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  عباس ومشعل يعلنان طي صفحة االنقسام.. االحتفال بتوقيع المصالحة رسمياً في القاهرة .1
بتوقيع اتفاق ، نبأ االحتفال عبد الرؤوف أرناؤوطنقال عن مراسلها  5/5/2011األيام، رام اهللا، نشرت 

مقر جهاز المخابرات المصرية في  وذلك في .المصالحة الفلسطينية، واإلعالن عن طي صفحة االنقسام
  .أمسالقاهرة 

وحضر الحفل الرئيس محمود عباس واألمناء العامون للفصائل الفلسطينية، وأمين عام الجامعة العربية 
عمرو موسى، ورئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير مراد موافي، ووزير خارجية مصر نبيل 

 الدبلوماسي المعتمدين لدى مصر وعدد من وزراء الخارجية العربي وعدد كبير من أعضاء السلك
  .العرب
 الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، طي صفحة االنقسام السوداء، وأعلن

مؤكدين العزم على تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية وان كانا لم يهونا من شأن المصاعب التي 
  .ستعترض عملية التنفيذ
الدم ما بصير مي "فيما قال مشعل " إننا نطوي والى األبد صفحة االنقسام السوداء "وقال الرئيس عباس 

  ".وان صفحة االنقسام السوداء باتت خلف ظهورنا وتحت أقدامنا
  الرئيس محمود عباس

 إن" وداء نطوي والى األبد صفحة االنقسام السإننا" في الحفل، ألقاهاوقال الرئيس عباس في كلمته التي 
أمامنا جدول أعمال حافالً، سنواجه بالتأكيد مصاعب وستنشأ خالفات ولكنني على ثقة أننا وبما أظهرناه 
من إرادة وتصميم وباسترشادنا ببوصلة المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني قادرون على تجاوز كل 

ه الى الفلسطينيين في غزة قائالً وتوج". العثرات والتقدم لتكريس وحدة الوطن والشعب والمؤسسات
  ".سأكون بينكم في القريب العاجل إن شاء اهللا"

نلتقي اليوم هنا في القاهرة وهي األجدر بأن نعلن منها إلى شعبنا الفلسطيني أننا نطوي والى األبد "وقال 
القومية صفحة االنقسام السوداء، نعلن البشرى لشعبنا من مصر التي تحملت على الدوام مسؤوليتها 

والتاريخية لدعم الشعب الفلسطيني، والتي عملت بدأب وصبر ومنذ اللحظة األولى من أجل إنهاء 
 سنوات سوداء ألحقت أبلغ الضرر بالمصالح الوطنية الفلسطينية للشعب 4االنقسام، وها نحن وبعد 

لتقدم سريعاً ها نحن نلتقي لنؤكد بإرادة موحدة وبصوت واحد طي صفحة االنقسام وا.. الفلسطيني
  ".الستعادة وحدة الوطن والشعب والمؤسسات

االنجازات التي حققناها على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي تحتاج إلى دافعة إلى األمام، " وقال
 حصار أو إلىلسنا بحاجة .. تحتاج إلى رافعة مستمرة من أجل استكمال الوصول إلى الدولة الفلسطينية

 ما نحن بحاجة إليه، وهذا ما يجب أن نتفهمه لنسير قدما ونحافظ على ما لدينا من حصارات أخرى هذا
مطلوب من الحكومة الجديدة " مكتسبات دولية حصلنا عليها في السنوات األخيرة ويجب أن نحافظ عليها

  . الخلف، وال تتسبب بحصارناإلى األمام ال تشدنا إلى تدفعنا أن
ستحقاق واجب األداء من المجتمع الدولي كي تولد دولة فلسطين وكي استحقاق أيلول ا"أن وشدد  على 

أيلول هو الشهر التاسع لكن إذا استمر االبتزاز سيتقدم ليكون الشهر الخامس أو "، وقال "ينال شعبنا حقوقه
ما عاد باإلمكان تقبل استمرار االحتالل  "وأضاف، " مبكر، نحن نرفض االبتزازأيلولالسادس، 

لألراضي الفلسطينية، وما عاد مقبوال أن تواصل إسرائيل التصرف كدولة فوق القانون اإلسرائيلي 
  ".ترفض االلتزام بالشرعية والقرارات الدولية

موقفنا الثابت بأن العودة للمفاوضات تتطلب االلتزام بالمرجعيات الدولية المحددة و "وجدد التأكيد على 
، ال بد أن ينتهي هذا االحتالل االستيطاني، ال بد للشعب نقول كفى"وقال " المعروفة ووقف االستيطان

  ".هذا العامالفلسطيني أن ينال حريته وحقوقه وال بد لدولة فلسطين أن تولد 
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لقد استمعنا خالل األيام القليلة " في الشأن الفلسطيني الداخلي، وقال اإلسرائيليوأكد رفض التدخل 
ت من قبل المسؤولين اإلسرائيليين، نحن من جهتنا لم ولن الماضية إلى الكثير من الصراخ والتهديدا

نطلب إذناً من أحد كي نمارس أي شأن داخلي فلسطيني، وكنا نقول على الدوام معلقين على االئتالفات 
فنحن ال .. الحكومية اإلسرائيلية وانتخابات الكنيست وغيرها بأن هذا شأن داخلي إسرائيلي ال نتدخل فيه

ليس من حق أحد أن يقول لماذا تفعلون كذا وتفعلون كذا، ونحن دائما وأبدا ملتزمون نتدخل بشؤونهم و
  ".بالشرعية الدولية ونتحدى أن نكون خرجا يوما على هذه الشرعية

حماس إخواننا وأهلنا وجزء من شعبنا، قد نختلف ونختلف كثيرا ونتفق ونتفق كثيرا،  "أنوشدد، على 
يات األفكار والعقائد والمشارب واالنتماءات وغيرها، نحن مختلفون لكن أعطوني شعباً ليس فيه تعدد

جزء من شعبنا وأنتم أيها اإلسرائيليون العنوان " حماس"نبحث عن الحد األدنى الذي نتفق عليه، ولذلك 
نحن لم نقل من على رأس الحكومة ومن هو االئتالف ومن هو فالن وفالن في .. الذي نتفاوض معه
قولون وماذا يتكلمون، نحن نتعامل مع من يمثل الشعب اإلسرائيلي، لكن عليك يا سيد الكنيست وماذا ي

  ".نتنياهو أن تختار ما بين االستيطان والسالم واعتقد أن هذا هو األفضل لك
من موقع المسؤولية الوطنية كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى تاريخه "وجدد التأكيد 
سلطة الوطنية الفلسطينية حتى تاريخه، أننا ملتزمون بالشرعية الدولية وقراراتها وأننا نؤكد وكرئيس لل

، ونحث دول العالم على ضرورة وقف 1967االلتزام باالتفاقات الموقعة وبحل الدولتين على حدود 
  ".التهرب اإلسرائيلي الدائم من االلتزامات

النتقاص، ومن هنا نؤكد مجدداً على المواقف الثابتة التي ن حقوقنا ليست معروضة للمساومة أو اإ"وقال 
حددتها الهيئات القيادية للمنظمة برفض جميع الحلول االنتقالية والجزئية وبخاصة الدولة ذات الحدود 

من البداية قلنا .. هذا مرفوض، واآلن ربما يعرضون هذا، ربما يبحثون عن حل شبيه بذلك..المؤقتة 
فض الدولة ذات الحدود المؤقتة ألن هذا الحل أوالً غير شرعي وغير قانوني وسنقول ورفضنا وسنر

وهذه الدولة ذات الحدود المؤقتة ستصبح ذات الحدود الدائمة وستنتهي القضية الفلسطينية بكل بنودها 
نقول بحسم لن نقبل تحت أي ظرف كان أن يكون هناك أي جندي إسرائيلي "وقال ". األخرى بدون حل

  ".ي دولة فلسطين المستقلةعلى أراض
لقد أكدنا ونؤكد مجدداً موقفنا المبدئي بنبذ العنف واإلدانة " وقال اإلرهابوشدد، على رفض العنف وإدانة 

 سالح إال لن نقبل ولن نسمح بالتعددية األمنية ولن يكون أنناالحاسمة لإلرهاب بجميع أشكاله، كما نؤكد 
 أي ونريده ونتمناه، ألن إليهلطة سياسية واحدة، هذا ما نطمح واحد في سلطة واحدة ومرجعية واحدة وس

 تكون بديهيات، إن شعبنا يخوض نضاالً يحظى بالدعم الدولي أن يجب األشياءبلد يحترم نفسه فان هذه 
الواسع من أجل الحرية وهو ضحية إلرهاب الدولة الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي وإرهاب 

مخططات التطهير العرقي في القدس وتهويد المدينة، وأرضه تتعرض للنهب المستوطنين وشعبنا ضحية 
، وأضاف "عبر المصادرات وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري ويتعرض إلرهاب المستوطنين

  ".إذاً العنف واإلرهاب في الحارة الثانية"
 إلىجب ان تفعل للتقدم دائماً حكومة المستقلين سترى النور قريباً وستفعل ما ي "أن إلى الرئيس وأشار
 شهور كفاية، ولكن عندما ذهب 3ثبتنا موعد االنتخابات، ولو عاد األمر لي سأقول بعد "وقال  "األمام

إذاً من هنا إلى أقل ..  أشهر فقال ال الكل توافق على سنة ونحن مع التوافق6األخ عزام قلنا له بحدود 
 3ري للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة، من سنة خالل سنة فان هذه االنتخابات ستج

 واآلن 1996انتخابات في يوم واحد ونحن جربنا في الماضي انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 
تضاف االنتخابات للمجلس الوطني لنبدأ تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية من هنا ألننا نعرف أنه ربما ال 

 بعض األماكن ولكننا أيضا يمكن أن نجري انتخابات في أماكن أخرى يتاح لنا أن نجري انتخابات في
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إنما في الوطن فلسطين، فيجب أن نجري انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وهذا ثابت أيضا في 
  ".المبادرة

  رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل
ونحن مصطفون معاً من اجل  نتفرغ أننريد "مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس خالد  قالبدوره 

 نقيم دولة فلسطينية حرة أنتحقيق الهدف الوطني المشترك الذي تقاطعت عليه برامجنا السياسية وهو 
 مستوطن وبدون تنازل عن أيوذات سيادة كاملة على ارض الضفة والقطاع وعاصمتها القدس بدون 

 نتفرغ لهذا المشروع أنى لتحقيقه، نريد شبر واحد وبدون التنازل عن حقنا في العودة، هذا هو الذي نسع
  ". شعبنا في الداخل والخارجإليهالوطني حتى ننجز ما يتطلع 

 عاماً وأقول نحن 20 اآلن إلى للسالم منذ مدريد أعطينانحن "وخاطب مشعل القيادة المصرية قائالً 
افق على كيفية  نتوافق فلسطينياً وبحضن وإسناد عربي على إعطاء فرصة إضافية نتوأنمستعدون 

إدارتها ولكن ألن إسرائيل ال تحترمنا وألن إسرائيل رفضت كل مبادراتنا وألن إسرائيل متعنتة في 
 الشعب الفلسطيني وتريد أبناءرفض حقوقنا الفلسطينية وترفض الفتحاوي والحمساوي معاً وترفض كل 

  ". تريد السالمأنها واألمن وتزعم األرض
 نفتح صفحة أنقيادة وعلى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي هذا يوجب على مصر ك "وأضاف

 ننتزع حقوقنا، أن نعلن حربا على احد، نحن نريد أن جديدة، نحن ال نريد إستراتيجيةكيف نبحث عن 
 ينسحب من أن جديدة فيها كل أدوات وأشكال القوة التي تجبر نتنياهو على إستراتيجيةفلنرسم ألنفسنا 

 يعترف بحقوقنا ونقول للمجتمع الدولي قفوا معنا، هذه هي الرسالة التي نؤكدها في هذه  وانأرضنا
  ".المناسبة

المصالحة الفلسطينية ليست بين فتح وحماس فحسب بل بين جميع قوانا نحن  "أنوشدد مشعل على 
لسوداء باتت الدم ما بصير مية وان صفحة االنقسام ا "وأضاف" لنفتح صفحة جديدة"وقال " الفلسطينيين

 المصالحة إتمام ندفع كل ثمن من اجل أن باسم حماس أننا قررنا وأعلن أقدامناخلف ظهورنا وتحت 
 وليست اإلسرائيلي فمعركتنا الوحيدة والحقيقية هي مع المحتل األرض واقع على إلىوتحويل النصوص 

  ". الوطن الواحدأبناءبين الفصائل الفلسطينية وبين 
نريد االستعجال في الخروج من هذه اللحظة الصعبة لنتفرغ لمشروعنا الوطني من  " مشعل على انهوأكد
 إطار السلطة الفلسطينية وفي إطار نوحد الصف وان نُلئم الجراح وان نرتب بيتنا الداخلي في أناجل 

 تكون لنا قيادة واحدة ومرجعية واحدة وسلطة واحدة ومؤسسات أنمنظمة التحرير الفلسطينية، نريد 
 تكون لنا سلطة ومنظمة وقرار أن واحدة فال بد وأهدافاحدة، فنحن شعب واحد ولنا قضية واحدة و

  ".واحد ومرجعية واحدة 
، نحن اإلسرائيلي معركتنا مع المحتل إدارة قرارنا السياسي وعلى إدارة سنظل متفاهمين على إننا"وقال 

 مشتركة للمقاومة وللصراع مع إدارةو رؤية سياسية مشتركة إلىمستعدون للحوار والتفاهم لنصل 
 وانتزاع القرارات الدولية لصالح األنصار وللقرار السياسي وللحركة الدبلوماسية ولكسب "إسرائيل"

 أشكالها وجبهة المقاومة بكل األرضشعبنا، نحن مع الحركة على كل الجبهات، جبهة النضال على 
ات الدولية في كل المناسبات، نحن حريصون على وجبهة العمل السياسي والدبلوماسي وانتزاع القرار

  ".هذا
 مازن نحن أبو األخحتى اطمئن " االنتخابات حال توفر الظروف الالئمة وقال إجراء مشعل على وأكد

 األرض يتوفر وضع طبيعي على أن االنتخابات في اقرب فرصة، ولكن نريد إلى نحتكم أنمستعدون 
 إلى صناديق االقتراع لنحتكم إلىيع القوى حتى نذهب وحماس وجم يعطي فرصاً متكافئة لفتح

 صناديق إلى كانت تلك النتائج، نحن ال نخشى من االحتكام أياالديمقراطية وسنقبل نتائج االنتخابات 
 تلتقي اللجان تعالوا ننجز نصوص المصالحة في كل أن انه بعد أقولاالقتراع والشعب الفلسطيني، ولذلك 
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 إلى نذهب أن ذلك وتوفرت ظروف طبيعية في غزة والضفة فنحن جاهزون أنجزنا وإذاالمجاالت 
 تحتاج مع وإسرائيل .إسرائيل كانت النتائج السياسية، فعدونا هي أيا أخوةصناديق االقتراع وسنبقى 

  ".الدبلوماسية كثيرا من القوة وكثيرا من الكي
  تفاصيل لقاء مشعل وعباس

عضو المكتب السياسي لحركة  من القاهرة، أن 4/5/2011الم، المركز الفلسطيني لإلعفي السياق ذكر 
عن جملة النقاط التي تمت مناقشتها بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد كشف  عزت الرشق حماس

مشعل ورئيس السلطة محمود عباس في االجتماع المغلق الذي جمع الطرفين في أعقاب حفل التوقيع 
  .رية القاهرةعلى المصالحة في العاصمة المص

أن أولى النقاط التي تم االتفاق عليها " لإلعالمالمركز الفلسطيني "وقال الرشق في تصريحات خاصة لـ
   .متعلقة بالحكومة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة بالتوافق

قت المتوافق عليه في الورقة وأضاف أن النقطة الثانية هي عقد أول اجتماع لإلطار القيادي المؤ
  .المصرية  قريبا، وهو اإلطار الذي يضم األمناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة

أما النقطة الثالثة التي تم االتفاق عليها بحسب القيادي الفلسطيني فهي تسريع اإلفراج عن المعتقلين في 
ل إن لقاء سيجمع الطرفين حماس وفتح خالل األسبوع الجاري  الضفة الغربية المحتلة، وختم الرشق بالقو

  .لمتابعة تنفيذ هذه القرارات
  خالف بروتوكولي أخّر التوقيع

االحتفال ، أن مراد فتحي، القاهرة نقال عن مراسلها من 5/5/2011الشرق، الدوحة،  إلى ذلك جاء في
رفض خالد مشعل إثر بسبب خالف نشأ   عن موعده افتتح متأخرا لنحو ساعةالرسمي باتفاق المصالحة

الجلوس أسفل منصة االحتفال، طالبا الجلوس بجوار محمود عباس، وهو ما احتوته القاهرة، بإقناع 
مشعل بالجلوس بجوار بقية رؤساء الفصائل، على أن يتم إعطاؤه الكلمة أعلى المنصة مثله، مثل أبو 

  . مازن، وهو األمر الذي وضع حال لالزمة الطارئة
  لقاء حماس وعباس األسبوع القادم

موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب . د نقال عن وكاالت، أن 5/5/2011نت، .الجزيرةوأورد موقع 
رئيس محمود عباس األسبوع القادم لبدء العمل ال قال إن زعماء الحركة سيجتمعون مع ،السياسي لحماس

  .ما يعقد في القاهرةبتنفيذ اتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن االجتماع رب
  

  داعمة التفاق المصالحة الفلسطينية" حاضنة عربية"هنية يطالب بتوفير  .2
لدعم وتنفيـذ اتفـاق     " حاضنة عربية "طالب إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، بتوفير          

  .في القاهرة) 4/5(المصالحة الفلسطينية الذي وقع اليوم األربعاء 
  . هاتفي أجراه هنية بوزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل مساء اليوم األربعاءجاء ذلك خالل اتصال

واطلع هنية الفيصل على تفاصيل اتفاق المصالحة، مستذكرين دور المملكة العربيـة الـسعودية الـداعم                
 2007للمصالحة، مشيرا إلى أن العاهل السعودي الملك عبد اهللا أرسى أسس المصالحة باتفاق مكة، عام                

  .والذي على أساسه شكلت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
  4/5/2011قدس برس، 

  
  لم يتم بعد بحث اسم رئيس الحكومة والوزراء الجدد: األحمدعزام  .3

ومسؤول ملف الحوار فيها، في اتصال      ) فتح(أعلن عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة      : القدس  
" حمـاس "و" فتح"اتفقنا على عقد اجتماع خالل األيام القليلة المقبلة بين          "ه  من القاهرة ان  " األيام"هاتفي مع   
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ولكنه اشار الى انه لم يتفـق       " لالتفاق، بمشاركة باقي الفصائل الفلسطينية، على الخطوات العملية للتنفيذ        
  .على مكان انعقاد االجتماع او زمانه تحديداً

شاورات لتشكيل حكومة الكفاءات بما في ذلك البحـث     سنتحرك في خطوط متوازية لبدء الم     "وقال األحمد   
في اسم رئيس الوزراء والوزراء وايضا االتفاق على موعد محدد النعقاد اللجنة المختصة بإعادة تشكيل               
المجلس الوطني الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها فضال عـن البـدء بخطـوات               

يتعلق بوقف الحمالت او معالجة قضايا المعتقلين فـي الـضفة الغربيـة             عملية إلنهاء االنقسام سواء ما      
ونفـى األحمـد جملـة       ".وقطاع غزة والتعامل مع قضايا الثأر وغيرها من القضايا الواردة في االتفاق           

  .سالم فياض او اي من األسماء االخرى.وتفصيال ان يكون جرى البحث في اسم د
 5/5/2011األيام، رام اهللا، 

  
  القدس أولوية بعد المصالحة:  المهددون باإلبعادالنواب .4

عب الفلسطيني بتوقيع اتفاق المصالحة بين      شهنأ نواب القدس المهددون باإلبعاد األربعاء ال      : القدس المحتلة 
  .حركتي فتح وحماس بالعاصمة المصرية القاهرة

حلة جديدة مـن مـسيرة      دخل شعبنا الفلسطيني اليوم مر    : "نسخه عنه " صفا"وقال النواب في بيان وصل      
جهاده الطويل الهادف إلى إزالة االحتالل الغاشم واستعادة حق الفلسطينيين الكامل في أرضـهم وعـودة                

  ". أهلها إليها وإقامة دولتهم عليها وعاصمتها القدس المباركة
معـة  وناشـدوا الجا  . وعدوا توقيع االتفاق بأنه الخطوة األولى على طريق وحدة الهم ووحدة المقاومـة            

العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي القيام بدورهما الفاعل تجاه المصالحة في سبيل بلورة إرادة سياسـية               
عربية وإسالمية ودولية لمنع التداعيات المضادة من قبل أعداء الشعب الفلسطيني، إضافة إلـى وضـع                

  .القدس المحتلة أولى األولويات المنتظرة على سلم أهداف التحرير واإلنقاذ
  4/5/2011، )صفا(  وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   يرحب بتوقيع المصالحة ويأمل البدء باالجراءات على االرضفياض .5

سالم فياض بتوقيع اتفاقية المـصالحة بـين الفـصائل          . رحب رئيس الوزراء د   :  نائل موسى  -رام اهللا   
  .ا االتفاقالفلسطينية في القاهرة، معربا عن امله في الشروع فورا في تنفيذ هذ

هنـاك  «وقال فياض للصحفيين، على هامش احتفال نقابة الصحفيين الفلسطينية باليوم العالمي للصحافة،             
  .»فرحة عارمة بتوقيع هذه االتفاقية التي تعتبر الخطوة األولى نحو المساهمة في اقامة الدولة الفلسطينية

، مشيرا  »وزت مرحلة الجاهزية لبناء الدولة    العالم كله شهد ان السلطة الفلسطينية تجا      «وأوضح فياض ان    
الـشروع  ) اآلن(من المهم   «وتابع   .»يعد خطوة في غاية األهمية    «الى ان التوقيع على اتفاقية المصالحة       

  .»في اتخاذ االجراءات للبدء في تنفيذ االتفاقية على االرض
  5/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   بالمصالحةاويهنئهم يهاتف عباس ومشعل هنية .6

ورئـيس  ) أبو مازن (هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية رئيس السلطة محمود عباس           : غزة
رمـضان شـلح،    . المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي د           

  .وهنأهم بتحقيق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة
اد التام لبذل كل الجهود الالزمة من أجل تطبيق المصالحة على األرض سواء في وأكد هنية على االستعد

  .الضفة الغربية أو قطاع غزة 
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وبدأت صباح اليوم األربعاء مراسم حفل توقيع اتفاق المصالحة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا 
ين العام لألمم المتحدة بان في مقر المخابرات المصرية في القاهرة، بحضور روبرت سيري موفد األم

كي مون، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، وقيادات عربية وإسالمية وسفراء أجانب، من 
  .بينها األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أحمد داود أوغلو

  4/5/2011، الرسالة، فلسطين
  

  هنية يقدر دور مصر في انجاز المصالحة .7
زراء إسماعيل هنية، عن شكره العميق للجهود الحثيثة التي قامت بها مصر ودورها             عبر رئيس الو  : غزة

  .في إتمام التوقيع على اتفاق المصالحة، مقدرا عاليا الموقف المصري قيادة وحكومة وشعبا
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي برئيس الوزراء المصري عصام شرف، حيث أكد هنية على أهمية االنجاز                

د أن وفرت له القيادة المصرية كل مقومات النجاح، مشيرا إلى أن تغيير الواقع الـسياسي                الذي تحقق بع  
  .في مصر بعد الثورة لعب دورا هاما في الوصول للحظة التوقيع

وشدد رئيس الوزراء خالل االتصال على أهمية متابعة مصر لجهودها من أجل تنفيذ مـا اتفـق عليـه،       
  .لتجاوز تداعيات االنقسامواعدا ببذل كافة الجهود الالزمة 

 4/5/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  لن نحشر شعبنا في زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع: فياض .8
اكد رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل الدكتور سالم فياض االربعاء بأن الشعب           : وليد عوض  -رام اهللا   

ل الرفض االسرائيلي للمصالحة الوطنيـة      في ظ ' الجوع والركوع 'الفلسطيني لن يدخل في المفاضلة بين       
  .الفلسطينية والمخاوف من توقف الدعم المالي الدولي للسلطة

لن نحشر شعبنا في زاوية المفاضلة بـين        'واضاف فياض في حديثه االسبوعي الموجه للفلسطينيين قائال         
، مـشيرا الـى ان      'اتهفشعبنا لن يجوع ولن يركع، وسنتحمل مسؤولياتنا للوفاء باحتياج        . الجوع والركوع 

المجتمع الدولي اقر بجاهزية المؤسسات الفلسطينية القامة الدولة الفلسطينية على االراضي المحتلة عـام              
1967.  

إن إقرار المجتمع الدولي باكتمال جاهزيتنـا الوطنيـة،         ': واستهل فياض حديثه اإلذاعي األسبوعي بقوله     
لة، بل وربما بما يفوق كفاءة مؤسسات دول قائمة، يؤكد          وبقدرة مؤسساتنا على العمل بكفاءة مؤسسات دو      

  . أننا نجحنا فيما كنا قد صممنا على انجازه
  5/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  أبوعمرو مرشح عباس لرئاسة الحكومة االنتقاليةوالخضري مرشح حماس : الشرق األوسط .9

ئب المستقل في المجلس التشريعي أن حركة حماس سترشح النا» الشرق األوسط«علمت :القدس المحتلة
جمال الخضري لمنصب رئيس الحكومة االنتقالية التي من المتوقع أن تدير شؤون الضفة الغربية وقطاع 

  .غزة حتى إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية
شريعية فإنه يذكر أن الخضري ورغم أنه تنافس كمرشح مستقل عن دائرة مدينة غزة في االنتخابات الت

  .حظي بدعم حركة حماس
يدرس ترشيح ) أبو مازن(من ناحية ثانية، ذكرت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وقد انتخب أبو . زياد أبو عمرو النائب المستقل في المجلس التشريعي عن مدينة غزة لرئاسة الوزراء
  .عمرو كمرشح عن دائرة غزة، وحظي بدعم حماس

  5/5/2011رق األوسط، لندن، الش
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  المصالحة أثبتت فشل كل رهانات كسر إرادة الشعب الفلسطيني: المصري مشير .10

إن ": قدس برس"قال القيادي في حركة حماس مشير المصري في تصريحات خاصة لـ : غزة
اريخي هذا يوم ت: "المصالحة الوطنية ستمكن الفلسطينيين من التفرغ لمواجهة تحديات االحتالل، وقال

" حماس"يشهد رحيل االنقسام بال رجعة بإذن اهللا، وقدوم مصالحة نتمنى أن تكون متينة ودائمة، نحن في 
نؤكد أن المصالحة منسجمة مع سياساتنا التي لطالما دعونا لها وقلنا إنها خيارنا االستراتيجي وذهبنا إلى 

  ".كل مكان في العالم لتحقيقها
لة لكل األطراف التي راهنت على كسر إرادة الشعب الفلسطيني بأن وأوضح المصري أن المصالحة رسا

نحن ندرك أن المصالحة أكبر رسالة لكل األطراف التي راهنت على كسر : "مسعاهم قد خاب، وقال
إرادة الشعب الفلسطيني بأن رهانهم قد فشل، وأن الحصار انكسر دون أن يحقق أهدافه، وأن العدوان 

مشهد، وأن كل الرهانات قد فشلت أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بخياره انكسر دون أن يتغير ال
، على حد "الديمقراطي، واليوم المصالحة تأتي تتويجا لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثوابته

  .تعبيره
  4/5/2011قدس برس، 

  
   تجاوز حماسالحضور األوروبي واألممي على توقيع المصالحة يؤكد أنه ال يمكن: رضوان .11

الحضور األوروبي  إن ": "قدس برس" إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس لوكالة .دقال : ةغز
، يؤكد على أن المجتمع الدولي أصبح توقيع المصالحة في القاهرةواألممي، ومن قبله العربي في حفل 

إن هذا : "وأضاف ".تمرار بهيقر بأنه ال يمكن تجاوز حماس، وال يمكن المرور على هذا االنقسام واالس
  ".المجتمع الدولي يقر اليوم أنه من الضروري توحيد الشعب الفلسطيني واالعتراف بكل قواه الحية

  4/5/2011قدس برس، 
  

  ترحب باتفاق المصالحة  منظمة التحرير فصائل .12
رى أمس  رحبت فصائل منظمة التحرير في بيانات لها أمس بتوقيع اتفاق المصالحة الذي ج:محافظات

 إبرامبحضور الرئيس محمود عباس في القاهرة، وتقدمت الفصائل بالشكر الكبير لمصر على دورها في 
  .االتفاق
  فتح

اعتبرت حركة فتح أن المصالحة فرصة تاريخية إلعادة االعتبار للنسيج االجتماعي والوطني، الذي 
  . حالة االنقسامتعرض إلى تهتك وانهيار كبير في الثقافة والقيم والمفاهيم بسبب

 أمس، إن االنقسام أثر بشكل مباشر على مجمل "وفا"وقال الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة لوكالة 
أن االنقسام كان السبب الرئيس فيما وصلنا "وأكد  .العالقات االجتماعية التي تربط أبناء المجتمع الواحد

نا ال تليق أبدا بتاريخه ومكانته المحترمة بين إليه من فرقة وتشرذم، ما عكس صورة قاتمة ومشوهة لشعب
  ."شعوب العالم

  الشعبية
رباح مهنا توقيع حركتي .اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو لجنة الحوار الوطني د

فتح وحماس على اتفاق المصالحة في جلسة حوار وطني شامل، يؤكد أن هناك أولوية فلسطينية ورغبة 
موضوع االنقسام هذه المرة، ويثبت القدرة على إيجاد مخارج لكل المعضالت والعقبات، حقيقية في طي 

  .عند امتالك اإلرادة الحقيقية من أجل إنهاء هذا االنقسام وتحقيق الوحدة
  الديمقراطية
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 أكد األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، على ضرورة المباشرة في تحديد اآلليات لتنفيذ اتفاق
  .المصالحة الفلسطينية، بما يضمن مشاركة القوى والشخصيات الوطنية في هذه العملية

البدء بتشكيل الهيئة العليا في منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع "ودعا حواتمة، في بيان للجبهة، إلى 
الوطني انجاز االنتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولإلسراع في تشكيل حكومة التوافق 

بشخصيات مستقلة بالتشاور مع جميع القوى الفلسطينية، وذلك انسجاماً مع مالحظات الجبهة الديمقراطية 
  ."والعديد من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية

  فدا
قال لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فدا أن التوقيع تم على الورقة المصرية دون أي تعديل 

م بوجود الحرس الرئاسي ومراقبين 2005لتزام فلسطيني باتفاقية المعابر الموقعة عام عليها، وهنالك ا
  .دوليين

وأكد المدهون أن الحكومة الفلسطينية المقبلة هي حكومة كفاءات وطنية مستثنى منها شخصيات بارزة 
الوطني من حركتي فتح وحماس وأنها ستضم شخصيات وطنية وأكاديمية مشهود لها بالنزاهة والقبول 

والدولي وملتزمة بسياسة منظمة التحرير، مضيفا أن تشكيل الحكومة يجب أن يكون باتفاق وتوافق كافة 
  .الفصائل الفلسطينية وليس باالتفاق بين حركتي فتح وحماس

  جبهة النضال
هنأت جبهة النضال الشعبي أبناء شعبنا في الوطن واللجوء والشتات،على المصالحة الوطنية التي جرت 

وأضاف عوني أبو غوش عضو المكتب  .برعاية جمهورية مصر العربية، ومشاركة عربية ودولية
السياسي الناطق اإلعالمي، إن جهود الحملة الوطنية إلنهاء االنقسام قد أثمرت من أجل إنهاء االنقسام 

  .تقلةباعتبار أن الوحدة الوطنية تشكل أساساً لدحر االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المس
  5/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  دموع األسرى سالت فرحاً بالمصالحة : سالمةاألسير حسن  .13

أبرق القيادي في كتائب عز الدين القسام األسير حسن سالمة من داخل عزل أيالون في سجن : غزة
 .الحة الداخليةالرملة، برسالة تهنئة إلى قادة حركتي فتح وحماس بمناسبة التوقيع على اتفاق المص

) صفا(لألسرى والمحررين ووصلت " واعد"ووصف األسير سالمة في رسالته التي نشرتها جمعية 
 .نسخة عنها، الخميس، مشاعر الفرح والسعادة التي عمت األسرى فور سماع البشرى وإنهاء االنقسام

جدد األمل في حياتهم وكشف بأن دموع األسرى سالت فرحاً باتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن االتفاق 
  ".االنقسام البغيض"وحياة الشعب الفلسطيني الذي استنزفه 

  5/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  من المعتقلين السياسيين لدعم المصالحة     " تبيض السجون" يدعو لـ رأفت ناصيفاألسير .14
ضرورة أن يلمس المواطن أكد األسير رأفت ناصيف، القيادي في حركة حماس، على : رام اهللا

  .، المتمثل بتوقيع اتفاق المصالحة"تدعم هذا االنجاز"الفلسطيني إجراءات ملموسة 
أملنا كبير : "نسخة عنها" قدس برس"وقال ناصيف، في رسالة سّربت من داخل سجنه اإلسرائيلي، تلقت 

خطوات المطلوبة أن نرى في أن نرى انطالقة سريعة ملموسة تدعم هذا االنجاز الكبير، وأولى هذه ال
تبيضا شاملًا للسجون من المعتقلين السياسيين فورا، لنرى تحّركًا في اتجاه تحرير كافة األسرى من 

  ".سجون االحتالل
  4/5/2011قدس برس، 
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  ستحقق فوًزا ساحقًا في االنتخابات القادمةوحماس نزيهة وتحظى باحترام شعبها : تقرير صهيوني .15
إن ": "شاؤول مشعال"البرفيسور " حماس" الصهيوني بشؤون حركة المقاومة اإلسالمية قال الخبير: الخليل

  ".حماس ستحقق فوزا ساحقًا في االنتخابات القادمة، حتى ولو جرت اليوم وليس بعد عام
في الوقت الذي يتراجع فيه شأن أبو مازن " حماس"وأكـد شاؤول أن كل المعطيات تصب في صالح 

سياسيا " حماس"أن التغيرات التي تجري داخل األنظمة العربية تخدم بالضرورة حركة وفتح، إضافة إلى 
  .واقتصاديا وجماهيريا

، التي تصدر عن مركز يافي للدراسات "تقدير استراتيجي"جاء ذلك في دراسة نشرت في دورية 
نذ نشأتها، م" حماس"باحث كبير متخصص بشؤون حركة " مشعال"ويعتبر . االستراتيجية الصهيونية

  ).    عصر حماس(وصدر له العديد من الدراسات والكتب، أبرزها كتاب 
  "حماس نزيهة "

هي الرابح األكبر من المصالحة الفلسطينية، ألنها ستبقى سلطة " حماس"واعتبر الخبير الصهيوني أن 
باالحترام والتقدير ستبقى ألنها تحظى " حماس"قائمة بغزة قبل االنتخابات القادمة وبعدها، موضحا بأن 

  .في قطاع غزة رغم الحصار، لكن سلطة عباس ال تحظى باالحترام ذاته بالضفة الغربية
تحظى باحترام شعبها منها؛ أن األموال التي تحصل عليها " حماس"إن أسبابا وجيهة تجعل : وقال شاؤول

رواتب ومنحا للشعب، ومشاريع من أصدقائها والداعمين لها ال توزع على قياداتها، بل نالحظ أنها توزع 
  .للعائالت الفقيرة التي دمر بيتها أو فقدت وظيفتها

  تبيعه حكومة - الذي تهربه حماس من خالل األنفاق -يكفي مثاالً على ذلك أن السوالر : وأضاف
 شيكل للتر الواحد، في الوقت الذي تبيع فيه هيئة البترول بالضفة 1،5للمواطن الغزاوي بـ " حماس"
أن ترفع سعر السوالر أربعة " حماس"مشيرا إلى أنه كان بمقدور .  شيكل6،5لغربية لتر السوالر بـ ا

شواكل أخرى، لكن نظام حكومتها يمنع استغالل المواطن الغزاوي، فهناك رقابة شديدة ومتابعة، وكذلك 
  .ة عن االستغاللالحال في المواد الغذائية وغيرها التي تدخل قطاع غزة كلها بأسعار زهيدة بعيد

  استغالل بالضفة
سلطة الضفة التي تديرها فتح تستغل مواطنها فترفع األسعار، وتضيف نسب الربح "واعتبر شاؤول أن 

الباهظة على السيارات والسجائر ومشتقات البترول ومواد البناء والمواد الغذائية واأللبسة وغيرها، وكل 
ألجهزة األمنية، وهذا يغضب الناس بالضفة من معاملة فتح، ذلك يذهب لجيوب قيادات فتحاوية وقيادات ا

  ".وبالتالي سيؤثر على ميول الفلسطيني عند ذهابه لالنتخابات، لذلك ستفوز حماس
سلطة الضفة رفعت من نسب الضرائب على أشياء : وعلى الصعيد االقتصادي قال الخبير الصهيوني
يحقق اكتفاء ذاتيا يغني الفلسطينيين عن الدول المانحة، كثيرة، ظنًا من سالم فياض رئيس حكومتها بأنه س

لكن التاجر الفلسطيني يهمه رفع نسبة الدخل عنده، وانعكس ذلك أيضا على المستهلك الفلسطيني، الذي 
  .استشاط غضبا جراء ذلك، وهذه السياسات الفاشلة ستؤدي إلى فوز حماس

ير العوامل االقتصادية منها؛ سياسة أجهزة األمن غ" حماس"إن عوامل كثيرة ستؤدي إلى فوز : وأضاف
التابعة لسلطة الضفة، والتي زادت من رعب الفلسطينيين ولم تحقق لهم األمن، وحاربت الحريات، 

  .ما خلق حالة من الحقد وعدم االطمئنان" حماس"ومنعت التظاهر السلمي، واستمرت في اعتقال أبناء 
  30/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "ضربة قاصمة للسالم ونصر كبير لإلرهاب "الفلسطينينتنياهو يعّد اتفاق المصالحة  .16

 كرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األربعاء رفضه لالتفاق:رام اهللا ـ أشرف الهور
  .'ضربة قاصمة للسالم ونصر كبير لإلرهاب' واصفا إياه بأنه المصالحة
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قبل ': ي لندن، حيث كان يعقد محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرونوقال نتنياهو للصحافيين ف
اليوم في القاهرة، حقق نصرا، عندما .. ثالثة أيام، مني اإلرهاب بهزيمة مدوية باغتيال أسامة بن الدن

عانق أبو مازن حماس، تلك المنظمة التي تدين تحرك أمريكا ضد بن الدن وتدعو لتدمير إسرائيل 
  . 'دننا بالصواريخوتمطر م

  5/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   يفشل في إقناع لندن بعدم االعتراف بدولة فلسطيننتنياهو .17
كشفت مصادر دبلوماسية بريطانية وعربية في العاصمة البريطانية لندن أن رئيس :  جمال شاهين-لندن 

.. ي بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينيةالوزراء البريطاني بنيامين نتانياهو فشل في إقناع الجانب البريطان
فيما هو يستعد للقيام بجولة أوروبية، بعد زيارته بريطانيا، لمحاصرة المسعى الفلسطيني إلعالن الدولة 

  .في سبتمبر
وأوضحت المصادر أن نتانياهو، الذي التقى مساء أمس رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فشل في إقناع 

  .العتراف بالدولة الفلسطينيةالجانب البريطاني بعدم ا
  5/5/2011، البيان، دبي

  
   خطة نتنياهو لمواجهة إعالن الدولة الفلسطينية  تكشفمعاريف .18

الصادرة صباح اليوم عن خطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين " معاريف"كشفت صحيفة : القدس
ي أطلق عليها خطة الكبح أو خطة نتنياهو لمواجهة احتمال إعالن دولة فلسطينية في ايلول القادم والت

  .إحباط إعالن الدولة
وأوضحت الصحيفة بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي مقتنع بأنه إذا ما نجح في ثني الدول الهامة في العالم 

 فان ابو مازن سيتراجع بنفسه عن هذا -عن االعتراف االحادي الجانب بدولة فلسطينية في شهر ايلول 
  . االجراء 

لصحيفة بأن نتنياهو يعلق اآلمال على بريطانيا وفرنسا ويحاول نتنياهو بكل الوسائل اقناعهما  وأضافت ا
للتخلى عن االعتراف بالدولة العتيدة والمستند الذي سيتم استغالله خالل حملة االقناع هو االتفاق الذي 

  .وقعته حماس وفتح في القاهرة
  5/5/2011، وكالة قدس نت

  
  متحدة اإلعتراف بالدولة الفلسطينية   األمم اليطالب باراك .19

يجب على حكومة إسرائيل , اليوم الخميس, قال وزير جيش اإلحتالل اإلسرائيلي إيهود براك: القدس
, "67"كما حث األمم المتحدة لإلعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام, الشروع في العملية السياسية

حيث تجد نفسها كجنوب أفريقيا خالل , ة فيه إلى الزاويةال نريد مستقبل تكون إسرائيل مدفوع" , مضيفا
  ".نظام الفصل العنصري

إلى الجندي اإلسرائيلي , وأشار براك خالل مقابلة مع صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم
, اتكان يمكن اإلفراج عن شاليط قبل ثالث سنو" قائال , المعتقل لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة

, وأن رئيس شعبة اإلستخبارات العسكرية خدعنا, حيث أن أولمرت كان مخطئاً في عدم إتمام الصفقة
  ".ونحن لم ندع الجانب اآلخر لتحديد األسماء

وان كان , أنه ال يعتقد أن أحداً يمكن أن يقول أن إيران تمتلك القنبلة النووية"قال براك , وفي سياق آخر
معتقداً أن إيران ستكون في طريقها , " إسرائيل طالما أنهم في كامل رشدهملديهم  فلن يستخدموها ضد
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وأن إسرائيل رقم ال يزال األقوى في , للسقوط في بضعة أيام إذا ما ارتكبت حماقة مهاجمة إسرائيل
  ".الشرق األوسط

  5/5/2011،وكالة قدس نت
  

  "ونذر للرماد في العي" يصف اتفاق المصالحة الفلسطيني بأنه فلنائي .20
وصف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي متان فلنائي اتفاق المصالحة بأنه :  فادي أبو سعدى- رام اهللا

حماس وفتح لن تتفقا على شيء، . لن يتغير شيء بعد هذا االتفاق«وقال . »ذر للرماد في العيون«
 المتناقضة الصادرة ، مشيراً الى التعليقات»مقتل أسامة بن الدن) ما حصل إثر(وأفضل مثال على ذلك 

  .عن الطرفين
محمود عباس ارتكب خطًأ في تمرير «وقال فلنائي إنه يعتقد أن الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة فتح 

وبرأيه، فإن عباس كان من . »هذا االتفاق ألن حماس في موقف ضعيف، وهذا ما يبرر تقاربها مع فتح
  .»عتراف بإسرائيل وإدانة اإلرهاب قبل التوقيعإصدار حماس إعالناً واضحاً لال«المفترض أن يشترط 

  5/5/2011، االخبار، بيروت
  

  "حماس"و" فتح" األمن الداخلي اإلسرائيلي يدعو إلى فرض عقوبات على وزير .21
اإلسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش، حكومته إلى فرض جملة من " األمن الداخلي"دعا وزير  :القاهرة

لتوقيعها اتفاقية المصالحة التي تنظر إليها تل أبيب بـ " حماس"و" فتح "العقوبات االقتصادية على حركتي
  ".خطورة بالغة"

وحثّ أهارونوفيتش، الحكومة اإلسرائيلية على االمتناع عن تحويل أي استحقاقات مالية إلى السلطة 
" ء عقابيإجرا"الفلسطينية، فضالً عن فرض عقوبات اقتصادية مختلفة على طرفي اتفاقية المصالحة، كـ 

  .على التحّرك الفلسطيني الذي ينهي االنقسام الداخلي بعد أربع سنوات
المترتبة على اتفاق المصالحة وشراكة السلطة " الخطرة"فيما أعرب عن قلقه البالغ إزاء التداعيات 

  .، حسب تعبيره"إبادة إسرائيل"التي تطمح إلى " حماس"الفلسطينية مع حركة 
  4/5/2011قدس برس،            

  
  يدعو لالعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل مؤقت موفاز .22

الصادرة صباح اليوم، الخميس، أن وزير األمن األسبق، شاؤل موفاز، يدعو " يديعوت أحرونوت "نشرت
  ".ال يمكن االنتظار أكثر لشريك مريح"إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه 

 بين حركتي فتح وحماس أمرا إيجابيا، ويقترح أن تسبق إلى وقال موفاز إنه يرى في اتفاق المصالحة
  .االعتراف بالدولة الفلسطينية، خالفا لموقف رئيس الحكومة اإلسرائيلية

وقال موفاز إن الوقت ال يعمل لصالح إسرائيل، وأن إسرائيل ال تستيطع أن تنتظر شريكا فلسطينيا 
  .مريحا أكثر، فالجمود يعرض مستقبل الدولة للخطر

حركة حماس تريد أن تكون اآلن جزءا من التفاهمات التي سيتم "ونقلت الصحيفة عن موفاز قوله 
  ".سبتمبر، وإال فهي تحكم على نفسها بالعزلة/ التوصل إليها في أيلول

وأضاف أن إسرائيل من الممكن أن تقع في ضائقة سياسية وربما اقتصادية أيضا، وبالتالي فهناك فرصة 
  .على حد قوله. يجب استغاللها

واعتبر رد نتانياهو متسرعا وغير . وقال أيضا إن التصريحات اإلسرائيلية حتى اآلن ال تزال سلبية
ويقترح موفاز أن يتم االعتراف المتبادل الفوري، بحيث يقول نتانياهو إنه . مدروس على المصالحة
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الحل "نية، على أن يكون الهدف هو يعترف بالدولة الفلطسينية بما يتماشى مع المفاوضات والترتيبات األم
  .على طريق الحل الدائم" المؤقت

 كما أكد موفاز على الشروط اإلسرائيلية للحكومة الفلسطينية الجديدة، بحيث أنه يجب أن توافق األخيرة 
  ".نبذ العنف"على شروط الرباعية الدولية التي تتضمن االعتراف بإسرائيل وااللتزام باالتفاقيات السابقة و

  5/5/2011، 48موقع عرب
  

   جداً ضئيلةفلسطينية المصالحة ال نجاحفرص: ديسكين .23
المنتهية واليته، يوفال ديسكين، إن فرص نجاح المصالحة ) شاباك(قال رئيس جهاز األمن العام 

إن السنوات المقبلة لن تشهد مصالحة حقيقية بين فتح وحماس، وأشار إلى أن والفلسطينية ضئيلة جداً، 
ت كهذه جرت في السابق، وأضاف أن التغيير في موقف حماس بشأن المصالحة هو تغيير محاوال

  .تكتيكي وليس إستراتيجياً، خصوصاً في ظل التطورات األخيرة في سوريا
وأضاف أن المصالحة لها اثر على صعيد الصورة الفلسطينية للخارج ومحاولة الظهور بمظهر الوحدة، 

: وبشأن حكومة الوحدة الفلسطينية المقبلة، قال. يره، األمور تختلفلكن على أرض الواقع، حسب تعب
، واصفاً المصالحة بأنها "حكومة كهذه عليها اإلجابة على أسئلة معقدة، وكل طرف سيحاول الشد لطرفه"
  .ليس أكثر وأن ردود الفعل اإلسرائيلية عليها فيها قدر من المبالغة" دراما صغيرة"

ين السلطة وإسرائيل، قال ديسكين إنه طالما لم تغير السلطة الفلسطينية من وبشأن التنسيق األمني ب
سياستها في الميدان، فيتوجب اإلستمرار في التنسيق األمني وتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، 
محذراً من أن وقف تحويل أموال الضرائب والدعم الغربي قد يتسبب بإنهيار السلطة، وهو ليس في 

  . إسرائيل، حسب تعبيره، ألنها ستضظر لتحمل مسؤولية الضفة والقطاعصالح
وأقر ديسكين بفشله بإستعادة الجندي األسير، غلعاد شاليط، لكنه أكد موقفه الرافض لصفقة تبادل األسرى 

  .في صيغتها األخيرة
حزيران وعن إمكانية حصول السلطة الفلسطينية على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية في حدود 

، قال ديسكين إن خطوة كهذه لن تحدث ثورة كبيرة في مراحلها األولية، لكنه دعا إلى أن تحدد 1967
إسرائيل سياسة عملية تفادياً إلدخالها في أزمة دبلوماسية قد تمس بمكانتها الدولية، محذراً من أن الجمود 

  . حباطجراء اإل" تحركات ميدانية"السياسي مع الفلسطينيين قد يؤدي إلى 
كما تطرق ديسكين إلى الملف اإليراني، لكنه تدارك وقال إن الملف الفلسطينيي وشؤون فلسطينيي الداخل 

المواطنين العرب في الدولة تفادياً " دمج"ال يقل أهمية من الملف اإليراني، مكرراً موقفه إلى ضرورة 
  .لدولة إسرائيل" مشاكل أمنية"قد تتحول إلى " لمشاكل قومية"

  5/5/2011، 48قع عربمو
  

   يحاولون تضليل العالم وتضليلناالفلسطينيون:  كاتسيسرائيل .24
المصالحة الفلسطينية " قال وزير المواصالت يسرائيل كاتس من حزب الليكود الحاكم إن :)يو بي اي(

  ".الداخلية هي سد باب بصورة مدوية وليس فتح نافذة فرص
 السالح الذي تستخدمه ضد روضات األوالد وأيديولوجيا حماس ستبقى في غزة حاملة"وأضاف كاتس أن 

في إطالق ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس(تدعو إلى القضاء على إسرائيل وسيستمر أبو مازن 
  ".  يمكن وليس بمقدوره تنفيذهاتصريحات ال
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 خطابات تهكمية الفلسطينيين يحاولون تضليل العالم وتضليلنا ويرسلون مندوبيهم إللقاء"واعتبر كاتس أن 
القيادي (باللغة العبرية وثمة أهمية أن نتذكر أن هؤالء األشخاص ضالعين باإلرهاب وجبريل الرجوب 

  ".نفسه قتل يهودا قبل اتفاق أوسلو وبعده) في حركة فتح
  5/5/2011، 48موقع عرب

  
  قيام دولة فلسطينية واحدة أفضل من قيام دولتين:  هرتسوغيتسحاق .25

إنه ال يخشى اتفاق المصالحة بين فتح ) حزب العمل(عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ  قال :)يو بي اي(
إذا كان الفلسطينيون يريدون الوحدة فهذا ليس بالضرورة أمرا سيئا ألن قيام دولة فلسطينية "وحماس وأنه 

  ".واحدة أفضل من قيام دولتين
" وافق على شروط الرباعية الدوليةعلى كل حكومة فلسطينية يتم تشكيلها أن ت"لكن هرتسوغ أضاف أن 

  . المتمثلة باالعتراف بإسرائيل وباالتفاقيات الموقعة بين الجانبين ونبذ العنف
  5/5/2011، 48موقع عرب

  
   يطالب بقطع كافة االتصاالت مع السلطة بعد توقيع اتفاق المصالحة"إسرائيل بيتنا" حزب .26

المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون الحكومة و" إسرائيل بيتنا" طالب حزب :)يو بي اي(
بقطع كافة االتصاالت مع السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق المصالحة ) الكابينيت(السياسية واألمنية 

  .الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة اليوم األربعاء
الحكومة اإلسرائيلية بوقف تحويل وذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية ان الحزب أصدر بيانا طالب فيه 

  . أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية
ال يمكن الموافقة على أن تحول إسرائيل أمواال إلى حماس لتمول بذلك اإلرهاب ضد "وأضاف البيان أنه 

  ".مواطنيها
مقاتال مسلما مقدسا من أجل الحرية بن الدن كان ) زعيم تنظيم القاعدة أسامة(من يصرح بأن "وتابع أن 

غلعاد شاليط ال يمكنه ) الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة(ومن ال يسمح للصليب األحمر بزيارة 
  ".أن يكون شريكا في المفاوضات ال بصورة مباشرة وال بصورة غير مباشرة

  5/5/2011، 48موقع عرب
  

  الفلسطينية يمثل صفعة لنا توقيع المصالحة" الكنيست"حضور نواب عرب من :  إسرائيلينائب .27
ديفيد روتيم، إن حضور النواب العرب حفل " إسرائيل بيتنا"قال النائب اإلسرائيلي عن حزب : الناصرة

، باعتبار "صفعة في وجه إسرائيل واإلسرائيليين"توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة يعد بمثابة  
تدمير إسرائيل، وال تبدي استعداداً لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي تدعو إلى " حماس"أن حركة 

المخطوف جلعاد شاليط، والذي يقع تحت قبضتها منذ خمس سنوات، بحسب ما أوردته القناة السابعة 
  .اإلسرائيلية

ياكوف كاتز، من رئيس البرلمان التدخل إلدانة من " االتحاد الوطني"من جهته طلب النائب عن حزب 
في إشارة إلى النواب العرب الذين " الخونة والقتلة والمتواطئين الذين يريدون إبادة إسرائيل"هم بـ أسما

 .شاركوا في حفل توقيع المصالحة
وأثارت مشاركة هؤالء النواب غضب أعضاء في البرلمان اإلسرائيلي، والذين اعتبروا أن هذه الخطوة 

  ".دولة إسرائيل"تعكس عدم والء لما أسموه 
 4/5/2011س برس، قد
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   مع الثورات العربية وغزة ساحة تدريب جيدة"إسرائيل"ـ ال مستقبل أفضل ل: غاالنت .28
قال الجنرال يوآف غاالنت إن الثورات في الشرق األوسط لن تفيد إسرائيل، وأن ال يتوقع مستقبل أفضل 

  .إلسرائيل على المدى القريب والمتوسط
بيغين "يينه رئيس لهئة اركان الجيش اإلسرائيلي، في مركز  وفي أول ظهور علني له منذ إلغاء تع

لألسف ففي كل المواقع التي : "ت، قال غاالن"إيالن-السادات للدراسات االستراتيجية في جامعة بار
تحصل فيها ثوارت فإنه من غير المتوقع أن يكون المستقبل أفضل بالنسبة إلسرائيل على المدى القريب 

  ".والمتوسط
ال يوجد قائد ليبرالي ينتظر في كندا أو أوروبا أو "أن السبب في ذلك يعود إلى أنه ت الن وادعى غا

 ".وإدخال إصالحات تتناسب مع روح الغرب) التي تحصل فيها الثورة(الواليات المتحدة لقيادة الدولة 
ف جهات حاكم آخر يعتمد على القوة العسكرية، أو ائتال"وبحسبه ففي أفضل الحاالت ستكون النتيجة 

  ".إسالمية متطرفة، أو سلطة عناصر إسالمية متطرفة
وقال إنه بالنسبة .  إن النظر إلى الصورة يقتضي عرض خطة دفاعية ذات صلة لكل قطاعتقال غاالنو

حركة حماس هي العدو األشرس إلسرائيل، ولكنها األضعف، ولذلك فإن قطاع غزة "لقطاع غزة فإن 
  .قياسا لساحات أخرىسيكون ساحة تدريب جيدة تشكل م

ليس عمال إرهابيا فحسب، وإنما هو تحد " إطالق الصواريخ من قطاع غزة على أنه تواعتبر غاالن
وأضاف أنه يجري تطوير الصواريخ الفلسطينية، إضافة إلى صواريخ مضادة ". لوجود إسرائيل

رائيل أدركت هذا الوضع وقال إن الفلسطينيين يعتقدون أنهم يستطيعون خلق توازن، ولكن إس. للطائرات
  .مسبقا

  4/5/2011، 48موقع عرب
  

   صهيونية لتنفيذ عملية عسكرية ضد غزة إذا فتح معبر رفحاستعدادات .29
عن استعدادات صهيونية جديدة، لجهة ترتيب األوضاع السياسية الداخلية " إسرائيلية"كشفت تسريبات 

أصرت القاهرة على االستمرار في فتح والخارجية من أجل تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة، إذا 
  .معبر رفح الذي يربط القطاع باألراضي المصرية

كما كشفت التسريبات عن استعدادات صهيونية لإلعالن عن ضم الضفة الغربية رسمياً للدولة العبرية، 
 أن إذا سعت السلطة الفلسطينية لجهة اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد، مشيرة إلى

  .أصبحوا أكثر تأييداً لهذين الخيارين" اإلسرائيليين"العديد من 
  4/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مليار دوالر11 تقيم مدينة تدريب عسكرية مخابراتية في النقب بتكلفة "سرائيلإ" .30

 اربع كشفت مصادر امنّية في تل ابيب، امس االربعاء، النقاب عن اّن: الناصرة ـ زهير اندراوس
مجموعات اسرائيلية، تضم كل منها عدة شركات، قّدمت عروضها الى المناقصة التي طرحتها وزارة 
االمن االسرائيلية لبناء مدينة التدريب العسكري ـ االمني عند مفترق طرق صحراء النقب، والمقّدرة 

  . مليار دوالر امريكي11تكلفتها االجمالية بنحو 
صصة في الشؤون االقتصادية، سيخدم في مدينة التدريب العمالقة نحو وبحسب صحيفة اغلوبسب المتخ

كذلك سيتم اخالء جميع قواعد الجيش . 2013 الف جندي اسرائيلي اعتبارا من اواخر سنة 11
، بحيث تعود مساحات االراضي التي كانت تشغلها )الصرفند(االسرائيلي الحالية، واهمها قاعدة تسريفين 

  . رائيل لتوزع الحقا على السلطات المحلية، او تستخدم للبناءالى ادارة عقارات اس
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 19الماضي مشروعا بقيمة ) ابريل( نيسان 16واشارت الصحيفة الى اّن حكومة اسرائيل اقّرت في 
لنقل قواعد للجيش االسرائيلي من وسط اسرائيل الى مركز )  مليار دوالر5.6(مليار شيكل اسرائيلي 

 سيتم نقل 2018وبحلول سنة .  واالتصاالت الجديد في مدينة التدريب في النقباالستخبارات والمعلومات
  .اجهزة االستخبارات الى كريات عومر، وسيتم اخالء قواعد تسريفين، وتل هاشومير، ورمات غان

  5/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  اإلسرائيلي متسناع ينافس على زعامة حزب العمل عمرام .31
اإلسرائيلي عمرام متسناع أمس، رسميا منافسته على " العمل" السابق لحزب أعلن الرئيس: الناصرة

رئاسة الحزب، اذ دّل استطالع نشر نهاية األسبوع الماضي، أن الحزب برئاسة متسناع سيضاعف 
  . مقعدا120 مقاعد من اصل 8حضوره في الشارع وفي الكنيست، حيث يشغل الحزب حاليا 

  5/5/2011، الغد، عّمان
  

  ملحق نتنياهو العسكري لم يرافقه إلى لندن خشية التوقيف:  اإلسرائيليزيونالتلف .32
أعلن التلفزيون اإلسرائيلي، أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجه إلى بريطانيا في : )ب.ف .أ (

اب زيارة رسمية بدون أن يرافقه ملحقه العسكري ألن األخير يخشى أن يتم توقيفه ومالحقته بتهمة ارتك
  .جرائم حرب

وعدم التعرض لمالحقات محتملة ” إسرائيل“وأوضح التلفزيون أن الجنرال يوهنان لوكر فضل البقاء في 
  .      2009/ 2008في بريطانيا بسبب دوره خالل محرقة غزة في شتاء 

  5/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  "النكبة" للمحكمة اإلسرائيلية لشطب قانون التماس .33
الحقوقي الفلسطيني، وجمعية حقوق المواطن اإلسرائيلية " عدالة" قدم مركز :م جرايسي برهو-الناصرة 

ر فلسطينية وشخصيات تقدمية في إسرائيل، سأمس األربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية باسم أ
  .ة الفلسطينيةاإلسرائيلي، الذي يفرض تقييدات على مؤسسات في إحياء ذكرى النكب" النكبة"لشطب قانون 

 لنكبة الشعب الفلسطيني، 63 الذكرى الـ48ويأتي هذا االلتماس قبل أقل من أسبوع من إحياء فلسطينيي 
، ويطلب "يوم استقاللكم يوم نكبتنا: "، بموجب مقولة"قيامها"في نفس اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى 

اخطر "سان، كما أشار مركز عدالة إلى أن الملتمسون شطب القانون نظرا لكونه يتناقض مع حقوق اإلن
ما في القانون هو نصه الفضفاض، الذي قد يمكن فرض الغرامات على المؤسسة في حال تنظيمها لنشاط 

  ".وإنما طيلة أيام السنة" يوم استقاللها"تذكر فيه نكبة الشعب الفلسطيني ليس فقط في ما تعتبره إسرائيل 
  5/5/2011، الغد، عّمان

  
   خطرا على جيشهامن الواليات المتحدة بأسلحة بعض الدول العربيةتزويد ب ترى "إسرائيل": سويكيليك .34

من البناء النوعي والكمي " قلقة"كشفت وثيقة جديدة من ويكيليكس أن اسرائيل :  تغريد الرشق-عمان 
ملكة العربية لألسلحة التي تزود الواليات المتحدة فيها بعض الدول العربية، ومنها األردن ومصر والم

  .السعودية، وترى اسرائيل في هذا األمر خطرا محتمال على جيش الدفاع االسرائيلي
  5/5/2011، الغد، عّمان
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   في لبنانهاتخوف إسرائيلي من مفاوضة سوريا خشية استخدامها إلطالق يد: ويكيليكس .35
ويكيليكس، عن أن رئيس  وسربها موقع 2007كشفت برقية دبلوماسية أميركية يعود تاريخها إلى عام 

الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني كانا يريان أن المفاوضات مع 
  .سوريا فخّ ستستخدمه دمشق في إنهاء الضغط الدولي عليها وإطالق يدها في لبنان من جديد

دة السياسية من جهة والقيادتين البرقية أظهرت وجود انقسام حول بدء مفاوضات مع سوريا، بين القيا
  .األمنية والعسكرية في إسرائيل من جهة أخرى

  5/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  والدة ضابط إسرائيلي تدعو لعصيان مدني حتى يعود شاليط .36
دعت مواطنة إسرائيلية، هي أم لضابط في الجيش ولشاب آخر في سن الخدمة اإللزامية، إلى : تل أبيب
م المدني احتجاجا على تقاعس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التوصل إلى صفقة مع حركة االعتصا

  .حماس تتيح إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليط
 عاما، إنها كأم ترسل أبناءها إلى الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، لم 50وقالت أييلت هتسوفا، 

وأضافت أنها قلقة للغاية من الخطر على من يقع . يهم وستدافع عنهمتعد مطمئنة إلى أن الحكومة ستحم
ولذلك قررت أن تفعل شيئا كبيرا يزعزع الدولة ويضطر نتنياهو إلى اتخاذ القرار بدفع . أسيرا لدى العدو

  .ثمن إطالق سراح شاليط
  5/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  أبريل/ ننيساخالل  في القدس ا إسرائيلياانتهاك 42: تقرير .37

ذكر مركز أبحاث األراضي بالقدس في تقريره الشهري حول االنتهاكات اإلسرائيلية التي : القدس المحتلة
 الفائت نفذت سلطات أبريل/ نسخه عنه أنه وخالل نيسان" صفا"تتعرض لها المدينة المقدسة والذي وصل 

 ضد الحق  انتهاكا37ً إلى أنه تم تسجيل  ضد أهالي المدينة المقدسة، الفتاً اعتداءا42ًاالحتالل أكثر من 
  .في السكن منها إجبار مواطن على هدم منزله بنفسه في حي واد الجوز

  4/5/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  الحركة اإلسالمية في طريقها للوحدة: دعابس أبو للشيخين صالح ومشتركبيان  .38
ركة اإلسالمية، والشيخ حماد أبودعابس، رئيس الشق أصدر الشيخ رائد صالح، رئيس الشق الشمالي للح

، 48 ووصل إلى موقع عرب اإلسالمية باسم الحركة  موقعاً مشتركاً، بياناًاألربعاءالجنوبي للحركة، يوم 
:  وجاء في البيانأشهربشأن تطورات مساعي وحدة الشقين والتي تأتي كثمرة لجهود استمرت لعدة 

الدنا أن تبشر األهل من أبناء شعبنا الفلسطيني بل األمة جميعها وكل يطيب للحركة اإلسالمية في ب"
المحبين من األبناء واألنصار بثمرة جلسات التواصل الدورية التي انعقدت بين جناحيها برئاسة الشيخين 
 ."رائد صالح وحماد أبو دعابس ونوابهما حيث انعقد االجتماع األخير أمس الثالثاء في مدينة كفر قاسم

يؤكد اإلخوة المجتمعون التزامهم تحقيق وحدة صف الحركة اإلسالمية بجناحيها ": ضاف البيانوأ
  ."وضرورة تذليل كل العقبات التي تقف أمام تحقيق هذا الهدف وبأقرب وقت ممكن

  4/5/2011، 48موقع عرب 
  

   علماء فلسطين في الخارج تدعو لتهيئة األجواء إلنجاح المصالحةهيئة .39
ئة علماء فلسطين في الخارج جميع القيادات والفصائل الفلسطينية إلى الحرص على  دعت هي:بيروت

تهيئة كافة األجواء إلنجاح االتفاق، وتعزيز الثقة في الشارع الفلسطيني، بإطالق سراح المعتقلين 
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السياسيين كافة، ووقف الحمالت اإلعالمية، وإعادة المؤسسات المدنية والخيرية للعمل وخدمة الشعب 
كما دعت الهيئة في بيان صادر عنها، تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة عنه، إلى  .الفلسطيني

تجنب الفصل من الوظائف على أساس االنتماء السياسي، وإعادة المفصولين كافة، واتخاذ اإلجراءات "
، ومحاربة التي تضمن تعزيز الوحدة الفلسطينية، وتوجيه الجهود نحو مواجهة االحتالل الصهيوني

االستيطان، وتحرير األسرى وحماية القدس وأهلها والمسجد األقصى المبارك من المخاطر المحدقة بهم 
هيئة قيادات وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بإنجاز اتفاق المصالحة الوهنّات  ".جميعا

  .الواقعالفلسطينية، مؤكدة على أهمية إنجاز هذا االتفاق وتطبيقه على أرض 
  4/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الفلسطينيةاتفاق المصالحةترحب بتوقيع  48قيادات  .40

أحمد الطيبي، وطلب الصانع، .  محمد بركة، ود العرب في الكنيست اإلسرائيلي شارك النواب:رام اهللا
  .أمس والنائب السابق واصل طه، في حفل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة

وقال بركة إننا نعتز بالمشاركة في هذا اليوم الذي دعونا له منذ أن تفجرت األزمة الفلسطينية الداخلية، 
 أنه ال يمكن دفع مسيرة التحرر الفلسطينية إلى األمام من دون رأب الصدع الفلسطيني الذي وأكدنا مراراً

 الصدع بوسائل وقنوات عدة، وأيضاًأنهك قوى الشعب، وعملنا على مدى السنوات الماضية على رأب 
وقال الطيبي إننا نعتز بدعوة األخوة المصريين لنا للمشاركة  .على المستوى الشعبي ليضغط نحو الوحدة

 لواحدة من أكثر الحقب ظالما التي مرت على الشعب في حفل توقيع االتفاق، الذي نأمل أن يضع حداً
 تعارض اتفاق المصالحة ألنها المستفيدة األولى "إسرائيل" أن وأضافالفلسطيني في السنوات األخيرة، 

 إدراكناوقال الصانع إن ما جرى اليوم خطوة هامة وانجاز تاريخي مع  .من حالة االنقسام والتشرذم
لحجم التحديات، ولكننا نراهن على الوعي الوطني والمسؤولية للقيادة الفلسطينية، ونستطيع القول إنه في 

  .لدولة الفلسطينيةهذا اليوم قامت ا
  5/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الفرحة تعم الضفة وغزة بتوقيع المصالحة .41

 في القاهرة أمس أبرمت المصالحة الفلسطينية التي أبهجت:  وحامد جاد،يوسف الشايب - غزة ،رام اهللا
 االنقسام والتصدي غزة، الذين طالبوا في مسيرات شعبية بالقطع مع ماضيقطاع والغربية  الضفة أهل

 حيث قام القطاعوعمت اجواء الفرحة أمس الضفة و .موحدين لالحتالل النجاز هدف الدولة المستقلة
 . في سمائها البالونات احتفاال بهذه المناسبةأطلقتشبان فلسطينيون بتوزيع الحلوى وسط رام اهللا التي 

  ".قتنانهنئ قيادتنا، نجاتنا من زن"وحمل احدهم الفتة كتب عليها 
 على توقيع اإلعالن بالون بألوان العلم الفلسطيني في السماء، بالتزامن مع 100طفال أ أطلقوفي جنين، 

  .اتفاق المصالحة في مسيرة نظمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية على الدوار الرئيسي وسط المدينة
 في مسيرات عفوية رفعت وفي قطاع غزة، عمت مظاهر الفرحة العارمة الشوارع، حيث شارك اآلالف

 رايات حركة فتح التي 2007 يونيو / منذ سيطرة حركة حماس على غزة في حزيراناألولىفيها للمرة 
  .تعانقت في هذه المسيرات مع راية حماس

  .ولم تخل هذه المسيرات العفوية من مشاركة قيادات ونواب من حركتي فتح وحماس
  5/5/2011الغد، عّمان، 
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  جم مسيرة في النبي صالح نظمت احتفاء بإنجاز المصالحةاالحتالل يها .42
، مسيرة في قرية النبي صالح بمحافظة رام اهللا والبيرة أمس هاجمت قوات االحتالل مساء :رام اهللا

وأطلق جنود االحتالل بشكل مفاجئ قنابل .  حالة االنقساموبإنهاء بانجاز الوحدة الوطنية نظمت احتفاالً
 العديد من المشاركين بحاالت اختناق، وأغلقت إصابة إلى باتجاه المسيرة ما أدى الغاز المسيل للدموع

  . في سماء القريةاإلنارةقوات االحتالل مدخل القرية وأطلق الجنود قنابل 
  5/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  المخيمات الفلسطينية في لبنان ترحب بالمصالحة .43

احتفل الالجئون في المخيمات الفلسطينية في لبنان بتوقيع اتفاق بأهازيج الفرح : محمد نون -بيروت 
ففي مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية كما  .المصالحة في القاهرة بين حركتي فتح وحماس

 .في باقي المخيمات، كانت مواقف الترحيب واحدة وهي تدعو لالبتعاد عن الفئوية لصالح الوحدة الوطنية
 فتح وحماس وبقية الفصائل في مخيمات الالئجين على ضرورة حماية اتفاق المصالحة في وأجمع ممثلو

  .الداخل ودعم حق العودة لالجئين الفلسطينيين في الخارج
  5/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   فلسطين واألقصى في غزة والضفة للمرة األولىقناتا .44

ولى لتلفزيون فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية، بالبث من وسط سمح األربعاء للمرة األ: ).ب.ف.أ(
ونقل تلفزيون فلسطين مشاهد حية من شوارع . غزة، ولتلفزيون األقصى التابع لحماس بالبث من رام اهللا

وسمح .  مع مواطنين من غزةتغزة واستضاف قيادات من حماس وعرض التلفزيون الفلسطيني مقابال
وأعلن حسن أبو حشيش رئيس . يز أبو عيطة بالتحدث عبر التلفزيون الفلسطينيللمتحدث باسم فتح فا

عن مبادرته بالسماح لتلفزيون فلسطين للعمل بشكل "المكتب اإلعالمي الحكومي التابع للحكومة في غزة 
  ".مباشر في قطاع غزة، استثماراً ألجواء التفاؤل التي تعم األراضي الفلسطينية

مقابلة من رام اهللا مع نائب رئيس المجلس التشريعي في الضفة حسن خريشة، وعرض تلفزيون األقصى 
  .واستضاف المذيع راجي الهمص في جولة مفتوحة مع السياسيين والمحليين

  5/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة" هوّية العودة"إطالق مشروع : غزة .45
هوية "حياء ذكرى النكبة في قطاع غزة احتفاالً إلطالق مشروع  نظمت اللجنة الوطنية العليا إل:غزة
وتحمل البطاقة، التي يأتي إطالقها برعاية من .  للنكبة63، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ "العودة

في حين سيكون . الحكومة الفلسطينية في غزة، اسم الالجئ الفلسطيني كامالً، وجنسه، وبلدته األصلية
  ".حتى العودة"بطاقة تاريخ انتهاء ال

هي رمز وعنوان ألبناء الشعب " محمد المدهون إن البطاقة .قال وزير الشباب والرياضة والثقافة دو
وأكد المدهون على  ،"الفلسطيني في الداخل والشتات، والتي تكفل لهم حقهم في العودة ألراضيهم وبيوتهم

 التي هجر منها عنوةً، داعيا كافة أبناء الشعب حق أبناء الشعب الفلسطيني في العودة إلى كافة أراضيه،
  .للتسجيل عبر موقع وزارة الشباب والرياضة والثقافة، على شبكة االنترنت، للحصول على بطاقة العودة

  5/5/2011قدس برس، 
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  مؤتمر االتحاد العربي للشباب والبيئة القادم يعقد في غزة .46
 يوسف إبراهيم أن سلطة جودة البيئة الفلسطينية باتت . أكد رئيس سلطة جودة البيئة في غزة د:غزة

 قالو .عضواً في االتحاد العربي للشباب والبيئة، وذلك من خالل رسالة رسمية من االتحاد تفيد ذلك
 في شرم الشيخ، في تصريح صحفي مكتوب وصل إبراهيم، الذي عاد من اجتماع لالتحاد عقد مؤخراً

 مايو / أيار15د قرر عقد جلسته القادمة في غزة، والتي ستكون في ن االتحاإنسخة عنه، " قدس برس"
  .، وذلك في ذكرى النكبة2012

  4/5/2011قدس برس، 
  

   يعتمد تأهل فلسطين في تصفيات األولمبياد"الفيفا" .47
قررت لجنة االنضباط باالتحاد الدولي لكرة القدم تأهل المنتخب الفلسطيني األولمبي إلى الدور الثاني من 

 بسبب إشراكه العب غير 3-، واعتبار األولمبي التايالندي خاسراً صفر2012يات أولمبياد لندن تصف
ويالقي منتخب فلسطين في الدور المقبل من التصفيات . مؤهل في مباراة الذهاب بين فلسطين وتايالند

  .يونيو المقبل/ حزيران 13 و19نظيره البحريني يومي 
  5/5/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   بالمصالحة الفلسطينيةيرحبداهللا الثاني عب .48

.. رحب العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني بإبرام المصالحة الوطنية الفلسطينية         :  لقمان إسكندر  -عمان  
  .وسط مالمح عتاب أردني على تهميش دور المملكة وتغييب المسؤولين األردنيين

دمت إلى األردن من مختلـف محافظـات الـضفة          وأكد الملك عبداهللا، خالل لقائه شخصيات فلسطينية ق       
الغربية وقطاع غزة، استمرار دعم األردن سياسيا واقتصاديا للشعب الفلسطيني فـي المرحلـة المقبلـة                

  .وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على األرض الفلسطينية
دوره فـي حمايـة المقدسـات       وفي ما يخص مدينة القدس، شدد الملك عبداهللا على أن األردن سيواصل             

ورعايتها، إضافة إلى دعم صمود المقدسيين والتصدي لكل اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف             
  .تغيير هوية المدينة وعروبتها

في هذه األثناء، برزت تسريبات عن امتعاض أردني من تغييب مسؤوليه عن جهود المصالحة ورعايـة                
  .احتفالية للمصالحة

  5/5/2011، ن، دبيالبيا
  

  األردن يرحب بتوقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس  .49
صّرح وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسمي باسـم الحكومـة طـاهر              :  بترا –عمان  

العدوان بأن األردن يرحب باتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه بين حركتي فتح وحماس في القـاهرة                 
وقال العدوان ان الحكومة األردنية تدعم أي جهد يؤدي إلى إنهاء حالة االنقسام بين غزة                .أمس االربعاء 

ورام اهللا التي ألحقت أكبر الضرر بالقضية الفلسطينية، مشيرا الى ان الحكومة تأمل أن يؤدي هذا االتفاق                 
ق السالم المنشود، بإقامة    إلى تعزيز الجهود الفلسطينية واألردنية والعربية والمجتمع الدولي من أجل تحقي          

  .الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف مع االعتراف بحق العودة والتعويض لالجئين
وأضاف ان االردن يجدد تأكيده الوقوف دائماً إلى جانب السلطة الوطنيـة الفلـسطينية ودعـم صـمود                  

  .ةالفلسطينيين في الضفة والقطاع حتى استعادة حقوقهم الوطنية المشروع
  5/5/2011، الدستور، عّمان
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  يرحب باتفاق المصالحة و يطالب الحكومة بإعادة فتح مكاتب حماس"  االسالميالعمل" .50
رحب حزب جبهة العمل االسالمي بتوقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلـسطينية امـس فـي                : عمان

  . سنوات من االنقسام4القاهره بعد 
حزب المهندس مراد العضايلة في تصريح امس ان توقيع المصالحة          وقال مسؤول الملف الفلسطيني في ال     

جاء نتيجة طبيعية لثورات الشعوب العربية التي اطاحت بانظمة حكم كانت تسيطر علـى القـرار فـي                  
المنطقة وتقدم المصالح الصهيونية على مصلحة الشعوب العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بـشكل              

  .خاص
كومة بدعم هذه المصالحة والعمل على انجاحها بما ينعكس على تحـصين االمـن              وطالب العضايلة الح  

ولفت الى ضرورة ان تعيد الحكومة النظر فـي         . الوطني االردني ويصب في صالح القضية الفلسطينية      
سياستها الخارجية ازاء القوى الفلسطينية الى جهة بناء عالقة متوازنة مع كل االطراف الفلـسطينية دون                

  . لطرف على حساب اخرمحاباة
ينبغـي ان تعـود     "وشدد العضايلة على ضرورة فتح االبواب امام القيادة السياسية لحركة حماس، وقال             

العالقات الى سابق عهدها وان توجه الدعوة الى رئيس المكتب السياسي لحماس خالـد مـشعل لزيـارة                  
يلة الفصائل الفلسطينية الـى التمـسك       ودعا العضا ". االردن تمهيداً العادة فتح مكاتب الحركة في عمان       

بحقها في المقاومة لالحتالل وعدم التخلي عن سالحها الذي حقق لها مكاسب منها تحرير اراضي غـزة                 
  .2008ودحر العدوان الغاشم ضدها عام 

  5/5/2011، الدستور، عّمان
  

  "إسرائيل"مدرسة خاصة تطبع مع : "السبيل" .51
ـ      أفاد العديد من  :  رائد صبحي  –العقبة ، أن إدارة إحـدى     "السبيل" أولياء األمور خالل اتصاالت هاتفية بـ

المدرسة قامت  "وقال أولياء االمور إن      ".إسرائيل"المدارس الخاصة في العقبة تروج ألنشطة تطبيعية مع         
وأكد العديد مـن طلبـة       ".كهدايا للطلبة " إيالت"في الفترة األخيرة بتوزيع تي شيرت مكتوب عليه كلمة          

ة الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن إداراة المدرسة تقوم بين الحـين واآلخـر بتنظـيم                  المدرس
  .نشاطات رياضية وزيارات متبادلة الى مدينة ايالت، باالضافة الى حفالت تنكرية بين طالب المدرسة

" الـسبيل "مـات  من جهته، قال مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة جميل شقيرات إنه تم متابعة معلو  
ـ    .وتشكيل فريق من المديرية للتحقيق في الشكوى       تم بطريق الخطأ عـن     " تي شيرت "وأكد أن توزيع ال

وبخصوص الرحالت واألنشطة الرياضية أكد أنه لم يتم خالل هذا العام سوى رحلتين             . طريق السكرتيرة 
لعام، مؤكدا أن جميع الـرحالت  الى رم والبتراء، ولم يكن هناك أي رحالت الى مدينة ايالت خالل هذا ا        

يجب أن تكون بموافقة مسبقة من مديرية التربية وخالفا لذلك سيتم محاسبة أي مدرسة تخالف األنظمـة                 
  .والقوانين وتعليمات الرحالت المدرسية المعمول بها في الوزارة

امـواال تـصرف مـن قبـل بعـض          "الى ذلك قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع بادي الرفايعة إن هناك            
، محذرا في نفس الوقت من اختراق عقل الـنشء          "المؤسسات لترويج التطبيع مع النشء وطلبة المدارس      

  .ليكون مقدمة الى االختراقات االمنية
 5/5/2011، السبيل، عّمان

  
  تأمين الرعاية العربية الكاملة لهالالمصالحة الفلسطينية وتدعو الحكومة ترّحب ب: الحريري .52

توقيع اتفاق المصالحة بـين     «اعتبر رئيس حكومة تصريف األعمال اللبنانية سعد الحريري أن           :بيروت
خطوة مباركة في المسار المطلوب لنضال الشعب الفلـسطيني فـي           » «حماس»و» فتح«قيادتي حركتي   

  .»ة وإقامة دولته المستقلةسبيل حماية وحدته الوطني
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الحكومة اللبنانية، التي تعّبر عن ترحيبها بتوصل األخوة الفلسطينيين إلى هـذا            «وشدد الحريري على أن     
االتفاق، تؤكد وجوب توفير الرعاية العربية الكاملة له، وتدعو المجتمع الدولي إلى التجاوب مع متطلبات               

إسرائيل أي فرصة لالنقضاض على هـذه الوحـدة وتعطيـل           الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعدم إعطاء      
الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ال يصح أن تبقـى فـي            «ولفت إلى أن    . »مفاعيل االتفاق 

مهب الضغوط اإلسرائيلية وهي حقوق تتطلب موقفاً مسؤوالً وشجاعاً من المجتمع الدولي، ينهي سياسات              
نحن نتطلع في هذا المجال     «: وقال. »لتهرب من االعتراف بدولة فلسطين    الهروب إلى األمام ومحاوالت ا    

إلى أن تشكل المصالحة الفلسطينية حافزاً لالعتراف بحقوق شعب فلسطين، وأن ال تتحول بفعل الموقف               
  .اإلسرائيلي إلى حلقة جديدة من حلقات التضييق على الفلسطينيين

  5/5/2011الحياة، لندن، 
  

  سيتم البدء فوراً في إعادة إعمار قطاع غزة: ية الدول العربجامعة .53
المـشاورات  “أكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بجامعة الدول العربية محمد صـبيح إن              : القاهرة

سيتم البدء فوراً فـي إعـادة إعمـار        “، وأكد أنه    ”بدأت إلنهاء وضع الحكومتين في األراضي الفلسطينية      
 مليارات دوالر المخصصة لغزة، للبـدء       5أنه يتم اآلن تحويل     ” خليجال”وأضاف صبيح ل  . ” قطاع غزة 

 ألف أسرة تعيش فـي الخيـام حتـى اآلن منـذ العـدوان               30هناك  “الفوري في اإلعمار، الفتا إلى أن       
بعد استكمال خطوة تشكيل حكومة وحدة وطنيـة        “وأوضح أنه   . ” 2008على القطاع سنة    ” اإلسرائيلي“

  .” ت الرئاسية خالل سنة، وانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطنيسيتم اإلعداد لالنتخابا
  5/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  الوحدة الفلسطينية اللبنة األولى نحو إقامة الدولة الفلسطينية:  المصريةالمخابراترئيس  .54

الحة الفلسطينية   أكد رئيس جهاز االستخبارات المصرية اللواء مراد موافي أن توقيع اتفاق المص            :القاهرة
الوحدة هي اللبنة األولـى نحـو       «وأن  » لحظة تاريخية تسجل انتصاراً حقيقياً إلرادة الشعب الفلسطيني       «

وقال موافي، في كلمته خالل االحتفال بتوقيع االتفاق، إن الـشعب الفلـسطيني             . »إقامة الدولة الفلسطينية  
وأضـاف أن   .  معتمداً على إيمانـه وأصـالته      أراد أن يخطو خطوة هائلة الستعادة وحدته معتصماً باهللا        

استجابة القيادة السياسية الفلسطينية وممثلي الشعب جاءت سريعة للتناغم مع إرادة الـشعب الفلـسطيني،               
وأشار إلى أن مـصر بـذلت       . ليؤرخا سوياً لملحمة وطنية طال انتظارها تحظى باحترام وتقدير الجميع         

مصالحة وتستمر في مواصلة جهودها من أجل تنفيذ هذا االتفاق على           جهوداً حثيثة من أجل إنجاز اتفاق ال      
األرض وتنفيذ الوحدة الفلسطينية التي تعتبر العامل الرئيس في اسـتعادة الـشعب الفلـسطيني حقوقـه                 

  . وعاصمتها القدس1967المشروعة وحقه في إقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 
كم على مدار تاريخ طويل وسنوات من الجهد والعمل سـتكون           مصر التي كانت معكم وبين    «وأضاف أن   

حاضرة معكم في المراحل المقبلة كافة، ولن تألو مصر جهداً في تقديم كل مساعدة ومـساهمة مطلوبـة                  
وستقوم بالمتابعة الدقيقة أوالً بأول لتنفيذ كل ما تم االتفاق عليه من أجل أن يتحول هذا الحلم الرائع إلـى                    

عليكم واجبات كبيرة ومهام صعبة تتطلب منكم الحفاظ على قـوة الـدفع التـي               «: ضيفاً، م »واقع أروع 
  .»بدأناها وحتى تظل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع

 5/5/2011، الحياة، لندن
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  منية هيكلة األجهزة األإلعادة  غزة الى ة عربي- لجنة أمنية مصرية :مصادر فلسطينية .55
 قالت مصادر فلسطينية في القاهرة ان لجنة أمنية برئاسة اللواء محمـد             : حكمت يوسف  - القاهرة   -غزة  

إبراهيم وكيل جهاز المخابرات المصرية ستصل الي قطاع غزة خالل األسبوع المقبل لإلشراف على ما               
  .تم االتفاق عليه فيما يتعلق بالملف األمني الفلسطيني

ان اللجنة التي سيترأسها اللواء إبراهيم ستـضم        ) سما(تصريحات خاصة لوكالة    وأوضحت المصادر في    
مشيراة الي انها ستساعد في بناء وإعادة هيكلة األجهزة األمنية          (..) خبراء أمنيين من دول عربية شقيقة       

  .الفلسطينية على أسس وطنية وبعيداً عن الحزبية
 على إعادة هيكلة جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع         وبينت المصادر ان اللجنة ستشرف في بداية األمر       

غزة والضفة الغربية والذي سيتم االعتماد فيه على الكفاءات المهنية ال على االنتماءات الحزبية ومن ثـم   
  .سيتم هيكلية باقي األجهزة األمنية

في تطبيق  ما فـي      وأضافت ان اللجنة ستصل الي األراضي الفلسطينية بداية األسبوع المقبل للبدء فورا             
  .ورقة التفاهمات التي وقعتها حركتا فتح وحماس بالقاهرة

وقالت المصادر ان جهاز المخابرات المصرية وضع برنامجا وخطة أمنية سيتم تطبيقها بشكل سلس لعدم               
  .تكرار ما حدث في الماضي

 5/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  غاز الطبيعي بال"سرائيلإ" تنوي مد قطر: إسرائيليةصحيفة  .56
عن  نية قطر ضخ الغاز الطبيعي إلسرائيل  ،صحيفة إسرائيلية، اليوم األربعاءكشفت : القدس المحتلة
قطر مهتمة "االقتصادية اإلسرائيلية في تقرير لها حمل عنوان " كلكلست"وذكرت صحيفة  .بدال من مصر

صناعة القطري ، حدث قرينه أن وزير التجارة وال":بتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بدال من مصر
على أن الدوحة مستعدة لمد إسرائيل بالغاز الطبيعي بدالً من مصر وبأسعار , اإلسرائيلي  باتصال هاتفي 
  ."مخفضة عن السوق العالمي

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير اإلسرائيلي أعرب عن تقديره لموقف الحكومة القطرية، مشددة على أن 
قيت جاء نكاية في الشعوب العربية التي اتهمت قناة الجزيرة بالتشجيع على الخروج اإلعالن في هذا التو

وأكدت الصحيفة على أن قطر العب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي الدولي،  .في ثورات ضد حكوماتهم
من مخزون الغاز العالمي، موضحة أنه جرت محادثات بين الطرفين في فترة % 15حيث تمتلك 
موضحة بأنه جرت محادثات بين الطرفين في ,  هذا الصدد، لكن لم يتم التوصل إلى شيءالتسعينيات في

  .فترة التسعينيات في هذا الصدد، ولكن لم يتم االتفاق بينهم
  4/5/2011، وكالة قدس نت

 
  لجنة مصرية تطالب بدعم تظاهرات مايو الفلسطينية .57

 الثالثة في مصر أمس، جامعة الـدول العربيـة          طالبت اللجنة التحضيرية لالنتفاضة الفلسطينية    : القاهرة
أيار الحالي، السترداد األراضـي الفلـسطينية       / مايو 13بموقف داعم للتظاهرات التي ستنطلق بداية من        

المحتلة وعودة الالجئين الفلسطينيين، فيما اتفقت اللجنة مع قطاع شؤون فلسطين بالجامعة على إطـالق               
وفداً من شـبابها    “وقالت اللجنة في بيان إن       .”اإلسرائيلية“ية للبضائع   حملة ضخمة لتفعيل المقاطعة الشعب    

التقى رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية هشام يوسف، واألمين العـام المـساعد لـشؤون                 
فلسطين السفير محمد صبيح، وسلموهما رسالة تحثهما على اتخاذ موقف لـدعم االنتفاضـة يـأتي فـي           

. ”اإلسـرائيلي “قرار التوجه إلى مجلس األمن لفرض حظر جوي على الطيران العسكري            أولوياته تفعيل   
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يوسف أعرب خالل لقائه الوفد عن تقدير الجامعة العربية لكل الجهود التي من شـأنها أن                “وأضافت أن   
  .”لإسرائي“تساند مطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء االحتالل، داعياً إلى وقف التطبيع بأشكاله كافة مع 

  5/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   الفلسطينيالسعودية ومصر وقطر دعائم ثالث لطي االنقسام .58
ـ   : شيرين العكة  - صفاء عاشور  - غزة أن المملكة العربيـة    " أون الين    فلسطين"ذكرت مصادر مطلعة ل

وإعـادة   مليارات دوالر لدعم موازنة السلطة الفلسطينية ومـشاريع البنيـة التحتيـة              3السعودية ستدفع   
  . على أكمل وجه" حماس"و" فتح"اإلعمار، في حال إتمام المصالحة بين حركتي 

وأكدت ذات المصادر أن مصر ستدعم المصالحة الفلسطينية وطي صفحة االنقسام، كما سـتعمل علـى                
 4 والذي جمع أكثر مـن    2009آذار  /تفعيل قرارات مؤتمر شرم الشيخ، والذي عقد في الثاني من مارس          

 دوالر من دول أوروبية وأجنبية وعربية إلعادة إعمار غزة، بعد الحرب األخيرة التـي شـنها                 مليارات
  . االحتالل اإلسرائيلي والمقر توجيهها للسلطة

وبينت المصادر أن قطر ستقدم دعماً ماليا لرواتب قطاعي الصحة والتعلـيم وبعـض مجـاالت إعـادة                  
 القمم العربية السابقة والمتعلقة بتخصيص أموال لـدعم         باإلضافة إلى أنه سيتم العمل بمقررات     , اإلعمار

  . السلطة الفلسطينية
وأنـه حـان الوقـت      , وشددت هذه المصادر على أن كثيراً من قرارات القمم العربية لم تنفذ في السابق             

مشيرة إلى أنه على كل دولة عربية مـستحقات ماليـة           , لتنفيذها خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي للسلطة      
  . خاصة دول مجلس التعاون الخليجي, ب أن تؤديها إلى السلطة الفلسطينية كدعم مالي سنوييج

وتأتي هذه اإلجراءات في ظل األزمة المالية التي من المتوقع أن تعاني منها السلطة الفلـسطينية، بعـد                  
) إسـرائيل (ى تهديـد    باإلضافة إل , تهديد الواليات المتحدة األمريكية بوقف المساعدات المالية المقدمة لها        

  .للسلطة بعدم دفع أموال المقاصة والضرائب والجمارك
 5/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  لدعمه" الرباعية" ترّحب باتفاق المصالحة الفلسطينية وتدعو السعودية .59

قال المستشار في ديوان ولي العهد السعودي األمير طالل بن بدر أل : )فلسطين( رام اهللا -القاهرة 
إن المملكة العربية : "عود، في تصريح أدلى به لوكالة األنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينيةس

، داعيا "، والذي تم في مصر"حماس"و" فتح"السعودية ترحب بقرار توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي 
 موحدة، بما يسمح تنفيذ كل ما تم االتفاق عليه في الحوارات السابقة، وسرعة تشكيل حكومة"إلى 

  ".باستمرار حشد التضامن الدولي لالعتراف بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
وإنما تشجيعها ودعمها؛ ألن "، ليس فقط االعتراف بالمصالحة، "الرباعية"ودعا المجتمع الدولي واللجنة 

  .، على حد تعبيره"لمنطقةاللحمة الفلسطينية تصب في صالح الديمقراطية واالستقرار والسالم في ا
 4/5/2011، قدس برس

 
   يستعرض مع هنية التطورات الفلسطينية قطرأمير .60

 تلقى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اتصاالً هاتفياً أمس من السيد إسـماعيل               : وكاالت – القاهرة   -الدوحة  
ضاع في األراضـي    تم خالل االتصال استعراض تطورات األو     . هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة    

الفلسطينية في ضوء التوقيع على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذي تم في القاهرة في وقـت                 
  .سابق أمس
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إلى ذلك أكد سعادة السيد أحمد بن عبداهللا آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، بعد مـشاركته        
  . أن قطر رحبت بهذا االتفاقفي حفل توقيع المصالحة الفلسطينية بالقاهرة، 

  5/5/2011، العرب، الدوحة
  

   تأمل نهاية االنقسام إلى غير رجعة الفلسطينية وتفاق المصالحةإاإلمارات تبارك ب .61
الفلـسطينيتين،  ” حمـاس ”و” فـتح “رحبت دولة اإلمارات باتفاق المصالحة بين حركتي        : أ ف ب   -دبي  

ة والذي برز من خالل مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية         والتوافق الفلسطيني الشامل حول هذه المصالح     
وقال محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة االمارات لدى         . في التوقيع على هذا االتفاق في القاهرة، أمس       

جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن دولة االمارات تبارك هذا االتفـاق                
قاء الفلسطينيين في كل ما يوحد صفوفهم ويعزز مواقفهم من أجل اسـترداد حقـوقهم               وتؤكد دعمها لألش  

  .وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
وأعرب الظاهري عن أمله بأن يشكل هذا االتفاق قاعدة متينة لتوحيد الصف الفلسطيني وتحقيق تطلعات               

إلى غير رجعة ونبذ الخالفات الداخلية وتوحيد الجهـود والقـدرات           الشعب الفلسطيني في إنهاء االنقسام      
حتى ينال حقوقه المشروعة، ونوه بالدور اإليجابي والبناء الذي قامت به جمهورية مصر العربية لتحقيق               

 .الوفاق الفلسطيني وإبرام اتفاق المصالحة
  5/5/2011الحياة، لندن، 

  
  نضالي السترجاع كافة الحقوقالمصالحة الفلسطينية تدعم العمل ال: تونس .62

أعربت تونس عن ارتياحها التفاق المصالحة الفلسطيني، الذي تم التوقيع عليه بالقـاهرة أمـس               : تونس
يدعم العمل النـضالي    "برعاية مصرية، ليضع حدا لالنقسام الفلسطيني، بما من شأنه أن           ) 4/5(األربعاء  

لسطيني في إقامة دولتـه المـستقلة علـى أرضـه           من أجل استرجاع كافة الحقوق المشروعة للشعب الف       
  ". وعاصمتها القدس الشريف

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أذاعته وسائل اإلعالم الرسمية في تونس، أن هذا اإلنجاز                
خطوة في االتجاه الصحيح ستسهم في تكريس الوحدة الفلسطينية في أفـق            "يعتبر  " الهام"الذي وصفه بـ    

  ".  االنتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنيةتنظيم
ودعا بيان الخارجية التونسية في هذا اإلطار جميع الفلسطينيين إلى توظيف هذا المناخ الجديد، من أجـل                 

  ". مضاعفة الجهود في سبيل الذود عن القضية الفلسطينية ومواجهة االستحقاقات المقبلة بكل ثقة وثبات"
  4/5/2011، قدس برس

  
   بالمصالحة الفلسطينيةعباس ومشعليهنئ إياد عالوي  ائمة العراقيةرئيس الق .63

بعث رئيس القائمة العراقية إياد عالوي برقيتي تهنئة الى كـل مـن الـرئيس                : زيدان الربيعي  -بغداد  
خالد مـشعل، بـارك فيهمـا اتفـاق         ” حماس“الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة        

إن خروجكم اليوم بهذا االختيار اإليجـابي هـو دليـل           “في رسالته إلى عباس     وقال عالوي   . المصالحة
نظرتكم الواضحة والثاقبة ألهمية المرحلة التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة، والمنعطف التاريخي الذي              

إن هذا االختيار االيجابي هو نـصر تـاريخي   “وقال في رسالته لمشعل . ”يحتاج الى إرادة قوية وحازمة    
قيقي للشعب الفلسطيني وللعرب ويثبت رؤيتكم النافـذة الـشاملة لمـستقبل المنطقـة ككـل وأمنهـا                 وح

  .”واستقرارها ورفاه شعوبها الكريمة
  5/5/2011، الخليج، الشارقة
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   "إسرائيل"المصالحة الفلسطينية بداية طيبة والخشية عليها من : األشعل .64

وم السياسية في الجامعة المصرية الدكتور عبد اهللا األشـعل          أشاد الديبلوماسي السابق أستاذ العل    : القاهرة
في مصر ووصفه بأنه خطوة فـي االتجـاه         ) 4/5(باتفاق المصالحة الذي تم االحتفال به اليوم األربعاء         

  .الصحيح
من محاوالت إسرائيل إلجهاض اتفاق المـصالحة       " قدس برس "وحذر األشعل في تصريحات خاصة لـ       

هو بدايـة طيبـة     " فتح"و" حماس"ال شك أن المصالحة بين      : "اليوم األربعاء،  وقال   الذي تم االحتفال به     
وال شك أن كل اتفـاق فيـه        . وخطوة في االتجاه الصحيح نأمل أن يتم تنفيذ ما جاء فيه بأسرع ما يمكن             

يد أي  بعض االشكاليات لكنني أعتقد أن المشاكل المقبلة بالنسبة للمصالحة ستكون من إسرائيل، التي ال تر              
وأعتقد أيضا أن العقبة األساسية في تنفيذ االتفاق ستكون         . وفاق فلسطيني، وستعمل ما في وسعها إلفشاله      

 .، على حد تعبيره"من إسرائيل وليس من أطراف فلسطينية
 4/5/2011، قدس برس

 
   أوغلو يؤكد دعم منظمة المؤتمر اإلسالمي للفلسطينيين في المحافل الدوليةإحسان .65

رحب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، بتوقيع اتفاق المصالحة             : القاهرة
إنجازا تاريخيا، مـن شـأنه أن يعيـد للقـضية           "، واعتبره   )4/5(الفلسطينية، في القاهرة اليوم األربعاء      

  ".االنقسامالفلسطينية زخمها وحضورها على الساحة الدولية، بعد التراجع الذي شابها جراء 
إن على الفلسطينيين أن يتجاوزوا صـفحة الخالفـات         "وقال أوغلو، الذي شارك في حفل توقيع االتفاق،         

  . ، داعيا أطراف االتفاق إلى تنفيذ بنوده"السابقة
وشدد إحسان أوغلو على أن المنظمة سوف تواصل دعمها للفلسطينيين في المحافل الدولية، مؤكدا بـأن                

مقبلة تستلزم عمال فلسطينيا دؤوبا وجادا إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، علـى             الشهور القليلة ال  
 .حد تعبيره

  4/5/2011، قدس برس
  

  نتصار حقيقي وطّي لصفحة مؤلمةإ  الفلسطينيةالمصالحة: رئيس البرلمان العربي .66
لسطيني الذي وقع امـس     أشاد رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي باتفاق المصالحة والوفاق الوطني الف          

  .في القاهرة بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية االخرى تحت رعاية جمهورية مصر العربية
ونوه رئيس البرلمان العربي بالدور المصري الكبير في انجاز هذا االتفاق وورقة التفاهمات الملحقة به،               

ا القومي الداعم لقضايا االمة العربية وفـي        وهو ما يؤكد ان مصر لم تتخل في يوم من االيام عن دوره            
  . الصهيوني-المقدمة منها القضية الفلسطينية لب وجوهر الصراع العربي 

واعتبر الدقباسي ان فتح مصر معبر رفح الحدودي مع غزة بصفة دائمة بغية رفع الحصار الـصهيوني                 
لـى انجـازات الديبلوماسـية      الجائر عن الشعب الفلسطيني العربي في غزة يعد انجازاً آخر يـضاف ا            

  .المصرية الجديدة القائمة على اهتمام مصر بدائرتها العربية
  5/5/2011، الراي، الكويت

  
  مصر الجديدة المتحررة من خدمة المصالح اإلسرائيلية أفضل للغرب: الغارديان .67

 األربعاء برعايـة    ترى صحيفة الغارديان في افتتاحيتها أن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة           
مصرية قد يكون الحدث األهم وسط كل ما يجري في أنحاء عديدة من الوطن العربي، بما يدل عليه من                   



  

  

 
 

  

            30 ص                                     2136:         العدد       5/5/2011 الخميس :التاريخ

 يناير، والمتحرر من خدمـة األهـداف        25بروز الدور المصري الفاعل في المنطقة من جديد بعد ثورة           
  .اإلسرائيلية

ال "ما يمكن أن يسفر عنه مثل هذا االتفاق، رغم أنه           وتنبه الغارديان إلى أن أنه ال يجب التقليل من شأن           
يتجلى فيما يمكن أن يفعل أو ال يفعل للعملية السالم، فقد قتلت هذه في الميدان منذ أمد طويل وليس بيـد                     

  ".حكومة إسرائيلية واحدة وإنما عدة حكومات
انية حقيقية لتوقيع اتفاقيـة     لو كان عباس قد منح إمك     "وتلقي الصحيفة باللوم في ذلك على إسرائيل فتقول         

يمكن أن تؤدي لتشكيل دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يكن الحـق الفلـسطيني فـي                   
بعـض الحـق    ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين   (العودة قد ألغي من طرف واحد، لربما كان لنتنياهو          
  ".كن هناك عملية سالم إلدارة الظهر لهاحين اتهم نظيره بإدارة ظهره للسالم، ففي النهاية لم ت

ورد فعل إسرائيل لعملية الـسالم بمنـع        . ما كان هو مجرد جمود األمر الواقع      "وتفسر الغارديان فتقول    
فهـذه  .  مليون دوالر للسلطة الفلسطينية يعمق هذه الفكرة بأن األمر الواقع غير مقبـول             89تحويل مبلغ   

  ". وليست أموال إسرائيلاألموال ـ في النهاية ـ هي اموالهم
وقد تتباين درجة االعتمادية على إسرائيل، إال أن كل فلسطيني يعيش فـي النهايـة رهينـة األوامـر                   "

  ".وهذا أمر ال يمكن أن يدوم، وكان يشكل الواقع اليومي لما يطلق عليه اسم عملية السالم. اإلسرائيلية
الوحدة واإلصالح  "ن جميعا مهما كانت توجهاتهم هي       وتستنتج الصحيفة أن الطريق الوحيد أمام الفلسطينيي      

  ".وتعزيز قيادتهم، وهذا ما بدأ يحدث األمس
وتشير الغارديان إلى أن اتفاق القاهرة قد يكون أقل هشاشة من ذلك الذي وقع في مكة قبل أربعة أعوام،                   

  .إال أنه ال يمكن لعقارب الساعة ـ كما ترى الصحيفة ـ أن تعود إلى الوراء
عامل الجديد الذي تغير ـ كما تشير الغارديان ـ هو في بروز القاهرة من جديد كالعب رئيسي فـي    وال

وتعتقد الصحيفة أنه إذا ما نجحت مصر في إعادة فرض نفسها كما فعلت تركيـا فـإن                 . الشرق األوسط 
تاحيتها ـ فـإن   ولذا ـ كما تختم الغارديان افت . لديها من األوراق ما يجعلها تستطيع تغيير ميزان القوى

من مصلحة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي تماما أن تكون هناك حكومة في القـاهرة تبقـي علـى                  
  .معاهدة السالم مع إسرائيل لكن ال تكون ذليلة لمصالح األخيرة

 5/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
 

   ألف ريال500 بـ ية فلسطين آالف أسرةثالثةعيد الخيرية توزع مواد غذائية على  .68
 علي بن خالد الهاجري بأن المشروع عبارة        "عيد الخيرية "مؤسسة  صرح رئيس إدارة المشاريع ب     :الدوحة

 ريال قطري ،    496.400 أسرة بكلفة قدرها     3000عن شراء وتوفير مواد غذائية تستهدف توزيعها على         
 غزة الـذي تفرضـه قـوات االحـتالل          ويهدف المشروع إلى محاولة كسر الحصار المحكم على قطاع        

الصهيوني الغاشم لتجويع وإخضاع سكان القطاع لسياساتهم وبسط السيطرة على القطاع، والتخفيف مـن              
معاناة أغلب األسر التي ال تجد ما يكفيها من الغذاء الالزم والضروري بسبب ارتفاع معدالت البطالة بين              

للحصار والتضييق على الـسكان، وإدخـال روح المحبـة          سكان القطاع التي بلغت نسبا مرتفعة نتيجة        
  .والترابط بين المسلمين

  5/5/2011، الشرق، الدوحة
  

 المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية ستستمر: كلينتون .69
 أجرت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون محادثات هاتفيـة مـع رئـيس              : وليد عوض  -غزة  

ياض ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كال على حدة مساء الثالثـاء            الوزراء الفلسطيني سالم ف   
  .حول المصالحة الفلسطينية
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وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر أن كلينتون أثارت خصوصا مسألة المساعدة األمريكية للسلطة              
جيـة لـم تهـدد بإلغـاء        ولكن مسؤوال أمريكيا فضل عدم كشف هويته قال ان وزيرة الخار          . الفلسطينية

  .المساعدة في حال تم االتفاق بين فتح وحماس
ستقيم سياستها في ضوء    "ورفض تونر التكهن مسبقا برد فعل واشنطن موضحا فقط ان الواليات المتحدة             "

اذا كانت حماس تريد ان تـؤدي دورا فـي          "وذكر المتحدث ايضا بالموقف االمريكي      . "تشكيل الحكومة 
فعليها نبذ العنف واالرهاب واالعتراف بحق إسرائيل في الوجود واحتـرام االتفاقـات             العملية السياسية   

  ."الموقعة
5/5/2011القدس العربي، لندن،   

  
  ستكون خطوة عظيمة إلى األمام تخلي حماس عن العنف وقبولها مواقف عباس: بلير .70

 توني بلير،   ، أن ف أرناؤوط  عبد الرؤو   نقالً عن مراسلها   القدس، من   5/5/2011،  األيام، رام اهللا  ذكرت  
 عـن   )حركة حماس  (اذا ما تخلوا   "أنه" األيام" في حديث خاص بـ       قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية،   

العنف ووافقوا على موقف الرئيس عباس باستخدام الوسائل السلمية فقط فان هذه ستكون خطوة عظيمـة                
ور ولكن اذا ما أرادوا ان يكونوا جزءا مـن العمليـة            الى األمام، وهذا سيسمح لنا بالقيام بالكثير من األم        

  ".التفاوضية، عندها فانه ال يمكنهم التفاوض على حل الدولتين دون قبول حق الدولة اُألخرى بالوجود
نحن دائما نؤيد الوحدة الفلسطينية ونحن نقدر الجهود المصرية ولكن مبادئ الرباعية مـا زالـت                "وقال  

حكومة ستحصل على دعم المجتمع الدولي فان عليها بالتأكيد ان توافـق علـى              قائمة، واذا ما كانت اي      
  ".مبادئ المجتمع الدولي

وأكد على ان المجتمع الدولي لن يحكم على الحكومة الجديدة حتى يرى تشكيلتها، وذكر انه طلـب مـن                   
نية ألنهـا أمـوال     رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تحويل األموال المستحقة للسلطة الفلـسطي          

أكدت على ان المهم ان تقوم إسرائيل بتحويل هذه األموال، وهي أموال فلسطينية، الـى               "فلسطينية، وقال   
  ".السلطة الفلسطينية

ه يجب على حماس تغيير نهجهـا المعـادي   أن بلير قال أن، 5/5/2011، وكالة رويترز لألنباءوأضافت  
  ."سرائيلإ"ـل

الثانية بالتلفزيون االسرائيلي ان ادانة اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس فـي            وقال في مقابلة مع القناة      
  .قطاع غزة لقتل اسامة بن الدن ووصفه اياه بأنه مجاهد عربي مثال يكشف المشكالت المرتقبة

  
  سرائيلية جدية في السالمإ سنحت فرصة تتطلب مشاركة لقد: رئيس الوزراء البريطاني .71

 خالل لقائـه رئـيس الـوزراء        رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون    ل  قا: ريان كروفت أد - لندن  
سرائيلية جدية  إنه يعتقد انه سنحت في الشرق االوسط فرصة تتطلب مشاركة           أ اإلسرائلي بنيامين نتنياهو  

  .في عملية السالم
الوجـود   في   "سرائيلإ"وقال كاميرون ان اي حكومة فلسطينية جديدة يجب ان تنبذ العنف وتعترف بحق              

  ."عمالهابريطانيا ستحكم على أي حكومة فلسطينية وفقا أل"وان تشارك في عملية السالم وان 
5/5/2011، وكالة رويترز لألنباء  

  
  أموال فلسطينية  الضرائب العائدة للسلطةواالتحاد األوروبي بانتظار اإلطالع على تفاصيل المصالحة  .72

روبي بانتظار اإلطـالع علـى تفاصـيل توقيـع اتفـاق            أكد مصدر أوروبي أن االتحاد األو      : بروكسل
  .المصالحة الفلسطينية الذي تم اليوم األربعاء في القاهرة
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المصالحة هي فرصة جديدة تـساعد      "اإليطالية لألنباء   ) آكي(وقال المصدر األوروبي في تصريح لوكالة       
از اتصاالتنا مع مختلـف     على السير في طريق السالم، ولكننا نصر على ضرورة تحليل التفاصيل وإنج           

  .، حسب تعبيره"األطراف اإلقليمية والدولية
وعبر المصدر عن قناعة أوروبا الثابتة بضرورة التعامل مـع الفلـسطينيين حـسب أفعـالهم ولـيس                  

ننتظر حتى نرى آليات تطبيق االتفاق وأداء الحكومة الفلسطينية، خاصة لجهة تنظيم            "تصريحاتهم، وقال   
  ".ينية القادمةاالنتخابات الفلسط

تجاه ضرورة التوصل إلى حل الدولتين وإنهاء الـصراع         " الثابت"وأعاد المصدر التذكير بموقف أوروبا      
  الفلسطيني اإلسرائيلي عبر المفاوضات

، أشار المـصدر إلـى أن       "اقتصادية"بتهديد الفلسطينيين بعقوبات    " إسرائيل"ورداً على سؤال يتعلق بقيام      
  .لومات حول قرار إسرائيلي مثل هذاأوروبا لم تتلق أي مع

كان "بإيقاف عائدات الضرائب العائدة للسلطة، أكد المصدر أن االتحاد األوروبي           " إسرائيل"أما بشأن قيام    
دائماً ينادي بضرورة إقامة نظام جباية ضرائب يتمتع بالمصداقية؛ إذ أن أوروبا تعتبر أن هذه األمـوال                 

  ".فلسطينية
5/5/2011، )صفا(طينية وكالة الصحافة الفلس  

  
  "إسرائيل"ألمانيا ترفض أن تعترف بالدولة الفلسطينية من دون موافقة  .73

صرح ستيفن شيبرت المتحدث باسم الحكومة األلمانية أنها لن تعترف بالدولة الفلسطينية من             ): ب.ف  .أ  (
يعتـرف بالدولـة     بعد أن ألمح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي إلى انـه قـد              "إسرائيل"دون موافقة   

وقال شيبرت ردا على سؤال حول تصريحات ساركوزي ان موقـف ألمانيـا لـم    . الفلسطينية هذا العام    
سياسة الحكومة األلمانية ال تـزال كمـا        "وأضاف شيبرت في مؤتمر صحافي حكومي معتاد ان         . يتغير

 وهـو أنهـا تـرى ان        نيـسان /أوضحتها المستشارة أنغيال ميركل بعد محادثاتها مع نتنياهو في إبريـل          
  . تحقيق الحل القائم على دولتين "ال يخدم هدف) بالدولة الفلسطينية(االعتراف األحادي 

وصرحت ميركل عقب محادثاتها مع نتنياهو بأن أي اعتراف ألماني بالدولة الفلسطينية يجب أن يكـون                
  .  الفلسطيني المتبادل "اإلسرائيلي"في إطار االعتراف 

5/5/2011 الخليج، الشارقة،  
  

  كارتر يدعو المجتمع الدولي إلى دعم اتفاق المصالحة .74
دعا الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر، الحاصل على جائزة نوبـل للـسالم،             :  أ ف ب   -واشنطن  

الواليات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً انه يمكـن                
  .السالم في الشرق األوسطأن يقود إلى إحالل 

إذا دعمت الواليات المتحدة والمجتمـع      " األميركية   "واشنطن بوست "وقال كارتر في مقال نشرته صحيفة       
الدولي هذا الجهد فبإمكانهما مساعدة الديموقراطية الفلسطينية وإقامة أسس الدولة الفلسطينية الموحدة في             

  ." حقيقي مع إسرائيلالضفة الغربية وقطاع غزة على أمل إقامة سالم
لكن في حال تجاهلوا االتفاق، أو قوضوه، فإن األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة يمكن              "وأضاف  

  ."أن تتردى وتقود إلى موجة جديدة من العنف ضد إسرائيل
  

5/5/2011، الحياة، لندن  
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  لسطينيةمشروع إسرائيلي لخط قطارات سريع بسبب مروره بأراض فألمانيا تنسحب من  .75
عبرت النائبة في البرلمان األلماني هايكه هينزيل عن ترحيبها بقرار هيئـة الـسكة   :  خالد شمت - برلين

االنسحاب من مشروع إسرائيلي لخط قطارات سريع يـربط بـين مدينـة             ) دويتشه بان (الحديد األلمانية   
  .القدس وتل أبيب، بسبب مروره عبر أراض فلسطينية محتلة

 في تصريح للجزيرة نت     -وهي عضوة في البوندستاغ عن حزب اليسار المعارض       - وأوضحت هينزيل   
 90 مجموعة تـضم     32االنسحاب من هذا المشروع جاء نتيجة ضغوط مارستها         " دويتشه بان "أن قرار   

شخصا من الحقوقيين والسياسيين األلمان والفلسطينيين ونشطاء الـسالم اإلسـرائيليين علـى الحكومـة               
مجلس التنسيق األلماني اإلسرائيلي، بهدف عدم المشاركة في تنفيذ خط الـسكة الحديـد              األلمانية وعلى   

  .اإلسرائيلي
5/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة   

  
   مليون دوالر سنويا140ًممثل النرويج يؤكد استمرار دعم بالده لموازنة السلطة بـ  .76

ة التي عقـدتها وزارة التخطـيط والتنميـة         كدت الحكومة النرويجية خالل المشاورات السنوي     أ: رام اهللا 
 مليـون   140 استمرار دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية، الـذي يبلـغ           ،اإلدارية مع الحكومة النرويجية   

  . دوالر اميركي سنوياً، وتخصص لدعم الموازنة العامة للسلطة ولدعم المشاريع التطويرية
5/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  ي تحويل مؤتمر المانحين في باريس في يونيو لمؤتمر سالم حقيقيباريس تنو .77

أعلن وزير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه أمس أن فرنسا تنوي تحويل مؤتمر البلدان             : ب.ف. أ –باريس  
 "مؤتمر سياسي حقيقـي   "المقبل إلى   ) حزيران(المانحة للدولة الفلسطينية المقبلة المقرر في أواخر يونيو         

  .عملية السالمحول إحياء 
5/5/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
  " مليون دوالر150"مصر ترفض منحة أميركية بـ:  نتالجزيرة .78

في خطوة جديدة لم تشهدها من قبل العالقـات المـصرية األميركيـة،             : عبد الحافظ الصاوي   - القاهرة
بسبب تضمين المنحة    مليون دوالر،    150وجهت الخارجية المصرية خطابا برفض منحة أمريكية بمبلغ         

  .شروطا أحادية من الجانب األميركي الممثل في الوكالة األميركية للتنمية الدولية
وبينت الخارجية المصرية، وفق ما جاء بوسائل اإلعالم المصرية، أن هذه التجاوزات حدثت غير مـرة                

لخـاص، ومنظمـات    من قبل الجانب األميركي من خالل التمويل المباشر لبرامج المساعدات للقطـاع ا            
  . المجتمع المدني، دون أن تكون هذه المنظمات مسجلة لدى وزارة التضامن االجتماعي بمصر

وكانت المنحة المرفوضة مخصصة لتجاوز الخـسائر االقتـصادية لمـصر، ودعـم عمليـة التحـول                 
  .الديمقراطي

ن الماضـي، ووصـلت      والجدير بالذكر أن المعونة األميركية لمصر بدأت منذ منتصف سبعينيات القر          
  . لنحو ثالثين مليار دوالر2010قيمتها التراكمية منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 

 وقد أثير حول المعونة الكثير من النقاش بسبب استخدام أميركا لها ورقة ضغط على مصر في أحـداث                  
  . إقليمية ودولية

 مليون  450 حتى وصلت لنحو     وتعرضت المعونة األميركية لمصر لخفض مستمر خالل الفترة الماضية        
  .دوالر سنويا بعد أن كانت تصل لنحو مليارين

 4/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  !من عدد السكان% 79حجم الطبقة الوسطى في العالم العربي : دراسة .79

أظهرت دراسة متخصصة أن الطبقة الوسطى في الدول العربية تشكل غالبية : أي يو بي ،48عرب 
وأشارت الدراسة التي أعدها المعهد  .من إجمالي عدد السكان% 79 يقّدر حجمها النسبي بنحو السكان،إذ

ن هذه النسبة بقيت ثابتة ولم أ إلىالعربي للتخطيط ومقره الكويت ووزعت اليوم الثالثاء في بيروت 
ية، والحظت الدراسة من خالل عينة من خمس دول عرب .تتغير منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي

شكّلت في "هي األردن وتونس ومصر والمغرب واليمن أن الطبقة الوسطى في كل من الدول الخمس 
  ".تسعينات القرن الماضي أكثر من نصف السكان، بمعنى أنها شكّلت غالبية السكان

  3/5/2011، 48موقع عرب 
  

   الحدث السوري على السياسات اإلقليمية والدولية تداعيات .80
تشير التقارير والتسريبات الصادرة مساء األمـس الثالثـاء وصـباح اليـوم             : رجمةقسم الدراسات والت  

م إلى أن تداعيات الحدث السوري قد بدأت تأخذ طابعاً عابراً للحدود، فمـا           2011) مايو( أيار   4األربعاء  
المستوى هي حقيقة هذه التداعيات ولماذا الطابع العابر للحدود، وما هو نطاق امتداد هذه التداعيات على                

  اإلقليمي والمستوى الدولي؟
  نطاق التأثيرات اإلقليمية* 

بدا واضحاً منذ أيام االحتجاجات السورية األولى، بأن البيئة اإلقليمية الشرق أوسطية الـسورية، وعلـى                
وجه الخصوص دول الجوار اإلقليمي السوري، قد أظهرت قدراً أكبر من االهتمـام لجهـة احتمـاالت                 

  :ية واإليجابية المحتملة، وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتيالتداعيات السلب
انطوى األداء السلوكي التركي الرسمي على قدر كبير من االرتباك، فقد سعت أنقرا من جهة               : تركيا•    

إلى الرغبة في التعاون مع دمشق لجهة تحقيق التهدئة، وفي نفس الوقت سعت أنقرا لجهة التفـاهم مـع                   
اف األوروبية الغربية األخرى حول كيفية التعامـل إذا شـهدت وقـائع الحـدث               واشنطن وبعض األطر  

  .السوري المزيد من التصعيدات الجديدة
االرتباك وعدم االنسجام الذي أظهرته أنقرا، فسره المراقبون، على أساس اعتبارات أن أنقرا لـم تكـن                 

جاجات التونسية ـ المصرية ـ   تمتلك أي تخمين يحدد بوضوح مدى تداعيات مخاطر انتقال عدوى االحت
اليمنية ـ البحرينية إلى بقية مناطق الشرق األوسط وعلى وجه الخصوص إلى سـوريا والتـي تـؤثر     

احتماالت أن  : بدورها بشكل مباشر على تركيا، وأشارت التسريبات إلى أن أسباب مخاوف أنقرا تضمنت            
أيضاً إلى احتمـاالت أن تـسعى القـوى         تنتقل عدوى التصعيدات إلى مناطق التمرد الكردي التركي، و        

السياسية التركية المعارضة لحكومة حزب العدالة والتنمية لجهة القيام بعمليات التعبئة السياسية الـسلبية              
الفاعلة بما يخلق قدراً من الفوضى واالضطراب يمكن أن يتيح لجنراالت المؤسسة العـسكرية التركيـة                

ل عسكري ضد الحكومة التركية، وإضافة لذلك، تدرك أنقرا جيـداً           المزيد من ذرائع ومبررات القيام بعم     
بأن قدراً كبيراً جداً من استراتيجية السياسة الخارجية التركية الشرق أوسطية يقوم على تـأثير العامـل                 
السوري، وإضافة لذلك تشير بعض التسريبات إلى أن أنقرا سعت إلى التفاهم مع واشنطن لجهـة بنـاء                  

يكي ـ تركي استباقي يتيح ألنقرا الحفاظ على توازنات مـصالحها الحيويـة خـالل     موقف مشترك أمر
  .الفترات القادمة

تعاني الساحة السياسية اللبنانية أصالً من حالة انقسام ثنائي، بين طـرف مـرتبط بأمريكـا                : لبنان•    
الخلفية نظر حلفاء   والغرب األوروبي وطرف وطني أكثر اهتماماً بتعزيز الروابط مع سوريا، وعلى هذه             

واشنطن اللبنانيين، والذين هم خصوم سوريا، لالحتجاجات السورية على افتراض أنها مؤشـر سـوف               
ينعكس إيجابياً على موقفهم في الصراع اللبناني ـ اللبناني الداخلي، وبالفعل فقد سعت هذه األطراف إلى  
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صعيد عمليات التعبئة السلبية الفاعلة داخل      تقديم المزيد من الدعم الساعي إلى رفع وتيرة االحتجاجات وت         
حلفاء سوريا اللبنانيين لجهة العمل بنشاط وهمة لجهة دعم جهود دمشق           ) بعض(سوريا، وبالمقابل سعى    

  .الرامية الحتواء المخاطر بما ينسجم مع مبدأ تحقيق استقرار المنطقة
سية متزايدة الضغوط منـذ أكثـر مـن         ظلت الساحة السياسية األردنية تعاني من أزمة سيا       : األردن•    

عامين، وما كان الفتاً للنظر أن القوى اإلسالمية األردنية المعارضة للنظام الملكي األردني، ظلت طوال               
  .فترة الحدث السوري وهي أكثر اهتماماً لجهة معرفة ما يمكن أن يؤدي إليه

ماً بـالتوافق مـع توجهـات دمـشق         وبرغم أن القوى األردنية المعارضة لنظام عمان، ظلت أكثر اهتما         
المعارضة والرافضة للمشروع اإلسرائيلي ـ األمريكي في المنطقة، فإن ردود أفعال هذه القوى األردنية  
إزاء الحدث السوري، حملت بين ثناياها قدراً كبيراً من مشاعر عدم التجاوب اإليجابي لجهة دعم جهـود                 

، ال نستطيع القول بأن مواقف المعارضة األردنية كانـت          دمشق الرامية إلى حفظ االستقرار، وحتى اآلن      
ـ           على ما يحدث ويجري    ) عين الرضا (من قبيل االهتمام بصراعها الداخلي، أم أنه الصمت الذي ينظر ب

  !في درعا المجاورة للحدود األردنية ـ السورية
ن حالة من االرتباك، الذي     أما بالنسبة إلسرائيل، فقد خيمت المزيد من األجواء الكابوسية، وذلك بما تضم           

انعكس بدوره في محتوى التحليالت السياسية التي نشرتها الصحف اإلسرائيلية والمواقـع االلكترونيـة              
مركز أورشـليم   : الخاصة بمراكز الدراسات السياسية واالستراتيجية اإلسرائيلية، وعلى وجه الخصوص        

  . اإلسرائيلي التابع لجامعة تل أبيبللدراسات السياسية العامة، ومعهد دراسات األمن القومي
  نطاق التأثيرات الدولية* 

التدقيق الفاحص في محتوى ومضمون خلفيات ردود األفعال الدولية، وأداءها السلوكي الدولي خالل فترة              
الحدث السوري، يشير بكل وضوح إلى وجود نوعين من التأثيرات، يمكن اإلشارة إليهما علـى النحـو                 

  :اآلتي
  :وتضمنت اآلتي: ثيرات الجزئيةالتأ•    

وداخـل  ) السلطة التنفيذيـة (حدثت حالة انقسام أمريكي ـ أمريكي داخل اإلدارة األمريكية  : ـ واشنطن
، وفي هذا الخصوص سعت اإلدارة األمريكيـة إلـى اعتمـاد            )السلطة التشريعية (الكونغرس األمريكي   

، وبالنسبة للكونغرس األمريكي، فقد سـعت       تصريحات أقل حدة من تصريحاتها السابقة ضد ليبيا ومصر        
أقلية من أعضاء الكونغرس المرتبطين بجماعة المحافظين الجدد واللوبي اإلسـرائيلي لجهـة المطالبـة               
بضرورة أن تسعى اإلدارة األمريكية من أجل ممارسة الضغوط أكثر فأكثر ضد دمشق، وكان السيناتور               

  .لسيناتور جو ليبرمان من أبرز المطالبين بذلكالجمهوري جون ماكين، واليهودي األمريكي ا
ظلت أكثر اهتماماً بمتابعة تطورات الحدث السوري، وفي هذا الخصوص تقول التـسريبات             : ـ موسكو 

التي أوردتها مؤسسة جيمس تاون األمريكية، بأن المخاوف الروسية بلغت أشدها من احتماالت تـصاعد               
الشيشان ـ أنغوشـيا   (قال العدوى إلى مناطق القوقاز الشمالي تداعيات الحدث السوري بما يؤدي إلى انت

كازاخـستان ـ أوزبكـستان ـ     (ومناطق آسيا الوسـطى  ) ـ داغستان ـ شركيسيا ـ كاباردينو بلغاريا  
األمر الذي دفع بموسكو إلى التأهب من أجل إعداد وتفعيل ). طاجكستان ـ تركمانستان ـ كيرغيزستان  

  .قال العدوىالترتيبات الالزمة لصد انت
  :ويمكن حصرها ضمن نطاقين، هما: التأثيرات الكلية•    

أكثـر  ) فرنسا ـ بريطانيا ـ ألمانيا  (ظلت دول االتحاد األوروبي الثالثة الرئيسية : ـ االتحاد األوروبي
اهتماماً بإطالق التصريحات التي تنسجم مع تصريحات اإلدارة األمريكية، لجهة مطالبة دمـشق بعـدم                

 العنف ضد المتظاهرين، واإلسراع بإجراء اإلصالحات، وبرغم ذلك، فما كان الفتاً للنظر تمثل              استخدام
في قيام األطراف األوروبية بإعداد مسودة بيان وتقديمها لمجلس األمن، بما يتضمن دفع المجلس من أجل                
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يل الحـدث   إصدار قرار دولي توقع الخبراء والمراقبون بأنه سوف يشكل الخطوة األولـى لجهـة تـدو               
  .السوري، ضمن سيناريو أشبه بسيناريو الحدث الليبي

سعى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لجهة إطالق التصريحات المنسجمة مـع              : ـ األمم المتحدة  
التصريحات األمريكية واألوروبية، وما كان الفتاً للنظر أن مسودة مشروع قرار البيان الدولي المقدمـة               

  .اف األوروبية لم تجد طريقها إلى المجلس وذلك بسبب الرفض الروسي القاطعبواسطة األطر
هذا، وتقول التسريبات، بأن واشنطن ظلت أكثر اهتماماً بالتصعيد أكثر فأكثر سواء داخل سوريا، أو في                
مجلس األمن الدولي، ولكن، وبحسب التسريبات والتحليالت، فقد سعت واشنطن إلـى اسـتخدام أكثـر                

  :، وذلك تفادياً لآلتي)المهمة القذرة( خبثاً، لجهة ترك حلفاءها األوروبيين يقومون بـاألساليب
المواجهة مع موسكو، وذلك بما ال يفسح المجال أمام المزيد من الخالفات الروسـية ـ األمريكيـة    •    

ي مجـاالت  التي قد تلحق المزيد من األضرار بالتفاهمات الروسية ـ األمريكية التي سبق وأن تحققت ف 
  .الحد من انتشار األسلحة النووية وشؤون ضبط التسلح وملفات نشر شبكات الدفاع الصاروخي

عدم إشاعة مشاعر الكراهية ضد أمريكا في منطقة الشرق األوسط، خاصة وأن اإلدارة األمريكيـة               •    
سـرائيل والمعاديـة    تفهم جيداً مدى معاداة الرأي العام العربي واإلسالمي لتوجهات واشنطن الداعمة إل           

  .لطموحات شعوب المنطقة
ولكن، ما هو مهم تمثل في أن واشنطن سعت إلى استخدام حلفاءها األوروبيين لجهة القيام بالمزيد مـن                  
عمليات ابتزاز موسكو، خاصة وأن واشنطن أصبحت تدرك جيداً أن موسكو تسعى إلى االمتنـاع عـن                 

دم بها األطراف األوروبية في مجلس األمن الدولي وذلـك          معارضة مشروعات القرارات الدولية التي تتق     
حفاظاً على سالمة مصالح موسكو االقتصادية والتجارية واألمنية مع األوروبيين، وإضافة لـذلك تقـول               
بعض التسريبات، بأن أبرز تداعيات الحدث السوري على موسكو تمثل في دفع بوتين ـ مدفيديف إلـى   

أخرى فقد سعى مدفيديف إلى دعم التوجهات األمريكيـة ـ األوروبيـة    طي صفحة خالفاتهما، وبكلمات 
ضد نظام القذافي، بينما سعى بوتين إلى معارضة ذلك، ولكن، وعلى خلفية تطورات الحدث الـسوري،                
أدرك مدفيديف مدى خطورة األمر، وبالتالي سارع إلى دعم موقف بوتين الرافض لفكرة تدويل الحـدث                

تراجع عن الموقف السابق إزاء الحدث الليبي، بما دفعـه إلـى إطـالق بعـض                السوري، وأيضاً إلى ال   
التصريحات التي تتهم التحالف الدولي بأنه تجاوز حدود الصالحيات المخولة له بواسطة القرار الـدولي               

هذا وتقول آخر التـسريبات بـأن مخطـط         . الخاص بإقامة منطقة حظر الطيران ضد ليبيا      / 1973/رقم  
لسوري بواسطة مجلس األمن قد تم إحباطه تماماً، وذلك ليس بسبب الـرفض الروسـي               تدويل الحدث ا  

القاطع بتمرير القرار، وإنما لسبب بسيط تمثل في انحسار مفاعيل الحدث السوري في الداخل، بعـد أن                 
اتضحت بقدر كاف مدى عمق تورط األطراف الخارجية لجهة القيام بدفع األحداث نحـو االضـطراب                

  .ستقرار على المستويين السوري واإلقليمي الشرق أوسطيوتقويض اال
  4/5/2011، الجمل بما حمل

  
  خمس سيناريوهات أمام المصالحة .81

  ةناهيأيمن أبو . د
لقد جاء وقت المصالحة بعد انقسام طال مدته بين شقي الوطن، وهذا قد انعكس على جميع مناحي الحياة                  

ية والحضارية واهم من هذا كله التراجـع والتـدهور للقـضية    السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقاف   
  .الفلسطينية وهي مرحلة عاشتها دولة االحتالل لم تحلم بها منذ نشأتها على اإلطالق

الشك أن االحتالل قد لعب دورا بارزا في أحداث هذا االنقسام وكان له يد مباشرة في تعميق شرخه وال                   
ة واضحة وضوح الشمس من الخاسر األول ومن المـستفيد األول           داعي للخوض في هذا المجال فالمسأل     

طبعا الفلسطينيون هم الخاسرون األول من االنقسام، وان دولة االحتالل هي المستفيد األول             . من االنقسام 
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واألخير من االنقسام ولها مصلحة كبيرة في استمراره والذي عملت جاهدة على تعزيزه واستثماره مـن                
ا وتنفيذ سياساتها العدوانية وفرض وقائع جديدة إضافية على األرض خاصـة فـي              اجل خدمة مصالحه  

مواصلة قضم وضم األراضي والممتلكات الفلسطينية باالستيطان والجدار والشوارع االلتفافية والثكنـات            
ـ              ة والحواجز العسكرية باإلضافة لهدم المنازل واالستيالء على المياه والتهويد للمدن والمقدسـات العربي

  .وفرض الحصار الخانق على الضفة والقطاع ناهيك عن المداهمات واالعتقاالت واالغتياالت اليومية
ولعلنا قد تداركنا أخيرا المخطط الذي يدبر وينفذ من قبل االحتالل للقضاء على قضيتنا ومستقبل الدولـة                 

ية ووعودهم الكاذبة لنـا والتـي       الفلسطينية، كما لعنا قد تأكدنا من صدق نوايا األجندات اإلقليمية والدول          
فهاهي األنظمة العربية   . كثيرا ما عولنا عليها وكانت عبارة عن وعود رمادية لذرها في العيون ليس إال             

قد تطارد من شعوبها ألنها ثبت أنها أنظمة فاشلة في بالدها ومخادعة لشعوبها فكيف سـتكون صـادقة                  
ية فهي األكثر مراوغة وتكيل بمكيالين حسب المـصالح         أما األجندات الدول  ! للشعوب والقضايا األخرى؟  

وعلى رأسها الحفاظ على مصالحها مع دولة االحتالل وأول هذه الدول الحليف االستراتيجي لهـا وهـي                 
الواليات المتحدة التي سارعت بالتلويح لقطع المعونات المالية للسلطة الوطنية في حال تمت المـصالحة               

  .السالم وقد سبقها بالتأكيد نفس التهديدات من نتنياهو وليبرمان وباراك وبيريسبل اعتبرتها تهديد لعملية 
ال شك أن العوامل االيجابية التي ترجح التفاؤل بنجاح تنفيذ االتفاق هذه المرة، مثل المتغيرات اإلقليميـة                 

رض أنهـا   العربية ومضاعفاتها على طرفي االنقسام ولو أن المصالحة قد جاءت متأخرة وكان من المفت             
المهم أننا قـد وصـلنا إلـى      . تحققت سريعا فور حدوث االنقسام الذي من المفترض أن ال يحدث إطالقا           

مرحلة فقدنا الثقة بكل األجندات وكفرنا بكل السياسيات الخارجية المبطنة بالسوء لنا ولقضيتنا الوطنيـة               
لماضية انه البد أن نتقارب من بعضنا       وأصبح لدينا قناعة بعد شقائنا على مدار سنوات االنقسام األربعة ا          

البعض ونتصالح مع بعضنا البعض ونرجع اللحمة الوطنية من جديد وان نتغاض عن صفحات الماضي               
أذن مـاذا   . األليمة ونكون يد واحدة لنواجه كل التحديات المحدقة من حولنا والتي تحول دون المصالحة             

ات التي يجب إتباعها لـرأب صـدع االنقـسام علـى            علينا فعله إلنجاح المصالحة وما هي السيناريوه      
  المستويين السياسي واالجتماعي؟

إبداء المرونة في المطالب وعدم فقدان الثقة باآلخر بالنظر إلى المصلحة الوطنية قبـل أي شـيء                 : أوال
  .آخر
  .االلتزام بما يتم التوقيع عليه خاصة في مراحل التنفيذ: ثانيا
ي مزاعم وأجندات خارجية واالنصياع لها وليس المقصود هنا فقدان عالقات           عدم االنجرار وراء أ   : ثالثا

الصداقة الخارجية، فال احد ينكر فضلها علينا خاصة فما يتعلق األمر بالدعم المادي، إنما ما اقصده هـو                  
ـ                ا جعل المصلحة الوطنية في المنزلة األولى وبناء استرايجية نضالية جديدة وجدية يتم االتفاق من خالله

على الحد األدنى، لمواجهة العقبات الداخلية التي تعيق المصالحة وكذلك التـصدي للعقبـات الخارجيـة                
المتمثلة بالتهديد واالبتزاز اإلسرائيلي للفلسطينيين بتجميد المـستحقات الجمركيـة للـسلطة الفلـسطينية              

  .باإلضافة لتهديدات األمريكية بقطع المساعدات
ألمني الذي هو واحد من أهم ملفات الخالف وسبب رئيسي من أسباب االنقسام             عدم إهمال الملف ا   : رابعا

والعمل على تهيئة األجواء من خالل إطالق سراح المعتقلين السياسيين وجمع الـسالح وتـسليمه إلـى                 
  .الجهات المسؤولة عن ذلك وعدم السماح ألي انفالت امني من جديد

 حالة االحتقان المجتمعي والعمل على صفاء األنفس التـي          العمل على رأب صدع االنقسام بإنهاء     : خامسا
تبدو قد شحنت بالضغينة والكره طوال فترة االنقسام وذلك بتفعيل لجان شعبية متخصصة في هذا المجال                
تمارس أعمالها على جميع المستويات السياسية واالجتماعية والثقافية في المدارس والجامعات والنقابـات             

ة وغير الحكومية ودور العبادة بإطالق الندوات ومن خالل الخطب والـدروس وال             والمؤسسات الحكومي 
ننسي دور اإلعالم في هذا المجال سواء المرئي أو المسموع أو الصحف بتخصيص بـرامج ونـشرات                 
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ومقاالت يومية في هذا الجانب ووقف حمالت التحريض اإلعالمية المخجلة بحق قضيتنا واالهـم حفـظ                
  . وصيانتها من خالل احترام حقوق اإلنسان الفلسطينيكرامة المواطنين

  5/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  خطوة على طريق التسوية...  الفلسطينيةةالمصالح .82
  جيمي كارتر

إننا بصدد لحظة حاسمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فبرعاية الحكومة المصرية وقع أمس الفصيالن                
، على اتفاقية المصالحة التي ستسمح لهما معاً بخوض انتخابـات           "حماس"و"فتح  "الفلسطينيان الرئيسيان،   

  .تشريعية ورئاسية خالل مدة زمنية ال تتجاوز السنة
غير أن المجهود الفلسطيني ومن ورائه الدعم المصري يتطلب مساعدة أخرى مـن الواليـات المتحـدة                 

يخ الديمقراطية الفلسطينية وإقامة األسس     والمجتمع الدولي، ألنه بهذه المساعدة نستطيع المساهمة في ترس        
التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها الشرط األساسـي               

  .لبلوغ سالم آمن مع إسرائيل
 لكن إذا اختار المجتمع الدولي ومعه الواليات المتحدة الوقوف بعيداً، أو إضعاف اتفاق الوحدة الوطنيـة               

الموقع عليه أمس األربعاء، فإن الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة قد يتدهور في المرحلة المقبلـة                
وتغرق المنطقة في موجة جديدة من العنف ودوامة متالحقة من الفوضى تضر بالجميع وعلـى رأسـهم                 

  . إسرائيل التي ستفقد أمنها وسالمة حدودها
ذي جاء بعد فترة طويلة من الخصام واالنقسام ال بد من قراءتـه فـي               فاالتفاق األخير بين الفلسطينيين ال    

التـي  " الصحوة العربيـة  "سياق ما يجري في المنطقة العربية، إذ يمكن اعتباره مساهمة فلسطينية تجاه             
انطلقت بإطاحة نظامين في تونس ومصر واستمرار تداعياتها في بلدان أخرى قاسمها المشترك المطالبة              

رامة وإنهاء الحكم الفردي الذي طغى على المنطقة طويالً، لكن االتفاق هو أيـضاً حاجـة                بالحرية والك 
  .داخلية فلسطينية تروم إنهاء حالة االنقسام وإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية إلى تماسكها

امـة  ، أن هدفهما األسمى في نيل حقوقهما الوطنيـة وإق         "حماس"و" فتح"فقد أدرك الفصيالن الفلسطينيان،     
دولة فلسطينية مستقلة لن يتحقق ما لم ينته االنقسام، ويعاد رص الصفوف، هذا باإلضافة إلى ما يؤشـر                  
إليه االتفاق من أهمية مصر المتنامية في المنطقة بعد سقوط النظام السابق ودور الديمقراطية في تكريس                

ة نجحت القاهرة في إقناع الطرفين      هذا الدور، فبعدما أزاحت عنها رداء االنحياز والمخاوف غير المبرر         
 بالقاهرة من قبل فـتح      2009معاً بالتوقيع على االتفاق من خالل الجمع بين اتفاق سابق وقع في أكتوبر              

وإضافة بعض التطمينات لتبديد تحفظات حماس التي رفضت التوقيع في وقت سابق على االتفاق، وهكذا               
حماس ولعبت دوراً مهماً في الدفع باتجاه التوافـق         "حركة  تكون مصر قد أخذت بعين االعتبار انشغاالت        

وإعالن المصالحة، وبموجب االتفاق يلتزم الطرفان بتعيين توافقي ألعضاء لجنة االنتخابات والمحكمـة             
  .االنتخابية التي ستشرف على مراقبة االقتراع

 تلك المؤسسات أشـرفت علـى   وقد أتيح لي شخصياً مراقبة ثالثة انتخابات فلسطينية وأستطيع التأكيد أن    
انتخابات شهد الجميع بنزاهتها وحريتها وابتعادها عن العنف والتزوير والتجاوزات التي عادة ما تضرب              
مصداقية باقي العمليات االنتخابية في المنطقة، وتعهد الطرفان أيضاً، بمقتضى االتفـاق الموقـع عليـه،        

، هذا باإلضافة إلى تـشكيل      "فتح"، أو   "حماس"اء من   بتشكيل حكومة من التكنوقراط ال وجود فيها ألعض       
لجنة عليا لإلشراف على الملف األمني يرأسها الرئيس الفلسطيني مباشرة، وذلك بـدعم متواصـل مـن                 
مصر التي عبرت عن استعدادها للتنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية في هذا المجال وبتوافق كامل مع                

  ".حماس"
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لواليات المتحدة والمجتمع الدولي دعم االتفاق ومنع فشله؟ أوالً ألن هـذا الـدعم              لكن لماذا يتعين على ا    
ينسجم مع المبادئ المعلن عنها والمتمثلة في احترام حقوق الفلسطينيين ورغبتهم في إرساء ديمقراطيتهم،              

" ليـة الرباعيـة الدو  "، التي رفضت نتيجتها     2006فازت في االنتخابات التشريعية عام      " حماس"فمع أن   
المكونة من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا وأوقفت الدعم المقـدم للـسلطة               

في حكومة الوحدة الوطنية التي سرعان ما سقطت، وبدالً من تـأجيج            " حماس"الفلسطينية بسبب مشاركة    
جانبهما ودفعهمـا إلـى حـل       التنافس والصراع بين الطرفين من قبل المجتمع الدولي عليه الوقوف إلى            

  .المشاكل عن طريق االنتخابات
أما السبب الثاني الذي يدفع المجتمع الدولي لدعم االتفاق هو ما قد يؤدي إليه مـن توقيـع وقـف دائـم                      
إلطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، فرغم المخاوف اإلسرائيلية المشروعة من انتقال العنـف إلـى               

لبلدات اإلسرائيلية، إال أنه يتعين على الواليات المتحدة العمـل مـع األطـراف              الضفة الغربية وقصف ا   
  .جميعاً لضمان التوقيع على اتفاق لوقف إطالق النار

وأخيراً يمكن للمصالحة الفلسطينية في حال نجاحها أن تقود إلى اتفاق نهائي بشأن حل الدولتين، ال سيما                 
باسم الفلسطينيين، وبمساعدة لجنة الرباعية تـستطيع حكومـة         وأن أبا مازن مازال قادراً على التفاوض        

جلعاد "الوحدة الوطنية القادمة التفاوض مع إسرائيل حول تبادل السجناء الفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي             
وتجميد المستوطنات، وقد أبدى القيادي في حماس، خالد مشعل، خـالل حـديثي معـه، مرونـة                 " شليط

 سيقبل اتفاق حل الدولتين إذا ما صادق عليه الفلسطينيون في استفتاء عام، وهو ما               ملحوظة عندما قال إنه   
  .يعني اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود مقابل إقرار هذه األخيرة أيضاً بدولة فلسطينية مستقلة

ـ        " حماس"ورغم التحفظات التي تثيرها إسرائيل بشأن ميثاق         و الذي يدعو إلى تدمير الدولة العبريـة، وه
أمر يجانب الصواب ويتعين تغييره، فإنه يجب التذكير أيضاً أن إسـرائيل فاوضـت منظمـة التحريـر                  
الفلسطينية في اتفاقات أوسلو، بينما ميثاقها يدعو للشيء ذاته، وقد تطلب األمر من المنظمة خمس سنوات                

لفلـسطيني فـي ظـل      وفي الوقت الذي يشتكي في اإلسرائيليون من غياب الشريك ا          .قبل تغيير ميثاقها  
، لكن ومهما   "حماس"، فإنهم يرفضون أيضاً حكومة وحدة وطنية تشارك فيها          "حماس"و" فتح"االنقسام بين   

العمـل  " الرباعية"يكن الموقف اإلسرائيلي اختار الفلسطينيون الوحدة، وألنها وحدة هشة فإنه يتعين على             
ضات الوضع النهائي مع إسـرائيل، وتنهـي       مع الفلسطينيين لضمان استمرار المصالحة علها تطلق مفاو       

  .الصراع في الشرق األوسط
  "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"ينشر بترتيب خاص مع خدمة *

  5/5/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   السياديالقرارعودة  .83
  محمد السعيد ادريس

سادات التي تكثفت فيهـا     لسنوات طولة مضت، تمتد إلى تلك الفترة من نهاية عهد الرئيس األسبق أنور ال             
عـام  ” اإلسرائيلية“عالقات القاهرة مع واشنطن، وأسفرت في النهاية عن توقيع معاهدة السالم المصرية             

 ظل قرار السياسة الخارجية المصرية مقيداً ومحكومـاً باعتبـارات الحفـاظ علـى العالقـات                 1979،
م مع الكيان الصهيوني، لم يعبر هـذا القـرار،         االستراتيجية مع الواليات المتحدة وااللتزام بمعاهدة السال      

وفي قضايا تمس مصالح مصر الحيوية وبالذات عالقاتها العربية ودورها القومي، إضافة إلى دور مصر               
اإلفريقي وخاصة في دول منابع النيل عن مصالح مصرية بقدر ما كان يعّبر عن االلتـزام بمـا تمليـه                    

، وكانت النتيجة الحتمية هي ضياع المصالح وتآكل مكانة مصر          ”إسرائيل”العالقات مع كل من أمريكا و     
العربية واإلقليمية، بعد أن توارى الدور المصري عربياً، وفرضت قيود هائلة علـى قرارهـا الخـاص                 

  .بعالقاتها اإلقليمية
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الـدعوة  . اآلن ومع سقوط نظام حسني مبارك ونجاح الثورة التي رفعت على رأس أهدافها وشـعاراتها             
 تحقيق مجتمع العدالة والحرية، والسيادة الوطنية بكل ما تعنيه هذه السيادة من تحرير للقرار الوطني                إلى

هذه األهداف بدأت تأخذ طريقهـا علـى مـستوى البنـاء     . والحفاظ على كرامة الوطن وعزته وحريته     
  .الداخلي أوالً، ومن بعده على مستوى عالقات مصر العربية واإلقليمية والدولية

ا التوجه واجه أول اختباراته في تجاوز األزمة الطارئة الخاصة بالعالقة مع إيـران، فقـد حرصـت                  هذ
مصر على أن تدافع عن خياراتها الوطنية بفتح صفحة جديدة مع كل الدول بما فيها إيـران مـع تأكيـد                     

علـى إيـران    حرصها على التزاماتها القومية نحو الدول العربية الخليجية، وعلى أال يكـون االنفتـاح               
وتحسين العالقات معها على حساب أمن الدول العربية الخليجية واألمن الخليجي، حيث أكـدت أن أمـن        

وأكدت ذلك على لسان رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف وعلى لـسان            ” خط أحمر “وعروبة الخليج   
يت وقطـر خطـوة     وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي، وكانت زيارة رئيس الحكومة للسعودية والكو          

  .مهمة لتأكيد كل هذه االلتزامات 
أما االختبار الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية، فإذا كان المجلس األعلى للقوات المسلحة قد أعلن التـزام                
مصر باالتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، فإن الحكم الجديد الذي حرص على عـدم تفجيـر                

حرصاً على تركيز االهتمام علـى القـضايا الداخليـة    ” إسرائيل“دة السالم مع خالفات مبكرة حول معاه   
المترتبة على سقوط النظام السابق، فإنه كان حريصاً في الوقت ذاته علـى قيـام مـصر بمـسؤولياتها                   
القومية، ثقة منه بأن هذه المسؤوليات أمور سيادية وطنية خالصة ال تقيدها معاهـدات أو اتفاقيـات وأن                  

ال يعني التخلي عن المصالح الوطنية والقومية وأنه آن اآلوان          ” إسرائيل“م مصر بمعاهدة السالم مع      التزا
ألن توضع هذه المعاهدة في حجمها الدقيق من دون أي تجاوز على أمـل أن تخـضع هـذه المعاهـدة                     

  .لمراجعات واجبة ربما لم يحن أوانها بعد
بشأن قطـاع غـزة،     ” إسرائيل“اء التنسيق السياسي مع     هكذا بدأ القرار الوطني المصري يتحرر من أعب       

  .2005كخطوة ال بد منها للتحرر أيضاً من اتفاقية المعابر التي تنظم المرور في معبر رفح منذ عام 
خطوة التحرر األولى بدأت بدعم مصر لجهود المصالحة الفلسطينية ورعايتها للحوارات الخاصة بـذلك،              

قدم كبير سوف يكتمل بالتوقيع علـى اتفـاق المـصالحة بـين الـسلطة               ونجاح هذه الجهود في تحقيق ت     
، وتلت هذه الخطوة إعالن مصر عزمها على فتح معبر رفح بشكل كامل من              ”حماس“الفلسطينية وحركة   

اإلعالن جاء على لسان وزير الخارجية      . على قطاع غزة    ” إسرائيل“أجل تخفيض الحصار الذي تفرضه      
وأن ” أمر مـشين  “لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقاً، واصفاً هذا اإلغالق بأنه           المصري الذي أكد أن مصر      

هنـا بالتحديـد أدرك     .” قـرار سـيادي   “القرار المصري الخاص بالفتح الكامل والدائم للمعبـر بأنـه           
الخطر، فالقضية ليست في الدعم المصري للمصالحة الفلسطينية أو لفتح معبر رفح، ولكن             ” اإلسرائيليون“

أ مصر ممارسة حقوقها السيادية وتحرير إرادتها الوطنية من أعباء هائلة خضعت لها في عالقاتها               أن تبد 
  .مع الواليات المتحدة والكيان الصهيوني

العصبية والمتوترة إزاء هذا التوجه المصري الجديد تكشف أنه لـم يـتم ال              ” اإلسرائيلية“إن ردود الفعل    
في سابقة غير معهودة منـذ توقيـع معاهـدة          ” إسرائيل“ وال مع    بالتشاور المصري مع الواليات المتحدة    

  .”اإلسرائيلية“السالم المصرية  
يؤكـد جديـة    ” إسـرائيل “العنيف على المصالحة الفلسطينية واعتبارها خطراً على        ” اإلسرائيلي“الهجوم  

فلـسطينية بـين    للـسطلة ال  ” إسرائيل“فتخيير  . ، من التوجهات المصرية الجديدة      ”اإلسرائيلية“المخاوف  
غيـر مباشـر    ” إسـرائيلياً “يمكن اعتباره تخييراً    ” إسرائيل“أو السالم مع    ” حماس“المصالحة مع حركة    

أيضاً، ومن ثم على مصر التي عادت إلـى ممارسـة           ” إسرائيل“لمصر بين توجهها الجديد والسالم مع       
أن تكـون   ” إسـرائيل ”أمريكـا و  سيادتها على قراراتها الوطنية وأن تحرر إرادتها من قيود العالقة مع            

لن تقتصر على ما يمكن اعتباره ضمن إطار ما هو          ” إسرائيلية”مستعدة لمواجهة تحديات جديدة أمريكية و     
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عربي أو إقليمي من اهتمامات أو مصالح مصر بل سيمتد حتماً إلى الداخل المصري نفسه، خـصوصاً                 
ميين ما زالوا يتطلعون إلى استرداد نفـوذهم        وأن اتباع النظام السابق من رجال أعمال وسياسيين وإعال        

ولديهم االستعداد للتعاون مع كل شياطين األرض السترداد هذا النفوذ، ناهيك عما يربط الكثير من هؤالء                
يتحـدثون عـن أن     ” اإلسرائيليين“للدرجة التي جعلت    ” اإلسرائيليين”من عالقات سابقة مع األمريكيين و     

في مصر عند انتهاء    ” الخالفة السياسية “ لهما دور قوي في تقرير مستقبل        وأمريكا سوف يكون  ” إسرائيل“
  .حكم حسني مبارك

تحديات هائلة يفرضها قرار تحرير اإلرادة الوطنية وعودة مصر إلى ممارسة سيادتها، ولذلك فإن الربط               
خارجيـة  بين ما هو خارجي وما هو داخلي، بين الرغبة في تحرير القرار الوطني في عالقات مصر ال                

وبين تثبيت الثورة وانتصارها، وإقامة نظام سياسي جديد متحرر من قيود الـضغوط الداخليـة وأتبـاع                 
  .النظام السابق أضحى أمراً حتمياً للعودة بمصر من جديد إلى عهد القرار الوطني السيادي

  5/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   الفلسطينية"الورقة"نزع  .84
  حسان حيدر

لى اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة أمس أنهى سـنوات مكلفـة مـن النـزاع                التوقيع الرسمي ع  
السياسي، وأحياناً العسكري، وحفل بدالالت متعددة لعل من أهمها تغليب الفلسطينيين مصلحتهم الذاتيـة              

، بمـا   "حماس" و   "فتح"على العوامل االقليمية التي لعبت دوراً في تشجيع التباعد بين المنظمتين الكبريين             
يعيد القرار الفلسطيني الى هيئاته الشرعية المشتركة، ويعزز موقف منظمة التحرير والـرئيس محمـود               

ابـو  "عباس أمام اسرائيل والعالم، ويعد الحركة االسالمية بالحصول على اعتراف دولي تحـت عبـاءة                
  ."مازن

بـل  . ة، بعدما غابت عن رعايتها    لكن الالفت كان غياب سورية التام عن الكلمات التي القيت في المناسب           
ثمة من يقول ان المصالحة تشكل في جانب منها قراراً بسحب الورقة الفلسطينية من يد دمـشق بعـدما                   

 عنها، بحيث ال يبقى لـسورية سـوى التنظيمـات           "حماس"استخدمتها طويالً والهداف متشعبة، وإبعاد      
ود مؤثر في االراضي الفلسطينية وال فـي القـرار          الشديدة االرتباط بها، لكن التي ليس لها عملياً أي وج         

  .الفلسطيني
 نيتها في نقل مقر قيادتها الـسياسية مـن العاصـمة الـسورية، اال ان                "حماس"وعلى رغم نفي حركة     

  .الترتيبات ال تزال جارية فعال النتقال مسؤولي الحركة الى دول اخرى أو الى قطاع غزة
وضاع في سورية ساعدت على حلحلـة االمـور وانجـاز           وكان مسؤول مصري اعتبر ان تطورات اال      

 بين  "االيجابية"المصالحة ألن الطرفين الفلسطينيين شعرا بحاجتهما اليها، اال انه ال يخفى ان االتصاالت              
القاهرة وطهران لعبت الدور الحاسم في انجازها، ذلك ان ايران لم تمانع في ان تتولى هي مباشرة وليس                  

الجهـاد  " و   "حماس" الملف، خصوصاً وانها تتحمل عبء تمويل وتسليح حركتي          عبر دمشق، شؤون هذا   
  . المتحالفتين في غزة"االسالمي

وهي ليست المرة الوحيدة التي تقرر فيها طهران وضع حد للمنافسة السورية لها في ملفات المنطقة، فقد                 
ديد فيه، اذ اضطرت دمـشق      فعلت ذلك في العراق، بعدما ضمنت حصة كبيرة من النفود لدى النظام الج            

الى االذعان للطلب االيراني واستقبال نوري المالكي، الذي سبق ان شن حملة عنيفـة ضـدها واتهمهـا         
  .بتصدير االرهاب الى أرض الرافدين وهددها بالرد بالمثل

، وخـروج   "حـزب اهللا  " فيه، فهو بالطبع ملف لبنـان و       "الحصص"اما الملف الثاني الذي عّدلت طهران       
وليس أدل على   . ير عن الطاعة السورية شبه التامة، ليصبح قراره اكثر ارتباطاً بالمرجعية االيرانية           االخ

ذلك من المماحكات التي شهدتها وال تزال عملية تكليف شخصية سنّية بتشكيل حكومـة لبنانيـة جديـدة                  
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انها محـاوالت مـن     والصعوبات التي تحول دون اعالنها رغم حيازة الحزب اكثرية نيابية، والتي يقال             
  .دمشق لتأكيد انها ال تزال تحتفظ بأوراق ضغط هناك

 بزعامة الحريري بأنه يحرض     "المستقبل" في لبنان عندما اتهمت تيار       "وقائياً"ومثلما شنت دمشق هجوماً     
ا  بسبب اعتقادها بأنه   "ساعة الحساب "المعارضة السورية ويسلحها، تبريراً لما قد تفعله الحقاً عندما تأتي           

 على األرجـح عنـدما      "حماس"ستنجح في وضع حد سريع لموجة االحتجاجات، فعلت الشيء نفسه مع            
 "تكـشف "اتهمت فلسطينيين من مخيم الرملة قرب الالذقية بالتورط في احـداث المدينـة، بانتظـار ان                 

  !التحقيقات الرسمية عند الحاجة عّمن حرضهم ومّولهم
  5/5/2011، الحياة، لندن

  
   المشروع الصهيوني"زعزعة"ام و القسصواريخ .85

  مصطفى يوسف اللداوي
 الجناح المسلح لــ     "كتائب الشهيد عز الدين القسام    "مضت عشر سنوات على أول صاروخ قسام تطلقه         

 على مدينة أسديروت اإلسرائيلية، والتي أصبحت في ما بعد مدينـة            " حماس -حركة المقاومة اإلسالمية    "
ها، بعد أن أمطرتها المقاومة الفلسطينية بمئات الصواريخ، فطاولت كل          أشباح، لخلوها من سكانها وزوار    

مكان فيها، واستهدفت المستوطنين والمسؤولين العسكريين الذين وفدوا إليها للتضامن معها، والتي هددت             
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير دفاعها ورئيس أركان جيشها أكثر من مرة خـالل زيـاراتهم إليهـا،      

م على النزول إلى المالجئ، واالختباء خوفاً من صواريخ المقاومة الفلـسطينية، التـي عرفـت                وأجبرته
طريقها إلى مدن ومستوطنات إسرائيلية عدة، ثم تطورت بعد ذلك لتأخذ أشكاالً عدة، وتـصبح قـدراتها                 

ة الفلـسطينية  التدميرية أكثر، وقدرتها على اإلصابة أدق وأكبر، في ظل تنامي القدرات العسكرية للمقاوم     
وخبراتها، وفي ظل حالة التنافس الكبيرة بين األجنحة العسكرية لمختلف الفصائل، التي أصبحت تبتكـر               
وسائل قتالية جديدة، وتطور ما لديها من صواريخ وقذائف، لتكون قـدرتها التدميريـة أكبـر، وأثرهـا                  

  .العسكري والسياسي أبلغ
دينة أسديروت على صاروخٍ محلي الـصنع يـسقط فـي            استفاق سكان م   2001) أبريل( نيسان   16ففي  

مدينتهم، فانتابهم الرعب والخوف والهلع، واندفعوا جماعات وفرادى إلى المالجئ الحصينة التي تنتـشر              
في أنحاء المدينة، اتقاء الموت، وخوفاً من سقوط مزيد من الصواريخ عليهم، ولم يكن يدور في خلـدهم                  

صرة ستتمكن من صناعة آلتها القتالية الجديدة بنفسها، وأنها ستمتلك وسائل           أن المقاومة الفلسطينية المحا   
قتالية محلية وبسيطة، ولكنها فتاكة ومؤثرة، وستكون قادرة على قلب المعادلة العـسكرية مـع الكيـان                 
الصهيوني، وتبديد حالة األمن التي تعيشها مستوطناته ومدنه في القلب واألطراف معاً، وسـتخلق معـه                

لة جديدة، قوامها توازن الرعب، وأمن المستوطنات والمدن اإلسرائيلية في مقابل أمن الفلـسطينيين              معاد
وسالمة مناطقهم، وعلى رغم أن الجيش اإلسرائيلي وقادته كانوا يرفضون هذه المعادلة، وينكرون أثرها              

، وأن استمرار المقاومة فـي      وفاعليتها، إال أنهم كانوا يدركون خطورتها، وأنها تغدو واقعاً يوماً بعد آخر           
تطوير قدراتها القتالية الصاروخية، سيحد من قدرة إسرائيل على االسـتفراد بالفلـسطينيين ومنـاطقهم،               

  .وسيجبرها على التفكير ملياً قبل أي عملية عسكرية لها في األراضي الفلسطينية
نها كانت قذائف ملتهبة ومتفجرة،      حديد عمياء، ولك   "مواسير"كانت الصواريخ الفلسطينية في بداية عهدها       

تنطلق من دون هدف محدد، وبال توجيه دقيق، لكنها تعرف أن هدفها الكبير هو االنتقام من اإلسرائيليين،                 
جيشاً ومستوطنين، الذين ال يتوانون عن استهداف الشعب الفلسطيني، وقتل خيرة أبنائه، واجتياح مدنـه               

عب العنيد من أن يبتكر طريقة جديدة، غير العمليـات االستـشهادية   وقراه ومخيماته، فكان ال بّد لهذا الش      
التي توقفت لتعذر وصول االستشهاديين إلى أهدافهم في عمق الكيان الصهيوني، وكان لهذه الـصواريخ               
آثار عسكرية وسياسية كبيرة، وال يمكننا بحال أن نقلل من أثرها وفعلها، على رغم أن بعضها كان يطلق                  
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 عبثية، أو ألعاباً نارية صبيانية، ولكن الكيان اإلسرائيلي، قيادة وشعباً، لم يكن ينظر إليها               عليها صواريخ 
على أنها مجرد ألعاب نارية، أو أنها مواسير حديد ضالة ال تعرف طريقها، بل أحس بخطرهـا عليـه                   

ملـه ومـصانعه    وعلى أمنه، وأثرت كثيراً على حياته اليومية، وأوقفت الكثير من نشاطاته، وأغلقت معا            
، وكسدت الحياة التجارية واالقتصادية في المدن المستهدفة، فلم يعد فيهـا راغبـون فـي                (...)وورشه  

الشراء واالمتالك، فانخفضت أسعار الشقق السكنية، والمحالت التجارية، والمشاريع اإلنتاجيـة، ولجـأ             
اريخ المقاومة ستكون قاصـرة عـن       سكانها إلى مدن أكثر عمقاً، ظانين أنها ستكون أكثر أمناً، وأن صو           

  .الوصول إليها وتهديد سكانها
صحيح أن الكيان الصهيوني لم يكن يقف مكتوف األيدي إزاء الصواريخ التي كانت تنطلق مـن غـزة،                  
حتى في ظــل أحلك الظروف األمنية التي كانت تعيشها فصائل المقاومة، وأنـــه كان ينتقم إثر كل                

مطلقيها ويقصفهم بقذائف دباباته، أو يقتفي بالطائرات آثارهم حتى يـتمكن           صاروخ يسقط، وكان يالحق     
منهم ويطاولهم بصواريخه، ولــكن الجــيش اإلسرائيلي على رغم عملياته العـسكرية المتكـررة،             
اجتياحاً وقصفاً واغتياالً، وعلى رغــم مــاليين الـدوالرات التـي أنفقهـا علـى مـشروع القبـة                  

تمـــكن من وضعِ حد لصواريخ المقاومة، واعترف مرات بلـسان أكثـر مـن              الـــفوالذية، لم ي  
مسؤول أمني وعسكري وسياسي، أن هذه الصواريخ تهدد أمنـه الـداخلي، وتـســتهدف مـشروعه                
االستراتيجي، وتعّرض مستقبل كيانه للخطر، وتفقد مواطنيه ثقتهم في حكـومتهم وجيـشــهم، وأنـه               

  .ها، ومنع تهديدها للمدن والمستوطناتينبــغي بذل الجهود لوقف إطالق
لقد أدخلت الصواريخ المقاومة الفلسطينية في مجابهة حقيقية وخطرة مع الكيان الصهيوني، وهزت             (...) 

أركانه، وكشفت عن تمزق نسيجه، وعدم يقين مواطنيه في مستقبلهم فيه، وأشعرت فـصائل المقاومـة                
تنائه، وتنافست في تطويره، ثم تبارت في إطالقه واسـتهداف          بأهمية هذا السالح وفعاليته، فتسابقت في اق      

مختلف المدن اإلسرائيلية به، وأدركت أنه ال قبل إلسرائيل، حكومة وجيشاً وشعباً على تحمل نتائجه، وال                
الصبر على خسائره، وال التعامل مع مفاعيله، ولهذا ينبغي عدم التفــريط به، أو التنازل عنه، والعمل                

الشعب الفلــسطيني كله بمزيد منه، واستخدامه في الرد على كل عملية إسرائيلية ضـد              على تحصين   
، فهو وسيلة قتالية حقيقيـة      (...)شعبنا الفلسطيني، إذ ال بّد لهذا العدو أن يشــعر باأللم الذي نشعر به              

مـشروعهم  تزعج اإلسرائيليين، وتكبدهم خسائر كبيرة، ليس في األرواح فحسب، بل في أصل اإليمان ب             
  .االستيطاني في أرض فلسطين

  4/5/2011، الحياة، لندن
  

   أخرى مطلوبةمصالحة .86
  فهمي هويدي

بعد أن تمت المصالحة بين حركة فتح وحماس، ال أعرف من الذي يمكن أن يتوسط إلنجاز المـصالحة                  
ـ           . بين اإلعالم المصري والفلسطينيين    ن حملـة   ذلك أن أحدا ال يستطيع أن ينكر أن اإلعالم المصري ش

ونجح في تشويه إدراك قطاعات عريضة من الجماهير وإحـداث          . واسعة ضدهم في ظل النظام السابق     
وهذه المشاعر السلبية الحقـت الفلـسطينيين       . وقيعة بين الشعبين عبأت كثيرين بمشاعر السخط والنفور       

اشتكوا مـن سـوء     ولدي رسائل عديدة من فلسطينيين      . الذين يفدون إلى مصر أو يقيمون ويدرسون فيها       
معاملتهم في مطار القاهرة ومعبر رفح، ومنهم من كتب إلّي متمنيا أن يعاملوا في رفـح بمثـل معاملـة            

وانتابني شعور بالخزي حين سمعت من بعض الطالب الفلسطينيين الذين يدرسون           . اإلسرائيليين في طابا  
انتمائهم حتى ال يتعرضوا لمـا ال       في الجامعات المصرية أنهم أصبحوا يخفون هوياتهم وال يعلنون عن           

أما الذي لم أفهمـه ولـم أتخيلـه فهـو           . يحبون من تجريح وإساءة من جانب بعض زمالئهم المصريين        
التعذيب الذي ظل يتعرض له الفلسطينيون الذين يوقعهم حظهم العاثر في أيدي أجهزة األمن المـصرية                
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سرائيل ثم أمضى شهرا في أحد السجون        سنة في سجون إ    12ولدي قصة رجل قد قضى      . لسبب أو آلخر  
المصرية، لكنه ال يزال يعتبر اليوم الواحد في السجن المصري أقسى عليه وأشد وطأة من كل الـسنوات                  

  .التي قضاها في السجون اإلسرائيلية
وبمقتـضاه  . ذلك كله ما كان له أن يحدث لوال المتغير الذي طرأ على السياسة المصرية في عهد مبارك                

لقاهرة على منظمات المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد اإلسـالمي، ثـم              غضبت ا 
  .2007تحول الغضب إلى عداء بعد تولي حماس السلطة في غزة في عام 

على الصعيد اإلعالمي، أجج المشاعر ضد الفلسطينيين عامة وحركة حماس بوجه أخـص إعالميـون               
ألولى ضمت ما يمكن أن نسميه اللوبي اإلسرائيلي في الـصحافة           ا. مصريون يتوزعون على ثالث فئات    

المصرية، الذي ضم كتابا وصحفيين تعلقوا بفكرة السالم مع إسرائيل، وانخرطوا في أنشطة عبرت عـن              
الثانية ضمت أبواقا للسلطة المصرية وجهاز أمن الدولة فـي وسـائل            . التعاطف مع الموقف اإلسرائيلي   

الفئة الثالثة ضـمت    . ا بهذه المهمة وتولوا تصفية حسابات القاهرة مع حركة حماس         اإلعالم المختلفة قامو  
صحفيين استخدمتهم بعض عناصر السلطة الفلسطينية وقيادة جهازها األمني لتشويه صورة حماس والكيد             

  .لها وإشاعة األخبار التي تشحن الرأي العام المصري ضدها، للضغط عليها وإحكام الحصار من حولها
اء كان موقف النظام السابق في مصر المعادي لحركة حماس امتدادا لموقفه مـن حركـة اإلخـوان                  سو

فالـشاهد أن   . المسلمين في الداخل، أو أنه كان تعبيرا عن التضامن مع الموقفين اإلسرائيلي واألمريكـي             
وانسحب ذلك  اإلعالم قام بدوره في إيغار صدور المصريين ونفورهم من فلسطينيي غزة في كل مناسبة،               

إذ صورهم اإلعالم بحسبانهم خطرا يهدد أمن مـصر القـومي،           . على عموم الفلسطينيين بمضي الوقت    
 مدعومة من إيران، األمر الذي يمدد نفوذ طهران         "إمارة إسالمية "فتارة يحذر من أن حماس بصدد إقامة        

يبية في البالد، وفـي حـين       وتارة يقال إنهم يسعون إلى إثارة الفوضى واألعمال التخر        . إلى حدود مصر  
  .ثالث يروج اإلعالم لالدعاء بأنهم يتطلعون إلى الزحف على سيناء واالستيطان فيها

حين ضاق أهل   : التعبئة اإلعالمية المضادة للفلسطينيين بلغت ذروتها في ثالث حاالت بوجه أخص، هي           
اصة طائشة أحـد الجنـود      غزة بالحصار وحاولوا كسره واجتياز بوابة رفح بالقوة ــ وحين قتلت رص           

المصريين من حراس الحدود ــ وحين أقيم السور العازل بين سيناء والقطاع بحجة قطع الطريق على                
في هذه الحاالت، وفي غيرها بطبيعـة الحـال، قـام        . األنفاق وإبطال مفعولها في التواصل بين الجانبين      
طيني وتعمد قتل المصريين وقيـل فـي         الفلس "االجتياح"اإلعالم بدوره في تخويف المصريين من خطر        

  . وتهريب السالح إلى داخل مصر"المخربين"تبرير إقامة السور العازل إنه لمنع وصول 
 فـي   "محـور الـشر   "هذه اللغة ال تزال مستمرة في اإلعالم المصري وإن بدرجة أخف، حيث ال يزال               

 يخلو من منطق، ذلك أن التطبيع       وهو أمر ال  . حماس وحزب اهللا وإيران   : خطابنا اإلعالمي يضم الثالثي   
لذلك فيبدو أن المعادلة كلها باتت بحاجة إلـى         . مع إسرائيل كان يقتضي القطيعة مع خصومها التقليديين       

  .إعادة نظر، بأكثر من حاجتها إلى وسيط لتحقيق المصالحة المرجوة
  5/5/2011، الشرق، الدوحة
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  محمد أبو رمان
نيف ما تضمنته محاضرة رئيس الوزراء معروف البخيت، أول من أمس في نـادي الملـك                ال يمكن تص  

تفصح عن القراءة الرسمية األردنية لتحضير السلطة الفلـسطينية         " رسالة سياسية "الحسين، إالّ باعتبارها    
  .المقبل) سبتمبر(من طرف واحد، في أيلول " قيام الدولة الفلسطينية"لإلعالن عن 
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 من الخطوة الفلسطينية المرتقبـة،      -لم يكن خافياً في جمل البخيت     -دنية عكست، أيضاً، قلقاً     الرسالة األر 
تمس ملفات علـى صـلة      " تنازالت"بخاصة في ملفي الالجئين والقدس، وما قد تتضمنه هذه الخطوة من            

  !باألردن كالالجئين
تُرك مبهماً وغير محدد، عنـدما      الرسالة تضّمنت، كذلك، تلويحاً غير مسبوق، وشديد اللهجة، برد فعل،           

أعاد البخيت التذكير بمقاومة األردن، تاريخياً، ألي حلول إسرائيلية وخارجية لتصفية القضية الفلسطينية             
  .على حساب مصالحه الوطنية العليا

األول، أّن  : بل تجاوز الرجل اللهجة الدبلوماسية، بلغة غير اعتيادية، عندما تحّدث فـي أمـرين اثنـين               
قة مع القضية الفلسطينية تتجاوز البعد العاطفي، فهي قضية أمن وطني ومصالح بامتياز، وذلك فـي                العال

، "لن نسمح ألي كان أن يحتكر تمثيل ملف الالجئـين         "؛ والثاني، قوله    "مستوى القلق األردني  "إشارة إلى   
البيتهم جزء مـن الدولـة     الدولة األردنية هي من يمثّل مواطنيها، والالجئون الفلسطينيون في غ         "وأضاف  
  !إلى السلطة الفلسطينية" رسائل"، وال يخفى ما تبعثه هذه الجملة االستثنائية من "األردنية

لم يقف البخيت عند هذا الحّد، إذ تجاوزه إلى التلويح بإعادة النظر في التحالفات على الجبهة الفلسطينية،                 
بما فيها الفلسطينية، ليست عالقة عاطفّية بـل هـي          إن عالقة األردن مع األطراف المختلفة،       "عندما قال   

عالقة سياسّية قائمة على اعتبارات المصالح األردنّية العليا، وكّل ما يخدم هذه المـصالح هـو حليـف                  
لألردن، وكّل من يحاول التفريط بهذه االعتبارات، هو في الخندق المعادي، بغض النظـر عـن نوايـاه                  

  ".ومشاعره
، خشية  )سبتمبر(أردني واضح من السياق الحالي إلعالن الدولة الفلسطينية في أيلول           إذن، نحن أمام قلق     

، فيما يخص الالجئين الفلسطينيين     "قرارات الشرعية الدولية  "لهذه الدولة على    " الصيغة الواقعية "أن تؤثّر   
  .بدرجة رئيسة، وفقاً لما يفهم من كالم البخيت

نا، هو أّن األردن ال يشعر باالرتياح للخطوة الفلسطينية، مـن دون            ما لم يقله البخيت، صراحةً، ويتركه ل      
، فإّن المالمح الرئيـسة     "السيناريو"وإذا حاولنا االقتراب أكثر من  هذا        . دولية وأميركية " ضمانات"وجود  

تبدو فيما سمعته، شخصياً، من سياسي أميركي زار األردن قبل أسابيع، لّمـح إلـى احتمـال انـسحاب                   
، سنكون  "الخطوة الفلسطينية " أحادي الجانب، من الضفة الغربية، وهو إذا ما وضع إلى جانب             إسرائيلي،

، التي تتم على أجزاء كبيرة من الضفة وغزة، من دون التزام إسـرائيلي أمـام                "دولة األمر الواقع  "أمام  
رائيل مـن ضـغوط     إلس" إعفاء"المجتمع الدولي بحل قضيتي القدس والالجئين ومسألة الحدود، ما يعني           

  .في الضفة وغزة" الكيانات الجديدة"الكامل مع " األمن"دولية مرتبطة بعملية التسوية، مع ضمان 
المفارقة األخرى أّن هذه الرسالة تأتي عشية اتفاق المصالحة، ومن ثم اكتفاء األردن بتمثيل متواضع جداً                

ك مع تصريحات البخيت في التعبير عـن  ربما تشتر! في االحتفال بالقاهرة أمس، وفي ذلك رسالة أخرى    
حالة الغضب األردنية من التهميش اإلقليمي لدوره، وربما تمثّالن معاً صحوة، لكنها متأخرة جداً، كمـا                

" الـشق "ذلك هـو    . مع حماس في األيام األخيرة    " حواراً خلفياً "هي الحال عندما بدأت المؤسسة الرسمية       
  !عمان ورام اهللا" مطبخي"الظاهر، أما  الباطن، فتفاصيله بين 

المفاجئـة، وفيمـا إذا كـان       " الرسالة األردنية "على كلٍّ سننتظر كيف سيستقبل المسؤولون الفلسطينيون        
  !المقصود منها تنبيه الفلسطينيين إلى رد االعتبار للمصالح والدور األردني

 5/5/2011، الغد، عّمان
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