
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  رئيس الحكومة من غزة وليس من حماس: الزهار
  االعتراف بالدولة الفلسطينيةبلب اإلدارة األمريكية اطيالعربي وزير الخارجية المصري نبيل 

  وقف المستحقات المالية للسلطة لن يثنينا عن انجاز المصالحة: فياض
  القضاء على البنية التحتية لحماس بغزة يتطلب شن عملية عسكرية :ديختر
  شرعية حماس تتزايد دوليا والموقف اإلسرائيلي آخذ بالضعف: ليفني

  مصر تعتزم فتح حدودها مع غزة بشكل دائم

تعلق تحويل الضرائب " إسرائيل"
للسلطة ومطالبات بضم الضفة رداً 
  على اتفاق المصالحة الفلسطينية

  
 ٤ص ... 

 ٢١٣٣ ٢/٥/٢٠١١اإلثنين 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢١٣٣:         العدد       ٢/٥/٢٠١١ اإلثنين :التاريخ

    :السلطة
 ٥  وقف المستحقات المالية للسلطة لن يثنينا عن انجاز المصالحة: فياض.٢
 ٥  وقف المستحقات المالية للسلطة قرصنة مالية: عريقات.٣
 ٥  المبرم بين السلطة وتل أبيب" اتفاق باريس االقتصادي"تيسير خالد يطالب بوقف العمل بـ.٤
 ٦   تجميد ضرائب السلطة يهدف إلى عرقلة المصالحة"إسرائيل"قرار : دنمر حما.٥
 ٦  طة مخالفة وتعد على الحقوق الفلسطينيةوقف تحويل األموال للسل: وزير االقتصاد الفلسطيني.٦
 ٦   قرصنة واعتداء على أموال الشعب الفلسطيني المستحقات المالية للسلطةتجميد: مصطفى البرغوثي.٧
 ٦   لتحث التطورات الفلسطينيةعباس في الدوحة.٨
 ٦   لتثبيت المصالحةالتشريعي سيتجنب القضايا الخالفية: خريشة.٩
 ٧  "مسؤول بارز"ـالسلطة تغلق شركات استثمارية في الضفة تعود ل.١٠
 ٧   تقرر السماح بإدخال الصحف الفلسطينية الممنوعةفي غزةالحكومة .١١
    

    :المقاومة
 ٧  مشعل يصل القاهرة للتوقيع على ورقة المصالحة.١٢
 ٨  رئيس الحكومة من غزة وليس من حماس: الزهار.١٣
 ٨  الرد على عدم تحويل االحتالل أموال الضرائب للسلطة باإلصرار على تحقيق المصالحة: الحية.١٤
 ٩  محاولة ابتزاز سياسي  تجميد ضرائب السلطة"إسرائيل"قرار : فتح.١٥
 ٩  مشعل طمأن القيادة السورية أن حماس باقية في دمشق: مصادر فلسطينية.١٦
١٠  ٦٧ـدولة على حدود المنيب المصري يؤكد استعداد حماس لقبول ": يديعوت".١٧
١٠  حماس ثنائي ال ُيلزم الفصائلواتفاق فتح ": الديمقراطية".١٨
١٠  المقاومةلحفظ الحقوق السياسية وحق " ورقة التفاهمات"الجهاد تطالب ببند ملحق في " الحياة".١٩
١١  عاون مع حماس لجعل االتفاق واقعاًفتح تبدي استعدادها للت.٢٠
١١   للمشاركة في لقاء القاهرة"الشعبية"ملوح يرأس وفد .٢١
١١  سلطة رام اهللا تواصل اعتقال كوادرنا في طولكرم": الجهاد".٢٢
١١  لقون على سوريا قيادة وشعباًق":  القيادة العامة-الشعبية ".٢٣
١٢  جردنا المخيمات من كل الصراعات اإلقليمية وال نتدخل في القضايا الداخلية: المقدح.٢٤
١٢  حماس تبدأ حملة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للعمال في غزة.٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  القضاء على البنية التحتية لحماس بغزة يتطلب شن عملية عسكرية :ديختر.٢٦
١٣  شرعية حماس تتزايد دوليا والموقف اإلسرائيلي آخذ بالضعف: ليفني.٢٧
١٣   على المستوى االستراتيجي"إسرائيل"على أمن مصر تؤثر  بالتطورات األخيرة: مصدر إسرائيلي.٢٨
١٤  يكثف انتشاره في الضفة عشية ذكرى النكبة يوقف التدريبات وجيش االحتالل.٢٩
١٤  قتل بن الدن انتصار للدول الديمقراطية: "إسرائيل".٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٤  االحتالل لن يقبل بفكرة قيام الدولة الفلسطينية على متر مربع واحد: الشيخ رائد صالح.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢١٣٣:         العدد       ٢/٥/٢٠١١ اإلثنين :التاريخ

١٥  "األقصى"لنصرة القدس و" خطة فلسطينية شاملة"هيئة مقدسية تدعو لـ.٣٢
١٥  شف عن مخطط لتهجير الفلسطينيين ويكيلالشيوخي يحذر من تهويد الخلعزمي .٣٣
١٥  وتيرة جنونية في االستيطان بعد المصالحة: خبير فلسطيني.٣٤
١٦  المصالحة واجب وطني وضرورة لتحقيق الوحدة: الشيخ عكرمة صبري.٣٥
١٦   قرب إطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة: المعتقلينلجنة أهالي.٣٦
١٦   يوما٢٠ً عمال خالل سبعةالكالب البوليسية تنهش لحم : الخليل.٣٧
١٦   أسرى في اقتحام لسجن أيشل اإلسرائيليأربعةإصابة .٣٨
١٦   هم عمالاألسرى من %٦٠: فروانة.٣٩
١٧   في سورية يدينون قتل المتظاهرين"٤٨مثقفي "مجموعة من .٤٠
١٧  ال لشطب قرانا عن الخريطة: فلسطينيون يصرخون.٤١
١٧   مقر األمم المتحدةأمامعتصام االال من عمإدانة حقوقية لمنع ال: غزة.٤٢
١٨  عمال قطاع غزةتعويض بيطالب اتحاد النقابات العمالية .٤٣
١٨   للحكومةأغلبية فلسطينية تعتقد أن المصالحة ستنجح وأن الثورات العربية سببها وتؤيد فياض رئيساً.٤٤
   
   :قافةث

 ١٩   فلسطينعنمن الطوابع التي صدرت % ٩٨صدور كتاب يضم .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٩  االعتراف بالدولة الفلسطينيةبلب اإلدارة األمريكية اطيالعربي وزير الخارجية المصري نبيل .٤٦
١٩  ر تعتزم فتح حدودها مع غزة بشكل دائممص.٤٧
٢٠  "إسرائيل"ـاتفاقية السالم ال تفرض علينا بيع الغاز ل: وزير المالية المصري.٤٨
٢٠   الفلسطينية في القاهرة المؤتمر اإلسالمي يحضر توقيع المصالحة منظمةأمين عام.٤٩
٢٠  من السابق ألوانه الحديث عن عودة وفد أمني مصري إلى غزة حالياً: مصدر مصري للحياة.٥٠
٢٠  "إسرائيل"حماس وحركة مصر تتوسط لتبادل أسرى بين : هآرتس.٥١
٢١  "كشف هشاشة مخابرات إسرائيل"ـطنطاوي وعنان ل" فيسبوك"شاب مصري وراء .٥٢
٢١  عبروا الحدود من دون قصد  في مصر إسرائيليينخمسةأنباء عن احتجاز .٥٣
٢١   مذكرات تفاهم إلنشاء مشاريع تعليمية في غزةثالثقطر الخيرية توقع .٥٤
٢٢ "إسرائيل"كا إلى يمرأنخشى نقل أرشيف يهود العراق من : احة واآلثار العراقيةالسي.٥٥
   

   :دولي
٢٢  في شؤونهم الداخلية لم يعودوا يرون في واشنطن العباًالفلسطينيون: ارون ميلر.٥٦
    

   :مختارات
٢٢ الفقي ينفردمصطفى و..  الدول العربية جامعةقطر تسحب مرشحها ألمانة.٥٧
    

    :مقاالت
٢٣  بالل الحسن... المصالحة الفلسطينية والتساؤالت المبهمة الغائبة.٥٨



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ٢١٣٣:         العدد       ٢/٥/٢٠١١ اإلثنين :التاريخ

٢٤  عبد الحليم قنديل... تحرير ال مصالحة.٥٩
٢٦  جورج سمعان... لحة الفلسطينية أولى الخطوات نحو إعالن الدولةالمصا.٦٠
٢٨  خالد الحروب... إلى أين من هنا؟: المصالحة الفلسطينية.٦١
٢٩  كلوفيس مقصود... أول إنجاز قومي لثورة مصر.٦٢
٣٢  يوسي بيلين... يضاًأة فرصة الوحد.٦٣
٣٣ علي بدوان... التفاعالت اإلقليمية وانعكاساتها على الداخل اإلسرائيلي.٦٤
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  ة الفلسطينيةحلسلطة ومطالبات بضم الضفة رداً على اتفاق المصاللتعلق تحويل الضرائب " إسرائيل" .١

  قالت يوم االحـد    "إسرائيل" ، أن  القدس  من  لويس أوري عن،  ١/٥/٢٠١١،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  
 انها علقت تحويالت الضرائب الى الفلسطينيين ردا على محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس              ]أمس[

مالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتز    وقال وزير ال   .تكوين تحالف مع حركة حماس المعارضة لمحادثات السالم       
من قبل إسرائيل من عائـدات      )  مليون دوالر  ٨٨( مليون شيقل    ٣٠٠انه علق عملية تسليم روتينية لمبلغ       

وفي مقابلة   .الجمارك والمكوس االخرى التي تجمع باالنابة عن الفلسطينيين وفقا التفاقات السالم المؤقتة           
ل تخشى أن تستغل االموال لتمويل حماس التي يـدعو ميثاقهـا            مع راديو الجيش قال شتاينتز ان إسرائي      

انه ال يوجد صـندوق مـشترك       ... اذا استطاع الفلطسينيون أن يثبتوا لنا       "وقال شتاينتز   . لتدمير إسرائيل 
نطلـب مـن العـالم      "وتابع  ." اعتقد اننا سنعيد النظر في االمر     . بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة     

  ."حماس لذا ينبغي أال نفعل نحن ذلك حتى بشكل غير مباشربأسره أال يمول 
 نتنياهورئيس الحكومة بنيامين    ، أن   الناصرة من   أسعد تلحمي  عن،  ٢/٥/٢٠١١،  الحياة، لندن وأضافت  

السالم ممكن فقط مع من يرغب فيـه وفـي العـيش    «أعلن في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته أن      
، مضيفاً أن االتفاق بين حماس و فتح يجب أن يقلـق لـيس فقـط                »نامعنا، وليس مع من يسعون لتدمير     

وتابع إن إسـرائيل  . إسرائيل، إنما أيضاً كل من يصبو في العالم الى تحقيق السالم بيننا وبين الفلسطينيين   
لكنها ستقف بصالبة في وجه كل مـن يحـاول أذيتنـا           «تصبو للسالم وتمد يدها لجميع شعوب المنطقة،        

وزاد أنه سينقل هذه الرسالة إلى بريطانيا وفرنـسا اللتـين يزورهمـا هـذا         . »ودنا للخطر وتعريض وج 
  .األسبوع

موشيه كحلون إنه يتوجب على إسرائيل الـرد علـى مـساعي         » ليكود«وقال وزير االتصال القطب في      
وأضاف . »ةخطوة إسرائيلية أحادية الجانب مالئم    «الفلسطينيين لنيل اعتراف دولي بدولة مستقلة لهم بـ         

أنه ينبغي على إسرائيل أن تعلن عنها رسمياً، وأن تتمثل هذه الخطوة بضم المستوطنات في الضفة إلـى                  
ورأى وزير اإلعالم يولي ادلشتاين إن ضم المستوطنات يجب أن يـتم            . »بقرار أحادي الجانب  «إسرائيل  

بمقتـرحهم فـي األمـم      فضالً عن درس خطوات إضافية في حال واصل الفلسطينيون الـدفع            «فوراً،  
  .»المتحدة

 يدرس إمكان إيفاد مستشاره الخاص اسـحق مولخـو إلـى            نتنياهوإلى ذلك، أفادت تقارير صحافية أن       
حيال قلق إسرائيل من التقارب بـين مـصر وإيـران،           «القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، وذلك       

وكان نتانياهو نقل لزعماء    . »ادة فتح معبر رفح   ورعايتها اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعالنها عزمها إع      
تطرف التصريحات المصرية المتعلقة    «أوروبيين وأعضاء في مجلس الشيوخ األميركي قلق إسرائيل من          

  .»بإسرائيل ومن التقارب بين القاهرة وطهران
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  وقف المستحقات المالية للسلطة لن يثنينا عن انجاز المصالحة: فياض .٢

وقف اإلسرائيلي القاضي بقرار  تعقيبا على ال سالم فياض.قال رئيس الوزراء د  :عوض وليد - رام اهللا 
لن تثنينا ' :تحويل اموال الضرائب الفلسطينية للسلطة ردا على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس

ستعادة هذه اإلجراءات اإلسرائيلية عن كل جهد ممكن من أجل اإلسراع في إنجاز ملف إنهاء االنقسام وا
وأضاف  .'الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن أيا كانت هذه اإلجراءات أو الخطوات أو التهديدات

إنهاء االنقسام وإنجاز ملف المصالحة هدف لنا، ويجب توحيد الجهود ومضاعفتها من أجل انجاز ' :فياض
 لن نتوقف إزاء هذه نحن بكل تأكيد'وحول تأثير القرار اإلسرائيلي على السلطة، قال فياض  .'ذلك

التهديدات، ونحن على اتصال مع كافة القوى واألطراف المؤثرة دوليا لثني إسرائيل عن هذه 
  .'اإلجراءات

  ٢/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  

  وقف المستحقات المالية للسلطة قرصنة مالية : عريقات .٣
اإلسرائيلي منظمة التحرير بالقرار  صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية ل.ندد د : وليد عوض- رام اهللا 
وقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية للسلطة ردا على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح القاضي ب
اذا صح هذا االمر فذلك يدل على ان إسرائيل تحارب السلطة الفلسطينية سواء كان '، وقال .وحماس

واتهم الحكومة اإلسرائيلية . 'حكومة او لم تكنهناك مصالحة مع حركة حماس او لم تكن او كانت هناك 
باتباع نهج بمحاربة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بشكل مستمر منذ ان جاء رئيس الحكومة '

واذا ما ..ان ما يتحدثون عنه هو اموال الشعب الفلسطيني'وقال  .'بنيامين نتنياهو الى الحكم في إسرائيل
 .'د تحويلها للسلطة فهذه قرصنة ماليةاالمر الذي ندينه ونرفضه بشدةصحت هذه االخبار بشأن تجمي

انما هو جزء من نهج 'واعتبر عريقات ان كل ردود الفعل اإلسرائيلية الغاضبة ازاء اتفاق المصالحة 
  .'استخدام الذرائع لعدم ذهابها نحو السالم

  ٢/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  المبرم بين السلطة وتل أبيب" اتفاق باريس االقتصادي"تيسير خالد يطالب بوقف العمل بـ .٤

اتفاق "طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، بوقف العمل فوراً بـ: نابلس
، والذي يحكم العالقات االقتصادية بين السلطة الفلسطينية والحكومة ١٩٩٤لعام " باريس االقتصادي
بسبب " إجراء عقابي" على قرار األخيرة تجميد تحويل المستحقات الضريبية للسلطة كـاإلسرائيلية، رداً

وقال خالد، في تصريح صحفي وصل  .التوقيع على اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي فتح وحماس
إن إسرائيل بهذه السياسة تعود من جديد إلى ممارسة القرصنة "، ١/٥نسخة عنه، يوم األحد " قدس برس"

الية كأحد وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني بهدف فرض أمالءات سياسية، دون إبداء حد أدنى الم
من احترام التزاماتها المحددة في اتفاق باريس االقتصادي الظالم والمجحف أساسا بحق الجانب 

ب، في رسالة الدول العربية إلى إعادة النظر بعالقاتها مع تل أبيخالد ودعا  .، على حد قوله"الفلسطيني
التصرفات الالمسؤولة لحكومة "واضحة إلى كل من الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية بأن 

  ".االحتالل ال يمكن أن تمر دون رد فعل عربي مسؤول
  ١/٥/٢٠١١قدس برس، 
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   تجميد ضرائب السلطة يهدف إلى عرقلة المصالحة"إسرائيل"قرار : دنمر حما .٥
حماد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرار الحكومة انتقد نمر : رام اهللا

اإلسرائيلية تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية، وأكد أنه يهدف إلى عرقلة عملية المصالحة الفلسطينية، 
 أعادت ،"راية اف أم"وأوضح حماد في تصريحات إلذاعة  . وإبقاء الوضع السابق باعتباره يخدم أهدافها

مواجهة هذا اإلجراء اإلسرائيلي فلسطينيا " أن ١/٥وسائل إعالم السلطة الفلسطينية الرسمية نشرها األحد 
يكمن بسرعة تشكيل الحكومة المقبلة، حيث ينتظر المجتمع الدولي شكلها وبرنامجها واألشخاص الذين 

  ". يعارض الحكومة الفلسطينيةال يمكن إلسرائيل أن تنفرد بموقف"، وأكد أنه "سيكونون أعضاء فيها
  ١/٥/٢٠١١قدس برس، 

  
    وقف تحويل األموال للسلطة مخالفة وتعد على الحقوق الفلسطينية : وزير االقتصاد الفلسطيني .٦

  في حديثهندد وزير االقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة: وكاالت، عالء المشهراوي - عبد الرحيم حسين
وقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية للسلطة ردا رائيلي القاضي اإلسبالقرار ” فرانس برس“لوكالة 

إن تلك األموال من حقوق للشعب الفلسطيني وتقوم  على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقال
أي تأخير في تحويل هذه األموال هو مخالفة وتعد “وأضاف %. ٣إسرائيل بجبايتها مقابل عمولة بنسبة 

  .”لسطينية وانتهاك خطير للترتيبات الجارية وتتحمل إسرائيل مسؤولية كاملة عن تبعاتهعلى الحقوق الف
  ٢/٥/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 

  
   قرصنة واعتداء على أموال الشعب الفلسطيني المستحقات المالية للسلطةتجميد: مصطفى البرغوثي .٧

لمبادرة الوطنية الفلسطينية  العام الحركة ااألمينوصف مصطفى البرغوثي  : وليد عوض- رام اهللا 
 عمل من أعمال القرصنة، واعتداء على بأنه بتجميد المستحقات المالية للسلطة "إسرائيل"األحد، قيام 

هذه أموال يدفعها دفع الضرائب : وأضاف البرغوثي في تصريح صحافي .أموال الشعب الفلسطيني
ل عليها، فإنها تقوم عملياً بخرق كل االتفاقيات الفلسطيني، فهي ليست أموالً إسرائيلية، وباعتداء إسرائي

  .الموقعة، وتمزيقها، وتخرق تعهداتها أمام العالم، وتمارس قرصنة على حقوق الشعب الفلسطيني
  ٢/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
   لتحث التطورات الفلسطينيةعباس في الدوحة .٨

رسمية للدوحة أمس يجري خاللها اليوم بدأ الرئيس محمود عباس زيارة :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
محادثات مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتناول التطورات الفلسطينية، خصوصاً مستجدات 
العالقة بين حركتي فتح وحماس في ضوء اتفاق المصالحة، إضافة الى تبادل وجهات النظر في آفاق 

  . الفلسطينية-، والعالقات القطرية ائيليةاإلسرالسالم في الشرق األوسط في ضوء السياسات 
  ٢/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   لتثبيت المصالحةالتشريعي سيتجنب القضايا الخالفية: خريشة .٩

 حسن خريشة أن المجلس التشريعي سيتجنب طرح أو نقاش .قال النائب الثاني لرئيس المجلس د: رام اهللا
لتثبيت المصالحة التي من المتوقع أن تتم )  فتح وحماسحركتي(المواضيع الخالفية بين التيارين األكبر 

 هيئة ، بحسب القانون األساسي الفلسطيني،وتوقع خريشة أن تتوجه .نهاية األسبوع الجاري في القاهرة
رئاسة المجلس التشريعي بطلب من محمود عباس افتتاح دورة برلمانية جديدة تكون مؤقتة ولمدة عام 

دأ المجلس التشريعي العمل بحسب القانون وهذا ما نص عليه اتفاق المصالحة بين بداية األسبوع القادم ليب
وأشار خريشة إلى أن القانون ينص على انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس وانتخاب لجان  .فتح وحماس
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ورؤساء لجان، ومن المتوقع أن تكون هذه االنتخابات الداخلية بحسب النظام الداخلي للمجلس بالتوافق 
بين كافة الكتل البرلمانية حتى تكون بداية عمل المجلس التشريعي صحيحة وتوافقية وبعيدة عن القضايا 

  .الخالفية
  ١/٥/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "مسؤول بارز"ـالسلطة تغلق شركات استثمارية في الضفة تعود ل .١٠

 رام اهللا شركات استثمارية كبيرة إغالق السلطة الفلسطينية في«كشفت مسؤول فلسطيني مطلع عن : غزة
أن هناك شركات أغلقت بشكل «مؤكدا » تعمل في الضفة الغربية منذ سنوات ألسباب لم تفصح عنها

  .»تعود لمسؤول بارز«، وأن ملكية هذه الشركات »كامل ولم تعد تعمل على األرض
طينية بأنها تعمل تحت جاء بعد ورود تقارير لدى السلطة الفلس«وقال المسؤول إن إغالق الشركات 

إشراف مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية، وأنها استحدثت مؤخراً وعملت بشكل قوي على صعيد 
، وأضاف إن السبب المباشر وراء إغالق هذه »البناء واالستثمار في رام اهللا ومدن أخرى بالضفة الغربية

ولين في السلطة بجلب هذه الشركات غير معروف حتى اآلن ولكن الحديث يدور حول تورط مسؤ
الشركات واالستثمار لحسابهم الخاص واستغالل مناصبهم الرفيعة داخل السلطة من أجل تمرير مشاريع 

  .استثمارية والتهرب من كافة االلتزامات المالية المترتبة عليها
ارج، الخشية من نقل أموال هذه الشركات إلى الخ«وأكد، المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن 

كانت وراء سرعة إغالقها والتحفظ عليها من قبل السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل التحقيقات الجارية 
  .»مع مسؤولين في السلطة حول قضايا فساد مالي

  ٢/٥/٢٠١١البيان، دبي، 
  
   تقرر السماح بإدخال الصحف الفلسطينية الممنوعةفي غزةالحكومة  .١١

دخول كافة الصحف اليومية واالسبوعية التي تصدر في الضفة قررت الحكومة في غزة السماح ب: زةغ
وذكرت مصادر  .الغربية، ابتداء من االسبوع المقبل والتي كانت تمنع دخولها الى منذ نحو أربع سنوات

 هنية طلب من كافة الجهات المعنية البدء بتنفيذ هذا القرار والذي يأتي إسماعيلان رئيس الوزراء 
صالحة الذي وقع باألحرف االولى بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، واشارت الى استجابة التفاق الم

يريد ان يقدم مجموعة من اشارات حسن النية في قطاع غزة نحو حركة فتح، في محاولة «ان هنية 
  .لجسر الهوة الكبيرة بين الفلسطينيين

  ٢/٥/٢٠١١البيان، دبي، 
  
  لحةمشعل يصل القاهرة للتوقيع على ورقة المصا .١٢

 وفد رفيع المستوى من حركة حماس، يترأسه خالد مشعل، رئيس ١/٥وصل مساء األحد : القاهرة
 موسى أبو مرزوق، وسامي خاطر، وعزت الرشق، .وضم الوفد كال من د .المكتب السياسي للحركة

  وفد الحركة من قطاع غزة، ليجتمع الوفدان مع رئيس المخابراتوعماد العلمي، على أن يصل غداً
  .العامة المصرية اللواء ممدوح موافي

وأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن مشعل سيعقد عدة لقاءات مع اإلخوة في مصر 
والفصائل الفلسطينية إضافة إلى لقائه رئيس السلطة محمود عباس هناك، وسيبقى حتى المشاركة في 

اس أن ممثلي كافة الفصائل سيصلون إلى القاهرة وذكر القيادي في حم .حفل توقيع اتفاق المصالحة
وشدد  . من غزة إلى القاهرة سيتوجه ضمن وفد حركته غداً- خليل الحية-  إلى أنه مشيراً. ٢/٥اإلثنين 
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بمجرد التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة ستبدأ كافة اإلجراءات العملية في كافة الملفات "على أنه 
  ".ومة ومنظمة التحرير الفلسطينيةاألمنية واالنتخابات والحك

  ١/٥/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  رئيس الحكومة من غزة وليس من حماس: الزهار .١٣

 محمود .أكد القيادي البارز في حركة حماس، عضو مكتبها السياسي د:  جيهان الحسيني- القاهرة 
ة الموقتة من غزة وليس من حماس الزهار للحياة أن الحركة طالبت بأن يكون رئيس الحكومة الفلسطيني

ألن كالً من الرئيس الفلسطيني ورئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية، مطالباً بضرورة أن يكون 
  .هناك توازن، وحتى يكون لغزة دور بارز وال تكون مجرد محافظة ملحقة ودورها غير محدد

سر عرفات عندما كان كل المسؤوليات ال نريد أن نكرر ما حدث في عهد الرئيس الراحل يا«: وأوضح
وعن دعوات . ، الفتاً إلى أن اختيار رئيس الحكومة سيكون بالتوافق» الضفةأهملتفي غزة ومن ثم 

 ضرورة شغل سالم فياض موقع رئاسة الحكومة، قال إن تشكيل الحكومة سيتم في اطار إلى األوروبيين
  . أوروبي- وفاق وطني فلسطيني وليس وفاق فلسطيني 

وعن اسباب عدم توجيه الدعوت الى كل من رئيس الحكومة سالم فياض ورئيس الحكومة اسماعيل هنية 
سألنا االخوة المصريين، فأجابوا بأنهم معنيون بدعوة كل «: لحضور احتفالية التوقيع في القاهرة، قال

ن الوزراء في أي من القوى والفصائل الفلسطينية لكي يوقعوا على االتفاق، ولن يوجهوا الدعوات الحد م
  .وأوضح أن المسألة ليست لها عالقة بالموقف السياسي على االطالق. الوزارتين

وأكد الزهار انه فور التوقيع على اتفاق المصالحة، فإن هناك اجراءات سيتم تنفيذها على االرض، مشيراً 
نظمة التحرير الفلسطينية إلى أن االمناء العامين للفصائل الفلسطينية سيجتمعون لبحث كيفية تصحيح م

وتفعليها، مشيراً في هذا الصدد إلى اللجنة التي من المفترض أن تكون شكلت من االمناء العامين 
وقال إنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ االتفاق الذي ستشرف عليه الحكومة التي ستشكل . للفصائل

للحكومة، وثالثة لالنتخابات، وجميعها ستكون هناك لجنة خاصة باالمن، واخرى «: الحقاً، موضحاً
وعن مدى ترحيب حماس بعودة القيادي البارز في حركة فتح محمد . »سيكون دوره تطبيق االتفاق

ان إشكالية دحالن ليست مع حماس فقط، فهناك إشكاالت له مع حركة فتح «: دحالن إلى غزة، أجاب
لنا نعاني من سياساته التي رسمها وعلى رأسها وما ز... ومع الكوادر السابقة في جهاز األمن الوقائي

  .»أسلوب العمل مع معبر رفح
  ٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  الرد على عدم تحويل االحتالل أموال الضرائب للسلطة باإلصرار على تحقيق المصالحة: الحية .١٤

رائيلي بعدم  خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى الرد على الموقف اإلس.عا دد: غزة
تحويل أموال الضرائب للسلطة في الضفة باإلصرار على المصالحة الفلسطينية، معتبراً ذلك بأنه نوع 

وقال الحية للصحفيين على هامش مشاركته  .هدفها الضغط لعدم انجاز المصالحة" القرصنة"من أنواع 
جراءات من اجل ممارسة إن االحتالل يقوم بهذه اإل: "١/٥في حملة غزة أجمل رغم الحصار األحد 

إن رد حركته على قرار وقف تحويل األموال هو : "وأضاف ".الضغط علينا حتى ال ننجز المصالحة
مزيد من اإلصرار على التوافق والمضي قدماً في المصالحة، ألنها بالنسبة لنا ولشعبنا ليست من اجل 

ا بأيدينا ووحدتنا ومقاومتنا ووثباتنا لقمة العيش بل من اجل دحر االحتالل عن أرضنا، وسننتزع حقوقن
واعتبر الحية هذا القرار اإلسرائيلي بأنه خارج إطار صالحياته والقوانين المعمول بها،  ".على أرضنا

  .داعياً المجتمع الدولي أن يلجم هذه التهديدات
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سطينية مًعا نرد على هذا الفعل بمزيد من اإلصرار على تحقيق المصالحة، وغداً الفصائل الفل: "وقال
  ".ستتوجه للقاهرة صوب التوقيع وإعالن إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية

نحن عندما ذهبنا ونادينا بإنهاء االنقسام ندرك حجم التحديات التي تواجهنا وندرك أن هناك : "وأضاف
ضاً في حركة فتح الذين كثر في العالم ال يريدون لنا الخير، وبالتأكيد نحن على ثقة أن ذلك الموقف أي

  ".وقعوا معنا وهم بكامل إرادتهم ونحن معهم، وليس علينا إال أن نمضي قدماً رغم رفض االحتالل لذلك
أنه وبمجرد التوقيع ستبدأ اإلجراءات في كل : "الحيةوعن بدء اإلجراءات العملية لتنفيذ المصالحة، قال 

  ."ن ثم الحكومة وملف المصالحة واألمنالملفات الفلسطينية، بدءاً من منظمة التحرير وم
وبخصوص إعالن الحكومة في غزة استعدادها لتقديم كل استحقاقات المصالحة، أكد الحية قبول رئيس 
الحكومة في غزة إسماعيل هنية التخلي عن منصبه كرئيس للوزراء، مشيراً إلى أن  كافة وزراءه 

وأكد أن األوضاع في  .ءات وطنية يتم التوافق عليهامستعدون لذلك فور توقيع االتفاق وتسلم حكومة كفا
غزة ستتحسن بعد انتهاء توقيع اتفاق المصالحة بشكٍل أفضل عما كان عليه قبل االنقسام، كاشفاً أن 

  .الحكومة المصرية وعدت بعودة العمل بالسفارة المصرية وموظفيهم قبل توقيع االتفاقية
  ١/٥/٢٠١١قدس برس، 

  
   تجميد ضرائب السلطة محاولة ابتزاز سياسي"إسرائيل"قرار : فتح .١٥

 قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن قرار حكومة االحتالل :وليد عوض - رام اهللا 
تحويل أموال الضرائب للسلطة في الضفة هو محاولة ابتزاز سياسي مرفوض ستلقى الفشل بكل بعدم 
هذه التي تحاول دولة االحتالل تبريرها على أنها رد فعل على وأضاف دلياني أن عملية االبتزاز  .تأكيد

المصالحة الوطنية الفلسطينية، تبرز أحد اوجه الطغيان االحتاللي الذي يحارب شعبنا بشتى الوسائل، 
لكنها في الوقت نفسه تفتح األبواب إلثارة القضية على المستوى الدولي لفضح مدى تمادي المحتل في 

ها تؤكد بأن االعتراف بالدولة الفلسطينية والعمل على فرض سيادتها ال يعتبرأ مرا ممارساته، كما أن
  .سياسيا فقط بل هو شأن ذات أهمية عملية بالغة لجميع مكونات الحياة الفلسطينية

وشدد دلياني على أن تجميد المستحقات الضريبية يضاف الى قائمة طويلة من انتهاكات االحتالل بحق 
  .لتي تقف عليها وترعاها حكومة نتنياهو ليبرمان اليمينية المتطرفة الرافضة للسالمالفلسطينيين وا

  ٢/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
 
  مشعل طمأن القيادة السورية أن حماس باقية في دمشق: مصادر فلسطينية .١٦

تب مصادر قيادية فلسطينية كشفت أمس النقاب أن رئيس المك أن ٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة،  نشرت
وقالت المصادر . السياسي لحركة حماس خالد مشعل طمأن القيادة السورية بأن الحركة لن تغادر دمشق 

إن مشعل تباحث في األيام القليلة الماضية مع كل من نائب الرئيس السوري فاروق " أ.ب.د "وكالةل
وضع المسؤولين الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم حول وضع حماس وعالقتها وإقامتها في دمشق و

  .السوريين في أجواء المصالحة الفلسطينية التي سيجري التوقيع عليها األربعاء 
 ،وأكدت أن مشعل طمأن القيادات السورية أن حماس لن تدير ظهرها للسلطات السورية وقت الشدائد

 ،لباً فلسطينياً وأن واقع المصالحة بات ملحاً بوصفه مط،وأن قيادة حماس لن تغادر إلى أي مكان حالياً
وأوضحت المصادر أن حماس " .  ليس اآلن أوان طرحها،رغم وجود بعض الخالفات مع السلطة وفتح

 نظراً للظروف والمستجدات التي تمر بها ،تمر عالقتها بشيء من الفتور مع إيران في اآلونة األخيرة
 التي ، في سوريا، والمشايخأن حماس تؤدي دوراً غير معلن لدى بعض أئمة الجوامع"وكشفت . المنطقة

  " .لها صالت معهم بتهدئة األوضاع الداخلية
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 خليل الحية  حماس، أن القيادي في."ب.ف.ا" نقال عن وكالة ٢/٥/٢٠١١المستقبل، بيروت،  وذكرت
هذه "أن  قطر، أو مصر إلى نقل مكاتب حركته من دمشق إمكان، في رد على سؤال حول أمس أكد

 الساحة وإرباك المصالحة إرباكها من الصحة وهي جزء من الدعاية من اجل  لأساسدعاية مغرضة ال 
  ".الفلسطينية

  
  ٦٧دولة على حدود الـمنيب المصري يؤكد استعداد حماس لقبول ": يديعوت" .١٧

اإللكتروني لرجل األعمال الفلسطيني منيب المصري " يديعوت أحرونوت"نسب موقع .": آي.بي.يو"
وقال  .١٩٦٧يستند إلى خطوط " إسرائيل"مع " سالم"مستعدة للتوصل إلى تأكيده على أن حركة حماس 

 إنه اجتمع مرات عدة مع رئيس المكتب السياسي لحماس ، وهو أحد كبار الوسطاء للمصالحة،المصري
تشكيل حكومة قوية تتمكن من "خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق وأنهما قاال له إنهما مهتمان بأن يتم 

" هدنة"وشدد المصري على أن قادة ال يتحدثون عن  ".١٩٦٧ سالم عادل يستند إلى حدود التوصل إلى
  .حقيقي" اتفاق سالم"وإنما عن 

  ٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  حماس ثنائي ال ُيلزم الفصائلواتفاق فتح ": الديمقراطية" .١٨

 حركتي حماس وفتح االسبوع أعلنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، أمس، ان االتفاق الذي تم بين
ونقل بيان للمكتب االعالمي للجبهة في  .ةالفلسطينيالماضي ال يلزم فصائل المقاومة والشخصيات 

العاصمة السورية، دمشق، عن مصدر مسؤول في الجبهة ان تفاهمات حماس وفتح في القاهرة في 
نها تمثل اتفاقا ثنائيا ملزما للطرفين  ابريل الماضي خطوة الى االمام النهاء االنقسام، لك/ نيسان٢٧الـ

وأكد المصدر ان الجبهة تعتبر االتفاق بين  .كما يقول النص الحرفي لالتفاق الذي نشرته حماس
  .الحركتين اتفاق محاصصة ثنائيا ال يلزم فصائل المقاومة والقوى والشخصيات الفلسطينية

غدا وبعد غد سيبحث مواقف وآراء الفصائل واوضح ان الحوار الوطني الشامل الذي ينعقد في القاهرة 
والقوى والشخصيات الفلسطينية تجاه الورقة المصرية واالتفاق الثنائي المعلن عنه بين حماس وفتح 
وعلى اساس نتائج الحوار الشامل النهاء االنقسام واعادة بناء مؤسسات المجتمع والمؤسسات التشريعية 

وأضاف ان الجبهة  .حرير بانتخابات قانون التمثيل النسبي الكاملوالرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة الت
ستطرح بعض المالحظات خالل حوار القاهرة، ومنها ان ورقة التفاهمات بين حماس وفتح تخلو بالكامل 
من االطار السياسي وتتجاهل برامج االجماع الوطني ووثائق اتفاقات الحوار الشامل في القاهرة التي تم 

  .٢٠٠٩ا عام التوصل اليه
  ٢/٥/٢٠١١المستقبل، بيروت، 

  
  المقاومة لحفظ الحقوق السياسية وحق " ورقة التفاهمات" الجهاد تطالب ببند ملحق في :"الحياة" .١٩

قالت مصادر فلسطينية للحياة في دمشق أمس أن حركة الجهاد اإلسالمي :  ابراهيم حميدي- دمشق 
حفظ الحقوق السياسية «يتضمن » ورقة التفاهمات «بزعامة رمضان عبد اهللا شلح تطالب ببند ملحق في

باعتبار أن الحركة ليست جزءاً من المؤسسات التي تتحدث » للشعب الفلسطيني والحق بالمقاومة عموماً
  .عنها المصالحة

  ٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 
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  فتح تبدي استعدادها للتعاون مع حماس لجعل االتفاق واقعاً .٢٠
لقدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن التوقيع على المصالحة سيتم ناصر ا.أعلن د : القاهرة
عقب . وقال. ووصف اتفاق المصالحة بالمهم جداً . مشيداً بالجهد المصري في هذا الملف . األربعاء

هذا االتفاق مجرد بداية ألن أمامنا الكثير "نبيل العربي إن .مع وزير الخارجية المصري د . أمس. لقائه
مهام الكبيرة حتى نستطيع أن نقدم إنجازات ومنها تشكيل الحكومة وتسيير العمل في قطاع غزة من ال

  " .وضرورة إحداث تغيير هناك واالنتخابات في منظمة التحرير الفلسطينية
  ٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
   للمشاركة في لقاء القاهرة"الشعبية"ملوح يرأس وفد  .٢١

الجبهة ، أن وليد عوض ،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٢/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، نشرت 
الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت أن نائب األمين العام وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم 

االنقسام السياسي ' ملوح سيرأس وفد الجبهة القيادي للمشاركة في لقاء القاهرة من أجل الشروع في إنهاء
في الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، ووضع اآلليات العملية والديمقراطية الستعادة الوحدة الوطنية والجغرا

التي طالما سعى لها الشعب الفلسطيني باعتبارها شرطاً ال غنى عنه لدحر االحتالل وإفشال مناوراته 
 العزم واالصرار وأكدت الجبهة في تصريح صحافي أنها تذهب إلى القاهرة بكل .ومخططاته العدوانية

على إنجاح هذه الحوارات، والدعم الكامل للجهود المصرية وجامعة الدول العربية في وضع حد لهذا 
االنقسام، وتوفير كل مقومات النجاح للجهود الوطنية والقومية والدولية لرفع الحصار عن القطاع وتحشيد 

  .الموارد العادة إعماره
مسؤول الخارج ، أن  ابراهيم حميدي،دمشقالً عن مراسلها في نق ٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، وأضافت 

إعطاء أولوية إلعادة «للحياة إن تحفظات الجبهة تتعلق بضرورة قال في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر 
 األساس ٢٠٠٦تفعيل مؤسسات منظمة التحرير على أسس سليمة، وأن تكون وثيقة الوفاق الوطني لعام 

في ) مع إسرائيل(لسنا مع العودة الى المفاوضات «: ، مضيفاً»سية للمرحلة المقبلةالسياسي والرؤية السيا
شكل من األشكال ألن الوقائع أثبتت فشل المفاوضات، ونطالب بإحالة الموضوع بالكامل على األمم 

  .»المتحدة
  
  سلطة رام اهللا تواصل اعتقال كوادرنا في طولكرم": الجهاد" .٢٢

إلسالمي في فلسطين في بيان أن أجهزة أمن سلطة رام اهللا تواصل اعتقال أكدت حركة الجهاد ا: طولكرم
األمر الذي يثير تساؤالت جدية "، )شمال الضفة الغربية المحتلة(عدد من كوادرها من محافظة طولكرم 
  ".ومحيرة حول مستقبل العالقات الوطنية

  ١/٥/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  قلقون على سوريا قيادة وشعباً": ة القيادة العام-الشعبية " .٢٣

 القيادة العامة رامز مصطفى إن الجبهة - قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية :  نذير رضا- بيروت
القيادة السورية والنظام «، مشيرا إلى أنهم قلقون على »تنظر إلى التطورات في سوريا بعين القلق«

  .»لسطينية، ويمثل عمقا استراتيجيا لمحور المقاومةوالشعب، كون النظام تبنى الدفاع عن القضية الف
وردا على االتهامات بأن القيادة العامة شاركت القوى األمنية في قمع االحتجاجات في المدن السورية، 

تهمة جوالة، وتستهدفنا كما استهدفت حزب اهللا «إن هذه األقاويل » الشرق األوسط«قال مصطفى لـ
لم تطلب منا أساسا المشاركة، ولم نشارك في أية عمليات أمنية، «لسورية ، مؤكدا أن السلطات ا»وإيران
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البعض يحاول الزج بالفلسطينيين في «، مشيرا إلى أن »وال يحتاج النظام السوري مساعدة أي طرف
  .»الصراع، علما بأننا بعيدون عنه

لضراء مع القيادة تقف في السراء وا«وال يخفي مصطفى أن الجبهة الشعبية، في الجانب السياسي، 
أننا نقف «، نافيا أن يكون للجبهة أي تحرك أمني أو عسكري في المدن السورية، مشددا على »السورية

  .»إلى جانب سوريا في هذه المحنة، لكننا ال نتدخل في ما يجري بالداخل
  ٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  نتدخل في القضايا الداخليةجردنا المخيمات من كل الصراعات اإلقليمية وال : المقدح .٢٤

أننا جردنا المخيمات «أكد قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح :  نذير رضا- بيروت
، »من كل الصراعات اإلقليمية، واتخذنا قرارا بأن ال نتدخل في القضايا الداخلية في أي دولة عربية

تعمل على تثبيت االستقرار في المخيمات، «ل الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحركة، بمشاركة باقي الفصائ
الى ذلك أصدر عشرات المثقفين العرب في إسرائيل . »وتحييدها عما يحصل من تطورات إقليمية

أعمال القتل التي «ممن عرفوا بدفاعهم حتى األمس القريب، عن النظام، بيانا يدين ) ٤٨فلسطينيو (
التضامن مع األشقاء «، ويعبر عن »لبين بالحرية والكرامة في سوريةيمارسها النظام السوري ضد المطا

السوريين، الذين يناضلون من أجل أن تكون سوريا دولة ديمقراطية حقيقية ولكل مواطنيها، تصان فيها 
حقوق المواطنة والكرامة وحقوق اإلنسان في التظاهر والتعبير، وتمارس فيها الديمقراطية والتوزيع 

وة وتحترم فيها التعددية السياسية والثقافية، وآليات االنتقال السلمي للسلطة عن طريق صناديق العادل للثر
  .»االقتراع

  ٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  حماس تبدأ حملة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للعمال في غزة .٢٥

عمال بمشاركة مائة ألف بدأت حركة حماس أمس حملة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي لل: ب ف  أ–غزة 
وانطلقت الحملة من . شخص لضمان نظافة قطاع غزة وترميم منازل هدمت من قبل الجيش اإلسرائيلي

ميدان فلسطين وسط مدينة غزة بمشاركة عدد من قادة الحركة ورؤساء بلديات في القطاع، حيث قاموا 
  .بغرس عدد من الشتالت خصوصا الزيتون في محيط الميدان

مائة ألف متطوع متوقع أن يشاركوا في هذه الحملة وهي أضخم «ل الحية القيادي في حماس إن وقال خلي
  .»حملة تطوعية في قطاع غزة والتي تحمل شعار غزة أجمل رغم الحصار

  ٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  القضاء على البنية التحتية لحماس بغزة يتطلب شن عملية عسكرية :ديختر .٢٦

، إن القضاء علـى     الحاليقال أفى ديختر، رئيس جهاز الشاباك السابق وعضو الكنيست          : القدس المحتلة 
ونقلت إذاعة الجـيش     . قطاع غزة يتطلب بالضرورة شن حملة عسكرية       فيالبنية التحتية لحركة حماس     

 ستعالج البنية   التي رسم المخططات    فيإنه يجب على حكومة إسرائيل البدء       " : عن ديختر قوله   اإلسرائيلي
 غزة بالتأكيد لن يقـضى      في العسكريمشيرا إلى أن القدرات القتالية والمخزون       .. التحتية لحركة حماس  

 ستعيد المسئولية إلى الرئيس محمود عبـاس،        التيرغم المصالحة الفلسطينية    "وأضاف   .على نفسه بنفسه  
  ". محاربتها لإلرهابفيإال أننا نعتقد أن السلطة الفلسطينية خيبت آمالنا 

 ٢/٥/٢٠١١، لة سما اإلخباريةوكا
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  شرعية حماس تتزايد دوليا والموقف اإلسرائيلي آخذ بالضعف: ليفني .٢٧
الوضـع الـسياسي    " خطـورة "حذّرت زعيمة المعارضة الصهيونية، تسيبي ليفني، من        : القدس المحتلة 

راك السياسي  في ظل افتقار تل أبيب آللية ممنهجة تعمل ضد الح         "الصهيوني التي تبلورت، حسب رأيها،      
موثـوق  " نحو انتهاج سياسة     اإلسرائيليةوشددت ليفني، على ضرورة توجه الحكومة        ".الفلسطيني الحالي 

إزاء الحراك السياسي الفلسطيني الذي تتمثّل آخر إنجازاته بالتوقيع على اتفاق المصالحة المبرم بين              " بها
، حـسب   "ا فيما يضعف الموقف اإلسـرائيلي     شرعية حماس تتزايد دولي   "حركتي حماس وفتح، مؤكدةً أن      

  .تأكيدها
" كاديمـا "، عن زعيمة حـزب      ١/٥ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، األحد         

إن الرسائل شديدة اللهجة والتصريحات المتشائمة الصادرة عن نتنياهو بشأن حمـاس            : "المعارض، قولها 
 ال تقترن بأي خطوات ممنهجة مما يزيـد مـن خطـورة الوضـع               ،"إسرائيل"وموقف العالم السلبي من     

  )".إسرائيل(السياسي الذي آلت إليه 
، "منظمة إرهابية ال تعترف بإسـرائيل     "وأكدت ليفني على موقفها الرافض التحاور مع حماس باعتبارها          

  .ا، على حد تعبيره"يثير عالمات استفهام وقلق"فيما رأت أن اتفاق المصالحة الفلسطينية 
 ١/٥/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   على المستوى االستراتيجي"إسرائيل"مصر تؤثر على أمن بالتطورات األخيرة : مصدر إسرائيلي .٢٨

من قـرار مـصر     » قلقه« عبر الرجل الثاني في الحكومة اإلسرائيلية سيلفان شالوم امس عن            -ب  .ف.ا
انـه  «زير التنمية االقليمية لالذاعة العامة اإلسرائيلية وقال و. اعادة فتح الحدود مع قطاع غزة بشكل دائم  

اعادة فتح معبر رفح يمكن ان تسمح بمرور اسلحة وارهابيين وعلينا االستعداد            «، معتبرا ان    »تطور مقلق 
واعلن مسؤول إسرائيلي كبير طلب     . ، حسب تعبيره  »لتغييرات كبيرة في مصر وعلى المستوى االقليمي      

قلقة من التطورات في مصر ومـن االصـوات         «كالة فرانس برس ان إسرائيل      عدم الكشف عن اسمه لو    
والتقارب بين مصر وايران وتحسن العالقـات   ) بين مصر وإسرائيل  (التي تدعو الى الغاء معاهدة السالم       

العبرية ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو        » هآرتس«وذكرت صحيفة   . »بين مصر وحماس  
لخاص اسحاق مولخو الى مصر الجراء محادثات مع المسؤولين المصريين خـصوصا            سيرسل مبعوثه ا  

  .مع وزير الخارجية ومسؤولين في االستخبارات
يـديعوت  «وأبرزت صحيفة   .  ورفض المتحدث باسم نتنياهو مارك ريغيف التعليق على هذه المعلومات         

بـر رفـح ، ومطالبـة مـصر         على موقعها االلكتروني التصريحات المصرية بشأن فتح مع       » أحرونوت
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي     .  فلسطينية -إلسرائيل بعدم التدخل باعتبار أن القضية هي مصرية         

ـ  وأضـاف أن   . إسرائيل قلقة من التطورات األخيرة في مصر      «إن  » وول ستريت جورنال  »تصريحه ل
وقـال المـصدر    . سـتراتيجي هذه التطورات من الممكن أن تؤثر على أمن إسرائيل على المـستوى اال            

إن إسرائيل توجهت إلى عدة دول في العالم لتذكير الحكومة          » وول ستريت جورنال  «اإلسرائيلي لصحيفة   
وأضاف . الذي تم توقيعه بين مناحيم بيغين وأنور السادات       » اتفاق السالم «المصرية بأن عليها أن تحترم      

بنـاء بنيـة    «فإن حركة حماس تمكنت مـن       المصدر أنه في الماضي، ورغم جهود مصر في منع ذلك،           
في حال أوقفت مصر جهودها في هذه القضية فـإن التهديـدات            «وبحسبه فإنه   . »إرهابية في قطاع غزة   

  . ، على حد تعبيره»على إسرائيل سوف تتصاعد
 ٢/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  ذكرى النكبةيكثف انتشاره في الضفة عشية  يوقف التدريبات وجيش االحتالل .٢٩
قالت مصادر عسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، إن الجيش           :  برهوم جرايسي  -الناصرة

قرر وقف كافة التدريبات في األسابيع المقبلة، من أجل تعزيز انتشاره في الضفة الغربية المحتلة، عشية                
لسطينية في الخامس عشر من الشهر      ذكرى النكبة الفلسطينية، وعلى ضوء الدعوات لمسيرة الالجئين الف        

  .الحالي
  ٢/٥/٢٠١١، الغد، عّمان

  
  قتل بن الدن انتصار للدول الديمقراطية: "إسرائيل" .٣٠

 بن  أسامة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بالواليات المتحدة لقتلها زعيم تنظيم القاعدة             أشاد :القدس
هذا نـصر مـدو للعدالـة       " قائال في بيان      وأردف .هالواشنطن وحلفائ " انتصارا مدويا "الدن معتبرا ذلك    

  ."اإلرهاب جنب ضد إلىوالحرية والقيم التي تتقاسمها كل الدول الديمقراطية التي تقاتل بتصميم جنبا 
  ٢/٥/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء

  
  االحتالل لن يقبل بفكرة قيام الدولة الفلسطينية على متر مربع واحد: الشيخ رائد صالح .٣١

 الشيخ رائد صالح ١٩٤٨أكد رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة : الدين  نادية سعد-  عمان
أهمية اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس كمقدمة لمصالحة شاملة تحافظ على الثوابت الفلسطينية 

مصالحة تأتي ال"وبالنسبة إلى الشيخ صالح، فإن  ".المطلوب استمرارها"وتحقق الوحدة الوطنية، ولكن 
في مرحلة تتميز بيقظة في العالم اإلسالمي والعربي وبسعي جاد ألخذ زمام المبادرة بيديها، إضافة إلى 

" الغد"وأعرب الشيخ صالح، في حديث إلى  ".اندثار نظام حسني مبارك الذي كان يصر على إفشالها
سمي الذي هدد بالنظر في أثناء وجوده أمس في عمان، عن تعجبه من موقف االتحاد األوروبي الر

المساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطينية ما لم تنفذ حماس شروط اللجنة الدولية الرباعية، متسائالً عن 
  ".مدى القدرة األوروبية على فرض أي مطلب عادل على االحتالل اإلسرائيلي"

مال أقوى من المساعدات اإلقليمية بنصيحة إدراك امتالكها اليوم رأس "وتقدم من جانب القيادة الفلسطينية 
  ".بعودة اللحمة بين قضية فلسطين والشعوب العربية واإلسالمية

كل الفصائل اآلن في حالة مراجعات وإعادة نظر لكل مسيرتها، بعدما تبين أن تأجيل الحديث "واعتبر أن 
مسبق إلماتة عن ملف القدس ليس بهدف تسهيل تقدم المفاوضات، وإنما جاء ضمن مخطط إسرائيلي 

  ".التفاوض من أجل التفاوض كي تبقى المحصلة صفراً"الملف تحت شعاره الكاذب 
 سبتمبر المقبل الذي تعتزم فيه القيادة الفلسطينية تقديم مشروع إلى مجلس األمن /وحول استحقاق أيلول

 فلسطينية ولو على االحتالل يرفض مبدئياً فكرة قيام دولة"، قال إن ١٩٦٧لقيام الدولة على حدود العام 
متر مربع واحد، وأقصى ما يوافق عليه إدارة ذاتية مقطعة األوصال كما أراد لها أن تكون في الضفة 

  ".الغربية مفصولة عن قطاع غزة
الثورات العربية تمثل مرحلة ميالد جديد لدور العالم اإلسالمي والعربي في "واعتبر الشيخ صالح أن 

تغييراً جذرياً تجاه "وتوقع  ".ساتها خارجياً سيكون على القضية الفلسطينيةاالتجاه الصحيح، وأهم انعكا
من حق مصر اليوم إعادة النظر في كل شيء، بما في ذلك "واعتبر أن  ".نصرة القدس والمسجد األقصى

التي تعد من آثار األنظمة المصرية السابقة، بعدما بات ) ١٩٧٩العام ( اإلسرائيلية - المعاهدة المصرية 
  ". الشعب والحكومة اليوم يؤسسان لعهد جديد

ال أستبعد أن يكون "وحول التهديد اإلسرائيلي بشن عدوان على قطاع غزة أكثر وقعاً من سابقه، قال 
لن يكون رد الفعل اإلسالمي والعربي "ولكن  ".االحتالل بمثل هذه الحماقة، ألنه يتحلى بالغرور والغباء

بل على االحتالل أن يعلم بأن الرد سيكون مختلفاً جذرياً، استناداً إلى ، ٢٠٠٩كما كان عليه في العام 
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االحتالل اإلسرائيلي ليس "وأشار أن  ".الموقفين التركي والمصري بعدم السماح بانفراد االحتالل بالقطاع
ذا ظاهرة خارقة في التاريخ، وإنما سينتهي إلى ما انتهى إليه كل احتالل، وهو سنة زواله بعد حين، وإ

ظن أنه يمتلك القوة االقتصادية والعسكرية واإلعالمية ال يملكها غيره، لكن سنن اهللا تعالى في الظالمين 
قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة ورابعة بسبب تصاعد الظلم "وتوقع  ".المحتلين أقوى من كل قدراته

  )".٢٠٠٠(والثانية ) ١٩٨٧(اإلسرائيلي، إلى حين زوال االحتالل، قياساً باالنتفاضتين األولى 
سلسلة فعاليات ستنظمها الحركة اإلسالمية إلحياء الذكرى الثالثة والستين للنكبة في الخامس "وتحدث عن 

  .عشر من الشهر الحالي
  ٢/٥/٢٠١١الغد، عّمان، 

  
  "األقصى"لنصرة القدس و" خطة فلسطينية شاملة"هيئة مقدسية تدعو لـ .٣٢

 المسيحية لنصرة القدس حسن خاطر إلى تبني خطة فلسطينية اإلسالميةدعا األمين العام للهيئة : رام اهللا
. شاملة لمواجهة ما تتعرض له القدس المحتلة وحماية المسجد األقصى من محاوالت التدنيس والتهويد

مؤكداً أن القدس تترقب باهتمام كبير لتقطف ثمار هذه الوحدة الوطنية من خالل خطوات وإجراءات 
لقدس دفعت ثمنا باهظاً جراء االنقسام تمثل أساساً في تسريع عملية التهويد وتكثيف وقال إن ا .فاعلة

إن غياب مثل هذه الخطة "وقال  .مشروعات االستيطان وتصعيد استهداف الوجود العربي في المدينة
  ". ال تظهر في مشهد الصراعأنفقتجعل الكثير من األموال التي 

  ٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  شف عن مخطط لتهجير الفلسطينيين ويكلشيوخي يحذر من تهويد الخليلاعزمي  .٣٣

 أكد األمين العام للجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي أن هناك مخاوف حقيقية من تهويد :الخليل
 ...مدينة الخليل بالكامل ألنها تتعرض لبرنامج تهويد حقيقي ومحاوالت لطمس معالمها التاريخية والدينية

هناك مخاوف حقيقية من تهويد الحرم اإلبراهيمي " أن إلى الشيوخي في حوار خاص للبيان وأشار
بالكامل وتهويد قلب مدينة الخليل بالكامل من خالل استكمال تهويد الحرم اإلبراهيمي ومنع المسلمين من 

لقديمة وذالك من  بالكامل، إضافة الستكمال تهويد محيط الحرم اإلبراهيمي الشريف والبلدة اإليهالوصول 
المواطنون ": وأضاف ."خالل ربط البؤر االستيطانية المزروعة في وسط وقلب مدينة الخليل وتوسيعها

الفلسطينيون يتعرضون إلرهاب منظم من قطعان وجماعات المستوطنين وبدعم ومشاركة وحماية جنود 
ب مدينتهم وهذه االعتداءات لم االحتالل، وهم يعيشون في جحيم هذه االعتداءات الهادفة لقلعهم من قل

  ."يسلم منها ال الشجر وال الحجر وال اإلنسان
  ٢/٥/٢٠١١، البيان، دبي

  
  وتيرة جنونية في االستيطان بعد المصالحة: خبير فلسطيني .٣٤

 عبد الهادي .كشف خبير االستيطان واألراضي في السلطة الفلسطينية م:  لقمان اسكندر-  عمان ،غزة
ية في البناء االستيطاني ومصادرة األراضي الفلسطينية في مناطق مختلفة جنوب حنتش، عن وتيرة جنون

إسرائيل والمستوطنين يسعون بشكل مستمر في بناء البؤر االستيطانية العشوائية " إنوقال حنتش  .الضفة
 وأضاف إن الهجمة االستيطانية الشرسة ازدادت بشكل كبير مطلع العام. في الضفة، وبخاصة في الخليل

 على أن البناء االستيطاني تزايد في أعقاب توقيع اتفاق يمكن القول والتأكيد أيضاً" وأضاف أنه ،الجاري
  ."المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة مؤخراً

  ٢/٥/٢٠١١، البيان، دبي
  



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ٢١٣٣:         العدد       ٢/٥/٢٠١١ اإلثنين :التاريخ

  المصالحة واجب وطني وضرورة لتحقيق الوحدة: الشيخ عكرمة صبري .٣٥
 العليا على دعمه للمصالحة الفلسطينية اإلسالميةمة صبري رئيس الهيئة  الشيخ عكرأكد :القدس المحتلة

 ومعالجة آثار االنقسام الذي اضعف الموقف ، واجب وطني وضرورة لتحقيق الوحدةأنها معتبراً
نعم للمصالحة، ونعم لرفع الحصار، ونعم "وقال صبري في حديث خاص .  االحتاللأمامالفلسطيني 

  ." للمنهزمين، وال للمنتفعين والمشككين عن األسرى، واللإلفراج
  ٢/٥/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   قرب إطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة:لجنة أهالي المعتقلين .٣٦

 رسمية من قيادات فلسطينية بقرب أكدت لجنة أهالي المعتقلين في الضفة الغربية أنها تلقت وعوداً: غزة
وشددت اللجنة في تصريح مكتوب على أن . تقلين السياسيين من سجون الضفةاإلفراج عن جميع المع

  .اإلخالل بهذه الوعود سيشكل ضرباً لكل الجهود الصادقة المبذولة من أجل إنجاز اتفاق المصالحة
  ٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
   يوما٢٠ً عمال خالل سبعةالكالب البوليسية تنهش لحم : الخليل .٣٧

قد يتكرر مرات ومرات بعد إدخال قوات االحتالل الكالب المتوحشة إلى الخدمة " عاديخبر "في : الخليل
إلى أماكن عملهم في منطقة بئر " التسلل"في مالحقة العمال الفلسطينيين والقبض عليهم وهم يحاولون 

 إلى قالت مصادر طواقم اإلسعاف التابعة للهالل األحمر بالخليل، إن اثنين من العمال نقال.. السبع
  .المستشفى الحكومي بالمدينة بعد أن نهشت الكالب المرافقة لقوات حرس الحدود اإلسرائيلية جسديهما

 نيسان الماضي، عند مقطع جدار الفصل في منطقة عرب الرماضين ١٠حدث ذلك للمرة الثالثة منذ 
لمستشفى، نهشت  نقل إلى ااً ثالثعامالًإن قالت مصادر الهالل األحمر  حيث ...أقصى جنوب الضفة

، "األيام"قال العامل عالء عادل الهوارين من بلدة الظاهرية لـ و.أجسادهم الكالب اإلسرائيلية المدربة
اإلسرائيلية أطلق لمهاجمته وثالثة عمال آخرين " حرس الحدود"أمس، إن كلباً بوليسياً كان يرافق قوة من 

  ... نيسان الماضي١٠بع فجر كانوا يحاولون الوصول إلى أماكن أعمالهم في بئر الس
  ٢/٥/٢٠١١ رام اهللا، األيام،

  
   أسرى في اقتحام لسجن أيشل اإلسرائيليأربعةإصابة  .٣٨

، أصيبوا بكدمات "ايشل" أعلن نادي األسير الفلسطيني، أمس، إصابة أربعة أسرى في سجن :رام اهللا
الخاصة  " درور"وحدة ورضوض، ووصفت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وذلك في أعقاب اقتحام 

  . أسيرا من أسرى منظمة التحرير١٤٤ في السجن الذي يقبع به ١٠لقسم 
  ٢/٥/٢٠١١الغد، عّمان، 

  
   هم عمالاألسرى من %٦٠: فروانة .٣٩

 قال األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، ان غالبية الفلسطينيين :غزة
 ولغاية اليوم كانوا ينتمون للطبقة العاملة، وأن أكثر من ١٩٦٧نذ عام الذين مروا بتجربة االعتقال م

  .من األسرى الذين ال يزالون في سجون االحتالل هم من العمال والكادحين% ٦٠
  ٢/٥/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   في سورية يدينون قتل المتظاهرين"٤٨مثقفي "مجموعة من  .٤٠
أعمال القتل التي يمارسها " يدين  بيانا٤٨ً يفلسطينيمن المثقفين أصدر عشرات :  نذير رضا-  بيروت

التضامن مع األشقاء السوريين، "، ويعبر عن "النظام السوري ضد المطالبين بالحرية والكرامة في سورية
ا دولة ديمقراطية حقيقية ولكل مواطنيها، تصان فيها حقوق ةالذين يناضلون من أجل أن تكون سوري

كرامة وحقوق اإلنسان في التظاهر والتعبير، وتمارس فيها الديمقراطية والتوزيع العادل المواطنة وال
للثروة وتحترم فيها التعددية السياسية والثقافية، وآليات االنتقال السلمي للسلطة عن طريق صناديق 

  ."االقتراع
  ٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  ةال لشطب قرانا عن الخريط: فلسطينيون يصرخون .٤١

ما إن علم عدد من الشبان في قرية إجنسنيا قرب نابلس، أن قريتهم التي يعود :  بديعة زيدان–رام اهللا 
 سنة قبل الميالد، ستتحول إلى حارة ضمن قرية سبسطية المجاورة، أسوة بقرية نصف ٧٠٠تأسيسها إلى 

ال لشطب "إلى تأسيس حملة جبيل الضاربة في القدم أيضاً، بقرار من الحكومة الفلسطينية، حتى بادروا 
بدأت الحملة برفع كتب إلى رئاسة الوزراء، ووزارة الحكم المحلي التي  و."قرانا عن خريطة فلسطين

يرونها تعسفت في تطبيق القرار، يحذرون من خطورته على الصعيد الوطني والتاريخي والثقافي، وعلى 
  .صعيد تماسك النسيج االجتماعي
د أو تجاوب، بدأ الشباب في التحرك إعالمياً بالتنسيق مع عدد من ممثلي وحين لم يحصلوا على أي ر

وسائل اإلعالم المحلية والعربية، وعبر مواقع التواصل االجتماعي اإللكترونية، حتى باتت القضية قضية 
رأي عام، ال سيما بعد انضمام ساسة يمثلون معظم الفصائل الفلسطينية للحملة كمؤيدين، حالهم حال 

  ."الحراك الشبابي المستقل"يد من المثقفين والفنانين، وعدد من المجموعات الشبابية، أبرزها العد
ومنذ نحو أسبوعين تقريباً، نظم الشباب بمشاركة أهالي القرى المتضررة، وخاصة إجنسنيا، ونصف 

ام مقر جبيل، وجالود في محافظة نابلس، والكوم والمورق والحمصة في محافظة الخليل، اعتصاماً أم
  .رئيس الوزراء الفلسطيني في رام اهللا، بمشاركة أطفال ونساء وكبار في السن ورؤساء مجالس قروية

، رسالة قبل أيام، إلى رئيس الوزراء، حذرت فيها "ال لشطب قرانا عن خريطة فلسطين"ووجهت حملة 
ضيها لمصلحة  من أرا%٨٥فجالود ستفقد أكثر من . من مخاطر تحويل القرى المعينة إلى حارات

 عن الخريطة "الشطب"المستوطنين، وقرى تاريخية كإجنسنيا ونصف جبيل وعراق بورين باتت مهددة بـ
  .الفلسطينية، في وقت يعزز المستوطنون اليهود تواجدهم في الضفة الغربية

عن وقبل يومين أكد فياض اهتمامه بالمسألة، مشدداً على أن الحكومة لن تقبل شطب أي قرى فلسطينية 
الخريطة، وأن هناك مبالغة في الحديث عن الشطب وفي أن األراضي ستذهب للمستوطنين، خصوصاً 

  .أن للقرار أبعاداً تنموية في األساس
  ٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   مقر األمم المتحدةأمامعتصام االعمال من إدانة حقوقية لمنع ال: غزة .٤٢

 عمال غزة من تنظيم اعتصام أمس قبالة اع غزةفي قطمنعت أجهزة أمن الحكومة :  حامد جاد- غزة 
 المتحدة في المدينة بمناسبة يوم العمال العالمي حيث عمدت العناصر الشرطية التابعة للحكومة األمممقر 
 موقع االعتصام وحجزت بطاقات هوية سائقي الحافالت ومنعتهم من أن إلى منع العمال من الوصول إلى

  .مذكور الموقع الإلىيقلوا أي عامل 
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من استدعت ليلة أول من أمس العديد من نشطاء النقابات العمالية األالقادر مهادي أن أجهزة  وأكد عبد
وطالبتهم بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي فعالية بهذه المناسبة وعندما رفضوا التوقيع عملت 

  .آخر بعدم اإلخالل باألمن الداخلياألجهزة ذاتها إلى تغيير صيغة التعهد من خالل توقيعهم على تعهد 
 بمنع العمال من ممارسة حقهم في غزةمن جهته، دان مركز الديمقراطية وحقوق العاملين قيام داخلية 

في التجمع السلمي في يوم عيدهم وحملة االستدعاء األمني لعدد من موظفي المركز ونقابيين، مطالباً 
نسخة منه " الغد"ودعا المركز في بيان تلقت  .عتداءرئيس الوزراء إسماعيل هنية بالتحقيق في اال

المجتمع الدولي للتدخل الفوري إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والعمال بوجه خاص عبر إنهاء 
 أن سياسات االحتالل الممنهجة تسببت في إلى االحتالل، وكسر الحصار المفروض على غزة الفتاً

  .إلى متعطلين عن العمل% ٦٥و إلى فقراء، من أبناء الشعب الفلسطيني %٨٥تحويل 
  ٢/٥/٢٠١١الغد، عّمان، 

  
  عمال قطاع غزةتعويض بيطالب اتحاد النقابات العمالية  .٤٣

أعلن أمين عام اتحاد النقابات العمالية شاهر سعد أن االتحاد يعتزم رفع دعاوى :  حامد جاد-غزة 
مالية آلالف العمال من قطاع غزة الذين منعوا قضائية لمطالبة المشغلين اإلسرائيليين بدفع المستحقات ال

من التوجه إلى أعمالهم عقب االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع من دون أن يتقاضوا مستحقات نهاية 
 أن التقديرات األولية لقيمة المستحقات خدمتهم أو الحسومات التي كانت تقتطع من أجورهم موضحاً

وبين أن االتحاد سيلتقي يومي األربعاء  ". مليون دينار١٣"ل  مليون شيك٦٥المالية لعمال تقدر بنحو 
والخميس المقبلين عدداً من المحامين والمؤسسات الحقوقية اإلسرائيلية من أجل تفعيل هذه القضية 

 أن وقضايا أخرى تتعلق بقضايا وحقوق عمال الضفة الغربية ممن تعرضوا إلصابات عمل موضحاً
 عامل ٣٨٠٠لعمل يصل إلى أربعة عمال سنوياً وعدد المصابين لنحو معدل الوفيات بسبب إصابات ا

  .سنوياً وبالتالي هذه الفئة لها مستحقات تستوجب المتابعة من أجل استعادتها
  ٢/٥/٢٠١١الغد، عّمان، 

  
   للحكومةأغلبية فلسطينية تعتقد أن المصالحة ستنجح وأن الثورات العربية سببها وتؤيد فياض رئيساً .٤٤

أظهرت نتائج دراسة أعدتها مؤسسة ألفا العالمية، حول المصالحة الفلسطينية بين : كفاح زبون -  رام اهللا
من الفلسطينيين يؤيدون أن يكون % ٥٨حركتي حماس وفتح والخاصة بإنهاء االنقسام الفلسطيني، أن 

 للوزراء، عارضوا أن يكون فياض رئيساً% ٤١ للوزراء في الحكومة المقبلة، مقابل سالم فياض رئيساً
يعتقدون أن كال من حركتي فتح وحماس ستنجح % ٧٧كما بينت النتائج أن نحو  .قالوا ال أعرف% ١و

قالوا إن الحركتين لن تنجحا في تطبيق % ٢٣في تطبيق هذه المصالحة على أرض الواقع، مقابل 
 وتشريعية ستتم بأنهم يعتقدون أن هناك انتخابات رئاسية% ٧١كما أفاد  .المصالحة على أرض الواقع

وقال . قالوا إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية% ٢٩خالل عام من توقيع االتفاق، مقابل 
قالوا يخدمان مصالح حركة % ١٢إن المصالحة وتوقيع االتفاق يخدمان مصالح حركة حماس، و% ١٠

 الشعب الفلسطيني، قالوا يخدمان مصالح% ٢٤قالوا يخدمان مصالح الحركتين معا، و% ٤٧فتح، و
إن أهم سبب هو % ٤٤وعن أهم سبب للتوصل إلى اتفاق بين حماس وفتح، قال  .قالوا ال أعرف% ٧و

قالوا إن المظاهرات واالعتصامات في الضفة الغربية وقطاع غزة % ٣٢الثورات في الدول العربية، و
رئيس محمود عباس في إنهاء قالوا رغبة ال% ١٤المطالبة بإنهاء االنقسام هي أهم سبب للمصالحة، و

قالوا رغبة حركة حماس في إنهاء % ٣قالوا رغبة حركة فتح في إنهاء االنقسام، و% ٥االنقسام، و
  . أخرىقالوا أسباباً% ٢االنقسام، و

  ٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
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   فلسطينعنمن الطوابع التي صدرت % ٩٨صدور كتاب يضم  .٤٥

تاريخ فلسطين في طوابع " الطبعة الثانية من كتاب بإطالق رام اهللا احتفل في:  علي صوافطة- رام اهللا 
 مجموعة جديدة من الطوابع الممتدة من إليها أضيفت التي "البريد مجموعة نادر خيري الدين أبو الجبين

راسات مؤسسة الد"ويضم الكتاب الصادر عن  . ما بعد قيام السلطة الفلسطينيةإلىالفترة العثمانية 
 أبو عنها في عدد من دول العالم جمعها أو مجموعة كبيرة من الطوابع الصادرة في فلسطين "الفلسطينية

 مع تقديم شرح لهذه الطوابع والظروف التي صدرت فيها باللغتين العربية الجبين على مدار خمسين عاماً
 الفرصة لصاحبه ،ن القطع الكبير صفحة م٤٩٠ الواقع في ، الكتاببإطالق االحتفال  وأتاح.واالنجليزية

 وهذه ١٩٥٠ مواليد الكويت عام أنا" الجبين لرويترز أبولزيارة مسقط رأس والده في مدينة يافا وقال 
 التي األماكنشاهد على ارض الواقع الكثير من  مرة تتاح لي الفرصة لزيارة مسقط رأس والدي وألأول

  وأضاف."غير الذي يريد معرفة ورؤية كل شيءكنت كالطفل الص.  فقط في الطوابعأشاهدهاكنت 
  ." عنهاأو من الطوابع التي صدرت في فلسطين %٩٨ الكتاب يضم أنيمكنني القول "

 نوعية إضافة "بأنه إطالقهووصف رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الكتاب خالل مشاركته بحفل 
  ." عن فلسطينأولسطين  من خالل تجميع كل الطوابع التي صدرت في فإبداعوعمل فيه 

  ١/٥/٢٠١١وكالة رويترز، 
  
  االعتراف بالدولة الفلسطينيةبلب اإلدارة األمريكية اطيالعربي وزير الخارجية المصري نبيل  .٤٦

الواليات المتحدة إلى بذل جهودها دعا وزير الخارجية المصري نبيل العربي  : محمد الشاذلي-القاهرة 
وأكد لرئيس اللجنة  .م بهدف إعطاء زخم سياسي للتسوية السلميةللسال مؤتمر دولي من أجل ترتيب عقد

الفرعية للشرق األوسط وجنوب آسيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب األميركي النائب 
الجمهوري ستيف شابوت والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة، أن كل التجارب الناجحة للتوصل إلى 

   .كيي لمؤتمر دولي ناجح بدعم أمرتسوية سلمية، جاء نتيجة
أن اتفاق المصالحة  أن الوزير أكد صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية السفيرة منحة باخوممن جهتها 

الفلسطينية أنتج طرفاً موحداً على استعداد للتفاوض للتوصل إلى سالم عادل، وأن المطلوب اآلن هو 
حث الكونجرس واإلدارة "العربي طلب كذلك من شابوت أكدت باخوم أن قد و .نظير إسرائيلي إيجابي

أن ذلك سيتوافق مع ما سبق وأعلنته اإلدارة "، موضحا "األمريكية على االعتراف بالدولة الفلسطينية
األمريكية من تأييدها للسالم على أساس حل الدولتين وأن إعالن الدولة الفلسطينية يتطابق مع أسس 

  ."١٩٤٨إعالن دولة إسرائيل عام 
  ٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  مصر تعتزم فتح حدودها مع غزة بشكل دائم .٤٧

قالت وزارة الخارجية المصرية يوم االحد إن مصر تعتزم فتح :  سامي عابودي وادموند بلير- القاهرة 
حدودها مع قطاع غزة بشكل دائم لتخفيف معاناة الفلسطينيين تحت الحصار اإلسرائيلي لكن اليات مثل 

 . المتحدثة باسم وزارة الخارجية منحة باخوم لرويترزهو ماأكدتهو .وة ما زالت قيد الدرسهذه الخط
من جهتها و .لكنها لم تذكر موعدا لتطبيق ذلك" على كل المستويات"وقالت إن االمر تجري دراسته 

ع  التي عبرت في وقت سابق عن أملها في استمرار اغالق الحدود بين مصر وقطا"إسرائيل"استقبلت 
  المصريون احرار في ان يفعلوا ما يريدون على "وقال مسؤول إسرائيلي  . بحذرهذاغزة اعالن القاهرة 
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 حتى ولو من اجل امنهم القومي -حدودهم بالطبع لكننا نعمل انطالقا من افتراض انهم سيضمنون 
  ." عدم مرور أسلحة وارهابيين الى غزة من سيناء او في االتجاه االخر- فحسب 

  ١/٥/٢٠١١، لة رويترز لألنباءوكا
  

    "إسرائيل"ـاتفاقية السالم ال تفرض علينا بيع الغاز ل: وزير المالية المصري .٤٨
أكد وزير المالية المصري سمير رضوان أن اتفاقية السالم ال تفرض على مصر .): أ.ب.د( –القاهرة 

 أو "إسرائيل"يع سواء األردن أو وقال إن تعديل األسعار ليس محل جدال مع الجم. "إسرائيل"ـبيع الغاز ل
  .سورية واسبانيا وسيتم تطبيق األسعار العالمية

  ٢/٥/٢٠١١الدستور، عّمان، 
  

   الفلسطينية في القاهرة المؤتمر اإلسالمي يحضر توقيع المصالحة منظمةأمين عام .٤٩
جه إلى القاهرة يعتزم األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو التو.): أ.ب.د(

.  بمشاركة وزير الخارجية المصري نبيل العربي،لحضور مراسم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية. غداً
 التي ترعى ،وذكر بيان للمنظمة أن مشاركة األمين العام تأتي بناء على دعوة من الحكومة المصرية

 من أجل استعادة حقوقه ، وتوحيد صفوفهوتؤكد اهتمام المنظمة بوحدة الشعب الفلسطيني. اتفاق المصالحة
  .الشرعية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف

 ٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  من السابق ألوانه الحديث عن عودة وفد أمني مصري إلى غزة حالياً: مصدر مصري للحياة .٥٠

انه الحديث عن عودة وفد إن من السابق ألو،  قال مصدر مصري موثوق به: جيهان الحسيني- القاهرة 
أمني مصري إلى غزة حالياً، مضيفاً أن الدور المصري لم يغب عن غزة، وأن لمصر نية في إرسال 
وفد ضمن مجموعة عمل عربية للمساعدة ولمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع في قطاع 

مكنة، وستعمل على تذليل أي وأوضح أن مصر سترأس الوفود العربية، وستقدم التسهيالت الم. غزة
، الفتاً إلى أن هذا األمر قيد الدرس والبحث، وأن هناك األرضعقبات قد تواجه تطبيق االتفاق على 

أموراً لوجستية يجب أن تتوافر أوالً، وعندما تنضج بما فيه الكفاية، سيتم تنظيم العمل وإعداد الوفود 
  .ن ذلك سيتطلب بعض الوقت أمؤكداً. للقيام بأعبائها لضمان نجاح مهامها

  ٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"حماس وحركة مصر تتوسط لتبادل أسرى بين : هآرتس .٥١
 بين "مصر تدفع باتجاه تقدم المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى" بأن "هآرتس"أفادت صحيفة : غزة

ونقل عن  . جلعاد شاليط جنديها األسير في قطاع غزة"إسرائيل" وحركة حماس تستعيد فيها "إسرائيل"
قادة الذراع العسكري لحماس وعلى رأسهم قائد الذراع أحمد "مسؤول مصري رفيع المستوى قوله إن 

الجعبري موجودون في القاهرة ويجرون اتصاالت مع قادة المخابرات المصرية حول عدة قضايا بينها 
 في الصفقة غرهارد كونراد، وبعد في أعقاب فشل الوسيط األلماني"، وأضاف أنه "صفقة تبادل األسرى

استقالة المبعوث اإلسرائيلي الخاص في هذه المفاوضات حغاي هداس، ستحاول مصر دفع المحادثات 
بالده ستدعو في المستقبل القريب المبعوث اإلسرائيلي الجديد  "ن مشيراً إلى أ."بين حماس وإسرائيل

مه نتائج االتصاالت بين مصر والقيادة العسكرية في لمحادثات تبادل األسرى دافيد ميدان، لكي تطرح أما
  ."مصر تتفهم وتعترف بموقف حماس وأنه سيتم اآلن البحث في الموقف"، وشدد على أن "حماس

  ٢/٥/٢٠١١البيان، دبي، 
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  "كشف هشاشة مخابرات إسرائيل"طنطاوي وعنان لـ" فيسبوك"شاب مصري وراء  .٥٢

لمسلحة في بالده، النقاب عن أنه يقف وراء تدشين كشف شاب مصري، ُمعجب بالقوات ا: القاهرة
صفحتي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري األعلى والقائد العام للقوات المسلحة، 

ليستا رسميتين، " فيسبوك"وقال إن الصفحتين على  .وسامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية
بتدشين صفحات للشخصيات " فيسبوك"و التقليد المتبع على وأنه دشنهما لطنطاوي وعنان، كما ه

تلقين المخابرات "مما ورد فيهما، أراد، كما يقول، " رعب إسرائيل"المشهورة، ولكنه بعدما الحظ 
االسرائيلية درًسا الختباره وكشف هشاشته ورعبه ولجوئه فوًرا ألمريكا لطلب الحماية من تصريحات 

" فيسبوك"مني مسؤول الحقا أنه ال توجد أى صفحات خاصة على موقع وقد أكد مصدر أ ".المصريين
للمشير حسين طنطاوي، والفريق سامى عنان، وأن كل ما يتردد عن وجود صفحات على موقع 

ال أساس له من الصحة، وأن ما يتم تدوينه على هذه الصفحات ال يعتد به ال من قريب وال من " فيسبوك"
تحزر الشاب المصري الذي هز "تحدى هذا الشاب الجانب اإلسرائيلي بأن قد و .بعيد، على حد تعبيره

سيبدأ قريًبا في تنفيذ مهمة هز صورتها أمام "، وقال إنه "صورتها أمام العالم العربي وأثبت ضعفها
ففى البيان األخير على صفحة المشير طنطاوي؛ طالب  ".الغرب استعانة بتصريحاتها األخيرة

، إسرائيل "الرجل الذي هز اسرائيل"المصري الذي سمى نفسه بـن الحقا أنه الشاب ، الذي تبي)طنطاوي(
بعدم تجاوز الخطوط الحمراء وأال تلقى بتحذيرات ال تملك تنفيذها، ردا علي تصريحات إسرائيلية مضادة 

أما على صفحة الفريق سامي عنان فلم  ".فيسبوك"لمصر تحذر من فتح معبر رفح، بحسب ما نُشر على 
يكتف ببيانه السابق، الذي جاء فيه أنه ليس من حق إسرائيل التدخل بشأن فتح معبر رفح الحدودي ألنه 
شأن مصري فلسطيني، وإنما طالب إسرائيل بضبط النفس في حديثها عن اتفاقية السالم، وأن تضع 

  .نصب أعينها أن أغلب المصريين يطالبون بإلغاء اإلتفاقية
  ١/٥/٢٠١١، قدس برس

  
   إسرائيليين في مصر عبروا الحدود من دون قصدخمسة عن احتجاز أنباء .٥٣

إسرائيليين كانوا يتنزهون  ذكر تقرير إخباري أن قوات األمن المصرية اعتقلت خمسة.): ب.ف.أ(
  .المطل على البحر األحمر بعدما عبروا الحدود المصرية من دون قصد" إيالت"بالقرب من ميناء 
. أمس أن الشبان الخمسة لم يالحظوا أنهم دخلوا األراضي المصرية" تيديعوت أحرونو"وذكرت صحيفة 

  .فيما أعرب جيش االحتالل عن اعتقاده بأنه سوف يتم إخالء سبيلهم بعد استجوابهم
  ٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
   مذكرات تفاهم إلنشاء مشاريع تعليمية في غزة ثالثقطر الخيرية توقع  .٥٤

كل من وزارة التربية والتعليم العالي وجامعة األزهر والجامعة اإلسالمية وقعت قطر الخيرية و :الدوحة
في قطاع غزة ثالث مذكرات تفاهم بشأن التعاون من أجل إقامة مشاريع لدعم قطاع التعليم األساسي 
 .والعالي في فلسطين وبتمويل من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية

 مليون ريال ١١ل هذه المشاريع التي ستقوم قطر الخيرية بتنفيذها واإلشراف عليها بتكلفة تبلغ وتشتم
قطري على ترميم وإصالح مدارس في قطاع غزة وتوريد أجهزة ومختبرات وإنشاء مراكز تدريب 

  .٢٠١١للمعملين، ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من تلك المشاريع في نهاية العام الجاري 
  ٢/٥/٢٠١١، ، الدوحةالشرق
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  "إسرائيل"كا إلى يمرأنخشى نقل أرشيف يهود العراق من : السياحة واآلثار العراقية .٥٥
كية بتسليم أرشيف يهود يينتاب الحكومة العراقية القلق من أن تقوم اإلدارة األمر: معد فياض -  لندن

الواليات المتحدة  ونقل إلى ٢٠٠٣كي عام يالعراق، الذي تم العثور عليه في بغداد إبان االحتالل األمر
عبد   المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة واآلثار ومن جهته أوضح."إسرائيل"لغرض صيانته، إلى 
غالبية موجودات هذا األرشيف هي عبارة عن تفاسير وكتب دينية ومناهج دراسية "الزهرة الطالقاني أن 

 عام وآخر إلى نهايات القرن التاسع ٤٠٠ إلى أكثر من باللغة العبرية ولفائف توراتية يعود تاريخ بعضها
  ."عشر وبدايات القرن العشرين

  ٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
   في شؤونهم الداخلية لم يعودوا يرون في واشنطن العباًالفلسطينيون: ارون ميلر .٥٦

 ديفيد ميلر، ان  السابق في عملية السالم في الشرق االوسط، آروناألميركي المفاوض اعتبر: ا ف ب
الماضي بين حركتي فتح وحماس يدل على ان الفلسطينيين األربعاء اتفاق المصالحة التي تم التوصل اليه 

  .لم يعودوا يرون في واشنطن العبا في شؤونهم الداخلية
الحصول على "ولفت الى ان رئيس السلطة الفلسطينية سعى من دون االهتمام بالعواقب الديبلوماسية، الى 

من الشعب من اجل انتزاع اعتراف بقيام دولة فلسطينية اثناء الجمعية العمومية " عم اوسع واكثر شرعيةد
  . سبتمبر المقبل، في خطوة تعارضها الواليات المتحدة/لالمم المتحدة في ايلول

الفلسطينيين قاموا بخطوة تضعف فعال "، ان "وودرو ويلسون"واوضح ميلر، الخبير حاليا في مركز 
  ".السؤال المطروح هو لمعرفة ما اذا كان بمقدورنا التحدث مع حكومة تضم وزراء من حماس. قفنامو

 المبادئ التي تطرحها اللجنة الرباعية المؤلفة من الواليات المتحدة واالتحاد اآلنفحماس رفضت حتى 
رائيل ومنظمة التحرير االوروبي وروسيا واالمم المتحدة، وهي االعتراف باالتفاقات التي وقعتها سابقا اس

  .الفلسطينية واالعتراف بحق اسرائيل بالوجود
في المقابل، يشكل هذا االتفاق، برأي ميلر، انتصارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سيتوجه الى 

 مايو الحالي النه سيكون من الصعب على الرئيس باراك اوباما ان يطالبه بخطوات /أيارواشنطن في 
ويتوقع ايضا ان يمتنع الرئيس االميركي عن طرح افكار يمكن ان تعتبر مكافأة  .سطينيينتجاه الفل

  .للفلسطينيين اثناء خطابه المقبل حول سياسته في المنطقة
  ٢/٥/٢٠١١المستقبل، بيروت، 

  
  الفقي ينفردمصطفى و..  الدول العربيةقطر تسحب مرشحها ألمانة جامعة .٥٧

ليها بالجامعة للتصويت لصالح المرشح الجديد والوحيد ألمانة الجامعة فوضت الدول العربية ممث: القاهرة
العربية الخميس المقبل خلفا لعمرو موسى الذي تنتهي واليته هذا الشهر وهو مرشح مصر مصطفى 

 للدوحة األسبوع ته أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف حصل أثناء زيار"البيان"علمت قد و .الفقي
ر قطر الشيخ حمد بن خليفة على وعد من قطر بسحب مرشحها عبد الرحمن العطية الماضي ولقاءه أمي

أكدت للدوحة على حقها "وأفادت مصادر أن القاهرة . من المنافسة على منصب األمين العام للجامعة
 أن المرشح المصري فيما تجدر اإلشارة إلى. "بالدعوة لتدوير منصب األمين العام لجامعة الدول العربية

 وكانت العقبة أمام حصول الفقي ،ظى بتأييد كبرى العواصم العربية وهي الجزائر والرياض ودمشقيح
  .على المنصب وجود مرشح قطر

  ٢/٥/٢٠١١البيان، دبي، 
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  المصالحة الفلسطينية والتساؤالت المبهمة الغائبة .٥٨
  بالل الحسن

ولكـن  . ب شعبي فلسطيني وعربـي تم استقبال نبأ المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بترحا    
فما الذي حدث حتى يلتقي الطرفان بهذه السرعة وحتـى يقومـا            . هذا الترحاب لم يخل من حس المفاجأة      

بالتوقيع بهذه السرعة أيضا، على ورقة المصالحة المصرية التي سبق لحماس أن رفضتها وأصرت على               
ف إلى الورقة تعديالت حركة حماس، بعد       إدخال تعديالت عليها؟ ما الذي حدث حتى تقبل مصر أن تضا          

  أن كانت قد رفضت ذلك طويال؟
أول المواقف وأبرزها، أن الرئيس محمود عباس قد وصل إلى الحائط المسدود في محاولته التفاوضـية                

وهو بسبب وصوله إلى هذه     . مع إسرائيل من جهة، وفي أمله بموقف أميركي متوازن بينه وبين إسرائيل           
ل باتجاه المصالحة مع حركة حماس، بهدف إنهاء االنقسام بين الضفة وغزة، وعبر عـن               النقطة بدأ يعم  

ذلك باإلعالن عن استعداده لزيارة غزة، ولكنه حصر هدفه هذا بالتفاوض حول حكومة فلسطينية موحدة،               
ثم ذهب إلى أبعد من ذلك بالذهاب إلـى القـاهرة وإنجـاز اتفـاق               . وحول اتفاق على إجراء االنتخابات    

  .المصالحة مع حماس
يقدم الرئيس عباس على خطوته الجديدة هذه، وهو يعرف سلفا احتمال إقدام الواليات المتحدة على قطـع                 
المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية، وهو يدرك أيضا احتمال أن تقدم اللجنة الرباعية الدولية علـى               

في الساحة العربية أو في الساحة الدولية، بحيث        هل حدث تغير ما     : وهنا يبرز تساؤل مهم   . اإلجراء نفسه 
  أصبح اإلقدام على مثل هذا القرار ممكنا؟

إن المصالحة مع حركة حماس مرفوضة أميركيا ألنها تعتبر حركة حماس حركـة إرهابيـة ال يجـوز                  
وشروط أميركا لقبول حماس في اللعبة السياسية هي أن تقبل شـروط اللجنـة الرباعيـة                . التفاهم معها 

اتفاق أوسـلو   (، والقبول باالتفاقات الموقعة فلسطينيا      )المقاومة(االعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف     : الثالثة
وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل ترفض وجود أي صيغة لوجود حركة حماس داخل أي وضـع                ). وتوابعه

ن حركة حماس وبـين     إن على عباس أن يختار بي     : وقد عبر بنيامين نتنياهو عن هذا الموقف قائال       . كان
ما الذي  : ويؤكد هذان الموقفان األميركي واإلسرائيلي أهمية وضرورة طرح السؤال        . السالم مع إسرائيل  

  حدث حتى أصبحت حركتا فتح وحماس تقفان على أرض المصالحة؟
إن جهة ما عربية أو دولية أبـدت اسـتعدادها لتمويـل            : يحتاج األمر هنا إلى جواب منطقي يقول مثال       

  لطة الفلسطينية بعد إنجاز تفاهمها مع حركة حماس، فهل حصل أمر كهذا؟الس
إذ ال شك أن ما حدث في مصر قد أثـر           . ثم هناك األمر اآلخر الذي يتعلق بالتغير في الموقف المصري         

  :بشكل مباشر على مجرى األحداث، وتتمثل خالصة هذا التغيير فيما يلي
  .للسلطة الفلسطينية كما كان موقف الرئيس حسني مباركإن مصر لم تعد تشكل غطاء سياسيا : أوال
إن مصر لم تعد صاحبة موقف يرفض التعامل مع حركة حماس ألنها حركة تدعو للمقاومة وبمـا                 : ثانيا

  .يتعارض مع سياسة التفاوض والتسويات
صار الـذي   إن مصر ألزمت نفسها بتوجه لفتح معبر رفح بشكل دائم، وهو ما يعني أنها ستنهي الح               : ثالثا

  .كان مفروضا على غزة من قبل مصر
وحين تكون مصر في هذا الموقف، يصبح طبيعيا أن يتغير الموقف الذي كان يـرفض رفـضا قاطعـا                   
إدخال أية تغييرات على ورقة المصالحة المصرية، وهو شجع أن تقوم حركتا فتح وحماس في القـاهرة،                 

حة، وأن تضاف هـذه التفاهمـات إلـى ورقـة           بوضع تفاهمات تحل قضايا الخالف حول ورقة المصال       
فهل يعني هذا أن مصر تلتزم هنا بموقـف سياسـي           . المصالحة لتصبح جزءا منها، وهو ما حدث فعال       

يتعارض مع موقف أميركا، أم أن لديها ما يطمئنها بأن الرفض األميركي للتعاون مع حماس، سيقف عند                 
  حدود معينة ال تشكل إزعاجا لمصر؟
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تفاق بين حركتي فتح وحماس عن نقاط عملية تتعلق بمرجعية متفق عليها حـول األجهـزة                لقد أسفر اال  
األمنية، وتتعلق باتفاق حول اللجنة التي ستشرف على االنتخابات، وتتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنيـة               

كن أن  فهل يم . ولكن األمور لم تصل بعد بينهما إلى البحث في البرنامج السياسي الوطني           . من المستقلين 
  تنجح المصالحة من دون االتفاق حول هذا البرنامج السياسي الوطني؟

يمكن أن نقول هنا، إن درجة الخالف الموجودة بين الحركتين تؤكد أن نجاح أي اتفاق بينهما ال يمكن أن                   
يدوم ويستمر إال إذا تضمن اتفاقا حول برنامج سياسي، وإذا لم يحصل هذا االتفاق فإن احتمال حـصول                  

  .تكاسة في عملية المصالحة يبقى أمرا ممكناان
وال بد أن نشير هنا إلى أن هذه المسألة تتجاوز حركتي فتح وحماس، إذ إن مطلب البرنامج السياسي هو                   

. مطلب شعبي فلسطيني، تنادي به القوى االجتماعية الفلسطينية إضافة إلى الفـصائل الفدائيـة األخـرى        
  .سيكون بمثابة ضاغط باتجاه تعميق المصالحة أو باتجاه فشلهاولذلك فإن البحث في هذه المسألة 

كذلك ال بد أن نشير هنا إلى أن إسرائيل الرافضة لمبدأ المصالحة، تـستطيع أن تـدخل علـى الخـط،                     
وتستطيع أن تكون عامل تعطيل أساسيا له، وبخاصة تجاه تعطيل أي خطوة تنفيذية مثل خطـوة إجـراء                  

وفي حالة  . أي مرشح يتبنى نهج المقاومة أو يدعو إلى إلغاء اتفاق أوسلو مثال           االنتخابات، أو التدخل ضد     
  .كهذه فإن اتفاق المصالحة لن يجد طريقه للتنفيذ، وهو أمر ال بد أن يؤخذ باالعتبار

يستند إلى السلطة الفلسطينية،    . إن مبدأ المصالحة حتى اآلن، يستند إلى كل ما هو قائم على أرض الواقع             
وباالستناد إلى هذه الوقائع فقـط، ال       . وإلى إمكان الدعوة إلى انتخابات    .  االحتالل اإلسرائيلي  وإلى وجود 

يمكن تجاوز الوضع الراهن إلى ما هو أكثر منه، أما إذا كانت هناك إرادة لتجاوز الوضع الراهن فعليا،                  
الموقف الـدولي،   هل حصل تغير ما في الموقف األميركي أو في          : فال بد من طرح أسئلة من نوع آخر       

يسمح بإجراءات جديدة لم تكن مقبولة سلفا؟ وهل حصل تغير ما في الموقف العربي تجعل منـه موقفـا                   
  مستعدا للتعامل مع التغيرات الفلسطينية بما لم يكن مستعدا له من قبل؟

سؤاالن حائران ال توجد لهما أجوبة حاسمة حتى اآلن، وبحـسب الجـواب عليهمـا سـيتقرر مـصير                   
  .ال بل سيتقرر مصير الوضع الفلسطيني الراهن للقضية الفلسطينية. لحةالمصا

المقبل، وفـي ظـل     ) أيلول(إن السلطة الفلسطينية منشغلة اآلن باإلعداد إلعالن الدولة في شهر سبتمبر            
وإذا لم ينجح هذا المسعى، سيجد الجميـع أنفـسهم أمـام الحـائط              . اعتراض أميركي ورفض إسرائيلي   

القفز عن هذا الحائط وتجاوزه، فهو أمر آخر ممكن، إنما من خارج تجربة اتفـاق أوسـلو                 أما  . المسدود
  فهل هناك من هو مستعد لذلك؟. كلها

  ٢/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  تحرير ال مصالحة .٥٩

  عبد الحليم قنديل
الـشوط،  ال نعتقد أن التوقيع باألحرف األولى على اتفاق مصالحة بين حماس وعباس سوف يكون نهاية                

بل هو البداية في مشهد فلسطيني جديد، وربما لن تكون الطرق سالكة فيه التفاق نهـائي يمنـع تجـدد                    
  .الخالف

كانت حماس دائما ترفض التوقيع على ورقة المصالحة المصرية زمن مبارك، واختلـف الوضـع فـي                 
أكبر من التفاهم مـع     القاهرة اآلن، وصارت السياسة المصرية على صلة تقارب مع حماس، وربما بقدر             

عباس، ولعب التغير في سياسة القاهرة دوره، فقد أغرى حماس بالتجاوب أكثر، وعزز موقفها في كسب                
معركة التفاهمات الداخلية التي رغبت بإضافتها إلى الورقة األصلية، وبعد التوقيع بـاألحرف األولـى،               

لقاهرة بدعوة رسمية، وتمامـا كمـا       سوف يكون خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في ضيافة ا          
  .يجري التعامل مع الرئيس محمود عباس بصفته البروتوكولية الرسمية



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٢١٣٣:         العدد       ٢/٥/٢٠١١ اإلثنين :التاريخ

وصحيح أن االتجاه لمصالحة يثير ارتياحا بين الفلسطينيين، ويثير ارتياحا في دوائر القـاهرة الرسـمية،          
 رئيس الـوزراء االسـرائيلي      ويستثير بالمقابل غضبا وسخطا إسرائيليا عارما، كرر معه بنيامين نتنياهو         

تحذيراته القاطعة لعباس، وتخييره بين السالم مع إسرائيل أو السالم مع حماس، وردت سلطة عباس هذه                
المرة بصورة أفضل، وخيرت نتنياهو بدوره بين السالم أو االستيطان، ودون أن تدافع بقوة عن اتفاقهـا                 

، وليس مؤكدا أن عباس سيكون قادرا علـى دفـع           المبدئي مع حماس، فال تزال الشياطين في التفاصيل       
الفواتير، وإطالق سراح معتقلي حماس، وتشكيل حكومة موحدة ترضى عنها حماس، وإعادة بناء منظمة              

، وتحديـد   'الحماسية  ' التحرير، وحل معضلة تشكيل األجهزة األمنية، وتفعيل المجلس التشريعي بأغلبيته           
  .ئاسيةمواعيد االنتخابات التشريعية والر

والمعنى ظاهر، فقد ال تكون من مشكلة في ترتيبات التوقيع النهائي، وبحضور مشعل وعباس، وفي معية                
قادة أو ممثلي كافة الفصائل الفلسطينية، فثمة ارتياح فلسطيني عام لدور القاهرة الرسمية هذه األيام، وإن                

جري محاكمته على جـرائم وسـرقات       بدا االرتياح أقل لدى عباس ورجاله، فقد سقط حليفهم مبارك، وت          
وخطايا وخيانات، بينها ما جرى في قضية تصدير الغاز المصري إلسرائيل، ولم يعد بوسع عبـاس أن                 
ينادم صديقه وراعيه المحبوس، والذي كان يوفر غطاء مصريا سابغا اللتحاق عباس بأولويات إسرائيل،              

ثم أنه لم يعد بوسعه أي عباس صب جام غضبه          وعلى حساب األولويات والمصالح الفلسطينية الوطنية،       
على إيران، وعلى دعمها لحماس، فالقاهرة ذاتها تسعى لتوازن ما في سياستها اإلقليمية، تتخفف به مـن                 
عبء العالقة مع إسرائيل، وتمد جسور تفاهم حذرة إلى طهران، وهو تغير ملموس في البيئة اإلقليميـة،                 

ورة تعويم نفسه سياسيا، واإليحاء باتفاق مع حماس، تبقى تفاصـيله           يضعف مكانة عباس، ويدفعه إلى منا     
معلقة، وقيد النقاش الذي ال ينتهي، ويقبل التفجير مجددا، وبصورة تتيح له المساومة الالحقة على العودة                
ألحضان إسرائيل، وبشروط ترفع ثمن االحتياج االسرائيلي إليه، مع تجنب الوصول لنقطـة صـدام ال                

  .رغبات نتنياهويريدها مع 
وعلى جانب حماس، تبدو المكاسب ظاهرة، فقد بدت راغبة في إنهاء االنقسام، ودون التضحية بشروطها               
وتحفظاتها، وأدخلت عباس في حقل األلغام، وألقت بالكرة الملتهبة في حجره، وحـصلت علـى رضـا                 

سي يقيد قـوة النيـران      القاهرة الرسمية، وبما يفيد في تخفيف الحصار عن غزة، وفي كسب حليف سيا            
اإلسرائيلية في غزة، ويحد من تغول سلطة عباس في الضفة الغربية، ويتيح مجـاالت حركـة ظـاهرة                  
لحماس وأنصارها، وبما يدعم تفاهم الحماسيين مع قطاعات راديكالية من حركة فتح والفصائل األخرى،              

ؤولية استمرار االنقـسام حـال      ويضع سلطة عباس وحدها في مواجهة المأزق اإلسرائيلي، ويحملها مس         
  .عجزها المتوقع عن الوفاء باستحقاقات المصالحة

وبعيدا عن دواعي الكسب والخسارة الوقتية لعباس أو لحماس، يبدو االتفاق أقرب لتنظيم تقاسم الـسلطة                
السياسية واألمنية، ودون التقدم بخطوة حاسمة لحل المأزق الفلسطيني، فليـست قـصة الـسلطة هـي                 

ع ذو األولوية، وال تنظيم انتخابات جديدة يحل المشكلة الفلسطينية، وال معنى بالمرة لحديث عن               الموضو
تنظيم سلطة في وطن لم يتحرر بعد، واألولوية بالبداهة لقضية تحرير األرض، وال تحرير بغير مقاومة                

ياء المقاومة ؟ هـذه     جماهيرية أو مسلحة، أو بهما معا، فهل يساعد اتفاق المصالحة على فتح الطريق إلح             
هي القضية األصلية، والتي يقاس إليها كل جهد سياسي أو دبلوماسي يبذل، وال تبدو ذات أولويـة علـى          
موائد المصالحة، وبرغم وجود نصوص كالسيكية أقرب لرفع العتب، وإلى توافقـات رخـوة، ال إلـى                 

ياء مقاومـة، لـيس للقـضية       تصميم تصور فعال قادر على إنجاز حقيقي، وتعبئة جهد وطني جامع إلح           
الفلسطينية حياة بدون إعالء رايتها، فهب مثال أن حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط تشكلت، ولم                
يعد من وجود لثنائية السلطة في غزة ورام اهللا، فهل يعني ذلك شيئا أكبر من تهدئة الخواطر الفلسطينية ؟                   

 الخواطر وحفز الوعي باتجاه فعل ما ؟ والفعل الفلسطيني          وهل تهدئة الخواطر هي المطلوبة ؟ أم استثارة       
المطلوب له عنوان واحد في هذه المرحلة، وهو استكمال تحرير غزة مع انتفاضة فلسطينية ثالثـة فـي                  
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الضفة والقدس، وهو ما يتطلب أمورا ال يبدو عباس راغبا فيها، وال تبدو حماس مستعدة لتحمل أعبائهـا                  
 تشكيل حكومة وحدة وطنية، بل تشكيل مجلس وطني جامع يدير ويدعم عمليـة              بالكامل، فليس المطلوب  

المقاومة الشاملة في فلسطين المحتلة، والتضحية بالمكاسب السلطوية الصغيرة، فليست القضية اآلن فـي              
من يحكم الفلسطينيين، بل القضية في من يحرر فلسطين، وفي سياق العصر العربي الراهن، وبالـدراما                

 في حركة جماهيره، تبدو االنتفاضة الجماهيرية الفلسطينية السلمية هي الحل، وبشعار واحد يعلـو               الهائلة
، فبدون تغير جوهري في موازين القوى علـى األرض،          'الشعب يريد إنهاء االحتالل   'كل ما عداه، وهو     

 افتعـال   سنظل نلف وندور في تحركات ال معنى لها، وفي تعليق الرجاء على ما ال رجاء فيـه، وفـي                  
قصص يتوزع الرأي فيها، وفي الحديث عن الدولة الفلسطينية كأنها العنقاء والخل الوفي، فدولة فلسطين               
ال تقوم بقرارات األمم المتحدة، بل بقرار الفلسطينيين أوال، وبالتصالح مع فلسطين ،ال مجـرد التـصالح           

  . من أي وقت مضىبين الفصائل، وفي حشد الجهد كله لمعركة تحرير ممكنة اآلن أكثر
  ٢/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  المصالحة الفلسطينية أولى الخطوات نحو إعالن الدولة .٦٠

  جورج سمعان
كـان االتفـاق    . خطوة تأخرت كثيراً  » حماس«التوقيع على اتفاق الوفاق الفلسطيني بين السلطة وحركة         

عربي، من تونس إلـى سـورية       الفضل في تحريك المصالحة كان الحراك ال      . ألشهر خلت شبه مستحيل   
شعر الفلسطينيون أوالً بأن قضيتهم لم تعد تحتل البند األول في جدول            ... مروراً بمصر واليمن واألردن   

يكفي هذا التحول الكبير الذي شـهدته       . أعمال العواصم العربية التي باتت أمام جدول أعمال داخلي حافل         
، والتـي شـكلت وال      »حماس«غزة الذي تسيطر عليه     مصر مثالً، المعني األول واألساس بقضية قطاع        

  .تزال الباب الوحيد ألي حل لهذه القضية
بل مارس كل الـضغوط     . »حماس«ذهب النظام الذي لم يبد أي ارتياح لصعود         . تبدلت الحال في مصر   

. كة، محذراً من فوز الحر    ٢٠٠٦على الغرب لتأجيل إجراء االنتخابات النيابية في األراضي المتحلة عام           
علـى حـدوده    » إمارة إسالمية «كان يخشى فكرة قيام     . وحاول عبثاً اقناع األميركيين واألوروبيين بذلك     

وكان يخشى أن تصبح إيران على حـدود        . »إخوان مصر «الشرقية، فيما هو يخوض مواجهة دائمة مع        
فيمـا  . وية السلمية سيناء بفضل دعمها الحركة وأخواتها من الفصائل المناهضة للسلطة الفلسطينية والتس          

وهو ما أثبته فعالً االتفاق األخير الذي سيوقّع هذا         . كانت القاهرة تقدم نفسها الشريك األساس في التسوية       
ولكن سيان بين نظام كان يعود إلى واشنطن وإسرائيل في كل خطوة في هذه القضية ولطالمـا                 . األسبوع

من واشنطن وتل أبيب أنهما فوجئتا بنجاحـه فـي          اتُهم بالمساهمة في تشديد الحصار، ونظام أعلنت كل         
  !إبرام المصالحة من دون التنسيق معهما أو إبالغهما

وهذا ما دفع األطراف التي كانت تناهض نظام الرئيس مبارك إلى مواكبـة هـذا               . مصر تغيرت وتتغير  
 مع إيران، ووصل ما     أعلن أركان النظام الجديد نيتهم إعادة تطبيع العالقات       . التغيير والتخلي عن تصلبها   

ويسعون إلى اسـتعادة    . ووعدوا بمعاودة فتح معبر رفح، ما يخفف من وطأة الحصار         . انقطع مع سورية  
ولم يكن في قدرة طهران ودمشق البقاء على عنادهما الـذي  . القاهرة دورها اإلقليمي الراجح في المنطقة     

  .حال دون تسهيل المصالحة في السابق
والفصائل التي تستظل بحمايتها سياسياً وأمنياً تستشعر الخوف مـن          .  تتغير سورية. مصر ليست وحدها  

وهـي تـشعر   . السابقة» االمتيازات«وهي تعلم أن التغيير اآلتي، أياً كان حجمه، سيحد من    . األيام اآلتية 
 االقليمية لدمشق يدور حول عالقتها مع الجمهورية االسـالمية ودعـم            -الدولية  » المقايضة«بأن بعض   

» ممانعـة «يريدها بعض العرب أقرب إلى إطار الجامعة منها إلـى           . اللبنانية والفلسطينية » المقاومتين«
المقيمـون فـي دمـشق      » حماس«وقد يجد قادة    . مثلما يسعون إلى عودة مصر إلى موقع القيادة       . إيران
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ـ    ... انفسهم امام البحث عن موقع آخر قد تضطرهم الظروف إلى اللجوء إليه            ى التـذكير   وال حاجـة ال
  .الذين لهم ما لغيرهم من نصيب في الحكم الجديد في القاهرة» اخوان مصر«بعالقاتهم الطيبة مع 

في الحملة العلنية على إيران، وفي الجفـاء        » مصر مبارك «السلطة الفلسطينية أيضاً التي كانت تجاري       
. اللـدودين » خـصميها «ة  المعلن أيضاً مع دمشق، تجد نفسها في ظل الحراك الحالي وحيدة في مواجه            

وحتى الحضن األردني الذي كانت تلجأ إليه أحياناً كثيرة يجهد باحثاً عما يقيه الرياح العاتية التي تعصف                 
بأعداد » تمده«بالمنطقة، عينه على الداخل والعين األخرى على ما يحدث لدى جارته الشمالية التي بدأت               

  . لمئات آالف الالجئين الفلسطينيين والعراقيينمن المهاجرين، هو الذي ال يجد ماء لتوفيره
تشعر بالقلق مما يحدث فـي      » حماس«اذا كانت السلطة تشعر بأنها فقدت سنداً بسقوط مبارك واذا كانت            

» تبيـع «التي فضلت أن    » الحركة«وال تقل عنها مكاسب     . دمشق، فان مكاسب السلطة من االتفاق كثيرة      
يستطيع أبو مازن الذي تأخذ عليه حكومة بنيامين نتانياهو         . يس لسواها قرارها بالمصالحة إلى القاهرة ول    

لم تعد األرض الموعودة بإعالن     . أنه يمثل شريحة من الفلسطينيين، أن يتوجه إلى العالم بوحدة فلسطينية          
الدولة التي ستُعلن ستكون واحـدة      . المقبل مشطورة بين قطاع وضفة    ) سبتمبر(الدولة المستقلة في أيلول     

وإذا كان إلدارة الرئيس باراك أوباما ما تقدمه إلى السلطة لتحريك المفاوضات قبل هذا              . فلسطين واحدة ل
في غـزة محمـود   » حماس«وأكد القيادي في . الموعد بما يرضي طموحات الفلسطينيين، فال بأس أيضاً  

التوصل إلـى اتفـاق     التي تقود منظمة التحرير الفلسطينية من       » فتح«الزهار ان الحركة لن تحاول منع       
  .سالم مع إسرائيل

عبر الطرفان في اتفاق المصالحة عن الرغبة في استظالل راية الوحـدة وتـرك التفاصـيل موضـوع                  
أي أن حكومـة الوحـدة التـي        . الخالف إلى ما ستحمله األيام من تغييرات متسارعة في كـل مكـان            

راط، لتكمل ما بنته حكومة سالم فياض في        سيتشاركان في اختيار أعضائها ستكون من المستقلين والتكنوق       
أما الخالفـات   . إعدادها األرضية الصالحة واستكمال تجهيز المؤسسات الستقبال الدولة العتيدة وإدارتها         

  .فأعطيت إجازة لسنة يظهر في أثنائها الخيط األبيض من الخيط األسود
ون تفرقوا وقسموا األرض بين قطاع      مر زمن طويل كانت فيه إسرائيل تتصرف بارتياح ما دام الفلسطيني          

لم تكـن تتوقـع     . وهي عبرت عن جنونها بهذه المفاجأة     . جاء الوقت لوضعها أمام مأزق حقيقي     . وضفة
وقد ال يكون مرد موقفها اتفاق الوفاق بقدر استشعارها بأن ثمة حالً قد يطـرح مـن أجـل                   . المصالحة

 أوروبا أن تنتظرا طويالً وتحتمال صلف نتانيـاهو         ال تستطيع الواليات المتحدة وال    . تحريك المفاوضات 
ووزير خارجيته ليبرمان، فيما العالم العربي يموج بمتغيرات ستحتم على المجتمع الدولي إعادة النظـر               

بعض الدوائر فـي    . في عالقاته بالمنطقة، في كل المجاالت، من قضية فلسطين إلى قضايا األمن والنفط            
إذا قامت كنتيجة لمفاوضات حقيقية مع إسـرائيل سـتجبر          «الدولة الفلسطينية   تل أبيب ال يزال يعتقد بأن       

التنازل عن حق العودة، واالعتراف بأن االتفاق يتضمن نهاية         : الفلسطينيين على الموافقة على أمور ثالثة     
هـذه  والفلسطينيون ليسوا مستعدين للتنازل في      . النزاع والموافقة على أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية        

األمور، لذلك يغريهم كثيراً إمكان قيام الدولة بقوة قرار من األمم المتحدة لن يطالبهم بالتنـازل عـن أي                   
  !كأن إسرائيل استماتت طوال عقد ونصف عقد من أجل إنجاح كل محاوالت التسوية... »شيء

لكـن  . نيةفي أي حكومة وحدة وط» حماس«مر زمن طويل كانت فيه واشنطن تحذر السلطة من إشراك           
فبقدر ما يعنـي    . الموقف االوروبي الذي سيتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية سيحرج إدارة باراك أوباما           

ذلك اعترافاً متأخراً بشرعية الحركة التي حققت غالبية في انتخابات نيابية قال المراقبون الدوليون فـي                
باتت شريكاً من دون أن تعلن      » إرهابية«الموسومة  » حماس«حينه إنها كانت نزيهة وحرة، فإنه يعني أن         

االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وباالتفاقات التي أبرمتها منظمة التحرير          : »الرباعية«قبولها شروط   
وباتت مراقباً لما تقوم به المنظمة في       . مع تل ابيب من أوسلو إلى اليوم، ونبذ العنف، أي وقف المقاومة           

 قبل جولـة    -إذا ضمن الرئيس األميركي خطابه عن المنطقة قريباً         ... أي خطوة تعيد إحياء المفاوضات    
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جدول زمني للمفاوضات، معالجة كل قضايا الحل النهائي،        : ألي محادثات جديدة  » مرجعيات «-نتانياهو  
  . مع تبادل أراض١٩٦٧حدود 

ال . ة فـي ملعبهمـا    الكر. المواقف المختلفة من المصالحة تظهر بوضوح ارتباك إدارتي أوباما ونتانياهو         
وال ينفـع التلـويح األميركـي بمعاقبـة الـسلطة وقطـع             . يصلح التهديد اإلسرائيلي بإجراءات انتقامية    

لم تنفع في منع أبو مازن من تأليف حكومة شراكة رعتها           . ال تنفع هذه اللغة في ثني السلطة      . المساعدات
ولـم  . رقة المصرية للمصالحة قبل سنتين    ولم تنفع في ثنيه عن توقيع الو      . ٢٠٠٦الرياض إثر انتخابات    

تنفع كل الضغوط التي مارسها أوباما شخصياً على الرئيس الفلسطيني عندما توجه إلى مجلـس األمـن                 
إذا ... ولن تنفع كل المحاوالت لمنع الفلسطينيين من استعادة وحـدتهم         . الستصدار قرار ضد االستيطان   

من الثوابت لبقاء قضيتهم حية، ولبقاء العرب خلـف هـذه           باتوا على قناعة راسخة بأن هذه الوحدة هي         
  .الوحدة ولدفع العالم إلى االعتراف بقيام الدولة

  ٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  إلى أين من هنا؟: المصالحة الفلسطينية .٦١

  خالد الحروب
المستوى المأزق األول على    . إلى المصالحة " حماس"و" فتح"ثالثة مآزق كبرى، ومن العيار الثقيل، دفعت        

هنا . في غزة " حماس"السياسي الداخلي، على صعيد السلطة الفلسطينية في رام اهللا وعلى صعيد حكومة             
خيار المفاوضـات فـشل مـع       . وهناك صار االنسداد والفشل هو خالصة الخيارات السياسية والمسلحة        

إلدارة األميركيـة أمـام     العنجهية اإلسرائيلية وتواصل سياسات التوسع واالستيطان المترافق مع تراجع ا         
وقد بات من الواضح تماماً أن استمرار هذا الخيار ال يعني سوى مـنح شـرعية غيـر                  . صلف نتنياهو 

مباشرة لكل السياسة االحتاللية واالستيطانية، وتمكين إسرائيل من المضي في كل ذلك مع الظهور أمـام                
وبالشكل " حماس"المسلحة الذي ترفعه    " اومةالمق"وفي المقابل، خيار    . العالم بمظهر الحريص على السالم    

المطبق لم يعد له معنى عملي سوى إطالق الصواريخ التي جرت على قطاع غزة حرباً مـدمرة، ومـا                   
نفـسها أصـبحت أكثـر      " حمـاس "و. تزال تجر على القطاع وأهله ردود فعل وحشية من قبل إسرائيل          

لم يتبق من مـشروعي ونهجـي       . خ وإيقافهم األطراف في القطاع حرصاً على مالحقة مطلقي الصواري       
المفاوضات والمقاومة سوى بقايا متعثرة، وكل منهما كان قد اشتغل على إفشال اآلخر أكثر مما اشـتغل                 

  .ضد إسرائيل نفسها في السنوات الماضية
" فـتح "والمأزق الثاني على المستوى اإلقليمي حيث التغير الحاد في المشهد اإلقليمي وانكـشاف ظهـر                

كـأن تحقيـق المـصالحة      . إقليمياً كالً على حدة بما أجبرهما على الخضوع لمنطق المصالحة         " حماس"و
احتاج إلى حدوث انقالب إقليمي هائل تمثل في سقوط أنظمة واهتزاز أخرى وتبعثر المحاور اإلقليميـة                

لداعم والحاضـن   سقطت مصر المباركية التي كانت ا     . نتيجة سلسلة ما تزال تتفاعل من الثورات العربية       
ـ           إلـى درجـة    " محور االعتدال العربي  "اإلقليمي األهم للسلطة في رام اهللا، وبسقوطها ضعف ما عرف ب

وقد تراجع الملف الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، في سياق كهذا، إلى أن يصبح آخر هموم محور               . كبيرة
لفلسطينية مخاوف عميقة انتعـشت     ومع ذلك السقوط الذي بعث في أوصال السلطة ا        . االعتدال بشكل عام  

ولـم  . مؤقتاً، بل وتسرعت أيضاً في قراءة الموقف بمظنة أن الرياح تجري في اتجاه أشـرعتها         " حماس"
فهنـا  ". دول الممانعـة  "يطل ذلك االنتعاش طويالً إذ انتهى مع توالي االنهيارات في معـسكر ومحـور               

وهي التـي تعتبـر     " حماس"إلى ارتباك عميق عند     سرعان ما أدت الثورة السورية التي ما تزال مشتعلة          
في الصورة العامـة للثـورة      ) أيضاً" حزب اهللا "و" (حماس"وقد ظهرت   . دمشق حاضنتها اإلقليمية األهم   

والمتـاجرة  " المقاومـة "السورية وكأنهما أدوات وظيفية بيد النظام السوري الذي اعتاش على شـعارات             
ت ومدرعات الجيش السوري في محاصرة وقتل الشعب األعزل فـي           واستخدام دبابا . بالقضية الفلسطينية 
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المدن السورية يعني أن كل من يتحالف مع النظام القائم يتخذ موقفاً ضد الـشعب الـسوري وتطلعاتـه                   
السورية، أو عالقة أي حركة     -وال يمكن تصور بقاء العالقة الحمساوية     . المشروعة في الحرية والكرامة   

ر فلسطينية مع النظام السوري، كما كانت من قبل ألن ذلك يعني تآكالً متزايداً في               مقاومة فلسطينية أو غي   
الشعبية على الضد من األغلبيات الكاسحة في الشعوب العربية التي عبرت عن اصطفافها مـع الـشعب                 

  . السوري
مع " اسحم"نعرف أن تحالف    ". حماس"هناك تدهورات إضافية تلقي بتبعاتها على       " الممانعة"وفي محور   

أن تشرحه وتبرره على الدوام، وأنه مدفوع بحكـم الـضرورة           " حماس"إيران براغماتي وهو ما تحاول      
بيد أن السياسة اإلقليمية اإليرانية تنتقل من مـستوى         . وإغالق األبواب أمام الحركة في السنوات الماضية      

  . إلى آخر، كما تزداد تحدياً للعرب والخليج على وجه التحديد
فمن ناحية أولى هناك    ). سبتمبر( الثالث على المستوى الخارجي ومتعلق باستحقاقات شهر أيلول          والمأزق

األميركي والدولي بقيام دولة فلسطينية في ذلك التاريخ، وهو التاريخ الذي حددته            " األمل"أو  " شبه الوعد "
حية ثانيـة يريـد الفلـسطينيون    ومن نا. السلطة الفلسطينية أيضاً الستكمال البنية التحتية للدولة الموعودة 

استخدام هذا التاريخ للضغط على العالم من أجل االعتراف بدولة فلسطينية علـى حـدود الرابـع مـن                   
حزيران، وعبر االعتماد على آليات القانون الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة، ومـا يتطلبـه هـذا                 

الجهود، سواء أكانت مثمرة أم ال، إلى صـوت         وتحتاج هذه   . االعتراف من جهود دبلوماسية غير عادية     
فخالل السنوات الخمس الماضية استخدم اإلسرائيليون وكل من يدعمهم         . فلسطيني موحد يتحدث مع العالم    

في العالم، سواء من اللوبيات اليهودية في الواليات المتحدة أو غيرها، االنقسام الفلسطيني ذريعة لتبريـر                
كـان ُيقـال   . مات، أو للوقوف ضد أية ضغوط دولية ممكن أن تمارس ضدها    تحلل إسرائيل من أية التزا    

دوماً إن الفلسطينيين منقسمون وإنه ال يمكن المضي قدماً في أي اتجاه وسبب ذلك هو االنقسام الفلسطيني                 
ولذا فإن المصالحة الفلسطينية تعمل على إبطال هذا المسوغ وكشف          . ويتحمل الفلسطينيون مسؤولية ذلك   

إذ قبل االنقسام الفلسطيني كانت هناك سلطة فلسطينية تنطق دولياً باسم الفلسطينيين منـذ عـام       . عيتهذرائ
 ولم يتحقق شيء وإحالة االنسداد على عاتق الفلسطينيين ليست سوى محاولة خبيثة، لكن ناجحة،               ١٩٩٣

من، أو الجمعية العامـة     واآلن يستطيع الفلسطينيون أن يذهبوا إلى مجلس األ       . من قبل أعداء الفلسطينيين   
لألمم المتحدة، أو يتحدثوا ألي طرف دولي من دون أن يستخدم أي من تلك األطراف قـصة االنقـسام                   

بيد أن الشيء المثير حقاً هو الموقف األميركي، وبعـض        . الفلسطيني وعدم وجود صوت فلسطيني موحد     
نفهـم دوافـع    . ة إما بعدم القبول أو الفتور     المواقف األوروبية المترددة التي استقبلت المصالحة الفلسطيني      

الموقف اإلسرائيلي المتوتر، على رغم أن اإلسرائيليين كانوا أكثر األطراف وقاحة في اسـتخدام مبـرر                
  .لكن الموقف األميركي واألوروبي ال يمكن فهمه ويجب إدانته وكشفه. االنقسام الفلسطيني

  ٢/٥/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 
  
   لثورة مصرأول إنجاز قومي .٦٢

  كلوفيس مقصود
وتصرفت كأنها فوجئت بمـا تمكنـت       . بالمصالحة التي تمت بين حركتي فتح وحماس      " إسرائيل"فوجئت  

يختار "فما كان من نتنياهو إال أن صرح بأن على رئيس السلطة أن             . مصر الثورة من تحقيقه في أسابيع     
.  الحماقة التي يستولدها الغرور المطلـق      كان الرد على هذه   . أو مع حماس  " إسرائيل"بين المصالحة مع    

  ".لن يكون من سالم مع االثنين"حيث أضاف 
إن أيـة حكومـة     "ثـم أضـاف     ". منظمة إرهابية "وكما كان متوقعاً كان تعليق البيت األبيض أن حماس          

  ".بالوجود" إسرائيل"فلسطينية عليها أن تحترم االتفاقيات السابقة وأن تعترف بحق 
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إن العالم ال يستطيع تأييد إقامة وطن عندما يكون جزء منه           "ن بيريز اإلدالء بدلوه بقوله      وكان البد لشمعو  
إن االنتخابات المقبلة قد تأتي بمنظمة إرهابية قد تحكم غزة ويهـوذا            . "ثم أضاف " تنظيماً إرهابياً مفترضاً  

نتنيـاهو وهـذيان   بمثل هذا المزيج من غطرسـة       ". وانتصار سياسات حماس  ) الضفة الغربية (والسامرة  
واستباق لإلفراج عن عناصر حماس مـن       . ناهيك عما يدعو إليه ليبرمان من رد عسكري فوري        . بيريز

تصل إلى حدود الهستيريا على مـا تـوفره المـصالحة           " اإلسرائيلية"أجل إن ردود الفعل     ". فتح"سجون  
خ فـي مرجعيـة مقاومـة       حيث كان يجب أال يحصل هذا الـشر       . الفلسطينية من مناعة للوحدة الوطنية    

إن ذلك يؤكد بما ال يرقـى       . من خالل اإلمعان في التمدد االستيطاني     " إسرائيل"االغتصاب الذي مارسته    
ثم تفتيت شرائح الشعب الفلسطيني واالستفراد بالسلطة       . تصرفت على أساس تفكيك   " إسرائيل"إليه شك أن    

ث إن اتفاقيات أوسـلو ودور مـصر المطبعـة          حي. الفلسطينية من خالل إلغاء نهائي ألي توازن محتمل       
وذلك بـدوره يفـسر     . أسهما عن قصد أو عن تجاهل في استمرار الشرخ وفداحته بين السلطة وحماس            

  ".خريطة الطريق ومسيرات السالم"الحالة التي وصلت إليها ما تسمى زوراً 
" المفاوضـات "لموصوفة خطـأ ب وإذا كان من أسباب تخفيفية النزالق السلطة الفلسطينية في المباحثات ا     

فقد يكون هذا ناتجاً عن كـون فلـسطين المحتلـة           . استولد الشرخ الهائل في وحدة المرجعية الفلسطينية      
التـي ال  " إسـرائيل "محاطة بدولتين لديهما عالقات دبلوماسية مائعة أحياناً ومتنامية أحياناً أخـرى مـع       

حلقـات  " تستهدف الضفة الغربية وحدها في مسلسل        "إسرائيل"أكثر من ذلك فإن     ! تعترف بأي حدود لها   
وذلك يفسر شراسة ردود الفعل على      ". كيان عدائي "في حين أن قطاع غزة هو بمنزلة        ". مسيرات السالم 

وكـذلك القـرار    . اتفاقية المصالحة الفلسطينية التي كانت باكورة اإلنجازات المتوقعة للثورة المـصرية          
والـذي وصـفه وزيـر الخارجيـة        . ن العهد البائد على قطاع غزة     المتوقع لرفع الحصار المفروض م    

على المصالحة وما قد يستتبعها مـن  " اإلسرائيلية"إن شراسة الردود  ". مخجل"المصري نبيل العربي بأنه     
من خاللها المضي في تحدي القـوانين والقـرارات         " إسرائيل"هي فرصة تريد    . خطوات إيجابية متوقعة  
  .ته منذ قيامهاالدولية وهو أمر مارس

غيبت حقوق الشعب الفلسطيني وهذا ما يفسر أن وحدة المرجعية الفلسطينية سـوف تمهـد               " إسرائيل"إن  
كما هذا بدوره سوف يعيد للقضة      . إلعادة بلورة قدرات الردع العربية وفي طليعتها قدرات مصر العروبة         

جاهـدة  " إسرائيل"هذا المضمار تعمل    وفي  . الفلسطينية مركزيتها في الوجدان العربي والضمير العالمي      
ويترافـق مـع هـذا      . يشكل انتقاصاً لشرعية وجودها   . لجعل كل انتقاد لها أو اعتراض على ممارساتها       

واتهام مقاومة جادة العتداءاتها واحتاللها     . االزدراء بعقول الناس امتناعها الدائم عن تعريف حدود دولتها        
إلـى  . لسل من التشويهات للحقائق والتحريف لمعاني المـصطلحات       مستندة في هذا المس   ". إرهابية"بأنها  

ولذلك هي تمارس منذ قيامهـا إهـدار حقـوق شـعب            . إشعار المجتمع العالمي بالذنب بأنها كيان مهدد      
وأيضاً حق الالجئـين فـي      . وفي القدس وفي جميع األراضي الفلسطينية     . داخل الخط األخضر  . فلسطين
  .العودة

في هذا المـضمار    . ف كذب وزور ادعاءاتها هو دليل على سامية كامنة أو ظاهرة          أجل كل محاولة لكش   
  .من ممارسة هذا التضليل" إسرائيل"تمكنت 

في االنفالت من   " إسرائيل"إال أن عودة مصر إلى ممارسة درورها الرائد الواعد سوف يضع حداً لتمادي              
الربيـع  "ن أقطار األمة التي تـم توصـيفها ب        كما أن االنتفاضات العربية في العديد م      . المساءلة الجادة 

تعبر عـن حيويـة االلتـزام بـالحقوق القوميـة           . وبالرغم من أن البعض منها اليزال متعثراً      ". العربي
وتمكين شعوب األمة   . وأيضاً في تحقيق التكامل العربي    . كما في جدية اإلصرار على تحقيقها     . واإلنسانية

  .وللمواطنة حضورها وكرامتها. نمية فرصتهاوبما يوفر للت. من استرجاع تداخلها
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إن تسارع الخطوات المستنيرة التي تالقي تجاوباً كبيراً لدى الشعب المصري بل لـدى شـعوب األمـة                  
يدل على الحاجة الماسة إلى الدور المصري في صناعة مستقبل واعد لمصالح وحريـة أفـراد                . العربية
  .األمة

تـدرك  " إسرائيل"ف. على اتفاقية المصالحة الفلسطينية   " اإلسرائيلية"ود  هذا كله يفسر حماقة وانفعالية الرد     
في ما تقوم به من اعتداءات على المقاومة        " محايدة"أنه لن يكون سهالً عليها بعد اآلن االتكال على مصر           

على أنه اعتداءات على مدنيين مـن       " إسرائيل" كما أن ما تسوقه      ٢٠٠٩.كما حصل عام  . في قطاع غزة  
في حين  . فهي تبقى مندرجة في إطار عمليات ثأرية مناقضة لثقافة المقاومة         . ناصر غير منضبطة  قبل ع 

بل اآلالف من المدنيين واللجوء الدائم      . تقوم بوساطة جيشها ومستوطنيها باستهداف المئات     " إسرائيل"أن  
  .إلى سالحها الجوي لتنفيذ مسلسل من االغتياالت والقتل الجماعي

إضافة إلى أنهـا تعمـل      . هو النمط الذي ميز سلوكها واليزال     " إسرائيل"ي الذي تمارسه    إن القتل الجماع  
  ".األمن اإلسرائيلي"على تكريس مفهوم أن عمليات القتل هذه هي من مستلزمات 

التـي  " اإليبـاك "في األيام القليلة المقبلة يصل نتنياهو إلى العاصمة األمريكية إللقاء خطاب أمام منظمة              
وهي قوة ضغط ذات نفوذ خاصة في الكـونغرس الـذي           . وطلباتها"  إسرائيل"ة تعميم سياسات    تشكل آلي 

وبرغم أن قيادة الحزب الجمهوري تعمدت من خالل هذه الـدعوة           . سوف يستضيفه إللقاء خطاب أمامه    
كمـا ورد فـي     " كرئيس يضغط على الحليف الرئيسي للواليات المتحـدة       "إحراج الرئيس أوباما وإبرازه     

.  ستسعى قيادة الكونغرس إلى التذكير بأن مصر الثورة ستقيم عالقات مـستقيمة           . ير دعوة الكونغرس  تبر
وهذا بدوره سـوف    . أنه يضع أمامها المزيد من التحديات واألعباء العسكرية       " إسرائيل"األمر الذي تراه    

ر الثورة تنـسحب    هو دليل على أن مص    " الجديد"وكأن هذا   . ينطوي على مزيد من المساعدات العسكرية     
أو االستعداد البطيء   " إسرائيل"يقاس بمدى دفء العالقة مع      " االعتدال"وكأن  ". الدول المعتدلة "من حلف   

  .لتطبيع العالقات
واكتشاف . طبعاً هذا هو التحدي الذي جسدت أضراره المحتملة الصور الرائعة النتفاضتي تونس ومصر            

االً الحيوية الكامنة التي كانت مكبوتة ومهمشة وإذ بها تخترق          الرأي العام األمريكي خاصة والعالمي إجم     
. كما يسمى . لكن رغم هذا التباين فإن الربيع العربي      . وبتعثر أحياناً أخرى  . أنظمة االستبداد بنجاح أحياناً   

  .وأن شعوبها قادرة على تحقيق مطالبها المشروعة. أرجع التعامل مع العرب كأمة واحدة
وهو سر عشوائية   ". إسرائيل"وهذا يمثل مفاجأة حقيقية ل      . طين خطوة في هذا االتجاه    والمصالحة في فلس  

التفـوق  "مطالباً الواليات المتحدة باستمرار االلتـزام بـضرورة         . وإن بمفردات يتقنها نتنياهو   . انفعاالتها
ـ . وكأن اإللهام الذي حصل كان وهماً أكثر منـه إلهامـاً          . على كل العرب  " االستراتيجي ى نتنيـاهو   فيبق
" إسرائيل"بذريعة أن العالم يعمل على نزع شرعية        . وفي الكونغرس في حالة إنكار    " إسرائيل"وحلفاؤه في   

رافضاً اإلقرار بأن عدوانه وعنصريته وتخلف عقائده الصهيونية وسلوكه في رفض حق العودة واإلمعان              
أجل كل هذه وأكثـر هـي       .. ي للقدس في التمدد االستيطاني وممارسته القمع وهدم المنازل والضم القسر        

  .وهذا ما يؤكده المجتمع الدولي. بكونها هي التي تنزع الشرعية عن نفسها" إسرائيل"التي تدفع 
. من هذا المنظور تجيء مصر من خالل إنجاز مصالحة بل وحدة لمقاومة ناجعة باكورة لتحرير فلسطين               

هاب الفكري الذي يمارسه كل يهودي يحتكم إلى        ما يؤول إلى تحرير اليهود من التقوقع العنصري واإلر        
على القاضي غولدستون وريتـشارد فولـك       " إسرائيل"كما دّل اإلرهاب المعنوي الذي مارسته       . ضميره

وغيرهما المئات ممن يؤكدون القيم الروحية واألخالقية لدين مكون إلثـراء الحـضارة وقـيم وحقـوق                 
  .اإلنسان

. وإن لم يكن فوراً فقريباً    . نتعامل مع ما كان مستحيالً بكونه صار ممكناً       أصبحنا  " الربيع العربي "ما حققه   
لكن كما  . وهي كثيرة . رغم الحواجز والعراقيل والصعوبات   . هذا ليس من باب التمني بل من باب التوقّع        
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. هذا ما حـصل   ". فال بد أن يستجيب القدر    . إذا الشعب يوماً أراد الحياة    "تردد في ثورات الربيع العربي      
  .وهذا ال بد أن يحصل من خالل وضوح الرؤية واستقامة البوصلة

  ٢/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  يضاًأالوحدة فرصة  .٦٣

  يوسي بيلين
اخطأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن سارع الى الرد بخطبة قصيرة جدا في األمة، على االتفاق بين                 

 كان قصده الى تعجل التـأثير فـي العـالم فلـن             اذا. فتح وحماس على انشاء حكومة تكنوقراطية مؤقتة      
  .يستطيع النجاح في ذلك ألن أكثر الدول ذات الشأن تريد ان ترى عنوانا فلسطينيا واحدا

 اذا تبين في مقابل ذلك ان التعاون الفلسطيني الجديد يفضي الى عنف فلن يستطيع نتنياهو ان يزعم انـه                   
سيقول له الجميع انه لم ُيمكّنه من النجـاح         . مه انه خطر  منح هذا التطور فرصة وأنه كان على حق بزع        

  .منذ البداية وانه أسهم في افشاله
كـان الخطـأ    .  هل هذا تطور ايجابي بالنسبة الينا؟ قد يكون كذلك لكن هذا االمر غير مضمون بالتأكيد              

اك جـورج   األكبر خضوع من كان آنذاك رئيس الحكومة اريئيل شارون الى طلب الرئيس االمريكي آنذ             
بوش ان ُيمكّن حماس التي تؤيد االرهاب من المشاركة في انتخابات المجلـس الفلـسطيني التـشريعي،                 

منذ اللحظة التي أصبحت فيها حماس العبـة شـرعية بـل فـازت فـي              . بخالف صريح التفاق اوسلو   
  .االنتخابات نشأت مشكلة صعبة إلسرائيل وليس الحديث عن حلول مثالية

لذي نشأ من األفضل لنا ان تعترف حماس بمحمود عباس رئيسا للسلطة وأن تُمكّنه من                لكنه في الوضع ا   
اذا لم يكن لحماس موطيء     . اجراء تفاوض سياسي مع إسرائيل يؤتى به في نهاية االمر الستفتاء الشعب           

قدم في اجهزة األمن في الضفة الغربية واستمرت على حكم قطاع غزة وحده؛ واذا لم يوجد عنف يوجه                  
ألن إسرائيل في الحاصل ال يحق لها ان تقول لمحمود عبـاس انـه ال               . على إسرائيل فهذا تطور ايجابي    

 وأن تمنعه ايضا من اقامة شراكة مع الغزيين ليستطيع          – فقطاع غزة ُأخذ منه      –يمثل الفلسطينيين جميعا    
  .تمثيل الشعب الفلسطيني كله
ال ُيطلب الينا وال يجـب      .  وال تُجري معها تفاوضا    فهي ال تعترف بإسرائيل   .  بقيت حماس حماس نفسها   

علينا اجراء تفاوض مع حماس، ونستطيع االعتراف بها فقط اذا لبت الشروط التي اشترطتها الرباعيـة                
اذا ُوجد تفاوض سياسي    ). االعتراف بإسرائيل والكف عن العنف واالعتراف باتفاقات دولية سابقة        (عليها  

  .لنا معها الى االتفاقات السابقة والتي يرأسها محمود عباسف التي توص.ت.فسيكون مع م
 يفترض ان نحادث الحكومة التكنوقراطية لنعالج الكثير جدا من الشؤون التـي تتجـاوز الحـدود بـين                  

المشاكل الزراعية وقضايا المياه والبيئة وما ال يحصى من القضايا االخرى التـي ال نـستطيع                (الجيران  
  ).سوى التحادث فيها

 ال يجب علينا ان نحتضن االتفاق الجديد، فلسنا نعلم ما يكفي عنه لتأييده، لكننا ال نعلم ايضا مـا يكفـي                     
  .بنفس القدر لرفضه

 إن ضعف حماس في استطالعات الرأي العام وأن محمود عباس أصبح أكثر القادة شعبية في الـشارع                 
عل اتفاق القاهرة فرصة للفلـسطينيين ولنـا        الفلسطيني وانشاء عنوان فلسطيني واحد إزاء إسرائيل قد تج        

  .ايضا
  ١/٥/٢٠١١ ، اليومإسرائيل

  ١/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  التفاعالت اإلقليمية وانعكاساتها على الداخل اإلسرائيلي .٦٤
  علي بدوان

لم تأت الحراكات المستجدة داخل الدولة العبرية لجهة قيام بعض الشخصيات المحـسوبة علـى اليـسار                 
فالتحوالت اإلقليمية المتسارعة في المنطقة، وحدوث      . لتظاهر والدعوة إلى قيام دولة فلسطين من فراغ       با

تغيرات سياسية ذات مغزى في بعض البلدان العربية، خصوصاً ما حصل في مصر، جعلت الكثير مـن                 
قة مغايرة لما اعتـدنا  القيادات السياسية واألمنية والعسكرية اإلسرائيلية السابقة تتحسس مما هو قادم بطري     

عليه في الذهنية اإلسرائيلية، التي كانت ترى األمور على الدوام بعقلية المنتصر األبدي، الـذي يواجـه                 
  .عدواً أصم وأخرس وأعمى وغير قادر على قراءة الواقع

انتقلـت  وبالطبع فإن التحوالت والحراكات اإلسرائيلية الداخلية بدأت قبل التغير األخير في مصر، لكنها              
بعد الحدث المصري إلى مستوى آخر من العمق والتدقيق، بل من القلق والهلع نتيجـة إمكانيـة انتقـال                   
مصر إلى دورها الطبيعي والمنطقي في المنطقة، وتجاوزها عقود التقييد الثالثة التي تم تكبيلها بها على                

أمر سيعيد بكل تأكيد رسـم مـسار        يد النظامين السابقين، نظام أنور السادات ونظام حسني مبارك، وهو           
  .األحداث بطريقة مغايرة لما كان سائداً طوال العقود الثالثة الماضية

في تل أبيـب    » اليسار اإلسرائيلي «وعليه فالخطوات التي تمت والتظاهرات التي وقعت من قبل أنصار           
 اإلسـرائيلية لمـسار     الماضي، تندرج في إطار القراءة المتأنية من بعض النخب        ) أبريل( نيسان   ٢١يوم  

األحداث، واستشعاراً منها لما هو مقبل في ظل االهتزازات المتتالية التي بدأت منذ بداية العـام الحـالي                  
  .وهي تضرب المنطقة العربية من أقصاها إلى أقصاها

، ١٩٦٧والمنادية بإقامة دولة فلسطينية على حدود عـام         » اليسار اإلسرائيلي «إن مطالب نخب ما يسمى      
لتي وقّع عليها المشاركون، وبينهم شخصيات ثقافية وعلى عريضة رمزية بهذا المطلب، خطوة مهمـة               وا

على رغم كونها متواضعة ومحدودة، حيث تنبع أهميتها من مستويات المشاركين فيها، وهم نحو ثالثمائة               
 ٢١سابقة، وبيـنهم    من النخب الفكرية والسياسية والعسكرية واألمنية ال      » اليسار اإلسرائيلي «من أنصار   

كما أن الخطوة إياها جاءت بعد أن       ). األعلى في مجال الفنون والعلوم واآلداب     (» إسرائيل«فائزاً بجائزة   
مبـادرة  «تقدمت نخبة من كبار الضباط والسياسيين في إسرائيل إلى حكومة نتانياهو قبل شهر مضى بـ          

في معظم جوانبها، وطالبت في حيثياتهـا       » عربيةمبادرة السالم ال  «، وهي تستند إلى     »السالم اإلسرائيلية 
  . عربية-الحكومة اإلسرائيلية بالبدء بمحادثات سالم إسرائيلية 

فلسطينيي الضفة الغربية، فيما تحذر     » أسرلة«مقابل ذلك، تتزايد في إسرائيل أصوات اليمين الداعية لـ          
لة ثنائية القومية ومقدمـة لـزوال الدولـة         ، معتبرة إياه توصيفاً لدو    »اليسار اإلسرائيلي «من ذلك أوساط    

فعلى خلفية مأزق حل الدولتين ورداً على تحذيرات اليسار من التبعات السياسية والديموغرافيـة              . العبرية
الستمرار االحتالل، بدأت أوساط بارزة في اليمين اإلسرائيلي بالدعوة لمنح فلسطينيي الـضفة الغربيـة               

الكاملة، ويتصدر هؤالء وزير الدفاع األسـبق       » أرض إسرائيل «لى سالمة   الجنسية اإلسرائيلية حفاظاً ع   
» أسرلة«فدعوات اليمين لضم الضفة الغربية تهدف في جوهرها إلى          . »الليكود«موشيه أرينز من حزب     

فلسطينييها ضمن دولة تحت سيادة يهودية تنجو من وصمة االحتالل والفصل العنـصري، ويـتم فيهـا                 
  .»أرض إسرائيل«ة للدولة اليهودية داخل ما يعرف باسم إخضاع العرب بالقو

وعلى محدوديـة   » اليسار اإلسرائيلي «وبالعودة إلى الدعوات المشار إليها نجد أن المبادرة التي تقدم بها            
تأثيرها، إال أنها تمثل إشارة مهمة جداً إلى استنفاد الحكومة اإلسرائيلية قدرتها علـى تزييـف الـوعي                  

  .تحالة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلةاإلسرائيلي باس
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة ال تعبر عن اتجاه مؤثر داخل إسرائيل، فالغالبية الساحقة مـن النـاس فـي                    
إسرائيل ما زالت تجنح باتجاه سياسات اليمين المتطرف العقائدي والتوراتي، وال ترى أفقاً لتسوية حقيقية               
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عية الدولية التي قبلوا بها على رغم اإلجحاف الكبيـر الـذي تـضمنته              مع الفلسطينيين على أساس الشر    
  .بصدد الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني

إلـى إقامـة    » اليسار اإلسرائيلي «فاالتجاهات اليمينية اإلسرائيلية نددت بدعوات المتظاهرين من أنصار         
لليمـين اإلسـرائيلي العتـراض      ، وقد تجمع ناشـطون مؤيـدون        ١٩٦٧دولة فلسطين على حدود عام      

، ووصف وزير الخارجية أفيغـدور ليبرمـان        »النازيين اليهود «المتظاهرين الذين وصفوهم بالخونة و      
فيما أطلق داني يعـالون نائـب وزيـر         . »انتحار سياسي إلسرائيل  «بأنها  » اليسار اإلسرائيلي «تظاهرة  

إن الحراكات المماثلة   «اإلسرائيلي حين قال    الخارجية اإلسرائيلي تصريحات دنيئة تكشف حقيقة الموقف        
، »تمنح الفلسطينيين أمالً خاطئاً بقدرتهم على إنشاء دولة من جهة واحدة من دون مفاوضات مع إسرائيل               

  .»إقناع القادة الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات«مضيفاً أنه يقترح على المتظاهرين 
 السياسية والفكرية، ورؤية التناقضات والتعارضـات فـي بنيـة           وبالنتيجة، إن مالحظة هذه التطورات    

المجتمع اإلسرائيلي أمر مهم جداً، وعامل ضروري ومؤثر في رسم وتخطيط األداء الفلسطيني والعربي،              
وإلعمال العقل حول ما يجرى داخل إسرائيل في مواجهة السياسة التوسعية اإلسرائيلية التي تسعى إلـى                

  .»يهودية إسرائيل«ة ونيل االعتراف الدولي والعربي بما يسمى تهويد القدس المحتل
إن فحص األحداث المتعلقة بالحراكات الداخلية في المجتمع اإلسرائيلي يؤكد أن التجمـع اليهـودي فـي       

. فلسطين ليس كتلة ساكنة كما كان يعتقد البعض، بل يخضع لعوامل التغيير، وعوامـل الحيـاة اليوميـة                 
دة من التأثر بالعوامل الداخلية أوالً والمحيطة ثانياً، واإلقليمية والدولية ثالثاً، وبعيـداً             فإسرائيل ليست بعي  

من استفحال نزعات التطرف فيها، باتت كتلة نسبية يهودية تطرح األسئلة المتعلقـة بالمـصير النهـائي                 
ـ               صير المـشترك   إلسرائيل وسط منطقة تعج بدولها وشعوبها التي توحدها عوامل كثيرة، بدءاً مـن الم

  .وانتهاء باألهداف العليا
إن التحوالت الجارية في المنطقة والعالم، والرمال السياسية التي تهب من حين آلخر تـصل إسـرائيل                 
بتأثيراتها الكبرى في نهاية المطاف، وتتوالد عنها تفاعالت وحراكات سياسية ذات شأن، لكنها ال تعنـي                

  .كك الفوري، فالعملية تاريخية وتحتاج إلى مداها الزمنيأن المجتمع اإلسرائيلي سائر نحو التف
  ٢/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  :كاريكاتير .٦٥

  

    
  ٢/٥/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 


