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  واالعتقاالت تتنافى مع روح المصالحة... قرارات حماس ستتخذ بالتوافق مع الفصائل: مشعل .1

 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد       ، أن القاهرة من   7/5/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم  نشر  
محور المانعة ومحور االعتدال في العالم العربي،  داعيا إلى محـور             من جدلية    جإلى الخرو  مشعل دعا 

وقال مـشعل    .عربي جديد يدعم المقاومة والممانعة، وفي ذات الوقت يتبنى االعتدال اإليجابي والمنطقي           
نحن واإلخـوة   : "7/5خالل لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية وممثلي الصحف العربية في القاهرة            
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حرص "وأضاف مشعل بأن ثم      ".ا من بعضنا، وخرجنا جميعا منتصرين في هذه المصالحة        في فتح اقتربن  
متبادل من الجميع يحول دون العودة إلى الوراء ويسهم في تنفيذ االتفاق، ويحدده سلوك حمـاس وفـتح                  

 ، مشيرا إلى أن القاهرة تشكّل     "معا، إضافة استمرار الدور المصري والعربي في رعاية تطبيق المصالحة         
  .اآلن فريقا مصريا وعربيا لرعاية تطبيق االتفاق

وردا على سؤال توقع رد الفعل الصهيوني على المصالحة واحتمالية تنفيذ اغتيـاالت بحـق القيـادات                 
الفلسطينية، قال مشعل إن االحتالل الصهيوني قد يفعـل أي شـيء لخلـط األوراق وإربـاك الـساحة                   

  ".فكل شيء متوقع من عدونا"الفلسطينية، 
 كانت حماس ستشارك في االنتخابات الرئاسية المتفـق عليهـا، وطـرح             إذاوبشأن المرحلة المقبلة وما     

  ".هذا سابق ألوانه ولم نبحث هذا األمر في أطرنا القيادية"مشرح لها للرئاسة، قال مشعل إن 
قاء، وحـول   المعتقلون السياسيون في الضفة واستمرار اعتقاالتهم، شأن طرقه أكثر من صحفي خالل الل            

االعتقاالت واالستدعاءات في الضفة تتنافى مع روح المصالحة، فـالبعض غيـر            : "هذا األمر قال مشعل   
  ".مسرور بالمصالحة، وهو أمر غير مقبول ولن نقبل بالخطأ

وعما إذا كان سيزور قطاع غزة، في ظل أجواء المصالحة، قال مشعل هذا أمر سابق ألوانـه، ولكنـي                   
  ".ة غزة في الوقت المناسب لزيار شوقاًأتطلع

 القـرارات الـسياسية والنـضالية       أنخالد مشعل أكد    ، أن   غزة من   8/5/2011الحياة، لندن،   وأضافت  
 والى الرئيس محمود    إليهللحركة ستتخذ بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، في وقت وجهت حماس الدعوة            

 عباس خالل   إلىات في المدينة رمم ويسلم       منزل الرئيس الراحل ياسر عرف     أنعباس لزيارة غزة، معلنة     
 بعد توقيع اتفاق المـصالحة      "وول ستريت جورنال  " معه صحيفة    أجرتهاوقال مشعل في مقابلة      .الزيارة

، بما فيها متى وكيف يستخدم العنف، سيتم        "إسرائيل" القرارات المتعلقة بسبل النضال ضد       أنفي القاهرة،   
 عملية المقاومة، وأي    إدارةكيفية  " قرارات من قبيل     أن وأوضح. فلسطينيةاتخاذها بالتوافق مع الفصائل ال    

. " نتفق عليها كفلـسطينيين  أن النار، يجب    إطالق، ومتى نصعد ومتى نوقف      أهدافنا لتحقيق   أفضلالطرق  
 الـداخلي،   واألمـن ، والحكم المحلي، والشأن الخـارجي،       إسرائيلالمفاوضات مع   " قرارات   أن وأضاف

ويعنـي  . األخرى ستتخذ بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية       "إسرائيل" ضد   "غيرها من األنشطة  والمقاومة و 
 مشعل تمسك   أن  من رغمال  على  من دون موافقة عباس،    "إسرائيل" حماس لن تشن هجمات على       أنذلك  

  ."إسرائيل"في المقابلة بشدة بحق حماس في الكفاح المسلح ضد 
  

  ة الفلتان طويت غزة بدأت وصفحإعمارعملية : هنية .2
أكد  رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، أن مرحلة إعادة إعمار ما دمره االحتالل خالل : غزة

العدوان على غزة بدأت بالفعل ، مشدداً على أن صفحة الفلتان األمني طويت بشكل نهائي، ولن تعود 
لتخصصي في بلدة بيت حانون شمال وقال هنية في كلمة له خالل افتتاح مستشفى الشوا ا .بأي شكل كان

، وبمشاركة عدد من الوزراء ونواب المجلس IHHقطاع غزة، بتمويل من مؤسسة اإلغاثة التركية 
يمكننا أن نؤكد ألبناء شعبنا أن مرحلة إعادة اإلعمار بدأت فعليا وعمليا، ومنذ فترة كانت "التشريعي، 

د من المشاريع المتصلة بالحكومة والشعب بوادرها وظهرت على أكثر من مستوى، وهناك العدي
 مليون دوالر وصلت من بعض المتبرعين، مبينًا أنه تم 30وأوضح أنه تم رصد  ".والمواطن الفلسطيني
وبين أن الحكومة ستواصل في تنفيذها للمشروع، وأنها ستدعو أي حكومة قادمة  .تنفيذ المرحلة األولى
في هذه األيام نهضة شاملة من خالل تنفيذ مشاريع خصص لها  إلى أن غزة تشهد لمواصلة ذلك، الفتاً
بدأت وزارة األشغال في تنفيذ وإقامة مناطق سكنية كاملة تمنح للسكان "وأضاف  .مليون دوالر شهريا

وفق ترتيبات وإجراءات معينة، ونفذنا المرحلة األولى في منطقة اإلسراء جنوب غزة والتي خصص لها 
 منها 400نواصل في توزيع القطع في جنوب ووسط وشمال غزة بعد توزيع س"وتابع  ". دونم1800
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حسب الشروط التي وضعتها الوزارة، حتى ال تبقى هذه المساحات المفتوحة رهنًا لتصرف االحتالل 
  .والقدرة على االقتحام بسبب تركها فارغة

صصة شهريا هي من عوائد وتطرق إلى عوائد الضرائب في قطاع غزة، الفتاً إلى أن هذه األموال المخ
الضرائب والتي تجبى من الوقود والدخان وغيرها من قبل الحكومة، مؤكدا على أن هذه الضرائب ال 

وأشار إلى أنه تم االتفاق مع الحكومة ، تدخل إلى ميزانيات رواتب الحكومة إنما تخصص لتنفيذ المشاريع
ركة مع دولة قطر، وسيكون ذلك في أقرب وقت المصرية أن يكون إعادة اإلعمار أولى أجنداتها المشت

 مليون دوالر إلعادة 137ولفت إلى أن الحكومة تلقت التزاما من البنك اإلسالمي بجدة لتقديم  .ممكن
اإلعمار، مبينًا أنها ستصرف خالل األربع شهور القادمة وستكون على البنية التحتية والصرف الصحي 

  .ومشاريع لوزارة الصحة وغيرها
  7/5/2011ركز الفلسطيني لإلعالم، الم

  
   لالعتراف بالدولة الفلسطينيةعلى التوجه إلى مجلس األمنالسلطة تؤكد تصميمها  .3

أكدت السلطة الفلسطينية تصميمها على التوجه إلى مجلس األمن الدولي للحصول على : وكاالت
لقيادة الفلسطينية ستتوجه إلى ، إن اأمساالعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال المفاوض صائب عريقات، 

 يوماً من انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في 35مجلس األمن لالعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل 
 يوماً 35سنذهب قبل "وقال أمام عشرات الفلسطينيين الالجئين في مخيم االمعري . سبتمر المقبل /أيلول

" . 1967 للحصول على اعتراف بدولة فلسطين على حدود ناألممن انعقاد الجمعية العامة إلى مجلس 
وأعرب عن أمله بأن ". مجلس األمن سيدرس الطلب ومن ثم يحيل توصيته إلى الجمعية العامة"وتابع 

وقال .  المتحدة على هذا الطلب، بما فيها الواليات المتحدةلألممتصوت أغلبية الدول في الجمعية العامة 
على " الفيتو" تدرس جميع االحتماالت، ومنها أن تشهر الواليات المتحدة حق النقض إن القيادة الفلسطينية

نفرض أن الواليات المتحدة األمريكية استخدمت الفيتو، فإننا حينها سنقدم حاالت دولية "وأضاف  .القرار
بر قرارات  الذي أنشأ االتحاد الدولي من أجل السالم، والذي يعت377تم االعتراف بها من خالل القرار 

نحن ندرس كل اإلمكانات، وال بد من االعتراف "وأضاف " . هذا االتحاد موازية لقرارات مجلس األمن
  " .1967بالدولة الفلسطينية على حدود 

  8/5/2011الخليج، الشارقة،     
  

  السلطة تثمن المواقف الدولية إزاء إنهاء االنقسام .4
بالسلطة الفلسطينية عن ارتياحها من المواقف الدولية  أعرب مصدر :الرؤوف أرناؤوط  عبد- رام اهللا

وقال المصدر إن السلطة . اإلسرائيلية ضدها" العقابية"إزاء المصالحة الفلسطينية ورفضها اإلجراءات 
باعتبارها خطوة لتوحيد الموقف "تشعر باالرتياح للمواقف الدولية في تعليقها على اتفاق المصالحة 

وأعرب عن ترحيبه بمواقف الدول األوروبية خاصة ". دفع عملية السالمالفلسطيني وتعزيز جهود 
فرنسا، مقلال من أهمية المساعي اإلسرائيلية لدفع أوروبا إلى اتخاذ مواقف مناهضة من االتفاق ووقف 

  .دعم السلطة الفلسطينية ماليا
  8/5/2011الوطن أون الين، السعودية، 

  
    جهاض المصالحة  تحذر وسائل إعالم فتح من إحكومة غزة .5

 إيهاب الغصين أمس ما وصفها بالتصريحات .نفى الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة م: غزة
المفبركة التي نسبت لوزير الداخلية فتحي حماد بأن اغلب عناصر السلطة السابقة سيتم إحالتهم للتقاعد 

ين في تصريحات صحفية أمس وعبر الغص. 2005كل حسب فترة خدمته، وكذلك إنهاء ملف تفريغات 
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عن استهجانه لتناقل مثل هذه األخبار لدى العديد من المواقع دون التأكد من مصداقيتها بالرغم من اتفاق 
وأكد الغصين على أن حماد لم يعقد أي لقاء من أي من العناصر األمنية خالل  .المصالحة الذي ابرم

 المصالحة هي من ستحدد مثل هذه األمور وكيف يمكن األيام الماضية، معتبراً أن اللجان المنبثقة عن
واستنكر الغصين استمرار التحريض من قبل ما اسماها بوسائل إعالم فتح، . تسويتها وفق اتفاق مشترك

  .مطالباً الرئيس محمود عباس بوضع حد للتجاوزات القائمة لضمان نجاح تطبيق االتفاق على األرض
ما تقوم به هذه المواقع من دور سيء باإلضافة لعدم إطالق سراح وأكدت الداخلية على أن استمرار 

مئات المعتقلين السياسيين في الضفة واستمرار استدعاء العشرات حتى اليوم ال تبشر بخير، والبد من 
وكانت العديد من المواقع االلكترونية قد تناولت أمس خبراً . استدراكات سريعة حتى تنجح المصالحة

حماد وزير الداخلية في حكومة غزة قال إن عناصر السلطة الفلسطينية الذي اجبروا على مفاده أن فتحي 
  .ترك عملهم عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ستتم إحالتهم للتقاعد كل حسب فترة خدمته

  8/5/2011الدستور، عمان، 
  

  ة االنتقاليةسيحاول إقناع حماس بقبول تكليف فياض بتشكيل الحكومعباس ": الشرق األوسط" .6
الشرق األوسط أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال يزال يرى أن جريدة علمت : صالح النعامي: غزة

 وذلك على الرغم ،رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض هو المرشح األنسب لرئيس الحكومة االنتقالية
  . الجانبين على استبعاد فياضمن أنه سبق لقادة من حركتي حماس وفتح أن أكدوا أن هناك توافقا بين

وأشارت المصادر إلى أن إعادة تكليف فياض بتشكيل الحكومة االنتقالية قد يقلص إصرار األوروبيين 
واألميركيين على التزام الحكومة بشروط الرباعية التي تنص على االعتراف بإسرائيل وااللتزام 

المصادر أن أبو مازن سيحاول إقناع حماس وأوضحت . باالتفاقيات الموقعة ونبذ ما تسميه باإلرهاب
بالعدول عن مطلبها بأن يكون رئيس الحكومة االنتقالية من قطاع غزة، وهو ما دفعه إلى التفكير بتعيين 

  .النائب المستقل زياد أبو عمرو، المقرب منه
اء، من ناحية ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن حماس ستطرح أكثر من مرشح لتولي منصب رئيس الوزر

 كمالين شعث، .إلى جانب عضو المجلس التشريعي المستقل جمال الخضري، منهم حسب المصادر د
  .رئيس الجامعة اإلسالمية الحالي

  8/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  حكومة رام اهللا تنفي تقديم االتحاد األوروبي مساعدات مالية جديدة لها .7
 األنباء التي تحدثّت عن أن االتحاد األوروبي قرر منح نفت الحكومة الفلسطينية في رام اهللا: رام اهللا

، كمساعدة إضافية للمساهمة في ) مليون دوالر124نحو (السلطة الفلسطينية خمسة وثمانين مليون يورو 
وأوضح مدير المركز الحكومي غسان الخطيب أن  .دفع رواتب العاملين األساسيين ودعم األسر الفقيرة

إنما هو جزء من "، بشأن دعم ميزانية السلطة )6/5(األوروبي، أمس الجمعة ما أعلن عنه االتحاد 
، مشيدا في الوقت ذاته بمواصلة "المساعدات األوروبية التي كانت قد أقرها االتحاد بداية العام الجاري

مية وأضاف الخطيب، في تصريح أدلى به لوكالة األنباء الرس .االتحاد األوروبي تقديم المساعدات للسلطة
 مليون يورو الذي أعلن عنه، يعتبر جزء من الميزانية التي 85أن مبلغ الـ : "التابعة للسلطة الفلسطينية

  ". من قبل االتحاد األوروبي2011خصصت للسلطة الوطنية لعام 
  7/5/2011قدس برس، 
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  النواب المقدسيون المهددون باإلبعاد يأملون أن تسمح المصالحة بتحريك قضيتهم .8
 حركة إلى يأمل ثالثة نواب مقدسيين، هم نائبان ووزير سابق ينتمون .):ب.ف.أ( – المحتلة القدس

 أيام احتجاجاً على قرار السلطات 310حماس ويعتصمون في مقر الصليب األحمر منذ حركة 
اإلسرائيلية إبعادهم عن مدينتهم، في أن تؤدي المصالحة الفلسطينية الى حراك فلسطيني وعربي ودولي 

سيكون «، و»المصالحة ستخلق حال حراك لقضيتنا«وقال عطون لوكالة فرانس برس إن  .ثارة قضيتهمإل
المجلس التشريعي سيجتمع قريباً، ومن «، مشيرا الى أن »هناك اهتمام فلسطيني شامل بموضوع إبعادنا

قبلة ستهتم بإعمار الحكومة الم«وتابع إن . »الطبيعي أن يناقش تغيبناً، وسيتحدث كل الفصائل عن اإلبعاد
غزة والتحضير لالنتخابات التشريعية المقبلة، وستثار قضية انتخابات مدينة القدس والضمانات الدولية، 

ورأى أن قضية اإلبعاد أو سحب الهويات المقدسية منهم في إطار . »وسيطرح موضوعنا على هذه الدول
 إذ أن إسرائيل تعمل على تهويد وخطط واضحة وطويلة األمد وممنهجة للتصعيد... تطهير عرقي«

  .»1967القدس منذ 
المصالحة ستجعل «، معتبراً أن »قضيتنا ستزداد قوة وعدالة بالمصالحة«وقال أبو عرفة للوكالة إن 

زارنا ممثلون عن االتحاد «: وأضاف. »جميع أطياف الشعب الفلسطيني يعمل معاً حيال إسرائيل
ورأى . »سري والنروجي، وسيناقشون قضية إبعادنا في برلماناتهماألوروبي والبرلمان البريطاني والسوي

المجتمع الدولي سيناقش قضيتنا استناداً الى قرارات األمم المتحدة التي تمنع تفريقنا عن أطفالنا «أن 
أرض « وألزم إسرائيل بأن تعيد الى 1992 الذي أصدره مجلس األمن عام 799وذكّر بالقرار . »وبيوتنا
  .فلسطينياً أبعدتهم الى مرج الزهور في لبنان 416» الوطن

  8/5/2011الحياة، لندن، 
  

  استعدادات لنشر التقرير الطبي الفرنسي عن أسباب وفاة عرفات: ناصر القدوة .9
كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات الدكتور ناصر القدوة بأن هناك : إبراهيم كامل –رام اهللا 

  .الطبي الفرنسي الكامل الذي سلم للسلطة عن أسباب وفاة الرئيس الراحلاستعدادات تجري لنشر التقرير 
وأوضح القدوة بأن قرار نشر التقرير الطبي الكامل عن أسباب وفاة عرفات اتخذ في االجتماع الرابع 
لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات الذي عقد الثالثاء الماضي برئاسة عمرو موسى في مقر جامعة 

اتخذ قرار بنشر التقرير الطبي الفرنسي على الموقع االلكتروني ‹وأضاف القدوة  .القاهرةالدول العربية ب
في اشارة الى ›  وهذا سيتم بمجرد ان نقوم بإعداد تلخيص للتقرير باللغة العربية-لمؤسسة ياسر عرفات 

  .سيةان التقرير الذي سينشر هو التقرير الفرنسي الذي سلم للسلطة الفلسطينية باللغة الفرن
انهاء ‹وأشار القدوة الى ان قرار نشر التقرير الفرنسي بكل تفاصيله ومحتوياته جاء كخطوة في اطار 

وعن الوقت . ، مشيرا الى ان التقرير يؤكد وفاة عرفات مسموما›جزء من النقاش حول هذا الموضوع
اسباب وفاة عرفات الزمني المطلوب لنشر التقرير الفرنسي الكامل الذي سلم للجانب الفلسطيني عن 

التقرير يشير بشكل واضح الى ان ‹، مضيفا ›خالل اسبوعين او ثالثة‹والذي لم ينشر من قبل، قال القدوة 
التقرير لمن يريد ان يفهم فهو ‹، مضيفا ›الوفاة لم تكن طبيعية وعلى االغلب هي وفاة نتيجة تسمم

 الفحوصات التي اجريت لعرفات عقب نقله واكد القدوة بأن التقرير سينشر بكل اوراقه ونتائج. ›واضح
من رام اهللا الى فرنسا لتلقي العالج عقب تدهور صحته في مقر الرئاسة الفلسطينية الذي كان محاصرا 

واوضح القدوة بان قرار نشر التقرير الفرنسي الكامل عن اسباب . من قبل قوات االحتالل االسرائيلي
  . النقاش الدائر حول اسباب وفاتهوفاة عرفات يأتي في اطار انهاء جزء من

  8/5/2011الراي، عمان، 
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   في الضفة"إسرائيل"عميل لـمقتل  .10
 قالت مصادر طبية وأمنية إن مسلحين ملثمين قتلوا بالرصاص فلسطينياً يشتبه في : رويترز–رام اهللا 

 الجلزون لالجئين في مخيم)  سنة30(وقتل محمد خوالدي  .تعاونه مع إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة
قرب رام اهللا، وكانت جثته مثخنة بجروح من طلقات رصاص، وفق ما ذكره مسعف نقل جثته الى 

وقال مصدر أمني فلسطيني إن خوالدي عمل لمصلحة االستخبارات اإلسرائيلية وكان مطلوباً . المستشفى
  .حت تحقيقاًلسلطات األمن الفلسطينية التي قال إنها ال تعلم هوية القتلة وإنها فت

  8/5/2011الحياة، لندن، 
 

   عباس ومشعل لزيارة غزة قريباًإلىوجهنا الدعوة : الحية .11
أعلن القيادي في حركة حماس خليل الحية بأنه يتوقع وصول الرئيس محمود عباس             :  سمير حمتو  -غزة  

ل لزيارة غـزة  إلى غزة قريبا، مبينا انه تم توجيه دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشع         
قريبا وذلك خالل اللقاء الذي جمعهما في القاهرة بحضور وفدي حركتي حماس وفتح على هامش حفـل                 

وقال الحية إن الرئيس عباس ومشعل اتفقا على الخطوط العامـة لتـشكيل              .توقيع المصالحة الفلسطينية  
فـدين مـن فـتح وحمـاس        الحكومة الفلسطينية ودورها في المرحلة القادمة وتم االتفاق على حضور و          

األسبوع القادم من أجل التشاور حول رئيس الحكومة وأعضائها وبعض القضايا التي يجب تنفيذها طبقـا       
  .لالتفاق الذي تم التوقيع عليه

ونفى الحية أن يكون قد تم طرح أي شخص من قبل فتح أو حماس خالل االجتماع لتولي الحكومة وكل                   
وأوضح الحية أنه تم االتفاق علـى        .ات ليس لها أساس من الصحة     ما نشر عن هذا الموضوع هي تخمين      

تشكيل لجنة إدارية من الكفاءات من أجل هيكلة الوظائف اإلدارية طبقا للقانون والعدالة على قاعدة أن ال                 
 الذي تم االتفاق على أن      -يتم فصل عامل تم تعيينه سواء في الضفة أو غزة، وسيتم تسليم تقرير اللجنة               

  . إلى الحكومة لتعمل بهذا التقرير-د أعداده عن أربعة أشهر ال يزي
وبالنسبة للملف األمني، قال الحية لقد تم االتفاق على تشكيل لجنة أمنية من الكفـاءات لدراسـة ودمـج                   
وتسكين أعضاء األجهزة األمنية في وظائفهم بالعدل والقانون وهذه اللجنة ستقيم الترقيات وتضع رجـل               

وبين أن هذه اللجنة ستدرس إمكانية تقاعد بعض األشخاص أو دمج بعـضهم             .  المناسب األمن في مكانه  
في أجهزة أمنية أخرى، أو اختيار جزء منهم لحراسة المحررات في قطاع غزة ولم يتم تحديـد موعـد                   
لنهاية عمل هذه اللجنة ولكن طلب منها أن تنهى أعمالها في أسرع وقت ممكن وتـم االتفـاق علـى أن                     

ألجهزة األمنية في الضفة وغزة كما هي لحين التوصل التفاق وبعد ذلك يتم تنفيذ تقرير اللجنـة                 تستمر ا 
وحول منزل الرئيس ياسر عرفات ومطالبة مؤسسة ياسر عرفات باستالمه وتحويلـه            . من قبل الحكومة  

لة فـي   إلى مقر لها، قال الحية إن منزل ياسر عرفات موجود في غزة وعليه حراسة وال يوجد أية مشك                 
  .تسليمه وقد تم ترميمه وتجهيزه لتسليمه للرئيس محمود عباس خالل زيارته إلى غزة قريبا

  8/5/2011الدستور، عمان، 
  

  تأليف حكومة فلسطينية ينتظر عودة عباس: األحمد .12
وجود اي اتفاق على    "نفى أمس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام االحمد          :  محمد هواش  -رام اهللا   
وقال في تصريح صحافي ان مشاورات تأليف الحكومة ستبدأ عقـب           ". زراء او رئيس الحكومة   اسماء و 

. عودة الرئيس عباس الى رام اهللا مساء امس واجتماعه مع مركزية فـتح واطرهـا القياديـة االخـرى                  
من السابق الوانه الحديث عن أسماء بعينها لهذا المنصب مـن دون مـشاورات تجريهـا                "وأضاف انه   

  ". الفلسطينية بهذا الخصوصالفصائل
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مـن دون   ". فياض ال يزال مرشح عباس لرئاسة الحكومـة       "ان  " النهار"وابلغت مصادر فلسطينية رفيعة     
استبعاد ترشيحه لمنصب آخر، كأن يترشح للرئاسة بدعم من الرئيس عباس اذا واصل االخيـر تمـسكه                 

  .لةباالنسحاب من رئاسة السلطة الفلسطينية في االنتخابات المقب
عباس اتفق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على ان يبدأ عقـب               " ان   األحمدوأعلن  

عودته الى رام اهللا مشاورات تأليف الحكومة ومشاورات تأليف لجنة تفعيل منظمة التحريـر ومجلـسها                
ذين غـادروا غـزة     وهي لجنة مهمتها حل مشاكل ال     (الوطني ولجنة معالجة اثار االنقسام والسلم االهلي        

  )".وتعويض من تضرروا بسبب االنقسام واجراء مصالحات بين عائالت فقدت ابناءها
  8/5/2011النهار، بيروت، 

  
  فتح تجتمع األحد لبحث تطبيق اتفاق المصالحة .13

، سلسلة اجتماعـات    8/5تعقد مساء األحد    سحركة فتح،    أن   رام اهللا  من   7/5/2011قدس برس،   نشرت  
، التي جرى توقيعهـا     "البحث في تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية     "الحركة، من أجل    على مستوى قيادة    

  .مع حركة حماس األسبوع الماضي، فضلًا عن بحث الوضع السياسي العام
وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إن اجتماعات المجلس الثوري للحركـة سـتبدأ                 

بـشأن الدولـة    (سنبحث خطوات المصالحة، واستحقاق أيلـول       : "مساء األحد، وقال في تصريح صحفي     
  ".، والوضع السياسي، وقضايا االنتخابات المحلية، والوضع الحركي الداخلي وتقارير اللجان)الفلسطينية

من جانبه؛ أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أن اللجنة المركزية للحركة سـتجتمع                
 رئيس السلطة محمود عباس، على أن يبدأ المجلس الثوري للحركة يوم األحـد دورة       اليوم السبت برئاسة  

  .أعمال جديدة، ستستمر على األرجح ليومين
جبريـل   نقال عن مراسلها من غزة صـالح النعـامي أن            8/5/2011الشرق األوسط، لندن،    وجاء في   

ومة الفلسطينية بعد المـصالحة     إن االجتماع سيناقش تشكيل الحك    «قال  : الرجوب عضو اللجنة المركزية   
  .»الوطنية ومهام هذه الحكومة وبرنامجها وذلك قبل البت في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل

وفيما يبدو متناسقا مع ميل أبو مازن إلعادة تكليف فياض بتشكيل حكومة تسيير األعمال، قال الرجـوب                 
ر عن الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة          نطالب بحكومة تسهم في رفع الحصا     «: في تصريحات صحافية  

، محذرا في   »وتكرس منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني بمشاركة كافة القوى السياسية          
  .الوقت ذاته من تشكيل حكومة تسهم في إحراج منظمة التحرير
موضحا أن  ،  »بعيدا عن الفصائلية والحزبية   «وشدد الرجوب على وجوب أن يكون رئيس الوزراء المقبل          

  .»مهام الحكومة هي التي تحدد شخصية رئيسها، ومن السابق ألوانه الحديث عن هذه الشخصية
 

   المقاومة الشعبية غير العنفيةمشعل أبدى استعداده لتبني إستراتيجية: شعث .14
رئيس المكتب  نقلت وول ستريت جورنال عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث ان              : رام اهللا 
مشعل اكد في اجتماعات مغلقة قبل التوقيع علـى المـصالحة ان حركتـه              سي لحركة حمااس خالد     السيا

  .مستعدة لتبني استراتيجية المقاومة الشعبية غير العنفية، على االقل في الوقت الراهن
  8/5/2011الحياة، لندن، 

  
   فتحأعضاء غزة وقد فصلنا عددا من إلى سأذهب: يتوفيق الطيراو .15

ال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيـراوي ان               ق : رام اهللا 
اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح سيعقد برئاسة الرئيس ابو مازن االحد مـساء فـي مدينـة رام اهللا                   

س لمناقشة الوضع السياسي الراهن والوضع الداخلي لحركة فتح في ظل الصلح الذي عقد مع حركة حما               
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وكشف توفيق الطيراوي لوكالة معا ان حركة فتح تعمل هذه الفترة على تنمية الوضع               .االسبوع الماضي 
  .التنظيمي واعادة ترتيب الوضع التنظيمي من خالل االنضباط وااللتزام والمحاسبة

م سيكون هناك تنظيم متماسك ومنضبط سيستفيد من التجربة السابقة، تنظيم يعمل على االلتـزا             : واضاف
ان وضع تنظيم فتح في غزة بخير ووضع تنظيم الضفة بخير ونحن بحاجة لمتابعـة               "والمحاسبة، ثم قال    

  ".امورنا وتنظيم وترتيب مهامنا ومحاسبة كافة المقصرين
 مرات خالل حديثه، مع ان خـصوم فـتح          3سألت الطيراوي عن سبب تكرار كلمة محاسبة        " معا"وكالة  

غير صحيح هذا الكالم وفتح فيها محاسبة بل هنـاك          : فيها، ورد الطيراوي  ينتقدونها لعدم وجود محاسبة     
قرارات جديدة تم اتخاذها بطرد كل من يخالف االنضباط، وان حركة فتح طردت مؤخرا من لم يلتزموا                 
بقرارتها مثل الطبيب فهد السيد والذي رفض االنصياع للقرار بعدم ترشيح نفسه خارج قائمة التنظيم في                

طباء، كما كشف الطيراوي النقاب عن طرد عدد اخر من االعضاء لعدم انضباطهم والتـزامهم               نقابة اال 
وقال ان زمن عدم االنضباط ولّى وان امام التنظيم تحديات تتطلب االنضباط والمسؤولية للصالح العـام                

  .وليس ان يبحث كل واحد عن مصلحته الخاصة
غزة وطني مثـل رام    : زة بعد المصالحة قال الطيراوي    وردا على سؤال ما اذا كان جاهزا للذهاب الى غ         

. اهللا وانا جاهز للذهاب الى غزة والى كل مكان في العالم من اجل انجاح الوحدة الوطنية التـي حققناهـا    
  .فانا اكتفي بالتفرغ لحركة فتح" الموقع الحكومي" غير ان مكانا واحدا لن اذهب اليه وهو 

  8/5/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  اعتقال القيادي في حماس خالد الحاج: الضفة .16
، القيادي في حركـة     7/5اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء السبت       :  محمد القيق  -الضفة الغربية 

ـ        .حماس خالد الحاج من جنين بالضفة الغربية       فلـسطين أون   "وقالت مصادر مقربة من عائلة الحاج لـ
مفاجئاً على مدخل قرية عرابة جنـوب غـرب مدينـة جنـين             إن قوات االحتالل نصبت حاجزاً      " الين

واستوقفت المركبة التي كان يستقلها القيادي الحاج ومن ثم صادرت مركبته وأبلغت عائلته أنـه رهـن                 
وأضافت المصادر بأن القيادي الحاج تم نقله إلى جهة مجهولة، وكان قد أمضى فـي سـجون                 . االعتقال

لوقت الذي تعرضت فيه عائلته للعديد من الممارسـات حيـث اعتقـل     أعوام في ا   10االحتالل أكثر من    
  . إخوانه واستشهد شقيقه

  8/5/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  فض تظاهرة للسلفيين لالحتجاج على قتل بن الدن: غزة .17
 فضت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تظاهرة للسلفيين امس احتجاجا علـى               : وكاالت –غزة  

  .قاعدة اسامة بن الدن في غارة اميركية في باكستان االسبوع الماضيقتل زعيم ال
وتجمع عشرات السلفيين في الميدان الرئيسي بمدينة غزة وهم يرفعون صور بن الدن ويرددون عبارات               

اسـامة حـي    »و» كلنا جنودك يا اسـامة    «وكتب على بعض الالفتات     . تحذير للواليات المتحدة واوروبا   
  .دد منهم علمين اميركي واسرائيلي قبل ان يتفرقواوأحرق ع .»بداخلنا

  8/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  المستقبل يباركان المصالحة الفلسطينيةفتح وتيار : لبنان .18
المصالحة الفلسطينية التي تمت برعاية مـصرية،       "وحركة فتح في بيروت،     " تيار المستقبل "باركت قيادتا   

وأكدتا خالل لقاء موسع عقد في منسقية التيار في بيروت، فـي     ". الفلسطيني والتي تعتبر انتصاراً للشعب   
حضور منسق عام التيار في بيروت محمود الجمل، أمين سر بيروت فادي غاليينـي، منـسق طريـق                  
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الجديدة مروان زنهور، وعضوي منسقية بيروت عدنان فاكهاني ومحمد أنور بعاصيري، وأمـين سـر               
أبو عفش، أبو إياد الشعالن، حسن بكير، خالد عبادي، سـرحان سـرحان             حركة فتح في بيروت سمير      

  ".عمق العالقات المصيرية الثنائية التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني"وناصر األسعد أمس، 
  8/5/2011المستقبل، بيروت، 

  
  بقاء عباس رئيساً للسلطة مرتبط بدعم الجيش اإلسرائيلي له: نائب نتنياهو .19

عتبر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موشيه يعلون، أن حركة حماس وقعت على اتفاق ا: وكاالت
إلى تقييد " القبة الحديدية"، ال سيما بعد أن أدى انتشار منظومة "موضع ضعف"المصالحة مع فتح من 

وقال إنه يجب على إسرائيل أال توهم نفسها  .قدراتها على إطالق الصواريخ بشكل ملحوظ، كما زعم
إن القيادة : وأضاف يقول .إسرائيل" دولة"شأن نوايا حماس التي ال تخفي رغبتها في القضاء على ب

، "الحركة الصهيونية"، وأنه منذ نشوء "اإلرهاب"الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تؤمن هي األخرى بـ
  . بهلم تكن هناك أي قيادة فلسطينية تؤمن بحق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة خاصة

ومضى يقول إنه إذا أقرت األمم المتحدة بصورة أحادية الجانب إقامة دولة فلسطينية، فإن هذه الدولة 
، ولن يكون بوسع محمود عباس البقاء بدون دعم من الجيش اإلسرائيلي، "كيان فاشل"ستكون عبارة عن 

  . نشرتها اإلذاعة اإلسرائيليةكما يعتقدون، وجاءت أقوال الوزير يعلون هذه في سياق ندوة في بئر السبع،
  7/5/2011، 48موقع عرب

  
  داني أيالون يطالب أوروبا الكف عن تمويل السلطة بعد المصالحة مع حماس .20

أكد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، وجوب أن تكف أوروبا عن تمويل السلطة : وكاالت
كما طالب أوروبا باالمتناع  .، جزءا منها"رهابيةاإل"الفلسطينية بسبب كون حركة حماس التي وصفها بـ

عن االعتراف بصورة أحادية الجانب بدولة فلسطينية في األمم المتحدة، واعتبر أن اتخاذ أوروبا هذا 
الموقف قد يحمل الفلسطينيين على االمتناع عن طرح فكرة اإلعالن عن إقامة الدولة، رغم األغلبية التي 

  .الدوليةيتمتعون بها في المنظمة 
  7/5/2011، 48موقع عرب

  
  باراك وأولمرت يعودان لتبادل االتهامات بشأن الفشل في إتمام صفقة تبادل األسرى .21

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك ورئيس الوزراء السابق : الناصرة
، والتي يسعى "تبادل األسرى" إتمام صفقة إيهود أولمرت، عادا لتبادل االتهامات من جديد بشأن الفشل في

  .اإلسرائيليون من خاللها إلى إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليط
، إلى تجدد العداء الصريح بين أولمرت وباراك، في 8/5وأشارت الصحيفة، في عددها الصادر األحد 

ين الماضي، والتي اتهم فيها أعقاب إدالء األخير بتصريحات خالل مقابلة أجرتها معه الصحيفة اإلثن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أولمرت بأنه المسؤول عن فشل إدارة االتصال مع حركة حماس 

  .لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي شاليط
وكان وزير الحرب اإلسرائيلي وجه في تصريحاته اللوم إلى أولمرت بإتاحة المجال أمام حركة حماس 

 يختص بعدد وأسماء األشخاص الذين ستشملهم صفقة تبادل األسرى، مشيراً إلى إلمالء شروطها، فيما
  .أنه لم يسبق لإلسرائيليين السماح للطرف اآلخر بتحديد أسماء من سيطلق سراحهم

واعتبر باراك أنه كان من الممكن لإلسرائيليين استعادة شاليط قبل ثالث سنوات، ولكنه اتهم أولمرت 
ود أمام إتمام الصفقة، بعدما أعلن عن تحديد العدد بألف أسير، وتساوي حصة بوضع كافة أشكال القي

  .الطرفين فيما يختص باختيار أسماء الذين ستشملهم الصفقة
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من ناحية أخرى؛ ذكرت هآرتس أن تصريحات باراك األخيرة أثارت حنق أولمرت الذي حمل بدوره 
لباراك " التصرف غير المسؤول"رى، معتبراً أن وزير الحرب مسؤولية الفشل في إتمام صفقة تبادل األس

 إلى أن ، نقالً عن ما وصفته بمصدر مقرب من أولمرت،وأشارت الصحيفة .شكل سبباً رئيساً لهذا الفشل
، لتقديم الدعم لهما أمام 2009 مارس /الزيارة التي أجراها باراك لخيمة والدي شاليط في شهر آذار

توجه فيه وفد إسرائيلي إلى القاهرة إلتمام الصفقة، أرسل رسالة إلى عدسات الكاميرا، في الوقت الذي 
مفادها أن اإلسرائيليين يريدون إتمام الصفقة بأي ثمن، وهو ما أسهم في فشله في إنجاز " حماس"حركة 
  .المهمة

  8/5/2011قدس برس، 
  

  "وقف االعتراف بدولة فلسطينية"ليفني تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة لـ .22
رائيلية بنيامين نتنياهو ساتهمت تسيبي ليفني، زعيمة جزب كاديما المعارض رئيس الحكومة اإل: صرةالنا

 /، داعية إلى إجراء انتخابات قبل حلول شهر أيلول"عزل إسرائيل في الساحة الدبلوماسية"بالتسبب بـ
تبرت ليفني، في واع .تجاه االعتراف بدولة فلسطينية" تجميد مسار األحداث"سبتمبر القادم، بغرض 

حديث بثته القناة اإلسرائيلية الثانية، أن إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة، من شأنه أن يجمد األحداث في 
" كاديما"وانتقدت القيادية من حزب  .مسارها الحالي، والتي قد تتجه نحو االعتراف بدولة فلسطينية

 ضعيفة ومعزولة في الساحة الدبلوماسية مع ترك إسرائيل"اإلسرائيلي رئيس الحكومة نتنياهو بأنه 
وأوضحت ليفني أن ردود فعل نتنياهو تجاه المصالحة الفلسطينية تسببت في  ".الفلسطينيين بسبب سلبيته

دفع إسرائيل إلى الزاوية، مشيرةً إلى أن ما تناولته وسائل اإلعالم حول موقف االتحاد األوروبي في 
ات المقدمة للسلطة الفلسطينية، بعد إعالن الحكومة اإلسرائيلية تعطيل نقل إبداء االستعداد لزيادة المساعد

  .عائدات الضرائب للسلطة عقب اتفاق المصالحة الفلسطينية
 إلى إجراء انتخابات جديدة قبل حلول سبتمبر القادم، بغرض إحداث تغيير كبير قبل تحرك ليفنيودعت 

ومن وجهة نظرها؛ فإن موقف  .ن قبل األمم المتحدةالفلسطينيين لتحقيق اعتراف بدولة فلسطينية م
المجتمع الدولي إزاء االعتراف بدولة فلسطينية قد يتغير، إذا ما أدرك أن هنالك حكومة قادمة تسعى إلى 

وترى ليفني أنه يتوجب على الجانب اإلسرائيلي قبول إجراء محادثات  .إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين
  . العملية السلمية، شريطة اعتراف حركة حماس بشروط اللجنة الرباعيةمع الفلسطينيين في إطار

  8/5/2011قدس برس، 
  

  الستئناف المفاوضات" الرباعية"أوروبا ستطلب التزام حماس بشروط : مصادر إسرائيلية .23
، جولة أوروبية استغرقت 6/5اختتم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة :ةالناصر

 .ضعة أيام، زار خاللها بريطانيا وفرنسا، ودعا القادة األوروبيين إلى رفض اتفاق المصالحة الفلسطينيةب
وأكّدت مصادر إسرائيلية مطلعة في الوفد المرافق لنتنياهو، أن رئيس الحكومة قد تلقى وعوداً من 

" حماس" المقاومة اإلسالمية القيادتين البريطانية والفرنسية، بأن يقوم االتحاد األوروبي بمطالبة حركة
االعتراف بإسرائيل واإلقرار باالتفاقات السابقة "المتمثلة بـ" اللجنة الرباعية الدولية"بااللتزام بمطالب 

، كشرط لعودة تل أبيب للمشاركة في المفاوضات السياسية، حسب "معها، والتخلي عن اإلرهاب
  .المصادر

  7/5/2011قدس برس، 
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  اط النظام السوري مصلحة إسرائيليةداغان يرى في إسق .24
تكمن بسقوط النظام " إسرائيل"، أن مصلحة أمسالصهيوني السابق مائير داغان، " الموساد"أكد رئيس 

جاء ذلك في محاضرة  ".فكرة غبية"السوري، ألن ذلك سيضعف حزب اهللا، واعتبر أن مهاجمة إيران 
مؤتمر القيادة "جامعة العبرية في القدس المحتلة خالل ألقاها أمام جمعية كبار الموظفين الحكوميين في ال

هي عزل الرئيس السوري بشار األسد " إسرائيل"وقال داغان إن مصلحة . الجمعة" 2012واألمن للعام 
عن الحكم، ألنه بذلك سيتم منع وصول المساعدات إلى حزب اهللا في لبنان وسيؤدي إلى إضعاف التأثير 

في سوريا والعالم العربي، وهذه التحوالت ستكون جيدة بالنسبة " سكر المعتدلالمع"اإليراني وتعزيز قوة 
ال يوجد لديه "وقدر داغان أن األسد سيحارب حتى النهاية ألنه . على الصعيد االستراتيجي" إسرائيل"ـل

  ".بديل، إما النصر أو الموت
  8/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  إسرائيلي مختطف في سجن اإليرانينائب وزير الدفاع : معاًوكالة  .25

 2007 في اسطنبول عام آثاره الذي اختفت اإليرانين الجنرال أ اإلخبارية" معا" علمت وكالة :القدس
 . اختطفه جهاز المخابرات الخارجية اإلسرائيلية الموسادأنمحتجز في احد السجون اإلسرائيلية بعد 

منعت صحافيين يهود من نشر المعلومة بحجة " تسنزورا"فان الرقابة اإلسرائيلية " معا"وحسب مصادر 
 المختطف في تركيا كان منذ البداية في اإليراني الجنرال أن متوفرة التأكيدات كل أن إال القومي، األمن

  ."إسرائيل"يد 
  7/5/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  مؤتمر فلسطينيي أوروبا التاسع يؤكد على حق العودة ويحتفي بالمصالحة .26

يرفع الذي و  أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا السنوي التاسع،7/5نطلقت صباح يوم السبت ا: فوبرتال
 في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا، بمشاركة قرابة عشرة آالف شخص، ،"جيل العودة يعرف دربه"شعار 

  .أكدوا على التمسك بحق العودة الفلسطيني، معربين عن سعادتهم بتوقيع المصالحة الفلسطينية
ثت في جلسة االفتتاح قيادات فلسطينية، وشخصيات برلمانية وحقوقية أوروبية، عالوة على وتحد

وفي جلسة االفتتاح تحدث رئيس المؤتمر ماجد الزير، مدير  .شخصيات من رموز الثورات العربية
ل أبو  سهي.مركز العودة الفلسطيني في لندن، وكذلك األمين العام للمؤتمر عادل عبد اهللا، عالوة على د

ومن بين المتحدثين في جلسة االفتتاح النائب الفلسطيني . شمالة األمين العام للتجمع الفلسطيني في ألمانيا
 علي أبو . مصطفى البرغوثي، ورئيس اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا شكيب بن مخلوف، وم.د

 رسالة إلى المؤتمر من زوجها السكّر عضو البرلمان األردني السابق، وفدوى البرغوثي التي حملت
  .القيادي األسير في حركة فتح مروان البرغوثي، والشيخ عبد الفتاح مورو من تونس

ونددت النائب في البرلمان االتحادي األلماني إنغي هوفر، بسياسات الحكومة الصهيونية، وحيت 
  .المصالحة الفلسطينية داعية كافة األطراف إلى البناء عليها

المحامية الشهيرة المدافعة عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، كلمة " فيليتسيا النغر "كما ألقت
  .مؤثرة أدانت فيها سياسات االحتالل، وحيت فيها نضاالت الشعب الفلسطيني

وصور ملصق المؤتمر أفواجاً من الشباب الفلسطيني وهم ينطلقون نحو فلسطين، حيث تبرز مدينة 
  .تقدم الجماهير نحوها وهي ترفع العلم الفلسطيني كناية عن مشهد العودة والتحريرالقدس التي ت

  7/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ا وسعينا من أجلهاالمصالحة الفلسطينية انتظرناه: الطيبي .27
 48 أحمد الطيبي، النائب العربي بالكنيست اإلسرائيلي، عن فخر عرب .عبر د:  صالح جمعة- القاهرة

 أن عرب ، معتبراً"هذا يوم انتظرناه وسعينا من أجله": وقال.  الفلسطينيةبالتوقيع على اتفاق المصالحة
 الضلع الثالث في المثلث الفلسطيني وجزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني ونحن معنيون بوحدة 48

هي الخطوة األولى على وأعتبر الطيبي أن هذه  ."الشعب الفلسطيني وبالسالم العادل وإنهاء االحتالل
 فتح وحماس وجميع الفصائل طريق شاق وطويل تنهي حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، مطالباً
وأوضح الطيبي أن موقف . االرتقاء لمستوى المسؤولية لكي تصبح هذه المصالحة مجسدة على األرض

فهم يقدسون الوحدة الوطنية في .. "الصلف والوقاحة"الحكومة اإلسرائيلية من المصالحة فيه مزيج من 
  .إسرائيل، لكن عندما يصل األمر للفلسطينيين يمنعون عنهم ذلك ويصفونه باإلرهاب

  8/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   وحدة الشعب الفلسطيني هي قوة له في مواجهة المؤامرات والتحديات:عطا اهللا حنا .28
توقيع ألرثوذكس، عطا اهللا حنا، عن سعادته البالغة بعبر مطران القدس للروم ا:  صالح جمعة- القاهرة

 أن وحدة الشعب يفرح له كل الفلسطينيين وكل العرب، مؤكداًاً  وطنياًحدثالمصالحة الفلسطينية، وعده 
الفلسطيني هي قوة له في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تستهدف عدالة القضية الفلسطينية 

 ألن تحقيق المصالحة ال  تريد أن يبقى الشعب الفلسطيني مفككاً"سرائيلإ" أن وتستهدف القدس، موضحاً
نحن مستعدون لكي نقدم كل ما يطلب منا في سبيل القضية الفلسطينية ": وقال. ينصب في مصلحتها

ونحن ننتمي للديانة المسيحية إيمانا وعقيدة، لكن وطنيا نحن فلسطينيون وقوميا نحن عرب وننتمي لألمة 
  ."نفتخر بأصالتنا العربيةالعربية و

  8/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   عن المعتقلين السياسيينلإلفراجاعتصام في نابلس  .29
 سجن الجنيد في مدينة نابلس للمطالبة أمام أمس  المعتقلين السياسيين اعتصاماًأهالي نظمت لجنة :نابلس

 وأخوات وزوجات أمهاتلنسوة من وشارك في االعتصام عشرات ا.  عن المعتقلين السياسيينباإلفراج
وطالب  . جانب عدد من نواب حركة حماس، وممثلي عدد من المؤسساتإلىوبنات المعتقلين 

 الزالوا في سجون إنهم من محافظة نابلس، قالوا  معتقال60ً سراح نحو بإطالقالمشاركون في االعتصام 
  .السلطة

  8/5/2011الدستور، عمان، 
  

   المصالحة الفلسطينية يرصد خروقات"ائتالف حماية المصالحة" .30
الفلسطينية سماح حكومتي غزة والضفة للتحركات الشبابية " ائتالف حماية المصالحة" ثمن :رام اهللا

  . عن توقيع اتفاق المصالحةاإلعالنوتحركات مؤيدي الفصائل في الشارع الفلسطيني، عقب 
نسخة " قدس برس" له اليوم وصل وقال رمضان رزق، المتحدث باسم االئتالف، في تصريح مكتوب

 من المالحظات، خاصة فيما وإذ يشيد بهذه الروح البناءة؛ فإنه يعبر عن قلقه جراء تلقيه عدداً: "عنه
يتعلق بحملة من االستدعاءات في بيت لحم ونابلس وإزالة الرايات الخضراء في عدد من المساجد، ال 

ت بتواجد مكثّف لألجهزة األمنية خالل مسيرات الضفة، إضافة إلى إفادا. سيما في شمال الضفة الغربية
حيث كان يقوم بعضهم بمراقبة ورصد المشاركين في هذه المسيرات، األمر الذي يعد مخالفة لروح 

حكومة غزة في " تلكؤ"كما رصد االئتالف ما أسماه ". المصالحة، ويجب وقف مثل هذه التجاوزات
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بمغادرة قطاع غزة، لحضور جلسة رسمية للمجلس الثوري السماح لخمسة من أعضاء من ثوري فتح 
  .في رام اهللا، حيث سمع لهم بعد نحو ساعتين من وصولهم إلى معبر بيت حانون

  7/5/2011قدس برس، 
  

  يستغلون أزمة الرواتب ألجندات سياسية"  رام اهللا فيماليةوزارة ال"مسؤولون في : زكارنة .31
، رئيس الوزراء  الفلسطينييننة، رئيس نقابة الموظفين العمومييندعا بسام زكار:  كفاح زبون- رام اهللا

تحمل مسؤوليته إلى آخر دقيقة من عمر حكومته، وعدم السماح لبعض المسؤولين في "سالم فياض إلى 
وزارة المالية باستخدام رواتب الموظفين ألجندات سياسية أو انتخابية، فالجميع ينتظر صرف الرواتب 

  ."ة أن الظروف الدولية والعربية في أحسن األحوال لصالح الشعب الفلسطينيحسب المعتاد، خاص
 على محاسب  هجوماً ألف موظف، شانا160ًواتهم زكارنة وزارة المالية بالعمل على بث اإلحباط لدى 

لن تستخدم في دفع "وزارة المالية بعدما قال إن المنحة األوروبية التي أعلن عنها أول من أمس 
 85االتحاد األوروبي دعم الخزينة بمبلغ "وقال زكارنة  . من الميزانية السنوية، باعتبارها جزءاً"الرواتب

مليون يورو، وهناك دول عربية مثل قطر والبحرين لم تكن تساهم بشكل منتظم بسبب االنقسام، أما اآلن 
صل أال تكون قضية فاأل.. فقد الحت في األفق الوحدة الوطنية والدعم العالمي والعربي والفلسطيني

  ."الرواتب قضية جدلية
 أن وطالب زكارنة فياض بطمأنة الشارع الفلسطيني باإلعالن عن موعد صرف الرواتب، مؤكداً

الموظفين لن يقبلوا بأي حال من األحوال أن تكون رواتبهم ورقة ضاغطة على الشعب الفلسطيني، وفي 
  .ثمن االنقالب وثمن االنقسام وثمن المصالحةالوقت نفسه لن تسمح النقابة بأن يدفع الموظفون 

 من االتحاد األوروبي، وقالت إن هذا المبلغ مخصص من االتحاد  مالياًونفت السلطة أنها تسلمت مبلغاً
  . يونيو المقبل/حزيران 15األوروبي سنويا ويصرف على دفعات، وستكون الدفعة األولى منه بتاريخ 

لخطيب، الناطق الحكومي، عن مصير الدفعة األوروبية وإذا ما  الشرق األوسط غسان ا جريدةوسألت
كانت ستستخدم في دفع رواتب الموظفين ومتى ستدفع الرواتب، فقال إن الدفعة األوروبية لم تصل بعد، 

هناك "وأضاف أن . وإن المحاوالت والمشاورات مستمرة على أكثر من صعيد إلنهاء هذه األزمة
مشاورات مع األشقاء العرب ومع المانحين، وهناك حديث أيضا مع ضغوطات على إسرائيل وهناك 

  ."البنوك الفلسطينية كذلك
  8/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   مستمرة في سياسة هدم منازل الفلسطينيين"سرائيلإ: "تقرير .32

  ومقاومة االستيطان، في تقريراألرضكد المكتب الوطني للدفاع عن أ : جمال جمال-القدس المحتلة 
 انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي "إسرائيل" مواصلة األسبوعياالستيطان 

اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، 
ة وحرق أشجار  وتجريف األراضي الزراعينالفلسطينييواالستمرار في سياسة هدم منازل المواطنين 

 محافظة الخليل هدمت قوات أنه فيوبين التقرير  . على المنازل والمدارس وحرقهاواالعتداءالزيتون 
 شجرة زيتون في خربة أم نير 600 بركسات واقتلعت ما يزيد عن 6 خيمة و12االحتالل اإلسرائيلي 
وسلمت قوات االحتالل  .وطنة المستإلى وضمها أراضيها لمصادرة تمهيداً" سوسيا"المحاذية لمستوطنة 

 في بلدتي بيت أمر والرماضين وبإخالء عشرات  مواطنا30ًإخطارات بالهدم والتوقف عن البناء لـ 
  .الدونمات من األراضي الزراعية قرب مخيم الفوار
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وفي مدينة ومحافظة القدس تم الكشف عن مخطط لتحويل أراضي بلدتي العيساوية والطور التاريخية إلى 
الثاني " الهيكل"تعود إلى فترة "  صهيونيةقيماً"، بادعاء أنها تحمل  دونما661ًتبلغ مساحتها " ة قوميةحديق"

    المزعوم
  8/5/2011الدستور، عمان، 

  
  هم هجماتها ضد المقدسيين ونواب"إسرائيل"تصعيد  يتوقع حاتم عبد القادر .33

تصعيد "ة القدس حاتم عبد القادر  توقع مسؤول ملف فتح في مدين.):ب.ف.أ(وكالة  –القدس المحتلة 
) إسرائيل(ال أستبعد أن تلجأ ": ، وقال"إسرائيل هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والمقدسيين والنواب

  ."الستخدام القوة إلبعادهم
  8/5/2011الحياة، لندن، 

  
   مواطنين خالل تظاهرة ضد االستيطان في بيت أمرأربعةإصابة  .34

 مواطنين خالل اعتداء قوات االحتالل على 4ر، شمال الخليل، أمس، ُأصيب في بلدة بيت أم: الخليل
، فيما ذكرت مصادر "كارمي تسور"المشاركين في تظاهرة ضد االستيطان نظمت في محيط مستوطنة 

لجنة مقاومة االستيطان، أن اإلجراءات العسكرية اإلسرائيلية لمنع المزارعين من دخول أراضيهم القريبة 
، شمال غربي بيت أمر، شملت، خالل األيام الثالثة الماضية، طرد عدد من " عينبات"من مستوطنة 

  .المواطنين من حقول تعود لعائالتهم تقع في وادي أبو الريش، جنوب المستوطنة
  8/5/2011 رام اهللا، األيام،

  
  األسرى يضربون عن الطعام تضامناً مع زمالئهم المعزولين .35

، يخوض األسرى "الشعب يريد"رات رفعتها ثورات عربية في محاكاة لشعا : رائد الفي- غزة
األسرى يريدون "الفلسطينيون في سجون االحتالل إضراباً مفتوحاً ومتدرجاً عن الطعام تحت شعار 

والتزم نحو ألفي أسير في أربعة سجون إسرائيلية بالمرحلة األولى من اإلضراب، ". إخراج المعزولين
من أجل فك عزل أسرى يقبعون في زنازين " لحة السجون اإلسرائيليةمص"الهادف للضغط على ما يسمى 

وقال مدير اإلعالم في وزارة األسرى  .انفرادية منذ فترات طويلة في ظل ظروف بالغة القسوة
والمحررين في غزة رياض األشقر إن إضراب األسرى بدأ الجمعة وسيستمر بشكل مفتوح ومتدرج، 

خراج كل المعزولين من زنازين العزل االنفرادي، وتحسين بهدف الضغط على مصلحة السجون إل
  .شروط حياة األسرى واستعادة اإلنجازات التي تم سحبها من األسرى خالل السنوات الماضية

وذكر مدير مركز أحرار المهتم بقضايا األسرى فؤاد الخفش أن سلطات االحتالل أقدمت على عقاب 
  .ضراب، بحرمانهم من الزيارة شهراً كامالًاألسرى في سجن ريمون لمشاركتهم في اإل

وفي غزة، شارك نشطاء فلسطينيون وأهالي أسرى في سجون االحتالل في اعتصام قبالة اللجنة الدولية 
  .للصليب األحمر، للتضامن مع األسرى المضربين عن الطعام، ودعم مطالبهم العادلة

  8/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   لعودة وفدين فلسطينيين إلى غزةفتح معبر رفح استثنائياً .36
 فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس، استثنائياً من أجل عودة سبعة أفراد من حركتي :رفح

حماس، والمقاومة الشعبية إلى قطاع غزة بعد مشاركتهم في التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية 
  .الذي تم مؤخراً برعاية مصرية في القاهرة

  8/5/2011يج، الشارقة، الخل
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  "يوم في حب مصر"الجالية الفلسطينية تنظم فعاليات  .37

،  وفاء لثورة الشعب المصري "يوم في حب مصر"بدأت الجالية الفلسطينية في مصر، أمس، فعاليات، 
وأعلن منظمو الحفل . ، وذلك  في ساقية عبد المنعم الصاوي بحي الزمالك في القاهرة) يناير25ثورة (

ا النشاط يعد تعبيراً عن الحب والوفاء لشهداء الثورة المصرية وانعكاساً لمدى الحب والتالحم بين أن هذ
  .الشعبين الشقيقين

  8/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "استغالل ركام غزة"فلسطيني يحصل على درجة الدكتوراه في كيفية  .38
دكتوراه من قسم الهندسة اإلنشائية  حصل المهندس يوسف الغريز من مدينة غزة، على شهادة ال:القاهرة

التغيرات البعدية والديمومة للخرسانة "بجامعة القاهرة المصرية، وذلك بعد إعداده بحثاً أكاديمياً بعنوان 
وأخذت الدراسة قطاع غزة كحالة دراسية إلعادة تدوير ركام  ".اإلنشائية باستخدام الركام المعاد تدويره

  .2008اإلسرائيلي على القطاع أواخر عام لمباني المدمرة بعد العدوان 
  7/5/2011قدس برس، 

  
   تعرض تقريرها حول تغطية الصحف الفلسطينية لوثائق الجزيرة لطلبة النجاح"مفتاح" .39

، أمس ورشة عرضت )مفتاح( نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية :رام اهللا
 كشف المستور في تغطية الصحف -وثائق الجزيرة"مي بعنوان خاللها تقرير وحدة الرصد اإلعال

 في مرحلته الثانية، الممول من "القراءة النقدية لإلعالم المكتوب"، ضمن مشروعها "الفلسطينية الثالث
، وذلك في كلية اإلعالم بجامعة النجاح Konrad Adenauer Stiftungمؤسسة كونراد أدناور األلمانية 

  .مستهدفة طلبة الكلية هناكالوطنية في نابلس 
  8/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  نسعى للسماح ألبناء غزة بممارسة مهنة الصيدلة: نقيب الصيادلة األردني .40

 من وزير  شفوياً محمد عبابنة انه تلقى وعداً.داألردني كد نقيب الصيادلة أ:  طارق الحميدي-عمان 
  .بناء قطاع غزة ممارسة مهنة الصيدلة وتلبية هذا المطلب لهمالداخلية بتلبية بالنظر في السماح أل

 الذي األردنية لطلبة كليات الصيدلة في الجامعات األولوقال عبابنة خالل رعايته حفل افتتاح المؤتمر 
 صيغة تسمح لطلبة الصيدلة الذين إلى النقابة تسعى للتوصل إن األردنية، في الجامعة أمسعقدته النقابة 

  أنها لن توفر جهداً قطاع غزة بممارسة مهنة الصيدلة مشيراًأبناء وطنية وخاصة أرقاماًن يحملو ال
  .لمساعدتهم

  8/5/2011الرأي، عمان، 
  

  المصالحة الفلسطينية انتصار للشعب في مقاومته لالحتالل: لبنانمفتي  .41
لسطينية في جمهورية بتحقيق المصالحة الف"الشيخ محمد رشيد قباني، اللبنانية رحب مفتي الجمهورية 

انجاز المصالحة الفلسطينية هو انتصار لقضية "ن أ إلىولفت ". التاريخية"ـ، ووصفها ب"مصر العربية
 من أولوأكد في تصريح  ".الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين العربية

، مشيراً إلى أن "لسطينيين وتضامنهمتحرير بيت المقدس وفلسطين ال يكون إال بوحدة الف "أن، أمس
قضية الشعب الفلسطيني هي قضية حق وعدالة وحقوق كفلتها القوانين الدولية، ومن حق الشعب "
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الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون "وأشاد بـ ".الفلسطيني أن ينعم بالحرية كبقية الشعوب في هذا العالم
  ".نية التي شكلت ارتياحاً عربياً ودولياًمع الدول العربية لتحقيق المصالحة الفلسطي

  8/5/2011، بيروت، المستقبل
  

  ول مصري يؤكد أن بالده تتابع مع الفصائل تنفيذ المصالحة الفلسطينيةؤمس .42
تنفيذ وتثبيت اتفاق المصالحة الفلسطينية، الـذي       " عن كثب "أكد مسئول مصري أن بالده، تتابع       : القاهرة

لماضي، عبر إجراء المباحثات واالتصاالت المستمرة مع جميع الفصائل،         أنجز برعاية مصرية األسبوع ا    
من أجل تثبيته وتنفيذ أولى الخطوات التي تم االتفاق عليها، وهى اإلفراج عن المعتقلين بين فتح وحماس                 

ول، الذي نقلت تصريحاته وكالة أنبـاء الـشرق األوسـط المـصرية             ؤوأوضح المس  .وتشكيل الحكومة 
ولين المصريين طلبوا مـن حركتـي فـتح         ؤ دون اإلشارة إلى اسمه، أن المس      7/5السبت  الرسمية، يوم   

وحماس اتخاذ إجراءات لكسب الثقة بين الجانبين، منها وقف التحريض في وسـائل اإلعـالم وتغييـر                 
الخطاب اإلعالمي االنقسامي، إلى خطاب إعالمي يوحد ويقرب الجميع، وترك وعـدم التـضييق عـن                

الحظنا أن ذلك بدأ يترجم على األرض ونتمنى االسـتمرار          "في الجانبيين، مشيرا إلى أنه      وسائل اإلعالم   
  ".والمزيد

ول المصري قائال، إنه تم االتفاق بين الطرفين على اإلفراج عن المعتقلين فـي الجـانبين            ؤوأضاف المس 
  ".وسنشهد قريبا اإلفراج عن دفعات من الجانبين إلى أن ينتهي هذا الملف"

ول المصري، إلى أن بالده لن تمارس أي ضغوط إلرغام أي من قادة فتح الذين خرجوا من              ؤالمسوأشار  
 بالعودة لها، مؤكدا أن هذا البند من االتفاق ترك للجانبين الفلسطينيين تحديـده وتنـسيقه        2007غزة عام   

  .بحسب الظروف
شاور مع بـاقي الفـصائل       وأكد أن حركتي فتح وحماس ستجريان مباحثات حول تشكيل الحكومة، بالت          

اللبنة األولى للوحدة، خاصة وأن الحكومة االنتقالية لـديها         ) الحكومة(بأسرع وقت ممكن، ألنها  ستكون       "
  ".مهام كبيرة خاصة اإلعداد لالنتخابات وإعمار غزة

 7/5/2011قدس برس، 
 

  "إسرائيل"غياب دور مصر القيادي ترك إفريقيا فريسة لـ: عمر البشير .43
اكد الرئيس السودانى عمر البشير خالل استقباله في الخرطوم أمس وفداً شعبياً            :  عماد حسن  -الخرطوم  

مصرياً يضم عدداً من القيادات الحزبية والشخصيات العامة ورجال اإلعالم والمجتمع المدني، أن بـالده               
ويل القارة السوداء   تحتاج إلى مصر وتفتقد دورها القيادي فى افريقيا بعد أن أدى غيابها الطويل، إلى تح              

  .، مشيراً إلى أن السودان كان أكثر المتضررين من هذا الغياب"إسرائيل"ـإلى مسرح مفتوح ل
  8/5/2011الخليج، الشارقة، 

 
   يحض نتنياهو على منح المصالحة الفلسطينية فرصة كي مونبان .44

زراء االسرائيلي بنيامين    حض األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون رئيس الو          .):ب.ف.أ( –نيويورك  
وأشـار   .األوسطفي الشرق   » اتفاق تاريخي «نتانياهو على منح فرصة للمصالحة الفلسطينية، داعياً الى         

الوحـدة الفلـسطينية    «بيان لألمم المتحدة اول من امس ان بان قال خالل مكالمة هاتفية مع نتانياهو ان                
من الضروري بشكل عاجـل     «، مضيفاً ان    »اق تبلورها عملية في بدايتها، وينبغي بالتالي تقويمها في سي       

عن قناعته بأن التوصل في أسرع وقت الى حل بالتفاوض يقوم           «، معرباً   »تخطي التعثر في المفاوضات   
كما اعرب عن أمله في ان تتخذ اسـرائيل         . على دولتين هو من مصلحة الشعبين االسرائيلي والفلسطيني       

 تحويـل   "إسرائيل"، اعترض على وقف     »اق تاريخي مع الفلسطينيين   اجراءات حاسمة في اتجاه توقيع اتف     
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أموال إيرادات الضرائب في األراضي الفلسطينية إلى الوطنية الفلسطينية، رداً على اتفاق المصالحة بين              
 وحث إسرائيل أيضاً على استئناف تحويـل إيـرادات الـضرائب إلـى الـسلطة                .حركتي فتح وحماس  

  .”الفلسطينية
  8/5/2011، دنالحياة، لن

  
  "بعثة" مستوى إلىقبرص ترفع التمثيل الفلسطيني  .45

 أبلغت الجمهورية القبرصية رسمياً المفوضية الفلسطينية لديها انها رفعت تمثيلهـا            .):ب.ف.أ( -نيقوسيا  
فرانس «وأعلن رئيس الممثلية الفلسطينية في قبرص وليد الحسن لوكالة          . »بعثة«الديبلوماسي الى درجة    

 سيحمل من اآلن فصاعداً صفة سفير فوق العادة مطلق الصالحية، ويقدم اوراق اعتماده الـى                انه» برس
  .الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس وليس الى وزارة الخارجية كما كانت الحال سابقاً

 وقبرص هي الدولة السابعة في االتحاد االوروبي التي تعترف ببعثة ديبلوماسية فلسطينية بعد الـدنمارك              
  .وفرنسا واسبانيا وارلندا والبرتغال وبريطانيا

  8/5/2011، الحياة، لندن
  

   المصالحة الفلسطينية وتداعياتها"أخطار"إسرائيل و .46
  مأمون الحسيني

مع أن اتفاق المصالحة الفلسطينية كان مفاجئاً إلسرائيل والواليات المتحدة ومعظم العرب والفلسطينيين، 
  .ود الفعل، إال أن رد الدولة العبرية عليه كان متوقعاً من قبل الجميعوفق المعلن من التصريحات ورد

إذ لم تكد أولى المعلومات المتعلقة بهذا االتفاق تعبر جدران قاعة المحادثات، حتى سارع رئيس الوزراء 
 السالم مع إسرائيل أو«الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين » تخيير«اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الى 

، مفصحاً عما كان يضمره وحكومته، من أن إسرائيل تعتبر االنقسام الفلسطيني بمثابة »السالم مع حماس
صراع استراتيجي أو تناحري بين عدوين، وزاعماً أن هذا االتفاق يجب أال يقلق إسرائيل وحدها، وإنما 

لة إسرائيل وتقول ذلك تدمير دو«تسعى إلى » حماس«، كون »كل من يطمح إلى رؤية السالم في العالم«
  .، على حد تعبيره»علناً

وتبعه في ذلك عدد من الوزراء، في مقدمهم بلطجي البار السابق في كيشناو عاصمة مولدافيا، وزير 
ترسانة كبيرة من «خارجية إسرائيل الحالي أفيغدور ليبرمان المالحق جنائياً، الذي هدد باللجوء إلى 

طة الفلسطينية، وتجميد تحويل الضرائب المقتطعة في إسرائيل لحساب االنتقامية ضد السل» اإلجراءات
وهو ما حدث فعالً عندما أصدر وزير المال اإلسرائيلي، يوفال شطاينيتس، عقب مشاورات . هذه السلطة

مع نتانياهو، تعليمات إلى مسؤولين في وزارته بوقف تحويل هذه المستحقات المالية، وإلغاء اجتماع كان 
ع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني والذي كان يفترض أن يتم في نهــايته مصادقة مقرراً م

إلى خـزينة السلطة )  مليون دوالر87.5حوالى ( ملـيون شـاقل 300الوزير اإلسرائيلي على تحويل 
  .الفلسطينية

ى ألسن المسؤولين، وعلى رغم أن القاسم المشترك بين الحجج والذرائع اإلسرائيلية الوقحة التي جرت عل
وخطت في معظم الصحف العبرية، هو أن االتفاق الفلسطيني سيترجم عبر اإلفراج عن المئات من 

لدى السلطة الفلسطينية، كما سيتيح للحركة اإلسالمية السيطرة على الضفة الغربية، » إرهابيي حماس«
، وحتى في شكل »حماس«كة في االنتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل، فضالً عن أن مشار

محدود في أجهزة األمن التابعة للسلطة، ستقيد التعاون االستخباري مع إسرائيل، إال أن آخرين في 
إلى نتانياهو الذي يقال إنه سيتقدم بمبادرة سياسية » رسالة شديدة اللهجة«إسرائيل اعتبروا االتفاق بمثابة 

، ويستشهد على ذلك، وفق ما يرى »إيباك«سنوي لــ خالل خطابه أمام مجلسي الكونغرس والمؤتمر ال
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أوضح أمام عشرات الميكروفونات والكاميرات والكراسات من «، بأن عباس »هآرتس«عكيفا ألدار في 
كل العالم، بأنه إذا ما قامت بالفعل حكومة وحدة موقتة فإنها ستتشكل من تكنوقراطيين سيكونون 

  .»أن هذه السياسة لن تتغيرخاضعين إلمرته وسياسته، كما شدد على 
قانون واحد، سالح واحد، مرجعية واحدة، سعي : ونزعاً للشك فصل قائالً«ويضيف ألدار أن أبو مازن 

  .»1967) يونيو( حزيران 4الى حل الدولتين على أساس حدود 
ضة من على أن هذه الذرائع والتقديرات التي ترشح بالحنق والذعر وأشكال التوصيف اإلرادوية المرفو

الفلسطينيين والعرب كافة، تقود في واقع األمر إلى مربعات أخرى أشار إلى بعضها تقرير قسم األبحاث 
قد يؤدي إلى ما أسماه » حماس«و» فتح«في وزارة الخارجية اإلسرائيلية الذي اعتبر أن اتفاق حركتي 

حدة الستئناف المفاوضات بين ، وقد يحبط جهود الواليات المت»انهيار السياسة األميركية في المنطقة«
إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما رأى أن الخطر الحقيقي هو أن دوالً أوروبية مركزية ستعترف 

وللتواصل معها ما سيؤدي في نهاية » حماس«بالحكومة الفلسطينية المقبلة، بهدف إعطاء فرصة لحركة 
ة، وتالياً، إلى دعم الجهود الديبلوماسية التي المطاف، ولو بصورة تدريجية، إلى منح الحركة شرعية دولي

يتبعها أبو مازن، للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع 
المقبل، ألن المصالحة ستتيح له القول إنه يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، ) سبتمبر(غزة في شهر أيلول 

نتيجة رفض إسرائيل » انتفاضة ثالثة«، إلى اندالع »هآرتس«ف بن في وهو ما سيقود، وفق تقدير ألو
  .التعاطي مع هذا االعتراف، وشعور الفلسطينيين بوجود مظلة دولية لكفاحهم من أجل الحرية واالستقالل

المصري ذي » شريك السالم«أما الوجهة المركزية للغضب والهلع اإلسرائيليين العارمين، فهي نحو 
 في الخريطة اإلقليمية، والذي أنجز مصالحة الفلسطينيين، وحذّر قطباه األساسيان في الوزن النوعي

المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس والفريق سامي عنان رئيس » المجلس األعلى للقوات المسلحة«
األركان، إسرائيل من مغبة التدخل في الشؤون المصرية، وتجنب التصريحات غير المنضبطة تجاه 

، والذي يستعد لفتح معبر رفح فتحاً دائماً، وقبل ذلك السماح » أرادت المحافظة على السالمإذا«مصر 
. بتنظيم تظاهرة مليونية أمام السفارة اإلسرائيلية للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري إلى الدولة العبرية

ارجها، بأن مصر، وكما إذ ثمة تقدير إسرائيلي متعاظم، في أوساط المؤسسة السياسية والعسكرية وفي خ
أمن إسرائيل «جاء على لسان مسؤول في الحكومة اإلسرائيلية، أصبحت خطراً كبيراً على 

، ال سيما بعد سعي قيادتها االنتقالية الراهنة إلى فتح األبواب التي كانت موصدة أمام »االستراتيجي
  .يميةإيران، وإعادة مصر إلى موقعها الريادي في الخريطة العربية واإلقل

  8/5/2011الحياة، لندن، 
  

  ما أنكره وما التبس .47
  فهمي هويدي

تعليق السيد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على ما كتبته في هذا المكان تحت عنوان 
إما أن الرجل لم يكن جادا فيما قاله، أو أنه : ، ال يفسر إال بأحد أمرين»سقط مبارك ونجحت المصالحة«

  .لقارئ بال ذاكرةافترض أن ا
  :أراد أن يقنعنا بأربعة أمور) 5/5(يوم الخميس الماضي » الشروق«ففي مقاله الذي نشرته له صحيفة 

  .األول أن المصالحة لم تكن مفاجئة، وأن الجديد هو توافر إرادة إنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية
  .س أبو مازن أو للسلطة في رام اهللالثاني أن مصر في العهد السابق لم تكن منحازة ال للرئي

  .الثالث أن الرئيس الفلسطيني وقع على ورقة المصالحة متحديا بذلك ضغوط الواليات المتحدة وإسرائيل
الرابع أن حركة حماس وقعت على الورقة المصرية بعد سنة ونصف السنة دون تعديل أو إضافة، وأن 

  .شيئا فيما ورد بالورقة األصليةالتفاهمات التي تم االتفاق أخيرا لم تغير 
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رغم أن مجرد ذكر النقاط األربع يكفي بحد ذاته في التدليل على عدم جديتها، ومن ثم يغنينا عن مناقشتها 
والرد عليها، إال أنني سأذّكر فقط بعدة أمور غائبة عنه أو أنه حرص على تغييبها، فهو حين يرى أن 

دة الفلسطينية توافرت، في غمز غير مباشر في األطراف األخرى الجديد في االتفاق األخير هو أن اإلرا
التي تحفظت على الورقة ورفضت توقيعها في مرحلة سابقة، فإنه تجاهل أهم المتغيرات التي حدثت في 

، الموالي »االعتدال«المنطقة العربية، وعلى رأسها سقوط نظام الرئيس مبارك، الذي قاد معسكر 
ئيل، والراعي العربي األهم للسيد أبو مازن والسلطة الفلسطينية في رام اهللا، وهو للواليات المتحدة وإسرا

، وهو ما »الشعب يريد إسقاط النظام«تجاهل أيضا الدوي الذي أحدثه صوت الشعوب العربية التي هتفت 
  .»الشعب يريد إنهاء االنقسام«دفع الشعب الفلسطيني إلى الخروج في تظاهرات رددت النداء 

 عزام األحمد تجاهل أيضا أن السيد أبو مازن تخلى عن عناده وقبل بتحفظات حركة حماس، ألنه السيد
يريد لم الشمل الفلسطيني، ليس حبا في المصالحة التي تجاهلها في االحتفال بتوقيعها، ولكن ألنه يريد 

دولة الفلسطينية، وقد الذهاب إلى نيويورك في شهر سبتمبر القادم ليطلب من الجمعية العامة االعتراف بال
حرص على الذهاب إلى هناك من مركز قوة نسبية، ووراءه صف فلسطيني موحد، باعتبار أن االنقسام 

  .يضعفه في هذه الحالة
نسي صاحبنا أيضا أو تناسى أن النظام السابق وقف إلى جانب قيادة فتح والسلطة ليس في مفاوضات 

مالحقة عناصر حماس الذين كانت عناصر السلطة المصالحة فحسب، وإنما أيضا في حصار غزة و
تتولى اإلرشاد عنهم عند معبر رفح، ناهيك عن أن نظام مبارك كان يقف في مربع سياسي واحد مع 
السيد أبو مازن وضد حماس، والوثائق التي بثتها قناة الجزيرة قبل ثالثة أشهر، إذ فضحت أسرار 

 بين ممثلي السلطة وبين اإلسرائيليين واألمريكيين كاشفة المفاوضات التي دارت خالل السنوات األخيرة
ليس فقط عن انحياز النظام المصري السابق ألبو مازن وجماعته، ولكن أيضا عن المدى الذي بلغه 
انبطاح قيادة السلطة واستسالمهما المهين لرغبات الواليات وإسرائيل، وهما الجهتان اللتان زعم السيد 

حدى الضغوط التي مارستاها، وال أريد أن أنكأ ذلك الجرح لكنني فقط أدعوه إلى األحمد أن أبو مازن ت
قراءة هادئة لتلك الوثائق، لكي يدرك إلى أي مدى تجني على الحقيقة وأهدر المعلومات الموثقة فيما عبر 

  .عنه في رده
 عليها أخيرا لم تغير أما الغريب والمدهش حقا، فهو ادعاء السيد األحمد أن التفاهمات التي تم االتفاق

شيئا مما ورد في الورقة المصرية، في حين أن أي باحث جاد إذا ما أتيح له أن يطلع على نص 
التفاهمات، سيدرك على الفور أنها تضمنت جميع التحفظات التي أبدتها حماس على الورقة المصرية، 

ها قيادة السلطة أخيرا، وأقرت التي سبق رفضها طوال الثمانية عشر شهرا الماضية، وهي التي قبلت ب
وللعلم فإن موضوع تفعيل المجلس التشريعي الذي فازت . بأنها ملزمة لها عند تطبيق الورقة المصرية

  .حماس بأغلبيته لم يكن مذكورا في الورقة المصرية، ولكن نصت عليه التفاهمات األخيرة
الورقة المصرية ألنها ركزت على كيفية لقد ذكر السيد األحمد أن التفاهمات لم تغير شيئا في مضمون 

ففي الورقة حديث عن تولى رئيس . تنفيذ بنودها وتلك نقطة ملتبسة ذكرت نصف الحقيقة أو ربعها
السلطة إصدار القرارات الخاصة بتشكيل لجنة االنتخابات ومحكمة االنتخابات واللجنة العليا لألمن، لكن 

  .أن يتم كل ذلك بالتوافقالتفاهمات قيدت من سلطة الرئيس واشترطت 
بمعنى أن أي تشكيل تعترض عليه حماس ال يتم والعكس صحيح، فكيف يدعي صاحبنا بأنه ال تغيير في 

   شهرا ضاعت على المصالحة بال جدوى؟18األمر، وأن 
  7/5/2011الشرق، الدوحة، 
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  ما بعد المصالحة .48

  العزيز هاشم عبد
لتكرار الممل الذي ترك أثره سلباً بعدم االهتمام بما يثار في بعد مسلسل من حلقات متقطعة وأقرب إلى ا

شأن االنقسام السياسي الفلسطيني مابين الضفة والقطاع والمستمر منذ قرابة أربعة أعوام، انتقل طرفا 
 على اتفاق -برعاية مصرية-االنقسام فتح وحماس من التمترس خلف انقسامهما ليعلنا توقيعهما 

لذي صار منذ األربعاء الماضي إنجازاً يوفر للفلسطينيين نهاية لالنحدار الذي أوصل المصالحة الوطنية ا
  .قضيتهم مشارف الضياع  

إلى ماذا يعود هذا التحول؟ وما األولويات التي تتعين مواجهتها ليصير توقيع االتفاق خطوة : السؤال اآلن
  في مسيرة تمضي إلى األمام؟

 تناولها، األهم من كل هذا أنه ترتب على االنقسام الذي حدث وضع كان لالنقسام أسبابه، ولسنا بصدد
مغانم بين المنقسمين، " تقاسم"فلسطيني متداعٍ بمخاطر كارثية، وفي النظرة العامة لم يستقر االنقسام على 

  .بل استمر على تزايد المصاعب  
 الضغوط األمريكية واالبتزاز السلطة في الضفة، برغم انخراطها في التسوية األمريكية، كان نصيبها من

الصهيوني الكثير، وبدت في فترات كما لو أن ال شأن لها في الشؤون الفلسطينية، وهذا ما كان صارخاً 
من سياسة االستيطان الصهيونية الكاسحة مشروعاتها األراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، ومن 

ة هنا ليست إهانة أو إذالل مسؤولين، بل سلب التعاطي األمريكي المتجاهل لمطالب السلطة، والمسأل
وحركة حماس رغم أنها استقطبت التعاطف والتضامن . وطن وشعب من جانب عصابات االستيطان  

اإلنساني وبخاصة بعد الحرب الصهيونية التي كانت أقرب إلى إعصار جهنمي لتحطيم الحجر واقتالع 
كسر، وبقي باالتجاه العقابي ذاته الذي أطلقه الكيان على الشجر وإبادة البشر، فإن الحصار المفروض لم ي

  حياة السكان في القطاع، وهو وضع يفوق االحتمال، فهل هذا كله قاد إلى ما حصل من تغير؟
وفي الحياة السياسية والشعبية . بالطبع لهذه األوضاع تأثيرها في المراجعة بدالً من الهروب إلى األمام

واجهات مبكرة لالنقسام السياسي الذي سقط على األرض وجاء على مبادرات والفلسطينية كانت هناك م
وتحركات فلسطينية ومحاوالت عربية، غير أن عاملين كان لهما التأثير البالغ في هذا االنتقال الذي 

  .حدث، وأدى إلى توقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية
ة العربية المفتوح على تغيير األوضاع التي سلبت إنسانية األول هو الزلزال التاريخي الذي تشهده المنطق

اإلنسان العربي من قبل أنظمة القمع واالستبداد، وفي التأثير المباشر ما شهدته مصر بفعل ثورتها 
الشعبية الجماهيرية التي تصدرتها شريحة الشباب للتغيير الهادف إلى إعادة االعتبار لدور مصر 

اسة وتواطؤ نظام مبارك ما نال مصر في حقوقها ومسؤولياتها إزاء قضايا ومكانتها التي أهدرت بسي
أمتها وبخاصة القضية الفلسطينية، وهذا ما تجلى برعاية مصر التفاق المصالحة الذي تم في غضون 

  .أربع ساعات
طيني العامل الثاني تمثل في األساس في انتفاضة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي أطلقها الشباب الفلس

: وانخرطت فيها الفعاليات االجتماعية والثقافية وحتى السياسية في الضفة والقطاع والتي كان شعارها
  ".الشعب يريد إنهاء االنقسام"

الدعوة لم تكن تعبيراً عن رفض هذا الوضع الشاذ وطنياً وتاريخياً وحسب، بل كانت رسالة صريحة بأن 
إليها ركنا االنقسام فتح وحماس شعبياً وجماهيرياً بل وطنياً، نظراً العزلة والنبذ هما النهاية التي سيؤول 

إلى أن االنقسام السياسي أحدث شرخاً وطنياً عجز عن إحداثه االحتالل الصهيوني منذ ما يزيد على 
واآلن يمكن أن نشير في هذا الحيز إلى أبرز التحديات الداخلية، وأهمها التهديدات . ستين عاماً  

التي بدأت عملياً من الناحية المالية والحمالت اإلعالمية والدبلوماسية السياسية لتشويه وإفشال الصهيونية 
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الوحدة الوطنية الفلسطينية، وكذا الضغوط األمريكية التي ال ترى في وضع فلسطيني مقبول ومطلوب 
 الصهيوني في غير المنخرط في تنفيذ سياساتها التي ثبت أنها تستبعد حقوق الجميع عدا حق الكيان

  .العدوان واالحتالل واالستيطان
من أبرز ما يجب أخذه في االعتبار أن رواسب الصراع واالنقسام لن تزول لمجرد اإلعالن عن اتفاق 
المصالحة، إذ البد أن يتحول االتفاق إلى خطاب وطني ألنه يهم الشعب الفلسطيني بأسره، إضافة إلى 

لذين لن يغادروا مواقعهم ومصالحهم ووسائلهم وأساليبهم، وهؤالء ال هذا، هناك المنتفعون من االنقسام ا
  .يطلب عقابهم، بل إعادة دورهم على الوجه الذي يخدم شعبهم في وحدته وقضيته

والقضية األهم هي الحذر والمحاذير للخروج من االنقسام السياسي الساقط على األرض والمتمثل في 
 إذ تقاسم كهذا سيكون فلسطينياً مرفوضاً ألن المعادلة الفلسطينية تقاسم مغانم السلطة بين فتح وحماس،

  .وحدة جامعة، وإدارة فاعلة وإرادة واعية
  8/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  !حديث البخيت عن الموقف من حق العودة والقدس؟ .49

  ياسر الزعاترة
ن دون ضمان حق دولة فلسطينية م«في محاضرته األخيرة، قال رئيس الوزراء معروف البخيت إن 

، وأنها تصفية »الالجئين في العودة والتعويض، ومن دون القدس، ليست الدولة الفلسطينية المنشودة
مباشرة واغتيال للمشروع الوطني الفلسطيني، وأن الحكومة مسؤولة بكل معنى المسؤولية عن الدفاع عن 

  .حقوق مواطنيها
، وال نعرف إن كان يعبر عن موقف رسمي، أم هذا كالم جديد ومتميز، وهو بالفعل يستحق التوقف

مجرد وجهة نظر شخصية تجامل خطابا لبعض األطراف هنا في الساحة المحلية، فضال عن قطاع 
ثمة إجماع على رفض مشروع الوطن (عريض من الناس يعيشون هواجس التوطين والوطن البديل 

كثر عمقا أن التسوية المطروحة هي في ، السيما أن كثيرا منهم قد أخذوا يدركون على نحو أ)البديل
  .جوهرها تهديد لألردن مثلما هي إجهاض للحلم الفلسطيني، أقله في المدى القريب، وربما المتوسط

لن نتوقف هنا عند قضية القدس التي مر عليها خطاب البخيت، ويعرف الجميع أنها تحظى بإجماع 
 وثائق التفاوض حجم التنازالت التي قدمها المفاوض منقطع النظير في الدوائر اإلسرائيلية، حيث أثبتت

الفلسطيني في ملفها من دون أن يرضي ذلك شهية الطرف اإلسرائيلي، فيما نعلم أن هذا الملف هو 
، وأن أقصى ما يمكن أن يبتلعه الصهاينة هي 2000تحديدا ما أفشل مفاوضات كامب ديفيد صيف العام 

طينيين القدس الشرقية، فيما ال تبعد األيدي الصهيونية عن المسجد صيغة كلينتون التي تقتسم مع الفلس
  .األقصى وسائر المربع المقدس تحت مسمى ترتيبات سياسية برعاية دولية

نسأل بعد ذلك، هل هناك من يعتقد حقا أن التسوية المطروحة في األفق، إذا كانت هناك تسوية بالفعل، 
  ين الفلسطينيين؟يمكن أن تتضمن حق العودة الفعلي لالجئ

أعتقد أن الحالمين وحدهم هم من يقبلون هذه النظرية وفق الوضع الراهن والمسار السياسي الفلسطيني 
نذكّر بأن ( ال تقول بذلك 2002المعتمد، ليس فقط ألن المبادرة العربية للسالم التي أقرت في بيروت 

التفاوض التي اعترف القوم بصحتها تثبت ، بل أيضا ألن وثائق )الطرف اإلسرائيلي لم يقبلها رغم ذلك
، وقالت تسيبي ليفني 48أن اإلسرائيليين قد رفضوا حتى مجرد العودة الرمزية للمناطق المحتلة عام 

جاء ذلك في سياق تعليقها على قبول (لنظرائها الفلسطينيين بالفم المآلن إن رقم من سيعودون هو صفر 
الف حتى ال يظن البعض أننا أخطأنا في الرقم، بينما لم أولمرت بعودة خمسة آالف، نكرر خمسة آ

  ).يتجاوز مطلب السلطة رقم المئة ألف يعودون على عشر سنوات
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سيقول بعض الشطار إن الالجئين سيعودون إلى مناطق الدولة الفلسطينية، وإن المسألة تغدو محلولة من 
العودة لمناطق الدولة ستتم بحسب وثائق زاوية النظر األردنية، غير أن هذا القول يتجاهل حقيقة أن 

  .التفاوض من خالل التوافق مع الطرف اإلسرائيلي وبحسب قدرة الدولة الوليدة على االستيعاب
هذا من حيث المبدأ، لكن تجاوزنا لهذه النظرية، وإيماننا بأنه سيكون باإلمكان العودة لمناطق السلطة، ال 

ك الدولة بترتيباتها المعروفة في ظل موافقة الطرف الفلسطيني يمكن أن يأخذنا بعيدا عن حقيقة أن تل
على بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة تحت مسمى تبادل األراضي يعني أن الكيان العتيد سيكون مجزأ 

 في المئة من مواطني 40حوالي (األوصال، وأنه سيكون تبعا لذلك عاجزا عن استيعاب أهله الحاليين 
، فضال عن استقبال آخرين يصل تعدادهم )الجئون ويسكن كثير منهم المخيماتالضفة والقطاع هم 
  .حوالي خمسة ماليين

في ضوء ذلك، كيف سيرد األردن على هذا الحال، وهل تشكل تصريحات البخيت بداية صحوة على هذا 
ما أشير من الصعيد، تتجاوز معاهدة وادي عربة والمبادرة العربية، أم أنها محض مجاملة للرأي العام ك

  قبل؟
بعيدا عن اإلجابة النظرية لهذا السؤال، فإن اإلجابة العملية التي نتابع فصولها منذ سنوات بعيدة ما زالت 
تذهب في اتجاه آخر، ذلك أن دعم التسوية والمفاوضات يتناقض عمليا وعلى نحو سافر مع هذا الكالم، 

 حقيقي للقضية الفلسطينية يتضمن عودة ووحده دعم خيار المقاومة هو ما يمكن أن يؤدي إلى حل
الالجئين، ألن عودة كهذه لن تتحقق بغير دحر االحتالل بدون قيد أو شرط كمقدمة لشطب مشروع 
االحتالل برمته، األمر الذي لم يعد مستحيال في ظل الثورات العربية التي ستطيح بسياج الحماية الذي 

  .توفر لدولة العدو طوال عقود
موقفا داعما للمقاومة يحقق ذلك، ومن يعتقد أن بوسعه توفير طبخة من النوع المشار إليه ننتظر أن نرى 

فليتفضل ويقنعنا بها، وسنتجاوز معه بعض الشيء ) مفاوضات وتسوية مع اعتراف بحق عودة الالجئين(
  .عن قضية القدس التي ال تقل تعقيدا عن قضية الالجئين

  8/5/2011الدستور، عمان، 
  

  !أو أيلوٌل أسود... لة مؤقتةدو: موفاز .50
  ناحوم برنياع

يرى شاؤول موفاز، الذي كان في الماضي رئيس هيئة االركان ووزير الدفاع، وأصبح اليوم رئيس لجنة 
وفوق ذلك يقترح . الخارجية واالمن في الكنيست، يرى االتفاق الذي وقع بين حماس وفتح بشرى ايجابية

وال يتميز بهذا عن رئيس الحكومة ووزراء حكومته وفيهم . ينان تسبق اسرائيل وتعترف بدولة فلسط
وزير الدفاع ايهود باراك فحسب، الذين ردوا على االتفاق بصراخ غاضب، بل عن زعيمة حزبه تسيبي 

  .لفني التي اختارت موقف انتظار
ر الى تجري في العالم من حولنا منذ كانون الثاني طائفة من الزعزعات، من الثورتين في تونس ومص

رد أكثر . االشتعال في سورية وفي ليبيا، ثم الى االتفاق بين فتح وحماس، وآثار اغتيال ابن الدن
تابعوا . الزعماء في الغرب على هذه التطورات بتأثر وبعضهم بحماسة كبيرة وآخرون بحماسة متحفظة

 وتصدر بمبادرة باهتمام الردود في اسرائيل مع فرض ان حكومة اسرائيل ستستغل الوضع الذي نشأ
  .وفاجأهم عندما تبين لهم ان حكومة اسرائيل في شلل. منها

. يمكن االتفاق مع أفكار موفاز، ويمكن االختالف معها، لكن ال يمكن ان ننكر شيئا واحدا، وهو انه يبادر
فقد عرض قبل سنة ونصف خطة سياسية أساسها السعي الى اتفاق بيني مع الفلسطينيين في المرحلة 

هذا األسبوع عاد مع فريقه الى خطته ونقحها من جديد، . لى واحراز اتفاق دائم في المرحلة الثانيةاالو
  .بحسب الظروف التي تغيرت
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، يكتب في الخطة التي يعرضها هنا على "أضعنا سنتين ثمينتين، والزمن يعمل في غير مصلحتنا"
ستطيع بعد ان تنتظر شريكا فلسطينيا ال تستطيع اسرائيل بعد ان تجمد على حالها، وال ت. "الجمهور

  ".إن الشلل يعرض مستقبل دولة اسرائيل للخطر. مريحا أكثر أو عالمة من السماء
من اجل ذلك خاصة هناك . ونقطة انطالقه متشائمة. ليس موفاز حمامة سياسية، بل هو صقر براغماتي

  . صحافيةمنحني هذا االسبوع مقابلة. أهمية لمتابعة المسار الذي طرأ عليه
تابع أبو مازن . ُأقدر ان سورية لن تكون الدولة االخيرة"، قال، "لم تنته الزعزعات في العالم العربي"

 أن المصالحة أو جو المصالحة –كل واحد بسبب مصالحه . التغييرات في خوف، وأدرك هو وحماس
 اوباما رفعه على الشجرة أن" نيوز ويك"اشتكى أبو مازن في مقابلة صحافية مع صحيفة . تريحهما اآلن
  .لم يجد أذنا صاغية ال عند االميركيين وال في اسرائيل. وأبقاه هناك

لم يستعمل االرهاب، بل مضى على التوازي مستعمال أداتي . إن استراتيجية أبو مازن هي القوة الناعمة"
لديه أمل كبير جدا . وقد نجح ذلك نجاحا جيدا إزاء الجمود في حكومة نتنياهو. ضغط سياسية واقتصادية

  . أن يحصل في ايلول على القرار الذي يريده في الجمعية العامة لالمم المتحدة
واالسد في أواخر . يدركون في قيادة حماس ان سورية لم تعد هي نفسها. بقيت حماس عالقة في غزة"

  .ولن يستطيعوا العمل من هناك. حكمه
تفاهمات التي ستُحرز في ايلول، وإال فانها قد تحكم على ما تريده حماس اآلن هو ان تكون جزءا من ال"

  .لكن حماس لم تتخل عن حلم السيطرة على الفلسطينيين عامة. نفسها بالعزلة
كان صميم . إن وزير االستخبارات المصري الجديد هو مراد موافي. الالعبة ذات الشأن هي مصر"

يريد بواسطة . لى المجلس العسكري األعلىفي تقديري انه يسيطر ايضا ع. االتفاق بين حماس وفتح
  .االتفاق مع حماس ان يعيد بناء مكانة مصر باعتبارها العبا اقليميا

قال نتنياهو إن . يؤسفني ان تصريحات قادة دولة اسرائيل في شأن االتفاق كانت سلبية حتى اآلن"
  .وأي قطار. أي سالم. االجراء يوقف قطار السالم

توجد هنا فرصة ويجب . شك أن تُدفع الى ازمة سياسية وربما اقتصادية ايضاأعتقد ان اسرائيل تو"
  ".استغاللها

  .ماذا تقترح، سألت
أن يقول رئيس حكومة اسرائيل أنا أعترف بالدولة الفلسطينية . "، قال موفاز"اعترافا متبادال في الحال"

  .طريق الى التسوية الدائمةوالهدف تسوية بينية في ال. مع الخضوع للتفاوض والترتيبات االمنية
وهو ان كل ترتيب سياسي للحكومة الجديدة يجب ان : هناك بطبيعة االمر شرط يجب علينا الحفاظ عليه"

  ". االعتراف باسرائيل ورفض االرهاب، وقبول اتفاقات سابقة–يقبل شروط الرباعية الثالثة 
  .ماذا سيحدث في تقديرك اذا تبنى نتنياهو اقتراحك؟: سألته

. االختالفات في الرأي في مسألة الحدود صغيرة. السيناريو المثالي هو ان يدخلوا تفاوضا: "جاب موفازأ
سينتقل . من الواضح للجميع ان الكتل االستيطانية ستبقى في الجانب االسرائيلي، وسيكون تبادل اراض

يل، أو الى الكتل االستيطانية  في المائة من المستوطنين الذين سيطلب اليهم الجالء الى اسرائ50أكثر من 
  .يمكن في رأيي انهاء التفاوض في الحدود خالل سنة. راغبين

فاسرائيل تحتاج الى سنتين حتى اربع سنين . الدرس من االنفصال هو ان الطرفين يحتاجان الى وقت"
األمن قبل وفي جانبهم ايضا يحتاج الى وقت لتنظيم أنفسهم في مجال . لتنفيذ اجالء مرتب للمستوطنين

  ".كل شيء
تبين للجانبين ان تقديم التسوية البينية يحتاج الى نفس المقدار من الطاقة، ونفس الجهد الذي يحتاج : قلت

  .فلماذا ما تزال تؤيد تسوية بينية؟. اليه تقديم تسوية شاملة
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 يصدقون فاالميركيون والفلسطينيون ال يصدقون نتنياهو؛ واالسرائيليون ال. النه ال ثقة: "قال
  .والتسوية البينية ستبني الثقة، وهكذا سنتوصل الى تسوية دائمة على نحو أسرع. الفلسطينيين

وُأجيب انه سيتم في التسوية . زعموا أنني ُأعطي كل شيء لتسوية بينية، فماذا سيبقى للتسوية الشاملة"
  ".البينية تحديد العناصر األساسية للتسوية الدائمة

.  الحزب، مئير شتريت، انه يجب على اسرائيل ان تتبنى مبادرة السالم العربيةيقول رفيقك في: قلت
  .سيكون السالم مع العالم العربي كله هو العوض عن التنازالت التي ستعطيها اسرائيل للفلسطينيين

  ".العالم العربي؟، أي عالم عربي مستعد لصنع سالم اآلن؟: "تساءل موفاز
  البالد كلها أعالم

. إن حماس لم تكن مستعدة لقبول شروط الرباعية:  عن حكومة الوحدة الفلسطينية السابقة2006قلت في 
  .وال عالمة على أن توجهها قد تغير

. سيجعل األميركيون ذلك شرطا ويؤيدهم المصريون. هذا متعلق باألميركيين وبمصر: "قال موفاز
ا حماس الشروط، فلن تكون منظمة في اللحظة التي تقبل فيه. فالجيش المصري متعلق باألميركيين

  ".سيحدث لها ما حدث لفتح بعد اتفاق اوسلو. ارهابية
  .أو انهم لن يقبلوا، قلت

  ".سيكون للفلسطينيين اذا ايلول اسود: "قال
أن يغسلوا . االول ان يحاول الفلسطينيون اضعاف شروط الرباعية. تحدث عن سيناريوهات أقل تفاؤال

  .ترح ان تُلح اسرائيل واالميركيون على هذا الموضوع الحاحا شديداوهو يق. الشروط بالكلمات
أرى انه يجب ان يطلب أال . أنا ُأدبر السياسة الخارجية ال حماس: وفي السيناريو الثاني سيقول أبو مازن

ويقول السيناريو الثالث انه ستنشأ ازمة بينهما . يلتزم الرئيس وحده، بل رئيس حكومة حماس ايضا
  ".في هذه الحال ال نكون خسرنا شيئا: "يقول موفاز.  االتفاقويتالشى

  .سيقولون لك تخليت عبثا: قلت
  .وأقول ان المبادرة ضرورة. هناك مخاطرات في كل مبادرة. "، قال موفاز"السؤال هل تبادر أم ال"

لجمعية العامة في ايلول ستتخذ ا. هناك سيناريوهان ممكنان آخران، االول أال تبدأ اسرائيل بأية مبادرة
  .ستضع الواليات المتحدة هنا خطة للتسوية، وما تزال اسرائيل تتلعثم. في االمم المتحدة قرارا

حتى ذلك اليوم كنا نُنزل بالقوة كل .  عندما وقع على اتفاق اوسلو1993كنت أودع يهودا والسامرة في 
أفتح نافذة في مكتبي، فأرى آالف وها أنا ذا . كانت لنا خاليا خاصة تفعل ذلك. علم فلسطيني يرفع

الى " الفيس بوك"بعد قرار الجمعية العامة ستُخرجهم الشبكة االجتماعية . االعالم الفلسطينية مرفوعة
  .الشوارع

إن المارد في العالم العربي أكثر .  ال مع غزة، بل مع المنطقة كلها ايضا–السيناريو الثاني هو مجابهة 
  ". ستسلك سورية مثاللست أعلم كيف. تحررا اليوم

مثل انضمام كديما الى . هل تؤيد إزاء الزعزعات في المنطقة تغييرا سياسيا في اسرائيل، سألت
  .الحكومة

إن االنضمام الى . والى اآلن لم تُحدث ردوده سوى الضرر. مشكلتي مع نتنياهو أنني ال أصدقه. ال: "قال
  .الحكومة أمر بعيد اليوم

  ".لكنني أعلم أنه لو وافق لمضى االميركيون على ذلك. هو يتبنى أفكارييصعب علي أن أرى نتنيا
  .ماذا ستقترح اذا أعلن الفلسطينيون دولة من جانب واحد؟: سألت

واذا لم يعترفوا . أقول اذا اعترفوا بنا فسيحصلون على دولة. "، قال"ضم الكتل االستيطانية الى اسرائيل"
  ".فسيحصلون على ايلول اسود

  لتذكر ال النسيانينبغي ا
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في الصباح الذي مضيت فيه الجراء لقاء صحافي مع البروفسور يسرائيل تشريني، وهو خبير نفسي 
أنا شخص أبحث . "سألته هل هو سعيد. صرف حياته لمكافحة قتل شعب، جرى اغتيال اسامة بن الدن

عندما سمعت اليوم . سعدت تماما: "، بدأ كالمه ثم سكت لحظة وأضاف"عن السالم، لست شخصا يقتل
صافرة يوم المحرقة، فكرت، لو أنني استطعت ان أقتل هتلر أو قادة نازيين آخرين لفعلت ذلك بيدي، 

  ".من أتى لقتلك بكِّر لقتله: وهكذا كنت أفعل بابن الدن ايضا
ية كارمي، سيتلقى في نهاية الشهر جائزة رئيس أرمين. إن تشريني ابن الثمانين، شقيق الشاعر الراحل ط

سيمنحه الرئيس الجائزة في .  وهي عالمة التقدير األجل التي اعتادت الجمهورية االرمنية منحها–
اسهامه في زيادة معرفة العالم بمذبحة "سيعطى الجائزة بسبب . مراسم تُجرى في يرفان عاصمة الدولة

راك لألرمن، والمحرقة الشعب األرمني واالبحاث التي نشرها عن إنكار اعمال ذبح شعب وفيها ذبح االت
  ".وحوادث كثيرة اخرى

يقول . ، قبل نحو من مئة سنة، هاجم جنود الجيش التركي السكان األرمن1918 – 1915بين السنتين 
وتنكر . تشريني انه قُتل مليون ونصف من األرمن ومليون ونصف من اآلشوريين واليونان واليزديين

ب االرمني يغضب وزارة الخارجية االسرائيلية التي تخضع إن انشغاله بمذبحة الشع. حكومة تركيا ذلك
وتشريني . الذين يطلبون احتكار الشعب اليهودي للمحرقة" يد واسم"لضغط تركي، ويغضب رؤساء 

  .يستمتع بأن يغضب
أرى ان مذبحة الشعب هي مذبحة جماعية لناس غير مسلحين . "انه يوسع جدا مصطلح مذبحة شعب

الخطوة الكبرى الى " فيما سماه – مليون صيني في الثورة الثقافية 45قتل ماو . "ل، يقو"وغير مقاتلين
إن التوجه . وتلك مذبحة شعب ايضا.  مليون روسي54وقتل ستالين . أرى ان تلك مذبحة شعب". األمام

  .التضييقي الذي يقول انه يجب ان يريد شعب ما ابادة شعب آخر ال أقبله
يعة فُعلت، وأسمع اكاديميين يتفلسفون في سؤال ماذا يعد مذبحة شعب بي غضب فظيع على أفعال فظ"

المذبحة هي . ال يهمني هل الدافع سياسي أو جنسي أو كراهية من يضعون النظارات. وماذا ال يعد
  ".مذبحة
اذا كان كل مستبد يقتل ناسا يعد ذابح شعب، فقد يكون االستنتاج ان هتلر لم يكن . من يوسع يسطح: قلت

  .فظيعا الى ذلك الحد
إن مذبحة . يجب محاكمة كل ذابحي الشعوب. إن توسيع المصطلح ال يفسده. ليس صحيحا: "قال تشريني

  ".شعب هي مظلمة كونية وهي وباء عالمي
  . أفترض أنهم في مؤسسات يهودية ال يحبون هذا التصور، قلت

في لوس انجلوس وفي كنيسة ارمنية حاضرت ذات مرة في متحف الكارثة . "، قال"لقيت عداوة كبيرة"
قلت لليهود تتوقعون ان أقول لكم . بكى الجمهور. تحدثت عن عائلة قُتلت كلها في ظروف فظيعة. هناك

وآنذاك سحبت قصاصة . وقلت لألرمن تتوقعون ان أقول لكم انها عائلة أرمنية. إن تلك عائلة يهودية
  .يةكان الحديث عن عائلة فيتنام. الصحيفة مع القصة

لكن عندما نتعمق نرى . يظن كل شعب ان كارثته مميزة. من الطبيعي أننا أكثر حزنا على أبناء شعبنا"
  .انه يوجد قاسم مشترك

" يد واسم"ما زالت . مرة كل سنتين يطلبون أن أحاضر هناك ال غير. يحاولون تجاهلي" يد واسم"في "
 ان المحرقة علمتنا ان نكون حساسين لمصير اذا قال مرشد في المتحف. تحارب من اجل تفرد المحرقة

  ".شعوب اخرى فانه يوقع نفسه في مشاكل
  .وما رأيك في متحف الكارثة في واشنطن؟. ، سألت"يد واسم"ما رأيك في متحف 

لكنني لو استطعت ألقمت غرفة في متحف تتحدث عن حاالت ذبح . انه يثير التأثر على نحو عام: "قال
  .شعوب بعد المحرقة
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  ".كان يمكن ان يكون أقوى لو أكدت الرسائل الكونية أكثر. متحف في واشنطن رائعال"
  .لماذا تتعمق في مذبحة االرمن، خاصة من بين جميع المذابح الجماعية التي وقعت في العالم: سألت

 1967في . في سني االولى إذ كنت خبيرا نفسيا في الواليات المتحدة عملت مستشارا لمستشفى اوالد"
قلت لهما إنني قرأت مقالة في مجلة عن مذبحة األرمن وإنني أريد أن أفهم . اءنا خبيران نفسيان تركيانج

  .أكثر
لم يكونا مستعدين لتبادل كلمة اخرى معي، وغدوت مهتما منذ ذلك . أدار التركيان ظهريهما ومضيا"

  ".الحين، فأنا باعتباري خبيرا نفسيا يعنيني االنكار
  .يرة فظائع شاركت فيهاتنكر دول كث: قلت
  ".لكن االتراك وحدهم ينفقون ماليين الدوالرات كل سنة من اجل االنكار: "قال

إن بعض االرمن غير مستعدين لالعتراف .احيانا تنكر حتى الضحية معاناة ضحايا اخرى: يقول تشريني
  ".يين قتلوا الغجرواليهود غير مستعدين لالعتراف بأن الناز. بأن االتراك ذبحوا أبناء شعوب اخرى

  .هل يمكن بحسب طريقتك اتهام اسرائيل ايضا بمذبحة شعب؟: سألت
لكن لم يكن في واحدة منها . وقعت حاالت جرائم ضد االنسانية، في دير ياسين وقبية وكفر قاسم: "قال

  ".سياسة متعمدة من الحكومة
ل المجزرة في اسرائيل، هل ستهاجم في خطابك في مراسم الحصول على الجائزة في أرمينية تجاه

  .سألت
 فاالسرائيليون يعترفون بالكارثة –أعتقد أننا في اسرائيل قد انتصرنا . "، قال"لن أهاجم اسرائيل"

  ".فهو غير اخالقي وهو خزي وعار. االرمنية، سأنتقد موقف حكومات اسرائيل
  7/5/2011، يديعوت أحرونوت
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