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1.

 مصدر فلسطيني مسؤول، ولم 

ضمن 

 الفلسطينية، والرئيس محمود عباس ال يقبل التأويل، فالقدس عاصمة 

هذا ضمن اتفاق نهائي، ": ق نهائي، وقال عبد القادرقديمة، ضمن اتفا

عززت أقوال عبد القادر ما جاء في هآرتس أمس، عن استعداد السلطة للتنازل عن سيادتها على الحرم 
 فلسطينية، 

2.

  السلطة تنفي ووزير شؤون القدس يؤكد القبول بسيادة إسالمية على الحرم القدسي 
ة السلطة الفلسطيني أن يوسف الشايب، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 22/5/2009الغد، األردن، نشرت 

نفت بشدة األنباء التي نقلتها صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمس وتحدثت عن موافقة السلطة على إخضاع 
، في إطار اتفاق للسالم مع الجانب اإلسرائيلي، "سيادة إسالمية"القدس الشرقية لسيادة طرف ثالث، أو 
شؤون المفاوضات في وقال صائب عريقات، رئيس دائرة  .بدالً عن السيادة الفلسطينية لشرق القدس

هذه األنباء عارية تماماً عن الصحة، وننفيها جملة " "الغد"منظمة التحرير، في تصريحات خاصة لـ
وتفصيالً، وهي ال تخرج عن إطار محاولة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إثارة البلبلة داخل الصف 

عريقات أن يكون نبيل أبو ردينة، ونفى  ".الفلسطيني، فهي بين فترة وأخرى، تخرج علينا بفبركات كهذه
الناطق الرسمي للرئاسة الفلسطينية صرح بما تحدثت عنه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مشيراً إلى أن 

ترجمة الخبر كما هو، ومن دون تالعب، ينسب األنباء المضللة إلى
القدس "ني من القدس واضح وال يتغير، وقال وأكد عريقات أن الموقف الفلسطي .تتحدث عن شخص بعينه

عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة القادمة، وال يمكن أن نقبل أن تكون إال تحت السيادة الفلسطينية، 
  ".وبالتالي الحديث عن غير ذلك ال يندرج إال في إطار التضليل المتعمد
ب إليه عريقات، نافياً بشدة وأكد نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما ذه

تصريحات خاصة الشائعات التي تروج لها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بخصوص التنازل عن السيادة 
الفلسطينية على القدس، أو الحرم القدسي، متهماً الحكومة اإلسرائيلية وماكينتها اإلعالمية بالعمل على 

  .ذا أنباء ال يمكن أن يكون لها أساس من الصحةبث روح الفوضى في الشارع الفلسطيني، عبر هك
وشدد حماد على أن موقف السلطة

، ويجب، وفق 1967دولة فلسطين المستقلة المقبلة، وعنوان سيادتها، وهي أرض محتلة في العام 
ربية، زوال االحتالل منها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة الع

  .عليها، وعاصمتها القدس الشرقية
حاتم عبد  إلى أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 22/5/2009الشرق األوسط، وأشارت 

ن يتسلم طرف القادر، وزير شؤون القدس الجديد في حكومة سالم فياض، أكد أن السلطة ال تمانع من أ
، إن "الشرق األوسط"ثالث، ال إسرائيلي وال فلسطيني، السيادة على الحرم القدسي في القدس، لكنه قال لـ

يجب أن نفصل ": وأوضح عبد القادر .هذا الطرف يجب أن يكون دولة إسالمية، وليس أي طرف دولي
عد السياسي هو حق حصري الب": وأضاف. "بين القضية السياسية والدينية، رغم أنهما متشابكتان

للفلسطينيين، ونحن لنا حقوق تاريخية في القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وهذا لن نرضى عنه بديال، 
وتشترط . "أما في ما يتعلق بالمسجد األقصى فملكيته حق عام للمسلمين وليس حصريا على الفلسطينيين

السلطة أن يتسلم طرف ثالث البلدة ال
 ." دونما، فوق وتحت المسجد114ينهي االحتالل، ويجب أن تكون السيادة على كل مساحة األقصى، الـ

ليس لدينا مشكلة في أن يرتفع العلم األردني أو السعودي أو اإلندونيسي فوق األقصى، لكن ": وتابع
 ."ةخارج األقصى فالسيادة فلسطيني

و
ونقلت هآرتس عن نبيل أبو ردينة، ومصادر. القدسي في البلدة القديمة لصالح طرف ثالث

 . هي التي يمكن أن تدير شؤون الحرم"منظمة المؤتمر اإلسالمي"القول إن 
  
  مقاومة حماس لالحتاللبويشكك  "التشريعي" يرفض تمديد الحوار وواليتي الرئاسة وعباس 

الرئيس الفلسطيني  أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 22/5/2009القدس العربي، نشرت 
 وان السلطة اإلسرائيلي بأن كل الفلسطينيين وهو على رأسهم ما زالوا تحت االحتالل  أكدمحمود عباس
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 عليه أطلقو ،ة الفلسطينية الذي افتتح الخميس في رام اهللا

هات بما 

وقعتها منظمة التحرير، وتكون قادرة على التعاطي مع 

منع أمن الحكومة المقالة التي تديرها حماس وفدا من ممثالت االتحاد العام "خرى ندد عباس بـ

رات 

ني عزم الشعب الفلسطيني ولن تنال من 
  .قاعدة حل الدولتينصميم المجتمع الدولي على وضع حد لهذا التمادي وإنهاء الصراع الدامي على 

حات لتمديد الحوار 

3.

شار عباس في أو .ي للنضال من الداخل للتحرير والوصول لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسه
مام المؤتمر الخامس لالتحاد العام للمرأأكلمة له 

الم الخارجي من خالل بطاقة  الفلسطينية والعاألراضي انه ما يزال يتنقل بين إلى ،"مؤتمر القدس"اسم 
 تفتش سيارته وتدقق في جواز سفره  عاما17ً ال يتعدى عمرها إسرائيلية مجندة أن إلى، منوها "vip"الـ

  .األردن إلى الفلسطينية األراضيعندما يغادر 
 الذي أوسلو اتفاق أساسووجه عباس انتقاداته لحركة حماس التي دخلت االنتخابات التشريعية على 

وشكك عباس  . االنقسام الحاصلإلنهاء انتخابات جديدة حاليا إجراء وال تريد أساسه السلطة على أقيمت
في صدق ادعاء حماس بأنها تمارس المقاومة ضد االحتالل، مشيرا إلى انه تهرع لجميع الج

ب من غير مطلو"ومضى قائال .  التي ترفض االعتراف بها"إسرائيل"فيها مصر للوصول لتهدئة مع 
حماس أو أي من الفصائل الفلسطينية االعتراف بإسرائيل لدى تشكيل حكومة توافق لكن ذلك مطلوب من 

  ".الحكومة التي ستقود الوضع الفلسطيني تحت االحتالل وللتعامل مع إسرائيل والمجتمع الدولي
الضفة الغربية  االنقسام الفلسطيني الحاصل ما بين إلنهاءوشدد عباس على ضرورة االحتكام للشعب 

نحن رفضنا خلف الكواليس ونرفض أي مقترحات لتمديد واليتي شخصيا أو والية " :قالووقطاع غزة، 
 على إصراره، مؤكدا "المجلس التشريعي ولو ليوم واحد وال بديل عن االنتخابات للعودة إلى حكم الشعب
تمخض عنه اتفاق سياسي ضرورة إنجاح الحوار الوطني الذي ترعاه مصر، مشيرا إلى ضرورة أن ي

تتشكل بموجبه حكومة تلتزم باالتفاقيات التي 
المحيطين اإلقليمي والدولي، وتشمل مهماتها إنهاء االنقسام واستعادة وحدة الوطن، وإعادة إعمار قطاع 

 يناير القادم، وال تعيد فرض / كانون الثاني25ة قبل غزة واإلعداد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعي
  .الحصار المالي واالقتصادي على الفلسطينيين

من جهة أ
، "أجل المشاركة في المؤتمرللمرأة الفلسطينية في قطاع غزة من مغادرة القطاع للتوجه إلى رام اهللا من 

هذا أمر في غاية .. لكن الحركة االنقالبية هي التي منعت.. كنا نتوقع أن إسرائيل ستمنع"واضاف قائال 
  ."األسف

بتصعيد إجراءاتها االستيطانية والقمعية في " اتهم عباس حكومة بنيامين نتنياهو اإلسرائيليوعلى الصعيد 
، وان استعادة الوحدة الوطنية هي "غير شرعي" أن كل االستيطان ، مشددا على"األراضي الفلسطينية

وأضاف أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تصعد من  .اإلسرائيلية للتصدي للمخططات األمثلالسبيل 
إجراءاتها بشأن تغيير معالم القدس، والتوسع في االستيطان، واالستمرار في هدم البيوت واالعتقاالت 

ونبه عباس إلى المتغيرات اإلقليمية والدولية، داعيا إلى حسن التعامل  .على حركة التنقلاليومية والقيود 
وأن تحكم سياستنا المصلحة الوطنية العليا، وليس المصلحة "مع هذه المتغيرات واالستفادة منها، 

وشدد عباس على أن مناو. "أننا لن نسمح ألي كان أن يفرض أجندته علينا" مؤكدا "الفصائلية
االحتالل ومساعيه المتواصلة للتنصل من تنفيذ االلتزامات التي نصت عليها االتفاقات الموقعة، 

واستمراره في سياساته االستيطانية وتدابيره العدوانية، لن تث
ت

الرئيس عباس، كشف عن وجود مقتر أن رام اهللامن  22/5/2009الخليج، وأضافت 
  .الفلسطيني، معلنا في الوقت ذاته رفض السلطة تمديد الحوار

  
   فياض الوكالة في تشكيل الحكومةإعطاءبلغنا الرئيس رفضنا أ: عضو في كتلة فتح 

ن كتلته التي أ "القدس العربي" لـأمسد عضو بارز في كتلة فتح البرلمانية ك أ: اشرف الهور-غزة 
سالم فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية . ن يشغل دألى اتفاق يقضي برفضها إاجتمعت الثالثاء، توصلت 
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ن كتلة ألى  إتا في ذات الوقت

خال 
  ." غزة، إلخراجنا من الوضع السياسي السيئإرجاعمن خطط تبين كيفية 

 وزراء عن تسلم حقائبهم الوزارية لحين البت في عةأربلى انه لغاية اللحظة جرى اعتذار إ النائب أشار
  .هديل القزاز. داعور، ود

4.

وأكد 
البرغوثي أن الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس مسألة ضرورية، و

وضحاً أن أخطر ما يمكن مواجهته في الحالة الداخلية يتعلق بخطر المـساس بالديمقراطيـة وحقـوق                 
  . ني

5.

، كاشفا النقاب في الوقت ذاته عن تدارس اطر فتح "شخصية فتحاوية"الجديدة، وطالبت باستبداله بـ
شار العضو أو .سماء نحو ثالث شخصيات من فتح ليكون احدها بديال عن فياضأة مع الكتلة القيادي

 األحمدن موقف كتلة فتح البرلمانية نقله النواب برئاسة عزام ألى إالبرلماني الذي فضل عدم ذكر اسمه 
ي النقابات،  جانب مسؤولإلى، األقاليمللرئيس محمود عباس، في اجتماع ضم مسؤولي فتح الميدانيين في 

عضاء كتلة فتح البرلمانية أن جميع أكد أو . انها توافق كتلة فتح في طرحهاأكدواللجان الشعبية، التي 
ترؤسها شخصية فتحاوية، ال يوجد عليها خالفات، "يطالبون بتعديل الحكومة، من خالل ) عدا اثنين(

د المشاورات فضل عدم الخوض في  وجوأكدلكن العضو البرلماني الفتحاوي الذي  ."ومقبولة جماهيريا
 تكون هذه الشخصية أنليس شرطا " هذه الشخصيات، واكتفى بالقول أسماء الحديث عن أوالتفاصيل، 

تريد تشكيل حكومة برئاستها، كما تفعل حماس في " فتح أن إلىشار أو ."عضوا في اللجنة المركزية لفتح
لو تم "ورأى النائب الفتحاوي انه  ."ابة عنهاحكومة باإلن) فياض (أخرىغزة، وليس ان تشكل شخصية 

كد انه من ألكنه . ن تشكلها فتح، ثم يتولى فياض رئاستهاأن يشكل فياض حكومة، فيجب أ "االفتراض
، باشتراك فصائل منظمة التحرير، الفن تشكل الحكومة فتحاوياًأفضل األ

وعلى بعض األسماء التي شغلت في  ،"برنامج حكومة فياض"ى فتح قدمت اعتراضا للرئيس عباس عل
برنامج هذه الحكومة "وقال ". رغم سلبياتها"السابق مناصب وزارية وجرى ضمها للوزارة الحالية، 

و
 جبر ال. دإلى إضافة فتح عيسى قراقع، وربيحة ذياب، الخالف، منهم نائباً

  22/5/2009القدس العربي، 
  
  مصطفى البرغوثي يدعو إلى إنجاح الحوار وتشكيل حكومة وفاق وطني 

 مصطفى البرغوثي، أمين عام المبـادرة الوطنيـة، إن المبـادرة            .قال د :  حسن عبد الجواد   -بيت لحم   
 سالم فياض الجديدة، ألنها تريد حكومة وفاق وطني قـادرة علـى             .اعتذرت عن المشاركة في حكومة د     

  . إعمار قطاع غزة، واإلعداد النتخابات ديمقراطية جديدة، وإعادة الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية
ببيت لحم، أمس، مع لجنة التنسيق الفـصائلي، وممثلـي          " بديل"ل لقائه في مركز     وأعرب البرغوثي خال  

 عن أمله في أالّ يجعل أحد ممـا جـرى ذريعـة    ،العديد من المؤسسات والفعاليات الوطنية في المحافظة  
لتعطيل الحوار الوطني أو االستمرار فيه، داعياً إلى مواصلة الجهود إلنجاحه، وتشكيل حكومـة وفـاق                

واعتبر أن ما يجري داخل حركة فتح من تباين في اآلراء بـشأن الحكومـة               . ي من جميع األطراف   وطن
 .الجديدة هو شأن داخلي، مؤكداً حرصه على وحدة الحركة، كونها جزءاً مهماً من الحركة الوطنية              
ـ                صاصة، ال عالقة لهـا بالمح

م
اإلنسان وحرية التعبير، ومحذراً من محاوالت تعطيل الحوار، والوصول إلى حكومة اتفاق وط

 22/5/2009األيام، فلسطين، 
  
  لمنطقةلسياستها بحقيقياً  تغييراً امباونتوقع من إدارة أوالعرب جاهزون للسالم : أبو ردينة 

 الرئيس محمود إن" األيام" ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في تصريح لـأبوقال نبيل : رام اهللا
 إلى في اجتماعهما، الخميس المقبل، في واشنطن أوباما باراك األميركيعباس سيستمع من الرئيس 

 رؤيته للحل األميركي الرئيس سيعرض على الرئيس أن  القادمة في حيناألميركيةخطوط السياسة 
حتى اآلن "وشدد أبو ردينة على انه  . حل شامل في المنطقة بأسرهاإيجاد على وإصرارهوكيفية الحل 

 لقبول حل الدولتين ووقف االستيطان وإحالل السالم إسرائيلية سياسية إرادةفمن الواضح انه ليست هناك 
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 اإلدارة إلىربي واضح وسنستمع 
إل لنعرف رأيها في الخطوات القادمة باتجاه دفع عملية السالم األميركية

سره ألن االستقرار في  بأاألوسط تغييرا حقيقيا في سياستها تجاه الشرق اآلن األميركية اإلدارةن 

6.
ي 

منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن موقف نتنياهو من 
وأضاف أن قول .  يعد نكسة لهدف الحل القائم على دولتين الذي تؤيده بشدة إدارة أوباما] تقسم أبدا

  .يين للتفاوض

7.

 بضم "إسرائيل" لقيام 42، لمناسبة الذكرى أمسبيان صحفي صدر عنها 
، على بطالن كافة "إسرائيل"ـلقدس الشرقية وإعالنها عاصمة لا

 لكافة القوانين والشرائع الدولية، التي تقر بكون القدس الشرقية مدينة  واضحاًي المدينة باعتبارها انتهاكاً

8.

 أو أي فصيل 

ا كامالً ومطلقًا تُبديه  الخطوة تُعتبر انحياز
:وأضاف ".الواليات المتحدة األمريكية تجاه الكيان الصهيوني

جهها الكيان 

 من خالل القبول اإلسرائيلية السياسية لدى الحكومة اإلرادةفي حال توفرت "ل وقا ".الشامل في المنطقة
بحل الدولتين وما يترتب على هذا الحل من التزامات وفي مقدمتها وقف االستيطان فإنه سيكون ممكنا 

الفلسطينيون والعرب جاهزون للسالم ولكن هناك  "وأضاف". أشهر 6-3 اتفاق في غضون إلىالتوصل 
الموقف الفلسطيني والع"ضاف أو ". راغبة بالسالمإسرائيليةيادة حاجة لق

ونتوقع ..  باتجاه الحلاألمام ى
م

  ".المنطقة يتوقف على السالم الشامل بدءا بحل القضية الفلسطينية أوال
  22/5/2009األيام، فلسطين، 

  
  نكسة لهدف الحل القائم على دولتينيعّد  موقف نتنياهو من القدس :عريقات 

ؤون المفاوضات ف اعتبر رئيس دائرة ش: عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت-  القدس المحتلة،رام اهللا
القدس والذي شدد في على أن  [القدس

لن
نيين يواجهون رافضين حقيقنتنياهو ذلك يعني أن حالة الصراع ستبقى أبدية وأن الفلسطي

  22/5/2009الوطن، السعودية، 
  
  تدين التطهير العرقي اإلسرائيليو" القدس الشرقية"منظمة التحرير تؤكد على عروبة  

أكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير أن القدس :  عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 
لة ستبقى فلسطينية عربية، والعاصمة األبدية للدولة الفلسطينية المستقلة التي لن الشرقية هي مدينة محت

سرلة التي تنفذها سلطات االحتالل في يقبل الشعب الفلسطيني بديال لها رغم إجراءات التهويد واأل
وأكدت الدائرة في  .المدينة

اإلجراءات التي نفذتها سلطات االحتالل 
ف

  .محتلة كباقي أجزاء الضفة
  22/5/2009الحياة الجديدة، 

  
  انحياز مطلق" حيتس"تصريحات أوباما حول حق العودة غير مقبولة وتعهده بتطوير : عدوان 

، تصريحات الرئيس األمريكي باراك "كتلة التغيير واإلصالح" عاطف عدوان النائب عن . اعتبر د:غزة
غير مقبولة "أوباما التي أطلقها مؤخرا بخصوص حل الدولتين وإلغاء حق عودة الالجئين وتعويضهم، 

دى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وال أحد يقبل بها، سواء من حماس أو فتحل
المركز "ودعا عدوان في تصريحٍ صحفي خاص أدلى به لـ ".فلسطيني، وال حتى الدول العربية

ك بحق  الالجئين الفلسطينيين في كافة أصقاع األرض إلى التمس،)5-21(الخميس " الفلسطيني لإلعالم
  .العودة إلى فلسطين التاريخية التي هجروا منها تحت القمع واالضطهاد والقتل الصهيوني

وبشأن تعهد الواليات المتحدة األمريكية بدعم المنظومة الصاروخية الصهيونية التي يطلق عليها اسم 
هذه: "وتمويل تطويرها؛ قال عدوان) السهم" (3حيتس "

أنا أعتقد أن هذا االنحياز وهذه الخطوة  "
التي عبرت عنها إدارة أوباما بدعم سالح الجو الصهيوني تُعتبر خطوةً تمهيديةً لضربة يو

  ".لى أي طرف آخرالصهيوني بدعمٍ أمريكي إلى إيران وإ
  21/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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9.

ويرى المسؤولون  

 األميركيةدد عناصر المبادرة وح ." تتالعب بها بحكم موازين القوى المختلة لصالحهاأنتستطيع 

 احمد .ة حماس في غزة د

يجاد صيغة جديدة إ) وباماأ(يحاول ": ضافأو. "بقة في التعاطي مع مشاكل المنطقة

مطلوب من ": وأضاف. "لمتحدة، وان نستثمر المناخ االيجابي المقبل
أساس الصراع على إلنهاء رسائل مطمئنة والتواصل وتقديم رؤى إرسالحماس 

، وفتح اإلسالميين يتمثل في االنفتاح على  تحدياًأوباما أمام أنورأى . "1967ستقلة على حدود عام 

10.

  شأن عملية الّسالمب يترقّبون مبادرة أوباما "المعارضة" و"السلطة"الفلسطينيون في : تحقيق 
 "فتح المعتدلة"يترقب الفلسطينيون على اختالف فئاتهم ومعسكراتهم، من حركة :  محمد يونس-رام اهللا 

 أوباما، مبادرة الحل السياسي للقضية الفلسطينية التي يعد الرئيس باراك "حماس المتشددة"وحتى حركة 
. العالم العربي في الرابع من الشهر المقبل في القاهرةإلى في خطابه الموجه إلطالقها

 إلى ستعطي زخماً للعملية السلمية، مشيرين األميركي مبادرة الرئيس أنفي فتح وفي منظمة التحرير 
 فاعل وضاغط أميركي التي بينت انه من دون وجود دور "إسرائيل"تجربتهم الطويلة في المفاوضات مع 

  .، فإن فرص حدوث تقدم في العملية السلمية تظل محدودة جدااإلسرائيليةعلى القيادة 
درة  مباإلى الفلسطينيين يتطلعون إن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أمينوقال 

 على جداول زمنية لتطبيق هذه المبادئ، وآليات أيضا وإنماتشتمل ليس فقط على مبادئ للسالم "سياسية 
من دون جدول زمني وقوة رقابة وتدخل دولي، فإن "وقال إن التجربة بينت أنه . "رقابة لضمان تنفيذها

 إسرائيل
 1967 دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام إقامة": التي يتطلع لها الفلسطينيون بـ

وعاصمتها القدس، وحل قضية الالجئين وفق الشرعية الدولية، وتحديدا وفق قرار مجلس االمن الرقم 
194".  

 األميركين العديد من قادتها ينتظر من الرئيس أ إال، ماأوباورغم تحفظ حركة حماس بانتظار مبادرة 
وقال وكيل وزارة الخارجية في حكوم. مقاربة سياسية جديدة لقضايا المنطقة

 فتح صفحة جديدة مع العالم العربي إلىيسعى ) أوباما(هذا الرجل " أن انه يرى "الحياة"يوسف لـ
 حل إيجاد على وإصرارهاضح من التعاطي المبكر مع الملف الفلسطيني، هذا و": وأضاف. "واإلسالمي
  ."هذه كلها مؤشرات ايجابية": وأضاف. " الصراع في المنطقةوإنهاءللقضية، 
ن أ محمود الرمحي . التابعة لحماس د"واإلصالحكتلة التغيير " سر المجلس التشريعي من أمينويرى 

سالمي، بعد فشل لى موقع الشريك مع العالم العربي واإلإ العداء ميركا من موقعألى نقل إيسعى "وباما أ
ميركية السادارة األاإل

 دولة فلسطينية مستقلة، يرى أوباما تتضمن مبادرة أنلكن الرمحي الذي يتوقع . "تقبل بها المنطقة
 ومن اللوبي "إسرائيل" العقبات التي سيواجهها من إلىتبع المبادرة خطوات عملية، مشيرا  تأنضرورة 

  .أميركااليهودي في 
.  السياسية في المرحلة المقبلة في ضوء الرياح المقبلة من واشنطنوأولوياتهاوتدرس حماس خطواتها 

 نحاول أنالمطلوب منا جميعا " أن، معتبرا "لإلسالميين ستشكل تحديا أوبامامقاربة " إنوقال يوسف 
جسر هوة الخالف مع الواليات ا

 دولة فلسطينية إقامة 
م

  . وحركة حماسإدارتهحوار بين 
  22/5/2009الحياة، 

  
  أطراف محلية وعربية ودولية تعرقل صفقة التبادل: الحاج عليالنائب  

أكد النائب الشيخ أحمد الحاج علي أن كثيرا من األطراف المحلية والعربية والدولية معنية بإفشال  :نابلس
وقال النائب الشيخ علي  . خوفا من الضرر الذي سيلحق بها في حال تمت]صفقة شاليط [بادلصفقة الت

... يعيش األسرى حالة صعبة نتيجة ممارسات االحتالل وإدارة السجون بحقهم" ":فلسطين"في تصريح لـ
، أدق تفاصيل أمور األسرى ومنع التحاور بينهم وأصناف اإلذالل كثيرة ومتعددة منها التدخل في

ومحاولة بث مشاعر اليأس واإلحباط في نفوسهم من خالل منع الزيارات ورؤية األهالي والتنقالت 
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وهذا السبب يشكل "  تحدث نقلة نوعية في قوتها ومكانتها على أرض الواقع
ويرى الحاج علي أن حركة حماس". كابوسا مزعجا لكثير من األطراف

زه رغم كل محاوالت األكبر من قضية شاليط سواء تمت الصفقة أو لم تتم ويكفيها بأنها ما زالت تحتج

11.

وقال أحد المقربين من حماد لوكالة .  ليتنقل ومرافقه فقط في سيارته الخاصة
إنه في أول اجتماع لحماد مع المسؤولين في الوزارة طلب م" قدس برس"

مخصص لوزير الداخلية، والذي يتكون من عدة سيارات إحداهن مصفحة، ألنه قرر التنقل في سيارته 

12.

 المدينة عن 
تم تسليم المواطن اإلسرائيلي لم"، حسب قولها، مشيرة إلى أنه "طريق الخطأ"

أحيل إلى التحقيق لدى الشرطة بدعوى االشتباه فيه وأشارت إلى أن المستوطن  ".جانب اإلسرائيلي
  .سلطة

13.

والتي انتهت االثنين الماضـي،     " حماس"و  " فتح"ار الوطني الفلسطيني بين حركتي        

طرح وجود قـوة أمنيـة      ) بو العالء 

وشدد على أن أطرافاً فلسطينية وعربية ودولية عدا عن ". المتواصلة والعزل للبعض منهم أيضا
 ومصلحة سيصب في خانة"اإلسرائيلية غير معنية بإتمام صفقة التبادل على اإلطالق ألن ذلك برأيهم 

حركة حماس التي يمكن أن
 في جميع األحوال هي الكاسب 

  .تحريره من قبل االحتالل
  22/5/2009صحيفة فلسطين، 

 
  وزير الداخلية الجديد يستغني عن الموكب المخصص له ويتنقل بسيارته الخاصة: غزة 

قرر وزير الداخلية الجديد في حكومة الوحدة الوطنية المقالة فتحي حماد االستغناء عن الموكب : غزة
المخصص لوزير الداخلية

نهم االستغناء عن الموكب 
ال

  .مع مرافقه فقطالخاصة 
  21/5/2009قدس برس، 

  
 شرطة رام اهللا تسلّم االحتالل مستوطناً تسلل إلى المدينة 

 أفادت وسائل إعالم عبرية بقيام الشرطة الفلسطينية في رام اهللا بتسليم مستوطن يهودي، جرى :الناصرة
وقالت  .الجانب اإلسرائيليتوقيفه بعد التسلل إلى المدينة الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية، إلى 

اإلذاعة العبرية إن الشرطة الفلسطينية في رام اهللا أوقفت مساء الخميس إسرائيلياً دخل
كتب التنسيق واالرتباط في 

ال
بانتهاك أمر قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي الذي يحظر دخول مناطق ال

  22/5/2009قدس برس، 
  
  توافق بين حماس وفتح على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الوضع األمني: أيمن طه 

أنه تم التوافق خـالل     " الحياة"أيمن طه لـ    " حماس" حركة   كشف القيادي في  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
الجولة الخامسة للحو

على تشكيل لجنة أمنية تضم ممثلين عن القيادات األمنية من الحركتين لبحث كل مـا يتعلـق بالوضـع                   
، وإعادة هيكلة األجهزة األمنيـة فـي        "فتح"لقوة األمنية المشتركة التي اقترحتها      األمني الفلسطيني، مثل ا   

  . غزة والضفة معاً
ولفت إلى أنه حتى اآلن لم يتم تشكيل هذه اللجنة، متوقعاً ذلك في غضون األيام القليلـة المقبلـة وقبيـل                 

. المقبـل ) يوليو(من تموز   توقيع اتفاق المصالحة الذي أعلنت مصر أن من المفترض توقيعه في السابع             
واضاف أن اللجنة ستبحث قبل االتفاق البدء بخطوات يقوم بها الجانبان من أجل إحداث انفراجة وتفكيك                

أ(أحمد قريع   " فتح"االشكاالت المطروحة، مشيرا إلى أن رئيس وفد        
 الفاً اآلن وقبيل التوصل إلى اتفاق أمـر         15ها  واعتبر طه أن وجود قوة أمنية مسلحة عداد       . غير مسلحة 

غير منطقي، ومن الصعب جداً تطبيقه في ظل الخالفات القائمة واإلشكاالت المعقدة التـي لـم تعـالج،                  
  . وكذلك قبيل خطوة إعادة هيكلة األجهزة في كل من الضفة وغزة
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: ، وقـال "حمـاس "إلى جانب كوادر تابعة لــ       

المعبر رفح لـيس                   

نسعى إلى التوصل إلى مصالحة عن طريق الشراكة بين الجميع في القضايا كافة، شرط أن يتم                : "
.ق تدريجا، معتبراً أن أي ملف من الملفات يحتاج أن يطب"ذلك في غزة والضفة معاً

أن مصر تدعم تنفيذ االتفاق تدريجاً وترى أن القوة األمنية المشتركة أمر إيجـابي فـي                " الحياة"علمت  
يمكن البنـاء                 

  22/5/2009الحياة، 

14.

  ".قديمة"تقسم أبدا تصريحات 

ت تأتي في ظل الهجمة المسعورة التي تشنها قوات االحـتالل علـى                

أن اوبخصوص تصريحات الرئيس األمريكي باراك أوباما بش      
أوباما لم يختلف عن سابقيه، فهو اآلن يحاول أن يقـدم نفـسه             : "عودة؛ قال الناطق باسم حركة حماس     

خـر يمهـد                

حماس تنفي اقتراحها تمديد والية التشريعي وتأجيل موعد االنتخابات الرئاسة وال .15
يل موعد ان تكون اقترحت في الحوار تمديد والية المجلس التشريعي وتأج" حماس"نفت حركة : م اهللا

ان عباس منتهي " حماس" رضوان القيادي في إسماعيلوقال  .النتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة
  .والية وهو فاقد للشرعية

  22/5/2009الخليج، 

بله ألنه في األساس ال يمكـن       هذا الطرح اقترحه أحد أعضاء وفد فتح، لكن حماس لم تق          "واشار إلى أن    
 300طـرح وجـود     " حماس"وأوضح أن وفد    ". تطبيقه على أرض الواقع، بل نحن نراه وصفة لالقتتال        

كادر من أمن السلطة على معبر رفح كقوة رمزية تعمل 
أين يمكن وضع قوة أمنية     : "ائالً باستنكار ، متس "القوة األمنية غير المسلحة هي فقط الموجودة على المعبر        "

. ، معتبراً أن هذا الطرح لو تم تنفيذه فإنه سـيلطف األجـواء المحتقنـة          "غير مسلحة بخالف معبر رفح؟    
وعبر عن أمله في تنفيذ هذا الطرح وتطبيقه وتشغيل معبر رفح، الفتاً إلى أن تشغيل 

  .اتفاق المصالحةمن الضروري أن ينتظر التوقيع على 
محمد نصر الذي يشارك في وفد الحركة فـي         " حماس"في غضون ذلك، قال عضو المكتب السياسي في         

الحوار
   

و
الغاية، وال تتعلق باالوضاع األمنية التي ليس من السهل تغييرها قدر اعتبارها أمراً رمزياً 

  .عليه

  
  ما بخصوص القدس وإلغاء حق العودة قديمة ومرفوضةتصريحات نتنياهو وأوبا: حماس 

اعتبرت حركة حماس تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنيـاهو بـشأن إعـالن               : غزة
وأنها لن " إسرائيل"القدس عاصمة أبدية لما يسمى بـ

وسطى في تصريح صحفي خاص أدلى به       وقال يوسف فرحات الناطق باسم حركة حماس في المنطقة ال         
إن هذه التصريحات التي يطلقها هذا المجـرم هـي          ): "5-21(الخميس  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  

تصريحات قديمة، وهذه التصريحا
  ".مدينة القدس المحتلة وعلى المسجد األقصى المبارك

أوضح فرحات أن تجديد نتنياهو لهذه التصريحات يأتي من باب الضغط على العرب من أجـل تغييـر                  و
بنود المبادرة العربية وتعديلها والعمل على إلغاء كل ما يتعلق بحق عودة الالجئـين الفلـسطينيين إلـى                  

  .أرضهم التي هجروا منها عنوة 
لحديث عن إقامة دولتـين وإلغـاء حـق          

ال
كصورة مشرقة للدول العربية وأنه يمتلك الحلَّ السحري للقضية الفلسطينية، وبالتالي هو اآل

 .ن حق عودة الالجئين الفلسطينيين وإلغاء هذا الحق مطلقاللعرب بضرورة الموافقة على التخلي ع
  21/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تشريعية

را
ا
ال
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16.

نقول إنـه   " حماس"بحق  " الشرق األوسط "ير صحيفة   

فلسطين من األيادي اإلسرائيلية مـن      يدون غسل دماء أبناء           

ليس مقصوداً في ذاته، وإنما هو مدخل للتشكيك في خيار المقاومة           " حماس"ل إلى أن انتقاد      

، طارق الحميد، قد نشر اليوم ال"الشرق األوسط "وكان رئيس تحرير صحيفة     
، أشار فيه إلى وجود حملة إلظهار ضعف عباس مـن خـالل             "ي مشكلة عباس؟  ما ه "صحيفة بعنوان   

ا الذي حققتـه الحركـة منـذ         

17.

 ليبرمـان فـي     - اليمين المتطـرف بقيـادة نتنيـاهو         
، وما تعلنه من مواقف يكشف أن المرحلة القادمة من المواجهة)إسرائيل(

المباشرة فوراً في إجراء مشاورات جدية لتشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة             " دعت الجبهة العربية إلى     
ية إلـى حـين           

18.

وقال عبـد   ".  إلسرائيلية   

   "مغلوط ويعكس جهالً بالحقائق"" الشرق األوسط" رئيس تحرير كالم: البردويل 
، "قدس بـرس  " صالح البردويل، في تصريحات خاصة لـ        الدكتور" حماس"أكد القيادي في حركة     : غزة

" حماس"، عن سيطرة خالد مشعل على مؤسسات حركة         "الشرق األوسط "أن حديث رئيس تحرير صحيفة      
  ".كالم مغلوط ويعكس جهالً بالحقائق في أحسن األحوال"، هو "بيعها إليران وسورية"و

إذا أحسنّا الظن بما قاله رئيس تحر      "وقال البردويل   
" حمـاس "يجهل الحقائق وبعيد كل البعد عن القضية الفلسطينية وال يعرف دماء الشهداء الذين خطت بهم                

وهو . في مؤسساتها " حماس"نهجها، وهو ال يعرف معنى الشورى وال الديمقراطية التي تمارسها حركة            
الدعم األمريكي وما بين رجل خرج من باطن األرض هو وكـل            ال يعرف الفرق بين رجل يعيش على        

  ". وال يقبلون أن يكونوا ذيال ألحد" حماس"قيادات 
بإيران؟ هذا هروب من    " حماس"وما هذا االنشغال بربط     " حماس"ثم ما هذا التحامل على      "وتابع البردويل   

استحقاق أن إسرائيل تذّل الجميع، وهؤالء ير
وال نـدري مـاذا سـيجني       . خالل هذه األصوات الغوغائية التي تحرف المسار وتضلل األمة والشعوب         

  .، كما قال!"هؤالء من وراء هذا التطبيع المجاني مع العدو
تي من ناقص،   إذا أتتك مذم  : هؤالء انسلخوا عن ثقافة أمتهم وهويتهم وكرامتهم، ولذلك       "وأضاف البردويل   

  .، وفق ما ذكر"فهي الشهادة لي بأني الكامل
وأشار البردوي

  . والتقليل من شأنه بما يساعد على إشاعة الهزيمة بين أبناء األمة
اللندنيـة ذات الميـول     " الشرق األوسـط  "ميد في صحيفة    واستبعد البردويل أن يكون ما تضمنه مقال الح       

ومن المقاومة ومن الـصراع العربـي ـ    " حماس"السعودية المعروفة عاكساً لموقف الرياض من حركة 
  . اإلسرائيلي

مقـاالً لـه    ) 21/5(خميس        
بال

الوطني؟ وم" حماس"فما هو مشروع    : "، وتساءل قائالً  "حماس"مقارنته بـ   
  ".فوزها باالنتخابات، وانقالبها المسلح على السلطة؟

 21/5/2009قدس برس، 
  
    تستطيع مواجهة تحديات المرحلة حكومة رام اهللا ال : الجبهة العربية 

وقالت الجبهة في تصريح تلقت      .شككت الجبهة العربية الفلسطينية في قدرة حكومة رام اهللا الجديدة          :غزة
إننا في الجبهة نشك في قدرة هذه الحكومة على إنهاء االنقسام، ومواجهة تحـديات              :" فلسطين نسخة عنه  

ومةالمرحلة القادمة، خصوصاً في ظل وجود حك      
  ". مع العدو ستكون صعبة

و
لسطينية إلدارة الوضع الفلسطيني في المرحلة االنتقالتشارك فيها كافة القوى والفصائل الف     

  ".إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة
  22/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "   جاءت تلبية للشروط األميركية واإلسرائيلية"حكومة فياض  :لجنة المتابعة للفصائل 

ة للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها أمس          هاجم خالد المجيد أمين سر لجنة المتابع       :دمشق
تلبية للشروط األميركية وا"الحكومة التي شكلها سالم فياض واعتبر أنها جاءت         

  

            11 ص                                     1442:         العدد       22/5/2009الجمعة  :اريخالت



  

  

 
 

المجيد الذي يشغل منصب األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
ية الثمانية ولجنة المتابعة رفضت تشكل حكومة برئاسة فيـاض النهـا جـاءت تلبيـة                مقاومة الفلسطين 

 الحكومة سيعمق االنقسام الفلسطيني ويـشكل        

19.
حكومة تحت االحتالل مهما    " يل حكومة جديدة في رام اهللا، وقال إنها            
كان شكلها وعدد المشاركين فيها، فإنها تفقد أدنى أشكال السيادة واستقالل

إن الهالة الكذّابة التي أحيطت باإلعالن عن الحكومة، وتأجيلـه مـرات متكـررة              "  صحافي أمس،    ن
بأن تشكيلها وحلّها يجـري ضـمن مـشاورات                  

20.

برامج تهدف إلى زيادة الوجود اإلسرائيلي اليهودي في القـدس الـشرقية                
المحتلة وإضعاف المجتمع الفلسطيني في المدينة وعرقلة التطور المدني الف

وشدد دلياني على أن الساحة الدولية تشهد قلقاً متـصاعداً          .. فةمحتلة عن امتدادها الطبيعي في بقية الض      
ـات                 

21. 

اإلبقاء على التفوق النوعي إلسرائيل      "     وأضاف أنه رغم الجـدل مـع       ".  

فصائل " لوكالة فرانس برس أن               
ال

تشكيل هذه" أن   وأضاف". واإلسرائيلية األميركيةللشروط  
  ". الذي قد يؤدي الى تعطيلهاألمرعقبة كبيرة امام الحوار الفلسطيني الفلسطيني 

  22/5/2009صحيفة فلسطين، 
  
  حكومة رام اهللا تفتقد الستقاللية القرار : حزب التحرير 

أدان حزب التحرير، تشك :رام اهللا 
وأضاف الحزب، في    ".ية القرار           

بيا
والخالفات الشكلية لم تكن إال إلعطاء انطباع عام خداع 

  ".سياسية وقرارات داخلية صرفة
  22/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ي مواجهة االحتالل فاألساسوعي المقدسي هو : فتح 

 قال ديمتري دلياني، الناطق باسم حركة فتح بالقـدس، أن االحـتالل             :عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   
اإلسرائيلي ومنذ سيطرته العسكرية على الضفة و من ضمنها مدينة القدس العربية المحتلة وهـو يعمـل                 

ير المشروعة بحسب القـوانين و      على خلق حقائق على األرض في إطار مواصلته لعملية ضم القدس غ           
المواثيق الدولية، بهدف تنفيذ 

لسطيني وبالتالي عزل المدينة             
ال

إزاء سياسات االحتالل اإلسرائيلي في القدس الشرقية وهو األمر الذي عبرت عنـه مـؤخراً الوالي
  .المتحدة و االتحاد األوروبي

  22/5/2009الحياة الجديدة، 
  

  وطنات ال تشكل عقبة بوجه السالمالمست والخالفات مع واشنطنمن يقلل  و يهاجم عباسليبرمان
وزير الخارجية اإلسرائيلي   أن   ، من الناصرة نقال عن مراسلها أسعد تلحمي       22/5/2009الحياة،   ذكرت،

إن كانت حقـاً    "أفيغدور ليبرمان قلّل من شأن الخالفات بين الدولة العبرية والواليات المتحدة، واعتبرها             
مـع  " التفـاهم المطلـق   "ث عـن      واختار أن يتحد. ى قلق خاص  ، تكتيكية ال ينبغي أن تبعث عل      "موجودة

واشنطن في ما يتعلق باألهداف االستراتيجية، وفي مقدمها منع إيران من الحصول على أسـلحة غيـر                 
وضالعة في نشاطات تآمريـة فـي مـصر         "تقليدية وتشخيصها كعامل عدم استقرار في الشرق األوسط         

  ". مشترك بين الجميع"شخيص ، مضيفاً أن هذا الت"ولبنان وقطاع غزة
أهمية وأشار إلى التفاهمات على

وزاد ". لكننا متفقون على األهداف والنقاش تكتيكي     "واشنطن في شأن الطريق لتحقيق األهداف المذكورة،        
كان إيجابياً أكثر مما جـاء      "رئيس األميركي باراك أوباما     أن اللقاء بين رئيس حكومته بنيامين نتنياهو وال       

 ".في بعض التقارير
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الما، كان بالـضبط الـشيء      
والقيـادة  ،  وهاجم ليبرمان الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس         ،  "ته، بالضبط نفس التوتر واإلرهاب    

ـصول علـى               

22.

لتنسيق مـع االدارة العـسكرية   رطة عمدت با          

وندد مستوطنون ونواب من حزب ايهـود  . سكنها ثالث او اربع اسر وبعض العازبين   

 .وائية بالكـاد مأهولـة                    
 دولـة   وضحت الحركة ان اكثر من مئة مستوطنة عشوائية ال تزال قائمة في الضفة الغربية رغم تعهد               

  . ت الشرطة عددا من الخيام وأخلت المستوطنين من البؤرة صباحا

23.
 بنيامين  "ائيل   إسر "ن أن رئيس وزراء          

دولـة محـدودة    " فإن تعريف الكيـان الفلـسطيني المـستقبلي كــ            " إسرائيل اليوم   "وبحسب صحيفة   
يطلق مؤخرا المرة تلو األخرى في أوساط مستشاري رئيس الوزراء الكبار، وهـو عمليـا               " الصالحيات

  ". دولتين للشعبين"يشكل تغييرا مقابل نظيره المحبوب في العالم 

ليبرمان فـي     قال ، برهوم جرايسي   نقالًُ عن مراسلها،   الناصرة من   22/5/2009الغد، األردن،   وأضافت،
 وقال .خطاب له أمام اتحاد الغرف التجارية اإلسرائيلي أمس إن المستوطنات ال تشكل عائقا أمام السالم              

يحاولون عرض المستوطنات على أنها عقبة أمام السالم، وأنا أقول تعـالوا نـضع              "ليبرمان في كلمته،    
تشكل عقبـة   ) الضفة الغربية (اآلراء المسبقة جانبا، فلماذا قرروا أن التوطين اليهودي في يهودا والسامر            

؟ لم يكن توطينا كما لم يكن س       1967أمام السالم؟ وما الذي كان حتى العام        
ذا

ال يمكنهم اإلمساك بطرفي العصا، فمن جهة يعتمدون علينا من أجل الح"الفلسطينية قائال،   
دولية في الهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضـد        المساعدات واإلغاثة، ومن جهة ثانية يتجهون إلى المحكمة ال        

اإلنسانية، فهذا يناقض االتفاقيات، وال يمكن أن نقبل بأمر كهذا، نحن ال نبحث عن مواجهات بـل عـن                   
  ".حوار، ونحاول بناء واقعي للتعايش، ولكن غض الطرف من جانبنا انتهى

  

  ن أعادوا بنائهاوالمستوطنو...  تفكك مستوطنة عشوائية في الضفةاإلسرائيلية الشرطة 
اعلنت الـشرطة   :  ا ف ب   ، سمر خالد   نقالً عن مراسلها   رام اهللا  من   22/5/2009 الرأي، األردن،    ذكرت

. االسرائيلية امس تفكيك مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة واخالء من فيها مـن مـستوطنين               
واوضح المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس ان الش

وشكلت هذه المنازل المؤقتـة نـواة    . والجيش الى هدم سبعة اكواخ من الصفيح بنيت من دون ترخيص            
  .لمستوطنة ماعوز استير قرب مستوطنة كوخاف ها شاهار شرق رام اهللا 

رة واوضح المتحدث ان عملية االخالء جرت من دون حوادث ، وبحسب المستوطنين فـإن هـذه البـؤ                 
االستيطانية كانت ت

اليميني المتطرف المعارض، بهذا االجراء مطالبين باقالة وزير الـدفاع ايهـود            ) الوحدة الوطنية (ليومي  
  .باراك فورا، وواعدين باعادة بناء هذه النواة االستيطانية

المتحدث باسم حركة السالم اآلن االسرائيلية المناهضة لالستيطان ياريف اوبنهـايمر           من ناحيته وصف    
تفكيك هذه النواة االستيطانية بانه عملية اعالمية نظرا الى انها مستوطنة عـش

وا
  .اسرائيل بازالتها

أعاد مستوطنون إقامة البـؤرة االسـتيطانية       : أي.بي.يو نقالً عن وكالة   22/5/2009 الخليج،   وأوردت
وقالـت اإلذاعـة    . بعد ساعات قليلة من إخالء قوات من شرطة االحتالل للبؤرة، أمـس           " ماعوز إستير "

 القريبة من مدينة رام اهللا في الضفة الغربيـة،          العبرية إن المستوطنين أقاموا بيتا خشبيا في موقع البؤرة،        
بعدما فكك

  
  خطة إلقامة كيان فلسطيني منزوع الصالحيات في الضفة":  اليومإسرائيل" 

كشفت صحيفة عبرية، أمس، النقاب ع:  وكاالت -القدس المحتلة   
نتنياهو يتطلع إلى أن يحقق في المجال السياسي صفقة شاملة تنطوي في داخلهـا علـى سلـسلة مـن                     

المعترف بهـا كدولـة   "  إسرائيل "االلتزامات ، وتسعى إلى إقامة كيان سياسي فلسطيني إلى جانب دولة      
  . يهودية
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  . سطينيون حياتهم بأنفسهم

دلة الحكم الفلـسطيني وتقـدم لـه        
لنظام،الضمانات، فهي ستساعده في بناء بنية تحتية متينة لقوات حفظ ا          

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو يؤمن بأن هذه المـرة سـيتدخل            . ضع أسس قوية لالقتصاد الفلسطيني    
  .لسطينية

24.

في احتفال بيوم القدس في ذكرى احتالل إسرائيل  قالو ستبقى عاصمة إسرائيل ولن تقسم أبدا، 
، كان مهما لي أن أعود"، 1967للقدس الشرقية في حرب عام 

ولن يتم تقسيمها أو تفكيك وحدتها مرة ، كانت وستبقى لنا، القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، متحدة

25.

 في الكنيست للمصادقة علـى أي       120أغلبية ثمانين نائبا من أصل      "جمع      

 فـي    ألمحت إلى أن الدولة العبرية قد تتخلى عن السيادة اإلسـرائيلية              
بعض اإلحياء العربية من القدس الشرقية التي ينوي الفلسطينيون أن يقيموا ف

ن الحكومة اليمينية الحالية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والمنبثقة عن انتخابات العاشـر               

26.
 نفى رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي عوزي أراد أن تكـون اإلدارة             

 "ستتعهد بأن تعتـرف بدولـة       "  الصالحيات الدولة محدودة "ووفقا للصحيفة فإن الخطة تشير إلى أن تلك         
 بأنها غير معنية بأن تحكم شعبا آخر وأنها ترغـب    " إسرائيل "وبالتوازي، تعلن   . كدولة يهودية " إسرائيل  

في أن يدير الفل
ولما كان حكم أبو مازن ضعيفا وهناك تخوف حقيقي من أن تسيطر حمـاس علـى                : وأضافت الصحيفة 

إضافة إلى الضلع اإلسرائيلي وذاك الفلسطيني، تنخرط في العملية دول          : لضفة، يقترح نتنياهو حال ثالثيا    ا
  . عربية أيضا

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تتضمن أن تدعم الدول المجاورة والمعت
 القضاء والحكم وكذا تساعده على      

و
مواقف رئيس السلطة الف" تليين"األمريكيون وسينجحون في 

  22/5/2009صحيفة فلسطين،   
  
  م أبداً ولن تقس"إسرائيل"القدس ستبقى عاصمة : نتنياهو 

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس : الوكاالتو عبد الرؤوف أرناؤوط، -القدس المحتلة
أن القدس

 هنا ما قلته في الواليات وأن أقول
ال

  ".أخرى
  22/5/2009الوطن، السعودية، 

  
   اإلسرائيلي يسعى لتقنين تهويد القدساليمين 

اكم في إسرائيل أمس طرح مـشروع       أعلن نواب االئتالف اليميني الح    :  وكاالت - الشرق -القدس المحتلة 
. قانون ضد أي تنازل عن القدس يشترط الحصول على أغلبية خاصة لكل تغيير فـي حـدودها البلديـة                  

وينص المشروع على ضرورة 
حـول  " القـانون األساسـي  " نائبا لتعديل 61ية ، بينما يكتفي القانون الحالي بأغلب "تغيير في حدود المدينة   

بما فيها القدس الشرقية التي ضـمتها إسـرائيل      " ضمان وحدة المدينة  "وقال النواب إن هدفهم هو      . القدس
  . 1967بعد احتاللها في يونيو 

وكانت الحكومة اإلسرائيلية السابقة
. يها عاصمة دولتهم المقبلـة               

لك
  .من فبراير ترفض ذلك االحتمال

 22/5/2009الشرق، قطر، 
  
  ادارة اوباما لم تضع بعد خطة سالم للشرق األوسط:  أرادعوزي 

: سمر خالد  -القدس المحتلة   
األميركية برئاسة باراك أوباما قد وضعت أي خطة للسالم في منطقة الشرق األوسط، وذلك بخالف مـا                 

بية عن فحوى الخطة التي قالت إن أوباما سيعرضها في خطاب سيلقيه من             نشرته صحف إسرائيلية وعر   
  .القاهرة بداية الشهر المقبل

  

            14 ص                                     1442:         العدد       22/5/2009الجمعة  :اريخالت



  

  

 
 

.  األخيرة لواشنطن      ن نتنياهو خالل زيارته            
واعتبر أراد أن مصدر األنباء التي نشرت في وسائل اإلعالم هو   إيجازا

علق باألفكار والتوجهات لخطة السالم المتبلورة  ، موضحاً أنه من المقرر أن تـشهد األيـام القالئـل                   
  .شأن

27.

وهي المرة األولى التي يقوم فيها جيش االحتالل االسرائيلي بمنـاورات علـى              .ث عسكري 

 كانت األضخم التي يجريها طيـران االحـتالل                 
  . اإلطالق

ما رأيناه يعـزز    . تكللت بالنجاح وكانت مهمة   "ن ناحيته، قال وزير الجيش ايهود باراك ان المناورات          

28.
' كـديما 'م الـيهم نـواب             

ل بأن قانونا كهذا من الممكـن ان              
ر اليوم، ولكن اردت هنا طرح هذا القانون، كاول قانون اطرحه على ال

قرر بشكل حاسم ان ال يستسلم الى                 

29.

ل معظم مناطق          

وقال إن اإلدارة األميركية لم تبلور بعد أي خطة سالم، وأن التفاصيل التي نشرت بشأنها فـي وسـائل                   
اإلعالم أمس أكبر مما تم عرضه على رئيس الوزراء بنيامي

ت صحفية لمصادر حكوميـة                  
تت

القادمة اتصاالت حثيثة بين تل أبيب وواشنطن بهذا ال
  22/5/2009الرأي، األردن، 

  
   االحتالل يعلن انتهاء مناورات سالحه الجويجيش 

قال سالح الجو اإلسرائيلي أمس إنه أنهى المناورات واسعة النطاق التي استمرت أربعة               -القدس المحتلة 
أيام وجرب خاللها قدراته في مواجهة غارة جوية أو هجمات صاروخية من سوريا وإيران، حسب مـا                 

متحداعلن  
وشوهد عـدد كبيـر مـن الطـائرات          .أساس هجمات من قبل إيران التي تبعد أكثر من ألف كيلو متر           

العسكرية في كل أرجاء البالد خالل هذه المناورات التي

م
  )".الجيش(ثقتنا باننا قادرون على االتكال على جهة ما 

  22/5/2009صحيفة فلسطين، 
  
  1948 عاموبرعم الذين طردوا منهما   يسقط قانون النائب بركة إلعادة اهالي اقرثالكنيست 

اسقط الكنيست، بغالبية اصوات االئـتالف لينـض : زهير اندراوس  -الناصرة  
المعارض، قانون النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، الداعي العادة اهـالي              

سمح لهـم بـالعودة الـى       ، ولم ي  1948قريتي اقرث وبرعم الى قريتيهما، الذين طردوا منهما في العام           
  . ويقضي باعادتهم1951القريتين رغم قرار المحكمة العليا الصادر في العام 

تركيبة الكنيست الحالية ال تبقي اي ام'وقال النائب بركة في كلمته، ان       
ة العامة للكنيست في والية     هيئ             يم

الكنيست الجديدة، ليكون هذا بمثابة دق ناقوس لتذكيركم بماساة شعب 
  .'واقعه المرير، وانه مصر على تطبيق العدالة االنسانية التي يستحقها

     22/5/2009القدس العربي، 
  الل يحظر على ثلث الفلسطينيين دخول الضفةاالحت": مركز حقوقي" 

 تحظر على   اإلسرائيلي قوات االحتالل    أن،  اإلنسان المركز الفلسطيني لحقوق     أكد:  وليد عوض  - رام اهللا 
 أنوقال المركز،  . ثلث الضفةاإلجمالية مناطق في الضفة الغربية تبلغ مساحتها إلىالفلسطينيين الدخول 

 كيلومتر من الطرق في الـضفة الغربيـة         500لقدس المحتلة، وما مجموعه     ثلث مساحة الضفة بما فيها ا     
 خاصـة   ألنهـا  محظور على الفلسطينيين دخولها دون تصاريح تصدرها قـوات االحـتالل             أراضهي  

 حـصار خـانق،   إجراءات ان الضفة الغربية ال تزال تعاني من وأوضح .بالمستوطنين وقوات االحتالل
العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، االمر الذي حووانتشار غير مسبوق للحواجز     

 حـاجزا تعيـق حركـة       630الضفة الى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض عبـر حـوالي             
 حـاجزا   80 إلى حاجزا ماديا والى جانب ذلك، اضافة        537 حاجزا ثابتا، و   93الفلسطينيين، من ضمنها    

  .أسبوعات االحتالل في انحاء مختلفة من الضفة الغربية كل او مؤقتا تنصبها قو' طيارا'
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 في القطاع، في ظل فرض اإلنسانية األوضاعولفت الى استمرار تدهور     
 المعيشية للسكان جراء    األوضاعن مواد البناء والمحروقات التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، وتدهور           

  .'80و

ر.30

أن كيان االحتالل يستهدف كل       
مقومات الوجود المقدسي والفلسطيني في هذه المدينة المقد

إلسالمي إلى اتخاذ موقف موحد لحماية القدس الشريف، خاصةً أن العرب يمتلكون العديد مـن أوراق                
  .الفلسطينية

31.

ا      
"وقالت المحامية نسرين عليان من  ".ال لالحتالل نعم للسالم"، وبالعبرية "اقصى

 وآالف ثلثي سكان القدس الشرقية العرب يعيشون تحت خط الفقـر،            أن" المتظاهرين   أمام ألقتهاي كلمة   
  ".ومئات العائالت مهددة بيوتهم بالهدم

32.

فلسطينيين المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ومتابعة حالتهم 
فيما تصعد سلطات السجون اإلسرائيلية، الصحية مع إدارة السجون

 وسط ،جبارهم على ارتداء الزي البرتقالي الجديد الذي يشبه زي سجناء معتقل جوانتانامو األمريكي

33.

وإعادة ما تبقى من األمالك 
الخاصة في محيط المخيم القديم ألصحابها، واإلسراع في إعمار ما تهدم في ال

حصار شامل على الـواردات           
م

 ' 60 الغذائية، وارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم الى ما بين النقص الخطير في احتياجاتهم
  22/5/2009القدس العربي، 

  
  المدينة المقدَّسة في خطر حقيقي وداهم يستهدف البشر والشجر والحج: مفتي القدس 

قيقـي  أكد مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين أن القدس الشريف في خطرٍ ح         : ةالقدس المحتل 
وداهمٍ يستهدف البشر والشجر والحجر، داعيا األمتين العربية واإلسالمية إلى مضافرة الجهود للوقـوف              

وقال حسين في  .في وجه الحملة الشرسة التي يقودها االحتالل الصهيوني ضد المدينة المقدسة وحمايتها
ك فيه مما ال ش  ): "5-21(اإلخبارية الخميس   " العالم"تصريحات لفضائية   

، داعيـا العـالمين العربـي       "سـة المباركـة          
وا

ستصب في خدمة القضية القوة التي إذا ما ُأحسن استخدامها ف
  21/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تحت االحتالل "توحيدها" لـ 42تظاهرة في القدس بالذكرى  

 على مدخل مدينة القدس القديمـة       أمس وإسرائيليتظاهر نحو مئتي فلسطيني     :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 ضمها وتوحيدها مـع     إسرائيل وإعالنالقدس الشرقية    عاما على احتالل مدينة      42احتجاجا على مرور    

" كفى لوهم القـدس الموحـدة  " فلسطينية والفتات كتب عليها إعالماوحمل المتظاهرون  .الشطر الغربي
طالب فلسطيني في القدس ال يملكون مقاعـد        " 9000وصورا لبيوت فلسطينة مهدومة والفتة كتب عليها        

بالروح بالدم نفـديك يـ"وهتف المتظاهرون   ".  هدم البيوت   فلسطيني مشرد جراء   160000مدرسية و   
" جمعية حقوق المـواطن 

ف
 اقاماتهم من القدس، اإلسرائيليةارة الداخلية المقدسيين سحبت وز

  22/5/2009الدستور، 
  
  صعد إجراءاته لفرض الزي البرتقالي على المعتقليني االحتالل 

ناشد مركز األسرى الفلسطيني للدراسات أمس كل المعنيين بقضية األسرى :  وائل بنات- غزة
ذ حياة األسرى الوالمعتقلين إلنقا

 إجراءاتها القمعية ضد األسرى 
إل
 .فض تام من المعتقلين بارتدائهر

  22/5/2009الوطن، السعودية، 
  
  يطالبون بإعماره وبإعادة فتحه "البارد"أهالي : لبنان 
نظمت هيئة المناصرة األهلية لمخيم نهر البارد اعتصاماً في الجزء الجديد من المخيم، ورفعت : البارد 

 للجوار اللبناني، مطالب بإلغاء قرار اعتبار المخيم منطقة عسكرية وفتحه
مخيم الجديد وترميم ما 
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مرت، والتعويض على تجار المخيم الذين خسروا 

34.

وقال المركز إن أكثر الجوانب إثارة للصدمة في تقرير          .حالي 
01ة مناهضة التعذيب هو بقاء التوصيات الواردة في تقرير اللجنة لعام            لجن

غيير الوحيد في التقارير الصادرة في السنوات التي تفصل بين التقريرين هـو إضـافة المزيـد مـن                   
اإلسـرائيلية فـي    /وبية

ل بدعوى حوزتهما خناالحتالل يعتقل فتاتين فلسطينيتين قرب بيرزيت والخلي .35
أقدم جنود من جيش االحتالل اإلسرائيلي، ظهر اليوم، على اعتقال فتاتين فلسطينيتين إحداهما : اصرة

 أن بحوزة كل 

36.

           
يني التابع لوزارة الصحة فأن موإحصائيات مركز المعلومات الصحية الفلسط    

 ألف نسمة من السكان، وفي الضفة الغربيـة         100 حالة إلى كل     40سرطان في قطاع غزة هو حوالي       
السكان، فيما يبلـغ معـدل حـدوث اإلصـابة     

37.

تضرر منه، والتعويض عن الممتلكات التي سرقت ود
 .  المخيم الذين سقطوا خالل الحربكل ما كانوا يملكونه وعلى أسر شهداء

 22/5/2009السفير، 
  
     "إسرائيل"دعوة حقوقية لرفع الحصانة عن جرائم  

" ثقافة الحصانة "دعا المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة لمحاربة             
الب بـإجراء تحقيقـات مـستقلة       التي تسمح إلسرائيل بمواصلة ارتكاب جرائمها بحق الفلسطينيين، وط        

  .لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب
جاء ذلك في تعليق المركز على مالحظات لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب على التقريـر الـدوري            

أيار ال/ مايو 14الرابع إلسرائيل الصادر في   
 على ما هي عليـه، وأن       20

الت
ونبه المركز إلى أنه ال يمكن تطوير اتفاقية الشراكة األور          .االنتهاكات اإلسرائيلية 

  . ظل االنتهاكات المنظمة لحقوق اإلنسان
 21/5/2009الجزيرة نت،  

  
 جرا

الن
من بيرزيت بوسط الضفة الغربية واألخرى قرب الخليل جنوب الضفة، بدعوىبالقرب 

  .منهما خنجراً
  21/5/2009قدس برس، 

  
  نسبة اإلصابة بمرض السرطان في فلسطين ضمن المعدل العالمي": الصحة الفلسطينية" 

رض السرطان في األراضـي     أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام اهللا، أن نسبة اإلصابة بم          : رام اهللا 
الفلسطينية ضمن المعدل العالمي، نافية بذلك األنباء التي  تداولتها مؤسسات حقوقية ومواقـع إلكترونيـة                
حول أن قطاع غزة من أكثر المناطق عرضة لإلصابة بأنواع السرطانات المختلفة، وقالـت إن األنبـاء                 

 إصابة بالسرطان ال تـستند إلـى أي أسـاس           التي تتحدث عن أن أهالي قطاع غزة هم أكثر المواطنين         
 ..علمي، وليس لها ما يبررها، الفتة إلى أن نسبة اإلصابة بالسرطان في فلسطين ضمن المعدل العـالمي                

 مليون حالة سرطان جديدة، واسـتنادا إلـى أرقـام11وأشارت إلى أن العالم يسجل سنويا ما يزيد عن          
عـدل حـدوث اإلصـابة           

بال
 ألف نسمة من 100 حالة إلى كل 60يبلغ معدل الحدوث   

  . ألف نسمة من السكان100 حالة إلى كل 64لى سبيل المثال بالسرطان في المملكة األردنية الهاشمية ع
  21/5/2009قدس برس، 

  
   تضع إستراتيجية لتحسين القطاع الزراعيزراعة غزة 

أكد الدكتور محمد األغا، وزير الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية، أن وزارته وضعت : غزة
 واالعتماد على محاصيل زراعية ال تعتمد إستراتيجية طويلة األمد تعتمد على تحسين القطاع الزراعي
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ولة التي تستهلك كميات 
وأوضح أن الوزارة تسعي في الوقت الحالي إلى تطوير ز .كبيرة من المياه

 ألف شتلة، وسيتم زراعة النخيل في كافة 25ر مشتل في منطقة الشرق األوسط ينتج ما يقارب 
كل جيد وإضافة 

38.

وفي  ."سارية ويجري تطبيقها  «، وأن المخططات الصهيونية     "قائمة وإن لم تعلن   "ى األردن    
تعقيب له على عزم لجنة الخارجية واألمن في الكنيست الصهيوني مناقشة

ة الهاشمية دولة للفلسطينيين طالب المستويين الرسمي والشعبي التعامل مع هذا الحدث الذي يعبر              ألردني
ـ      عـين   "ذا التطـور بـ

39.
مـن قبـل االحـتالل                  

سسات مخالفة صريحة لالتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وفيـه مـضرة               
وناشد السفير . للفلسطينيين، ألن المؤسسات المغلقة خدمية ومجتمعية     

نأمل من الدول العربية بأن تـسارع       :" ر سنوياً، وقال   مليون دوال  150الالزم لصندوق األقصى والمحدد     
طة المختلفة في المدينة المقدسة وتعزيـز                

40.
 ابو الغيط، أمس، المجتمع الـدولي الـى الـضغط علـى               

وقال حسام زكي، ال. للقبول بحل الدولتين وإنهاء النزاع مع الفلسطينيين      " إسرائيل"
حـو إلـزام            

  22/5/2009الخليج، 

وأشار إلى أن وزارته عقدت ما  .كثيرا على المياه وذلك بعد االستنزاف الكبير للمخزون الجوفي للمياه
 ورشة عمل عبر الثالث سنوات السابقة لتشخيص الحالة ووضع الحلول لسياسات الزراعية 100يقارب 

اصيل زراعية غير الحمضيات والفراوإعادة هيكلة القطاع الزراعي وإيجاد مح
ولديها اآلن "راعة النخيل، 

أكب
نتاج أشتال من الزيتون، أيضاً نجاحنا في زراعة الفطر بشمناطق القطاع، إضافة إلى إ

  ".إلى النجاح في استزراع األسماك بقدرة إنتاجية تقارب مليون بذرة سمك سنوياً
 21/5/2009قدس برس، 

   
  حرب الكيان الصهيوني على األردن قائمة وإن لم تُعلن:  في األردناإلخوان المسلمون 

ب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الـدكتور همـام سـعيد، أول أمـس، أن الحـرب                 أكد المراق : نعما
الصهيونية عل

 سن قـانون يعتبـر المملكـة                  
ا

ـ        هإلى، وأن ينظر    "بالغ الجدية  "عن عدد من األحزاب الصهيونية المتطرفة ب
   ."الخطورة

 22/5/2009السبيل، األردن، 
  
  سرائيلية في القدس غير قانونية على ان االجراءات االالجامعة العربية تشّدد 

شددت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، على أن ضم القـدس : القاهرة
اإلسرائيلي إجراء باطل وغير مشروع وفق ما صدر عن منظمة األمم المتحدة ومجلس األمن الـدولي،                

العام المساعد لـشؤون فلـسطين واألراضـي        وعبر السفير محمد صبيح، األمين      . ووفق القانون الدولي  
ـ         لضم القـدس، عـن رفـضه التـام          42العربية المحتلة، في تصريح لـصوفاص، بمناسبة الذكرى ال

  .للسياسات العنصرية اإلسرائيلية بحق المقدسيين وسكان المدينة المقدسة األصلين
لسطينية المغلقة، الفتا إلى أن     وجدد السفير صبيح مطالبته بضرورة فتح بيت الشرق وجميع المؤسسات الف          

إغالق هذه المؤ
صبيح الدول العربية توفير الـدعم        

في دعم الصندوق وتسديد المستحقات، بما يساهم في دعم األنش
  ". صمود أهلها

  22/5/2009الحياة الجديدة، 
 
  لقبول بحل الدولتين" إسرائيل"مصر تطالب بضغط دولي على  
رجية المصري احمددعا وزير الخا  : ب.ف.أ

متحدث باسم الخارجية      
الى أهمية قيام المجتمع الدولي بتحمل مـسؤولياته ن"المصرية في بيان، إن أبو الغيط أشار        

مة اإلسرائيلية بالقبول بحق الدولتين واتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذه بما في ذلك من خالل وقف                الحكو
  . في األراضي المحتلة" النشاط االستيطاني
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 سيارة لدعم المؤسسات الصحية واالجتماعية 122الهالل األحمر اإلماراتي يقدم  .41
 122خ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة الهالل األحمر، تقدم الهيئة             تنفيذا لتوجيهات سمو الشي   : م

ماعية والخدمية في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة              

42.

ب جديد ومختلف لعرض جانب من صور معاناة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من                 

رائم اإلسرائيلية، وعبـر هـذه                 
التجربة قررنا االستمرار في العمل على تطوير المتحف بصرف النظر عن 

وأشارت داليـا إلـى أن   ".  تزيد وتنقص وفقا لسخونة األحداث   ضايا ضحايا العدوان اإلسرائيلي التي قد     
تقـال حـول العـالم              

43.

 وشهده عن كثب خالل زيارته مؤخراً            
 ذلك لمناقشته وطرح حلول ناجعة وعملية إلخراج القطاع من وإلى غزة، و  

الحصار اإلسرائيلي وعدم اكتـراث سـلطات االحـتالل         "رجعت أسباب تردي األوضاع في غزة إلى        
م يقابل أيـا مـن       

  اإلسرائيلية المضادة للصواريخ" 3حيتس " أوباما تقرر تمويل تطوير منظومة ارة.44

لق عليها 
   ، المضادة للصواريخ الباليستية بما يسمح إكمال إن)السهم" (3حيتس "اسم 

  في غزة
وا

سيارة متنوعة لدعم قدرات المؤسسات الصحية واالجت
  .الشؤون االجتماعية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني

  22/5/2009الخليج، 
  
  مشاهد حرب غزة   مبادرة شبابية بالقاهرة لتوثيق 

قررت مجموعة شباب من جنسيات مختلفة االنتقال من اإلنترنـت إلـى أرض             :  محمود جمعة  -القاهرة  
الواقع في ثو

الجئـون  "ويقام حاليا معرض    . نصف قرن، ولن تكون الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة النهاية لها          
للصور الفوتغرافية حيث يقول القائمون عليه إنه يضم صورا مميـزة ألربعـة مـصورين               " إلى الذاكرة 

فلسطينيين محترفين عن أحداث الحرب األخيرة على غزة، مع مراعـاة الـسياق التـاريخي للقـضية                 
  . الفلسطينية

هذا المعرض يعقب تجربة عمـل      "داليا يوسف، أن    " الجئون إلى الذاكرة  "وأكدت المنسقة العامة لمعرض     
لنا كمجموعة من الشباب في دعم وإنشاء أول متحف افتراضي يوثق للج

درجة االنشغال اإلعالمـي               
بق

ستكون محطته األولى القاهرة، لكنه يهدف إلـى االن" الجئون إلى الذاكرة  "معرض  
  .وسيعملون على أن تكون المحطة القادمة هي العاصمة البريطانية لندن

  21/5/2009الجزيرة نت، 
  
  تحّمل االحتالل مسؤولية تدهور األوضاع في غزة لتقصي الحقائق أوروبيةلجنة  

حملت لجنة تقصي حقائق منبثقة عن االتحاد البرلمـاني األوروبـي، خـالل             :  نادية سعد الدين   -عمان  
اجتماعها، أمس، في عمان مع نائب رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني عقب ختام زيارتها إلـى               

، "معاناة الفلسطينيين وعن سوء وتدهور األوضـاع فـي القطـاع           الكاملة عن    "إسرائيل"مسؤولية  "غزة،  
وقالت نائب رئيس وفد االتحاد البرلماني المتوسطي ليـزا  ". بإنهاء الحصار وإعادة إعمار القطاع  "مطالبة  

الوفد سيرفع إلى االتحاد األوروبي تقريراً بكل ما تقصاه"سيستا إن   
".ضعه المأسـاوي الـراهن             

وأ
الوفد ل"وبحسب قول سيستا فإن     ". بالفلسطينيين، إضافة إلى االنقسام الفلسطيني الداخلي     

  ".عضاء الحكومة المقالة في غزة من دون أن تفسر أسباب ذلك أ
22/5/2009الغد، األردن،   

  
إد  

إن اإلدارة األمريكية برئاسة ) 21/5(قالت اإلذاعة العبرية صباح اليوم الخميس : الناصرة، فلسطين
باما قررت المضي قدماً في تمويل تطوير المنظومة الصاروخية اإلسرائيلية، التي يطباراك أو

ولفتت. تاجها، حسب قولها
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  طائرات من دون طيار" إسرائيل"من م روسيا ستستل .45
ستسلّم روسيا هذا العام، " إسرائيل"الروسية أمس، بأن » انترفاكس«أفادت وكالة :  رويترز–وسكو 

عن » انترفاكس«ونقلت . نوعها بين البلدين

46.

احتجاج علـى تواطـؤ     " بأنه   -الذي دعت إليه جمعية الصداقة إيسلنغتون     
، ك        " على غزة  "إسرائيل"السلطات المصرية في الحصار المفروض من قبل        

وقال أحـد أعـضاء الوفـد        ".اعس وزارة الخارجية البريطانية التي عجزت عن مساعدة الوفد الطبي         
 فـي   -ر عمر منقوش          

47.
 األمن   سرائيلية عن مصادر أمنية أمريكية إن

 أفشل مخططا لتنفيذ سلسة عمليات تستهدف ك -FBI-الفدرالي األمريكي
اعدة عسكرية أمريكية من خالل إسقاط هودية في والية نيويورك األمريكية، باإلضافة إلى استهداف ق

) 21/5(س 

21/5/2009قدس برس،   
  

  تضم الضفة وغزة "إسرائيل"ـ خريطة لفيهسحب ملصق إعالني من محطات األنفاق : دن .48
سحب من محطات " إسرائيل"ان ملصقا اعالنيا للسياحة في » حملة التضامن مع فلسطين«أعلنت : دن

تشمل الضفة الغربية " إسرائيل"عالن يتضمن خريطة لـ

ات الجوية هي مشروع مشترك للصناع" 3حيتس "اإلذاعة العبرية النظر إلى أن المنظومة الصاروخية 
  .، حسب التقديرات2012اإلسرائيلية وشركة بوينغ االمريكية، ويتوقع البدء في استخدامها عام 

21/5/2009قدس برس،   
  

م
ت عسكرية من دون طيار، وذلك في أول صفقة من طائرا

وكان بوبوفكين قال . »التسليم سيبدأ هذا العام«فالديمير بوبوفكين نائب وزير الدفاع الروسي قوله ان 
  .الشهر الماضي ان العقد وقع، لكنه لم يكشف عن عدد الطائرات أو موعد التسليم

  22/5/2009، الحياة
  
 اعتصام بلندن مساندة ألطباء منعتهم مصر من دخول غزة 

اعتصم نشطاء وأطباء أمام السفارة المصرية بلندن تضامنا مع مجموعة من األطباء            : مدين ديرية  -لندن  
 .علقت على معبر رفح، وأضربت عن الطعام منذ أمس احتجاجا على منعها مـن الـدخول إلـى غـزة      

-هم  ووصف النشطاء اعتصام  
ما أنـه يـستهدف اسـتنكار

تق"
وهو جراح القلب في مستشفى هامرسميث في لندن الدكتو- المضربين عن الطعام  

اتصال هاتفي مع الجزيرة نت، أن المجموعة الطبية سوف تستمر في اإلضراب حتى يسمح لها بالدخول                
  .لغزة وتقديم يد العون ألهلها

21/5/2009الجزيرة نت،   
 
   وأمريكية في نيويوركاألمن األمريكي أحبط استهداف مصالح يهودية": يديعوت" 

اإل" يديعوت أحرونوت"نقلت صحيفة : الناصرة، فلسطين
نيس ومصالح تابعة للجالية

الي
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخمي. طائرة تابعة للحرس الوطني في الوالية

إلى أن الخلية تتكون من أربعة أمريكيين مسلمين وتم إلقاء القبض عليهم الليلة الماضية في نيويورك بعد 
  .ل عام كامتحقيقات وجمع معلومات سرية استمرت لمدة

لن
لن

االنفاق في لندن بعد احتجاجات على ان اال
 . وقطاع غزة وهضبة الجوالن المحتلة

  22/5/2009الحياة، 
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  صفحات السلطة جاهزة للشحن من روسيا .49
أمس، أن مفاوضات تجري حاليا مع األطراف المعنية من اجل تـسليم                

" نوفوسـتي "ت وكالة أنباء    ونقل. المصفحات التي تبرعت بها روسيا للسلطة الفلسطينية      

   أوباما اإلسرائيليين؟.50

ئيس األميركي ورئيس الـوزراء       

وللمرة األولى منذ العـام     .  إسرائيل مثله منذ حوالى عقد من الزمن            

ل حكومة إسرائيلية على اختالف انتمائها الـسياسي إلـى            

ـ   «ن االسرائيليين، يبقى التوصل إلى              » رىإسـرائيل الكب

ة وتفكيكها ووضع حد نهائي لها، لن يحل السالم ولن يتم التوصل إلى دولة فلـسطينية تعـيش                  

وهم يخشون أن تسعى الدولة الفلسطينية إلى القضاء على إسرائيل بالطريقة نفسها التـي              . ائدياً 

ة، بل بسبب رفضها االعتراف بشرعية ما قامت به إسرائيل في العام                
1948.  

م
 أعلن مسؤول روسي، :يو بي آي  

عـن المتحـدث    
الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية اندري نيستيرينكو قوله للصحافيين في موسكو، ان المـصفحات              

  . جاهزة، ويجري االتفاق على مواعيد توريدها
22/5/2009الخليج،   

  
لماذا يخيف 

  باتريك سيل
فخالل االجتماع  . واجهة بين باراك أوباما وبنيامين نتانياهو سيالن اي دماء        لم تشهد الجولة األولى من الم     

، تكلم الر)مايو( أيار   18 دقيقة في واشنطن في      90الذي جمعهما لمدة    
. االسرائيلي مع بعضهما البعض بحذر، محاولين بلطف مدروس أن يخفيا مشاعر النفور المتبادلة بينهما             

وتعد الجوالت المقبلة بأن تكون     .  أنهما لم يلبسا األقنعة على رغم الخالف الكبير في وجهات نظرهما           إال
  .أكثر حدةً

يفرض أوباما تحدياً سياسياً لم تواجه
. غير الشمروط لرئيس الواليات المتحـدة      على األقل، لم يعد بوسع إسرائيل االعتماد على الدعم           1967

  .فلن يوقّع البيت األبيض برئاسة أوباما شكاً على بياض ألمر إسرائيل
ففي الواقع، يطلب أوباما من إسـرائيل       . لكن الموضوع هو أكثر من مجرد فتور في العالقة بين البلدين          

أذهان االسرائيليين على مر العقـود      التخلي عن الطموح والسلوك والعقائد األمنية التي باتت متجذرة في           
كما أنه يطالب بإجراء تغيير جذري في طريقة التفكير بشأن حدود إسرائيل وأمنها على              . الست الماضية 

  .المدى الطويل ومكانها في المنطقة
، سعت ك1967) يونيو(ومنذ حرب حزيران    

وقد لجأت بعض الحكومات إلى سرقة      . لدولة من خالل االستيالء على األراضي الفلسطينية      توسيع حدود ا  
 لم تنتـه    1948 والعام   1974بين العام   » حرب االستقالل «األراضي فيما أعلن البعض منها بوضوح أن        

ومن الواضح أنه بالنسبة إلى عدد كبير م. بعد
وعندما كان أوباما ونتانياهو يجتمعان يوم      . الممتدة من نهر األردن إلى البحر المتوسط هو الهدف النهائي         

االثنين الماضي، أعلن المستوطنون االسرائيليون أن الحكومة تستدرج عروض بناء وحدات سكنية جديدة             
  .في منطقة استيطان يهودية في غور األردن

وإن لـم يـتم وقـف المـستوطنات         . ف هذا التوسع، سيما أنه أساس المشكلة      ويعتبر أوباما أنه يجب وق    
االسرائيلي

  .جنباً إلى جنب مع إسرائيل كما يرغب أوباما
يمين فحسب، يعتبر قيام دولة فلسطينية تحدياً       وبالنسبة إلى عدد من االسرائيليين وليس الذين ينتمون إلى ال         

قاتالً وعق
لكن بعيداً عن ذلك، تهدد الدولة الفلسطينية بالنسبة إلـى          . تستولي فيها إسرائيل على األراضي الفلسطينية     

ين بتقويض شرعية كيانهم الوطني الخاص بما أن إسرائيل قامت على أنقاض فلسطين             عدد من االسرائيلي  
  .العربية

التي تحكم قطاع غزة اآلن، ليس بـسبب انزعاجهـا مـن الـصواريخ              » حماس«تكره إسرائيل حركة    
المصنوعة محلياً التي تطلقها الحرك
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  .والدولة الفلسطينية» الم

 من دون فـوز          

 العراق في مواجهة قوة إيران، تحولت هذه األخيرة إلـى           وفي غياب قوة  . ر في المنطقة بأكملها   

صمم على أال توقع إسرائيل الواليات المتحدة فـي فـخّ حـرب          

وقد جعل نزع السالح    . سلحة النووية خطراً على الكوكب بأكمله      نظر أوباما، يعتبر انتشار األ      

ل إلى التوقيع على معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية ممـا               

. ويعتبر قمع إسرائيل للفلسطينيين وسلب أراضيهم منذ عقود من بين الملفـات الـساخنة فـي المنطقـة                 
ويبدو أن أوباما يعتزم االستعانة بالقوى الكبرى كـي         . برمته، بات ذلك واقعاً مزعجاً    وبالنسبة إلى العالم    

ولطالما اعتبر صقور إسرائيل مثل نتانياهو أنه يمكن حّل المـشكلة الفلـسطينية مـن خـالل هزيمـة                   
فضالً عن ذلك، يتطرق بعض االستراتيجيين االسرائيليين إلى تسليم قطاع          . الفلسطينيين عسكرياً وتشتيتهم  

لق هؤالء الـصقور مـن      ويق. غزة إلى مصر وإرسال سائر الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى األردن          
األرض «سعي أوباما إلى إعادة إحياء المفاهيم التي يكرهونها والتي ظنوا أنها اضمحلت إلى األبد وهـي       

مقابل الس
وكان أمنهـا   . وقد سعت إسرائيل منذ والدتها إلى فرض هيمنتها العسكرية على المنطقة العربية بأكملها            

وقد . يرانها وضربهم متى شاءت والعمل على أن تكون أقوى من أي تركيبة عربية            يقوم على إضعاف ج   
ساهم حليفها األميركي في تعزيز هذه المبادئ من خالل تقديم المساعدة المالية الكبيرة والدعم الـسياسي                

ـ        . لها وتزويدها باألسلحة المتقدمة    اً فـي   ويشكل احتكار إسرائيل االقليمي لألسلحة النووية عنصراً مهم
  .هيمنتها

وقد اعتادت إسرائيل وأصدقاؤها األميركيون على فكرة أنه يمكن دائماً تجنيد قـوة الواليـات المتحـدة                 
وعندما انتهت الحرب بين العراق وإيران. لهزيمة أعداء إسرائيل الحقيقيين أو المحتملين     

فخـشيت  . يشكالن خطـراً كبيـراً    ، بات صدام حسين وجيشه      1988 و 1980أي من الطرفين بين العام      
وفي التسعينات، مارست إسرائيل وأصـدقاؤها      . إسرائيل من عودة النضال العربي على ضفتها الشرقية       

المحافظون الجدد في واشنطن الضغوط من أجل االطاحة بصدام حسين لتكون الخطوة األولى نحو إعادة               
» الجهاد«لى الفكرة القومية العربية وحركات      وتوجب على واشنطن القضاء ع    . تشكيل بنية العالم العربي   

  .االسالمية والمقاومة الفلسطينية كي تجعل المنطقة آمنةً إلسرائيل في المستقبل المنظور
فشكلت حرب العراق كارثةً كبيرةً بالنسبة إلـى العـراق وإلـى            . إال أن ذلك لم يحصل على هذا النحو       

االستقرا
وانتشرت حركات  . قوة عظمى اقليمية واصبحت تشكل اليوم تحدياً أكبر من التحدي الذي فرضه العراق            

. المقاومة االسالمية المعادية لألميركيين في أنحاء العالم العربي االسالمي أكثر مـن أي وقـت مـضى                
 قوة الواليات المتحدة وإلى وضعها المالي وسمعتها بسبب حرب كان يجـب             وساهم ذلك في االساءة إلى    

ويدرك أوباما ذلك جيداً وهو م. أال تُشن 
  .أخرى

» صفقة كبيـرة  «من وجهة نظر إسرائيل، قد تشكل دعوة أوباما إلى فتح حوار مع إيران وربما إلى عقد                 
وعوضاً عن التوصل إلى أي نوع من التسوية حول         . ا تهديداً لهيمنتها العسكرية والحتكارها النووي     معه

وقد أعلن نتانياهو من واشـنطن أن       . تخصيب اليورانيوم، تريد أن يتم القضاء على منشآت إيران النووية         
  .إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها

ومن وجهة
فهو يريد إقناع إيران بالتخلي عن أي طموح لصناعة األسلحة النووية إال            . النووي أساس سياسته الدفاعية   

وقـد  . أنه يعتبر أنه يمكن التوصل إلى ذلك في حال أخضعت إسرائيل صناعتها النووية للمراقبة الدولية              
 أميركي رفيع المستوى إسرائيدعا مسؤول 

يساهم في كسر ما كان محظوراً منذ زمن طويل وهو االشارة علناً إلـى الترسـانة النوويـة الخاصـة                    
  .بإسرائيل

مي ال سـيما أن أمـن       تريد إدارة أوباما أن تستعيد أميركا سلطتها ومصداقيتها في العالم العربي واالسال           
وهذا يعني اعتماد مقاربة فـي      . كما يجب إخماد نيران الغضب االسالمي في البداية       . أميركا يتطلب ذلك  

  .الشرق األوسط ترتكز أقل على إسرائيل
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  . المدى الطويل والنخراطها السلمي في المنطقة
أما وجهة نظر نتانياهو فمختلفة للغاية، إذ أنه يعتبر أن إسرائيل محاطة باألعداء الذ

 المـرجح  ويعتبر الشرخ بين الواليات المتحدة وإسرائيل كبيراً وعميقاً للغاية ومن غيـر      . لقضاء عليهم 

ال

51.

يسمى محور االعتدال العربي، الذين     عية العربية، أو ما             

 وأن هناك تفكيراً بالتوطين في البلدان التي يتواجـدون          لالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها،       

والقضاء على الحقوق والثوابت، حتى لو كانت هناك أجهـزة أمنيـة،                

األولى، ناهيك               
عن منع إقامة أي بنى اقتصادية أو مشروعات تنموية بدعوى أن المنطقة منطقة عسكرية، ولكن ال ننكر                 

كما أنه يرغب في أن يخلّص الفلـسطينيين مـن الخـضوع            . يحل النزاع القديم على أساس حل الدولتين      
 للهيمنة االسرائيلية، ليس فقط ألن الفلسطينيين يستحقون العيش أحراراً بـل ألنهـا الطريقـة الفـضلى                

للمحافظة على أمن إسرائيل على
ين يجـب هـزيمتهم                  

وا
  .سده من دون حصول مواجهة

  22/5/2009حياة، 
  
  أوباما وخطته لالستسالم في المنطقة  

  مصطفى الصواف
بعد زيارة الملك األردني لواشنطن ولقائه الرئيس األمريكي باراك اوباما، بدأت تظهر مالمـح اللقـاء،                

خاصة أن زيارة عبد اهللا كانت بترتيب مع الربا
باتوا في حرج شديد من استمرار القضية الفلسطينية مشتعلة، األمر الذي يهدد مستقبلهم ويهدد مصالحهم،               
فكان ما طرحه عبد اهللا أمام أوباما تشجيعاً على تبني وجهة نظر أمريكا في حل الصراع فـي فلـسطين                    

  .ائيليةولكن بما يخدم األهداف األمريكية واإلسر
وما نشرته وسائل اإلعالم الصهيونية عن خطة أوباما لحل الدولتين، لم يأت من فراغ ، وهي مسألة لـم                   
يتقبلها رئيس وزراء الكيان نتنياهو، وقد أكون جازماً أن ما يطرحه أوباما سيلقى قبوال صـهيونيا، ومـا            

ن لنتنياهو أن الهدف هو تحقيـق       تجرؤ الرئيس األمريكي من طرح تصوره لحل الدولتين إال بعد أن تبي           
نكبـة  ( المصالح الصهيونية من يهودية الدولة، وما سيجره ذلك على الفلسطينيين من عمليـة ترحيـل                

 ، كما أن المشروع األمريكي يلغي       48من المناطق التي يتواجدون فيها في فلسطين المحتلة عام          ) جديدة
حق العودة 

فيها خاصة األردن ولبنان، إضافة إلى أضحوكة التعويض المالي، وال أدري هل هـو تعـويض عـن                  
التشريد المستمر حتى اآلن ومن قبل أكثر من ستين عاماً أم تعـويض عـن البيـت والبيـارة واألرض                    

  .بجملتها؟
وباما بالمواصفات الصهيونية دولة بال جيش، منزوعة القدرة في الدفاع عـن            ثم إن الدولة التي يريدها أ     

شعب مطرود ومقهور ومغتصب، 
فهي أجهزة شرطية وجودها في المقام األول هو حماية للمستوطنين في المستوطنات الكبرى التي تسيطر               

حماية أمن دولة الكيان، ومالحقة كل من يفكر بالمقاومة بهدف تحريـر أرض مغتـصبة،               على القدس، و  
  .كما يجري اآلن في الضفة الغربية

كسلطة فلسطينية وأن يكون هناك طرف ثالث       " أبو مازن "وال ننسى ما يروج له اآلن، وهو إمكانية قبول          
 وهل هناك دولة إسالمية حتى تتـولى       للسيطرة على منطقة الحرم القدسي، شرط أن تكون دولة إسالمية،         

إدارة الحرم القدسي، ولو وجدت بالفعل دولة إسالمية، ما هي مواصفاتها حتى تقبل بها دولـة الكيـان؟،                  
وكأن االستعمار يختلف من يهودي أو أمريكي أو أوروبي، أو حتى من قبل دولة إسـالمية، والتجربـة                  

لضفة سنوات طوال، ذاق فيها الشعب الفلسطيني الـويالت         عندنا كما يقولون أكبر برهان، فاألردن حكم ا       
حتى أن دياره دكت بالمدفعية األردنية، وأقبية التحقيق التي أدارتها المخابرات األردنيـة وهـي دولـة                 
إسالمية مع األسف وتدعي أنها هاشمية، كانت تأتي بالشاب الفلسطيني وشـقيقته فـي غرفـة التحقيـق                  

وبحضرة المجرمين من رجال المخابرات، كما أن قطاع غزة كان تحـت            ويجردونهما من مالبسهم معا     
اإلدارة المصرية وذاق الشعب الفلسطيني أيضا ما ذاقه الشعب المصري إبان فترة الثورة 
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علم هـل سـيدخل أوبامـا                  

 وحده القادر، وإلى جانبه الشعوب العربية واإلسالمية الغيـورة علـى الحقـوق              

ة، ولن تكون تضحياتنا أكبر من التضحيات التي        ة بتعطيل هذا المشروع وهذه الخط       
سندفعها لو تم تنفيذ هذه الخطة األوبامية الصهيونية، ومع األسف بتواطؤ

  .لرباعية العربية
  22/5/2009صحيفة فلسطين، 

  
52.

  
 تنتهي مهمتها فور            

 أي بالضد من ارادة مراكز قوة فاعلة ومؤثرة في حركة فـتح، ربمـا يكـون                 -

ـل مـن الـضفة                   

 أن مصر ساهمت بدرجة كبيرة في تعليم الشعب الفلسطيني وفتحـت أمامـه جامعاتهـا،                في نفس الوقت  
  .وعومل الطلبة الفلسطينيين معاملة الطالب المصري، هذه حقائق ال أحد يمكنه أن ينكرها

خطة أوباما والتي كشفت عنها الصحافة الصهيونية ليست خطة أوبامية خالصة، ولكنها خطة عربية من               
، ولكن ما طرح هو خطة معدلة بنظرة أمريكية صهيونية، تهدف إلى تـصفية القـضية                محور االعتدال 

الفلسطينية بشكل كامل، وبتوقيع فلسطين عربي إسالمي، وإال ماذا يعني ما يقدم من إغراءات للـصهانية                
  دولة إسالمية بالكيان الصهيوني وإقامة عالقات كاملة مع الكيـان،          57أن هناك سيكون اعتراف من قبل       

وسيكون من ضمنهم كتحصيل حاصل الدول العربية، كل ذلك على حساب حقوق الـشعب الفلـسطيني                
  .وعلى حساب أن فلسطين أرض وقف إسالمي، ثم يقولون نريد دولة إسالمية تتولى شئون الحرم القدسي

نعم، سيقوم أوباما بعرض خطته، وهذا المتوقع من قلب األزهر الشريف، مع األسف، خـالل زيارتـه                 
لمصر، لما لألزهر من مكانة اعتبارية لدى الدول العربية واإلسالمية، وال ن

بجزمته إلى داخل األزهر الشريف كما دخل البابا من قبل بجزمته في مسجد الحسين بـن طـالل فـي                    
  .العاصمة عمان، وهل سيجد أوباما من يطلب منه خلع جزمته قبل الدخول؟

طينيولكن الشعب الفلس  
والمقدسات، على إفشال هذه الخطة، ولن يقبل بها حتى لو وقعت من بعض الفلسطينيين، وحتى لو أقرها                 

  .شيخ األزهر الشريف
ن هذه الخطة لو ال سمح      يجب علينا كشعب فلسطيني أن نبقى متمسكين بحقنا وثوابتنا وخيارنا المقاوم، أل           

اهللا نجحوا في فرضها وتطبيقها، لن يكون أمامنا عندها إال التقتيل على أيدي قوات االحـتالل وأجهـزة                  
دايتون، ومن يتبقى سيحمل بالحافالت إلى سيناء واألردن، كوطن بديل ويتحقق الحلم الصهيوني، ولكـن               

المقاومة وحدها كفيل
 العرب مـن فريـق االعتـدال     

وا

  مصادر القوة والضعف: حكومة فياض الثانية 
 رجب أبو سرية

عد اجتماع حكومته الثانية االول عن انها حكومة انتقالية،سالم فياض، ب  . جاء اعالن د  
تشكيل حكومة توافق وطني، كمحاولة الحتواء ردود الفعل االولى، التي لم ترحب بهـا، خاصـة فـي                  

  .الصفوف الفتحاوية، وكرد على اعالن حماس بان تشكيلها يضع حداً للحوار الوطني
ذكور، وعن عدم كون اعالن الحكومة ذاته مفاجئاً بعد انتهاء اعمال الجولة            وبغض النظر عن االعالن الم    

الخامسة من الحوار في القاهرة، دون تحقيق أي اختراق ايجابي يذكر، االّ ان االصرار علـى تـشكيلها                  
بالطريقة التي تمت بها     

 في الوقت الذي تظهر فيه جرأة رئاسية، واصرار على مواصلة الطريق ذاته الذي كانت شـقته                 مفاجئاً،
  .حكومة فياض االولى

فاذا كانت حكومة فياض االولى قد تشكلت في لحظة فارقة، وفي غفلة من قدرة حركة فتح على التـأثير                   
لفة، بعد صحو الحركـة     واالعتراض عشية االنقالب في غزة، فان هذه الحكومة تتشكل في ظروف مخت           

من الضربة الموجعة التي كانت على الرأس، وبعد صعود في مكانتها الميدانية، في ك
" التحلـل "الغربية وغزة، بذلك فان رسالة هذه التشكيلة الداخلية والخارجية معاً تكاد تكون واضحة،وهي              

  .اشر او ذاك غير المباشرمن التأثيرات واالرث السلبي للفصائل عليها، سواء ذلك المب
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ل اجماالً بان هذه الحكومة وبعـد ان تـشكلت          

تح، وبقدر ما يؤثر ذلك سلباً على درجة                 

ات، مـا       

يمكن ان       

السلطة المحيط بالرئاسة، لذا فانه من المتوقع ان يقوي هـذا                 

من قبل مراكز القوة الداخلية، وربما فاننا نبالغ لو قلنا بان هـذا التـشكيل               " غاضبة

حيث بقي أقل من ثلث اعضاء الحكومة السابقة في الحكومة الجديدة، في الوقت              

وطني غير الممكـن فـي المـدى           

يسعى الرئيس أبو مازن اذاً من وراء هذا التشكيل الوزاري إلى شق طريق سياسي اخر، مغاير، يحاول                 
  .مما يمكن وصفه بسطوة الفصائل على القرار السياسي والتي استمرت لعقود خلت" التحرر"

عن الخضوع لبـرامج الفـصائل،      وذلك في محاولة للتأسيس إلى نظام مؤسساتي ينأى باألداء الحكومي           
رغم عدم القول بالقطيعة التامة معها، وبذلك انه يمكن القو

بهذه الطريقة فانها تمتلك مصادر قوة ومصادر ضعف متباينة في حجم التأثير والضعف، منـذ اللحظـة                 
  . اخليةاالولى لتشكيلها، وناجمة عن عالقاتها الوطنية الد

فهي وكما كان حال سابقتها، ولكن هذه المرة بطريقة اكثر وضوحاً، سوف لن تتمتع بالتأييـد واالسـناد                  
الفصائلي الحاسم، خاصة من أوساط مؤثرة واساسية في حركة ف

نها ليست حكومة فتح، اي انها لـن        قبولها في الشارع، االّ انه في الوقت ذاته يحتمل الوجه اآلخر، وهو ا            
  .تكون طرفاً في الصراع الداخلي بين فتح وحماس على السلطة

وهي وكما هو حال الوضع الفلسطيني، العام، لن تواجه بمتابعة تشريعية، وهذا بقدر ما يفتح الباب واسعاً                 
الق فـي متاهـلحرية الحركة امامها، االّ انه في الوقت ذاته ينطوي على مخاطر اغوائها لالنز            

فياض وما يفترض في حكومة تنأى بنفسها عن التلوث بمظاهر الفساد، حيث ال يـشكل               . حارب ضده د  
  .الرادع الذاتي ضامناً ان لم يكن هناك متابعة ما لألداء التنفيذي من قبل جهة أو جهات محايدة

كومة سيكون أقل مما كان ف، لهذه الح  .ت.طبعاً مقابل الدعم الكامل من قبل الرئاسة، فان دعم م         
يكون عليه تشكيل تمت صياغته في مؤسسات المنظمة، ذلك ان فصائل اساسية في المنظمة لم تـشارك                 

  .في هذه الحكومة، اهمها حزب الشعب والجبهة الشعبية، اضافة الى موقف فتح الملتبس تجاهها
ماً بتشكيل قطب مواجه لحركـة حمـاس،        بقدر ما يضعف هذا التشكيل الحكومي اذاً من احتمال كان قائ          

التيار "او  " البديل"قوامه فصائل المنظمة، فانه قوى احتماالت اطالق مركز سياسي جديد، ربما يكون هو              
 وهو مركز سياسي، يمثله مركز -" الثالث

مواجهة خصومه السياسيين داخل حركة فتح، وداخـل المعادلـة          التشكيل من قوة الرئيس أبو مازن في        
  .المنظمة والكل الوطني: السياسية الداخلية

أي ان الرئيس انتقل بهذا التشكيل من كونه يدير الحالة السياسية الوطنية إلى مستوى التـأثير المباشـر                  
األمر، وربما لهـذا الـسبب   فيها، على طريق اعادة صياغتها في سياقات جديدة ومختلفة، عما كان عليه            

ال"جاءت ردود الفعل    
داخل اطار النظـام    " ثورة بيضاء "سينطوي على اهمية بالغة، ستتضح معالمها في المستقبل، بما قد يمثل            

  .السياسي الفلسطيني
أيضاً وبكل وضوح، بان اعادة تشكيل الحكومة الثانية، التـي تجـاوزت كونهـا              ما يمكن قوله بالمناسبة     

محدوداً، " تعديالً وزارياً "
جة  عن الحكومة السابقة، ال يوثر سلباً بأىة در        - اي ببرنامج مختلف   -الذي لم تتشكل فيه حكومة جديدة       

  .على الحوار في القاهرة
هذه النقطة الميتة والواضحة هي التي وفرت الفرصة لرئيس الحكومة ان يقول بانها حكومة انتقالية وان                

  .برنامجها هو برنامج الرئيس، وانها ستواصل سياسة الحكومة السابقة وكل هذا صحيح بالطبع
 النه في ظل الوضـع الـسياسي العـام          أما الحديث عن عدم دستورية هذه الحكومة، فهو حديث عابر،         

 دون التوافق ال-المأزوم، ليس هناك من امكانية لنيل ثقة اية حكومة          
 في ظل أسر عشرات النواب وفي ظل االنقسام الرأسي في المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسة               -المنظور

  .رعية السياسيةالتشريعية، فليس هناك اذاً اآلن من شرعية سوى الش
بالطبع كان يمكن مع كل ذلك، وحتى في ظل عدم التوافق الوطني، الحصول على حكومة افضل، لـوال                  
ان االداء السياسي العام متأثر بالوضع السياسي الداخلي المتردي، والذي معه ال يمكن القول فقـط بـان                  
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من تبعيته للفصائل، فـي الوقـت الـذي         " التحرر"أو  " التكنوقراط" في صيغة       

ح ضـد االحـتالل والكفـاح       ن الكفا          
الداخلي من اجل الديمقراطية واالدارة العامة، حتى يحققها أو يحقق معظم

  .سعف فيه الوقت من تأخروا كثيراً من مواكبته ومن االنخراط فيه
 22/5/2009األيام، فلسطين، 

:كاريكاتير

تكامل في البرامج بالمزاوجة مـثالً      الفلسطينيين ال يحسنون توظيف اختالفاتهم بشكل ايجابي من خالل ال         
بين التفاوض والمقاومة، وفي التفعيل الديمقراطي لمبدأ تداول السلطة، ولكن أيضاً في ممارسة االعتـدال   

، وهـذه مفارقـة     )غـزة (، وممارسة التطرف في المنطقة المحررة       )الضفة الغربية (في المنطقة المحتلة    
الحال، فاذا كانت ادارة غزة المحررة من االحتالل، تـتم مـن   متعاكسة تماماً مع ما يجب ان يكون عليه        

في الضفة الغربية، جاء منقوصاً، وليس      " االئتالف الحكومي "قبل فصيل واحد، دون صيغة ائتالفية، فان        
ذلك وحسب، ولكنه أوغل
كومة هذه على صيغة الجبهة الوطنية المتحدة، الن هدفها الرئيـسي يجـب ان              يفترض ان تشكل فيه الح    
  .يكون مواجهة االحتالل

تحقيق االهداف الوطنية، دحر االحتالل، اعادة الوحدة، االستقالل، وما إلى ذلك، تبدو اآلن اهدافاً بعيـدة                
المنال، وعزيزة جداً، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى تجربة تزاوج بي

ها، فـي عـصر متحـول، ال                  
ي

  
53.   

  

  
  22/5/2009الشرق، قطر، 
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