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***  

  
  "إسرائيل"ن تقبل بالتفاوض مع ويؤكد أن حماس لالزهار يكشف تفاصيل جديدة حول االنتخابات  .1

 محمود الزهار.نقال عن مراسله رائد أبو جراد، أن د 28/4/2011الرسالة، فلسطين، موقع نشر 
 جديدة تتعلق باالنتخابات التشريعية والرئاسية عضو القيادة السياسية لحركة حماس كشف عن تفاصيل

الشاملة التي ستشهدها األراضي الفلسطينية بعد عام كامل على توقيع اتفاقية المصالحة بين كافة الفصائل 
  .الفلسطينية نهاية األسبوع المقبل

تجري في قطاع  أن االنتخابات لن ، لقناة الجزيرة القطرية مساء الخميستلفزيونيوأكد الزهار في حديث 
  .غزة والضفة الغربية فقط، مبيناً أنها ستجري كذلك في بعض الدول بالخارج

االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستجري في دول "وقال الزهار إن 
 بعد نكبة عام لبنان وسوريا ومصر التي ينتشر فيها الالجئون الفلسطينيون المهجرون من قراهم وبيوتهم

48."  
، مبيناً أن المحكمة " فيقد ال نستطيع إجراء انتخابات في بعض تجمعات الفلسطينيين في الخارج:أضاف

  . قاضياً بالتوافق12الخاصة بالبت بالقضايا االنتخابية ستشكل من 
 تتعلق بتشكيل  بنود3وفيما يتعلق بملف الحكومة الفلسطينية المرتقبة، أوضح الزهار أنه تم االتفاق على 

الحكومة التي ستحكم في الضفة وغزة بشكل موحد، مشيرا إلى أن البندين األول والثاني من االتفاق 
  .يتعلقان بتحصين نتائج االنتخابات من التزوير

ونوه إلى حق الفصائل في االعتراض على بعض الشخصيات التي يمكن أن تكون غير مقبولة لتولي 
  .القادمةمناصب وزارية في الحكومة 
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وبخصوص التوقيع على اتفاق المصالحة والمقرر يوم األربعاء أو الخميس نهاية األسبوع المقبل، أجاب 
إنه بمجرد االنتهاء من التوقيع ال بد من الفصائل أن يجلسوا الجلسة األولى لتبدأ هذه الخطوة منذ "الزهار 

  ".لحظة التوقيع على المصالحة وتم االتفاق على هذه النقطة
  ".المشاكل التي تبدو لنا تم حلها"وطمأن الجمهور الفلسطيني والعربي بقوله 

 ستواجه الفلسطينيين لكن ستفتح إلى جانبها إسرائيليةوفي سياق آخر، أكد الزهار أن مشاكل أمريكية 
ستفتح بوابات تدريجياً ليست أمريكية المزاج ألن أمريكا تعيش "أبواب عربية ودولية أخرى، مضيفاً 

  ". حلة األربع السنوات في فشل وضعف وال يمكن التعويل على الموقف األمريكيمر
صحة ما ذكرته بعض وسائل  أن الزهار نفي 28/4/2011موقع فلسطين أون الين، وجاء في 

  . اإلعالم، من أن حماس توافق على إجراء مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
ن حركة حماس ال تقبل بالتفاوض مع الجانب اإلسرائيلي، وال تشجع إ: وقال فى تصريح له، الخميس

  . ألن المفاوضات معها طوال هذه السنين لم تفض إلى شيء. أحدا على التفاوض معها
وأوضح أن بركة المفاوضات قد جفت، ولم تجد السلطة الوطنية الفلسطينية فيها ضفادع، مؤكداً أن 

  . يل آخر يعترف بها، فعليه أن يتحمل نتائج ذلك وأي فص،"إسرائيل"حماس لن تعترف بـ
وشدد على أن قضية المفاوضات تأتي ضمن صالحية القيادة الفلسطينية الموحدة التي تم االتفاق على 
تشكيلها في الفترة االنتقالية، بينما الحكومة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها لمدة عام ستكون لها مهام 

  .أن السياسي، فهو من مهام القيادة الفلسطينية التي تم االتفاق على تشكيلهاداخلية، ليس من بينها الش
قال في اتصال هاتفي مع القناة العاشرة اإلسرائيلية من  الزهار أن 28/4/2011، 48موقع عربوذكر 
 إن المخابرات اإلسرائيلية فشلت في توقع النجاح في التوصل إلى اتفاق المصالحة،  مساء الخميسالقاهرة

  ".مخابراتكم مش نافعة"وقال لمراسل القناة 
وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لم يكن على علم بتفاصيل االتصاالت التي تجري 
في القاهرة لدفع المصالحة إلى األمام، وقال إنه قبل نحو شهر زار السودان ومن ثم عاد الى غزة ليتوجه 

 وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات المصرية وأعضاء في دمشق ومن هناك إلى القاهرة للقاء
  .المجلس العسكري لبحث اتفاق المصالحة وسبل تنفيذها

وتابع أن القاهرة بعد المشاورات استدعت وفدين من فتح وحماس في ظل تكتم إعالمي تام فيما استمر 
  .التنسيق بينه وبين القيادة المصرية إلتمام المصالحة

  
  ة الحكومة الجديدة االنتخابات وإعادة إعمار غزةمهم: عباس .2

 قال الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس إن مهام الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها من الكفاءات :اهللارام 
عقب اتفاق حركتي حماس وفتح، هي التحضير لالنتخابات القادمة، وإعادة إعمار ) تكنوقراط(الوطنية 
  .قطاع غزة
الل لقائه وفد مبادرة السالم اإلسرائيلية، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، ظهر اليوم ، خعباسوأضاف 

الخميس، إن الشأن السياسي هو من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها، وليس من صالحيات 
  .الحكومة

ستيطان، وعدم وطالب الرئيس عباس، رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو باالختيار بين السالم واال
  .التذرع باالتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس من أجل تحقيق الوحدة الوطنية

إننا نطالب الجانب اإلسرائيلي بتجميد االستيطان من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات ': عباسوقال 
-صراع الفلسطيني، مجددا التأكيد على التزام السلطة الوطنية بخيار المفاوضات لحل ال'لتحقيق السالم
  .اإلسرائيلي
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نستقبلكم في مقر الرئاسة بعدما سمعنا بمبادرتكم من أجل دفع عملية السالم إلى اإلمام، ومن ': وأضاف
  .'أجل دفع حل الدولتين إلى اإلمام

حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، ونتنياهو هو شريك، وال نستطيع أن نختار بينهما كما 'وقال إن 
  .'طالب نتنياهو

نحن نوافق على 'وبين أن إسرائيل استخدمت االنقسام كذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السالم، وقال 
ما ورد في البيان الثالثي األوروبي والذي أصبح بياناً خماسيا، ليكون أساسا للمفاوضات بيننا وبين 

اد شاليط، عندما أسر، ولكن أظهرنا تعاطفاً مع عائلة الجندي جلع': عباسوقال  الجانب اإلسرائيلي، 
 30 أالف أسير في سجون االحتالل، منهم ما زال في سجون االحتالل منذ أكثر من 8أيضا نحن لدينا 

  .'عاما، نريد أيضا اإلفراج عنهم، وكذلك اإلفراج عن النساء واألطفال واألسرى المرضى
م العربية عملية السالم إلى اإلمام، نأمل أن تدفع مبادرتكم ومبادرة السال':  مخاطبا الوفدعباسوتابع 

لنصل إلى نهاية سعيدة وفق حل الدولتين تقود على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع 
  .'دولة إسرائيل، وهذا كان هدفنا منذ البداية

 غزة مبادرتي كانت ترتكز على نقطتين هما تشكيل حكومة كفاءات، تتولى إعادة إعمار قطاع': وأضاف
، والتحضير النتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، 2008بعد العدوان اإلسرائيلي الذي حدث عام 

  .'ولكن لم يصلنا رد رسمي من قبل حماس على المبادرة
باألمس ذهب وفد من حماس إلى القاهرة ودعي وفدنا أيضا، ووقعت حماس على الوثيقة المصرية ': وقال

  .'إجراء االنتخابات بعد عام من توقيع االتفاقيةإلقامة حكومة تكنوقراط و
في حال انسحاب إسرائيل من األرض الفلسطينية فإن الدول العربية واإلسالمية ستقيم عالقات ': وأضاف

  .'مع إسرائيل وتعترف بها حسب ما نصت عليه مبادرة السالم العربية
 28/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ال يمكن أن نقبل بشطب أية قرية فلسطينية: اضفي .3

سالم فياض في حديث خاص، أول من امس، في أول تعقيب لـه             . قال رئيس الوزراء د    :يوسف الشايب 
على رفض عديد القرى في شمال وجنوب الضفة، ما يجدونه تعسفاً في تطبيق قرار الحكومة القاضـي                 

 باتجاه تطبيقها على مجالس قروية بعد تحويلها إلى لجان          بضم لجان المشاريع إلى أقرب هيئات بلدية لها،       
األساس في اتخاذ هذا القرار التيسير على المواطنين، وتوفير المزيد من           .. ثمة مراجعة للتقييم    : مشاريع

  الموارد بما يمكن هذه الهيئات من أن تكون في ظروف أفضل لتقديم الخدمات للمواطنين، 
لدينا من الوقت مـا يكفـي       .. أن بعض القرارات، وال بأس في ذلك        هناك تحفظات بش  : وأضاف فياض 

ال يتضمن القرار أي شيء يتعلق بالشطب، وال يمكن أن نقبل بـشطب             : للمراجعة والتفسير، وأكد فياض   
ال .. ونعد بمراجعة أي قرارات سببت حالة من االحتجاج لدى أهالي بعض القرى             .. أية قرية فلسطينية    
  .ى تنفيذ أية قرارات تتنافى ورغبة من سيتأثرون بهذه القرارات بشكل مباشرتشنج وال إصرار عل

 29/4/2011األيام، رام اهللا، 
  

  المطلوب بعد المصالحة تشكيل حكومة لها برنامج مقبول من العالم: حمادنمر  .4
اقية وصف المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد التوقيع باألحرف األولى على اتف :رام اهللا

، وأكد أنه انتزع ذريعة من "حقق أمنية للشعب الفلسطيني"، بأنه "فتح"و" حماس"المصالحة بين حركتي 
  .إسرائيل بأنها ال تجد طرفا فلسطينيا تتحدث معه

أن المطلوب بعد االتفاق هو تشكيل حكومة ال تعطي " قدس برس"وأوضح حماد في تصريحات خاصة لـ
توقيع على المصالحة هذه أمنية كانت للشعب الفلسطيني واآلن تحققت، ال: "ذريعة لفرض الحصار، وقال
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هذا . وبالتالي انتزعنا ذريعة من إسرائيل من أنها ال تجد طرفا فلسطينيا ممثال تستطيع الحديث معه
أمام ما " حماس"ويفترض أن . االتفاق سيعقبه تشكيل حكومة ال تعطي ذريعة إلعادة فرض الحصار

يعرفون أن المطلوب تشكيل حكومة لها برنامج مقبول من العالم، وأعتقد أن األجواء يجري في المنطقة 
  ".لحد اآلن إيجابية

في الضفة : "وعما إذا كان هذا االتفاق سيتبعه إخالء السجون من المعتقلين على خلفية سياسية، قال حماد
 تهريب األموال، وهذا ممنوع، ولن ال يوجد لدينا معتقلو رأي، وإنما لدينا معتقلون على خلفية السالح أو

ما سيتم هو توحيد . تكون هناك حكومة وفي ذات الوقت كل تنظيم فلسطيني له ميليشياته المسلحة
األجهزة األمنية وأن يكون هناك انضباط بالقانون، وأن تكون هذه األجهزة األمنية تابعة للقيادة السياسية، 

  .، على حد تعبيره"صواريخ في بيوت أعضائهوال يمكن السماح بوجود تنظيم يمكنه وضع 
 29/4/2011قدس برس، 

   
   تيسير خالد يدعو إلعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية وحصر وظائفها .5

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إلى إعادة هيكلة األجهزة  :الناصرة
" فتح"ها ضمن أطر محّددة، في أعقاب إتمام المصالحة بين حركتي األمنية الفلسطينية وحصر وظيفت

  .، وهو ما يترتّب عليه تغييرات كثيرة في النظام السياسي واألمني الفلسطيني"حماس"و
، على ضرورة إعادة )28/4(نسخة عنه، اليوم الخميس " قدس برس"وشّدد خالد، في بيان صحفي تلقت 
وطنية "طينية لتعمل وفق ما كانت تعمل به في السابق؛ أي على أسس األجهزة األمنية والعسكرية الفلس

  .تتحّدد من خاللها وظائف هذه األجهزة وتمنع تدخلها في الشؤون السياسية، حسب تأكيدها" ومهنية
 28/4/2011قدس برس، 

  
  على المجتمع الدولي والرباعية اغتنام فرصة المصالحة ودعمها: عشراوي .6

ان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية ورئيـسة دائـرة             حن.  أطلعت د  :رام اهللا 
 ليونهارد مول، وممثل هنغاريا لدى السلطة الوطنية      . الثقافة واإلعالم ممثل النمسا لدى السلطة الوطنية د       

سابا سيزيبر لدى لقائها بهما في مقر المنظمة امس على آخر تطورات الوضـع الـداخلي الفلـسطيني،                  
توقيع الورقة المصرية من قبل حركتي فتح وحماس مشيرة إلى دور تفاعل الشباب السلمي والرأي العام                و

الفلسطيني والمجتمع المدني في هذه القضية، باإلضافة إلى عرض موقف منظمة التحرير مـن مجمـل                
تـراف بالدولـة    الوضع السياسي الفلسطيني والمبادرات اإلسرائيلية أحادية الجانب المتتاليـة لمنـع االع           

  .الفلسطينية في ايلول القادم
على المجتمع الدولي اغتنام فرصة المصالحة في ظل فشل الجهود األميركية في اطالق             : وقالت عشراوي 

  .عملية تفاوضية مستندة إلى القانون الدولي
 29/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   موقوفا67ً عن غزة تفرجوزارة الداخلية في  .7

 67 وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحماس امس الخميس االفراج عن أعلنت :ا ف ب -غزة 
  .موقوفا في سجونها بقرار من رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية

 موقوفا بتهم جنائية مختلفة ممن 67تم االفراج عن «وقالت وزارة الداخلية المقالة في مؤتمر صحافي 
مكرمة من رئيس «واضافت ان هذا االجراء جاء . »أثبتوا حسن سيرتهم وسلكوهمقضوا ثلثي المدة و

الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ووزير الداخلية فتحي حماد بمناسبة انتهاء حملة خدمة المواطن التي 
 وقال ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة التابعة .تهدف الى تعزيز العالقات بين السلطات والمواطنين
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قرار االفراج جاء بمناسبة انتهاء حملة خدمة المواطن التي نفذتها الوزارة منذ نهاية شهر «لحماس ان 
  .»فبراير الماضي

  29/4/2011الرأي، عمان، 
  

  عريقات تصريحات ليبرمان تدخل سافر ومرفوض في الشأن الفلسطيني .8
تصريحات ليبرمـان تـدخل     «ت ان   قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقا     : الوكاالت –رام اهللا   

سافر ومرفوض في الشأن الفلسطيني وتهدف لخلق الججج لعدم تحقيق الـسالم معنـا وفـي المنطقـة                  
نقول لليبرمان ولـرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو انكما كنتما قبـل ايـام    « واضاف .»عموما

وحيد للشعب الفلـسطيني والـشعب موحـد        اليوم الشعب قال هناك ممثل      . تسأالن مع من نصنع السالم    
المصالحة الفلسطينية هي المدخل الحقيقي للديموقراطية الفلسطينية وللـسالم         «وتابع ان   .»وقيادته موحدة 

المصالحة الفلسطينية تعنـي فـتح صـناديق        «ورأى عريقات ان     .»في المنطقة ولبناء مؤسسات الدولة    
  .»االقتراع وتعني الديموقراطية الفلسطينية

على من يدعم الديموقراطية في المنطقة ان يدعم المصالحة الفلسطينية النها ستقود حتما الى              «ؤكدا انه   م
استغرابه التهديدات والمخـاوف مـن دول عديـدة         «وعبر عن   . »الديموقراطية واالنتخابات خالل عام   

  .»حتهبدعم وحدة الشعب الفلسطيني وديموقراطيته ومصال«، مطالبا المجتمع الدولي »غربية
  29/4/2011البيان، دبي، 

  
  "فاسدة" فياض يرفض الصورة النمطية للسلطة بصفتها .9

، مساء أول من أمس، مؤتمره      )أمان(نظم االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة       :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
، سالم  ، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني    2010السابع الذي استعرض فيه تقرير الفساد السنوي للعام         

  .فياض، وعدد من وزرائه
وشدد فياض على ضرورة أن تتواكب عملية محاربة الفساد، مع عملية متوازية بمحو صـورة تكونـت                 
عبر سنوات مفادها بأن السلطة الوطنية فاسدة، وهذا أمر غير صحيح، والبد من العمل علـى محاربتـه                  

  .لمشروع الوطني الفلسطيني برمتهبالموازاة مع محاربة الفساد، لخطورة كل من األمرين على ا
فياض، خالل حديثه ضمن فعاليات المؤتمر ان العمل الذي يقوم به أمان ومؤسسات المجتمع              . وأضاف د 

   .المدني في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة عمل في غاية األهمية
  29/4/2011، نالغد، عما

  
  ناطق صناعية حرة على الحدود مع غزةحكومة هنية تدعو مصر لتفعيل اتفاقية إقامة م .10

دعا وزير االقتصاد الوطني في غزة، الدكتور عالء الرفاتي، مصر إلى ضرورة تفعيل االتفاقية :غزة
الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والمصري والتي تنص على إقامة مناطق صناعية، وحرة على الحدود 

لتغيرات اإلقليمية في المنطقة دور مهم في رفع الحصار المصرية الفلسطينية، معرباً عن أمله أن تلعب ا
  .عن الشعب الفلسطيني

، لعدد من الصحفيين، )28/4(جاء ذلك في ختام جولة ميدانية نظمها الوزير الرفاتي اليوم الخميس 
شملت المنطقة الصناعية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ومنطقة الكسارات في مدينة خان 

لقطاع، والتي يتم خاللها تدوير مخلفات ما دمره االحتالل الستخدامها في إنشاء الطرق، يونس جنوب ا
  .ومعبر كرم أبو سالم في رفح جنوب القطاع، الذي يدخل االحتالل من خالله البضائع للقطاع
 28/4/2011قدس برس، 
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  "الدور المصري الكبير"ويشيد بـ عبداهللا عبداهللا يرّحب باتفاق فتح وحماس .11
 ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبداهللا عبداهللا التهنئة الى الـرئيس الفلـسطيني محمـود                 وجه

على التوقيع باألحرف األولى على اتفاق المصالحة بـين حركتـي فـتح             "عباس والى الشعب الفلسطيني     
  ".ةببعد نظر وجرأة الرئيس عباس في إطالق المبادر"ونوه  ".وحماس قبل يومين في القاهرة

أن هذا االتفاق يشكل انتصاراً لإلرادة الوطنية الحرة والقرار المستقل الذي يضع قـضية              "واعتبر عبداهللا   
  ."فلسطين وحقوق شعبنا الثابتة فوق كل اعتبار فئوي

  29/4/2011المستقبل، بيروت، 
  

   في القاهرةأهم بنود اتفاق المصالحة الفلسطيني .12
النقاط الواردة في اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس  في ما يأتي أهم :  أ ف ب-رام اهللا 

  :في القاهرة أول من أمس
 أكتوبر/  يقوم كل من الجانبين بتوقيع ورقة المصالحة المصرية، الوثيقة التي وضعت في تشرين األول-

جنة  وتتضمن خمس لجان حول إصالح منظمة التحرير الفلسطينية واالنتخابات والمصالحة ول2009
  .تنفيذية مشتركة واألسرى

 توقع حماس وفتح ورقة تفاهمات دمشق التي وضعت الخريف الماضي في العاصمة السورية وتناولت -
  .قضايا مثل تشكيل لجنة انتخابات مركزية مكونة من أشخاص مستقلين يوافق عليهم كل الجانبين

ارهم من الحركتين بالتنسيق مع الرئيس  شخصاً مستقالً يتم اختي12 تشكيل محكمة انتخابية مكونة من -
  .عباس

 إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني خالل فترة ال تزيد على عام -
  .واحد من تاريخ توقيع االتفاق

ويترأس .  تشكيل لجنة لمناقشة إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني-
عباس اللجنة التي ستضم أعضاء من الحركتين وأعضاء من اللجنة المركزية للمنظمة ورئيس الرئيس 

  .المجلس الوطني وبعض المستقلين
 تشكيل مجلس أعلى لألمن لمعالجة القضايا ذات الصلة بقوى األمن التابعة للفصائل والتي وفقاً للورقة -

  .كاملةمت» مهنية«المصرية يجب أن يتم توحيدها في قوة أمنية 
 تشكيل حكومة موقتة مكونة من مرشحين مستقلين يمتلكون مؤهالت وطنية ومهنية يتفق عليها كال -

  .الطرفين
  :وسيكون للحكومة االنتقالية ست أولويات رئيسة

  . تهيئة الظروف النتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني-1
  . اإلشراف على تنفيذ بنود الورقة المصرية-2
  .سوية القضايا المتعلقة بالمؤسسات الخيرية واألهلية ت-3
  . التعامل مع القضايا األمنية واإلدارية الناجمة عن االنقسام الفلسطيني-4
  . توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس-5
  .دة اإلعمار في القطاع االستمرار في بذل الجهود التي تهدف إلى إنهاء حصار إسرائيل لغزة وإعا-6

  29/4/2011الحياة، لندن، 
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  التوقيع النهائي على المصالحة نهاية األسبوع القادم بحضور عباس وهنية ومشعل: رضوان .13
 إسماعيل رضوان في تصريح صحافي أنه سيتم توقيع .دأوضح القيادي في حماس  :ريما زنادة - غزة

القادم بحضور الفصائل الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي اتفاق المصالحة بشكل نهائي نهاية األسبوع 
  . لحركة حماس خالد مشعل والرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية

رضوان على أن الرد العملي على تصريحات رئيس وزراء الحكومة اإلسرائيلية  وفي السياق، شدد
ع حركة حماس، يكون بتوقيع اتفاق  أو م"إسرائيل"بنيامين نتنياهو بشأن تخييره السلطة بين السالم مع 

المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية ووقف اللقاءات األمنية والسياسية مع 
  .االحتالل اإلسرائيلي

  29/4/2011الشرق، الدوحة، 
  

  مهام محددة للحكومة الجديدة ولم نخض في األسماء: مداألح .14
نة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار، في اتصال هاتفي أعلن عزام األحمد، عضو اللج: القدس
فتح وحماس لم تبحثا موضوع رئيس الوزراء والوزراء في الحكومة حركتي من القاهرة أن " األيام"مع 

المقبلة، مشيراً إلى أن المشاورات لتشكيل الحكومة ستبدأ بعد احتفال التوقيع على االتفاق، الذي قال إنه 
لعاشر من الشهر الجاري في القاهرة، مشدداً على أن مهام الحكومة المقبلة ال تتضمن أية سيتم قبل ا
  .مهمة سياسية

ورفض األحمد تهديدات أطلقها أعضاء في الكونغرس األميركي بقطع المساعدات عن الحكومة المقبلة، 
جب أن يختار الشعب لقد آن لمن يهددنا بقطع المساعدات أن يعاملنا كبشر، وفي رأيي فإنه ي: "وقال

الفلسطيني بين الكرامة الوطنية وبين المال، ومن المفضل أال يتم استخدام هذا األسلوب مع الشعب 
  ".الفلسطيني وكأنه عملية تجارية

مهام : ما اتفقنا عليه كتابة هو ما يلي: "وأشار إلى أنه تم االتفاق على سبع مهام للحكومة الجديدة، وقال
والرئاسية، اإلشراف على معالجة قضايا المصالحة  ألجواء لالنتخابات التشريعيةالحكومة هي تهيئة ا

  الفلسطينية الداخلية، متابعة عمليات إعادة إعمار غزة
وإنهاء الحصار اإلسرائيلي، متابعة تنفيذ وثيقة الوفاق والورقة المصرية وفق اختصاصاتها، توحيد 

أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية والخيرية، مؤسسات السلطة في الضفة وغزة والقدس، تسوية 
كما ترى فإنه ال توجد ولو : "وأضاف". معالجة القضايا المدنية والمشاكل اإلدارية الناتجة عن االنقسام

  ".حتى نقطة واحدة سياسية
 إن وثيقة الوفاق الوطني تؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية مكلفة المفاوضات، وبالتالي فإن: "وأضاف

الرئيس كان وما زال وسيبقى يمثل الشعب الفلسطيني كله، وهو بطبيعة الحال ما ال يعجب إسرائيل التي 
  ".تريد وضع العراقيل

لم نخض في األسماء، بعد أن : "وبشأن أسماء رئيس الوزراء والوزراء في الحكومة المقبلة قال األحمد
نهاء االنقسام تبدأ مباشرة المشاورات لتشكيل تأتي الفصائل وتوقع ويتم االحتفال بالتوقيع وإعالن إ

حاولت أن تقول إنها من يسمي رئيس الوزراء وقد رفضنا وقالوا إن " حماس"الحكومة، وبصراحة فإن 
  ".لهم األغلبية في المجلس التشريعي وقلنا إن رئيس الوزراء يتم االتفاق عليه بين الطرفين وقبلوا بذلك

في احتفال ) رئيس المكتب السياسي لحركة حماس(يرى خالد مشعل وأكد األحمد أن الرئيس عباس س
  ".في االحتفال سيكون الرئيس موجوداً وكذلك مشعل وبالتالي فإنه سيلتقي به وبغيره: "وقال". التوقيع

الحكومة مهنية : "وفيما يتعلّق بالمطالبات للحكومة باالعتراف بشروط اللجنة الرباعية الدولية، قال األحمد
ة وال عالقة للحكومة بالسياسة، فالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير مستقل
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الفلسطينية وليس الحكومة، منظمة التحرير هي التي تفاوض وليس الحكومة، أعتقد أنه آن األوان 
  ".لألميركيين أن يعاملونا كبشر

 سيعقد بعد تشكيل 2005االتفاق عليها في العام وأعلن األحمد أن اجتماعاً للجنة منظمة التحرير التي تم 
هناك قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد االجتماع وقد تم تكليفي اإلعداد : "الحكومة، وقال

  ".لعقد االجتماع وأعتقد أن االجتماع سيعقد بعد تشكيل الحكومة
للحوار في القاهرة عزام األحمد، مساء " فتح "البرلمانية، ورئيس وفد" فتح"من جهة ثانية، نفى رئيس كتلة 

أنه لم يتم ذكر موضوع "األميركية، و) نيويورك تايمز(أمس، أن يكون قد أدلى بأي تصريح لصحيفة 
وال في غيرها من ) نيويورك تايمز(أسماء أعضاء الحكومة أو اسم رئيس الوزراء سالم فياض، ال في 

  ".وسائل اإلعالم
  29/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
  فصائل تطالب بتوفير ضمانات كافية لحماية اتفاق المصالحة: غزة .15

طالبت فصائل بتوفير ضمانات كافية لحماية اتفاق المصالحة المنوي توقيعه في القاهرة خالل  :حسن جبر
  .األسبوع القادم، بعد أن وقعته حركتا فتح وحماس، أمس، باألحرف األولى

إنهم يريدون اتفاقاً شامالً ال يتم اإلخالل به عند التطبيق بعيداً ": األيام"ـوقال ممثلون عن هذه الفصائل ل
  .عن المحاصصة أو االقتتال، مثلما حدث مع اتفاق مكة الذي لم يتم احترامه وزاد الخالف

إن الفصائل رحبت باالتفاق الذي تم التوصل : وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر
  .قاهرة، إال أنها تشدد على حمايته عند التطبيق لعدم العودة إلى مربع المحاصصة واالقتتالإليه في ال

وأكد مزهر أن هذه المخاوف ليست شروطاً جديدةً أمام المصالحة بقدر ما هي دعوات لتأسيس اتفاق 
  .يجنّب الشعب أي صراعات

 من المحاصصة ونخشى أن نعود إلى إن لدينا تفاؤالً حذراً إزاء االتفاق، إال أن هناك خوفاً: وقال
  .مربعات التقاسم والثنائية

وأشار إلى الحاجة إلى وضع اتفاق شامل يضع االعتبارات والمصالح الوطنية العليا فوق االعتبارات 
  .الحزبية الضيقة

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة أن التجارب الماضية في جوالت 
يجب أخذ مالحظات جميع : وقال .لحوار الوطني أكدت أن االتفاق على الخطوط العامة ال يحل الخالفا

  .الفصائل بعين االعتبار في االتفاق الذي سيتم التوقيع عليه في القاهرة
ونفى أبو ظريفة ما يشاع حول عدم وجود نية إلجراء حوار وطني شامل في مصر األسبوع المقبل، 

  .ائل ستلتقي في جلسة حوار حول البنود التي تم االتفاق عليهامؤكداً أن الفص
  .إن هناك قضايا يمكن التوافق عليها على أن تتم إحالة القضايا الخالفية إلى المؤسسات المنتخبة: وقال

إن الشعب هو الضامن األساسي : بدوره، قال الدكتور عضو القيادة السياسية لحركة حماس خليل الحية
  . جرى بين حركتي حماس وفتح في القاهرةلالتفاق الذي

وأكد أن المصداقية العالية بين الفصائل والرعاية المصرية العربية ستكون عامالً مساعداً لسريان 
": الرسالة"وقال الحية في تصريحات نشرتها صحيفة  .االتفاق، الفتاً إلى أن قطار المصالحة بدأ المسير

ومسؤولية كبيرة من الوفدين، الفتاً إلى أن كل الشعب سيختار إن أجواء االتفاق شهدت جدية عالية 
وأكد أن قادة حركة فتح وأنصارها لن يختاروا غير الوحدة الوطنية واالنحياز لمصالح  .الوحدة الوطنية

  .الشعب
  29/4/2011األيام، رام اهللا، 
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   اتفاق المصالحةىعل لجنة عربية برئاسة مصر لإلشراف: النونو .16
أعلن طاهر النونو المتحدث باسم حركة حماس أنه تقرر تشكيل لجنة عربية برئاسة  :الحافظنجالء عبد 

 .مصر لإلشراف علي تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي سيتم توقعيه بالقاهرة نهاية األسبوع المقبل 
اس وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حم

 بالجهد المصري الذي لم يكن "األهرام"ـوأشاد النونو في تصريحات خاصة ل. وقادة الفصائل الفلسطينية
  .ولكنه كان نتاج سلسلة طويلة من الحوارات واللقاءات مع جميع الفصائل الفلسطينية, وليد اللحظة

  29/4/2011األهرام، القاهرة،  
  

  هاء حصار غزةاتفاق المصالحة سيعزز من فرص إن: البردويل .17
  التوقيع باألحرف األولى على المصالحة صالح البردويل إلى أن.دأشار القيادي في حركة حماس : غزة
صمود الشعب "، الذي قال بأن "خطوة جديدة تعزز من فرص إنهاء الحصار المفروض على غزة"كان 

يجب أن ال نبالغ في ": "سقدس بر"وقال في تصريحات خاصة لـ  ".الفلسطيني كان قد بدأ بفكه منذ فترة
وصف االتفاق بأنه قد قبر الحصار، ذلك أن الذي دفن الحصار هو صمود الشعب الفلسطيني وقدرته 
على ابتكار وابتداع اآلليات لدفن الحصار، الذي كسر عمليا بفضل صمود وقدرة الشعب الفلسطيني على 

االربعاء برعاية مصرية سيعزز من جلب التعاطف الدولي معه، وال شك أن االتفاق الذي جرى أمس 
  ".فرص إنهاء الحصار، ال سيما عندما يكون على قاعدة مواجهة المحتل وليس على قاعدة مساوقته

" فتح"وعن الخطوات المقبلة بعد التوقيع باألحرف األولى على ورقة التفاهمات المصرية بين حركتي 
عداد الجتماع احتفالي األسبوع المقبل للتوقيع الخطوة المقبلة اآلن هي اال: "، قال البردويل"حماس"و

النهائي على االتفاق بحضور جميع الفصائل الفلسطينية، ثم يتم الشروع بعدها في مشاورات لتشكيل 
حكومة تكنوقراط أو مهنيين مهمتها التحضير لالنتخابات بما تتطلبه من محكمة ولجان وآليات ومواعيد، 

 تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وتشكيل لجنة عليا تكون مرجعية وتشكيل لجنة أمنية عليا، وسيتم
  ".منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه كلها ستجري في غضون سنة

  28/4/2011قدس برس، 
  

  خطوة في االتجاه الصحيح  المصالحة بين حماس وفتح: "الشعبية" .18
 العامة الدكتور ماهر الطاهر بتوقيع أشاد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة: دمشق

خطوة "على اتفاقية المصالحة من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ووصفها بأنها " حماس"و" فتح"حركتي 
  وذكر.، ودعا إلى ضرورة الوقوف وقفة شاملة إلعادة بناء الوحدة على أسس سليمة"في االتجاه الصحيح

 الجبهة تلقت دعوة من القيادة المصرية لزيارة القاهرة أن ":قدس برس"الطاهر في تصريحات خاصة لـ
وسط األسبوع المقبل للمشاركة في التوقيع على االتفاق، وقال بأن وفدا من الداخل والخارج يمثل الجبهة 

  .سيحضر هذا االجتماع في القاهرة
  28/4/2011قدس برس، 

 
  ريكية والصهيونيةدعو لحماية اتفاق المصالحة من حمالت التخريب األم يبركةعلي  .19

انتقد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة بشدة الموقفين اإلسرائيلي واألمريكي من اتفاق : بيروت
برعاية مصرية، وأكد أن اتفاق " حماس"و" فتح"المصالحة الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه بين حركتي 
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لى، وال يحق لإلدارة األمريكية أو المصالحة الفلسطينية هو حاجة ومصلحة فلسطينية بالدرجة األو
  .إسرائيل التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني

الدول العربية واإلسالمية للعمل " قدس برس"ودعا بركة في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ
نرفض وندين التهديدات والضغوط األمريكية والصهيونية للسلطة : "من أجل حماية االتفاق، وقال

  . نية، والتي يراد منها تعطيل المصالحة وإبقاء حالة اإلنقسام في الساحة الفلسطينيةالفلسطي
  28/4/2011قدس برس، 

  
  حماس للدخول في حكومة وطنية" قبول كل شروط"ثالثة أسباب دفعت بفتح إلى ": الغارديان" .20

حمـاس  " ول كل شروط  قب" أن ثمة ثالثة أسباب دفعت بفتح إلى         -في افتتاحيتها األولى   -ترى الجارديان   
  .للدخول في حكومة وحدة وطنية

كشفت عن مـدى اسـتعداد المفاوضـين الفلـسطينيين          "أول هذه األسباب نشر الوثائق الفلسطينية التي        
ولقد أدى الكـشف     ."لالنصياع من أجل إرضاء اإلسرائيليين، والذي أدهش حتى أكثر اإلسرائيليين تشددا          

  .ب بما تبقى للسلطة الوطنية الفلسطينية من هيبةعن هذه الوثائق إلى نزيف معنوي ذه
 يكمن في اإلطاحة بأحد أهـم       -حسب الصحيفة البريطانية  –والسبب الثاني في تنازل هذه السلطة لحماس        

 .حلفاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المنطقة الرئيس حسني مبارك ووسيطه األهم عمر سـليمان              
  ". في السلطة، كانت البوابة الخلفية لقطاع غزة محكمة اإلغالقعندما كان الرجالن:"وتقول الصحيفة

لكن القشة التي قصمت ثقة الرئيس الفلسطيني هي الموقف األمريكي األخير من االستيطان اإلسـرائيلي،               
لنسف قرار يعترض على استمرار إسـرائيلي فـي         ) فيتو(عندما استخدمت الواليات المتحدة حق النقض       

  .ةسياستها االستيطاني
  ."لقد اتخذ إحباط حركة فتح بسبب كل هذا شكال سياسيا اآلن: "وتقول الجارديان

والسبب في  ". مكفهرا"وتالحظ الصحيفة أن رد فعل اإلسرائيليين بعد اإلعالن عن االتفاق الفلسطيني كان             
 الـزمن    هو ذلك االعتقاد السائد في الساحة السياسية اإلسرائيلية والذي تجـاوزه           -تقول الصحيفة –ذلك  

  .والواقع بأن مصير الدولة الفلسطينية في يد إسرائيل
فقد يساهم مصريون وأردنيون وربما سـوريون       . تجري بما لم تعهده إسرائيل    " الربيع العربي "لكن رياح   

  .أحرار في رسم خريطة إسرائيل في المستقبل
هم بصوغ سياسة خارجية،    ولقد كان االعتقاد سائدا بعد سقوط مبارك بأن المصريين في وضع ال يسمح ل             

فهذا وزير الخارجية المصري نبيل العربي يعلن       . لكن التطورات المتالحقة في مصر نسفت هذا االعتقاد       
  .نية السلطات المصرية رفع الحصار المفروض على القطاع

وترى الصحيفة أن تطورات من هذا القبيل تعد تحديا للوضع الراهن الذي كرسته إسـرائيل والواليـات                 
  .متحدة و االتحاد األوروبيال

هـذه  [هـل سـتعمد     : "وتنهي الجارديان افتتاحيتها بباقة من األسئلة التي تكاد أن تكون أسئلة استنكارية           
إلى تخريب إرادة الشعب المصري التي تزعم أنها تنتصر لها؟ هـل سـتقوم الواليـات                ] الجهات الثالث 

 ونسف حكومة الوحدة الوطنيـة؟ وهـل سـتتوعد          المتحدة بما قامت به بعد اتفاق مكة بين فتح وحماس،         
  "الرباعية الدولية السلطة الوطنية الفلسطينية بسحب الدعم المالي؟

  29/4/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  تجمع الشخصيات المستقلة يشيد باتفاق المصالحة  .21
اهللا ميرفت صادق أن عضو نقال عن مراسلته من رام  28/4/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرةنشر 

لجنة الشخصيات المستقلة للحوار الوطني مهدي عبد الهادي قال إن برنامج الحكومة القادمة سيستند إلى 
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ضح  وأوالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة حتى ال تتم محاصرتها وفرض المقاطعة الدولية عليها
ون جزءا من الشرعية الدولية، وهي بذلك تتجاوز عبد الهادي للجزيرة نت أن حكومة الوفاق الوطني ستك

  شروط الرباعية التي تطالب بنبذ العنف واالعتراف باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
من ناحيته، قال عضو لجنة الشخصيات المستقلة ممدوح العكر إن االتفاق الذي أعلن أمس بين حماس 

ا مبادرة الشخصيات المستقلة المطروحة وخاصة وفتح لم يحدث فجأة، مشيرا إلى سلسلة تحركات عززته
  .بعد إعالن الرئيس محمود عباس نيته زيارة غزة لبحث إنهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية

وأضاف رئيس وفد الشخصيات المستقلة للحوار الوطني منيب المصري أن حسن النوايا التي بدت أكثر 
دت لتوقيع اتفاق المصالحة، إلى جانب جهود القيادة جدية من أي وقت مضى من قبل فتح وحماس قا
  المصرية الجديدة وموقفها المتوازن من الطرفين

 نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض أن 29/4/2011القدس العربي، لندن، إلى ذلك ذكرت 
ن جهودا أأكد ياسر الوادية . عام تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة وقطاع غزة والشتات د منسق 

كبيرة بذلت لتخطي العقبات بين فتح وحماس وتم تذليل كافة العقبات التي كانت تحول دون إتمام اتفاق 
وأكد  .وأوضح الوادية انه سيتم توقيع اتفاق المصالحة يوم األربعاء أو الخميس المقبلين .المصالحة
سيم توقيع اتفاق المصالحة وان انه تلقى دعوة رسمية من القيادة المصرية للمشاركة في مرا'الوادية 

  .'عباس ومشعل سيصالن القاهرة للتوقيع على اتفاق المصالحة
بتوقيع حركتي فتح وحماس على وثيقة المصالحة ) فدا(ومن ناحيته رحب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

يع هو خطوة باألحرف األولى واعتبر لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لفدا بان هذا التوق' المصرية
في االتجاه الصحيح نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة بين جناحي الوطن 

  .في قطاع غزة والضفة الغربية
  

   سرية قادت إلى اتفاق فتح وحماسلقاءات": الجريدة الكويتية" .22
تفاق الذي وقعته حركتا فتح  عن أن اال"الجريدة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في القاهرة لـ: القاهرة

وحماس باألحرف األولى بالقاهرة قبل يومين، جاء تتويجاً لجوالت من المباحثات السرية بين الحركتين 
  .في عدة عواصم في المنطقة أبرزها العاصمة التركية أنقرة

خالد  وذكرت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
كما اتفق . مشعل في تركيا، حيث تم االتفاق على الخطوط العريضة التي توافق عليها وفدا الحركتين

الطرفان على إعالن االتفاق بينهما في العاصمة المصرية القاهرة، التي رعت جوالت مطولة بين 
  .الحركتين خالل السنوات األخيرة

  29/4/2011الجريدة، الكويت، 
  

  يحتاج إلرادة صادقةصالحة المتنفيذ : تحليل .23
رغم الفجائية والسرعة، لم يكن توقيع حركتي حماس وفتح اتفاق المصالحة أمرا مدهشا، فالبيئة : غزة

 دفعت بهذا االتجاه بما ال يترك -مصريا وفلسطينيا-السياسية التي توفرت خالل الشهرين األخيرين 
  .مجاال للشك بأن المصالحة واقعة ال محالة

عن العامل األهم الذي سهل انتهاء حقبة طويلة ومريرة من " صفا"ية، عبر محللون تحدثوا لـبهذه الرؤ
ودشنها اتفاق ) المخلوعة والحالية(المناكفات الحوارية والجوالت المكوكية التي رعتها القيادة المصرية 

  .المصالحة بحروفه األولى الذي أعلن عنه األربعاء
اني المصري أن الثورة المصرية ودخول القيادة المصرية على خط ورأى الكاتب والمحلل السياسي ه

  المصالحة انطالقا من موقف 
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وأكد على أن هذا الفعل المصري يجدد التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري ال 
  .تحتمل العبث فيها أو استمرار االنقسام

يدا عن أي ابتزازات مصرية واألخذ بعين االعتبار إعادة ترتيب الورقة وفق الرؤية الفلسطينية وبع"
أهم عامل أدى لتوقيع االتفاق، حسب الكاتب والمحلل " مالحظات حركة حماس على الورقة المصرية

  .السياسي مصطفى الصواف
وشارك الصواف سابقه في أن التغييرات اإلقليمية، وخاصة سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك 

 عقبة أساسية أمام تحقيق المصالحة، ووجود نظام مصري جديد مختلف عن السابق والذي كان يشكل
  .عجل في االتفاق

مرحلة اإلقالع هذه، حسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر بغزة ناجي شراب، تحتاج إلى 
ارها الطبيعي، مرحلة ثالثة قوية، قوة دفع قوية جدا فلسطينيا وعربيا حتى نضمن للطائرة التحليق في مس

  .ثم نصل إلى الهدف السياسي النهائي
، وإما الخيار )مرحلة التحليق(إما أن ندفع باتجاه هذه المرحلة : وأمام هذه النظرية، نحن أمامنا خيارين

  .الثاني، وهو الخيار الكارثي، أن تهبط أو تسقط الطائرة بمن فيها
  28/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  اإلسرائيليةاألنسب لمواجهة المخططات التوقيع على المصالحة هو الرد : دحالن .24

رحب محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لفتح المجمدة عضويته فيها بسبب  : وليد عوض- رام اهللا
التحقيق معه بشأن تطاوله على عباس واحد خصوم حماس بالتوقيع المبدئي للمصالحة الفلسطينية، مطالبا 

وشدد دحالن في بيان صحافي على إن إنهاء  . وإنهاء حالة االنقساماالتفاقيد الجهود إلتمام بضرورة توح
  .اإلسرائيلية الفلسطيني هو الرد األنسب واألمثل لمواجهة المخططات االنقسام

  29/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  القدس الشرقية منكوبة بسياسة التطهير العرقي اإلسرائيلية: فتح .25
حذّرت حركة فتح من مخاطر السياسة اإلسرائيلية على حاضر ومستقبل مدينة القدس المحتلة، : رام اهللا

مخطط إسرائيلي يهدف لتفريغ القدس من المواطنين "، مشيرة إلى أن اإلنسانيةوميزاتها الثقافية والتراثية 
  ." وتغيير مالمحها التراثية  والدينية والحضارية- سكانها األصليين-الفلسطينيين

نسخة عنه، مدينة القدس الشرقية المحتلة بـ " قدس برس"ووصفت الحركة في بيان مكتوب وصل 
هدم السلطات اإلسرائيلية لبيوت "، موضحة بأن "المدينة المنكوبة بسياسة التطهير العرقي اإلسرائيلية"

مج للمدينة، والطرد المواطنين ومصادرة األراضي الفلسطينية، وإنشاء المستوطنات عليها، والتهويد المبر
  .، على حد تعبيرها'المنظم لسكانها، سياسة تطهير عرقي  يجعلها مدينة منكوبة

  28/4/2011قدس برس، 
  

  سمهدانة يطلبان اللجوء السياسي في بلجيكا شباك وأبوأبو  .26
كشفت مصادر مطلعة ان رشيد أبو شباك رئيس جهاز االمن الوقائي السابق في  : وليد عوض- رام اهللا

ة والذي تورط في االقتتال الداخلي مع حماس تقدم بطلب للجوء السياسي لبلجيكا بعد ان وصلها غز
  .االثنين الماضي

وهما من كبار الفريق األمني الذي كان تابعا (واوضحت المصادر ان أبو شباك، وسامي أبو سمهدانة 
د تعرضهما لمالحقة من قبل وصال إلى بلجيكا وقدما طلبا للحصول على لجوء سياسي بع) لمحمد دحالن

  .السلطة الفلسطينية في إطار تصفية الحسابات بين قيادات فتح
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المقرب لحماس إن سامي أبو سمهدانة وصل منذ ' المركز الفلسطيني لإلعالم'وقالت المصادر لمراسل 
اضي فترة إلى بلجيكا، وقدم طلبا للحصول على لجوء سياسي، فيما وصل رشيد أبو شباك اإلثنين الم

  .وهو محتجز في المطار منذ ذلك الوقت، وقدم طلبا رسميّا للحصول على لجوء سياسي
وذكرت المصادر أن السلطة الفلسطينية كانت أخضعت أبو شباك للتحقيق وطالبته بتسديد أموال بقيمة 

سدد مبلغ سبعة مليون دوالر في إطار التحقيقات الجارية لكشف سرقات المال العام، مبينة أن أبو شباك 
  . ألف دوالر ونجح في الوصول إلى بلجيكا150

  29/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حال تشكيل حكومة وحدة مع حماس  بنتنياهو يطلب من واشنطن وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية .27
 زائر من نقلت االذاعة العبرية الرسمية عن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله لوفد: القدس

أعضاء الكونغرس األميركي بان الواليات المتحدة ينبغي أن تنظر في وقف المساعدات االقتصادية 
للسلطة الفلسطينية إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفتح ال تعترف باسرائيل وتنبذ 

  ".االرهاب وتعترف بشروط الرباعية"
ومة وحدة وطنية فلسطينية في المستقبل اذا لم تلب هذه وقال نتنياهو ايضا ان اسرائيل لن تعترف بحك

وقال  ".ان تل ابيب لن تعترف بأي حكومة في العالم تضم أعضاء من تنظيم القاعدة"زاعما " الشروط
مصادر في وزارة الخارجية االسرائيلية انه سيجري اطالق حملة دبلوماسية تستهدف ،االتحاد األوروبي 

  . بحكومة موحدة بين فتح وحماس، إلحباط االعتراف الدولي
  29/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  ال تفاوض مع حكومة وحدة فلسطينية:  المصغرسرائيليالمجلس الوزاري اإل .28

في اجتماع خاص عقده مساء اليوم ) الكابينيت(قرر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر : الناصرة
دة الفلسطينية المرتقب تشكيلها في أعقاب االحتفال عدم التفاوض مع حكومة الوح) 4-28(الخميس 

  .بإعالن انتهاء االنقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح
إن أعضاء الكابينيت الذي عقد بزعامة رئيس حكومة : الصهيونية" يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 

المصالحة الفلسطينية مكتفين بقرار االحتالل بنيامين نتنياهو امتنعوا عن اتخاذ قرارات إضافية بما يتعلق ب
  .عدم التفاوض

وتقرر أيضا في أعقاب سلسلة مشاورات أمنية بحضور وزير الجيش ايهود باراك، أن تستمر حكومة 
  .االحتالل بمواكبة التطورات في الشارع الفلسطيني، وإنهاء أي مساعٍ للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية

اف أي حراك للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية ابتداء من هذه اللحظة، وأشارت المصادر إلى أنه تم إيق
  .وحتى تتضح الصورة

  28/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  باراك يشكّك في إمكانية تشكيل حكومة فلسطينية مشتركة بين فتح وحماس  .29
المصالحة الفلسطيني يحمل قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك بان اتفاق : رام اهللا ـ وليد عوض

في طياته فرصا وإمكانات دراماتيكية، مشككا مع ذلك في ان يفضي هذا االتفاق إلى تشكيل حكومة 
  .فلسطينية مشتركة لحركتي فتح وحماس

وأقر باراك في مقابلة إذاعية صباح الخميس بأن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية لم تر إال احتماال ضئيال 
  .حة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مسؤولين فلسطينيين كانوا يشككون أيضا في هذا األمرلتحقيق المصال
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واشار باراك الى انعكاس اتفاق المصالحة على امكانية اطالق سراح الجندي االسرائيلي االسير لدى 
 اننا ال نعرف كيف سيؤثر هذا االتفاق على مستقبل عملية التفاوض بشأن إخالء سبيل'حماس بالقول 

وكرر باراك موقف حكومته الذي يقضي بعدم إجراء أي حوار مع  .'الجندي المخطوف جلعاد شاليط
  .يرمي إلبادة دولة إسرائيل على حد قوله' ارهابيا'حركة حماس كونها تنظيما 

وأضاف مع ذلك انه إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية فيجب على إسرائيل أن توضح لها بأنها لن تحاورها 
لحركة حماس واعتراف الحركة بإسرائيل وباالتفاقات اإلسرائيلية ' االرهابية'فكيك البنى التحتية إال بعد ت

  .الفلسطينية الموقعة
  29/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  االتفاق بين فتح وحماس خطأ قاتل سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية: بيريز .30

ز، اتفاق المصالحة الفلسطينية بأنه ليس اتفاق وحدة وصف الرئيس شمعون بيري:  أسعد تلحمي–الناصرة 
فتح وحماس اتفقتا على عدم «، مضيفاً أن »بل اتفاق وحدة خادعة ال تسمح بالتقدم إلى أي مكان«

فتح وحماس اإلرهابية خطأ قاتل سيحول دون إقامة الدولة «وأضاف إن االتفاق بين . »الموافقة
وعكس بيريز المخاوف اإلسرائيلية من نتائج . »قرار في المنطقةالفلسطينية ويعرقل فرص السالم واالست

إن من شأن نتائج هذه االنتخابات أن تؤدي الى «االنتخابات المتوقعة في أراضي السلطة بعد عام، وقال 
  .»فوز حماس التي تدعو الى استمرار الحرب وتدمير إسرائيل
ر، راعية االتفاق، لعدم تنسيقها خطواتها مع وحمل القائم بأعمال رئيس الحكومة موشيه يعلون على مص

واستبعد احتمال قيام الرئيس محمود . »ما يستوجب منا فحص خطواتها«إسرائيل أو الواليات المتحدة، 
  .»حماس التي أعلنت أنها لن تتقيد بشروط اللجنة الرباعية الدولية«عباس بالسيطرة على 

  29/4/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل" مع حماس التي تدعو إلبادة ناك سبيل لصنع السالمهل ه: سلفان شالوم .31
يجب توجيه سؤال للعالم اجمع هل هناك  "، سلفان شالوم اإلسرائيليةقال نائب رئيس الحكومة: القدس

سبيل لصنع السالم مع هؤالء الذين يعلنون صباح مساء عن رغبتهم بإبادة دولة اسرائيل والذين يدعون 
-حماسي"بها، ويتضح اليوم للجميع بأن االعتراف من طرف واحد يعني وجود كيان في ميثاقهم الى خرا

   ".في قلب الشرق االوسط" ايراني
  29/4/2011، القدس، فلسطين

  
  اتفاق المصالحة سيؤدي النهيار المبادرة األميركية :  لوزارة الخارجية اإلسرائيليةتقرير سري .32

لسياسية في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن يؤدي اتفاق توقع تقرير سري أعده مركز البحوث ا: القدس
المصالحة بين فتح وحماس إلى انهيار المبادرة السياسية األميركية في المنطقة وفشل الجهود األميركية 

  .الستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
 عددها اليوم أن دوال أوروبية وجاء في هذا التقرير الذي نشرت صحيفة معاريف العبرية تفاصيل منه في

محورية قد تعترف باتفاق المصالحة وبحكومة وحدة وطنية فلسطينية توطئة الستئناف االتصاالت مع 
  حسب التقرير.حركة حماس مما سيؤدي في نهاية المطاف الى شرعنة الحركة على الحلبة الدولية

  29/4/2011، وكالة قدس نت
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   فتح وحماس سيدعم السالمما تم انجازه بين: داني ياتوم .33
قال المسؤول اإلسرائيلي السابق داني ياتوم، وأحد المشاركين في صياغة المبادرة، إن مبادرة : اهللارام 

تشكل فرصة مهمة جدا، ألنها ستؤدي إلى وقف إراقة الدماء وإقامة الدولتين وحل كافة ) إسرائيل تبادر(
  .النزاعات

يدل على أن الشعب اإلسرائيلي غير متشكك تجاه السالم، وأن أي وجودنا هنا في رام اهللا، 'وأضاف، 
  .'سلطة فلسطينية يجب أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود

وأعرب عن اعتقاده، أن ما تم انجازه بين فتح وحماس سيدعم السالم، ونأمل أن يدفع هذا الحدث كل 
  .طان، ويكون هناك حل الدولتينالفصائل الفلسطينية إلى االعتراف بإسرائيل، وأن يتوقف االستي

لدينا هدف مشترك وهو التحالف ضد اإلرهاب، وضد كل من يمس األمن اإلسرائيلي 'وقال ياتوم، 
  .'والفلسطيني

وأشار المسؤول اإلسرائيلي السابق، إلى أن الذي يحدث في الدول العربية، يجب أن يكون محركا 
بين الفلسطيني واإلسرائيلي باعتماد مبادرة السالم لمحادثات السالم، معربا عن أمله أن يقوم الجان

  .اإلسرائيلية والعربية كأساس للسالم
  28/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  إن لم نطلق مبادرة سياسية فإن اللجنة الرباعية ستعترف بحماس: حاييم رامون .34

. ئيس الوزراء الصهيوني إلى تقديم خطة للسالمر" كاديما"دعا حاييم رامون أحد قادة حزب : الناصرة
إن حال المراوحة يشكل كارثة علينا جميعا من وجهة نظر سياسية وأمنية، إن لم نطلق نحن "وقال 

  ".مبادرة سياسية فإن اللجنة الرباعية ستعترف في نهاية المطاف بحماس
  28/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  بشأن إقامة دولة فلسطينيةالى تأييد قرار األمم المتحدة " ئيلإسرا" يدعوتسحاق هرتسوغي .35

دعا الوزير السابق عضو الكنيست عن حزب العمل يتسحاق هرتسوغ حكومة :  عبدالقادر فارس-غزة
نقلت  و.المقبل) أيلول(إسرائيل إلى االعتراف باإلعالن عن دولة فلسطينية في األمم المتحدة في سبتمبر 

 عن هرتسوغ، المرشح لرئاسة حزب العمل، اقتراحه أن تعلن إسرائيل منذ اآلن أمس» هآرتس«صحيفة 
عن تأييدها لقرار األمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة لألمم 

 وعاصمتها القدس 1967المتحدة في سبتمبر المقبل على اعتراف دولي بدولة فلسطينية بحدود العام 
  .لشرقيةا

  29/4/2011، عكاظ، جدة
  

  "إسرائيل"ـالمصالحة الفلسطينية تلحق ضررا كبيرا ب: عوزي ديان .36
قال الجنرال عوزي ديان، الرئيس األسبق لمجلس األمن القومي في الحكومة :  نظير مجلي- تل أبيب

وة تراجعية عن اإلسرائيلية والمقرب حاليا من نتنياهو، إنه واثق تماما من أن اتفاق المصالحة هو خط
وقال  .عملية السالم تدل على أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن يفضل حماس على السالم مع إسرائيل

ديان إن المصالحة الفلسطينية تلحق ضررا كبيرا بإسرائيل وستتيح لحركة حماس أن تنقل ظاهرة إطالق 
ائها لدى السلطة الصواريخ من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، خصوصا مع إطالق سراح سجن

  .الفلسطينية
  29/4/2011، الشرق األوسط، لندن
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   السالم حقا بيننا وبين الفلسطينيينيريدأنباء المصالحة مفرحة لكل من : شلومو بن عامي .37
أنباء «قال وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق، البروفسور شلومو بن عامي، إن :  نظير مجلي- تل أبيب

فالمصالحة مع فتح هي إشارة إيجابية .. يرِد السالم حقا بيننا وبين الفلسطينيينالمصالحة مفرحة لكل من 
تدل على تحرك ما نحو االعتدال في حركة حماس، وهي في الوقت نفسه هي حجة مناسبة يتذرع بها 

  .»رافضو السالم في إسرائيل، وفي مقدمتهم نتنياهو، فيزعمون أن أبو مازن يقيم تحالفا مع اإلرهاب
ال يمكن ألية حكومة في أية دولة عربية «بن عامي، وهو باحث في التاريخ السياسي للشرق، إنه وقال 

والمصالحة مع فتح هي الوصفة األفضل ألخذ حماس . أن تحكم من دون أن تشرك الحركات اإلسالمية
لفا مع ونفى بن عامي ما يقوله اليمين اإلسرائيلي من أن أبو مازن أقام ح. »نحو االعتدال السياسي

الرجل الذي يدير حملة دولية من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية، ال يمكن أن : اإلرهاب، فتساءل
يكون قد عقد حلفا مع اإلرهاب، وهذا فضال عن تصريحاته طيلة سنين طويلة وآخرها في مطلع األسبوع 

  .»جل الدولةبأنه ال يوافق حتى على انتفاضة وال أن يقذف حجرا واحدا في النضال من أ«
وأشاد بن عامي بالحكومة المصرية الجديدة التي ساهمت في إنجاز المصالحة الفلسطينية، وقال إن هذه 

وحذر اإلسرائيليين المتحمسين لبث الهلع في صفوف المواطنين من . الخطوة تصب في صالح إسرائيل
 حماس المشتركة، - فتح غدا سنجد الواليات المتحدة وقد غيرت موقفها من حكومة«: هذه المصالحة

  .»فماذا سنقول للجمهور اإلسرائيلي عندئذ؟
  29/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  بل فيه الكثير من العهرفحسب الرد الرسمي اإلسرائيلي على المصالحة ليس هستيريا : بيلين .38

ئب وزير قال يوسي بيلين، أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو عندما شغل منصب نا:  نظير مجلي- تل أبيب
الخارجية اإلسرائيلي، إن الرد الرسمي اإلسرائيلي على المصالحة ليس هستيريا فحسب، بل فيه الكثير 

فحتى قبل أيام قليلة فقط كان نتنياهو ورفاقه في اليمين يسخرون من أن أبو مازن ال يمثل «. من العهر
ل تحتاج إلى عنوان فلسطيني واحد الشعب الفلسطيني وأن شعبه منقسم ما بين غزة ورام اهللا وأن إسرائي

فما الذي نريده منه . فها هو أبو مازن ينجح في تحقيق الوحدة الفلسطينية من وراء قيادته. وغيرها
وحذر بيلين من أن العالم الغربي سيعترف بالحكومة الفلسطينية . »بالضبط؟ وكيف سيحترمنا العالم اآلن؟

العالم العربي كله سيقف إلى جانب هذه «: وقال. يلالجديدة وهذا يؤدي إلى عزلة خانقة إلسرائ
  .»المصالحة، فأية رسالة نتقدم بها نحوه؟

وأضاف بيلين أنه كما يعرف الرئيس الفلسطيني وبرنامجه السياسي، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة 
دة تساعد على ستؤيد التوصل إلى اتفاق وقف إلطالق النار مع إسرائيل، مما سيهيئ الفرصة ألجواء جدي

  .إجراء مفاوضات سالم حقيقية
  29/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ستعد الحتمال اندالع احتجاجات فلسطينية في سبتمبرت "إسرائيل: "دافيد كوهين .39

قال المفتش العام لشرطة االحتالل دافيد كوهين، أمس، إن الشرطة تستعد لمواجهة احتمال اندالع 
ت في الجمعية العامة لألمم المتحدة على اعتراف دولي بدولة فلسطينية في احتجاجات على خلفية التصوي

التعليمات “اإللكتروني عن كوهين قوله إن ” يديعوت أحرونوت“ونقل موقع . ايلول المقبل / شهر سبتمبر
  .” مع اقتراب سبتمبر هي االستعداد ألخطر سيناريو ممكن ونحن نقوم بذلك اآلن” إسرائيل“لشرطة 

  إننا نعيد التدقيق في جهوزية قيادات الشرطة والسيناريو هو أعمال خرق للنظام العام بحجم “وأضاف 
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واسع، وما يحدد األمور هو المكان والتاريخ لكن حتى ذلك الحين أعتقد أنه ستجري عدة أنشطة في 
  .” الحلبة السياسية الدولية

  29/4/2011، الخليج، الشارقة
  

   النووية لمحاكاة هّزة أرضّية أو ضربة عسكرّية"إسرائيل"منشآت بق مناورات واسعة النطا: معاريف .40
العبرّية، أمس الخميس، النقاب عن أنّه من المتوقع ' معاريف'كشفت صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس

المقبل في منشآتها النووية في كل من ديمونا وناحل سوريك ) سبتمبر(أن تُجري إسرائيل في أيلول 
  .كبر في تاريخها فيما يتعلق بهذه المنشآتالمناورات األ

وسيتم في سياقها، كما قالت المصادر األمنّية في تل أبيب للصحيفة العبرّية، التدّرب على السيناريو 
األفظع الذي يمكن أن تواجهه إسرائيل، وهو إلحاق ضرر بهذه المنشآت وتسّرب إشعاعات نووية منها، 

وستشترك في هذه المناورات مئات الطواقم من . أكثر من شهرعلى غرار ما حدث في اليابان قبل 
وبحسب المصادر عينها، . الجيش اإلسرائيلي ولجنة الطاقة الذرية والمستشفيات والشرطة وغيرها

أوالً، حدوث عطل تقني في المفاعل النووي في ديمونا يؤدي إلى : ستحاكي المناورات ثالثة سيناريوهات
  .نياً، تعّرض المفاعل لضربة عسكرية، ثالثًا، تعّرض المفاعل لهزة أرضيةتسّرب إشعاعات نووية، ثا

  29/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  جهزتها االمنية لم تتوقع المصالحة وتحذر من سيطرة حماس على الضفةأتل ابيب تعترف بأن  .41
س الوزراء كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى ومقرّبة من محيط رئي: الناصرة ـ زهير اندراوس

االسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، الخميس، النقاب عن اّن المصالحة بين حركتي حماس وفتح كانت بمثابة 
  .مفاجأة لم تتوقعها االجهزة االمنّية في الدولة العبرّية

العبرّية، نقال عن المصادر عينها، اّن نتنياهو، الذي قّدم في االيام ' يديعوت احرونوت' صحيفة توقال
خيرة لوزراء المجلس الوزاري االمنّي والسياسي المصغّر استعراضا حول المستجدات لم يتطرق ال اال

من قريب وال من بعيد الى مسألة المصالحة، كما زادت المصادر قائلةً اّن رئيس شعبة االستخبارات 
ل عّدة ايام اّن ، الجنرال افيف كوخافي، الذي استعرض الوضع االمنّي قال للوزراء قب)امان(العسكرّية 

امكانّية التوصل الى مصالحة في الشارع الفلسطينّي ضئيلة للغاية، مشددا على اّن الفلسطينيين يبذلون جّل 
  .1967من العام ) يونيو(جهودهم من اجل االعالن عن الدولة في حدود ما قبل حزيران 

تّمت برعاية مصرّية، تُعّبد الطريق وبحسب المصادر ذاتها، قالت الصحيفة العبرّية، فاّن المصالحة، التي 
 في قطاع غزة، ولكّن 2007امام حركة حماس للسيطرة على الضفة الغربّية المحتلّة، كما فعلت العام 

المصادر اشارت الى اّن نقطة الضوء الوحيدة في نفق االتفاق، على حد تعبيرها، يكمن في اّن 
ير، غلعاد شاليط، تحسنت بعد االتفاق، النّه برأيها، المفاوضات الطالق سراح الجندّي االسرائيلّي االس

  .كان لالنقسام االثر الكبير على عدم اخراج صفقة تبادل االسرى الى حّيز التنفيذ
  29/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  وساط اسرائيلية تنتقد رفض نتنياهو للمصالحة الفلسطينيةأ: معاريف .42

ية ان اوساط سياسية اسرائيلية مختلفة خارج مكتب نتنياهو االسرائيل" معاريف"قالت صحيفة : القدس
وجهت انتقادات رمزية للبيان الحازم الذي اطلقه نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية وقالوا بأن هناك ابعاداً 

ليس : "وقال احدهم. والسلطة ولهذا ال يجب رفض الوفاق من جذوره " حماس"ايجابية لالتفاق بين 
سيئاً السيما وان احدى المسائل في مباحثات التسوية الدائمة مع أبو مازن كونه ال بالضرورة ان يكون 
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واذا تم التوصل التفاق يستطيع ابو مازن تمثيل الشعب الفلسطيني في اي اتفاق . يمثل سكان قطاع غزة
  ".حول التسوية الدائمة مع اسرائيل

  29/4/2011، القدس، فلسطين
  

  عادت قضية القدس والمسجد األقصى لمكانتها الطبيعية الثورات العربية أ: رائد صالح .43
 الشيخ رائـد صـالح أن       1948توقع رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي عام        : محمد النجار  - عمان

وقال صالح في    .تكون الثورات العربية مقدمة لتحرير القدس والمسجد األقصى من االحتالل اإلسرائيلي          
االحتالل سيزول يـوم أن     "ن وصوله العاصمة األردنية عمان إن       تصريحات للجزيرة نت بعد لحظات م     

  ".تملك الشعوب العربية إرادتها
وعرض الشيخ صالح للجزيرة نت سلسلة المحاكمات واالعتقاالت والمضايقات التي يتعرض لها، وقـال       

اإلسـرائيلية  إضافة لملفات جديدة افتعلتهـا المؤسـسة        ", أيار المقبل /إنه سيمثل أمام محكمتين خالل مايو     
بهدف استمرار مطاردتي ومحاوالت اعتقالي مرة والتحقيق معي مرة ثانية ووضعي في الـسجن مـرة                

  ".ثالثة
وكان الشيخ صالح قد وصل األردن ظهر الخميس للمشاركة في مهرجان تقيمه الحركة اإلسالمية بمدينة               

 ستشارك فيه شخصيات إسـالمية      العقبة جنوبي األردن إلحياء ذكرى الفتح العمري لبيت المقدس والذي         
  .من عدة دول

  28/4/2011، الجزيرة نت، الدوحة
 

   رئيس لجنة المتابعة يثني على التفاهمات بين فتح وحماس:في رسالة لعباس وهنية .44
بعث رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، رسالة إلى الـرئيس             :  ووكاالت 48عرب  

كومة في غزة إسماعيل هنية، أثنى من خاللها علـى توصـل حركتـي فـتح                محمود عباس ورئيس الح   
  .وحماس إلى تفاهمات حول المصالحة الفلسطينية

  28/4/2011، 48موقع عرب
  

   "الهيكل المزعوم"ومهندسوه يخططون لـ " االقصى"مخابرات االحتالل تدنس  .45
لتراث أن جماعات يهودية وعناصر     أكدت مؤسسة األقصى للوقف وا    : ”الخليج “-رام اهللا، القدس المحتلة     

مخابرات استغلت األعياد اليهودية لتصعيد تدنيس األقصى، موضحة أن مجموعة من مخابرات االحتالل             
من الذكور واإلناث بلباس فاضح اقتحمت المسجد، وتجولوا في أنحاء مختلفة منه خاصة داخل الجـامع                

رواني ومسجد قبة الصخرة، برفقة عدد من ضباط        القبلي المسقوف والمسجد األقصى القديم والمصلى الم      
  .قوات االحتالل

وحسب المؤسسة، فإن فرقة مشبوهة يعتقد أنها من المهندسين المستوطنين يحملون خرائط عـن الهيكـل        
ونظمت جولة طويلة في أنحاء منه وتنقلوا بـين جنباتـه           ” األقصى“المزعوم قامت، أمس األول، باقتحام      

  .ء الهيكل المزعوموتحدثوا عن مواقع بنا
 منزالً في حي البستان وآخـر فـي         39 منزالً في القدس بينها      40وعلى الصعيد ذاته هدد االحتالل بهدم       

  .حي باب العامود في القدس 
  29/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  
  



  

  

 
 

  

            22 ص                                     2130:         العدد       29/4/2011 الجمعة :التاريخ

  الغزيون يبدون تفاؤالً حذراً حيال اتفاق المصالحة بين فتح وحماس  .46
ق المصالحة الذي وقع باألحرف األولى بين حركتي فتح وحماس جـوا  أشاع اتفا :غزة ـ أشرف الهور 

من التفاؤل بين سكان قطاع غزة، لكن السكان رغم تفاؤل السياسيين الكبير بقـرب تحقيـق المـصالحة                  
  .الكاملة، قالوا أنهم سينتظرون حتى يروا االتفاق يطبق على أرض الواقع

، لكنه قال أيـضاً أنـه       'هذا أمر جيد، وأسعدني كثيراً    'فاق  وقال إبراهيم محسن في تعقيبه على توقيع االت       
  .سيبقى يترقب لحظة بلحظة حتى يطبق اتفاق المصالحة بين الفريقين على أرض الواقع

من العام  ) فبراير(ولم يستقبل الغزيون االتفاق كما استقبلوا اتفاق مكة الذي أبرم بين الحركتين في شباط               
فاق مسيرات كبيرة جابت شوارع غزة، وأطلق وقتها مسلحون آالف          ، حيث خرجت عقب ذلك االت     2007

  .الطلقات النارية في الهواء ابتهاجاً
سعدت 'ويقول علي برغوث انه تابع نشرات األخبار طوال يوم أمس، وكذلك المواقع اإلخبارية وأضاف               

 يترقب بحذر صمود أو     كثيراً حين قرأت بنود االتفاق، لكن التجارب السابقة بين الحركتين تجعل الجميع           
درس االنقسام والفرقة حافزاً للمحافظة علـى مـا تـم    '، معبراً عن أمله في أن يكون   'تطبيق هذا االتفاق  

  .'االتفاق عليه
 29/4/2011، القدس العربي، لندن

 
   الفلسطينية تحذيرات من إفساد االحتالل للمصالحة .47

اذ العلوم السياسة بجامعة النجاح الوطنية في حـديث         أبدى الدكتور عبد الستار قاسم، أست     : غزة - رام اهللا 
تشجيعه ودعمه لالتفاق األولي الذي وقعته      ) 4-28(اليوم الخميس   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "خاص لـ   

في مصر، معرباً عن أمله أن يقود ذلك التفاق دائم ينهي االنقسام على الـساحة               " فتح"و" حماس"حركتي  
  .الفلسطينية

لى أن الشارع الفلسطيني بحاجة إلى قراءة ما تم االتفاق عليه بين كـل مـن الحـركتين،                  وشدد قاسم ع  
حماس تقول أن هناك تفاهمات عدا الوثيقة المصرية نريد أن نقرأ ذلك، كما نريد أن نتأكـد هـل                   :"متابعا

  ".االتفاق سيكون محاصصة، وأن الشعب سيبقى كعكة، أم أن هناك تمثيل جديد غير المحاصصة
كما ويجب أن نعلم عن التنسيق األمني هل سيستمر أم ال، فهناك قـضايا أساسـية يجـب أن                   : "فوأضا

  ".نستوضحها، ولكن يبقى الموقف العام نؤيده ونشجعه
وفي السياق ذاته؛ أكد الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر بغزة في حـديث                 

اليوم الخميس على أهمية االتفاق الذي وقع بين الحركتين، متأمالً          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "خاص لـ   
أن يسود االلتزام بما جاء في االتفاق في القضايا التي لها عالقة بتشكيل الحكومة وإجـراء االنتخابـات                  

  .التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني خالل عام من توقيع االتفاق، وطي صفحة االنقسام
لكيان الصهيوني على المصالحة، أوضح أبو سعدة أن االحتالل يجاهر بموقفه بأن على             وحول ردة فعل ا   

، وهذا دليل على أنها المستفيد      "مصالحة بين حماس وفتح   "أو  " سالم مع إسرائيل  "الفلسطينيين االختيار بين    
  .األول من االنقسام، وأن استمراره هو مطلب صهيوني

 28/4/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تنذر بإزالة الفتات فلسطينية باألغوار"إسرائيل" .48
إن سلطة الطبيعة اإلسرائيلية أنذرت     "قال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية عارف دراغمة،          

لمـاذا  : "وتساءل دراغمـة  ". بإزالة الالفتات التي نفذها المجلس القروي والمؤسسات الداعمة في المنطقة         
لية مكتوفة األيدي أمام خطف آالف الدونمات من األراضـي بغـرض التـدريبات              تقف الطبيعة اإلسرائي  
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العسكرية، ونشر عشرات الالفتات أمام المعسكرات والمستوطنات الصهيونية المنتشرة هناك من دون أن             
  ". تحرك ساكنا

 28/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   أسيرا بالضفة 36االحتالل يفرج عن  .49
 أسيرا فلسطينيا من الضفة     36لطات االحتالل اإلسرائيلي في سجن عوفر الخميس عن         أفرجت س : رام اهللا 

واستقبلت محافظ رام اهللا والبيرة ليلى غنام المفرج عـنهم فـي ميـدان               .المحتلة بعد انتهاء مدة حكمهم    
المنارة، وشددت على أن قضية األسرى تالمس كل أسرة وبيت فلـسطيني، مـشيرة إلـى االنتهاكـات                  

  .واصلة بحقهم بما يتنافى مع حقوق اإلنسان وكافة المعاهدات الدوليةالمت
 28/4/2011 ، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  األردن يرحب بالمصالحة الفلسطينية ويدعو إلى تنفيذ سريع .50

عبر وزير الخارجية ناصر جوده عن ترحيب االردن بالتوقيع باالحرف االولى على اتفاق             :  بترا –عمان  
  .صالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم انجازه في القاهرة امس االولالم

ان كل جهد وكل انجازعلى مسار رص الـصفوف         ) بترا(وقال جوده في تصريح لوكالة االنباء االردنية        
  .وتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني، هو محل ترحيب ودعم من قبل االردن

نية امام استحقاق هام االن لوضع هذا االتفاق موضع         وشدد وزير الخارجية على ان كل االطراف الفلسطي       
التنفيذ سريعا وبشكل يكرس فعليا وعلى االرض انهاء حالة االنقسام التي سادت لسنوات ورتبت اعبـاء                
جسيمة على كاهل ابناء الشعب الفلسطيني ومعاناة قاسية له، مثلما شكلت ذريعة تم توظيفها للمماطلة في                

سياق اقليمي يؤدي الى احالل السالم الشامل طبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة           انجاز حل الدولتين ضمن     
  .ونوه وزير الخارجية بالدور المصري في انجاز هذا االتفاق. ومبادرة السالم العربية

  29/4/2011، الرأي، عّمان
  

   فتح نافذة إتصال مع حركة حماس وقطر..األردن والخيارات اإلضطرارية": القدس العربي" .51
ال مساحة كبيرة أردنيا للخيارات اإلستراتيجية فالدبلوماسية األردنية إكتفت بعـد  : عمان ـ بسام البدارين 

 عن ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس بالحـد األدنـى مـن              رتمكن مصر الجديدة من نفض الغبا     
ادة في حركة حماس    اإلختراق اإلقليمي، فتوازنت الحركة المصرية مع أول إتصال نادر منذ سنين بين ق            

  .والسلطات األردنية
وهو تواصل تكتيكي تم الحفاظ عليه في الكواليس وتزامن مع اإلفراج عن ثالثة سجناء من أبناء حركـة                  
حماس أمضوا عقوبتهم في السجن األردني على خلفية ما عرف محليا بإسم قضية تخزين سالح حمـاس                 

  .2006عروف البخيت عام وهي قضية ظهرت في عهد الحكومة األولى للرئيس م
واليوم تفتح حكومة األردن نافذة صغيرة أمام خالد مشعل الزعيم السياسي لحركة حماس يطل منها ممثل                

  .الحركة األزلي في عمان الشيخ محمد نزال وغيره دون ان يكشف عن هوية اإلتصاالت ونوعها
ها أسباب أردنية داخلية وليست إقليمية      ال ليس نوعيا فمعادلة القطيعة مع حماس ل       حوهذا التطور بطبيعة ال   

فقط لكن بوضوح يمكن مالحظة ان النافذة األردنية الصغيرة فتحت قليال عندما فتح قادة مصر الجدد كل                 
األبواب والنوافذ أمام السلطة الفلسطينية وحركة حماس أيضا وبطريقة كان يمكن ان تفعلها عمـان لـو                 

  .أل الفراغات في الدور اإلقليميتوفر في حكومتها مطبخ سياسي حقيقي يم
عموما حصل األسبوع الماضي تواصل وليس تقاربا بين حماس وعمان عبر الشيخ نزال وغيره وذلـك                
بعد أسابيع من تجاهل إتصال هاتفي حصل بين خالد مشعل ورئيس مجلس األعيـان األردنـي طـاهر                  
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نريد قناة إتصال بكم    .. ل ما يحصل  يا رجل من غير المعقو    : المصري قال فيه األول للثاني ما مضمونه      
  .فقط قناة إتصال ليس أكثر

ال جديد على ملف حماس وأنت شخـصيا قنـاة          : عندما نقل المصري األمر للمستويات المرجعية قيل له       
اإلتصال المتاحة أمامهم، لكن المصري نفسه ال يتحمس للفكرة ويؤيد قناة إتصال رسمية ودائمـة يمكـن        

لن تحظى حماس بقناة إتـصال إال عنـد         : وقبل ذلك جددت عمان شرطها االزلي     خاللها تبادل الرسائل    
  . بالمئة بأنه ال خطط لديها للعمل على األراضي األردنية او إنطالقا منها100التأكد و

فثمة متغيرات في المشهد اإلقليمي حيث خالد مـشعل المـواطن           ' يتلين'ويبدو اآلن ان الموقف األردني      
جنسيته ونفي من بلده ومنع من زيارتها سيكون ضيفا موازيا للرئيس محمود عباس             األردني الذي سحبت    

  .على القاهرة برعاية المجلس العسكري الحاكم في مصر
واإلحتماالت على الجبهة السورية تضغط بشدة على صانع القرار األردني فسيناريوهات عمان تحـاول              

 للحظة فوضى سورية تطال شظاياها الجميع وأحد كبـار  التهيؤ مع الالعبين الدوليين واإلقليميين المهمين     
ـ      الشظية األهم قد تكون إضطرار الجميـع للبحـث         : 'القدس العربي 'المسؤولين في المربع األردني قال ل

عن مالذ جديد لقادة حركة حماس في دمشق خصوصا بعد إتفاق المصالحة بين عباس ومشعل ودخـول                 
  .لسطينية حيز التنفيذإستراتيجية أوروبا بخصوص الدولة الف

ومن الواضح ان الشظايا السورية التي تثير إهتمام األردنيين وقلقهم ال تقف عند هذا الحد فعدوى الثورة                 
وصلت لبوابة المملكة الشمالية والحاجة ملحة جدا لخطوة لم تكن مطروحة سابقا وهي تشكيل لجنة لتغيير                

  .وتعديل الدستور ألول مرة
ومي مع تداعيات وشظايا المشهد السوري فدرعا المحاصرة والحدود المغلقـة مـن             واليوم ثمة إشتباك ي   

لذلك نظم أهالي مدينـة الرمثـا األردنيـة         .. الجانب السوري هما رئتان يتنفس منهما أهل شمال األردن        
 أهل درعا وبالتالي لصالح مصالحهم اإلقتصادية وحدة الموقف دفعت          مسيرة نادرة طالبت بالتدخل لصالح    

العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني لتأجيل زيارة كان مقررا له ان يقوم بها إلى مدينة الرمثـا الثالثـاء                
الماضي فقد أصبح واضحا ان الزيارة صعبة لمنطقة متداعية بالسخونة مع المشهد السوري فـي سـهل                 

  .مشترك والتاريخي بين األردنيين والسوريينحوران ال
وطريقة اإلتصال الوحيدة المتاحة اليوم ألهالي درعا فقط عبر الشرائح الخليوية األردنية الموجودة بـين               
سائقين وتجار من البلدين ويوميا يتسلل للجانب األردني بعض أبناء درعا للتواصـل مـع اإلعـالم او                  

  .تخفيف الحصار عليهملمناشدة الملك األردني التدخل ل
وذلك ال يعني إال ان السخونة التي تجتاح الشارع العربي إقتربت كثيرا اليوم من الثوب األردني فتطلـب       
األمر إجراءات سريعة ومتسارعة كان من بينها فتح القناة القطرية المغلقة منذ سنوات وإعادة النظر علنا                

عن بديل للغاز المصري المتوقف إما من قطر او مـن  بالدستور وفتح نافذة صغيرة لقادة حماس والبحث      
الجزائر مع األهم وهو التركيز المشدد على مراقبة ما يجري في الواجهة الشمالية حيـث توجـد ثـورة                   

  .شعبية وليست حربا كتلك التي حصلت شرقا في العراق
  29/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  اسي على ذوي االحتياجات الخاصةيوزع مساعدات وكر" 13غزة " األردنيالمستشفى  .52

 امس، كراسي متحركة وادوات     13وزعت طواقم المستشفى الميداني العسكري االردني غزة        : بترا-غزة
  .مساعدة ومساعدات غذائية وحليب اطفال على مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة

بمدينة غزة بمناسبة يوم الطفل     جاء ذلك خالل احتفال نظمته الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين في مقرها            
وقال قائد المستشفى ان هذه المبادرة جاءت كحلقة متواصلة مـن حلقـات الـدعم األردنـي                  .الفلسطيني

واشار الى ان المستشفى الميداني العسكري االردني استطاع منذ اقامته في            .الموصول ألبناء قطاع غزة   
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قارب النصف مليون مواطن غزي واجـراء مـا          لغاية االن من معالجة ما ي      2009قطاع غزة من عام     
  .يقارب من عشرة آالف عملية جراحية مختلفة

  29/4/2011، الدستور، عّمان
  

   مصر ستتخذ خطوات مهمة تساعد على تخفيف حصار قطاع غزة: العربينبيل .53
أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن مصر ستتخذ خطوات مهمة تساعد على تخفيـف حـصار                

  .زة خالل األيام القليلة المقبلة، وأن األوضاع في غزة ستتغير جذرياقطاع غ
وقال العربي في تصريحات لقناة الجزيرة أمس إن معبر رفح سيفتح بشكل كامل، معتبـرا أن الـسياسة                  

وأضاف أن مصر لن تقبل ببقاء معبر رفـح مغلقـاً، وهـو              ".أمرا مشينا "القديمة بهذا الخصوص كانت     
  .كان القطاع على العالم الخارجيالمنفذ الوحيد لس

واحد، وعلينا جميعاً أن نقف صفاً واحـداً فـي          "ونبه إلى أن األمن القومي المصري واألمن الفلسطيني         
  ".مواجهة الظروف الراهنة، وما حدث مع غزة سابقاً أمر شائن وغير مقبول

اً العرب إلى تحمل مـسؤولياتهم      وأكد العربي أن مصر لن تتجاهل المعاناة اإلنسانية لسكان القطاع، داعي          
وفي وقت سابق أمس، دعت جماعة اإلخوان المسلمين بمصر المجلس العـسكري             .تجاه قضية فلسطين  

لفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين بقطاع غزة، والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة في منطقة                 
  .رفح المصرية

  28/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  المصالحة الفلسطينيةتفاق امنيا للمساعدة في تنفيذ أ ترسل فريقا مصر: ويترزر .54
 يوم الخميس لرويترز ان مصر سترسل       "طلب عدم الكشف عن هويته    " قال مصدر امني مصري      :القاهرة

  .فريقا امنيا الى قطاع غزة للمساعدة في تنفيذ اتفاق للمصالحة توصلت اليه حركتا فتح وحماس
وتوحيد قوات االمن في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس شرط رئيسي لنجـاح               واعادة هيكلة   

االتفاق الذي رعته القاهرة يوم االربعاء ويستهدف تجاوز الخالف الـذي عرقـل المـسعى الفلـسطيني                 
  .لالستقالل

 توضيح  وقال ان الفريق االمني سيسعى لدمج قوات االمن التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة لكنه رفض              
  .كيفية حدوث ذلك

ويتضمن االتفاق انشاء قوة امن محترفة ومستقلة عن الفـصائل يـشرف عليهـا المجلـس التـشريعي                  
  .الفلسطيني

وكما حـدث   . وقال مصدر امني اخر ان الفريق االمني سيضم مختصين من عدة افرع بالجيش المصري             
  . عمل الفريق االمني في غزة ستشرف المخابرات المصرية على2007في مهمة سابقة انتهت عام 

 29/4/2011 ، رويترز
 

  الفلسطينية تكشف التفاصيل المصرية حول التوقيع األولي للمصالحة "قدس نت" .55
, كشفت مصادر فلسطينية مطلعة على سير اإلتفاق المبدئي بين فتح وحماس إلتمـام المـصالحة            : القاهرة

بعد سلـسلة   , السريع الذي تم بعيداً عن وسائل اإلعالم      التفاصيل الدقيقة حول خبايا اإلتفاق      , اليوم الخميس 
  .جوالت سابقة على مدار السنوات واألشهر الماضية

ـ         إن التداعيات في   :" , "وكالة قدس نت لألنباء     " وقالت المصادر التي فضلت عدم اإلفصاح عن هويتها ل
  ".ن قبل حركة حماس سوريا ومصر لعبت دوراً رئيسياً في تسريع التوقيع على الورقة المصرية م
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وأكدت المصادر ذاتها أن مشاورات وإتصاالت مكثفة جرت من قبل أطراف فلسطينية وأخـرى عربيـة       
ال سيما بسبب األوضاع المتوترة في الوطن العربي وخاصـة          , للتسريع في التوصل إلى إتفاق المصالحة     

  .سوريا الشقيقة
المصالحة بصفتها الجهة التي تـدير قطـاع        وأوضحت المصادر أن القاهرة إشترطت على حماس إتمام         

التي كانت ممنوعة في عهد نظام الـرئيس        , ليتسنى لها تقديم التسهيالت الالزمة    , غزة في الوقت الراهن   
  . يناير25محمد حسني مبارك التي أطاحت به ثورة 

ـ             معبر رفح بصورة   فتح  ( ولفتت إلى أن القاهرة أبلغت حماس نيتها تقديم العديد من التسهيالت المتمثلة ب
إدخال األمـوال   , رفح الحصار , إعادة فتح القنصلية المصرية   , إدخال كافة مواد البناء عبر المعبر     , دائمة

بما في ذلك رفع الحظر المفروض على حركة تنقل قيادات حماس مـن             , المطلوبة إلعادة إعمار القطاع   
  ).وإلى قطاع غزة

ح وحماس أن تعاملها لن يتغيـر مـع غـزة وأن تلـك              القاهرة أوضحت لقيادات فت   : "وأضافت المصادر 
  ".التسهيالت مرهونة بالتوافق الداخلي وتطبيق إتفاق المصالحة بين الطرفين

ال سيما وأن   , وأردفت المصادر الوضع السوري حالياً يضفي نوع من المصارحة على الساحة الفلسطينية           
  .تداعيات في سوريا ستنعكس سلباً على الفصائل الفلسطينية

مـشيرة إلـى أن مـشاركة       , وتطرقت المصادر إلى مسألة حكومة الكفاءات الوطنية التي ينوى تشكيلها         
وأن برنامج الحكومة السياسي وكافة التفاصيل المتعلقة بالحكومة        , حماس فيها ستتم وفق التوافق الوطني     

  .ستكون محض التوافق والمناقشات بين الفصائل
  29/4/2011، وكالة قدس نت

  
   تصريحات حاخام الخليل داف ليئور فاشية:صبيح .56

وصف األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة          :  أيمن عيسى  -القاهرة  
العربية السفير محمد صبيح تصريح الحاخام داف ليئور حاخام الخليل وكبير حاخـامي التيـار اليمينـي          

إن الحل الوحيد لحل مشكلة البدوالعرب، هو طردهم من إسرائيل          " المتطرف في إسرائيل والذي قال فيه       
  .بالتطرف األعمى الخطير" وترحيلهم إلى موطنهم األصلي بالمملكة السعودية 

هذا التصريح من هذا الحاخام المتطرف العنصري يأتي ضمن سياق حملة           " أمس"الوطن"وقال صبيح لـ    
كومة اإلسرائيلة، وبشكل خاص مـن وزيـر خـارجيتهم          يمينية فاشية تجتاح إسرائيل، وبتشجيع من الح      

افيجدور ليبرمان حول تهجير الفلسطينيين من بالدهم قسرا، األمر الذي ينتهك كافة القوانين والمبـادىء               
  ".العالمية ويتسبب في حالة من الفوضى واالضطراب بالمنطقة

  29/4/2011، الوطن اون الين، السعودية
 

   في مواجهة محاوالت تعطيل المصالحةعباس تدعم مصر: سفير مصر في رام اهللا .57
الـسفير  أن   ،عبـد الـرؤوف ارنـاؤوط     عن مراسلها   القدس   من    29/4/2011،  األيام، رام اهللا  ذكرت  

ـ             دعم مصر للـرئيس    " األيام"المصري لدى السلطة الوطنية في رام اهللا ياسر عثمان، أعلن في تصريح ل
ية التي تحاول التدخل لتعطيل عملية المصالحة تحت ذرائع         في مواجهة المحاوالت الخارج   "محمود عباس   

خالل الفترة القريبة المقبلة ستكون هناك إجراءات جديـدة وجذريـة           "، معلناً في الوقت نفسه أنه       "مختلفة
  ".لتسهيل الحركة على معبر رفح

النقسام وترى  تعرب مصر عن تقديرها البالغ لجهود الرئيس محمود عباس إلنهاء ا          : "وقال السفير عثمان  
  .أن مبادرته قد فتحت الطريق أمام االنفراجة األخيرة التي أدت إلى توقيع اتفاق المصالحة
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وأعلن السفير المصري أن الفترة ما بعد توقيع اتفاق المصالحة ستشهد تنسيقاً مـع القيـادة الفلـسطينية                  
ساعدة في عملية إعادة تأهيل     وقال بشأن وصول وفد أمني مصري إلى غزة للم        . لوضع آلية تنفيذ االتفاق   

كل هذا سيتم تحديده بعد التوقيع الشامل لعملية المصالحة، األسبوع المقبل،           : "وبناء األجهزة األمنية هناك   
وستكون هناك جلسات عمل وسيكون هناك تنسيق واستشارة مع القيادة الفلسطينية وكل شـيء سـيكون                

التنفيذ، ولن يتم اتخاذ أي قرار إال بالتنسيق والتشاور مع          ضمن التنسيق مع القيادة الفلسطينية لوضع آلية        
 ".القيادة الفلسطينية

 قـال   ،السفير عثمان أن   ،جنينمن   28/4/2011،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية      وأضافت
تليهـا  إن بالده تعتبر أن الخطوة األولى للتحرر الفلسطيني كانت في إنجاز المصالحة، وأن الخطوة التي                

، وإقامة الدولية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها      1967هي إنهاء االحتالل عن كافة األراضي المحتلة عام         
  .القدس الشريف

ـ     ، خالل افتتاحه جمعية الصداقة الفلسطينية المصرية فـي جنـين اليـوم             'وفا'وأشاد عثمان، في حديث ل
الذي يدل على قيادتـه     'أجل إنهاء االنقسام،    الخميس، بشجاعة الرئيس محمود عباس وقراره الوطني من         

  .، وهنأ الشعب الفلسطيني بهذا االتفاق'الشجاعة والحكيمة
سنواجه في الفترة المقبلة بعض العقبات تجاه اتفاق المصالحة؛ ولكن بإرادة وعزيمـة األطـراف               ': وقال

  .'بل بوحدة فلسطينية متينةالفلسطينية سيتم المضي قدما من أجل الوصول إلى استحقاقات شهر أيلول المق
 

   واألردن"إسرائيل"لـمصر غير ملزمة بتعويضات عن توقف الغاز : وزير البترول المصري .58
كشف وزير البترول المصري عبد اهللا غراب أن بالده غير ملزمة بدفع أي تعويضات مقابل               : )أ.ب  .د  (

  .واألردن ” اإلسرائيلي“توقف إمدادات الغاز للكيان 
نشرتها أمس أن السبب في ذلك يرجع ألن ما حـدث           ” الشروق“ في تصريحات لصحيفة     وأوضح الوزير 

  . ” حالة طارئة“يعد 
 29/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  نقل القضية الفلسطينية لمرحلة جديدةوخبراء وسياسيون مصريون يتوقعون نجاح المصالحة  .59

، وأكـدوا   ”حمـاس ”و” فـتح “ة بـين    توقع خبراء وسياسيون مصريون النجاح التفاق المصالح      : القاهرة
أن هذا االتفاق من شأنه نقل القضية الفلسطينية إلى مرحلة جديدة، ووصف هـؤالء االتفـاق                ” الخليج”ل

  . يناير25بثمرة ثورة 
وقال الخبير بمركز األهرام للدراسات االستراتيجية الدكتور عماد جاد إن الذي دفع إلى توقيع االتفاق                -

ية لكال الطرفين ومن بينها تغير السياسات الخارجية لمصر، بعد رحيل الـرئيس             هو الحسابات الموضوع  
ووصف جاد توقيع االتفـاق     . ” إسرائيل“السابق حسني مبارك وما ظهر من بوادر توتر في العالقة مع            

” إسـرائيل “باإلشارة التي تقطع الطريق أمام األحاديث التي كانت تؤكد أن مصر تنسق الخطـوات مـع           
  .قبل اإلسهام في إحداث أي مبادرة تقارب فلسطيني فلسطينيوأمريكا 

عبد المنعم المشاط إن االتفاق تصاحبه احتماالت كبرى        . وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د         -
خطراً تجاه الفلسطينيين بعـدما خيـر رئـيس الـوزراء           ” إسرائيلياً“من النجاح، خاصة أن هناك تحدياً       

أعتقد “وأضاف  . ” إسرائيل”و” حماس“نيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين        ب” اإلسرائيلي“
  .”الفلسطيني  الفلسطيني“أن وساطة المجلس األعلى للقوات المسلحة قد تنهي حقبة من الصراع 

 حسن أبو طالب إن الظرف الراهن     . وقال مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية د          -
وما يشهده من تغيرات في المشهد السياسي العربي واإلقليمي دفع حركتي فتح وحماس إلى االحتكام إلى                
صوت العقل وتأكيد المصالح العليا للقضية الفلسطينية خاصة مع شعور الحركتين بأن مصر تغيرت في                
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ي والسيما في القـضية     ما يتعلق بأولويات سياستها الخارجية، وباتت تؤكد أهمية عروبتها ودورها الرياد          
  .الفلسطينية التي دفعت كثيراً من أجلها

  29/4/2011، الخليج، الشارقة
  

   بالقدس"إسرائيل"قطر ترفض التدابير غير القانونية التي تتخذها  .60
 فـى   "إسرائيل"أعربت دولة قطر عن رفضها القاطع للتدابير غير القانونية التى تتخذها             :قنا - نيويورك

لمحتلة، ومحاوالتها تغيير الهوية العربية للمدينة وتكوينها الديمغرافي ومركزها القانوني          القدس الشرقية ا  
  .وطابعها الديني

وأكدت دولة قطر، فى كلمة ألقاها سعادة السفير ناصر بن عبد العزيز النصر المندوب الدائم للدولة لدى                 
لحالة فى الشرق االوسط، بما في ذلـك        األمم المتحدة أمام اجتماع المناقشة المفتوح لمجلس االمن حول ا         

قضية فلسطين، أن جميع هذه المحاوالت الغية وباطلة وال أثر لها، ويجب على المجتمع الدولى التعبيـر                 
عن رفضه لمحاوالت الحكومة االسرائيلية المساس بالمقدسات االسالمية والمسيحية، وهدم منازل المدينة            

  . بهدف تهويد المدينةوطرد سكانها العرب منها وسحب هوياتهم
  29/4/2011، الشرق، الدوحة

  
   يرحبون بالمصالحة الفلسطينيةمصرفي ن واإلخوان المسلم .61

جماعة اإلخوان المسلمين بمصر الدكتور محمد بديع في بيانـه األسـبوعي باتفـاق           لرحب المرشد العام    
) حمـاس (قاومة اإلسـالمية    والم)فتح(المصالحة الذي تم توقيعه بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني          

  .برعاية مصرية
 28/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "إسرائيل" لـيطالبون بوقف تصدير الغاز مصرفي ن واإلخوان المسلم .62

 في بيان لها حكومة الدكتور عصام شرف إلى تشكيل           في مصر  دعت جماعة اإلخوان المسلمين   : القاهرة
المصري للكيان الصهيوني لتصحيح خطيئة النظام السابق فـي         لجنة مختصة لدراسة وقف تصدير الغاز       

إمداد العدو الصهيوني المتربص بالغاز المصري، ولتأكيد التضامن مع شعب فلسطين المحاصـر فـي               
  .الضفة الغربية وقطاع غزة 

 29/4/2011، الخليج، الشارقة
 

  حزب الوفد العربي المصري يرحب بتوقيع المصالحة الفلسطينية .63
برئاسـة  ه   تقرر تـشكيل   الذي  العربي أعرب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد       : الدهب جمال أبو 

 عن تأييده لتوقيع اتفـاق المـصالحة بـين فـتح            ،مصر لإلشراف علي تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية      
فـد  كما رحب بتعزيز العالقات بين الو     . وحماس مؤكدا إن ذلك يعد خطوة مهمة لحل القضية الفلسطينية         

جاء ذلك خالل زيـارة     . وحركة فتح والحواصل بين لجان الشباب والمرأة واإلعالم في الحزب والحركة          
  .وفد حركة فتح لمقر حزب الوفد أمس

 29/4/2011، األهرام، القاهرة
  

  المجتمع الدولي يتلقى خبر المصالحة الفلسطينية بين الترحيب والمعارضة .64
مـصادر أميركيـة    ، أن    جويس كرم  نقالً عن مراسلتها  شنطن  وا، من   29/4/2011،  الحياة، لندن  ذكرت

، أن خطوة المصالحة ستعزز موقع الرئيس محمود عباس وموقفه التفاوضـي            »الحياة«موثوقة أكدت لـ    
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 أوبامـا وخطابـه      الرئيس األمريكي بـاراك    أمام االدارة األميركية، وبالتالي ستضع ضغوطاً أكبر على       
عملية السالم قبل زيارة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتانيـاهو           المنتظر في شأن الشرق األوسط و     

  .وخطابه امام الكونغرس خالل ثالثة أسابيع
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، إنـه          ورحبت باريس أمس باتفاق المصالحة،      و

كنـه قـال ان بـالده تـشجع     ليس لدى الفرنسيين عناصر محددة في شأن مضمون اتفاق المـصالحة، ل          
رداً على مطلب شرعي للفلسطينيين، وينبغي أن يكون هدفها تسهيل إنـشاء دولـة           «المصالحة باعتبارها   

للعمل مع حكومـة    «وأكد استعداد بالده    . »فلسطينية سلمية وديموقراطية تتعايش بسالم وأمن مع إسرائيل       
يعود لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية أمـر       وحدة وطنية تلتزم العمل ضد العنف ومن أجل اتفاق سالم           

  .»التفاوض في شأنه وإبرامه مع إسرائيل
 عـن ترحيبهـا باتفـاق       أعربت روسيا   ، أن  وكاالت ، نقالً عن  29/4/2011،  الخليج، الشارقة وأضافت  

ونقلـت وكالـة أنبـاء      . المصالحة الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس إلنهاء االنقـسام الفلـسطيني           
شعرنا بارتياح كبير لدى سـماعنا بهـذه        "الروسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القول        " كسانترفا"

تـسعى  . وأضاف أن بالده تأمل في أن يسهم االتفاق في تحقيق االستقرار بالمنطقـة              " . الخطوة المهمة 
  .روسيا منذ سنوات للقيام بدور سياسي مهم في الشرق األوسط 

اتفاق المصالحة الفلسطينية، إال أنه شدد علـى        " دراسة تفاصيل "أنه بحاجة إلى    وأعلن االتحاد األوروبي،    
وقال مايكل مان، المتحدث باسـم مـسؤولة الـشؤون          . رغبته في أن تكون فتح اليد العليا على حماس          

دعونا دوماً إلى المصالحة والسالم تحـت قيـادة الـرئيس           "الخارجية باالتحاد األوروبي كاثرين أشتون      
يني محمود عباس إلنهاء االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما شددنا مراراً على الحاجـة                الفلسط

علينا اآلن دراسة تفاصيل االتفاق، مـع العلـم بـأن           "وأضاف مان   " . إلى األمن واالستقرار في المنطقة    
  " .أشتون ستتحدث مع الشركاء في االتحاد األوروبي والمنطقة خالل ساعات اليوم

ال وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله في برلين، أمس، إن حماس ال يمكن أن تصبح شـريكة                  وق
هذا سيظل مبـدأ    "في الوجود، وأضاف    " إسرائيل"في الحوار بالنسبة إلى ألمانيا طالما أنها تشكك في حق           

لحلفاء بشأن الموقف   وذكر أن حكومة بالده ستدرس بعناية اتفاق المصالحة وستنسق مع ا          " . بالنسبة إلينا 
  . بشأنه 

 
  لى دولة فلسطينيةإلتوصل ل يجب استغالل المصالحة: وروبيالبرلمان األ في  المشرقمجموعة .65

 رئيس مجموعة المشرق في البرلمان االوروبي ماريو دافيـد، فـي مـؤتمر              قال:  تغريد الرشق  -عمان
في مـا يتـصل     ، أنه    فرونيتسكا صحافي عقده أمس، بحضور سفيرة االتحاد األوروبي في األردن يؤانا         

بالمصالحة بين فتح وحماس، قال إن االتحاد األوروبي رحب بهذا االتفاق، داعيا جميع االطراف المعنية،               
وخصوصا االسرائيليين، الى استغالل هذه الفرصة الجديدة لتحقيق تقدم في العملية السلمية والتوصل الى              

 استهجانه لتصريحات وزير الخارجية اإلسـرائيلية أفيغـدور   ايجاد دولة فلسطينية ذات سيادة، معبرا عن   
  ".ال اذكر انني توافقت على اي شيء قاله ليبرمان" ليبرمان عن المصالحة، ومضيفا 

،التـي  "الفلـسطينية االسـرائيلية   "وعبر عن شديد أسفه ألن اوروبا ال تلعب دورا اكبر في عملية السالم              
  .المنطقة بل للعالم كلهوصفها بالقضية المهمة ليس فقط ألمن 

 دولة من   27أعتقد ان   ) دولة فلسطين (، قال في حالة     "الدولة الفلسطينية "وحول موقف االتحاد من إعالن      
رغم ان القرار يصدر من كل دولة لوحدها، اال اننا نأمل ان يكـون              "، مضيفا   "دول االتحاد ستعترف بها   

  ".الموقف موحدا في االعتراف بها
29/4/2011، الغد، عّمان  
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   ماليين دوالر مساعدات مباشرة لألسر الفلسطينية األكثر فقراًعشرةالبنك الدولي يمنح  .66
 5500 ماليين دوالر لمـساندة نحـو        10وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على منحة قيمتها         : واشنطن

  .أسرة من أشد األسر الفلسطينية فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة
 نسخة منه، أن برامج التحويالت النقدية التي يساندها البنـك           "وفا"دولي، في بيان وصلت     وأوضح البنك ال  

تعتبر من المصادر الرئيسية لمساعدات الطوارئ التي تُقدم في الوقت المناسب لألسر المعرضة للمعانـاة          
  .بالضفة والقطاع

29/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  باريس يدعو إلى االعتراف بالدولة الفلسطينيةرئيس بلدية  .67
 رئيس بلدية باريس والقيادي في الحزب االشتراكي الفرنسي برتراند دوالنوييه، يوم الخميس             قال: باريس

آمل أن تعترف فرنـسا وأوروبـا بالدولـة         "في تصريحات إعالمية له حول األوضاع في العالم العربي          
، واعتبـر أن هـذا      "ية لالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة      الفلسطينية، في إطار الجهود الدول    

  ".االعتراف سيسهل عملية السالم، خاصة أن الشعب الفلسطيني ال يجد أي أفق أمامه في الوقت الراهن
يتعرض لإلهانة والمعاناة، وبأن االستيطان اإلسـرائيلي فـي الـضفة           "وشدد على أن الشعب الفلسطيني      

دس الشرقية هو جريمة ضد السالم، والحكومـة اإلسـرائيلية تعمـل كـل جهـدها لوقـف           الغربية والق 
  ".المفاوضات

29/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  المساعدات العسكرية األمريكية للكيان تطيل الصراع .68
 في ميزانياتها، وتستطيع    تستطيع الواليات المتحدة، أن يكون لديها أزمة مالية، وتستطيع أن تجري خفضاً           

أن تتخذ إجراءات تقشفية إذا لزم األمر، ولكنها ال تستطيع أن تمّس المليـارات الـسنوية الثالثـة مـن                    
، والتي تُصرف برمتها تقريباً على التسلح، بما لذلك من أثـر            ”إسرائيل”الدوالرات التي تقدمها مساعدة ل    

ى للسالم، على الرغم من أن تحقيق السالم في المنطقة،          واستخفافها بأي مسع  ” إسرائيل“في تعزيز تعنّت    
  .هو أحد األهداف األمريكية المعلنة

، أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيـامين نتنيـاهو، شـكر            )16/4/2011(ذكرت وكاالت األنباء    
ي ، في الوقت الذ   ”تل أبيب “ على المصادقة على مساعدة عسكرية جديدة ل         4،/16واشنطن، يوم السبت    

  .يحتج فيه األمريكيون على اإلنفاق العسكري للحكومة األمريكية
مـساعدات  ” إسرائيل“وكان الكونغرس قد أقّر هذا األسبوع، مشروع قانون خاص بالميزانية يخول منح             

 ماليين دوالر إضافية لمساعدتها في امتالك أربع بطاريات جديـدة           205عسكرية، تحصل بموجبها على     
  .قبة الحديديةال“من نظام صواريخ 

وكان تم نشر بطاريتين، تحوي كل منهما عشرين صاروخاً، في األسـبوع الماضـي، أثنـاء عـدوان                  
  .على قطاع غزة” إسرائيل“

، الذي يستقي معلوماته من إحصاءات تنـشرها        ””إسرائيل“ويبونْز تو   “وجاء في تقرير منشور في موقع       
واتحـاد العلمـاء    ) بتـسيلم (” اإلسـرائيلية “ان  على شبكة اإلنترنت، منظمات مثل منظمة حقوق اإلنـس        

 مبلغ  2009 إلى ،  2000في السنوات المالية من     ” إسرائيل”األمريكيين، أن الواليات المتحدة خصصت ل     
 مليار دوالر في التمويل العسكري األجنبي، وهو البند الرسمي الخاص بالمساعدة العـسكرية              24 .099

قرير أن الواليات المتحدة، وبأموال دافـع الـضرائب األمريكـي،           وجاء في الت   .في الميزانية األمريكية  
 سالحاً، وما يتعلق بها مـن المعـدات إلـى           670903390أو سلّمتْ أكثر من     / أو دفعتْ ثمن  / رخّصت
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 مليار دوالر من خالل ثالثة برامج رئيسية لتحويل األسلحة، خالل تلك المدة             18 .866بقيمة  ” إسرائيل“
  . ذاتها 

الذي تتركه هذه المساعدات العسكرية الهائلة في السالم في فلسطين والمنطقة العربية، كتـب              وعن األثر   
، وهو محلل سابق    ”اإلسرائيلي“مدير المناصرة الوطنية للحملة األمريكية إلنهاء االحتالل        (جوش روبنر،   

منها (ت المواقع،   ، والمقال منشور في عشرا    )لشؤون الشرق األوسط، في جهاز األبحاث التابع للكونغرس       
  )):22/4/2011(وغريسيف مايند، رذي ب

ألن المساعدة  . على تقصيرها عن إدراك المتاعب المالية الحالية للواليات المتحدة          ” إسرائيل“قد ال تؤاخَذ    
وليس ذلـك   .  في األسبوع الماضي     2011العسكرية األمريكية إليها أبحرت دون أن تُمّس، عبر ميزانية          

ويتابع الكاتـب قـائالً، إن الواليـات        .  مليارات دوالر    3 بلغت المستوى القياسي وهو      وحسب، بل إنها  
 مليون دوالر إضافية، من أجل تدبير اللوازم، وتمويـل األبحـاث            415، بمبلغ   ”إسرائيل“المتحدة زّودت   

ـ  205المشتركة، بما في ذلـك،      ” اإلسرائيلية“وتطوير مشروعات الدفاع الصاروخي األمريكية         ين  مالي
  .الذي تم نشره في اآلونة األخيرة” اإلسرائيلي“دوالر لتمويل نظام القبة الحديدية 

ويقول الكاتب، إن هذه المنظومة المضادة للصواريخ، أحدثت تغييراً ملحوظاً في التوازن االسـتراتيجي              
 من قطاع   في إسقاط صواريخ تم إطالقها    ” إسرائيل“الفلسطيني، عندما نجحت    ”  اإلسرائيلي“في الصراع   

  .غزة في وقت سابق من هذا الشهر
من قبل المجتمع الدولي،    ” إسرائيل“ومع الدعم الدبلوماسي المضمون، بأن تمنع الواليات المتحدة محاسبة          
على تضييق حـصارها    ” إسرائيل“على حصارها غير الشرعي لقطاع غزة، سوف تشجع القبة الحديدية           

، يشعرون بأنهم يتمتعون بحماية إضافية،      ”اإلسرائيليين“تجعل  وتصعيد هجماتها على القطاع المحتل، إذ       
  .وبأنهم في مأمن من الرّد الفلسطيني

ويشير الكاتب إلى أن تمويل الواليات المتحدة لبرنامج القبة الحديدية، ليس إالّ مثاالً واحداً، مـن أمثلـة                  
، على حساب الحرية الفلـسطينية،      ”اإلسرائيلية“عديدة على أن واشنطن، تمنح االمتياز للهيمنة العسكرية         

تتحدى أهـداف الـسياسة     ” إسرائيل“من خالل تحويل األسلحة، ما يوفر حوافز اقتصادية عكسية تجعل           
لألراضي الفلسطينية، وإنهاء العقوبات الجماعية التي تمارسـها        ” إسرائيل“األمريكية، مثل وقف استعمار     

  .حسنة على اتفاقية سالم دائمعلى الفلسطينيين في قطاع غزة، والتفاوض بنية 
بأنها تستطيع  ” إسرائيل“وما دامت األسلحة األمريكية مستمرة في التدفق، كما يقول الكاتب، فسوف تشعر             

إلى مائدة المفاوضات، ومـن     ” إسرائيل“تجاهل مناشدات إدارة أوباما المخففة، ومحاوالتها الفاترة لجلب         
  .طة، سوف يتعزز عبر السنوات المقبلة، كما يقول الكاتب المؤسف أن هذا البنيان من العوامل المثب

وبموجب اتفاق مبرم في عهد بوش، من المقرر أن يبلغ مجموع تحـويالت األسـلحة األمريكيـة إلـى                   
عـن  % 25 بزيادة متوسـطة سـنوية قـدرها         2018 إلى ،  2009 مليار دوالر من سنة      30” إسرائيل“

” إسـرائيل “ عززت الواليـات المتحـدة وضـع         2007هم لسنة ،  ومع مذكرة التفا  . المستويات السابقة   
وانـسجاماً مـع الزيـادات      . باعتبارها أكبر متلقٍّ للمعونة العسكرية األمريكية في هذه العقد من الزمن            

 مليـار   3 .075المقترحة بموجب هذه الترتيبات، حطّم الرئيس أوباما الرقم القياسي، بطلب تخـصيص             
  .”اإلسرائيلية“ لألسلحة 2012،دوالر من ميزانيته لسنة 

، يجعل الواليات المتحدة متواطئة بشدة في       ”إسرائيل“ويقول الكاتب، إن تحويالت األسلحة األمريكية إلى        
 سـنة،   43لتوسيع احتالله العسكري غير الشرعي المـستمر منـذ          ” اإلسرائيلي“كل عمل يتخذه الجيش     

ات التمييز العنصري التي تبطّن موقـف الحكومـة         للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وسياس      
  .إزاء الفلسطينيين” اإلسرائيلية“

 أي الفترة التي حولت أثناءهـا الواليـات         -2009كانون األول   /  إلى ديسمبر  2000أيلول ، /فمنذ سبتمبر 
قـل  ما ال ي  ” اإلسرائيلي“ قتل الجيش    - مليون دوالر من األسلحة      670ما يقارب   ” إسرائيل“المتحدة إلى   
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 طفالً لم يشاركوا في األعمال العدائية، وفق تقـارير منظمـة حقـوق          1128 فلسطينياً، منهم    2969عن  
  .، بتسيلم”اإلسرائيلية“اإلنسان 

 طفالً، بـصواريخ أطلقـت مـن        149 فلسطينياً أعزل، بينهم     446” إسرائيل“وعلى سبيل المثال، قتلت     
. ”إسرائيل“دد وأنواع وقيمة الصواريخ المحولة إلى       وتخفي وزارة الدفاع األمريكية ع    . طائرات عمودية   

 دي،  64 -قرابة مئتي طائرة أباتشي مـن طـراز إيـه إتـش           ” إسرائيل“ولكن الواليات المتحدة أعطت     
 وطائرات عمودية من طراز كوبرا، التي تّم منها إطـالق بعـض هـذه               53 -وسيكورزسكي سي إتش  

  .الصواريخ الفتاكة، على األقل
أن يكون أحد أمثال تلك الصواريخ المزودة من قبل الواليات المتحدة، هو الذي أطلقتـه               ويرجح الكاتب،   

 29 على مخيم جباليا في قطـاع غـزة يـوم            - من طائرة مزودة من قبل الواليات المتحدة         -”إسرائيل“
، إكـرام   )12(، سـمر    )7(، دينا   ) سنوات 4(جواهر  :  فقتل خمس شقيقات   2008كانون األول ،  / ديسمبر

  .، أثناء الهجوم على مسجد مجاور) سنة17(، وتحرير بعلوشة )14(
الستخدام األسلحة األمريكية، في مثل تلك االنتهاكات لحقوق اإلنسان         ” إسرائيل“ويقول الكاتب، إن إساءة     

ضد المدنيين الفلسطينيين، ينبغي أن تكون سبباً لفرض العقوبات على هذه الدولة، بدالً من أن تكون سبباً                 
وقانون السيطرة على صادرات السالح األمريكـي، يقـصر         . دة المساعدات العسكرية المقدمة إليها      لزيا

  .”الدفاع الشرعي عن النفس”و” األمن الداخلي“استخدام األسلحة األمريكية على 
للضفة الغربية الفلسطينية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة،       ” إسرائيل“وتعرف الحكومة األمريكية احتالل     

ه احتالل عسكري أجنبي، وال يمكن تبرير قتل ألوف المدنيين العزل دعماً الحتالل عـسكري، بأنـه                 بأن
  .شرعي من دون تحريف معنى الدفاع عن النفس

يضاف إلى ذلك، أن قانون المساعدات الخارجية األمريكية، يحظر تحديداً، المساعدة األجنبية األمريكيـة              
    وتلّمح . ” االنتهاكات الجماعية لحقوق اإلنسان، المعترف بها دولياً      ينخرط في نمط ثابت من      “إلى أي بلد

 التي نُشرت في اآلونة األخيرة،      2010تقارير وزارة الخارجية الخاصة بممارسات حقوق اإلنسان لسنة ،        
  .لحقوق اإلنسان الخاصة بالفلسطينيين” إسرائيل“ولو بصورة غير شاملة، إلى انتهاكات 

مع تفكير واشنطن برفع سقف الدين، واإلقدام على مزيد من خفض الميزانية لسنة             : ويضيف الكاتب قائالً  
  .”إسرائيل“ ال يمكن االستمرار في تجاهل التكاليف األخالقية والمالية والسياسية لتسليح 2012،

الفلسطيني، وصادقة فـي التزامهـا      ”  اإلسرائيلي“فإذا كانت إدارة أوباما جادة في جهودها لحل الصراع          
معلن بشمولية حقوق اإلنسان، فإنه يجب عليها أن تفيد من التأثير الكبير الذي تملكه الواليات المتحـدة                 ال

  .من خالل برنامج مساعداتها العسكرية” إسرائيل“في 
ويرى الكاتب، أن بوسع الواليات المتحدة، أن تخلق أساساً حافزاً لتحقيق أهداف سياستها الخائبـة حتـى                 

” إسـرائيل “، على األقل إلى أن تحتـرم        ”إسرائيل“ وقف تحويالت األسلحة، إلى      اآلن، وذلك عن طريق   
التزاماتها بموجب القانون األمريكي والقانون الدولي، وتنهي احتاللها العسكري غير الشرعي لألراضـي          

  .نالفلسطينييالفلسطينية، وتتفاوض بنية طيبة على سالم عادل ودائم مع 
  29/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  !إلحاق الدولة بالمستوطنات... صعود مفهوم الضم المعاكس: "سرائيلإ" .69

  أنطوان شلحت
شيئاً فشيئاً بدأ يتبلور لدى بعض النخب في إسرائيل أخيراً مفهوم جديد في شأن التـداعيات الجوهريـة                  

. راطيـة بتاتـاً    إلى أهداف غيـر ديموق     - سّراً أو علناً     -لسيل القوانين التي سنّها الكنيست والتي تسعى        
، وتعـديل قـانون     »قانون المقاطعة «، و   »قانون لجان القبول  «، و   »قانون النكبة «: وتشمل هذه القوانين  
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المواطنة، والمبادرة للتحقيق مع المنظمات اليسارية واألكاديمية، وغيرها مـن القـوانين ومـشروعات              
  .القوانين

الكنيست ضم دولة إسرائيل إلى المستوطنات،      وفحوى هذا المفهوم هو أن المستوطنين باشروا من طريق          
وذلك بعد أن ضاقوا ذرعاً بالجدل اإلسرائيلي الالنهائي في شأن مسألة ضم المستوطنات إلى الدولة، كما                

في بئـر الـسبع،     »  غوريون -بن«يؤكد البروفسور أورن يفتاحئيل، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة          
  .لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة» بتسيلم«والرئيس المشارك إلدارة منظمة 

ينطوي على المغزى الرئيس لدورة     » الضم المعاكس «وفي رأيه، فإن هذا المفهوم الذي تُطلق عليه عبارة          
التي انتهت أخيراً، وتمخضت عن وابل من القوانين والمبادرات التشريعية المـذكورة            ) الشتوية(الكنيست  

  .أعاله
باه في هذا السياق هو أن المبادرين إلى طرح هذه القوانين ولجان التحقيق، وفـي               ولعل ما يسترعي االنت   

إم «، أو زعماء منظمات مثـل       »االتحاد الوطني «و  » إسرائيل بيتنا «مقدمهم أعضاء الكنيست من كتلتي      
وقـد أدرك   . ، يعيشون منذ سنوات طوال في منطقة محتلـة        »معهد اإلستراتيجيا الصهيونية  «و  » ترتسو
 على ما يبدو أن أكثرية الشعب في إسرائيل غير معنية بضم المناطق المحتلة، وغير معنية بدولـة                هؤالء

  .ثنائية القومية ستنبثق عن مثل هذا الضم، الذي ترفضه أيضاً أكثرية الشعب الفلسطيني
بية العظمى  ويظهر أن قالئل فقط قد انتبهوا إلى الجغرافيا السياسية الجديدة التي أخذت تتكشف هنا، فالغال              

من المبادرين إلى هذه القوانين والتحقيقات مؤلفة من مستوطنين يريدون أن يفرضوا على شعب إسرائيل               
منفصلة وغير  «بأكمله مبادئ الحياة في الضفة الغربية وأنماطها، والتي تستند كما هو معلوم إلى قوانين               

فإنه عوضاً عن أن تقوم إسـرائيل بـضم         وهكذا،  . لليهود والعرب، بخالف تام للقانون الدولي     » متساوية
  .تقوم بضم الدولة إليها، خطوة بعد خطوة» المهّودة«، فإن المناطق »المناطق«

الذي يحظر الـدعوة إلـى مقاطعـة مؤسـسات وهيئـات            » قانون المقاطعة «وتوقف يفتاحئيل مثالً عند     
المنـاطق الخاضـعة    « جميـع    يشمل هنا أيضاً  » إسرائيلي«أو  » إسرائيلية«إسرائيلية، علماً أن تعريف     

، فقال إن هذا القانون يضم إسرائيل إلى المستوطنات بصورة قانونية، وليس بـصورة        »لسيطرة إسرائيلية 
كذلك، فإن التعديل األخير لقانون المواطنة، والذي يفرض عقوبـات          . واقعية وحسب كما حدث حتى اآلن     

وفـق  (يل إلى دولة خارجية، يربط عملياً       مشددة على كل من يساعد في نقل مناطق أو أراض من إسرائ           
  .دولة إسرائيل بمناطق المستوطنات) تفسير محتمل

الذي يسمح للبلدات الجماهيرية في إسرائيل بتشكيل لجان قبول مخّولة منع           (» قانون لجان القبول  «كما أن   
، إذ سيتولى   »مناطقال«يدخل إلى القوانين اإلسرائيلية بديهيات      ) األشخاص غير المالئمين من السكن فيها     

المستوطنون بموجبه غربلة وانتقاء الذين يريدون السكن في مستوطنات، حتى لو كانـت قائمـة علـى                 
قد كشف  » بتسيلم«وكان تقرير صدر أخيراً عن منظمة       . أراضي دولة تعود ظاهرياً إلى جميع مواطنيها      

فة الغربية، ويبدو أن أنظارهـا       في المئة من أراضي الض     50أن المستوطنات استولت عملياً على قرابة       
  .تتجه اآلن لالستيالء والسيطرة على مراكز داخل الخط األخضر

وثمة مثال آخر هو ما أعلن عنه أخيراً في شأن إقامة ميليشيات خاصة تهدف إلى حماية أحياء في جنوب                   
س هـذه   ويقف علـى رأ   . المنطقة» تنظيف«ومن أجل   » تهديد الالجئين «مدينة تل أبيب مما وصف بـ       

  .الميليشيات الجديدة باروخ مارزل، أحد زعماء المستوطنين في الخليل
 قومية في قلب أحياء عربية فـي المـدن          -في الوقت ذاته تجرى على قدم وساق حركة استيطان دينية           

  .اإلسرائيلية المختلطة، كما هو حاصل في يافا أو عكا
عة إزاء المواطنين البدو في منطقة النقب، إذ أقدمت         في المقابل، طرأ مزيد من التشّدد على السياسة المتب        

 بيت لمواطنين بدو يقيمون على أراض ورثوهـا مـن آبـائهم             700 على هدم نحو     2010إسرائيل عام   
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وبالتالي، فإن ما نشهده هنا هو استحضار واستيراد إجراءات سيطرة عنيفة، يتسم بها الواقـع               . وأجدادهم
  .اخل تخوم الخط األخضرالقائم في الضفة الغربية، إلى د

ويعتقد هذا األستاذ الجامعي أن المشكلة المركزية هنا ليست المستوطنين، ألن هؤالء يشكلون أقلية ضئيلة               
نسبياً وأيديولوجياً، ومن المنطقي أن تسعى إلى تحقيق أهدافها، إنما المشكلة البنيوية هـي فـي النخـب                  

تشجع من دون توقف أو كلـل نـشاطات المـستوطنين           السلطوية، العسكرية واالقتصادية، التي تدعم و     
فضالً عن ذلك، وربما األهم من هذا كله، هو أن الغالبيـة            . وأعمالهم، والمبادرات والتشريعات القانونية   

  .الصامتة في إسرائيل تقبل من دون أي اكتراث عملية الضم المعاكس هذه
ثـورة  «بق أن وصف هذه الظـاهرة بأنهـا         وأعاد إلى األذهان أن المفكر اإليطالي أنطونيو غرامشي س        

تنتقل خاللها الطبقات الوسطى رويداً رويداً إلى تأييد دعاة الفاشية، وهي عملية تنبع من شـعبوية                » سلبية
وقد انتهت هذه العملية فـي إيطاليـا بكارثـة          . وقوموية وامتيازات اقتصادية، وتشفّ عن انهيار أخالقي      

  . عميقة بعد الحرب العالمية الثانيةوبأزمة» المحور«االنضمام إلى دول 
هي في ذروتها، جنباً إلى جنب تجـّرد شـامل مـن الـصفة              » الثورة السلبية «أّما في إسرائيل فيبدو أن      

اإلنسانية، ومع تغاض تام عن سيرورة جلية للعيان، تحدث عنها أخيراً رئيس الحكومة الـسابق إيهـود                 
فالبديل هو دولـة    ... كم المنتهية إذا لم تقم دولة فلسطينية      دولة إسرائيل ستكون في ح    «أولمرت قائالً إن    

  .»...أبارتهايد على غرار جنوب إفريقيا
  !»مملكة المستوطنين«

وكان عضو الكنيست األسبق والسياسي المخضرم أوري أفنيري قد أشار هو أيضاً إلى أن المفهوم الخفّي                
قـانون  «وأعطـى   . »مملكة المستوطنين « إلى   لسيل القوانين األخيرة في الكنيست هو ضم دولة إسرائيل        

» عـرب «في القانون، كما ال تظهر كلمة       » مستوطنات«مثالً على ذلك، حيث ال تظهر كلمة        » المقاطعة
وعوضاً عن ذلك، ينص القانون ببساطة على أن مقاطعة إسرائيل، الممنوعة وفق هذا             . في قوانين أخرى  

 إسرائيلية في األراضي الفلسطينية التي ينطبـق عليهـا          القانون، تشمل أيضاً مقاطعة مؤسسات ومصانع     
ويشمل ذلك، كما هو معلوم، الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجـوالن، وأن             . الحكم اإلسرائيلي 

ذلك يشكل لب القضية كلها، إذ إن المبادرين يريدون إسكات المطالبة بمقاطعة المستوطنات، التي تحظى               
  .ء العالمبانطالقة في مختلف أنحا

عندما انطلقنا في حملة مقاطعة المستوطنات كان هدفنا المعلن هو رسم خط واضح بـين               «: وزاد أفنيري 
ووفق رأينا، فـإن مقاطعـة      .  وبين المستوطنات  - الخط األخضر    -إسرائيل السيادية بحدودها المعروفة     

غير أن هذا   .  تمييز واضح  المستوطنات تساعد على إعادة الخط األخضر إلى ما كان عليه، وعلى تحديد           
وبذلك فإنه يتعـاون مـع      . القانون يفعل عكس ذلك، إذ إنه يمحو التمييز بين دولة إسرائيل والمستوطنات           

المطالبين بمقاطعة عامة ضد إسرائيل، من منطلق االعتقاد بأن دولة أبارتهايد موّحدة من البحر األبـيض          
  .وقراطية في المستقبلالمتوسط حتى نهر األردن ستشق الطريق إلى الديم

ويتسق ما يقوله يفتاحئيل وأفنيري مع توكيد نخب أخرى أن الخالفات بين اإلسرائيليين في شأن المناطق                
عن قطاع غزة وبعض أجـزاء      » خطة االنفصال «المحتلة قد حسمت لمصلحة المستوطنين، وتحديداً منذ        

  .2005شمال الضفة الغربية في عام 
يـديعوت  «، أحد كبار المعلقـين االقتـصاديين والـسياسيين فـي صـحيفة              ومن هؤالء سيفر بلوتسكر   

 بوصفه أباً روحياً وعملياً     -، الذي يعتقد أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق أرييل شارون           »أحرونوت
 كان مدركاً على نحو جّيد أن المعركة بين اإلسرائيليين فـي شـأن              -لمفهوم االنفصال من جانب واحد      

ناطق المحتلة قد حسمت منذ ذلك الوقت لمصلحة المستوطنين، ولـذا فإنـه بواسـطة إبـراز                 مستقبل الم 
خطة «الصعوبة الكبيرة التي واجهت عملية إجالء بضعة آالف من المستوطنين في قطاع غزة في إطار                

يـة  أظهر للعالم أجمع الصعوبات األكبر التي من المتوقع مواجهتها في حال اإلقدام على عمل             » االنفصال
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يقـصد المـستوطنين فـي الـضفة        (إجالء تشمل أعداداً تفوق عدد أولئك المستوطنين بعشرين ضـعفاً           
  .»)الغربية
ال شك في أن معظم اإلسرائيليين على استعداد في الوقت الحالي للتسليم بإقامة دولة فلـسطينية                «: وتابع

ن السلطة الفلسطينية الحالية، سواء     إلى جانب إسرائيل، غير أن الدولة التي يقصدونها ال تختلف كثيراً ع           
ولعل أكثر ما يدل على هذا القصد هـو أن          . من الناحية الجغرافية، أو من الناحيتين السياسية والعسكرية       

 ألف مـستوطن مـن      200 - 150أقلية من بين اإلسرائيليين وفقاً الستطالعات الرأي العام تؤيد إجالء           
 انسحاب الجيش اإلسرائيلي من قواعده العـسكرية فـي غـور            ، وتدعم )الضفة الغربية (يهودا والسامرة   

إلى بلد يستوعب مئـات     ) المحتلة(األردن، وإقامة خط حدودي جديد في مدينة القدس، وتحويل المناطق           
  .اآلالف من الالجئين الفلسطينيين وخصوصاً من مخيمات لبنان

 عادت أخيراً إلى صدارة الجـدل فـي         وال بّد من اإلشارة أيضاً إلى أن خطة االنفصال عن غزة تحديداً           
 يناير المصرية، ورأى إليـاكيم هعتـسني، عـضو          25ضوء االنتفاضات العربية وخصوصاً إثر ثورة       

الكنيست السابق وأحد زعماء المستوطنين في الخليل، أن مشكالت إسرائيل مع قطاع غزة تفاقمت بسبب               
  .خطة االنفصال

 شأن خطاب الثوار في مصر والذي يؤكد أنه خطاب نظيف من            وأضاف أن االنطباع األولي المتكّون في     
كراهية إسرائيل هو انطباع غير دقيق مطلقاً، ذلك أن متظاهرين كثيرين شددوا على أنه عنـدما يـصبح           
الشعب المصري حراً، فإنه سيقوم بتحرير الفلسطينيين وبتدمير إسرائيل، فضالً عن أن زعيم اإلخـوان               

وال شك في أن احتمـال      . في غزة » حماس«اق السالم مع إسرائيل، ويدعم سلطة       المسلمين يؤيد إلغاء اتف   
تحّول مصر إلى ظهير لوجيستي لكيان حماس في غزة ينطوي على خطر شديد بالنسبة الـى إسـرائيل،        
ويمكن القول إن رئيسي الحكومة السابقين إسحق رابين وأرييل شارون بادرا إلـى إقامـة مـستوطنات                 

وبرأيه، فإن إسرائيل مطالبة اآلن أكثر      . زة بهدف منع حدوث سيناريو من هذا القبيل       يهودية في قطاع غ   
من أي وقت بأن تصوغ إستراتيجيا جديدة في مواجهة مثل هذا التهديد، لكن قبل ذلـك علـى الزعامـة                    
 اإلسرائيلية كلها أن تعترف بأن خطة االنفصال عن غزة وتفكيك المستوطنات اليهودية فيها كانت السبب              

: في العالم ال تزال وحيدة، ووراء ما نجم عن ذلك كلـه وهـو             » إرهابية«المباشر وراء إقامة أول دولة      
؛ تقرير لجنة غولدسـتون؛ حملـة       »الرصاص المسبوك «إطالق الصواريخ على بلدات إسرائيلية؛ عملية       

  .سرائيل وتركيانزع الشرعية عن إسرائيل في العالم؛ قوافل السفن إلى غزة واندالع حرب باردة بين إ
  29/4/2011، الحياة، لندن

  
  فيكتوريو أريغونيالحقيقة الكاملة وراء اغتيـال المناضل االيطالي  .70

  اسماء الغول
   عربية اليقاف سفينة الحرية- ايطالية -جزء من خطة اسرائيلية 

ويـتم  اإلسـرائيلي إلـى األردن،      ' إيرز'أن يتم إرسال جثة محمد بريزات عن طريق معبر بيت حانون            
إرسال جثة المتضامن االيطالي فكتور عن طريق معبر رفح البري إلى مصر ومن ثم إيطاليـا حتـى ال                 
يمر عبر إسرائيل، التي لم يعترف فكتور بها يوما ولم يطأ أرضها، إنما هو اختـصار لتـاريخ وهويـة                    

أوروبيـة قبـل أن     وكان بريزات قد أقام في عدة مدن أجنبية و        ! فكتور المناضل ولتاريخ وهوية بريزات    
يأتي إلى قطاع غزة مع قافلة جورج غالوي، وبحسب مصادر حكومية، فقد حاول البقاء في قطاع غـزة                  
حينها، لكن حكومة غزة لم تسمح له بذلك فغادر، ثم رجع إلى قطاع غزة منذ عام عبـر أحـد األنفـاق                      

حينئذ أنه يعكف على دراسـة      مستخدماً هوية مزيفة باسم محمد حسان، وكانت الحجة التي يقولها ألهله            
  .الهندسة
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وبما أنني لست من النوع الذي يؤمن بالمؤامرات، خاصة لو كان من يحيكها إسرائيل ألننـا اعتـدنا أن                   
نعلق على شماعة االحتالل كل ما يحدث لنا من سيئات، لذلك لزمني األمر أياماً طويلة وساعات أطـول                  

  .دقائه ألتأكد أن وراء مقتل فكتور بالفعل مؤامرة معقدةفي البحث والتقصي والقراءة، والتحدث مع أص
وتبدأ القصة من الجدل الذي أثارته شخصية فكتور نفسها، فهو محط فخر أهل قطاع غزة فقد كان االبن                  
الذي لم ينجبوه، خاصة للصيادين والفالحين الذين كان يخرج معهم إلى المناطق الحدوديـة فـي البـر                  

 بطالً بامتياز، كذلك كان بطالً لكل يسار أوروبا         ISMى المنظمة التي يعمل بها      والبحر، وكان بالنسبة إل   
الذي يقف مع غزة والفلسطينيين لفضح انتهاكات دولة إسرائيل، وكان اإليطالي فكتور بالذات الذي وصل               
إلى قطاع غزة عبر إحدى سفن التضامن رمزا لمحاربة دعاية اللوبي الصهيوني، سواء عبـر األفـالم                 

وثائقية التي شارك بها أو كتابه الذي أصدره عن حرب غزة وتمت ترجمته ألكثر من لغة، أو مقاالتـه                   ال
الدورية في صحف ايطالية، وال نغفل عن ذكر إيمانه وحبه وإنسانيته التلقائية، فقد كان فكتور بكل تلـك                  

لراديكـالي المتطـرف    الصفات هو الشوكة في حلق الحكومتين االيطالية واإلسرائيلية، خاصة اليمـين ا           
  .عموما الذي كشفت تسريبات ويكيليكس مؤخراً أنه هدد فكتور قبل عامين

نشرت الصحف اإليطالية قبل مقتل فكتور بأيام قليلة أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنيـاهو تحـدث                 
لوقف سفينة  هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا برلسكوني، وكان األخير قد وعده بأن يفعل كل ما يستطيعه                

مايو القـادم، وتعتبـر إسـرائيل    /الحرية التي كان من المفترض أن تصل لشواطئ غزة خالل شهر ايار       
العامل المثبت الوحيد لبرلسكوني الذي بدأت فضائحه الجنسية تهز عرشه السياسي، وهو بحاجـة لـدعم                

تحاد األوروبـي الـذي     سياسي قوي، وفي الجانب اآلخر برلسكوني هو الرئيس األوروبي الوحيد من اال           
وعد نتنياهو بأن يوقف السفينة، حيث يعتبر قدوم هذه السفينة في ذكرى االعتداء على سفينة مرمرة أمراً                 

  .محرجا إلسرائيل وهي في حاجة لمن يقف معها لوقف قدومها
 سـنوات   ويعتبر اليسار االيطالي الذي يقف مع فلسطين األقوى أوروبياً، فقد جاء فكتور بسفينة قبل عدة              

وبقي حتى خالل الحرب على قطاع غزة، وساهم في قدوم كل سفينة بعدها، كما كان يساعد في تنـسيق                   
  .قدوم األخيرة، األمر الذي يسبب إحراجا كبيرا للحكومة االيطالية

ارادت إسرائيل تحذير المتضامنين األجانب، خاصة االيطاليين منهم، فقد قامت في بداية العـام الحـالي                
حدى المؤسسات االيطالية بزيارة احد المزارعين بخصوص تنفيذ مشروع يستفيد منه مزارعـو             مديرة إ 

المناطق الحدودية، وكان بصحبتها فكتور وايطاليون آخرون وذلك في أرض المزارع على الحدود مـع               
ـ                 ا الخط األخضر، وما هي إال خمس دقائق بعد مغادرة المديرة حتى تلقت األخيرة مكالمة هاتفية تخبره

بأن المزارع الذي التقته تم قتله برصاصة في قلبه من قبل الجنود اإلسـرائيليين، وكانـت هـذه أولـى                    
الرسائل للمتضامنين، ولكن إسرائيل احتاجت خطة مدبرة ودقيقة أكثر وقوية بحيث تنجح في وقف حدث               

ـ               وا يريـدون   مثل سفينة الحرية، خاصة بعد أن أعطى برلسكوني الضوء األخضر لنتنياهو، ولـم يكون
فضيحة علنية تشبه ما حدث للمتضامنة األمريكية ريشيل كوري، حين دهسها سائق البلدوزر االسرائيلي              

، وكان مقتل فكتور هو الخطة التي اصطادت عدة عصافير بحجر واحد، فقـد              2003في مخيم رفح عام     
لت أكبـر رمـوز     أربكت حدث سفينة الحرية وأجلته، ونجحت في ضرب حكومة غزة مع السلفيين، وقت            

التضامن مع غزة، وهدمت سمعتها التي كانت رمزا لألمن واألمان للمتـضامنين وحتـى للدبلوماسـيين                
األجانب، بل وهدمت سمعة فلسطين في سلسلة حوادث غريبـة اسـتهدفت إنـسانية فلـسطين كدولـة                  

ية، وهنا أقصد مقتـل     ومواطنين، واستخدمت فيها جميعا أياد عربية وفلسطينية ولكن لتحقيق نوايا إسرائيل          
المخرج الفلسطيني في مخيم جنين جوليانو خميس، ومن ثم مقتل المتضامن فكتور، وال ننـسى وقـوع                 

  .حادث تفجير القدس الغامض الذي لم يعلن عنه أحد حتى هذه اللحظة
والذي يعرفني ويعرف مقاالتي متأكد من أنني آخر واحدة قد تدافع عن حكومتي فتح وحماس، بل إننـي                  

عتبر أننا ضحايا لهما بشكل أو بآخر، ولكني هذه المرة أرى أن حكومة غزة بريئـة تمامـاً كحكومـة                    ا
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وحركة من دم فكتور، وما حدث لفكتور لم يأت نتيجة قرار سري أو علني فـي الحكومـة أو حركـة                     
ـ                رف حماس، رغم التقارير التي تحاول تسريبها بعض المصادر للتشكيك في الحكومة، فأي واحد منا يع

أن مقتل أجنبي في قطاع غزة لن يدفع ثمنه سوى الحكومة نفسها، كما أن أية حكومة لديها شكوك فـي                    
المتضامنين األجانب على أرضها مهما كانت طبيعة التهم التي قد تكون موجهة إليهم، فإن أقصى شـيء                 

فبراير مـن   /ي شباط ستفعله هو اعتقالهم والتحقيق معهم، كما حدث مع الصحافي البريطاني بول مارتن ف            
العام الماضي، أو إذا خافت على أمنهم فستطلب منهم الخروج، كما حدث سابقا مع الـصحافية عميـرة                  

  .هاس
وفي رأيي ورأي العديد من المتابعين أن سرعة التصرف العالية والحاسمة تجـاه المتهمـين واسـتجابة                 

زة، الذي طالب هذه األجهزة بعدم      األجهزة األمنية للغضب الشعبي وغضب الشق السياسي في حكومة غ         
التهاون تجاه الحدث يؤكد ما قاله أحد القادة العسكريين في حركة حماس إلحدى وكاالت األنباء العالمية،                
انهم مصدومون تماما بحادثة مقتل فكتور وان ما حدث يشكل لكمة في وجه حكومـة حمـاس بـشقيها                   

ايا المتهمين، كما أن مستويات التهديد األمنيـة تجـاه          العسكري والسياسي، فهي لم تكن على علم أبدا بنو        
استهداف أجانب كانت قبل اختطاف فكتور نائمة تماما، فعادة في حال ارتفاع مستوى التهديد أو األمنـي                 

  .يتم إبالغ الحكومة التي تعمل على إعالم الجهات المعنية لتحذير األجانب
 حكومة غزة تماماً، وذلك بسبب عدد من اإلشكاليات         وفي نفس الوقت ال أرى أن كل هذه المعطيات تبرئ         

التشدد الذي بدأ يتصاعد مؤخرا والعنف الذي واجه حكومة غزة، الشق العلماني الليبرالـي فـي                : أولها
قطاع غزة من مؤسسات ورموز ومبادرات شبابية، مع إغماض العيون أمام نشوء الجماعات اإلسـالمية               

ألمان طالما أنها تحمل لواء االسالم، بل سمحت حتى بوجود قيـادات            المتزمتة في قطاع غزة وإعطائها ا     
  .سلفية في القطاع قادمة من الخارج، في حين كانت الحكومة ذاتها طاردة لقيادات ليبرالية أخرى

واإلشكالية األخرى التي تتحمل حكومة غزة مسؤوليتها هي السكوت عن االنشقاقات العـسكرية داخـل               
 تعبر عن تزمت ديني وسياسي وعنف سلوكي، ما أدى النتمـاء أعـضاء مـن                صفوفها، وهي انشقاقات  

الشرطة لجماعات متزمتة، األمر الذي جعل وزارة الداخلية حين أعلنت عن جائزة المـساك المتهمـين                
على صفحة وزارة الداخلية أن تعلنها لرجالها في سلك الشرطة، األمر الذي يدل على فقـدان الـسيطرة                  

  .لعناصر المخلصة لها والعناصر المخلصة لمجموعات سلفية ومتزمتة منشقة داخلهاوعدم التيقن من ا
 مثل البريزات استغالل نقـاط  - رغم صغر سنه    -وقد سمحت هاتان اإلشكاليتان لعميل دولي غير سهل         

الضعف هذه بحكم قربه وعمله في إحدى الجمعيات اإلسالمية التي ترعاها حمـاس، وتذكيتـه لهـاتين                 
ين، عبر استعطاف كل من المتهمين اآلخرّين لخطف فكتور وهما محمـود الـسلفيتي وبـالل                اإلشكاليت

أبو وليـد   'العمري، عبر استخدام قضية السلفية الجهادية، واللعب على وتر اعتقال الشيخ هشام السعيدني              
بـل  لدى حكومة غزة، ومن ثم تشويه سمعة فكتور لدى هؤالء العناصر وليس بشكل اعتباطي               ' المقدسي

بشكل مقصود وممتد، خاصة في الفترة األخيرة بأن فكتور لديه أجندات تخدم حكومات خارجية ويفـسد                
أهالي القطاع، األمر الذي يؤكد أن خطف فكتور مقصود وجاء بعد رصد ومتابعة، ولم يكن الهدف أبـدا                  

  .هو اختطاف أي متضامن أجنبي
ود السلفيتي الذي يعمل لدى الدفاع المدني الكـائن         استغالل محم : وكانت خطة بريزات التي نفذها كالتالي     

مقابل شقة فكتور عند ميناء غزة، حيث كان السلفيتي صديقا لفكتور واستدرجه لخطفه، وقد رأته إحـدى                 
األجنبيات يتحدث إلى فكتور في ذلك الوقت في الشارع بعد قدومه من رفح، حيث كان في عزاء شـباب                   

كان في طريقه إلى النادي الرياضي حين بلغ الـسلفيتي الخليـة عـن              قتلوا ضحية للعمل في األنفاق، و     
تحركاته، وفي العموم من مالحظاتي عن فكتور أنه كان ال يخاف من التعامل مـع عناصـر الـشرطة،         
وأفراد األمن بل على العكس، فقد كان صديقا للعديد منهم، وتمت عملية االستدراج بالفعـل، وتـم قتـل                   

ية بصحبة فكتور إلى الشقة، أما الفيديو الذي تم تصويره ونشره فقد كان بعـد               فكتور بمجرد وصول الخل   
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مقتل فكتور، ألن فكتور كان ميتاً خالل تصوير الفيديو، فكما قال أحد األطباء االيطاليين بمجرد رؤيتـه                 
ضحا أن   ساعة للحكومة وإال سيقتلوه، مو     30للفيديو ان فكتور كان ميتا في الفيديو الذي أعطوا فيه مهلة            

حركة فكه في الفيديو هي حركة طبيعية تستمر لفترة عند الميت في حال مات مشنوقاً، وهو مـا أكـده                    
الطبيب الشرعي في قطاع غزة بأن فكتور تم قتله خنقاً بحبل بالستيك، إضافة إلى أن رأسه يكـاد يقـع                    

يو كان حتى ال يظهـر موتـه   خالل أقل من ثانية أثناء الفيديو ألنه ميت أصال وأن إمساك رأسه في الفيد    
وكذلك تغطية عينيه، ورقبته كي ال تظهر عالمات خنقه، ويرى الطبيب أن تكرار اللقطة وحركة الكاميرا                

  .هي التي تعطي انطباعا بانه ليس ميتا ولكن هذا ليس صحيحا
، رغـم أن    وحول ما إذا كان الفيديو ينتمي بالفعل إلى حركة سلفية فهذا أمر مستبعد تماما، فهو مفبـرك                

: الفيديو تبنى قضية اعتقال السعيدني ومبادلته بفكتور، ووضع علم الجماعة السلفية وذلك لعـدة أسـباب               
حين نرى حديث السعيدني مع المتهمين أثناء هجوم األجهزة األمنية على المنزل الذي حوصروا به قبـل                 

 بـل يطمئـنهم أن أمـوره خلـصت          أيام قليلة، نرى أنه يوجه إليهم حديثا عاما ال يدل على أنه يعرفهم            
وسيخرج وأنهم يجب أن يسلموا أنفسهم، فكما هو واضح أنه يتكلم إلى أشخاص قـد يكونـون أخلـصوا                   
لفكرته وليس إلى أعضاء من جماعته بالتحديد، إضافة إلى أن الفيديو ال ينتمي بالمطلق لنوعية فيديوهات                

 تلك الفيديوهات ذات تقاليد معينة في تـالوة مقدمـة           أو الجماعات السلفية المتعارف عليها، ألن     ' القاعدة'
وأدعية قبل أن يتم عرض الرهينة التي غالبا نراها تتحرك وتتكلم وال يمسك رأسها أحد، كـي يعطـي                   
انطباعا بأنها على قيد الحياة، كما تمتاز فيديوهاتهم بتكنولوجيا عالية، في حين أن هذا الفيديو قصير جدا،                 

 تم تركيب أغنية، ما يؤكد أنه فيديو مفبرك قصد منه العقل المدبر بريـزات أن                وليس فيه أي صوت فقط    
يتم نسبه للجماعات السلفية التي نفت الحقاً أن تكون لها عالقة باألمر جملة وتفـصيالً، عبـر مـؤتمر                   

  .صحافي وفي فيديو بثته، كما أنهم شاركوا في خيمة عزاء فكتور
قات أمنية في غزة فقد حدث جدل حـول قتـل فكتـور بـين               شيء آخر مهم يجب ذكره أنه بحسب تحقي       

المتهمين في الشقة التي تقع في حي الكرامة في شمال قطاع غزة، فلم يكن كل من العمـري والـسلفيتي                    
يرغبان في قتله، ولكن بريزات أصر على قتله بحجة أنه كافر ومخرب، ولم يكن أي من شركائه يعرف                  

  .تله، أو بسبب أوامر جاءته من الخارج أن بريزات خطف فكتور ألنه يريد ق
إذن بريزات استخدم االنشقاقات المتعصبة داخل الجانب العسكري في حركة حماس ليشوه سمعة فكتور،              

، كـي يقنـع بـالل       'لنقاء قضية هشام السعيدني، وان حكومة غزة كافرة وانحرفت عن الصواب          'وروج  
عطوا مدة لفك سراح السعيدني، ولكن ما استغربوه هو         العمري والسلفيتي بعدالة اختطاف فكتور على أن ي       

قتل البريزات لفكتور من أول ساعة العتقاله، ومن ثم الهروب على أمل أن يخرج من األنفاق كما دخل                  
منها، ولكن غضب حكومة غزة وسرعة تصرفها جعل خطته غير مكتملة، إذ علق في القطاع، ومن ثـم                  

عن مقتل العمري وبريزات، وسواء كانت األجهزة األمنية هي التي          كانت المواجهة المسلحة التي اسفرت      
 حسب شهود عيان هناك ثالث طلقات في صدره وأخرى          -قتلت البريزات أو هو أطلق النار على نفسه         

في حلقه، ففي النهاية إن األمر سواء وليس من مصلحة حماس إبقاؤه في قطاع غزة ألنه ستتم المطالبـة                   
جهات، وهذا ما حدث مع جثمانه حين طلبت الخارجية األردنية استرداده عبر معبـر              به دوليا لعدد من ال    

ايرز، وهو األمر الغريب، فلو كان بيرزات بالفعل مطلوبا لدى حكومة األردن بسبب أفكاره اإلسـالمية                
ئلتـه،  المستقلة كما يقول والده فلماذا يطالبون به، ويستقتل اإلعالم الرسمي األردني لبث مقابالت مع عا              

األمر الذي يدل على مدى قرب بريزات من اوساط متنفذة اردنية، وكان الحل إما أن يقتل نفسه وهو ما                   
قد يفعله أي عميل يريد أن يخفي أسراره، أو تقتله الحكومة كي تتخلص من شخص مزروع على أرضها                  

 الممكن أن تقتلـه األجهـزة       قد يأتي اعتقالها له بصداع لن ينتهي، ولكنه األمر الذي أستبعده فقد كان من             
األمنية منذ اقتحمت المنزل الذي تحصنوا به في النصريات بوسط قطاع غزة، فلم يكن مـع البريـزات                  
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وزمالئه سوى مسدسين وقنابل ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، واستخدم البريزات واحـدة منهـا                
  .ليصيب بالل العمري بعد أن سلم السلفيتي نفسه

 نتنياهو وبرلسكوني، للتخلص من الطابع اإلنساني لحصار غزة، والتضامن الدولي مع فلسطين             إذن اتفاق 
وتشويه سمعة اإلنسان فيها جاء عبر حادثة قتل فكتور التي أصابت القضية الفلسطينية بالصميم، كما أن                 

، 2011-3-28جميع أصدقاء فكتور كانوا يعرفون أن فكتور حجز للسفر عبر معبر رفح البـري يـوم                 
ولكنه بقي يؤجل حتى ينتهي من بعض مهامه اإلنسانية، وكان على وشك أن يخرج في األسـبوع ذاتـه                   
الذي قتل فيه متوجها إلى ايطاليا، وهو بالفعل ما حدث لكن وهو داخل كفنه، فلماذا جهة محليـة كانـت                    

قباله ومـساهمته فـي   ستقتل متضامنا كان في طريقه للمغادرة، في حين أن استعدادات يسار أوروبا الست  
  .إرسال سفينة الحرية هو الذي يثير الشكوك أمام مؤامرة دولية لقتله

ويجب أال أنسى ذكر أن فكتور كان مرعوبا من قصة وعود برلسكوني لنتنياهو لدرجة أنه سـأل أحـد                   
، ومن  'ن؟ممكن عبر السلفيي  ': أصدقائه الفلسطينيين المقربين له في جلسة بالجاليري بغزة بعد حيرة كبيرة          

الطبيعي أن أستفسر من هذا الصديق إذا ما قام أحد السلفيين بتوجيه تهديدا لفكتور، لكن الصديق أكد أنـه   
وفي رأيي أنه بالفعل كانت هناك تهديدات وصلت فكتور لكن ليست           . لو حدث ذلك لشكا إليه فكتور األمر      

وك ألحد أصدقائه في ايطاليا، وذلك يوم       محلية بل هي دولية، فقد قام فكتور بتحويل حسابيه على الفيس ب           
أن حسابيك على الفيس بوك فـي       ' والذي كتب له قبل موت فكتور على الوول الخاص به            2011 -9-4

  .'أيد أمينة
أنا هنا أكتب ما توصلت إليه بعد أيام عديدة من التحليل والقلق األمر الذي كاد يـصيبني بجلطـة، فـي                     

في مكانها لتكتمل الصورة، وال أدري ما الذي سيتم اإلعالن          ' لبازلا'محاولة أن أضع كل قطعة من قطع        
عنه في التحقيقات التي من المفترض أن تعلن عنها األجهزة األمنية في حكومة غزة عن قريب، كمـا ال                   
أدري في حال تم إيجاد الالبتوب المفقود الذي يملكه فكتور سيضيف شيئاً جديداً لهـذه التحقيقـات أم ال؟                  

أضع بين أيديكم حقيقة مقتل فكتور كما أراها بعد مقابالت مع أصدقاء لفكتور ايطـاليين ومـنهم                 ولكنني  
محامون وأطباء، إضافة إلى عدة مقاالت أجنبية ومقابالت مع شهود عيـان وأعـضاء مـن جماعـات                  

  .إسالمية
  29/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  لكي تكون المصالحة في خدمة القضية .71

  ياسر الزعاترة
م نكن يوما مع الكالم الرومانسي حول االنقسام الذي يخدم االحتالل، فما يخـدم االحـتالل حقـا هـو                    ل

البرنامج الذي أعلنت القيادة التي ورثت ياسر عرفات عن اإلخالص في تبنيه مهما كانت الظروف، وهي                
 2000لول من عام    أي/التي خالفت الشعب الفلسطيني برمته يوم أجمع على انتفاضة األقصى نهاية سبتمبر           

أن سقف ما يعرضه اإلسـرائيليون علـى        ) تموز من العام نفسه   /يوليو(بعد أن تبين في قمة كامب ديفد        
  .الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يقبله عاقل

اإلسرائيليون الذين فوجئوا بالرفض الفلسطيني المدعوم عربيا للعرض، سعوا بكل ما أوتـوا مـن قـوة                 
جم مع خطة شارون للحل االنتقالي البعيد المدى التي أخـذت مـسمى الدولـة               لترتيب أجواء مختلفة تنس   

المؤقتة الحقا، والسالم االقتصادي بتعبير نتنياهو، وكان شارون قد انتقل من دوائـر المعارضـة إلـى                 
السلطة، فكانت خطته هي ترتيب انتقال السلطة والمنظمة وحركة فتح إلى محمود عباس بعد قتل ياسـر                 

مر الذي سبقته ضغوط مكثفة على مصر سهلها شروع النظام في لعبة التوريث تزامنت مـع                عرفات، األ 
واإلصالح مـن طـرف   " الدمقرطة"ضغوط مماثلة على محور االعتدال الذي تراجع على خلفية ضغوط          
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الواليات المتحدة، والتي انتهت إلى صفقة معروفة عنوانها الدفع من جيب قضايا األمة، وفـي مقـدمتها                 
  .ية الفلسطينية مقابل السكوت عن األنظمة في ملف اإلصالح الداخليالقض

كان استدراج حماس إلى المشاركة في انتخابات سلطة أوسلو جزءا من ذلك المخطط بعد حرمانها مـن                 
الشيخ أحمد ياسين، عبد العزيز     (أهم قادتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مقدمتهم الخمسة الكبار            

، وكان المخطط هو منحها حصة من المجلس        )الح شحادة، إبراهيم المقادمة، جمال منصور     الرنتيسي، ص 
التشريعي ال تمكّنها من إفشال المخطط التفاوضي، فكانت النتيجة المفاجئة التي بات التعامل معها مقـدما                

ئيليين كانوا  على ما عداه، ثم تعمقت الورطة بعد الحسم العسكري الذي أثبتت وثائق ويكيليكس أن اإلسرا              
يدركون إمكانيته، بل كانوا راغبين فيه ألهداف متعددة أهمها حشر حماس في قطاع غزة، األمر الـذي                 

  .يستحق وقفة أخرى
مصالحة اليوم تأتي من طرف السلطة نتاج فشل مسار التفاوض والتعويل على أوباما، بخاصة ما يتعلق                

رح محمود عباس الذي فاوض أولمـرت ثـالث         باشتراط وقف االستيطان الستمرار المفاوضات كما ص      
سنوات دون وقف االستيطان، وال ننسى هنا فضيحة وثائق التفاوض التي أثبتت ذهاب القوم بعيـدا فـي                  

أما الذي ال يقل أهمية فيتمثل      . تنازالتهم من دون أن يحصلوا على شيء ذي قيمة من الطرف اإلسرائيلي           
نية والعربية حيال الصراع مع العدو بعد الثورات العربية، ومن          في تغير المزاج العام في الساحة الفلسطي      

  .ضمن ذلك تغير الوضع في مصر التي شكلت على الدوام المرجعية العربية للسلطة
أما بالنسبة لحماس فتأتي المصالحة نتاج حصار طويل، ازدادت تداعياته صعوبة بعد الحرب على قطاع               

ك الوضع في سوريا، فضال عن شعورها بضرورة التفاعـل مـع            غزة، وال نتجاهل هنا ما يتعلق بارتبا      
الروح الجديدة في مصر ما بعد الثورة، إلى جانب حصول الحركة على ميزة بالغة األهمية بالنسبة إليها                 

  . على سيطرتها الواقعية على قطاع غزة-ولو مؤقتا-في االتفاق، تتمثل في اإلبقاء 
صالحة يصعب التكهن بمآلها رغم بعض البنود اإليجابيـة وفـي         في النتيجة اضطر الطرفان إلى توقيع م      

مقدمتها االتفاق المتعلق بإعادة تشكيل منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني بالتزامن مـع االنتخابـات               
التشريعية والرئاسية، والسبب بالطبع يتمثل في الشياطين الكثيرة التي تكمن في التفاصيل، السـيما تلـك                

 األمني في الضفة الغربية، ومدى إمكان تخلص قيادة السلطة من إرث دايتون، وأقل ذلك               المتعلقة بالوضع 
، )ينطبق ذلك على منح حماس وضعا سياسيا مختلفا       (العقيدة األمنية التي بثها في أوساط األجهزة األمنية         

  .لنوعوبالطبع تبعا لرد فعل األميركان واإلسرائيليين والمانحين الدوليين على خطوة من هذا ا
) هي ذاتهـا بـالطبع    (هناك عائق كبير آخر يتمثل في إصرار القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وفتح              

على مسار التفاوض بصرف النظر عن النتيجة، حيث نسمع رئيس السلطة يؤكد كل يوم علـى رفـض                  
نتخابات بتعبيـر   االنتفاضة سواء كانت مسلحة أو سلمية، مما يعني أنه سيكون مطلوبا من حماس، أو اال              

أدق أن تمنح هذا المسار العبثي ما يحتاجه من شرعية، وسيتم ذلك بالتفاهم مع سـائر القـوى األخـرى            
التي ستتحالف مع فتح في انتخابات القائمة النسبية، وربما الدوائر أيـضا مـن أجـل                ) باستثناء الجهاد (

نتخاب على نحو يجعل النسبة األكبر مـن        استعادة الغالبية من حركة حماس، وبالطبع بعد تغيير قانون اال         
  .المقاعد للقائمة النسبية

هذا هو المطلوب من االنتخابات، ولو جاءت بنتيجة مغايرة لعاد مسلسل الحصار من جديد، اللهـم إال إذا           
، ولذلك قلنا وسنظل نقول إن مـصلحة        )تكون بذلك حركة أخرى   (قبلت حماس بشروط الرباعية الدولية      

االكتفاء بانتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج لكي يكون القرار النهائي من حق             القضية تتطلب   
منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها، ونؤكد أن انتخابات الخارج ينبغي أن تـتم بالفعـل، وهنـا تمـتحن                   

  .مصداقية الدول التي تتحدث عن رفض التوطين
 من خالل ذات الصيغة التي اتفق عليها في المـصالحة،           أما إدارة الضفة وغزة، فتتم بالتوافق، واألفضل      

  .أعني حكومة غير فصائلية تدير حياة الناس وال تتدخل في الشأن السياسي
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نعم، المجلس الوطني كممثل للداخل والخارج هو المؤهل للنظر في مسار الشعب الفلسطيني، ليس فيمـا                
ى الشعب الفلسطيني في المـدى القريـب علـى          يخص االتفاق النهائي، ألن اتفاقا مقبوال لن يعرض عل        

األرجح، بل فيما يخص المسار الذي ينبغي أن يختطه الفلسطينيون في مواجهـة الـصلف اإلسـرائيلي                 
  .واستمرار االستيطان والتهويد

ونعلم جميعا أنه ال شيء يمكنه فرض التراجع على العدو سوى مسار المقاومة، سواء كانـت المقاومـة                  
أشكالها، أو المقاومة السلمية الشاملة التي تشتبك مع حواجز العـدو فـي كـل مكـان، أو                  الشاملة بكافة   

ضد جنود االحـتالل والمـستوطنين فـي        (المقاومة المسلحة التي تنسجم مع ما يعرف بالشروط الدولية          
، بينما تكون الحكومة التي تشكل هي حكومة إدارية وال صلة لهـا بالـشأن               )67األراضي المحتلة عام    

  .لسياسي والمقاوم كما ذكر آنفاا
أما الحديث عن استفتاء كما ورد فيما يعرف بوثيقة الوفاق الوطني التي تورطت حماس في توقيعها قبـل       
سنوات، فاألصل أنه ال استفتاء على الثوابت، والثوابت بالنسبة إلينا ليست تلك التي تتردد فـي خطـاب                  

الوثيقة األصلية لمنظمة التحريـر قبـل       (الميثاق الوطني   السلطة وحركة فتح، بل الثوابت الموجودة في        
وإال فكيف يمكن لعاقل أن يقبـل تـصويت ممثلـي الـشعب     ). مسلسل العبث المعروف بها طوال عقود   

الفلسطيني على االعتراف بأربعة أخماس فلسطين كوطن لليهود، فضال عـن أن يتطـور األمـر نحـو                
حجم اإلجماع اإلسرائيلي على رفض حق العـودة لالجئـين          االعتراف بها كدولة يهودية، في حين نعلم        

  !؟48الفلسطينيين إلى مناطق 
على أي حال، ستبقى المصالحة برسم التعثر إذا لم تغير حركة فتح نهجها السياسي، األمر الذي ينطبـق                  
على حركة حماس فيما يتصل بتركيزها على استمرار السيطرة المنفردة على قطاع غزة، أمـا المـسار                 

ألفضل فهو ما أشرنا إليه ممثال في انتخاب قيادة للفلسطينيين في الداخل والخارج يتبعهـا، بـل ربمـا                   ا
يسبقها توافق بين جميع القوى على خط مقاوم يعلن مطلبا ال تراجع عنه خالصته انسحاب االحتالل من                 

  . من دون قيد أو شرط كمقدمة للتحرير الشامل67األراضي المحتلة عام 
دي أن األجواء الدولية، واألهم العربية بعد الثورات الشعبية تسمح بتحقيق هـذا اإلنجـاز إذا                وفي اعتقا 

تحلى قادة حركة فتح بأن يكونوا مناضلين وقادة حركة تحرر، وليسو أصحاب امتيازات يتلقونهـا مـن                 
 أن  عدوهم، أو منح ومساعدات ينتظرونها من داعمي ذلك العدو، السيما أن بوسـع الـشعوب العربيـة                
  .تفرض على أنظمتها دعم الشعب الفلسطيني بما يكفيه إذا كان مصرا على طريق التحدي والمقاومة

  28/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  "يهود أوروبا" تحرج "إسرائيل" .72
  محمد خالد األزعر

طـر عربـى،    ينشغل المسؤولون اإلسرائيليون هذه األيام باستطالع آفاق التغيير شبه الجذرى في غير ق            
ومع ما تثيره هذه الحالة من قلق وحيـرة،         . وتأثيرها على مجريات الصراع مع العرب وقضية فلسطين       

وربما ال أدرية، إزاء وضع دولتهم اإلقليمي سلما أو حربا، إال أن متغيرات علـى الـساحة األوروبيـة                   
  .راحت تلقي عليهم بمستجدات سلبية وغير مستحبة أخرى

ئيلية، سياسية وفكرية بحثية وصحافية، تالقت مؤخرا على تقدير موحـد، مفـاده             مصادر أوروبية وإسرا  
  .تحول اتجاهات قطاع كبير من الرأي العام األوروبي ضد إسرائيل

ففي ألمانيا أصدر مركز أبحاث الحزب الديمقراطي االشتراكي، تقريرا في منتصف مـارس الماضـى،               
، وموجة كراهية ضد اليهود، وأشار إلى ارتبـاط         »يةمعاداة السام «كشف عن وجود مستويات عالية من       

الجمهور األلماني أصيب بخيبة أمل من اليهـود، الـذين          .. «هذه المعطيات بسلوك إسرائيل، باعتبار أن       
كان يتوقع منهم أن يكونوا في طليعة المعركة ضد العنصرية، لكن ما حدث أنهم أقاموا دولة تكاد تكـون                   
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دولة إرهابية تحتجـز الماليـين خلـف الجـدران واألسـالك            .. ق اإلنسان المسيء الرائد عالميا لحقو   
  .»..الشائكة

؟ من البولنـديين    63,3?وعن صورة إسرائيل لدى دول أخرى في االتحاد األوروبي، الحظ التقرير أن             
؟ مـن النـرويجيين إلـى أن        68?يرونها دولة تسعى إلى طمس وجود الـشعب الفلـسطيني، وذهـب             

فون دينيا، وثبت أن األغلبية في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والدول االسكندنافية،            اإلسرائيليين متطر 
تؤيد الفلسطينيين كضحية فيما تعتبر إسرائيل عندهم دولة عدوانية، وأن الوقت لن يتأخر قبل أن يفـرض                 

  .االتحاد األوروبي عقوبات ثقيلة عليها
لعجوز، عما إذا كانت إسرائيل تشن حرب إبادة ضـد          وعندما سئل ألف شخص من مختلف أنحاء القارة ا        

؟ منهم على هذا التقدير، وتاريخيا يعد ذلك أعلى رقم يسجل بهذا الخـصوص              47,7?الفلسطينيين، وافق   
  .في غرب أوروبا

ضمن التعليقات والتفسيرات الالفتة على هذا الفتور األوروبي، غير المسبوق تجاه اليهود منـذ الحـرب                
بمعنـى  . »..السياسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين   «ية، ذكر باحث ألماني أن ذلك يعود إلى         العالمية الثان 

أن السلوك اإلجرامي اإلسرائيلي في الميدان الفلسطيني، تسبب في النظرة السلبية لليهـود فـي الميـدان                 
  .األوروبي البعيد

ل لنفسها كممثل لليهود أينما كانوا،   لمزيد من اإليضاح، ندفع بأن هذا التصور ينطلق من أن اعتماد إسرائي           
ونحسب أن هذا التوجه قابل للتفـاقم       . جعل هؤالء األخيرين عرضة للمسؤولية والمساءلة عن تصرفاتها       

وهكذا فإنه بدال من تكييـف      . بالزيادة، بالنظر إلى ميل إسرائيل أكثر فأكثر لإلفصاح عن هويتها اليهودية          
سماوية، سوف يتم النظر إليهم من خالل ارتباطهم بدولة إسرائيل          اليهود باعتبارهم مجرد أصحاب ديانة      

اليهودية، وسيكون من الطبيعي في هذه الحالة، أن تنعكس كل سوءات هذه الدولـة وسـيئات أعمالهـا                  
  .وسياساتها على صورة اليهود أينما كانوا

إلسـرائيلي ضـد    والحق أنه سبق لعامة األوروبيين أن عبروا عن مواقف امتعاضـية إزاء الـسلوك ا              
الفلسطينيين، والسيما في لحظات المد اإلرهابي الجارف، مثل العدوان اإلجرامي على غزة قبل عـامين               

بيد أن هذه المواقف لم تخلف وراءها آثارا سلبية على صورة اليهـود أنفـسهم بالقـدر                 .. وبضعة أشهر 
  .سات إسرائيل الدولةالمتوفر راهنا؛ الذي زاد فيه معامل الربط بين هذه الصورة وبين سيا

هذا الربط التلقائي يعد مستجدا فارقا وجديدا بالفعل؛ سيعاني منه يهود العالم الذين مازالوا يشكلون ضعف                
  .يهود إسرائيل عددا

ضمن الجديد الفارق أيضا، أن األوروبيين ما عادوا يتسامحون في قضية استثناء إسرائيل من العقوبـات                
 تمارس العنصرية الفجة، إذ راحت منظمات وأطر مدنية وشـعبية وشـبه             المتعارف عليها ضد أية دولة    

من ذلك حملة مقاطعـة البـضائع       . رسمية أوروبية، تضطلع بحمالت مقاطعة متعددة العناوين إلسرائيل       
اإلسرائيلية في فرنسا، وقرار محكمة العدل األوروبية منع ترويج منتجات شركات تقـع مقارهـا فـي                 

) أكبر صندوق استثماري أوروبي   (لقدس، وقرار الصندوق السيادي النرويجي      مستوطنات على مشارف ا   
وقف تمويله كل المؤسسات المرتبطة ببناء جدار الفصل بين الضفة وإسرائيل، وقرارا صندوق الـضمان       
السويدي والبنك البلجيكي، حجب التمويالت التي تستخدم بأي شكل في بناء المستوطنات، وقرارات عدد              

  ..الجامعات األوروبية بمقاطعة برامج التعاون مع بعض الجامعات اإلسرائيليةمن كبريات 
صحيفة يديعوت أحرونوت وصـفت تـأثير هـذه المعطيـات علـى وضـع إسـرائيل فـي أوروبـا               

وذكرت أن الخارجية اإلسرائيلية تحاول تحسين صورة إسرائيل لـدى الـرأي العـام              .. »الكارثي«بــ
 مليـون دوالر  12?لدعاية والعالقات العامة، وخصصت لهـذا الغـرض         األوروبي، باالستعانة بمكتب ل   

وحمل االستياء من المشهد األوروبي الـشعبي المـستجد، أحـد الدبلوماسـيين      . 2011?سنويا بدءا من    
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اإلسرائيليين على القول بأن الفلسطينيين باتوا يسيطرون على الرأي العام األوروبي، الذي يؤيدهم وسوف              
  .مة دولتهم المستقلةيساعدهم على إقا

فعندما ترى الجماهير األوروبية إسرائيل كما هي، ال        .. نأمل أن يكون هذا األمر صحيحا وال مبالغة فيه        
كما يصورها بعض الساسة واإلعالميين وأصحاب الرأي الذين تم شراؤهم أو خداعهم، فـسوف نمـسي                

ي األوروبي، مهـد الـصهيونية األول،       إزاء تحول مذهل لصالح القضية الفلسطينية في عقر العقل الجمع         
  .وصاحب اليد الطولى تاريخيا في صياغة مشروعها االستيطاني في فلسطين

  29/4/2011، البيان، دبي
  

  عجل انقاذ نتنياهو .73
  الوف بن

 ويمـنح  –إن اتفاق المصالحة الفلسطينية اذا تحقق، ينذر بسيطرة حماس على الحركة الوطنية الفلسطينية        
هـذا  . بنيامين نتنياهو باب هرب من االزمة التي دفع اليها بسبب جمود المسيرة السياسية            رئيس الحكومة   

ما كان يحتاجه نتنياهو لتوحيد الجمهور االسرائيلي وراءه ولصد الضغط الدولي لالنسحاب من الـضفة                
  .الغربية

ا عنوانان حـسنان    اللتين أعلنهما الفلسطينيون أمس االول هم     » حكومة الخبراء «و  » حكومة الوحدة «إن  
ال يوجد في الحياة الحقيقية سلطة غيـر سياسـية وال توجـد حكومـات               . لكنهما فارغان من المضمون   

إن القوي واألكثـر تنظيمـا وتـسلحا، أي         . فدائما توجد جهة تسيطر وشركاء يجرون وراءها      . متساوية
هكـذا سـيطر    . »الخبـراء «حماس، هو الذي سيحكم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ال           

فقد شاركوا في حكومـات وحـدة منحـتهم         . الشيوعيون على اوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية       
  .في كنف الجيش السوفييتي» ديمقراطية شعبية«شرعية ثم قلبوا الطاولة وانشأوا 

ليها اسرائيل ستقع في يد     يرى نتنياهو أن اتفاق المصالحة الفلسطينية يسوغ تحذيراته من أن كل منطقة تخ            
في هذا الوضع، جميع مقترحات التسويات البينية واالنسحابات من         . حماس وتصبح قاعدة ارهاب ايرانية    

. طرف واحد التي كانت ترمي الى ارضاء العالم وضمان الهدوء الداخلي تُمحى تماما من برنامج العمل               
الخضوع االسرائيلي للقرار المتوقـع فـي االمـم    إما : ويبقى امكانان فقط، االحمر واالسود في الروليت  

المتحدة على استقالل فلسطين والموافقة على االنسحاب الى الخط االخضر وإما التحصن فـي المواقـف    
  .»العالم كله ضدنا«القائمة في جو 

سيقول ان اسرائيل تتم مهاجمتها بصواريخ غراد علـى أسـدود           . سيختار نتنياهو كالمتوقع البديل الثاني    
 وإن العالم المنافق    –وصواريخ مضادة للدبابات على حافالت طالب وتفجيرات النبوب الغاز من مصر            

. ال يوجد كجو الطوارئ والحصار لتكتيل الجمهور االسـرائيلي مـن وراء حكومتـه             . يؤيد الفلسطينيين 
نهـا اليـران    وعندما تنشب االنتفاضة الثالثة يستطيع ان يعرضها نتنياهو باعتبارها حربا ال منـاص م             

  .في السنتين الماضيتين» اضاعة الفرصة السياسية«وتوابعها، وأن يبطل انتقاد بقايا اليسار على 
منذ اآلن سيكبر الضغط على تسيبي ليفني لالنضمام الى حكومة وحدة اسـرائيلية تواجـه الفلـسطينيين                 

 أن يزعم أن له شريكا فـي        عندما ينضم محمود عباس الى حماس، ال يستطيع كاديما        . والجماعة الدولية 
فايهود اولمرت ايضا جمد التفاوض زمن المحاولة       . المسيرة السياسية وال يستطيع ان يقترح سياسة بديلة       

فلماذا يظلون في المعارضـة     . السابقة للتفاهم الفلسطيني الداخلي، ويؤيد قادة كاديما اسقاط سلطة حماس         
ال الوضع، باقتراحه قبل اسبوعين على نتنياهو ولفني أن         اآلن؟ أدرك وزير الخارجية افيغدور ليبرمان أو      
  .يصوغا معا معه اقتراحا اسرائيليا لتسوية دائمة

وفـي  » ايباك«تنقذ المصالحة الفلسطينية ايضا سفر نتنياهو القريب الى واشنطن ليخطب في مؤتمر الـ              
. لسطينيين لم يؤمن نتنياهو بها    منذ اآلن ال حاجة الى تعزيز السفر بتنازالت للف        . مجلس النواب االميركي  
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انتهى الضغط ويمكن ان يخطب خطبة دم وعرق ودموع تشرتشلية، كما يحب نتنياهو وأن يظهر بمظهر                
  .آخر المدافعين من الغرب للموجة االسالمية التي تغرق الشرق االوسط

  هآرتس
  29/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  نيةتهدد مسيرة الوحدة الفلسطي" ألغام" .74

  روني شكيد
، أول من أمس، باألحرف األولى على اتفاق وحدة، ولكن تنفيذه في ظـل الواقـع                "فتح"و" حماس"وقعت  

من السابق ألوانه بعد الحديث عن مصالحة ووحدة فلـسطينية، ومـع            . الفلسطيني سيكون معقداً للطرفين   
سياقات الكفيلة بأن تحقق منفعـة      ذلك، فان الخطوة التي اتخذت، أول من أمس، يمكنها أن تشكل محفزاً لل            

  . وفي مثل هذا الواقع قد تسرع الوحدة–على حد سواء " فتح"ولـ " حماس"كبيرة لـ 
بالنسبة ألبو مازن الوحدة ضرورية تمهيداً لمطالبته الجمعية العمومية لألمم المتحدة االعتـراف بدولـة               

ض نفسه كزعيم يمكنه أن يقود شعبه       من دون وحدة ومصالحة ال يمكنه أن يعر       . 67فلسطينية في حدود    
سورية تنهار، العالم العربـي مـشغول بـشؤونه،         : فلم يكن بديل  " حماس"أما لـ   . نحو استقالل سياسي  

  .ومصر وحدها في الصورة، وقد طلبت المصالحة ووعدت بمقابل مناسب
 الوحدة والمصالحة   ولكن من هنا وحتى   . لقاء المصالح ولّد الوثيقة التي وقعت في القاهرة، أول من أمس          

مثال، شرط الرباعية لالعتراف بدولة فلسطينية هو هجر        : فان الطريق ال يزال طويال ومزروعاً باأللغام      
؟ مشكلة أخرى هي طلب أبو مازن إقامة قوة         "حماس"فهل ستوافق   . واالعتراف بدولة إسرائيل  " اإلرهاب"

الح الهائلة التي جمعتهـا فـي الـسنوات         ونزع ترسانة الس  " حماس"أمنية موحدة، ما يعني تفكيك جيش       
. الوحدة والمصالحة معناهما أيضا وقف االعتماد على إيران وعلى سورية وقبول إمرة الغـرب    . األخيرة

  هل هذا قابل للتجسيد في واقع غزة؟
المصالحة ستؤدي إلى   . من ناحية إسرائيل، المصالحة من شأنها أن تخلق مشكلة على المستوى السياسي           

منعت إسرائيل حتى اآلن هـذه      . 67لضغوط على إسرائيل لالعتراف بدولة فلسطينية في حدود         تسريع ا 
غيـر أنـه    . المسيرة بفضل االنشقاق بين غزة والضفة أيضا، فقد كانت هذه مصلحة إسرائيلية واضحة            

بـين  اآلن، في الواقع الجديد، سيتعين على إسرائيل أن تفكر بموقف مختلف تجاه غزة، بإقامة معبر آمن                 
غزة والضفة، وكذا القتال ضد كل المحافل المتطرفة التي ستشكل معارضة لالعتراف بدولة فلـسطينية               

  .دون حق عودة ودون القدس
، وتؤدي  "المناطق"من شأنها أيضا أن تبث روحا شعبية جديدة في          : في الوحدة الفلسطينية يوجد لغم آخر     

  .المناطق وتفكيك المستوطنات "إلى انتفاضة في حالة عدم رغبة إسرائيل الخروج من
على األقل حتى أيلول ستكون بوادر وحدة، والتصريحات التي ستساعد في تحقيـق الهـدف الـسياسي                 

بعد الحصول علـى االعتـراف سـتبدأ الحـرب          . 67 االعتراف بدولة مستقلة في حدود       –للفلسطينيين  
وعنـدها سـيعود    .  علـى اإلطـالق    على صورة الدولة، إذا ما قامت هذه      " فتح"و" حماس"المتجددة بين   

  .االنشقاق واالنقسام الفلسطينيان
  "يديعوت"عن 

 29/4/2011، األيام، رام اهللا
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  :كاريكاتير .75
    

  
 29/4/2011الوطن أون الين، السعودية، 

  


