمه حول السلطة الفلسطينية في الضف"وبخصوص الحوار الفلسطيني قال القدومي 
ن مسالة اقتسام السلطة  إ.أيضاوالقطاع، والخالفات بين السلطة وبين حماس في غزة هي حول السلطة 

 تفرج على المعتقلين كما ان دايتون أنفالسلطة في الضفة ال تستطيع . األساسيةبين الطرفين هي العقدة 
كما ان حماس . مر المقاومة من اجل اعتقال المناضلين حتى ال تستأمنيةالذي جاء باسم السالم جهز قوة 

. نالفلسطينيي مناف لشؤون أمر فتح وهو أعضاءتنفرد في السيطرة على قطاع غزة وتقوم بحجز 
فنحن مع الوحدة الفلسطينية .  الوحدة الوطنية وال حاجة لنا لمزيد التفسير أصولفاالثنان ال يحترمان

 تشترك اشتراكا كامال أنلفصائل يجب  بين كل الفصائل وليس بين حماس وفتح فقط فكل اإليهاندعو 
 ال نرى نجاحا مرتقبا لمثل هذا األسباب بحوار شامل حول سلطة هذين الفريقين ولهذه إال يأتيوهذا لن 

 أن الطرف اآلخر فكيف في مثل هذه الحالة أجندةجندة كل طرف منهما مختلفة عن أ أنالحوار فال ننسى 
 تواصل حصارها وتستمر في بناء وزرع إسرائيلل وهو الوضع الذي يجع.  اتفاقإلىيتوصال 

 بعقد مجلس وطني وانتخاب لجنة المأزق نخرج من هذا أنوال بد . المستوطنات في الضفة الغربية
  ".تنفيذية كقيادة للوحدة الوطنية

 اجتماعا منتظرا في بداية الشهر القادم أنعلن فاروق القدومي أما بشان المؤتمر السادس لحركة فتح أ
وقال القدومي عن الدول العربية  .في عمان سوف يحدد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر) يونيو/ زيرانح(

 الضرورة أن ترحيبا لكنها ترى أبدتهناك بعض الدول العربية " استعدادها الحتضان المؤتمر أبدتالتي 
 في عمان سيحدد ذلك  االجتماع القادم المنتظرأن اللجنة واعتقد أعضاء يكون هناك وفاق بين أنتقتضي 

  ".األسئلةوسيجيب على مثل هذه 
  20/5/2009 شمال أفريقيا، –جريدة الصواب 

  
  هي حكومته ويجب عدم عرقلة عملهافياض بأن حكومة عباس يبلغ األحمد  .3

 رئيس كتلة فتح  أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 21/5/2009القدس العربي، نشرت 
عباس من أجل مناقشة الخالف الذي الرئيس محمود  عن اجتماعه باألربعاءعلن  أمدالبرلمانية عزام األح

وأضاف  .فياض مشاورات مع كتلة فتح البرلمانيةسالم حصل حول تشكيل الحكومة، وعدم إجراء 
التقيت للمرة الثانية بالسيد الرئيس، والمشاورات ما زالت مستمرة من أجل "األحمد، في تصريح صحافي 

 الفلسطينية األنباءوتابع في تصريح نشرته وكالة  ."ل اآلثار التي رافقت عملية تشكيل الحكومةمعالجة ك
 أن يتم استكمال هذه المشاورات - زيارة واشنطن-نأمل بعد عودة السيد الرئيس من جولته : الرسمية

  .وحل المسألة من كافة جوانبها
بلغ رئيس كتلة فتح  أالرئيس عباس أن وكاالتلونقالً عن ارام اهللا، من  21/5/2009الخليج، وأضافت 
كشفت  و.ن هذه الحكومة هي حكومته ويجب عدم عرقلة عملها بأي شكل من األشكالأالبرلمانية ب

وجود مشاورات بين عباس واألحمد لتالفي أي خلل في العالقة مع " الخليج"ـمصادر في حركة فتح ل
 الستثمار الخالفات العلنية بين الكتلة والحكومة، مع الحكومة الجديدة وقطع الطريق على أية محاوالت

  .ظهور مؤشرات تالقي بين حركتي فتح وحماس على معاداة الحكومة
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وأكد النائب عن الكتلة محمود العالول أن الخالفات التي نشبت مع فياض سببها الطريقة التي جرى 
 استبعد التحالف مع حماس إلسقاط التعامل فيها مع مؤسسات وأطر فتح والتي اتسمت بالتجاهل، لكنه

  .حكومة فياض
  

  تواصل التحريض على الحكومة الجديدة يؤدي ألعمال عنف: أمن السلطة محذراً عباس .4
ذا إربعاء بأنه  األ"القدس العربي"رجحت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ : وليد عوض- رام اهللا

 األراضينفس الوتيرة الحالية فان تواصل التحريض على الحكومة الجديدة من قبل حركة فتح ب
وحسب المصادر التي طلبت عدم  . في المرحلة المقبلة" العنفوأعمالالقالقل "الفلسطينية قد تشهد بعض 

 بخطورة التحريض الذي يواصله تيار واسع األمنية األجهزة علما من قبل أحيطذكر اسمها فأن عباس 
 .وأجهزتهاي ذلك التحريض ألعمال عنف ضد الحكومة  يؤدأن وإمكانيةفي فتح ضد الحكومة الجديدة، 

 طلبت من عباس التدخل بشكل سريع لوقف التحريض على األمن أجهزة أن إلىشارت المصادر أو
  . على حد قول المصادر"قيادات من الوزن الثقيل داخل فتح"الحكومة الجديدة من قبل 

  21/5/2009القدس العربي، 
  

  حكومة الجديدةال القانوني يثبت بالقانون عدم شرعية  مستشار هنية":صحيفة فلسطين" .5
أثبت محمد عابد المستشار القانوني لرئيس الوزراء إسماعيل هنية بنصوص القانون األساسي  :غزة

الجديدة التي أدت اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني " حكومة رام اهللا"الفلسطيني عدم قانونية 
نسخة " فلسطين"وأكد عابد في بيان صحفي تلقت . عباس مساء أول من أمسمحمود ) المنتهية واليته(

األصول الدستورية أو ال تخضع إلجراءاتها، تكون حكومة "عنه، أمس، أن أي حكومة ال تتوافر فيها 
وذكر ". فاقدة لشرعيتها الدستورية، ومغتصبة لصفة ليست معقودة لها أو ألشخاصها، وتسأل عنها قانونياً

ون ينص على تقديم رئيس الوزراء المكلف طلباً لعقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي للتصويت أن القان
وبين أن القانون أعطى ألعضاء المجلس  .بالثقة على الحكومة مسبوقاً بعرض البيان الحكومي للمناقشة

جوزت لعدد حيث "، "77"التشريعي الحق في التقدم بطلب لحجب الثقة عن الحكومة طبقاً ألحكام المادة 
عشرة أعضاء من المجلس الحق في التقدم لرئيس المجلس بطلب لحجب الثقة عن الحكومة أو بأحد 

وأكد أن القانون األساسي لم يحدد سقفاً زمنياً محدداً لوالية الحكومة أو مدتها،  ".الوزراء بعد استجوابه
وأشار إلى أن السقف  . من القانون "36" بنفس السقف الزمني المحدد لوالية رئيس السلطة في المادة 

الزمني للحكومة يبدأ من تاريخ نيل الثقة من المجلس التشريعي، وتستمر في أدائها لمهامها لحين بدء 
  .والية المجلس الذي يتم انتخابه من الشعب الفلسطيني

  21/5/2009صحيفة فلسطين،  
  

  صراع داخل فتح حكومة فياض تكرس االنقسام وتفاقم ال": فلسطينيونسياسيون" .6
 تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سالم أن سياسيون فلسطينيون أكد.):  ب.ف.ا( –رام اهللا 

وقال المحلل السياسي مهدي عبد الهادي ان التشكيلة  .فياض سيكرس االنقسام بين الضفة الغربية وغزة
قسام ما بين الضفة الغربية وغزة، من ستفاقم الصراع داخل حركة فتح، وستجذر االن"الحكومية الجديدة 

 تشكيل إن"ضاف عبد الهادي أو ". في غزةوأخرىخالل وجود حكومتين واحدة في الضفة الغربية 
الحكومة في هذا الوقت بالذات لن يكون نوعا من الضغط، بل هو استفزاز للمشاركين في الحوار الجاري 

وقال  ".فأكثر أكثر لم تعمقها إنهذه الحكومة في حلها  تسهم أنفي القاهرة، والخالفات القائمة اكبر من 
المضي بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس عباس دون اعتبار للحوار القائم بتقديري نوع من "عبد الهادي 

  ".العناد السياسي والهروب من مجابهة الواقع
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 ألقت داخلية أزمة أصالتعيش " فتح إنوقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح النائب محمود العالول 
 في حركة فتح تلقي ظاللها أزمةهناك  "وأضاف".  على الحكومة، وليس العكساإلعالن آليةبظاللها على 

 وأوساطان الكتلة البرلمانية ألى إشار أو ".األزمةعلى كل شيء، وبعض القوى تحاول استثمار هذه 
  .عد الحوار ما بإلى عن الحكومة اإلعالن داخل فتح كانت تفضل تأجيل أخرى

 هذه الحكومة لن تقدم شيئا جديدا للشعب إن"وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة 
وقال  ". بثقة المجلس التشريعيأصالالفلسطيني كونها استمرارا لحكومة فياض السابقة التي لم تحظ 

وقال ". وأوروبية ريكيةأمما جرى هو توسيع للحكومة التي كانت قائمة، نتيجة لضغوط  ":خريشة
اعتقد ان الظروف باتت مهيأة الن يعقد المجلس التشريعي جلسة عادية بحضور نواب فتح  ":خريشة

بتقديري "أضاف لكنه ".  المرسوم الصادر عن الرئيس عباسوإلغاءوحماس لمناقشة هذا الوضع الخطير، 
  ". تعقد مثل هذه الجلسةأنانه من الصعوبة 

  21/5/2009الدستور، 
  

  تجاهل فياض ملفي األسرى والالجئين خضوع للسياسات األمريكية واإلسرائيلية: غزة .7
قال وكيل وزارة األسرى والمحررين محمد الكتري إن خلو حكومة رام  :فاطمة الزهراء العويني – غزة

ئيلي تجاهل للنضال الفلسطيني ولألسرى القابعين في سجون االحتالل اإلسرا"اهللا  من وزارة األسرى هو 
تحاول طمس أي أمر يتعلق بالقضايا " سلطة رام اهللا"وبين أن  ".الذين دافعوا عن القضية وحق العودة

األسرى ممثلون عن نضالنا دفعوا حياتهم وشبابهم من أجل التحرير وإقامة الدولة " :الوطنية، قائال
ككل، التي لم يتم طرحها الفلسطينية وتجاهلهم في الحكومة يأتي ضمن سياسة التجاهل لقضية األسرى 

في المفاوضات السابقة وفق الرؤى األمريكية واإلسرائيلية من خالل بعض القوى التي تخضع لهم في 
أن يتم إحالة ملف األسرى إلى وزارة " فلسطين"وتوقع الكتري في تصريحات لـ ".السلطة الفلسطينية

ة باألسرى الذين يجب أن تبقى  تخصيص وزارة خاصإلىأخرى كالشئون االجتماعية مثال، داعيا 
  .قضيتهم حاضرة في حياتنا اليومية

إن الحكومة الوحيدة التي اهتمت " ":فلسطين"عاطف عدوان بين لـ.ون الالجئين السابق دؤوزير ش
وأشار إلى أن استثناء  . ثم بعد ذلك ألغيت الوزارة في حكومة الوحدة،"العاشرة"بقضية الالجئين هي 
ضية من تشكيلته الحكومية يعود لكون هذه القضية ال تأخذ االهتمام الالزم من قبل سالم فياض لهذه الق

خاصة أن الرئيس عباس المنتهية واليته كان قد صرح قبل ذلك بأن القضية بحاجة إلى "  سلطة رام اهللا"
ول من بمعنى أنه ال يطالب  بعودة الالجئين بل يريد أن يجلس المتحاورون ليتفاوضوا ح"حل متفق عليه 

وأعرب عن  ".يحق له العودة من عدمه وأعداد العائدين ويرى أن الخوض في هذه القضية سابق ألوانه
ون الالجئين في المنظمة التي ال تقدم لهم شيئا وال ؤاعتقاده بأن هذا الملف سيظل موكال إلى دائرة ش

 الدائرة كما دأبوا على ذلك غير إلىيتعدى ما تفعله بعض األنشطة الروتينية، معتبرا أن إعادة هذا الملف 
من شعبنا الذي يعاني في العراق وسوريا واألردن ولبنان وفي % 60منطقي ألن الالجئين يمثلون 

واعتبر أن فياض بتجاهله لهذا الملف ال يريد إدخال  .األراضي المحتلة بينما هذه الدائرة تتاجر بمعاناتهم
  . ا وفق الرؤية األمريكية واإلسرائيليةنفسه في هذه القضايا التي يتم التعامل معه

  21/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

 ومهمتها األساسية إنهاء االنقسام" امتياز"الحكومة شرعية بـ :الهباش .8
 محمود الهباش تشكيل . وصف وزير األوقاف والشؤون الدينية في رام اهللا د: محمد األسطل-غزة 

، مؤكداً أن البند األول على برنامج الحكومة هو إنهاء "يازامت"الحكومة الفلسطينية الجديدة بالشرعية بـ
الشرعية، حتى يستعيد الوطن وحدته السياسية " حضن"االنقسام الفلسطيني وإعادة قطاع غزة إلى 
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:  في أعقاب أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية في رام اهللا"القدس"وقال لـ .والجغرافية
شكل كامل باعتبارها تتبع الرئيس قانونياً، وهو الذي أقال حكومة الوحدة الوطنية بعد الحكومة شرعية ب"

انقالب حركة حماس في قطاع غزة، وشكل حكومة تسيير األعمال ثم شكل الحكومة الجديدة، وذلك في 
يك في وال يجادل أحد يعتد بالقانون في هذا الشأن، أما التشك: "وأضاف". إطار حقه الدستوري والقانوني

وأكد الهباش  ".شرعية الحكومة وقانونيتها، فهي عبارة عن محاوالت إلحباط برامجها التنموية والتحررية
أن برنامج الحكومة السياسي هو برنامج الرئيس الفلسطيني بكل مكوناته، باعتباره برنامج منظمة 

حكومة التي تسير وفقاً التحرير الذي تم إقراره في وقت سابق، والرئيس هو المرجعية السياسية لل
لتوجيهاته، معتبراً أن إنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية تشكل المهمة األساسية للحكومة منذ 

 .اليوم األول لبدء عملها
  20/5/2009القدس، فلسطين، 

 
   الجديدة فياض استالم وتسليم لعدد من الوزراء في حكومةمراسم .9

فقد تسلّم أحمد . ستالم وتسليم عدد من الوزراء في الحكومة الجديدةجرت، أمس، مراسم ا: رام اهللا
مجدالني، أمس، مهامه وزيراً للعمل، مشيراً إلى أنه عايش تأسيس الوزارة منذ قيام السلطة الوطنية، 
معرباً عن اعتزازه لتوليه منصب وزير فيها؛ إلدارة مهام الوزارة؛ وطالب المديرين العامين ورؤساء 

  .بإعداد خطة لمائة يومالوحدات 
كما جرت، أمس، مراسم االستالم والتسليم في وزارة األشغال العامة واإلسكان، بين الوزير السابق كمال 

  . محمد إشتية، بحضور الوكالء المساعدين والمديرين العامين.حسونة والجديد د
 .وزارة الزراعة من قبل دوجرت في مقر وزارة الزراعة، برام اهللا، أمس، مراسم تسلم وتسليم حقيبة 

  . محمود الهباش الوزير السابق، إلى إسماعيل دعيق بحضور
ونظمت وزارة الشؤون االجتماعية في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا، أمس، حفالً تكريمياً لمحمود الهباش؛ 

استقبال الوزيرة لمناسبة انتهاء مهام عمله وزيراً للشؤون االجتماعية وتكليفه حقيبة األوقاف، واحتفلت ب
  .الجديدة ماجدة المصري

كما جرت في مقر وزارة األوقاف والشؤون الدينية أمس، مراسم تسلم وتسليم حقيبة وزارة األوقاف 
  .والشؤون الدينية من قبل الشيخ جمال بواطنة الوزير السابق، إلى الوزير محمود الهباش

مس، حفالً لتكريم الوزير السابق محمد كمال كما نظّمت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أ
  .مشهور أبو دقة كوزير جديد. حسونة، واستقبال د

 21/5/2009األيام، فلسطين، 
  

  تشرف عليها سلطة رام اهللا" مخططات تخريبية وأعمال تجسس"لدينا أدلة عن :  غزةداخلية .10
وزير الداخلية في  أن حلوتضياء الك، غزة نقالً عن مراسله في 20/5/2009الجزيرة نت، نشر موقع 

الحكومة الفلسطينية المقالة فتحي حماد كشف عن معلومات تمتلكها وزارته عما أسماه مخططات تخريبية 
وقال حماد إن هذه  .موجودة في أدراج المسؤولين في السلطة برام اهللا ينتظر أن تنفذها بقطاع غزة

ن تأثيرها في المجتمع الغزي، وحمل السلطة المخططات مكشوفة وتعمل حكومته على ضربها والتقليل م
وأوضح حماد في حوار مع الجزيرة نت إنهم على  . في حرب غزة"إسرائيل"مسؤولية االشتراك مع 

  .خصومة مع تيار في فتح منقاد ألجندة أميركية وإسرائيلية
القريب،  حربا جديدة ضد قطاع غزة في المنظور "إسرائيل"وفي موضوع آخر، استبعد حماد أن تشن 

واعتبر في الوقت نفسه أن المناورات العسكرية المرتقبة في إسرائيل محاولة للضغط على المقاومة، غير 
  .أنه استبعد أن تؤثر فيها
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مشروع نهضة تقوده حماس وفصائل "وعن الحوار الداخلي، برر عدم تقدمه بالحديث عن مشروعين، 
، ونوه إلى أن حركته تحاول إنقاذ هذا التيار "ة فتحأخرى، ومشروع استسالم وأمركة يقوده تيار من حرك

  .وإعادته إلى صوابه، وفق قوله
حماد اتهم الوزير   أن ضياء الكحلوت،غزة نقالً عن مراسلها في 21/5/2009العرب، قطر، وأضافت 

ماس  عن غزة والمقاومة والحكومة التي تقودها ح"إسرائيل"ـالسلطة الفلسطينية بتقديم معلومات مجانية ل
وقال  . هذه المعلومات لضربة استباقية ضد قطاع غزة وحماس"إسرائيل"في القطاع، متوقعاً أن تستغل 

نحن نعيش في خطر شديد وتآمر يومي، األجهزة األمنية تقوم على حفظ األمن واألمان، لدينا أدلة " حماد
قل إلى إسرائيل بل إلى جهات على أن المعلومات التي تطلبها السلطة من المتعاونين معها في غزة ال تن

استخبارية أميركية وحتى أجهزة عربية، إذن نحن نعيش في ظل سماء أمني مغلق تماما ال بد أن نتحرك 
 ."للحفاظ على المقاومة وحياة الناس والحفاظ على عدم اختراق الساحة الفلسطينية

 لجنة األمن والداخلية في إسماعيل األشقر مقرر أن غزةمن  21/5/2009السبيل، األردن، وجاء في 
المجلس التشريعي الفلسطيني، كشف أن األجهزة األمنية في غزة ضبطت ملفات أمنية خطيرة، بحوزة 

وأوضح األشقر في تصريحات أمس األربعاء، أن هذه  .كوادر من فتح كانوا ينوون تهريبها إلى رام اهللا
كوادرها، والمساجد التي يداومون على الملفات األمنية تحدد مواقع بيوت قيادات حماس في غزة و

الصالة فيها، باإلضافة إلى احتوائها على معلومات مغلوطة عن مواقع مدنية تزعم أنها عسكرية، الفتًا 
وأشار إلى أن األخطر من ذلك أنه تم الكشف من  .إلى أن هذه الممارسات تحمل مدلوالت خطيرة جدا

فات التي ضبطت وصلت إلى األجهزة األمنية في الضفة خالل التحقيقات، عن أن المعلومات والمل
إن مقولة أشكنازي إن : "وقال .الغربية بطريقة ما، والتي قامت من جانبها بتسليمها إلى العدو الصهيوني

السلطة قاتلت مع الجيش الصهيوني في غزة، تأكدت اآلن وبشكٍل جلي وواضحٍ، وقد ثبت أن السلطة 
، مؤكدا عرض ما تم الكشف عنه من "عدو الصهيوني، وهذا أمر في غاية الخطورةكانت يدا من أيادي ال

فتح، في حوار القاهرة وأمام المسؤولين  تدوينٍ للمعلومات والبيانات، عن قادة الحركة ومواقعها على وفد
 .المصريين

  
  يجسم غير شرعب لمشاركتهم بل خارجون على القانون أوقفناهم ليسوا وزراء من: النونو .11

 وزيرين في الحكومة أمس الحكومة منعت أنأكد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة 
وقال للصحافيين في  .الفلسطينية في رام اهللا برئاسة سالم فياض من مغادرة القطاع باتجاه الضفة الغربية

 عاديين أشخاصاًم ليسوا وزراء بل نحن ال نقر بشرعية الحكومة في رام اهللا وهؤالء الذين أوقفناه": غزة
وشدد  ."وهم خارجون على القانون لمشاركتهم في تشكيل جسم غير شرعي ومحاولة اغتصاب السلطة

 الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة وتشكيل حكومة توافق وطني تنهي إلنجاحالنونو على السعي 
 .يةاالنقسام وتحقق المصالحة بعيدا عن تشكيل حكومة غير شرع

 21/5/2009القبس، 
  

   الضفة للمشاركة في مؤتمر نسائيإلى فلسطينية من السفر 90منع األمن ي: غزة .12
منع جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة أمس :  فتحي صباح-غزة 

لى مدينة إ "ايريز"عبر حاجز  امرأة من أعضاء االتحاد العام للمرأة الفلسطينية من مغادرة قطاع غزة 90
ومن بين .  عاما20ًرام اهللا للمشاركة في المؤتمر العام لالتحاد الذي يعقد للمرة األولى منذ أكثر من 

األعضاء أبرز شخصيات الحركة النسوية الفلسطينية وقياديات في الصف األول لفصائل منظمة التحرير 
 رام اهللا، من دون إلىعضاء من الفصائل بالتوجه وبعد جدال مع رجال األمن، سمح لأل. الفلسطينية

  ."ضرورات أمنية"وبررت وزارة الداخلية هذا االجراء بـ. أعضاء فتح، األمر الذي رفضنه جميعاً
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مريم أبو . وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو االتحاد العام للمرأة د
شوا حقائبهن اليدوية وصادروا بطاقات الهوية الخاصة باألعضاء،  أن رجال األمن فت"الحياة"دقة لـ

 مقر األمن الداخلي في غزة للمراجعة، األمر الذي إلىومنعوهن من السفر وطلبوا منهن التوجه الحقاً 
 بطاقات إرجاع حين إلىوأوضحت أن ممثالت االتحاد قررن االعتصام أمام الحاجز . رفضنه جميعاً

 أنهن قررن فض االعتصام والعودة أدراجهن بعد وعد من المراقب العام لوزارة إال الهوية الخاصة بهن،
المحامي جميل سرحان ) ديوان المظلم (اإلنسان قالداخلية حسن الصيفي لمدير الهيئة المستقلة لحقو

ووصفت أبو دقة قرار المنع بأنه . بإعادة بطاقات الهوية من خالله، ومن دون مراجعة األمن الداخلي
، وطالبت حكومتي غزة ورام "تكريس لالنقسام، وجزء من المناكفات السياسية المقيتة بين حماس وفتح"

  ."بوقف هذه المهزلة والمناكفات"اهللا 
انتهاك للحق في حرية التنقل والسفر واإلقامة "ودان سرحان منع وفد االتحاد من السفر، ووصفه بأنه 

 "الحياة"وشدد لـ. " والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ذات العالقةالتي كفلها القانون األساسي الفلسطيني،
  ."ال يجوز منع أي مواطن من ممارسة هذا الحق إال بموجب قرار قضائي"على أنه 

 بضرورات أمنية بعدما اإلجراءات اتخاذ هذه "الحياة" الغصين لـإيهابوبرر الناطق باسم وزارة الداخلية 
  ."خيراً أ رام اهللاإلىئق أمنية خطيرة لدى قياديين من فتح أثناء مغادرتهم ضبطت األجهزة األمنية وثا"

  21/5/2009الحياة، 
  

  مخيم نهر الباردعادة إعمار إل  المخطط التوجيهي اللبنانيةمرتاحون إلقرار الحكومة: زكي .13
 ،د السنيورةفؤا اللبناني  بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء]ممثل منظمة التحرير في لبنان [كد عباس زكيأ
ترحيب الشعب الفلسطيني عموما وأهلنا المهجرين "في الذكرى السنوية الثانية لحرب مخيم نهر البارد، و

من مخيم نهر البارد، بصدور قرارات الحكومة اللبنانية بشأن إقرار المخطط التوجيهي وإقرار االستمالك 
رارات حدا للمعاناة الكبيرة التي عاشها لقد وضعت هذه الق: "وقال زكي ". المخيمإعمار إعادةوإجازة 

 القليلة المقبلة جاء ترجمة مباشرة وإثباتا األيام في اإلعمارولعل بدء عملية إعادة . أهلنا في المخيم
 األولىللصدقية التي تعاملت بموجبها الحكومة اللبنانية من قبل الرئيس السنيورة والوزراء منذ اللحظة 

 التزمت الحكومة اللبنانية ما تعهدته على لسان الرئيس السنيورة أي الخروج لنكبة مخيم نهر البارد حيث
  .قت والعودة المؤكدة والبناء الحتميؤالم

 رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان والحكومة اللبنانية وقائد الجيش إلىبالشكر والتقدير "وتوجه 
 الفلسطيني -ر البارد والى لجنة الحوار اللبناني  المختصة في شأن مخيم نهواألمنيةوالقيادات العسكرية 

 واألجنبية وللدول العربية الشقيقة األونروابرئاسة السفير خليل مكاوي، وكذلك بالشكر والتقدير لوكالة 
الصديقة التي قدمت المساعدات وساهمت في تخفيف معاناة أهلنا ومثلت ردا على المشككين في إعادة 

ونروا والدول  الفلسطيني واأل-نا المشتركة مع الحكومة ولجنة الحوار اللبناني وان مسيرت. إعمار المخيم
 بيوتهم وقد شيدت إلى المخيم أهل وهي عودة أال األسمى اإلنسانيةالمانحة من اجل انجاز المهمة 

  ".األصول وتم تعويضهم خسائرهم بفعل التدمير للمخيم وذلك وفق أفضلبمواصفات 
  21/5/2009المستقبل، 

  
  الحملة الدولية لفك الحصار الحترام حكومته حقوق اإلنسان  منتلقى رسالة شكريهنية  .14

رئيس الحملة الدولية لفك  تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أمس، رسالة شكر من: غزة
ر فيها عن تقديره لشخصه إياد السراج عب.الحصار عن غزة، ومدير برنامج غزة للصحة النفسية د

: وجاء في رسالة السراج ".لما أبدوه من احترام لحقوق اإلنسان وبنود القانون"وألعضاء الحكومة ) يةهن(
إننا نعتبركم نموذجاً وقائداً يضرب المثل للناس جميعاً في احترام حقوق اإلنسان والقانون والذي هو "



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1441:         العدد       21/5/2009الخميس  :التاريخ

وأكد على أن  ".للنظامالطريق األمثل إلرساء النظام والعدالة وكسب قلوب الناس وإعطاء الشرعية 
الحكومة قامت بأعمال جليلة وعظيمة لتثبيت األمن واألمان ورفع الظلم وإرساء القيم األخالقية والحفاظ "

ودينها وأخالقها تحرضها على الدفاع ) الحكومة(واجبها " ، وعبر عن اعتقاده أن"على مكونات المجتمع
نسان بوقف االعتقال السياسي والدفاع عن حرية عن القانون والحريات الخاصة والعامة وعن حقوق اإل

أتقدم إليكم بالتحية واإلكبار على قرار حكومتكم الصائب والشجاع باإلفراج عن : "وأضاف ".التعبير
  ".المواطن محمود قنن

  21/5/2009صحيفة فلسطين، 
 

  هنية يعزي مبارك بوفاة حفيده .15
تعزية إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك، بعث رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أمس، برقية : غزة

باسمي وباسم الحكومة الفلسطينية وباسم الشعب الفلسطيني " : وقال هنية في رسالته،بوفاة حفيده األكبر
أتقدم لفخامتكم وللعائلة الكريمة بخالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بوفاة حفيدكم الطفل محمد عالء 

ن يتغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم فخامة أ "هنيةودعا  ".حسني مبارك
  ".الرئيس حسني مبارك، ووالدي الطفل والعائلة الصبر والسلوان

  21/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  مرتين ونتمنى أن تعالجها في النسخة الثالثة" منظمة التحرير"مصر عالجت : أبو مرزوق .16
لسياسي لحركة حماس موسى أبـو مـرزوق فـي تـصريح خـاص               نائب رئيس المكتب ا    قال: دمشق
ال يستطيع أحد أن ينكر أن مصر كانـت ومـا           ): "5-20(اليوم األربعاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ

زالت من أهم الدول التي تهتم بالشأن الفلسطيني، وأن مصر لها السبق في قصة منظمة التحريـر عـام                   
 في نسخة منظمة التحرير الثانية، ونأمل أيـضا         1969لسطيني عام   ، وهي التي عالجت الوضع الف     1964

  ".أن تعالج مصر نسخة منظمة التحرير الثالثة
وحول تصريحات مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان بفرض حلول إلنجاح الحوار الـوطني؛              

لملـف الفلـسطيني،    أوضح أبو مرزوق أنه ليس غريبا أن يكون لمصر وجهة نظر معينة في ما يخص ا               
وأن تسعى إلى تحقيقها، مؤكدا أنه ال يمكن فرض حلول على األطراف المتحاورة؛ حيث إن الحل بهـذه                  
الحالة سيكون على غير قناعة، ولن يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ومصلحة األطراف المتحاورة التي              

  .تعكس مصلحة الوطن
إن : "ون فتيالً لتفجير األوضاع من جديـد، قـائالً        واعتبر أبو مرزوق أن فرض حلول على الحوار سيك        

كالم السيد الوزير لم يفهم منه أنه يريد إجبار األطراف على حلٍّ معين، ولكنه أعطى رسالةً واضحةً بأن                  
  ".الحوار ال يمكن أن يستمر إلى ما ال نهاية

حـوار التـسوية مـع      ال تعرف في لغة السياسة إال المفاوضات؛ حيـث إن           " فتح"مشيرا إلى أن حركة     
االحتالل لديها مستمر، والحوار داخل البيت الفتحاوي لتوحيد الصفوف الداخليـة مـستمر أيـضا دون                

فـي  " فـتح "حسم القضايا، وأن يكون منهج      " حماس"التوصل إلى نتائج في أية قضايا، بينما تريد حركة          
  ".تهم المليئة بالمفاوضاتمجرد حوارات لالستمتاع بحيا"الحوار هو الوصول إلى نتائج، وليس 

  20/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  وعباس ال يريد االتفاق.. بالضفة اعتراف بالحكومة التي تشكلت لن يكون هناك: أبو مرزوق .17
صرح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بدمشق بأنه لـن يكـون                : القاهرة

  . بالحكومة التي تشكلت الثالثاء في رام هللا بالضفة الغربيةهناك أي اعتراف من جانب الحركة
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إن عباس أصال ال يريد االتفاق، بل       : وقال أبو مرزوق في تصريحات هاتفية مع وكالة األلمانية بالقاهرة         
يريد انهيار الوضع في قطاع غزة وإعادة السيطرة عليه بطرق ال عالقة لها بالقانون وال بنتائج انتخابات                 

التشريعي وأي مشاورات أو اتفاقات وأي خروج على إرادة الشعب لن يغير الواقع شيئا وسيمثل               المجلس  
  .إضافة جديدة للشقاق والخالف

ونفى أبو مرزوق ما تردد عن وجود مشاكل في العالقة بين حركة حماس وسـوريا واحتماليـة انتقـال                   
ع بهذا الكالم إطالقا وال توجد مشاكل       المكتب السياسي من العاصمة السورية دمشق لطهران قائال لم أسم         

  .مع سوريا
  21/5/2009القدس العربي، 

  
  حماس تنفي ما تردد عن إزاحة مشعل ألبو مرزوق .18

صرح مصدر بحماس بأن الخبر الذي نشرته الثالثاء إحدى الصحف الكويتية عن إزاحة مـشعل لنائبـه                 
  .عليق عليهموسى أبو مرزوق عار تماما عن الصحة بل وسخيف وال يستحق الت

ولفت المصدر إلى ترؤس أبو مرزوق لوفد الحركة للقاهرة خالل جلسات الحوار الوطني الـذي اختـتم                 
  .أمس األول االثنين

وفيما يتعلق بتقييمه للجولة الخامسة من الحوار الوطني الفلسطيني وتحديد مصر لتـاريخ الـسابع مـن                 
: د إشكاليات حقيقة للحوار الوطني الفلسطيني قائال      يوليو موعدا لتوقيع االتفاق أكد أبو مرزوق وجو       /تموز

على الرغم من التقدم في بعض القضايا لكن اليزال هناك مسائل أساسية لم يحدث بها تقدم وأعتقـد أنـه          
بدون إحراز تقدم في هذه المسائل ال يمكن أن يتم توقيع االتفاق خاصة حينما تكون القضايا العالقة متعلقة                  

  .ف الحكومةبالملف األمني ومل
يوليو إذا لم يحـدث تقـدم فـي         /وردا على سؤال حول إمكانية عدم مشاركة حماس في السابع من تموز           

القضايا العالقة أوضح أبو مرزوق إن حماس لن تقاطع الحوار ولكن أعتقد أنه سيكون هنـاك حـوارات                  
دث فال أعتقد أنه يوجد تاريخ      الحقة قبل هذا التاريخ ونرجو أن يتم التقدم في تلك الملفات ولكن إذا لم يح              

  .مقدس
  21/5/2009القدس العربي، 

  
  "محاولة لعرقلة الحوار الوطني المتعثر اصال"تشكيل الحكومة الجديدة : الشعبية .19

جددت الجبهة الشعبية موقفها الرافض لحكومة فياض، وقال رباح مهنـا عـضو   : غزة ـ اشرف الهور 
، الفتا الـى ان توقيـت       "عرقلة الحوار الوطني المتعثر اصال    محاولة ل "المكتب السياسي ان هذه الحكومة      

  ".خاطئ وسيئ"االعالن عنها 
عائق للحـوار   "وقال ان تنظيمه رفض المشاركة في هذه الحكومة لسببين االول كونه يرى ان الحكومة               

والثاني ان برنامج عمل الحكومة ضار بالشعب الفلسطيني وهو يعتمد علـى مـشروع خطـة خارطـة                  
 ". السيئة السمعةالطريق

  21/5/2009القدس العربي، 
  

  "جاء وفق حسابات شخصية"قدورة فارس يعد قرار كتلة فتح مقاطعة حكومة فياض الجديدة  .20
علق قدورة فارس احد قادة حركة فتح بالضفة الغربية في تصريح صحافي على : رام اهللا ـ وليد عوض 

جـاء وفـق    " فياض الجديدة قـائال ان القـرار         قرار كتلة حركته في المجلس التشريعي مقاطعة حكومة       
تعكـس حالـة    "واشار فارس الى ان مقاطعة كتلـة فـتح للحكومـة            ". حسابات شخصية وليست حركية   

  ".اضطراب داخل فتح
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ومن جهته رفض عيسى قراقع احد كوادر فتح الذي رفض اداء القسم القانوني كـوزير فـي الحكومـة                   
ـ  الجديدة توضيح االسباب التي دفعته لذ      ال اريـد الحـديث عـن       "االربعـاء   " القدس العربي "لك، وقال ل

  ".الموضوع حاليا
ـ     عن الحديث حول امتناعه عن اداء القسم القانوني للحكومـة          " القدس العربي "واشار قراقع في اعتذاره ل

الثالثاء امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى ان هناك مشاورات داخل الحركة تجري حاليا لتـسوية                
  .المور وانهاء الخالف داخل فتح حول الحكومة التي تعود الى عباس الذي يعتبر القائد العام لحركة فتحا

  21/5/2009القدس العربي، 
  

  اإلسرائيليينين بل جاءت وفقاً لرؤية ورغبات يحكومة فياض ال تمثل الفلسطين: أسامة حمدان .21
ـ  أكد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان في حديث         : يدب أن الحركـة أجـرت     " السبيل" خاص ل

المسار كان ايجابياً في تلك الحوارات، لكن ربمـا هنـاك           "حوارات ايجابية مع األردن مؤخراً، وقال ان        
  ".جهود خارجية الفشال هذه الحوارات وافشال التقارب بين الطرفين

ريصة أيضاً على   حريصة جداً على عالقات طيبة مع األردن، كما هي ح         "وأكد حمدان أن حركة حماس      
  ".ذات األجواء مع بقية محيطها العربي

أكـد حمـدان أن     " دولة فلسطينية قائمة  "وحول ما أثير مؤخراً من طرح اسرائيلي يتعلق باعتبار األردن           
كانت تقوم منذ السابق على فكرة ترحيل الفلسطينيين من أرضـهم  " حل الدولتين"الرؤية االسرائيلية بشأن  

هم في مكان آخر من هذا العالم، أما رؤية حماس فكانت وال زالت تقوم على فكـرة                 وتركهم يقيمون دولت  
اقامة الدولة الفلسطينية على األرض الفلسطينية، ورفض كل طرح يم بحق عودة الالجئين جميعـاً الـى                 

  .بالدهم
ـ               ى أرضـهم   وفرق حمدان بين فكرة عودة الالجئين الى الدولة الفلسطينية، وبين فكرة عودة الالجئين ال

ومنازلهم التي أخرجهم منها االحتالل، حيث أشار الى أن حماس ال يمكن أن تقبل بأي طـرح يتجاهـل                   
  .عودة كل الالجئين الى بالدهم، التي يقصد بها أرض فلسطين

ـ    تقييم أولي عاجل وسريع لظـروف ونتـائج   "عن قيام حركة حماس باجراء  " السبيل"كما كشف حمدان ل
األخيرة على قطاع غزة، وذلك خالل الشهر األول من انتهاء الحرب، اضـافة الـى               الحرب االسرائيلية   

  ".تقييم شامل وموسع تقوم به الحركة حالياً لدراسة مجريات الحرب وما آلت اليه األوضاع
: ، مضيفاً "نريد اجراء هذا التقييم ألخذ العبر والدروس، واتخاذ الالزم في المستقبل          : "وأوضح حمدان قائالً  

  ". يظن أننا دخلنا في مرحلة استرخاء وراحة بعد الحرب فهو مخطئمن"
هذه الحكومة صنعت مشكلة "وتعليقاً على تشكيل حكومة سالم فياض الجديدة في رام اهللا اعتبر حمدان أن            

بدالً من حلها، ألن حماس ليست وحدها المعترضة على هذه الحكومة وعلى طريقة تشكيلها وانما حركتا                
  .، ما يعني أنها ال تمثل أحداً" الشعبية أيضاً، وعدد آخر من التنظيمات الفلسطينيةفتح والجبهة

 21/5/2009السبيل، األردن، 
  

  المصالحة الحقيقية تبدأ على األرض في فلسطين: أسرى حماس .22
 الدور الـذي    ، في بيان،  باركت الهيئة العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل الصهيوني          :نابلس

به مصر في لم الشمل الفلسطيني، وإنهاء حالة االنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي              تضطلع  
      فـي حـال     - ال قـدر اهللا    -كل تلك الجهود والمساعي قد تبوء بالفـشل       "حماس وفتح، لكنها اعتبرت أن 

 لتقـديم أي    وأكَّدوا موقف حركتهم الـرافض     ".استمرت األوضاع الميدانية على ما هي عليه في فلسطين        
  .تنازالت من شأنها أن تمس بحق المقاومة أو تجرمها

 20/5/2009إخوان أون الين، 
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  وتعزيز االنقسام الفلسطيني  تهدف إلفشال الحوار المنعقد في القاهرةتصريحات دايتون: فصائل .23
أجمعت فصائل فلسطينية على أن تصريحات الجنرال األمريكـي كيـث            :تقرير مصطفى حبوش  / غزة
ن تهدف إلفشال الحوار الفلسطيني المنعقد في القاهرة، وتعزيز االنقسام الفلسطيني، مشددين علـى              دايتو

  .ضرورة سيادة السلطة في بناء أجهزتها األمنية ومنع أي تدخالت خارجية
مشير المصري على أن تصريحات دايتـون تـدلل         " حماس"أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية       و

على تفاصيل العمل األمني في الضفة الغربية المحتلة، مـشدداً علـى أن             ) إسرائيل(كا و على هيمنة أمري  
األجهزة األمنية أصبحت أداة رخيصة بيـد اإلدارة األمريكيـة وأن وظيفتهـا حمايـة أمـن االحـتالل             

  .اإلسرائيلي
دريبها وبناء الكليات   إن الواليات المتحدة األمريكية تقدم األموال لألجهزة األمنية وتقوم بت         :"وقال المصري 

  ".الحربية لها وهي مدركة أنها ستأتي بثمارها في تنفيذ المخططات المعادية وحماية أمن االحتالل
نحن ال  نشعر باالرتياح لوجود جنرال أمريكي في         : " من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام        

ها أن تقوم بحماية والدفاع عن الشعب الفلـسطيني         منطقتنا وفي تعامله مع األجهزة األمنية التي يفترض ب        
ـ    ". أن تصريحات الجنرال األمريكي دايتون تهدف إلى تعزيـز االنقـسام           " فلسطين"وأوضح في حديث ل

  .الفلسطيني وإفشال الحوار المنعقد في القاهرة
ون جـاء لتنفيـذ     بدوره، أوضح الدكتور رباح مهنا القيادي في الجبهة الشعبية أن الجنرال األمريكي دايت            

  .الشق األول من خطة خارطة الطريق والذي يهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها
إن الدخول إلى القضية    : " من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني تيسير محيسن          

وتقطيع أوصال الضفة المحتلـة     الفلسطينية من خالل بناء المؤسسة األمنية مرفوض لتكريس االستيطان          
  ".وزيادة االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومحاربة المقاومة 

  21/5/2009صحيفة فلسطين، 
 

  حكومة رام اهللا تعكس الرغبة في إفشال الحوار : الصاعقةمنظمة  .24
عنهـا رسـمياً،    اعتبرت منظمة الصاعقة في غزة، تشكيل حكومة جديدة في رام اهللا، التي أعلـن                :غزة

تعبيراً عن وجود رغبة من قبل بعـض        " الثالثاء، بالتزامن مع انعقاد جلسات الحوار الوطني في القاهرة          
قيادات رام اهللا وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس في إفشال أي جهد إلنجاح الحـوار وتحقيـق                  

  ".المصالحة الوطنية
إن مراهنات قيادة رام اهللا على الدعم األمريكي والغربي       " :وقال المسئول في التنظيم محيي الدين أبو دقة       

مشيراً إلى أن ما حدث يكشف      ، "واإلسرائيلي يعكس مدى انحرافهم عن مسيرة النضال الوطني الفلسطيني        
في تحقيق أجندة إسرائيلية أمريكية مشتركة للقضاء علـى المـشروع           ) قيادة رام اهللا  (عن مدى تورطهم    
  .الوطني الفلسطيني

  21/5/2009حيفة فلسطين، ص
  

  قياديون فلسطينيون ينتقدون توقيت تشكيل حكومة فياض    .25
اعتبرت فصائل فلسطينية تشكيل حكومة جديدة من قبـل الـرئيس الفلـسطيني             :  ضياء الكحلوت  - غزة

محمود عباس برئاسة سالم فياض في الضفة الغربية عرقلة للحوار الداخلي ومحاولـة لتـأزيم الواقـع                 
  .ي الصعبالفلسطين

إسماعيل رضوان إن إعالن الحكومة غير شرعي وغير قـانوني،           حماس وقال القيادي البارز في حركة    
ويمثل ضربة قاصمة وقاسية لكل الجهود الرامية إلنهاء االنقسام والتوصل إلى تحقيـق وحـدة وطنيـة                 

  .فلسطينية
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البتزاز والضغوط األميركية   خضوع ل "واعتبر رضوان اإلعالن بمثابة نسف لجهود الحوار والمصالحة و        
، موضحاً أن التوقيت يعكس حقيقة رفض الـسلطة الفلـسطينية           "الساعية لعدم تحقيق المصالحة الداخلية    

  .ورئيسها محمود عباس للحوار ومحاولته نسفه وإجهاضه
وأوضح رضوان أن اإلعالن سيلقي بظالل سلبية على أجواء الحوار الوطني، مبيناً أنه إعالن عملي من                

  .قبل السلطة في رام اهللا لفشل الحوار الوطني قبل إنهاء المتحاورين المناقشات وجوالت الحوار
ورأى رضوان أن مقاطعة فتح للحكومة الجديدة تعكس مدى األزمة التي تعيـشها الحركـة والخالفـات                 

المـشاريع  باتجاه  ) فتح(الداخلية فيها، ومحاولة الرئيس عباس خطف حركة التحرير الوطني الفلسطيني           
  .األميركية والتساوق مع مشاريع االحتالل الصهيوني

ومن جهته، شدد مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة رباح مهنا على أن اإلعالن عن حكومة فيـاض                  
  .محاولة لعرقلة الحوار الوطني المتعثر أصال، معتبراً أن توقيت اإلعالن خاطئ وسيئ

ه الحكومة لسببين أساسيين األول أننا نرى في الحكومـة عائقـا        نحن رفضنا المشاركة في هذ    "وقال مهنا   
للحوار والثاني أن برنامج عمل الحكومة ضار بالشعب الفلسطيني وهو يعتمد على مشروع خطة خارطة               

  ".الطريق السيئة السمعة
إلى الوحدة  ويعتقد مهنا أن مقاطعة فتح للحكومة الجديدة تنبع من رغبة الحركة في إنهاء االنقسام والعودة                
  .الداخلية، آمالً أن ينجح الحوار الفلسطيني بشكل ينهي االنقسام ويعيد الوحدة إلى شطري الوطن

وبدوره أكد القيادي البارز في حركة الجهاد خالد البطش أن تشكيل الحكومة خطوة ستعوق الحوار، وهي                
 االنقسام في جـوالت الحـوار   مرفوضة في هذا التوقيت الذي يسعى فيه قياديون من حماس وفتح إلنهاء         

  .بالقاهرة
وقال البطش إنه من األفضل للسلطة الفلسطينية أن تدفع باتجاه إنجاح الحوار ال أن تشكل حكومة جديدة،                 
مؤكداً أن المطلوب فلسطينياً هو إنهاء االنقسام وسرعة تشكيل حكومة توافق فلسطينية ال تكرس االنقسام               

  .بل تنهيه
أشرف جمعة فقال في تصريحات صحفية إن حركته قررت مقاطعة حكومة فيـاض             أما القيادي في فتح     

اعتراض فتح يأتي   "وقال جمعة إن   ".ألن تشكيلها بهذه الطريقة غير قانوني     "ولن تدعمها ولن تمنحها الثقة      
على الطريقة التي شكلت بها الحكومة، وإنه لم يتم التشاور مع القيادات في الحركة بخصوص التـشكيل                 

  ".ري الجديدالوزا
 20/5/2009الجزيرة نت، 

   
   في سجون أمن السلطة في الخليل ها يظهر معاناة عناصراًتقريرحماس تعرض  .26

عرض تقرير وزعه المكتب اإلعالمي لحركة حماس في الضفة الغربيـة بعـضا مـن صـور                  :الخليل
 لـرئيس الـسلطة     وأحداث التعذيب التي يتعرض لها أسرى الحركة في سجون األجهزة األمنية التابعـة            

  ".محمود عباس"المنتهية واليته 
خليـة  "نسخة عنه، أمس، نماذج التعذيب التي تعرض لها عناصـر           " فلسطين"وتناول التقرير الذي تلقت     

وعددهم خمسة من كتائب القسام في سجون األجهزة األمنية في الخليل، بعد اكتـشاف عالقـتهم                " ديمونا
  .  مدينة ديمونابالعملية االستشهادية التي وقعت في

وبين التقرير أن أجهزة السلطة حاولت إلصاق تهمة العمالة لقائد الخلية وائل البيطار بهدف النيـل مـن                  
  .صموده، قبل أن تقوم بنقله مؤخرا إلى سجن أريحا، بعد فشلها في تلفيق التهمة له

  21/5/2009صحيفة فلسطين،   
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  ء مغادرة القطاعندد بمنع األمن في غزة عشرات النساتالشعبية  .27
الحكومة مريم أبو دقة منع . اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د :غزة

ممثالت االتحاد العام للمرأة الفلسطينية من المغادرة إلى رام اهللا للمشاركة في الفلسطينية المقالة في غزة 
ءاً من المناكفات السياسية المقيتة بين حركتي مؤتمره الخامس الذي يعقد غداً تكريساً لالنقسام، وجز

أبو دقة المعتصمة على معبر بيت حانون حكومتي غزة ورام اهللا بوقف هذه  .وطالبت د ".فتح"و" حماس"
  .المهزلة وهذه المناكفات

 20/5/2009قدس برس، 
  

  التصعيد اإلسرائيلي يأتي في سياق ابتزاز حماس: رضوان .28
إن هذا التصعيد الصهيوني " "قدس برس"لوكالة " حماس"يادي في حركة قال إسماعيل رضوان الق :غزة

الهمجي يهدف إلى خلط األوراق السياسية على الساحة الفلسطينية، ويهدف كذلك إلى موجة جديدة من 
التصعيد التي يسعى من خاللها العدو الصهيوني إلى عدم االستقرار في المنطقة والى نية مبيتة إلشعال 

إلعطاء " حماس"واعتبر أن هذا التصعيد يأتي في سياق ابتزاز ". هة على ساحة قطاع غزةفتيل المواج
  .تهدئة من جانب واحد

 20/5/2009قدس برس، 
  

  على االعتداءات اإلسرائيليةسرايا القدس تتوعد بالرد  .29
برد من "لي بأن يقابل التصعيد اإلسرائي" سرايا القدس"الناطق باسم " أبو أحمد"توعد :  فتحي صباح-غزة 

هناك تصعيداً صهيونياً مستمراً من خالل القصف اليومي لبعض المناطق وعلى "، وقال إن "المقاومة
المقاومة سترد "وأضاف أن ". حدود الشواطئ، وما يحدث في الضفة الغربية من تهويد وتوسيع استيطان

  ".على العدوان في الوقت والمكان المناسبين
  21/5/2009الحياة، 

  
  " البارد مخيم نهر حرب "تحيي الذكرى الثانية لـل الفلسطينية في لبنان الفصائ .30

لمناسبة الذكرى الثانية الندالع  أصدر المسؤول السياسي لحركة حماس في بيروت، رأفت مرة، بياناً
تي الشعب الفلسطيني دفع ثمناً غالياً جراء األزمة ال"، أشار فيه الى ان في لبنان، " البارد مخيم نهرحرب"

 ألفا من أبنائه، وضرب حياته االقتصادية واالجتماعية، 45ظهرت نتائجها في تدمير المخيم وتهجير 
ودعا البيان القوى األمنية اللبنانية الى اتخاذ خطوات ". إضافة الى اإلضرار بالعالقة اللبنانية الفلسطينية

القيود عن أبنائه، وتسهيل الحركة فاعلة وعاجلة للتخفيف من االجراءات األمنية حول المخيم، وتخفيف 
  .التجارية للمواطنين الفلسطينيين واللبنانيين

مهرجاناً سياسياً، أعقبته مسيرة جابت شوارع مخيم البارد، بمشاركة " الجبهة الديموقراطية"ونظمت 
 أمين وألقيت للمناسبة كلمات لكل من. ممثلي الفصائل واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات االجتماعية

سر لجان حق العودة، عبد اهللا ديب، ومسؤول الجبهة في الشمال اركان بدر، فطالبا األونروا بتحسين 
 . ظروف العيش للنازحين في المنازل المؤقتة وتوسيع خطة الطوارئ واإلغاثة لمساعدة النازحين

 خالله المشاركون وفي مخيم البداوي أقامت الديموقراطية اعتصاماً أمام مكتب مدير األونروا، رفع
وتحدث في مستهله مسؤول الجبهة . األعالم والرايات والالفتات التي تؤكد على حق العودة الى المخيم

في مخيم البداوي عاطف خليل، الذي رحب بقرار الحكومة اللبنانية بالموافقة على قانون تعديل استمالك 
لهدر وتأمين االقساط لطالب البارد أراضي الجزء القديم من المخيم، ودعا األونروا الى وقف ا

 . الجامعيين، إضافة إلى رفع بدل اإليجار للعائالت النازحة إلى مئتي دوالر أميركي في الشهر
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وأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال بياناً دعا الى تشكيل مرجعية فلسطينية 
ماً وابناء البارد خصوصاً، وطالب بتكثيف الجهود من اجل موحدة في لبنان لمعالجة قضية الالجئين عمو

  . تسريع عملية اإلعمار
ونظمت جبهة اليسار الفلسطيني في منطقة صيدا لقاء تضامنياً في مخيم عين الحلوة، بحضور ممثلين عن 

مخيم الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع األهلي والمنظمات النسائية والشبابية وفعاليات ووجهاء ال
وألقى عضو قيادة الجبهة الشعبية ابو وسيم كلمة جبهة اليسار الفلسطيني الذي تعهد . وشخصياته الوطنية

التحركات الجماهيرية التضامنية سوف تتواصل في كافة مخيمات لبنان حتى تحقيق المطالب المحقة "بأن 
  ". بال مماطلة وتالعب بمشاعر الناس

 21/5/2009السفير، 
  

   بوفاة حفيده  الرئيس المصري حسني مباركحماس تعزي .31
 .تقدمت حركة حماس بالتعزية من الرئيس المصري محمد حسني مبارك بوفاة حفيده الطفل محمد              :غزة

بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقـدره، تتقـدم حركـة المقاومـة            : "وقالت الحركة في بيان تعزية صدر أمس      
لرئيس حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وابنـه         بأحر التعازي إلى فخامة ا    " حماس"اإلسالمية  

المولى " حماس"ودعت حركة    ".محمد عالء حسني مبارك   / الكريم عالء حسني مبارك لوفاة فقيدهم الطفل      
  .عز وجلَّ أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

  21/5/2009صحيفة فلسطين، 
  

  إطالق عملية السالم بما فيها المسار السوري فوراً وبال شروط مسبقة :نتنياهو .32
 نتنياهو للصحافيين في مطار بن غوريون قرب اإلسرائيليةرئيس الحكومة  قال:  أسعد تلحمي-الناصرة 

: اضافو". كان هناك اتفاق على ضرورة البدء فورا بعملية السالم: "تل أبيب لدى عودته من واشنطن
قلت انني مستعد لبدء محادثات سالم فورا مع الفلسطينيين، وبالمناسبة مع السوريين أيضا وطبعاً من "

ال بد أن ) على المسار الفلسطيني(لكنني أوضحت أن أي تسوية سلمية : "، واضاف"دون شروط مسبقة
رة السالم لتدخل اليها دول معنية بتوسيع دائ"وتابع ان اسرائيل ". تجد حلوالً لحاجات اسرائيل االمنية

في االسابيع : "وقال". عربية اضافية، وعلى الدول العربية ان تعطي مقابال من اآلن لقاء هذه المشاركة
  ". وااليام القريبة المقبلة، سنبدأ مفاوضات مع االميركيين من خالل طواقم عمل في كل هذه النقاط

ل انه توصل خالل زيارته الى تفاهم يقضي بأن الهدف وتطرق نتنياهو الى الملف النووي االيراني، وقا
واضاف ان . المشترك السرائيل والواليات المتحدة هو منع ايران من تطوير قدرات نووية عسكرية

  .الطرفين توصال الى تفاهم بأن السرائيل الحق في الدفاع عن نفسها
  21/5/2009الحياة، 

  
  حل صبياني وغبيبأنه " حل الدولتين"مستشارو نتنياهو يصفون  .33

حل صبياني وغبي لمشكلة " الدولتين"وصف أحد مستشاري نتنياهو أن حل  : وكاالت- القدس المحتلة
العبرية اإللكتروني عن رون دريمر المستشار اإلعالمي " يديعوت"ونقل موقع صحيفة . معقدة أكثر بكثير

.  يأخذوا هذه الخطة معهم إلى واشنطنلنتنياهو قوله إنه يوجد خطة سياسية لدى نتنياهو لكن مستشاريه لم
بعد " إسرائيل"التي ستبقى بأيدي "وقال مسؤول كبير في حاشية نتنياهو إن االستيطان في الضفة والقدس 

  وأشار مستشارو نتنياهو إلى أنه خالل الزيارة للواليات المتحدة لم يتم ". التوصل إلى اتفاق، سيستمر
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وان اإلدارة األمريكية وافقت على استئناف المفاوضات " ادل أوراق عملتم تب"وإنما " تقديم خطة سياسية"
  .والسلطة من دون شروط مسبقة" إسرائيل"بين 

  21/5/2009الخليج، 
  

  لن تتخلى عن القدس الشرقية للفلسطينيين: نائب نتنياهو .34
ن اإلسـرائيلي   أكد نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم في البرلمـا         :  وكاالت -القدس المحتلة 

عن القدس الشرقية   " لن تتخلى "أمس، إن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو         ) الكنيست(
أمـس إن   " الكنيـست "وقال شالوم الذي ينتمي إلى حزب الليكود المتطرف بزعامة نتنياهو           . للفلسطينيين

وأضاف في جلسة خاصة لالحتفـال       ".ابقةالقدس محمية بموجب سياسة الحكومة الحالية والحكومات الس       "
  ".لن يتم تقسيم القدس"القدس، وفقا للتقويم العبري إنه " إعادة توحيد"بالذكرى السنوية لما تسميه إسرائيل 

  21/5/2009الغد، األردن، 
  

  تعبير الدولتين لشعبين ال يعدو كونه شعاراً خالياً من أي مضمون: وزير إسرائيلي .35
إن تعبير الدولتين للشعبين ال يعدو كونه شعاراً        :" بنيامين نتنياهو ، يولي ادليشتاين       قال الوزير في حكومة   
إن الحكومة الحالية ملتزمة باالتفاقات الدولية التـي        :"وأضاف في مقابلة إذاعية      ".خالياً من أي مضمون   

  ".ةوقعتها حكومات سابقة ، بينها اتفاقات تم التوصل إليها خالفاً لموقف الكتل اليميني
لم تعتبر قط اتفاقاً دولياً ، مشيراً إلـى أن          " خارطة الطريق "وأوضح الوزير اإلسرائيلي مع ذلك أن خطة        

  . الحكومة اإلسرائيلية السابقة برئاسة ارئيل شارون كانت قد أرفقت بها أربعة عشر تحفظاً عندما تبنتها
  21/5/2009الدستور، 

  
  "ال يمكن اقتالعها من قلوب الناس لكن  يمكن إسقاط حكم حماس في غزة: ديسكن .36

يمكن إسقاط حكـم حركـة      "قال رئيس مخابرات االحتالل اإلسرائيلي يوفال ديسكن، إنه         : القدس المحتلة 
، مدعياً أن الحركة تواصل التزود بـأنواع        "حماس في قطاع غزة لكن ال يمكن اقتالعها من قلوب الناس          

  . مسمختلفة من السالح، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية أ
، "ال مفر من إسقاط حكم حمـاس فـي غـزة          "، أن ديسكن يعتقد بأنه      "إسرائيل اليوم "وأوضحت صحيفة   

فضالً عن ذلك قدر    : "وأضافت. مضيفة أنه صرح بذلك أمام أعضاء لجنة الخارجية واألمن في الكنيست          
 فـي قطـاع     رئيس المخابرات بأن ال أمل في إجراء سياسي ناجع مع الفلسطينيين طالما تسيطر حماس             

  ".غزة
تعمل بنشاط على إعادة بناء منظومتها العسكرية، التـي      " اإلرهاب"حماس ومنظمات   "وحسب ديسكن فإن    

ـ     ". رصاص مصهور "تضررت في أثناء حملة      في القطاع يحاولون   " المخربين"كما قال إن من وصفهم ب
ي يتيح لهم ضرب مدن غوش       كم، األمر الذ   45أن يجلبوا كل الوقت سالحاً صاروخياً أدق لمسافة تفوق          

  . دان
 قذيفـة   332 صاروخاً مضاداً للطائرات إلـى القطـاع، و        46وحسب أقواله، فمنذ بداية السنة تم تهريب        

 صاروخ مضاد   39 قطعة سالح خفيفة ورشاشات،      220 قذيفة صاروخية من أنواع مختلفة،       37هاون، و 
وأثنى رئـيس   . ات إلنتاج المواد المتفجرة    طن من الكيماوي   61 طن من المواد المتفجرة و     17للدبابات، و 

المخابرات على الجهود المصرية إلحباط التهريب، مشيراً إلى أن قوات األمن المصرية تبدي تحسناً في               
  . نشاطها في أرجاء سيناء

  21/5/2009صحيفة فلسطين، 
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  ضمانات اميركية حول مواصلة برنامج مضاد للصواريخ: "إسرائيل" .37
 على ضمانات اميركية لمواصلة برنامج صاروخ مضاد إسرائيل حصلت : ف ب ا -القدس المحتلة 

واكد المتحدث  .حسب ما ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت، "ارو"للصواريخ من طراز 
باسم وزارة الدفاع االسرائيلية شلومو درور ان اسرائيل حصلت على هذه الضمانات موضحا ان اللقاء 

، وخالل لقاء سنوي بين كبار مسؤولين من وزارة الدفاع االسرائيلية والبنتاغون ".اسابيعقبل عدة "جرى 
النسخة الجديدة من هذه ، 3حصلت اسرائيل على ضمانات تتعلق بمواصلة التعاون وتمويل ارو 

واضاف ان مسؤولين اسرائيليين اعربوا عن خشيتهم قبل اللقاء ان  .حسب الموقع، الصواريخ البالستية
تخلى ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما عن هذا المشروع السباب سياسية وتجارية على حساب ت

  .مشاريع اميركية محددة
  21/5/2009الحياة، 

  
  نتنياهو يهدي أوباما كتاباً ملغماً بالكراهية للعرب والمسلمين .38

مـن رئـيس    " مفخخة وملوثة "تلقى الرئيس األمريكي باراك أوباما هدية        : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
بنيامين نتنياهو، على شكل كتاب محشو بمضامين تقدح بالعرب وتشهر بهم، وذلك            " اإلسرائيلي"الوزراء  

  .قبيل مخاطبة أوباما العالمين العربي واإلسالمي خالل زيارته المرتقبة للقاهرة
العبرية أمس أن نتنياهو عمل بنصيحة المؤرخ الصهيوني ميخائيل أورن، وقدم كتاب " هآرتس"وكشفت 

 ووضع 1867للكاتب األمريكي الشهير مارك توين الذي زار فلسطين عام " متع من الديار المقدسة"
والمتعطشين الملوثين والقذرين "كتابه الذي ينضح بالكراهية والعداء للعرب والمسلمين، حيث وصفهم ب
  ".للدماء، والجهلة، والمتخلفين والمدمنين على التفاهات والمعتقدات الخرافية

يبدو أن نتنياهو والسفير المستقبلي في واشنطن أورن قد اعتقدا بأن الكتاب سينال ": "هآرتس"وقالت 
  ".إعجاب أوباما

 جشعهم وتهربهم المنهجي من ورغم أن الكتاب يتضمن أيضاً بعض الكلمات المعادية لليهود كالحديث عن
من المناسب تقديم الكتاب كهدية، ألن توين "الخدمة العسكرية في البلدان التي يقيمون بها، وجد أورن أنه 

أعرب عن أسفه الحقاً واعتذر لليهود وأشاد بحكمة العنصر اليهودي أجمل العناصر البشرية في 
  ".المعمورة

  21/5/2009الخليج، 
  

  اء على المستوطنات العشوائية في الضفةباراك يتعهد بالقض .39
 أن وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك عقـد         "يديعوت"ذكرت صحيفة   :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

ابلـغ رؤسـاء    وامس اجتماعا مع رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، لبحث موضوع االسـتيطان،             
ن خالل تسوية االمر عبر المفاوضـات، واذا لـزم          المستوطنات انه يجب اخالء هذه التجمعات وذلك م       

االمر سنقوم باستخدام القوة الخالء هذه التجمعات، وابلغهم انه ال يجب اختراق القانون داخل اسـرائيل                
ويجب العمل وفق القوانين وقرارات الحكومة وقد استمر االجتماع في مكتب وزارة الجيش في تل ابيب                

  .لمدة ساعة وربع بين الطرفين
  21/5/2009الرأي، األردن، 

  
   الفلسطينيلألمن تبحث طلبا لنقل السيطرة على مدينة بالضفة "اسرائيل" .40

 قالت مصادر في جيش اإلحتالل اإلسرائيلي امس إنه يبحث طلـب االدارة األميركيـة               -القدس المحتلة   
لمـصادر أن اإلدارة  وأضـافت ا  . بنقل السيطرة على احدى المدن الفلسطينية للسلطة الوطنية الفلسطينية       
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ومن المـدن   . األميركية راغبة في تكرار تجربة تسليم السيطرة على مدينة جنين لقوى األمن الفلسطينية            
  .المرشحة لنقل السيطرة فيها قلقيلية وطولكرم

وحسب المصدر، فإن الجنرال كيث دايتون، المنسق االميركي األمني في المنطقة والمشرف على تدريب              
  . ألمن الفلسطينية راغب بتكرار تجربة نقل السيطرة في جنينالشرطة وقوى ا

وقال مصدر أمن إسرائيلي إن إسرائيل تدرس إمكانية السماح لعناصر في قوى األمن الفلسطينية الـسفر                
  .للتدرب في أعقاب نجاح قوى األمن الفلسطينية بفرض النظام في جنين

  21/5/2009الدستور، 
  

   باحتالل القدس"الكنيست"ل النواب العرب يقاطعون احتفا .41
القائمـة  'قررت الكتل البرلمانية الثالث الناشطة فـي الـشارع العربـي،            : زهير اندراوس  -الناصرة  
، 'التجمـع الـوطني الـديمقراطي     '، و 'الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة   '، و ' العربية للتغيير  -الموحدة

 للكنيست في ذكرى احتالل القدس وفق التقويم العبري،         مقاطعة الجلسة الخاصة التي عقدتها الهيئة العامة      
 الكتل الثالث بيانا مشتركا قالت      وأصدرت). االسم العبري لمدينة القدس   (' يوم يروشاليم 'وما يطلق عليه    

، الذي هو   'يوم يروشاليم ' قررت عدم المشاركة في جلسة الكنيست الخاصة بمناسبة ما يسمى بـ             أنهافيه  
وتابع البيـان المـشترك     . ية المتطرفة، ويعكس االجماع الهدام لكل عملية سالم حقيقية        يوم للثرثرة القوم  

ان يوم يروشاليم هو احياء لذكرى دموية، يوم تم احتالل القدس الشرقية بالقوة العسكرية وسـفك                : قائال
ا لعاصمة الدولة   الدماء، ان اليوم الحقيقي للقدس هو اليوم الذي ينتهي فيه احتالل القدس الشرقية، وتحوله             

الفلسطينية المستقلة التي ستقوم حتما الى جانب اسرائيل، وعلى اسس التطور واحترام االمـاكن الدينيـة                
  .للمدينة

  21/5/2009القدس العربي، 
  

  األمن اإلسرائيلي يخضع البابا للتفتيش": معاريف" .42
اإلسرائيليين في مطار بن العبرية أن رجال األمن " معاريف"كشفت صحيفة : عبد القادر فارس -غزة 

وأضافت أنه ورغم طول . غوريون أخضعوا بابا الفاتيكان ومرافقيه للتفتيش قبل مغادرتهم المنطقة
النقاش وحدته والحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها وحاشيته، أصر رجال األمن في مطار بن غوريون 

 زيارته لألراضي الفلسطينية في جهاز على تفتيش الهدايا التي تلقاها بندكيتس السادس عشر خالل
وقالت إن أفراد الحاشية والصحفيين المرافقين له لم يسلموا من اإلجراءات األمنية، . التفتيش اإلشعاعي

حيث اصطف العشرات من المرافقين والصحفيين قبيل إقالع الطائرة وخضعوا الستجواب وتفتيش، كما 
سطين التي نقشت على حجر استقدم من طبريا وحزام مع تم فحص الهدايا الفلسطينية مثل خريطة فل

إنه في بداية ": "معاريف"وقالت . مفتاح يعتبر رمزاً لحق العودة الفلسطيني وغيرها من الهدايا الرمزية
 .األمر رفض المرافقون فكرة التفتيش وكاد أن يتطور النقاش الطويل إلى حادثة دبلوماسية

  21/5/2009عكاظ، 
 

   والسياسياألمني حكم حماس في غزة كشرط لتحسن الوضع بإسقاطلب عوزي ديان يطا .43
 القـومي   األمـن  السابعة عن جنرال االحتياط ورئيس مجلـس         اإلسرائيلية نقلت القناة    -القدس المحتلة   

 والسياسي ما دامت حركة     األمنيقوله انه لن يكون هناك تحسن في الموضوع         " عوزي ديان  "اإلسرائيلي
 ديان ان هناك خطر حقيقي من سيطرة حماس علـى الـضفة              وأضاف .اع غزة حماس تسيطر على قط   

  . حكم حماس في قطاع غزةإلنهاءالمحتلة مما سيشكل تحوال كبيرا في المنطقة مطالبة بضرورة التحرك 
  19/5/2009 ،وكالة سما
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  صابة جنديين إسرائيليين في قلقيلية برصاص شرطي فلسطينيا .44
ن من جنوده ورجل شرطة فلسطيني واحد اصيبوا بجـراح فـي تبـادل              قال الجيش االسرائيلي إن جنديي    

وجاء في بيان اصدره الجيش االسرائيلي      . الطالق النار وقع في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية يوم االربعاء         
ان المواجهة بدأت عندما اطلق الشرطي الفلسطيني النار على قوة اسرائيلية كانت تقـوم بمداهمـة فـي                  

  . البلدة
 فلسطينيا بتهمة التورط في اعمال عنـف اسـتهدفت          26نت القوات االسرائيلية قد القت القبض على        وكا

  . الدولة العبرية في مداهمات شملت عددا من البلدات في الضفة
  20/5/2009بي بي سي 

  
 غزة تتعرض ألعنف قصف منذ انتهاء الحرب عليها .45

فجر أمس أعنف غاراته على قطاع غزة منذ انتهاء شن سالح الجو اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية و: غزة
إذ أغارت طائرات حربية على عدة أهداف في . الماضي) كانون الثاني( يناير 17الحرب األخيرة في 

أنحاء متفرقة من القطاع، وأغارت الطائرات أيضا على منطقة الشريط الحدودي بهدف تدمير أنفاق 
 .التهريب

ت ألقت قنابل ضخمة تزن الواحدة منها طنا وذات قدرة ارتجاجية، على وذكر شهود عيان أن أربع طائرا
وبعد . الشريط الحدودي، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بمنازل تقع على مسافة بعيدة من المنطقة

ساعة من ذلك هاجمت طائرات األباتشي سوق السيارات المركزية جنوب شرق مدينة غزة، بعدد من 
  . األمر الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من مبنى السوق، "هيل فاير"صواريخ 

وفي ساعات الفجر األولى قصفت طائرات هليكوبتر عددا من ورش الحدادة وسط القطاع، وفي شارع 
 شرق مخيم جباليا، مما أسفر عن تدمير عدد كبير من الورش "جبل الريس"يافا بمدينة غزة وفي منطقة 

 .وإصابة شخص
  21/5/2009الشرق األوسط، 

  
   تعمل على بناء حي لليهود في قلب يافا العربية"جمعية متطرفة" .46

 لبحث المناقـصة    اإلسرائيلية جلسة مستعجلة للجنة الداخلية      أمس عقدت   : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
. فاالتي فازت بها جمعية إيموناة التابعة لمجموعة من اليهود المتطرفين لبناء حي يهودي في قلب مدينة يا                

عفو إغبارية نشهد هذه األيام في يافا هجمة ترانسفيرية هوجاء من قبل جمعية لمتطرفين              . وقال النائب د  
يهود تحمل إسم إموناة، تقدمت للمناقصة المذكورة بهدف االستيطان على قسيمة أرض من المفروض أن               

ذه الجمعية مـن وراء ذلـك   تعد إلسكان المواطنين العرب في يافا أصحاب األرض األصليين، وتهدف ه     
  .تعكير األجواء بين السكان اليهود والعرب في يافا

  21/5/2009الرأي، األردن، 
  

   السياحة في البلدة القديمة بالقدس"تشجيع"لـخطة إسرائيلية  .47
 مليـون   150ببلورة خطة عمل بلغت تكاليفهـا       " السلطة لتطوير القدس  "بادرت ما تسمى    : القدس المحتلة 
وتشمل الحملة فـتح المحـال التجاريـة     .جيع السياحة في البلدة القديمة في ساعات المساء       شيكل بغية تش  

  . وتنظيم مسارات للمشي في ساعات المساء، ومشروع إضاءة ضخم
  21/5/2009الدستور، 
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  "حرب البارد " تحيي الذكرى الثانية لـ في لبنانالمخيمات الفلسطينية .48
.  والمناطق، أمس، الذكرى السنوية الثانية لحرب مخيم نهر الباردأحيت المخيمات الفلسطينية في بيروت

الحكومة اللبنانية واألونروا إلى رفع المعاناة   كلمات تدعوتخللهافأقيم عدد من التجمعات واالعتصامات، 
 . عن النازحين واإلسراع في عملية إعادة إعمار المخيم

 21/5/2009السفير، 
  

   400 صنفا من السلع لغزة من أصل 34ال االحتالل يسمح بإدخ": تقرير" .49
 المعابر، وينفذه مركز التجـارة      أداءذكر تقرير يعده بشكل شهري مشروع متابعة        :  اشرف الهور  -ة  غز

 حصارها المـشدد علـى      إسرائيل فرضت   أن ان عدد السلع المسموح بدخولها منذ        "بال تريد "الفلسطيني  
 يكـون   أن سـلعة دون     34 لم يتجاوز الــ      2007عام  من ال ) يونيو(القطاع منذ منتصف شهر حزيران      

، ما يعني انه ممكن في اليوم       "التناوب" هذه السلع يتم بـ      إدخال أنوبين التقرير    .للسلعة الواحدة مشتقات  
 من السلع المندرجة فـي قائمـة الـسلع          أخرى أصناف عشر سلع وفي اليوم التالي       إدخال يتم   أنالواحد  

 كانت تسمح قبل فرض الحـصار       إسرائيل أنوذكر التقرير    .سموح بدخولها ضمن عملية تدوير للسلع الم    
  .  سلعة، كل سلعة يندرج ضمنها عشرات السلع االخرى400 نحو إدخال

 بفـتح   أمـس  سمحت   إسرائيل البضائع الى قطاع غزة ان       إدخال رائد فتوح منسق لجنة      أعلنفي السياق   
  .معبرين تجاريين، إلدخال كميات مقلصة من السلع

  21/5/2009القدس العربي، 
  

  لليهود% 1مقابل % 3عدد المقدسيين يزداد بنسبة : "معهد استيطاني" .50
 أشارت معطيات صادرة عن معهد تابع لجهات استيطانية في القدس المحتلـة،             :وكاالت -القدس المحتلة 

في حـين أن    للمستوطنين،  % 1، مقابل   %3إلى أن عدد الفلسطينيين في المدينة ارتفع خالل عام بنسبة           
 ألف مـستوطن، مقابـل      200عدد المستوطنين اليهود في األحياء االستيطانية في القدس المحتلة تجاوز           

وتصدر هـذه المعطيـات      .48 آالف فلسطيني من فلسطينيي      10 ألف فلسطيني، من بينهم حوالي       268
 اإلسـرائيلي لـذكرى     سلطات االحتالل " تحييه"الذي  ) يوم القدس " (يوم يروشاليم "بمناسبة ما يسمى بـ     

احتالل المدينة وفق التقويم العبري، وفرض القانون اإلسرائيلي عليها، وهو إجراء لم تعتـرف بـه دول                 
 761وحسب هذه المعطيات، فإن في القدس المحتلة والقدس الغربية كوحدة واحدة، حوالي              .العالم قاطبة 

ن في أحياء استيطانية ضخمة، بدءا من        ألف منهم يستوطنو   200 ألف يهودي،    492ألف نسمة، من بينهم     
المستوطنات المحاذية لمدينتي بيت لحم وبيت جاال جنوبا، وصوال إلى األحياء االستيطانية فـي شـمال                

  .القدس والقريبة من رام اهللا المحتلة
 آالف فلـسطيني مـن      10 ألف فلسطيني من بينهم حـوالي        268وفي المقابل يعيش في القدس المحتلة       

، إن ظاهرة هجرة اليهود من المدينة مستمرة، فقد غادرها في        "يروشاليم"ويقول معهد    .48لـ  فلسطينيي ا 
 يهودي، ولكن من أجل التوضيح فإن الغالبيـة         13600 شخص، فيما هاجر إليها      18500العام الماضي   

طـط  الساحقة جدا من اليهود الذين يغادرون المدينة يتجهون لالستيطان في مستوطنات منها ما هـو مخ               
  .لضمه إلى القدس المحتلة الحقا، إضافة إلى مستوطنات مخصصة لليهود األصوليين

من جهة أخرى فإن المعطيات تكشف سياسة تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني في المدينة إذ يتضح                
من األطفال الفلسطينيين يعيشون دون خـط       % 74من العائالت الفلسطينية و   % 67من هذه المعطيات أن     

  .رالفق
  21/5/2009الغد، األردن، 
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  تظاهرة بحرية للصيادين في غزة احتجاجا على استهدافهم المتكرر من قبل االحتالل .51
نظمت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة امس تظاهرة بحرية انطلقت من ميناء غزة               : غزة

سياسة القرصـنة   "جاجهم على   شارك فيها عشرات الصيادين بقواربهم اتجاه عرض البحر تعبيرا عن احت          
  .التي تتعرض للصيادين في عرض البحر" اإلسرائيلية

  21/5/2009الدستور، 
  

  يعترفون بالدولة اليهودية 48 من عرب %41 ":معاريف"استطالع لـ .52
 في المائة فقط    41 أنالحالي  من الشهر    19 قالت صحيفة معاريف العبرية في تقرير استطالعي لها يوم        

 في العيش في دولة يهودية وديمقراطية، هذا مـا يتبـين مـن    إسرائيل يعترفون بحق  إسرائيلمن عرب   
 .  والذي يجريه في جامعة حيفا البروفيسور سامي سموحا        2008 اليهودية للعام    -جدول العالقات العربية    

 بلغ معدل العرب الذين اعترفوا بحق اسرائيل في العيش كدولة يهوديـة وديمقراطيـة               2003في العام   و
  .  في المائة بان الكارثة لم يكن لها وجود28 ادعى 2006 في المائة ، وفي العام 65,6

 رجل وامرأة ، يشكلون عينة تمثل الـسكان العـرب فـي             700 ، اجري في اوساط      2008جدول العام   
 ، والمقارنة بين المعطيات     2003الجدول ينشر بهذه الصيغة منذ      ). بما في ذلك الدروز والبدو    (اسرائيل  

وحسب البروفيسور سموحا ، فان نكران الكارثة في اوساط عرب اسـرائيل تتجـاوز              . تبين ميل التشدد  
  . لم تحصلبأنها الثانوي ، ادعوا - في المائة من ذوي التعليم العالي37االوساط المختلفة، حيث ان 

  21/5/2009الدستور، 
  

   نصف مليون دوالر دعماً للتعليم في غزة قدمت "جمعية الخليج" .53
أعلنت جمعية الخليج التعليمية التربوية أنها نفذت عدداً من المشاريع والبـرامج خـالل الـسنوات                 :غزة

وقـال مـدير     .الثالث الماضية بكلفة تزيد عن نصف مليون دوالر، لدعم وتطوير قطاع التعليم في غزة             
لخليج التعليميـة  الجمعية في قطاع غزة محمد أبو جياب في بيان صحفي  حول إنجازات وجهود جمعية ا             

التربوية بقطاع غزة إن الجمعية تعكف حالياً على تنفيذ  مشروع إقامـة مراكـز التـدريب، والتطـوير         
  .  في فييناofidالعلمي، والثقافي في قطاع غزة والممول من صندوق أوبك 

  21/5/2009صحيفة فلسطين،                                                                       
  

   مواطنا في الضفة26عتقل يالحتالل ا .54
   . مواطنا من محافظات الضفة الغربية26 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم، :وفا

  21/5/2009 وفا،وكالة 
  

   مليارات دوالر بأربعةلدينا برنامج استثمار طموح : "صندوق االستثمار الفلسطيني" .55
ل الدكتور محمود مصطفى السفاريني رئيس مجلس ادارة صندوق االسـتثمار           قا: اهللا القاق   عبد – عمان  

 مليون دوالر ارباحاً عن العام الماضي رغم االزمة المالية العالمية التي            58الفلسطيني ان الصندوق حقق     
  .أدت الى تدهور االسواق المالية االقليمية والعراقيل ، والسياسات االسرائيلية

طاع رغم كل العراقيل ورغم االزمة المالية االقليمية والعالميـة ، تحقيـق هـذه       واشار ان الصندوق است   
 مليون دوالر ذهبت جميعها للصالح العـام الفلـسطيني          65االرباح العام الماضي وتوزيع ما يقارب بـ        

 556 مليـون دوالر و    414وشملت ارباح العام المنصرم واالرباح المدورة من االعوام السابقة حـوالي            
 115ان الصندوق استثمر خالل العام الماضي حـوالي         : واضاف .اً منذ انشاء الصندوق حتى اآلن     مليون
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ان نتائج الربع االول    : وقال .مليون دوالر في مشاريع استراتيجية حيوية لبناء اقتصاد وطني قوي مستدام          
 في  13ثر من   حيث ارتفعت موجودات خالل هذه الفترة الى اك       ..  من الصندوق تؤكد تحسنها    2009لعام  

  . مليون دوالر756المائة لتصل الى 
وقال ان اهم انجازات الصندوق العام الماضي كانت برنامجه الطموح االستثماري للسنوات المقبلـة ، اذ                
سيعمل على تنفيذه مع مجموعة من الشركاء االستراتيجيين ، وستبلغ قيمته حوالي اربعة مليارات دوالر               

ثمار العقاري والتي ستعمل على االشراف على بنـاء ضـاحية الريحـان             وتأسيس شركة الريحان لالست   
ارضـنا للتطـوير    " وحدة سكنية ، هذا الى جانب تأسيس شـركة           2000السكنية التي ستضم ما يقارب      

 سنتر بحجـم اسـتثماري مـن        اإلرسال بالشراكة مع شركة االرض القابضة لتطوير مشروع         "العقاري
  .والر مليون د400المتوقع ان يتجاوز 

  21/5/2009الدستور، 
  

  " ترهات تافهة"اقتراح الكنيست أن يكون األردن وطنا بديال للفلسطينيين : الحكومة األردنية .56
التي تحـدثت   نباء  األاعتبر الناطق باسم الحكومة األردنية الدكتور نبيل الشريف         : محمد النجار  - عمان

مجـرد  "سة اعتبار األردن وطن الفلـسطينيين       عن قبول الكنيست اإلسرائيلي مناقشة اقتراح يقضي بدرا       
هذا الكالم مجرد هذيان وأحالم شيطانية وترهات تافهـة ال تـستحق            "قائال للجزيرة نت    " هذيان إسرائيلي 
 ".األردن دولة مستقلة وآمنة ال يهزها مثل هذه األصـوات الهامـشية           "وأكد الشريف أن     ".حتى مناقشتها 

دا على التحركات الدبلوماسية األردنية الواسعة منذ لقاء ملك األردن      وعما إن كان مثل هذا الطرح يأتي ر       
العالم كله يقدر نجاح الطرح األردني الذي       "عبد اهللا الثاني بالرئيس األميركي باراك أوباما، قال الشريف          

  ".يقوده جاللة الملك الذي لم يتحدث في واشنطن باسم األردن بل باسم العرب جميعا
 20/5/2009الجزيرة نت،  

  
  نأن يكون األردن وطنا بديال للفلسطينيي" إسرائيل"تحذر من اقتراح " جبهة العمل اإلسالمي" .57

الصهيوني، " الكنيست"في األردن، أمس، من توجه " جبهة العمل اإلسالمي"حذر حزب : آي بي يو
جبهة "يس كتلة نواب وقال رئ .لمناقشة االقتراح الذي قدمه أحد أعضائه العتبار األردن وطناً للفلسطينيين

لم يخرج من دائرة االستهداف فالكيان "حمزة منصور في تصريح صحافي، أن األردن " العمل اإلسالمي
ولفت الى ان مخططات ". الصهيوني عدو عنصري توسعي احتاللي، جاد في نقل الصراع الى األردن

لم يعد هنالك "وتابع  . المتحدةتتحدى النظام الرسمي العربي واالتحاد األوروبي والواليات" اسرائيل"
، منتقداً مراهنة البعض على وعود الرئيس األمريكي باراك أوباما "إمكان لوضع الرؤوس في الرمال

   ".ال يحميه إال أبناؤه"وغيره، مشدداً على ان األردن 
  21/5/2009الخليج، 

  
  األردن يهنئ فياض بالحكومة الجديدة .58

 فياض إلى ببرقية أمس رئيس الوزراء نادر الذهبي بعث أن) بترا(سمية  الراألردنية األنباء وكالة أفادت
 على دعم األردنيحرص الحكومة والشعب "هنأه فيها على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدا 

تتحقق تطلعات الشعب "، ومعرباً عن أمله بأن "مسيرة الشعب الفلسطيني الشقيق نحو االستقالل التام
  ."حو العيش بسالم وبناء دولته المستقلة ومؤسساته الوطنيةالفلسطيني ن

  21/5/2009الحياة، 
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  لغزةأردنية قافلة مساعدات  .59
 قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة سيرتها أمسعبرت جسر الملك حسين : بترا-جسر الملك حسين

تي تم تسييرها لغاية أالن وحملت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، وبهذه القافلة وصل مجموع القوافل ال
  . قافلة311مساعدات إنسانية 

  21/5/2009الرأي، األردن، 
  

  إليران بالعداوة "إسرائيل"ـ  مواجهة محاوالت استبدال العداوة لإلىنصر اهللا يدعو  .60
السيد حسن نصر اهللا ان المعركة األخيرة التي يخوضها المشروع » حزب اهللا«اكد االمين العام لـ

هي معركة إحداث صراع عربي إيراني وسني شيعي، وإذا أفشلناه «ركي ـ الصهيوني في المنطقة األمي
 -في إيجاد هذه المعركة وهذا الصراع، تكون قد انتهت أسلحة الشيطنة والعقل اإلبليسي األميركي

الل وشدد في كلمة له خ. »الصهيوني في منطقتنا، لنصبح أمام معركة واضحة في مواجهة هذا المشروع
، اإلسرائيلياألولوية المطلقة لمحاربة العدو «على ضرورة إعطاء «افتتاح أعمال مؤتمر دعم المقاومة 

  .»وهذا حكم عملنا منذ البداية
 21/5/2009السفير، 

  
 الكهرباء بغزة   قطاع عمرو موسى يطالب بدعم  .61

م قطـاع الكهربـاء فـي        طالب األمين العام لجامعة العربية عمرو موسى بدع       :  محمود جمعة  -القاهرة  
غزة، وإعادة بناء شبكة توزيع الكهرباء بالقطاع ودعم القدرة اإلنتاجية لمحطة غزة الحراريـة وتـأمين                

جاء ذلك في كلمة موسى إلى اجتماع الدورة الثامنة لمجلـس الـوزراء             . تزويدها بالوقود بصفة مستمرة   
األمين العام المساعد لـجامعة الـدول العربيـة        العرب المعنيين بشؤون الكهرباء والتي ألقاها نيابة عنه         

وأكد أمين الجامعة بهذا الصدد، أهمية رفع معانـاة سـكان           . للشؤون االقتصادية السفير محمد التويجري    
غزة في الحصول على الكهرباء جراء الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل والذي أدى إلـى تعـرض                 

ار دوالر حسب تقرير أعده وفد الجامعـة إلعـادة إعمـار        ملي 2.1القطاع ألضرار مباشرة قدرت بنحو      
  .غزة

  20/5/2009الجزيرة نت، 
  

  مؤتمر موسكو آلية إلطالق المفاوضات ولن يكون مرجعية: أبو الغيط .62
التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مع الرئيس الروسي ديميتـري            :  سامي عمارة  -موسكو  

اب مباحثات األمس، عـن اهتمـام الجـانبين بـضرورة اسـتئناف        ميدفيديف، وكشف الجانبان، في أعق    
المفاوضات العربية اإلسرائيلية على كل المسارات، بما يكفل إعداد الظروف المالئمة النعقـاد المـؤتمر               

ـ   . الدولي حول الشرق األوسط    ، ذكر الوزير أبو الغـيط، ردا       "الشرق األوسط "وفي تصريحات خاصة ل
تسوية الشرق أوسطية إلى مؤتمر جديد تدعو إليه موسكو كمرجعية جديدة           على سؤال حول مدى حاجة ال     

ال يعتقـد أن يكـون      "يمكن أن يستندوا إليها الحقا على غرار مرجعيات مدريد، وأوسلو، وأنابوليس أنه             
مؤتمر موسكو أحد المرجعيات، بل إذا ما اتفق على عقده، وجاء في التوقيت المناسب وعلى األرضـية                 

ع وضوح أهدافه، سوف يكون مؤتمرا إلطالق مفاوضات، ولوضع النقاط فـوق الحـروف،              المناسبة، م 
فالتسوية واضحة، وعناصرها موجودة، وإطارها موجود، والجميع       .. وهو لن يأتي بمفاهيم جديدة للتسوية     

ـ            .. يقول إن الوقت يمضي    دأ حقيقة األمر أن مفهوم إطارات كلينتون والمبادرة العربية التي تستند إلى مب
فموسكو، إذا ما اسـتقر األمـر عليهـا،         .. األرض مقابل السالم هي األساس، وبالتالي لن نضيف جديدا        

  ". ستكون إلطالق المفاوضات، استنادا إلى كل هذه المفاهيم
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وحول ما يقال بشأن وجود مبادرة أميركية تقول بضرورة بدء الدول العربية في تطبيع عالقاتها جنبا إلى                 
هذا هو مـا يطرحـه   "ستئناف الحوار على كل المسارات، قال وزير الخارجية المصرية       جنب مع بداية ا   
ال أعتقد أن الدول العربية ستكون جاهزة لتبني هذا الطرح، إال إذا ما ظهر أن هنـاك                 . األميركيون اآلن 

ة في  تؤمن للدول العربية الثق   " إسرائيل"تحركات جادة وفعلية وذات مصداقية، وخطوات كبيرة من جانب          
 .ومع ذلك، ال أتصور أن الدول العربية سوف تنجذب هكذا لمثل هذه المفاوضات. هذا الجهد

  21/5/2009الشرق األوسط، 
  

 تخوف مصري من فشل الحوار الفلسطيني  .63
أبدت مصر قلقاً واضحاً من قرار الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس، أبومـازن،              :  الوكاالت –القاهرة  

 يمكن أن يترتب عليه من إلقاء ظالل سلبية كبيرة على الحوار الفلـسطيني،              تشكيل حكومة موسعة، وما   
. مشيرة إلى أن الجولة القادمة للحوار والتي تنطلق فى يوليو المقبل باتت تواجهها صـعوبات واضـحة                

القاهرة باتت تتخوف من اتجاه الحـوار الفلـسطيني   "وقال مصدر أمني مصري، في تصريح خاص، إن       
 إصرار الوزير عمر سليمان على نجاحه وعدم إعطاء أية فرصة للمتحاورين بإفـشال              نحو الفشل، رغم  

  ".الحوار بعد أن وضع جدوال زمنياً لذلك ينتهى مع نهاية األسبوع االول من يوليوالمقبل
  21/5/2009البيان، اإلمارات، 

  
  القدس هي مسؤولية شاملة وليست مسؤولية قطر واحد فقط: وزير الثقافة السوري .64

أكد الدكتور رياض نعسان آغان، وزير الثقافة الـسوري، أن االحتفـال بالقـدس              :  وحيد تاجا  -مشق  د
سيكون احتفاال بالقضية الفلسطينية، مشيراً ان التاريخ علمنا أن القدس تعرضت لالحتالل مرات عديـدة               

، ان كـل    "الـوطن "وأشار، في لقاء مـع      .. كما سوف تعود وتتحرر من جديد     .. ولكنها عادت وتحررت  
كارثة كادت ان تحل بالمسجد األقصى تحولت إلى انتصار جديد، مشدداً على أن القدس هـي مـسؤولية                  

اذا كانـت   : مؤكـدا . شاملة وليست مسؤولية قطر واحد فقط، وليست قضية عربية بل إسالمية ومسيحية           
  .دمشق اقدم مدينة في العالم فان القدس هي اقدس مدينة على اإلطالق

  21/5/2009ن، الوطن، عما
  

  ضبط مطبوعات لحزب ليبرمان في مطار القاهرة الدولي  .65
 حقائب ممتلئة بمطبوعـات لحـزب       10تحفظت سلطات مطار القاهرة الدولي على       : آي.بي.أ، يو .ب.د
 راكباً برازيلياً وصلوا عن طريق      24الصهيوني بزعامة افيغدور ليبرمان، كانت بصحبة       " إسرائيل بيتنا "

 حقيبة وصلت الثالثاء على متن      38ركاب البرازيليون قد وصلوا قبل يومين وتخلفت لهم         وكان ال . إيطاليا
وعند قيام رجال الجمارك المصرية بفحص الحقائب عثروا        .  من روما  894رحلة الخطوط اإليطالية رقم     

 حقائب وهي عبارة عن منشورات باللغة البرتغالية تحث البـرازيليين علـى             10على المطبوعات داخل    
  .إلى جانب استمارات استفتاء للرأي" إسرائيل"سفر والهجرة إلى ال

  21/5/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل" السورية في لندن تحتج على حملة إعالنية للترويج للسياحة في السفارة .66
احتجت السفارة السورية في لندن لدى السلطات البريطانيـة علـى حملـة إعالنيـة               : آي.بي.أ، يو .ب.د

اعتبرت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومرتفعات الجوالن المحتلـة          " إسرائيل"في  للترويج للسياحة   
وأكد المتحدث باسم السفارة السورية بلندن جهاد مقدسي، أن المكتب اإلعالمي فـي             ". إسرائيل"جزءاً من   
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طـاق  قام، بعد االحتجاج الرسمي بتوزيع صورة اإلعالن المزور مع رسائل إلكترونية علـى ن             "السفارة  
  ".واسع شملت اإلعالميين واألكاديميين البريطانيين وأبناء الجالية السورية

  21/5/2009الخليج، 
 

   أجهزة األمن المصرية تعتقل مصرياً على صلة بأسر جلعاد شاليط":  بوستجيروزاليم" .67
ن اإلسرائيلية إلى مصادر مقربة من حركة حماس، أ" جيروزاليم بوست"نسبت جريدة : أحمد حسن بكر

أجهزة األمن المصرية ألقت القبض على طالب جامعي مصري على صلة بأسر الجندي اإلسرائيلي 
وقالت الصحيفة على موقعها االلكتروني، أمس، إن . 2006جلعاد شاليط في قطاع غزة في يونيو 

يعتقد أن األب "وأضافت . مولود ألب مصري وأم فلسطينية)  عاما22(الطالب يدعى أحمد محمود عطا 
قد يكون قد هرب إلى قطاع غزة عندما اجتاح الفلسطينيون السياج األمني على الحدود المصرية 

ونسبت الصحيفة إلى مصادر حماس، ". 2008 يوما من نهاية يناير إلى مطلع فبراير 11الفلسطينية لمدة 
التقرير نقال عن وتابع ". في العثور على شاليط" إسرائيل"نعتقد أن المصريون يحاولون مساعدة : "القول

تلك المصادر قوله، إن أجهزة األمن المصرية استجوبت أيضا عدد من الفلسطينيين الذين هربوا من 
قطاع غزة إلى مصر عن مخابئ كبار المسؤولين الفلسطينيين بما فيهم إسماعيل هنية رئيس الوزراء 

أشار إلى استجواب أجهزة األمن و. الفلسطيني المقال، وكذا عن المواقع السرية، وأماكن تخزين السالح
اإلسرائيلية لعدد من الجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا مصر للعالج عن قدرات حماس ومكان احتجاز 

  .الجندي شاليط
  21/5/2009صحيفة المصريون، 

  
  السجن عامين لطالبة جمعت تبرعات لفائدة غزة: تونس .68

نهاية األسـبوع الماضـي، بـسجن طالبـة         قضت محكمة تونسية مختصة في قضايا اإلرهاب،        : تونس
وذكـرت  . ومدرسها أحيال بحالة سراح عامين مع النفاذ بتهمة التبرع وجمع تبرعـات بـدون رخـصة             

ـ             ، إن  "قـدس بـرس   "األستاذة إيمان الطريقي، محامية الطالبة منى عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ
 800بمدينة غزة، وأن موكّلتها تبرعت بمبلـغ       التبرعات المذكورة جمعت لفائدة الفلسطينيين المحاصرين       

  .دوالر وسلّمته لزميلتها، قبل أقّل من عام
  20/5/2009قدس برس، 

  
  واشنطن تطالب تل أبيب ببوادر حسن نية لتسهيل التطبيع ": هآرتس" .69

  إلى انه في إطار التـسهيل  اإلسرائيلية»هآرتس«شارت صحيفة أ:  القدس المحتلة ـ البيان ـ الوكاالت  
، واستمرار العمل   "إسرائيل"على اإلدارة األميركية بشأن مطالبة الدول العربية بتسريع عملية التطبيع مع            

بموجب خريطة الطريق، طالبت اإلدارة األميركية إسرائيل بالقيام ببوادر حسن نية تجـاه الفلـسطينيين،               
إلى ذلك طلب اكثر مـن      . »ةوخاصة في مجال إزالة الحواجز في الضفة الغربية، وفتح معابر قطاع غز           

ثالثة ارباع اعضاء مجلس الشيوخ االميركي الثالثاء من أوباما المؤيد لحل قائم على قيام دولتين، لالنتباه                
وطلـب اعـضاء    .  في اي اتفاق سالم في الشرق االوسـط        "سرائيلإ"التي تتعرض لها    » المخاطر«الى  

ول العربية ان في التوصل الى اقامـة عالقـات          تشجيع مشاركة اكبر للد   «مجلس الشيوخ ايضا من اوباما    
  .» وان في تشجيع العناصر الفلسطينية المعتدلة"سرائيلإ"طبيعية مع 

21/5/2009البيان، اإلمارات،       
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  ، ودعم خطة دايتون األمنية "إسرائيل" يطالبون أوباما بدعم ا أمريكيا سيناتور76 .70
 عضواً في الكونغرس 76 أحرنوت العبرية، أن ذكرت صحيفة يديعوت:  فلسطين- القدس المحتلة 

وجهوها إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما لمطالبته بااللتزام بدعم ، األمريكي وقعوا على وثيقة
وقالت الصحيفة في . ومراعاة جميع مطالبها، باعتبارها دولة صديقة وحليفة للواليات المتحدة، "إسرائيل"

لوثيقة طالبوا الرئيس األمريكي بأن يلعب دور الوسيط في المباحثات عددها، أمس، إن الموقعين على ا
كما طالبوه بأن يدعم خطة ، "إسرائيل"بين الفلسطينيين واإلسرائيليين دون أن يفرض أي حلول على 

دايتون األمنية قبل أي حل قادم لتقوية األجهزة األمنية الفلسطينية وتدريبها لتكون قادرة على حفظ أمن 
  ".لإسرائي"

21/5/2009صحيفة فلسطين،   
  

  بعثة التحقيق الدولية في حرب غزة تعقد جلسات شهادات علنية في غزة وجنيف .71
أعلنت بعثة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للتحقيق في العدوان :  أ ف ب، رويترز-جنيف 

حيث ستستمع إلى شهود، في غزة وفي جنيف » جلسات استماع علنية«اإلسرائيلي على غزة أنها ستعقد 
. خصوصا إسرائيليين لم يتمكنوا من المثول أمامها في القطاع، للمرة األولى في تاريخ المنظمة الدولية

وقال رئيس البعثة ريتشارد غولدستون، المدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية في يوغوسالفيا 
لم نحصل على أي «وقال غولدستون، . شهر المقبلالسابقة ورواندا، إن البعثة ستتوجه إلى غزة مطلع ال

ووسع رئيس مجلس . »من الباب العريض«من السلطات اإلسرائيلية على طلبات المرور » رد رسمي
وأشار ". إسرائيل"، وليس فقط تلك التي ارتكبتها »كل االنتهاكات«حقوق اإلنسان نطاق التحقيق ليشمل 
ازمون على القيام بمهمتنا لتقصي الحقائق، آخذين في نحن ع«: غولدستون، وهو من جنوب أفريقيا

وسيحقق فريق األمم المتحدة أيضاً في مزاعم . »الحسبان كل العوامل ذات الصلة ومزاعم كل األطراف
  ". إسرائيل"عن إطالق مقاتلي حركة حماس صواريخ على أهداف مدنية جنوب 

21/5/2009الحياة،   
  

  "إسرائيل"غوط من روسيا تجمد صفقة عسكرية لسوريا بض .72
قال مجمع عسكري صناعي روسي أمس إن موسكو جمدت         :  وكاالت - هدى سالمة    -دمشق، عواصم   

ونقلـت  ".إسـرائيل "لسوريا إثر ضغوط مارسـتها      "  ايه 31ميج  "عقدا لبيع مقاتالت اعتراض من طراز       
 كان يلحـظ    2007الروسية أمس عن المصادر أن العقد الذي وقع في دمشق بداية            ) كومرسانت(صحيفة

وكان مقررا أن ينفذه مصنع سـوكول       . مليون دوالر  500 و 400 مقاتالت بقيمة تراوح بين      8بيع سوريا   
  ).فولغا(للطائرات في نيجني نوفغورود

21/5/2009الشرق، قطر،   
  

  فرنسا ترحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة وتأمل العمل سريعا معها: الخارجية الفرنسية .73
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه ان : ب. ف.  أ–س  محمد يون-رام اهللا 

بالرئيس » ثقة كاملة«، مبدياً »فرنسا ترحب بالحكومة الفسطينية الجديدة وتأمل العمل سريعا معها«
دولة فلسطينية مستقلة، سيدة، قابلة للحياة، «الفلسطيني وفياض، ومجددا موقف فرنسا المؤيد إلقامة 

  . »"إسرائيل"وقراطية وعصرية، تعيش بسالم وامن إلى جانب ديم
21/5/2009الحياة،   
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  "دولة حماسستان" بعثة فرنسية رسمية تدعو إلى رفع الحصار لمنع قيام .74
شددت بعثة رسمية فرنسية تضم مسؤولين يتابعون الملف الفلسطيني زاروا :  رندة تقي الدين-باريس 

، »إخراج القطاع من الوضع القائم غير المحتمل بسرعة ملحة «غزة األسبوع الماضي، على ضرورة
يهدد » يحمل في طياته مخاطر اندالع تطور جديد وخطير«محذرة من أن استمرار األوضاع الحالية 

  .»ما يمكن اعتباره دولة حماسستان«بأسلمة القطاع وقيام 
ائيلية حيال غزة، إذ أن إسرائيل تدرك وقد صدم أفراد البعثة الفرنسية غياب الرؤية واالستراتيجية اإلسر

والقطاع الخاص والشعب وقدرت » أونروا«أن الحصار ال يضعف حماس، بل يضعف األسرة الدولية و 
إذا فتحت غزة وعاد النشاط االقتصادي إلى وتيرته الطبيعية، فإن مراكز القوى هذه قادرة على «أنه 

مأزق المصالحة ال «يست متوافرة اآلن، ورأت أن اكتساب صدقية وتكوين هيكلية لمعارضة سياسية، ل
يزعج حماس والمتشددين في صفوفها، ألنهم يستغلون هذا المأزق لتعزيز نفوذهم في غزة عبر المساجد 

إذ أن لرد حماس برنامج اجتماعي سياسي ألسلمة ... والميليشيات األمنية وأيضاً المؤسسات التعليمية
هذا النحو، وسيكون هناك في غضون سنوات ما يمكن تسميته المجتمع إذا استمرت األمور على 

،  وأن حركة فتح مزعزعة، لكنها تفتقد أي استراتيجية أو رؤية، فيما تعمل حماس على »حماسستان
  . اإلبقاء على سيطرتها إلى ما ال نهاية

21/5/2009الحياة،   
  

  الحكومة الفرنسية تنتقد تحركاً لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية .75
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل، أمس، في تقريره األسبوعي خالل جلسة : ب.ف.أ

لمجلس الوزراء، أن التحرك الذي يقوم به حوالي عشرين ناشطاً من اليسار المتطرف الذي أطلق منذ 
  ". غير مقبول إطالقا"أشهر في فرنسا لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في المتاجر الكبرى 

21/5/2009الخليج،   
  

  هل يتم تهويد القدس بصمت فلسطيني رسمي؟    .76
  محمود المبارك

التقرير الذي أصدره مكتب تنسيق النشاطات اإلنسانية التابع لألمم المتحدة مؤخرا، الذي انتهى إلـى أن                
في القدس، يثير أكثر من سؤال حول الـدور الغائـب للـسلطة             " تطهير عرقي "إسرائيل تمارس جريمة    

  .لفلسطينية حول هذا العمل الذي يعد من أخطر جرائم القانون الدوليا
التي ما زالت تتوالى    -وإذا كانت انتهاكات القانون الدولي ليست باألمر المبتدع في السياسات اإلسرائيلية            

 فإن األمر المبتدع هو أن السياسات اإلسرائيلية الفاضـحة لـم تعـد تلقـى                -منذ وجود الدولة العبرية     
راضا أو حتى استهجانا فلسطينيا كما كانت من قبل، ما قد يفسر على أنه تعبير عن الرضا أو في أقل                    اعت

  .الحاالت تعبير عن عدم الممانعة
ذلك أنه حسب تقرير األمم المتحدة المشار إليه آنفا سوف يرحل قرابة ستين ألف فلسطيني مـن مدينـة                   

 مـن اتفاقيـة     49 القانون الدولي، حيث تصنف المادة       القدس وتهدم منازلهم، وهذا يعد جريمة من جرائم       
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة،         7من المادة   ) د (1، والفقرة   1949جنيف الرابعة للعام    

  ".جريمة ضد اإلنسانية" بأنه -سواء كان فرديا أو جماعيا-الطرد القسري 
عرقي هي إحدى الركائز األساسية للسياسات التي قامت        ولعله من المفيد اإلشارة إلى أن جرائم التطهير ال        

عليها الدولة العبرية، وهو أمر بات موثقا ليس من قبل حقوقيين عرب فحـسب، بـل ومـن مـؤرخين                    
  .إسرائيليين كذلك
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، قدم المؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابه شهادة من الداخل عن جريمة           "التطهير العرقي في فلسطين   "ففي كتابه   
، حيث خلص الكاتب إلى أن إسرائيل كانت        1948رقي التي قامت بها القوات اإلسرائيلية عام        التطهير الع 

 ألف فلـسطيني مـن      800، نتج عنها طرد أكثر من       1948في حرب   " تطهير عرقي "قد ارتكبت جريمة    
  .بالدهم

ل  قرية فلـسطينية، قامـت قـوات االحـتال         45وفي خطوة أقرتها الحكومة اإلسرائيلية لالستيالء على        
اإلسرائيلية قبل عامين فقط، بهدم كل المنازل في قرية طويل أبو جرول في النقب، وصادرت ممتلكـات                 
السكان الفلسطينيين ومواشيهم وخيامهم التي تؤويهم وتركتهم في العراء دون مأوى تحت حرارة الشمس              

واع التطهير العرقـي    القاسية، بل وأتلفت حتى صهاريج المياه، في ما يمكن أن يصنف على أنه أسوأ أن              
  .الذي عرفه التاريخ البشري

وتماشيا مع التاريخ غير الشريف للدولة العبرية، تواصل حكومة إسرائيل الحالية بشكل معلـن، سياسـة                
، 10/5/2009التهويد التي وضعت خطتها الحكومة السابقة، فقد كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية يوم             

ها حكومة إيهود أولمرت بالتعاون مع جمعيات المستوطنين هـدفها          عن خطة إسرائيلية سرية كانت أقرت     
  .بتسع حدائق، وقد كلفت سلطة تطوير القدس بتنفيذ هذه الخطة" القدس العتيقة"إحاطة 

  القدس في القانون الدولي
تعد مدينة القدس في القانون الدولي أرضا واقعة تحت االحتالل غير المشروع، وتبعا لذلك ينطبق عليها                

، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة األراضـي الفلـسطينية           1949كام اتفاقية جنيف الرابعة للعام      أح
  .والطرد القسري واالستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية في البالد

اللـذين يـضعان األسـاس      ) 1973 (338و) 1967 (242فإضافة إلى قراري مجلس األمن الشهيرين       
حديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلـك القـدس ويطالبانهـا                 القانوني في ت  

باالنسحاب، فقد أصدر مجلس األمن عددا من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات                
) 1969 (267و) 1968 (252منها على سبيل المثال ال الحـصر، القـرارات ذات األرقـام             . االحتالل

، )1996 (1073و) 1980 (478و) 1980 (476و) 1980 (465و) 1979 (453و) 1969 (271و
، وينطبق عليها ما ينطبـق      1967وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء ال يتجزأ من األراضي المحتلة عام             

على بقية األراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو                 
  .لديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلةا

، على  )1980 (478و  ) 1980 (476و  ) 1979 (452: وقد أكدت قرارات مجلس األمن ذوات األرقام      
و ) 1979 (446بطالن إجراءات تهويد القدس بالكامل، كما نصت قرارات مجلس األمن ذات األرقـام              

حريم االستيطان اإلسـرائيلي فـي األراضـي        ، على ت  )1986 (592و  ) 1981 (497و) 1980 (465
وتبعا لذلك فإن كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من              . المحتلة، بشكل ال لبس فيه    

  .وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة
  موقف السلطة الفلسطينية

 ومسمع من العالم كله، سـواء عـن طريـق زيـادة             ما يحدث اليوم من تهويد معلن للقدس على مرأى        
االستيطان أو الطرد القسري للفلسطينيين أو تغيير معالم المدينة القديمة أو غير ذلك يثير أسئلة حائرة عن              

  .الدور الغائب للسلطة الفلسطينية تجاه هذا التهويد
ئيلية المتعلقة بتهويد القدس، لـم      وواقع األمر أن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية حيال الجرائم اإلسرا         

يرق إلى مستوى المسؤولية القانونية المطلوبة، فالموقف الفلسطيني الذي اقتصر حتى اآلن على مجـرد               
الشجب والتنديد أو اإلعراب عن القلق من جراء سياسات التهويد اإلسرائيلية ال يعد كافيا البتة، ألن هـذا                  

رائيل، إذ أعرب عدد من المسؤولين الغربيين الرسـميين عـن           موقف تقوم به حتى الدول المناصرة إلس      
  . استيائهم وقلقهم من التصرفات اإلسرائيلية حول القدس
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بـالده مـن    " قلق"من ذلك على سبيل المثال تصريح وزير الخارجية البريطاني مؤخرا الذي أعرب عن              
  . خطط إسرائيل في تهويد القدس وهدم عشرات المنازل في القدس الشرقية

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الصيحات القانونية من المؤسسات الحقوقية الدولية، للتحذير من هذه الجريمة               
اإلسرائيلية البشعة، تواصل السلطة الفلسطينية موقفها المريب في عدم تحركها الجاد حيـال االنتهاكـات               

رائيلية بوقف جميع أشكال التفـاوض      اإلسرائيلية الخطيرة، فلم تطالب السلطة نتيجة لهذه االنتهاكات اإلس        
  .2007بعد أحداث غزة صيف عام " حماس"مع اإلسرائيليين، كما كان الموقف مع 

المثير للسخرية أن السيد محمود عباس، بدال من رفضه التعامل مع الحكومة اإلسرائيلية الجديـدة بـادر                 
 المفاوضات التي ال يعلم أحد علـى        بتهنئة رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد، وأعرب عن استعداده لبدء        

أي قاعدة تقوم، فالمبادرة العربية وحل الدولتين واتفاق أنابوليس ووقف االستيطان وهدم الجدار العـازل               
وعودة الالجئين، كل ذلك مرفوض بالكامل في عقلية الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، التي تريد أن تضيف               

  .إلى ذلك كله تهويد القدس
حسب ما صرح به أكثـر  -ين على تبرئة الموقف الفلسطيني هو أن السيد محمود عباس، كان     ومما ال يع  

 قد رفض تقديم مساعدات للمؤسسات الحقوقية الغربية التي بـدأت برفـع دعـاوى               -من حقوقي غربي  
  .قضائية ضد المسؤولين اإلسرائيليين بعد الحرب األخيرة على غزة

محامين النرويجيين بتسليم مذكرة اتهـام إلـى االدعـاء العـام            فقبل أيام وبعد أن نجحت مجموعة من ال       
النرويجي ضد قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية، شملت أعلى المناصب في الحكومة اإلسرائيلية بمـن              
في ذلك رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته ووزير دفاعه وآخرون، كـان الـسؤال                

أين دور السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص في هـذا          : يين الغربيين هو  الذي دار على ألسنة الحقوق    
  الجهد الكبير؟

في الوقت نفسه هناك أسئلة شتى ال تعين على تبرئة الموقف الفلسطيني أيضا، حـول إحجـام الـسلطة                   
ئيا الفلسطينية عن مالحقة الشركات األجنبية التي تتعاقد معها إسرائيل في تنفيذ مخططات التهويـد قـضا           

داخل بلدانها، كونها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس األمن، وهو أمر متاح وسبق أن قامـت بـه                  
  .مؤسسات حقوقية غربية

 قبل القضاء الفرنسي النظر في قضيتين ضد شركتين فرنسيتين، قامتـا بتوقيـع              2007ففي خريف العام    
راضي الفلسطينية المحتلة، ويتسبب في إجراء      اتفاق بناء سكة حديدية في إسرائيل، يمر جزء منها في األ          

  .تغييرات في األراضي التي يمر بها ويؤدي كذلك إلى تهجير قسري للسكان
وقد جاء قبول هاتين القضيتين، استنادا إلى تشريع فرنسي يجيز النظر في قضايا تورط أفراد أو شركات                 

  .هذا الجهد القانوني الكبير كان غائباولكن دور السلطة الفلسطينية في . في انتهاك القانون الدولي
ولكن، إذا كان الصمت الفلسطيني الرسمي حول تهويد القدس مريبا فإن سؤاال أخطر منه ال يزال يبحث                 

جريمة ضـد   "عن إجابة حول صمت السلطة الفلسطينية حيال حصار غزة منذ قرابة العامين، الذي يعد               
ق الفلسطيني الرسمي عن رفع الصوت بالنداء؟ أم أن نـداءات           في القانون الدولي، فهل بح الحل     " اإلنسانية

  السلطة الفلسطينية ال تعلو إال إذا كان الخصم من داخل البيت الفلسطيني؟
  20/5/2009الجزيرة نت، 

  
  حكومة فلسطينية بمواصفاٍت أمريكية .77

  مصطفى يوسف اللداوي.د
ض الجديدة هي حكومة انقسام وفرقة ،       ليس هناك أدنى شك لدى أي فلسطيني بأن حكومة السيد سالم فيا           

وهي حكومةٌ مكلفة بتكريس وتعميق الفرقة والخصومة والتباين بين أبناء الشعب الفلسطيني ، وهي أشبه               
بحكومة انتداب تعينها سلطات االحتالل ، لتنوب عنها في تنفيذ المهام القذرة ضد أبناء شعبها ، ولـست                  
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اض ، فهو يسلك طريقاً خطراً ووعراً ، ويقامر بمستقبله ومستقبل           أدري إلى أين يمضي بنا السيد سالم في       
                  أمريكيـة ، ومحركـات شعبه ، ويخاطر بحياته وسالمته ، ويقود سفينة الشعب الفلـسطيني بأشـرعة
إسرائيلية ، ويخوض بها غمار بحارٍ عميقة المياه ، متالطمة األمواج ، بخطط وخرائط إسـرائيلية ، ال                  

ب الفلسطيني ، وال تتمنى خيراً ألهله ، فها هو السيد سالم فياض يستعدي حركة فتح                ترجو مصلحةً للشع  
، ويكشف لها عن نواياه الخطرة ، فهو إن كان يخطط أو خطط الستبعاد حركة حماس ، وشـطبها مـن            
معترك الحياة السياسية ، فإنه اليوم يضع حركة فتح في ذات الكفة مع حركة حماس ، فلم تعـد حركـة                     

وحدها هي التي ترفض تسمية فياض رئيساً للحكومة الفلسطينية ، وتتهمه بأنـه يحمـل أجنـدة                 حماس  
 إسرائيلية ، وأنه قادم من خارج الحدود بعد سنوات خدمته الطويلـة فـي الغـرب ، لينفـذ                    –أمريكية  

منه المخططات األمريكية ضد شعبه الفلسطيني ، فها هي حركة فتح ترفضه وتتهمه ، وتدعو لنزع الثقة                 
، وحجب الثقة عنه ، وتدعو السيد محمود عباس الذي يرأس حركة فتح ، ويقود اللجنة التنفيذية لمنظمة                  
التحرير الفلسطينية ، إلى سحب التكليف منه ، وتستغرب حركة فتح تمسك عباس به ، وإصراره علـى                  

ا في ميزانيتها ، وفي     أن يكون هو رئيس حكومته الجديدة ، وهو الذي استبعد كوادر حركة فتح ، وحاربه              
مصادرها المالية ، ونافسها على النفوذ والسيطرة في الضفة الغربية ، وزاحمها فـي الـسيطرة علـى                  
األجهزة األمنية الفلسطينية ، وحاول تهميش أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وضيق              

إذا كانت حماس وفتح هما حناحا الـشعب الفلـسطيني ،           عليها في نفقاتها المالية ، وميزانياتها الفردية ، ف        
فإنهما معاً يرفضان تسمية سالم فياض رئيساً للحكومة الفلسطينية الجديدة ، مع التأكيد علـى أن حركـة                  
حماس مازالت تعتقد أن حكومة السيد هنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التـي نالـت ثقـة المجلـس                   

كومة أخرى تعتبر غاصبةً للسلطة ما لم تنل ثقة المجلـس التـشريعي             التشريعي الفلسطيني ، وأن أي ح     
  .الفلسطيني 

وبالعودة إلى الوراء قليالً ماذا حقق السيد سالم فياض في حكومته السابقة ألبناء شعبه ، وهو الذي جـاء                   
قطاع بدعمٍ أمريكي ، وموافقة إسرائيلية ، ومباركة عربية ، فهل تمكن من رفع الحصار المفروض على                 

غزة ، أم تمكن من منع الجيش اإلسرائيلي من اجتياح مدن وقرى الضفة الغربية ، أم أنه نجح في جلـب    
االستثمارات ورؤوس األموال الدولية إلى الضفة الغربية مقر حكومته ، أم أنه أقنع الدول المانحة بتمويل                

سطينيين المتردية اقتصادياً ، وهو     حكومته ، وخلق مشاريع جديدة في الضفة الغربية للنهوض بأحوال الفل          
الذي يعاني نهاية كل شهر من النقص الحاد في ميزانيته ، فال يستطيع أن يوفر رواتـب العـاملين فـي                     
حكومته سوى من أمواٍل مستدانة من بنوك عربية وفلسطينية ، بينما تجمدت وعـود الـدول المانحـة ،                   

لمشاركة بالوفاء بتعهداتها وهي التي اشترطت وجـود        ومقررات باريس وشرم الشيخ ، ولم تلتزم الدول ا        
فياض لتحول األموال إلى الحكومة الفلسطينية ، وهل تمكن فياض من إقناع الحكومة اإلسرائيلية وحليفته               
اإلدارة األمريكية السابقة برفع الحواجز المنصوبة في شوارع وطرقات الضفة الغربيـة ، وهـل كافـأه                 

 بوقف حمالت االعتقال ، أو اإلفراج عن بعض المعتقلين الفلسطينيين كبـادرة             اإلسرائيليون واألمريكيون 
حسن نية ، أم تمكن من وقف عمليات االستيطان وقضم األراضي الفلسطينية ، أم أنه منع اإلسـرائيليين                  
 من هدم البيوت المقدسية ، وطرد سكانها منها ، أم أنه نجح في وقف المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى                 

تهويد القدس ، وحفر المزيد من األنفاق تحت مسجدها األقصى ، ماذا أنجز فياض لشعبه حتى يجثم على                  
  ...صدره من جديد ؟ 

لست أدري من أين يستمد السيد سالم فياض قوته وهيمنته ، وهو الرجل الحيي ذو الـصوت الخفـيض                   
 وهو يدرك أنه لم يعد مقبوالً مـن         الذي ال يكاد يسمع ، وهو الغريب عن أهل بلده لطول غربته عنهم ،             

أبناء شعبه ، وأن معسكر المناوئين له ، والكارهين لدوره في تزايد مستمر ، ولكنه ماضٍ ، بل سادر في                    
دوره بل في غيه وال يبالي ، وال يلتفت إلى أصوات المعارضين ، وال إلى تهديدات الغاضبين ، ويمعـن      

الذين كانوا يتطلعون إلى إقصاءه عن منصبه في رئاسة الحكومـة           في تكريس االنقسام بين أبناء شعبه ،        
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السابقة ، لتكون خطوة في االتجاه الصحيح نحو الوحدة الفلسطينية ، واالتفاق الوطني الفلسطيني ، ولكن                
الغريب أنه خرج من بابٍ ليدخل من اآلخر ، واألكثر غرابةً أنه طلب شخصياً من السيد محمود عبـاس                   

جراء تغييرٍ وزاري في حكومته ، فقدم لذلك استقالته ، ال رغبةً من عباس ، بـل رغبـةً       أنه يرغب في إ   
منه شخصياً ليجري التعديل الذي يريد ، ومخطئ من ظن أنه قدم استقالته ليسهل على المتحاورين فـي                  

 الـسفينة  القاهرة أعمالهم ، وليذلل العقبات التي تعترضهم ، إنه يعقد الحوار ، ويصعب االتفاق ، ويقـود  
الفلسطينية بمحركات أمريكية ، بل إن قمرة قيادته أمريكية المحرك والبوصلة وربما القبطان والمالحـين    
، ولكنه نسي أن البحر فلسطيني ، وأن مياهه عميقة ، وأن دواماته خطره ، تغرق كل مـن حـاول أن                      

د غريبة ، قادر على أن ينجح       يعبث أو يتشاطر ، فليس كل من تعلم فن السباحة وأصول العوم وفق قواع             
في العوم في بحر فلسطين ، التي ترفض شواطئها دوماً أن تقبل أو تستقبل ما يلفظه إليها البحر غريباً أو                    
غريقاً أو مدسوساً بقصد وإرادة ، أال فلترحل بسالم يا سالم ، ولتدع أهلك وشعبك يقررون بأنفسهم ماذا                  

تكون أداةً في يد خصوم شعبك ضد أهلك ، ولتكن فـي الوطنيـة              يريدون ، ومن يريدون ، وال تقبل أن         
نجيباً كما كنت في منصبك المالي نجيباً ، ولتبرأ إلى اهللا من كل شرٍ يريدون منك أن تقوم به ، ومن كل                      

  .مخطط يريدون منك أن تنفذه 
  21/5/2009بيروت في 

  
  "الرعاية"ما هكذا تكون  .78

  فهمي هويدي
حد الشخصيات القليلة التي تحظى بالثقة واالحترام بين المتربعين على قمة هرم            يظل اللواء عمر سليمان أ    

. وهذه المواصفات تجعلنا نزن كالمه بميزان مختلف عـن غيـره مـن المـسئولين              . السلطة في مصر  
خصوصا أولئك الذين يتحدثون في الشأن الفلسطيني ويسيء كالمهم إلى مصر إسـاءة بالغـة، بحيـث                 

حتى غدوا نموذجـا لـذلك الـذي أراد أن          .  رصيدها كلما تطرقوا إلى الموضوع     أصبحوا ينتقصون من  
  .فأعماها» يكحلها«

ألن الرجل من جنس آخر ومقام آخر، فقد استغربت ما نشرته جريدة األهرام على لسانه يـوم االثنـين                   
 السالم في    من أنه ال يمكن الحديث عن إعادة اإلعمار أو فك الحصار أو التهدئة أو تحريك عملية                18/5

وهو كالم حمل االنقسام بالمسئولية     . المنطقة دون التوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام في الساحة الفلسطينية         
كأنما كان كل شيء سـائرا علـى مـا يـرام            . عن كل العناوين والملفات المتعثرة في الملف الفلسطيني       

، ولكن االنقسام الذي حدث في      1993 خصوصا في مسيرة العملية السلمية منذ توقيع اتفاق أوسلو في سنة          
» اإلنجـازات « أوقف المراكب السائرة وأعاد عقارب الساعة إلى الوراء، بحيث تراجعت كل             2007عام  

وهو ما ال يصدقه عقل وال تؤيده شواهد الواقع، وال يقول به حتـى              . 2007 و 93التي تحققت بين عامي     
  .أبومازن ذاته

وال ينبغي أن نحولـه إلـى       . ، لكننا ال ينبغي أن نهول من شأنه أيضا        ال أريد أن أهون من شأن االنقسام      
  .مشجب نعلق عليه كل اإلخفاقات التي حدثت أو العقبات التي وضعت أمام التسوية المرجوة

إنني أفهم أن تتذرع السلطات اإلسرائيلية باالنقسام لكي تستمر في الحصار وتمنع اإلعمار وتسوف فـي                
بار أنها ال تريد أن تفوت فرصة وتتعلق بأي ذريعة لكي تواصل الـضغط علـى                مفاوضات السالم، باعت  

الفلسطينيين إلذاللهم وإجبارهم في غزة على الرضوخ لشروط الرباعية الدولية، في الوقت الذي تواصل              
فيه من جانبها توسيع المستوطنات وإكمال السور العازل وتهويد القدس وطرد الفلـسطينيين منهـا بعـد                 

  .يوتهمتدمير ب
أفهم من رجل في حصافة اللواء سليمان أن يقول إن االحتالل هـو المـشكلة، وإن مواقـف الحكومـة                    

وإن االنقسام يضر بوحدة الصف الفلسطيني حقا،       . اإلسرائيلية الجديدة تضاعف من تعقيد أي تقدم مرجو       
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 ظل ذلك االنقـسام     فقد ظلت المفاوضات مستمرة في    . لكن هناك أمورا يمكن أن تنجز حتى مع استمراره        
طوال السنتين األخيرتين، بين أبومازن وجماعته وبين الحكومة اإلسرائيلية السابقة، وقرأنا أن خمـسين              
اجتماعا عقدت بين أحمد قريع رئيس الوفد المفاوض وبين تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الـسابقة، لكـن         

ت أسيرا، ولكنها ظلـت سـتارا يخفـي         فال حركت حاجزا وال أطلق    . تلك االجتماعات لم تسفر عن شيء     
إلى جانب ذلك فالتهدئة التي قصد بها وقف إطالق الصواريخ مـن            . التوسعات اإلسرائيلية على األرض   

  .غزة تمت في ظل االنقسام، وتجددت عمليا بعد ذلك واالنقسام اليزال مستمرا
 ال يمكن في ظـل االنقـسام أن         أما ما كان مثيرا للدهشة في كالم السيد عمر سليمان فهو قوله أيضا إنه             

وهو كالم يمكن توقعه من األطراف األخرى       . يكون هناك أيضا حديث عن إعادة اإلعمار وفك الحصار        
لكنه لم يكن متوقعا مـن رئـيس المخـابرات          . ذات المصلحة في استمرار الدمار وتجويع سكان القطاع       

بعد التدمير الوحشي   . بغي أن تؤجل ألي سبب    العامة الذي كان ينبغي أن يعلن عن أن إعادة اإلعمار ال ين           
وهو خير من يعلـم أن ثمـة        . الذي تعرض له القطاع وأدى إلى تشريد ربع مليون فلسطيني في القطاع           

اقتراحا مسكوتا عليه بتشكيل جهة محايدة تتبع الجامعة العربية أو أي مؤسسة دولية تتولى اإلشراف على                
ولست أشك في أنه    .  لكي تواصل ابتزاز حكومة غزة ولي ذراعها       ولكن حكومة رام اهللا ترفضه    . اإلعمار

وأرادت بذلك عـدة    . يعرف كذلك أن الحصار فرضته إسرائيل على القطاع بعد حسم األوضاع في غزة            
وثانيها إخـضاع حكومـة     . أمور أولها تأديب القطاع ومعاقبته ألنه صوت لحركة حماس في االنتخابات          

ورابعها الضغط  . وثالثها االنتصار لحكومة أبومازن في رام اهللا      . بإسرائيلغزة وإجبارها على االعتراف     
على أهالي القطاع للثورة ضد حكومة إسماعيل هنية أو على األقل عدم التصويت لها في أي انتخابـات                  

  .قادمة
وقف إذا كان ما نشر على لسان السيد عمر سليمان دقيقا، فأخشى أن يحمل كالمه باعتباره انحيازا إلى م                 

األطراف األخرى وإسهاما في ابتزاز حكومة القطاع وإرغامها على الخضوع للرغبات اإلسرائيلية التي             
وهو ما يسحب من رصيده كطرف نزيه يفترض أنه راعٍ للحوار وليس خـصما              . تبنتها الرباعية الدولية  

  .فيه
  21/5/2009السبيل، األردن، 

  
  اب من الجوالنتسريع أميركي إلقامة دولة فلسطينية واالنسح .79

 هدى الحسيني
حتى االبتسامات المتبادلة بينهما كانت مدروسة ومهذبة، لتظهر أن اللقاء كان إيجابياً، لكن ظل واضحاً 
أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس األميركي باراك أوباما ال يلتقيان على الموجة 

 .لشرق األوسطنفسها عندما يتعلق الموضوع بالسالم في ا
نتانياهو تجنب أن يكرر ما حدث في لقائه األول بالرئيس السابق بيل كلينتون، حيث ترك لدى 

ثم انه دخل البيت األبيض وفيه ألول مرة رئيس مطلع . الديموقراطيين انطباعاً سيئاً عنه حتى اآلن
وعن االحتالل والتحرر وعن مسبقاً، أو باألحرى يعرف الكثير عن معاناة الشعوب وعن العدالة والظلم، 

االثنان تجنبا المواجهة المباشرة، ال بل أقر أوباما بصرامة المشكلة التي ستسببها . القضية الفلسطينية
 .الحقاً قنبلة نووية إيرانية على استقرار المنطقة، وعلى السالم العالمي، وعلى أوروبا وأميركا

لكن أوباما الذي كان يردد . فترة زمنية للمحادثات مع إيرانكان نتانياهو يريد التزاماً من أوباما بتحديد 
إن اإلدارة األميركية مع نهاية العام : دائماً انه لن يكون هناك من موعد محدد، أرضى نتانياهو بقوله

وإذا لم يكن هناك من تقدم، ستقنع واشنطن العالم بضرورة تشديد . ستقيم تطور المفاوضات مع إيران
 .العقوبات
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نتانياهو إيجابية بهذا الموقف، لكن على الجبهة الفلسطينية ظل االثنان بعيدين مبدئياً في التوجه، لمس 
أوباما أصر على موقفه في الحديث عن حل قائم على دولتين، ولم يتراجع نتانياهو عن رؤيته لحكم ذاتي 

اء المستوطنات، حيث فلسطيني، هذا لم يؤثر على أوباما الذي كان واضحاً وحاسماً، بضرورة وقف بن
، أي دولة فلسطينية »سنحقق تقدماً نحو الهدف«قال أيضا، إنه واثق من انه في األسابيع واألشهر المقبلة 

 .مستقلة
الذي يقود » خريطة الطريق«رغم أن نتانياهو ال يؤيد مبدأ الدولتين، إال انه يدعم التوجه الذي وضعته 

 .في النهاية إلى حل الدولتين
مع مصدر أميركي مطلع، أكد لي أن اإلدارة األميركية وضعت مسودة الستراتيجية أميركية في اتصال 

. جديدة تهدف إلى التسريع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وانسحاب إسرائيلي من مرتفعات الجوالن
 - الفلسطينية، واإلسرائيلية -وتتضمن الخطة وضع مواعيد محددة الستئناف المفاوضات اإلسرائيلية 

 .»حماس«السورية، وتتضمن أيضا توفير مساعدات أميركية ودولية لقطاع غزة الذي تديره 
فإن «تقوم الخطة على مفهوم منطقي مفاده أنه من دون تحديد مواعيد صارمة، وفرض ضغوط مضاعفة 

ة خريط«ثم إن قاعدة الخطة هي . »انظري ما فعلت اإلدارات األميركية السابقة(...) شيئاً لن يتحقق 
، الخطة األميركية إلقامة دولة فلسطينية، والتي أطلقها الرئيس السابق جورج دبليو بوش عام »الطريق
 .2005، على أساس أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة عام 2002

الرئيس أوباما ناقش هذه الخطة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي وسوف يناقشها مع الرئيسين المصري 
كان العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني لمح إليها في المقابلة التي أعطاها لصحيفة والفلسطيني، و

 .المقبل) يوليو(وينوي البيت األبيض الكشف عن هذه الخطة في شهر تموز . البريطانية» التايمز«
تي تشكل نسقت الواليات المتحدة استراتيجيتها هذه مع المجموعة األوروبية، وروسيا واألمم المتحدة ال

، وقد تعهد الزعماء األوروبيون بالتعاون عبر الضغط على إسرائيل وعلى »المجموعة الرباعية«
 .الفلسطينيين كي يتجاوبا

الجاري أن الرئيس أوباما سيركز في لقائه مع نتانياهو ) مايو( أيار 16وكان البيت األبيض سرب يوم 
كما أكد أحد . اء المستوطنات في الضفة الغربيةعلى إقامة دولة فلسطينية وسيطلب الوقف الفوري لبن

المسؤولين أن البيت األبيض أطلع زعماء عربا بينهم العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز على 
 .االستراتيجية األميركية الجديدة

: ير، طوني بل»الرباعية«من جهته، وفي الخامس من هذا الشهر أمام الكونغرس األميركي قال رئيس 
هناك إطار عمل شارك في وضعه كبار المسؤولين في اإلدارة األميركية والمجموعة الدولية، واعتقد «

 .»بأنه خالل خمسة أو ستة أسابيع ستعرفون بشكل أوضح تفاصيل هذه الخطة
المصدر األميركي أكد تصور بلير، وأضاف أن أوباما أرسل موفدين من قبله إلى عدة دول منها مصر، 

 .، والسعودية وسورياواألردن
 نتانياهو، صرح المرشد األعلى للثورة اإلسالمية آية اهللا علي خامنئي، بأن -لوحظ انه بعد لقاء أوباما
 .أميركا تتآمر على إيران

تصر إيران وعن قصد على تكثيف التصريحات خصوصاً من قبل رئيسها محمود أحمدي نجاد، المتوقع 
 إسرائيل، ذلك كي تشعر إسرائيل بأن الخطر الذي يهدد وجودها هو إيران إعادة انتخابه، بأنها تريد إزالة

ويبدو أن إسرائيل وقعت في الفخ . وطموحاتها وبرنامجها النووي، وليس عدم حل القضية الفلسطينية
هذا . اإليراني، خصوصاً مع نتانياهو الذي يناور رافضاً التعاون إليجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية

السلبي يناسب إيران جداً لتظل تدعي أنها الطارئة الجديدة على الساحة الفلسطينية، الحاملة لواء الموقف 
ورغم أنه من حق إسرائيل أن تبحث عن طرق لمواجهة الخطر اإليراني، إال أن التقدم على . التحرير

إنما يضرب قلب جبهة السالم مع الفلسطينيين يوفر لها سالحاً، ال يتطلب حروباً وجبهات وقتاالً، 
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التطرف في طهران، ويجرد إيران واألطراف والتنظيمات التي تدعمها في االدعاء بأن السالح هو 
 .لمحاربة إسرائيل من أجل استرداد الحق الفلسطيني

ثم إن قبول إسرائيل بالسالم الحقيقي ال يلغي فقط النداءات اإليرانية بأن إسرائيل غير مهتمة بالسالم، بل 
وليس مفهوماً طلب نتانياهو أن يعترف الفلسطينيون . ئيل من قنبلة ديموغرافية تكبر داخلهاينقذ إسرا

 مليون 2,4والعرب بيهودية دولة إسرائيل، إذا كانت تصر على احتاللها الضفة الغربية، حيث يعيش 
 وحتى لو. فلسطيني وتصر على تطويق قطاع غزة الذي يعيش داخله مليون ونصف المليون فلسطيني

نجحت إسرائيل في تدمير المنشآت النووية اإليرانية، فإن كل قوتها العسكرية لن تستطيع تغيير واقع ال 
على : بد آت، وهو أنه مع السنين سيصبح عدد الفلسطينيين أكثر من عدد اإلسرائيليين، وكما قال أحدهم

 .المدى الطويل، فإن الديموغرافية تصبح قدراً
 مختلفاً هذه المرة وقد يكون نتانياهو بدأ يشعر بمرارة ذاك المذاق قبل أن ال بد أن مذاق واشنطن كان

 120تحط طائرته، ولم تخف المرارة بعد اللقاء مع رئيس لم يمض عليه في البيت األبيض أكثر من 
ويعترف . يوماً تقريباً، وبدأ تأثير إدارته يترك بصمات على التعاون االستراتيجي بين أميركا وإسرائيل

مسؤولون األميركيون واإلسرائيليون بأن هذا التعاون تقلص بشكل ملحوظ مذ تسلم أوباما في كانون ال
، فمنذ أكثر من ثالثة أشهر لم تُعقد أي لقاءات على مستوى استراتيجي عال بين الدولتين، )يناير(الثاني 

ا مثل إيران، والعراق وخطر كما أن المحادثات األسبوعية غير الرسمية التي تناقش خاللها الدولتان قضاي
في ظل الرئيس بوش «: وقال أحد المسؤولين اإلسرائيليين. القاعدة، في الشرق األوسط، توقفت تماماً

 .»كانت تربطنا عالقات استراتيجية حميمة وحارة، اآلن عدنا إلى مجرد دولة من الدول الصديقة ألميركا
نه ال البيت األبيض وال وزارة الخارجية تشاورا مع في األسبوعين األخيرين، يؤكد المصدر األميركي ا

إسرائيل حول قضايا تهم مباشرة الدولة اليهودية، منها المفاوضات األميركية السورية، ودعوة مساعدة 
. وزير الخارجية األميركية روز غوتمولر إسرائيل للتوقيع على معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية

رئيس السابق بوش، كان هناك ما يشبه التوافق بأن أيا من الدولتين ال تفاجئ في حين انه في عهد ال
وفي عهد الرئيس السابق كان المسؤولون اإلسرائيليون على اتصاالت مباشرة مع كبار . األخرى

مسؤولي البيت األبيض ووزارة الخارجية بمن فيهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومستشار األمن 
وكان بوش ورئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت .  هادلي ونائبه اليوت ابرامزالقومي ستيفن

لكن األوضاع تغيرت مع أوباما، إلى درجة أن . يتحدثان هاتفياً باستمرار حول قضايا الشرق األوسط
 جيم كبير مستشاري نتانياهو، اوزي اراد حاول إجراء ترتيب لالتصال مباشرة بمستشار األمن القومي

 من الشهر 12ولم يلتق الرجالن إال في . جونس ، لكن كان يأتيه الجواب دائما أن جونس غير موجود
 .الجاري لترتيب لقاء نتانياهو وأوباما

أيضا خفضت اإلدارة األميركية بشكل كبير التنسيق مع إسرائيل حول إيران، ويؤكد لي المصدر 
ائيل خالل جولته نهاية الشهر الماضي إلى دول الخليج، األميركي، أن دنيس روس ُأمر بعدم زيارة إسر

 .وحاولت حكومة نتانياهو الحصول على معلومات عن نتائج تلك الجولة
اآلن، صار بحكم المؤكد أن الفلسطينيين يحتاجون إلى زعامة أكثر مصداقية وأكثر براغماتية، وربما 

ن تطلب منهم الكثير، بل ستطلب من الدول حسبت إدارة أوباما أن الفلسطينيين منقسمون ومتفرقون ول
العربية التجاوب، عبر تحقيق بعض ما جاء من اقتراحات في المبادرة العربية لمساعدة اإلدارة على دفع 

 .إسرائيل لوقف بناء المستوطنات وتجميدها
 العرب أميركا أوباما تريد رؤية مرونة في المواقف العربية، فهي اعتمدت الحسم اإليجابي، وإذا كان

يستشعرون الخطر اإليراني فليبدأوا المساهمة في توفير الحوافز إلسرائيل من أجل الوصول إلى إقامة 
  .الدولة الفلسطينية

 21/5/2009الشرق األوسط، 
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  ! أي جديد في حكومة السلطة الفلسطينية؟ .80
  ياسر الزعاترة

لجديدة، من دون أن تتضح الرؤية       أخيرا، أعاد سالم فياض بأمر من الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومته ا          
التي وقفت خلف التغيير، ال سيما أنه لم يشمل الحقائب الرئيسة، حيث بقي وزير الخارجية فـي مكانـه،                  

، فيخـضع لمعادلـة الجنـرال       )وزارة الداخلية (بينما بقيت حقيبة المال بيد فياض نفسه، أما مسار األمن           
  .ر المكلفدايتون، تلك التي ال يغير في طبيعتها الوزي

من الواضح أن هدف إعادة التشكيل كان يتمثل في شراء سكوت حركة فتح على الحكومة، وذلـك مـن                   
على فياض الذي تجاوز كل التوقعات في قدرته على         " الطخ"خالل إشراك عدد من رموزها بعد أن كثر         

ي واضح، وبالطبع نظرا    استيعاب الكثير من الكوادر بلغة المال واألعمال، هو الذي يستند إلى دعم أمريك            
لكونه األقدر على الوفاء بالتزامات السلطة وفق برنامج خريطة الطريق، مع تحويل القضية برمتها إلـى                
مال ورواتب وأعمال واستثمارات، تتطلب بالضرورة قدرا كبير من االستقرار الـذي تتكفـل االجهـزة                

  .س والجهاد على وجه الخصوصاالمنية بتوفيره من خالل حملة ال تتوقف فصوال ضد حركة حما
يقوم بنيان السلطة في طبعتها الجديدة على رؤية متماسكة، بصرف النظر عن الموقف منها، وتقوم تلـك                 
الرؤية على البرنامج الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني أثناء حملته االنتخابية ممثال في رفـض مطلـق                 

وس هل ما أخذ بالقوة يمكن أن يسترد بغير القوة،          سئل رئيس الحكومة في داف    (وحاسم للمقاومة المسلحة    
، مع بناء مؤسسات السلطة كما لو كانت دولة قائمة بالفعل، وبالذات فيما يتعلـق               )نعم: فأجاب دون تردد  

كانت تلك معضلة التعامل مع ياسر عرفات حين فرض عليه وزيـر الماليـة ومـسؤول                (باألمن والمال   
، أما المفاوضات فتمضي في االتجاه المطلوب بصرف النظر         )يرةاألمن مع رئيس وزراء بصالحيات كب     

  .عن وصولها إلى اتفاق نهائي أم ال
هذه اللعبة كانت تتطلب إدماج حماس في مؤسسات السلطة كي تتحرك بشرعية كاملة، حتى لـو وقفـت                  

ة نتيجـة  ، لكـن مفاجـأ  !!)تلك هي اللعبـة الديمقراطيـة  (كتلة حماس البرلمانية ضد هذا القرار أو ذاك     
االنتخابات كانت مربكة، من دون أن يعني ذلك صحة قرار حماس بدخولها، بل إننا ال نزال على رأينـا                   
القديم برفض المشاركة في سلطة ال مجال لتغيير عقيدتها األمنية والسياسية، وقد كـان البـديل هـو أن                   

كل رمزي حتى ال تـصطدم      يمضي القوم في برنامجهم بشرعية منقوصة، فيما تستمر المقاومة، ولو بش          
  2000، وحتى اندالع انتفاضة األقصى نهاية أيلول عام 97بأجهزة السلطة، تماما كما وقع بين أعوام 

كانت نهاية هذه اللعبة واضحة، إذ أن الجدار المسدود كان أمامها، في ظل عـدم قابليـة العـدو لمـنح                     
فق مع قطاع من حركة فتح إذا طال زمنها أكثر          الفلسطينيين حال مقبوال، فضال عن إمكانية إفشالها بالتوا       

من المحتمل، وبالتالي تفجير انتفاضة مسلحة جديدة عنوانها دحر االحتالل من دون قيد أو شـرط، كمـا                
  .حصل في جنوب لبنان

اآلن تتركز مساعي السلطة بدعم مصري على إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أي إعادة قطاع غزة إلى                  
األمن لالحتالل مقابـل    (دون أن يتغير شيء في عقيدتها األمنية وبرنامجها السياسي          حضن السلطة، من    

، وبالطبع من خالل إخراج حمـاس مـن بـاب           )المعونات وقدر معقول من الحياة والحركة للفلسطينيين      
  .االنتخابات الذي دخلت منه بطريقة مبرمجة

 قضية رواتب ومعونات مع حـرص علـى         لمواجهة هذه المعادلة التي تحول الصراع مع االحتالل إلى        
تجنب المعاناة، ال بد من توافق بين حماس وفتح ينهي فكرة الديمقراطية المبرمجـة لخدمـة االحـتالل،                  
ويتبنى برنامج المقاومة حتى لو أدى ذلك إلى حل السلطة وحرمان االحتالل من المزايا المترتبـة علـى                 

  .وجودها أمنيا وسياسيا واقتصاديا
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لك ال بد من تحوالت في حركة فتح تعيدها إلى دورها كحركة تحرر، األمر الذي ال ينسجم مع                  لتحقيق ذ 
  !!وتسهيالت المال واألعمال" في آي بي"بطاقات الـ

  21/5/2009الدستور، 
  

  :كاريكاتير .81
  

  
  21/5/2009موقع أمية جحا، 


