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  لمصالحةوأدعو لتطبيق أمين التفاق ا... هنية لن أكون رئيسا للحكومة القادمة .1

، الفصائل الفلسطينية   2011-5-5طالب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، الخميس       :  محمد أبو شحمة   -غزة
بتطبيق أمين ومتوازٍ التفاق المصالحة الوطنية في الضفة الغربيـة          " حماس"و" فتح"وعلى رأسها حركتي    

  . وقطاع غزة
بمدينة غزة، إلى عدم الخـضوع لالبتـزاز        ودعا هنية خالل إلقاءه خطابا سياسيا في مركز رشاد الشوا           

السياسي والتهديد المالي وتكريس االحترام المتبادل، كما دعا الحكومة القادمة إلى العمـل علـى مبـدأ                 
  . الشراكة السياسية واألمنية واإلدارية

سنقدم الحكومة على طبق من فضة لكل من يعمـل          : "وأوضح أنه لن يكون رئيسا للحكومة القادمة، وقال       
ويريد أن يخدم هذا الشعب، وسندفع الثمن المطلوب من أجل انجاز المصالحة، وتشكيل حكومة الوفـاق                

  ". الوطني من المستقلين وانضمامهم للقيادة الوطنية المؤقتة
وبين هنية الخطوات العملية المطلوبة بعد توقيع اتفاق المصالحة، وأولها االتفاق على تـشكيل حكومـة                

تي من مهامها االتفاق على لجنة عليا لالنتخابات واإلشراف علـى ترتيبهـا، إعـادة               التوافق الوطني، ال  
  . اإلعمار، إنهاء الحصار، إضافة إلى ملفات أخرى

  السياسيات األمنية 
وأكد أهمية االتفاق على تشكيل اللجنة األمنية العليا، كما نصت عليه الورقة المصرية والتفاهمات، تكون               

  . األمنية في المرحلة االنتقاليةمهمتها رسم السياسات 
الضفة وغزة وحدة واحدة، فالبـد      "إن  : وشدد على ضرورة التوافق على البرنامج األمني المشترك، قائال        

، مشيرا إلى أنه تم االتفاق على بقاء الوضع األمني في كل منطقـة              "أن يكون هناك سياسة أمنية مشتركة     
  . مع بحث السياسات المشتركة

وشـدد علـى    ". العمل األمني يجب أال يكون في سياق التعاون مع االحتالل اإلسـرائيلي           إن  : "وأضاف
ضرورة وقف الحمالت اإلعالمية وإطالق الخطاب اإلعالمي الذي يرسخ مفاهيم الوئـام والمـصالحة،              

  . واالبتعاد عن التوترات والشحن للشارع الفلسطيني
إن هذه القضية في غاية األهمية لبنـاء    : "ستثناء، قائالً وطالب بإطالق سراح كل المعتقلين السياسيين بال ا       

، الفتًا النظر إلى وجود اعتقاالت واستدعاءات حتى اللحظة في الضفة الغربية مـا أعتبـره                "جسور الثقة 
  ". أمر غير مقبول"

وأشار إلى أهمية اإلجراءات اإلدارية للنظر في الواقع، من خالل تشكيل لجنة من الخبراء للنظـر فـي                  
ورأى أنه يمكن إنجاز كل هذه الملفات       . لقرارات والترقيات في الضفة وغزة، وتفعيل المجلس التشريعي       ا

  . خالل شهر
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ودعا هنية الحكومة القادمة إلى المحافظة على المكتسبات وااليجابيات الحاصلة، ومعالجة سلبيات الواقع             
 السياسية، وعدم السماح للخارج بالتدخل في       المعقدة، والمحافظة على الشفافية في إدارة المال والمصداقية       

  . القرار مقابل المال
وتطرق إلى التخوفات في موضوع المصالحة، موضحا أنها تكاد تكون مشروعة، فالتحـديات موجـودة               

  . والطريق فيه ألغام وتحديات وعقبات، وهي راجعة للتجارب السابقة
حاته فيما يتعلق بالمصالحة تبين أنه لن يـروق         هناك تخوفات وتحديات من االحتالل، وتصري     "وذكر أن   

  ". لهم استمرارها، وهم يريدون بقاء شعبنا مفتتا
ولفت النظر إلى التخوف من التعاطي األمريكي واألوربي مع حكومة التوافق الـوطني القادمـة، وهـل     

ـ                 تيعاب سيكررون سيناريو المقاطعة والعزلة، إضافة إلى تخوفات حول القـدرة الفلـسطينية علـى اس
  . االستحقاقات على هذه المصالحة إداريا ووطنيا

  تطور طبيعي 
وأوضح هنية أن التوقيع على المصالحة لم يكن مفاجئا للذين تابعوا المسائل وال للشعب الفلسطيني الـذي                 

منذ كان يتوقع االتفاق قبل عام أو عامين، ولكنها تطورا طبيعيا لمسار الحوار الداخلي الفلسطيني الممتد                
  . ثالث سنوات على األقل

إن التوقيع على المصالحة انتصار إلرادة الوحدة الوطنية وانعكاس لطموحات ورغبـات الـشعب    : "وقال
الفلسطيني الذي كان يتطلع إلنهاء االنقسام جغرافيا وسياسيا وطـوي صـفحة الخـالف، إضـافة إلـى                  

  ". ة واإلسالميةاالستجابة لكل نداءات كل الخيرين من أبناء األمة العربي
ال مفر وال مناص عن تحقيق المصالحة العتبارها قيمة ثابتـة مـن الثوابـت               : "وأضاف رئيس الوزراء  

الفلسطينية وتصالحها مع الذات والقيم ومبادئ األمة، وتصالح مع الموروث القرآني والثقافي والفكـري              
  ". لهذه األمة

التدخل الخـارجي وقـصده   "ثالثة أمور متمثلة في     وعد السبب في تأخر المصالحة حتى هذه اللحظة إلى          
إفساد كل المحاوالت النجازها، والنظام المصري السابق الذي لم يكن في موقع الوسيط المحايد والنزيه،               

  . وغياب اإلرادة السياسية لتحقيق المصالحة
طني يتوافق عليه   كنا دائما نريد مصالحة لتؤمن ثالث أمور، وهي االتفاق على برنامج سياسي و            : "وتابع

الجميع في هذه المرحلة، ونجمع بين هذه البرامج باتجاه هدف إقامة الدولة الفلسطينية وإنجاز حق العودة                
  ". واإلفراج عن األسرى، وتأمين المرجعية القيادية الناظمة

وأكد هنية على ضرورة التوافق على إدارة المقاومة ضد االحـتالل علـى األرض ، شـاكرا فـصائل                   
قاومة التي أظهرت كثير من الوعي واالقتدار في إدارة المرحلة، داعياً في الوقت ذاته إلى ضـرورة                 الم

  . إعطاء الحكومة القادمة مجاال لحماية هذا التوافق حول المقاومة
وطالب مصر راعية االتفاق القيام بدورها الكامل في رعايته وضمان تطبيقه، مؤكدا أنهم سـيقدموا يـد                 

عدة وتذليل كل الصعاب من أجل انجاز المصالحة، مبينًا أن دور مصر ال يمس دور الدول                العون والمسا 
  . العربية والشقيقة بال إسناد له ومن أجل االطمئنان على تطبيقه

  إعادة االعمار 
تباحثت مع سمو أمير قطر وأكد لي توقيع اتفاق مع القيادة المصرية على بدء إعادة إعمـار                 : "وقال هنية 
، موضحا أن من أهم بنود المصالحة العمـل         "ة من جديد من خالل زيارة وفد قطري إلى مصر         قطاع غز 

  . على إعادة اإلعمار
وطالب األمتين العربية واإلسالمية بتوفير البديل المالي واالقتصادي أمام السلوك اإلسرائيلي الهادف إلى             

 رام اهللا بعدم تحويل عائدات الضرائب       ضرب المصالحة الوطنية من خالل تهديدها للسلطة الفلسطينية في        
  . كعقاب على توقيع اتفاق المصالحة
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وتطرق هنية خالل كلمته إلى الصعوبات واألزمات التي تعرضت لها حكومته على مدار خمس سنوات،               
 سنوات من االنقسام وسنتين من الحرب على غـزة، وبعـد      4 سنوات من الحكم و    5مؤكدا صمودها بعد    
  . طيل التضامن مع قطاع غزةعام ونصف من أسا

واجهنا من قبل المحتل اإلسرائيلي معركة ثالثية األبعاد، وهي البعد العسكري والبعـد الـسياسي               : "وقال
والبعد االقتصادي، وداخليا كان هناك وضع غير طبيعي ومضطرب وغير مـستقر واالسـتنكاف مـن                

  ". الوزارات بما يشبه العصيان المدني
ير سهلة وقاسية، وكان كثير من المراقبين والمتـابعين يؤكـدون أن أي كيـان               كانت معركة غ  "وأوضح  

يتعرض لما تعرضت له غزة لما صمد وثبت، لكننا واجهنا هذا الوضـع كـشعب فلـسطيني وحكومـة                   
  ". باالستعانة باهللا والصمود والتعامل مع البدائل

لقانوني وتفعيله للقيام بمهامه الكاملة     ودعا رئيس الحكومة إلى حماية المجلس التشريعي ودوره الرقابي وا         
  . كما نص عليه القانون األساسي، عازيا ذلك إلى أن التشريعي هو من يمنح الثقة للحكومة القادمة

وحث الحكومة القادمة على إيجاد نظام سياسي ديمقراطي محترم قائم على االحترام المتبادل على أساس               
بينًا أن الهدف األساسي واألولوية للشعب الفلسطيني هو تحريـر          أننا نعيش مرحلة تحرر من االحتالل، م      

  . فلسطين وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وتحقيق العودة وتحرير األسرى
وسرد هنية األمور التي الذي سرعت إنجار المصالحة، وهي أن الحالة الفلسطينية وصلت إلى لحظة البد                

ثورات العربية التي أوجدت بيئة سياسية مختلفة أسهمت في         أن نقطف فيها ثمرة المصالحة، إضافة إلى ال       
  . إحداث االختراق وتحقيق البداية األولى للمصالحة

وأشاد هنية بالثورة المصرية، وقال إنه كان لها أثر إيجابي على القضية الفلسطينة، عادا أن المصالحة 
عالقة مع مصر، فهم تمكنوا من وبين أن هناك ثالث أمور تطورت في ال. من بركات الثورة المصرية

تحقيق المصالحة برعاية مصرية، وحديثهم وتصريحاتهم الواضحة من أجل فتح معبر رفح بشكل كامل 
  .ونهائي وإنهاء معاناة غزة

  5/5/2011فلسطين اون الين، 
 

  سنذهب لألمم المتحدة لنسأل العالم عن رأيه في الدولة الفلسطينية: عباس .2
ود عباس، مساء اليوم الخميس، في برلين في مؤتمر صحافي مشترك مع  قال الرئيس محم:برلين

  .المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، إننا سنذهب إلى األمم المتحدة ألننا نريد أن نكون دولة مستقلة
سنذهب إلى األمم المتحدة لنسأل العالم عن رأيه في الدولة الفلسطينية، ونحن سنذهب إلى األمم 'وأضاف 

دة ألنها مرجعية العالم كله، لنقول للعالم لم يحصل حل سياسي من خالل المفاوضات، ماذا تقول المتح
  .أيها العالم؟
نحن لن نذهب لنعلن دولة ولكن لنقول للعالم ما هو رأيه فيما يجري في الشرق األوسط ' : وأضاف

  .'ل؟وكيف يتصور الوضع فيه، وهل يقبل العالم أن يبقى شعب فلسطين تحت االحتال
سنذهب إلى هنا لنقول للعالم ماذا تريد، خاصة أن الرئيس أوباما قال في جلسة سبتمبر ':  عباسوتابع

الماضية إنه يريد أن يرى دولة فلسطينية عضوا في األمم المتحدة، فما هو المانع أن نكون عضوا في 
  .األمم المتحدة

البيان البريطاني الفرنسي األلماني الذي قدم كما أكد استعداده للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس 
تأكيده على أن أي اتفاق سالم يتم التوصل إليه مع إسرائيل سيعرض على عباس وجدد . لمجلس األمن

حماس في البداية جزء ': جزء من الشعب، وقال' حماس'استفتاء شعبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن 
ارضة، ونحن نتكلم اآلن باسم الشعب الفلسطيني مفوضين من الشعب الفلسطيني، معارضة أو غير مع
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من كل الشعب، معارضة أو غير معارضة، من أجل الوصول إلى حل سياسي مع إسرائيل، وبالتالي 
  .'عندما نصل إلى هذا الحل سنعرضه على استفتاء شعبي

 5/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  حة والتنسيق األمني ال يلتقيانالمصال: حامد البيتاوي .3
قال الشيخ حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين وعضور المجلس التشريعي، أن التنسيق              -نابلس  

أن ): 5/5(وأضاف البيتاوي، في تصريح تلفزيوني أدلى به مساء الخميس           .األمني والمصالحة ال يلتقيان   
، والحسنة هنا هي المصالحة التـي سـاءت         "نة تسؤهم إن تصبك حس  "المصالحة أغاظت نتنياهو باعتبار     

  ".نتنياهو"
وعن األموال المحتجزة لدى االحتالل؛ قال البيتاوي إن األموال هي حق الشعب الفلسطيني، وال يجـوز                
لالحتالل أن يحتجزها، وعلى العرب والمسلمين أن يدعموا الفلسطينيين، كونهم رأس حربة في مواجهـة               

  .ذي يستهدف الجميع وليس الفلسطينيين فحسبالمشروع الصهيوني ال
، "بدورها التاريخي في تحرير فلسطيني ودعمها للقضية الفلـسطينية        "وعن دور مصر؛ فقد أشاد البيتاوي       

  .مشيرا إلى أن جيش وشعب مصر، والذي قدم الشهداء للقضية، سيأتي لتحرير فلسطين
و عدم الرضوخ من قبل الـسلطة لمطالـب         الرد على مطلب االحتالل بوقف المصالحة، ه      "واضاف أن   

االحتالل، والرد يكون بسحب اعتراف السلطة بالكيان، كما طالب رئـيس الحكومـة إسـماعيل هنيـة،                 
  ".كيف نعترف بمن احتل القدس وتل الربيع ويافا وعكا وهجر الماليين من شعبنا الفلسطيني؟: وتساءل

  5/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  توجه لدى حماس النتخاب هنية رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني : بيالقدس العر .4
من مصادر فلسطينية مطلعة الخميس بأن هناك توجها في         ' القدس العربي 'علمت  :  وليد عوض  - رام اهللا 

حركة حماس النتخاب رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية رئيسا للمجلس التـشريعي الفلـسطيني فـي                
عد اتفاق المصالحة واالتفاق على اعادة تفعيـل دور المجلـس فـي الحيـاة الـسياسية                 دورته المرتقبة ب  

  .الفلسطينية
واشارت المصادر الى ان هناك اصواتا في المكتب السياسي لحماس تطالب بأن يبقى الـدكتور عزيـز                 

عام الدويك رئيس المجلس الحالي مستمرا في رئاسة المجلس لحين اجراء انتخابات تشريعية في غضون               
وفقا التفاق المصالحة اال ان هناك توجها كبيرا في صفوف الحركة العطاء هنية منصبا هاما في الحيـاة                  

  .السياسية الفلسطينية لحين اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في االراضي الفلسطينية
الخمـيس  ' القدس العربـي 'لـومن ناحيته اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني        

  .'الوحدة'بأن المجلس سيعقد دورة جديدة عقب اتفاق المصالحة وقد يطلق عليها اسم دورة 
هناك بحث سيكون بعد االثنين القادم في المواضيع التطبيقة التفاق المـصالحة وعلـى              'واضاف الدويك   

  .'رأسها اعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وما يتعلق بذلك
وبشأن انتخاب رئيس جديد للمجلس التشريعي في دورته المرتقبة وفق اتفاق المـصالحة قـال الـدويك                 

وهذه كلها قضايا موقوفة للمجلس، الن القـانون        .  ان ينتخب فيها رئيس جديد     - في الدورة القادمة   -يمكن'
جلس يعبـر   االساسي ينص صراحة على ان المجلس سيد نفسه، وحتى رئيس المجلس هو ناطق باسم الم              

  .'عن المجلس وتوجهاته
وحول التوجه لدى حركة حماس انتخاب هنية رئيسا للمجلس التشريعي في المرحلة المقبلة قال الـدويك                

، مشيرا الـى ان االمـر     'لم يكلمني احد بالموضوع، لكن ال مانع عندي على االطالق         ' 'القدس العربي 'لـ
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 المجلس فإذا رأوا ان يختاروا االخ اسماعيل هنيـة          نترك االمر العضاء  'متروك لنواب المجلس، مضيفا     
  .'فأهال وسهال، وان رأوا ان يختاروا غيره فأهال وسهال كذلك

وشدد الدويك على ان حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ستعرض على المجلس التشريعي لنيـل الثقـة،                
سميه االعتداء علـى الدسـتور او       نحن نريد ان ننهي حالة الفراغ الدستوري، وحالة ما يمكن ان ن           'وتابع  

  .'تجاوزه وذلك من خالل تفعيله وان يصبح في موضع التنفيذ
 6/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
  اإلفراج عن المعتقلين يجب أن يكون بقرار عفو رئاسي: الضميري .5

ج عن ربط الناطق باسم األجهزة األمنية في الضفة اللواء عدنان الضميري اإلفرا:  رائد الفي-غزة 
المعتقلين السياسيين بقرار عفو رئاسي، خاصة ألولئك الذين جرت محاكمتهم والموقوفين على ذمة 

إن اإلفراج عن المعتقلين على خلفية االنقسام السياسي يجب أن تتم بصورة قانونية وليس “وقال . القضاء
كانت األجهزة األمنية في و .”حسب رغبة أحد، ألن هناك محكومين لن يتم اإلفراج عنهم إال بعفو رئاسي
وأقر الضميري بأن . "حماس"الضفة أفرجت عقب توقيع اتفاق المصالحة عن عدد من المعتقلين لديها من 

كانت تتحرك لمقاومة أي هواجس ومخاوف من نقل صورة االنقالب من غزة إلى الضفة، “السلطة 
  .” وجرى بسبب ذلك إجراءات كثيرة

  6/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "ليس أمامنا خيار إال النجاح الن المصلحة فوق كل اعتبار وفوق الفصائل: "ريقاتع .6
أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح : أشرف الهور -غزة 

يصر علينا على أن نستمر 'وقال في تصريح صحافي ان المجتمع الدولي  .أن العالم يرحب بالمصالحة
  .'االتفاقيات الموقعة واإللتزمات المترتبة علينا) المقبلة( عملية السالم وان تحترم حكومتنا في

وأشار عريقات الذي يرافق الرئيس عباس اآلن في زيارته أللمانيا أن أبو مازن يؤكد أن منظمة التحرير 
  .1967 على حدود العام الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تلتزمان باالتفاقيات الموقعة وبمبدأ الدولتين

ليس أمامنا خيار إال النجاح الن '، وأضاف 'ليس خيارا بالنسبة لنا'وأكد عريقات أن فشل المصالحة 
  .'المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل اعتبار وفوق الفصائل

وتوقع عريقات أن تنشب نقاشات وخالفات خالل مرحلة تطبيق بنود اتفاق المصالحة، لكنه في ذات 
وأشار إلى ان األسبوع المقبل سيشهد  .'أسس الديمقراطية'لوقت أكد على ضرورة أن يتم االحتكام إلى ا

  .البدء في اتخاذ خطوات على األرض من أجل البدء في تنفيذ اتفاق المصالحة
  6/5/2011القدس العربي، لندن، 

  
   مصلحة وطنية عليا وال يجوز العبث بهالمصالحةاتفاق : األشقر .7

ر النائب إسماعيل األشقر، رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، من حذ: غزة
، من العبث في اتفاق المصالحة الوطنية، أو النيل منه، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني "المتربصون"أسماهم 

  .لن يرحمهم
 للشعب الفلسطيني، ويجب نحن نعتبر أن هذه المصالحة هي انجاز"، "قدس برس"وقال األشقر لوكالة 

، ونحن كنا وما زلنا وسنكون إن شاء اهللا صادقين مع أبناء "حماس"المحافظة عليها من قبلنا كحركة 
شعبنا الفلسطيني في المحافظة على هذا االنجاز الوطني، وفي التعامل بنية وإرادة صادقة للمحافظة 

   ".عليه
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ة، ومتربصين كُثر يريدون النيل من هذا التوافق إننا ندرك أن هنالك مخاطر عديد"وأضاف المتحدث
  ".الوطني، ونحن نحذر أي احد يحاول النيل من هذا التوافق، ألنه بذلك يتصدى لكل الفلسطينيين

ووجه رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي رسالة لكل الذين يتربصون بهذا االتفاق 
 وجدد األشقر حرصهم وتأكيدهم على هذا ".فلسطيني لن يرحمكمإن شعبنا ال"ويسعون للنيل منه بالقول 

  االتفاق الوطني، مشيراً إلى أنه مصلحة وطنية عليا ال يجوز العبث فيها بأي حال من األحوال
  5/5/2011قدس برس، 

  
  هو نتنياهو" صفقة شاليط"والعقبة في .. من الخطأ إقامة سلطة تحت االحتالل: مشعل .8

 لحركة السياسيخالد مشعل، رئيس المكتب من القاهرة أن  5/5/2011ارية، وكالة سما اإلخبنشرت 
 إتمام المصالحة الفلسطينية وأنه خالل زيارته األولى لمصر فيحماس، أكد أن مصر كان لها دور كبير 

 أضفت الكثير من الحميمة على هذا االتفاق المبارك، مضيفا أن االتفاق جاء مفاجأة التيبعد ثورتها 
  .ع لسرعتهوللجمي

 التوقيع فيأن النجاح :" على قناة دريم المصرية" العاشرة مساء" حوار مع برنامج فيوأضاف مشعل 
على النصوص ال يكفى وإنما البد من تطبيقه بصورة حقيقية وجادة مشيرا إلى أن سؤ نية المتابعين 

  .تنتاج ذلكللقضية كانت تتوقع فشل المصالحة، ألنهم رأوا إرهاصات وقرائن دفعتهم الس
وأشار مشعل ردا على من يثيرون إن حماس لم تجد سوى المصالحة لتسلكه أنه بكل بساطة هناك سبب 

 السبب يأتي للمصالحة وسبب آخر متمم له وتبقى المستجدات والظروف عوامل ثانوية، حيث جوهري
نقسام والذهاب  حاجة ماسة إلنهاء االفي أبناء حماس وفتح وكل الفصائل شعروا أنهم في الجوهري

للوحدة الفلسطينية ازدادت مع األيام بشكل قوى ألن االنقسام كان واقعا فرض عليهم وليس خيارا سلكوه 
 والسلوك 2006نتيجة سلسلة من األحداث المؤسفة والتدخالت الخارجية واالنقالب على نتائج انتخابات 

 زيادة االنقسام رغم أن فيبت دورها أيضا  لعالتيالمتبادل على األرض بين الفصائل واألصابع الخفية 
 2007 فيحماس من اليوم األول لالنقسام كانت تقول إنها أزمة البد من تجاوزها مؤكدا أنه اتصل 

  .حقيقيبالقيادة المصرية يعلمها أن حماس جاهزة للمصالحة والبحث عن حل 
لكن لم يسمح لها بذلك وساعد وأكد مشعل أن االنقسام لم يكن خيارا وأن حماس أرادت الخروج منه و

على ذلك البعض الذين أرادوا أن يحملوا حماس تلك المسئولية لتدفع الثمن ومع األيام أصبح الشعور أن 
 صادم ألبناء الشعب شيء أن يبقى منفصلين الفلسطيني عزيزين من الوطن كجزأينحالة الضفة وغزة 

  .ويشعرهم أنهم يعيشون حالة غير طبيعية
 أن في أن تستحضروا مسئوليتكم ينبغيال أتفهم عتب العرب علينا إننا انقسمنا ولكن أقول "وقال مشعل 

  ". تحقيق ذلكفي واليوم فرصتنا أكبر اإلسرائيليتستحضروا شبكة األمان من التدخل 
وعن السبب المتمم الختيار المصالحة أشار مشعل إلى أن الورقة المصرية كان عليها بعض المالحظات 

 أن يتم االتفاق عليها ولو كان هذا قد تم منذ فياكات كانت بسيطة وأتيحت الفرصة هذه المرة واالستدر
 الماضي سبتمبر 24 فيعام لكانت فلسطين تعيش اآلن فى وفاق بين فصائلها جميعا ولو أن زيارة فتح 

ن جاءت  أشهر لك7 دمشق وهى أول لقاء بعد انقطاع قد أسترت على روحها لكان االتفاق تم منذ في
  .اللحظة اليوم لالتفاق

 في مع االستدراكات وهذا كان مطلبنا الماضيالورقة المصرية وقعنا عليها األسبوع "وقال مشعل 
 ورقة منفصلة في، وكنا نريد أحد خيارين، إما إدخال التعديالت على الورقة المصرية أو إرفاقها الماضي

 والذيد هذين الخيارين قبل عام لكانت تمت المصالحة مع االتفاقية وتأخذ نفس القيمة ولو وافق على أح
  ". ورقة منفصلة توافقنا عليها خالل ساعةفيجرى اليوم هو أنه تم السماح لنا بهذه االستدراكات 
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وأكد مشعل أن لديه بعض المالحظات على القيادة المصرية السابقة فى تعاملها مع الحركة، ولذلك هناك 
 كان صفرا الماضي يستبشر به الجميع، لكن هذا ال يعنى أن المصريع  الواقفي اآلن حقيقيتغيير 

 يحمى جيشه الشعب الذيوانتقلنا اآلن إلى مائة مضيفا أن مصر تمثل للفلسطينيين والعرب جميعا القائد 
 في وكان ترمومتر األمة الحي كل عصوره كانت فلسطين نبضه في المصري، وأن الشارع الفلسطيني

  .هاتفاعله مع قضايا
 التعامل مع المصالحة وموقفه من في السابق المصريلدينا آالم ومرارة مما فعله النظام "وقال مشعل 

 اتجاه التعجيل بالمصالحة، ولكن الوضع الجديد في كانت ليست التيحركة فتح والعالقة بينهم والعوامل 
ن سوريا إلى قطر مؤكدا نافيا انتقال حركة حماس م" بالنسبة لحركة حماس إيجابي مصر هو عامل في

أنها شائعة كاذبة روجها البعض وحماس لديها وفاء مع من تتعامل معها وليست األزمات تجعلهم يتخلون 
 سوريا ألنهم أصحاب مبادئ وأوفياء لمن يدعمهم وفى الوقت نفسه يفهمون تطلعات فيعن موقعهم 

  . اإلصالحفيالشعوب ورغبتهم 
دفع كل ثمن إلتمام المصالحة ألن تجربة المفاوضات وعمليات وأضاف مشعل أن حماس مستعدة أن ت

السالم منذ مدريد وحتى اآلن كافية للحكم بعدم جدوى عملية السالم مع إسرائيل ألنها متعنتة وضعف 
 عازف الدولي والمجتمع العربي أو الفلسطينيالفلسطينيين يغريها بالتشدد وهى ليست مسلمة بالحق 

 الفلسطينيازة وداعمة إلسرائيل وألن موازين القوى مع إسرائيل على الصعيد والواليات المتحدة منح
 تسمح بدفع إسرائيل وإجبارها على أن تعطينا شيئا، مشيرا إلى أن مشوار المفاوضات يكفى والعربي

للتجربة وأن لم يكن كافيا فحماس من أجل المصالحة وأن يظل الجميع يعمل معا مستعدة إلعطاء فرصة 
  . هذه المحطةفي ولكن مع إدارة القرار معا إضافية،

وأشار مشعل إلى أن لقاءاته األيام الفائتة مع المسئولين المصريين من أجل رعاية المصالحة وضمان 
نجاحها تحدث حول التطلع للوصول لرعاية سرعة تنفيذ المصالحة باإلضافة إلى أن مصر مع الشقيقات 

، حيث تأتى أمريكا فى كل الخارجيماية فلسطين من التدخل العربية البد أن يوفروا شبكة أمان لح
مصالحة لتضع شروطًا تفسدها، كما تقطع المساعدات عن الجميع، لذلك هناك أربعة أشياء مطلوبة من 
الفلسطينيين منها نقطة تتعلق بإدارة المعركة العسكرية والمقاومة، حيث نحتاج إلدارة حكيمة توفر جوا 

 اليد هي إسرائيل في، وإنما الفلسطيني الطرف في المصالحة، فالمشكلة لم تكن يوما إيجابياً يسمح بنجاح
، وهذا ظلم ورغم ذلك من أجل المصالحة فلسطيني رد فعل أي تقتل متى تشاء وال تريد التيالعليا 

  .الوطنية حماس على استعداد لضبط إيقاع المقاومة بما
 فال مكان للخطوات الدراماتيكية والسياسي األمنيإدارة القرار وأشار مشعل إلى أن النقطة الثانية تتعلق ب

، حيث اتفق الطرفان بعد احتفال اإلعالمي تفسد أجواء المصالحة والنقطة األخيرة تدور حول األداء التي
 وإعطاء انطباعات عاجلة إن هذا االتفاق جاد الفلسطيني الشارع فياليوم على البدء بخطوات بناء ثقة 

 هو التحضير سريعا لبدء الثانييث التصريحات اإلعالمية أو المعتقلين أو األسرى واألمر سواء من ح
  . كل المجاالتفيلجان العمل لتطبيق بنود المصالحة 

 هذا فيوعن االعتراف بدولة إسرائيل أكد مشعل أن المصالحة لم تتضمنه ألنهم ال يريدون إقحام أنفسهم 
مواقف عديدة وأن هناك أربعة اتفاقيات أو وثائق سياسية تم التوقيع األمر، حيث إن الفلسطينيين لديهم 

 ثم اتفاق مكة وأخيرا حكومة الوحدة الوطنية عام الوطني ووثيقة الوفاق 2005عليها أولها اتفاق القاهرة 
ال نريد أن يملى علينا " وجميعها تضمنت بنوداً سياسية اتفقت عليها فتح وحماس وأضاف قائال 2007
 أن يخضعوا دائما لشروط خارجية لدول أوروبية ينبغياساتنا الداخلية، ولماذا دائما الفلسطينيون أحد سي

 اتفاقات تلبى مصالحها، كما أن العرب هم أيتتفق مع إسرائيل وتريد خدمتها واسترضاءها وتحقيق 
 وكأننا قصر  وتجرأ اآلخرون أن يضعوا علينا شروطاالخارجيالذين فتحوا األبواب لمثل هذا التدخل 

  ".وغير جديرين بالديمقراطية



  

  

 
 

  

            11 ص                                     2137:         العدد       6/5/2011 الجمعة :التاريخ

 وقع فيه الفلسطينيون هو إقامة سلطة تحت االحتالل ألن أهم شروط الذيوأشار مشعل إلى أن الخطأ 
 األولوية هو تحرير األرض فيالسلطة أن تكون لديها حرية وأن تبنى السيادة على األرض واألصل 

ة، وما حدث هو وضع العربة أمام الحصان، بحيث وتخليصها من االحتالل ثم إقامة سلطة أو دول
أصبحت السلطة تمثل عائقاً أمام التحرير بوضع التزامات أمنية، ولذلك حماس وفتح ال يملكون اآلن 

 بمشاركة الجميع وطنيعصا سحرية لتخليصهم من االحتالل وأن ما تحتاجه فلسطين اآلن هو إنقاذ 
  :   المقابلة ولالطالع على نص.للخروج من هذه الحالة

94700=id&Show=act?php.index/com.samanews.www://http  
" المركز"لـ أن خالد مشعل أكد في تصريحات خاصة  5/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر 

ع قيادة الحركتين جدوال زمنيا للخطوات الالحقة كاإلفراج أن حماس وفتح وضعت خالل اللقاء الذي جم
عن المعتقلين، وتحديد موعد لإلطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية، ومسألة تشكيل الحكومة 

  .الفلسطينية وكل الملفات الواردة في اتفاق المصالحة
ال شك أن " تنفيذ االتفاق، قال وفي رد على سؤال بشأن ما تبديه بعض األوساط الشعبية من قلق حيال

شعبنا انتظر طويال هذه اللحظة، ومن حق شعبنا أن يتخوف، وهذا أمر مشروع، ولكننا سنسعى للتغلب 
  ".على هذه المخاوف من خالل نتائج عملية على األرض، و حريصون على سرعة اإلنجاز

نحن بحاجة لبعض : "يادي الفلسطينيوبخصوص السقف الزمني المتوقع لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قال الق
  ".الوقت، ولكننا بمزيد من العزيمة نرجو إن شاء اهللا أن نتغلب على بعض العوائق

: التي أعلن مشعل استعداد حماس دفعها في سبيل المصالحة، أوضح مشعل قائال" األثمان"وعن ماهية 
نب هذه الورقة، وهذا كله يشكّل هناك ورقة مصرية وقعنا عليها، وهناك أيضا ورقة تفاهمت إلى جا"

مرجعية لنا لتطبيق االتفاق، وبالتالي األثمان هنا متعلقة بهذه التفاصيل التي قد تفرز اختالفات شكلية 
  ".متوقعة بين الطرفين، ونحن قررنا بذل كل جهد لتذليل كل العقبات

ي مقابلة مع  أكد فنقال عن ا ف ب، أن خالد مشعل 5/5/2011، 48موقع عربفي سياق آخر جاء في 
 عن الجندي األسير، غلعاد شاليط، مرهون بموقف إسرائيل  أن اإلفراجوكالة فرانس برس في القاهرة

  ".نتانياهو) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين(الكرة في مرمى "معتبرا أن 
 عن شاليط هو جاإلفرا في التأخيرالعقبة هي الموقف اإلسرائيلي، الذي يتحمل مسؤولية "وأكد مشعل أن 

الجهود الكبيرة في المفاوضات حول قضية التبادل توقفت منذ فترة ولكن في الشهور : "وأضاف". نتانياهو
 حققت بعض التقدم لكن لم تصل بعد إلى تحقيق المطالب التي استكمالية إضافيةالماضية حصلت جهود 

  ".حددناها
 جثته في البحر ووصفها وإلقاءسامة بن الدن زعيم القاعدة أ" طريقة قتل"مشعل انتقد من جهة أخرى 

 في األميركية اإلدارة يتوقف قليال ليرى البشاعة التي مارستها أنالغرب عليه "، وقال إن "البشعة"بـ
  .التي تم التعامل بها مع بن الدن"  في البحرواإللقاءطريقة القتل 

والمسلمون بشر وال بد من التعامل هذه مسائل إنسانية على الغرب أن يتوقف عندها فالعرب : "وأضاف
 أصولهناك : "وتابع". إنسانيمعهم، حتى لو اختلف أحد أو اتفق مع س أو ص من الناس، بشكل 

  ".األمريكان أو غير األمريكانواستباحة الدم العربي والمسلم غير مقبولة من 
  

  ورياوال نية للفصائل بمغادرة س.. مسرحية هزلية مملةالمفاوضات : أسامة حمدان .9
 اتفاق المصالحة األخير يؤسس أنأكد مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان : بيروت

إلنهاء االنقسام بشكل نهائي ولمرحلة جديدة في الواقع الفلسطيني تتقبل شراكة وطنية على قاعدة تحرير 
  . الصراع مع االحتاللإدارةفلسطين واستعادة الحقوق، متمثلة في 
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دان في تصريحات صحفية له على أن عقبات كثيرة ستعترض االتفاق وستكون هناك إشكاالت وشدد حم
 نالفلسطينيي ما توفر سيدخل إذا العملي الواقعي واألداء الجادة والحرص اإلرادةكثيرة في التفاصيل، لكن 

  .مريكي واألاإلسرائيلي يواجه الفلسطينيون عاصفة هوجاء من االعتراض أنمرحلة جديدة، متوقعا 
 سنة، معتبرا 17 من ألكثروأكد أن التسوية منتهية عمليا وال أمل في تحقيق شيء منها بعد مفاوضات 

 أال ومطالب الفلسطينيين إلرادة ولن يستجيب األرض الحل هو مقاومة االحتالل الذي لن يغادر أن
  .بالمقاومة

سياسي وشعبي وبناء ثقافة مقاومة  مكمالت من جهد إلى المقاومة المسلحة تحتاج أنوشدد حمدان على 
 الصراع، بهدف إدارة إطار فضال عن الوطنية الفلسطينية، معتبرا ذلك بمثابة معادلة تتكامل في إقليمية

  .دحر االحتالل واستعادة الحقوق
وأشاد حمدان بالدور السوري في تحقيق المصالحة واللقاءات التي جمعت قيادات وزعماء حركتي فتح 

 نية لفصائل المقاومة لمغادرة سورية على خلفية أيونفى حمدان  ،األخيرقيع االتفاق وحماس قبل تو
 العالم العربي ينفتح نحو المقاومة، مؤكدا عمق العالقة أفق أن التي تجري في هذا البلد، واعتبر األحداث

  .بين دمشق والمقاومة والتي تجاوزت كل الضغوط والتحديات
 المرحلة هي أن مسرحية هزلية مملة، معتبرا أصبحت المفاوضات التي  للعودة إلىأفق أيونفى وجود 

 جانب عمل سياسي إلى، األرض يستمر على أن الصراع مع االحتالل من خالل عمل مقاوم يجب إلدارة
  .األقوياء العالم يحترم أنليس على قاعدة المفاوضات والرهان على الواليات المتحدة، مؤكدا 

  5/5/2011قدس برس، 
  

  تنفيذ اتفاق المصالحة على اجتماع لالتفاق على آليات اتفقا ومشعل عباس: حمداأل .10
عزام األحمد ، أن غزة صالح النعامينقال عن مراسلها من  6/5/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال إن الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
اتفقا في اجتماع في القاهرة على عقد اجتماع للحركتين بمشاركة الفصائل الفلسطينية لالتفاق خالد مشعل 

  . الوطنية"آليات تنفيذ اتفاق المصالحة"على 
 نقال عن مراسلها من رام اهللا محمد يونس، أن األحمد كشف 6/5/2011الحياة، لندن،  وذكرت

ون أيام قليلة في لقاءات للتباحث في تشكيل  وفدين من فتح وحماس سيشرعان في غضأن" الحياة"لـ
 لإلطار القيادي الموقت لمنظمة اجتماعاالحكومة الجديدة، وأن الرئيس محمود عباس سيترأس قريباًً 

التحرير الفلسطينية الذي سيضم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إضافة الى باقي األمناء العامين 
  . لمنظمة التحريرللفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية

 اإلعالمية بمعالجة آثار االنقسام المتمثلة في وقف الحمالت أيضا الجانبين سيبدآن قريباً إنوقال 
 أن وفدي فتح إلىوأشار .  ألصحابهاالممتلكاتواالعتقاالت والتعويضات لعائالت الضحايا وإعادة 

سى أبو مرزوق سيجتمعان وحماس برئاسته ورئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مو
  .قريباً في القاهرة للتباحث في تشكيل الحكومة

وأعرب عن ارتياح قيادة فتح من الخطاب الذي ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
وقال إن خطاب مشعل الذي أعلن فيه قبول حركته حالً سياسياً . لدى االحتفال بإتمام المصالحة الوطنية

أعتقد أن هذا ": وأضاف.  يشكل تالقياً فلسطينياً على هدف وبرنامج واحد1967 حدود عام يقوم على
  ."التالقي السياسي ينزع حجة إسرائيل في التهرب من عملية السالم
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   في سجون السلطة أولوية رئيسيةالمعتقلينملف : البردويل .11
ح البردويل أن ملف المعتقلين أكد ق قال عضو المكتب السياسي لحماس صال : وليد عوض-رام اهللا 

، "أولوية أولى ورئيسية" الحركة إلىالسياسيين في السجون الفلسطينية في الضفة الغربية يمثّل بالنسبة 
فيما ربطت األجهزة األمنية اإلفراج عن المعتقلين بصدور مرسوم عفو رئاسي عنهم، وخصوصاً 

   .المحكومين والموقوفين على ذمة القضاء
حل هذا الملف يسهم في بناء جسور الثقة، وتعزيز الشعور بأن اتفاق المصالحة قابل "إن : مضيفا
لذا، نحن أصررنا على ضرورة اإلفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين وسنظل ": ، مضيفاً"للتطبيق

 الرئيس محمود إلى بهذا المضمون "رسالة قوية"وذكر أن حماس أوصلت . "مصرين على هذه النقطة
  .والوسيط المصري، وتأمل االستجابة الفورية لهاعباس 

  6/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   يناير أنهى االنقسام25 ثورة سحر: حواتمة .12
نبيل العربي، أمس، مع أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير .بحث وزير الخارجية المصري د : القاهرة

وقال حواتمة عقب اللقاء إن المباحثات . اق المصالحةفلسطين نايف حواتمة الخطوات التالية بعد توقيع اتف
تطرقت إلى اآلليات العملية الالزمة لتنفيذ االتفاقات، حيث أكد العربي أن هناك عقبات كثيرة وحقول 

  .ألغام وأن العبرة ليست بمجرد التوقيع، لكن األهم هو التنفيذ
ختلفة استغالل الخطوات المقبلة، خاصة وحذر من أن المصالحة ستكون مهددة إذا لم تحسن األطراف الم

 يناير كان لها 25أن هناك ضغوطا دولية وإقليمية تسعى إلى تعطيل الوحدة الفلسطينية، وقال إن ثورة 
  .مفعول السحر في إنهاء االنقسام، مضيفاً أن المشهد المصري له تأثير بالغ 

  6/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   2007ألول مرة منذ فة نابلس بالضحماس تنظم مسيرة في  .13
شارك المئات من أعضاء وأنصار حماس في مسيرة، أمس، في نابلس بالضفة الغربية احتفاالً : آي يو بي

 .2007ونيو  ي/بتحقيق المصالحة، في أول نشاط جماهيري علني للحركة منذ االنقسام منتصف حزيران
الشعب الفلسطيني اليوم بات جسما "إن وقال النائب عن حماس حامد البيتاوي خالل كلمة في المسيرة 

ودعا إلى ضرورة اإلفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون األجهزة األمنية . "واحدا في وجه االحتالل
  . وإغالق ملف االعتقال السياسي 

  6/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   باعتقال ناشطين من أنصارها في الضفةالسلطةحماس تتهم  .14
 قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في إن قال مصدر من حركة حماس أمس : رويترز–رام اهللا 

  .الضفة الغربية اعتقلت ستة من أنصارها غداة التوقيع مع حركة فتح على اتفاق المصالحة في القاهرة
  6/5/2011الحياة، لندن، 

  
   في غزة بجروحهمتأثرا "القسام"قيادي من استشهاد  .15

الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الخميس عن وفاة أحد أعضائها أعلنت كتائب عز : أ ف ب
  كتائب الشهيد "وقالت في بيان إن .  خالل عدوان إسرائيليمتأثراً بجراحه التي أصيب بها الشهر الماضي
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لميداني عز الدين القسام تزف اليوم إلى أبناء شعبنا الفلسطيني فارساً من فرسانها الميامين الشهيد القائد ا
   . "من رفح)  عاما29ً(شادي محمود الزطمة 

  6/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  اركوزي بالتخلي عن دعم إعالن الدولة الفلسطينيةنتنياهو يفشل في إقناع س .16
دخل رئيس الوزراء اإلسرائيلي االليزيه، وخرج بعد مقابلة طويلة قاربت مدتها :  محمد بلوط- باريس

ن التوصل إلى إقناع الرئيس نيكوال ساركوزي بالعدول عن خطة فرنسا، ساعة ونصف ساعة، من دو
  .وأوروبا معها، تأييد االعتراف بدولة فلسطينية في أيلول المقبل، داخل الجمعية العامة لألمم المتحدة

ويعترف نتنياهو بأن األكثرية في الجمعية العامة لألمم المتحدة ستصوت في أيلول المقبل مع االعتراف 
وتعرضت األمم المتحدة، الزدراء رئيس الوزارء اإلسرائيلي الحانق، على درج . دولة الفلسطينيةبال

مؤسسة يمكنها أن تقر أي مشروع يقدم إليها، وسيجد نص يقول بأن األرض مسطحة «االليزيه ألنها 
  .»وليست مستديرة أكثرية للتصويت عليه في الجمعية العامة

 بأن االعتراف الدولي المقبل بالدولة الفلسطينية لن يقود إلى أي ووعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ألن السالم بين إسرائيل والفلسطينيين ال يمكن أن تمليه علينا األمم المتحدة، بل «مفاوضات 
  .»المفاوضات

وكشفت تصريحات نتنياهو عن الحجج التي حاول من خاللها ثني الرئيس ساركوزي عن المضي قدما 
واتهم نتنياهو حماس . عودة إلى التحريض على المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتحفي خطته، بال

تريد ان تقوم الدولة الفلسطينية «بالقبول بمبدأ التسوية السلمية التي يدعو اليها الرئيس محمود عباس ألنها 
 يجب ان من يريد السالم«ونصح االوروبيين بالحذر من ان » لمواصلة الحرب، وليس من اجل السالم

ومن دون تقديم اي عرض او روزنامة للعودة إلى طاولة المفاوضات، . »يتخلى عن هدف تدمير إسرائيل
على الفلسطينيين أن يقولوا بصراحة ما هي شروطهم لدخول السالم معنا، وعلى حماس «قال نتنياهو إن 

سبه نتنياهو إلى ولم يعلق مصدر في اإلليزيه على ما ن. »ان توضح موقفها من هذه المفاوضات
ساركوزي من تأييده اشتراط إسرئيل، اعترافا فلسطينيا واضحا بالطابع اليهودي للدولة العبرية، وهو ما 

وقال المصدر إن نتنياهو عبر لساركوزي عن ريبة وأمل وهو  .رفضته السلطة الفلسطينية على الدوام
  . »الربيع العربي«ينظر إلى 

  6/5/2011السفير، بيروت، 
  

   بعد بن الدن"إسرائيل"ـ مصدر الخوف األكبر ليشكلخامنئي : اهونتني .17
يشكل المرشد األعلى للثورة اإليرانية آية اهللا علي خامنئي أكبر تهديد اآلن للسالم في : تل أبيب ـ لندن

هذا ما قاله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو . أسامة بن الدن» القاعدة«العالم بعد مقتل زعيم 
وأضاف أن . اإلخبارية على موقعها اإللكتروني خالل زيارته للندن أول من أمس» سي إن إن«شبكة ل
وتابع نتنياهو القول إنه يعتبر خامنئي أكثر خطورة من . »خامنئي يحكم البالد وهو مفعم بالتعصب«

  .الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد
وأن من المؤكد أن . قنابل نووية، سيغير التاريخحصول النظام اإليراني على «وحذر نتنياهو من أن 

  .»مستقبل العالم ومستقبل الشرق األوسط سيكون عرضة للخطر
وشدد على ضرورة دعم العقوبات األميركية والدولية األكثر صرامة ضد إيران بالتهديد باستخدام القوة، 

ضح المجتمع الدولي أن هناك هذه العقوبات ربما تنجح إذا أو«عن نتنياهو قوله » سي إن إن«ونقلت 
واستطرد أن مقتل بن الدن يضعف المتطرفين في . »خيارا عسكريا موثوقا فيه في حالة فشل العقوبات
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عندما يقدم اإلرهابي رقم واحد في العالم للعدالة وتتم تصفيته، فإن ذلك يرسل رسالة إلى «العالم، وأنه 
  .» تدفعونهاإلرهابيين في كل مكان أن هناك ثمنا وأنكم سوف

  6/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة تمثل العامل الضاغط األكبر على نتنياهوترتيبات: ديفيد ليفي .18
أوضح مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ووزير الدفاع الحالي آيهود :أحمد محسن-اشنطنو

أن ترتيبات إعالن الدولة " نيواميركا فاونديشن"في مركز باراك ديفيد ليفي الذي يعمل اآلن باحثا 
اي (كان رئيس الوزراء "وأضاف ليفي . الفلسطينية المستقلة تمثل العامل الضاغط األكبر على نتنياهو

يشكو دوما من أن إسرائيل ال تستطيع توقيع اتفاق سالم مع الفلسطينيين طالما بقوا متفرقين بين ) نتنياهو
آلن وحين وقعوا اتفاقية للمصالحة فانه يشكو من أن الجانب الفلسطيني الموحد يضم وا. حماس وفتح

  ".منظمة إرهابية
واشنطن طبقا لعلمي ال ترفض اتفاق المصالحة الوطنية وال ترفض التفاوض مع الجانب "وقال ليفي 

ويمثل كل . هابيةالفلسطيني الموحد ولو كان يضم حركة حماس التي تعتبرها الواليات المتحدة منظمة إر
ذلك طائفة كبيرة من الضغوط التي تمارس على نتنياهو بهدف حمله إلى اتخاذ قرار استراتيجي بالتوصل 

غير أن التحرك تجاه الحصول على اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بالدولة . التفاق سالم مقبول
  ".اء اإلسرائيليالفلسطينية المستقلة يشكل اآلن الهاجس األكبر لرئيس الوزر

  6/5/2011، الشرق، الدوحة
  

19. ة اإلستراتيجي: مسؤول إسرائيليمصر أصبحت خطراً كبيراً على أمن الدولة العبري  
نقلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، أمس الخميس، عن مسؤول : الناصرة ـ زهير أندراوس

 إن مصر أصبحت خطراً كبيراً على أمن الدولة رسمي في تل أبيب، وصفته بأنّه رفيع المستوى قوله
  .العبرية اإلستراتيجي، خاصة بعد التغيير األخير في سياستها الخارجية، وفتح معبر رفح

وطالب المسؤول، بتحجيم تلك السياسة الجديدة، التي من شأنها إدخال العالقات المصرية اإلسرائيلية إلى 
ة سيئة للغاية، مشددا بشكٍل غير قابٍل للتأويل بأن أمن الدولة العبرية أزمة حقيقية، والوصول بها إلى حال

  .القومي واإلستراتيجي هو خط أحمر، ولن تسمح تل أبيب ألي أحد بأن يمسه، على حد تعبيره
ولفت المسؤول إلى أن تلك التغييرات جعلت أمريكا تشعر بنوع من القلق، خاصة التقارب الحالي بين 

  . وتدعيم العالقات مع طهرانمصر وحماس،
  6/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  دمشقبوضع محرج وحماس ب ةالسلطب يؤيدان بقاء األسد "إسرائيل" وأوباما: إسرائيلي مسؤول .20

كشف المستشار السابق في وزارة الخارجية اإلسرائيلية : زكي أبو الحالوة-محمد أبو خضير-تل ابيب
ولة العبرية تغاضت عن تجاوز الدبابات السورية خط الهدنة في درعا البروفيسور إيال ويسر، ان الد

ان هناك «:وقال ويسر .وغيرها من المناطق، لضرب المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس بشار األسد
لقاء مصالح واضحا بين الرئيس السوري بشار االسد ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 

 -ضع القائم، اي، ال سالم النه غير متوافر االن، وال حرب على الجبهة السورية اهمية بقاء الو
المصلحة اإلسرائيلية في بقاء نظام االسد، تعود السباب عدة، اهمها ان االتي «وأضاف أن  .»اإلسرائيلية

ماذا سيحدث إذا «وتساءل ويسر  .»مجهول، والمعارضة ال رأس لها وال زعامة سورية تنافس االسد
هناك سيناريوان، االول، ما حدث في مصر، والثاني، انهيار «؟ ويجيب »انهار نظام الحكم العلوي البعثي

  .»بنيان الدولة، كما حصل في العراق، وبالتالي حرب طائفية
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يؤيد بقاء بشار االسد على رأس الحكم، ويدعوه بلطف الى اجراء «وأكد ويسر، أن الرئيس باراك اوباما 
، وال يلح عليه ان يتنحى، كما كان يفعل مع حسني مبارك، كما انه ال يوجد حتى اصالحات جوهرية

  .»االن بديل للرئيس بشار االسد، سواء أكان من السياسيين او من كبار ضباط الجيش العلويين
. »مطمئنتان تجاه االسد، وتأمالن في ان يفك تحالفه مع ايران«وشدد على ان اسرائيل والواليات المتحدة 

  .»الدعم االميركي الخفي لبشار سيتحول الى دعم علني واسع حال تخليه عن تحالفه مع ايران«ال ان وق
وعن وصول دبابات سورية الى درعا لقمع االحتجاجات الشعبية السلمية في تلك المدينة القريبة من 

  .»تغض النظر عن ذلك وال يشكل ذلك خطرا امنيا عليها«الجوالن، قال ويسر، ان اسرائيل 
حركة حماس ستضطر، ان عاجال او اجال، إلى نقل مقر قيادتها إلى «وقال ويسر، من ناحية ثانية، ان 

الخرطوم او الدوحة، حتى ال تضطر قيادتها إلى اتخاذ مواقف واطالق تصريحات تعكر مزاج شعوب 
حماس حركة سنية وهي في وضع محرج في دمشق، وهي فرع من االخوان . ربيع الغضب العربي

المسلمين المحظور في سورية، وال تستطيع ان تصمت على قمع الشعب وتؤيد نظام االسد، وفي حال 
  .»زاد الضغط عليها ستقرر الرحيل على خسارة شعبها وجمهورها

  6/5/2011، الراي، الكويت
  

  ألمانيا  شراء سادس غواصة منصفقة أتمت "سرائيلإ" .21
اسرائيل أتمت صفقة شراء سادس غواصة من المانيا،  قال مسؤول اسرائيلي امس ان : رويترز–القدس 

  .مع تقسيط ثمنها على سنوات
، كما أنها طلبت اثنتين أخريين من ألمانيا، مع »دولفين«ولدى اسرائيل حالياً ثالث غواصات من طراز 

  .توقع التسليم خالل العامين المقبلين
رة، لكن برلين التي تواجه قيوداً بسعر مخفض بصورة كبي» دولفين«وحصلت اسرائيل على الغواصات 

  .في الموازنة تلكأت في محادثات جرت العام الماضي للحصول على الغواصة السادسة بأسعار مخفضة
سنحصل على غواصة «: وقال مسؤول اسرائيلي اطلع على المفاوضات ان الصفقة أبرمت، مضيفاً

 الغواصة السادسة أو ما اذا كانت ولم يذكر كلفة. »أخرى من ألمانيا مع تقسيط الثمن على سنوات
  . ستحصل عليها اسرائيل بسعر مخفض

  6/5/2011، الحياة، لندن
  

   المسؤولية عن مصير ابنهما جلعاد الفلسطينيةعائلة شاليط تحمل السلطة .22
 في رسالة وجهاها 2006اعتبر والدا الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة منذ : غزة

يس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ان السلطة الفلسطينية باتت بعد اتفاق المصالحة االربعاء الى رئ
  .مسؤولة عن مصير ابنهما جلعاد» فتح«و» حماس«بين 

ان على الحكومة االسرائيلية ان تجتمع لتقرر بشأن التدابير التي يتعين «وقالت العائلة في رسالتها 
ينبغي ان تبلغ اسرائيل السلطة الفلسطينية انها .  جلعاد شاليطاتخاذها ضد السلطة الفلسطينية بشأن

  .حول اسرى الحرب» تعتبرها، بعد التوقيع على اتفاق المصالحة، مسؤولة عن تطبيق اتفاقية جنيف
  6/5/2011، البيان، دبي

  
  "أمر غير واقعي" اختيار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية دنير بركات يع .23

إسرائيلي أن الحديث عن اختيار مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية أكد مسؤول : الناصرة
  .، مشددا على أنه من غير الممكن تقسيم المدينة"أمر غير واقعي"المستقبلية، هو 
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وذكر موقع القناة السابعة اإلسرائيلية أن رئيس بلدية القدس االحتاللية نير بركات اعتبر أن مطلب 
ي الجانب اإلسرائيلي عن نصف مدينة القدس، لتكون عاصمة لدولة عربية جديدة، السلطة الفلسطينية بتخل

هو غير واقعي، مشيراً إلى أن فكرة من هذا النوع ال يمكن أن تكون قابلة للتطبيق، بسبب ما أسماه 
  .التنوع السكاني في المدينة، حسب زعمه

ي مكتبه، إلى أن الحديث عن وقف كما أشار بركات اليوم، خالل لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين ف
، يعني أن يشمل ذلك جميع األحياء التي تقع 1967البناء داخل مدينة القدس في أجزاء تم ضمها بعد عام 

  .في مناطق شبيهة، وهو ما سيشمل السكان العرب أيضاً، كما قال
ينية على األراضي ويؤكد المسؤولون في السلطة الفلسطينية على أنهم يتطلعون إلقامة الدولة الفلسط

  . وعاصمتها القدس1948المحتلة سنة 
  5/5/2011قدس برس، 

  
   عائلة بدوية من القدس50االحتالل ينذر بترحيل  .24

 450 عائلة تضم أكثر من 50، بترحيل 5/5  أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس:القدس
وقال حاتم عبد  .نة القدس المحتلةمواطنا من عشيرة الصرايعة في وادي أبو هندي جنوب شرق مدي
 كبيرة من جنود إن أعداداً": وفاوكالة القادر رئيس لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح ل

اقتحمت، ولليوم الثاني على التوالي، مضارب ' اإلدارة المدنية'االحتالل ترافقهم طواقم تابعة لما يسمى 
  .'مغادرتها والرحيل عنها خالل أسبوعينعشيرة الصرايعة وأنذروا سكانها ب

  5/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  بواد الجوز" المقدسية  قدامابن"قوات إسرائيلية تقتحم مسجد : القدس .25
 مسجد ابن قدامة المقدسي الكائن في حي واد الجوز بالقدس، 5/5  يوم الخميسإسرائيلية قوات اقتحمت

 المكان بأمر من بإغالقين من المصلين بدعوى مخالفة أمر قانوني كان صدر قبل فترة واعتقلت اثن
 داهمت المسجد أثناء قيام أحد اإلسرائيليةوأفاد أهالي حي واد الجوز أن القوات  .وزير األمن الداخلي

 الوصول  باعتقاله هو وآخر، كما منعت المصلين منإتمامهالمواطنين برفع آذان الظهر حيث منعتهم من 
  . المسجد وأدوا صالة العصرإلى صالة الظهر كما عادوا إقامة على أصروان األهالي أ إال، إليه

  5/5/2011، 48يو موقع فلسطين
  

  الغربية شجرة زيتون في الضفة 600االحتالل يهدم مساكن ويقتلع  .26
ن في الخليل إن قوات  قالت اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطا: عالء المشهراوي، وكاالت- غزة

 شجرة زيتون في أراضٍ زراعية 600 خيمة وست بركسات واقتلعت ما يزيد على 12الجيش هدمت 
وذكرت اللجان أن قوات الجيش احتجزت خالل عملية الهدم عدداً . لرعاة في خربة أم نير شرقي المدينة

  . رضوضمن السكان بعد االعتداء عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابة عدد منهم ب
  .كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خمسة فلسطينيين بينهم ثالثة أطفال من بلدة عزون شرق قلقيلية

  6/5/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   الشهر الماضي جميعهم في غزة فلسطينياً شهيدا22ً": التضامن الدولي" .27
إلنسان بأن قوات االحتالل  أفاد تقرير إحصائي صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق ا:نابلس

، مشيرة إلى أن جميع )بريلأ/ نيسان(، خالل الشهر الماضي اإلسرائيلي قتلت اثنين وعشرين فلسطينياً
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 ،5/5نسخة عنه يوم الخميس " قدس برس" الذي تلقت ،تقريرالوأوضح  .الشهداء سقطوا في قطاع غزة
بريل الماضي، حيث اعتقل أ / خالل شهر نيسانأن قوات االحتالل اإلسرائيلي واصلت حمالتها االعتقالية

طفالً، كما اعتقلت قوات االحتالل إضافة إلى هذه األعداد ) 30( مواطناً، من بينهم 250أكثر من 
  .1948عشرات العمال الفلسطينيين من مناطق شتى من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  5/5/2011قدس برس، 
  

   طفالً خالل الشهر الماضي36 بينهم  مواطنا280ًعتقل أكثر من االحتالل ي: األسرىوزارة  .28
 أبريل / أفادت وزارة األسرى والمحررين بأن سلطات االحتالل واصلت خالل شهر نيسان:غزة

المنصرم سياسة االعتقاالت واالختطافات التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في الضفة 
 . في محافظة الخليلاًن مواط65، من بينهم  مواطنا280ًفت ما يزيد عن الغربية المحتلة؛ حيث اختط

نسخةً عنه، أنها رصدت " المركز الفلسطيني لإلعالم" تلقى 5/5وأكدت الوزارة في تقريرٍ لها الخميس 
مدير الدائرة "وأوضح رياض األشقر  . عملية اقتحام ومداهمة553خالل الشهر الماضي، ما يزيد عن 

وأشار إلى أن سلطات ،  طفال36ًأن االحتالل اختطف خالل الشهر المنصرم " الوزارةاإلعالمية ب
  .االحتالل أبعدت الشهر الماضي األسير، ماهر عبد اهللا عودة، من عين يبرود إلى ماليزيا

وتطرق التقرير إلى حملة االعتقاالت الشرسة التي نفذتها سلطات االحتالل في قرية عورتا جنوب شرق 
يث تواصلت خالل نيسان للشهر الثاني على التوالي، فقد اختطفت سلطات االحتالل أكثر من نابلس؛ ح

  . رجالً، وكان من بين المعتقلين نساء تزيد أعمارهن عن السبعين عاما، وأطفال80 امرأة و70
  سجون االحتالل ارتفعت خاللفيوأفاد التقرير أن قائمة األسرى الذين أمضوا ما يزيد عن ربع قرن 

  .، بعد أن انضم إليها خمسة أسرى جدد، أربعة منهم من القدس أسيرا41ً أبريل إلى /نيسان
 الثالثاء يوم إضراب األسرى المتدرج عن الطعام، والذي بدأ ةودعت وزارة األسرى إلى دعم ومساند

  . سجون، وسيتصاعد خالل األسابيع القادمة4بإضراب 
  5/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الفلسطينية" ائتالف حماية المصالحة "تشكيلإلعالن عن ا .29

 أطلقت مجموعة شبابية فلسطينية حملة تهدف إلى حماية المصالحة الداخلية، التي جرى التوقيع :رام اهللا
وقال القائمون  .، في احتفال حضرتها مختلف الفصائل الفلسطينية في القاهرة4/5عليها يوم األربعاء 
، "التجمع الشبابي الفلسطيني"، المنبثق عن "ائتالف حماية المصالحة"رروا تشكيل على الحملة، إنهم ق

التي يأمل الشعب الفلسطيني أن "وذلك بهدف رصد أي خروقات من أي طرف فلسطيني لهذه االتفاقية، 
ولفتوا النظر إلى أن الحملة ستقوم بإصدار تقارير  ".تطوي مآسي االنقسام، الذي استمر أربع سنوات

  .رية عن حالة المصالحة الفلسطينية، لرصد انتهاكات أي طرف من أطراف المصالحة الفلسطينيةدو
  5/5/2011قدس برس، 

  
  مايو/  أيار15... فلسطينيون على الحدود .30

 أيار لقاءاتها العديدة بمؤتمر صحافي أول عقدته 15 توجت اللجنة التحضيرية لمسيرة :قاسم. قاسم س
اللقاء كان إلعالن البيان السياسي للجنة لمناسبة الذكرى .  اللبنانية في بيروتأمس في نقابة الصحافة

، )األردن، لبنان، مصر(في الذكرى، ستنطلق مسيرة العودة من بلدان الطوق .  للنكبة الفلسطينية63الـ
  .بالتزامن مع مسيرات أخرى ستنظم من داخل األراضي الفلسطينية
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ستتحول وسيقف الالجئون حيث  أيار، ووجهتها الناقورة، 15 األحد في في لبنان، ستنطلق مسيرة العودة،
  .هناك سيقفون ليكحلوا أعينهم برؤية بلدهم األم. وجهتهم إلى منطقة مارون الراس المطلة على فلسطين

أمس، أعلن المجتمعون أهداف مسيرتهم ومنها تأكيد حق العودة ورفض التنازل عنه، ولفتوا في بيان ألقاه 
  ."ثابت وال يسقط بالتقادم وال تفويض ألحد بالتفريط فيه" زيدان إلى أن هذا الحق خالد

  6/5/2011األخبار، بيروت، 
  

  إتمام التحضيرات لمؤتمر فلسطينيي أوروبا التاسع والوفود تبدأ بالوصول إلى ألمانيا .31
، أن اللجان التحضيرية 5/5 أفادت األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، الخميس :)ألمانيا(فوبرتال 

للمؤتمر السنوي التاسع، قد نجحت في إتمام أعمالها، وشرعت في استقبال طالئع الوفود القادمة من 
ويلتئم المؤتمر في مركز ضخم للمؤتمرات يقع في مدينة فوبرتال الواقعة في . أرجاء القارة األوروبية

  . ري، بمشاركة آالف الفلسطينيين من عموم أوروبا مايو الجا/غرب ألمانيا، يوم السبت السابع من أيار
، ويصور ملصق المؤتمر أفواجاً من الشباب "جيل العودة يعرف دربه"ويرفع المؤتمر هذا العام شعار 

الفلسطيني وهم ينطلقون نحو فلسطين، حيث تبرز مدينة القدس التي تتقدم الجماهير نحوها وهي ترفع 
وعالوة على تفعيل مطلب عودة الالجئين الفلسطينيين؛  .هد العودة والتحريرالعلم الفلسطيني كناية عن مش

يناقش المؤتمر عدداً من القضايا الكبرى التي تشغل الشعب الفلسطيني، مثل قضية الجدار التوسعي 
االحتاللي والمستوطنات، وكذلك قضية القدس، وقضية األسرى، وتطوير المشاركة الشعبية وتمثيل 

تات في المؤسسات الفلسطينية الجامعة، بينما يتوقع أن يحتفي بالمصالحة الفلسطينية التي تم فلسطينيي الش
  .إبرامها في القاهرة هذا األسبوع

  5/5/2011قدس برس، 
  

   العربية؟إلىهذه الكتب عن فلسطين لَم ال تترجم  .32
ي أريغوني الذي قضى في  كتاب لنصير الفلسطينيين، اإليطالي فيتور"كن إنسانياً... غزة: "معن البياري

لم يكن ميسوراً أن نعرف أن كتابه يفضح جرائم ارتكبتها القوات اإلسرائيلية في . في غزةجريمة شنيعة 
، ويوثق فيه تجربته إبانها، وكان يتنقل بين األهالي ويوصل إلى الجرحى 2008حربها في نهايات 

اب أريغوني دار نشر عربية، ولم يغر لم تلتفت إلى كت. اإلسعافات، وأصيب في واحدة من غاراتها
عارفاً باإليطالية لنقله إلى لغتنا، فنتعرف على تجربة إنسانية ثمينة لشاب أوروبي رأى وجوب بقائه بين 

  .الفلسطينيين الغزيين لنصرتهم في مواجهة الحصار واالعتداءات
ليوميات بالعربية في جرائد قرأنا نتفاً من ا، لم تتيسر بالعربية أيضاً يوميات راشيل كوري في كتاب

ومجالت، لكنها لم تجتمع كاملةً بين دفتي كتاب، وهي شهادات إنسانية حارة ورسائل إلكترونية، دونتها 
  .نشرتها الغارديان البريطانية في حينه. كوري عما عاينته من عذابات فلسطينية تحت االحتالل

ى فلسطين، يتضمن صور التقطتها ابنته التي  عن رحلة قام بها إل2006لفارغاس يوسا كتاب أصدره في 
 وصداقته "إسرائيل"ـرافقته، ويتقدم موقفه فيه بشأن القضية الفلسطينية، وهو الذي كان يعلن إعجابه ب

لم ينقله إلى العربية أي من مترجمي يوسا الذي قرئت عدة . لها، وأغضبها الكتاب واعتبرته منحازاً
باعتباره وثيقةً لصوت مثقف عالمي كبير، عاين بنفسه أوجاع روايات له بالعربية، على أهميته 

  .الفلسطينيين، وطالما أغمض عينيه عنهم
يوميات لرحلة من نوع آخر، دونها ونشرها الكاتب السويدي هيننغ مانكل، وكان على متن السفينة 

ى العربية ثالث وكان قد ترجم لصاحبها إل. التركية التي تعرضت لعدوان إسرائيلي وحشي العام الماضي
وكتب في واحدة من يومياته أن الفلسطينيين الذين أجبرهم اإلسرائيليون على . من رواياته البوليسية

  .العيش البائس يحتاجون ألن يشعروا بأنه لم يتم نسيانهم، وال بد من أن يعاد تذكير العالم بوجودهم
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لة له إلى فلسطين، قرأنا ترجمة مراجعة نشر المسرحي البريطاني دافيد هير كتاباً عن مشاهداته في رح
 المصرية، فعرفنا أنه يحاور فيه مثقفين إسرائيليين أصدقاء له بشأن ما شاهده "وجهات نظر"له في مجلة 

يسأل أحدهم، كيف يمكن الفلسطينيين . مما يغالبه الفلسطينيون في الحواجز العسكرية الكثيرة في الطرق
ون بالضعف، بينما كل ما يستطيعون رؤيته تصرف اإلسرائيليين بقوة؟ أن يعرفوا أن اإلسرائيليين يشعر

لم يتوافر الكتاب بالعربية، لنقع على . "االحتالل يهين الفلسطينيين، لكنه يحط من قدرنا أيضاً": فيجيبه
قناعة تشكلت لدى كاتب وفنان غربي في الموضوع الفلسطيني، بعد أن عاين العسف واالضطهاد تحت 

  .االحتالل
، وأنجز 2002مسرحي آخر، هو الفرنسي جان جاك جرينو، زار فلسطين إبان العدوان على جنين في 

 التي عرضت في مهرجان أفينينون في العام نفسه، ويروي فيها صحافي ما "حمالن الرب"مسرحيته 
  شارون، وردود فعل ياسر عرفات وجورج بوش عليها، ويلتقط صوراً لما يدورأريلشاهده عن وحشية 

وتجسد الوضع القاسي ممثلة تؤدي دور فلسطينية تحكي عن معاناتها تحت القصف اإلسرائيلي، . أمامه
وتروي عن تمسكها . ومواجهاتها المصفحات واالستجوابات، ووقوفها اليومي أمام الحواجز العسكرية

مدرسه بأرضها وإصرارها على حماية أطفالها وتوفير حياة كريمة لهم، وعن ابنها الذي أودت ب
وتقدم المرأة، على خشبة . رصاصة إسرائيلية، فيتعلم الكراهية، وكانت تود أن يتعلم التسامح والحب

لم يقيض للمسرحية أن تشاهد على خشبة مسرح . المسرح، صورةً مجسدةً للوضع البائس والمأسوي
  .توافر قراءته بلغتناعربية، ولم ينشر نصها بالعربية، ليمكن تشخيصه في أي من مهرجاناتنا، أو أقله لت

 صاحبهما الرسام والصحافي 1994لم ينقل إلى العربية، أيضاً، كتابان نشرهما في الواليات المتحدة في 
 مادتهما األساسية رسوم تتصف ،"في قطاع غزة: فلسطين" و"أمة محتلة: فلسطين"األميركي جو زاكو، 

 وسرد وحوارات في تجوال زاكو في مخيم بخفة الروح في تعبيرها عن القسوة والعنف، تندمج مع حكي
جباليا وغزة ونابلس ورام اهللا والقدس والخليل، وزياراته مستشفيات يروي له نزالء فلسطينيون فيها عما 

، دمر جنود االحتالل "منجم للبؤس"ويزور قريةً يصفها بأنها . تعرضوا له في اعتداءات إسرائيلية
وفي . سم مرويات عجائز فلسطينيين له عما جرى لهم منذ النكبةوالمستوطنون أشجار الزيتون فيها، وير

يكتب، مثالً، أن الجئاً استضافه في منزله . مخيم النصيرات، يعاين الفقر وفيضان مياه الصرف الصحي
يحلم بالعثور على عمل، ليحقق حلمه باستكمال بناء مرحاض حقيقي، فيثني زاكو على الحلم، ألن أشياء 

يقع الكتابان على بؤس واضطهاد . رحاض الذي استعمله في المنزل، أولها الجدرانكثيرةً تنقص الم
غزيرين في حياة فلسطينية، وبوقائع اعتداءات إسرائيلية على رماة الحجارة، ويقدم زاكو فيهما مادته 
 كتحقيقات صحافية، وإلى الرسوم فيهما، ثمة صور فوتوغرافية التقطها بنفسه، وأخرى قديمة عن تهجير

  .الفلسطينيين إبان النكبة
ثمة كسل عربي ثقيل، إذاً، يفسر انعدام االلتفات الجاد، ترجمةً ونشراً، للكتب المذكورة وغيرها مما 
يماثلها، وهي تتعلق بفلسطين في آالمها، يعاينها مناصرون لشعبها ومتعاطفون معه، في طور التضامن 

ر إلى تلك النصوص، مع تنويه بإصدار المجلس يشا. اإلنساني معه في مواجهته االحتالل والحصار
، بترجمة إيناس صادق عن الفرنسية، "العودة من فلسطين" كتاب 2006األعلى للثقافة في القاهرة في 

 ناشطاً 21 عضواً في بعثة للحملة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني، كانوا من بين 35ويضم شهادات 
، وعاينوا أهواالً كابدها الفلسطينيون في 2002 مارس/  في آذار فرنسياً، زاروا فلسطين52سويسرياً و

  .الضفة الغربية في أثناء االجتياح اإلسرائيلي الكبير
، فيعود إلى زمن التضامن المسلح معهم في شتاتهم، صدر بعد موت مؤلفته "الموت في سبيل فلسطين"أما 

قارب أبحرت فيه من جنوب لبنان مع  في عملية فدائية، في 1984الفرنسية فرونسواز كيستمان في 
أربعة فلسطينيين، يضم يوميات لتلك المناضلة ورسائل لها إبان مقامها ممرضةً في مخيم الرشيدية، 

وكانت التفاتة عربية كبيرة في معانيها إليه، كما التفاتة . 1985أصدره زوجها جون لوي جوانو في 
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 القاهرية "شرقيات"درت طبعته األولى بالعربية عن ، وص"أسير عاشق"كاظم جهاد إلى كتاب جان جينيه 
، ويعد من عيون النصوص العالمية عن كفاح شعب فلسطين، ويروي فيه الكاتب الفرنسي 1997في 

هما كتابان ... الشهير عن تجواله بين قواعد الفدائيين الفلسطينيين وفي مخيمات الالجئين، بحرارة دافئة
يه ذلك الكسل أقل من فداحته في الراهن، والذي يدعى هنا إلى كسره، يأتيان إلى البال من زمن كان ف

بااللتفات إلى كتب يتوالى صدورها عن فلسطين ونصرتها في تجارب ناشطين وفنانين وروائيين أجانب، 
، إليطالي قتله "كن إنسانياً... غزة"ذات حميمية وحرارة خاصة، تنتظر نقلها إلى العربية، منها 

  .نون، اسمه فيتوري أليغوريفلسطينيون مأفو
  6/5/2011الحياة، لندن، 

  
   مواطن فلسطيني يشاركون في أول مارثون بغزة1500 .33

 للمشاركة في أول ماراثون على اإلطالق أمس مواطن فلسطيني قبل فجر 1500 استيقظ حوالي :غزة
 .بيت حانون إلى رفح أنحاء القطاع، من ،ونروااأل الذي نظمته وكالة ،يشمل السباق .يقام في قطاع غزة

ونروا الماراثون بهدف جمع تبرعات لدورة األلعاب الصيفية التي تنظمها لطلبة المدارس، األونظمت 
  .وقالت إنها تجاوزت المبلغ المستهدف من الحدث وهو مليون دوالر

  6/5/2011، البيان، دبي
  

   ضرورة إحياء التسويةبليرعبداهللا الثاني يبلغ  .34
اهل األردني الملك عبداهللا الثاني والمبعوث الخاص للجنة الرباعية فـي الـشرق             بحث الع : )ب.ف  .أ   (

ووفقاً لبيـان صـادر عـن       . في الشرق األوسط  ” جهود إحياء عملية السالم   “األوسط توني بلير، أمس،     
جرى بحث جهود إحيـاء عمليـة       ”الديوان الملكي األردني، استقبل الملك عبداهللا الثاني بلير في عمان و          

ضرورة تكثيف جهود المجتمع الـدولي لمـساعدة الطـرفين    “وأكد العاهل األردني خالل اللقاء  . ”مالسال
للعودة إلى طاولة المفاوضات ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، بما يؤدي           ” اإلسرائيلي”الفلسطيني و 

  .”1967إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
  6/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   يرحب بالمصالحة الفلسطينيةاالردني س النوابمجل .35

 رحب مجلس النواب بإبرام المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تم التوقيع عليها بين حركتي              :بترا–عمان  
فتح وحماس في القاهرة واعتبرها خطوة على الطريق الصحيح من شأنها إنهـاء االنقـسام الفلـسطيني                 

  .سطيني خدمة للقضية الفلسطينيةوتوحيد الصف والموقف الوطني الفل
وأكد المجلس في بيان امس الخميس انه يدعم ويساند كل جهد أو عمل يؤدي إلى إنهاء حالة االنقسام بين                   

  .الفلسطينيين التي الحقت ضرراً كبيراً بالقضية الفلسطينية برمتها
يقة المـصالحة بـين الفـصائل    كما اعربت لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية عن ارتياحها لتوقيع وث 

وقال بيان صادر عن اللجنة امس الخميس، ان اللجنة تعتبر هذه اللحظة اطاللة خير، وخطوة                .الفلسطينية
  .مهمة وجادة على طريق انهاء االنقسام الفلسطيني واقامة الدولة المستقلة

  6/5/2011، الرأي، عمان
  

   ناهج المدارس االهلية المقدسية بم"سرائيلإ" تدين تدخل "الملكية لشؤون القدس" .36
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 ادان االمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان ما تقوم به بلديـة االحـتالل                 : بترا –عمان  
ودائرة معارفها من حملة وهجمة على قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة والمتمثلة بمحاولة التـدخل                

  . قة في المدارس االهلية المقدسيةالسافر في المناهج الفلسطينية المطب
وقال كنعان ان القطاع التعليمي في القدس يعيش اليوم أوضاعاً كارثية تستوجب إظهـار حجـم معانـاة                  
الطلبة العرب المقدسيين جراء السياسات اإلسرائيلية المبرمجة ضد قطاع التعليم هناك، مبينا ان التحديات              

ثل بانعكاسات الواقع اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي الـصعب        التي تواجه قطاع التعليم في القدس تتم      
على الطالب المقدسيين وتعدد الجهات المشرفة على التعليم في القدس والتسرب المدرسـي والحـواجز               

  .العسكرية وجدار الفصل العنصري والنقص في الكادر التعليمي
 6/5/2011، الدستور، عمان

  
  وطنية بين الفصائل الفلسطينية الالمصالحةلبنان يرحب باتفاق  .37

ومختلف الفصائل الفلسطينية مزيداً مـن      » حماس«و» فتح«القى اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي       
الرئيس امين الجميل اتصاالً هاتفيـاً بـرئيس        " الكتائب اللبنانية "أجرى رئيس حزب    و. الترحيب في لبنان  

، "المصالحة التي تمت بين مختلف الفصائل الفلـسطينية        "السلطة الفلسطينية محمود عباس، هنأه فيه على      
  "...تؤدي هذه المصالحة الى وحدة الصف الفلسطيني"معربا عن امله بأن 

األصداء اإليجابية على الـصعيد     "، الى   "منبر الوحدة الوطنية  "وأشار الرئيس سليم الحص في كلمة باسم        
بإنتهاء هذا الخالف المدمر تعود الوحدة كاملة       " على انه    ، مشددا "العربي العام، التي تبعت االتفاق المعقود     

  ".بين الفلسطينيين وبالتالي بين العرب
الفصائل الفلسطينية كافـة لتوقيعهـا      "وحيا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في بيان            

  ". ..اتفاق المصالحة
الشعب الفلـسطيني الـشقيق بتوقيـع اتفـاق         "،  النائب زياد القادري في بيان    " المستقبل"وهنأ عضو كتلة    

أن تتضافر كل الجهـود مـن أجـل         " ، وتمنى "في القاهرة " حماس"و" فتح"المصالحة بين قيادتي حركتي     
   "...تطبيق اإلتفاق

النائب اسعد حردان خالل لقائه وفـدا مـن حركـة           " السوري القومي االجتماعي  "اعرب رئيس الحزب    و
السير بالمصالحة وتطبيـق    "، وأكد على ضرورة     "ز المصالحة الفلسطينية  انجا"، عن ترحيبه بـ     "حماس"

كل مندرجاتها بما يصب في مصلحة الفلسطينيين وخيارهم المقاوم والمتمـسك بـالعودة وحـق تقريـر                 
  ".الدور المصري في انجاز المصالحة"، مثمنا "المصير

بالمـصالحة الفلـسطينية باعتبارهـا      الوزير السابق عبد الرحيم مراد،      " االتحاد"رحب رئيس حزب    كما  
، وسأل عـن    "مصير الثوابت الوطنية  "، واعرب عن خشيته في الوقت نفسه على         "مكسباً كبيراً بحد ذاتها   "
  ".القواعد التي أسست لهذه المصالحة التي ال تزال غير واضحة حتى اآلن"
ق فيصل الداوود على المتـصالحين،      النائب الساب " حركة النضال اللبناني العربي   "تمنى االمين العام لـ     و

  ".يحموا هذه المصالحة وان ال يخيبوا آمال كل الوطنيين والشرفاء في العالم العربي والعالم"ان 
الذي يأتي اسـتجابة للمـصلحة العربيـة        "، في بيان، بتوقيع اتفاق المصالحة       "امل" رحبت قيادة حركة  و

  "... والفلسطينية العليا،
، متمنيـا   "بالمصالحة التي تمت في القاهرة    " حماس"و" فتح"في بيان،   " ي جبل عامل  العلماء ف "هنأ تجمع   و

  ".االستمرار والثبات والوحدة"لها 
خطوة إيجابية ومتقدمة علـى     "بارك العالمة الشيخ عفيف النابلسي المصالحة الفلسطينية، ورأى فيها          كما  

  ".يصعيد تعزيز الوحدة بين جميع مكونات وشرائح الشعب الفلسطين
  6/5/2011، المستقبل، بيروت
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  الفلسطينية ويطالبون بدعم المقاومة  بالمصالحةيرحبون "المحامون العرب" .38
 رحب اتحاد المحامين العرب باتفاق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً دعمه السياسي الكامل لجميـع              :القاهرة

وقالـت  . أزعجته أخبـار االتفـاق      القوى الفلسطينية في معركتها المستمرة ضد العدو الصهيوني الذي          
األمانة العامة لالتحاد في بيان إن دعم المقاومة الفلسطينية في معركة الستعادة األرض المحتلـة وبنـاء                 

في واحدة من   “الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني هو السبيل لفرض اإلرادة الفلسطينية             
ودعا البيان الفصائل الفلـسطينية إلـى اسـتيعاب         . ” االستقاللأطول معارك التاريخ من أجل التحرر و      

دروس الماضي القريب وتجاوز مرحلة الصراعات التي لم يستفد منها سوى أعـداء األمـة، الواليـات                 
  .المتحدة والكيان الصهيوني المحتل 

 لقـرار القيـادة     وثمنت األمانة العامة الجهود المصرية إلتمام االتفاق الفلسطيني، مؤكدة الدعم الكامـل           
المصرية بفتح معبر رفح بشكل مستمر ليفتح الطريق أمام أبناء فلسطين للتواصل مع العـالم الخـارجي                 

بعد أن أسقطت الجماهير العربية في مصر كل الحواجز السياسية التي تحـول دون              “عبر مصر العربية    
  .” تحقق آمال األمة العربية في الوحدة والتحرر

  6/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  67 أولمرت في قتل أسرى مصريين في حرب محاكمةتأجيل : مصر .39
ـ             : القاهرة روح "قررت محكمة شمال القاهرة، دائرة التعويضات، تأجيل الدعوى المعروفة إعالميـا بـ
، 1967، التى أقامها عدد من أهالى األسرى المصريين، الذين قتلهم الجيش الصهيونى في حرب               "شاكيد

اء الصهيوني األسبق إيهود أولمرت ، ورئيس التليفزيون الصهيونى بصفتهما إلى جلسة            ضد رئيس الوزر  
المقبل لمناقشة المحامين ورافعي الدعوي، حول اكتمال أوراق القضية لكي تحـدد            ) يونيو( حزيران   27

  .المحكمة جلسة النطق بالحكم
  5/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "إسرائيل"النووي ضد سالحها ألمريكيين أن إيران لن تستخدم  أكد لاألسد: ويكيليكسموقع  .40

 جـاء أن الـرئيس      09DAMASCUS3 185623 تحت الرقم    1/4/2009في وثيقة سرية صادرة في      
بشار األسد استبعد قيام إيران باستخدام السالح النووي ضد إسرائيل، شارحا األسباب التي تمنعه من فك                

الرئيس السوري تجميد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، بأنه         ووصف  . تحالفه السياسي مع طهران   
أمر مؤسف للطرفين السوري واإلسرائيلي، معربا عن أمله في إيجاد طريقة ما تسمح باسـتئنافها بعـد                 

وأبدى تفاؤله حيال إدارة الرئيس باراك أوباما التي يمكن أن تكون مفيـدة             . االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة  
  .المجالفي هذا 

وأعرب األسد عن أسفه من جهة أخرى لتجميد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، قائال إنها كانـت                 
  .»متفائال جدا«، وإنه كان »في شكل ممتاز«تمضي 

وكشف األسد أن السوريين يسعون للحصول على إشارة تؤكد جدية اإلسرائيليين، بدءا بالموافقـة علـى                
  .ة، لكنهم لم يوافقوا على ذلكثالثة خطوط جغرافية أساسي

قائال إن األخيرة وافقت علنا على العودة إلى حدود العام          » حماس« ودافع الرئيس السوري عن حركة       -
، وإن وجودها في سوريا أضفى صبغة معتدلة على رئيس مكتبها السياسي خالد مـشعل، منتقـدا                 1967

  .الغرب ألنه لم يثنِ على مواقف مشعل التصالحية
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وردا على سؤال يتعلق بحزب     . ألسد تهريب أسلحة إلى غزة، قائال إن مصر هي التي تسمح بذلك           ونفى ا 
اهللا، قال الرئيس السوري إن حزب اهللا موجود في لبنان وحماس موجودة في فلسطين، وحـده الـسالم                  

  . الشامل يحل هاتين القضيتين
عر بالقلق حيال استقالل لبنان، وهي التي        وفي الملف اللبناني، قال األسد إن إسرائيل ال تستطيع أن تش           -

بـين الطـرفين، قـائال      » أمر ثنائي «ووصف الخالف السوري اللبناني بأنه      . احتلّته ودمرته مرات عدة   
  .»ال تستطيع أن تطلب منّي مغادرة لبنان، ثم تطلب منّي السيطرة عليه«: لضيفه األميركي

 6/5/2011، )بيروت(الجمهورية 
  

  بالدولة الفلسطينية استعداده لالعتراف ياهونتنساركوزي يبلغ  .41
الرئيس الفرنسي نيكـوال    ، أن    باريس  من ميشال أبو نجم  ، عن   6/5/2011الشرق األوسط، لندن،    ذكرت  

ساركوزي استقبل عصر أمس بنيامين نتنياهو، في محطته الثانية واألخيرة بعد لندن، الرامية لثني الدول               
عتراف بالدولة الفلسطينية في االجتماعات القادمة للجمعيـة العامـة          األوروبية عن اإلقدام على خطوة اال     

  .المقبل) أيلول(لألمم المتحدة في سبتمبر 
وحسب مصادر سياسية مقربة من نتنياهو ولقاءاته في العاصمتين األوروبيتين، فإن الفرنـسيين كـانوا               

ة لتغيير الموقف لكن بـشرط      لكن في بريطانيا كان هناك ثمة إمكاني      . جادين وواضحين في رفض جهوده    
الـسياسي، أمـس، إن     » معـاريف «وقال مراسل صـحيفة     . أن يعمل نتنياهو على استئناف المفاوضات     

فـإذا  . البريطانيين تركوا باب األمل مفتوحا أمام نتنياهو قائلين إنهم سينتظرون لمراقبة تصرفات حماس            
  .ي موقفها وتتراجع عن االعتراف بالدولةظلت على مواقفها العدائية، فإن بريطانيا قد تعيد النظر ف

وفي باريس، شرح الرئيس ساركوزي ووزير خارجيته الموقف الفرنـسي الـذي كـان أبلـغ للـرئيس        
خالل زيارته األخيرة لباريس وقوامه استعداد فرنـسا لالعتـراف          ) أبو مازن (الفلسطيني محمود عباس    

  .ي لتوفير موقف موحد داعم لقيامهابالدولة الفلسطينية والعمل من داخل االتحاد األوروب
سـتتحمل  «الصادرة أول من أمس، أعلن الرئيس ساركوزي أن بالده          » إكسبريس«وفي حديثه إلى مجلة     

إذا ما تبين فـي سـبتمبر       » مسؤولياتها إزاء الموضوع المركزي الذي هو االعتراف بالدولة الفلسطينية        
ستؤنفت مفاوضات السالم خالل الصيف القادم، في إشارة        أما إذا ا  . »ميتا«المقبل أن مسار السالم ما زال       

ستترك األطراف تتناقش في ما بينها من       «ضمنية إلى ما يمكن أن يصدر عن مؤتمر باريس، فإن فرنسا            
سـيكون  «السياسية، ما يعني عمليا أن مؤتمر باريس، كما وصفه الـوزير جوبيـه،              » غير بلبلة األجندة  
  .ت السالم تتحرك من جديدلرؤية مفاوضا» الفرصة األخيرة

وعبر جوبيه عن هذا التشاؤم بتساؤله عما إذا كان ساركوزي الذي سيسعى إلى حمل نتنياهو على تغيير                 
أنتم تعرفون الرجـل وتعرفـون طبعـه       .. ما هي قدرتنا على دفعه للتغيير؟     «: وقال جوبيه . رأيه سينجح 

 -لنتـائج المترتبـة علـى التحـوالت الجيـو           إذا لم تعِ الحكومة اإلسرائيلية ا     «: لكنه أضاف . »وحزمه
مصر اليوم ليـست    «ودلل على ذلك بقوله إن      . »استراتيجية في المنطقة، فإنها تتجه نحو صعوبات كبيرة       

  .»مصر مبارك
، »جربـت كـل شـيء     «وفي أي حال، يريد جوبيه سلفا تبرير االعتراف بالدولة الفلسطينية بالقول إنها             

  . افر سوى االعترافوبالتالي لم يعد من طريق متو
، أن مصدراً في قصر اإلليزيه ذكر       باريسمن  محمد بلوط   ، عن   6/5/2011السفير، بيروت،   وأضافت،  

 أن  ]في الـدول العربيـة     [الثورات الجارية «نتنياهو في قصر االليزيه إن من شأن        ل،  أن ساركوزي قال  
كوزي شرح لنتنيـاهو أن الربيـع   وقال المصدر إن سار . »تخفف من القبضة اإليرانية في المدى العربي      

لقد الحظنا أن التظاهرات كانت تطالب بالديموقراطية       «العربي يجب أن يقود إلى اطالق العملية السلمية         
وبحلول لقضايا البطالة والفساد السياسي وغياب الحريات ولم نسمع فيها هتافات تطالب بسقوط الغرب او               
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 األوضاع، ستتفرغ الشعوب التي ثارت للتساؤل عن مـصير   إسرائيل، ولكن عندما ستهدأ األمور وتستقر     
  .»الفلسطينيين ولماذا ال يحظون بدولة حتى اآلن، لذا ال بد من إطالق العملية بسرعة وفورا

  
   دعم حكومة تضم حماس ما لم تعترف بمبادئ اللجنة الرباعيةنستطيعال :  كلينتونهيالري .42

الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، أمس، في رومـا إن         قالت وزيرة   ):  وكاالت(،  "الخليج "-عواصم  
". حماس"و" فتح"قبل أن تحكم على اتفاق المصالحة بين حركتي         " تنتظر رؤية التفاصيل  "الواليات المتحدة   

مبـادىء اللجنـة    " حمـاس "إال في حال تبنت     " حماس"ال تستطيع دعم حكومة تضم      "وقالت إن واشنطن    
وأضافت أن هنـاك    ". ووقف العنف واحترام اتفاقات السالم    " إسرائيل"راف ب   الرباعية، وهذا يعني االعت   

االحتـرام المتنـاهي لمبـادئ      "وأوضحت أن   . التي يجب تحقيقها في هذا االتفاق     " اإلجراءات"العديد من   
أن حماس سـبق    "، محذرة من    "اللجنة الرباعية هو شرط لقبول حكومة مع وجود حماس كمحاور مقبول          

  ".كشرط مسبقوأن رفضت هذا 
  6/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   لحل الدولتين"سرائيلإ"بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية إذا لم تسعى ": الغارديان" .43

إن رئـيس   "البريطانية في افتتاحيتها اليـوم الخمـيس        " ارديانغال"قالت صحيفة   :  وفا 2011-5-5لندن  
ن بالده قد تدعم التوجه الفلسطيني للحصول على اعتراف         الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أبلغ نتنياهو أ      

  .األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية إذا لم تقم إسرائيل بمساع جدية  للتوصل إلى حل الدولتين
بريطانيا ستنتظر بلورة الموقف اإلسـرائيلي خـالل        "ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية  قولها إن         

صحيفة في افتتاحيتها سياسات حكومة نتنياهو وقالت إن  نتنياهو فجر فرصة            وانتقدت ال . األسابيع القادمة 
  .التوصل إلى سالم مع الرئيس الفلسطيني  األكثر اعتداال

وتطرقت افتتاحية الصحيفة إلى ردة فعل إسرائيل على اتفاق القاهرة الفلـسطيني وحجـز المـستحقات                
 غير المقبول والذي ال يمكن استمراره في ظل ما          إن كل فلسطيني هو أسير لالحتالل     "الفلسطينية وقالت   
  ".يسمى بعملية السالم

  5/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   على المصالحة الوطنيةالفلسطينييناتفاق  بروسيا ترحب .44
 رحبت روسيا باتفاق المصالحة، مشيرة الى أنها أسـهمت فيـه، كمـا            ):  وكاالت(،  "الخليج "-عواصم  

موسكو ترحب بتوقيـع هـذا      "وأضافت الوزارة، في بيان، أن      . ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أمس      
نحن مقتنعـون بـأن مـن       "وأوضحت  " . االتفاق الذي أدت إليه جهود مختلف األطراف وال سيما مصر         

، "يـة الضروري القيام بكل ما هو ممكن حتى تكون العملية التي أنهت االنقسام الـداخلي راسـخة ونهائ                
  " .انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية"وتؤدي الى 

  6/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   ضد المصالحة الفلسطينيةنكونال يمكن أن : فرنسا .45
اتفاق المصالحة الوطنية الـذي     جوبيه االتفاق   وزير الخارجية الفرنسي    وصف  : ميشال أبو نجم  : باريس

ال يمكن أن تكـون     «الموقف المبدئي لباريس هو أنها      لكن  . »غامض «وقع بين الفصائل الفلسطينية بأن    
  . »خطوة باالتجاه الصحيح«التي تعتبرها » ضد المصالحة

  6/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  يرجب بتفاق المصالحة الفلسطينية الديمقراطي االشتراكيالحزب : ألمانيا .46
لمعارض فـي ألمانيـا باتفـاق       رحب الحزب االشتراكي الديمقراطي ا    ):  وكاالت(،  "الخليج "-عواصم  

وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب لشؤون السياسة الخارجية، رولف موتسنيش، ل            . المصالحة  
وفي الوقت ذاته انتقد موتسنيش     " . تجاوز انقسام المجتمع الفلسطيني شرط لعملية سالم ناجحة       ) "أ.ب  .د  (

ل مسبق للمصالحة، موضحاً أن هذا سيصعب عمل عباس من          اتخاذ الحكومة األلمانية موقفاً معارضاً بشك     
  .دون ضرورة 

  6/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  "  إخاء وخيم العواقب"تكاتف الفلسطينيين :  المصالحةاتفاق رداً على يهود ألمانيا .47
اعتبر المجلس األعلى لليهود فـي ألمانيـا أن المـصالحة الفلـسطينية             ): وكاالت(،  "الخليج "-عواصم  

وقال رئيس المجلس، ديتر جراومان، أمس، في تـصريحات إلذاعـة           . للخطر" عملية السالم "تعرض  س
وسعى الرئيس محمود عباس إلـى      " . إخاء وخيم العواقب  "تعد  " حماس"و" فتح"ألمانيا إن تكاتف حركتي     

ـ                س رفـض   التحدث مع المجلس األعلى لليهود في ألمانيا خالل زيارته للبالد، أمس، إال أن رئيس المجل
مقابلة عباس ستعني بالنسبة لنا أننا نعطي انطباعاً خارجيـاً بالـشرعية لعمليـة              "وقال جراومان   . ذلك  

  " .المصالحة الهزلية
  6/5/2011، الخليج، الشارقة

  
   بإمكان االعتراف بالدولة الفلسطينيةفرنساانتقادات ألمانية لتلميح  .48

، بانتقادات  "إسرائيل"ا بالدولة الفلسطينية رغم معارضة      قوبلت إلماحات فرنسا بإمكان اعترافه    : )أ.ب  .د  (
وفي هذا الصدد، طالب أندرياس شوكنهوف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية          . في العاصمة األلمانية برلين     

للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيال ميركل، بموقف مشترك لالتحاد األوروبي حول تأسيس             
يتعـين  "الـصادرة، أمـس،   " برلينر تاجس شبيغل"وقال في تصريحات لصحيفة  . طينيةمحتمل لدولة فلس  

والفلسطينيين على نحو حثيث في إطار      " إسرائيل"تنسيق الرسائل التي تنقل من فرنسا ولندن وبرلين إلى          
وذكر شوكنهوف أنه من الخطأ اتخاذ مواقف أحادية الجانب في هـذا             " .اللجنة الرباعية للشرق األوسط   

  . الشأن 
 6/5/2011، الخليج، الشارقة

 
   أموال الضرائب الفلسطينية"إسرائيل لتحويل" وقف تعارض" الرباعية الدولية" .49

قال المبعوث الخاص للجنة الرباعية في الـشرق االوسـط   : عمان ـ تل ابيب ـ ا ف ب ـ يو بي آي   
، " وإسرائيل ملزمة بتحويلهـا    الحديث يدور عن أموال فلسطينية    "الخميس إن   " هآرتس"توني بلير لصحيفة    

مـا  "وأضاف بلير أن     ".هذا هو موقف الرباعية الدولية وكلينتون أكدت على هذه النقطة         "مشددا على أن    
فيـاض هـو رئـيس      ) سالم(هو أمر آخر لكن اآلن      ) فلسطينية(سيحدث عندما يتم تشكيل حكومة وحدة       
 المجتمع الدولي سيواجه صعوبة في مـساعدة        واعتبر بلير أن   ".الحكومة والترتيبات ما زالت على حالها     

الحكومة الفلسطينية الجديدة في حال لم تستجب لشروط الرباعية الدولية المتمثلة بـاالعتراف بإسـرائيل               
سيكون أسهل العمل مع حكومة جديدة في حال التزمت بمبادئ          "وقال إنه    .واالتفاقيات السابقة ونبذ العنف   
  ".ث هذا فإن الوضع سيتعقد والتبرعات ستصل مع شروط واضحة جداالرباعية الدولية وإذا لم يحد

  6/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"ليس مهمته محاربة  الجيش السوري: دريد لحام .50
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أكد الفنان دريد لحام في حديث تلفزيوني وفي معرض تعليقه على االحتجاجات : )نت.العربية (- دبي
، "السلم األهلي"، وإنما الحفاظ على "إسرائيل"السوري ليس مهمته محاربة التي تشهدها بالده، إن الجيش 

وبحسب مواقع سورية التي نقلت الخبر، فإن لحام  ".وهذا ما يفعله الجيش في األحداث الجارية"مضيفا 
شن هجوما حادا على هيئة األمم المتحدة من خالل سفرائها للنوايا الحسنة، وإنها أيضاً كذبة من كذبات 

واستخدم الفنان  .ألمم المتحدة، وال دور لها وكلها نفاق، علماً بأنه شغل هذا المنصب لفترة سابقةا
السوري كلمات بذيئة جدا باللهجة العامية للهجوم على القنوات التي تنقل األحداث في سورية، واصفا 

ن ينتقدون تصرفات النظام وشكك لحام بمصداقية المفكرين والمحللين السياسيين الذي ".المعادية"إياها بـ
  ".سيرجع للدراسة في الجامعة ال لشيء، وإنما لكي يصبح مفكراً"في بالده والحمالت األمنية، قائال إنه 

، قائال "شيطاناً وكذاباً"وشن لحام بشكل حاد هجوما على المفكر المعروف عزمي بشارة، واعتبره 
  ". معه إال إنه كان يلبس لبوس الشيطانسورية كانت تعتبره صديقاً وعلى هذا األساس تعاملت"

  6/5/2011الغد، عمان، 
  

  والعالقات مع الكيان الصهيوني" ربيع العرب" .51
ال شك في أن أهم ثمار الربيع العربي، هي عودة مصر إلى تبوء مكانتها الالئقة فـي                 : إعداد عمر عدس  

ألن . . ية لذلك، هي الكيان الصهيوني      وما من شك أيضاً في أن أشد الجهات خش        . . المنطقة وفي العالم    
مصر بشعبها العظيم، وطاقاتها الهائلة، هي القادرة على إعادة دويلة الكيان الـصهيوني إلـى حجمهـا                 

  .قبل غيرهم يدركون ذلك، ويحسبون حسابه" اإلسرائيليون"و. الحقيقي، ووضع حد لعربدتها في المنطقة 
في عرضه لنتائج استطالع للرأي أجراه في مصر، بـين          . ) . 25/4/2011(لألبحاث،  " بو"ذكر مركز   

 وشمَل ألف شخص من مختلف أنحاء مصر، أن المـصريين           2011نيسان ، / إبريل 7آذار، و / مارس 24
من جميع األعمار، وعلى اختالف مشاربهم، وفي كل أنحاء الـبالد، يواصـلون االحتفـال بـالتغييرات          

وهم يعربون بصورة ساحقة، عن ارتياحهم لرحيـل الـرئيس          . . السياسية المؤثرة التي مرت بها مصر       
ويشعر قرابة الثلثين منهم، باالرتياح من الطريقة التي تسير بها األمور في مصر، ومعظمهـم               . السابق  

  .متفائلون بمستقبل البالد
حـدثت  ويقول تقرير المركز، إن الواليات المتحدة لم يكن لها نصيب يذكر في التغييرات السياسية التي                

وظّل تصنيف التأييد لها متدنياً، كعهده في السنوات األخيرة، وقال كثير من المصريين إنهـم               . في مصر   
  .يريدون عالقة أقل وثاقة مع أمريكا

، علـى أن الـشعب      "بـو "ويدل تقرير مركز    . من التغيير في مصر، كان أشد       " إسرائيل"ولكن خسارة   
تي مضى عليها ثالثة عقود، والتي ظلت حجر الزاويـة فـي            المصري، مستعد إلسقاط معاهدة السالم ال     

ومما يسهم فـي هـذه      % . 54وقد بلغت نسبة المؤيدين إللغاء المعاهدة       . العالقة مع الكيان الصهيوني     
لم تحترم التزاماتها في معاملة الفلسطينيين، كما تقول صـحيفة          " إسرائيل"النتيجة، شعور المصريين بأن     

  ). . 25/4/2011(نيويورك تايمز، 
" اإلسـرائيلي "، ومن هؤالء المـؤرخ      "بو"مغزى نتائج استطالع مركز     " اإلسرائيليون"وقد فهم المراقبون    

  ).أستاذ التاريخ في قسم دراسات الشرق األوسط، في جامعة بن غوريون(المعروف، بني موريس 
 العربـي، الـشتاء     الربيـع "، وتحت عنوان    )28/4/2011(كتب موريس في صحيفة ناشيونال إنترست،       

هذا األسبوع نتائج استطالع عما يعتقده المصريون وما يريدونه         " بو"نشر مركز أبحاث    ": . . اإلسرائيلي"
وقد آثرتْ صحيفة نيويورك تايمز، أن تعنون تقريرها عن االستطالع بما يشير إلى تفاؤل المـصريين                . 

ولكن السمة األشـد إثـارة      : يتابع موريس قائالً  و. الغامر في مرحلة ما بعد الثورة، بمستقبلهم الجماعي         
من المصريين يريدون إلغـاء معاهـدة       % 54، هي النتيجة التي تفيد أن       ( . . .)للصدمة في االستطالع    

  .1979، الموقعة سنة "إسرائيل"السالم مع 
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مـع  مصر تمضي بثبات مبتعدة عن معاهـدة الـسالم          : ، دليالً على أن   "بو"ويرى موريس في استطالع     
  ".إسرائيل"

بالقرب من العريش فـي سـيناء       " اإلسرائيلي "-لم يكن تدمير خط أنابيب الغاز المصري      : ويضيف قائالً 
بطبيعـة  " اإلسرائيلية"من وجهة النظر    (أمس، سوى األخير في سلسلة من العالمات المشؤومة على ذلك           

  )..الحال
الصحيح هو ماليـين،    (رأوا ألوف القاهريين    ويقول الكاتب، إن عديدين في الغرب، أبدوا حماسهم عندما          

ينهالون على الشوارع قبل شهرين، إلطاحة الرئيس المـصري         !) يراهم ألوفاً " اإلسرائيلي"ولكن المؤرخ   
باعتبارها مـيالد الحريـة فـي    ) من قبل الغرب(إن الثورة حظيت بالترحيب    : ويضيف قائالً . . السابق  

، ينطوي علـى مـضمون      "اإلسرائيليين" كان بالنسبة إلى     -ا يقول  كم -ولكن الربيع العربي  . . المنطقة  
            عوا أنل الكثيرون في الغرب تجاهله أو إنكاره، وادمـا يحـدث يتعلـق بالوضـع        "واضح ومظلم، فض

  ".إسرائيل"الداخلي في العالم العربي، وال شأن له ب
البداية، وعلى األقل فيما يتعلق بمـصر،  فمنذ . . ولكنّي أقول إن له كل العالقة بها   : ويتابع موريس قائالً  

. قضية ماثلة، إن لم تكن في المقدمة بصورة مطلقة، ففي خلفية ليست بعيـدة، بالتأكيـد                 " إسرائيل"كانت  
وبين الفينة والفينة، كانت تظهر صور حسني مبارك، محاطة بنجمة داود، وكانت الجماهير تهتف بأنـه                

والدليل على ذلك،   . . تزحف لتحتل المقدمة    " إسرائيل" هي قضية    واآلن، ها " . إسرائيل"صنيعة أمريكا و  
وعلى جبهة الطاقة، سوف يمثل اثنان من وزراء الطاقة الـسابقين، همـا             " . . بو"نتائج استطالع مركز    

وتحقيـق  (بـسعر مخفـض     " إسرائيل"محمود لطيف، وسامح فهمي، أمام المحكمة، بسبب بيع الغاز إلى           
  ).لكأرباح شخصية من وراء ذ

 -لم يكن تفجير أمس الذي ألحق أضراراً جسيمة بخط أنابيب الغـاز           : قائالً" اإلسرائيلي"ويمضي المؤرخ   
 سوى الحلقة األخيرة في هذه      -"اإلسرائيلية"الذي يوفر نحو نصف الوقود الالزم لمحطات توليد الكهرباء          

 على أيدي مخربين، فتوقفت مصر عن       فقبل شهرين، ذُكر أن خطّ أنابيب الغاز، قد دمر        . القصة الطويلة   
ولم يتضح يومئذ، ما إذا كان الخط قد دمر فعالً،          . مدة شهرين تقريباً    ) واألردن" (إسرائيل"توفير الغاز ل  

وفي عملية التخريب التي وقعت أمس، ألقى الجـيش         . واآلن، توقف توفير الغاز تماماً    . ومن الذي دمره    
 مـع أن نظريـات المـؤامرة،        -"مجهولين مسلحين "لالئمة على مهاجمين    المصري، الذي يدير البالد، با    

الوفيرة في المنطقة، قد توحي بأن إحدى فرقه، هي التي نفذت االنفجار، لتضع حداً لعالقة الطاقة التي ال                  
  .تحظى بالشعبية، وتتمكن في الوقت نفسه من التنصل من المسؤولية

إن التوقف عن تزويد الغـاز، يـشكل        : لواليات المتحدة، قائالً  ويمضي الكاتب في سرده، مهدداً بسيف ا      
إن كل ذلك، قد ينذر بصدع حاسم األهميـة         : ويضيف. انتهاكاً للعقد، وقد يثير رد فعل سيئاً في واشنطن          

بعد إقامة حكومة جديدة في مصر بعد االنتخابات العامـة المزمـع            " اإلسرائيلية "-في العالقات المصرية  
وليس من الواضح ما إذا كانت تلك الحكومة ستبلغ حـد اإللغـاء الرسـمي             . أيلول  /بتمبرإجراؤها في س  

 أن  - كمـا يقـول الكاتـب      -ولكن مما ال ريب فيـه     . لمعاهدة السالم، وتجديد حالة الحرب بين البلدين        
ـ             " إسرائيل" ارة أهـل   لن تتمتع بعد اآلن باالطمئنان التام والمنفعة االستراتيجية اللذين توفرهما دولـة ج

  . . .لالعتماد والثقة، على جبهتها الجنوبية، بينما تواجه أعداءها في الشرق والشمال 
، ويرتدي بزة الحـاكم     "المؤرخ"، وهنا، يخلع قناع     "بو"ويختم الكاتب مقالته، بالعودة إلى استطالع مركز        

  " . . .إسرائيل"العسكري، ليهدد المؤيدين إللغاء المعاهدة مع 
  6/5/2011، رقةالخليج، الشا

  
  ليست هناك مفاجأة في المصالحة الفلسطينية .52

  عزام األحمد
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استنتاجات وتساؤالت وتحليالت اطلعت عليها خالل تواجدي في القاهرة طيلة األسبوع األخير، قرأتهـا              
في بعض الصحف المصرية، فيها الكثير من المغالطات والمعلومات غير الموضوعية، وأحيانـا بـسوء               

كان من ضمنها ما قرأتـه للكاتـب فهمـي          ... ا لنقص المعلومات، أو عن قصد غير بريء       نية، وهذا إم  
سـقط مبـارك ونجحـت      ' أيار تحـت عنـوان       1هويدي في جريدة الشروق المصرية الصادرة بتاريخ        

  .'المصالحة
 كنت أتمنى أن يتجه الكتاب الذين تناولوا موضوع المصالحة الفلسطينية في كتاباتهم إلى االبتعـاد عـن                

أسلوب التشكيك والسلبية وإطالق األحكام الجائرة في استنتاجاتهم، والتوجه نحو تشجيع القوى الفلسطينية             
على أخذ العبر والدروس من حالة االنقسام التي واجهت الشعب الفلسطيني منذ أربع سنوات، وخاصـة                

ورقة االنقسام من الجانب    األضرار الفادحة التي لحقت بالقضية الفلسطينية نتيجة ذلك، وخاصة استغالل           
  .اإلسرائيلي للتهرب من تنفيذ استحقاقات عملية السالم

ويجب أال نتجاهل أن إسرائيل استغلت االنقسام في التشكيك بالتمثيل الفلسطيني واإلسراع بعمليات التوسع              
  .في االستيطان بالضفة الغربية والقدس واستكمال بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس

 االنقسام الذي حصل في الساحة الفلسطينية جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، التي كاد               إن
  .االنقسام أن يعصف بها

ولعل التصريحات المتكررة التي أطلقها أفيغدور ليبرمان، أشد قادة إسرائيل تطرفـا وتنكـرا للحقـوق                
، 'قبرصة الحالـة الفلـسطينية    ' على ما أسماه     الفلسطينية، والتي كان يرددها بالتأكيد على ضرورة العمل       

وكل هذا لتتوفر كل الشروط المطلوبة للتهرب من عملية السالم من قبل إسرائيل والحيلولـة دون قيـام                  
  .دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس

تهرب مـن   كما أن حلفاء إسرائيل وفي مقدمتهم الواليات المتحدة األميركية اتخذوا من االنقسام ذريعة لل             
  .استحقاقات عملية السالم

وفي سياق الحديث عن اتفاق المصالحة، هناك تساؤل يجول في خاطر البعض ما الذي حدث حتـى تـم                   
االتفاق بهذه السرعة؟، ونجيب بأن االتفاق لم يتم فجأة؛ ألن الحوار الذي جرى برعاية مصرية وبـدعم                 

ة وفلسطينية وغيرها، وسابقا تم البحث والتداول       عربي استمر حوالي عامين، سبقته جهود سودانية وتركي       
المستفيض للقضايا كلها، ولكن إرادة إنهاء االنقسام لم تكن موجودة داخل الساحة الفلسطينية، واآلن نريد               

  .الحفاظ على األجواء اإليجابية القائمة، ومن هنا بعد أن اتفقنا ال نريد أن نطرح من هي هذه األطراف
ل إن مواقف هذه األطراف لم تكن معزولة عن المحيط اإلقليمي، حيث لعبت بعـض               ولكن ال بد من القو    

الجهات دورا تخريبيا في جهود المصالحة، وكان لها مصلحة في استمرار االنقسام ألغراض وأهداف ال               
  .عالقة لها بالمصالح الوطنية الفلسطينية

اقفها من هذه المصالحة وهـي التـي        وهنا يطرح السؤال، كما يردد ذلك الكثيرون، أين كانت مصر ومو          
  .ترعى الحوار؟

وأنا بصفتي أحد المشاركين في الحوارات واالتصاالت التي جرت في الخرطوم وعمان وأنقرة وبيروت              
ورام اهللا والقاهرة وغزة، أقول بكل وضوح لو توفرت اإلرادة لدى األطراف الفلـسطينية لمـا تعثـرت                  

، وحركتي حماس والجهاد    'ف.ت.م' الشامل بمشاركة فصائل     عملية المصالحة، ومصر احتضنت الحوار    
، ثم رعت الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس، وبعد ذلك أعدت ما             2009اإلسالمي، بداية شهر آذار     

، وهي في الحقيقة إجمال لما اتفق عليه بين الفـصائل الفلـسطينية واقتراحـات               'الورقة المصرية 'يسمى  
بعض بنود الورقة بعد زيارات لمسؤولين مصريين لكل من رام اهللا ودمشق،            مصرية لتجاوز الخالف في     

وطلبت مصر في حينه من حركتي فتح وحماس أوال التوقيع على هذه الورقة دون تعـديل أو تغييـر أو                    
الخ، ليتبع ذلك التوقيع عليها من كافة الفصائل التي شاركت في الحوار، وحددت مـصر جـدوال                 ..ملحق

م، 15/10/2009لك، وقامت حركة فتح بالتوقيع على تلك الورقة في الموعد المحدد يـوم           زمنيا إلنجاز ذ  
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رغم الضغوط األميركية الهائلة التي تعرض لها الرئيس أبو مازن، بما في ذلك التهديد بقطع المساعدات                
  .التي تقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد رفضت حماس في حينه التوقيع على الورقة

 أنا من وقع على هذه الورقة باسم حركة فتح، أبلغت القيادة المصرية في ذلك الحـين أن هنـاك                    وألنني
في صياغة الورقة، وهذا ما أعلنتـه حينهـا فـي           ' األمن'انحيازا لوجهة نظر حركة حماس فيما يخص        

 ، فـأي  !تصريحات لوسائل اإلعالم الفلسطينية، وأثارت غضب واحتجاج السفير المصري لدى فلسطين؟          
، إنني أذكر بتصريح أدلى به القيادي فـي حركـة           !!انحياز ضد حماس يتحدث عنه السيد فهمي هويدي       

حماس وعضو وفدها للحوار السيد إسماعيل األشقر، قبيل اجتماع حركتي فتح وحماس في دمـشق فـي                 
ليس حماس  'م، والذي نشر في مواقع حماس الرسمية، وأكد خالله أن           2010التاسع والعاشر من نوفمبر     

، والتصريح موجود في    'لديها أي تحفظ على ما ورد في موضوع األمن، الذي ورد في الورقة المصرية             
  .أرشيف هذه المواقع ويمكن الرجوع إليه

وهذا التصريح ليس غريبا أو مستغربا بالنسبة إلينا، ألن حماس هي من صاغت االتفاق مع مصر فـي                   
  !.السيد هويدي من قبل مصر لصالح وجهة نظر حركة فتح؟، فأي انحياز يتحدث عنه 'األمن'هذا الجزء 

ال أريد أن استعرض مواقف الجميع، سواء أكانت فصائل أو دول من عملية المصالحة اآلن، بعدما تـم                  
االتفاق والتوقيع عليه من حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل األخرى، وبعد االحتفـال بـإعالن هـذا                 

  .االتفاق
التـي أعـدت قبـل يـوم        ' الورقـة المـصرية   'ضح بأنه تم بالنهاية التوقيـع علـى         وبما أننا اتفقنا أو   

م، كما هي دون تعديل أو تغيير أو إضافة، ولألسف بعد إضاعة أكثر من سنة ونـصف،                 15/10/2009
كما تم التوقيع على محضر اجتماع بين حركتي فتح وحماس تضمن تفاهمات حول مالحظات على بعض                

  .رقة المصريةالنقاط الواردة في الو
وبالنسبة لنا في حركة فتح ال نعتبر أن في هذه التفاهمات تغييرا لما ورد في الورقة المصرية نفسها، ألن                   
التفاهمات تضمنت كيفية تنفيذ ما ورد في الورقة حول تشكيل لجنة االنتخابات، ومحكمـة االنتخابـات،                

سـبتمبر  / االتفاق عليها في شهر أيلـول      وملف األمن وملف منظمة التحرير الفلسطينية، وهي مسائل تم        
الماضي في اجتماعات دمشق التي جرت العام الماضي بترتيب من قبل الوزير عمر سليمان بين حركتي                
فتح وحماس، وأضيف لها ما ورد في مبادرة الرئيس أبو مازن حول تشكيل حكومة من كفاءات وطنيـة                  

عية والمجلس الوطني الفلسطيني وفق إعالن القـاهرة        مستقلة، وموعد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشري     
، وفي ضوء ذلك نسأل السيد هويدي، أين الجديد الذي تم ما بعد نظام الرئيس السابق حـسني                  2005عام  

مبارك، وبخاصة أنك تحدثت في مقالك بأن ما ساهم في التوصل لالتفاق أن الرئيس أبو مازن فقد حليفه                  
  !!.وسنده، مبارك؟

طين وشعبها وقضيته في مصر هو الشعب المصري، وهذا الشعب كان وما زال وسيبقى في               إن سند فلس  
  .كل المراحل مساندا لفلسطين، وحقائق التاريخ تؤكد ذلك، والدعم ال يرهن أو يرتبط بأشخاص

، 2011 ينـاير    25وكما قال كل المفكرين والقادة المصريين سابقا منذ عشرات السنين، واليوم بعد ثورة              
  !.وابت مصر ال تتغير بتغير أنظمتها وحكامها، أتعرف هذه الحقيقة يا سيد هويدي؟إن ث

أتمنى أن يتوقف السيد هويدي وكل الكتاب عن تناول موضوع المصالحة الفلـسطينية بهـذه الـسلبية،                 
وأدعوهم لقول كلمة حق، وإبراز إيجابيات االتفاق الذي تم، واالتفاق كله إيجابيات ولنـسمع نـصائحكم                

راءكم، ونحن بحاجة لها كفلسطين فيما يخص كيف نحفظ وحدتنا وننفذ االتفاق علـى األرض، وعـدم               وآ
وضع عقبات أو عراقيل أمام تنفيذه بما يحمي الوحدة الداخلية الفلسطينية، ويحمي قضيتنا وحقوقنا، شعبا               

  .فلسطينيا وأمة عربية
  5/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  ..!!عملية المصالحة على أنقاض عملية التسوية .53
  ماجد عزام

جاءت المصالحة الفلسطينية مفاجئة من حيث توقيتها فقط، وليس من حيث المبـدأ أو الفكـرة، كنتيجـة                  
وعموماً، يمكن اعتبار المصالحة حصيلة مباشرة لحدثين ومعطيين        . لعوامل عدة فلسطينية وعربية ودولية    

ية التسوية بين السلطة وإسرائيل خالل العام األخير، خاصة مع انهيار الجولـة             موت عمل : جوهريين هما 
األخيرة منها مباشرة بعد انطالقها مطلع أيلول سبتمبر الماضي، إثـر رفـض نتنيـاهو التجميـد التـام                   

أمـا  . لالستيطان في الضفة الغربية، وتراجع إدارة أوباما عن تبني هذا المطلب الحيوي والهام للعمليـة              
 يناير في مصر التي أعادت لها هيبتهـا، ولـسياستها الخارجيـة وعيهـا               25لمعطى اآلخر، فهو ثورة     ا

ورشدها، وفي المركز منها القضية الفلسطينية؛ ليست باعتبارها مريضاً ال داعي لشفائه، وإنما بـصفتها               
  .مركباً من مركبات األمن القومي المصري

. وال الوقت عن المصالحة، إال أنها لم تقصد ذلك بـشكل جـدي            السلطة الفلسطينية في رام اهللا تحدثت ط      
وحتى شهور قليلة مضت، أعطت األولوية لعملية التسوية على حساب عملية المصالحة، إال أنها فهمـت                
في الشهور القليلة الماضية أن ال أمل في التوصل إلى تسوية مع الحكومة األكثر تطرفاً في تاريخ الدولة                  

-نها استوعبت أيضاً الوضع الجديد في واشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي للكـونغرس            العبرية، كما أ  
 وبالتالي، استنتجت أن باراك أوباما ليس بوارد الضغط الفعلي علـى نـتن              -حسب تعبير جورج ميتشل   

رة وهذه الدائ . ياهو، وليس بوارد طرح خطة جدية إلقناع أو إجبار الطرفين على العودة لطاولة التفاوض             
التي فتحت مع تصويت أمريكا ضد القرار العربي الرافض لالستيطان في مجلس األمن، والداعي إلـى                
العودة للتفاوض وفق مرجعيات محددة أغلقت مع التسريبات عن أفكار أو خطة تجري مناقشتها في البيت                

وروبي الثالثي الذي ألقـاه     األبيض، وال تتساوق مع الحد األدنى المقبول فلسطينياً، وال حتى مع البيان األ            
فبراير الماضي وحدد مرجعيات وآليـة      \المندوب البريطاني في مجلس األمن بعد الفيتو األمريكي شباط          

  .إحياء عملية التسوية
عندما طرح الرئيس محمود عباس مبادرته للمصالحة، ورغبته في التوجه إلـى قطـاع غـزة إلنهـاء                  

وبالتالي، عن تغيير األولويات فباتت     . ن يعبر عن المعطيات السابقة    االنقسام، وتكريس الوحدة الوطنية كا    
ولدت ميتة أصالً حسب تعبير الوزير نبيـل        –عملية المصالحة مقدمة ومفضلة على عملية التسوية الميتة         

محمد دحالن الـذي    " فتح" وهنا أيضاً البأس من االقتباس عن القيادي الذي كان نافذاً في حركة              -العربي
إنه يجب إعطاء األولوية للمصالحة، وإنهاء االنقسام على حساب عملية التسوية والمفاوضـات مـع               قال  

وهو المعطى الذي يمثّل برأيي الجناح األول الذي أقلعت عملية المصالحة على أساسه، غير أن               . إسرائيل
 يناير، وما أحدثته مـن      25وهو ما بات متوفّراً مع ثورة       . هذا وحده لم يكن كافياً لتحريك العملية العالقة       

  .تغيرات سواء على الصعيد المصري الداخلي أو على الصعيد العربي واإلقليمي وحتى الدولي
القيادة المصرية الجديدة فهمت أن عليها مراعاة الرأي العام في كافـة سياسـتها وتوجهاتهـا الداخليـة                  

يل العربي الذي وصف في مقـال لـه         والخارجية، وهو ما تبدى جلياً في مواقف وتصريحات الوزير نب         
فبراير الماضي السياسة الخارجية للنظام السابق بأنها كانت ارتجاليـة وعـشوائية، وتعتمـد      /أوائل شباط 

وبناء عليه، استنتج العربي كدبلوماسي وخبير قانوني أن حـصار غـزة مـشين وغيـر                . ردود األفعال 
وبالتالي، ضرورة رفعه بأسـرع وقـت       . حوالأخالقي، وما كان لمصر أن تشارك فيه بأي حال من اآل          

ممكن، وبالتوازي البد من اتباع مسار آخر تجاه القضية الفلسطينية بعد جمود عملية التسوية ووصـولها                
وهذا المسار المقترح يعتمد على فكـرة عقـد         . علماً أنه يرى أنها ولدت ميتة أصالً      . إلى طريق مسدود  



  

  

 
 

  

            32 ص                                     2137:         العدد       6/5/2011 الجمعة :التاريخ

اق سالم عادل ونهائي، ما يقتضي بالـضرورة إنهـاء االنقـسام،            مؤتمر دولي من أجل التوصل إلى اتف      
  .وتوحيد المرجعيات القيادية الفلسطينية؛ للتوجه إلى العالم بصوت واحد منسجم ومتماسك

التي قبلت في الحقيقة الورقة المـصرية مـع تحفّظـات           " حماس"وهذا ينقلنا مباشرة للحديث عن حركة       
ر أو التوافق للجان االنتخابات واألمن وقرارات لجنة إعادة إحياء          التشاو-اختصرت في ثالث كلمات فقط    

 عبرت في الحقيقة عن جدار عدم الثقة العالي مع النظام المصري السابق، كمـا مـع                 -منظمة التحرير 
رفـع  : والحركة االسالمية سعت أساساً وراء مصالحة تحوي ثالث ضمانات رئيسية         . السلطة في رام اهللا   

هو المطلب المركزي على جدول أعمالها في السنوات األخيرة، إضافة إلـى إعـادة              الحصار عن غزة و   
إعمار ما دمرته الحرب األخيرة، وبقاء الوضع األمني على حاله مع عدم رفض تعديالت طفيفة وغيـر                 
جوهرية، وهي البضاعة التي استعدت القيادة المصرية الجديدة لتوفيرها مع عدم ممانعة من قيادة السلطة               

أيضاً األرضية للشراكة الـسياسية بـالمعنى الجـدي         " حماس"علماً أنها تؤسس أيضاً برأي      . ي رام اهللا  ف
للكلمة، وفي السياق الذهاب إلى االنتخابات في أجواء مؤاتية أكثر، خاصة مع القناعة بأن النظام النـسبي                 

تخابات، ومن ثـم االسـتئثار      وإن كان غير مكتمل لن يتيح لجهة ما االستئثار وتحقيق فوز كاسح في االن             
  .بالسلطة والتحكّم بتوجهاتها

ولكن إطالق صفة العملية عليها     . إذن، بناء على ما سبق، وضعت عربة المصالحة على السكة من جديد           
األول، إن الجنرال عمر سليمان تبنّى األمر؛ ليس من أجـل مـوت عمليـة               : ينطلق من سببين رئيسين   

ومساند لها، أما السبب الثاني فيتمثّل بالطابع اإلجرائي والجـدول الزمنـي            التسوية وإنما كرديف وداعم     
للورقة المصرية، والجدول الزمني للتفاهمات الملحقة الذي يصل إلى عام ويتضمن خريطـة طريـق أو                
استحقاقات البد من الوفاء بها، كي تأتي االنتخابات تتويجاً لمسار تصالحي ديمقراطـي وطنـي ولـيس                 

لتلك التي تجري في الديكتاتوريات سيئة الصيت، وتصبح مدخالً الستئناف الحرب األهلية من             كاستنساخ  
  .جديد

ولدت عملية المصالحة من جديد، بل وكانت في الحقيقة إعالناً صريحاً وواضـحاً عـن مـوت عمليـة                   
               ة فرصة لنجـاح    التسوية، التي ال فرصة جدية إلعادتها إلى قيد الحياة مرة أخرى، ما يعني نظرياً أن ثم

العملية المناقضة، أي المصالحة التي يفترض أن تتغذّى أيضاً من أوكـسيجين الربيـع العربـي النقـي                  
وببساطة، سيرعى الزمن العربي القادم المصالحة، كما السعي        .والمنعش، علماً أننا نعيش اآلن بداياته فقط      

  .الفلسطيني نحو السيادة واالستقالل وتقرير المصير
  5/5/2011، )امين(ترنت لالعالم العربي شبكة االن

  
  حماس تواضع .54

  ساطع نور الدين
قبل التوقيع على وئيقة المصالحة الفلسطينية وبعده، كان الحدث االهم وسيبقى هو التحول الجـذري فـي         

، التي قررت أن تغادر سوريا في السياسة وربما الحقا في الجغرافيا، وان تبتعـد               »حماس«موقف حركة   
وتطلب حق اللجوء السياسي من مصر التي ارتفع        .. ي االيديولوجيا وربما الحقا في الخطاب     عن ايران ف  

  .سقفها الوطني عاليا لكنه لم يخترق قواعد اللعبة مع اسرائيل
هي الواقعية السياسية التي أملتها اوال ظروف سوريا الحرجة واتهاماتها الفورية الى فلسطينيين بالتورط              

 تسبب بجرح عميق في الوعي الفلسطيني، وبحرص شديد على الوجود الفلسطيني            في شأنها الداخلي، ما   
في االراضي السورية وربما اللبنانية ايضا، وتجنيبه أي تورط أو توريط في ما ال يعنيه، من اضطراب                 

وال يمكن ان يبدده اطمئنان حماس الضمني الـى ان الخاتمـة الـسورية              .. غير مألوف وغير مرغوب     
 وستخدم مصلحة الجانبين بطريقة مغايرة لكل ما ساد بينهما من ود ووئـام فـي العقـدين            ستكون سعيدة 

  !الماضيين
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وهي الواقعية السياسية التي أملتها ظروف ذلك االشتباك العربي أو الخليجي تحديدا مع ايران، والذي لم                
هة اخرى شـعار حمايـة      يعد يدور في الميادين الخلفية في العراق أو لبنان أو غزة، بل بات يرفع من ج               

صـار  . االمن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومن جهة اخرى يمس االمن الحدودي والسياسي لطهـران             
وهو ما .. اشتباكا مباشرا، ولم يعد أي من الطرفين يدعو حلفاءه الى المشاركة، ولم يعد يحتاج اليهم ايضا               

كثر من مرة من قبل العواصم الخليجيـة        ترغب به أو تتوقعه يوما، برغم انها خيرت أ        » حماس«لم تكن   
  .بين عروبتها وفارسيتها، فكان خيارها صريحا وواضحا ولم يثر حنق ايران أو حرجها

حسب المصطلحات اللبنانية الدارجة، فإن حماس غادرت المحور السوري االيراني الذي تفكـك أصـال               
ة االسالمية الفلـسطينية الـى      جراء وصول موجة التغيير العربي الى ضواحي دمشق، ما اضطر الحرك          

البحث عن محور بديل، وجدته في مصر التي باتت البلد العربي االكثر استقرارا وقـدرة علـى صـنع                   
على ما كان عليه الحال فـي       .. المستقبل الفلسطيني، من دون ادعاءات كبرى ومن دون انحطاطات أكبر         

مع الفلسطينيين وقضيتهم بواحد من أسـوأ       زمن الرئيس السابق حسني مبارك، الذي تسبب تعامله الفريد          
  .مظاهر انقسامهم وتردي مشروعهم الوطني وتمرد اسرائيل على التسليم بحقوقهم

الى مصر الجديدة، متخلية ايضا عن الكثير من عناصر خطابها السياسي التقليدي، الذي             » حماس«عادت  
كان يستغل في المواجهة مع العـدو       كان يستخدم في مراحل الصراع مع الشقيق في حركة فتح أكثر مما             

سلمت الحركة، التي ظلت حتى االمس القريب تظن ان عدم االعتراف بدولة اسرائيل ورقة              . االسرائيلي
 على االسس التي حددتها منظمة التحريـر الفلـسطينية،          67صالحة للمساومة، بتسوية على حدود العام       

ال يتيحهـا االسـرائيليون وال      .. اوضات فرصـة  مكرهة، قبل نحو ثالثين عاما، وقررت أن تعطي المف        
ان تلتحق  » حماس«االميركيون، وال يمكن ان تتوافر إال بعد انتهاء موجة الثورات العربية، التي قررت              

بها على غرار ما تفعل حركة االخوان المسلمين في مصر وغيرها من الحركات االسالمية، التي باتـت                 
  .موقراطية، الالاسالمية، في مختلف أنحاء العالم العربيتناضل من اجل الدولة المدنية والدي

  6/5/2011، السفير، بيروت
  

  الخطبة المفروضة .55
  بن كاسبيت

اذا كانت المصالحة بين فتح وحماس تشبه العرس بين زوجين، فنحن نوجـد االن فـي بدايـة مرحلـة                    
  .فيس بوكالزوجان لم يلتقيا بعد وهما يركزان حاليا على الثرثرة على ال. المغازلة

الحب . فالطرفان ليسا معنيين تماما الواحد بصحبة االخر      . هذه المغازلة مصيرية، ولكنها مفروضة ايضا     
ال توجد صعقة، ليس واضحا اذا كان هناك ما يمكن الحديث فيه أو مـا               . ال توجد كيمياء  . ال يمأل قلبيهما  

تحركها . هذه الخطبة ولدت معاكسة   إذ ان   . الموضوع هو أن اآلباء واالمهات يضغطون     . يمكن عمله معا  
  .مصالح غريبة وجهات خارجية

. »دخـول الـسرير وحيـدا    «مصلحة ابو مازن هي الحاجة لتوحيد الصفوف قبيل ايلول والتخوف مـن             
وتوجد مصر، التي تحتاج الى انجاز      . مصلحة حماس هي التخوف من فقدان السوري وفقدان ذات الصلة         

ولهذا فقد صدرت الى العالم هذه المغازلـة،        . ي حرك الخطوة الحالية   من هذا النوع، وكانت المحرك الذ     
والتي من شأنها أن تؤدي الى اللقاء االول، وبعده ثانٍ، واذا ما سار كل شيء كما ينبغي وتدبرت االمور،                   
فقد يكون في النهاية ايضا عرس أحد ما في اطاره سيتعين عليه أن يحطم الى جانب الكأس، ايديولوجيته                  

  .أيضا
هذا أحد االعراس التي بعد عدة أشهر منه يسأل الزوجان نفسيهما، كل واحد على حدة ما الذي مر له في                    

فتح وحماس، يحب الواحد االخـر تقريبـا        . ونحن لسنا هناك، بعد   . الرأس عندما دخل الى خيمة الزفاف     
مة معا، وان يقررا مـن      مثلما يحب اليمين المتطرف اليسار الهاذي عندنا، سيتعين عليهما أن يشكال حكو           
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سيكون رئيسها، وان يوزعا االموال والتشريفات، وان يقررا ما العمل بالمـسيرة الـسياسية وبالتنـسيق                
االمني مع اسرائيل، وان يديرا الصندوق، وينتجا برنامجا سياسيا مشتركا واجندة مقبولة، ويبلورا سياسة              

االحتمال في أن يحصل كل     . العوائق والعقبات جديدة في موضوع شاليط ويتجاوزا عددا ال حصر له من           
وال يزال ينبغي االستعداد المكانيـة      . هذا ليس واضحا، ومحافل التقدير في اسرائيل تعتقد بانه ليس عاليا          

أن نجد في أيلول أمامنا شريكا موحدا ونضطر الى ان نودع الذريعة الخالدة والتي ال بأس بها لنا في أنه                    
  .»لتحدث النهم منقسمون وما العمل بغزةال يوجد مع من يمكن ا«

خالد مشعل حاول أمس االول اصالح الخطأ الغبي علـى نحـو خـاص              . مخاطر هذه الخطوة واضحة   
مشعل القى في القاهرة خطابا متـصالحا،       . »بالشهيد«السماعيل هنية الذي ندد بتصفية بن الدن ووصفه         

 قوله، حماس مستعدة لدولة فلسطينية في حدود        على حد . حديث االطالع، تضمن أيضا اقواال دراماتيكية     
وحسب اقواله، حماس مستعدة العطاء فرصة لمواصلة الحوار مع اسرائيل رغـم ان االتـصاالت               . 67

أفترض أن هذه االقوال نزعها من مشعل المـصريون         . فشلت) »التي استمرت عشرين سنة حتى االن     «(
 الذي يحفر به االوروبيون، وربما االميركيون ايـضا         بعمل كد، وال تزال قيلت ويمكنها أن تكون المعول        

، فمـا   67فها هي حماس مستعدة لمفاوضات، حماس تتحدث عن دولة فلسطينية في حـدود              . الفخ لبيبي 
  المشكلة؟

بدال من التمرد ومحاولة تفجير كل القصة، كان ينبغي السرائيل أن تسير نحو             . إذًا ها هي، توجد مشكلة    
ليس لنا نية للتدخل في تركيبة حكـومتهم،        . سطينيون يريدون أن يتحدوا؟ هذا حقهم     الفل. مكان آخر تماما  

كل ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تفعله هو أن تواصل الخط           . مثلما لسنا مستعدين الن يتدخلوا في شؤوننا      
. ة كهذهنحن سنتحدث مع كل حكوم   . التقليدي لعهد اوسلو، فتعترف باالتفاقات وباسرائيل وتتنكر لالرهاب       

  .هكذا كان يمكن أن ننقل عبء البرهان الى الطرف االخر
ففوتت فرصـة  » الولد الشرير«دول . وبدال من ذلك اختارت اسرائيل، كالمعتاد، وقفة الرفض الخالدة لها       

  .اخرى الستغالل الحدث وتحويله الى رافعة في صالحها
  معاريف

  6/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
     

  :كاريكاتير .56
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    6/5/2011 عمان،الدستور،                                                      


