
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

    الوطنيةالسلطة تواجه الهجمة اإلسرائيلية بحملة دولية لدعم المصالحة 
  وال تتدخل في شؤونها الداخلية.. حماس لم تتلق أي إشارة بمغادرة سوريا: البردويل

    بسبب اتفاق المصالحةليبرمان يكشف بعض تفاصيل الخطة االنتقامية من الفلسطينيين
   الفلسطينيةدمشق ترحب باتفاق المصالحة

  "ال تقوض السالم مع إسرائيل"بان كي مون يرحب بمصالحة فلسطينية 
  القيود اإلسرائيلية على حرية الحركة تعيق التنمية االقتصادية الفلسطينية: األمم المتحدة

المتغيرات العربية : أبو مرزوق
 ..ساعدت في إنجاز المصالحة

  "إسرائيل"ـتعترف بوحماس لن 
  

 ٤ص ... 

 ٢١٣٢ ١/٥/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢١٣٢:         العدد       ١/٥/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٣    الوطنيةالسلطة تواجه الهجمة اإلسرائيلية بحملة دولية لدعم المصالحة .٢
 ٥  ات الصهيونية واألمريكية ويطالب العرب بدعم المصالحةبحر يدعو عباس لتجاهل التهديد.٣
 ٦   مليون دوالر مع البنك اإلسالمي للتنمية ١٢٠فياض يوقع اتفاقية منحة بقيمة .٤
 ٦  قرصنة إسرائيلية على هواتف غزة: مسؤول أمني فلسطيني.٥

    
    :المقاومة

 ٦  وال تتدخل في شؤونها الداخلية.. حماس لم تتلق أي إشارة بمغادرة سوريا: البردويل.٦
 ٦  مشعل يبدأ زيارة رسمية للقاهرة ": الحياة".٧
 ٧ ياسي الفلسطينيالفصائل تشدد على ضمان مشاركتها في إعادة بناء النظام الس: غزة.٨
 ٧    كواليس تفاهمات المصالحة في القاهرة ": قدس برس".٩
 ٨  حماسلتزال هدفا استراتيجيا  المصالحة كانت وال: أبو زهري.١٠
 ٨   تحفظاتها على الورقة المصريةوتؤكد.. تتلقى دعوة خطية لحوار القاهرة" الديمقراطية".١١
 ٩  اتفاق المصالحة سيدعم الوحدة واألهم تنفيذ بنوده نصا وروحا :شعث.١٢
 ٩   اتفاق المصالحةإلنجاحاجتماع للمستقلين يدرس تنفيذ خطوات : رام اهللا.١٣
١٠  المصري على تعزيز التعاون المشترك" الوفد"حزب فتح تتفق مع .١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠   بين فتح وحماساتفاق المصالحةكي مون بان راك قلق من مباركة اب.١٥
١٠   ق المصالحة بسبب اتفاليبرمان يكشف بعض تفاصيل الخطة االنتقامية من الفلسطينيين.١٦
١١  سلطة استمرار التنسيق األمني مع التؤكد مصادر إسرائيلية": الفلسطيني لإلعالم".١٧
    

    :األرض، الشعب
١١    أمن األردن واستقراره سند قوي للقضية الفلسطينية  : صالحرائد.١٨
١١  ارتفاع وتيرة عمليات تهويد القدس دهم بلدات في الضفة وإطالق نار على صيادي غزة.١٩
١٢   االحتالل يعزز سيطرته على وادي قانا ويخطر عدداً من المزارعين بإخالء أراضيهم.٢٠
١٢    بأحد منازلهااراأضرمستوطنون يهاجمون قرية بورين ويلحقون .٢١
١٣   خسائر مالية ومعنوية مضاعفة.. "إسرائيل"العمال الفلسطينيون في .٢٢
١٣  ١٩٤٨البطالة القسرية والعنصرية في مواجهة فلسطينيي : "سرائيلإ" في يوم العمال.٢٣
١٤  ٢٠١٠األراضي الفلسطينية لعام برئيس اإلحصاء الفلسطيني تستعرض الواقع العمالي : اليوم العم.٢٤
   

   : األردن
١٥  أربعة أندية أردنية تُعلن مشاركتها في بطولة فلسطين الدولية لكرة القدم.٢٥
   

   : لبنان
١٦  ومذكرة إلى بري تطالب بإعطاء الالجئ حقوقه" اللبناني–فلسطيني االئتالف ال"اعتصام لـ.٢٦
  
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢١٣٢:         العدد       ١/٥/٢٠١١ األحد :التاريخ

   :عربي، إسالمي
١٦   الفلسطينيةدمشق ترحب باتفاق المصالحة.٢٧
١٦   بالخيرواالتفاق الفلسطيني يبشر.. القضية الفلسطينية تراوح مكانها: اتحاد علماء المسلمين.٢٨
١٧  بمليون درهم لجامعة القدسوزير التعليم يتبرع : اإلمارات.٢٩
١٧ تظاهرة مليونية أمام سفارة الكيان بالقاهرة الجمعة.٣٠
   

   :دولي
١٧  "السالم مع إسرائيلال تقوض "بان كي مون يرحب بمصالحة فلسطينية .٣١
١٧  "يعزز السالم مع إسرائيل"نأمل أن تتم المصالحة الفلسطينية بشكل : مسؤول أممي.٣٢
١٨  القيود اإلسرائيلية على حرية الحركة تعيق التنمية االقتصادية الفلسطينية: األمم المتحدة.٣٣
١٨  بإقامة دولته المستقلة  الفلسطينيشعبالاألحزاب البلغارية تؤكد دعمها لحق .٣٤
    

    :مقاالت
١٩  نهلة الشهال... خيارات إسرائيل الكاذبة.٣٥
٢٠  مروان البرغوثي... الشراكة الوطنية هي الضمان.٣٦
٢١  فهمي هويدي... سقط مبارك ونجحت المصالحة.٣٧
٢٢  صالح القالب ...!نهاية مرحلة المنافي.. فلسطين.٣٨
٢٣  حسن شامي ...المصالحة الفلسطينية إذ تتمدد في خريطة التحركات العربية.٣٩
٢٥  جالل عارف ...الوحيدة إلسرائيل المصالحة ليست الصدمة.٤٠
٢٧   جيمس زغبي... "!المصالحة أو السالم"خدعة .٤١
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  "ئيلإسرا"ـ وحماس لن تعترف ب..المتغيرات العربية ساعدت في إنجاز المصالحة: أبو مرزوق .١
موسى أبو مرزوق في » حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

إن عوامل عدة أنضجت الظروف التي جعلتنا نتوصل إلى ورقة التفاهمات الفلسطينية » الحياة«مقابلة مع 
وجمود العملية السلمية والتعجيل في إنجاز اتفاق المصالحة، مشيراً إلى المتغيرات في الساحة العربية 

ويتوقع أن ال » أبو مازن«التي يسأل فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ) سبتمبر(واستحقاقات أيلول 
وأضاف أبو مرزوق أن الحراك على صعيد ملف المصالحة لم يتوقف لكنه جرى بعيداً من  .تتحقق

  .ا كنا نتوقعهاإلعالم ولذلك كان التوصل إلى اتفاق مفاجئاً للكثيرين، لكنن
وأوضح إن ورقة التفاهمات الفلسطينية طرحت منذ أشهر بمبادرة من رئيس االستخبارات المصري 

و » فتح«السابق اللواء عمر سليمان والذي تم على أثره عقد حوارات جمعت بين وفدي حركتي 
ما عدا الملف في دمشق، موضحاً أن ملفات العالقة كافة تمت معالجتها خالل هذه الحوارات » حماس«

األمر لم «: وقال. األمني الذي كان يعتبر إشكالياً، لكن تم حله في اللقاء الذي جمعنا أخيراً في القاهرة
  .»يحل فجأة بل استغرق نحو عشرة أشهر

ورأى أبو مرزوق أن إنجاز المصالحة هو نتاج هذه الحوارات وكذلك المساعي التي بذلها وفد المستقلين 
ونفى أن تكون هناك مسائل ال تزال عالقة، موضحاً أن .  به من أجل إنهاء االنقساموالحراك الذي قام

مسألة التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل في الضفة الغربية عولجت في الورقة 
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اً المصرية، وكذلك مسألة إطالق سراح المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية تمت معالجتها أيض
  .من خالل الورقة المصرية

: وقال. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن اللجنة األمنية العليا ومفهومها كانت قضية عالقة بين الجانبين
نحن من جانبنا في حماس أكدنا ضرورة أن تكون هناك شراكة كاملة في كل الجوانب والقضايا «

  .»ك شراكة في تشكيل اللجنة األمنية العلياوفي النهاية توافقنا على ضرورة أن تكون هنا«، »الوطنية
وحول ما إذا كانت أي اجراءات ستتخذ في غزة سيكون لها ما يقابلها في الضفة الغربية وفي شكل 

قد نتفق على أن يظل الوضع على ما هو عليه خالل الفترة االنتقالية، ولكن سنتوافق على «: متزامن، قال
  .»على أن تشرف اللجنة األمنية المشتركة على ذلكسياسات يتم تطبيقها في الضفة وغزة 

: وحول ما إذا كان ضمن هذه اإلجراءات وقف التنسيق األمني في الضفة مع الجانب االسرائيلي، قال
نحن ما زلنا شعباً تحت االحتالل وهناك قيود وأمور ال يمكن أن (...) هذه القضية لها تفصيالت كثيرة «

  .»تعاطى مع هذه القضية من خالل الورقة المصريةنغفلها أو تجاوزها، لذلك سن
على الضفة الغربية في حال فوزها في االنتخابات أجاب » حماس«وفي شأن مخاوف البعض من سيطرة 

الظرف الفلسطيني استثنائي للغاية، وبغض النظر عمن سيفوز في االنتخابات فإن التحدي األكبر «ان 
: ن نواجهه بالوحدة الوطنية المتماسكة والشراكة الكاملة، وأضافالذي يواجهنا هو االحتالل الذي يجب أ

  .، مشيراً إلى وجود سلطة وما زال االحتالل قائماً»كل ما يحدث في الساحة الفلسطينية غير مألوف«
ان «: باالعتراف بإسرائيل كاستحقاق دولي وارد في ميثاق األمم المتحدة، قال» حماس«وحول مطالبة 
دئياً في هذه المسألة، وهو أننا لن نعترف بالكيان الصهيوني، فحقوقنا ما زالت مغتصبة لحماس موقفاً مب

ومن غير المنطقي أن يتم االعتراف بالكيان الصهيوني ألن ذلك على حساب أرضنا المسلوبة وشعبنا في 
ني والتعايش ، الفتاً إلى ضرورة التوافق فلسطينياً حول كيفية إدارة الصراع مع العدو الصهيو»المخيمات

  .معه في المرحلة المقبلة
وقال إن معظم . واعتبر أن ليست هناك عالقة بين االعتراف بإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية

الدول العربية ال تعترف بالكيان الصهيوني وتتعامل مع المجتمع الدولي، وكثير من الدول األوروبية لم 
  .ب على المجتمع الدولي أن ينظر في هذه المسألةتعترف بإسرائيل إال حديثاً لذلك يج

وحول عودة قيادات فتحاوية بعينها إلى غزة مثل عضو اللجنة المركزية محمد دحالن، قال إن أي 
مواطن فلسطيني من حقه الذهاب إلى غزة ولن يقف أي حجر عثرة في وجهه، مؤكداً أن هذا مبدأ ينطبق 

 المصالحة وحلها يحتاج إلى وقت ألنها تتعلق بدماء وال تتعلق لكن هناك قضايا ساخنة في«على الجميع 
  .»بخالفات سياسية أو مسائل بسيطة

وأشار إلى أن هذا الملف من أهم الملفات التي تحتاج إلى معالجة ووقت، مرجحاً أن يتم تشكيل لجنة لحل 
غرض قيد الدرس وأضاف أن تشكيل لجان من أجل هذا ال. جميع هذه القضايا في كل من الضفة وغزة

والبحث لمساعدة الحكومة التي ستشرف على إنجاز المصالحة، باالضافة إلى المساعدة العربية تحت 
رئاسة مصر والتي ستقوم بإعادة تصحيح أوضاع األجهزة األمنية وتوحدها بين الضفة وغزة حتى يتم 

  .استرداد اللحمة الفلسطينية
ت عليه قبل االنقسام في الضفة وغزة معاً خصوصاً على ال بد من إرجاع األمور إلى ما كان«: وقال

، موضحاً أن »صعيد المؤسسات سواء التي أغلقت أو الموظفين الذين فصلوا او المعتقلين في السجون
  .كل هذه األمور يجب أن تعالج فوراً

  ١/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 
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    الوطنية السلطة تواجه الهجمة اإلسرائيلية بحملة دولية لدعم المصالحة .٢
 في السلطة الفلسطينية، أعلن أمس، أنها أطلقت حركة مسؤوالأن  ١/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، نشرت 

تأتي . دبلوماسية حثيثة مع األطراف الدولية إلقناعها بأهمية اتفاق المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس
لى القيادة الفلسطينية اعتراضاً على ع” إسرائيل“هذه الحملة رداً على الهجمة الدبلوماسية التي شنتها 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في . اتفاق المصالحة مع حركة حماس
مع كل دول العالم لطلب دعم خطوة المصالحة “تصريحات إذاعية، إن السلطة تجري اتصاالت مكثفة 

أكدت للقيادة الفلسطينية أن المهم هو برنامج وأشار عريقات إلى أن الدول المذكورة . ” الفلسطينية
  .الحكومة المقبل 

واصل أبو يوسف، عضو اللجنة . أن د ١/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، في نفس السياق ذكرت 
 إن التحرك اإلسرائيلي ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية متوقع، مشيرا إلى  قالالتنفيذية لمنظمة التحرير،
، قال »الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ. كل واضح بخبر اإلعالن عن االتفاقأن إسرائيل فوجئت بش

أبو يوسف إن اإلعالن عن المصالحة أفقد إسرائيل الكثير من أوراقها ورهاناتها، مشيرا إلى أن إسرائيل 
ثل كانت دوما تتذرع لعدم الوفاء بمتطلبات عملية التسوية بالقول إن قيادة منظمة التحرير الحالية ال تم

وحذر أبو يوسف من أن إسرائيل ستوظف تحالفها . الشعب الفلسطيني، وبالتالي ال يمكن عقد اتفاق معها
مع الواليات المتحدة إلحباط المصالحة الداخلية عبر وضع العراقيل على الحكومة االنتقالية ومحاولة نزع 

  .الشرعية عنها في المحافل الدولية
  
   الصهيونية واألمريكية ويطالب العرب بدعم المصالحةبحر يدعو عباس لتجاهل التهديدات .٣

 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، محاوالت االحتالل الصهيوني واإلدارة .ددان : غزة
األمريكية إجهاض اتفاق المصالحة الفلسطينية، داعيا محمود عباس وحركة فتح لتجاهل التهديدات 

  .عامل بحنكة وثبات واقتدار مع المرحلة القادمةالصهيونية واألمريكية، والت
نسخة عنه، أن تهديدات الصهاينة وإدارة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد بحر في بيان صحفي وصل 

أوباما بمواجهة االتفاق وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية غير ذات قيمة عملية أو سياسية 
هة هذه التهديدات عبر اإلصرار على توحيد الصف الفلسطيني فلسطينيا، مشددا على ضرورة مواج

وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، واإلبحار بالمصالحة والتوافق الوطني إلى بر األمان وشاطئ 
  .االستقرار

وأشار بحر إلى أن التهديدات الصهيونية واألمريكية أقل من أن يلتفت إليها فلسطينيا في ظل االتجاه 
المتشدد الذي يحكم سياسة الحكومة الصهيونية، ورفضها االستجابة للحد األدنى من الحقوق اليميني 

الفلسطينية، وإيغالها في مشاريع االستيطان والتهويد العنصرية، مؤكدا أن الكيان الصهيوني واإلدارة 
لخبيثة، ويعملون األمريكية يرغبون في إدامة وتكريس االنقسام الفلسطيني ألجندتهم السوداء وأهدافهم ا

بكل جهد لتفجير الجبهة الفلسطينية الداخلية والقضاء على فرص النهوض الفلسطيني وبناء مقومات 
  .وركائز البناء والتحرر الوطني

ولفت بحر النظر إلى أن السياسة المصرية الجديدة انعكست في أفضل صورها على القضية الفلسطينية 
خلية، وها هي تمارس دورها الطبيعي والطليعي من خالل تخفيف من خالل رعاية اتفاق المصالحة الدا

معاناة أهالي غزة عبر فتح معبر رفح، مؤكدا على أن مصر تعود اليوم بقوة لقيادة العالم العربي من 
جديد، وتبلور مالمح مرحلة جديدة من العزة والكرامة واإلباء بعيدا عن التبعية والخنوع وااللتحاق 

  .ونية والغربية التي غرق فيها النظام السابق حتى النخاعبالمواقف الصهي
  ٣٠/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لألعالم، 
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   مليون دوالر مع البنك اإلسالمي للتنمية ١٢٠فياض يوقع اتفاقية منحة بقيمة  .٤
  مليون١٢٠وقع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، في رام اهللا اليوم، اتفاقية منحة بقيمة : رام اهللا

  .دوالر، مع البنك اإلسالمي للتنمية
ترميم وإصالح : ستخصص هذه المنحة لتمويل ثالثة برامج رئيسية يبدأ العمل فيها على الفور، وهي

مدارس ومؤسسات تعليمية في مدينة القدس، وبرنامج التنمية الريفية في المناطق المهددة من االستيطان 
  . ر الفقيرةوالجدار، وبرنامج التمكين االقتصادي لألس

وستحول هذه المنحة إلى حساب الخزينة الموحد لدى وزارة المالية من أجل تمويل المشاريع والبرامج 
  .المذكورة عبر وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية

  ٣٠/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  قرصنة إسرائيلية على هواتف غزة: مسؤول أمني فلسطيني .٥

قال مصدر أمني فلسطيني، إن جهات استخباراتية إسرائيلية، تشن عمليات قرصنة على هواتف : غزة
ونقل موقع أمني متخصص مقرب من  .الفلسطينيين في قطاع غزة، الختراقها والحصول على معلومات

حركة حماس، عن المصدر، قوله، إن جهات متخصصة في الجيش واالستخبارات اإلسرائيلية، تقف 
هذه األعمال، من خالل إرسال فيروسات تجسسية للتسلل للهواتف المحمولة والحصول على خلف مثل 

  .معلومات جديدة
  ١/٥/٢٠١١البيان، دبي، 

  
  وال تتدخل في شؤونها الداخلية.. حماس لم تتلقى أي إشارة بمغادرة سوريا: البردويل .٦

عتزام الحركة ومكتبها نفت قيادة حركة حماس في غزة والخارج ما تردد عن ا: حامد جاد- غزة 
السياسي مغادرة العاصمة السورية دمشق، حسب القيادي في الحركة صالح البردويل، الذي قال إن 
حماس لم تتلق أية إشارات من القيادة السورية بالرحيل، وال يوجد ربط بين ما يجري في سورية الشقيقة 

  .وبين وجود الحركة هناك
أمس أنه ال صحة لألنباء التي تحدثت عن قرار الحركة مغادرة وأكد البردويل في تصريحات صحافية 

كان واضحا منذ البداية، وهو أنها تتمنى "دمشق بطلب من القيادة السورية، مشددا على أن موقف حماس 
لسورية دولة وشعبا االستقرار والحرية والديمقراطية، وال تتدخل بشكل عام في الشؤون الداخلية ألية 

  ". تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون سورية الداخليةدولة عربية، وال
  ١/٥/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  مشعل يبدأ زيارة رسمية للقاهرة ": الحياة" .٧

 امس، ان رئيس المكتب السياسي لحركة "الحياة"قالت مصادر فلسطينية لـ:  ابراهيم حميدي- دمشق 
للقاهرة تتضمن لقاءات مع كبار » زيارة رسمية«خالد مشعل، سيقوم في الساعات المقبلة بـ » حماس«

مساء األربعاء » فتح«المسؤولين المصريين، تمهيداً لحضور مراسم توقيع اتفاق المصالحة بين الحركة و 
  .بحضور معظم األمناء العامين للفصائل الفلسطينية

ة ، أنباء عن ان قيادة الحركة قررت مغادر»الحياة«لـ » حماس«في غضون ذلك، نفى مسؤول كبير في 
ورحب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية . العاصمة السورية، في وقت رحبت دمشق باتفاق المصالحة

، مشيراً »النتائج اإليجابية التي وصلت إليها الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية«السورية بـ 
سطيني في نضاله العادل انتصاراً كبيراً لقضية الشعب الفل«الى ان دمشق ترى في قرب توقيع المصالحة 

وزاد ان . »لتحرير أرضه واستعادة حقوقه، األمر الذي عملت سورية من أجله وتطلعت إلى تحقيقه
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تقدِّر عالياً الدور اإليجابي الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتتطلع في «سورية 
  .» تم االتفاق عليهالوقت نفسه إلى المزيد من الخطوات الفلسطينية لتنفيذ ما

» فتح«، أن الجانب المصري دعا قادة حركتي »الحياة«وفي التفاصيل، اوضحت المصادر الفلسطينية لـ 
، في ضوء لقاء سابق غير معلن قام به »لقاء جس نبض«الى القاهرة االسبوع الماضي لـ » حماس«و

وضوح أنه لن « الحركتين بـ الى العاصمة المصرية، حيث أبلغ الجانب المصري» حماس«قياديون في 
يدخل في مفاوضات طويلة للمصالحة، فإذا مشت االمور فإنه سينخرط فيها، وإال فإنه لن يدخل في عملية 

) سبتمبر( ايلول ٢٤كما حصل في لقاءات دمشق في «: وزادت. »مصيرها الفشل، كما كان يحصل سابقا
يرة المتعلقة بآلية تشكيل اللجنة االمنية في ورقة الماضي، عندما حلت االمور في دقائق، فإن العقبة االخ

  .»التفاهمات بين الطرفين، حلت في دقيقة واحدة
وقالت المصادر ان الترتيبات تتضمن قيام مشعل بزيارة رسمية للقاهرة في الساعات المقبلة، ومجيء 

ة الى عدد من المسؤولين األمناء العامين من باقي الفصائل لتوقيع الورقة، إضافة الى احتمال توجيه دعو
  .العرب

  ١/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  الفصائل تشدد على ضمان مشاركتها في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني: غزة .٨

شددت القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة، على أهمية ضمان مشاركة جميع :  الناصرة
ناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية على أسس ألوان الطيف الفلسطيني في عملية إعادة ب

  .وطنية موحدة
، إلى تعزيز جهود استعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام )٣٠/٤(ودعت الفصائل خالل اجتماعها السبت 

السياسي الفلسطيني، بما يضمن مشاركة كافّة القوى الفلسطينية في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير 
اس نظام انتخابي يحترم التعددية السياسية والحزبية، وبناء األجهزة األمنية على أسس وطنية على أس
ورحبت بالدعوة المصرية لعقد جولة ختامية للحوار الوطني الشامل في القاهرة، وبالجهود  .ومهنية

حدة الوطنية، المصرية المبذولة لغايات التوصل إلى توافق وطني شامل إلنهاء االنقسام واستعادة الو
  .يوم األربعاء الماضي" حماس"و" فتح"مؤكدة على دعمها التفاق المصالحة الذي توصلت له حركتي 

  ٣٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
  

    كواليس تفاهمات المصالحة في القاهرة ": قدس برس" .٩
قدس "بالقاهرة لوكالة " فتح"و" حماس"كشفت مصادر قيادية في وفدي : حمد جمال عرفة م- القاهرة 

 الفلسطينية، والتي تم التوصل إليها برعاية -عن كواليس ما دار في اتفاق المصالحة الفلسطينية " رسب
روحا جديدة سادت أجواء المباحثات في القاهرة عقب "، مؤكدة أن )٢٧/٤(مصرية يوم األربعاء الماضي 

 أي ضغوط على الثورة الشعبية المصرية، ظهرت في حرص الجانب المصري علي هذه المصالحة بدون
  ".طرف دون آخر

القناعة من قبل حركتي "وقالت المصادر إن العنصر اآلخر المهم، الذي سهل التوصل إلى االتفاق، هو 
أدى لدفع فلسطين كلها ثمنًا باهظًا، وهو ما "فتح وحماس بأن القطيعة والخالفات وغياب المصالحة 

  ".طيني وتهويد القدس وحصار غزة والضفةاستغلته إسرائيل في تصعيد العدوان على الشعب الفلس
، خالل المباحثات األخيرة في "حماس"لم تشترط على حركة " فتح"بأن حركة " قدس برس"وعلمت 

القاهرة، االعتراف بإسرائيل، أو باالتفاقيات الموقعة من قبل السلطة مع تل أبيب، كما كان يشترط سابقًا 
  .لتوقيع المصالحة
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أنهم شعروا برغبة مصرية أكيدة في إنجاح المصالحة وتوفير " فتح"و" ماسح"وقال أعضاء في وفدي 
، الفتين النظر إلى أنه كان هناك تنسيق جيد بين المخابرات والخارجية المصرية، "األجواء اإليجابية لها

  .حيث عملوا كفريق واحد إلنجاح المصالحة
ل النظام السابق، حيث أكد مسؤول ، كما كان يجري في ظ"حماس"وأضافوا بأنه لم تحدث ضغوط على 

أنهم لم يكونوا في جوالت المصالحة في ظل عهد مبارك السابق يتفاوضون مع فتح، " حماس"في وفد 
وإنما كانت تلقى عليهم االقتراحات من قبل السلطات المصرية في حينه، وكانوا يتفاوضون مع مصر ال 

  .  يناير٢٥الوضع اآلن بعد ثورة ، بعكس "فتح"، وكان يجري الضغط على حركة "فتح"مع 
، على أنه "فتح"للمصالحة، وعزام األحمد، رئيس وفد " حماس"وأوضح كل من عزت الرشق، عضو وفد 

كان هناك شعور متزايد بأن الخاسر األكبر من االنقسام هو قضية فلسطين، وكذلك كل من فتح وحماس، 
نًا باهظة لالنقسام، واستغلته إسرائيل لتصعيد العدوان مؤكدان على أن المصالحة مهمة جدا ألننا دفعنا أثما

  .، وأن هذا ما سهل االتفاق أيضا، حسب قولهم"على شعبنا وتهويد القدس وحصار غزة والضفة
، دون أن ينكرا أن الوضع الجديد في مصر "حاجة فلسطينية"وشددا على أن اتفاق المصالحة يعبر عن 

رها القومي والمحوري في المنطقة، ساهم في المصالحة والقضية بعد الثورة، واستعادة عافيتها ودو
  .مما جري في مصر من تغيير بعد الثورة هو القضية الفلسطينية" أكبر الرابحين"الفلسطينية، واعتبرا أن 

وحول ضمانات نجاح االتفاق؛ اتفق الرشق واألحمد على أن التقييم لمرحلة االنقسام والمعاناة واألثمان 
التي دفعها الشعب الفلسطيني، خالل االنقسام، هي الضمانة، كما أن النوايا الحسنة ومصر بعد الباهظة 

  .الثورة ضمانة لهذا االتفاق
وفيما قال عزام األحمد بأنه متفائل بما تم إنجازه؛ وألمح إلى قرب زيارة الرئيس الفلسطيني عباس لغزة 

إن عباس بالتأكيد سيزور قطاع غزة، وهو ال " قدس برس"بعد توقيع المصالحة، قال عزت الرشق لـ 
  .يحتاج إلى إذن ليتجول في كل أرض فلسطين، مثل حق أي فلسطيني في هذا

وشددا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل الجاد لمواجهة التحديات الحقيقة للفلسطينيين، مؤكدان 
  ".الحتالليمهد لعمل فلسطيني جاد في مواجهة ا"على أن اتفاق المصالحة 

  ٣٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  حماسلتزال هدفا استراتيجيا  المصالحة كانت وال: أبو زهري .١٠

إن التوقيع » عكاظ« قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريحات لـ: فهيم الحامد-  جدة
 على المصالحة هو انتصار للشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة البدء بخطوات عملية نحو تنفيذ،

وأشار أبوزهري إلى أن وفد حماس . وزاد أن المصالحة كانت والتزال هدفا استراتيجيا لحركة حماس
سيعقد اجتماعات شاملة لمناقشة جميع الترتيبات في القاهرة، مبينا أن هناك بعض المالحظات الطفيفة 

  .  يوم الخميسستتم مناقشتها يومي الثالثاء واألربعاء مع الراعي تمهيدا لتوقيع ورقة المصالحة
  ١/٥/٢٠١١عكاظ، جدة، 

  
  وتؤكد تحفظاتها على الورقة المصرية.. تتلقى دعوة خطية لحوار القاهرة" الديمقراطية" .١١

نايف حواتمة، » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين« العام لـ األمينعلم ان :  ابراهيم حميدي- دمشق 
نسخة منه، » الحياة« نص الدعوة، الذي تسلم مكتب وبحسب. بين الذين تلقوا دعوة خطية لحوار القاهرة

انطالقاً من الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتتويجاً «فإنها وجهت الى معظم قادة الفصائل 
لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني الذي بحث على مدى فترة طويلة قضايا الخالف كافة في إطار من 

 وبما أسفر عن التوصل إلى توافق تام على أسس المصالحة وإنهاء الموضوعية واإلرادة السياسية،
إن مصر على قناعة بأن القيادة السياسية الفلسطينية واإلخوة «: وزادت. »االنقسام ومبادئهما وآلياتهما
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قادة التنظيمات والفصائل والقوى الفلسطينية، يتفقون معها ويؤمنون أن الوقت حان لتجاوز هذه األزمة 
صعوبة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، آملين في أن نمهد بهذا اإلنجاز الطريق نحو إعادة األكثر 

  .»ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق تطلعاتنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
على » تحفظاتها«نسخة منه، ان الجبهة اكدت » الحياة«، في بيان تسلم مكتب »الديموقراطية«وأوضحت 
غياب البرنامج السياسي بحقوق شعبنا في تقرير المصير ودولة فلسطين «مصرية، وفي مقدمها الورقة ال

 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق العودة عمالً بالقرار األممي ١٩٦٧) يونيو( حزيران ٤المستقلة بحدود 
ن الجبهة لك. »، وغياب اي إشارة الى حق شعبنا في مقاومة االحتالل واستعمار االستيطان١٩٤الرقم 

وضع آليات العمل لتنفيذ ما «جددت التزامها ما يتفق عليه الحوار الوطني الفلسطيني الشامل األربعاء، و 
يتفق عليه الحوار الشامل والعودة للشعب بانتخابات التمثيل النسبي الكامل للمجلس التشريعي للسلطة 

ما ينطبق «: وأفادت. »ثيل النسبي الكاملالفلسطينية، تماماً كما المجلس الوطني لمنظمة التحرير بالتم
 ٢٥ في نسبي و ٧٥ في المئة، وليس ١٠٠على المجلس الوطني يجب ان ينطبق على المجلس التشريعي 

  .»في دوائر بالصوت االكثري، كما ورد في تفاهمٍ ثنائي بعيداً من الحوار الوطني الشامل
  ١/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  الوحدة واألهم تنفيذ بنوده نصا وروحااتفاق المصالحة سيدعم  :شعث .١٢

أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي » عكاظ«أكد قيادي فلسطيني في تصريحات لـ:  فهيم الحامد- جدة
سيتم توقيعه في القاهرة، يوم الخميس المقبل، سيفتح صفحة جديدة من العالقات الفلسطينية الفلسطينية 

وأفاد نبيل شعث القيادي في حركة فتح أن  . االنقسام الفلسطينيوسيساهم في تعزيز الوحدة وإنهاء حالة
  . ، بيد أنه قال إن األهم آلية تنفيذه نصا وروحانللفلسطينييالوصول إلى المصالحة إنجاز كبير 

وسيوقع االتفاق بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية المصري نبيل العربي، 
ركة حماس خالد مشعل، ومدير المخابرات المصرية الوزير مراد موافي، ورئيس المكتب السياسي لح

وأضاف شعث يجب أن ال ننسى دور الراعي المصري الذي  . وكافة ممثلي القوى الوطنية واإلسالمي
  . ساهم بشكل كبير في تعزيز المصالحة الفلسطينية

  ١/٥/٢٠١١عكاظ، جدة، 
  
   اتفاق المصالحةإلنجاحوات اجتماع للمستقلين يدرس تنفيذ خط: رام اهللا .١٣

 شهد اجتماع لمستقلين، دعا اليه منيب المصري في بيته برام اهللا، أمس، وحظي بمشاركة الفتة، :رام اهللا
نقاشا موسعا حول خطواتهم بعد اتفاق المصالحة، وتخلله دعوات واضحة اكثر من اي وقت مضى 

 يفتح الباب امام تغيير جوهري في خارطة لتشكيل اطار سياسي، وسط تقييم بان اتفاق المصالحة ربما
واستمع المشاركون من المصري ووفد المستقلين الذي زار القاهرة ودمشق .  النظام السياسي الفلسطيني

قبيل توقيع االتفاق باالحرف االولى بين فتح وحماس بالقاهرة االسبوع الماضي، على نتائج اتصاالتهم 
دمشق، والى تقييم للجهود والخلفيات والدوافع التي افضت الى في كل من رام اهللا وغزة والقاهرة و

التوقيع المفاجئ لالتفاق، وقدم العديد مقترحات بشأن الوسائل الكفيلة بحمايته، والحيلولة دون تراجع 
الذي «ساهموا بفعالية في الوصول الى االتفاق » المستقلين«وقال المصري ان .  الطرفين الرئيسيين عنه

وكشف المصري عن .  »كون له تأثير كبير على جهود اقامة الدولة الفلسطينية المستقلةنتوقع ان ي
اتصال تلقاه، مؤخرا، من الرئيس محمود عباس، اشاد فيه بجهود الشخصيات المستقلة، ومبادرتهم 

  .  »التي اوصلتنا الى هذا االتفاق«االخيرة 
  ٣٠/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  المصري على تعزيز التعاون المشترك" الوفد"فتح تتفق مع حزب  .١٤
المصري على " الوفد"اتفقت مع حزب " فتح"أفادت مصادر فلسطينية بأن حركة :  رام اهللا-القاهرة 

للمصالحة في العاصمة المصرية القاهرة نهاية " فتح"تعزيز التعاون المشترك، وذلك خالل تواجد وفد 
  .األسبوع الماضي

المصري، اتفقا يوم الخميس الماضي، على تعزيز " الوفد"وحزب " فتح"وقالت المصادر إن كالً من حركة 
مكون من عضوي " فتح"التعاون المشترك في مختلف المجاالت، وذلك في أعقاب لقاء جمع وفدا من 

 الرفاعي اللجنة المركزية للحركة عزام األحمد وصخر بسيسو، وعضوي المجلس الثوري للحركة سمير
  .المصري في مقر الحزب بالقاهرة" الوفد"وسفير فلسطين بمصر بركات الفرا، مع قيادات حزب 

معني "المصري السيد البدوي قوله إن الحزب " الوفد"ونقلت المصادر الفلسطينية عن رئيس حزب 
وني وبوابته ، موضحا أن موقع الحزب االلكتر"في جميع المجاالت" فتح"بالتعاون والتنسيق مع حركة 

في خدمة القضية الفلسطينية والحركات المناضلة "على االنترنت وصحيفته ووسائله اإلعالمية األخرى 
  ".ضد االحتالل

في المجاالت الثقافية " الوفد"معنية بالتعاون مع حزب " فتح"من جانبه؛ قال عزام األحمد إن حركة 
هذه بداية عالقة عملية، : "وأضاف". ل الخبرات وغيرهاواإلعالمية واألنشطة الشبابية والنقابية، وفي تباد

ونحن في حركة فتح معنيون كثيرا بتعزيز الروابط مع حزب الوفد، ومع األخوة في القوى المصرية 
  .المختلفة

  ٣٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
 
   بين فتح وحماساتفاق المصالحةكي مون بان راك قلق من مباركة اب .١٥

راك، عن قلقة إزاء مباركة السكرتير العام لألمم المتحدة         ارائيلي أيهود ب  أعرب وزير األمن اإلس   : تل أبيب 
  .على إنهاء االنقسام الفلسطيني' حماس'و' فتح'بان كي مون، التفاق حركتي 

حمـاس تطلـق    '، وأضاف   'إسرائيل قلقة من خطوة كي مون     'راك، حسب بيان صدر عن مكتبه،       اوقال ب 
نتوقع مـن   'وأوضح   .'أدى إلى إصابة حافلة وقتل طالب يهودي      الصواريخ على السكان في إسرائيل، ما       

قادة العالم أن ال يتعاونوا مع الحكومة الفلسطينية المقبلة، إال بعد إعالن حماس عن اعترافهـا بإسـرائيل                  
  .'وجميع االتفاقيات السابقة الموقعة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

 ٣٠/٤/٢٠١١، )وفا(ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 
   بسبب  اتفاق المصالحة ليبرمان يكشف بعض تفاصيل الخطة االنتقامية من الفلسطينيين .١٦

كشف وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان عن اإلجراءات االنتقامية         : محمد جمال -القدس المحتلة 
 معتبراً  ،نهائياً على المصالحة  التي ستتخذها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية وحركة فتح في حال وقعت            

) VIP(، وقال إن االحتالل سيعمل على إلغاء وضـع الشخـصية المهمـة              "تخطياً لخط أحمر    "االتفاق  
" ما سيمنعهما من التحرك بحرية    "لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة سالم فياض          "

لى وقف تحويـل أمـوال للفلـسطينيين مـن          وأضاف ليبرمان أن إسرائيل ستعمل ع      .في الضفة الغربية  
وتابع الوزير اإلسرائيلي فـي      . مستحقات الضرائب والجمارك التي تجبيها على المعابر لصالح السلطة        

إطار تهديد الفلسطينيين أن الجيش سيكون على استعداد بما يتالءم مع انتشار معتقلـي حمـاس المزمـع             
  .اس من سجون السلطة بالضفةإطالق سراحهم في إطار اتفاق مصالحة فتح وحم

  وقال ايهود باراك من جهته إنه متخوف من مستقبل التعاون األمني بين سـلطات االحـتالل والـسلطة،                  
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، "توقعت وجود احتمال ضئيل للتوصل إلى مـصالحة داخليـة فلـسطينية           "وأشار أن استخبارات الجيش     
  ".الفشل االستخباري"والذي وصفته صحيفة يديعوت بـ

 ٣٠/٤/٢٠١١، لدوحةالشرق، ا
  
  سلطة استمرار التنسيق األمني مع التؤكد مصادر إسرائيلية": الفلسطيني لإلعالم" .١٧

أاالجهز األمنية في السلطة    أكدت مصادر عسكرية في الجيش الصهيوني أن التنسيق األمني مع           : الناصرة
 .، وفق تأكيـدها   "الفترة الحالية يسير كالمعتاد وال تغييرات عليه في       " في الضفة الغربية المحتلة      الفلسينية  

وأوضحت المصادر أن الرسائل المتبادلة بين الضباط الصهاينة ونظرائهم الفلسطينيين، تؤكد أن التنسيق             
  ".حماس"و" فتح"، وذلك بعد توقيع المصالحة بين حركتي "جارٍ كالمعتاد حتى اآلن على األقل"األمني 

سـتبقى  "الوطني التابعة لسلطة فتح قد أكد بأن أجهزة األمـن           وكان اللواء ذياب العلي، قائد قوات األمن        
إن قوات األمن الوطني ستبقى الحصن المنيع لحماية عملية الـسالم،           : "، وقال "ملتزمة بالدفاع عن السالم   

  .، على حد تعبيره"وكل إنجاز تحقق تجاه القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا
 ٣٠/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
    أمن األردن واستقراره سند قوي للقضية الفلسطينية  : صالحرائد .١٨

شيخ األقصى رائد صالح    ) ٤٨أراضي  (قال رئيس الحركة االسالمية في الداخل       :  إيهاب مجاهد  -عمان  
  .إن أمن األردن واستقراره يشكل سندا قويا للقضية الفلسطينية ولقضية القدس والمسجد األقصى

ـ    واشار صالح الذي يزو    الى ان االردن بوابة النصرة الدائمة والغوث       » الدستور»ر المملكة في حديث ل
وقال صالح الذي شارك في مهرجـان الفـتح         . االخوي لقضية فلسطين عامة والقدس واالقصى خاصة      

ان الوحدة الوطنية االردنية تجلت في المهرجان الذي حـضرته آالف        : العمري الذي اقيم في مدينة العقبة     
  . مختلف محافظات االردن ومخيماته وبواديه وحضرهمؤلفة من

أبـارك  « : امام على صعيد المصالحة بين حركتي فتح وحماس فأعرب صالح عن تفاؤله بتحقيقها قائال  
 ان تكون مقدمة جادة وصادقة نحو وحدة تقـوم علـى            -العلي القدير -بوادر الوحدة الفلسطينية واسأل اهللا    

رائيلي وان تكون وحدة تجمع بين مركبات الشعب الفلسطيني على صعيد           الثوابت في وجه االحتالل االس    
سبحانه -الضفة وغزة والقدس والشتات لتلتقي جهود الشعب الفلسطيني وفصائله وحكومته التي نسأل اهللا            

 ان تربط بدورها بين الضفة وغزه وصوال الى تحقيق الدولة الفلسطينية وعاصـمتها القـدس                -وتعالى  
  .»الشريف
ا يخص امكانية تكرار مشاركته في اسطول الحرية الذي سينطلق في شهر حزيران المقبل لكـسر                وفي م 

الحصار البحري المفروض على قطاع غزة أعرب الشيخ صالح عن أمله بـأن يـتمكن مـن تجـاوز                   
  . الصعاب والعراقيل التي قد تحول دون مشاركته في االسطول الثاني

  ١/٥/٢٠١١، الدستور، عمان
  
  ارتفاع وتيرة عمليات تهويد القدس ت في الضفة وإطالق نار على صيادي غزةدهم بلدا .١٩

أظهر تقرير صدر أمس عن المكتب الوطني للدفاع عـن األرض ومقاومـة             : ـ أحمد رمضان   رام اهللا 
االستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، ارتفاعا في وتيرة عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة خـالل               

  .صرمةاالشهر المن
وأوضح التقرير، أن حكومة االحتالل واصلت سياساتها الهادفة إلى تهويد القدس وفصلها عن محيطهـا               
الفلسطيني عبر محاصرتها بالمستوطنات، وهي تقوم ببناء آالف الوحدات السكنية االستيطانية، وتبحـث             

في للمدينـة المقدسـة     في مخططات أخرى من أجل المصادقة عليها، بهدف التسريع في التغيير الديمغرا           
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، ضـمن مـا يـسمى    ٢٠٢٠لصالح اليهود وتقليل عدد السكان الفلسطينيين إلى أدنى مستوى بحلول عام   
  ".٢٠٢٠خطة "بـ

وقال التقرير إنه وفي تحد صارخ للمجتمع الدولي ومخالفة واضحة لقواعد القانون الـدولي والـشرعية                
لبناء اإلسرائيلية مخططًا استيطانيا جديدا لبنـاء وحـدة         الدولية تبحث ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط وا       

  .استيطانية على دونمات في كبانية أم هارون في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة
وأشار إلى أنه في حال إقرار المشروع فسوف يهدد مصير نحو عائلة يزيد عدد أفرادها على فرداً فـي                   

  .دد منها قبل أيام أوامر إخالء لمنازلهم، حسب المخططحي الشيخ جراح، خاصة بعد أن تلقى ع
اإلسرائيلية كشفت النقاب عن نية سلطات االحتالل بنـاء حـي           " السالم اآلن "وأوضح التقرير أن حركة     

  . وسط القدس المحتلة، بواقع ستمئة وحدة استيطانية جديدة" جفعات زئيف"استيطاني جديد قرب مستوطنة 
 عائلة فلسطينية من عـشيرة الكعابنـة بـإخالء          ١٢وات االحتالل اإلسرائيلي،    في السياق ذاته أخطرت ق    

وتطرق التقرير إلى قيام مجموعة من المتطرفين اليهـود          .مضاربها، الكائنة شمال شرق القدس المحتلة     
  .بتحطيم عشرين قبراً في مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس،

 مواطنين من أفراد عشيرة الزايد القاطنين شمال المدينة         ٦ االحتالل   وفي محافظة أريحا أخطرت سلطات    
  .بضرورة حضور محكمة عسكرية للبت في هدم منازلهم

وأمس، دهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس عدة بلدات في محافظة الخليل جنوب الـضفة الغربيـة،                
  .واعتدت على طفل بالضرب

 اإلسرائيلية المتمركزة قبالة سواحل خان يونس ورفح بنيران         وفي قطاع غزة استهدفت الزوارق الحربية     
واكـد شـهود عيـان     . رشاشاتها الثقيلة قوارب الصيادين الفلسطينيين دون أن يبلغ عن وقوع إصـابات           

فلسطينيون أن زوارق االحتالل فتحت نيران اسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيد ما دفع الصيادين إلـى        
  . حياتهممغادرة البحر خوفا على

 ١/٥/٢٠١١، المستقبل، بيروت
 
  االحتالل يعزز سيطرته على وادي قانا ويخطر عدداً من المزارعين بإخالء أراضيهم  .٢٠

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، قرارات عسكرية طالبت فيها مزارعين مـن       :جميل دراغمة 
  .بلدة دير استيا في محافظة سلفيت إخالء أراضيهم

االحتالل إخطاراتها للمواطنين بإخالء عشرات الدونمات من أراضيهم، بأنها تقـع فـي             وعللت سلطات   
  .نطاق محميات طبيعية تقع تحت سيطرتها، كما جاء في اإلخطارات التي وزعتها على المواطنين

ـ        ، إن سلطات االحتالل أخطرت، خمسة مزارعين من        "األيام"وقال رئيس بلدية دير استيا نظمي سلمان ل
وأشـار سـلمان إلـى أن هـذه          . ، بإخالء أراضيهم واقتالع اشجار زيتون مزروعة في اراضيهم         البلدة

اإلخطارات تأتي في إطار الهجمة اإلسرائيلية التي تستهدف الجهة الغربية من أراضي ديراستيا بما فيهـا       
  .وادي قانا، وخربة شحادة، ومنطقة الوادي القبلي

 ١/٥/٢٠١١، األيام، رام اهللا
 
  ن يهاجمون قرية بورين ويلحقون اضرارا بأحد منازلها مستوطنو .٢١

 .هاجم مستوطنون قرية بورين جنوب نابلس، وحطموا نوافذ أحد المنازل فيها مساء اليوم السبت             : نابلس
وقال شهود عيان إن عدداً من المستوطنين شنوا هجوما على القرية، بعد انتهاء حرمة السبت، وحـاولوا                 

وأكد مسؤول ملف االستيطان في شـمال الـضفة          .ل أن يتصدى لهم المواطنون    التوغل داخل احيائها قب   
  .الغربية غسان دغلس، أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن بشير الزبن وحطموه نوافذه

 ٣٠/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  فة خسائر مالية ومعنوية مضاع.. "إسرائيل"العمال الفلسطينيون في  .٢٢

يفقد العمال الفلسطينيون في إسرائيل، إضافة إلى رحلة المعاناة والقهر اليوميـة،            :  ثائر أبو بكر    -جنين  
ماليين الشواقل سنويا، بسبب تنكر أصحاب العمل لحقوقهم وتنصلهم منها، ووقوع هؤالء العمال ضحايا              

قابات عمال فلسطين في جنـين، أن       وكشفت الدائرة القانونية في االتحاد العام لن       .عمليات نصب واحتيال  
صاحب العمل اإلسرائيلي يفضل تشغيل العامل الفلسطيني غير المنظم، للتهرب مـن دفـع المـستحقات                

واستنادا إلى إحصاءات الدائرة، يقدر عـدد العمـال المـسجلين مـن              .العمالية التي ينص عليها القانون    
 آالف  ٧ عامال، إضافة إلى أكثر مـن        ٤٥٠٠ محافظتي جنين وطوباس الذين يعملون في إسرائيل، بنحو       

  .آخرين غير مسجلين
  ٣٠/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ١٩٤٨البطالة القسرية والعنصرية في مواجهة فلسطينيي : "سرائيلإ" في يوم العمال .٢٣

متاعـب  ) مايو(ول من ايار  تحيي احتفاالت العالم بعيد العمال العالمي في اال       :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
، خصوصا وانهم يتعرضون الضطهاد اسرائيلي مزدوج قـومي         ١٩٤٨فلسطينيي المناطق المحتلة العام     

  .وطبقي
إلـى   % ٧٥، تتراوح ما بين     ٤٨وتؤكد ارقام رسمية اسرائيلية، أن البطالة القسرية بين نساء فلسطينيي           

عدل األجور العام، اضافة الـى إغـالق        من م  % ٦٧، عدا عن أن معدل رواتب العرب يساوي          %٧٠
  .قطاع واسع من أماكن العمل في وجه العرب

وبموجب اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة التشغيل اإلسرائيلية، فإن معدل البطالة العام في حدود              
لتـي فيهـا    حاليا، ولكن الدائرة ذاتها تنشر شهريا قائمة بأسماء البلدات المنكوبة بالبطالة، وهي ا             % ٦،٥

القائمة الشهرية،  " تحتكر"، ونتيجة للسياسة اإلسرائيلية، فإن البلدات العربية         %١٠نسبة البطالة أعلى من     
 بلدة، وفي أحيان نادرة تدخل بلدة يهودية أو اثنتان، لشهر واحـد،             ٣٥ إلى   ٣٠التي تضم بالمعدل ما بين      

  ".تسقط منها"وسرعان ما 
، هي حلم بعيد المنال، فمثال تحدث        %١٠فإن الهبوط إلى نسبة بطالة من       اما في المدن العربية الكبرى،      

 ألف نـسمة، وصـلت   ٥١آخر تقرير عن أن نسبة البطالة في مدينة راهط في صحراء النقب، التي فيها             
والقائمة تطول، وهـذه    % ٣٠ ألف نسمة، أكثر من      ٤٣، تليها أم الفحم في الشمال، التي فيها          %٣٧إلى  

  .من انخرطوا في سوق العمل وفصلوا منه، وسجلوا في دائرة التشغيل بحثا عن عملالنسب تشمل 
وال تشمل هذه القوائم من لم ينخرطوا إطالقا في سوق العمل، مثل النساء العربيات، اللواتي تتراوح نسبة                 

في أفضل األحوال، علما ان نسبة من انخرطن في          % ٣٠إلى   % ٢٢انخراطهن في سوق العمل ما بين       
، كما أن القوائم عادة ال تشمل الشبان في أوائـل العـشرينيات مـن                %٢٢سوق عمل منظم ال يتجاوز      

عمرهم، كون غالبيتهم ال تتوجه للتسجيل من باب اليأس، وأيضا لكون قانون دفع مخصصات البطالـة ال   
  . عاما٢٥يشمل من لم يتجاوز عمره 

 وأولها سلك خدمات الدولة، مثل التوظيفات في        وهناك مجاالت واسعة من العمل مغلقة في وجه العرب،        
المؤسسات الرسمية، ونسبة تشغيل العرب في الوزارات والمؤسسات الرسمية تتراوح من صفر بالمائـة              

كأعلى نسبة، ولكن النسبة الثانية هي في مجال التعليم، فمثال قالت دراسة اقتصادية مؤخرا، إن                % ٧إلى  
ادات أكاديمية عليا في مجال التقنيات العالية ال يعملون في مهنتهم،           من العرب الحاصلين على شه     % ٨٠

  .ال يعملون بمستوى الشهادات التي بحوزتهم % ٢٠وأن قسما كبيرا من الـ 
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اضافة الى ذلك، تؤكد أبحاث رسمية صادرة عن مراكز تعنى بالشؤون االجتماعية، أن معـدل رواتـب                 
من معدل رواتب اليهود األشكناز،      % ٥٠رواتب العام، و  من معدل ال   % ٦٧، يشكل نسبة    ٤٨فلسطينيي  

  .وهذه معدالت قائمة منذ سنوات وما تزال صحيحة حتى اليوم، وأي تعديل فيها يكون نحو األسوأ
وتؤكد االحصائيات ان نسبة عالية من النساء العربيات محرومات من العمل، بينمـا تـزعم الـسياسات                 

 تمنع النساء من التوجه إلى العمل، وهو ما تكشف زيفه معطيات التعلـيم              اإلسرائيلية، أن التقاليد العربية   
العالي التي تبين أن النساء يشكلن أكثر من نصف الطلبة العرب في الجامعـات والمعاهـد العليـا فـي                    

  .إسرائيل، فضال عن النسبة العالية من الطلبة التي تتوجه الى الدراسة في الخارج
من النساء العربيات الحاصالت على شهادات جامعية ومهنيـة          % ٣٠ وحسب دراسة نشرت أخيرا فان    

من اللواتي يعملـن، ال يعملـون بمـستوى الـشهادات التـي              % ٥٠عاطالت عن العمل، في حين أن       
  .من معدل رواتب اليهوديات % ٧٠بحوزتهن، عدا عن أن معدل رواتبهن يشكل نسبة 

ة الصهيونية، ومن ضمنهم دافيد بن غريون، فـي نهايـة           وال ينسى العرب المقولة التاريخية لقادة الحرك      
، وهو ما تطبقـه  "حطابين وسقاة ماء"أربعينيات القرن الماضي، انهم يريدون العرب المتبقين في وطنهم،    

  .إسرائيل بسياسة عنصرية ممنهجة منذ اغتصاب فلسطين
 ١/٥/٢٠١١، الغد، عمان

 
  ٢٠١٠األراضي الفلسطينية لعام بلواقع العمالي رئيس اإلحصاء الفلسطيني تستعرض ا: يوم العمال .٢٤

، ٠١/٠٥/٢٠١١ رئيس اإلحصاء الفلسطيني، عشية يوم العمال العالمي،         ،استعرضت السيدة عال عوض   
  :، وذلك على النحو اآلتي٢٠١٠الواقع العمالي في األراضي الفلسطينية لعام 
  ساء أضعاف مشاركة الن٤مشاركة الرجال في القوى العاملة أكثر من 

% ١٥للـذكور و  % ٦٧؛  %٤١ سنة فـأكثر حـوالي     ١٥بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد        
لإلناث، في  % ١٧للذكور و % ٧٠؛  %٤٤لإلناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغت نسبة المشاركة حوالي           

  .لإلناث % ١٠للذكور   و% ٦٢؛ %٣٦حين بلغت نسبة المشاركة في قطاع غزة  حوالي 
  ٢٠١٠ -٢٠٠٦ سنة فأكثر حسب الجنس، ١٥ركة في القوى العاملة لألفراد المشا

  معدالت البطالة مرتفعة نسبيا
لإلناث، أما في الضفة الغربية فقـد بلـغ معـدل      % ٢٧للذكور و % ٢٣؛  %٢٤بلغ معدل البطالة حوالي     

لي لإلناث، في حين بلغ المعدل في قطـاع غـزة حـوا           % ٢٠للذكور و % ١٧؛      %١٧البطالة حوالي   
  .لإلناث% ٤٨للذكور و% ٣٦؛ %٣٨

  ٢٠١٠-٢٠٠٠ سنة فأكثر حسب المنطقة، ١٥معدل البطالة لألفراد 
   ألف عامل مستخدمين بأجر٥٠٠ما ال يقل عن 

 ألف عامل   ٢٧٥ ألف عامل، بواقع     ٥٠٢بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في األراضي الفلسطينية         
 ألف عامل يعملون في إسرائيل      ٦٥ل يعملون في قطاع غزة و      ألف عام  ١٥٣يعملون في الضفة الغربية و    

  . آالف يعملون في المستوطنات٩و
  القطاع العام هو القطاع األكثر تشغيالً في قطاع غزة
يعملون في القطاع الحكومي    % ٣٦، في حين    %٥٠بلغت نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص حوالي         

ما توزيع العاملين بأجر حسب المنطقة فإن أكثر من نصف          يعملون في إسرائيل والمستوطنات، أ    % ١٥و
في القطاع العام،   % ٢٦مقابل  % ٥٣العاملين بأجر في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص بنسبة           

، أما في قطاع غزة كان القطاع العام هـو          %٢١في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات         
  %.٤٢في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص % ٥٨املين بنسبة القطاع األكثر تشغيال للع

  حوالي خمس المستخدمين بأجر يعانون من الفقر
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في % ٣٣في الضفة الغربية و   % ١٧؛    %٢٢ حوالي   ٢٠١٠بلغت نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عام        
  .قطاع غزة

  حوالي ثلث العاملين بأجر يعملون في مهن فنية ومتخصصة
في الـضفة  % ٣٠؛ %٣٤لعاملين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين حوالي      بلغت نسبة ا  

؛  %١٤في حين بلغت نسبة العاملين بأجر  في الحرف المهنية حـوالي             . في قطاع غزة  % ٤٣الغربية و 
  .في قطاع غزة% ٦في الضفة الغربية مقابل % ١٨

في % ١٦؛  %١٥ن دورات تدريب مهني حوالي      بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين التحقوا وتخرجوا م       
  .في قطاع غزة% ١٣الضفة الغربية و

  معدل األجر اليومي لإلناث أقل من الذكور
 شـيكل   ٦٠ شيكل للـذكور و    ٧٣ شيكل؛     ٧١بلغ معدل األجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر حوالي         

  .لإلناث
اليومية  للمستخدمين بأجر فـي القطـاع        سجل قطاع النقل والتخزين واالتصاالت أعلى معدالت لألجور         

 شيكل في الضفة الغربية، في حين أن قطاع الخدمات سجل أعلى معدالت األجـور               ١٠٧الخاص بمعدل   
 شيكل فـي    ٥٧ شيكل، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع            ٧٤في قطاع غزة بمعدل     

  . شيكل في قطاع غزة٢٤الضفة الغربية و
 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام       ٤١ ساعة عمل؛    ٤٢ العمل األسبوعية حوالي     بلغ معدل ساعات  

  . ساعة في القطاع الخاص٤٣و
  ربع المستخدمين بأجر يحصلون على تمويل التقاعد

يحـصلون  %  ٢٧من المستخدمين بأجر يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمـة، و            % ٢٥
من % ٥٣يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة األجر، و      % ٢٧األجر، و على إجازات سنوية مدفوعة     

  .النساء العامالت بأجر يحصلن على إجازات أمومة مدفوعة األجر
من العاملين بأجر في القطاع الحكومي يحصلون على معظم الحقوق          % ٩٠من جهة أخرى فإن أكثر من       

  .وية وإجازات األمومةواالمتيازات كاإلجازات المرضية والمكافآت واإلجازات السن
   ثلث العاملين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل

في الـضفة الغربيـة     % ٢٩من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل؛           % ٣٠
  .في قطاع غزة% ٣٥و

  مهنية/ حوالي خمس العاملين بأجر منتسبين لنقابات عمالية
في الـضفة   % ٢٠؛  %٢٠مهنية حوالي   / ر الذين ينتسبون إلى نقابات عمالية     بلغت نسبة المستخدمين بأج   

 .في قطاع غزة% ١٨الغربية و
  ٢٨/٤/٢٠١١، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

  
  أربعة أندية أردنية تُعلن مشاركتها في بطولة فلسطين الدولية لكرة القدم .٢٥

لكرة القدم، " ذات رأس"و" البقعة"و" اليرموك" و"الجزيرة"أفادت وسائل إعالم أردنية بأن أندية : عمان
أكدت موافقتها على المشاركة في بطولة فلسطين الدولية التي تجري في فلسطين خالل الفترة ما بين 

  .مايو/ أيار الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر
فريقًا من الخارج، من ثماني  ١٢يذكر أن البطولة، التي تتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، يشارك فيها 

فريق الجوالن "، أوزبكستان، سورية "فريقين"دول هي فنلندا، جنوب افريقيا، غانا، السنغال، موريتانيا 
  .، إضافة إلى أربعة فريق من فلسطين"أربعة فرق"، األردن "السوري

  ٣٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
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  ري تطالب بإعطاء الالجئ حقوقه ومذكرة إلى ب" اللبناني–االئتالف الفلسطيني "اعتصام لـ .٢٦

لالجئين الفلسطينيين "  اللبناني لحملة حق العمل- االئتالف الفلسطيني "تحول اإلعتصام الذي نفذه 
، في مناسبة أول ايار "االسكوا"ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية قبل ظهر أمس  امام مقر 

  .نيين في لبنانعيد العمال العالمي، حملة تضامنية مع المطالب اإلنسانية واإلجتماعية للفلسطي
الجبهة "النائب علي فياض، عضو المكتب السياسي في " الوفاء للمقاومة"وشارك فيه عضو كتلة 

ابو خالد الشهال، ممثل حركة " جبهة النضال"علي فيصل، المسؤول عن " الديموقراطية لتحرير فلسطين 
  .صائل الفلسطينيةعلي بركة، وممثلون عن االحزاب والقوى السياسية اللبنانية والف" حماس"

الحقوق المدنية "يحيى حجير كلمة  شدد فيها على وجوب تحقيق " جبهة التحرير الفلسطينية"والقى عضو 
  ".للشعب الفلسطيني

ان ما اعطي للشعب الفلسطيني من حقوق ال يزال غير كاف وال "ثم القى النائب فياض كلمة اعتبر  فيها 
والقى عضو مجلس قيادة الحزب ". ة التي تنسجم مع حقوق االنسانيلبي الحد االدنى من المعايير المطلوب

ان ألبناء الشعب الفلسطيني "التقدمي االشتراكي بهاء ابو كروم كلمة باسم الحزب، شدد فيها على 
  ".الالجىء الى لبنان الحق في ان يتمتعوا بالحد األدنى من مقومات العيش الكريم

حرص الحزب، عبر "وري القومي االجتماعي هملقارت عطايا وأكد عميد شؤون فلسطين في الحزب الس
  ".شراكته في الحكومات اللبنانية، على التخفيف من وطأة تجاهلها المريب لحقوق الالجئين

  ".ليلى العلي كلمة باسم المشاركين في االعتصام فيها" جمعية النجدة االجتماعية"والقت مديرة 
هيثم ابو الغزالن نص مذكرة رفعها المعتصمون " اد االسالميالجه"وتال المسؤول االعالمي في حركة 

  .الى الرئيس نبيه بري والنواب
  ١/٥/٢٠١١النهار، بيروت، 

  
   الفلسطينيةدمشق ترحب باتفاق المصالحة .٢٧

، في وقت نفت األخيرة ”حماس”رحبت سوريا بتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح و: دمشق
ورأى مصدر سوري في قرب توقيع اتفاق المصالحة . اً بمغادرة سوريا أنباء عن أنها اتخذت قرار

المنشودة انتصاراً كبيراً لقضية الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لتحرير أرضه واستعادة حقوقه األمر 
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين  .الذي عملت سوريا من أجله وتطلعت إلى تحقيقه 

ن دمشق إذ تبارك وتؤيد ما توصل إليه األشقاء الفلسطينيون فإنها تقدر عالياً الدور االيجابي السورية إ
الكبير الذي قامت به مصر، وتتطلع في الوقت نفسه إلى المزيد من الخطوات الفلسطينية لتنفيذ ما تم 

  .االتفاق عليه 
 ١/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  واالتفاق الفلسطيني يبشر بالخير.. طينية تراوح مكانهاالقضية الفلس: اتحاد علماء المسلمين .٢٨

 بيان أصدره فضيلة العالمة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد والدكتور علي  قال:عبداهللا مهران
محيي الدين القرة داغي األمين العام الخميس الماضي في ختام اجتماع المكتب التنفيذي األول لالتحاد في 

ماتزال األوضاع الفلسطينية تراوح مكانها  أنه  .الدوحة بحضور أعضائه، ورؤساء اللجاندورته الثالثة ب
داخليا وخارجيا، من حيث الحصار وجرائم االحتالل ونحوهما، ولكن مما يبشر بالخير ما حصل أخيرا 

 هذه من التوقيع باالحرف األولى على اتفاق اطاري بين فتح وحماس برعاية مصرية ونسأل اهللا أن تكلل
الخطوة بالنجاح وتنتقل بالحالة الفلسطينية الداخلية من االنقسام إلى الوحدة ومن المناكفة إلى الصفح 
والتآخي وإلى عدم التفريط في أي من هذه الحقوق، أما على مستوى الواقع على األرض فال تزال سياسة 
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ر االستيطان من جهة ومحور التهويد مستمرة بوتيرة خطيرة جدا من خالل محورين أساسيين وهما محو
سن القوانين العنصرية في حق السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس الشريف حتى أصبح الحديث 
يدور داخل األوساط الصهيونية بامكانية منع األذان من خالل مكبرات الصوت بذريعة أن األذان يزعج 

  .المستوطنين اليهود
 ١/٥/٢٠١١الشرق، الدوحة، 

  
  بمليون درهم لجامعة القدسوزير التعليم يتبرع : اتاإلمار .٢٩

تبرع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمليون درهم :  أبوظبي
لصالح طلبة جامعة القدس في فلسطين، وذلك خالل حفل العشاء الخيري الذي نظمته لجنة أصدقاء 

» كفالة الطالب«يس الماضي بفندق وأبراج الشاطئ روتانا دعما لبرنامج الجامعة في أبوظبي مساء الخم
  .في الجامعة

إن هذا الحفل الذي أصبح بالنسبة لنا جميعاً «: وقال معالي الشيخ نهيان في كلمته التي ألقاها خالل الحفل
  .»مناسبة سنوية متجددة نعبر فيها عن اعتزازنا بما تحققه جامعة القدس عاماً بعد عام

  ١/٥/٢٠١١البيان، دبي، 
  
  تظاهرة مليونية أمام سفارة الكيان بالقاهرة الجمعة .٣٠

أعلنت اللجنة التحضيرية لالنتفاضة الفلسطينية الثالثة في مصر اعتزامها تنظيم مظاهرة مليونية أمام 
  .           يوم الجمعة المقبل ” اإلسرائيلية“السفارة 

 ١/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  "ال تقوض السالم مع إسرائيل" يرحب بمصالحة فلسطينية بان كي مون .٣١

رحب االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون اول من امس ترحيباً حذراً باتفاق :  أ ف ب-نيويورك 
  .المصالحة، لكنه اكد ان هذا االتفاق يجب اال يؤدي الى تقويض عملية السالم مع اسرائيل

االمين العام يرحب بالجهود التي بذلت في سبيل تعزيز «ي في بيان ان وقال الناطق باسمه مارتن نيسيرك
ويأمل في ان تجري المصالحة اآلن ... المصالحة الفلسطينية وبالمساهمة المصرية المهمة في هذا الشأن

االكثر » فتح«وأشار الى ان بان يرغب في ان تقود . »بطريقة تعزز هدف السالم واالمن والالعنف
اكدت االمم المتحدة طويالً على الحاجة الى التقدم نحو «: حكومة للوحدة الوطنية، وقالاعتداالً اي 

الوحدة الفلسطينية في اطار السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس والتزامات منظمة التحرير 
  .»ستدرس االمم المتحدة االتفاق بعناية بمجرد توافر التفاصيل«: ، مضيفاً»الفلسطينية

  ١/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  "يعزز السالم مع إسرائيل"نأمل أن تتم المصالحة الفلسطينية بشكل : مسؤول أممي .٣٢

أعرب روبرت سيري، منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، عن أمله في أن : رام اهللا
وقال سيري، في تصريح ". يعزز السالم مع إسرائيل"تتم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بشكل 

على تشكيل حكومة " حماس"و" فتح"نسخة عنه، تعقيبا على اتفاق حركتي " قدس برس"مكتوب وصل 
إن إعادة توحيد الحكومة هي أمر أساسي لتحقيق حل الدولتين الذي يجب أن يتم التوصل : "وحدة وطنية

  ".إليه عبر التفاوض
تحدة، دعم المنظمة الدولية لجهود المصالحة وقال في وأكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم األمم الم

إن األمم المتحدة تدعم بشدة جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق تقدم باتجاه إعادة : "المؤتمر الصحفي اليومي
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توحيد غزة والضفة الغربية في إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والتي طال انتظار تحقيق 
  ."التقدم على مسارها

  ٣٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  القيود اإلسرائيلية على حرية الحركة تعيق التنمية االقتصادية الفلسطينية: األمم المتحدة .٣٣

أكدت وكيلة األمين العام لالمم المتحدة، األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية : نيويورك
 على حرية الحركة في األراضي الفلسطينية واالجتماعية ريما خلف، أن القيود اإلسرائيلية المفروضة

ونقل راديو االمم المتحدة الليلة الماضية عن خلف، في كلمة نقلتها  .تعيق التنمية االقتصادية المستدامة
عن أمين عام األمم المتحدة خالل اجتماع نظمته اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 

لجهود الدولية لدعم برنامج بناء الدولة الفسطينية، تشديدها على أهمية للتصرف في فنلندا حول حشد ا
الخطوات التي تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية في مشروع بناء الدولة الفلسطينية، المقرر أن يكتمل 

  .القادم) أغسطس(في آب 
م األطراف كافة إن الوقت الحالي حاسم، ومن الضروري بذل جهود جادة من قبل الجميع لض: "وقالت

إلى طاولة الحوار، وذلك بناء على االتفاقات المسبقة بين الجانبين بالتوافق مع قرارات مجلس األمن 
  ".وخارطة الطريق والمبادرة العربية

  ٣٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
   بإقامة دولته المستقلة  الفلسطينيشعبالاألحزاب البلغارية تؤكد دعمها لحق  .٣٤

ء ومسؤولي األحزاب البلغارية، خالل لقائهم أمين عام حزب الشعب بسام  أكد عدد من رؤسا:صوفيا
الشعب الفلسطيني الصالحي، وسفير فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، كل على حدة، دعم بالدهم لحق 

وأطلع الصالحي والسفير المذبوح رئيس الحزب االشتراكي البلغاري سرغيي . في إقامة دولته المستقلة
على موقف القيادة الفلسطينية من عملية السالم المتوقفة جراء التعنت اإلسرائيلي الذي ما زال ستانيشيف 

يستخف باالرداة الدولية ويضربها بعرض الحائط، ويرفض تنفيذ ما علية من التزامات وعلى رأسها 
التام مع بدوره، أكد ستانيشيف على وقوف حزبه . وقف االستيطان، ما أدى إلى فشل العملية السياسة

نضال الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه كما وجدد موقف حزبه الداعم لحل الدولتين باقامة الدوله 
  .  الفلسطينية المستقلة التي تعيش بسلم الى جانب اسرائيل

وفي وقت الحق، اجتمع الصالحي والسفير المذبوح مع نائب رئيس حزب حركة الحقوق والحريات 
ازادراي السكرتير العام للحزب، ويونال لطفي نائب رئيس كتلة الحزب يوشين ريزا، بحضور ك

ووضع الصالحي قيادة الحزب في صورة التحضيرات . البرلمانية، في مقر مجلس النواب البلغاري 
الفلسطينية لحصد المزيد من االعترافات بدولة فلسطين تمهيدا الستحقاقات الفترة المقبلة لالعتراف 

  . ية المستقلة في األمم المتحدةبالدولة الفلسطين
وفي السياق ذاته، التقى الصالحي والمذبوح مع السكرتير العام لحزب جيرب الحاكم سفيتومير باونوف، 
. ووضعاه في صورة آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وآخرها اتفاق المصالحة االخير

مة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما وعبر عن امله وعبر سفيتومير عن دعم حزبه لحل الدولتين بإقا
بإستئناف المفاوضات بين الجانبين على اسس تضمن سالم عادل في المنطقة يحقق طموحات الشعب 

كما اجتمع الصالحي والمذبوح مع رئيس الدائرة العربية في الخارجية البلغارية لوبومير  .الفلسطيني
يني نحو األمم المتحدة لإلعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك في ظل بوبوف، وأطلعاه على التحرك الفلسط

من جانبه، أكد بوبوف موقف بلغاريا الثابت . انسداد افق إستئناف المفاوضات مع الجانب االسرائيلي
والداعم لحل الدولتين عبر مفاوضات جادة تؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما وعبر عن عدم 
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ان االسرائيلي في األرض الفلسطينية، وعن ترحيبه الشخصي لالعالن عن اتفاق شرعية االستيط
  . المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

  ٣٠/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  
  
  خيارات إسرائيل الكاذبة .٣٥

  نهلة الشهال
فلت الوقاحة ليس بجديـد، ولكـن       وهذا الكذب المن  . تصل إسرائيل في كذبها إلى حد يشكل مدرسة بذاتها        

اليوم، ومـع   ! القدرة على تكراره بكل اطمئنان، ومهما كانت الظروف والمعطيات، ال يمكنه إال اإلدهاش            
اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية في القاهرة، واالستعداد للتوقيع عليـه فـي                

بجمل من عيار ما أعلنـه رئـيس حكومتهـا، بنيـامين            حفل جامع خالل أسبوع، تخرج علينا إسرائيل        
ال يمكن قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا أن تبرم سالماً مع كـل              «نتانياهو، كرد على االتفاق من أنه       
لـذلك،  . حماس تطمح لتدمير دولة إسرائيل وتقول ذلك علناً       «، ألن   »من حماس وإسرائيل على حد سواء     

لحة تظهر ضعف السلطة الفلسطينية، وتثير تساؤالت حـول مـا إذا كانـت              أعتقد أن مجرد فكرة المصا    
آمل في أن تختار السلطة     «: ، مضيفاً »حماس ستسيطر على يهودا والسامرة كما سيطرت على قطاع غزة         

والخيـار  «وأما بيت القصيد فالجملة الختامية القائلة       . »الفلسطينية الصواب، أن تختار السالم مع إسرائيل      
  !»بيدها

السلطة تطلق هنا رسالة    «، أن   )ألن الكذب ليس ملح نتانياهو وحده     (وقد أضافت أصوات إسرائيلية أخرى      
تهدف لتأكيد أن من دون عملية سياسية، يمتلك الفلسطينيون خيارات أخرى ليست بالضرورة لمـصلحة               

  .»إسرائيل
. وهر الموضـوع المطـروح    اإلغراء في محاجة المنطق اإلسرائيلي يجب عليه بالطبع أال يحرفنا عن ج           

فالناطق باسم البيت األبـيض لـم يجـد    . ولكنه يستحق كلمة، ال سيما حين يصاحبه كالم أميركي أجوف       
إن أي حكومة وحدة فلسطينية مقبلة ينبغي أن توافق على مبـادئ اللجنـة الرباعيـة                «أفضل من القول    

، »ي، وتعترف بحق إسرائيل في الوجـود      الدولية، وأن تنبذ العنف، وتحترم االتفاقات المعقودة في الماض        
الواليات المتحدة تؤيد المصالحة الفلسطينية على أساس ما يعزز قضية السالم، ولكن حماس             «مضيفاً أن   

فواشـنطن  . وهي جملة تقول ال بصيغة نعم، وتكاد تفتقـد التهـذيب          ! »منظمة إرهابية تستهدف المدنيين   
، تحقيق أي مكسب للفلسطينيين، وإن صغيراً، وذلك علـى  )كفيأو لم تشأ بما ي (تتناسى أنها لم تتمكن من      

لم يتبق شـيء يمكـن قيـادة        : رغم، وبعدما، تسلمت منهم أمورهم كافة، وذلك في استباحة يندر مثيلها          
فلسطينية اإلقدام عليه إال فعلته سلطة السيد محمود عباس، في عملية سد للذرائع كما يقول الـبعض، أو                  

الرغبة فـي   «وهي فرضيات تسقط    .  تعديل توازن القوى، كما يقول البعض اآلخر       بسبب اليأس التام من   
لذا، فالكالم األميركي هذا يبدو شكلياً وبال       . التي ال أعتقد أنها كانت قائمة بأي حال من األحوال         » الخيانة

  .»اعتداالً«طائل، وال أظنه يقلق الفلسطينيين، بمن فيهم أكثرهم 
السترسال على هذا النحو المتكرر في الكالم عن خيـارات الـسلطة، والتأكيـد        وبالعودة الى إسرائيل، فا   

إسرائيلي مخصوص، هو   » سيندروم«، قد يكون مضحكاً لوال أنه يعبر عن         »خيارها بيدها «خصوصاً أن   
وليس ثمة أي تناقض بين هذا التشخيص وبين كل العدوانية وكـل أدوات             . ركونها إلى العالم االفتراضي   

وهي مارست دوماً الفبركة الصافية، في تركيب أيـديولوجي         . التي تمتلكها إسرائيل  ) مادية جداً ال(الدمار  
يغرف حيث يشاء، مؤوالً الخرافات الدينية والميثولوجية، مازجاً إياها بوقائع سياسية وبأفكار انتقائية من              

  .عصر الحداثة الغربية
وليس أدل على هذا من حاجتهـا الدائمـة لتأكيـد    هكذا هي إسرائيل كوجود، فلم ال تكون كذلك كسلوك؟    

  .شرعية وجودها، وطلب تجديد االعتراف به، ما يدخل على األرجح في باب العصاب
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واألدهى أنها  . فتل أبيب تعلم أن ال عملية سالم جارية، على فرض أن مثل هذا االحتمال قام في وقت ما                 
ة األصلية حول إمكان التوصل إلى تسوية تاريخيـة،         بمعنى أن زمن استثمار الكذب    ! تعلم أن الجميع يعلم   

ولكنها علـى رغـم ذلـك       . وإن مجحفة للفلسطينيين بمقاييس الحق والعدالة وصلتهما بالواقع، قد انقضى         
فبعد الهلع الذي انتابها من خسارة حلفائها في المنطقة العربية، بخاصة الركيزة المصرية، وخشيتها              ! تفعل

وفـي  .  الشاكلة نفسها، ها هي تكتشف تعقيد الموقف، وهو أمر محتوم وطبيعي        من استمرار التساقط على   
إعادة هندسة لما ترى، تظن إسرائيل اليوم أن العرب منشغلون، كٌل بقضاياه الذاتية، أو تظـن أن هنـاك                   
فرصة أمامها لوقوع تغييرات ليست كلها ضدها، بل يندرج بعضها لمصلحة قوى أو سلطات عربية تميل                

ولكن ما يجب تسجيله أن إسرائيل لم تكن على أية حال في وارد استعادة إمكان التسوية                . »ورهامح«إلى  
  .وبهذا المعنى، فاالتفاق الوطني الفلسطيني ال يفوت فرصاً كان يمكن استثمارها. التاريخية

بمـا تحملـه    واألهم مصير هذا االتفاق األولي، الذي لم يكن ليحدث لوال التغييرات الجارية في المنطقة،               
وقد وصلت مجرياتها إلى حـد مفـصلي يجعـل علـى            . معها من اآلمال ومن أسباب للقلق، ككل تغيير       

وهـذا  . هناك، بدايةً، انسداد األفق السياسي    . األرجح للفصيلين الفلسطينيين األساسيين مصلحة في االتفاق      
 العمل الفلسطيني منذ ما قبل      األخير كان يأمل بصيغ مختلفة من التسويات الممكنة، تشكلت حولها خريطة          

وهناك ثانياً افتقـاد الجميـع الـشرعية،        . أوسلو، وكرستها رسمياً االتفاقات التي تحمل اسم هذه المدينة        
فبينما اندرجت فـتح فـي      . الشرعيات، الرسمية والمؤسساتية، والثورية، بل ربما هذه األخيرة خصوصاً        

صيغ منها راحت تزداد ابتذاالً مع الوقت، ال بـد مـن            السعي وراء سراب التسوية التاريخية، بل وراء        
الفـصائل  ) ألسباب موضوعية وذاتية على السواء    (تسجيل النقص التام للخيال السياسي الذي عانت منه         

المعارضة لفتح داخل منظمة التحرير، وتحديداً منها الجبهة الشعبية، األكثر أصالة وامتداداً ورسوخاً بين              
على الوضع، من دون قدرة على االستشراف وال على         » تعليقات«تي راحت تصدر    وهي ال (تلك الفصائل   

  ).الفعل، ما أثار الكثير من اإلحباط
وال شك من جهة ثانية في أن هناك حاجة كي تراجع حركة حماس تجربتها، وباألخص في إدارة قطـاع                   

وهو مـا يـستمر     (األميركي  الرضا  ... غزة، وأيضاً في ما يتعلق بتسييد التنافس مع فتح والسلطة على          
وهكذا، جاء العصف الدائر في المنطقـة       ). »انتزاع اعتراف واشنطن بنا   «بعض ثوريي حماس بتسميته     

ليفعِّل هذين العاملين، اللذين مضت على حضورهما سنوات من دون أن يؤدي هـذا االسـتمرار إلـى                  
  .تحولهما إلى حالة تنتج خطوة تجاوزية إلى األمام

كون فاتحة للبدء باستعادة النقاش حول كيفية رسم معالم الفاعلية الفلسطينية المقبلة، كتجسيد             ولعل االتفاق ي  
الشعب يريد إنهاء   «للمعادلة التي رفعها المتظاهرون الفلسطينيون على امتداد الشهر الماضي، والقائلة أن            

م بين نقطة االنطـالق ونقطـة       ويعلم الجميع مبلغ المسافة العظي    . »االنقسام، والشعب يريد إنهاء االحتالل    
إال أن المباشرة هي الوسيلة الوحيـدة       . التحقق، واألهوال والعثرات والمنزلقات القائمة في الطريق بينهما       

  .لألمل في الوصول يوماً
  ١/٥/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  الشراكة الوطنية هي الضمان .٣٦

  مروان البرغوثي
المصالحة الوطنية في مصر، بكثير من الفرح والسرور،        تلقينا خبر التوقيع باألحرف األولى على وثيقة        

ونعتبر هذا التوقيع بشرى سارة لشعبنا العظيم بأسره في الوطن والشتات، ولكل أبنـاء األمـة العربيـة                  
واننا بهذه المناسبة نتوجه بالتحية والتقدير لشعبنا الذي رفض االنقسام ووقف في وجهه منـذ             . واالسالمية
توجه بالتحية للجهود المخلصة والصادقة التي بذلها وفد الشخصيات المستقلة برئاسـة            كما ن . اليوم األول 

األخ منيب المصري والتي أسهمت في تحقيق هذا االتفاق، كما نتوجه بالتحية للحراك الشبابي وكل مـن                 
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 في  أسهم فيه في الوطن والشتات الذين عبروا عن ضمير شعبهم في دعوتهم النهاء االنقسام وفي تحركهم               
اننا اذ نهنئ شعبنا بهذه المناسبة، فاننا ندعو حركتي فتح وحماس الى االلتزام األمين              . الشارع الفلسطيني 

والصادق بتنفيذ االتفاق والعمل على تذليل أي عقبات على قاعدة الحوار األخوي والتسامح، وطي صفحة               
 والعمل وفق أحكامه وكذلك احترام سـيادة        االنقسام األسود الى األبد والعودة الى احترام القانون األساسي        

القانون وبناء قضاء فلسطيني مستقل يشكل مرجعا لحّل كافة الخالفات في المستقبل، كمـا نؤكـد علـى                  
ضرورة تحديد موعد نهائي وملزم لالنتخابات التشريعية والرئاسـية وللمجلـس الـوطني واالنتخابـات               

 العظيم والى كل القوى والفـصائل والمؤسـسات والحـراك           كما نتوجه بهذه المناسبة الى شعبنا     . المحلية
الشعبي والشبابي والشخصيات الوطنية الى العمل على تنظيم أوسع واكبر مسيرات سلمية في الخـامس               

 عاما على االحتالل األسوأ واألطول واألبشع في التاريخ المعاصر،          ٤٤من حزيران القادم لمناسبة مرور      
 التالحم الوطني والسماع العالم صوت الشعب الفلسطيني تحت راية فلسطين           واعتبار ذلك مناسبة لتجسيد   

كما نؤكد مجـددا    . »الشعب يريد العودة والحرية واالستقالل    ..الشعب يريد انهاء االحتالل   «وشعار واحد   
على أهمية الذهاب لألمم المتحدة دون تردد أو مساومة ألن ال جدوى للحديث عن أية مفاوضـات مـع                   

اننا اذ نثمن مجددا التوقيع باألحرف األولى علـى         . حتالل واالستيطان العنصرية في اسرائيل    حكومة اال 
وثيقة المصالحة فاننا نتوجه بالتحية والتقدير للقيادة الجديدة في مصر وللشعب المصري الشقيق والثـورة               

مـن االسـناد والـدعم      المصرية العمالقة التي لوالها لما أمكن انجاز هذا االتفاق، كما نتطلع الى مزيد              
لقد اكدنا مـرارا وتكـرارا      .  الشعبي والرسمي المصري لنضال شعبنا في مواجهة االحتالل االسرائيلي        

على أن الوحدة الوطنية هي قانون االنتصار للشعوب المقهورة ولحركات التحرر الـوطني، وأكـدنا أن                
، وأن الشراكة الوطنيـة هـي الـضمان    االنقسام كارثة على شعبنا وعلى مكتسباته الوطنية والديمقراطية     

الوحيد النجاز الحرية والعودة واالستقالل وبناء مؤسسات الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، كما نؤكـد              
مجددا أن االلتزام الصادق واألمين بوثيقة األسرى للوفاق الوطني كفيل بتحقيق الشراكة الوطنية وتجاوز              

ح مع كل من سيحاول تخريب المصالحة الوطنية واعاقة تنفيذ مـا            كل العقبات ونؤكد أن شعبنا لن يتسام      
  .  يتم االتفاق عليه

    ٢٨سجن هداريم زنزانة رقم 
  ١/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  سقط مبارك ونجحت المصالحة  .٣٧

  فهمي هويدي
حركـة فـتح    هل هناك عالقة بين سقوط نظام مبارك وبين االتفاق على إنهاء االنقسام الفلسطيني بـين                

وحماس؟ هذا السؤال تثيره المفاجأة التي تحققت في األسبوع الماضي، حين التقى في القاهرة بغير ترتيب                
معلن وفدان يمثالن الحركتين األكبر في الساحة الفلسطينية، لمناقشة موضوع المصالحة المعلق والمتعثر             

. اهم بين الجانبين حول النقاط الخالفيـة      وخالل اجتماع استمر ساعتين فقط تم التف      . منذ نحو ثالث سنوات   
واتفق على دعوة ممثلي الفصائل الفلسطينية، بمن فيهم محمود عباس وخالد مشعل لتوقيع االتفـاق فـي                 

  .بما ينهي االنقسام ويفتح األبواب لبدء صفحة جديدة في المسيرة الفلسطينية. القاهرة يوم األربعاء المقبل
ما الذي حدث حتى تم االتفاق بهذه السرعة على التفاهمات          : ذا الموقف هو  السؤال الكبير الذي يستدعيه ه    

التي ظلت محل جدل وأخذ ورد طوال السنوات الثالث السابقة؟ في حدود معلوماتي فإن تغييـر النظـام                  
إذ . المصري كان أحد العوامل التي أسهمت في تحقيق التفاهم بين الطرفين لكنه لم يكن العامـل الوحيـد        

حا ما عبر عنه الخطاب السياسي واإلعالمي المصري طوال السنوات التـي خلـت مـن أن                 ليس صحي 
وليس سرا أن الرئيس السابق كان منحازا       . القاهرة كانت تقف على مسافة واحدة بين حركة فتح وحماس         

وأن السيد عمر سليمان الذي     . بالكامل إلى جانب أبو مازن، ودائم االستياء واالمتعاض من حركة حماس          
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وللرجل دوره المشهود في إحكـام حـصار        . عهد إليه بملف المصالحة كان متبنيا لموقف رئيسه بالكامل        
أما وزير الخارجية السابق السيد أحمد أبو الغيط فإن تصريحاته المستفزة تجاه الوضع في غزة بل                . غزة

  .تجاه الفلسطينيين عموما، كانت عاكسة لذلك التوجه
منهـا  . لحماس ومتحامال عليها طوال الوقت؟ فهناك عدة أسباب تفسر ذلـك          أما لماذا ظل مبارك رافضا      

. موقفه الرافض والمتشكك في كل حركة إسالمية، وهو ما كان واضحا في موقفه من اإلخوان في مصر                
وبالتالي فقد كان حريصا على أال      . وكان لديه اقتناع بأن حماس واإلخوان يمثلون خطرا أمنيا على نظامه          

حتى هذه اللحظة ال يزال أعضاء حركة حماس ممنوعين من الدخول           (أية جسور مع األولى     يكون لمصر   
وكل من وقع منهم في أيدي األجهزة األمنية في مصر تم اعتقاله وتعرض لصنوف من               ). عبر معبر رفح  

  .التعذيب، يقول الذين أفرج عنهم أخيرا إنها أقسى بكثير مما عرفوه في السجون اإلسرائيلية
كـان أكثـر   » االعتدال«انب موقفه الشخصي فإن الرئيس السابق الذي صنف على رأس معسكر           وإلى ج 

تجاوبا مع الضغوط األمريكية واإلسرائيلية الرافضة لحركة حماس والمتوجسة من المصالحة بينها وبين             
ن وسمعت من أحد الصحفيين الذين رافقوا مبارك في بعض سفراته أنه قال أكثر من مـرة إ                . حركة فتح 

وألن األمـر   . استمرار االشتباك بين حماس وفتح يشغلها عن الساحة المصرية ويسهم في استقرار البلد            
مـع  » حماس«كذلك فإن نظام الرئيس السابق ظل طوال الوقت ضاغطا على حركة المقاومة التي تمثلها               

ائيلية، وهـو مـا     مع الضغوط األمريكية واإلسر   » ومتجاوبا«الجهاد اإلسالمي لصالح الرئيس أبو مازن       
  .تغير بالكلية أخيرا

في ذات الوقت أدرك    ) ليس األوحد بطبيعة الحال   (وبسقوط نظام مبارك فقد أبو مازن حليفه وسنده األكبر          
الرجل أن الواليات المتحدة لم تعد مشغولة به وال مستعدة لمساعدته، سواء بسبب دخول الرئيس أوبامـا                 

اإلسرائيلي، أو بسبب انـصراف اهتمـام       » اللوبي«صه على كسب    في طور اإلعداد لواليته الثانية وحر     
وظلت إسرائيل هي الرابح األكبر، ألنها انتهزت الفرصـة         . اإلدارة األمريكية بالحاصل في العالم العربي     

وواصلت التوسع في استيطانها وتضييق الخناق على الفلسطينيين داخل أراضيها، كما أنها لم تتوقف عن               
وإذا أضفت إلى ذلك الشقوق والتمزقات التي ظهرت في         .  في الضفة واإلغارة على غزة     قمع الفلسطينيين 

فستجد أن السيد عباس لم يكـن لديـه         . صفوف حركة فتح، وأن إنهاء االنقسام أصبح مطلبا شعبيا ملحا         
خيار سوى التصالح مع حركة حماس، والقبول بالتحفظات التي سبق إبداؤها علـى ورقـة المـصالحة                 

وكان ذلك سببا كافيا لنجاح اجتماع الطرفين يوم األربعاء الماضي، وتمهيد الطريق لتوقيـع              .. المصرية
  . يناير٢٥االتفاق يوم األربعاء المقبل ــ شكرا لثورة 

 ١/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة
 
  !نهاية مرحلة المنافي.. فلسطين .٣٨

  صالح القالب
» فـتح «التي وقعتها حركة    ,ة الوحدة الفلسطينية     استعاد صالح القالب غَضب بنيامين نتنياهو تجاه خطوة      

باألحرف األولى والتي من المتوقع أن تستكمل بالتوقيع النهائي يوم األربعـاء المقبـل فـي                » حماس»و
يدل على أن االنقسام لم يخدم إال إسرائيل ويدل أيضاً على أن الذين رفضوا انقالب غـزة كـان    , القاهرة

ن ولقضية فلسطين وذلك ألن ذلك االنقالب بما نتج عنه قـد وضـع              رفضهم من قبيل اإلخالص لفلسطي    
مبرراً في أيدي اإلسرائيليين ليقولوا أنه ال توجد هناك جهة فلسطينية واحدة باإلمكان مفاوضتها وال يوجد                

  .هناك طرف فلسطيني واحد باإلمكان توقيع اتفاق معه
اسي والتنظيمي قد تحول إلى انقسام جغرافي بين        الذي هو باإلضافة إلى البعد السي     ,كانت تجربة االنقسام    
أكبر درس من المفترض أن الفلسطينيين تعلموا منه الشيء الكثير وعلى أن إقحام             , غزة والضفة الغربية  

العامل اإلقليمي على معادلة القضية الفلسطينية يشكل أكبر خطرٍ عليها وحقيقة أن هـذه القـضية بقيـت                  
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 ١٩٦٥الداخلية المربكة منذ انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في عـام           تعاني من التشرذم والخالفات     
  .وحتى هذه اللحظة بسبب االمتدادات الخارجية داخل ُأطُر فصائلها الكثيرة والمتعددة

هناك دول أرادت هذه القضية ورقة رابحة تجعلها قادرة على لعب الدور اإلقليمي الذي يعزز مكانتها في                 
ساحة الدولية ولهذا فقد بادرت إما إلى إنشاء منظماتها الخاصة لتكون االمتداد الذي تحقق              المنطقة وعلى ال  

حضورها من خالله في الساحة الفلسطينية أو تبني منظمات وضعها مؤسسوها منذ إقامتها برسـم البيـع         
ات بعض الـدول    والشراء ولمن يدفع أكثر وهذا جعل القرار الوطني الفلسطيني خاضعاً دائماً وأبداً لتأثير            

العربية المعروفة وأبقى على الحالة الفلسطينية مربكةً كما أبقى على القيادة الفلـسطينية مـضطرة إلـى                 
  .إجراء حسابات كثيرة قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي وقبل اتخاذ أي خطوة سياسية أساسية

 مستقالً عن صراعات العرب فـي       المؤسسون أن تكون هذه الحركة تنظيماً فلسطينياً      » فتح«لقد أراد آباء    
منتصف ستينات القرن الماضي ومستقالً عن التنظيمات واألحزاب العربية المتناحرة في تلك الفترة لكنهم              
لم يستطيعوا أن يفعلوا ما فعله مؤسسوا جبهة التحرير الوطني الجزائرية الذين أغلقوا األبواب أمـام أي                 

الساحة الفلسطينية باكراً بعـشرات التنظيمـات التـي كـان           تنظيمات أخرى فكانت النتيجة أن ازدحمت       
معظمها امتدادات استخبارية عربية في هذه الساحة والتي شكلت عبئـاً كبيـراً علـى العمـل الـوطني                   

  .الفلسطيني منذ البدايات وحتى اليوم
 وعلـى   ١٩٦٧الذي ترتب على هزيمة حزيران عـام        ,ربما كان مقبوالً في البدايات بحكم األمر الواقع         

بعضها لـم   ,أن تكون هناك أكثر من منظمة       , تنافس أنظمة االنقالبات العسكرية على المسرح الفلسطيني      
أما وقد دخلت القضية الفلسطينية مرحلة الحـسم        , يحمل اسم فلسطين بحجة أن تحريرها مسؤولية عربية       

ناك كل هذا االزدحام التنظيمي     السياسي منذ بدايات تسعينات القرن الماضي فإنه لم يعد مقبوالً أن يكون ه            
المعيق للحركة والذي هو بمعظمه مجرد عناوين للتغلغل االستخباري العربي واإلقليمي المؤثر سلباً على              

  .قرار منظمة التحرير المستقل الذي تتطلبه المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة الحاسمة
بسبب ما تتعرض له المنطقـة مـن        ,مية كل هذا االهتزاز     واآلن فقد أدى اهتزاز المعادلة العربية واإلقلي      

إلى َأن تبادر حركـة     ,إلى اصطفافات جديدة على أنقاض االصطفافات السابقة      , زالزل وعواصف هوجاء  
إنقاذاً لنفسها وتحريراً لقرارها وموقفها من ضغط الجغرافيا السياسية إلى توقيـع المـصالحة              » حماس«
ذف وال إضافة وهذا في حقيقة األمر يتطلب أال تبقى قيادة هذه الحركـة              كما هي وبدون ال ح    ) المصرية(

الجئة في الخارج ومعرضة لالبتزاز والضغط فمرحلة المنافي قد انتهت والمرحلة الجديدة مـن العمـل                
ليكون هذا القرار في    ) إلى غزة (الوطني الفلسطيني تقتضي استقاللية القرار وتقتضي العودة إلى فلسطين          

  . التأثيرات الخارجية العربية واإلقليميةمنأى عن
  ١/٥/٢٠١١، الرأي، عمان

  
  مصالحة الفلسطينية إذ تتمدد في خريطة التحركات العربيةال .٣٩

  حسن شامي
ليس أمراً مفاجئاً أن يتفاجأ كثيرون، أو أن يزعموا الشعور بالمفاجأة، لدى تلقـي خبـر اإلعـالن عـن                    

ما جرى من توقيع باألحرف األولى علـى        . حركتي فتح وحماس  المصالحة الفلسطينية، في القاهرة، بين      
صـحيح  . اتفاق ينهي، كما هو مفترض، حال االنقسام الفلسطيني ليس سوى بداية واعدة على غير صعيد       

على جوانب إجرائية تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تـضم           » يقتصر«أن االتفاق المعلن عنه     
ولى التحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية خالل سنة واالهتمام بـاألمور          مستقلين وتكنوقراطيين، وتت  

علـى أن هـذا     . المعيشية وبإعادة إعمار غزة وبالتنسيق األمني بين أجهزة السلطتين في الضفة وغـزة            
ليس من دون حمولة سياسية تؤهله، في حال ما استجمعت الشروط، ألن يكـون خريطـة                » االقتصار«

» الـديموقراطي «اء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس مختلفة ومستوحاة من المناخ           طريق إلعادة بن  
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كذلك يرتسم في أفق المصالحة الحاليـة، خـصوصاً لـدى الـرئيس             . الذي أطلقته االنتفاضات العربية   
حــيث يفتـرض أن   ) سبتمبر(الفلسطيني محمود عباس، االستعداد لالستحقاق المتوقع في أيلـــول         

ول كثيرة في األمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية بعدما شقــت دول مــن أميركـا               تعلن د 
إذ سيكون صعباً ومربكاً أن تتعــامل السلطة مع االعتراف الدولي          . الــجنوبية وجهة االعتراف هذا   

 نـصفين   بالدولة في ظل انقسام مناطقي ووطني يعلم القاصي والداني أنه يشطر المجتمـع الفلـسطيني              
  .متقابلين

الجاري، يستحسن عدم المبالغـة     ) مايو( أيار   ٤في انتظار المصادقة الرسمية، في العاصمة المصرية في         
لكن االقتصاد في التفاؤل ال يمنع مـن أن تكـون           . في التفاؤل، إذ ليس مستبعداً حصول مفاجآت مضادة       

والحق أن  . ي حدودها الرمزية أو المعنوية    الرسالة التي حملها اإلعالن عن المصالحة قوية الداللة حتى ف         
الرسالة هذه ال تتوجه فحسب إلى الداخل الفلسطيني ونسيجه الوطني، إذ تفصح بطبيعة الحال عن محاولة                
تموضع، أو إعادة تموضع، للحراك الوطني الفلسطيني داخل مشهد عربي وإقليمي عـريض ومـستجد               

 هذه لم تستقر بعد على حال معلومة، كما لم يتضح بعد            بالنظر إلى ما ترهص به االنتفاضات، وإن كانت       
  .أفق التبدالت الناشئة، ناهيك عن حال البلدان المرشحة للتبدل

فهي، فلسطينياً، تأتي كاستجابة لمطالبة     . األكيد، في المقابل، أن رسالة المصالحة تذهب في اتجاهات عدة         
ب، االحتجاج الشعبي في غير بلد عربي وتتلقف        شعبية بإنهاء االنقسام، وهي مطالبة تتصادى مع، وتواك       

مـن  . على نحو خاص وجه التماسك الوطني الخاص بكل حالة باعتباره اختباراً ورهاناً للوجود السياسي             
الفائـت إثـر    ) مارس( آذار   ١٥المفيد ههنا أن نذكّر بالتظاهرات الحاشدة في الضفة الغربية وغزة يوم            

ينبغي التذكير أيضاً بأن عباس أعلن في اليـوم         . ت التواصل االجتماعي  دعوة إلى المصالحة تناقلتها شبكا    
  .التالي استعداده للذهاب إلى غزة لعقد المصالحة مع حماس

كثيرون حـسبوه منـاورة إعالميـة       . آنذاك، أي قبل شهر ونصف، مر تصريح أبو مازن مرور الكرام          
 تعرض للتوبيخ من دوائر ال تمـزح        وقد يكون . المتصاص الصدى الفلســطيني لالنتـفاضات العربية    

في نزوعها إلى وضع المسألة الفلسطينية في الثالجة وإلى ترك االنقـسام يمعن في التحول إلى استنقاع                
  .وتعفّن يستحقان إدارة الظهر وسد األنوف

  
الدور المصري اليوم، في حقبة االنتقال الحالية من عهد إلى عهد، هو بالتأكيد من بين أبـرز عناصـر                   

فالرعاية المصرية للمصالحة، من دون ضغوط على ما يبدو ومع االحتفاظ بمـسافة             . المفاجأة الفلسطينية 
متساوية عن الطرفين، تقطع مع أداء عهد حسني مبارك الذي كـان يبـرع فـي ممارسـة الـضغوط                    

حـديث  ويأتي ال . واالبتزازات على فتح أحياناً، خصوصاً أيام ياسر عرفات، وعلى حماس معظم األحيان           
الرسمي المصري عن فتح معبر رفح واعتبار سلوك النظام السابق في هذا المضمار عمالً شائناً ليؤكـد                 

ويشي هذا التبدل في األداء بوجود تطلع، وربما        . على تغيير ما في التعامل مع اإلقليم الفلسطيني المجاور        
وجه الجديد غير واضـح المعـالم       طموح، إلى مكانة إقليمية لمصر مختلفة عن السابق، وإن كان هذا الت           

  .حتى اآلن
فخالفاً العتقاد شائع يقوم علـى اختـزال        . المصالحة الفلسطينية تخاطب أيضاً التبدالت المحتملة سورياً      

حركة حماس وما تمثله شعبياً ووطنياً وإسالمياً إلى مجرد ورقة سورية تستخدم في سـوق المقايـضات                 
لمصالحة، إذا قدر لها أن تترجم نفسها سياسـياً، بإمكانيـة تعزيـز             والصفقات اإلقليمية والدولية، تشي ا    

وتتعزز هذه اإلمكانية مـن احتمـاالت       . االستقاللية الوطنية الفلسطينية وإبراز سماكتها وثقلها الخاصين      
تصدع المشهد السوري بعد أن ارتأى النظام اللجوء إلى الخيار األسوأ في معالجة التحركـات الـشعبية                 

باإلصالح وإطالق الحياة السياسية وتجديد القوة االجتماعية والوطنية، ونعني بذلك الخيار األمني            المطالبة  
ويرجح فـي   . النظام... المعتمد على الحسم العسكري والوعد بمواصلة البحث عن تسوية بين السلطة و           
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 يحـصل فـي     على غرار ما  » دولي«الظن أن النظام وخياره األمني يعوالن على استبعاد حصول تدخل           
ليبيا العتبارات معروفة، كما يستفاد من تضارب المواقف في الجلسة األخيرة لمجلس األمـن وتحـذير                

ويمكن أيـضاً أن تـنعكس      . المندوب الروسي من أن يؤدي أي تدخل دولي في سورية إلى حرب أهلية            
وضع السوري بحذر شديد،    المصالحة الفلسطينية إيجابياً على لبنان الذي تراقب قواه المتعارضة اهتزاز ال          

إذ يمكن هذه المصالحة أن تحض على تجديد التسوية الداخلية التي قد تحمي من ارتدادات االضـطراب                 
  .السوري القادر عبر مسارب كثيرة على التغلغل في غير منطقة لبنانية

يعـة  ليس مستغرباً على اإلطالق، في سياق المعطيات المذكورة، أن تكـون الدولـة العبريـة فـي طل                 
عليها أن تختار إما الـسالم      «فقد سارع نتانياهو إلى ابتزاز السلطة الفلسطينية معلناً عن أن           . المعترضين

الموقف األميركي هو اآلخـر     . »ليس من الممكن قيام سالم مع االثنين      . مع إسرائيل أو السالم مع حماس     
ور أن الواليات المتحدة تـدعم أي       ينضح باالبتزاز، إذ أكد المتحدث باسم مجلس األمن القومي تومي فيت          

وأضاف في بيان أن حماس منظمة إرهابيـة        . مصالحة بين الفلسطينيين شرط أن يدعم ذلك قضية السالم        
  .تستهدف مدنيين

وألداء دور بنّاء بغية التوصل إلى السالم، على أي حكومة فلسطينية أن توافـق علـى مبـادئ اللجنـة                    
ال . تفاقات المعقودة في الماضي وتعترف بحق إسرائيل في الوجـود         الرباعية وأن تنبذ العنف وتحترم اال     

حاجة للتذكير باإلهانات التي ابتلعتها اإلدارة األميركية بسبب مطالبتها أن تحترم إسرائيل أقل بكثير مـن                
نعـم يمكـن الفلـسطينيين والعـرب أن يعترفـوا           . الشروط المرصوفة مثل جدار في وجه الفلسطينيين      

البـاقي  . ١٩٤٧ على مضض، في الحدود المعترف بها دولياً، أي حدود قرار التقسيم عام      بإسرائيل، وإن 
  .مرفوض من الناحية الشرعية الدولية

   ١/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  الوحيدة إلسرائيل المصالحة ليست الصدمة .٤٠

  جالل عارف    
ة التي تلقتها إسرائيل هذا     هو الصدمة الوحيد  » فتح«و» حماس«لم يكن اإلعالن عن اتفاق المصالحة بين        

األسبوع، فالصدمات كانت كثيرة واألخبار السيئة توالت علي الكيان الصهيوني وهـو يراقـب تـسارع                
  .األحداث في الوطن العربي

ويخشى المجهول القادم مع تغير األوضاع في مصر، ومع انفتاح الموقف على كـل االحتمـاالت فـي                  
لكن األنظار في تل أبيب تركزت فـي        .بالً لالنفجار في أي لحظة    سوريا، ومع بقاء الوضع في األردن قا      

يوقعون على ورقة التفاهمات ويعلنـون أن اتفـاق         » فتح«و» حماس«نهاية األسبوع نحو القاهرة وممثلو      
الوفاق الفلسطيني جاهز للتوقيع خالل أيام بحضور قيادتي فتح وحماس ومشاركة قادة بـاقي الفـصائل                

  .الفلسطينية
ذلك هو الحدث الوحيد الذي يرغم إسرائيل على االلتفات لما يجري في القاهرة، ففي نفس اليوم                ولم يكن   

كان خط األنابيب الذي ينقل الغاز المصري إلسرائيل يتعرض للتخريب للمرة الثانية            ) األربعاء الماضي (
  .بعد الثورة

دبير أمورهم بعيـداً عـن هـذا        ومع توقف تدفق الغاز كان المسؤولون اإلسرائيليون يدركون ان عليهم ت          
المصدر، بعد أن بدأت إجراءات محاسبة المسؤولين عن االتفاقية التي تم بمقتضاها تزويد إسرائيل بالغاز               

  .المصري بأسعار زهيدة
، بينما تـتم مطـاردة      )وكلهم اآلن في السجن   (وفي مقدمتهم نجال الرئيس السابق ووزير البترول السابق         

  .ير اللغز حسين سالم للقبض عليه في الخارجمهندس الصفقة المليارد
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وكانت إسرائيل تتصور أن األمر لن يعدو تعديالً في األسعار الستمرار تدفق الغاز المصري، خاصة أن                
واشنطن تضغط في هذا االتجاه، لكن نسف خط األنابيب للمرة الثانية جعلها تعيـد الحـسابات وتـستعد                  

  .لألسوأ
يرة حاشدة تنطلق من جامعة القاهرة إلى مبنى السفارة اإلسرائيلية تطالـب            في نفس اليوم أيضاً كانت مس     

  .بإلغاء كل أشكال التطبيع مع إسرائيل بما فيها بالطبع تصدير الغاز،
ولم تكن هذه هـي التظـاهرة       . وتؤكد على التضامن مع شعب فلسطين في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي         

  . ونية فلسطين في ميدان التحرير ليست بعيدةاألولى ولن تكون األخيرة، وأظن أن ملي
فالرهان الخائب الذي تصور ان تركيز الثورات العربية على القضايا الداخلية يعني ابتعادها عن القضايا               

  .القومية يسقط كما قلنا هنا منذ البداية،
ويـة هـذه    وكل ثورة في أي قطر عربي البد أن تنتهي في حضن العروبة ألنها الحقيقة الكبرى فـي ه                 

وفي نفس اليوم كانت تل أبيب تتابع تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجيـة المـصريين               . الشعوب
  .عن نهج جديد للتعامل مع القضية الفلسطينية

وعن عمل جاد إلعالن الدولة الفلسطينية بعد الدورة القادمة للجمعية العامة لألمم المتحدة فـي سـبتمبر،                 
  .قد ولدت ميتة وليس من سبيل إلحيائها» عملية السالم«ا أطلق عليه واألهم هو إعالن مصر أن م

والحل كما يراه وزير الخارجية المصري نبيل العربي هو مؤتمر دولي ينهي دوامة المفاوضات العبثية،               
ويكون هدفه المحدد هو إعالن الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي، استناداً إلى ما التزم به الـرئيس                  

  .األميركي من قبل
في ظل هذا المناخ تأتي المصالحة الفلسطينية كمسألة حياة أو موت لم يعد ممكناً التهرب منها اسـتعداداً                  
لالستحقاقات القادمة، وبعد أن أصبح تحرك الشارع الفلسطيني يشير إلى أن االنتفاضة القادمة لن تكـون                

  . تسببوا في االنقسام،ضد االحتالل اإلسرائيلي فقط، بل ستكون أيضاً ضد من
ومن هنا تمت التظاهرات األخيرة للشعب الفلسطيني تحـت         . وألحقوا بالقضية الفلسطينية أفدح األضرار    

  .»إنهاء االحتالل«بالموازاة مع » الشعب يريد إنهاء االنقسام«شعار 
 مـوافي فـي     وقد كان الفتاً ان مصر بعد الثورة تحركت بسرعة، وأوفدت مدير مخابراتها الجديد مراد             

  .جولة عربية ضمت بين عواصم أخرى دمشق، حيث كان اللقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية 
، ثم كان اإلعالن عن إجراءات لرفع المعاناة عن األشقاء في قطاع غـزة، الـذي                »حماس«وفي المقدمة   

 حـق   اعتبر وزير الخارجية المصري في تصريح سابق له أن المشاركة في الحصار هي جريمـة فـي                
أنفسنا وفي حق األمن القومي وفي حق اإلنسانية، ثم كان التأكيد على ان مصر لـن تـضغط علـى أي                     

  .طرف في جهود المصالحة
وإنما ستدعم الجهود وترعى التفاوض وتترك الفصائل الفلسطينية لتصل بنفسها لالتفاق الذي كانت كـل               

  .عبء هذا االنقساماألوضاع تدفع إلتمامه، فالشارع الفلسطيني لم يعد يتحمل 
والسلطة الفلسطينية أدركت أن لعبة التفاوض قد وصلت إلى نهايتها البائسة المتوقعـة، وأن أي تحـرك                 

  .إيجابي بعد ذلك لن يكون ممكناً إال بعد المصالحة وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني
اإلخـوان   «التي تشدد موقفها بعض الشيء في أعقاب الثـورة المـصرية وتزايـد وجـود              » حماس«و

وباقي الجماعات اإلسالمية في األفق السياسي، تدرك اآلن ان األمور في مصر أعقد بكثيـر               » المسلمين
  .مما تبدو علي السطح،

وتفاجأ اآلن بأحداث سوريا التي تعرف أنها ستكون بالغة التأثير عليها وعلى العمل الوطني الفلـسطيني                
 للنظام الحاكم في سوريا ولو بتغيير كبير في صـفوفه، أو            بصفة عامة، سواء استقرت األمور في النهاية      

  .ذهبت سوريا في طريق آخر ستكون له بالقطع ردود فعله الواسعة لدى أطراف دولية وإقليمية عديدة



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ٢١٣٢:         العدد       ١/٥/٢٠١١ األحد :التاريخ

ويبقى التأكيد على أن المصالحة الفلسطينية لن تتم        . وستكون له آثاره الواسعة على الصراع مع إسرائيل       
  .ا تحتاج لجهود كل الفصائل ولدعم كل اإلطراف العربيةبين يوم وليلة، وأنه

  .ويبقى التأكيد أيضاً أن إسرائيل لن تكتفي بالتفرج على استعادة الشعب الفلسطيني وحدته في مواجهتها،
، »الوسـيط «وال استعادة مصر لدورها الفاعل في مواجهة الكيان الصهيوني بعد عقود اكتفت فيها بدور               

الطريق إلى نهاية العام تقتضي كل الحذر، فإسرائيل مستعدة لفعل أي شيء للخـروج              ثم التأكيد على أن     
  .من حصار السالم العادل،

لمفاوضـات تنحـاز فيهـا      » الراعي الرسمي والوحيـد   «وأميركا لن تقبل بسهولة أن تتخلى عن وضع         
ا، والرهان الذي سقط بأن     إلسرائيل ويقبل العرب ذلك ثم ال يأخذون شيئاً إال الوعود التي يتم التراجع عنه             

  .تنكفئ األقطار العربية
ومصر بالذات بعد الثورة على مشاكلها الداخلية وتبتعد عن القضايا القومية، يزعج الكثيرين، والهـروب               

  .إلى الحرب سياسة تعودت عليها إسرائيل حين تزداد خشيتها من المستقبل
  ١/٥/٢٠١١، البيان، دبي

  
   "!المصالحة أو السالم"خدعة  .٤١

  جيمس زغبي
كان الرد اإلسرائيلي على األخبار التي تفيد بتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق وحدة مثيراً للغـضب                
كما كان متوقعاً؛ حيث سخر نتنياهو من االتفاق مستخدماً عبارات حدية، قائالً إن علـى الفلـسطينيين أن       

المصالحة "راً المتحدث باسمه الفلسطينيين بين      مخي"! السالم مع إسرائيل أو السالم مع حماس      "يختاروا إما   
  ".أو السالم

أن السالم مع حكومته    : واألمر المثير للغضب بالطبع هو االفتراض الضمني في صياغة نتنياهو للمسألة          
والحال أن حكومة نتنياهو لم تبد أي اهتمام بالتقدم نحـو           . يمثل إمكانية حقيقية يرفضها الفلسطينيون اليوم     

  .اللهم إال إذا كان وفق الشروط التي تمليها هي وتريد أن يوافق عليها الفلسطينيون-السالم 
ولئن كان نتنياهو يتظاهر بخيبة األمل جراء هذه الخطوة الفلسطينية في العلن، فأغلب الظن أنـه يـشعر                  

ي خطابه  للفلسطينيين ف " التنازالت"بالسرور في السر، وذلك ألن الضغط الذي كان يشعر به لتقديم بعض             
المقبل أمام الكونجرس األميركي زال اآلن؛ وبات باستطاعته العودة إلى األسلوب القديم، حيث يعبر عن               
رغبة فضفاضة في السالم في الوقت نفسه الذي يحذر فيه من أن ثمة اآلن دليالً واضحاً على عدم وجود                   

 التوترات مع غزة، والغـارات      وسيشعر نتنياهو بالحرية لتسريع   . شريك فلسطيني يستطيع أن يعمل معه     
في الضفة الغربية، وهدم المنازل في القدس، ومواصلة بناء المستوطنات، كما يحلو له؛ بينمـا سـيتكفل                 
حلفاؤه في الكونجرس بالباقي؛ حيث سينددون بالمصالحة الفلسطينية ويقولون إنهم ال يملكون خياراً غير              

  . طة الفلسطينيةاتخاذ خطوات لتعليق المساعدة األميركية للسل
ولكن ثمة مالحظتـين    . بتوصلهما لهذا االتفاق مهم للغاية وينبغي دعمه      " حماس"و" فتح"غير أن ما فعلته     

أمـا موعـد    - إن الحركتين أعلنتا عن الخطوبة، لـيس إال          - ١: البد من اإلشارة إليهما في هذا الصدد      
الت سلبية من الممانعين الذين سيسعون      الزفاف فقد حدد لوقت الحق وسيكون الزواج هشاً ويتعرض لتدخ         

المخربـة  " إن الواليات المتحدة يمكن أن تكون واحدة من هـذه القـوى              -٢ما استطاعوا إلى تحطيمه؛     
في حال مارست اإلدارة ضغوطاً أكبر مما ينبغي علـى الفلـسطينيين أو             ) مثلما كانت من قبل   " (للبيوت

  .لتي يحتاجونهادعمت جهود الكونجرس لحرمانهم من المساعدات ا
والحق أن رئيس الوزراء سالم فياض قـام        . وألن فلسطين تظل بلداً أسيراً، فإنها ال تتحكم في مصيرها         

بعمل رائع بخصوص إعادة تنظيم وزارات السلطة الفلسطينية وأجهزة األمن وترتيـب البيـت المـالي                
طرافها قُطعت عن بقايا بقية     الفلسطيني؛ غير أن غزة ما زالت ترزح تحت حصار شبه كامل؛ والقدس وأ            
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الضفة الغربية؛ والضفة الغربية نفسها فُصلت وقسمت إلى كانتونات صغيرة بدون إمكانية اتـصال مـع                
ونتيجة لذلك، ال يمكن تطوير أي اقتصاد حقيقي أو مستديم، ممـا يتـرك الفلـسطينيين                . العالم الخارجي 

ك، فإن معاقبة شعب أسير عبر حرمانـه مـن          ولذل. معتمدين على إسرائيل وعلى المساعدات الخارجية     
  .المساعدة أمر قاس وغير مبرر أبداً

وبالنظر لهذا الوضع المزري، فإن التلميح إلى أن على الفلسطينيين أن يختاروا المصالحة أو السالم، في                
  .وقت لم يكن فيه السالم خياراً، ال يعدو كونه مجرد تهكم قاس ومخادع

والجميع - هو أن الكيان الفلسطيني تكسر وكان في حالة تفكك           ٢٠٠٦تخابات  وما هو واضح بجالء منذ ان     
فالواليات المتحدة وإسرائيل لم تقبال نتيجة االنتخابات، فاتخـذت إسـرائيل تـدابير             . تصرف بشكل سيئ  

، للبحث عـن    "فتح"كما قُطعت المساعدات، وبدأت الواليات المتحدة تضغط على الجانب الخاسر،           . قمعية
أيضاً على نحو أحمق؛ إذ بدلًا من تقلد دور حكومـة مـسؤولة             " حماس" ومن جانبها، تصرفت     .مواجهة

فلجأت إلى اإلرهاب وبحثت عـن      -وتجاهل االستفزازات العديدة ضدها، واصلت سلوكها العنيف القديم         
ـ           . معارك ال تستطيع الفوز فيها     عفاء وكانت النتائج كارثية، فلثالث سنوات اآلن لم يكن الفلـسطينيون ض

متنافـستين فـي    " حكومتين"ومحتلين فحسب، وإنما ظلوا منقسمين أيضاً على نحو متزايد في ظل وجود             
  .وكان هذا الوضع مرهقاً وغير قابل لالستمرار. منطقتين أسيرتين

والواقع أن الفلسطينيين يحتاجون لهذه الوحدة، مثلما تحتاجها الواليات المتحدة واإلسرائيليون، سواء كانوا             
ذلك أن المصالحة الفلسطينية تمثل شرطاً مسبقاً ألي اتفاق سالم ولالستقرار في تلـك              . ركون هذا أم ال   يد

غير أن مقاربة إدارة بوش التي قامت على العمـل          . تمثل جزءاً من الكيان الفلسطيني    " حماس"المنطقة؛ و 
ببت في مزيد من المـرارة،      على تعميق االنقسام الفلسطيني الداخلي لم تزد الوضع إال تدهوراً، حيث تس           

وضع لم يكن ليفيد سوى أولئك الذين يتصورون احتاللًا إسرائيلياً طويـل            -وهددت بإحداث قطيعة دائمة     
  .المدى وهيمنة على شعب فلسطيني سجين

أما أولئك الذين   . وهذا الجهد الرامي إلى تحقيق المصالحة قد يقدم للفلسطينيين اليوم فرصة لترتيب بيتهم            
أو بعـض   " الليكـود "، فعليهم أن يقرؤوا ميثاق      "حماس" في إسرائيل وفي الكونجرس إلى ميثاق        يشيرون

  ".شاس"الفتاوى الدينية التي يصدرها الزعيم الروحي لحزب 
، والحال أن اتفاق المصالحة هذا قد يكون أفضل         "حماس"ولعل ما ينبغي أن يكون مدعاة للقلق هو سلوك          

ذلك أنه إذا سمح للحكومة التقنوقراطية الجديـدة        .  على نحو مسؤول   طريقة لضمان أن تتصرف الحركة    
مواصلة العمـل   " فتح"و" حماس"باالشتغال واالستمرار على الطريق الذي رسمه فياض، وإذا استطاعت          

على أسلوب اشتغال في الضفة والقطاع بما يقود إلى انتخابات جديدة في وقت الحق من هذا العام، فإنـه                   
  . الفلسطينيين سيكونون قد وضعوا أنفسهم في موقف أقوى للمطالبة بالدولةيمكن القول إن

، "المـصالحة أو الـسالم    "ال ينبغي أن يطلب من الفلـسطينيين اختيـار          : وأخيراً نصل إلى بيت القصيد    
. وبخاصة عندما يكون الطرف الذي يطلب ذلك متورطاً في حرمـانهم مـن فرصـة تحقيـق االثنـين                  

وقد حـان األوان لكـي      . وهم يعملون حالياً على األولى    . ون إلى المصالحة والسالم   فالفلسطينيون يحتاج 
  .تساهم الواليات المتحدة وإسرائيل مساهمة حقيقية في الدفع نحو تحقيق األخير

وعلى المدى القصير، في حال قام الكونجرس األميركي بتعليق المساعدات، فسيكون من المهم أن تتقـدم                
راف أخرى إلى األمام لدعم السلطة الفلسطينية، مما يتيح لمخطط المـصالحة الوقـت              الدول العربية وأط  

وبالطبع، ال شـيء    . للعمل حتى االنتخابات وصوالً إلى تصويت متوقع لألمم المتحدة في الخريف المقبل           
من هذا سيفضي لوحده إلى دولة؛ ولكن سلطة فلسطينية ديمقراطية وموحدة سـتدافع بقـوة أكبـر مـن                   

  يتين األخالقية والقانونية عن مطلب االعتراف مقارنة مع ما سيستطيع الفلسطينيون القيام بـه وهـم                الناح
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وربما لهذا الـسبب    . منقسمين ومحكومين بكيانات مشكوك في شرعيتها     ) مثلما هو حالهم اليوم   (يعيشون  
  .بالذات، تناصب إسرائيل االتفاق كل هذا العداء

١/٥/٢٠١١، االتحاد، ابوظبي  
  
  :ريكاتيركا .٤٢

  

    
  ١/٥/٢٠١١الدستور، عمان،   

  


