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  31  :اتيركاريك
*** 
  

  "تحفظ"ويتحدث عن دولة فلسطينية بـ .. نتنياهو يتجاهل دعوات أمريكا وقف االستيطان .1
تبارى أركان الحكومة اإلسرائيلية في إطالق التصريحات التي تؤكد أن الدولة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 الفلسطينية المحتلة عام العبرية غير آبهة بالضغوط األميركية عليها لوقف االستيطان في األراضي
واعتبر مراقبون تصريحات وزراء في الحكومة اإلسرائيلية في اليومين األخيرين تحدياً لإلدارة . 1967

أميركية في ما يتعلق بالمسار التفاوضي مع " إمالءات"األميركية الجديدة، ورفضاً صريحاً لضغوط و 
  .الفلسطينيين

امين نتانياهو الجلسة األسبوعية لحكومته أمس بتأكيد تمسك إسرائيل وافتتح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بني
أكدتُ أهمية المحافظة على "األسبوع الماضي " يوم القدس"باحتاللها للقدس، مستذكراً أنه في احتفاالت 

". والبلدة القديمة والعمل على تطويرها) البراق(وحائط المبكى ) المسجد األقصى المبارك(جبل الهيكل 
سنؤكد اليوم أهمية الحفاظ على مستقبل القدس كمدينة مزدهرة، وكنت أتمنى أن تتوقف ظاهرة : "افوأض

للمدينة للسكن في تل أبيب، وأتمنى أن نرى هجرة معاكسة من تل أبيب إلى ) اليهود العلمانيين(مغادرة 
  ". القدس

الب الواليات المتحدة إسرائيل وقال خالل مناقشة حكومته مسألة البؤر االستيطانية العشوائية التي تط
لكن ال نزاهة في المطلب " سنوات، ان ال نية لديه إلقامة مستوطنات جديدة 5بتفكيكها كما التزمت قبل 

  )". الضفة(بعدم توفير ردود للتكاثر الطبيعي ومنع البناء في يهودا والسامرة 
زراء اليمين ذلك، دعا نتانياهو تفكيك البؤر في مقابل معارضة و" العمل"ورداً على مطالبة وزراء 

الوحدة ألننا لسنا في أزمان عادية، بل علينا إعطاء الردود للتهديدات مثل التهديد "وزراء حكومته إلى 
ينبغي الحفاظ على القانون "، مضيفاً أنه "االيراني، وهذا يتطلب منا توحيد القوى ووضع سلم أولويات

وزاد أن إسرائيل ال ". والسعي الى حل كل شيء بالتحاور) يطانيةفي إشارة إلى عدم قانونية البؤر االست(
ال نريد السيطرة عليهم وال : "كرعايا او كمواطنين) 1967في األراضي المحتلة عام (تريد الفلسطينيين 

  ".لكننا لن نسمح ألنفسنا برؤية حماستان ثانية في قلب الدولة... نريد ايضاً أن يشكلوا خطراً علينا
، وان كان بتحفظ، مؤكدا في الوقت نفسه تمسكه "دولة فلسطينية" أخرى، تحدث نتانياهو عن ومن ناحية

وخالل جلسة امس، اشار نتنياهو للمرة االولى . بتوسيع المستوطنات القائمة ومواصلة البناء في القدس
عض التحفظات في ما من الواضح ان لدينا بالتأكيد ب: "، اذ نُقل عنه قوله"دولة فلسطينية"منذ انتخابه الى 

تم التعبير بوضوح عن كل ذلك امام : "، مضيفا"يتعلق بدولة فلسطينية ضمن اتفاق على الوضع النهائي
وفي تحد لالدارة االميركية في موضوع االستيطان، اعلن نتنياهو ". في واشنطن) باراك اوباما(الرئيس 

واكد انه سيواصل البناء في . ت جديدةتمسكه بتوسيع المستوطنات القائمة من دون ان يبني مستوطنا
  ".القدس ليست مستوطنة"القدس، مضيفاً انه اكد امام محاورية في واشنطن ان 

 25/5/2009الحياة، 
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  " نموذجا48 فلسطينيو ،إسرائيلعنصرية " :"الزيتونة"لـ عرض كتاب .2
ـ ' بعنوان يتحدث الكتاب الذي أصدره مركز الزيتونة: الناصرة ـ زهير اندراوس  ة اسـرائيل،  صريعن

، عن العنصرية االسرائيلية، بما في ذلك خلفياتها الدينيـة، وتـصريحات قادتهـا،              ' نموذجا 48فلسطينيو  
  .48والممارسات الرسمية والشعبية ضد االنسان العربي الفلسطيني، وخصوصا في مناطق الـ

شارة اوال الـى ان مـن       في المقدمة اشار الكاتب الى انه انطلق من عنصرية اسرائيل ضد مواطنيها لال            
يمارس العنصرية ضد مواطنيه، لن يتورع عن ممارستها ضد االخرين؛ وثانيا للقول بان هذه العنصرية               
                 ـويال ترتبط بالضرورة بواقع االحتالل، بل انها تستند ايضا الى جذور دينية، وانها مكَون طبيعي وبِنْي

  .من مكوناته
ادرة عن االمم المتحدة والمؤتمرات الدولية، التي تعد الصهيونية         ويستشهد الكاتب بعدد من القرارات الص     

شكال من اشكال العنصرية، الفتا النظر الى ان قرار االمم المتحدة بهذا الشأن انما جاء اعتمـادا علـى                   
ورأى ان  . الوقائع واالحداث التي اثبتتها لجان االمم المتحدة المختصة في مختلف مجاالت حقوق االنسان            

االمم المتحدة فيما بعد عن قرارها ذاك ال يغير شيئا من واقع عنصرية اسرائيل، النه جاء علـى                  تراجع  
خلفية اختالل موازين القوى الدولية، اي العتبارات سياسية، خصوصا انه لم يرفق بـاي تغييـر علـى                  

 وفلسطينيي الـ   مستوى النظام في اسرائيل، او على مستوى السياسة المتبعة تجاه الفلسطينيين بشكل عام،            
  . بشكل خاص48

تناول الكتاب في اول فصوله تعريف العنصرية، وارتباط مصطلح العنصرية باسرائيل، ورأى في هـذا               
السياق ان اسرائيل تُمثُِّل نموذجا للدولة والمجتمع العنصري، سياسيا واجتماعيا وقانونيا، بحيث تنطبـق              

  .بدقة تعريفات وتطبيقات النظريات العنصرية
انها تكاد تكون النموذج االكثر فرادة ووضوحا في هذا المجال، بعد سقوط انظمة وقوانين التمييـز        : وزاد

. العنصري في القرن الماضي في كُلٍّ من المانيا النازية، والواليات المتحدة االمريكية، وجنوب افريقيـا              
 لم يعد يعبر فقط عن تفوق       كما استعرض هذا الفصل تطور تعريفات مصطلح العنصرية، مشيرا الى انه          

على اساس فروق بيولوجية بين البشر، بل اتسع وامتد الى مجاالت ال عالقة لها بالعرق، حيـث تبنّـت                   
، وهي  1965االتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، هذا التعريفَ الواسع من سنة              

افحة العنصرية، وينص البند االول منها على انـه يقـصد           االتفاقية الدولية المركزية، واالكثر اهمية لمك     
بتعبير التمييز العنصري اي تمييز او استثناء او تغيير او تفضيل يقوم على اساس العرق، او اللـون، او                   
النسب، او االصل القومي، او االثني، ويستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة االعتراف بحقوق االنـسان                

 التمتع بها او ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان االقتصادي او السياسي او              والحريات االساسية او  
  .االجتماعي او الثقافي، او في اي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة

كما تطرق الكتاب الى الخلفية الدينية للعنصرية الصهيونية، مشيرا الى ان مظاهر هذه العنصرية تكتسب               
 الذي اقامه آباء الصهيونية بين االنتماء الديني واالنتماء القومي، واعتبار اليهوديـة             مخاطرها من التماثل  

قومية ودينا في الوقت عينه، والى استناد الحركة الصهيونية على الجذر الديني اليهودي في دعوتها الـى           
  .ض اسرائيلاستيطان ارض فلسطين، ومن خالل التشديد على الحق الديني والتاريخي فيما يسمى ار

التي تدعو اليها الشريعة اليهودية، والتي تعني التمييـز بـين           ' الهاالخاه'كما لفت النظر ايضا الى تعاليم       
اليهودي وغير اليهودي في كل مجاالت الحياة، وهو االمر الذي يتجلى في اخطر صـوره مـن خـالل                   

طار نصا عن كتيب صادر عن قيـادة        ونقل في هذا اال   . احترام حياة االول مقابل االستخفاف بحياة الثاني      
عنـدما تلتقـي    : المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي، كتبه الحاخام الرئيسي في هذه القيادة، ورد فيه            

قواتنا بمدنيين خالل الحرب او خالل مالحقة ساخنة او غزو، ولم يكن مؤكدا ان اولئك المـدنيين غيـر                   
االخاه، يمكن، ال بل يجب قتلهم، والثقة بعربي غير جائزة فـي            قادرين على ايذاء قواتنا، فوفق احكام اله      

  .اي ظرف
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كما استعرض الكتاب عددا من التصريحات العنصرية الصادرة عن شخصيات صهيونية تجـاه العـرب               
بشكل عام، وتجاه الفلسطينيين بشكل خاص، خالل السنوات االخيرة، والتي رأى انهـا تعكـس حقيقـة                 

واشتملت االمثلة المعروضة في هـذا االطـار علـى          . العنصرية تجاه العرب  وطبيعة المشاعر والنظرة    
تصريحات صادرة عن سياسيين ومثقفين واعالميين واكاديميين ورجال دين، ومن بـين تلـك االمثلـة                

 بانهم قنبلة موقوتة، وتهديـد وجـودي        48وصف وزير االسكان االسرائيلي السابق افي ايتام فلسطينيي         
وتصريح آخر لوزير االمن الداخلي السابق جدعون عيزرا، وصـف فيـه            . خامسكالسرطان، وطابور   

يوجد مواطنون عرب فـي دولـة اسـرائيل، هـذه           : وجود عرب في اسرائيل بانه مصيبة اخرى، قائال       
  .تَخَلَّص من غزة، تَخَلَّص من الضفة الغربية، ستبقى مع المصيبة الكبرى. مصيبتنا الكبرى

، الفتـا   48كتاب مستويات التمييز العنصري التي يتعرض لها فلسطينيو الـ          وناقش الفصل الرابع من ال    
، اال وتفـشت فيـه      'اسرائيل'النظر الى انه ليس ثمة مستوى من مستويات الواقع الذي يعيشه هؤالء في              

وتناول آخر فصول الكتاب االنتهاكات واالعتداءات التي تعرضت وتتعرض         . مظاهر العنصرية وتجلياتها  
ن العبادة واالماكن المقدسة االسالمية والمسيحية في اسرائيل، والتي تـشكّل انتهاكـا للحريـات               لها اماك 

الدينية للمواطنين العرب فيها، مشيرا في هذا السياق الى وجود تقارير صادرة عن عدد مـن مؤسـسات             
متعاقبة لم تفعل   حقوق االنسان، والمؤسسات االسالمية داخل اسرائيل، تُظهر ان الحكومات االسرائيلية ال          

اي شيء لتنفيذ التزاماتها بحماية الحقوق الدينية والثقافية لألقلية العربية في اسرائيل، بل فعلت العكـس،                
حيث تؤكد التقارير وجود نمط منظم النتهاك هذه الحقوق، من خالل حرمان المواطنين العرب المسيحيين               

. ا مساجد وكنائس، بسبب اغالقها بحجج مختلفة      والمسلمين من الدخول الى عدة مواقع مقدسة، من ضمنه        
اضافة الفساح المجال امام خطوات تشمل تدنيس وانتهاك الحرمات والمقدسات بـشكل مباشـر، مثـل                

  .استعمال الكنائس والمساجد في القرى الْمهجرة كحظائر للمواشي، او كمخازن وحانات ومتاجر
ات المساجد، ومواصلة منعِ دفن الموتى في كثير مـن          هذا الى جانب استمرار منع رفع االذان في عشر        

المقابر االسالمية، وغياب االعتراف القانوني باماكن العبادة االسالمية والمسيحية، وحجـب تخـصيص             
 المقدسـة   األمـاكن الميزانية الممنوحة لها، وعدم توفير الحماية لالماكن المقدسة، واجراء حفريات فـي             

ة، ومالحقة الشخصيات القيادية الدينية ممن يعبـرون عـن آراء سياسـية             الموجودة في المناطق العربي   
 .معارضة للسياسات االسرائيلية

  25/5/2009القدس العربي، 
   

  عباس يهدد باالستقالة إذا استمر العجز المالي للسلطة: "الحياة" .3
 تعاني عجزاً مالياً  أن السلطة الفلسطينية"الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ:  فتحي صباح-غزة 

وقالت إن الرئيس محمود عباس .  بالتزاماتها المالية لتسيير أمورهااإليفاءكبيراً جعلها غير قادرة على 
وضحت المصادر أو .هدد باالستقالة من رئاسة السلطة الفلسطينية في حال استمر العجز المالي للسلطة

لتحرير الفلسطينية من أن الدول المانحة ال تفي أن الرئيس شكا خالل اجتماع قيادي للسلطة ومنظمة ا
وال دولة تدفع، تمت االستدانة من البنوك، والوضع المالي في ": بالتزاماتها المالية تجاه السلطة، وقال

حدى القضايا التي سيتحدث فيها عباس مع الرئيس باراك إ"لى أن إوأشارت المصادر . "منتهى الخطورة
إذا "وكشفت أن عباس هدد بالقول إنه . "ظرة لواشنطن هي الدعم المالي للسلطةأوباما خالل زيارته المنت

لى أن أحد المشاركين في االجتماع عزا سوء إولفتت . "لم تأتنا أموال، فلن أستمر في رئاسة السلطة
  ."سوء العالقات التي تربط السلطة مع الدول المانحة"لى إاألزمة المالية 

   25/5/2009الحياة، 
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   فياض الحكومةرأسعدة دول هددت عباس بمنع تحويل المساعدات في حال لم ي": عكاظ" .4
كشف مسؤول فلسطيني كبير، فضل عدم الكشف عن اسمه أن عدة دول :  عبد القادر فارس-غزة 

أوروبية وعربية هددت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنع تحويل المساعدات المالية للسلطة في حال 
اض رئاسة الحكومة الجديدة، مؤكداً أن هذه الدول أبلغت السلطة بأنها ستمنع تحويل لم يتول سالم في

  .األموال في حال تولى شخصية أخرى
  25/5/2009عكاظ، 

  
  ة فياضمصالح فتح وحكو تُعباسوساطة ": عكاظ" .5

أفصحت مصادر فلسطينية عن انفراج العالقة بين الحكومة الجديدة التي :  عبد القادر فارس-غزة 
 أعقاب المعارضة القوية التي أبدتها فيرأسها سالم فياض، وكتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي ي

 الفلسطينيوقالت إن سلسلة لقاءات عقدها نواب كتلة فتح مع الرئيس . لتولي فياض رئاسة الحكومة
. القة بين الطرفينمحمود عباس، قبيل مغادرته إلى الواليات المتحدة جرى خاللها التعهد بتحسين الع

 الكادر الفتحاوي في مؤسسات إنصافواتفق الطرفان على مجموعة من الشروط من بينها ضرورة 
وعدم . وعدم تهميش مطالب نواب الكتلة المتعلقة بشكاوى المواطنين ومساعدتهم قدر اإلمكان. الحكومة

وأفادت المصادر أن هذه  .راءالمماطلة في طلب نواب الكتلة لقاء أي وزير في الحكومة أو رئيس الوز
موضحة أن هذه المطالب نقلت إلى . الشروط جرى االتفاق عليها في لقاءات نواب فتح مع أبو مازن

  . رئيس الحكومة سالم فياض الذي أبدى استعداد حكومته التام لتلبيتها وااللتزام بها
  25/5/2009عكاظ، 

  
  لقانون الفلسطيني يحتوي تناقضات هو صاحب الحق في حل نفسه وا"التشريعي": الخالدي .6

حمد الخالدي أستاذ القانون الدولي ووزير العدل الـسابق، أن رئـيس الـسلطة              أ . أكد د  :الضفة الغربية 
الفلسطينية محمود عباس غير قادر على حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وان المجلس التشريعي هـو               

ـ وأكد الخالدي في حديث    .صاحب القرار بحل نفسه فقط     على قانونية حـديث النائـب يحيـى        " السبيل" ل
موسى من كتلة التغير واإلصالح، من أن مهام المجلس تنتهي فور تسلم المجلس الجديد مهامهم، ما يعني                 

وقال الخالدي إن  .سطيني ولم تجر انتخابات تشريعيةأن المجلس سيبقى على عمله إذا ما تعثر الحوار الفل
طياته الكثير من النقاط المتناقـضة التـي تفـسر حـسب وجهـات نظـر                القانون الفلسطيني يحمل في     

المتخاصمين، وقد يحدث إشكال حيث يمكن انعقاد مجلسين في دورة واحدة حسب هذا القـانون المعـدل                 
ال توجد فترة فراغ دستوري فيمـا يتعلـق         : "نسخة منه " السبيل"وأضاف موسى في بيان وصلت      . أصال

، منتقداً التصريحات األخيرة للرئيس عباس التي أعلـن فيهـا           "ال الرئاسة بالمجلس التشريعي، كما في ح    
  .رفضه تمديد واليته ووالية المجلس التشريعي

ـ            إن الكـالم عـن نهايـة       ": "السبيل"من جانبه قال النائب عمر عبد الرازق من كتلة التغيير واإلصالح ل
والية التشريعي شارفت على االنتهـاء،      التشريعي تبحث على طاولة الحوار، ألن والية الرئيس انتهت و         

وحول إمكانيـة    ".فاألولى أن يتم بحث هذه القضية على طاولة الحوار ووضع ترتيبات لما سيتم القيام به              
نأمل أن ال يقوم الـرئيس بمثـل هـذه          : "إعالن أبو مازن عن حل المجلس التشريعي، قال النائب عمر         

 ".ث، وسنتعامل مع الموضوع في حينهالخطوة، وإذا أعلن ذلك سيكون لكل حادث حدي
  25/5/2009السبيل، األردن، 
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 مشروع أوباما هدفه تصفية القضيةويؤكد أن نتقد تشكيل حكومة فياض يخريشة  .7
 حسن خريشة، بتشكيل حكومة سالم فياض، .د  ندد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني:طولكرم

الذات من جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس متسائالً عن مغزى التوقيت في هذا الوقت ب
إن حكومة فياض الحالية، هي استمرار ": "قدس برس"وقال خريشة في تصريحات لـ .المنتهية واليته

للحكومة السابقة، والتي فقدت شرعيتها منذ اللحظة األولى، التي تشكلت بها، والحكومة الحالية، أيضا 
ل على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تعرض حتى على المجلس، فاقدة للشرعية، كونها لم تحص

ال "وأضاف خريشة، أن حكومة فياض والفصائل المنضوية تحتها،  ".وبالتالي ال يحق لها ممارسة العمل
 في المائة، من أبناء الشعب الفلسطيني، فالقوى المساهمة في الحكومة ال قوة لها في 3تمثل إال أقل من 

الفلسطيني، وبالتالي فإن حكومة فياض ال تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في داخل الضفة الشارع 
  .وانتقد مشاركة بعض الفصائل في حكومة فياض ".الغربية وقطاع غزة

هناك تحركات على صعيد بعض الفلسطينيين، يرافقها تحركات أمريكية "وحذر النائب الفلسطيني من أن 
 حق العودة، رغم  الفلسطيني وحالة االنقسام، لتعديل المبادرة العربية، لتقزيموعربية، الستغالل الوضع 

أنه مقزم أصال في هذه المبادرة، وهي بمثابة مقدمات ومحاوالت غير معلنة، لشطب حق العودة، والذي 
يعني شطب القضية الفلسطينية، من خالل التحالف مع بعض القيادات الهامشية الفلسطينية، التي تسعى 
". لفرض نفسها على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الشخصيات معروفة في الشارع الفلسطيني

  ".من يتعرض لحق العودة، ليس أمينا على الدولة وعلى القدس، وعلى القضية الفلسطينية: وقال
أنها ، لطرحها، بأوباماووصف خريشة، خطة السالم األمريكية، التي يستعد الرئيس األمريكي باراك 

  .، حسب تعبيره"مشروع كبير لتصفية القضية الفلسطينية من خالل تصفية حق العودة"
  24/5/2009 قدس برس،

  
 النائب الشوا تحمل حماس وفتح مسؤولية استمرار الجمود في الحوار الوطني .8

طني  حذرت النائب المستقل في المجلس التشريعي راوية الشوا من استمرار الجمود في الحوار الو:غزة
الفلسطيني، وأن تبقى الجوالت والجلسات، التي انتهى آخرها قبل عدة أيام، بدون إحراز أي تقدم 

يحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، الذي بات مصيره في الوقت الراهن معلقاً بطبيعة "جوهري 
ية وسياسية إن مسؤولية كبيرة، وطن"وقالت الشوا في تصريح لها  ".العالقة بين حركتي فتح وحماس

الكبيرين والمؤثرين في مجريات الحياة اليومية على الساحة  وأخالقية وإنسانية، تقع على عاتق الفصيلين
، قيادة وقاعدة، وعليهما الخروج من دائرة السياسات الخاطئة والمصالح الضيقة )حماس وفتح(الفلسطينية 

سطيني تعاني كل لحظة من ويالت الوضع والمناورات واالتهامات المتبادلة، ألن غالبية الشعب الفل
لتعمد الطرفين اختزال "وأعربت عن أسفها  ".الراهن الذي تسببت فيه خالفات وصراعات الحركتين

، مستهجنة هذا "المشكلة القائمة على الساحة الفلسطينية في التركيز على قضايا جزئية بسيطة أو شخصية
سالم فياض كرئيس .ماس حول رفضهما لشخص دالتوافق المريب الذي جمع بين حركتي فتح وح"

العميقة التي  للحكومة، بينما تؤكد الخالفات المبدئية في حوار القاهرة حول القضايا الوطنية مدى الهوة 
  ".تبعد الفصيلين عن االتفاق حول القضايا المركزية إلخراج الشعب الفلسطيني من كوارثه

  25/5/2009قدس برس، 
  

 األخطر على القضية الفلسطينية" وثيقة جنيف"التنازل عن حق العودة وال يحق ألحد : عدوان .9
حق " عاطف عدوان، عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، على أن حق العودة هو . أكد د:غزة

مقدس فردي وجماعي ال يجوز ألي أحد مهما كانت صفته، سواء رئيس أو حزب أو جماعة أن يتنازل 
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التي وقعها المئات من الشخصيات الفلسطينية واإلسرائيلية " وثيقة جنيف"ى أن وأشار إل ".عنه أو يفرط به
من أخطر الوثائق التي مرت على القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي "هي 

  ". عاما61ًهجروا عنها قبل 
العودة حق "حت عنوان واستعرض عدوان خالل محاضرة نظمتها حماس في مسجد العودة بمخيم جباليا ت

تاريخ القضية الفلسطينية منذ ما قبل النكبة إلى الفترة الحالية، معتبرا أن المفاوض ، "يأبى النسيان
وتطرق إلى ما  .الفلسطيني قد قدم الكثير من التنازالت لكن الشعب الفلسطيني لم يكسب منها أي شيء

  .ةلدول العربية، من مالحقة وسوء معامليعانيه الالجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات وفي ا
  24/5/2009 قدس برس،

  
  أن نتنياهو يريد من وراء تفكيك بعض المستوطنات إحداث فبركة إعالميةؤكد البرغوثي ي .10

اعتبر األمين العام لحركة :  الوكاالت، وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط-  غزة، القدس المحتلة،رام اهللا
 إخالء البؤر االستيطانية العشوائية في "إسرائيل"ينية مصطفى البرغوثي أن عزم المبادرة الوطنية الفلسط
 هو محاولة جديدة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على النشاطات ،الضفة الغربية المحتلة

 من وأكد البرغوثي أن نتنياهو يريد .المستوطنات القائمة) تكبير" (تسمين"االستيطانية التي تقوم بها عبر 
 في وقت أصدرت فيه حكومته أوامر ببناء ثالثين ،وراء تفكيك بعض المستوطنات إحداث فبركة إعالمية

 مشيرا إلى أنه ال يوجد استيطان شرعي وآخر ،ألف وحدة استيطانية منذ توليها الحكم في مارس الماضي
  .غير شرعي، ألن االستيطان واالحتالل كله غير شرعي

  25/5/2009الوطن، السعودية، 
  

 منعت إطالق الصواريخ من قطاع غزةقد كون تحكومة هنية تنفي أن  .11
وأكد  حكومة المقالة أن تكون قد منعت إطالق الصواريخ أو وقف أشكال المقاومة من غزة،ال نفت :غزة

إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة في تصريح له، عدم صدور أي قرار لمنع 
ايخ أو وقف أي شكل من أشكال المقاومة ضد االحتالل، موضحاً أن وزارة الداخلية ال إطالق الصور

إن من حق : "وقال .تتخذ أو تنفذ أي قرار بهذا الصدد إال بالتوافق مع فصائل المقاومة وباإلجماع الوطني
ك توافق فصائل المقاومة الرد على أي جريمة صهيونية بأي شكل من أشكال المقاومة وعندما يكون هنا

وإجماع وطني بهذا الشأن نقوم بحماية قرار من هذا النوع فحتى اللحظة ال توجد تهدئة مع االحتالل 
وحول اتهام بعض الجهات للحكومة  ".بسبب التعنت الصهيوني وتواصل جرائمه على شعبنا الصامد

الداخلية "، وقال بأن "سوسالمد"الفلسطينية بمالحقة مطلقي الصواريخ واعتقالهم؛ نفى الغصين هذا االتهام 
  .، حسب تأكيده"ال تعتقل إال من عليهم تهم جنائية

  25/5/2009قدس برس، 
  

  في غزة تحكم على ثالثة فلسطينيين باإلعدام بتهمة قتل صحفيينعسكرية محكمة  .12
المحكمة  أن  سعد الدين األعرج،غزة نقالً عن مراسلها في 25/5/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

 وشادي ، بالرصاص على شادي خضر أحمددائمة بمدينة غزة، حكمت، أمس، باإلعدام رمياًالعسكرية ال
وقد أدانت هيئة المحكمة المتهمين الثالثة بجريمة خطف  . ورائد صبري المقوسي،عبد الكريم المدهون

 ، وقتلهما باالشتراك"فلسطين"الصحفيين محمد عبدو وسليمان العشي، الذين كانا يعمالن في صحيفة 
  .قصداً ومع سبق اإلصرار، حيث أقر اثنان من المتهمين بالتهمة، مع شهادة الشهود
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من ": " فلسطين"وفي التعقيب على الحكم، قال العقيد أحمد عطا اهللا، رئيس هيئة القضاء العسكري لـ
فقط جهتنا نؤكد أن هذا الحكم ليس له أي عالقة بالتوجه السياسي ألي من المتهمين بل المسألة تتعلق 

بجرائم الخطف والقتل واإليذاء، التي وقعت بحق شريحة مميزة من شرائح مجتمعنا الفلسطيني وهي 
شريحة الصحفيين، ألسنة الحق وأقالم الحق الذين يعرضون أنفسهم  للمخاطر دوماً لنقل الخبر الصحيح 

ى أي من مواطنينا في للمجتمعات، وال بد أن يكون التعامل مع هذه القضية بحزم حتى ال يتم التجرؤ عل
  ".فلسطين، السيما على أي صحفي يقوم بنقل األخبار واألحداث، ألي وسيلة إعالمية كانت

بالحكم الصادر على قتلة العاملين فيها، العشي وعبدو، مشددة على " فلسطين"من جانبها رحبت صحيفة 
ن الفارين من وجه العدالة، وأن ضرورة أن تعمل األجهزة األمنية على إلقاء القبض على المتهمين االثني

  .يأخذ الحكم، طريقه للتنفيذ
 إن المدانين "الحياة" مصادر في عائلة المدهون قالت لـ أنغزةمن  25/5/2009الحياة، وأضافت 

الثالثة أمس هم أعضاء في أحد أجنحة كتائب شهداء األقصى، التابعة لحركة فتح، كان يقوده سميح 
، فيما تمكن 2007كتوبر أ / اعتقلت المتهم شادي أحمد في تشرين األولوأضافت أن الشرطة. المدهون

  . رام اهللاإلى اإلسرائيلي "ايرز"المقوسي والمدهون، وهو ابن عم سميح، من الهرب عبر حاجز 

  
 حكومة غزة تطالب المؤسسات الحقوقية بالضغط على سلطة رام اهللا إلرسال جوازات السفر .13

في غزة حكومة سالم فياض في رام اهللا بالتسبب بحرمان اآلالف من حكومة المقالة ال اتهمت :غزة
لعدم إرسالهم دفاتر الجوازات وخسارة عدد كبير منهم "الطالب والمرضى وأصحاب االقامات من السفر 

جاء ذلك في رسالة بعثت بها اإلدارة العامة  ".لحقهم في الدراسة والعمل لعدم تجديد جوازه للسبب ذاته
 وزارة الداخلية بغزة للمنظمات الحقوقية ومنظمة الصليب األحمر، حيث وضعت بين للجوازات في

أيديهم أزمة إنسانية ملحة وعاجلة تطال جميع المواطنين القاطنين في قطاع غزة المحاصر وهي عدم 
حصولهم على جواز السفر الفلسطيني نتيجة منع حكومة رام اهللا من إرسال دفاتر الجوازات الفارغة إلى 
قطاع غزة وذلك بدون سبب أو مبرر، متجاهلة الناحية اإلنسانية واألخالقية في هذا الجانب بالرغم أن 
الحكومة في غزة عندما أبلغت من طرفهم بعدم وجود دفاتر جوازات سفر لديهم اقتسمت الكمية الموجودة 

 /ع غزة منذ شهر تموزإن حكومة رام اهللا منعت إرسال دفاتر جوازات السفر إلى قطا"وقالت  ".بينيهم
يوليو الماضي وانه يوجد آالف المعامالت لدى اإلدارة العامة للجوازات في قطاع غزة تنتظر تنفيذ تلك 

  ".  شهور وال يمكن تنفيذها لعدم وجود دفاتر الجوازات10المعامالت منذ 

دولي والضغط على إبراز هذه القضية للرأي ال"وطالبت الداخلية المؤسسات الحقوقية والصليب األحمر 
الجهات المعنية لحل هذه اإلشكالية والتخفيف من معاناة المواطنين المحاصرين وقضاء حوائجهم، وذلك 
لثقتهم العالية بدورهم الفعال والمؤثر لتحقيق العدالة التي كفلتها جميع الشرائع السماوية وكل المواثيق 

  ".واألعراف الدولية
  25/5/2009قدس برس، 

  
  "بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية"اء بين مشعل والفروف اللق: حماس .14

التقى وزراء خارجية روسيا سيرغي الفروف وتركيـا أحمـد داوود           :  محمد ظروف  - الوطن   -دمشق  
أوغلو وإيران منوشهر متقي مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وذلك علـى هـامش                 

 الدول اإلسالمية بدمشق بحضور موسى أبو مرزوق نائب رئـيس           مشاركتهم في مؤتمر وزراء خارجية    
  . الحركة ومحمود الزهار وسامي خاطر العضوين في المكتب السياسي
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بحث آخر التطـورات علـى الـساحة        "فإن اللقاء بين الفروف ومشعل      " حماس"وحسب مصادر حركة    
الحصار عنها، وقضايا الصراع    الفلسطينية وخصوصا ملفات الحوار وتطوراته وإعادة إعمار غزة ورفع          

اسـتهل اللقـاء    "وقالت المصادر إن الفروف     ".  اإلسرائيلي، والحراك الدولي واإلقليمي بشأنه     -العربي  
، وإن روسيا تجد نفسها اليوم محقة في قرارها بإقامة عالقة مع            "حماس"بالتعبير عن أهمية التواصل مع      

شارك الوفد الفلسطيني موحدا في مؤتمر موسكو الدولي        ، كما أكد دعمه للحوار الفلسطيني وأن ي       "حماس"
  ". القادم للشرق األوسط

وعد أن تمارس موسكو ضغوطا على إسرائيل لوقف االسـتيطان ورفـع            "وقالت المصادر إن الفروف     
الحـوار يواجـه عقبتـين      "وحسب البيان فإن مشعل أوضح خالل اللقـاء أن          ". الحصار عن قطاع غزة   
شتراطات األجنبية على الحوار، وتعامل البعض مع الحوار بشكل مجتزأ بتنـاول        رئيسيتين هما فرض اال   

  ". األوضاع في غزة وحدها مع استمرار االستقرار بالضفة الغربية وهذا منطق ترفضه حماس
وعبر مشعل عن تخوفه من أن تتتحول الجهود الدولية التي ترمي إلى تحقيق مصالح الشعب الفلـسطيني                 

ع وقت دون جدوى في حال لم تطرق المدخل الصحيح وهـو الـضغط علـى العـدو                  عملية تقطي "إلى  
  .اإلسرائيلي وإجباره على إنهاء احتالله واالعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية

  25/5/2009الوطن، قطر، 
  

  وسلوأ نتيجة طبيعية التفاق دانهلجهاد تعاوحماس و.. كفتح تشكّ: رداً على تصريحات هليفي .15
ـ   في اللجنة الحركية العليا لحركة فتح فـي  اإلعالم ابو النجا مفوض إبراهيمعقب  : وليد عوضرام اهللا 

ان الفحص االمني    الذي قال    االسرائيلي السابق افرايم هليفي،   ' موساد'قطاع غزة على حديث رئيس الـ       
قبل اسرائيل تقـدم    الذي تقوم به اجهزة االمن االسرائيلية للمنتسبين لقوات االمن الفلسطينية مساعدة من             

  .للسلطة في اطار محاربتها لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة
، بالقول ان هذا الحديث يأتي استكماال لسياسة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يريـد ان           

  .ليتهرب من االتفاقيات السابقة، وحتى من تلك التي وقعها عندما كان رئيسا لحكومة االحتال
ان قوات االمن الفلسطيني ستبقى شوكة في حلق هليفي وامثاله،          'وشدد ابو النجا في تعقيب صحافي على        

، وهذا لن يتم، فالشعب الفلسطيني سيبقى       'ذات مهام خاصة  'فهم يريدون ان تكون قوات االمن الفلسطينية        
  .'متماسكا موحدا

للتقليل من دور السلطة، مضيفا انهم لـن يجـدوا          واوضح ابو النجا، ان هذه االحاديث االسرائيلية تأتي         
  .فلسطينيا واحدا ليقوم بالمهام المطلوبة منا وان نصبح حراسا المن اسرائيل

مـشروع  'ومن جهتها اكدت حركة الجهاد االسالمي بأن ما كشف عنه هليفي ما هو اال تأكيد علـى ان                   
  .'السلطة ما هو اال لخدمة االمن االسرائيلي

ان ما كشف عنه هليفـي لـيس        'قائال  ' القدس العربي ' احد قادة الجهاد االسالمي لـ       وعقب خضر حبيب  
  ،'غريبا، فهذه هي حقيقة اتفاق اوسلو الذي في اساسه مشروع لحفظ امن اسرائيل

  .'وطنية اضيفت الى السلطة بهدف ذر الرماد في العيون'مشيرا الى ان كلمة 
  .'تها األمنية كعكة مسمومة قدمت للفلسطينيين النهاء قضيتهمبأن السلطة الفلسطينية بأجهز'واعتبر حبيب 

الى ذلك اكدت حركة حماس على لسان احد قادتها مشير المصري بأنها ال تستغرب ما كشف عنه رئيس                  
هذا االمر ليس مستغربا الن االجهزة االمنية الفلسطينية        ' 'القدس العربي 'جهاز الموساد السابق، وقال لـ      

  .' شكلت باراداة امريكية صهيونية وبتصريح من قبل العدو الصهيونيالتابعة للسلطة
 هناك تقاسماً وظيفياً ما بين االجهزة االمنية التابعة للـسلطة والعـدو االسـرائيلي           'واضاف المصري ان    
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والدليل على ذلك قيام االجهزة االمنية للسلطة بأكبر مذبحة في الضفة ضد المقاومة ونزع سالحها بهدف                
 .'ء العدو الصهيونيارضا

  25/5/2009القدس العربي، 
  

   الستئناف الحوارتموز/ ستدعو األمناء العامين للفصائل في الخامس من يوليومصر: قريع .16
أعلن أحمد قريع رئيس وفد حركة فتح في جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة أن القاهرة ستشرع في 

. ضع صياغة نهائية لما اتفق عليه في اللقاءات الماضيةتوجيه الدعوات إلى لجان الحوار الخمس لبدء و
القادم العتماد الصيغ ) تموز(وأكد قريع أن القاهرة ستدعو األمناء العامين للفصائل في الخامس من يوليو 

النهائية التي سيوقع عليها في السابع من الشهر نفسه، معربا عن تفاؤله بالتوصل التفاق، معتبرا 
يذكر أن مدير المخابرات المصرية هدد ممثلي حركتي فتح وحماس ". حاجة ملحة"ية المصالحة الفلسطين

 .مؤخرا من أنه سيتم إجبارهم على التوقيع على اتفاق في يوليو المقبل
  25/5/2009الشرق األوسط، 

  
  عدم توقيع أي طرف فلسطيني على الحل الـمصري سيبقي االنقسام والحصار : أبو النجا .17

اهيم أبو النجا القيادي البارز في حركة فتح، إن عدم توقيع أي طرف فلسطيني علـى                قال إبر  :حسن جبر 
  .الحل المصري لالنقسام الفلسطيني سيخلق مشكلة جديدة ويبقي حالة االنقسام والحصار

عدم التوقيع سيخلق مشكلة في الطرف الفلسطيني وسيجعله محل اتهام في           "أن  " األيام"وأكد أبو النجا لـ     
  ".عالم ويعيد كل شيء إلى سابق عهدهأنظار ال

وأشار إلى أن لجان الحوار الخمس لم تدع حتى اآلن، متوقعاً أن تلتئم هذه اللجان بعـد عـودة الـوزير                     
  .المصري عمر سليمان من زيارته إلى أميركا

  25/5/2009األيام، فلسطين، 
  

 والية المجلس التشريعي تنتهي بإجراء انتخابات جديدة: حماس .18
ل نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور يحيى موسى إن والية قا: غزة

وفي تصريح . المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي ستبقى حتى يتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة
صحافي صادر عنه، رفض موسى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي 

وأشار موسى إلى أن القانون األساسي ينظم . على رفض التمديد لواليته أو والية المجلس التشريعيشدد 
فترة والية المجلس التشريعي وحدد انتهاءها بإجراء انتخابات تشريعية، نافيا وجود فراغ دستوري يتعلق 

ص أطراف متعددة وعزا موسى عدم تمكن حركته من تطبيق برنامجها االنتخابي إلى حر. بعمل المجلس
على عدم تمكينها من تطبيق هذا البرنامج، في إشارة إلى الحصار الذي فرض على قطاع غزة في 

وشدد موسى على أن الرئيس عباس لم يعد يتمتع بأي صفة دستورية بعد انتهاء . أعقاب فوز الحركة
  .واليته

 25/5/2009الشرق األوسط، 
  

  ها البعض من تسليم األماكن المقدسة لطرف ثالث الطروحات التي يروج لمنر حذّت الشعبية .19
حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر من بعض الطروحـات الخطيـرة التـي                : غزة

 يروج لها البعض من تسليم األماكن المقدسة لطرف ثالث، والترويج لحلول تستثني حق العودة، مـشدداً                
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تصرف بشبر واحد من أرضنا أو بعودة أهلنا إلى ديـارهم التـي             على أنه ال أحد يملك حق التنازل أو ال        
  .هجروا منها فحق العودة ثابت راسخ في وجدان شعبنا

 25/5/2009الحياة الجديدة، 
  

  قراطية تطالب بإعادة الحوار إلى مساره الصحيح لتجاوز حالة االنقسام والديم .20
ة الديمقراطية، إلى إعادة الحوار الوطني      دعا طالل أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبه        :حسن جبر 

وشدد أبو ظريفة على ضرورة وقف كافة        .إلى مساره الصحيح من أجل تجاوز حالة االنقسام الفلسطيني        
أشكال الحوارات الثنائية ومشاريع المحاصصة التي تعمق االنقسام، مشيراً إلى أهمية اسـتئناف الحـوار               

  .جان الخمس للوصول إلى حلول وطنية شاملةالوطني الشامل انطالقاً من أعمال الل
 25/5/2009األيام، فلسطين، 

  
   من عناصرهاثالثة بحق اإلعدام حكم من تنفيذر حماس فتح تحذّ .21

 من ناشطي 3 أمس، حركة حماس في قطاع غزة، من المساس بـ، في بيانحذرت حركة فتح: رام اهللا
لتابعة للحكومة المقالة حكما باإلعدام رميا ا" المحكمة العسكرية الدائمة"الحركة، أصدرت بحقهم، 

  .2007بالرصاص، بعد توجيه عدة تهم لهم، أبرزها كما قالت قتل صحافيين في 
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح فهمي الزعارير، في " صوريا"واعتبرت فتح القرار القضائي، 

صفة قانونية عن سلطة االنقالب في نسخة عنه، إن فتح تؤكد بطالن أي " الشرق األوسط"بيان، تلقت 
إن المسوغات التي تعتمد عليها حماس ثأرية وبغيضة، خصوصا مع تزامنها مع "وقال . قطاع غزة

  ".جلسات الحوار الوطني الفلسطيني ومحاوالت إنجاز المصالحة الوطنية
 25/5/2009الشرق األوسط، 

  
  يط اتصاالت أولية بين مصر وحماس بشأن صفقة شال": يديعوت" .22

 عن مصدر فلسطيني كبير في قطـاع        ]أمس [نقلت صحيفة يديعوت احرانوت اليوم االحد     : القدس المحتلة 
أنه ُأجريت اتصاالت أولية بين مصر وحركة حماس بشأن تجديد المفاوضات بـشأن صـفقة   " غزة قوله  

  ".تبادل األسرى
ضات محتملة مع إسـرائيل،     ورجح المصدر بأن مصر وحماس تباحثتا مؤخرا في الخطوط العامة لمفاو          

خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى مصر قبل أكثر من أسـبوع، مبينـا أن                  
  .العمل بهذا الصدد سيبدأ بشكل خاص، عندما يكون هناك عنوان واضح في إسرائيل

  24/5/2009 ،وكالة سما
  

     بدعوى التخطيط لعملية فدائية  شهرا15ًبسجن فتاة فلسطينية محكمة إسرائيلية تحكم  .23
قالت اإلذاعة العبرية إن المحكمة العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الوسطى في جيش االحـتالل               :الناصرة

 شهراً بعـد إدانتهـا      15حكمت على شابة فلسطينية من الضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة           "اإلسرائيلي  
المي في قطاع غزة والتخطيط الرتكـاب عمليـة فدائيـة فـي             بإجراء اتصاالت مع نشطاء الجهاد اإلس     

  )".إسرائيل(
الشابة الفلسطينية أجرت اتصاالً بواسطة شبكة اإلنترنت مع        "وأضافت تقول إنه بحسب الئحة االتهام؛ فإن        

نشطاء الجهاد اإلسالمي، وأعربت عن نيتها ارتكاب العملية الفدائية، كما طلبت المساعدة واإلرشاد على              
  ".كاب العمليةارت

  25/5/2009صحيفة فلسطين،   
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 في بيروت وتنجح في رعاية المصالحة "طريق الجديدة"حماس تنفي عالقتها بإشكال  .24
رأفت مرة األخبار التي ترددت عن مشاركة الحركة في إشكاالت " حماس"نفى المسؤول السياسي لحركة 

 .. الماضيأمنية حصلت في منطقة الطريق الجديدة ـ صبرا يوم الجمعة 
إن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، ومختلق بالكامل، وإن اإلشكال حصل بين : "وقال مرة في تصريح

في هذا " حماس"أفراد وعائالت لبنانية فلسطينية على قضايا شخصية وعائلية، ولم يشارك أي عضو من 
عين الفلسطيني واللبناني، وتعمل دائماً حريصة وملتزمة دائماً بأمن المجتم"، مؤكداً أن الحركة "اإلشكال

". على وأد الفتن ووقف مسلسالت التخريب، وترفض ضرب استقرار أهلنا الفلسطينيين وأشقائنا اللبنانيين
 . والقوى الفلسطينية، أمس، مصالحة للعائالت إثر اإلشكال المذكور" حماس"ورعت 

 25/5/2009السفير، 
  

  ا للمنتسبين ألجهزة أمن السلطة تجري فحصا أمني"إسرائيل ":هليفي .25
السابق إفرايم هليفي، النقاب عن قيام إسرائيل " موساد"كشف رئيس جهاز الـ:  صالح النعامي- غزة

بإجراء فحص أمني لألشخاص المنتسبين لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، 
وقال هليفي، في . لذي يشرف على تدريب هذه القواتوفق تفاهم مع الجنرال األميركي كيت دايتون، ا

، نشر أمس، إن إسرائيل تقدم يد العون والمساعدة للرئيس الفلسطيني "يديعوت أحرنوت"مقال بصحيفة 
محمود عباس، وتقدم مساعدات مكثفة لسلطته في مجال األمن، معتبرا أن االعتقاالت التي تقوم بها 

س في الضفة الغربية تندرج ضمن المساعدات التي تقدمها إسرائيل إسرائيل ضد قادة ونشطاء حركة حما
فترة انحطاط "ووجه هليفي، انتقادات لعباس، بسبب ضعفه وبسبب مرور السلطة في عهده في . لعباس

، ودلل هليفي، على ضعف عباس، وسلطته بالتصريحات التي أدلى بها يوفال ديسكين، "غير مسبوقة
إلسرائيلية، الذي توقع فوز حماس في الضفة، على الرغم من الدعم رئيس المخابرات الداخلية ا

االقتصادي الذي تتلقاه حكومة محمود فياض، وعلى الرغم من المساعدات األمنية التي تقدمها لها 
 . إسرائيل

وحذر هليفي، من نقل أي مناطق في الضفة الغربية لمسؤولية السلطة الفلسطينية، زاعما أن تحسن 
ربما : "واستدرك هليفي، قائال. منية هناك يرجع إلى الجهود التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلياألوضاع األ

 ألوية من قوات السلطة، التي يشرف على تدريبها 10علينا أن ننتظر سنتين على األقل حتى يتم إنشاء 
لرياح، مشيرا وتوقع هليفي، أن تذهب جهود إسرائيل وأميركا في تدعيم سلطة عباس، أدراج ا". دايتون

وحذر هليفي، إدارة الرئيس االميركي باراك أوباما، من . إلى أن أبو مازن ال يمكنه إقصاء حركة حماس
سيتطلب من الرئيس أوباما أن : "وقال. مغبة االستثمار في خطة تهدف إلى القضاء على حركة حماس

ضل الحاالت ستكون أن يبقى والنتيجة في أف. يقرر هل يريد المجازفة بدعم خطوة القضاء على حماس
أبو مازن متكئا على قوتين اصطناعيتين إسرائيل والواليات المتحدة، وفي أسوأ الحاالت، فوز حماس في 

ودعا هليفي، . ، على حد تعبيره"االنتخابات، وطرح تحد مضاعف خطير أمام إسرائيل والواليات المتحدة
، التي يعكف عليها "خلق الفلسطيني الجديد "إلى إجراء حوار مع حركة حماس، والقفز عن محاوالت

 .دايتون
  25/5/2009الشرق األوسط، 

  بوشو نتنياهو معني باستمرار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين أولمرت :"هآرتس" .26  
اإلسرائيلية أمس، إن رئـيس الحكومـة بنيـامين         " هآرتس"ذكرت صحيفة    : برهوم جرايسي  –الناصرة  

ر التفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيس الحكومة الـسابق إيهـود أولمـرت               نتنياهو معني باستمرا  
والرئيس األميركي جورج بوش، والتي بموجبها استمرت إسرائيل بالبنـاء فـي المـستوطنات والكتـل                
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االستيطانية، إذ ان من هذه التفاهمات ما هو مكتوب، وآخر تفاهمات شفهية وغيرها كانت تفاهمات مـن                 
  .نظر األميركي على المشاريع االستيطانيةخالل غض ال

وقالت الصحيفة، إنه حسب نتنياهو فإن هذه التفاهمات منحت لحكومة أولمـرت الفرصـة لبنـاء آالف                 
الوحدات السكنية االستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وقالت مصادر في محيط نتنياهو، إنـه               

  .بقة على المشاريع اإلسرائيلية امتنعت عن توجيه انتقادات حادة لهاعندما لم توافق اإلدارة األميركية السا
من هذه التفاهمات، هو رفض أي تقييد للبناء االستيطاني في القدس المحتلة، أمـا بـشأن المـستوطنات                  
الصغيرة النائية فإن البناء سيبقى في إطار خط البناء القائم، بينما البناء في المستوطنات الكبيـرة، فـإن                  

ناء يجري قريبا جدا من خط البناء القائم، على أن ال تصادر إسرائيل المزيد من األراضي الفلـسطينية     الب
 ألف دونم إضافي شرقي القدس      12لغرض البناء االستيطاني، علما أن حكومة االحتالل تعتزم مصادرة          

  .المحتلة، وصوال إلى مشارف مدينة أريحا
  25/5/2009الغد،األردن، 

  
  67عد انسحابا إلى حدود ليبرمان يستب .27

استبعد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، قبل بدء، الجلسة األسبوعية لحكومته          :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ال حاجة لمبادرة   : "، وقال )نفى البيت األبيض وجودها   (أمس إلى ما أشيع عن مبادرة سالم أميركية جديدة          

خريطـة  "قة الوحيدة الصحيحة بالنسبة الى إسرائيل هي        في الشرق األوسط، مضيفاً أن الوثي     " سالم جديدة 
وتابع أن هذه الخريطة تتحدث عن مراحل       ". وربما حان الوقت للتصديق عليها من جديد      "الدولية  " الطريق

في الظروف   "1967وزاد ان العودة إلى حدود عام       ". وهي أيضاً تضمن مصالح إسرائيل    "ينبغي تطبيقها   
وقال إن النتيجة ستكون نقـل      ". ا، لن تحقق السالم وال األمن وال نهاية النزاع        الحالية، كما يضغطون علين   

  .الصراع إلى داخل حدود إسرائيل
في اغتيال رفيق الحريري،   " حزب اهللا "األلمانية عن مسؤولية    " دير شبيغل "وتطرق ليبرمان إلى ما نشرته      

  ".يجب إصدار أمر اعتقال دولي بحق حسن نصراهللا: "وقال
  25/5/2009 الحياة،

  
   تقر قانونا يحظر إحياء ذكرى النكبةاإلسرائيليةالحكومة  .28

  لجنة وزارية اسرائيلية لتشريع القوانين ، صادقت       ، ان القدس المحتلة  من   25/5/2009الدستور،   ذكرت
ويحظر القـانون   .  وفي اسرائيلي عموماً   48أمس، على قانون يحظر إحياء ذكرى النكبة على فلسطينيي          

، ويحدد عقوبة ثالث سـنوات سـجن علـى    " نشاط جماهيري يعتبر قيام دولة إسرائيل كارثة   تنظيم أي   "
  .المخالفين

" اسرائيل بيتنا "وتعني المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية ، الذي تقدم به نائب عن حزب                
لمشروع ، مما يضمن    بزعامة وزير الخارجية المتطرف افيغدور ليبرمان ، ان االئتالف الحكومي مؤيد ل           

ومن المتوقع أن تجري المصادقة على القانون في        . مرور القانون في التصويت في الهيئة العامة للكنيست       
  .الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم األربعاء المقبل

المرحلة األولى لوقف عمليات التحريض     "وعلل صاحب القانون عضو الكنيست أليكس ميلير إقتراحه بأن          
كل دولة ديمقراطية تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها ، وهـذا           : "وأضاف ميلر . قودها القيادات العربية  التي ت 

  ".تماما ما اختارت حكومة إسرائيل القيام به اليوم
ـ         . من جانبه قال النائب د     تمريـر  "إن  " الدستور"جمال زحالقة ، رئيس كتلة التجمع الوطني البرلمانية ، ل

ومة اإلسرائيلية فقدت صوابها ، وهذا دليل على إفالس المؤسـسة اإلسـرائيلية      هذا القانون يعني أن الحك    
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ال يوجد مثيل لمثل هذا القانون في       :"وأضاف". وخوفها من صوت الضحية وروايتها حين تعبر عن ألمها        
  .العالم ، والوقاحة اإلسرائيلية تجاوزت كل الحدود

النائب محمد  أن برهوم جرايسيعن مراسلها، من الناصرة، نقالً  25/5/2009الغد،األردن، وأضافت 
 إنه لم تنشأ بعد القوة التي بإمكانها أن تمنعنا من  قالبركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة،

إحياء نكبة شعبنا، ال كتاب القوانين اإلسرائيلي برمته، وال التهديد بالعقوبات وغيرها، وسن قانون كهذا 
  .ن حضيض جديد لعنصرية النظام في إسرائيلما هو إال تعبير ع

وقال بركة،إن حكومة نتنياهو تتبنى قانونا يالئم شكلها وتركيبتها، قانون عنصري من عضو كنيست 
هامشي، يريد فرض تزوير التاريخ والحقيقة على شعبنا والعالم، وهذا حضيض جديد لعنصرية النظام 

  .في إسرائيل
  

   الفروف ومشعلإسرائيلية من لقاء" خيبة أمل" .29
للقاء الذي عقده امس فـي دمـشق وزيـر          " خيبة املها "اعربت اسرائيل عن    :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

واعلـن  . خالـد مـشعل   " حماس"الخارجية الروسي سيرغي الفروف مع رئيس المكتب السياسي لحركة          
حكومة الروسـية اقامـة    نشعر بخيبة امل كبيرة لقرار ال     : "مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان      

  ".عالقات مع مجموعات ارهابية
الخاصة " ها اللجنة الرباعية  ان حماس منظمة ارهابية، وذلك في رأي الهيئات الدولية، بما في          "وتابع البيان   

حماس على غرار منظمات ارهابية اخرى،      "بالشرق االوسط التي تضم موسكو بين اعضائها، مؤكدا ان          
  ".تشكل خطراً على العالم الحر

  25/5/2009الحياة، 
  

  "بدائل لفكرة الدولتين" مؤتمر خاص في الكنيست تحت عنوان : "معاريف" .30
بـدائل لفكـرة    "يالون غداً في مؤتمر خاص في الكنيست تحت عنوان          يشارك أ :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
،على مـا أفـادت صـحيفة       "دفن حل الدولتين  "الحاكم، والغرض منه    " ليكود"دعا إليه نواب في     " الدولتين

الهدف من عقـد    "وقالت المبادرة إلى المؤتمر النائب في الكنيست تسيبي خوطوبيلي إن           . أمس" معاريف"
" ال" رسالة واضحة تقول إنه تم انتخاب حكومة جديدة في إسرائيل وإن الشعب قـال                المؤتمر هو إرسال  

وتابعت أن المؤتمر ليس ضد رئـيس الحكومـة         ". لفكرة الدولتين، ومنح نتنياهو الثقة ليقود طريقا جديدة       
 تكف عـن    يجدر باإلدارة األميركية أن   "وقالت أيضاً إنه    ". إنما لدعم موقفه الرافض إقامة دولة فلسطينية      "

وأضافت أن المؤتمر، الذي سيشارك فيـه       ". استحداث أفكار سياسية سبق أن أوصلت إلى طريق مسدود        
أيضاً رئيس مجلس األمن القومي السايق الميجر جنرال في االحتياط غيورا أيالند، سيطرح حلوال أخرى               

 كان قطاع غزة والـضفة      إقليمية لحل الصراع تستند إلى إشراك مصر واألردن بصفتهما الدولتين اللتين          
  .1967الغربية ضمن أراضيهما قبل حرب عام 

 25/4/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"تطال الصواريخ فيها كل " حرب مقبلة"فلنائي متيقن من  .31
ستجري هذا " اإلسرائيلية"متان فلنائي أن الجبهة الداخلية " اإلسرائيلي"أكد نائب وزير الحرب : )وام(

تهدف إلى فحص جاهزية السكان للتعامل مع األوضاع " إسرائيل"ي تاريخ األسبوع أكبر مناورات ف
وقال . محتمل ضد المنشآت النووية اإليرانية" إسرائيلي"الطارئة، مثل سقوط الصواريخ رداً على اعتداء 

إن الهدف من التدريب هو وضع السكان في ثقافة الطوارئ، خاصة أن كافة أرجاء الدولة تقع في "فلنائي 
  ".صواريخ العدو وعلى الجمهور معرفة هذه الحقيقةمدى 
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أن " إسرائيل"وعلى كل فرد في " إسرائيل"أن صواريخ قادرة على ضرب أية مدينة أو بلدة في "وأضاف 
  ".يعلم بأن الحرب المقبلة ستشهد سقوط الصواريخ على كل منزل وبيت

  25/5/2009الخليج، 
 

  مقبرة إسالمية في القدسطينية وتدنيس استيطاني لبلدية االحتالل تهدم أسوارا ألراضي فلس .32
هدمت جرافات بلدية االحتالل في القدس، صباح أمس أسوارا استنادية          :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

وقال مواطنون إن قوات معززة     . لعدد من األراضي التابعة للمواطنين في بلدة العيسوية المجاورة للقدس         
  .ت البلدة وحاصرت المناطق المستهدفةبجنود وشرطة االحتالل اقتحم

إلى ذلك، استهجنت لجنة رعاية المقابر اإلسالمية التابعة لدائرة األوقـاف اإلسـالمية اقتحـام وتـدنيس                
مجموعة يهود متطرفين نهاية األسبوع الماضي لمقبرة الرحمة في منطقة باب األسباط، أحد بوابات البلدة               

سجد األقصى المبارك ، وتحطيم ونزع شواهد بعض القبور واالعتـداء           القديمة القريبة جداً من بوابة الم     
  .على المقبرة

  25/5/2009الدستور، 
  

  مجهولون يعتدون على مقبرتين مسيحيتين في رام اهللا .33
 تعرضت مقبرتان مسيحيتان في قرية جفنا شمال مدينة رام اهللا بالضفة الغربية العتداء وتخريب :رام اهللا

  . إدانة فلسطينية وتوعد بمالحقة المعتدينمن قبل مجهولين، وسط
المصلين عندما دخلوا ن أوقال وكيل كنيسة الروم األرثوذكس في قرية جفنا جورج عبدو، في تصريح له 

إلى الكنيستين الحظوا آثار تخريب في مقابر الكنيستين، وتحطيم صلبان القبور، وتقطيع أسالك الكهرباء 
 سبعين قبراً، فضالً عن الرموز الدينية المسيحية، تعرضت للتدنيس من والزينة فيهما، مؤكداً أن حوالي

  .قبل الفاعلين
  25/5/2009القدس العربي، 

  
   قتيال 115 عدد ضحايا األنفاق وصل إلى: وزارة الصحة في غزة .34

انتشلت الطواقم الطبية جثة شابين من تحت أنقاض نفق يقع في حي البرازيل جنوب رفح ويـربط                 : غزة
 الطبيب معاوية حسنين مدير عام       وحذر على الحدود بين قطاع غزة ومصر       " ع  من نفق منهار    بين قطا 

 االسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية من انتشار هذة الظاهرة خصوصا بعد تزايد حـاالت               
  . قتيل 115ـ  أي منذ بدء الحصار وصل ل2008مشيرا إلى أن العدد اإلجمالي منذ عام ،الوفاة 

  24/5/2009 ،الة سماوك
 

  عباس للتنازل عن حق العودةالرئيس يحذر من حراك عملي بدأه " واجب"تجمع  .35
عن القلق العميق لدى الالجئين " واجب"أعرب طارق حمود األمين العام لتجمُّع العودة الفلسطيني : دمشق

س على هذا الصعيد، خاصة الفلسطينيين على حق العودة، متخوفًا مما سماه الحراك العملي الذي بدأه عبا
في ظل زيارته كردستان العراق وما تردد عن تعديٍل سيقدمه على المبادرة العربية يمس من حق العودة، 

  .عازيا كل ذلك إلى فقدان المرجعية الوطنية القادرة على صون الحقوق الفلسطينية
حراك ): "5-24( ظهر األحد "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال حمود في تصريحٍ خاص أدلى به لـ

سلطة عباس ال يمكن إال أن يثير قلق الشارع الفلسطيني، وخصوصا الالجئين منهم، خاصة أن محمود 
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عباس يتحدث علنًا عن عدم منطقية حق العودة وعمليته؛ ما دفعنا إلى التفكير في أن عباس بدأ يتحرك 
  ".متجاوزا خيار الالجئين أنفسهم وإرادتهم" حال لمشكلة الالجئين"عمليا تجاه ما يسميه 

واعتبر حمود الزيارة التي قام بها رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس إلى إقليم كردستان العراق 
لدينا من المعلومات ما يشير إلى هذا التوجُّه؛ فقد وصلتنا أنباء : "مؤشرا على هذا التحرك العملي، قائالً

 حول زيارة وفد من السلطة بتكليف من عباس وجهاء وشخصيات لها حضورها في مؤكدة من العراق
مشكلة الالجئين الفلسطينيين في "أوساط الالجئين الفلسطينيين في العراق، وتم طرح مشروع عباس لحل 

ي ، والذي تم التوافق عليه مع حكومة المالكي في العراق، وهو أن يتم التعامل مع الفلسطيني ف"العراق
  ".العراق وفقًا لقانون اللجوء السياسي العراقي

  24/5/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   طفل7600 األقصى اعتقل منذ بداية انتفاضة االحتالل: فروانة .36
انتفاضـة  ' ان الجيش االسرائيلي اعتقل منـذ انـدالع   أمسذكر تقرير فلسطيني  :غزة ـ اشرف الهور 

 طفل وطفلـة،    7600، ولغاية اللحظة    2000من العام   ) ديسمبر(االول  الحالية في شهر كانون     ' االقصى
واعلن عبد الناصر فروانة وهو متخصص فـي شـؤون           . قاصر، تعرضوا لالعتقال االداري    200بينهم  

 طفـال يقبعـون فـي سـجون     246االسرى، ومعد التقرير انه ال يزال من بين هؤالء االطفال االسرى        
   .ثانية عشر من عمرهاالحتالل، بعضهم ال يتجاوز ال

مـنهم   ' 93واكد ان جميع االطفال يتعرضون اثناء اعتقالهم للضرب والتنكيل واالهانة، مبينا ان قرابـة               
تعرضوا لصنوف مختلفة والكثر من شكل من التعذيب الجسدي والنفسي والتي هي اكثر قـسوة خـالل                 

  .التحقيق معهم
حت التهديد والضغط الجـسدي والنفـسي ال يحتملـه          القوة وت 'واوضح ان االعترافات انتزعت منهم بـ       

وكشف فروانة ان سلطات االحتالل تحاول خالل عملية االعتقـال تجنيـد هـؤالء االطفـال                 ."االطفال
  .'وااليقاع بهم في وحل العمالة'

  25/5/2009القدس العربي، 
  

 شرقيةألفي مستوطن يعيشون في قلب األحياء الفلسطينية في القدس ال": السالم اآلن" .37
اإلسـرائيلية أن ألفـي مـستوطن يهـودي         " السالم اآلن "كشفت حركة   :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

وأكـدت فـي تقريـر أن المـستوطنين         . يعيشون في قلب األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة        
  .المدينةيعيشون في القدس الشرقية في إطار خطة مدعومة من قبل الحكومة اإلسرائيلية لتهويد 

وحسب التقرير فإن النسبة األكبر منهم يستوطنون في الحيين اإلسالمي والمسيحي في البلـدة القديمـة ،                 
 مستوطن ، فيما تحتل بلدة سلوان المرتبة الثانية ، وتحديدا إذ يستوطن فيها نحـو            900ويبلغ عددهم نحو    

  . مستوطنا350
 أمن هؤالء المستوطنين في القدس الـشرقية بمـا          إن حكومة إسرائيل تمول   "وقالت الحركة في تقريرها     

يشمل حراسا دائمين على كل منزل ، ومرافقة مشددة ، وفي بعض الحاالت بالمواصالت ، ويـتم تنفيـذ          
 حارسا يعملون في شركات أمن خاصة بمعدل حارس واحد لكـل            350هذه اإلجراءات األمنية من خالل      

 الحراسـات مـن خـالل وزارة البنـاء واإلسـكان            خمسة مستوطنين ، حيث يتم تمويل تكاليف هـذه        
  . مليون شيكل50وقدرت الحركة تكلفة حراسة المستوطنين في القدس الشرقية بنحو ".اإلسرائيلية

  25/5/2009الدستور، 
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 "رصد معاناة الفلسطينيين" تنشر كاميرات في غزة لـ "يتسيلم"منظمة  .38
يلية أنها شرعت مـؤخراً بمـشروع أطلقـت عليـه           اليسارية اإلسرائ " بيتسيلم"أعلنت منظمة   : الناصرة

لتوثيق معاناة المواطنين الفلسطينيين في الخيام بقطاع غزة بعد أشهر مـن انتهـاء              " مسلحون بكاميرات "
  .الحرب على غزة، على حد قولها

وذكرت المنظمة اإلسرائيلية أنها وزعت على المتطوعين في غزة كاميرات فيديو بهدف تصوير الحيـاة               
  .اع غزة بعد الحرب، مشيرة إلى أنه مشروع شبيه بآخر تم تطبيقه في الضفة الغربية المحتلةفي قط

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت إسرائيل يوم الجمعة الماضي بالرفع الفوري للحصار عن قطاع               
لـصحية  غزة، بسبب النقص الحاد في األدوية والمعدات الطبية، ومنعاً لحدوث تدهور فـي األوضـاع ا               

  .ةالمتصدع
 24/5/2009قدس برس، 

  
  تنتهك المواثيق الدولية بمنعها زيارات أهالي األسرى"إسرائيل": "مؤسسة حقوقية" .39

حق لألسير وأهله، األمـر الـذي       "أكد مركز األسرى للدراسات أن زيارة األسير لعائلته والعكس          : غزة
واستنكر منع زيـارات     ".ها اتفاقية جنيف الرابعة   كفلته لهم النظم والقوانين واالتفاقيات الدولية وعلى رأس       

األسرى وخاصة أسرى قطاع غزة اللذين لم يزورون منذ ما يقارب الثالث سنوات متتالية، مؤكداً علـى                 
أن هنالك قلق كبير يساور أهالي األسرى على أبناءهم في ظل المنع الذي تفرضه دولة االحتالل علـيهم                  

  .ن الضفة الغربية بحجج أمنية واهيةوعلى المئات من أهالي األسرى م
  25/5/2009قدس برس، 

  
  منشورات لالحتالل تحذّر سكان غزة من االقتراب من السياج الحدودي .40

ألقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، صباح اليوم، آالف المنشورات على قطاع غزة، وسط تحليق : غزة
رائيلية ألقت كميات كبيرة من المنشورات في وقال سكان محليون إن طائرات حربية إس. مكثف للطيران

  ".خط التحديد"مدن ومخيمات قطاع غزة، ال سيما على طول الشريط الحدودي أو ما يعرف بـ 
 متر لالبتعاد عنه، وتهدد من يقوم 300وأضاف السكان أن المنشورات التي ألقيت تحدد لهم مسافة 

  .باالقتراب منه
 25/5/2009قدس برس، 

  
 ية تعاون بين الجامعة اإلسالمية بغزة وجامعة بريطانيةتوقيع اتفاق .41

البريطانيـة، بهـدف   " York St John"وقعت الجامعة اإلسالمية بغزة اتفاقية تعاون مع جامعـة   :غزة
وتفضي بنـود االتفاقيـة إلـى تقـديم          .تعزيز مكانة الجامعة وزيادة الفرص المتاحة للطالب والموظفين       

 إلى أكثر المتميزين أكاديميـاً مـن طـالب          2009راسية للدراسات العليا لعام     الجامعة البريطانية منحاً د   
  .2010الجامعة اإلسالمية، وتقديم منح ألبرز طالب الدراسات العليا للحصول على درجة الدكتوراه عام 

  25/5/2009قدس برس، 
  

  االحتالل يمنع احتفالية أدبية في القدس .42
الفلسطينيين في القدس أول أمس السبت، من افتتاح " لياإلسرائي" منعت شرطة االحتالل :رويترز

وقال رئيس ديوان  .التي تأتي في إطار االحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية" احتفالية فلسطين لألدب"
 هذا ما نفعله ليس إرهاباً وليس استعماالً لسالح إنما هو حفل ثقافي "الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني 
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  ". ال تجسر حتى على وجود عمل ثقافي في القدس"إسرائيل"و
  

  25/5/2009الخليج، 
  

  "ةلثقافة العربياالقدس عاصمة " في طبعة خاصة بمناسبة "الملهاة الفلسطينية"صدور  .43
الملهاة (صدرت عن الدار العربية للعلوم في بيروت طبعة جديدة من المشروع الروائي :  الرأي-عمان

زمن الخيول البيضاء، : يضم المشروع ست روايات هي و. إبراهيم نصراهللا للشاعر الروائي) الفلسطينية
وقد خصصت الدار . طفل الممحاة، طيور الحذر، زيتون الشوارع، أعراس آمنة، وتحت شمس الضحى

دار االختالف في الجزائر ودار مكتبة مدبولي في مصر ودار مكتبة : طبعات لثالث دور نشر عربية هي
حيث ) القدس عاصمة للثقافة العربية(جاء صدور الطبعة ضمن احتفالية  وقد .كل شيء في فلسطين

  . عاما من تاريخ الشعب الفلسطيني في رؤية فنية أدبية عالية125يتناول هذا المشروع الروائي الكبير 
  24/5/2009الرأي، األردن، 

  
 حرب ال والسعي لمحاكمة مجرمي"إسرائيل"توثيق جرائم  إسطنبول يدعو إلى مؤتمر .44

 من علماء األمـة اإلسـالمية الـذين         500من الدوحة، أن    ،  25/5/2009 الشرق، قطر،    ذكرت صحيفة 
" دولـة يهوديـة   "اجتمعوا في اسطنبول في المؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين اعتبروا أن مصطلح             

ـ    " إسرائيل"الذي تضعه    يهدف في المقام   ، مشيرا إلى أنه     "العنصرية"شرطاً الستئناف مفاوضات السالم ب
وذكر العلمـاء، فـي بيـانهم    . 1948األول إلى تهجير ما تبقى من الفلسطينيين من أرضهم المحتلة عام            

الختامي الصادر عن المؤتمر أمس األول، أن فكرة يهودية الدولة تعبير عن النموذج العنـصري لدولـة                 
محاولة لقطع الطريق على إنفـاذ      االحتالل في فلسطين، وهو مسعى لتهجير من تبقى من الفلسطينيين، و          

وطالبوا األطراف الفلسطينية والعربية واإلسالمية     ". حقّ عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم      
  . والدولية كافة، بالعمل الفاعل على إنفاذ حق العودة الفلسطيني والتمكين له

عبد المجيد، أن مـؤتمر نـصرة       ، من إسطنبول عبر مراسلها سعد       24/5/2009 الجزيرة نت،    وأضافت
فلسطين، الذي أنهى أعماله في إسطنبول مساء السبت في بيانه الختامي، قرر إتباع إسـتراتيجية دائمـة                 
لتحقيق النصر وتقديم مشروعات لنصرة الشعب الفلسطيني والتنسيق والتكامل بـين الجهـات العاملـة               

راز وتوثيق جـرائم الكيـان الـصهيوني والـسعي          كما دعا المؤتمر، في بيانه الختامي، إلى إب       . للنصرة
لمحاكمة مجرمي الحرب في الكيان، مؤكدا أن القدس عاصمة فلسطين، مشددا على العمل علـى دعـم                 
الجهات التي تجمع األموال لدعم الفلسطينيين ودعم المقاومة بأشـكالها كافـة وأهميـة وحـدة الـصف                  

وتقديره للجهود اإلعالمية الداعمة للقضية الفلـسطينية،       " أحرار العالم "وأشاد المؤتمر بمواقف    . الفلسطيني
. مؤكداً حرمة دم المسلم في أرض اإلسالم وأهمية قيام الدول اإلسـالمية بتحقيـق طموحـات شـعوبها                 

وأصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات المتعلقة بدعم نساء فلـسطين وشـبابها وتنميتهـا وإعمارهـا                
لتوعية بالجانب القانوني للحقوق الفلسطينية والعالقات العامة واإلعالم        ومواجهة الحصار وفتح المعابر وا    

كما . واإلغاثة اإلنسانية ونصرة فلسطين في الغرب وكذا التعاون والتضامن وتفعيل المقاطعة االقتصادية           
ها التي أكدت أن فلسطين قضية المسلمين األولى وأن       " الوثيقة اإلسالمية لفلسطين  "أصدر عدة وثائق أهمها     

وأكدت الوثيقة حق   . أرض إسالمية، مشيرا إلى المخاطر التي تتعرض لها على أيدي المحتل اإلسرائيلي           
الالجئين والمهجرين في العودة والتعويض ومشروعية الجهاد للتحرير وتحريم مواالة اليهـود والتطبيـع    

أهمية الوحدة واالعتصام   معهم أو االعتراف بكيانهم أو المشاركة في حصارهم للفلسطينيين، مشددة على            
ووجه المؤتمر نداء لمسيحيي العالم من أجل فلسطين تقدم به األب منويل مسلّم راعى الطائفـة     . بحبل اهللا 
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اإلنجيلية بالقدس ذكرهم فيه بمسؤوليتهم نحو ما وقع ويقع بفلسطين وبتضاؤل عدد المسيحيين فيها بسبب               
  .ساضطهاد المحتل محذراً من عمليات تخريب للكنائ

  
  تمنى أن تنتهي كافة معاناة اإلخوة الفلسطينيين يإردوغان .45

 ببرقيـة جـاء فيهـا       مؤتمر اسطنبول  خاطب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان،         :اسطنبول
نتمنى أن تنتهي كافة المعاناة اإلخوة الفلسطينيين وأن يرتفع الظلم الواقع عليهم منذ وقت طويـل، كمـا                  "

  ".ميع المنظمين والمجتمعين في هذا المؤتمرنوجه الشكر الجزيل لج
 24/5/2009قدس برس، 

  
   يؤكد استمرار الجهود المصرية في الحوار الفلسطينيأبوالغيط .46

جدد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط دعوة بالده إلى تـضافر           : أ.ب. د – ضياء الكحلوت    -غزة  
دة الشعب الفلسطيني في استرداد كافة حقوقـه        جهود الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي لمساع       

للمخططات اإلسـرائيلية المتعنتـة الراميـة       "المشروعة وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي له والتصدي         
، وأكد أبوالغيط استمرار مصر في جهودها من أجل الحوار الوطني الفلسطيني، معربا عن              "لتهويد القدس 

داخلي وتوحيد الصف الفلسطيني لتجاوز المحن والتحديات الصعبة        أن يسفر عن رأب الصدع ال     "أمله في   
وجـاءت تـصريحات وزيـر      ". الراهنة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الـشريف        

وأشار أبـوالغيط   . الخارجية المصري، أمس األحد، على لسان السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية           
على القطـاع   " إسرائيل"سطيني في غزة تحت وطأة الحصار الجائر الذي تفرضه          معاناة الشعب الفل  "إلى  

بما يمثل انتهاكا لكافة قواعد القانون الدولي اإلنساني وامتداداً مؤسفاً للسياسات اإلسرائيلية المتعنتة فـي               
  ".تعاملها مع القضية الفلسطينية

  25/5/2009العرب، قطر، 
  

  عاصمة للدولة الفلسطينية بالقدس الشرقية  الدول العربية تؤكد التمسكجامعة .47
أكدت جامعة الدول العربية التمسك بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية،          :  وكاالت -القدس المحتلة   

من القدس أمر غير مطـروح      " إسرائيل"وقال هشام يوسف، مدير مكتب أمين عام الجامعة، إن انسحاب           
والمواقف اإلسرائيلية منذ تولت الحكومة الجديدة مسؤولياتها سلبية        وأشار إلى أن التصريحات     . للمساومة

  .وتؤكد عدم الرغبة وعدم الجدية في تحقيق السالم
  25/5/2009الخليج، 

  لبحث سبل تحريك الوضع الحالي في المنطقة" إسرائيل" مصري إلى مبعوث .48
لبحـث  " "إسرائيل"يارة إلى بدأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، ز         : ب.ف.أ

وقال زكي، قبل مغادرته القاهرة، إنه سيلتقي مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي           ". تحريك الوضع الحالي  
وأضاف أن المحادثات سـتركز علـى       . عوزي أرالتن ومدير الخارجية يوسي جاك وعدد من مسؤوليها        

ر المواقف المعلنة للحكومـة اإلسـرائيلية،   بحث سبل تحريك الوضع الحالي في المنطقة آخذا في االعتبا       "
وحول مـا إذا  ". قبل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان إلى واشنطن       

المسألة ليست بحث ملفـات     "كانت المفاوضات ستتطرق لملفي التهدئة والجندي األسير جلعاد شاليت قال           
دف إلى بحث تحريك الوضع السياسي وبحث سـبل اسـتئنافه وإعـادة             التهدئة وتبادل األسرى ولكنها ته    

  ".العمل عليه انطالقاً من األسس الصحيحة وثوابت العملية السلمية
  25/5/2009الخليج، 
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   يشدد على تحديد الغاية والتحضير الجيد لمؤتمر السالم في موسكواألسد .49
تحديـد  "خالل لقائه مع الفروف، على اهمية       شدد الرئيس بشار االسد، امس،      :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
لمؤتمر السالم الذي تنوي موسكو استضافته في الفترة المقبلـة، اضـافة الـى              " التحضير الجيد "و" الغاية

  ".اسس تحقيق السالم العادل والشامل" إسرائيل"الوقوف على مدى التزام "
موسى ووزير الخارجية التركي احمد داود      كما استقبل االسد، امس، االمين العام للجامعة العربية عمرو          

ـ    وكان الموضوع الفلسطيني   . اكمل الدين احسان اوغلو   " منظمة المؤتمر االسالمي  "اوغلو واالمين العام ل
استعراضـاً لألوضـاع فـي      "واوضح الناطق، ان اللقاء تضمن      . حاضرا في لقاء االسد مع داود اوغلو      

تركيا في دفع الرأي العام لوضع حد لألوضاع الكارثية فـي           األراضي الفلسطينية المحتلة ودور سورية و     
نوه بالدور الذي تلعبه تركيا كعضو غير دائم في مجلـس           "، وان االسد    "غزة وتشجيع الحوار الفلسطيني   

األمن لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحق الفلسطيني والعربي ودفع عملية السالم المتوقفة فـي               
  ". المنطقة

  25/5/2009، الحياة
  

   هو بمثابة دعم للعدو على غزةالسعي إلحكام الحصار:  مصر األسبقمفتي .50
 ندد نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية األسـبق، باسـتمرار النظـام              : حسام أبوطالب  -القاهرة  

المصري في إغالق الحدود بين قطاع غزة ومصر للعام الثالث على التوالي، وأشـار إلـى أن الـسعي                   
وأضاف، فـي تـصريحات     . م الحصار هو بمثابة الحرب المعلنة على ديار المسلمين ودعم للعدو          إلحكا
، بأنه ال يمكن بأي حال من األحوال صنع األعذار ألي نظام عربي في تقاعسه عـن                 "القدس العربي "لـ

نها حبـست  إذا كان المولى عزوجل سيدخل النار إمرأة أل: "نجدة مليوني فلسطيني من أهالي القطاع قائالً     
ورفـض  ". هرة، فما بال الذي يحبس مليوني مواطن ويحول بينهم وبين العالج والطعام وطلـب العلـم               

واصل الذرائع التي يطلقها البعض بشأن حتمية هدم األنفاق بين رفح وقطاع غزة معتبراً إياهـا شـريان               
م األنفاق لما فيها من الحـاق       الوحيد المتبقي من أجل إبقاء الفلسطينيين على ظهر الحياة وأفتى بحرمة رد           

ال يحل ألي جهة أو مسؤول تدمير تلك األنفاق مهما كانت التهم التي توجه للطـرف                "المزيد من الضرر    
واعتبر اإلمتثال للمطالب األمريكية واإلسرائيلية في هذا الشأن بأنه بمثابة اعانة العـدو             ". الذي يستخدمها 

ي ال تريد دعم حركات المقاومة بزعم أنهـا تعمـل ضـد             وحمل واصل على األنظمة الت    . على الشقيق 
دعم حماس وشقيقاتها فرض عين على القادرين من المسلمين كمـا أن            : "مصالح الشعب الفلسطيني وقال   

  ".مساندتها تمثل واجباً لحكام المسلمين ليس بإمكانهم الفرار منه مهما إختلقوا من أعذار
  25/5/2009القدس العربي، 

  اء روسيا عقداً لبيع مقاتالت ميغ بضغط من تل أبيب تنفي إلغدمشق .51
ونـشرته  " سانا"نفى مصدر عسكري سوري، في تصريح بثته وكالة االنباء السورية           :  ا ف ب   -دمشق  

الصحف السورية أمس االحد، معلومات تحدثت عن الغاء روسيا صفقة طائرات حربية روسية، معتبـرا               
الروسية نقلت االسبوع   " كومرسانت"وكانت صحيفة   ".  واالساءة التشويش"هدفه  " نبأ عار عن الصحة   "انها  

الماضي عن مصادر في مجمع عسكري صناعي، أن روسيا جمدت عقداً لبيع مقاتالت اعتـراض مـن                 
  ".إسرائيل"لسوريا اثر ضغوط مارستها "  ايه31ميغ "طراز 

  25/5/2009األيام، البحرين، 
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  بضربة واحدة" إسرائيل"د رضائي يتعهد بص:  اإليرانيةاالنتخابات .52
أعلن القائد السابق للحرس الثوري اإليراني محسن رضـائي، المرشـح لالنتخابـات الرئاسـية               : لندن

بـضربة واحـدة وأن الدولـة       " إسرائيل"حزيران، أنه قادر على صد      /  يونيو 12المفترض إجراؤها في    
  .حال انتخابهالعبرية لن تجرؤ على تهديد الجمهورية اإلسالمية في إيران في 

  25/5/2009الشرق األوسط، 
  

  أوباما يأمل تجميد االستيطان إلقناع العرب بالتطبيع  .53
تسعى حكومة الرئيس األميركي باراك أوبامـا       :  محمد سعيد، رامي منصور    -القدس المحتلة، واشنطن    

 كمدخل لحدوث   على الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف توسيع االستيطان في الضفة الغربية المحتلة           
تقدم على صعيد تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي يقنع الدول العربية مجتمعة لتطبيـع عالقاتهـا مـع                 

  ". إسرائيل"
في تقرير لها امس ان الجهود التي تبذلها حاليا حكومة أوبامـا لـدفع              " واشنطن بوست "وذكرت صحيفة   

 أكبر من جانب أعضاء الكونغرس األميركي       حكومة بنيامين نتينياهو لوقف االستيطان تزامنت مع شكوى       
وخالل لقاءاته مع أعضاء الكونغرس وخاصة اليهود منهم خالل زيارتـه           . بشكل علني من المستوطنات   

البيانات "لواشنطن األسبوع الماضي ، أصيب نتينياهو بالذهول مما وصفته مصادر مطلعة على اللقاءات              
لكونغرس عن شكاويهم حيـال النـشاط اإلسـتيطاني رغـم           التي عبر فيها أعضاء ا    " القاسية والواضحة 

من أجل أن يتمكن الرئيس أوباما الحـصول        "وقال ويكسلر إنه    . محاوالته التركيز على الخطر اإليراني    
على دفعة مقدما من العرب حول التطبيع ينبغي تناول مسالة المستوطنات بشكل جدي ، وقد جرى بالفعل                 

  ."  واشنطن بهذا الرأيمواجهة نتينياهو لدى حضوره في
25/5/2009الدستور،   

  
 القدس من قضايا الحل النهائي: واشنطن ترد على تل أبيب .54

 ردا على تصريحات رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي         أكدت الواليات المتحدة، أمس،   :  فرح سمير  -القدس  
تبقى تحت الـسلطة    جميع أجزاء مدينة القدس المحتلة، س     «بنيامين نتنياهو، الذي أعلن في وقت سابق أن         

 أن قضية القدس المحتلة، هي من قضايا الحل النهـائي التـي              ،اإلسرائيلية، ولن يتم تقسيمها أو تجزئتها     
وقالت وزارة الخارجية األمريكية في بيان،      . يتعين إيجاد حل لها خالل المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية       

فق الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني فـي مرحلـة        قضية القدس هي من قضايا الحل النهائي، حيث ات        «أن  
  .»سابقة على حل هذه المشكلة عبر المفاوضات

ستقدم كل الدعم للجهـود اإلسـرائيلية والفلـسطينية،         «وأكدت الخارجية األمريكية، أن الواليات المتحدة       
  .»للتوصل إلى اتفاق حول كافة قضايا الحل النهائي

25/5/2009عكاظ،   
 

  إشراك حماس في العملية السلمية يدعو إلى لبرلمانية لمجلس أوروبارئيس الجمعية ا .55
دعا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لويز ماريا دو بويغ، خالل زيارته الجزائـر،              : )يو بي آي  (

وقال إن ". إشراك حركة حماس في أي مفاوضات بخصوص النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني "أمس، إلى 
، كمـا أنهـا فـشلت    )النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني (ح في إحراز تقدم في هذه المسألة أوروبا لم تنج"

 ". سياسياً في هذه القضية، على الرغم من الجهود االقتصادية التي بذلها االتحاد األوروبي لفائدة فلـسطين     
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ينبغي "شدداً على أنه ، م"لم يكن لنا تأثير كبير على النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني "وأضاف دو بويغ أنه 
  ".إشراك حماس في المفاوضات

  25/5/2009األخبار، 
  

  من غزة توقف" إسرائيل"وقصف .. قيادة حماس أصبحت أكثر واقعية: الفروف في دمشق .56
أن وزير الخارجيـة    : نقالً عن مراسلتها في دمشق، سعاد جروس       25/5/2009 الشرق األوسط،    ذكرت

  خالل لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسـالمية           الروسي سيرجي الفروف قال في دمشق     
حماس خالد مشعل، مساء يوم أول من أمس بأن موقف حركة حماس وتقييمها للوضـع أصـبحا أكثـر                   

وأشار إلى هدوء الوضع في قطاع غزة حاليا وكذلك عدم قصف المناطق اإلسرائيلية من جانـب                . واقعية
لغرب الدخول في حوار مع حماس أصبح سببا لنشوء النـزاع حـول             وأكد الفروف أن رفض ا    . القطاع

وكان الفروف أعرب عن أمله  . قطاع غزة وأعرب عن ثقته بضرورة إشراك جميع األطراف في الحوار          
. في أن يستطيع الفلسطينيون تشكيل وفد موحد يمثلهم جميعا في مؤتمر موسكو المكرس للشرق األوسط              

 . تقديم المساعدة على تسوية نزاع الشرق األوسطكما أكد أن موسكو قادرة على 
أكد دعمـه للحـوار     «من دمشق، أن بيان حماس  قد ذكر أن الفروف            25/5/2009السفير،  وأضافت  
لوقف االستيطان  " إسرائيل"ضغوطاً على   «بأن تمارس موسكو    » وعده«ونقل عن الفروف    . »الفلسطيني

  . »ورفع الحصار عن غزة
  

   الفلسطيني-ى إشراك حماس في مفاوضات النزاع اإلسرائيليمجلس أوروبا يدعو إل .57
دعا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبـا،       :  يو بي اي   - الجزائر   - ا ف ب     - هدى سالمة    -دمشق

 -لويز ماريا دو بويغ أمس إلى إشراك حركة حماس في أي مفاوضات بخصوص النـزاع اإلسـرائيلي                
إن أوروبا لم تـنجح فـي       "اليا في الجزائر في إطار زيارة رسمية        وقال دو بويغ الموجود ح    . الفلسطيني

كما أنها فشلت سياسيا في هذه القضية علـى         ).الفلسطيني-النزاع اإلسرائيلي (إحراز تقدم في هذه المسألة    
  ".الرغم من الجهود االقتصادية التي بذلها االتحاد األوروبي لفائدة فلسطين

25/5/2009الشرق، قطر،   
  

  يقررون االعتصام في معبر رفح حتى السماح لهم بدخول غزة" األمل"في قافلة المشاركون  .58
األوربية على العودة إلـى مدينـة       " األمل"أجبرت السلطات المصرية قافلة      : رفح، غزة، لندن، فلسطين   

العريش المصرية بعد ساعات طويلة من االنتظار في الجانب المصري من معبر رفح لـدخول قطـاع                 
وصول قافلة األمل إلى قطاع غـزة       ) 24/5(لسلطات المصرية عرقلت صباح اليوم األحد       وكانت ا . غزة

 16عبر معبر رفح، وذلك من خالل وضع العقبات أمام وصولها، وإبالغ طاقم القافلة بالسماح بـدخول                 
قـرر   على إثـر ذلـك،       . متضامن األمر الذي رفضته إدارة القافلة      100شخصا متضامنا فقط من أصل      

 األوروبية، االعتصام واالنتظار على المعبر حتـى يـسمح لهـم بـالمرور            " األمل"ن في قافلة    المشاركو
والدخول إلى القطاع المحاصر إليصال المساعدات اإلنسانية التي تحملها القافلة، وذلك في ظل ضـغوط               

  .من أجل إجبار المشاركين على العودة إلى العريش
24/5/2009قدس برس،   

 
 
 
  



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1445:         العدد       25/5/2009اإلثنين  :التاريخ

  "الفلسطيني الجديد"بو مازن أضعف  .59
  افرايم هليفي

عندما سيقف ابو مازن في البيت االبيض في بداية الشهر القادم سيلتقي الرئيس اوباما زعيما فلـسطينيا                 
  .يعيش فترة من الدرك االسفل ال مثيل لها في عهد حكمه ذي الخمس سنوات

سية، فتح ممزقة منـشقة     حركته السيا .  تخضع لحكم عدوه المرير، حركة حماس      – غزة   –نصف مملكته   
  . وليس واضحا بعد اذا كان سينجح في عقد المؤتمر الذي لم ينعقد منذ عشرين سنة. متفتتة امام ناظريه

شباب الحركة يسعون الى التمرد عليه واحياء الحركة بدم جديد، فيما أن ابو مازن يدير ضـدهم حربـا                   
عة له في السنة االخيـرة وبعـضهم ال يـزال           مئات من اعضاء حماس اعتقلتهم قوات االمن التاب       . أخيرة

  .يحتجز ويحقق معه قيد التعذيب الشديد
مساعدة اقتصادية كبيرة تتدفق الى حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة سالم فيـاض وتـستخدم لتحـسين                

. اسرائيل تمد يدها البو مازن في مساعدات مكثفة في مجال االمـن لنظامـه             . الوضع في الضفة الغربية   
ت الجيش االسرائيلي تعتقل كل اسبوع مطلوبين، قيادة حماس في الضفة معتقلة في معظمهـا فـي                 وحدا

اسرائيل، التي تتعاون في الفحص االمني للمرشحين للخدمة في كتائب القوة الجديدة التي تتدرب بقيـادة                
  .الجنرال دايتون، ضابط المارينز االمريكي ذي ثالث نجوم

وب ورغم القمع المركز واليومي لحمـاس فـي الـضفة يعتقـد رئـيس               رغم التأييد المكثف من كل ص     
المخابرات يوفال ديسكن لو أنه اجريت اليوم انتخابات في السلطة فال ثقة أن حماس لن تحظى باالغلبية                 

  . 2006فيها مثلما حظيت في االنتخابات العامة االخيرة في العام 
عادي يتحقق بفضل النشاط الناجع لوحـدات الجـيش         االمن الجاري السرائيل حيال النشاط التخريبي الم      

االسرائيلي وال تفكر اسرائيل في أن تنقل المسؤولية االمنية في الضفة الى اياد فلـسطينية فـي الفتـرة                   
واذا ما حصل هذا على االطالق يبدو أن علينا أن ننتظر اقل من سنتين الى أن تبنـى                  . المنظورة للعيان 

لقوة التي على حد تعبير الجنرال االمريكي ستتشكل من مقاتلين على نمـط             عشر كتائب من قوة دايتون ا     
  . الذي يخلقه" الفلسطيني الجديد"

من جهة اخرى، تنتظم حماس على االرض التي تخضع لحكمها، في قطاع غزة وتبلور من جديد قواتها                 
تقريبا، تـستوعب دروس    في المجال التنفيذي تفرض هي، وقفا للنار من جانب واحد وقفا تاما             . وقدراتها

وتخلـق بنـى تحتيـة لنـشاط سياسـي          " رصاص مصهور "من الضربات التي تعرضت لها في حملة        
  .ودبلوماسي يتجه في نفس الوقت لواشنطن، لموسكو، طهران ولدمشق

حتى االن ردت الخطوات المعتدلة زعما، من جانب حماس وال احد يتـصور وضـعها قيـد االختبـار                   
ؤنفت مؤخرا االصوات الداعية الى اسقاط حماس، توجيه ضـربة قاضـية لهـا،              وبالعكس، است . العملي

لو كان االمر ممكنا، تنفيذيا وسياسيا، فان       . وهكذا ازالة التهديد عن اسرائيل وتثبيت حكم ابو مازن نهائيا         
 لم  ولو كان هذا قابال للتنفيذ، فغريب لماذا      . هذه السياسة الهجومية كانت ستكون افضل من كل بديل آخر         

  ". رصاص مصهور"تعرض هذه كمهمة رئيسة في حملة 
عندما يعرض ابو مازن مطالبه على الرئيس اوباما ينبغي االمل في أن يطلب ايضا طرح خطته لبنـاء                   
ادارة ناجعة وقوية في الضفة وغزة فيما تدحر حماس في االنتخابات القريبة التـي يخطـط لهـا للعـام                    

فابو مازن ليس قادرا وحده علـى       . هذه ليست خطة عملية بالطبع    . ، الى هامش الخريطة السياسية    2010
وحتى لو فاز في االنتخابات باالغلبية، فان حماس ستبقى كاقلية كبيرة، متساوية            . ابعاد حماس من الساحة   

  .القوة تقريبا
فـي  الرئيس اوباما سيكون مطالبا بان يقرر اذا كان يريد ان يخاطر بتأييد خطوة لتصفية حماس ستبقي                 

وفي أسوأ االحوال ستطرح حماس     .  االمريكي واالسرائيلي  –أفضل االحوال ابو مازن يعتمد على سندين        
  . التي ستنتصر في االنتخابات تحديا خطيرا اكثر بكثير امام اسرائيل والواليات المتحدة
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ر اذا كـان    رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس اوباما على حد سواء لن يفرا من الحاجة الى اتخـاذ القـرا                
هو سياسة واقعة ام ربما ينبغي فحـص مـسارات للحـوار مـع              " الفلسطيني الجديد "االستثمار في خلق    

  أوليس هذا يستحق على االقل فحصا جديا؟  . من انتاج ذاتي" الفلسطيني الجديد"
  يديعوت

  25/5/2009صحيفة فلسطين،  
  

  قرابين مطلوبة على مذبح حل الدولتين    .60
   ياسر الزعاترة

يس ثمة من أحد يجيد اللعب بالكلمات وإطالق المبادرات وفرض المصطلحات كما هو حال الـصهاينة                ل
بما يملكون من أدوات إعالمية، أما العرب فيقومون بدور المستهلك في غالب األحيان، وال شك أن قصة                 

  . الدولة الفلسطينية كانت من اختراعهم
من دائرة الصراع، وصارت منظمة التحرير هي الممثل        حدث ذلك قبل عقود عندما أخرج العرب أنفسهم         

 وتبني مقولـة الدولـة      242الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، األمر الذي مكنها من االعتراف بقرار           
  .67الفلسطينية على األراضي المحتلة عام 

س التحرير هي   ولي) الحظ المصطلح (منذ ذلك الحين وقصة الدولة الفلسطينية، وأحيانا بمسمى االستقالل          
البوصلة والعنوان، مع أن األصل هو أن يحدث التحرير قبل قيام الدولة وليس العكس، ما يعني وضـع                  

  .العربة أمام الحصان وإضاعة البوصلة
أوسلو كان التدشين األبرز للمسار المذكور، حيث صنع ما يشبه الدولة قبل أن يحدث التحريـر، وأقنـع                  

 إلى دولة حقيقية بحسب قرارات الشرعية الدوليـة، فكـان أن اصـطدموا              القوم أنفسهم بأنهم سيحولونها   
بالجدار المسدود، ليس فقط ألن ما عرض عليهم كان أقرب إلى الحكم الذاتي منه إلى الدولة ذات السيادة،                

  .بل أيضا ألن المساحة والتفاصيل لم تكن مرضية بحال، السيما ما يتعلق بملف القدس والمقدسات
له بين يدي المصطلح الجديد الذي صار األكثر تداوال في السوق الـسياسية خـالل العـام                 نتذكر ذلك ك  

الماضي والحالي، والذي كرسه الصهاينة مصطلحا دوليا عندما جعلوه جوهر الخالف بين حزب كاديمـا               
  .الذي خرج من عباءة الليكود بقيادة شارون، وبين الليكود بطبعته القديمة بقيادة نتنياهو

ل أحد عن السبب في عدم التوصل إلى حل سياسي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قبل نتنياهو مـا                 لم يسأ 
ولماذا لم تسفر مئات الساعات التفاوضية بين أولمرت وتـسيبي          . دامت قيادة كاديما مقتنعة بحل الدولتين     

  ليفني من جهة ومحمود عباس وأحمد قريع من جهة أخرى عن صفقة نهائية؟
 هو أن الحل كان قاب قوسين أو أدنى، وليس صحيحا ما قيل ويقال عن أن تفاهمات لم تنجز،                   واقع الحال 

 هي ذاتها التي أفشلت المفاوضات هنـا،  2000لكن العقدة التي أفشلت مفاوضات كامب ديفد صيف العام   
ي المتعلقة بالقـدس    مع العلم أن القيادة الفلسطينية الجديدة تبدو أكثر مرونة من القيادة السابقة، والعقدة ه             

الشرقية، إذ طالب محمود عباس بموطئ قدم فيها يسميه عاصمة للدولة، وبالطبع لكي يكـون باإلمكـان                 
  .تسويقها على الشعب الفلسطيني في الداخل

ما قاله أولمرت مرارا خالل األسابيع األخيرة من وجوده في السلطة أكد ندمه على ما جرى، وهو حذّر                  
أن ما ترفضه الدولة العبرية اآلن ستندم عليه في المستقبل، ويبدو أن هذه القناعة              من ضياع الوقت ومن     

قد سادت، ليس في الوسط السياسي واألمني والعسكري في الدولة، بل أيضا في أوساط اللوبي الصهيوني                
  .األميركي صاحب التأثير في القرار اإلسرائيلي

لدولة العبرية من أجل فوز كاديمـا بزعامـة ليفنـي           ضمن هذه الرؤية جاهد األميركان والكثيرون في ا       
باالنتخابات، ودائما على قاعدة استغالل فرصة وجود محمود عباس في السلطة، ومن ورائه قيادة عربية               
بائسة تملك قابلية استثنائية للتراجع، وبالطبع من أجل تمرير االتفاق، ويبدو أن موضوع القـدس صـار                 
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انية استغالله في أخذ مزيد من التنازالت من عباس، لعل أبرزها االعتـراف             أكثر قابلية للمرونة، مع إمك    
بالدولة العبرية كدولة لليهود، وبالطبع عبر تبادل لألراضي والسكان يسمح بتحويـل العـبء الـسكاني                

  . إلى الدولة الفلسطينية العتيدة48الفلسطيني في األراضي المحتلة عام 
ن ال بد من أن يشرع اللوبي الصهيوني بتدجينه كي يقبل بحل الـدولتين              وقعت المفاجأة وفاز نتنياهو، فكا    

الذي صار معزوفة على كل لسان، من دون التردد في استغالله من أجل دفع الفلسطينيين والعرب نحـو                  
  .مزيد من التنازالت، وهي اللعبة التي تمارس بعناية هذه األيام

لحل المذكور، ومن ذلك تصريحاته ذاتها، فـضال عـن          ثمة بالطبع ما يشير إلى أن نتنياهو لن يرفض ا         
، وفي التصريحات التي أطلقها خالل حفل تنـصيبه         99 و 96سلوكه خالل وجوده في السلطة بين عامي        

الصهيونية تأكيد على ذلك، لكـن الوضـع الفلـسطيني          " اإليباك"ومن ثم في كلمته المتلفزة أمام منظمة        
ه القابلية لمزيد من االبتزاز، حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الحل،            والعربي ببؤسه المعروف هو الذي يمنح     

السيما أن ضغطا على أعصاب االحتالل ال يتوفر هذه األيام، وبالطبع في ظل تهدئة غزة وقيام الـسلطة                  
بمهمة قمع المقاومة في الضفة وهدوء جبهة لبنان، فضال عن الحاجة إلى التركيز على الملـف النـووي                  

 احتاج ذلك بعض المرونة في الملف الفلسطيني من أجل تجييش األنظمـة العربيـة فـي                 اإليراني، وإن 
  .المعركة

وفي حـين يمـضي المـسار       . في أكثر من تصريح تحدث نتنياهو عن مسار أمني واقتصادي وسياسي          
) 5/5/2009( سنة كما ذهبت صحيفة هآرتس       15األمني بشكل غير مسبوق منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل          

ن مصادر أمنية، فإن المسار االقتصادي يتقدم هو اآلخر، وعندما يعمل أبناء الرئيس في البـزنس                نقال ع 
 مليون دوالر، كما جاء في حوار مع موقع         35ويقول أحدهم إن أرباح مجموعة شركاته السنوية تساوي         

  . أسواق نت قبل أن يجري تعديل نصه، فإن ذلك يؤكد أن ملف المسار االقتصادي فاعل كذلك
يبقى المسار السياسي، وهنا أعلن نتنياهو أنه مستعد الستئنافه دون شروط، األمر الذي يشير إلى إدراكه                

عـن تـصعيد    " المعتـدلون "لخطورة إدارة الظهر للعبة المفاوضات، من دون أن يكفّ كما فعل أسالفه             
  .االستيطان الذي يصاب بالسعار كلما كانت اللعبة المذكورة فاعلة على األرض

ا ينبغي أن يشار إليه هنا هو أن الرئيس األميركي أوباما ليس هو من يحاور نتنياهو ويـضغط عليـه                    م
قدرتنا علـى مواجهـة إيـران       "وللتذكير فالذي قال إن     . بخصوص ملف التسوية، بل اللوبي الصهيوني     

ـ       " منوطة بقدرتنا على تحقيق تقدم في الجبهة الفلسطينية        ت األبـيض،   ليس أوباما، بل كبير مـوظفي البي
رجلنا فـي البيـت     "الذي وصف من قبل الدوائر اإلسرائيلية عشية تعيينه، بأنه          " رام إيمانويل "الصهيوني  
  ".ابننا في البيت األبيض"، وأحيانا "األبيض

هكذا تبدو اللعبة متبادلة، فمواجهة إيران التي كانت وال تزال أولوية نتنياهو تتطلب شيئا من التقدم فـي                  
ة يتيح دمج عرب االعتدال في المعركة، كما أن مساعدة أميركا في الخروج من المستنقعات               عملية التسوي 

التي ورطها فيها جورج بوش تتطلب مساعدة من ذات المنظومة العربية، أكـان فـي العـراق أم فـي                    
  .أفغانستان، أم حتى في مواجهة الطموحات اإليرانية

 القناعة بأن رياح التحوالت الدولية ال تسير وفـق مـا            أهم من ذلك هو ما أشرنا إليه من قبل ممثال في          
تشتهيه السفن اإلسرائيلية، فضال عن توفر قيادة فلسطينية وأخرى عربية هـي األكثـر قابليـة لتقـديم                  
التنازالت قد ال تبقى في مكانها إلى أمد طويل، السيما أن الوضع العربي الشعبي يسير نحو مزيـد مـن        

  .بطبعتها اإلسالمية، فيما تحقق جبهة الممانعة تقدما جيدا على مختلف الصعداالنحياز لخيار المقاومة 
في هذه األجواء تسير اللعبة، وبالطبع في ظل قناعة عربية لدى بعض دول االعتدال أن إيـران خطـر                   
حقيقي، مع أن بعضهم ينشرون النظرية المذكورة لحساب واشنطن من أجل حسابات داخلية، كمـا هـو                 

  .لمصري المرتهن لمعادلة التوريث وقمع المعارضة من دون ضجيج وال انتقاداتحال النظام ا
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ال يتوقف األمر عند ذلك، فها هي دول االعتدال تبدي مزيدا من القابلية لتقديم التنازالت التـي تـشجع                   
لقابلية نتنياهو على المفاوضات، بل على إتمام الصفقة، سواء تم ذلك بتعديل المبادرة العربية، أم بإظهار ا               

لدعم صفقة بائسة يتوصل إليها محمود عباس مع نتنياهو، سواء تم ذلك بائتالفه الحالي، أم جرى تعديلـه           
  .بإخراج ليبرمان وإدخال كاديما

مرونة العرب تتعلق ابتداء بتفهم المطلب اإلسرائيلي بشطب حق العودة، مع العلم أن ذلك متوفر بقدر ما                 
ث عن حل متفق عليه، كما تتعلق بإمكانية القيام بخطـوات تطبيعيـة مـع    في المبادرة العربية التي تتحد   

هناك حديث عن رسالة بهذا الشأن      (الدولة العبرية تخرجها من حالة العداء التي أنتجتها الحرب على غزة            
يمكن اعتمادها، كانت تسيبي ليفني قد بعثت بها قبل مغادرتها مبنى رئاسة الـوزراء لجـورج متـشيل                  

تأييد علني من زعماء الدول العربية لمسيرة التسوية، ودعم السلطة          :  خطوات تطبيعية هي   تتضمن ثالث 
، بينما تتعلـق مرونـة نتنيـاهو        )ماليا وسياسيا، وفتح ممثليات تجارية ودبلوماسية في العواصم العربية        

  . بإظهار قدر من المرونة في ملف االستيطان، وربما القدس أيضا
اك تحت الطاولة أحاديث عن إمكانية منح نتنياهو ورقة مهمة تدخله التـاريخ             وال يعرف ما إذا كانت هن     

 48تتمثل في القبول بفكرة الدولة اليهودية بتمرير نقل تجمعات عرب           ) هو يريد دخوله من بوابة إيران     (
  .إلى الدولة الفلسطينية العتيدة

ثاني متفهم لمطالبهم، بينما كـان علـى        في هذه األثناء جاء لقاء نتنياهو أوباما األول ليقول للعرب إن ال           
الثاني أن يواصل تشدده ما دام الطرف اآلخر قابال لالبتزاز، األمر الذي سيسهل على أوباما الحـصول                 

  .على تنازالت من العرب لتشجيع نتنياهو على السالم، مع دمجهم في المواجهة مع إيران
حزيران القـادم، خالصـتها     /ي الرابع من يونيو   بعد ذلك تواترت األنباء عن خطة ألوباما سيعلن عنها ف         

إطالق عملية تفاوض تتخللها موجة تطبيع عربية إسالمية مع الدولة العبرية مقابل وقف االستيطان، بينما               
تنتهي في غضون أربع سنوات بدولة فلسطينية دون جيش ومع ترتيبات أمنية يرضى عنها اإلسرائيليون،               

 القدس تكون عاصمة للدولة، مع إقرار تبادل األراضي كـي تبقـى             وبدون عودة الالجئين مع حصة في     
  .الكتل االستيطانية الكبيرة في مكانها

كل ذلك يعني تكريس واقع الدولة المؤقتة في الضفة بدون اإلعالن رسميا عنها بهذا االسم، مع استمرار                 
ن حكم حماس في القطاع     مساعي التخلص من حكم حماس في القطاع، مع العلم أنه إذا لم يتم التخلص م              

  .أو تدجينها لقبول الحل، فإن الدولة ستقام في الضفة وحدها
هكذا يتبدى الثمن الباهظ الذي على الفلسطينيين أن يدفعوه لقاء دولة منقوصـة الـسيادة تفتتهـا الكتـل                   

خر بالتعاون  االستيطانية الكبيرة إلى كانتونات، وبالطبع في ظل قيادة ال مثيل لها في رفض المقاومة والف              
  .األمني والقابلية للتنازل، وفي ظل وضع عربي بالغ الهشاشة بقيادة الشقيقة الكبرى

بقي القول إن على قوى المقاومة أن تستعد لسائر االحتماالت، سواء الدولة المؤقتة، أم الصفقة الـشاملة                 
تنجح في المواجهة على قاعدة     بعد ذلك، وعليها أال تركن كثيرا إلى مقولة تشدد نتنياهو، وال شك أنها لن               

الوحدة على قاعدة ضم القطاع إلى الضفة فـي         (الحوارات التي تدعي الحرص على المصالحة والوحدة        
، بل علـى قاعـدة      )ظل برنامج دايتون وإخراج حماس من باب االنتخابات الذي دخلت منه بأية طريقة            

الحتالل وديمقراطيتها الخاضعة لذات    استثمار انتصار غزة في رفض الخضوع للسلطة المصممة لخدمة ا         
المنطق، والعمل على تكريس برنامج المقاومة كبرنامج لكل الشعب الفلسطيني تحت شعار إدارة القطـاع            
بالتوافق كقاعدة شبه محررة للمقاومة، وإطالق مقاومة حتى دحر االحتالل من دون قيد أو شـرط فـي                  

  .الضفة الغربية كمقدمة للتحرير الشامل
  23/5/2009ة نت، الجزير
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  حكومة فياض والدستور الفلسطيني .61
  محمود المبارك

، بصفته 2009) يناير( كانون الثاني 9إذا كان قرار الرئيس محمود عباس في االستمرار في منصبه بعد 
رئيساً للفلسطينيين، أثار جدالً ولغطاً بين القانونيين والسياسيين على المستويين الفلسطيني والعربي على 

د سواء، فإن قرار عباس األخير القاضي بتكليف سالم فياض بتشكيل حكومة جديدة تحت رئاسته، قد ح
  !يكون أكثر إثارةً للجدل من الناحيتين السياسية والقانونية

وبغض النظر عن الجوانب السياسية المتعلقة بهذه المسألة، فإن الطابع القانوني لتشكيل الحكومة 
 مريباً، ليس فقط كون هذه الحكومة جاءت مخالفة ألحكام الدستور الفلسطيني، الفلسطينية األخيرة يبدو

  !وإنما كونها تأتي بأمر من رئيس انتهت واليته منذ أشهر عدة
 كانون الثاني 8، أنهى فترته الرئاسية في 2005) يناير( كانون الثاني 9فعباس الذي بدأ واليته في 

، التي نصت على أن 2005انون األساسي الفلسطيني المعدل عام  من الق36، طبقاً للمادة 2009) يناير(
 كما -ومعلوم أن القانون األساسي الفلسطيني . »مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات«

  .لنفسه» التمديد« لم يعط الرئيس صالحية -هي الحال مع بقية الدساتير الديموقراطية 
، فإن ذلك 2005 لعام 9مبني على القرار الرئاسي رقم » التمديد«، من أن أما ما يتذرع به أنصار عباس

ذلك أن القرار اآلنف الذكر هو قرار رئاسي وليس مادة من مواد . غير مقبول من الناحية القانونية
وحيث أن القرار يتعارض مع نصوص الدستور، فإنه بذلك . الدستور، أي أنه صادر من عباس نفسه

ال يجوز لتشريع أن يخالف تشريعاً أعلى «، ألن القاعدة القانونية تنص على أنه »اطالًقراراً ب«يعتبر 
وغني عن القول إن الدستور أعلى منزلة من قرارات الرئيس، بل هو أعلى القوانين منزلة على . »منه

رفة بغض اإلطالق، وتبعاً لذلك، فإن أي تشريع يخالف الدستور يعتبر باطالً من الناحية القانونية الص
  .النظر عن محتواه

، »كل ما بني على باطل فهو باطل«ليس ذلك فحسب، بل إن القاعدة القانونية األخرى تنص على أن 
وهذا يقتضي أن أي تصرف قانوني يقوم به الرئيس المنتهية واليته، يعد من الناحية القانونية باطالً وكل 

  .أثر يترتب عليه هو باطل كذلك
كونها أتت بتفويض » الشرعية الدستورية« حكومة فياض الجديدة، ال تتمتع بصفة من هذا المنطلق فإن

من رئيس منتهية واليته، ولنا أن نتخيل لو أن الرئيس السابق جورج بوش أراد أن يعين وزراء جدداً 
  !اليوم كيف يكون قبولهم

 لم تحظَ بموافقة الغالبية من جانب آخر يبدو أن حكومة فياض الجديدة لم تُبن على أسس دستورية، ألنها
 من القانون األساسي 67 - 65المطلقة في المجلس التشريعي المنتخب، كما تتطلب ذلك المواد 

وبغض النظر عن التعطيل الرسمي لهذه المواد الدستورية، التي قام عباس بإيقاف العمل بها . الفلسطيني
ار الرئاسي ال يجوز له أن يخالف من خالل قرار رئاسي ألسباب سياسية واضحة، فإن ذلك القر

ال يجوز «الدستور، وإن خالف الدستور ال يجب العمل به، بناء على القاعدة القانونية السالفة الذكر 
  .»لتشريع أن يخالف تشريعاً أعلى منه

 تنص على أنه - وهي مادة لم تُعطل بعد -من الدستور الفلسطيني ) 4 (79إضافةً إلى ذلك، فإن المادة 
يجوز لرئيس الوزراء أو ألي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إال بعد الحصول على الثقة به من ال «

  .»المجلس التشريعي
وتبعاً لذلك، فإن مباشرة السيد فياض وأعضاء حكومته لمهام أعمالهم كوزراء في الحكومة، قبل أن 

ن هذه الحكومة الجديدة ال تقوم على يحظوا بثقة المجلس التشريعي تعد مخالفة قانونية ثالثة، تؤكد على أ
  .أسس دستورية كما يقتضي الدستور الفلسطيني



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1445:         العدد       25/5/2009اإلثنين  :التاريخ

وأن الجدل ! واقع األمر إذاً، أن المسألة الدستورية المتعلقة بشرعية الحكومة الفلسطينية محسومة بوضوح
على الساحة إذ أن المعطيات القانونية القائمة . القائم حالياً ليس دستورياً وإنما هو سياسي بامتياز

  !الفلسطينية، تشير إلى أنه يوجد اليوم فراغ دستوري فلسطيني، على المستويين الرئاسي والحكومي
ولعل إحدى المفارقات العجيبة في مسألة األزمات الدستورية التي ما زالت تعصف بالحكومة الفلسطينية 

لفلسطينية تفوق أي أزمات دستورية منذ قرابة العامين، هي أن األزمات الدستورية التي تشهدها الساحة ا
  !بالمعنى القانوني الحقيقي» دولة«في أي دولة أخرى، على رغم أن الحكومة الفلسطينية ليست داخل 

هل يمكن لحكومة تقوم على أسس غير شرعية أن تؤدي : ولكن السؤال الذي تصعب اإلجابة عليه هو
  !اليمين للحفاظ على أداء عملها بصيغة شرعية؟

  25/5/2009، الحياة
  

   المتميز في القدس"سرائيلإ"حق  .62
  دوري غولد

اسرائيل لم تصرح بعد عن مواقفها المفصلة في المفاوضات المستقبلية مـع الفلـسطينيين وهـذا يعـود                  
في هذه المرحلة تركز الحكومة عن حق على الموضوع االيراني، الذي يشكل تهديـدا              . السباب مفهومة 

  .جرت زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطنوجوديا، وبهذه الروحية ايضا 
ولكن عندما يأتي اليوم وتنطلق المفاوضات العملية مع الفلسطينيين في طريقها، سيكون على اسرائيل ان               
تتجنب ارتكاب الخطأ الدبلوماسي المبدئي، الذي ارتكبته الحكومات السابقة بصدد تحديد مصالح اسرائيل             

  .ما يتعلق بالقدس وخصوصا في-االساسية 
. خالل العقدين االخيرين سادت حالة عدم تماثل بين الطريقة التي خاض فيها الجانبان كفاحهما الـسياسي               

بينما عاد الفلسطينيون وادعوا بان هدفهم هو الوصول الى دولة فلسطينية وعاصـمتها القـدس، اكتفـت                 
  .هو السالم او السالم واألمناغلبية التصريحات االسرائيلية بعبارة عمومية وهي ان هدفها 

بكلمات اخرى بينما كانت اسرائيل تطرح هدفا مجردا، تحدث الفلسطينيون عن هدف واضح وملمـوس               
ال غرابة  . كقاعدة في كل مواجهة سياسية يفوز الجانب الذي يطرح مواقفا وأهدافا واضحة           . ومحدد جيدا 

سطينية وأن ادعاءات اسرائيل قد حـشرت فـي         اذا ان النقاش السياسي الحالي يتمحور حول الرواية الفل        
  .الزاوية

بهذه الطريقة تحول عدم التماثل بين الطريقة التي طرح فيها االسرائيليون والعرب ادعاءاتهم امام العالم،               
  .الى احد العوامل المركزية المسؤولة عن التراجع المتواصل في مكانة اسرائيل الدبلوماسية

ل ترتكز على قاعدة راسخة فقد حظيت في الماضـي بـاعتراف راسـخ،              وهذا رغم ان ادعاءات اسرائي    
 عندما دخـل الجـيش االسـرائيلي        1967على سبيل المثال في عام      . خصوصا في كل ما يتعلق بالقدس     

خيـرة الخبـراء   .  مساعي االتحاد السوفياتي لتصنيف اسرائيل كطرف معتدل قد فشلت        -للقدس الشرقية   
ا بحق اسرائيل المتميز في القدس، على ضوء حقيقة انها قد دخلت اليها ضمن              القانونيين في العالم اعترفو   

ستيفان شفابل، الذي كان مستشارا قانونيا في وزارة الخارجية األميركية ورئيسا للمحكمة            . حرب دفاعية 
حق اسرائيل على االرض التي كانت فـي الماضـي تـشكل     " ان   1970الدولية في الهاي كتب في عام       

نفس الرأي عبر عنه رجل القانون البريطاني       ".  في ذلك القدس كلها يفوق حق االردن ومصر        فلسطين بما 
مثل هذه االراء تمتلك وزنا وأهمية في القانون الدولي كما يفهم مـن دسـتور               . الكبير الياهو الوترفاخت  

  .محكمة العدل الدولة في الهاي
في االمم المتحدة على االنسحاب الكامل      بسبب الظروف التاريخية لحرب حزيران لم يصر مجلس االمن          

باالضافة الى ذلك ذكر السفير األميركي      . 242 كما يتضح من صيغة القرار       1967لخطوط حزيران عام    
، ولذلك هي   242السابق في االمم المتحدة ارتور غولدبيرغ مرة بان القدس لم تشمل عن قصد في القرار                
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 صرحت سفيرة الواليات المتحدة في االمم المتحـدة         1994ام  في ع . تتمتع بمكانة مغايرة للضفة الغربية    
  ".منطقة فلسطينية محتلة"مادلين اولبرايت في مجلس االمن بانها ترفض القول بان القدس هي 

رئيس الوزراء اسحق رابين اكد بانه ال يوجد اي تناقض بـين االسـتعداد الجـراء مفاوضـات مـع                    
بعد توقيع حكومته على اتفاق اوسلو      . يل الدستوري في القدس   الفلسطينيين وبين االصرار على حق اسرائ     

هذا الموقف حصل   ". القدس الموحدة "بعامين تراجع رابين وصرح امام الكنيست عن الحاجة للحفاظ على           
  .1995على دعم اضافي من خالل اغلبية حاسمة في مجلس النواب والشيوخ في عام 

أنهما اقترحتا تقسيم القدس، ولكن االمر لـم يـصل الـى            حكومتان تشكلتا في اسرائيل منذئذ وصرحتا ب      
الـدفاع عـن    . اسرائيل ليست بحاجة لتقييد نفسها ببروتوكوالت مفاوضات قد فشلت        . صياغة اتفاق ملزم  

القدس يحتاج دبلوماسية اسرائيلية تضع وحدة المدينة من جديد كهدف وطني واحد وعدم التفـريط فـي                 
  .ين وحدهمقضية القدس للمتحدثين الفلسطيني

  "هآرتس" 
  25/5/2009الحياة الجديدة، 
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