
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  نتنياهو يطالب عباس بإلغاء اتفاق المصالحة مع حماس
    فتح ال تريد المصالحة في دوائر .. نريد معبر رفح أكثر من بوابة: أبو مرزوق
  "إسرائيل"يجابية تخدم مصلحة إاتفاق المصالحة الفلسطيني فرصة : سرائيليةاإلالخارجية 

   أكثر من ستين كيلومتراإلىالبحر يصل مداها بحماس طورت وجربت صواريخ : "معاريف"
  ألي كان بأن يحتكر ملف الالجئينلن نسمح  وردنيأمن وطني أالقضية الفلسطينية قضية : البخيت
  توافق على منح الجنسية ألبناء المتزوجات من فلسطينيين المصريةالداخليةوزارة 

فتح وحماس والفصائل الفلسطينية
يوقعون اتفاق المصالحة في 

  القاهرة
   

 ٤ص ... 

 ٢١٣٥ ٤/٥/٢٠١١األربعاء 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢١٣٥:         العدد       ٤/٥/٢٠١١ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٦  ستكون ملتزمة بسياسة منظمة التحرير الحكومة االنتقالية: عباس.٢
 ٦   الفلسطينيةفياض يشيد باتفاق المصالحة .٣
 ٧   تلقائيا بمجرد توقيع االتفاقيةحكومتا غزة والضفة ستنتهيان: طاهر النونو.٤
 ٧   حتاللعميل لالإعدام غزة تعلن عن وزارة الداخلية في .٥
 ٧ اعتقال النائب رومانيين محاولة إسرائيلية لضرب جهود المصالحة": التغيير واإلصالح".٦

    
    :المقاومة

 ٨    فتح ال تريد المصالحة في دوائر .. نريد معبر رفح أكثر من بوابة: أبو مرزوق.٧
 ٩  ت مبدئياً على افتتاح مكتب لحركة حماس في القاهرةمصر وافق: الكويتية" الجريدة".٨
١٠  فتح وحماس تتفقان على استبعاد فياض من الحكومة.٩
١٠   الديمقراطية على الورقة المصرية  الجبهةتحفظات من.١٠
١٠  باتفاق المصالحةقطر لها دور كبير : شعث.١١
١٠  اتصاالت غير معلنة بين فياض وحماس سبقت قرار المصالحة: "األيام".١٢
١١   يطالبون بتكليف فياض برئاسة حكومة الكفاءات المقبلة فتحأعضاء من ثوري.١٣
 ١١    توفير حاضنة وطنية وعربية لحماية اتفاق المصالحةإلى تدعو قوى وفصائل وشخصيات.١٤
١١  حماس تكشف مراحل تطبيق اتفاق المصالحة .١٥
١٢  أكثر من ستين كيلومتراإلىالبحر يصل مداها بحماس طورت وجربت صواريخ : "معاريف".١٦
    

    :يليالكيان اإلسرائ
١٤  نتنياهو يطالب عباس بإلغاء اتفاق المصالحة مع حماس.١٧
١٤ موفاز يدعو لتصفية قادة المقاومة الفلسطينية.١٨
١٤   ستعجل بسقوطهاألسدقسوة : باراك.١٩
١٥  و يؤجل مشاريع استيطانية في القدس عشية زيارته لواشنطننتنياه.٢٠
١٥  المصالحة ضربة لعملية السالم: دان مريدور.٢١
١٥ "إسرائيل"يجابية تخدم مصلحة إاتفاق المصالحة الفلسطيني فرصة : اإلسرائيليةالخارجية .٢٢
١٦   عقب تعزيز أوباما شعبيته بقتل ابن الدنالواليات المتحدة تخشى ضغوط "إسرائيل: "يديعوت.٢٣
١٦  المتحدةإلى األمم تعد حماس حركة إرهابية وتشكوها  "إسرائيل".٢٤
١٧ "بن الدن"الخاسران من موت نتنياهو وحماس هما : سرائيلياإلتليفزيون ال.٢٥
١٧ لخدمة الوطنية اإلسرائيليةلارتفاع عدد الشبان العرب الذين يتجندون : معاريف.٢٦
١٧ في الواليات المتحدة" جي ستريت"اليمين اإلسرائيلي يسعى إلى القضاء على حركة .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٧   الحفريات وصلت أسفل األقصى: الشيخ رائد صالح.٢٨
١٨   تدنيس قبر يوسفةحاولم بعدمواجهات و..  مستوطنون يحرقون مصلى:نابلس.٢٩
١٨  ٤٨ ـ التعليم في مناطق ال"صهينة" تعمل على "إسرائيل".٣٠
١٨  منع الشيخ صالح من دخول جامعة حيفا.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢١٣٥:         العدد       ٤/٥/٢٠١١ األربعاء :التاريخ

١٩   جريحاً في غزة الشهر الماضي٨١ شهيداً و٣٢.٢٣
١٩  ٧٠٠ معدل حاالت اعتقال األطفال سنوياً تبلغ :قراقع.٣٣
١٩   لحقوق الصحافيين الفلسطينيين العام الماضي انتهاكا٣٤.٢٨٠ً
١٩  ة تفريق تظاهرة لحزب التحرير تضامناً مع المحتجين في سوري:غزة.٣٥
١٩  غير مهم في سبيل إنهاء االنقسام:  يخشون خفض رواتبهم السلطة الفلسطينيةموظفو.٣٦
٢٠  قيادات فلسطينية ومتحدثون عن الثورات العربية سيحضرون مؤتمر فلسطينيي أوروبا.٣٧
   

   : األردن
٢٠ لن نسمح ألي كان بأن يحتكر ملف الالجئين وردنيأمن وطني أالقضية الفلسطينية قضية : البخيت.٣٨
٢١ "إيالت"وتقدم لطالبها قمصاناً تحمل اسم " إسرائيل"مدرسة خاصة في األردن تطبع مع .٣٩
   

   : لبنان
٢١  المدير العام لقوى األمن الداخلي يخشى مناصرة الفلسطينيين للسنّة: لبنان.٤٠
   

   :عربي، إسالمي
٢١  صر تحتضن حفل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية اليوم بحضور عباس ومشعلم.٤١
٢٢   توافق على منح الجنسية ألبناء المتزوجات من فلسطينيين المصريةالداخليةوزارة .٤٢
٢٢  ةفي بيروت يشيد بالمصالحة الفلسطيني السفير السوري.٤٣
٢٢   غزة في مصرقطاع أمير قطر يبحث إعمار .٤٤
٢٢  الفلسطينية دعم بالده التفاق المصالحة يؤكدمجلس الشورى اإليرانيرئيس .٤٥
٢٣  الفلسطينية" وحدة الوطنيةال"البنك اإلسالمي للتنمية يتعهد بالتعاون مع حكومة .٤٦
٢٣   يهود اليمن يتظاهرون دعماً للرئيس صالح.٤٧
   

   :دولي
٢٣ يجب أن تأتي بطريقة لدعم التحرك باتجاه السالمالفلسطينية المصالحة : جيفري فيلتمان.٤٨
٢٤ رنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في الخريفف: ساركوزي.٤٩
٢٤ تحويل العائدات الضريبية للسلطة" إسرائيل"تبحث في وقف " الرباعية: "بلير.٥٠
٢٤ فولك يشيد بالجهود القانونية الدولية حول قضية األسرى والتوجه لمحكمة الهاي.٥١
٢٤ نأمل أن يتوحد الفلسطينيون ضمن إطار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير: كي مون.٥٢
٢٤ المصالحة الفلسطينية تشكل خطوة باالتجاه الصحيح: وزير الخارجية الفرنسي.٥٣
٢٥  بقتل أسامة بن الدنالخارجية األميركية تستنكر تنديد حماس.٥٤
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  عدنان أبو عامر... التقييم اإلسرائيلي للتطورات السورية.٥٥
٢٦  نهلة الشهال... ما المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا؟.٥٦
٢٨  عبداهللا األشعل. د... ة طريق السالم العادلالمصالحة الفلسطيني.٥٧
٢٨  صالح النعامي... الفلسطينية ودواعي القلق من المصالحة" إسرائيل".٥٨
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٣٠  جيمس زغبي... »المصالحة أو السالم«خدعة .٥٩
٣٢  زلمان شوفال"... إسرائيل"ـ ببهدف المس" ملغومة"وحدة .٦٠
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  
  القاهرةفي  مصالحةالاتفاق   يوقعونالفلسطينية الفصائل وفتح وحماس .١

» فـتح «وقّعـت أمـس حركتـا       ،   القاهرة  من جيهان الحسيني ، عن   ٤/٥/٢٠١١،  الحياة، لندن ذكرت  
اتفاق مصالحة، يتضمن ورقة المصالحة المصرية وورقة التفاهمات        وكل الفصائل الفلسطينية    » حماس«و

 الفلسطينية، في اجتماع عقد في أحد فنادق القاهرة، لينهي بذلك اربعة اعوام مـن االنقـسام                 –الفلسطينية  
  .الحاكمة في الضفة الغربية» فتح«التي تسيطر على قطاع غزة و» حماس«بين 

ون لرئيس االستخبارات المصرية برئاسة وكيلها خالد العرابـي،         وبدأ االجتماع، الذي شارك فيه مساعد     
بتوزيع االتفاق على رؤساء الوفود لتوقيعه، وألقى رئيس كل وفد كلمة موجزة تناول فيها وجهـة نظـره     

خالـد مـشعل ثـم      » حماس«وبدأت الكلمات بكلمة من العرابي واختتمت بكلمة لرئيس وفد          . ومالحظاته
  .حمدعزام األ» فتح«رئيس وفد 

أنه ال محاصصة في اتفاق المصالحة، وطي صفحة االنقسام مـن دون رجعـة،              «وأكد مشعل في كلمته     
 .»هذا االتفاق ثمرة عـام كامـل      «، مشيراً الى ان     »بعدما تمت معالجة كل القضايا العالقة واالتفاق عليها       

  .»وقال األحمد إن مرحلة جديدة بدأت وصفحة طويت وذهبت بال عودة
 ان يقام ظهر االربعاء احتفال رسمي باعالن المـصالحة الفلـسطينية بحـضور الـرئيس                ومن المقرر 

رمضان » الجهاد اإلسالمي «وكشف األمين العام لحركة      .الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل وآخرين     
اجتمعنا عقـب   «: وقال. عن أنه تمت إضافة فقرة كاملة في ورقة التفاهمات الفلسطينية         » الحياة«شلح لـ   

صولنا أول من امس مع المسؤولين المصريين وتمسكنا بموقفنا بأننا شهود على هذا االتفـاق، ولـسنا                 و
، الفتاً إلى أنه بناء على ذلك أضاف المصريون فقرة كاملة تتناول أن هذا االتفاق ملـزم بقـدر                   »شركاء

  .حجم انخراط القوى ومشاركتها في بنود هذا االتفاق
ـ     أن هذه اإلضافة تمنح الحرية     » الحياة«زياد نخالة لـ    » الجهاد اإلسالمي  «وأوضح نائب األمين العام ل

فكل فصيل يتحدد التزامه باالتفاق على قدر مشاركته في بنوده، الفتـاً إلـى أن               . لسائر القوى والفصائل  
. الجهاد كان يعنيها التأكيد على عدم مشاركتها في الحكومة وعدم التزامها باسـتحقاقات هـذه الحكومـة                

باركنا هذا االتفاق لكن احتفظنا بحقنا بعدم االلتزام بكامل بنوده ألننا لسنا أصـحاب عالقـة                «: أضافو
هذا االتفاق وقع ألن هناك مصلحة لدى حماس بالتوقيع وكسر الحصار على            «ورأى النخالة أن    . »مباشرة

وقعت ألن الرئيس   » فتح«قطاع غزة وعدم تحمل مسؤولية العبء االقتصادي على القطاع، بينما حركة            
الفلسطيني يحتاج إلى الشرعية التي تمنحه الحق بالتحدث نيابة عـن الفلـسطينيين وأنـه يمثـل جميـع                   

  .»الفلسطينيين وليس فصيالً بعينه حتى يمكن أن يكون في األمم متحدة ممثالً عن فلسطين
لقاء سيجمع االربعاء   «أن  » الحياة«ماهر الطاهر لـ    » الجبهة الشعبية «وذكر عضو المكتب السياسي لـ      

وقال الطاهر لــ    . »خالد مشعل ومحمود عباس قبيل بدء مراسم االحتفال بالتوقيع على اتفاق المصالحة           
إننا كجبهة شعبية طلبنا من مشعل ضرورة اجتماع األمناء العامين للفصائل ورئاسة المجلـس              » «الحياة«

: مـضيفاً . » لمنظمة التحرير وتصحيح أوضاعها    الوطني الفلسطيني لوضع آليات تنفيذية إلعادة االعتبار      
ولفـت  . »نريد وحدة وطنية حقيقية والتأكيد على المقاومة بأنها حق شرعي غير قابل للجدل والنقـاش              «

الجبهة الشعبية تريد أن تجري االنتخابات وفق النظام النسبي الكامل وليس المختلط كما             «الطاهر إلى أن    
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افق حول الرؤية السياسية بعد أن ثبت أن المفاوضـات عبثيـة وال             تريد حماس، كما نرى ضرورة التو     
  . »يمكن إقامة دولة فلسطينية في ظل وجود نصف مليون مستوطن

وقعنا اتفاق المصالحة حرصاً على وحدة      «: عزت الرشق » حماس«وقال عضو المكتب السياسي لحركة      
لتوقيع خطوة أولى فـي طريـق اسـتعادة         ، معتبراً أن هذا ا    »الشعب الفلسطيني ومن أجل إنهاء االنقسام     

هـو  ) اليـوم (اللحمة الفلسطينية، الفتاً إلى أن الخطوة األولى عقب االحتفال الرسمي الذي سيتم االربعاء              
االتفاق على آليات تشكيل الحكومة ورئيس الحكومة واللجنة األمنية العليا ولجنة االنتخابات، مرجحـاً أن               

  .واجتماعات مكثفة لوضع آليات تنفيذ االتفاقتشهد األيام المقبلة ورشة عمل 
وستجري مراسم االعالن عن اتفاق المصالحة في مقر جهاز االستخبارات العامة المصرية في القـاهرة               
بعدما تم تغيير المكان الذي كان يفترض ان يتم فيه، وهو قاعة المؤتمرات في ضاحية مدينة نـصر، إذ                   

عدم اقامة احتفال كبير في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بهـا            رأت القيادة المصرية انه من االفضل       
  .مصر

والفصائل الفلسطينية متطابقة   » حماس«و» فتح«أن ورقة المصالحة التي وقعتها حركتا       » الحياة«وعلمت  
تماماً مع الورقة المصرية لكن تم تغيير في صياغة الديباجة في الفقرة التي تتعلق بذكر نظـام الـرئيس                   

  .»مصر«ي السابق حسني مبارك كقيادة سياسية للبالد، واستبدلت بكلمة المصر
وثار جدل حول ترتيب القاء الكلمات خالل مراسم االحتفال، إذ فيما سيلقي عباس كلمة باعتباره رئيـساً                 

على القاء مشعل كلمتها ما يرجح أن تتجاوب مصر مع هـذه            » حماس«لكل الفلسطينيين، أصرت حركة     
  .الرغبة
 جميع القوى والفصائل على الورقة المصرية وورقة التفاهمات بنسختين، ورقة جماعيـة وقـع               ووقعت

ولن يـشهد احتفـال اليـوم أي        . عليها الجميع وورقة منفصلة تخص كل فصيل، ولم يوقع عليها عباس          
  .توقيعات لكنه مجرد إعالن على إنجاز اتفاق المصالحة

ري نبيل العربي وممثل قطر حمـد العطيـة والمنـسق           وسيحضر االحتفال اليوم وزير الخارجية المص     
األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية كاترين آشتون ووزير خارجية تركيا أحمـد داوود أوغلـو               
واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو واألمين العام للجامعة العربية أو ممثل               

  .ضاً الرئيس االميركي االسبق جيمي كارترعنه، وقد دعي لالحتفال اي
وكالة أنباء الشرق األوسط    ، أن    غزة  من أشرف الهور ، عن   ٤/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن،    وأضافت  

 أن فتح وحماس ستتبادالن اإلفراج عن سجناء كل منهما بعد توقيع االتفـاق               ذكرت   الرسمية المصرية، 
  .وستبدآن محادثات تشكيل الحكومة

من مصدر موثوق أن التنظيمات الفلسطينية، خصوصاً فتح وحماس، شرعت          ' القدس العربي  'علمت فيه و
  .منذ مساء اليوم األربعاء في التباحث في تشكيل هذه الحكومة

وبحسب ما توفر من معلومات من شخصيات قيادية تشارك في حوارات القاهرة التـي أفـضت أمـس                  
ـ       على اتفاقية انهاء االنقسام، فقد ذكرت هذه الشخصيات أنه          ١٣الثالثاء إلى توقيع الفصائل الفلسطينية ال

  .طرحت بشكل غير رسمي عدة أسماء من المحتمل أن تكون في التركيبة الوزارية الجديدة
وبحسب ما ذكرت فإن اسم الدكتور سالم فياض يطرح بقوة من عدة جهات فلسطينية، وقـال مـسؤول                  

ـ  مود عباس سيطرح اسم هذا الرجل لتولي منـصب رئاسـة           ، ان الرئيس مح   'القدس العربي 'فلسطيني ل
  .الحكومة المقبلة

وإلى جانب الدكتور فياض يجري الحديث عن أسماء أخرى أبرزها منيب المـصري، رئـيس منتـدى                 
فلسطين، الذي يضم شخصيات مستقلة، وكذلك الدكتور زياد أبو عمرو من قطاع غـزة، الـذي شـغل                  

حدة التي شكلت بمشاركة الفصائل وانهارت بعد سيطرة حمـاس          منصب وزير الخارجية في حكومة الو     
  .على غزة
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وفي السياق أكدت مصادر فلسطينية ان الرئيس عباس قد يلجأ لتشكيل حكومة برئاسته في حـال تعـذر                  
  .تكليف شخصية فلسطينية بالمهمة المذكورة

ن لتـشكيل حكومـة     المحلية عن مصادرها القول، ان حركتي فتح وحمـاس تـسعيا          ' سما'ونقلت وكالة   
وليس كما يحاول البعض من زج أسمائهم ضمن قوائم لم يتم           'تكنوقراط من شخصيات مؤيدة للحركتين،      

وأوضحت المصادر ان الحكومة المذكورة قد       .'الحديث عنها مطلقا في ما بات يعرف باسم المستوزرين        
  .تضم بعض الشخصيات الفلسطينية الدولية الكبرى

  
  ستكون ملتزمة بسياسة منظمة التحرير قاليةالحكومة االنت: عباس .٢

 شدد الرئيس محمود عباس، على أن المصالحة الوطنية إنجاز مهم يجب إنجاحه : محمود خلوف-القاهرة
  .والبناء عليه، موضحا أن الحكومة االنتقالية ستكون ملتزمة بسياسة منظمة التحرير الفلسطينية

ام بها لجريدة األهرام المصرية، الليلة الماضية التقى جاء ذلك في تصريحات لسيادته خالل زيارة ق
خاللها رئيس تحريرها عبد العظيم حماد وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب، ونقيب الصحفيين 

  .المصريين السابق مكرم محمد أحمد، وكبار الكتاب والصحفيين في مؤسسة األهرام
ة في أيلول المقبل للمطالبة باالعتراف بفلسطين وأكد الرئيس أنه مصمم على الذهاب إلى األمم المتحد

  .م وعاصمتها القدس١٩٦٧دولة مستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران 
نحن ليس ذاهبون لألمم المتحدة لتحدي أحد، ولكن لم يبق بعد تعثر المفاوضات إال التوجه إلى 'وقال، 

  .'أعلى سلطة في العالم لنشكو همنا هناك
 دولة بدولة ١٣٠الفلسطيني في األمم المتحدة مدعوم باعتراف ما ال يقل عن وأشار إلى أن التحرك 

  .فلسطين، وكذلك برفع التمثيل الفلسطيني في عدد من الدول األوروبية
أنا على استعداد للعودة للمفاوضات اآلن، ودون 'وبشأن المفاوضات وعملية السالم، أجاب الرئيس، 

م، وبعد التزام إسرائيل ١٩٦٧عملية السالم على أساس حدود تأخير ولكن على أساس مرجعية واضحة ل
  .'بالوقف التام لالستيطان

نحن '، رد سيادته، ٢٠٠٥وردا على سؤال عن فتح معابر قطاع غزة، ومصير اتفاقية معبر رفح عام 
نسعى للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، والسماح لهم بالحركة وقضاء الحاجات خارج القطاع، لكن مع 

  .'اعاة أال تلقى غزة بوجه مصرمر
ال نريد أن نعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه غزة؛ ألن القطاع واقع تحت االحتالل، ومن هنا 'وتابع، 

  .'مطلوب التوازن بين مصالح الناس اإلنسانية وتلبيتها، وعدم إلقائها بوجه مصر
 في معبر رفح، ونحن  الحرس الرئاسي هو من سيتواجد٢٠٠٥بموجب اتفاق 'وأضاف الرئيس، 

  .'ملتزمون بهذه االتفاقية
المهم بالنسبة لي أن تسير ' أنه ال يرغب بترشيح نفسه في االنتخابات المقبلة، مضيفا، عباسوأوضح 

  .'مسيرة الديمقراطية بشكل طبيعي
ا إجراء كما أننا سنجري انتخابات منظمة التحرير حيثما أمكن بعد عام، وفي البالد التي يتعذر به'وتابع، 

أن هذه الخطوات تضع 'مضيفا،  .'هذه االنتخابات سيتم تعيين أعضاء المجلس الوطني فيها بالتوافق
  .'القطار على السكة الصحيحة

 ٤/٥/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  الفلسطينيةفياض يشيد باتفاق المصالحة  .٣

ياض باتفاق المصالحة وطالب باإلسراع في تشغيل الممر  اشاد رئيس الوزراء الدكتور سالم ف:رام اهللا
واجتمع فياض صباح امس في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا، مع ممثلي وقناصل دول . اآلمن
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االتحاد األوروبي المعتمدين لدى السلطة الوطنية، وطالبهم بممارسة مسؤولياتهم للضغط على الحكومة 
ل األموال الفلسطينية المحتجزة لديها، وحذر فياض من مغبة استمرار اسرائيل االسرائيلية والزامها بتحوي

في فرض سياسة األمر الواقع التي تهدد انجازات السلطة الوطنية وتعرض للخطر دور المؤسسات التي 
أقر العالم بجاهزيتها لممارسة مسؤولياتها كمؤسسات دولة، وأن ما يعيقها عن ذلك هو االحتالل 

  . ي وممارساته، بما فيها تأخير تحويل العائدات الضريبية الفلسطينيةاالسرائيل
جاء ذلك، خالل كلمة رئيس الوزراء، امس، في حفل افتتاح مجمع الخدمات في قرية كفر نعمة، غرب 

  .رام اهللا، بحضور
 ٤/٥/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  رد توقيع االتفاقية تلقائيا بمجحكومتا غزة والضفة ستنتهيان: طاهر النونو .٤

أكد طاهر النونو، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، في : محمد شوشة
عقب توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية، أن التوقيع تم بعد توافق " الشروق"تصريحات خاصة لـ

 تقريب وجهات النظر فلسطيني قادته حماس وفتح بنوايا صادقة ورعاية مصرية نجحت هذه المرة في
  ".التاريخي"وتحقيق هذا االتفاق الذي وصفه بـ

وأعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة غزة، أن حكومتي غزة والضفة ستنتهيان تلقائيا بعد توقيع اتفاقية 
المصالحة، للسماح بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على توافق وطني، وبمجرد آداء اليمين الدستورية 

ديدة لن تكون الحكومتان السابقتان في حاجة لتقديم استقالتهما، حيث ستلغيان ولن تكون هناك للحكومة الج
  .فترة انتقالية سوى بضع أيام حتى تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

  ٤/٥/٢٠١١الشروق، مصر، 
  

  حتالللال عميلإعدام غزة تعلن عن وزارة الداخلية في  .٥
، تنفيذها حكم ٢٠١١-٥-٤كومة الفلسطينية في غزة، صباح األربعاء أعلنت وزارة الداخلية في الح

وقالت وزارة الداخلية في تصريح صحفي إنه تم . اإلعدام بحق متهم بالتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي
  ". المتهم بالتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي) ش.ع(صباح اليوم تنفيذ حكم اإلعدام على 

عدام نفذ بعد استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن فيه، مبينةً أنه حاز حجية األمر وأكدت الوزارة أن حكم اإل
ويأتي تنفيذ حكم اإلعدام بعد . النقد فيه وأصبح باتًا وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليه حقه الكامل

ت تورطهم مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام اإلعدام بحق العمالء الذين يثب
  . بالتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي

  ٤/٥/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  
  ن محاولة إسرائيلية لضرب جهود المصالحةياعتقال النائب روماني": التغيير واإلصالح" .٦

البرلمانية الفلسطينية، بإقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم " التغيير واإلصالح"نددت كتلة  :غزة
، على اعتقال نائبها في المجلس التشريعي علي رومانيين، معتبرةً أن هذا اإلجراء يدلّل )٣/٥(ء الثالثا

  .، وفق تقديرها"ضرب جهود المصالحة الفلسطينية"على إصرار الجانب اإلسرائيلي على 
ي ، أن اعتقال رومانيين الذ)٣/٥(نسخة عنه، اليوم الثالثاء " قدس برس"ورأت الكتلة، في بيان تلقت 

إصرار العدو اإلسرائيلي على القرصنة "أمضى أربع سنوات في سجون االحتالل، إنما يؤكّد على 
  ، وكانت قوات "ومواصلته المحاوالت الحقيقية لضرب جهود المصالحة وتعطيل استئناف الحياة النيابية
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الماضية، واقتادته بعد االحتالل اإلسرائيلي، قد داهمت منزل النائب رومانيين في ساعة متأخرة من الليلة 
  .اعتقاله إلى جهة مجهولة للتحقيق معه في اتهامات لم يتم اإلفصاح عن فحواها حتى اآلن

 ٣/٥/٢٠١١قدس برس، 
   
    فتح ال تريد المصالحة في دوائر .. نريد معبر رفح أكثر من بوابة: أبو مرزوق .٧

ماس موسى أبو مرزوق إنـه بعـد        نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ح       قال    : اميرة هويدي  - القاهرة
من تركيا ودول عربية من بينها      » وسطاء«، دخل    في إتمام المصالحة الفلسطينيةً    توقف الجهود المصرية  

األردن، وشخصيات فلسطينية مستقلة لتحريك المصالحة مرة أخرى، وذلك منذ أربعة أشـهر، إلـى أن                
 يرأسها بعد الثورة اللواء مراد موافى، والذي        جاءت الدعوة المصرية من جهاز االستخبارات العامة التي       

  .خاطب كال من فتح وحماس بشكل مباشر طوال الفترة الماضية باتفاق مع وزارة الخارجية المصرية
ـ   من غرفته في الفندق الذي يقيم فيه منذ األسبوع الماضي في القاهرة، قال أبـو               » السفير«وفي حديث ل

سـاهمت فـي إنتـاج      » أموراً كثيـرة  «حريك الموضوع، ولكن    مرزوق إن الثورة المصرية أثرت في ت      
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بحيث لم يعد هنـاك مجـال           » انسداد أفق التسوية  «المصالحة، من بينها    

عباس التي عبر عنها في آذار الماضي إلعالن الدولة الفلسطينية          » رؤية«ألية مفاوضات، باإلضافة إلى     
  .ي يرى أنها يجب أن تتم تحت مظلة وحدة فلسطينيةفي أيلول المقبل، والت

اقتراح عباس بأن يظل الوضع األمني كما هـو عليـه، أي            » ال ترفض «ويقول أبو مرزوق إن حماس      
أجهزة أمنية تابعة لحماس في غزة، وأخرى تابعة للسلطة في الضفة الغربية، طوال الفترة االنتقالية التي                

الحة، وبعد ذلك حينما تجرى االنتخابات، وأن من يأتي في المـستقبل            ستستمر لمدة عام بعد توقيع المص     
وأضاف أن حماس ال ترفض الرؤية األخرى في الورقة         . في النهاية سوف يرتب موضوع الملف األمني      

  . والتي تناولت، بالتفصيل، معالجة التنسيق األمني٢٠٠٩المصرية التي طرحت عام 
، وهو ما يطـرح     »ة األمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة      احترام األجهز «وتنص تلك الورقة على     

السؤال حول استمرارها في الضفة الغربية حيث تخضع المناطق التي ال تسيطر عليها إسـرائيل بـشكل             
فهل ستتوقف عمليات المقاومة طوال الفترة االنتقالية حتى ال         . مباشر لمسؤولية السلطة الفلسطينية األمنية    

  بإسرائيل؟تصطدم السلطة 
 فلـسطيني علـى   -ال بد أن يكون هناك توافق فلسطيني «لم يعط أبو مرزوق إجابة واضحة، إذ قال إنه    

إذا حددنا كيفية إدارة الصراع ستكون هناك طريقة لمعالجة القضايا          . إدارة الصراع مع العدو الصهيوني    
  .»المطروحة

ال زال هناك خالف عند األخوة في     «صراع؟  ولكن هل يوجد، اآلن، اتفاق فتحاوي حمساوي على إدارة ال         
وهنـاك  «، يقول أبو مـرزوق،      »فتح حول موضوع المصالحة وإنهاء االنقسام وتوقيع الورقة الفلسطينية        

لكن هذا األمر ليست عليه الغالبية فـي فـتح ومركزيـة فـتح              . فريق ال يزال يحاول أن يعرقل كل هذا       
  .إلى فريق التسوية وإنهاء االنقسام» انحاز«ه، ، إال أن عباس، بحسب قول»والشارع الفلسطيني

لم يحدث حديث إطالقا، ال مع الجهاد اإلسالمي، وال مع أي فريق آخـر عـن                «يقول أبو مرزوق انه     و
كيفية إدارة الصراع في الفترة المقبلة حتى نستطيع أن نقول ما هي توجهات المقاومة، وما هي توجهات                 

التركيز المعلن، اآلن على    . » في بلورة المقاومة وكيفية إدارة الصراع      الفلسطينيين تجاه العدو الصهيوني   
 صفحة والتـي سـتكون، بحـسب كالمـه          ١٦األقل، هو توقيع الورقة المصرية للمصالحة المكونة من         

  .»حاكمة في الكثير من القضايا الخالفية«
حسم ملفات شديدة التعقيد مـن      ومن المنتظر اآلن، بعد توقيع االتفاق، تشكيل حكومة انتقالية ستعمل على            

بينها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتهيئة األجواء النتخابات تشريعية ورئاسية، واألهم، ربمـا،              
وبحسب أبو مرزوق فإن هذه االنتخابـات       . ١٩٩٣انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المجمد منذ العام        
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وبالرغم من أن الكثير قد يحدث لعرقلة هـذه         . ٢٠١٢ر العام   الثالثة ستجرى بالتزامن في الرابع من أيا      
. الخطة، وهو ما يسمح به عامل الوقت الذي سيستمر عاماً بكامله، ال يرى أبو مـرزوق بـديالً آخـر                   

ألن المتوقع منها إنهاء كـل ملفـات        » الصدامات«و» المهام الثقيلة «ووصف الحكومة االنتقالية بحكومة     
سطينية، وستتولى تطبيق ملف المصالحة الفلسطينية الذي تم التوافق عليه، مـن            الخالف على الساحة الفل   

قضايا دماء وتعويضات وخالفات وفتح مؤسسات، وستكون هناك إجـراءات متعلقـة بإنـشاء القيـادة                
الفلسطينية المؤقتة لمنظمة التحرير، والتي ستبني منظمة التحرير من جديد، وستدير الشـأن الفلـسطيني              

المسألة صـعبة   «وتساءل عما إذا كان عام واحد كافيا النجاز كل ذلك، مضيفاً أن             . لة االنتقالية في المرح 
  .»وتحتاج إلى جهد متواصل

وتنظر حماس اآلن بكثير من األمل تجاه معبر رفح وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمر أثنـاء الحـرب                   
لما بدر  » بروح طيبة ومسؤولية كبيرة   «وقال أبو مرزوق إن حماس شعرت       . ٢٠٠٨اإلسرائيلية في العام    

سياسة مـسؤولة تعبـر     «من القاهرة من إشارات في هذا الشأن، ووصف ما قاله العربي بأنه تعبير عن               
وأضـاف أن   . »عنها مصر في المرحلة المقبلة، وألنها تريد فعال أال تترك فراغاً في المنطقة يمأل بالغير              

جة إلى الكثير من الخطوات الجريئة، أبرزها هو االتجاه إلى          مصر ال بد أن تستعيد دورها، وهي في حا        «
  .»القضية الفلسطينية، ومعبر رفح هو في الصميم من هذا األمر، وهي مسألة لها تقدير كبير عندنا
عالقات «ويقول أبو مرزوق انه ال يريد أن يكون المعبر مجرد بوابة لدخول وخروج المسافرين فقط، بل                 

، ما يعنـي توريـد   »ي قطاع غزة وشقيقتهم الكبرى مصر التي تمثل عمقهم األساسي        متبادلة بين الناس ف   
ويـسارع  . في هـذا الـشق    » ارتباط كامل «القطاع ببضائع ونفط وكهرباء من مصر، وأن يكون هناك          

 الذي يوجه من حين إلى آخر، بان مثـل هـذا            - أو التخوف    -القيادي الفلسطيني إلى الدفاع عن االتهام       
. يعني إلقاء التبعية القانونية لغزة على أكتاف مصر، وتخلي إسرائيل عـن تلـك المـسؤولية               االنفتاح س 
 في المئة مـن قطـاع غـزة مـن الالجئـين             ٧٠من قال إن قطاع غزة سينسى فلسطين فيما       «وتساءل  

وقال إن منطق التخويف من إلقاء التبعات على مصر مـن شـأنه أن يحمـل الـشعب                  . »الفلسطينيين؟
  .التي تعاقبهم كل يوم» بأن نجعل أمر حياتهم اليومية بيد إسرائيل« غزة تبعات إضافية الفلسطيني في

ويقول أبو مرزوق إن حماس لم تتحدث مع مصر في هذه التفاصيل، ولم تطرح رؤية معينة لمرحلة مـا                   
  .»القرار في النهاية قرار مصري«بعد فتح معبر رفح، مشيراً إلى أن 

يل وقف تحويل أموال للسلطة الفلسطينية عقابا لها علـى قـرار إتمـام              ووصف أبو مرزوق قرار إسرائ    
، وشدد على أنه    »فنحن نواجه اآلن المآزق التي جاءت بها      ... أوسلو) اتفاقية(مشاكل  «المصالحة بأنه من    

مسؤوليتها تجاه هذه الضغوط ومعالجتهـا      «، مطالباً القيادة الفلسطينية بتحمل      »واقع صنع وفرض علينا   «
  .»يقةبأي طر

  ٤/٥/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  مصر وافقت مبدئياً على افتتاح مكتب لحركة حماس في القاهرة: الكويتية" الجريدة" .٨

  رئيس المكتب السياسي لحمـاس      مشعل  خالد التقى وزير الخارجية المصري نبيل العربي أمس      : القاهرة
فقت مبدئياً على افتتـاح مكتـب       مصر وا 'من مصادر مطلعة أن     ' الجريدة'الموجود في القاهرة، وعلمت     

  ."لحركة حماس في القاهرة
  ٤/٥/٢٠١١، الجريدة، الكويت
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  فتح وحماس تتفقان على استبعاد فياض من الحكومة .٩
أكد مصدر فلسطيني مطلع إن حركتي فتح وحماس توافقتا علـى اسـتبعاد رئـيس               :  وكاالت -القاهرة  

 رئاسة حكومة الوحدة المرتقب تشكيلها تنفيذاً التفـاق  الحكومة المؤقتة في الضفة الغربية سالم فياض من     
  .المصالحة

هناك توافق بين فتح وحمـاس      "وقال المصدر، لوكالة يونايتد برس إنترناشونال، مفضالً عدم ذكر اسمه،           
تم تأكيده في مباحثات القاهرة التي أفضت إلى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية علـى اسـتبعاد سـالم                  

وأشار المصدر إلى أن استبعاد فياض من رئاسة الـوزراء ال يعنـي        ".سة الحكومة المقبلة  فياض من رئا  
استبعاده من الحكومة بشكل كامل، الفتاً إلى وجود بعض األصوات التي تطالب بتوليه منـصب وزيـر                 

  .المالية بحكم قدرته على جلب تمويل دولي ونيله رضا الجهات المانحة
 ٤/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  تحفظات من الجبهة الديمقراطية على الورقة المصرية .١٠

كشف صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية اليـوم الثالثـاء، ان الفـصائل               : القاهرة
الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة قدمت مالحظاتها على الورقة المصرية، وتم التوقيـع       

  .على المصالحة
ة أن ابرز مالحظات الجبهة التي يتقـاطع        ايمن أبو شنب من القاهر    " معا"صر في حديث لمراسل     وقال نا 

فيما يتعلق باإلطار السياسي أن     : "معها جميع الفصائل تقريبا، توافق على االتفاق بشرط اخذ النقاط التالية          
وقـرارات اإلجمـاع    الورقة المصرية تخلو من اإلطار السياسي ونقترح أن تأخذ وثيقة الوفاق الـوطني              

  ". كإطار سياسي٢٠٠٥ وإعالن القاهرة ٢٠٠٩الوطني 
اما الحكومة يجب ان تكون بتوافق جميع الفصائل وليس بالمحاصصة، وان قـانون االنتخابـات               : "وتابع

واحد للمجلس الوطني والمجلس التشريعي حيث ال يفرض عدة قوانين لشعب واحد، كما ان المدة الزمنية                
  ". شهور كافية لذلك٦بات نراها طويلة ونرى أن تكون إلجراء االنتخا

  ٤/٥/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية
 
  قطر لها دور كبير باتفاق المصالحة: شعث .١١

أشاد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بدور دولة قطر في خدمـة               :السيد السعدني  - القاهرة
إلى أن لدولة قطر دورا كبيرا ومردودا إيجابيـا فـي           وأشار  . القضية الفلسطينية ووصفه بإاليجابي جداً    

عملية إعادة إعمار قطاع غزة وفي دعم صندوق القدس الشريف وهناك أدوار كبيرة تقوم بهـا القيـادة                  
  .القطرية على المستوى العربي واإلقليمي والدولي

 ٤/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  

  رار المصالحةاتصاالت غير معلنة بين فياض وحماس سبقت ق: "األيام" .١٢
 سنوات جرى العديد من جلسات الحوار بين الفـصائل الفلـسطينية   ٤على مدى نحو ": األيام"القدس ـ  

اشـارت  ) حماس(ثنائيا، غير ان مصادر تابعة للدوائر الداخلية في حركة          ) حماس(و) فتح(مجتمعة وبين   
النهاء االنقسام وما سبقها وتبعهـا      سالم فياض   .الى ان المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء د       " األيام"لـ  

  .من اتصاالت غير معلنة، خلقت اجواء في داخل الحركة ساهمت في القرار النهائي بالتوجه نحو اتفاق
عبر مستـشار   ) حماس(فياض وقيادة حركة    .للمرة االولى عن تبادل رسائل جرى بين د       " األيام"وتكشف  

ن خاللها مواقفه من موضوع المصالحة ومتطلباتها       احمد يوسف، شرح فياض م     .رئيس الوزراء المقال د   
  ).حماس(والتي كانت الحقا موضع نقاش في قيادة حركة 
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 قنوات اتصال   ٣في غزة عبر    ) حماس(واستنادا الى مصادر مطلعة فان مواقف فياض وصلت الى قيادة           
   ).حماس(ت مع حركة منها قناة احمد يوسف اما القناتان االخريان فكانتا عبر اطراف دولية تقيم اتصاال

 نقاط من اجل انهاء االنقسام عمـد        ٧من  قدمها فياض لحماس تتض   مبادرة   على نسخة من  " األيام"حصلت  
فياض الحقا لتأكيد مصداقيته فيها عبر الحديث عنها علنيا دون االشارة الى اتصاالته غير المعلنـة مـع                  

با مشابهة، في لقاء غير معلن عقده مـع         ان فياض كان عبر عن مواقف، تقري      " األيام"وعلمت   ).حماس(
عمر عبد الرازق والحقـا      .في الضفة الغربية النائب ووزير المالية السابق د       ) حماس(القيادي في حركة    

الفلسطيني، حيث اكد ان     اكد الموقف في لقاء مع الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة االسالمية في الداخل            
ضفة انما هو نتاج لالنقسام وانه حال انهاء هـذه الحالـة فـان        في ال ) حماس(ما يتخذ من اجراءات ضد      

  .الحركة ستعامل كأي تنظيم فلسطيني اخر في الساحة الفلسطينية
  ٤/٥/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
   يطالبون بتكليف فياض برئاسة حكومة الكفاءات المقبلة فتحأعضاء من ثوري .١٣

، أمس، إلى تكليف رئيس الوزراء      »فتح«ري لحركة   دعا أعضاء في المجلس الثو    : نائل موسى  –رام اهللا   
 وفق اتفاق المصالحة الذي     ،المقبلة المنتظر تشكيلها  » التكنوقراط«سالم فياض، برئاسة حكومة الوحدة       .د

وجاءت الدعوة خالل اجتماع ألعضاء من الثوري التأم أمس، في مخـيم             .سيتم توقيعه في القاهرة اليوم    
وعلى رأسـها اتفـاق المـصالحة الـذي وقعتـه           , طورات السياسية والميدانية  ، لمناقشة آخر الت   »قلنديا«

فياض على  .ورأى المجتمعون أن وجود د     .بالحروف األولى حركتا فتح وحماس أواخر األسبوع الماضي       
رأس حكومة الكفاءات الوطنية المنتظرة، يعطي دعما قويا باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة في قطـاع                

ومن اجل إنهاء الحصار الذي وصف بالجائر والظالم علـى          ,ى مستوى مثيالتها في الضفة    غزة، لترقى إل  
  .القطاع، وإعادة بناء ما دمره االحتالل في حربه األخيرة على غزة

  ٤/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
 
   توفير حاضنة وطنية وعربية لحماية اتفاق المصالحة إلىقوى وفصائل وشخصيات تدعو  .١٤

اعربت العديد من القوى والفصائل والشخـصيات المـستقلة         :  وفا – القاهرة   - الحياة الجديدة  -ت  محافظا
واعتبروا ان االتفاق يفتح مرحلة      .عن فرحتها الغامرة وترقبها بسعادة للتوقيع اليوم على اتفاق المصالحة         

 لما يزيد عن اربـع      جديدة ويشكل انجازا تاريخياً من شأنه ان ينهي مرحلة صعبة ومؤلمة عاشها شعبنا            
  .سنوات

ودعت القوى والفصائل الى حماية االتفاق ودعم بنود وآليات تطبيقه بصورة تنهي االنقسام الـى االبـد،                 
وعبر توفير حاضنة عربية ووطنية لحماية وضمان تطبيقه فـي مواجهـات الـضغوطات االميركيـة                

  واالسرائيلية
 ٤/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
   مراحل تطبيق اتفاق المصالحة حماس تكشف .١٥

أكد علي بركة ممثل حركة حماس في لبنان، أن ملف المعتقلين السياسيين في سجون : رائد أبو جراد
السلطة بالضفة الغربية المحتلة على رأس اولويات اتفاق المصالحة الذي وقعته فتح وحماس وكافة 

   .الفصائل الفلسطينية أول أمس في القاهرة
، معتبراً "انساني بحت"ملف المعتقلين في سجون الضفة " الرسالة نت"ي تصريح خاص لـ وعد بركة ف

أن حل هذا الملف سيعزز الثقة بين جميع الفصائل وسيفتح صفحة جديدة في العالقات الفلسطينية الداخلية 
  .والخارجية
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فراج عن كافة الموقوفين وبين ان الحكومة القادمة ستطالب االجهزة االمنية  بإنهاء ملف المعتقلين واإل
وتطرق القيادي في حماس إلى مراحل تطبيق االتفاق، موضحا ان الخطوة االولى ستتمثل في . بسجونها

االتفاق على تسمية رئيس الحكومة ووزرائها بالتوافق، تليها تشكيل قيادة موحدة تتولى إدارة الصراع مع 
  ". اسرائيل"

الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة لمدة عام، من مهامها انهاء " :ركةوفيما يتعلق بالحكومة القادمة، قال ب
، الفتا في الوقت ذاته "الحصار واعادة االعمار والتحضير إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد عام

  . قاضياً لمحكمة االنتخابات بالتوافق١٢إلى أنه جرى االتفاق على تشكيل لجنة تختار 
ان، الملف األمني ودمج األجهزة األمنية في كل من الضفة وغزة، مبيناً واستعرض ممثل حماس في لبن

سيكون " :وأردف .أن اتفاق المصالحة يقضى بتشكيل لجنة عليا تشرف على األجهزة األمنية بالتوافق
هناك دور مصري مساعد للحكومة الجديدة، وسيجري اتفاقا بين حركتي حماس وفتح على الشكل األمني 

  ".ألجهزة األمنية على أسس الكفاءة والمهنيةوإعادة بناء ا
واوضح بركة أن دور األجهزة األمنية المقبل يتمثل في حماية الشعب الفلسطيني وليس حماية االحتالل 

وفيما يتعلق بالقلق الصهيوني من اتفاق المصالحة، اكد ان االتفاق سيحظى برعاية أوروبية ". الصهيوني
  ".ي أن يتدخل بالشأن الفلسطيني الداخليدولية وال يحق للكيان الصهيون

ووصف بركة التهديدات التي يطلقها قادة االحتالل تجاه اتفاق المصالحة بالفارغة، مستدركاً بالقول 
  ".االحتالل سيكون معزوال في حال أقدم على حماقة جديدة من شأنها اجهاض االتفاق"

لمصالحة سيحظى برعاية عربية وإسالمية، وان وطمأن القيادي في حماس، الشعب الفلسطيني بان اتفاق ا
الفصائل الفلسطينية ستعمل على توحيد الصف الفلسطيني والبيت الفلسطيني لمواجهة االستحقاقات العامة 
ومواجهة االحتالل وعمليات التهويد واالستيطان المستمرة التي تتواصل في الضفة الغربية والقدس 

  ".المحتلة
  ٣/٥/٢٠١١الرسالة، فلسطين، 

  
  البحر يصل مداها الى أكثر من ستين كيلومترا بحماس طورت وجربت صواريخ : "معاريف" .١٦

قالت مصادر أمنية في تل أبيب أمس إن الضربات األليمة والخفية من قبل  :الناصرة ـ زهير أندراوس
ها إسرائيل ضد حماس، ال تتوقف، مشيرةً إلى أنّه في السنوات األخيرة فوجئت حماس ومساعدو

إحباط منظومة تهريب السالح والسيما : اإليرانيون بسلسلة من العمليات العالمية ذات الهدف الواحد
اإلبداعية والجسارة في العمليات المنسوبة إلسرائيل، . الصواريخ والمقذوفات الصاروخية إلى القطاع

لى الرقابة العسكرية، هي العبرية، التي اعتمدت على مصادر أجنبية لاللتفاف ع' معاريف'قالت صحيفة 
  .نتيجة معلومات استخبارية نوعية ودقيقة

وتابعت الصحيفة قائلةً إن معلومات تسمح باختطاف المهندس ضرار أبو سيسي في ظلمة الليل من داخل 
قطار يشق طريقه نحو كييف في أوكرانيا أو توجيه ضربة موت من الجو على قافلة شاحنات تندفع في 

نية، ولكن، استدركت المصادر عينها، رغم المساعي الكبيرة، فان أحدا من مخططي الصحراء السودا
وزعمت المصادر . سالح بكميات كبيرة ما زال يتدفق نحو قطاع غزة: العمليات ال يوهم نفسه

اإلسرائيلية، التي وصفتها الصحيفة بالمطلعة جدا أنّه في إطار استخالص الدروس من حملة الرصاص 
ستوعبت حماس بأن عليها أن تحصل على سالحٍ إستراتيجي، يزيد ردع الحركة في وجه المصبوب، ا

 حاولت حركة ٢٠٠٩) يناير(وفور الحملة، في كانون الثاني . التفوق التكنولوجي للجيش اإلسرائيلي
  .حماس، بتنفيذ عمليات تهريب ضخمة ألسلحة إيرانية إلى داخل القطاع

التي تصل الى غوش دان، التي تعتبر عصب ) فجر(، بما فيها صواريخ وأردفت أن الوسائل القتالية
الدولة العبرية، أرسلت إلى السودان ومن هناك كان يفترض أن تنقل غالى سيناء ومن ثم إلى غزة، ولكن 
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قافلة الشاحنات، التي شقت طريقها في الصحراء السودانية تعرضت للهجوم من الجو ودمرت تماما، 
  . الهجوم فقط بعد نحو مرور ثالثة أشهر، وعزته المصادر لسالح الجو اإلسرائيليوكشف النقاب عن

 تمت ٢٠١٠من العام ) يناير(فإنّه بعد سنة بالضبط، في كانون الثاني ' معاريف'وبحسب تقرير صحيفة 
محمود المبحوح، الذي كان يعتبر رئيس شبكة . تصفية الحساب مع المسؤول عن عملية التهريب إياها

  .هريب السالح في حماس، صفي في غرفته في فندق في دبيت
واعترفت المصادر أنّه بعد نحو أسبوعين أذهلت شرطة دبي العالم بنشرها شريط فيديو لكاميرات 
الحراسة التي توثق خلية المغتالين وتفاصيلهم، وفي هذه العملية، قالت الصحيفة، تم تحميل الموساد 

  .المسؤولية عن تنفيذ عملية اغتيال الشهيد المبحوح) سرائيليةاالستخبارات الخارجية اإل(
وساقت الصحيفة قائلةً إنّه في الهجوم الذي نفذ قبل أسبوعين في السودان، هكذا حسب المصادر األجنبية، 

هنا أيضا هاجمت طائرات داخل . يمر خط خيالي بين قصف قافلة السالح وبين تصفية المبحوح
  .لمرة يدور الحديث عن إحباط مركزالسودان، ولكن هذه ا

فادت بان هدف التصفية كان المسؤول عن جهاز التسليح في ) العربية(ولفتت الصحيفة إلى أن فضائية 
إحباط مركز كهذا يحتاج إلى مستوى استخباري دقيق أكثر بكثير . حماس، والذي يعتبر خليفة المبحوح

ص، زادت المصادر، من الجو كان أصعب، وكان يحتاج مما يحتاج إليه قصف القافلة، كما أن التشخي
وقالت الصحيفة أيضا إنّه قبل نحو شهرين وصلت الذراع الطويلة . اغلب الظن الى مساعدة من األرض

اختفى في أوكرانيا ) فبراير( شباط ١٩إلسرائيل مرة أخرى إلى غياهب الذراع العسكرية لحماس، ففي 
وبعد عدة أسابيع من . سي، نائب مدير محطة توليد الطاقة في غزةالمهندس الفلسطيني ضرار أبو سي

الئحة االتهام ضده، التي كشف النقاب قبل . التعتيم اإلعالمي تبين أن أبو سيسي معتقل في إسرائيل
أسبوعبن، تبين أن المهندس المخطوف تبوأ منصبا مركزيا في جهاز إنتاج الصواريخ في حماس وأقام 

  . العسكرية العليا لحركة حماسعالقات مع القيادة
فضالً عن تلك القضايا، أضافت الصحيفة العبرية، بقيت أحداث أخرى أكثر غموضا، وال سيما بسبب 

، قبل شهر ٢٠٠٩) ديسمبر(هكذا، مثال، في كانون األول . انعدام رغبة حماس في كشف مدى إصابتها
محافل أمن فلسطينية ادعت في حينه بأن . من تصفية المبحوح وقع انفجار في حافلة سياح في دمشق

الحافلة أقلّت نشطاء من الحرس الثوري اإليراني ونشطاء حماس من غزة، خرجوا لتدريبات عسكرية 
في انفجار الحافلة قتل خمسة من رجال الحرس الثوري وثالثة نشطاء من حماس، ولكن . في الخارج

  .دمشق، وطهران وغزة حافظوا على تعتيم تام
 المصادر اإلسرائيلية أنّه بالتوازي مع الحمالت االستخبارية، عمل الجيش اإلسرائيلي وهنا وأوضحت

بدرجة انكشاف أعلى على شكل فعالية مسار التهريب البحري، إذ أنّه قبل عدة أسابيع سيطر سالح 
والتي حملت صواريخ شاطئ بحر متطورة وأجهزة رادار ) فكتوريا(البحرية على سفينة الشحن 

  .منظمات في غزةلل
التقدير هو أن فكتوريا خططت إلنزال السالح في سيناء ومن هناك ينقل برا إلى قطاع غزة، ولكن رغم 

إرسالية صواريخ . الجهود الكبيرة، والتي تكاد تكون في كل جبهة ممكنة، واصلت حماس عملية تسلحها
. إرساليات أخرى وجدت طريقها إلى غزةاألولى وان كانت ُأبيدت في الصحراء السودانية، إال أن ' فجر'

فقبل نحو سنة اعترف اللواء عاموس يدلين، رئيس شعبة االستخبارات في حينه بأن حماس تملك 
كم، تصل إلى أطراف غوش دان، وخلصت المصادر األمنية اإلسرائيلية إلى القول ٦٠صواريخ لمدى 

  .جارب باتجاه البحر، على حد تعبيرهاإنّه منذئذ نجحت حماس في زيادة المدى بل ونفذت عدة ت
  ٤/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  نتنياهو يطالب عباس بإلغاء اتفاق المصالحة مع حماس .١٧
دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  نظير مجلي- تل أبيب

وذلك قبل يوم من الموعد المقرر ) حماس(مية إلى إلغاء اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة اإلسال
  .لتوقيعه

وقال نتنياهو في بيان بعد اجتماع مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في السالم بالشرق األوسط 
  .»أدعو أبو مازن إلى إلغاء االتفاق مع حماس فورا واختيار سبيل السالم مع إسرائيل«: توني بلير

وأشارت إلى إدانة حماس . تفاق الذي أعلن األسبوع الماضي سيخرب جهود السالموتقول إسرائيل إن اال
وقال . لقتل أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة على أيدي القوات األميركية على أنها سبب لبواعث قلقها

الم كيف يمكن التوصل إلى س. االتفاق بين أبو مازن وحماس يوجه ضربة شديدة لعملية السالم«نتنياهو 
  .»..مع حكومة يدعو نصفها لتدمير إسرائيل بل ويشيد بأسامة بن الدن

  ٤/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  موفاز يدعو لتصفية قادة المقاومة الفلسطينية .١٨

دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية اإلسرائيلية شاؤول موفاز، حكومة االحتالل إلى استهداف 
، وذلك عقب اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في باكستان على أيدي قادة الفصائل الفلسطينية
  . قوة كوماندوس أمريكية

إن القضاء على بن الدن يدل على أن الواليات المتحدة تبنت :" ونقلت إذاعة االحتالل عن موفاز قوله
لتي تم تبنيها بعد مقتل التي تقوم على استهداف قادة التنظيمات اإلرهابية وا) إسرائيل(استراتيجية 

  ". ١٩٧٢الرياضيين اإلسرائيليين خالل األلعاب األولمبية التي جرت في ميونيخ عام 
إذا استمرت المحاوالت الرتكاب هجمات "، مهدداً أنه "إن هذه االستراتيجية قد أثبتت نجاعتها" :وأضاف

لموا بأنهم يشكلون هدفًا ضد أهداف إسرائيلية من قطاع غزة فيتعين على قادة حركة حماس أن يع
  .، حسب قوله"للتصفية وأن هذا األمر يحظى بالشرعية المطلقة

  ٣/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  قسوة االسد ستعجل بسقوطه: باراك .١٩

اعتبر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ان نظام الرئيس السوري بشار االسد : القدس ـ ا ف ب
  .التي يقمع بها حركات االحتجاج' القسوة'محكوم عليه بالزوال بسبب 

اعتقد ان االسد يقترب من الدرجة التي سيخسر 'وقال باراك االثنين للقناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي 
كما تتضاءل فرصه للخروج . ان قسوته توقع المزيد من القتلى وتضعه في مازق. فيها شرعيته الداخلية

  .'منه
ربما . اراقة الدماء ال اعتقد انه سيتمكن من استعادة شرعيته) االسد(وقف حتى اذا ا'واضاف باراك 

يتمكن من النهوض لكنه، من وجه نظري، لن يكون الشخص نفسه، واعتقد ان قدره يسوقه الى االنضمام 
  .العربية' لباقي زعماء الدول الذين اطاحت بهم الثورات

ال اعتقد ان بامكان اسرائيل ممارسة اي 'اع بحذر وردا على سؤال عن رد فعل اسرائيل، قال وزير الدف
اعتبر  و.'ومن ثم من االفضل ان نبقى قليال خارج كل ذلك. تاثير كان على مجرى االحداث في سورية

العملية التي بدات في سائر ارجاء (...) ليس على اسرائيل ان تفزع من امكانية استبدال االسد 'باراك انه 
  .'وتبعث اماال على المدى البعيدالشرق االوسط واعدة جدا 

  ٤/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  نتنياهو يؤجل مشاريع استيطانية في القدس عشية زيارته لواشنطن .٢٠
أكدت وزارة الداخلية اإلسرائيلية أمس، أنها تلقت أمرا من مكتب رئيس :  برهوم جرايسي-الناصرة 

استيطانية ضخمة في القدس المحتلة، األمر الذي الوزراء بنيامين نتنياهو لتجميد البحث في مخططات 
  .فسرته مصادر إسرائيلية بأن نتنياهو ليس معنيا بأي صدام مع الواليات المتحدة قبل سفره إليها

ونُشرت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، أن مكتب نتنياهو طلب من لجنة التنظيم والبناء في بلدية االحتالل 
بحث في مشروعين استيطانيين في القدس المحتلة، بعد أن بادر قبل نحو ال" تجميد"في القدس المحتلة 

ثالثة أسابيع إلى تجميد أربعة مشاريع أخرى في المدينة، تزامن البحث فيها مع زيارة الرئيس اإلسرائيلي 
  .شمعون بيرس إلى الواليات المتحدة

ته المرتقبة إلى الواليات المتحدة وربطت الجهات اإلسرائيلية طلب نتنياهو تجميد هذه المشاريع، بزيار
، التي سيلقي خاللها خطابا أمام الكونغرس األميركي، وال )مايو(في العشرين من الشهر الحالي أيار 

يعرف بعد ما إذا سيلتقي الرئيس األميركي باراك أوباما، كما أنه سيشارك في المؤتمر السنوي للوبي 
  ".إيباك"األميركي اليهود اليميني 

  ٤/٥/٢٠١١،  عمانالغد،
  
  المصالحة ضربة لعملية السالم : دان مريدور .٢١

من التقارب الحاصل بين فتح وحماس، " دان مريدور"حذر وزير شؤون االستخبارات الصهيوني : القدس
  .، على حد زعمه"هذا األمر قد يوجه ضربة مؤلمة لعملية السالم"قائالً إن 

ها في انهاء النزاع مع دولة الكيان أو الوقوف مع حركة ودعا مريدور السلطة الى االختيار بين رغبت
  .حماس في صف واحد

  ٣/٥/٢٠١١، الرسالة، فلسطين
  
  "إسرائيل"يجابية تخدم مصلحة إاتفاق المصالحة الفلسطيني فرصة : اإلسرائيليةالخارجية  .٢٢

إسرائيل اليوم، األربعاء، توصيات بشأن سياسة " هآرتس"تضمن تقرير داخلي وسري، نشرته : القدس
ويعتبر التقرير أن هذه الخطوة الفلسطينية بالذات فرصة . حيال إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية

كما يتضمن التقرير توصيات تتعارض مع ما يطرحه . استراتيجية إيجابية من الممكن أن تفيد إسرائيل
ذي سيتم التوقيع عليه اليوم، بنيامين نتانياهو في األيام األخيرة بشأن اتفاق المصالحة الفلسطينية ال

  .األربعاء، في القاهرة
الخطوة الفلسطينية ليست خطرا أمنيا فقط، وإنما فرصة استراتيجية لخلق تغيير "وبحسب التقرير فإن 

حقيقي في الساحة الفلسطينية، وأن هذا التغيير من الممكن أن يفيد المصالح اإلسرائيلية على المدى 
  ".البعيد

اءا بحيث يحتد الصراع بين الفلسطينيين بشأن التقرير بأن تتخذ إسرائيلي توجها بنّوتضمنت توصيات 
  .البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية وعدم جاهزية حركة حماس لالعتراف بإسرائيل

ويعتقد معدو التقرير أن التوجه اإليجابي من قبل إسرائيل تجاه الخطوة الفلسطينية سوف يعزز العالقات 
يات المتحدة، وأنه على إسرائيل أن تعمل كالعب ضمن مجموعة وأن تنسق مع اإلدارة مع الوال

األمريكية الرد على حكومة الوحدة الفلسطينية، األمر الذي يعزز دور الواليات المتحدة ويخدم المصالح 
  .اإلسرائيلية

 في هذه المرحلة كما يدعو تقرير وزارة الخارجية إسرائيل إلى توخي الحذر في سياستها وتصريحات
وأنه يجب أن يكون الرد اإلسرائيلي على تشكيل حكومة وحدة . الحالية قبل المصادقة على االتفاق



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ٢١٣٥:         العدد       ٤/٥/٢٠١١ األربعاء :التاريخ

فلسطينية مدروسا ويأخذ بالحسبان ضرورة مواجهة النوايا الفلسطينية بشأن طلب االعتراف الدولي 
  .سبتمبر القادم/ ولبالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيل

كما يتضمن التقرير عدة توصيات أخرى أولها مواصلة التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية التي تعتبر 
ويدعو التقرير أيضا إلى أن تطالب إسرائيل ". اإلرهاب"مصلحة إسرائيلية وأدت إلى تراجع حاد لـ

  .ة الجديدةالمجتمع الدولي بوضع معايير مفصلة بشأن الحكومة الفلسطيني
ويقترح التقرير أيضا إيفاد بعثة إلجراء محادثات في القاهرة من أجل تعزيز التنسيق مع الحكومة 

  .المصرية المؤقتة
  ٤/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   عقب تعزيز أوباما شعبيته بقتل ابن الدنالواليات المتحدة تخشى ضغوط "إسرائيل: "يديعوت .٢٣

عربت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس الثالثاء عن خشيتها أ: الناصرة ـ زهير أندراوس
من أن يصعد الرئيس األمريكي باراك أوباما، بعد ازدياد شعبيته بسبب مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 

  .١٩٦٧بن الدن، الضغوط التي يمارسها على إسرائيل كي توافق على إقامة دولة فلسطينية في حدود 
، نقالً عن المصادر ذاتها، أنّه وفقاً لتقديرات هذه المصادر نفسها فإن 'يديعوت أحرونوت'حيفة وأفادت ص

أوباما ربما سيسعى اآلن، بعد الهجمات العسكرية التي شنها على ليبيا، وبعد القضاء على بن الدن، ألن 
كي تقدم تنازالت يثبت أنه ليس مناهضاً لإلسالم، وقد يدفعه ذلك إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل 

وأشارت المصادر أيضا إلى أن ثمة احتماالً قوياً ألن يطرح أوباما على العالم خطته . سياسية للفلسطينيين
 الفلسطيني قبل الخطاب المقرر لرئيس الحكومة اإلسرائيلية -السياسية بشأن تسوية النزاع اإلسرائيلي 

  . الحالي) مايو(ر أيا٢٤بنيامين نتنياهو في الكونغرس األمريكي في 
  ٤/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  األمم المتحدةإلى تعد حماس حركة إرهابية وتشكوها  "إسرائيل" .٢٤

تقدمت الحكومة اإلسرائيلية بشكوى إلى األمم المتحدة ضد حركة حماس تقول :  نظير مجلي- تل أبيب
ة بن الدن، تؤكد أنها حركة فيها إن تصريحات قادة الحركة ضد تصفية زعيم تنظيم القاعدة، أسام
ولذلك، فإن المصالحة تضر . إرهابية وأن المصالحة بينها وبين حركة فتح، لم تنبع من تغيير في مواقفها

وفي الوقت نفسه، تجاهلت الرسالة اإلسرائيلية موقف . بعملية السالم وتهدد ما تم بناؤه في هذه العملية
  .ية التصفيةالسلطة الفلسطينية الرسمي، الذي بارك عمل

وقد أرسل مندوب إسرائيل الدائم لدى األمم المتحدة، ميرون رؤوبين، نص تصريحات هنية إلى األمين 
العام بان كي مون، وقال إن تصريحات هنية تدل على أن حماس هي حركة إرهابية تشجع العمليات ضد 

  . ميةالمدنيين األبرياء وتعتبر بن الدن شهيد حركة المقاومة العربية واإلسال
إسرائيل ليست «: واستند رؤوبين إلى هذه التصريحات ليبرر رفض إسرائيل المصالحة الفلسطينية قائال

مستعدة للحوار مع حركة كهذه إال إذا انعطفت بشكل جذري في مواقفها واعترفت بإسرائيل وألغت البند 
ل واعترفت باالتفاقات األساسي في ميثاقها الداعي لتدمير إسرائيل وقررت وقف العنف ضد إسرائي

إن تصريحات رئيس حكومة حماس «: وأضاف. »الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
برهان جديد على أن المصالحة مع حركته أمر مقلق، ليس إلسرائيل فحسب، بل لكل من يرفض 

  .»اإلرهاب في العالم
  ٤/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  "بن الدن"نتنياهو وحماس هما الخاسران من موت : سرائيلياإلتليفزيون ال .٢٥
 يبدو أن هناك طرفين : قال أودي سيجل المحلل السياسي في القناة الثانية بالتليفزيون اإلسرائيلي:السبيل

من الخاسرين حتى اآلن من غياب بن الدن، األول هو رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ألن وضع الرئيس 
 ٤، وفرصته للبقاء في الحكم 'بن الدن'مريكا سيتعزز أكثر بعد القضاء على أوباما في سدة الحكم بأ

سنوات أخرى صارت أكبر، وأن على نيتانياهو أن يستوعب ذلك منذ اآلن وأال يراهن على ذهاب 
أما الخاسر الثاني فهو حركة حماس، حيث ستستخدم إسرائيل تصريحات هنية في القول للعالم . أوباما

ه ال فرق بين أسامة بن الدن وبين حماس، وأن إسرائيل ستواصل حربها ضد حماس ولألمريكيين إن
  .باعتبار أنه ال فرق بينها وبين القاعدة

  ٣/٥/٢٠١١، السبيل، عمان
  
  للخدمة الوطنية اإلسرائيلية ارتفاع عدد الشبان العرب الذين يتجندون: معاريف .٢٦

تفاعا بنسبة الشبان العرب في الداخل الذين في موقعها على الشبكة ار" معاريف"بين تقرير نشرته 
  ".الخدمة المدنية/ الخدمة الوطنية اإلسرائيلية"يتجندون لما يسمى بـ

، فقد تم "الخدمة الوطنية اإلسرائيلية"، التي قامت بفحص موضوع التطوع لـ"شلوميت"وبحسب جمعية 
  .في عدد المتطوعين من الشبان العرب% ٢٠تسجيل ارتفاع بنسبة 

من المتطوعين في الجمعية هم % ٢٣، حايا شموئيل، قولها إن "شلوميت" عن المديرة العامة لجمعية ونقل
ولم يتضمن التقرير أية معطيات بشأن عدد المتطوعين العرب، إال أنه استنادا إلى . من الشبان العرب

  ".ليةالخدمة الوطنية اإلسرائي"تقارير سابقة فإن ارتفاعا يتواصل في عدد المتجندين لـ
  ٣/٥/٢٠١١، ٤٨موقع عرب 

  
  في الواليات المتحدة" جي ستريت"اليمين اإلسرائيلي يسعى إلى القضاء على حركة  .٢٧

، وهو تجمع يميني يقوده رئيس كتل االئتالف »اللوبي البرلماني من أجل أرض إسرائيل«قرر : تل أبيب
مة الليبراليين اليهود في ، وهي منظ»جي ستريت«الحاكم، زئيف ألكين، إطالق حملة لتصفية حركة 

وتوجه إلى رئيس الدولة العبرية، شيمعون بيريس، . »تنظيم معاد إلسرائيل«الواليات المتحدة، ألنها 
   .إللغاء اللقاء المزمع عقده مع قادتها

  ٤/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  الحفريات وصلت أسفل األقصى : الشيخ رائد صالح .٢٨

حذر الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضـي المحتلـة             : رائد أبو جراد   -الرسالة نت   
 من الحفريات الجديدة التي تهدد المسجد األقصى المبارك، مبينا أن الحفر يجـري دون توقـف                 ٤٨عام  

وأكد أن أهالي مدينة القدس يبلغوه يوميا بسماع أصوات لحفريات أسفل منازلهم المحيطـة      .أسفل المسجد 
بالمسجد األقصى، مشيرا إلى أن كل العمليات التي يقوم بها االحتالل تحت األقصى مشينة وآخرها يتمثل                

  .في إطالق قذيفة مضيئة سقطت في ساحة األقصى  قبل أيام واألمر موثق لديهم
الل تصريحات متلفزة مساء اليوم الثالثاء أن شبكة األنفاق الصهيونية الجديدة وصـلت  وأوضح صالح خ 

  .أسفل األقصى تماماً، منبها إلى أن تراكم هذه الحفريات يشكل خطراً على أساسات المسجد األقصى
عالم وأشار رئيس الحركة اإلسالمية إلى أن االحتالل بات يسمح بوفود أجنبية من جنسيات مختلفة حول ال               

االحتالل يجوب ببعض هذه الوفود داخل األنفاق تحت األقصى،         "بالدخول إلى المسجد األقصى، موضحا      
  ".ويزعم لهم وجود كنيس لليهود وأن القدس ليست بأرض إسالمية
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الصهاينة يعتبـرون أن    :"وأكد أن االحتالل ربط بين قضيتي تهويد القدس وبناء الهيكل، مستطرداً بالقول             
  ".س ال يكتمل إال ببناء هيكلهم المزعومتهويد القد

الصهاينة يحاولون تهويد القـدس     " :وفيما يتعلق بعزل األقصى عن باقي أحياء مدينة القدس، قال صالح          
  .القديمة وكل البيوت المحيطة بالمسجد األقصى كي يبقى معزوالً في بؤرة استيطانية

  ٣/٥/٢٠١١، الرسالة، فلسطين
  
   تدنيس قبر يوسفةحاولم بعدمواجهات و.. مصلى مستوطنون يحرقون :نابلس .٢٩

 النار في مصلى وا أضرم يهودنيمستوطن، أن وكاالتنقالً عن ال ٤/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، نشرت 
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن .  نابلس مدينةصغير في قرية حوارة في

تسهار قرب نابلس واقتحموا قرية حوارة وأقدموا على مجموعة من المستوطنين خرجت من مستوطنة ي"
  ." أضرار بهإلحاقإضرام النار في مصلى المدرسة بالقرية ما أدى إلى 

 في نابلس مواجهات مع عشرات "قبر النبي يوسف"أثارت محاولة قطعان المستوطنين اقتحام وبالمقابل، 
واعتقل جيش االحتالل طفلين . ارات ترافقهم إلى تكسير زجاج سيأدىالشبان الذين رشقوهم بالحجارة ما 

  .من مخيم بالطة القريب من نابلس على خلفية المواجهات
 المفتي العام ، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٤/٥/٢٠١١القدس العربي، لندن، وذكرت 

مستوطنين الثالثاء للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس اإلفتاء األعلى محمد أحمد حسين أدان حرق 
  .المصلى اإلسالمي التابع لمدرسة حوارة الثانوية للبنين

  
  ٤٨ ـ التعليم في مناطق ال"صهينة" تعمل على "إسرائيل" .٣٠

 اإلسرائيليةقالت رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي هالة اسبنيولي إن وزارة المعارف : ).ب.ف.ا(
من معرفة تاريخهم في ) ٤٨في (يمنع العرب "وأضافت . "عربيةصهينة المناهج التعليمية ال"تعمل على 

وأشارت . "حين يلزمون بتعلم التاريخ اليهودي وتاريخ الصهيونية والمحرقة ودراسة الشعراء الصهيونيين
كانت تدرس طوال الوقت ضمن تاريخ الصهيونية، لكن الجديد أنها ) المحرقة(الهولوكوست "إلى أن 

وقالت اسبنيولي ان جهاز الشاباك . "من امتحان التاريخ للثانوية العامةأصبحت مادة إلزامية ض
  ."مسؤول عن تعيين المعلمين، والوزارة مسؤولة عن المناهج لصهينة المجتمع العربي "اإلسرائيلي

ن مضامين إ"وقال أيمن اغبارية األستاذ المحاضر في جامعة حيفا والباحث في السياسات التربوية 
 معنية بالتجهيل والتقسيم، وعلينا كفلسطينيين "إسرائيل"وأكد أن . "سية للعرب صهيونيةالمناهج المدر

  .المشاركة في إنتاج المناهج ألنها تخص أوالدنا ومجتمعنا
  ٤/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  منع الشيخ صالح من دخول جامعة حيفا .٣١

نية في جامعة حيفا اإلسرائيلية أمس، الفلسطي" اقرأ"قال بيان صادر عن كتلة :  برهوم جرايسي-الناصرة 
إنها تلقت بالغا من إدارة الجامعة، يرفض طلبها استقبال رئيس الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية 

 الشيخ رائد صالح، إللقاء خطاب أمام الطلبة العرب في الجامعة األسبوع ٤٨الناشطة بين فلسطينيي 
  ".أوقعت أحداث عنف"ة المقبل، بزعم أن زيارته السابقة إلى الجامع

  ٤/٥/٢٠١١الغد، عمان، 
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   جريحاً في غزة الشهر الماضي٨١ شهيداً و٢٣ .٣٢
 جرحوا، في ٨١ فلسطينياً استشهدوا، و٢٣ والطوارئ في غزة أن لإلسعافأعلنت اللجنة العليا : غزة

إحصائي، وأوضحت اللجنة في تقرير  .عمليات إطالق نار وقصف نفذتها قوات االحتالل الشهر الماضي
إبريل بلغ أربعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي / نيسانأن عدد الشهداء خالل 

 .وأشارت إلى أن بين الشهداء طفلين وأربعة مسنين، باإلضافة إلى امرأة وابنتها. شهدت استشهاد ستة
  .ن العام الماضي أعداد المصابين وصلت إلى ثمانية أضعاف مقارنة بنفس الفترة منوقالت إ

  ٤/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  ٧٠٠ معدل حاالت اعتقال األطفال سنوياً تبلغ :قراقع .٣٣

 ،ريتشارد فولكلعيسى قراقع الفلسطينيين  والمحررين األسرى كشف تقرير قدمه وزير شؤون :عمان
 أن معدل حاالت ،مبعوث األمم المتحدة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة

من األطفال األسرى تعرضوا % ٩٥ وهي في تصاعد مستمر، وأن ٧٠٠ تبلغ اعتقال األطفال سنوياً
للتعذيب والمعاملة الالإنسانية خالل اعتقالهم واستجوابهم وحوكموا على اعترافات انتزعت منهم تحت 

  .الضغط والتهديد
  ٤/٥/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  لحقوق الصحافيين الفلسطينيين العام الماضي انتهاكاً ٢٨٠ .٣٤

، )٢٠١٠( انتهاكا لحقوق الصحافيين العام الماضي٢٨٠ رصدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، :رام اهللا
وفي .  غزة وقطاع الغربية، والباقي ارتكبته أجهزة األمن في الضفة"إسرائيل" انتهاكا ارتكبتها ١٧٩منها 

 لحرية الصحافة، قالت النقابة إن أجواء المصالحة تؤكد أهمية وحدة بيان لمناسبة اليوم العالمي
  .الصحافيين وتعزيز الثقة بهم كصوت نزيه وموضوعي

  ٤/٥/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  ة تفريق تظاهرة لحزب التحرير تضامناً مع المحتجين في سوري:غزة .٣٥

اء حزب التحرير اإلسالمي في  غزة أمس الثالثاء، تظاهرة لنشطقطاعفرقت أجهزة األمن في : ).أ.ب.د(
وذكر الحزب، في بيان صحفي، أن عناصر أمن الحكومة منعوا بالقوة  .غزة لمناصرة الشعب السوري

. " ضد ما يرتكبه النظام الحاكم فيهاةتضامنا مع أهل سوري"خروج التظاهرة التي أعلن الحزب تنظيمها 
 خلفية تنظيم التظاهرة وواصل احتجازهم وقال إن أمن الحكومة كان استدعى عدداً من عناصره على

، مطالباً حركة حماس بتقديم مصلحة األمة "منع التظاهرة بالقوة"واستنكر الحزب . بغرض عرقلتها
  . على مصالحها الحزبية والخاصة" ضد نظامهاةالتي تقتضي الوقوف مع أهل سوري"اإلسالمية 

 ٤/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  

  غير مهم في سبيل إنهاء االنقسام:  يخشون خفض رواتبهمة السلطة الفلسطينيموظفو .٣٦
يخشى موظفو السلطة الفلسطينية خفض رواتبهم هذا الشهر بعد أن أوقفت :  محمد السعدي-رام اهللا 

لكن يعتقد . حماس  على اتفاق الوحدة بين حركة فتح وحركة تحويل إيرادات الضرائب رداً"إسرائيل"
  .ين فتح وحماس يستحق الثمن إذا كانت النتيجة هي قيام الدولة الفلسطينيةكثيرون أن االتفاق المفاجئ ب

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هذا القلق ليس له أساس ألن أي حكومة فلسطينية جديدة سيتم تشكيلها 
ويقول رئيس الوزراء سالم فياض إن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من دفع الرواتب ما لم . من مستقلين
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 وقال للصحافيين االثنين إنه سيتعين على الحكومة التي تعتمد ، أبريل/ عن إيرادات نيسان"إسرائيل"تفرج 
  . ألف شخص١٥٥على المساعدات الحصول على قروض لدفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 

مانحة  للرواتب، وحث فياض الدول العربية ال مليون دوالر شهريا١٨٠ًوتحتاج السلطة الفلسطينية إلى 
 بلغت وقدمت البنوك الفلسطينية قروضاً .للمساعدات لسداد المبالغ المتأخرة لتعويض العجز في الميزانية

  . مليون دوالر لموظفي الحكومة في السنوات القليلة الماضية لسداد تكاليف شراء منازل وسيارات٣٠٠
  ٣/٥/٢٠١١وكالة رويترز، 

  
  ربية سيحضرون مؤتمر فلسطينيي أوروباقيادات فلسطينية ومتحدثون عن الثورات الع .٣٧

 أعلنت اللِّجان المنظمة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا التاسع، أن إقبال الوفود على المشاركة :)ألمانيا(فوبرتال 
في أعمال المؤتمر سجل تزايداً ملحوظاً في األيام األخيرة، بينما تتواصل االستعدادات للحدث الضخم 

مايو الجاري، والذي سيؤمه آالف الفلسطينيين من شتى / ا في السابع من أيارالذي يلتئم في غرب ألماني
 يستضيف حشداً من القيادات الفلسطينية  المؤتمروأوضحت اللجان أن. أرجاء القارة األوروبية

  . والشخصيات العامة، كما يتميز مؤتمر هذا العام بمشاركة فاعلة لممثلين عن الثورات والشعوب العربية
  ٣/٥/٢٠١١ برس، قدس

  
  لن نسمح ألي كان بأن يحتكر ملف الالجئين وردنيأمن وطني أالقضية الفلسطينية قضية : البخيت .٣٨

بالنـسبة لنـا فـي      ,  قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان القضية الفلسطينية         :   بترا  -عمان  
قـضية  : بالدرجة األولى, ب وإنما هي مجرد قضية قومية عادلة وحس    , ليست وال يجوز أن تكون    , األردن

  ـة              , أمن وطني أردنية أردنية وسياسـية وطنيمن الملفات التي تشكل أولوي وفـي  .. يرتبط بحلها عدد
  .مقدمتها القدس والالجئون

كّل الجهود والمـساعي لتـأمين      , بقيادته الهاشمية المبادرة  , كما اكد رئيس الوزراء ان األردن سيواصل        
وفـق قـرارات الـشرعية الدوليـة        , لعربي والدولي للفلسطينيين في سبيل إقامة دولتهم المنشودة       الدعم ا 

ولن نسمح  "إقرار الحّل العادل لملف الالجئين      , وقبل أي اعتبار  , وبما يضمن , ومرجعيات العملية السلمية  
, والالجئون الفلـسطينيون . طنيهافالدولة األردنية هي من يمثّل موا    ; ألي كان بأن يحتكر تمثيل هذا الملف      

  ".جزء من الدولة األردنية, في غالبيتهم
القاهـا  " مستقبل القضية الفلسطينية في اقليم متحول       "جاء حديث رئيس الوزراء هذا في محاضرة بعنوان         

  .شؤون الدولية والنادي الدبلوماسيفي نادي الملك حسين بعمان مساء امس امام رئيس واعضاء جمعية ال
وعدم السماح بأي تنازالت    ,  وقال البخيت ان الدولة األردنية القادرة والمؤهلة للدفاع عن حقوق مواطنيها          

ال تقبـل إال بإقامـة      , على حساب الحقوق التاريخية للمواطنين األردنيين من الالجئين       , قد يقدمها أي كان   
 طريق ال تقود إلى تحقيق هذه الغايـة هـي           فإن أي ; وبغير ذلك .. الدولة الفلسطينية وضمان حقّ العودة    

  .طريق ضالل وضياع
واكد رئيس الوزراء ان عالقة األردن مع األطراف المختلفة بما فيها الفلسطينية ليست عالقة عاطفية بل                

وكّل ما يخدم هذه المصالح هو حليـف        " ;هي عالقة سياسية قائمة على اعتبارات المصالح األردنية العليا        
بغض النظـر عـن نوايـاه       , هو في الخندق المعادي   , كّل من يحاول التفريط بهذه االعتبارات     و, لألردن

  " .ومشاعره 
 واشار البخيت الى انه وبالرغم ان التحوالت الكبرى والمداهمة على الساحة العربية ومع بروز تحديات               

لمركـزي وهـو القـضية      وعلى حساب الملـف ا    , أعادت ترتيب أولويات أكثر من دولة عربية      , جديدة
يفتح الطريق أمام إعادة الوحـدة للـصف   , الفلسطينية اال ان بوادر نجاح الفلسطينيين بعقد اتفاق مصالحة  

وهو ما مـن    .. الفلسطيني ويبشّر بإرادة تجاوز حالة االنقسام التي ألحقت ضرراً بالغا بالقضية الفلسطينية           
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متعلقة بالشرعية الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني فـي  شأنه أن يسقط أحد أبرز الذرائع اإلسرائيلية ال     
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

وبشان مسألة االعتراف بدولة فلسطينية وطرحه على مجلس األمن في أيلول القـادم اكـد البخيـت ان                  
, لفلسطينياألردن يدعم وبقوة الجهود الدولية إلعالن الدولة الفلسطينية التي تلبي آمال وتطلعات الشعب ا             

هي الدولة  ; وباألساس, وتكون على أساس واضح ومحدد من الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية          
  .وتبدأ من التمسك المبدئي بالحّل العادل لمسألة الالجئين, التي تؤكد حق العودة

  :ط التاليب اضغط على الرا نص المحاضرةولالطالع على
 298664=id_news?php.pages/net.alarabalyawm.www://http  
  

  ٤/٥/٢٠١١، العرب اليوم، عمان
  
  "إيالت" تحمل اسم  وتقدم لطالبها قمصاناً"إسرائيل"تطبع مع األردن مدرسة خاصة في  .٣٩

تـي  "على طلبتها عبارة عـن      " هدايا"في محافظة العقبة    وزَّعت مدرسة أهلية    :  أحمد الرواشدة  - العقبة
  .المدينة اإلسرائيلية المقابلة لمدينة العقبة السياحية" إيالت"مطبوع عليه كلمة " شيرت

وعبَّر . "إيالت"أن هذه القمصان هي هدية تلقتها المدرسة من إحدى الجهات اإلسرائيلية في             " الغد"وعلمت  
  ".تشجيعا على التطبيع"ديد، معتبرا أنَّ ذلك يعد ولي أمر طالب عن غضبه الش

، ارتكبته السكرتيرة، مشددة على أنـه تـمَّ      "خطأ غير مقصود  "مديرة المدرسة بدورها برَّرت الحادثة بـ       
  .، من الطلبة، واستبدالها بأخرى"إيالت"مكتوب عليه " تي شيرت"على الفور سحب كل 

٤/٥/٢٠١١، الغد، عمان  
  
   العام لقوى األمن الداخلي يخشى مناصرة الفلسطينيين للسنّةلمديرا: لبنان .٤٠

 ،تقرير عن التوتّر الذي يـشهده لبنـان  في أعرب اللواء أشرف ريفي، المدير العام لقوى األمن الداخلي،  
  .عن قلقه من إمكان دخول الالجئين الفلسطينيين في النزاع إلى جانب زمالئهم السنّة

٤/٥/٢٠١١، خبار، بيروتاأل  
 
  مصر تحتضن حفل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية اليوم بحضور عباس ومشعل .٤١

تحتضن القاهرة اليوم األربعاء حفل توقيـع الفـصائل         :  صالح النعامي  - غزة –صالح جمعة   : القاهرة
والتنظيمات الفلسطينية على وثيقة المصالحة والوفاق الوطني إلنهاء االنقـسام، والـذي أنجـز برعايـة             

، وقادة الفصائل والتنظيمات،    )أبو مازن (يشارك في االحتفال الرئيس الفلسطيني محمود عباس        و. مصرية
  .وعدد من القيادات الفلسطينية المستقلة

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى إن مصر وجهت الدعوة إلى وزراء الخارجيـة العـرب، ووزراء                
ل األوروبية، وعمرو موسى األمين العام      خارجية الصين وروسيا وتركيا، ووزراء خارجية عدد من الدو        

للجامعة العربية، وبان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، وأكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة                
المؤتمر اإلسالمي، وكاثرين أشتون الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمن فـي االتحـاد األوروبـي،               

  .ية لحضور االحتفالوممثلي المنظمات الدولية واإلقليم
وقال المسؤول المصري إن الفصائل الفلسطينية التي لم توقع على وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء               

  . االنقسام، وقعت أمس الثالثاء بعد أن سجلت مالحظاتها على الوثيقة
 ٤/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  ناء المتزوجات من فلسطينيين توافق على منح الجنسية ألب المصريةالداخليةوزارة  .٤٢
وافق اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، على منح الجنسية المصرية ألبناء المصريات            : إيمان على 

  .المتزوجات من فلسطينيين
، ثـم   "بالروح بالدم نفديك يا شرف    : "استقبل المتظاهرون الخبر بالزغاريد والبكاء وظلوا يرددون هتافات       

لتحرير لمقابلة اللواء محمد وهبة مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجـوازات لتفعيـل             توجهوا إلى مجمع ا   
  .القرار
 مـايو   ٢ تاريخ   ١٢٣١ منحهم الجنسية المصرية بقرار رقم       ىلع ذلك بعدما وافقت وزارة الخارجية       ييأت

  .، وأوصت وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ القرار٢٠١١
  ٤/٥/٢٠١١، اليوم السابع

 
  ي في بيروت يشيد بالمصالحة الفلسطينيةالسفير السور .٤٣

اعلن السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي تأييد بالده للمـصالحة الفلـسطينية الفلـسطينية                 
كما طالب بالتوحد على الحق وقراءة      . واعتبرها عالمة خير، مشيدا بالموقف المصري الذي يبشر بالخير        

وقال في حفل تكريم االسير المحرر الشهيد سيطان الولي ابـن           . باطن االخرين في محاولتهم لزرع الفتن     
مجدل شمس في الجوالن المحتل في مركز توفيق طبارة الـذي نظمتـه الجمعيـة اللبنانيـة لألسـرى                   

وأعلن عن تمسك   . »ان االمور في سوريا تسير نحو االفضل وهي تزداد منعة وقوة          «والمحررين امس،   
كما طمأن الـى ان وضـع       . رض العربية في الجوالن ولبنان وفلسطين     سوريا بموقفها الداعم لتحرير اال    

سوريا قيادة وشعبا متماسك وهي قوية بوحدتها الوطنية، كما أنها غيورة على دماء ابنائها وتالحم شعبها                
  .»مع اشقائه على امتداد الوطن العربي ومع احرار العالم واالشقاء في الدول االسالمية

 ٤/٥/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  غزة في مصر قطاع أمير قطر يبحث إعمار  .٤٤

, ٢٠١١-٥-٣الثالثـاء   , بحث أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خالل زيارة قصيرة إلى مـصر              
استغرقت يوما واحدا، ملف إعمار قطاع غزة، مع المسئولين المصريين ورئيس المجلس األعلى للقوات              

   .المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي
وعبر األمير خالل المباحثات عن سعادته بقرار مصر بفتح معبر رفح، عادا أنه يعكس حرص مـصر                 

  . بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير على تقديم كل عون للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
ـ                  عة أمـام   ورأى أن هذا األمر سيساهم في عملية إعادة إعمار القطاع بما يسهم في توفير فرصـة واس

  . الشركات والعمالة المصرية والعربية للقيام بدورها في هذا الصدد
  ٤/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  الفلسطينية دعم بالده التفاق المصالحة يؤكدمجلس الشورى اإليرانيرئيس  .٤٥

ن أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى اإلسـالمي اإليرانـي عـالء الـدي                
إلـى  » مهر«ونسبت وكالة أنباء    . بروجردي أمس دعم بالده التفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح         

بروجردي أن بالده أعلنت مرارا، وفي مناسبات مختلفة، دعمها لوحدة الفصائل الفلسطينية، معتبـرا أن               
  .»وحدة وتضامن الشعب الفلسطيني المظلوم«اتفاق المصالحة يشكل خطوة مهمة على طريق 

وأضاف أنه نظرا ألن الفصائل الفلسطينية تتطلع إلى أهداف مشتركة، لذا يمكن اعتبـار هـذا االتفـاق                  
  .»خطوة إلى األمام في مواجهة الكيان الصهيوني«
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أميركا والكيان الصهيوني مستاءان للغاية من هذا االتفاق الفلسطيني حتى إنهمـا قطعـا              «ولفت إلى أن    
تبر أن هذا االتفاق الفلسطيني والثورة المصرية يمثالن خطوتين كبيـرتين           واع. »مساعداتهما لحركة فتح  

 .»تقربان الكيان الصهيوني من نهايته«
 ٤/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  الفلسطينية" الوحدة الوطنية"البنك اإلسالمي للتنمية يتعهد بالتعاون مع حكومة  .٤٦

يتخذ من السعودية مقرا له، استعداده للتعـاون مـع          أعلن البنك اإلسالمي للتنمية، الذي      : )فلسطين(غزة  
حكومة الوحدة الوطنية، ودعمه للمهام الوطنية التي سـتتمخض عـن اتفـاق المـصالحة، ولالقتـصاد                 

  .الفلسطيني
جاء ذلك خالل رسالة بعث بها رئيس البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور أحمـد علـي لـرئيس الحكومـة                   

  ".حماس"و" فتح"ية، والذي هنأه فيها باالتفاق الذي جرى بين حركتي الفلسطينية في غزة إسماعيل هن
، )٤/٥(وأكد علي أنه يرتقب وباعتزاز توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة، اليـوم األربعـاء                

  .والتي تعتبر خطوة لنبذ الخالف وطي صفحة االنقسام
وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني الـذي      "لسطيني،  وكشف عن نية البنك اإلسالمي للتنمية دعم االقتصاد الف        

سـيعمل علـى تمكـين االقتـصاد        "، موضحا في الوقت ذاته أن البنك        "عانى من تجاهل العالم لسنوات    
  .، على حد تعبيره"الفلسطيني وإعادة اإلعمار، مما يدخل األمل في قلوب الشعب الفلسطيني

  ٣/٥/٢٠١١، قدس برس
  

  لرئيس صالحيهود اليمن يتظاهرون دعماً ل .٤٧
تظاهر عشرات من يهود اليمن أمس الثالثاء في صنعاء دعماً للرئيس علي عبـداهللا صـالح          )ب.ف  .أ  (

  .الذي يواجه حركة احتجاجات قوية تطالب بتخليه عن السلطة
، ”يهود اليمن يعلنون دعمهم للرئيس والشرعية الدسـتورية       “ورفع المتظاهرون الفتات كتب على إحداها       

وتوقفت المسيرة أمام سفارة الواليات المتحدة      . ”الشعب يريد علي عبداهللا صالح    “افات بينها   كما رددوا هت  
  .٢٠١٣في صنعاء حيث قاموا بتسليم رسالة تؤيد بقاء صالح حتى انتهاء مدة واليته العام 

 ولم يبق منهم حاليـاً سـوى        ،١٩٤٨ ألف يهودي كانوا يعيشون في اليمن قبل العام          ٦٠يذكر أن حوالي    
  .  شخص يسكنون خصوصاً منطقة عمران، شمال العاصمة٤٠٠

 ٤/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  ن تأتي بطريقة لدعم التحرك باتجاه السالمأالفلسطينية يجب  المصالحة: جيفري فيلتمان .٤٨

 ، مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى جيفـري فيلتمـان           قال:  تغريد الرشق  -عمان  
مس في مقر السفارة األميركية عن المصالحة بين حماس         أ لألردن في مؤتمر صحافي عقده        زيارته خالل
. اآلن يجب ان نرى كيف ستؤثر المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح على جهود عملية السالم               "،وفتح

  ".كلنا نتفهم ونقبل فكرة المصالحة
   كن المصالحة يجب ان تأتي بطريقـة لـدعم         البيت السياسي المقسم، ول   "مروا من   ورأى ان الفلسطينيين د

، وانه  في الوقت     "ال في السالم  اننا لم نر حماس حتى اآلن كعضو فع       "، منوها الى    "التحرك باتجاه السالم  
القـضية مفتـاح   "الراهن هناك امتحان حول ما ستعنيه جهود المصالحة لتحقيق السالم، مبينـا ان هـذه        

  ".كية قويةميرأدارة إلالستقرار في المنطقة مع 
  ٤/٥/٢٠١١، الغد، عمان
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  فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في الخريف: ساركوزي .٤٩
الفرنسية تنشر اليـوم،    " االكسبرس"لمح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في مقابلة مع مجلة          أ :باريس

الم خالل الـصيف،    اذا عادت عملية الس   : "وقال .الى ان فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في الخريف        
واذا على  . طراف المعنيين يتفاوضون من دون استعجال برنامجها الزمني       ستقول فرنسا انه يجب ترك األ     

ن فرنسا ستتحمل مسؤولياتها فـي شـأن المـسألة          إيلول ف أ بقيت عملية السالم تراوح مكانها في        ،العكس
  ".الرئيسية لالعتراف بالدولة الفلسطينية

٤/٥/٢٠١١، النهار، بيروت  
  
   تحويل العائدات الضريبية للسلطة"إسرائيل" تبحث في وقف "الرباعية": بلير .٥٠

تباحثت في موضوع وقـف الجانـب اإلسـرائيلي         ' الرباعية'قال مبعوث الرباعية الدولية توني بلير إن        
  .العائدات الضريبية للسلطة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية

ـ   إنه سيعلن غدا، وبشكل مفصل     : مش زيارته مجمع فلسطين الطبي اليوم الثالثاء      على ها ' وفا'وقال بلير ل
  .عن نتائج اتصاالته مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بخصوص الموضوعين

٤/٥/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  
  مة الهايسرى والتوجه لمحكفولك يشيد بالجهود القانونية الدولية حول قضية األ .٥١

أشاد ريتشارد فولك مبعوث األمم المتحدة المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق اإلنـسان فـي                 : عمان
 والتوجه القانوني الى محكمة     ، بالجهود القانونية الدولية التي تبذل حول قضية األسرى        ،األراضي المحتلة 

هـا وزارة األسـرى بالـشراكة        التي تقـوم ب    ،الهاي الدولية لتثبيت المركز القانوني والشرعي لألسرى      
 لكـشف    شـرعياً  وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإلنسان، واعتبر ذلك نضاالً          

  .عدم شرعية االحتالل ومن أجل تحقيق العدالة اإلنسانية
٤/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  ينية ومنظمة التحريرسطينيون ضمن إطار السلطة الفلسطل الفنأمل أن يتوحد :كي مون .٥٢

 أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في بيان عـن أملـه بـأن يتقـدم                   : أ ف ب   -نيويورك  
الوحدة بما يخدم السالم واألمن والالعنف، ضمن إطار السلطة الفلسطينية والتزامـات            "سطينيون نحو   لالف

دفاع اإلسـرائيلي إيهـود بـاراك اتفـاق         نه تناول في اتصال هاتفي مع وزير ال       أ، وقال   "منظمة التحرير 
، وشدد علـى ضـرورة      "أخذ علماً بالقلق االسرائيلي حيال تبعات هذا التفاهم       "المصالحة الفلسطينية وانه    

  .العودة الى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
٤/٥/٢٠١١، الحياة، لندن  

  
  تشكل خطوة باالتجاه الصحيحالمصالحة الفلسطينية : وزير الخارجية الفرنسي .٥٣

خطـوة  "اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه ان المصالحة الفلسطينية تـشكل            :  أ ف ب   -باريس  
، "ينبغي ان تحترم عدداً من المبادئ التي نعتبرها اساسـية         "ن هذه المصالحة    أوأضاف  " باالتجاه الصحيح 

  . والتخلي عن العنف"سرائيلإ"ـفي اشارة الى ان باريس تترقب من حماس االعتراف ب
٤/٥/٢٠١١، الحياة، لندن  

 
 
 



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٢١٣٥:         العدد       ٤/٥/٢٠١١ األربعاء :التاريخ

  بن الدنأسامة  تنديد حماس بقتل  تستنكرميركيةالخارجية األ .٥٤
مـسؤول تنظـيم القاعـدة      ميركية مارك تونر تنديد حماس بقتل       استنكر الناطق باسم وزارة الخارجية األ     

  ".تل وارهابي، ألن بن الدن قا"مشين"ن هذا التنديد إبن الدن قائال أسامة 
٤/٥/٢٠١١، النهار، بيروت  

  
  التقييم اإلسرائيلي للتطورات السورية .٥٥

  عدنان أبو عامر
بما يدور في سوريا من أحداث داخلية خالل األسابيع         ) إسرائيل(انشغلت الساحتان السياسية واألمنية في      

 في شوارع دمشق ودرعـا      القليلة الماضية، وبدا األمر لكل متابع للشأن اإلسرائيلي كما لو أن ما يحصل            
والالذقية إنما يعد شأناً إسرائيلياً داخلياً لكثرة التحليالت والمتابعات والتقييمـات، التـي تناولـت الـشأن        

وحظيـت المواجهـات التـي      ! سياسياً، وعسكرياً، واجتماعياً، وطائفياً   : السوري بجميع تفاصيله الدقيقة   
  . يلية بمختلف أشكالها وتوجهاتهاتشهدها سوريا باهتمام وسائل اإلعالم اإلسرائ

  : ومن األهمية بمكان اإلشارة للنقاط المتعلقة باإلدراك اإلسرائيلي لسوريا القائمة على االعتبارات التالية
  ). إسرائيل(فالتطورات الجارية في سوريا، تمثل تطورات تجري في بلد مجاور لـ: جغرافياً. ١
، برغم االحتماالت القائلة بإمكانية أن تكون بلداً        )إسرائيل(مع  ما زالت سوريا في حالة حرب       : رسمياً. ٢

  . مرشحاً للدخول في اتفاقية سالم معها
تمتلك سوريا ترسانة أسلحة كبيرة، بما في ذلك األسلحة الصاروخية، والرؤوس الحربية الكيمياويـة              . ٣

د اإلسالميين، كما تحذر تـل  ، وإذا وقعت هذه الترسانة العسكرية في ي)إسرائيل(ذات القدرة على ضرب  
  . أبيب، فمن الممكن أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى اندالع حرب شرق أوسطية كبيرة

يوجد ارتفاع متزايد في سقف التساؤالت اإلسرائيلية المتعلقة بما إذا كانت مناشدات دمـشق القائلـة                . ٤
  ! ، وتتمتع بالجاذبيةما زالت سارية المفعول) إسرائيل(بضرورة استئناف محادثات السالم مع 

على مدى السنوات الماضية، ظلت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تطالب الحكومات المتعاقبة بضرورة            . ٥
تلبية نداءات دمشق بإحالل السالم، والسبب في ذلك، إدراكها بأنَّ التوصل إلى اتفاق سالم ناجح معهـا،                 

فرصة إبعادها عن إيران، وضـرب حـزب اهللا         ) إلسرائيل(وإن كان ثمنه إرجاع الجوالن، فإنه سيتيح        
  . وحركة حماس، وهذا أمر سيعزز أهدافها االستراتيجية الكبيرة
السياسي والعسكري، تتابع ما يجري في      : بصورة أو بأخرى، بات واضحاً أن القيادة اإلسرائيلية، بشقيها        

زعزعة استقرار الـبالد هنـاك،      المحافظات السورية بانتباه شديد، خاصة ما يتعلق بأثرها المتوقع على           
ومما يؤكد المخاوف اإلسرائيلية، وفقاً لما ذكرته المحافل البحثية، أن تل أبيب تعرف كيف تتعامـل مـع                  

فـي  " سوريا أخرى "المسئولين السوريين الموجودين في دمشق حالياً، لكنها ال تعرف كيف ستتعامل مع             
 إلى احتمال تصاعد الموقف بصورة دراماتيكية خالل        حال تغير النظام، في ضوء التوقعات التي قد تشير        

  . من الممكن انفجاره في أي وقت" أتون بركان ملتهب"األيام المقبلة، مما سيضعها على 
كل ذلك يعني أن النظام السوري، وفقاً للتقدير اإلسرائيلي، وإن نجح في تهدئة المظاهرات، فلن يـستطيع   

والمناطق األخرى، وربما يصل األمر إلى إمكانية سـقوطه فـي           كبح جماح بقية االحتجاجات في المدن       
  . حال إصراره على التعامل بعنف مع المتظاهرين

لكن األوساط اإلسرائيلية تزعم أن السبب الوجيه لرحيل األسد في هذه اللحظة، قد يكمن في اكتشافه فجأة                 
، وينضم إليهم، وإلى أن يحـصل       أن قسماً كبيراً من الجيش وقوات األمن لديه، يرفض قمع المتظاهرين          

هذا، فمسموح له مواصلة ذات الخطاب، كالوعد باإلصالحات وعدم القلق، وبالتالي فإن أحداً من زعماء               
  . الغرب لن يحرك ساكناً
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وفي ظل المتابعة الحثيثة من قبل المحافل اإلسرائيلية بقلق آلخر التطورات الميدانية في سوريا، فإن تـل                 
ـ      " األسد"من أن الرئيس    أبيب تبدو واثقة     بدأ يضرب بقـوة    " الدومينو""في خطر، ألن مفعول ما وصفته ب

نظام الحكم هناك، بعد أن كسر الشعب حاجز الخوف، وخرج الناس إلى الشوارع، وحطمـوا التماثيـل                 
  . الضخمة، وأضرموا النار في مباني المؤسسات الحكومية الرسمية

ر األمور في سوريا على هذا النحو، سيؤثر لفتـرة طويلـة مـن          وقدرت األوساط اإلسرائيلية أن استمرا    
خصوصاً، ) إسرائيل(انعدام االستقرار، وستكون له آثار بعيدة المدى على الشرق األوسط عموماً، وأمن             

  . والسيما وأن إيران لن تكون من المستفيدين من التطورات الحاصلة في سوريا
 تحاول المفاضلة بين نظام وآخر في المنطقة العربيـة، يبـدو            وفي حين أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية     

الوضع في األحداث السورية مختلفاً ومغايراً، بالنظر إلى الحساسية الدقيقة للدولة السورية، والسيما على              
ـ  -صعيد الموقع الجيو   ، ما يتطلب من األخيرة أن تدير تقييماتها لما يحـصل           )إسرائيل(سياسي، بالنسبة ل

قراءة سليمة للتطورات الداخلية هناك، والمزيد مـن  : ا الشمالية وفق أساسات هامة، تقوم على لدى جارته 
رأس "التأهب األمني، إلى جانب الحوار والتنسيق الوثيقين مع الواليات المتحدة، واألهم من كـل ذلـك                 

  .للفرص التي قد ينطوي عليها الوضع الجديد" مفتوح
  ٢/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ما المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا؟ .٥٦

  نهلة الشهال
ال يمكن إال تأييد المصالحة بين فتح وحماس التي أعلن عن خطوتها األولى في القـاهرة منـذ أسـبوع،                 

. بانتظار التوقيع النهائي على بنودها في القاهرة من جديد في احتفالية يفترض بها تكريس اإلجماع حولها               
هي كل ذلـك    ! ال بأس . الحة مفاجئة، متسرعة، ثنائية، عمومية، إلى آخر المفردات       قد يقال إن تلك المص    

» السلطات«ولكن بداية، فإنهاء حالة القطيعة والصدام بين الفصيلين الفلسطينيين األكبر، صاحبي            . وسواه
 ال يمكن مـن دون ذلـك      : على األرض، يكاد ينتمي إلى الضرورات المنهجية واألخالقية، قبل السياسة         

، ان يأملوا   !)فما بالك باالحتالل اإلسرائيلي، االستيطاني االجتثاثي     (لممثلي شعب يرزح تحت أي احتالل       
تشكلت كل قيادات حركات التحرر والثورات      . بحيازة الشرعية الشعبية، وبالقدرة على ممارسة أي فعالية       

ظل النضال، بقدر متفاوت من     واستمرت صراعاتها السياسية في     . من تيارات متنوعة بل متناقضة أحياناً     
» الحسم«وأما بديل ذلك فهو التصفيات الدموية،       . التوفق في ادارة تلك التناقضات سلمياً، لمصلحة النصر       

كما يقال، التي عرفتها بعض الحركات إبان النضال نفسه وقبل تحقق أهدافه، فيتمكن تيار مـن الغلبـة،                  
ل غالباً ما تجري مراجعة الحدث بعد سنوات، فيـسجَّل          ب. دون أن يعني ذلك أنه على حق أكثر من سواه         

وألن الحسم لم يبـد     ... أن الكثير من االنحرافات بدأت مع تلك اللحظة، والكثير من الخسائر نجمت عنها            
بمتناول أي من الحركتين الفلسطينيتين، ألسباب معقدة قدر تعقيد المسألة الفلسطينية، فليس أمامهما سوى              

  .اهم، وإال التقهقر الشديد، في عيون عدوهم كما في نفوس شعبهمالسعي إلى التف
 إلى تـدهور    - وباألخص اتفاق مكة     -أدى إجهاض التفاهمات العديدة السابقة بعد وقت قليل من إبرامها           

الوضع الذاتي الفلسطيني إلى حد يجعل البعض يحمل القوى الفلسطينية مسؤولية الفـشل فـي إيـصال                 
وذلك غير صحيح بأي منطق أو امتحان، فإسرائيل هي مصدر         . مع إسرائيل إلى التحقق   التسوية السياسية   

فشل ما يقال له العملية السلمية، ألن تل أبيب لم تجد حتى اآلن أسـباباً أو ضـرورات تـدفعها للقبـول                      
 وال. فهي تمكنت من إدارة الوضع الفلسطيني بأقل تكلفة ممكنة ولمصلحتها بالدرجـة األولـى             . بالتسوية

وهو، ذلك التعايش   . ينفي هذا التقدير تعايش إسرائيل مع الخطر المستقبلي الذي تعرف جيداً مبلغ وجوده            
مع الخطر، ال يضيرها، بل هو جزء من عقلية المشروع الصهيوني وحالته النفسية، القائمين على فكـرة                 

  .اتي، مما يختزن معاً عوامل العدوانية وبذور االنتحار الذ»تهديد دائم«وجود 
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ورغم االحباطات السابقة، ثمة ما يستدعي األمل بأن يستقر االتفاق الحالي ويتطور، أو يرسو على حـد                 
أدنى، اقله تجنب االشتباكات العنيفة، الكالمية منها والدموية، وان يسود منطق السعي الدائم إلى تغليب ما                

ولـد قنـوات لتبـادل الـرأي والنقـاش          بمعنى أن ت  . يمكن التفاهم عليه على التناقضات الحادة المتفجرة      
فال السلطة  ! لماذا بشعة؟ ألنها مجانية   . والتوصل إلى تسويات، بدل حالة التنافس البشعة التي كانت قائمة         

  .وال حماس كانتا تدافعان عن مكاسب سياسية متحققة أو ممكنة التحقق، يمكن االعتداد بها
اح، يبقى رهين عدة عوامل، ال بد من االنتقـال إلـى            ولكن اتفاق المصالحة الذي يبدو اليوم بصدد النج       

فهناك وال شك أسباب في المحيط      . تفحصها ومعالجتها حتى تنجز خطواته الالحقة، أو أقله يتحدد مصيره         
العربي سهلت الوصول إليه، وتحديداً المصلحة المصرية في استعادة الملف الفلسطيني كنقطـة ارتكـاز               

  .لنفوذ هذا البلد في المنطقة
وهناك االضطراب السوري المديد الذي يحمل عوامل قلق متعددة، تخص أنصار سوريا ومن يعتمـدون               

فالوضع السوري ليس مرشحاً للحسم السريع فيما لـو         . على دعمها، كما غيرهم، بل حتى إسرائيل نفسها       
لـى كـل    تفككت قدرة النظام على لملمة الموقف، وهو ما يبدو أكثر فأكثر مطروحا، ويفـتح البـاب ع                

مآالت الموقف في سوريا ذات آثار ستكون جوهرية واستراتيجية وبنوية علـى الموضـوع              . االحتماالت
  .الفلسطيني، دون أدنى مبالغة

، المتوقـع أن    ١٩٦٧ثم هناك اإلعالن االممي عن االعتراف بدولة فلسطينية على حدود ما قبل حـرب               
هذا أيضا يطرح تحديات تبدأ من نقطـة أن يبقـى           و. سبتمبر المقبل  /يجري في األمم المتحدة في أيلول     

كما يهول اإلسرائيليون،   » تسونامي«إعالناً رمزياً يضاف إلى تواريخ فلسطين العديدة، أو أن يتحول إلى            
وبين الحالتين، المطروح هو التوظيف السياسي لهذا اإلعالن، وأبرز مقترحاته مـا أدلـى بـه                . كاذبين

مارس الفائت، من خطة أو تصور للمستقبل تقوم على استيعاب اإلعـالن             /نتنياهو في بدايات شهر آذار    
قال وقتها ما معناه، ان لدى الفلسطينيين اليوم ثالثة أربـاع دولـة،             : ذاك لمصلحة المشروع الصهيوني   

وفـي مـنحهم حـق      » دولة«إلى  » السلطة«وأنه ال يمانع في تحويل اسم       . لديهم علَم ورقم اتصال دولي    
، فيفرحون هم، ويسجلون ذلك كإنجـازات       (!)خاصة، وبعض االمتيازات السيادية األخرى    التعامل بعملة   

على طريق التحرر، بينما تحقق إسرائيل التخلص من المسؤولية عن هذه الكتلة البشرية، وتكسب التخلي               
  .عن حق العودة والسيطرة على القدس

ينية؟ ما هي المرجعية السياسية والبرنامجية      إلى ما يستند اتفاق المصالحة الفلسط     : الموضوع األساسي إذاً  
التي يقوم عليها؟ ال يمكن تجنب توضيح هذا وإن بالحدود الدنيا، وال يجدي القول إن الحكومـة المقبلـة                   

فغـداة اإلعـالن عـن    . هذا ال يكفي  . ستكون انتقالية وتقنية، تتولى االعمار والتهيئة لالنتخابات بعد عام        
السيد عباس يقول إنه يحتفظ بالملف السياسي والتفاوضـي،         . ات المتناقضة المصالحة، انفجرت التصريح  

فهل ! وهذا كالم سياسي وليس تقنياً    . والسيد هنية يطالب منظمة التحرير بالتراجع عن اعترافها بإسرائيل        
ـ                ات تُستغل المرحلة االنتقالية لتعريف ما هي المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا؟ فإن تم التوصـل لتوافق

حولها نكون في الجنة، وإن لم يحدث االستقطاب بل حتى الصراع علـى أسـس واضـحة، مفهومـة                   
وهذا كله على الرغم من العصف العربي، أو ربما لكونه سـببا إضـافيا فـي طـرح هـذه                    . مفيدة...و

  .الضرورة
  ٤/٥/٢٠١١، السفير، بيروت
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  المصالحة الفلسطينية طريق السالم العادل .٥٧
  شعلعبداهللا األ. د

المصالحة هي أكبر اختبار لدعاوى السالم التي تتشدق بها إسرائيل إذا أرادت السالم حقا وامـا الـشقاق                  
فهو طريق تصفية القضية وهو ما حللناه باستفاضة في كتابنا الصادر هذا العام حول مخاطر الشقاق بين                 

  .فتح وحماس على مستقبل القضية الفلسطينية
 وقع ممثلو فتح وحماس باألحرف األولى علـى مـذكرة           ٢٠١١) إبريل(ان  في األسبوع األخير من نيس    

تفاهم تسوى الخالفات التي عطلت توقيع حماس على اتفاق المصالحة التي كانـت مـصر قـد أعدتـه                   
وكان هذا الحدث فاتحة خير للجميع واستبشر بـه الفلـسطينيون           . بالتشاور مع كافة األطراف الفلسطينية    

كان االنقسام الفلسطيني آخر مسمار دق في       . كبر فصيلين، بل واشتداد العداء بينهما     الذين سئموا انشقاق أ   
نعش القضية، وضاق الجميع بهذا االنقسام الخطير، الذي صور حماس على أنها منـشقة عـن الـسلطة                 
الشرعية وأنها منفصلة بغزة عن بقية األراضي الفلسطينية، فأصبح االنقسام الفلـسطيني انقـساما فـي                

  .رافيا وفي كتابة التاريخ وفي التحالفاتالجغ
نأمل أن يتم مسار المصالحة بالتوقيع على االتفاق ووضع كافة التفاصيل التي تؤدى إلى سهولة التنفيـذ                 

ويثير التوقيع باألحرف األولى على مذكرة التفاهم ثالث مسائل أساسية تتعلق           . على المستوى الفلسطيني  
 بالجانب الفلسطيني، والمسألة الثانية تتعلق بالجانب المصري الوسـيط،          بأطراف المعادلة، األولى تتعلق   

والمسألة الثالثة تتعلق بالبيئة اإلقليمية الراهنة، وهي في مجملها تحمل عوامل الدفع كما تحمل احتمـاالت      
على المستوى المصري، الشك أن حكومة الثورة ووزارة الخارجية واألجهزة المصرية لم يعـد        . التحدي

. كمها في الوساطة سوى مصلحة الشعب الفلسطيني، وهو ما بدا أن األطراف الفلسطينية يتوقون إليـه               يح
ولكي نعرف أبعـاد    . ولذلك يعد هذا الحدث هو أولى ثمار الثورة في مجال الموقف المصري من القضية             

 تماماً رغـم    هذا الموقف البد أن نسجل أن مصر مبارك كانت في طريق قيادة العمل إلى تصفية القضية               
فالمصالحة في ذاتها كانت آخـر دور       . ما كان يبدو في خطابها من حرص وتمسك بمصلحة الفلسطينيين         

ثم كـان عليهـا أن تقبـل إمـالء          .تلعبه مصر في هذه القضية المحورية التي انتزعت منها كل أوراقها          
 وبذلك تكون مـصر     األطراف األخرى في منهج المصالحة، وهي أن تكون على مذهب تطويع المقاومة،           

فإسرائيل ال تمانع في تحقيق المصالحة بشرط أن تنتهـي          . مبارك قد أسهمت في تحقيق أهداف إسرائيل      
  .إلى سيطرة السلطة التي تقيم معها تفاهمات أمنية موجهة للمقاومة

وقد استشعرت إسرائيل مخاطر المصالحة على مخططها في فلـسطين، ألن إسـرائيل رتبـت برنـامج          
ن وقتل محاوالت التسوية الحقيقية على أساس الشقاق الفلسطيني، ولذلك تعتـرض علـى هـذه                االستيطا

المصالحة، وسوف تسعى إلى تعويقها، ولكنها كانت واضحة تماماً في موقفها عندما هددت أبو مازن بأن                
بالحقوق عليه أن يختار بين حماس وإسرائيل، فإذا اختار المصالحة والسعي إلى توحيد الصف والمطالبة               

الفلسطينية، فقد اختار بمعايير إسرائيل حماس، ومادامت حماس مقاومة، وإسرائيل مغتصبة، فكأنه اختار             
  .مقاومة الغصب اإلسرائيلي

وقد سارعت واشنطن في سقوط جديد ألوباما بتهديد أبو مازن بقطع المعونات عنه، مما يضع أبو مازن                 
لة، فمن يقف مع أبو مازن في خياره الجديد وعودته إلى الساحة            أمام هذه الضغوط السياسية والمالية الهائ     

  .الفلسطينية؟
يبدو أن خسارة حماس للجبهة السورية على األقل وقت االضطرابات الحالية، وتجفيف إسـرائيل منـابع                
الحركة السياسية ودفع أبو مازن إلى الحائط من أهم العوامل الجديدة التي أقنعت الطـرفين إلـى خيـار                   

وبصرف النظر عن مدى توفر النية في المصالحة وشروطها، فإن التحدي الحقيقـي الـذي               . الحةالمص
ينتظر السلطة وحماس هو توحش إسرائيل، الذي بلغ شأوا بعيدا عندما خرجت إسرائيل على كل منطـق                 
بأن هددت مصر إن هي فتحت معبر رفح، وكأن إسرائيل قد أفـــــاقت فجــــأة على مـصر                
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تي ال تريد أن تشارك في جريمة الحصار وأن تتصــرف مع غزة كما تتصرف مع منافـذها        الجديدة ال 
  .الحدودية مع الدول األخرى المجاورة

المصالحة الفلسطينية تعنى أن في فلسطين سلطة واحدة وأن شؤون المعبر تصبح مسألة خالـصة بـين                 
ها هذا الترتيب الذي يعني فشل خطة       مصر وفلسطين ال دخل إلسرائيل فيها، ولذلك فإن إسرائيل ال يرضي          

  .الضغط على حماس في غزة واستكمال إبادة الشعب الفلسطيني
مطلوب من العالم العربي مساندة الفلسطينيين حتى يستغنوا عن المعونة التي نالت من حقهـم بالمطالبـة                 

خـط  بحقوقهم وكانت ثمن خضوعهم لمخطط تهويد فلسطين ومطلوب من الشعب المـصري أن يـساند             
حكومته الوطنية في الدفاع عن قراراتها الوطنية المستقلة، ألن أعداء مصر ال يريدون لهـا أن تتـنفس                  

سـقطت  . بحرية وأن تمتد قامتها إلى السماء ويأبون إال أن تظل خاضعة لهم وشعبها خاضـع لجالديـه                
رجية التـي تـستنكر     المعادلة في شقها األول بزوال الجالد الحليف ألعداء الشعب، وبقيت الضغوط الخا           

  .على مصر أن تكون حرة
 ٤/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  الفلسطينية ودواعي القلق من المصالحة" إسرائيل" .٥٨

  صالح النعامي
للشعور بالقلق الشديد إزاء المصالحة الفلسطينية، لكنها قلقة        " إسرائيل"هناك الكثير من األسباب التي تدفع       

وعلى الـرغم مـن أن المـسؤولين        . للمصالحة على حركة حماس   " ابيةالعوائد اإليج "بشكل خاص إزاء    
لحركة حماس من اتفاق المصالحة، فمـا       " عوائد إيجابية "الصهاينة لم يتوسعوا في الحديث عما يعتقدونه        

  هي تلك العوائد اإليجابية التي بإمكان المرء أن يتصور أن الصهاينة قد رصدوها لصالح حماس؟
  لحكم والمقاومةالتخلص من ثنائية ا* 

ال بد أن الصهاينة أدركوا أن المصالحة ستمكن حماس من التخلص من اإلشكاليات الناجمة عن الجمـع                 
فقد بات من الواضح أن التزامات الحكم في ظل واقع االحتالل           . بين الحكم والمقاومة والتي باتت معروفة     

ممارسة " إسرائيل"لوحيد الذي بإمكان    غير المباشر الذي يعيشه قطاع غزة، يجعل حركة حماس العنوان ا          
نجحت في الحصول على شرعية في      " إسرائيل"الضغوط العسكرية واالقتصادية والسياسية عليه، سيما أن        

استهداف حماس ومؤسساتها وعناصرها، رداً على عمليات قامت بها مجموعات فلسطينية أخرى، وهـذا              
توظيف ردات فعل ممنهجة على سلوك الحركـات        ما مكن الصهاينة من تحقيق أهدافهم ضد حماس عبر          

في نفس الوقت اضطرار حماس لترتيب األوضاع في القطاع يجعلها في كثير مـن األحيـان                . األخرى
لقد راهنـت   . تدخل في توافقات ومقايضات مع مجموعات صغيرة، بشكل يرهق الحركة ويمس بمكانتها           

كرية سيعمل على تآكل شعبية حماس في قطـاع         على أن فرض الحصار ونتائج العمليات العس      " إسرائيل"
فـي ذات الوقـت فـإن       . بهذا الشأن " إسرائيل"غزة، ومن الواضح أن نجاح المصالحة سيفشل رهانات         

المصالحة ستسمح للحركة للتفرغ لالرتقاء بأوضاعها التنظيمية وسيعفيها من الخوض في الكثيـر مـن               
  .المشاكل الناجمة عن العمل الحكومي

   في النظام اإلقليمي والعالمياالندماج* 
من أن المصالحة ستمكن حماس من االندماج في النظام اإلقليمي العربي الجديد والـذي              " إسرائيل"تخشى  

تبلور بعد الثورات العربية، حيث سينخفض سقف مطالب حماس المادية من العرب بعد الـتخلص مـن                 
يق مواقفها السياسية ضمن أكبر قـدر مـن         تبعات الحكم في غزة، وهذا بالضبط ما يسمح للحركة بتسو         

وستمنح المصالحة الحركة الفرصة لالستفادة من التحوالت في توجهات الكثيـر مـن             . اإلجماع العربي 
الدول والنخب األوروبية من الحركات اإلسالمية، سيما بعد تفجر الثورات العربية، حيـث بـات ينظـر      

وسيمكن تخلص الحركة مـن تبعـات       .  التواصل معها  لجماعة اإلخوان المسلمين كجماعة معتدلة، يمكن     
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االنفراد بحكم غزة من مساومة األوروبيين من موقع قوة، ألنه لن يكـون مقترنـا بطلبـات المـساعدة                   
ومن نافلة القول أن ذلك سيثبت مكانة الحركة الدولية، والداخلية واإلقليمية، إلـى جانـب أنـه                 . وغيرها

  .هداف الحركةعلى است" إسرائيل"سيقلص من قدرة 
في ذات الوقت إن التخلص من التبعات المالية لالنفراد بالحكم سيجعل الحركة أقل ارتباطاً بالمـساعدات                
التي تقدمها لها أطراف محددة، وهي المساعدات التي قيدت الحركة، وأجبرتها على التموضع في محور               

موضع، في حين أن تقليص االرتبـاط       محدد، ما جعلها عرضة لدفع أثمان سياسية وعسكرية لقاء هذا الت          
  .بالمساعدات المالية يتيح للحركة حرية المناورة؛ ما يعزز ثقلها ويسمح لها بهامش كبير من الحركة

  تهيئة الظروف النتفاضة ثالثة* 
ستسمح المصالحة بتوفير الظروف الندفاع انتفاضة ثالثة قد تكون في أكثر الظـروف سـوءا بالنـسبة                 

الدوليـة، وعجـز    " إسـرائيل " إنها تتزامن مع الثورات العربية، وفي ظل تراجع مكانة           ، إذ "إسرائيل"لـ
في نفس الوقت فإن المصالحة ستنسف كل المـسوغات         . نتنياهو عن تسويق حكومته وبرنامجها السياسي     

 وستشكل ضربة لتلك  . في الضفة الغربية  " إسرائيل"التي كانت تساق لتبرير التعاون األمني بين السلطة و        
وفي ذات الوقت فإنه ال خالف      . األطراف المتضررة من المصالحة في محيط عباس وفي أجهزته األمنية         

أن المصالحة ستزيد من الضغوط على نتنياهو للتوصل لصفقة تبادل أسرى، كما أنهم في              " إسرائيل"داخل  
  .يعتقدون أن حماس ستبدي مرونة اكبر في التفاوض على الصفقة" إسرائيل"

عن رئيس شـعبة االسـتخبارات العـسكرية        " ويكليكس"م يكن من قبيل الصدفة أن تنقل وثائق         من هنا ل  
مرتاحة تماماً النفراد   " إسرائيل"إن  " إسرائيل"اإلسرائيلي السابق عاموس يادلين قوله للسفير األمريكي في         

  .حماس بالسلطة في القطاع
  الخطوات المطلوبة* 

النتقالية؛ يعني بوضوح رفع المسؤولية السياسية والمالية واألمنية        إن مجرد اإلعالن عن تشكيل الحكومة ا      
ومن أجل انجـاح    . عن قطاع غزة من عنق حماس أمام الرأي العام الفلسطيني، وهذه نقطة بالغة األهمية             

هذه المهمة يتوجب عدم التوقف طويالً عند برنامج الحكومة لسبب بسيط، وهو أن الجدل حول شـروط                 
حكومة يمينية متشددة غير مستعدة للتعاطي بأي قدر        " إسرائيل"ل منه، على اعتبار أن في       الرباعية ال طائ  

من االيجابية مع أي مشروع تسوية، وبالتالي فإن التمترس حول شروط الرباعية يعني منح هذه الحكومة                
نظمة التحرير  من هنا يتوجب التعاطي بايجابية بمنح م      . الفرصة للمناورة والتغطية على مواقفها السياسية     

وعلينـا  . وحكومتها" إسرائيل"القدرة على الحديث باسم الحكومة؛ ألن الطرف الخاسر في هذه الحالة هي             
 مع أنـه    ١٩٤٧أن نتعلم من دروس التاريخ؛ فقد بادر دفيد بن غوريون للموافقة على قرار التقسيم عام                

ضونه، وبالتالي تمكن من تحميلهم     كان يخطط الحتالل كل فلسطين، وذلك بعد أن أدرك أن العرب سيرف           
" إسـرائيل "التي سـيطرت    " دالت"المسؤولية عن رفض القرارات الدولية، ما منحه الفرصة لتنفيذ خطة           

  .بواسطتها على مساحات شاسعة من فلسطين عبر ارتكاب المجازر المذابح
  ٣/٥/٢٠١١، السبيل، عمان

  
  »المصالحة أو السالم«خدعة  .٥٩

  جيمس زغبي
سرائيلي على األخبار التي تفيد بتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق وحدة مثيراً للغـضب              كان الرد اإل  

كما كان متوقعاً؛ حيث سخر نتنياهو من االتفاق مستخدماً عبارات حدية، قائالً إن على الفلـسطينيين أن                 
طينيين بـين   ، مخيراً المتحـدث باسـمه الفلـس       »السالم مع إسرائيل أو السالم مع حماس      «يختاروا إما   

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

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

للفلـسطينيين فـي    » التنـازالت «بالسرور في السر، وذلك ألن الضغط الذي كان يشعر به لتقديم بعض             
ونغرس األميركي زال اآلن؛ وبات باستطاعته العودة إلى األسلوب القـديم، حيـث             خطابه المقبل أمام الك   

يعبر عن رغبة فضفاضة في السالم في الوقت نفسه الذي يحذر فيه من أن ثمة اآلن دليالً واضحاً علـى                    
وسيشعر نتنياهو بالحرية لتسريع التوترات مع غـزة،     . عدم وجود شريك فلسطيني يستطيع أن يعمل معه       

رات في الضفة الغربية، وهدم المنازل في القدس، ومواصلة بناء المستوطنات، كما يحلو له؛ بينمـا                والغا
سيتكفل حلفاؤه في الكونغرس بالباقي؛ حيث سينددون بالمصالحة الفلسطينية ويقولون إنهـم ال يملكـون               

  .خياراً غير اتخاذ خطوات لتعليق المساعدة األميركية للسلطة الفلسطينية
ولكن ثمة مالحظتين   . بتوصلهما لهذا االتفاق مهم للغاية وينبغي دعمه      » حماس«و» فتح«ا فعلته   غير أن م  

  :ال بد من اإلشارة إليهما في هذا الصدد
 إن الحركتين أعلنتا عن الخطوبة، ليس إال، أما موعد الزفاف فقد حدد لوقت الحق وسيكون الزواج                 - ١

  .الذين سيسعون ما استطاعوا إلى تحطيمههشاً ويتعرض لتدخالت سلبية من الممانعين 
) مثلما كانت من قبـل    (» المخربة للبيوت « إن الواليات المتحدة يمكن أن تكون واحدة من هذه القوى            -٢

إذا مارست اإلدارة ضغوطاً أكبر مما ينبغي على الفلسطينيين أو دعمت جهود الكونغرس لحرمانهم مـن                
  .المساعدات التي يحتاجونها

والحق أن رئيس الوزراء سالم فياض قـام        .  تظل بلداً أسيراً، فإنها ال تتحكم في مصيرها        وألن فلسطين 
بعمل رائع بخصوص إعادة تنظيم وزارات السلطة الفلسطينية وأجهزة األمن وترتيـب البيـت المـالي                
 الفلسطيني؛ غير أن غزة ما زالت ترزح تحت حصار شبه كامل؛ والقدس وأطرافها قُطعت عن بقايا بقية                

الضفة الغربية؛ والضفة الغربية نفسها فُصلت وقسمت إلى كانتونات صغيرة بدون إمكانية اتـصال مـع                
ونتيجة لذلك، ال يمكن تطوير أي اقتصاد حقيقي أو مستديم، ممـا يتـرك الفلـسطينيين                . العالم الخارجي 

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

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

لسطيني تكسر، وكان فـي حالـة تفكـك،         ، هو أن الكيان الف    ٢٠٠٦وما هو واضح بجالء منذ انتخابات       
فالواليات المتحدة وإسرائيل لم تقبال نتيجة االنتخابات، فاتخـذت إسـرائيل           . والجميع تصرف بشكل سيئ   

، »فـتح «كما قُطعت المساعدات، وبدأت الواليات المتحدة تضغط على الجانب الخاسـر،            . تدابير قمعية 
يضاً على نحو أحمق؛ إذ بدالً من تقلد دور حكومة          أ» حماس«ومن جانبها، تصرفت    . للبحث عن مواجهة  

مسؤولة وتجاهل االستفزازات العديدة ضدها، واصلت سلوكها العنيف القديم، فلجأت إلى العنف وبحثـت              
وكانت النتائج كارثية، فلثالث سنوات اآلن لم يكن الفلسطينيون ضعفاء        . عن معارك ال تستطيع الفوز فيها     

متنافـستين فـي    » حكومتين«قسمين أيضاً على نحو متزايد في ظل وجود         ومحتلين فحسب، بل ظلوا من    
  .وكان هذا الوضع مرهقاً وغير قابل لالستمرار. منطقتين أسيرتين

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

غير أن مقاربة إدارة بوش التي قامت على العمل         . تمثل جزءاً من الكيان الفلسطيني    » حماس«المنطقة؛ و 
على تعميق االنقسام الفلسطيني الداخلي لم تزد الوضع إال تدهوراً، حيث تسببت في مزيد من المـرارة،                 
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حداث قطيعة دائمة، وضع لم يكن ليفيد سوى أولئك الذين يتصورون احتالالً إسرائيلياً طويـل               وهددت بإ 
  .المدى وهيمنة على شعب فلسطيني سجين

أما أولئك الذين   . وهذا الجهد الرامي إلى تحقيق المصالحة قد يقدم للفلسطينيين اليوم فرصة لترتيب بيتهم            
أو بعـض   » الليكود«، فعليهم أن يقرأوا ميثاق      »حماس«اق  يشيرون في إسرائيل وفي الكونغرس إلى ميث      

  .»شاس«الفتاوى الدينية التي يصدرها الزعيم الروحي لحزب 
، »المـصالحة أو الـسالم    «ال ينبغي أن يطلب من الفلسطينيين اختيـار         : وأخيراً نصل إلى بيت القصيد    

. رصـة تحقيـق االثنـين     وبخاصة عندما يكون الطرف الذي يطلب ذلك متورطاً في حرمـانهم مـن ف             
وهم يعملون حالياً على األولى، وقد حـان األوان لكـي           . فالفلسطينيون يحتاجون إلى المصالحة والسالم    

  .تساهم الواليات المتحدة وإسرائيل مساهمة حقيقية في الدفع نحو تحقيق األخير
من المهم أن تتقدم الدول     وعلى المدى القصير، إذا علّق الكونغرس األميركي بتعليق المساعدات، فسيكون           

العربية وأطراف أخرى إلى األمام لدعم السلطة الفلسطينية، مما يتيح لمخطط المصالحة الوقـت للعمـل                
وبالطبع، ال شيء من هذا     . حتى االنتخابات وصوالً إلى تصويت متوقع لألمم المتحدة في الخريف المقبل          

ية وموحدة ستدافع بقوة أكبـر مـن النـاحيتين          سيفضي وحده إلى دولة؛ ولكن سلطة فلسطينية ديموقراط       
األخالقية والقانونية عن مطلب االعتراف مقارنة مع ما سيستطيع الفلسطينيون القيام به وهـم يعيـشون                

وربما لهذا الـسبب بالـذات،   . منقسمين ومحكومين بكيانات مشكوك في شرعيتها) مثلما هو حالهم اليوم (
  .اءتناصب إسرائيل االتفاق كل هذا العد

  ٤/٥/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  "إسرائيل"ـبهدف المس ب" ملغومة"وحدة  .٦٠

  زلمان شوفال
أي انه كان على حق كل من شكوا، مثلي، في أن رئيس السلطة الفلـسطينية،               ! معذرةً ألننا كنا على حق    

أن ما زال يوجد ناس غير مستعدين لرؤية الواقع كما هو، ويزعمـون             . أبو مازن، شريك في السالم حقاً     
" حماس"خاصة ستدفع بالسالم إلى األمام، وأن على إسرائيل أن تبارك ذلك ألن مجرد وجود               " المصالحة"

وفضالً . سيلزمها أن تقبل على نحو آلي بجميع االتفاقات وااللتزامات الراهنة         " فتح"في حكومة واحدة مع     
 إلى أن تعلن مـن طـرف        ترفض االعتراف بحق الشعب اليهودي في دولة، وأن مبادرتها        " فتح"عن أن   

واحد عن دولة تنقض جميع االتفاقات التي وقع عليها في الماضي مع إسرائيل فان أبو مازن بحسب مـا                   
لم يكن مستعداً ألية مصالحة جوهرية في قضايا تتعلـق بالقـدس والحـوض المقـدس                " الجزيرة"تنشر  

  .والالجئين وما شابه
الفلسطينية الجديدة ستُبعد تهديد الكفاح المـسلح،       " األخوة "أن) ويوهموننا(هناك أيضا من يوهمون أنفسهم      

أحقاً؟ من سيمنعهم من    . لن تستطيع في رأيهم تصريف سياسة قتالية مستقلة       " حماس"الن  ". اإلرهاب"أي  
  .أن تندمج فيها؟" حماس"ذلك؟ أجهزة األمن الفلسطينية التي توشك 

الفلـسطينية تُجـسده   " المـصالحة "سرائيلي في شأن    إن عدم الفهم الذي يغلب على فريق من الجمهور اإل         
الجديد في المقاطعة في    " حماس"لشريك  " إسرائيل تبادر "زيارة الرائعين اإلثني عشر الذين يسمون أنفسهم        
  .رام اهللا، في اليوم الذي علم باالتفاق فيه بالضبط

* * *  
سيقرر النهج السياسي للجـسم     " هو فقط "استغل أبو مازن بحسب األنباء المنشورة الفرصة ليقول لهم إنه           

  .الفلسطيني المشترك
هل . في رسم السياسة  " شريكة كاملة "من جهتهم قد أعلنوا أن منظمتهم ستكون        " حماس"غير أن متحدثي    

  .أيضا؟" حماس"يعتقد أبو مازن انه يستطيع أن يخدع العالم كله، أي إسرائيل واألميركيين و
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أمـا  . خير هو استمرار ألالعيبه كي يمنع بكل ثمن تفاوضاً مع إسـرائيل           مهما يكن األمر فان إجراءه األ     
الدالئل على أن أبو مازن ينوي أن يتحرر من األميركيين ومن طلبهم التفاوض فقد لوحظت في المقابلـة                  

  ".نيوز ويك"الصحافية التأليبية التي بذلها قبل نحو من أسبوعين للصحيفة األسبوعية 
كان التحوالت في العالم العربي عامـة ومـصر         " حماس"حاسم على التحالف مع     لكن يبدو أن الباعث ال    

  .وسورية خاصة
عزم حكام مصر الجدد على أن يعرضوا، نحو الخارج على األقل، سياسة تميزهم في ظاهر األمر عـن                  

أن ، عالوة علـى     )وساعدتهم أخطاء إدارة أوباما نفسها في ذلك      (مواقف الرئيس مبارك الموالية ألميركا      
، "اإلخوان المسلمين "فأسياد مصر الجدد محتاجون اآلن إلى تأييد        . ذلك يخدمهم في الشؤون الداخلية أيضا     

  .هي ربيبتهم الفلسطينية" حماس"و
بالدفء الذي يظهره لها الحكام المصريون الجدد، كانت لها أيضا أسـباب            " حماس"لكن عالوة على تمتع     

عن القاهرة، الن وكيلها السوري يهدده اآلن خطـر         " المصالحة"ة  أكثر تحديداً كي تستجيب راغبة لمبادر     
  .فناء قد يسبب أيضاً نقض قواعدها في دمشق

  !.لن تقيد حرية عملها بل قد تزيدها" فتح"مع " المصالحة"وعالوة على ذلك لماذا تعارض، فـ 
* * *  

" وحدة"نية، لكنها لن تُسلم لـ      ال تعارض حكومة إسرائيل وحدة فلسطينية، كما ال تعارض أيضاً وحدة لبنا           
  .ملغومة هدفها الواحد الوحيد هو تمكين أعدائها من المس بها

وخطـوات  " المـصالحة "إن الواليات المتحدة وإسرائيل تفحصان في واقع األمر في هذه األيام في آثار              
  .تستطيع أن تمنع اللعبة الفلسطينية في األمم المتحدة

ن أيضا عن جهودها لتقديم تسوية مع الفلسطينيين بـشرط أال يمـضي             على كل حال ال تكل إسرائيل اآل      
المزيفة التي تهدد بالقضاء علـى كـل        " المصالحة"أصدقاؤنا األميركيون واألوروبيون في ضالل وراء       

  .احتمال حقيقي للسالم
  "إسرائيل اليوم"عن 
 ٤/٥/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  :كاريكاتير .٦١

  

   
  ٤/٥/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  


