
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  ين على خلفية االنقساملقتعالسلطة تفرج عن عشرات الم": قدس نت"وكالة 
  ال خروج لحماس من سورياو ..ال نستبعد تصفيات إسرائيلية للقيادات: الرشق

  قرار فلسطيني وعربي بنشر التقرير الطبي الفرنسي السباب وفاة عرفات: القدس العربي
  إذا توافرت الشروط أيلول/ مستعد لالعتراف بدولة فلسطينية قبل سبتمبر نتنياهو
 ق ألوانه وحماس لم تطلب فتح مكتب إرسال لجنة أمنية لغزة ساب :عن مصدر مصري" الحياة

مستعدون للتنسيق مع: مشعل
   وتكتيكياًمصر إستراتيجياً

  
 ٤ص ... 

  

 ٢١٣٨ ٧/٥/٢٠١١السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢١٣٨:         العدد       ٧/٥/٢٠١١ السبت :التاريخ

    :السلطة
 ٤   على خلفية االنقسامين لقتالمعالسلطة تفرج عن عشرات ": قدس نت"وكالة .٢
 ٥   الفلسطينيةلى حماية اتفاق المصالحةإمصطفى البرغوثي يدعو .٣
 ٥    وفاة عرفاتألسبابقرار فلسطيني وعربي بنشر التقرير الطبي الفرنسي : لقدس العربيا.٤
 ٥ "بعثة" إلى درجة  الفلسطينيالدبلوماسيقبرص ترفع التمثيل : رئيس الممثلية الفلسطينية.٥

    
    :المقاومة

 ٦   قضايا في إطار تنفيذ المصالحةثالثتح وحماس يبحث لقاء مقبل بين ف: األحمد.٦
 ٦  ال خروج لحماس من سورياو ..ال نستبعد تصفيات إسرائيلية للقيادات: الرشق.٧
 ٧  مليون دوالر تعويضات للمتضررين من االنقسام ٣٠٠نحتاج   :أشرف جمعة.٨
 ٨  فتح في غزة مستعدة لتنفيذ اتفاق المصالحة.٩
 ٨  اتفاق المصالحة ألغام في طريق تطبيق ثالثة: هاني المصري.١٠
 ٨   في الضفة جمعية مغلقة٣٠٠ معتقال و١٥٠تقدم لفتح قائمة من حماس .١١
 ٨  مسيرات احتفالية لحماس بالضفة.. ول مرة منذ أعوامأل.١٢
 ٩   يعتقل قيادياً في الجهاداالحتالل.١٣
 ٩  أسرى حماس في سجون االحتالل يباركون اتفاق المصالحة.١٤
 ٩  سري شاليط رسالة آلجهانيواألسيران حسن سالمة وعبد الهادي غنيم .١٥
 ٩   تشكل المصالحة بداية صفحة جديدة في العالقات الوطنيةأن أتمنى: سعدات.١٦
 ٩  حماستصريحات هنية حول اغتيال بن الدن تمثل مشاعره الخاصة وليس موقف : أبو مرزوق.١٧
١٠   جزءا من مخطط أمريكيويعدهاب التحرير ينتقد المصالحة الفلسطينية حز.١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠ إذا توافرت الشروط أيلول/ مستعد لالعتراف بدولة فلسطينية قبل سبتمبر نتنياهو.١٩
١١   بحدود مؤقتة فلسطينيةةموفاز يجدد اقتراحه االعتراف بدول.٢٠
١١    شاليطفي استعادة يطلب مساعدة زوجة ساركوزي نتنياهو.٢١
١١   الفلسطينيةموفاز ينتقد موقف نتنياهو من المصالحة.٢٢
١٢   الفلسطينية الدولةإعالنلضفة رداً على  يدعو الحتالل ااإلسرائيليوزير المواصالت .٢٣
١٢   بشروط الرباعية باالعترافيطالب أعضاء الحكومة الفلسطينية شتاينتس .٢٤
١٢  المصالحة الفلسطينية فرصة حماس الختراق الضفة الغربية ومنظمة التحرير : موشيه يعالون.٢٥
١٣  ليس رافضاً للسالم وإنما محتال سالمنتنياهو : عامير بيرتس.٢٦
١٣  ديسكين يطالب مصر باإلفراج عن شاليط: معاريف.٢٧
١٣  موسيقي إسرائيلي يدعو من غزة للحوار مع الشعب الفلسطيني.٢٨
١٣  من المراهقين اإلسرائيليين يتناولون الخمور% ٦٠: معاريف.٢٩
١٤   الجيش السوري يجتاز تغييراً جوهرياً ونقلة كبيرة في القدرات العسكرية: دراسة إسرائيلية.٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٤  ريعاً طبيقها سالفلسطينية ومطالب بت د للمصالحةتزايد الزخم الشعبي المؤي.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢١٣٨:         العدد       ٧/٥/٢٠١١ السبت :التاريخ

١٥  ملفات حقوقية تنتظر حكومة المصالحة.٣٢
١٦  بين الشبان المقدسيين وجنود االحتالل في عدة مناطق بالقدس مواجهات.٣٣
١٦  ةتهويد القدس بقبور وهمي.٣٤
١٦  إصابة عشرات الفلسطينيين في مسيرات ضد الجدار: الضفة الغربية.٣٥
١٧  مطالبة فلسطينية بتفتيش دولي على سجون االحتالل.٣٦
١٧  نيةفلسطيالمجموعة شبابية فلسطينية حملة تهدف إلى حماية المصالحة .٣٧
١٧   يحيون ذكرى النكبة في قريتي الدامون والرويس المدمرتين٤٨فلسطينيو.٣٨
١٨  في رام اهللا "أبو عرب"شاعر الثورة الفلسطينية .٣٩
   

   :اقتصاد
 ١٨  لى اتفاقية إنهاء االنقسامللتوقيع عنتيجة قلق فلسطيني من حصار مالي .٤٠
   

   : لبنان
١٩  من القنابل العنقودية اإلسرائيلية% ٤٨تفكيك لقد تم :  اللبنانيوزير الخارجية.٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٩  فلسطينيةالمصالحة ال اتفاق ستتابع تنفيذ  الدول العربيةجامعة: عمرو موسي.٤٢
١٩  إرسال لجنة أمنية لغزة سابق ألوانه وحماس لم تطلب فتح مكتب  :عن مصدر مصري" الحياة.٤٣
٢٠    "إسرائيل"سياسيون مصريون يطالبون بإعادة النظر في العالقة مع .٤٤
٢٠   الإلسرائيلي أمام السفارة الصهيونية في مصر تطالب بطرد السفيرتظاهرة.٤٥
٢١ رئيس مجلس النواب يرحب بتوقيع المصالحة الفلسطينية: البحرين.٤٦
   

   :دولي
٢١ ميركيةالمصالحة الفلسطينية تعيد خلط األوراق والحسابات األ: مصادر أميركية.٤٧
٢٢  مليون يورو مساعدة أوروبية إضافية ستُحول سريعاً إلى السلطة الفلسطينية٤٨.٨٥
٢٣ "إسرائيل"فرنسا تطلب توضيحات بشأن تصريحات مشعل حول .٤٩
٢٣ دات الضرائب عن الفلسطينيينعدم حجب عائ" إسرائيل"بان كي مون يناشد .٥٠
٢٣ اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة يحضر لجعل زيارة نتنياهو تاريخية.٥١
٢٣ السفارة الفلسطينية في جنوب إفريقيا ترحب باتفاق المصالحة بين فتح وحماس.٥٢
٢٣ جموعة من الكنديين العرب وغير العرب يسيرون قافلة بحرية دولية لفك حصار غزةم.٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  نقوال ناصر... المصالحة تعيد ترتيب األولويات اإلقليمية.٥٤
٢٦   السعيد ادريسمحمد ...المصالحة الوطنية والمسؤولية الفلسطينية.٥٥
٢٨ طالل عوكل... المصالحة الفلسطينية بين القناعة والضرورة.٥٦
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  
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  مستعدون للتنسيق مع مصر إستراتيجيا وتكتيكيا: مشعل .١

 وعدد من قيادات الحركة نخبة من التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل: القاهرة
، وذلك ضمن اللقاءات التي تجريها الحركة مع )٦/٥(المثقفين والمفكرين المصريين في القاهرة الجمعة 

  .الفعاليات المصرية في أعقاب التوقيع على اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة
يادة وشعبا على الجهود التي والشعب الفلسطيني لمصر ق" حماس"وعبر مشعل خالل اللقاء عن شكر 

بذلت إلنجاح المصالحة، مشيدا في ذات الوقت بالنموذج المصري للثورات الشعبية وما أفرزته من نتائج 
  .طيبة

: حرص حركته على ضرورة استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة، وقال" حماس"وأكد زعيم 
دى مسؤوليات مصر الجديدة التي نأملها، رسم مستعدون للتنسيق مع مصر إستراتيجيا وتكتيكيا، فإح"

  ".إستراتيجية جديدة للصراع
فخورون بما جرى في مصر من ثورة انعكست على روح التفاهم الفلسطيني : "وأضاف القائد الفلسطيني

  ".التي جاءت بالمصالحة، ونأمل أن تستعيد مصر عافيتها ودورها
لمصالحة وتفاصيل االتفاق، وأجاب عن تساؤالتهم، واستعرض مشعل مع الحضور التطورات المتعلقة با

في المصالحة، " حماس"وقال إن األثمان التي أبدت الحركة دفعها جاءت في إطار التدليل على جدية 
  .مؤكدا على ضرورة الشراكة الفلسطينية في القرار العسكري واألمني والسياسي

التي تنوي فعاليات شعبية فلسطينية ) وماي(وإجابة على تساؤل حول مسيرات الخامس عشر من أيار 
تسييرها نحو الحدود الفلسطينية، أبدى مشعل تأييده لهذا التحرك الشعبي الذي سيكون عامل قوة بما يشكل 

  ".إحراجا لالحتالل
وتعقيبا على أسئلة بشأن معبر رفح والوضع في غزة، كشف مشعل عن نقاش دار بين الحركة والقاهرة 

  .يرا إلى أن حماس لمست روحا طيبة لدى المسؤولين المصريينبشأن هذا الملف، مش
  ٦/٥/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  على خلفية االنقسام ين لقتالمعالسلطة تفرج عن عشرات ": قدس نت"وكالة  .٢

علمت وكالة قدس نت لألنباء أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أطلقت               : غزة
وقالت مصادر خاصة لمراسلنا أن عمليـة        .ح العشرات من المعتقلين على خلفية االنقسام الفلسطيني       سرا

اإلفراج تتم بشكل سري ودون اإلفصاح عن عدد السجناء المفرج عنهم أو هويتهم وذلك ألسباب أمنيـة                 
  .أبرزها ضمان عدم مالحقتهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

 بعض المعتقلين صدرت أحكام بحقهم بتهم مختلفة، وهذا ما يعيق اإلفراج عنهم             وأكدت المصادر أن هناك   
بشكل سريع ألن ذلك بحاجة إلى عفو من قبل  الرئيس محمود عباس، ورجحت المصادر أن يتم إطالق                  

ملفتة أن هناك بعض المعتقلين طلبوا عدم الخروج من الـسجن وذلـك             ، سراحهم خالل األسبوع المقبل   
  .تقالهم أو اغتيالهم من قبل قوات االحتاللتخوفاً من اع

هذا وأكدت المصادر أن الحكومة في غزة أفرجت أيضا عن عدد من المعتقلين في سجونها على خلفيـة                  
معتبرة ان هذه خطوات عملية لتطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي وقع فـي القـاهرة األسـبوع                 ، االنقسام

  .ائل الفلسطينية برعاية مصريةالماضي من حركتي حماس و فتح وكافة الفص
 ٦/٥/٢٠١١، وكالة قدس نت
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   الفلسطينيةلى حماية اتفاق المصالحةإمصطفى البرغوثي يدعو  .٣
التقى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلـسطينية مـع              : القاهرة

ادات على اتفاق المصالحة واهمية توفير الدعم       واطلع البرغوثي تلك القي   . قيادات شباب الثورة في مصر    
  .له واستنهاض التضامن الشعبي المصري والمشاركة في حملة المقاطعة والعقوبات ضد اسرائيل

ودعا النائب مصطفى البرغوثي في مؤتمر صحافي عقده في مقـر نقابـة الـصحافيين فـي القـاهرة                   
اق الوحدة الوطنية ودعم جهود انجـاز المـصالحة   الفلسطينيين في الوطن والشتات الى االلتفاف حول اتف  

ليكون الشعب الفلسطيني وقيادته موحدين كسد منيع في وجه الضغوط الخارجيـة خاصـة محـاوالت                "
  ".اسرائيل لتخريب جهود الوحدة الوطنية

  ٧/٥/٢٠١١، القدس، فلسطين
  
  فاة عرفات قرار فلسطيني وعربي بنشر التقرير الطبي الفرنسي السباب و: القدس العربي .٤

القدس 'كشف الدكتور ناصر القدوة رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات لـ :رام اهللا ـ وليد عوض 
الجمعة بأن هناك استعدادات تجري لنشر التقرير الطبي الفرنسي الكامل الذي سلم للسلطة عـن               ' العربي

  .اسباب وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل
ـ   بأن قرار نشر التقرير الطبي الكامل عن اسباب وفاة عرفات اتخذ فـي             ' القدس العربي 'واوضح القدوة ل

االجتماع الرابع لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات الذي عقد الثالثاء الماضي برئاسة عمرو موسى في               
  .مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

ي للمؤسـسة ـ مؤسـسة    اتخذ قرار نشر التقرير الطبي الفرنسي على الموقع االلكترون'واضاف القدوة 
فـي اشـارة الـى ان       '  وهذا سيتم بمجرد ان نقوم باعداد تلخيص للتقرير باللغة العربية          -ياسر عرفات   

  .التقرير الذي سينشر هو التقرير الفرنسي الذي سلم للسلطة الفلسطينية باللغة الفرنسية
انهـاء  ' جاء كخطوة في اطـار       واشار القدوة الى ان قرار نشر التقرير الفرنسي بكل تفاصيله ومحتوياته          

  .، مشيرا الى ان التقرير يؤكد وفاة عرفات مسموما'جزء من النقاش حول هذا الموضوع
خـالل  'وعن الوقت الزمني المطلوب لنشر التقرير الفرنسي الكامل الذي لم ينشر من قبل، قال القـدوة                 

 لم تكن طبيعية وعلى االغلب هـي        التقرير يشير بشكل واضح الى ان الوفاة      '، مضيفا   'اسبوعين او ثالثة  
واكد القدوة بأن التقرير سينـشر بكـل        . 'التقرير لمن يريد ان يفهم فهو واضح      '، مضيفا   'وفاة نتيجة تسمم  

اوراقه ونتائج الفحوصات التي اجريت لعرفات عقب نقله من رام اهللا الى فرنسا لتلقـي العـالج عقـب                   
  . كان محاصرا من قبل قوات االحتالل االسرائيليتدهور صحته في مقر الرئاسية الفلسطينية الذي

واوضح القدوة بان قرار نشر التقرير الفرنسي الكامل عن اسباب وفاة عرفات يأتي في اطار انهاء جزء                 
  .من النقاش الدائر حول اسباب وفاته

 قال القـدوة  وبشأن اذا ما كان قرار نشر التقرير الفرنسي عن وفاة عرفات اتخذ من قبل القيادة الفلسطينة         
 لكن ال اعتقد بان هناك اي معارضة من         -  مؤسسة ياسر عرفات   -بصراحة القرار هو قرار المؤسسة      '

  .'قبل السلطة
  ٧/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  "بعثة" إلى درجة  الفلسطينيالدبلوماسيقبرص ترفع التمثيل : رئيس الممثلية الفلسطينية .٥

ية رسمياً المفوضية الفلسطينية لديها أنها رفعت تمثيلها الدبلوماسي         أبلغت الجمهورية القبرص  : )ب.ف  .أ  (
وأوضح وليد الحسن الذي تولى      .، كما أعلن رئيس الممثلية الفلسطينية في قبرص أمس        “بعثة”إلى درجة   

مهامه مؤخراً، أنه سيحمل من اآلن فصاعداً صفة سفير فوق العـادة مطلـق الـصالحية ويقـدم أوراق       
رئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس وليس إلى وزارة الخارجية كما كان الحـال مـن              اعتماده إلى ال  
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وقبرص هي الدولة السابعة في االتحاد األوروبي التي تعترف ببعثـة دبلوماسـية فلـسطينية بعـد                  .قبل
وكانت النروج التـي ال تنتمـي إلـى االتحـاد           . الدنمارك وفرنسا وإسبانيا وايرلندا والبرتغال وبريطانيا     

  . كانون األول /األوروبي فعلت المثل في ديسمبر
 ٧/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
   قضايا في إطار تنفيذ المصالحةثالثلقاء مقبل بين فتح وحماس يبحث : األحمد .٦

بعد االجتماعات المقررة للمجلس الثوري لحركة فتح غدا وبعد غد، في رام اهللا، :  علي الصالح- لندن
التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والعربية، وقضايا تنظيمية، ستجرى لبحث اتفاق المصالحة و

اتصاالت لترتيب لقاء جديد بين وفدين من حركتي فتح برئاسة عزام األحمد عضو اللجنة المركزية 
  .للحركة، وحماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة

ح أن يعقد في القاهرة نهاية األسبوع المقبل، وبخطوط متوازية، ثالث وسيبحث هذا االجتماع الذي يرج
، األولى الخطوات العملية للبدء في تنفيذ ما تم االتفاق »الشرق األوسط«قضايا أساسية كما قال األحمد لـ

عليه في إطار الورقة المصرية التي جرى التوقيع عليها في القاهرة يوم الثالثاء الماضي، وأبرز ذلك 
البدء في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة من شخصيات مستقلة، لتبدأ هذه الحكومة بدورها وعلى : والأ

  .الفور، في تنفيذ بنود االتفاق وتفاهماته وتوحيد مؤسسات السلطة
تحديد موعد اجتماع للجنة المسؤولة عن إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة : ثانيا

  .٢٠٠٥ة وفق اتفاق القاهرة لعام التحرير الفلسطيني
البدء في معالجة اآلثار الناجمة عن االنقسام والمتعلقة بها، مثل قضايا المعتقلين والثأر إضافة إلى : وثالثا

  .السلم االجتماعي
وفي ما يتعلق بالقضايا األمنية التي كانت إحدى نقاط الخالف الرئيسية قبل توقيع االتفاق، من المقرر أن 

نة أمنية مصرية برئاسة وكيل جهاز المخابرات المصرية اللواء محمد إبراهيم، قطاع غزة تزور لج
 .األسبوع المقبل بهدف إعادة هيكلة األجهزة األمنية في ما يعد أول خطوة لتطبيق اتفاق المصالحة

  . كاألحمد إن هذه اللجنة كان مقررا لها أن تزور قطاع غزة قبل فترة وحالت الظروف دون ذلأضاف و
  ٧/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  ال خروج لحماس من سورياو ..ال نستبعد تصفيات إسرائيلية للقيادات: الرشق .٧

الشرق «حوار مع  عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في .دأكد : سوسن أبو حسين
ع دائم إلنجاز ملفاته في أن الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق القاهرة في حالة اجتما» األوسط

سنكثف العمل لترتيب عمل :  وحول األولويات بعد توقيع اتفاق المصالحة قال. أسرع وقت ممكن
المؤسسات ونعقد ورش عمل إلنجاز ما اتفق عليه، خصوصا ما يتعلق بحزمة التفاهمات الفلسطينية التي 

ابات؛ واتفق على ترشيح ما ال يزيد على االنتخ: تم التوقيع عليها من قبل كل الفصائل، وتتضمن ما يلي
 من القضاة لعضوية محكمة االنتخابات وتحديد موعد االنتخابات التي اتفق أن تتم بعد عام من اتفاق ١٢

المصالحة، وموضوع منظمة التحرير، واألمن، وتشكيل الحكومة، ومهامها التي تنص على اإلشراف 
يات إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحصار اإلسرائيلي، على معالجة القضايا الداخلية، ومتابعة عمل

ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاق الوفاق الوطني، وتوحيد مؤسسات السلطة في الضفة وقطاع غزة، 
وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات، ثم وضع المجلس التشريعي، حيث اتفق على تفعيله طبقا 

  .للقانون
ائيلي وتهديدها حماس والسلطة الفلسطينية أيضا، هذا أمر متوقع، ألنها بالنسبة للموقف اإلسر: وأضاف

كانت مستفيدة من استمرار حالة االنقسام، لذلك هي حريصة على إفساد كل شيء، ونحن معنيون بأن 
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تنجح المصالحة، وأن تصمد، ألننا عانينا كثيرا جراء عملية االنقسام ودفعنا الثمن غاليا، وهناك إرادة 
لوحدة الصف وتعزيز المصالحة، باإلضافة إلى وجود روح جديدة في المنطقة وفي مصر التي حقيقية 

وهذا ما ساعد على سرعة .. ترعى المصالحة وتستعيد عافيتها وتقوم بدورها القومي تجاه األمة العربية
  .تنفيذالوصول إلى االتفاق، ونرى أن مصر ليست راعية فقط، ولكنها معنية بحماية االتفاق وحسن ال

وهي فقدت .. وتهديداتها لن تؤثر على االتفاق  موقف إسرائيل المعارض لالتفاقوقال الرشق إن
مصداقيتها ألنه خالل فترة االنقسام التي طالت أربعة أعوام لم يحدث أي تقدم في عملية السالم ولم 

  .يتحقق أي شيء للشعب الفلسطيني، ولم تصدق في أي من الوعود
نتوقع من إسرائيل األسوأ دائما، وأعتقد أن إسرائيل تتخبط اآلن، وموقفها : الرشقمن جهة أخرى قال 

يتسم باالرتباك الشديد بسبب المصالحة الفلسطينية، ولذلك هي تحاول تعطيل أي شيء، وحتى القيام 
 باغتياالت، متوقع كل شيء، ولكن لن يؤثر فينا هذا التهديد، وإسرائيل تخسر باستمرار وتعزل دوليا،

  .وحركة حماس والشعب الفلسطيني يحقق تقدم أكثر
 فلسطين في األمم المتحدة والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينيةوعن إعالن دولة  

المقبل، هذا جهد جيد وأي اعتراف نعتبره ) أيلول(أوال موضوع إعالن الدولة في سبتمبر : قال الرشق
حن معنيون باستمراره، ولكن ال نكتفي بهذا الجهد، ويجب أن يكون لدينا ون.. انتصارا للشعب الفلسطيني

ونحن ال نريد تكرار . كل الخيارات الدبلوماسية والسياسية والمقاومة بكل أشكالها من أجل انتزاع حقوقنا
، ألنه لم يتحقق شيء على األرض، وبالتالي نطلب تحقيق )في الجزائر (١٩٨٨إعالن الدولة في عام 

  . على األرض بعد إعالن الدولة الفلسطينيةمكاسب
يسرنا أن يكون لحماس مكتب في مصر، وإن كانت العالقة بين مصر وحماس : إلى ذلك قال الرشق

أكبر من مسألة مكتب، وال تغيير وال خروج على وجود حماس في سوريا، ونحن نأمل بالخير 
  .ماس في مكانها في سورياح : ل وعن االنتقال إلى غزة قا.واالستقرار لكل الدول العربية

  ٧/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  مليون دوالر تعويضات للمتضررين من االنقسام ٣٠٠نحتاج   :أشرف جمعة .٨

 أن األجواء االيجابية  ، أكد أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي وعضو الوفد الفلسطيني  : جيهان فوزي
 وأنها كانت  ، لي توقيع اتفاق المصالحة تبشر بالخيرالتي ظهرت بوضوح بين الفصائل الفلسطينية ع

 إلي أن خطاب خالد مشعل الذي وصفه "ألهرام"وأشار جمعة في تصريحات خاصة لـ ا  . رائعة
  .عكس توجها صادقا نحو المصالحة والوحدة الوطنية، بااليجابي

، وات باعتباره يترأس لجنتهاوعن خطة المصالحة االجتماعية وتوابع االنقسام الذي دام أكثر من اربع سن
ويجب أن نتوافق مع جميع الفلسطينيين الذين ، إن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، قال أشرف جمعة

، فهناك من استشهد ومن جرح ومن طرد خارج غزة وهناك أيضا من فقد بيته، تضرروا من االنقسام
 سنوات تحتاج إلي تعاون جميع وأشار إلي وجود أشكال مختلفة من التعسف التي حدثت خالل أربع

) الدية بالعرف الفلسطيني( خاصة وأن األمور المتعلقة بالتعويضات، الفصائل وإلي الدعم المالي أيضا
مليون دوالر ألكثر من ألفي  ٣٠٠وجدنا أن هذه الدية من خالل دراسات مستفيضة تصل تقديراتها إلي

لذين تضرروا نتيجة االنقسام وهذا المبلغ الضخم عائلة فلسطينية من جميع أطياف الشعب الفلسطيني ا
  .بحاجة إلي دعم عربي

  ٧/٥/٢٠١١األهرام، القاهرة، 
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  فتح في غزة مستعدة لتنفيذ اتفاق المصالحة .٩

أكدت حركة فتح في قطاع غزة استعدادها الكامل لتنفيذ اتفاق المصالحة : كاالت و– ماهر إبراهيم -غزة
 وقع في القاهرة رسميا قبل يومين، فيما خرج أنصار وأعضاء حركة بين الفصائل الفلسطينية الذي

  .في مسيرات احتفالية في الضفة الغربية المحتلة، هي األولى منذ اعوام» حماس«
وذكرت فتح في بيان أمس أنها تُبدي استعدادها الكامل وإرادتها لصيانة وتنفيذ االتفاق بكل أمانة إلنهاء 

بشكل فعلي وحقيقي واستعادة الوحدة الوطنية وتدشين مرحلة جديدة من «يني االنقسام في الواقع الفلسط
االتفاق والوفاق الوطني ووضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من البناء الوطني والمجتمعي 

  .»والديمقراطي تُصان فيه الحريات والحقوق العامة
  ٧/٥/٢٠١١البيان، دبي، 

  
  اتفاق المصالحة في طريق تطبيق  ألغامثالثة: هاني المصري .١٠

 ثغرات وصفها باأللغام في االتفاق، ٣حذر المحلل السياسي هاني المصري، من : كفاح زبون - رام اهللا
لشرق «وقال المصري لـ. من شأنها تفجير خالفات مستقبلية كبيرة، إذا لم تحل بالشكل الصحيح

المسألة األمنية، التي اتفق : لمشترك، وثانياغياب البرنامج السياسي ا: الثغرة األولى«إن » األوسط
دور اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، الذي لم تحدد : وثالثا. الطرفان على تأجيلها لما بعد االنتخابات

  .»مهامه وصالحياته، وهذا يفتح المجال لالصطدام باللجنة التنفيذية للمنظمة
  ٧/٥/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
   في الضفة جمعية مغلقة٣٠٠ معتقال و١٥٠ائمة من تقدم لفتح قحماس  .١١

 إن وفدها إلى لقاء المصالحة في القاهرة "الحياة"حماس لـحركة قال مسؤول في   محمد يونس–رام اهللا 
وذكر أن الوفد قدم . إطالق المعتقلين وإعادة فتح الجمعيات الخيرية المغلقة» فتح«طلب من وفد حركة 

  .وعد بحل تدريجي للقضية» فتح« جمعية خيرية مغلقة، وأن وفد ٣٥٠ معتقالً و١٥٠قائمة من 
صالح العاروري إن الحركة تتابع مسألة اإلفراج عن » حماس«وقال مسؤول ملف المعتقلين في 

المعتقلين مع كل من فتح والقاهرة، مضيفاً أن األسماء التي سيحدث عليها خالف ستحال على لجنة 
  .مشتركة للبت فيها

فد فتح إلى المصالحة عزام األحمد إن قضية المعتقلين والجمعيات المغلقة ستحل في الضفة وقال رئيس و
قة لحركة فتح والسلطة، ووجود معتقلين لوقطاع غزة في وقت واحد، مشيراً إلى وجود مؤسسات مغ

  .وأشخاص ممنوعين من السفر في القطاع
  ٧/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  تفالية لحماس بالضفةمسيرات اح.. ألول مرة منذ أعوام .١٢

شارك اآلالف من أعضاء وأنصار حركة حماس في مسيرات حاشدة في الضفة الغربية، هي األولى منذ 
وانطلقت المسيرات من المساجد في رام اهللا والبيرة والخليل . اعوام، أمس احتفاالً بتحقيق المصالحة

طالب المشاركون بإطالق و. المصالحةوبيت لحم وطولكرم وسط هتافات تدعو إلى الوحدة وتنفيذ اتفاق 
  .سراح المعتقلين السياسيين

  ٧/٥/٢٠١١البيان، دبي، 
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   يعتقل قيادياً في الجهاداالحتالل .١٣
 مسؤوالً في أمس أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل فجر : أ ف ب-جنين 

لغربية بعد اعتقاله عضوين من حركة حركة الجهاد اإلسالمي في مخيم جنين لالجئين شمال الضفة ا
مارس /  عنه في آذارأفرجوأوضحت المصادر األمنية أن بسام السعدي الذي  .حماس األسبوع الجاري

   .من سجن إسرائيلي
  ٧/٥/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  أسرى حماس في سجون االحتالل يباركون اتفاق المصالحة .١٤

ماس في سجون االحتالل الصهيوني حارك أسرى حركة ب:  رام اهللا–) ٦/٥(المركز الفلسطيني لإلعالم 
اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، واعتبروا االتفاق تبديدا 

  .للحلم الصهيوني ومرحلة تاريخية جديدة من تاريخ الشعب الفلسطيني
المضي " على ضرورة ،)٥/٥( عنها الخميس وأكدت الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس في بيان صادر

.. قدما في طريق المصالحة وإكمال المهمة المقدسة عبر مواجهة تحديات التفاصيل بروح ايجابية عالية 
  ".وتحديات الضغوط الصهيونية بروح وطنية متماسكة

  ٧/٥/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  ري شاليطسسالة آل ريوجهاناألسيران حسن سالمة وعبد الهادي غنيم  .١٥

ناشد األسيران حسن سالمة وعبد الهادي غنيم فصائل المقاومة الفلسطينية اآلسرة للجندي : غزة
بالتمسك بشروطها وعدم التنازل عنها ولو قيد أنملة، وعدم التخلي عن " جلعاد شاليط " اإلسرائيلي

  .األسرى في السجون السيما أصحاب المحكوميات العالية
أن أصحاب المحكوميات " المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى" في رسالة وصلت إلى وقال األسيران

بعدم التخلي عن أي اسم من أسماء األسرى المدرجة في القائمة التي ) آسري شاليط(العالية يناشدون 
طالبت باإلفراج عنهم، داعين إياهم إلى مقاومة كافة الضغوطات التي تمارسها سلطات االحتالل على 

  .المقاومة من أجل استثناء بعض األسرى أصحاب المحكوميات العالية من الصفقة المرتقبة
  ٧/٥/٢٠١١وكالة معا اإلخبارية، 

  
   تشكل المصالحة بداية صفحة جديدة في العالقات الوطنيةأن أتمنى: سعدات .١٦

ء شعبنا وأمتنا بتوقيع هنأ األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االسير أحمد سعدات أبنا: رام اهللا
اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، معرباً عن أمله أن يؤسس توقيع االتفاق الشامل إلنهاء 
االنقسام من قبل كل فصائل ومكونات شعبنا السياسية واالجتماعية لطي صفحة االنقسام والصراع غير 

 البنته صمود أن يشكل هذا االتفاق بداية وتمنى في برقية أرسلها من داخل عزله .الديمقراطي إلى األبد
  .صفحة جديدة في العالقات الوطنية

  ٧/٥/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  حماستصريحات هنية حول اغتيال بن الدن تمثل مشاعره الخاصة وليس موقف : أبو مرزوق .١٧

 هنية إسماعيل  مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان تصريحاتأبوقال موسى : لندن
 بن الدن ال تعبر عن موقف أسامةرئيس الحكومة المقالة في غزة حول مقتل زعيم تنظيم القاعدة 

   .الحركة
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 هنية كان إن مساء الخميس "العربية" على قناة "استوديو بيروت" مرزوق في مقابلة مع برنامج أبووقال 
  . يعبر عن مشاعره الخاصة حين ندد بعملية قتل بن الدن

  ٧/٥/٢٠١١قدس العربي، لندن، ال
  
   جزءا من مخطط أمريكيويعدهاحزب التحرير ينتقد المصالحة الفلسطينية  .١٨

في فلسطين، اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع األربعاء الماضي في " حزب التحرير"انتقد : القدس
" قدس برس"وب وصل وقال في بيان مكت .القاهرة، والذي أنهى أربع سنوات من االنقسام الفلسطيني

إن الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة ال تخدم القضية اإلسالمية، بل إنها ستكون انجرارا "نسخة عنه 
جزء من مخطط أمريكي الغاية "، مضيفا أن المصالحة "وراء مخططات السلطات اإلسرائيلية واألمريكية

وط اللجنة الرباعية واتفاقيات منه تصفية قضية فلسطين، وأساسها مفصل على مقاس التسوية وشر
  ."السالم

  ٦/٥/٢٠١١قدس برس، 
  
   إذا توافرت الشروطأيلول/ مستعد لالعتراف بدولة فلسطينية قبل سبتمبر نتنياهو .١٩

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لدى عودته من زيارة :  نظير مجلي- تل أبيب
) أيلول(اف بالدولة الفلسطينية العتيدة حتى قبل شهر سبتمبر بريطانيا وفرنسا، أمس، أنه مستعد لالعتر

أن تتوافر الظروف المالئمة من الطرف اآلخر بحيث يعترف «القادم، لكنه وضع لذلك شرطا هو 
وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر مقربة . »بإسرائيل دولة يهودية ويعلن استعداده للسالم ونبذ اإلرهاب

رؤية الخطر على عملية السالم من جراء توقيع اتفاق «ن واألميركيين في منه أن جهوده مع األوروبيي
  .»المصالحة الفلسطينية قد بدأت تؤتي ثمارها

وكان نتنياهو، يتكلم خالل لقائه مع الصحافيين في مطار اللد، أمس، فنفى ما تنشره الصحافة اإلسرائيلية 
 إنها مستعدة للسالم مع ألد أعدائها، بشرط إسرائيل تقول بوضوح«وقال إن . عن فشل جولته األوروبية

أن يكونوا هم أيضا مستعدين بإخالص لهذا السالم، بينما الطرف اآلخر يقيم تحالفا مع اإلرهابيين الذين 
وادعى أن الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، يدعم الشرط . »يعلنون جهارا خطتهم إلبادة إسرائيل

، وأنه سمع أمورا مماثلة في لندن أيضا »يل دولة للشعب اليهوديفي أن يعترف الفلسطينيون بإسرائ«
  .لدى لقائه نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون

وقال نتنياهو إن البلدين تعهدا باالمتناع عن فتح حوار مع حركة حماس، حتى بعد إقامة حكومة وحدة 
اسي واعترفت بإسرائيل وتخلت إال إذا غيرت هذه الحركة برنامجها السياسي وميثاقها األس«فلسطينية 

  .»عن اإلرهاب وقبلت باالتفاقيات الموقعة بين حكومات إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
وأبدى نتنياهو استخفافا بالجمعية العامة لألمم المتحدة، التي يفترض أن تبحث في سبتمبر القادم اقتراحا 

 مع تعديالت ١٩٦٧صمتها القدس على أساس حدود فلسطينيا وعربيا لالعتراف بالدولة الفلسطينية وعا
فهناك، توجد أكثرية أوتوماتيكية، . في هذه المؤسسة في كل سنة قرارات معادية إلسرائيل«وقال . طفيفة

. لذلك نحن ال نتأثر بقراراتها. لو طرحت عليها اقتراحا يقول إن األرض مسطحة، سيحظى باألكثرية
 إلى القرارات المعادية، ولهذا التقيت المسؤولين البريطانيين وما يهمنا هو أال تنضم دول الغرب

  .»والفرنسيين
وقال مصدر مقرب من نتنياهو إن اإلدارة األميركية أكدت خالل االتصاالت الجارية للتحضير لزيارته 

في مجلس األمن الدولي، عند طرح أي مشروع قرار ) الفيتو(إلى واشنطن، أنها ستستخدم حق النقض 
  .لى فرض عقوبات على إسرائيل ألي سبب كانيؤدي إ

  ٧/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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   بحدود مؤقتة  فلسطينيةموفاز يجدد اقتراحه االعتراف بدولة .٢٠

) كاديما(رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست االسرائيلي والقيادي في حزب  أن – "األيام "- القدس
أنادي بتسريع اإلعالن عن دولة فلسطينية : "قائالسية الجديدة في نص مبادرته السياتحدث شاؤول موفاز 

 مع الحفاظ على الكتل االستيطانية، ١٩٦٧مستقلة منزوعة السالح في الحدود الثابتة وفق حدود عام 
وتحديد الترتيبات األمنية، بالمقابل يستمر التفاوض من اجل بلورة تسوية % ١٠تبادل األراضي بنسبة 

 المرحلة يقابل فورياً باعتراف دولي، بدعم اسرائيلي باإلعالن عن دولة فلسطينية بحدود دائمة، تنفيذ هذه
   ."مؤقتة

في أساس هذه :  قال موفاز. صفحة باللغة العربية وهي تتضمن مرحلتين١٨وجاءت تفاصيل الخطة في 
، ٢٠١١ر أيلول المبادرة السياسية التي اطرحها هنالك اعتراف اسرائيلي مبكر بدولة فلسطينية قبل شه

تقبل ) في اي تشكيل سياسي كان(وكشرط سيعلن الفلسطينيون، دون تحفظ، ان السلطة الفلسطينية 
الشروط الثالثة التي وضعتها اللجنة الرباعية، ستأخذ السلطة على عاتقها تحمل المسؤولية الكاملة لما 

ؤولية عن مصير، سالمة وتحرير المس يحدث في غزة من كافة النواحي األمنية والمدنية وبما في ذلك،
الجندي جلعاد شاليت، ستمكن هذه الشروط من الشروع في المفاوضات بشأن الحدود وتسويات األمن 

  ".وفق المخطط والفكرة السياسيتين الموصوفتين في خطتي
: الموافقة على شروط المجتمع الدولي) في اي تركيبة لها(في حال رفضت السلطة الفلسطينية "واضاف 

لتوقف عن نشاطات اإلرهاب، االعتراف بدولة اسرائيل واالعتراف باالتفاقيات السابقة، وفي حال إعالن ا
الفلسطينيين بشكل أحادي عن دولة، فيمكن السرائيل ان تعلن عن ضم مناطق المستوطنات كحدود قابلة 

 لالطّالع على ".عن نفسهاللدفاع من قبل دولة اسرائيل، كما ويمكنها ان تتخذ كافة الوسائل بغية الدفاع 
  :نص الخطة

5/7/2011=date&165450=did?aspx.article/template/site/znews/ps.ayyam-al.www://http  
  ٧/٥/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  شاليط في استعادة اعدة زوجة ساركوزي  يطلب مسنتنياهو .٢١

نشرت الصحافة العبرية " نتانياهو فشل وبريطانيا وفرنسا تعترفان بدولة فلسطين" تحت عنوان :القدس
عناوين الذعة ضد نتانياهو وجولته االوروبية الفاشلة التي لم تحرز اي ثمار سياسية تذكر مقابل نجاح 

د من االعترافات والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية رئيس السلطة محمود عباس في سحب المزي
  .واعالن دولة فلسطين في االمم المتحدة في سبتمبر القادم

وامام فشل نتانياهو سياسياً، اراد ان يظهر انه حقق اي شئ من خالل هذه الزيارة فقام بارسال رسالة 
 في استعادة الجندي االسرائيلي يرجوها من خاللها ان تساعد) كارال بروني ( الى زوجة ساركوزي 

 وهي اهانة وتصغير للجنسية -جلعاد شاليط باعتبار انه مواطن فرنسي ويحمل الجنسية االسرائيلية 
  .االسرائيلية للجنود االسرائيليين

  ٧/٥/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية
  
   الفلسطينيةموفاز ينتقد موقف نتنياهو من المصالحة .٢٢

ر الدفاع السابق شاؤول موفاز أمس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلدانته  انتقد وزي: أ ف ب-القدس 
يديعوت «، وقال في مقابلة نشرتها صحيفة »حماس«و» فتح«اتفاق المصالحة الفلسطيني بين حركتي 

واوضح  .»لألسف الشديد، المواقف التي اتخذها قادة الدولة في شأن االتفاق كانت سلبية«: »احرونوت
قال «: ي يشغل منصب رئيس لجنة الدفاع والعالقات الخارجية في الكنيست االسرائيلية ساخراًموفاز الذ

، في اشارة الى انهيار »لكن عن أي قطار وأي سالم يتحدث؟. نتانياهو ان االتفاق يوقف قطار السالم
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امعان لرد فعله المتسرع من دون «وانتقد موفاز رئيس الحكومة  .محادثات السالم قبل سبعة اشهر
  .التفكير وتحت تأثير الذعر

  ٧/٥/٢٠١١، الحياة، لندن
  
   الفلسطينيةوزير المواصالت االسرائيلي يدعو الحتالل الضفة رداً على اعالن الدولة .٢٣

دعا وزير المواصالت االسرائيلي اسرائيل كاتس الى احتالل كامل الضفة الغربية في حال : بيت لحم
  .مستقلة بخطوات احادية الجانباعلنت السلطة الفلسطينية الدولة ال

فقد جاءت اقوال الوزير االسرائيلي المقرب من رئيس الحكومة " هأرتس"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
جنوبي مدينة نابلس، وقد اكد ان " ايتمار"االسرائيلية نتنياهو اثناء جولة قام بها اليوم الجمعة في مستوطنة 

لفلسطينية تتعارض مع اتفاقية اوسلو، وفي حال استمرت الخطوات احادية الجانب من قبل السلطة ا
السلطة بهذه الخطوات واعلنت عن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بشكل فردي، فيجب على اسرائيل ان 

  .تقوم باحتالل كافة المدن والتجمعات الفلسطينية
 حكومة وحدة وطنية، وتطرق الوزير لموضوع المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح وتشكيل

معتبرا ان وجود حماس في الحكومة سيفتح الطريق لدخول ايران الى مناطق الضفة الغربية، وبنفس 
الوقت سوف يساهم النفوذ االيراني من خالل حماس الى زعزعة المملكة االردنية الهاشمية وسقوط 

  .الملك عبد اهللا الثاني
  ٧/٥/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية

  
  بشروط الرباعية يطالب أعضاء الحكومة الفلسطينية باإلعتراف شتاينتس  .٢٤

قال وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتس إن إسرائيل لن تسلم بوجود حكومة :  علي الصالح- لندن
فلسطينية تنشد السالم من جهة وتواصل التسلح من جهة أخرى مستخدمة أمواال من إسرائيل، على حد 

را عن غيظه واستيائه من اتفاق المصالحة الفلسطينية، طالب في سياق مقابلة مع ولهذا وتعبي. تعبيره
اإلذاعة اإلسرائيلية، بأن يعترف جميع أعضاء الحكومة الفلسطينية بمن فيهم أعضاء حماس بشروط 

وطالب أيضا الرئيس الفلسطيني محمود . الرباعية الدولية، قبل أن يتسنى مواصلة الحوار مع إسرائيل
  .بطرح خطة لتفكيك المنشآت التي تستخدم إلنتاج القذائف الصاروخية وإطالقها في غزةعباس 

  ٧/٥/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   المصالحة الفلسطينية فرصة حماس الختراق الضفة الغربية ومنظمة التحرير:موشيه يعالون .٢٥

، وحتى المخابرات االسرائيلية  الفلسطينية إسرائيل–فاجأت المصالحة الفلسطينية : أحمد البديري -القدس
فشلت في التنبؤ بها، او على االقل تحذير االوساط السياسية االسرائيلية من احتمال انجاز اتفاق بين فتح 

وقد فتحت اسرائيل النار على المصالحة وهددت الرئيس الفلسطيني بالمزيد من العقوبات بعدما  .وحماس
  .لفلسطينيةعلقت تحويل اموال الضرائب إلى السلطة ا

واطلقت حملة دبلوماسية " منظمة ارهابية ال يمكن التعامل معها"تعتبر الحكومة االسرائيلية حماس و
  .تقودها السفارات االسرائيلية في عواصم العالم للتذكير بالتفجيرات التي كانت تنفذها داخل اسرائيل

 عن موقف الحكومة من المصالحة ويقول موشيه يعالون نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون االستراتجية
  تحاول استغالل اتفاق المصالحة الختراق الضفة الغربية كقوة "في تصريح لـ بي بي سي ان حماس 

سياسية وارهابية والقناع السلطة الفلسطينية في اطالق سراح نشطاء االرهاب من حماس من السجون 
  ".تحريراختراق منظمة ال"ويضيف أن حماس تسعى الى  ".الفلسطينية

  ٥/٥/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  ليس رافضاً للسالم وإنما محتال سالمنتنياهو : عامير بيرتس .٢٦

حملته االنتخابية خالل هاجم عضو الكنيست عامير بيرتس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 ". ليس رافضاً للسالم، وإنما محتال سالملألسف الشديد إن رئيس الوزراء: "لرئاسة حزب العمل قائالً

واثق من أنه يحتال على الجميع، وذلك ألنه يستيقظ في الصباح ] أي نتنياهو[إنه : "وتابع بيرتس كالمه
. ويخترع الشعار المطلوب وهيا بنا نُسافر إلى القدس، ويضحكون طول الطريق حتى يصلوا إلى المكتب

لقد عرفت قبل عام بأن الوضع  .من الممكن االستمرار على هذا النحوإذ ليس . ولكن هذا لن يجدي نفعاً
سيكون على شكل هزات ستشهدها المنطقة، وعلى شكل مد عالمي ضد إسرائيل واتحاد بين حماس 

وكنتُ أعرف بأنك لو قُمتَ بتجميد البناء في المستوطنات كما طلبوا منك لمدة ثالثة أشهر، وكل . وفتح
 كل هذا المد لم يكن ليحدث، ولما كان هناك وحدة فلسطينية، ولكنك لم تكن مستعداً العالم كان معك، فإن

  ".  ألن تدفع ثمناً رخيصاً، واآلن نحن ندفع ثمناً أعلى
  ٥/٥/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ديسكين يطالب مصر باإلفراج عن شاليط : معاريف .٢٧

 على أن تكون أكثر فاعلية فيما يتعلق  حث رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين مصر:القدس
بالمفاوضات حول إعادة الجندى األسير لدى حركة المقاومة اإلسالمية حماس، جلعاد شاليط، خصوصاً 

  .بعد دورها الكبير فى المصالحة الفلسطينية
  ٧/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   للحوار مع الشعب الفلسطيني من غزة إسرائيلي يدعوموسيقي .٢٨

دانيال بارنبويم الذي أحيا حفالً موسيقياً “ اإلسرائيلي”قال قائد األوركسترا األرجنتيني : )آي.  بي .يو (
لم أكن ”وأضاف  .في غزة“ متيقظ جداً وعلى معرفة كبيرة”في قطاع غزة إنه رأى أن المجتمع المدني 
“ إسرائيل”في ربما سيجعل ذلك بعض األشخاص ”، وقال “أعرف أن ثمة تعطش كبير للمعرفة هكذا

يفكرون في أن هذا شعب يستحق إجراء حوار معه، مشدداً على أنه يتحدث على المستوى األهلي وليس 
الذين تخوفوا من االنتفاضة الشعبية في مصر “ اإلسرائيليين”وانتقد موقف العديد من المسؤولين  .السياسي

، وقال إنه من األفضل ل “ر نظرقص”، وقال إن ذلك يعكس “حماس“و“ فتح”ومن المصالحة بين حركتي 
وشدد على أن الفلسطينيين يتمتعون . “بصوت واحد وليس بوجهين”أن يتحدث الفلسطينيون “ إسرائيل”

  . بحق إقامة دول مستقلة وتحديد مصيرهم
  ٧/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  من المراهقين اإلسرائيليين يتناولون الخمور% ٦٠: معاريف .٢٩

من المراهقين فى إسرائيل يتناولون الخمور بشكل % ٦٠لشرطة اإلسرائيلية أن  كشفت إحصائية ل:القدس
من المراهقين أقروا بأنهم سكروا لمرة واحدة % ٣٠وأوضحت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن  .كبير

أفادوا بأنهم سكروا مرة واحدة خالل الشهر األخير عبر % ٢٥على األقل خالل العام الماضى، بينما 
  . زجاجات خمر خالل عدة ساعات٥تناولهم 

 ارتفعت نسبة المراهقين الذين يرتكبون الجرائم الجنسية فى ٢٠١٠وأوضحت اإلحصائية أن خالل عام 
  %.١٥إسرائيل لتصل إلى نسبة 

  ٧/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  ية الجيش السوري يجتاز تغييراً جوهرياً ونقلة كبيرة في القدرات العسكر: دراسة إسرائيلية .٣٠
أورد تقرير لمركز األمن القومي أن نقلة كبيرة في القدرات العسكرية : الناصرة ـ زهير أندراوس

لسورية حدثت في أعقاب صفقات األسلحة التي حصلت عليها من روسيا، وتمكنها من إسقاط صواريخ 
  .ل أبيبأن سورية تقترب من نشر ترسانة صواريخ قادرة على الوصول إلى ت و.بعيدة وقصيرة المدى

شبكة مضادات ' يديعوت أحرونوت'ووصف ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي، في حديثه لصحيفة 
الطائرات السورية بأنها األكثر كثافة في العالم، وجاء في التقرير أن سورية تمتلك مائتي منصة 

 في صواريخ مضادة للطائرات من أنواع مختلفة وصواريخ أرض جو هي األكثر تطوراً من نوعها
  .العالم
قال الباحث يفتاح شبير، إن صفقات األسلحة بين سورية وروسيا تضمنت منظومات صواريخ ستريلتس و
، وهي )ايجال اس(ويدور الحديث عن سيارة خفيفة مدرعة تحمل أربعة صواريخ ). ٢٤س أي (

ذه وه). ٢٢اس أي  (١ منظومة بنتسير اس ٥٠ و٣٦وما بين . صواريخ كتف من األكثر تطوراً
المنظومة تدمج الصواريخ والمدافع، واستكملت مؤخرا فقط مراحل تطويرها، وهي تجهز على مركبة 

 كيلوغراماً برأس متفجر ٦٥ صاروخاً، يزن كل صاروخ ١٢ذات حراك عال، وفيها منصة إطالق 
ديمة وفي المقابل، نفذ السوريون عمليات تحسين لمنظومات مضادات الطائرات الق. كيلوغراما١٦ًبوزن 

  ).٦اس أي (و) ٣اس أي (التي في حوزتهم من طراز 
 ٣٠٠وحسب المذكرة، فإن السوريين معنيون بشراء منظومات دفاع جوي بعيدة المدى من طراز اس 

  ).١٧اس أي (و) ١١اس أي (ومنظومات دفاع جوي متحركة لمدى متوسط من طراز 
  ٧/٥/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  ريعاً طبيقها سيد للمصالحة الفلسطينية ومطالب بتتزايد الزخم الشعبي المؤ .٣١

بعد يومين من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة، األربعاء الماضي، يـزداد             ": وفا "–رام اهللا   
الزخم الشعبي المؤيد للمصالحة، وتتوالى ردود الفعل المحلية المرحبة باتفاق إنهاء االنقسام بين شـطري               

  . على أهمية الوحدة وتجسيدها على األرض في أسرع وقتالوطن، والمؤكدة
مئات المواطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خرجوا في مسيرات مرحبـة بالمـصالحة،                

  .وأجمع خطباء المساجد على أهمية تثبيت المصالحة وإعادة لم الشمل الفلسطيني على أرضه ووطنه
صى إسماعيل نواهضة، في خطبة صالة الجمعة بالمـسجد األقـصى           وفي هذا السياق، دعا خطيب األق     

أن شعبنا بأمس الحاجة لهذه الوحدة المبنية على        'المبارك، إلى إتمام اتفاق المصالحة بشكله النهائي، وأكد         
  .، ودعا إلى تجسيدها على األرض'الثوابت الفلسطينية

أييداً التفاق المصالحة، في الوقت الـذي       كما نظم المصلون مسيرة محدودة في رحاب المسجد المبارك ت         
كانت فرضت فيه سلطات االحتالل إجراءات مشددة في القدس، ونشرت عشرات العناصر من شـرطتها               
وحرس حدودها، وسيرت الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالـة فـي الـشوارع الرئيـسية ومحـاور                

  .الطرقات
س، في مسيرات مرحبة بالمصالحة الوطنيـة جابـت         هذا وخرج مئات المواطنين، بعد صالة الجمعة، ام       

  .عدة مناطق بالضفة الغربية
موضـوع المـصالحة صـفحة      'وقال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي عماد نوفـل، إن             

إلى األبد، وعملنا كنواب مجلس تشريعي بقوة إلنهاء هذا االنقسام األسـود         ) إن شاء اهللا  (فلسطينية طويت   
ب الفلسطيني، ألنه سبب خسارة لكل األطياف ولشعبنا، وكـان الكاسـب الوحيـد هـو                في تاريخ الشع  

  .'االحتالل
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وفي قطاع غزة، دعا خطباء المساجد، امس، إلى حماية االنجاز التاريخي المتمثـل بإنجـاز المـصالحة        
دة بـين   الموقع بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية، وأشادوا باألجواء اإليجابيـة الـسائ             

واستهل خطباء المساجد بالقطاع خطبتهم بآيات كريمة تحض على الوحدة ورص الـصفوف             . المواطنين
  .ووحدة أبناء الشعب، بعد انقسام وفرقه داما أربع سنوات طوال

ـ       اإليجابية وتنم عن المشاعر الطيبة السائدة في هـذه         'ووصف الخطباء األجواء التي يعيشها المواطنون ب
البسمة والمودة في عيون المواطنين ظاهرة، وبتوحدنا نبقى أقوياء ونهـزم           'إن  : ، قائلين 'اتالمرحلة بالذ 
  .'أعداء األمة

  ٧/٥/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
  ملفات حقوقية تنتظر حكومة المصالحة .٣٢

يتفق عدد من الحقوقيين الفلسطينيين على مجموعة من األولويات يتعين علـى            : الخليل-عوض الرجوب 
لفلسطينية المقبلة أخذها بعين االعتبار لضمان احترام حقوق اإلنسان وعدم تكرار االنتهاكـات             الحكومة ا 

  .التي سجلت في عهد حكومتي الضفة الغربية وغزة خالل السنوات األخيرة
 ضرورة إقصاء القضاء عن الـوالءات التنظيميـة         -تحدثوا للجزيرة نت  -وأبرز ما يلفت إليه مختصون      

محاسبة مرتكبي الجرائم في الفترة الماضية، وتعزيـز الـدور الرقـابي للمجلـس              وعقلية المحاصة، و  
  .التشريعي

 يشار إلى أن الورقة المصرية المتفق عليها بين الفصائل تتحدث عن معالجة جميـع االنتهاكـات التـي                  
نجمت عن االنفالت واالنقسام بالطرق الشرعية والقانونية، ووضع األسـس واآلليـات الكفيلـة بمنـع                

  .تكرارها، وتشكيل لجنة تتضمن وحدات استشارية للمعالجات القضائية، وإعادة الحقوق ألصحابها
ويطالب مدير مؤسسة الضمير في غزة بخطوات فعلية نحو تصويب أوضاع حقوق اإلنسان التي انتهكت               

وتقـديم  على خلفية المناكفات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة ملف االعتقال السياسي              
  .معتقلين لمحاكمات عسكرية

من جهته يقول المحامي غاندي ربعي وهو وكيل عدد من المعلمين المفـصولين ألسـباب سياسـية إن                  
األولوية القصوى هي إلنهاء ملف االحتجاز التعسفي على خلفية سياسية أو نتيجة لالنتمـاء الفـصائلي،                

  .لملف الذين يقدر عددهم بالعشرات حالياوإطالق سراح جميع األشخاص المحتجزين على ذمة هذا ا
الذي يمثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان أمام المحاكم الفلسطينية في قـضية             -ويضيف ربعي   

 أن الملف الثاني هو ملف الموظفين المفصولين لألسباب ذاتها الواجب إنصافهم وإعادتهم فورا              -المعلمين
  ".باهظا نتيجة االنقسامألنهم دفعوا ثمنا "إلى العمل 

ويقول إن الملف الثالث هو إعادة االعتبار لعشرات الجمعيات التي تم حل هيئاتهـا اإلداريـة القديمـة،                  
  .وإعادتها إلى ما كانت عليه

بدوره يؤكد مدير مؤسسة الحق في رام اهللا شعوان جبارين أن من أولويات الحكومة القادمة خدمة الشعب                 
  .سياسي، وذلك بمأسسة احترام حقوق اإلنسان وضمان عدم العودة إلى االنتهاكاتبعيدا عن االختالف ال

إذا كان هناك   "أما عن حقوق المتضررين من االنقسام وخاصة التعذيب فيؤكد جبارين ضرورة المحاسبة             
نية لبناء مرحلة قادمة جديدة واالستفادة من درس االنقسام واالنتهاكات السابقة والحيلولـة دون حـدوث                

  ".عمليات انتقام وثأر من الضحايا
وأخيرا يشير إلى إمكانية مالحقة األشخاص المسؤولين عن التعذيب والمحرضين عليه والساكتين عنـه              

ألنه بدون هذه الخطوات يظل الباب مفتوحا للعودة إليـه فـي ظـل أي انتكاسـة                 "لضمان عدم تكراره    
  ".مستقبلية

  ٥/٥/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  جهات بين الشبان المقدسيين وجنود االحتالل في عدة مناطق بالقدسموا .٣٣

، في عدة مناطق بمدينـة القـدس المحتلـة          )٥-٦(وقعت مواجهات عنيفة، اليوم الجمعة      : القدس المحتلة 
خاصة في قرية سلوان بين الشبان المقدسيين وجنود االحتالل، تركزت في حي بطـن الهـوى، حيـث                  

وقالت مصادر محلية إن المواجهات بـدأت فـي أحيـاء            .ية وبؤر استيطانية  تتواجد نقطة مراقبة عسكر   
الثوري ورأس العمود، ثم انتقلت لتشتد حدتها في حارة بطن الهوى، وأصيب حوالي خمسة عشر شـابا                 

  .باألعيرة المطاطية
ة العائلة  وأضافت المصادر أن المواجهات أدت إلى احتراق منزل عيد حداد بالقنابل الغازية، وإصابة كاف             

بحاالت اختناق، كما تم إلقاء زجاجات حارقة على النقطة العسكرية الصهيونية المقامة على سطح أحـد                
  .العمارات السكنية

وكانت المواجهات بدأت ظهر اليوم عقب انتهاء الصالة في خيمة االعتصام، حيث تم إغـالق شـوارع                 
ات السيارات وحاويات النفايات، وتم ضرب      حارات بئر أيوب وعين اللوزة ومحيط الخيمة بإشعال إطار        

  .الحجارة على سيارة أحد المستوطنين المارة من المكان مما أدى الى تحطيم زجاجها
وبينت المصادر أن المواجهات انتقلت إلى شارع العين الفوقا، وقام الشبان بإضرام النـار فـي مخـزن                  

ة باتجاه الشبان والمنازل مما أدى إلـى احتـراق          للمستوطنين، وقام الجنود بإطالق القنابل الغازية بكثاف      
  .منزل عسيلة

  ٦/٥/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  تهويد القدس بقبور وهمية .٣٤

يواصل االحتالل سياساته التهويدية في القدس، ولجأ في ذروتها إلى زرع قبور وهمية بزعم أنها ليهـود                 
وحذرت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات بلدة سلوان فـي          . اطق في المدينة  من أجل وضع اليد على من     

 والممتدة مـن    ٦القدس المحتلة من تسريع وتيرة العمل بالمنطقة إلنشاء ما تسمى بالحديقة التلمودية رقم              
قرب حي رأس العمود وصوالً إلى الرأس الشرقي لحي البستان في سلوان، كخطـوة              “ الطنطور”منطقة  

  . إطار مخططات تهويد المنطقة األقرب إلى المسجد األقصىمتقدمة في
  ٧/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  إصابة عشرات الفلسطينيين في مسيرات ضد الجدار: الضفة الغربية .٣٥

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي طفـال فلـسطينيا، وأصـابت العـشرات        : عبدالرحيم حسين، وكاالت  
لغاز المسيل للدموع خالل المواجهات التي شهدتها قريـة بلعـين فـي             بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم ل    

  .المسيرة األسبوعية المنددة بالجدار العازل
، ورفع هذا النعش    “تشييع جثمان االنقسام إلى مثواه األخير     ”ورفع في المسيرة أمس نعش كبير كتب عليه         

ل، وسـط ترحيـب     شخص جسد شخصية الرئيس محمود عباس، وشخص آخر جسد شخصية خالد مشع           
جميع المشاركين بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، مطالبين القيادة الفلسطينية وكافة فـصائل العمـل               
الوطني ترجمة هذه االتفاقية إلى أقوال وتطبيقها على أرض الوقع، وأن تكون مقاومة الشعب الفلـسطيني      

اص المعدني المغلـف بالمطـاط      وأطلق الجيش اإلسرائيلي قنابل الصوت والرص     . موجهة ضد االحتالل  
والقنابل الغازية، ورش المتظاهرين بالمياه العادمة النتنة الممزوجة بالمواد الكيماوية، ما أدى إلى إصابة              

  ).عاما١٥(العشرات بحاالت االختناق الشديد، واعتقال الطفل إياد رائد الخطيب 
 المتضامنين األجانب، رفـع خاللهـا       كما شهدت بلدة نعلين المجاورة مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات         

  .المتظاهرون األعالم الفلسطينية وأعالم حركتي فتح وحماس مع بعضها للتأكيد على الوحدة الوطنية
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وقمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة المعصرة األسبوعية جنوب بيت لحم واعتقلـت عـددا مـن                
ات مـن األهـالي والمتـضامنين األجانـب         وانطلقت المسيرة من القرية بمشاركة العـشر      .المتظاهرين

  .واإلسرائيليين الذين حملوا فيها نعش االنقسام
  ٧/٥/٢٠١١، االتحاد، ابوظبي

  
  مطالبة فلسطينية بتفتيش دولي على سجون االحتالل .٣٦

انتقد مسؤولون فلسطينيون، أمس، بشدة تجاهل المجتمع الـدولي ومؤسـساته            : منتصر حمدان  -رام اهللا   
ى والتقارير الحقوقية التي تتناول واقع األسرى في سجون االحـتالل، وعـدم ممارسـة               الحقوقية الشكاو 

إللزامها بتطبيق القانون الدولي والمواثيق واالتفاقيات الدولية في التعامل         “ إسرائيل”الضغوط الكافية على    
الرامية إلـى   “ إسرائيل”مع األسرى، مطالبين المؤسسات والهيئات الدولية التحرك العاجل لوقف سياسة           

  .تشريع التعذيب والقتل بحق األسرى بصورة تقوض القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة
تدير ظهرها لكل التقارير الحقوقية     “ اسرائيل”وقال وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن         

ر هو عمليـة تقنـين      أخطر ما في األم   ”، وأضاف   “وتعمد إلى سياسة تصعيد جرائمها وانتهاكاتها بحقهم      
وقال رئيس نادي األسير قدورة فـارس إن        . “الجريمة لكي تصبح الجريمة اإلنسانية تحت غطاء قانوني       

فإن العالم يغض نظره    “ إسرائيل”المعايير واألسس الدولية لها طابع إنساني ولكن عندما يتعلق األمر ب            ”
لى سجون االحتالل لالطالع على أوضـاع       وطالب بتشكيل لجنة دولية للتفتيش ع     . “عن جملة االنتهاكات  

  .األسرى
“ اإلسرائيلي”، عباس زكي االزدواجية في التعامل مع الجندي         “فتح”وانتقد عضو اللجنة المركزية لحركة      

  . آالف أسير فلسطيني٧األسير غلعاد باهتمام دولي في ظل تجاهل معاناة 
  ٧/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  فلسطينيةالة تهدف إلى حماية المصالحة مجموعة شبابية فلسطينية حمل .٣٧

أطلقت مجموعة شبابية فلسطينية حملة تهدف إلـى حمايـة المـصالحة            :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة
التجمع «المنبثق عن   » ائتالف حماية المصالحة  «وقال القائمون على الحملة، إنهم قرروا تشكيل        . الداخلية

أي خروقات من أي طرف فلسطيني لهذه االتفاقية، التي يأمل          » رصد«، وذلك بهدف    »الشبابي الفلسطيني 
  .الشعب الفلسطيني أن تطوي مآسي االنقسام، الذي استمر أربع سنوات

ودعت الحملة، في بيان صادر عنها المواطنين الفلسطينيين، السيما الشباب، إلى رصد أي انتهاك لبنـود                
الفتة إلى أنهـا سـتقوم   . د اإللكتروني الخاص بالحملةاتفاق المصالحة الفلسطينية، وإرسال ذلك إلى البري     

بإصدار تقارير دورية عن حالة المصالحة الفلسطينية، ورصد انتهاكات أي طرف من األطراف، وذلـك               
في مسعى منها لحماية هذه االتفاقية التي استقبلها الشعب الفلسطيني بفرح حذر، خشية تكرار ما جـرى                 

  .باالتفاقيات السابقة
  ٧/٥/٢٠١١،  دبيالبيان،

  
   يحيون ذكرى النكبة في قريتي الدامون والرويس المدمرتين٤٨فلسطينيو .٣٨

 الثالثاء المقبل العاشر من الشهر الحالي، الذكرى الــ          ٤٨ يحيي فلسطينيو    : برهوم جرايسي  -الناصرة
ن  للنكبة، حيث قررت اللجنة المشرفة على احياء هذه الذكرى، القيام  بزيـارة جماعيـة ومهرجـا                 ٦٣

  .خطابي على أراضي قريتي الدامون والرويس، الواقعتين جنوب شرق مدينة عكا
من فلـسطينيي    % ٢٥ ألف نسمة، وهم يشكلون حوالي       ٣٢٠ويقدر عدد الالجئين في وطنهم بأكثر من        

، ويتوجه هؤالء والجمهور الفلسطيني عامة، يوم الثالثاء المقبل إلى أراضي قراهم المـدمرة، وفـي                ٤٨
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هر يبدأ التوجه إلى المهرجان المركزي، وفي هذا العام، وكما ذكـر فـي قريتـي الـدامون                  ساعات الظ 
  .والرويس

  ٧/٥/٢٠١١، الغد، عمان
  
  في رام اهللا "أبو عرب"شاعر الثورة الفلسطينية  .٣٩

، إلى ارض الوطن    "أبو عرب "وصل شاعر الثورة الفلسطينية إبراهيم محمد أبو صالح المشهور          : رام اهللا 
 مشاركا من مختلف مناطق الضفة      ١٧٠ولى ضمن وفد الملتقى الثقافي التربوي الرابع الذي ضم          للمرة األ 

الغربية، ومخيمات اللجوء في لبنان وسوريا، وعددا من الشعراء والكتاب العرب من دول الخليج خاصة               
  .من الكويت واإلمارات العربية المتحدة

ئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار في رام اهللا، عبر      على ضريح الر  " مواويل"وأدى شاعر الثورة مجموعة     
خاللها  عن الحنين واالشتياق ألرض فلسين، ولرفيق دربه السابق أبو عمار، الذي عـاش معـه أيـام                   

  .الشتات في بيروت وتونس
 في قرية الشجرة المهجرة في الجليل، وأصبح أبو عرب مسؤوال عـن  ١٩٣١وأبو عرب من مواليد عام      

 فرقته األولى التي عرفت باسم فرقة فلسطين        ١٩٨٠ في إذاعة صوت فلسطين، وأسس عام        الغناء الشعبي 
 أغنية منـذ    ٣٠٠ عازفا، حيث غنى أبو عرب أكثر من         ١٤للتراث الشعبي، وفي حينه تألفت الفرقة من        

  .سبعينيات من القرن الماضي
  ٦/٥/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
   اتفاقية إنهاء االنقسامللتوقيع علىنتيجة قلق فلسطيني من حصار مالي  .٤٠

يبدي الفلسطينيون، على اختالف انتماءاتهم ارتياحا كبيرا للتوقيع على اتفاقيـة           :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
إال أن غالبيتهم ال يخفون قلقهم من نتائج هذا االتفاق          . إنهاء االنقسام بين حركتي فتح وحماس في القاهرة       

  . في االفقوخصوصا الحصار المالي الذي بدا يلوح
وتعتمد الحكومة الفلسطينية على المساعدات الخارجية وعلى التحويالت الجمركية االسرائيلية في نفقاتها            

  .التشغيلية وفي مشاريع البنية التحتية
وكانت اسرائيل جمدت التحويالت الجمركية للسلطة، والتي تبلغ حوالي مائة مليون دوالر شهريا، تشكل              

واعلنت انها لن تحول االموال الـى حكومـة         .  فور ذيوع نبأ التوصل الى االتفاق      ثلثي ايرادات الحكومة  
  .يشارك فيها موظفون من حماس بدعوى خشية وصول هذه االموال الى منفذي عمليات مسلحة

  تحويالت جمركية
وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، فان التحويالت الجمركية من إسـرائيل تـساوي ثلثـي                

وقال فياض في لقاء مع وسائل االعالم قبل أيام إن هذه التحويالت إضافة الى الجبايـة                . ت الجارية النفقا
 في المئة من النفقات الجارية، فيما تتولى الدول المانحة سد الباقي اضافة الى قيامها               ٦٦الداخلية تساوي   

  .بتنفيذ مشاريع البنى التحتية
ية أن الرئيس محمود عباس أبلغ وفدا من الحركة التقـاه           وذكر مسؤول في حركة حماس في الضفة الغرب       

 مليـون   ٤٧٢قبيل التوصل الى اتفاق المصالحة أن السلطة الفلسطينية تتلقى مساعدة أميركية تصل الى              
دوالر سنويا، حوالي نصفها مخصص للموازنة، والنصف الثاني لمـشاريع البنـى التحتيـة ومـشاريع                

  .ينوخدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئ
ونقل المسؤول في حماس عن الرئيس قوله إنه يفضل حكومة مستقلين ال تثير المجتمع الدولي من أجـل                  

  .ضمان مواصلة تلقي هذا الدعم الذي يحتاجه الفلسطينيون
  ازمة مالية
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وقال فيـاض ان الحكومـة      . وتعاني الحكومة الفلسطينية الحالية من أزمة مالية سببها ضعف االيرادات         
 مليون دوالر بسبب عدم وفاء الكثير من الدول المانحة خاصـة            ٣٠عام من عجز مالي قدره      تعاني منذ   

ويتوقع أن تزداد هذه االزمة بدرجة كبيرة بعد انضمام موظفي الحكومة            .العربية بالتزاماتها تجاه السلطة   
  . الفا١٦٠ الفا الى موظفي الحكومة في رام اهللا وعددهم ٣٢المقالة وعددهم 

يواجه الطرفان صعوبات في توحيد أجهزة االمن في كل من الضفة والقطاع بسبب اخـتالف               ويتوقع أن   
  .العقيدة االمنية بينها

 ٧/٥/٢٠١١، البيان، دبي
  
  من القنابل العنقودية اإلسرائيلية % ٤٨تفكيك لقد تم :  اللبنانيوزير الخارجية .٤١

علي الشامي أمس، أن لبنان عمل وما       أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال اللبنانية         : بيروت
زال يعمل مع المجتمع الدولي والدول المحبة للسالم على إزالة القنابل العنقودية وتفكيكها، والتي أوقعـت   

منهـا علـى األراضـي      “ إسرائيل” ضحية، وبلغ عدد ما ألقته       ٤٠٠ أكثر من    ٢٠٠٦في لبنان منذ عام     
% ٤٨ كلم مربعا، وتم تنظيـف       ٥٤يين قنبلة على مساحة      أربعة مال  ٢٠٠٦اللبنانية خالل عدوان تموز ،    

  .من مساحتها 
وقال الشامي يأمل لبنان الحصول على مساعدات إضافية من الدول المانحة مـن أجـل إتمـام تنظيـف        
أراضيه من الذخائر العنقودية، ويتطلع بالشراكة مع األمم المتحدة ومساهمة الدول الصديقة إلـى تنظـيم                

سبتمبر المقبل،  / للدول األطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية في بيروت خالل شهر أيلول           االجتماع الثاني 
  .وهو لن يألو جهدا لتشجيع الدول كافة على االنضمام لهذه االتفاقية 

٧/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة  
  
  
  المصالحة الفلسطينيةتفاق إ ستتابع تنفيذ  الدول العربيةجامعة: عمرو موسي .٤٢

 قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسي إن المصالحة الفلسطينية تعد خطوة             :أحمد ربيع  -القاهرة  
مهمة وإنجازا كبيرا، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا االتفاق سيتم تحت رعاية الجامعة، بموجب آليات تتابع هذا                 

هاها والهـدف منهـا     األمر، وشدد في هذا الصدد علي أهمية وضرورة أن تبلغ المصالحة الفلسطينية منت            
رف النظر عن األصوات التي نسمعها من هنا وهناك، والتي ترفضها وتبدي            صوحدة الصف ولم الشمل ب    

  . في إشارة إلى إسرائيل وأطراف غربية أخرى،انزعاجها لها
واستبعد تماما أن يكون التوصل إلى هذه المصالحة جاء وليد ضغوط تعرضت لها أطراف فلسطينية، أو                

ة التطورات الدرامية التي تشهدها المنطقة العربية وبعض دولها، خاصة سورية، وما يتردد عن              أنها وليد 
  .خشية بعض قيادات حماس التي تعيش علي أراضيها أن تتعرض لإلبعاد منها

  ٧/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة
 

  إرسال لجنة أمنية لغزة سابق ألوانه وحماس لم تطلب فتح مكتب :عن مصدر مصري" الحياة" .٤٣
نفى مصدر مصري موثوق به، ما تردد عن عزم مصر إرسال لجنـة فنيـة               :  جيهان الحسيني  –القاهرة  

إن الحـديث عـن إرسـال أي        » الحياة«قريباً لإلشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وقال لـ          
راهن، سابق  قوات أو لجان مصرية إلى غزة في سياق اإلشراف على تنفيذ االتفاق ومتابعته في الوقت ال               

، مشيراً إلى التوافق علـى تـشكيل        »هناك خطوات يجب أن تنفَّذ أوالً بين الحركتين       «: وأوضح. ألوانه
حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة، وتسمية رئيس الحكومة الذي ستتولى اإلشراف على تنفيذ االتفاق،              

 اللجنة األمنية العربيـة التـي       وأضاف أن مصر ستشارك في    . وإجراء االنتخابات خالل الفترة االنتقالية    
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ستشكل تحت قيادتها، وستضم خبراء مهنيين ومختصين أمنيين سيعملون مع الفلسطينيين جنباً إلى جنـب               
لتسهيل تنفيذ االتفاق على األرض من خالل تقديم النصائح والمشاورات والتدخل لدى األطراف إذا تطلب               

هذه األمور  «ولفت إلى أن    .  إلى تعطيل تنفيذ االتفاق    ذلك، من أجل إزالة أي عوائق أو عراقيل قد تؤدي         
  .»فاألمور مازالت في بداياتها، مطروحة فعالً، لكنه مازال من المبكر الحديث عنها

حماس لم تطلب   «: فتح مكتب تمثيل لها أو مكتب إعالمي، أجاب       » حماس«وعلى صعيد ما تردد عن نية       
ات التي جرت أخيراً مع الحركة في القاهرة، لـم يـتم            ، مشيراً إلى أنه في كل االجتماع      »ذلك من مصر  

  . التطرق إلى هذه المسألة نهائياً
 ٧/٥/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"سياسيون مصريون يطالبون بإعادة النظر في العالقة مع  .٤٤

فـي ضـوء    “ إسرائيل“سياسيون مصريون ضرورة إعادة النظر في العالقة بين مصر و         طالب  : القاهرة
 يناير، وما يمكن أن تمثله من عالقات قائمة على تحقيق األمن القومي المصري مـن ناحيـة،                  ٢٥ثورة  

  .وتحقيق البعد العربي من ناحية أخرى
وقال القيادي بالجبهة الشعبية لمقاومة الصهيونية محمد عصمت سيف الدولة، إن جمعة التمهيـد بروفـة                

كبة، ودعا الحكومة المصرية إلى فرض سـيادتها        أولى استعداداً ليوم الزحف نحو فلسطين في ذكرى الن        
  .على كل المعابر الحدودية، مثمناً القرار المصري بفتح معبر رفح بشكل دائم

من جانبه قال القيادي بحزب العمل إبراهيم بركات إن وفداً من اللجنة التحضيرية لالنتفاضة الثالثة تقابل                
و موسى وطلب منه حـث الـدول العربيـة علـى دعـم              قبل أيام مع األمين العام للجامعة العربية عمر       

   .االنتفاضة
ووجه قائد المقاومة الشعبية في السويس الشيخ حافظ سالمة نداء إلى الشعب طالبه خالله بـالنزول إلـى    
الشوارع في يوم الزحف إلنقاذ األشقاء الفلسطينيين في غزة وكسر الحصار، في الوقـت الـذي أعلـن                  

  .التوجه إلى غزة خالل أسابيع“ لحرية المصريةقافلة ا”نشطاء عن تنظيم 
“ اإلسـرائيلية ”طالب المفكر القومي محمد سيف الدولة بضرورة إعادة صياغة العالقات المـصرية             كما  

، التي وصف المتمسكين    “كامب ديفيد ” إلغاء اتفاقية    وشدد على  يناير،   ٢٥واألمريكية وفق مكتسبات ثورة     
ين بأنه في حال إلغائها، فإن حرباً سـتندلع بـين مـصر والكيـان               بها بأنهم يصدرون فزاعات للمصري    

وقال إن النظام المصري السابق كان دائماً يعمل على تحقيق األمن لهذا الكيـان بـإخالء                . “اإلسرائيلي”
  .“الكويز“سيناء من السالح، ودعم اقتصاده، كما ظهر في اتفاقيتي الغاز و

بأنهـا  “ إسرائيل”انون الدولي بالجامعة األمريكية بالقاهرة، فوصف       أما الدكتور عبداهللا األشعل، أستاذ الق     
قلب المشروع الصهيوني في المنطقة، وقال إنه في الوقت الذي تعلن فيـه مـصر التزامهـا التمـسك                   

ال تحترم معاهداتها، ولكنها تنظر إلى مصالحها، ووقت أن تتـصادم تعهـداتها             “ إسرائيل”باالتفاقية، فإن   
ا يمكن أن تعصف باتفاقياتها، فضالً عما يسودها حالياً من مزاج عـصبي مـن جـراء                 بمصالحها، فإنه 

مؤكداً أن أكثر ما يـزعج الكيـان أن         . تطورات المشهد المصري بعد سقوط النظام السابق بكافة رموزه        
  .تكون مصر دولة ديمقراطية

  ٧/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  

   الإلسرائيليب بطرد السفيرتظاهرة أمام السفارة الصهيونية في مصر تطال .٤٥
ذكرت وسائل اإلعالم المصرية أن مئات من المواطنين نظموا وقفة احتجاجية أمـام الـسفارة               : القاهرة

استعداداً لمليونية  “ جمعة التمهيد ”الصهيونية بالعاصمة المصرية في القاهرة، أمس، فيما عرف بمظاهرة          
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السفير الصهيوني، واالستعداد لالنتفاضـة الفلـسطينية       مايو الحالي، للمطالبة بطرد      / أيار ١٣حاشدة في   
  .الجاري) مايو( أيار ١٥الثالثة المقررة 

وقد جاءت الوقة االحتجاجية بتنظيم من النشطاء المصريين واللجنة التحضيرية لالنتفاضـة الفلـسطينية              
  .الثالثة

يـا  : " الـسفارة، شـعارات    وردد المتظاهرون، الذين طالبوا بالرحيل الفوري للسفير الصهيوني وإخالء        
، فـى إشـارة     "الشعب يريد وقف التصدير   "، و "بكره المصري هيحفر قبرك   .. صهويني صبرك صبرك    

  .منهم للمطالبة بوقف تصدير مصر للغاز للكيان الصهوينى
، كما حـرق    "أول مطلب للجماهير حل السفارة وطرد السفير      "الشعب يريد طرد السفير، و    : "وقالوا أيضا 
  .  قرابة عشرة أعالم صهيونية أمام السفارةالمتظاهرون

 ٦/٥/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
  المصالحة الفلسطينيةبتوقيع رئيس مجلس النواب يرحب : البحرين .٤٦

رحب رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهرانـي بتوقيـع اتفاقيـة المـصالحة                : المنامة
وبقيـة  " حمـاس "وحركة المقاومـة اإلسـالمية      " فتح"الفلسطيني  الفلسطينية بين حركة التحرير الوطني      

الفصائل الفلسطينية والذي ينهي سنوات من الجمود السياسي ويسمح بإجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية              
  .وانتخاب مجلس وطني جديد

ـ                ع وأشار الظهراني، في تصريحات صحفية أذاعتها وسائل اإلعالم الرسمية في البحرين، إلـى أن توقي
وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني يعتبر أحد اهم العوامل إلنهاء االنقسام الفلسطيني بين الفصائل والقـوى               
السياسية، معتبرا أن هذه الوثيقة ستحقق الكثير من تطلعات الشعب الفلسطيني وممارسة الحياة الـسياسية               

  .بكل حرية
با من دعم القضية الفلسطينية وكل ما من شأنه         وأكد الظهراني الموقف الراسخ لمملكة البحرين قيادة وشع       

توحيد الصف ولم الشمل وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني، داعيا الشعب الفلسطيني إلى رص الـصفوف               
ووقف كافة أشكال الصدام، والتحلي بروح المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة المخططـات              

  .زعزعة األمن واالستقرار، كما قالالهادفة إلى تفريق وحدة الفلسطينيين و
 ٦/٥/٢٠١١، قدس برس

  
  المصالحة الفلسطينية تعيد خلط األوراق والحسابات األميركية: مصادر أميركية .٤٧

تعتمد واشنطن مقاربة حذرة في تعاملها مع موضوع المصالحة الفلـسطينية، إذ            :  جويس كرم  -واشنطن  
شكيل الحكومة المقبلة التي تشترط عليها قبول شـروط         تنتظر كيفية ترجمة اتفاق المصالحة إلى واقع وت       

  .اللجنة الرباعية لضمان استكمال المساعدات بحسب تشريعات الكونغرس
" خلط األوراق والحـسابات األميركيـة     "وبحسب مصادر أميركية موثوقة، أعادت المصالحة الفلسطينية        

الن االنفرادي للدولة الفلـسطينية فـي       بشكل ينقلها من السكة التي كانت تمضي فيها، وهي استباق اإلع          
المقبل بخطوات عملية بينها تقديم مرجعيات للسالم، إلى سكة أخـرى           ) سبتمبر(األمم المتحدة في أيلول     

  .تنتظر ما سيتأتى عن االتفاق الفلسطيني ووضع إطار للتعامل معه
خطـاب الـرئيس بـاراك      نقلت عن مسؤولين في اإلدارة األميركية أن        " نيويورك تايمز "وكانت صحيفة   

بسبب المـصالحة   " أرجئ"أوباما الذي كان مقرراً قبل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو،            
أسامة بن الدن الـذي     " القاعدة"الفلسطينية، والتحول في السجال السياسي األميركي بعد عملية قتل زعيم           

شكل ملح إلى خطاب عن عملية السالم في        ب األبيض   بات اليوم يتصدر النقاش، وبالتالي عدم حاجة البيت       
  .هذه المرحلة
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الى حين بلورة تفاصيل    " يمكن أن ينتظر  "وترى المصادر األميركية الموثوقة أن وضع أفكار ومرجعيات         
وتنظر واشنطن في هذا الـصدد      . اتفاق المصالحة الفلسطينية على األرض ومعرفة شكل الحكومة المقبلة        

 هو شكل الحكومة وماهية قوة حماس السياسية داخلها، وثانياً موقف هذه الحكومة من              األول: إلى عاملين 
شروط اللجنة الرباعية، التي تراها اإلدارة األميركية أمراً ضرورياً الستكمال أي مساعدات، إذ يحظـر               

 إذا  حماس، بالمساعدات إال  مع  حكومة مشاركة   " إمداد أي    ،٣٢-١١١ في إطار القانون الرقم      ،الكونغرس
  ".أمر الرئيس األميركي بذلك وطبقاً لشروط معينة، أبرزها نبذ اإلرهاب والعنف

ويحاول مراقبون أميركيون، بينهم روبرت مالي من مجموعة األزمات الدولية، التأكيـد أن التطـورات               
تجـاه   السوري با  -عن المحور اإليراني    " حماس"اإلقليمية هي التي تحرك المصالحة الفلسطينية وابتعاد        
  .مصر ودول عربية أخرى أقرب إلى قاعدتها الشعبية

ويرى مالي أن هذا التحول يستحق إعادة نظر كبيرة من اإلدارة األميركية فـي مقاربتهـا ألي حكومـة                   
" أفعال حماس فـي المرحلـة المقبلـة       "أن  " الحياة"غير أن المصادر األميركية تؤكد لـ       . فلسطينية مقبلة 

الخاصة باالعتـــــراف  " الرباعية" إذا كانت ستقبل بحكومة تلتزم شروط    وما" هي االمتحان "ستكون  
  . وباالتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف"إسرائيل"ـب

إما أن تكون حماس تتالعب سياسياً وغير جديـة بتقـديم تنـازالت             : وترى المصادر أن هناك احتمالين    
تتجه نحو إعادة تموضـع إسـتراتيجية سـتفرض         فعلية، ما سيحتم تصادماً مع األميركيين، أو أنها فعالً          

  .بالتالي إعادة حسابات أميركية
وترى مصادر ديبلوماسية أخرى في العاصمة األميركية أن السيناريو األفضل للتعايش بـين واشـنطن               
وحكومة الوحدة يكون في وزراء تكنوقراط ورئيس يحظى بسمعة دولية جيدة، وفي التزام هذه الحكومـة                

  ".يةالرباع"شروط 
٧/٥/٢٠١١الحياة، لندن،   

  
   مليون يورو مساعدة أوروبية إضافية ستُحول سريعاً إلى السلطة الفلسطينية٨٥ .٤٨

 مليـون   ٨٥أعلنت المفوضية األوروبية أنها قررت توفير رزمة مساعدات مالية إضافية بقيمـة             : القدس
 الى ان هذه الرزمـة تـأتي        ، منوهة ٢٠١١يورو إلى األراضي الفلسطينية المحتلة في إطار موازنة عام          

الجـوار  " مليون يورو وافقت المفوضية األوروبية على تخصيصه ضـمن برنـامج             ١٠٠كإضافة لمبلغ   
  ".والشراكة األوروبية

ـ       ان الرزمة المالية االضافية، ليست بجديدة وان       " األيام"وأوضح مسؤول في مكتب المفوضية االوروبية ل
هذا المبلغ ليس بجديد وانما هـو       "المقبل وبداية شهر تموز وقال      صرفها لن يتم قبل نهاية شهر حزيران        

جزء مما تم االتفاق عليه بداية العام ما بين السلطة الفلسطينية واالتحاد االوروبي في إطـار المـساهمة                  
سيبدأ صرف هذا المبلغ في نهاية شهر حزيران او بداية          "واضاف  " الدورية االوروبية للسلطة الفلسطينية   

  ".مقبلتموز ال
وشدد المسؤول على ان ال عالقة بين اإلعالن عن هذه المساعدة وبين قرار الحكومة االسرائيلية تجميـد                 
األموال المستحقة للسلطة الفلسطينية علما بأن االتحاد االوروبي كان دعا الحكومة االسرائيلية الى تحويل              

  .هذه االموال باعتبارها حقاً للفلسطينيين
من خالل قرار اليوم، تريد المفوضية أن ترسل رسالة إلى الشعب           "وبي ستيفان فويل    وقال المفوض االور  

  ".الفلسطيني بأنه يمكنهم االعتماد على دعمنا المتواصل 
٧/٥/٢٠١١األيام، رام اهللا،   
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  "إسرائيل"فرنسا تطلب توضيحات بشأن تصريحات مشعل حول  .٤٩
سة الفرنسية أن فرنسا طلبت توضـيحات مـن          أعلنت الرئا  : وكاالت - عبد الرؤوف أرناؤوط     -باريس  

الفلسطينيين بشأن التصريحات التي أدلى بها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل خالل االحتفـال               
معركتنا الوحيـدة   "والتي قال فيها أن     . بالتوقيع على اتفاق المصالحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس        

اسة الفرنسية في ختام لقاء الرئيس نيكوال ساركوزي مع رئـيس           وقال مصدر في الرئ   ". هي مع إسرائيل  
إن المسألة تكمن في معرفة إن كان يمكن استئناف عملية السالم مـع             "بنيامين نتانياهو   " إسرائيل"وزراء  

  ". حكومة تكنوقراط يرأسها عباس وتضم فتح، وحماس التي أدلت حتى اآلن بتصريحات تتطلب توضيحها
٧/٥/٢٠١١لسعودية، الوطن اون الين، ا  

  
   عدم حجب عائدات الضرائب عن الفلسطينيين"سرائيلإ"بان كي مون يناشد  .٥٠

سـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو إن علـى         قال االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون لرئيس الحكومة اإل          
ره وجاء في تـصريح اصـد      . تجنب حجب عائدات الضرائب عن السلطة الوطنية الفلسطينية        "سرائيلإ"

االمين العام بـين ان     "ن  أجراها بان مع نتنياهو     أمكتب االمين العام للمنظمة الدولية عقب محادثة هاتفية         
  ."فضل تقييمها مع مضيها قدمان ولذلك سيكون من األالوحدة الفلسطينية عملية بدأت لتوها اآل

٧/٥/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  
 واليات المتحدة يحضر لجعل زيارة نتنياهو تاريخيةاللوبي اإلسرائيلي في ال .٥١

يبذل اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة، جهوداً غير مسبوقة لجعل زيارة           :   حنان البدري  -واشنطن  
لتعـضيد  “ زيارة تاريخيـة  ”رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للواليات المتحدة نهاية هذا الشهر           

عد ثورات الربيع العربي، وأكدت مصادر في واشنطن أنه جـرى االتفـاق علـى أن                ب" إسرائيل"موقف  
أيار، حيـث   /  مايو ٢٠يستقبل الرئيس األمريكي باراك أوباما نتنياهو في المكتب البيضاوي يوم الجمعة            

  .الفلسطينية الموضوع الرئيسي في اللقاء“ اإلسرائيلية”سيكون موضوع استئناف المفاوضات 
٧/٥/٢٠١١رقة، الخليج، الشا  

  
  فريقيا ترحب باتفاق المصالحة بين فتح وحماسإجنوب السفارة الفلسطينية في  .٥٢

أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا بيانا رحبت فيه بانجاز المـصالحة              : بريتوريا
ركتـي فـتح     في الساحة الفلسطينية، بعد توقيع االتفاق النهائي بـين ح          حركتي فتح وحماس  الوطنية بين   

ان الفرصة التي التقطها شعبنا في عالم عربـي بـات           "وقال البيان    .وحماس، في القاهرة ظهر األربعاء    
التغير والتحول أبرز سماته الحالية، من خالل إنهاء االنقسام الجيوسياسي بين شقي المتاح من األصـول                

يب المصلحة الوطنية، مهما تعددت     التاريخية للوطن، تعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني، وقدرته على تغل         
  ".التباينات وتنوعت االجتهادات

وختم البيان بتأكيده أنه سيكون للمصالحة الوطنية األثر الكبير في تعزيز الموقف الـسياسي الفلـسطيني،         
  .وتمتين ودعم التوجهات الدبلوماسية الفلسطينية، سيما في مرحلة ما قبل استحقاقات أيلول
٧/٥/٢٠١١، ام اهللالحياة الجديدة، ر  

  
   قافلة بحرية دولية لفك حصار غزةونسيريمجموعة من الكنديين العرب وغير العرب  .٥٣

قرر مجموعة من الكنديين العرب وغير العرب اتخاذ خطوة عملية في محاولـة             :  خالد سالمة  –تورنتو  
كندا بالتنـسيق   لفك الحصار البحري المفروض على غزة من خالل تسيير قافلة بحرية دولية تنطلق من               

لقد تمكنا مـن    " و قال خالد معمر رئيس االتحاد العربي الكندي         . باومع عدد من المواني العالمية في أور      
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ميدان التحرير فـي    "تيمنا باسم   " التحرير"التوصل لقرار حاسم وهو شراء سفينة بحرية أطلقنا عليها اسم           
   .الذي أصبح رمزا للديمقراطية" القاهرة

لقارب الذي اشتريناه ستبحر معه عدة سفن أخرى تشكل قافلـة حيـث ستنـضم تلـك                  ا ،وأضاف معمر 
القوارب من كل من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وأيرلندة وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا واليونـان              

  .٢تركيا وبعض الدول األخرى لتشكل قافلة الحرية رقم 
٧/٥/٢٠١١، الشرق، الدوحة  

  
  رتيب األولويات اإلقليميةالمصالحة تعيد ت .٥٤

  نقوال ناصر
ومفاوضاتها يعود إلى األولوية التي منحتها حكومة دولـة االحـتالل           " عملية السالم "ليس سراً أن انهيار     

أوالً، مما حرم مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية مـن وجـود           " الخطر اإليراني "اإلسرائيلي لنزع فتيل    
بقدر ما يعود إلى تراجع إدارة باراك أوبامـا األميركيـة عـن             له في الطرف اآلخر،     " شريك تفاوضي "

بعـد أن رضـخت     " عملية السالم في الشرق األوسـط     "األولوية التي منحتها في مستهل واليتها لرعاية        
لترتيب األولويات اإلسرائيلي، مما جرد الراعي األميركي للعملية من أي صدقية متبقية له في رعايتهـا،            

حرير إلى البحث خارج مسار المفاوضات الثنائية عما يعيد قضية إنهاء االحتالل كبند             ومما دفع منظمة الت   
أول في األولويات اإلقليمية للمجتمع الدولي، وكانت المصالحة الفلسطينية تمهيدا إلنهاء االنقسام الـوطني         

  . قوة دفع جديدة في االتجاه ذاته
 اإلسرائيلية التي جهدت من أجل إنشاء جبهة        -ركية  فبعد أن كاد الوضع العربي يستكين لإلمالءات األمي       

العرب لخدمة األولوية اإلسرائيلية ضد إيران، فعمقت بذلك الخالفات العربية حد           " المعتدلين"مع ما أسمته    
االنقسام، الذي انعكس بدوره تعميقاً لالنقسام الفلسطيني حال دون إنهائه طوال السنوات األربع الماضية،              

فأسقط نظامين في تونس ومصر كان الثاني منهما بخاصة ركنـا أساسـيا             " عوب العربية ربيع الش "أطل  
لالنقسامين العربي وبالتالي الفلسطيني، ليعيد ترتيب األولويات اإلقليمية، وليعيد بخاصة التأكيد علـى أن              

  . الحل العادل لقضية فلسطين وشعبها سوف يظل األولوية األولى لعرب اإلقليم ومسلميه
الواضح أن المصالحة الفلسطينية إن نفذ اتفاقها ليتوج بوحـدة وطنيـة فإنهـا سـتفرض القـضية                  ومن  

الفلسطينية كبند أول على جدول األعمال اإلقليمي بالمجتمع الدولي أو بدونـه، وبالتفـاوض أو بدونـه،                 
نيـة، بعـد أن     وبالمقاومة السلمية أو غير السلمية أو بدونها، وبكل الخيارات التي تفتحها الوحـدة الوط             

، وأثبتت فشل كـل     "معتدل"و" إرهابي"أسقطت المصالحة شروط الرباعية، وتقسيم الشعب الفلسطيني إلى         
السياسات التي حاولت عزل الفصائل المقاومة وحصارها واجتثاثها وحولتها إلى شريك ال غنى عنه فـي     

  .  حتى المفاوض نفسه اإلسرائيلي-صنع القرار الوطني بعد أن طال العزل والحصار األميركي 
وراعيها األميركي باستعادة مـصر لقرارهـا       " فوجئت"والهستيريا التي أصابت قادة دولة االحتالل التي        

الوطني الذي أنجز المصالحة الفلسطينية، فدفعتهم إلى التهديد بضم األراضي الفلسطينية المحتلـة عـام               
، والحملة الدبلوماسية الواسعة    "رهاب من جذوره  الجتثاث اإل "، والتهديد باجتياح قطاع غزة مجدداً       ١٩٦٧

بالتوجه إلـى  " الثنائية"والمكثفة التي تشنها دولة االحتالل ضد الخروج الفلسطيني على مسار المفاوضات           
" الـسالم "المجتمع الدولي وضد أي حكومة وحدة وطنية تـتمخض عـن المـصالحة، وتباكيهـا علـى          

تفاوضية جديدة تقطع الطريق على المـسار       " ألعاب"لها لطرح   ومفاوضاته، والحث األميركي واألوروبي     
خطـأ  "األميركية واإلسرائيلية و  " تجاوزاً للخطوط الحمراء  "الفلسطيني الجديد تمهيداً إلجهاضه، باعتباره      

كما قال رئيسها شمعون بيريس، إنما هي جميعها وغيرها مؤشرات إلى أن المصالحة الفلـسطينية               " مميتا
  . عال ترتيب األولويات اإلسرائيلية واإلقليميةقد بدأت تعيد ف
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حيث يذيب  .. تتقوض اآلن   ) في الشرق األوسط  (األساسات القائمة منذ مدة طويلة لالستقرار اإلقليمي        "إن  
ومصر .. القادة الفلسطينيون فرصة عمرها عقدان من الزمن للدخول في مفاوضات مباشرة وجهاً لوجه              

يمكن أن تجد نفـسها  "أن دولة االحتالل اإلسرائيلي  " والنتيجة.. في طهران   قد اعترفت بحكومة آيات اهللا      
من الناحية الجيوستراتيجية عائدة إلى ما كانت عليه في عقدي الخمـسينيات والـستينيات مـن القـرن                  

، كما كتب السفير األميركي السابق لدى األمم المتحدة، جون بولتون، في الواشنطن تايمز يـوم                "العشرين
  . ثاء الماضيالثال

ودون االنتقاص من أهمية استنتاج كثير من المحللين بأن المصالحة الفلسطينية التي رعت مصر االحتفال               
كـانون الثـاني التـي     /  يناير ٢٥لثورة  " اإلنجاز األول "بإبرامها في القاهرة يوم األربعاء الماضي كانت        

 -ن التزامه بإمالءات األجندة األميركيـة       أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك بعد ثالثين عاما م         
اإلسرائيلية اإلقليمية على حساب السيادة المصرية والمصلحة العربية والقضية الفلسطينية على حد سواء،             
فإنه ال يمكن االنتقاص كذلك من حقيقة أن تحدي نظامه النتماء مـصر العربـي ومـصادرته لـدورها                   

لمركز منها قضية فلسطين واحتاللها هـي حقيقـة كانـت مـن             المحوري كرافعة للقضايا العربية وفي ا     
الـذي فرضـته    " االستقرار األميركـي  "العوامل الحاسمة في اندالع الثورة، التي تهز حالياً أسس نظام           
  . الواليات المتحدة على المنطقة فصادرت إرادتها الوطنية والعربية

الفلسطينية هذه المرة يكمن فـي اسـتقاللية        ومن المؤكد أن السر في نجاح الرعاية المصرية للمصالحة          
األميركيين واإلسرائيليين لنظام مبـارك،     " شركاء السالم "المبادرة المصرية عن الرجوع إلى التشاور مع        

التي أصابت الشريكين بعد اإلعالن عن نجاح المبادرة األسبوع قبل الماضي، بقـدر             " المفاجأة"مما يفسر   
ليتها للتشاور في المقابل مع إيران وسوريا اللتين يصنفهما الـشريكان           ما يكمن في ممارسة مصر الستقال     

، ليهاتف وزير الخارجية المصري نبيل العربي نظيره اإليراني علي أكبر صـالحي             "محور الشر "ضمن  
يوم الثالثاء الماضي وليزور مدير المخابرات العامة المصرية اللواء مراد محمد موافي دمشق مـؤخراً               

ومصر لم تفعل أكثر مما فعلتـه       . حة ضمن مسائل أخرى تتعلق بالتنسيق الثنائي مع سوريا        بشأن المصال 
تركيا في عهد طيب رجب أردوغان من التوجه نحو تطبيع وموازنة عالقاتها اإلقليميـة التـي تمليهـا                  
المصلحة الوطنية دون إمالءات خارجية، لكنها لم تعد إلى قيادة العرب مـن أجـل الوحـدة والتحـرر                   

  . الستقالل كما كانت في عهد جمال عبد الناصروا
الفضائية جزءاً من الحقيقة عندما كتـب يقـول فـي           " العربية"لقد المس عبد الرحمن الراشد مدير قناة        

الخالفات بين القادة الفلسطينيين دائماً كانت من عالمات االختالف بين الحكومـات            "األسبوع الماضي إن    
، لكنه أغفل استكمال قول الحقيقة عندما لم يـذكر          "ين غزة ورام اهللا أخطرها    العربية، واالنشقاق األخير ب   

بأن هيمنة األجندة األميركية على األجندة العربية، وهيمنة األجندة اإلسرائيلية علـى جـدول األعمـال                
، وأن مـصر عنـدما      "الخالفات بين الحكومات العربيـة    "األميركي في المنطقة، هما السبب الرئيس في        

أن تمارس قرارها السيادي كان ال بد وأن يسقط الحظر األميركي على دورها العربي، وبخاصة               قررت  
الفلسطيني، ليسقط معه الحصار المصري على قطاع غزة، والحظر الذي كان يفرضه نظام مبارك على               
 حرية حركة القادة السياسيين لفصائل المقاومة في القطاع، واالنحياز المصري الـسابق ألحـد طرفـي               

االنقسام الفلسطيني، والتطوع المجاني لاللتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وهـي شـروط لدولـة               
االحتالل اإلسرائيلي في األساس، كمرجعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وليصبح الطريـق بـسقوطها             

  . ممهداً إلنهاء االنقسام الفلسطيني
سطيني من الهيمنة األميركية سوف يساهم بدوره في إنهاء         ومن المؤكد أن تحرر القرارين المصري والفل      

االنقسام العربي واإلقليمي ويعيد ترتيب األولويات اإلقليمية حسب أهميتها بالنسبة لشعوب المنطقة، وفي             
رأس أولويات شعوب المنطقة منح عرب فلسطين حقهم في تقرير المصير وإنهاء االحتالل اإلسـرائيلي               

 -الذين شردهم هذا االحتالل إليه، ال بحسب أهميتهـا لالسـتراتيجية األميركيـة              لوطنهم، وعودة أهله    
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ـ            فيهـا بحجـة    " تغيير النظام "اإلسرائيلية في المنطقة التي تضع في رأس أولوياتها احتواء إيران تمهيدا ل
ج برنامجها النووي الوليد، الذي لم يشب عن الطوق سلمياً بعد خشية أن ينجح في التطـور إلـى برنـام       

عسكري يعادل القوة النووية اإلسرائيلية التي بدأت تشيخ، كما يستدل من التحذيرات المتزايدة مؤخراً من               
مخاطر استهالك عمر مفاعل ديمونا النووي، بعد وأد أجنة معادالت عربية مأمولة لهـا فـي العـراق                  

  . وسوريا وليبيا
اني أميركياً وإسرائيلياً يستخدم كفزاعـة      اإلير" الخطر النووي "ومن الواضح لشعوب المنطقة أن تضخيم       

لتوسيع شقة الخالفات العربية اإليرانية، وبخاصة في العراق، والخالفـات بـين إيـران وبـين الـدول                  
اإلسالمية، وبخاصة في أفغانستان، حيث تتقاطع المصالح اإليرانية واألميركية في هذين البلدين، مـع أن               

ي والوجود العسكري األميركي في المنطقة، احـتالالً أو قواعـد أو            الهيمنة األميركية على القرار العرب    
تسهيالت عسكرية، سوف تظل عامالً حاسماً في تأجيج هذه الخالفات طالما ظلت إيران مستهدفة أميركياً               
وإسرائيلياً ينفخ في رماد هذه الخالفات كلما تكاد نارها تنطفئ، ويمنح إليران مسوغا لعـدم ثقتهـا فـي                   

 العربية بأن األرض العربية لن تستخدم للعدوان عليها، بينما استخدمت التسهيالت األميركيـة              التأكيدات
  . فوق هذه األرض وفي أجوائها ومياهها اإلقليمية الحتالل بلد عربي شقيق في العراق

  ٦/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  المصالحة الوطنية والمسؤولية الفلسطينية .٥٥

  محمد السعيد ادريس
اب كثيرة حالت، طيلة السنوات الماضية، ليس فقط دون تحقيق المصالحة الوطنية الفلـسطينية، بـل                أسب

 الفلسطيني، والتآمر على خيار المقاومـة واالستـسالم لـوهم           -كانت وراء تفجير الصراع الفلسطيني      
وإكساب “ ئيليةاإلسرا”التسوية كعملية استهدفت، باألساس، إطالق العنان لمشروعات االستيطان والتهويد          

في العودة إلى أرض اآلباء     “ الحلم الفلسطيني ”الشرعية الدولية واإلقليمية، وإنهاء     “ الدولة اليهودية ”هدف  
  .واسترداد الوطن السليب

واألمريكيـة  “ اإلسرائيلية”أسباب دولية وأخرى إقليمية لعبت أدواراً أساسية، كان أبرزها بالطبع األدوار            
مات الصهيونية، لكن يبقى سببان ال يقالن أهمية في عرقلة بـل ومنـع تحقيـق                إضافة إلى أدوار المنظ   

  .الوحدة الفلسطينية هما السبب الفلسطيني والسبب العربي
في مرحلة من المراحل كان الحديث عن المصالحة الوطنية الفلسطينية يبدو حديثاً فارغاً من المعاني، أو                

نقسام والصراع بين الفصائل حول قضايا حيوية واسـتراتيجية         وبال منطق إزاء حالة اال    “ بال طعم ”حديثاً  
فلسطينية تتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني، هذه الصراعات نالت كثيراً من مكانة هذه القـضايا وأدت               
إلى تآكل فرص تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وبات مستحيالً أن يتحدث أحد عن مـصالحة فـي                 

   نوع من يتصالح مع من؟ وحول ماذا؟ وكيف؟غياب إجابات عن أسئلة من
غياب االجابة عن تلك األسئلة كان محصلة منطقية لتقصير الفلسطينيين بحق أنفسهم وبحق ثوابتهم، وهو               
التقصير الذي شجع الكثيرين على التجرؤ على هذه الثوابت في الجانب العربي  الـذي كـان بعـضه،                   

بسبب أجندات خاصة بكـل طـرف       “ ة القضية الفلسطينية  مركزي”لألسف، مهيًأ لالنقضاض بقسوة على      
عربي، بعضها له عالقة مباشرة باألوضاع الداخلية في كل دولة، وبعضها اآلخر لـه عالقـة بخـرائط                  
تحالفات وصراعات كل دولة، فليس صحيحاً أن كل العرب خاضوا صـراعاً حقيقيـاً ضـد المـشروع                  

بـالمعنى  “ إسـرائيلياً  ”-العالم شهد صراعاً عربيـاً      الصهيوني ودولته في فلسطين، وليس صحيحاً أن        
لكن الصحيح أن أطرافاً عربية وقوى سياسية ومنظمات حكومية وغيـر حكوميـة،             . الحقيقي للصراع   

خاضت مثل هذا الصراع، ولكن لفترات محددة من تاريخها، ولكن الصحيح أيضاً  أن دوالً عربية وقوى                 
حكومية لم تكن طرفاً في هذا الصراع،  بل إن بعـضها كـان              سياسية عربية ومنظمات حكومية وغير      
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واالنخراط في سياسات أمريكية تـؤدي      “ إسرائيل”يعمل في الجانب اآلخر، أي جانب تمييع الصراع مع          
  .“اإلسرائيلي”في النهاية إلى تثبيت وجود الكيان 

 خروجـاً   ١٩٧٩هيوني عـام    لقد كان توقيع نظام أنور السادات في مصر التفاقية السالم مع الكيان الص            
صارخاً، بل وفاجراً، على ثوابت السياسة الوطنية المصرية كما تأسست طيلة العهد الناصري، لكن هناك               
من سبقوا مصر بسنوات طويلة في التحرر من أعباء وأثقال القضية الفلسطينية، ومن انحازوا إلى جانب                

، وإفشال المشروع الفلسطيني، وهناك مـن       “لياإلسرائي”سياسات أمريكية كانت محصلتها دعم المشروع       
تورطوا في أدوار والتزموا بسياسات أعاقت بل وحالت دون إنجاز مشروع عربي للصراع ضد الكيـان                
الصهيوني، هناك من تحالفوا مع األمريكيين إلسقاط النظام الثوري في مصر خشية علـى مـواقعهم أو                 

حقائق هذه األدوار عاجالً أم آجالً، لكنها كانت، وقبـل  استجابة لمطالب أمريكية مباشرة، وسوف تنكشف      
توقيع نظام أنور السادات على معاهدة السالم مع الكيان الصهيوني تـؤدي خفيـة ودون تجـرؤ علـى                   
المجاهرة بها، لكن توقيع مصر على تلك المعاهدة أعطى الكثير من األطراف العربية كي تتجـرأ علـى                  

يار السالم، ومحاصرة تيار المقاومة، ثم إعالن االلتزام رسمياً ومنذ          المجاهرة في صورة دعم ما يسمى ت      
 بالسالم كخيار عربي وحيد ليس إلدارة الصراع مع الكيان الصهيوني ولكن إلدارة ما يعرف               ١٩٨٢عام  
حتى انتهى األمر بعد االنقسام الفلسطيني  الفلسطيني وخروج الـسلطة          “ النزاع الفلسطيني  اإلسرائيلي   “ب

أي نزاع حركـة المقاومـة اإلسـالمية        . ““اإلسرائيلي”الحمساوي    ”ع غزة للحديث عن النزاع      من قطا 
  .مع الكيان الصهيوني“ حماس”

 ينـاير  - ٢٠٠٨ديسمبر (اإلجرامي على قطاع غزة  “ اإلسرائيلي”لقد كان االنقسام العربي حول العدوان       
طينية، وكان تورط نظام حسني مبارك في       إعالناً صارخاً ومفضوحاً للعبث العربي بالقضية الفلس      ) ٢٠٠٩

  .فرض الحصار على قطاع غزة تأكيداً لهذا العبث
العربي، الداعم لمشروع التـسوية،     “ محور االعتدال ”غياب نظام مبارك وسقوطه أدى إلى زلزلة تماسك         

ع حركـة   وجاءت أحداث سوريا وسيناريوهاتها الغامضة لتض     . وكان هذا تحدياً هائالً للسلطة الفلسطينية       
وغيرها من المنظمات الموجودة بقياداتها في دمشق أمام تحد تاريخي، تضاعف مع إدراك كـل               “ حماس”

  .هؤالء للصعوبات الداخلية واإلقليمية التي تواجه الحليف أو الصديق اإليراني
ـ  “حمـاس “السلطة و : الثورة العربية فجرت ضغوطاً ال يستهان بها على طرفي النزاع الفلسطيني           ا ، لكنه

فمصر التي دانت، بعد ثورتهـا، سياسـة        . وفرت أيضاً فرصاً جديدة لمستقبل جديد من الوفاق الوطني          
فرض الحصار على قطاع غزة، وبدأت في تحرير إرادتها الوطنية والتخلص مـن أعبـاء االلتزامـات                 

ة الوطنية الفلسطينية،   للوحد“ مالذاً آمناً ”عادت لتكون   “ اإلسرائيليين“السابقة لنظام مبارك مع األمريكيين و     
والمصالحة التي جرى توقيعها يوم األربعاء الماضي هي ثمرة من ثمرات هذا التحول الجديد في السياسة                

  .المصرية
هذا التحول المصري يواجه تحديات داخلية وأخرى عربية وإقليمية ناهيك عن الضغوط الدولية وخاصة              

“ االعتـدال ” دورها القيادي وإبقائها ضمن دائرة       األمريكية بهدف محاصرة فرض عودة مصر إلى تولي       
  .التي ال تعني في التحليل األخير إال أن تكون ضمن المشروع األمريكي

مصر التي تموج باألحداث الداخلية والتنافس بل والصراع الداخلي لم تحسم خياراتها بعد ولن يحدث هذا                
ستور جديد يجري الحوار حوله، وبعد االنتهـاء        إال بعد االنتهاء من صياغة نظامها السياسي الجديد في د         

من االنتخابات التشريعية والرئاسية وإلى أن يحدث هذا كله سيبقى في مصر من يحاربون عودتها إلـى                 
  .عروبتها أو أن تبقى كما كانت في عهدي السادات ومبارك 

ـ              ال أو تجاهـل ألدوار     أن التعويل الفلسطيني على نجاح المصالحة يجب أن يبقى فلسطينياً من دون إهم
عربية لها احترامها وتقديرها، فالمسؤولية ستبقى أوالً وأخيراً فلسطينية، والرهان سيبقى دائماً فلـسطينياً،      
ونجاح هذا الرهان هو وحده الكفيل ليس فقط بإنجاح المصالحة وتجديد المشروع الـوطني بـل وبـدعم                  



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                     ٢١٣٨:         العدد       ٧/٥/٢٠١١ السبت :التاريخ

ريق مواجهة كـل محـاوالت العبـث بفلـسطين          التيار العروبي داخل الثورات العربية، وهذا وحده ط       
  .ومشروعها الوطني

  ٧/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  المصالحة الفلسطينية بين القناعة والضرورة .٥٦

  طالل عوكل
فجأة بدون مقدمات أو مؤشرات واضحة، تبدأ رحلة العودة عن حالة االنقسام الخطير الذي ميز الوضـع                 

ينيون وداروا على أكثر من طاولة حوار، فلسطينية أو مـصرية           لف الفلسط . الفلسطيني منذ أربع سنوات   
مرات، وسورية أو تركية، لكنهم عادوا من حيث بدأوا، إلى القاهرة التي إن لم تنجح في رأب الـصراع                   

  .الفلسطيني فإن من غير الممكن لغيرها من العواصم أن تنجح
سة حوار واحدة، كما قال القيـادي فـي         على مقربة من ميدان التحرير الشهير وسط القاهرة، وخالل جل         

حركة حماس الدكتور محمود الزهار، وقع وفدي الحركتين المتصارعتين فـتح وحمـاس، وبـاألحرف               
األولى على اتفاق المصالحة الذي يشمل الوثيقة المصرية، وملحق يتـضمن تفاهمـات إضـافية تعـالج                 

 وخالل األسبوع التالي تم التوقيـع علـى         التحفظات التي سبق أن عطلت التوقيع على الوثيقة المصرية،        
  .االتفاق في مشهد احتفالي

إسرائيل لم تتأخر في ردها وتعليقها على خبر توقيع االتفاق، الذي سيضع حداً لالنقسام الفلسطيني الـذي                 
سبق للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أن وصفه على أنه ربما اإلنجاز األهم إلسـرائيل منـذ سـنوات                 

  .طويلة
نياهو عاد ليطرح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخيار اآلثم، فإما السالم مع إسرائيل وإمـا                نتا

مع حماس، فيرد عليه عباس بما مضمونه أن من يخسر شعبه ال يمكن له أن يربح اآلخرين، وبأن على                   
  .رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن يختار بين السالم العادل وبين االستيطان

صدر عن نتانياهو أو ما صدر عن وزير خارجيته المأفون المتطرف أفيغدور ليبرمان الـذي               وسواء ما   
أطلق تهديدات صعبة، فإن التصعيد والغضب اإلسرائيلي يؤكد ما درجت كل األوساط الفلسطينية علـى               
 القيادات الفلسطينية منه، وهو أن استمرار االنقسام هو مصلحة إسرائيلية خالـصة، واسـتمراره دمـار               

  .للقضية الفلسطينية وأهلها حاضراً ومستقبالً
وإلى جانب إسرائيل، كان من الطبيعي أن ال يروق االتفاق الفلسطيني لإلدارة األميركية التي دخلت منـذ          
بعض الوقت مناخات االنتخابات الرئاسية التي ستتم في نهاية العام المقبل، مما يعني أنـه ال يمكـن ألي          

وقف إيجابي واحد يصدر عن هذه اإلدارة لصالح الفلسطينيين إن كـان هـذا              فلسطيني أن يراهن على م    
الموقف سيزعج إسرائيل ويستفز اللوبي األميركي اليهودي، الذي يحوز على إمكانية واضحة في التأثير              

  .على االنتخابات
ط واشنطن وصفت حركة حماس باإلرهابية، وطالبت أي حكومة فلسطينية يجري تشكيلها بالتزام شـرو             
  .الرباعية، وهي االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ ما يسمى باإلرهاب، والتقيد باالتفاقيات السابقة

اإلدارة األميركية تعرف تماماً بأن الحكومة التي اتفق الفلسطينيون علـى تـشكيلها، سـتكون حكومـة                 
والخيارات السياسية، التي ستظل    تكنوقراط، وبأنها ليست المعنية برسم السياسات العامة، واالستراتيجيات         

من صالحية الرئيس ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنها أي اإلدارة األميركية، تـسجل موقفـاً               
يعبر عن عدم ارتياحها التفاق المصالحة الفلسطينية طالما أنه يزعج إسرائيل، ويقدم لها ذريعة في تبرير                

  .الدولية الساعية لدفع عملية السالم والمفاوضاتمسؤوليتها عن إفشال الجهود األميركية و
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والسؤال هو، إذا كانت المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة، تشكل سبباً أو ذريعـة، الرتـداد أميركـا              
وإسرائيل، فهل نجحت الجهود األميركية والدولية في دفع عملية السالم، خالل سنتين ونصف منذ اعتالء               

   الحكم، فيما كانت الساحة الفلسطينية تشهد انقساماً خطيراً؟الرئيس باراك أوباما سدت
إن المصالحة الفلسطينية بحد ذاتها تعني أن الفلسطينيين يأسوا من إمكانية استئناف المفاوضـات ومـن                
إمكانية إنجاح عملية السالم، وأن أكثرهم اعتداالً، توقف عن المراهنة على تغيير إيجابي فـي الـسياسة                 

  .واألميركية، يسمح فيما تبقى من وقت على االنتخابات الرئاسية األميركية بتحقيق اتفاق سالماإلسرائيلية 
ولكن لماذا نجح فريقا فتح وحماس في تحقيق االتفاق بهذه السرعة؟ هل يعود األمر إلى تغييـر ذاتـي،                   

كمـت مرحلـة    يتصل بتوفر قناعات وإرادات جديدة تتطلب تجاوز البرامج والتطلعات الفصائلية التي ح           
  االنقسام؟

من الواضح أن ثمة قرارات أولية مختلفة قد وقعت على المستويات القيادية، عكست فهماً مختلفاً لطبيعة                 
التغيرات الجارية والمرتقبة في األوضاع العربية المحيطة، وتأثيراتها على الوضع الفلـسطيني برمتـه،              

  .وعلى التطلعات والمراهنات الفصائلية
لدت الثورات العربية ظروفاً فلسطينية شعبية، تستلهم روح تلك الثورات والقـائمين عليهـا،              لقد و : أوالً

ودفعت الشباب الفلسطيني وفئات واسعة، إلى تشكيل جماعات ضغط فاعلة ومتزايدة االتساع والتـأثير،              
لشعبي في  مما يترك مخاوف حقيقية لدى طرفي الحكم المنقسم في غزة ورام اهللا، من أن ينفجر الخزان ا                

  .وجه الطرفين، خصوصاً وأن كل طرف منهما يعمل ضد الطرف اآلخر
تفكك محور الممانعة العربية، وضعف المراهنين عليه، خصوصاً ما يتصل بـالتطورات الـصعبة              : ثانياً

  .التي تشهدها سوريا، وأثر ذلك على طرفي االنقسام الفلسطيني
لى فك الحصار على قطاع غزة، وفتح معبـر رفـح           توقف المراهنة على موقف مصري، يؤدي إ      : ثالثاً

الحدودي وتغيير جذري إيجابي في العالقات بين مصر في عهد الثورة وقطاع غزة يرافقه تغيير سـلبي                 
  .في عالقة مصر بالسلطة

لقد أكد المصريون مجدداً أنهم لن يسمحوا بإنجاح الهدف اإلسرائيلي الذي يسعى لدفع قطاع غـزة فـي                  
زل وفصل القطاع عن الضفة الغربية والقدس، وبالتالي فإن تغيير الموقف المـصري  أحضان مصر، ولع  

في هذا اإلطار أيضاً فإن التغييرات التي وقعت حتى اآلن في عـدد             . يتطلب تحقيق المصالحة الفلسطينية   
جاح من الدول العربية تدعو لالستنتاج بأن هذه التغييرات ال تلبي طموح بعض المراهنين على إمكانية ن               

اإلسالم السياسي في تسلم الحكم في أي من الدول العربية، وأن المتاح فقط هـو مـساهمة أكبـر لهـذه                     
  .الجماعات في الحكم انطالقاً من مبدأ الشراكة السياسية، واالنفتاح الديمقراطي

يتطلع الرئيس محمود عباس إلى إمكانية تحقيق إنجاز سياسي تاريخي، بالحصول فـي سـبتمبر               : رابعاً
المقبل على موافقة الجمعية العمومية لألمم المتحدة بأغلبية كاسحة، على حق الفلسطينيين بإقامة دولـتهم               

  .١٩٦٧؟على حدود الرابع من حزيران 
يتطلب تحقيق هذا اإلنجاز السياسي، تجاوز عقبة االنقسام الذي في حال استمراره يوفر ذريعـة للـدول                 

 سبباً إلثارة أسئلة حول شرعية التمثيل الفلسطيني ومـدى واقعيـة            المترددة في أن تأخذ من هذا االنقسام      
  .هدف الدولة الفلسطينية

على كل حال، التوقيع على اتفاق المصالحة مجرد بداية في رحلة العودة الطويلة والشاقة نحـو الوحـدة                  
فـي تجـاوز   وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة، فإن كان الفلسطينيون قد نجحـوا       

المؤثرات اإلقليمية والدولية، فإن عليهم أن يتجاوزوا أيضاً تردد إراداتهم والكثير من التعقيدات الداخليـة               
  .من أجل اختصار الزمن والجهد والثمن لتحقيق النجاح

 ٧/٥/٢٠١١، البيان، دبي
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  :كاريكاتير .٥٧
  

  
   ٦/٥/٢٠١١ الخليج، الشارقة،                                          


