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ببالغ الحزن واألسى، وبمزيد من الرضا بقضاء اهللا تعالى وقدره، ينعي مدير عام مركز الزيتونة 
محسن صالح، وكافة العاملين في المركز، فقيد لبنان واألمة . للدراسات واالستشارات في بيروت د

سالمية، المستشار الشيخ فيصل مولوي رحمه اهللا، األمين العام السابق للجماعة اإلسالمية في لبنان، اإل
  . في طرابلس8/5/2011الذي وافته المنية يوم األحد 

لقد خسرت األمة العربية واإلسالمية بفقدان فضيلة الشيخ داعيةً ومفكراً إسالمياً كبيراً، تميز بعلمه 
  .لماً ومربياً كرس حياته لخدمة الدعوة اإلسالمية وقضايا األمةوحكمته، كما خسرت مع

وبرحيل فضيلة الشيخ فقدت القضية الفلسطينية داعماً ومؤيداً كبيراً؛ حيث كان فضيلته ثابتاً في موقفه 
الداعم للمقاومة ضد العدو الصهيوني، وعاش هموم فلسطين وشعبها، وهم القدس والمسجد األقصى حتى 

كما ال ينسى مركز الزيتونة لفضيلة الشيخ فيصل . ألخيرة من حياته المليئة بالخير والعطاءاللحظات ا
  .حسن دعمه ونصحه وتوجيهه

  .ونسأل اهللا سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون،

  االستشاراتمركز الزيتونة للدراسات و
 9/5/2011بيروت، في 
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نرحب بالحوار مع أميركا وأوروبـا دون       و ..نريد الوصول لخريطة سياسية جديدة في المنطقة      : مشعل .1

 شروط
 سوسن أبو حسين وصالح نقال عن مراسليها في القاهرة، 9/5/2011الشرق األوسط، لندن،  نشرت
 "الشرق األوسط"لحركة حماس قال في حوار موسع مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ، أن جمعة

إن العالم العربي الجديد سوف يشهد تكامل األدوار العربية في حلقات ومصالح ال تتعارض وال تصطدم 
نظرا لعمق البعد القومي واإلسالمي والعربي واإلنساني، وكلها حلقات ال تتعارض، "بعضها ببعض 

ع العربي أن تتحقق تطلعات الشعوب العربية وهو ما سيدعم وسوف يمكن من خالل ما أسميه الربي
ما أريده هو أن تكون األمة العربية كلها مع االعتدال اإليجابي ": وأوضح مشعل. "القرار العربي

نريد أن نصل لخريطة ": وأضاف. "واالنفتاح على العالم، وفي الوقت نفسه، ال نترك قوى المقاومة
أن يتوحد الجميع في خندق واحد لنخرج بقرارات موحدة تعبر عن نجاح سياسية جديدة في المنطقة، و

 ."عربي في السياسة الداخلية والخارجية
وأشار مشعل إلى وجود حرص متبادل من الجميع على طي صفحة االنقسام تماما وجعلها صفحة من 

تدخل الخارجي من لدينا إجراءات جادة لمنع تكرار ما حدث، ولدينا فرصة إللغاء ال": الماضي، وقال
 ."خالل الدور المصري والعربي والتركي

في كثير من المواقف، خاصة ما ) القاعدة(نختلف مع ": وعن موقف حماس من قتل بن الدن، قال مشعل
يتعلق بقتل المدنيين األبرياء، لكن هذا ال يعطي الحق ألميركا أن تمارس القتل خارج القانون ضد العرب 

 ."والمسلمين
 عربية فلسطينية شاملة للخروج من حالة الجمود التي تضرب إستراتيجيةعل بأهمية وضع طالب مشو

، مؤكدا أنها تشمل تحركا دبلوماسيا اإلستراتيجيةعملية السالم منذ عشرين عاما، وكشف عن مالمح هذه 
ي وإقامة رسميا وشعبيا ومقاومة ومالحقة قانونية ومطاردة إسرائيل في كل مكان النتزاع الحق الفلسطين

 .الدولة الفلسطينية المستقلة
كما رحب بحوار غير «وقال  إن عالقة حماس بأوروبا إيجابية ولم نحسم موقفنا من واشنطن بعد 

وشدد على أهمية الدور المصري في فتح الطريق للمصالحة الفلسطينية . »مشروط مع القوى الدولية
، محمال رئيس الوزراء »رام اهللا والقدس قريباأعتزم زيارة غزة و«وأضاف مشعل، . وإنهاء االنقسام

اإلسرائيلي نتنياهو مسؤولية تدهور عملية السالم وإيصالها إلى طريق مسدود، كما حمله تعثر صفقة 
 .تبادل األسرى، مهددا باعتقال جنود آخرين

ة من ال توجد انقسامات داخل حماس، ولكن يوجد تنوع في اآلراء، ومؤسساتنا على درجة كبير: وقال
الديمقراطية، فالحركة يحكمها قيادات منتخبة، ولدينا المكتب السياسي ومجلس شورى منتخب يدرس 
القرارات التي تعرض عليه، وقد نتفق أو نختلف حول القرارات، وهي ظاهرة صحية، ولكن في النهاية 

 .هو منهجناعندما تطرح القضايا للتصويت يلتزم الجميع برأي األغلبية، يمكنني القول إن هذا 
الوضع الفلسطيني يختلف عن الدول التي تحدث بها ثورات، ألن الجميع ضد االحتالل وقال مشعل إن 

ويدرك الجميع إن االنقسام شر ونحرص منذ اليوم األول لالنقسام على االنتهاء منه، ولكن يمكن تفسير 
ي والصادم، وكلها متغيرات ساهمت ما حدث أننا استفدنا من ربيع الثورات العربية وسلوك نتنياهو العدائ

 .في إصالح ذات البين الفلسطيني
اتفقنا على توفير عوامل المصالحة، وأن ندير عملية : وحول ارتباط نجاح المصالحة بالتهدئة قال

المقاومة بطريقة تراعي واقع المصالحة، وأن نوحد الخطاب اإلعالمي بعيدا عن المعارك اإلعالمية، وقد 
 المصالحة أننا نحتاج خالل هذا العام إلى أن ندير قرارنا السياسي واألمن العسكري ذكرنا بعد حفل

بطريقة توافقية، وأن نجنب االتفاق أي مخاطر محتملة، واتفقنا على خطوات سريعة، منها اإلفراج عن 
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ت ورئيس المعتقلين وتحديد موعد قد يكون في األسبوع المقبل على األرجح الختيار اإلطار القيادي المؤق
 .الوزراء وأسماء الوزراء، وللعلم فإن هذه الحكومة غير منشغلة بالموقف السياسي ولديها مهام محددة

 حق طبيعي للجميع ألننا شركاء في الوطن، الى ذلك قال مشعل إن االنضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية
وهو حق طبيعي ألننا لسنا وكذلك هو حق كل من في الداخل والخارج أن يكون في منظمة التحرير، 

أجانب، ولن ننتظر دعوة من أحد سيكون هناك إطار قيادي، واألمر ميسور، وسبق أن اتفقنا حوله في 
اتفاق مكة وكل نصوص االتفاقيات السابقة بها نصوص سياسية ولدينا تراث أدبي سياسي ويمكن أن 

 .نطوره ونضيف إليه على قاعدة من التوافق
 عاما، واليوم ومن أجل مصر واتفاق المصالحة 20اختبرنا النيات اإلسرائيلية ال وعن عملية السالم ق

 ال بد أن نعد من اليوم الستراتيجية جديدة ليست إلعالن - ولكن -نعطي فرصة أخرى إلسرائيل 
الحرب على إسرائيل فما بين إعالن الحرب واالستسالم مسافة كبيرة، ولكن إلضافة أوراق ضغط قوية 

لفترة الزمنية لدعم الحق الفلسطيني بوسائل متعددة، منها المقاومة والعمل الشعبي والتحرك ضد في هذه ا
الجدار العازل والتحرك السياسي ومالحقة إسرائيل في كل مكان وتفعيل البعد االقتصادي عبر سالح 

ت من ضرورة هذه هي مالمح ما قصد. المقاطعة، ولدينا فرص ذهبية لمالحقة إسرائيل المعادية للسالم
وضع استراتيجية عمل يتم اإلعداد لها في المطبخ السياسي العربي والفلسطيني ونعلن جزءا منها ونخفي 

 .بعضها في إطار يخدم عملية السالم
لن نقبل بأن يفرض أحد علينا شروطه أيا كان، والمصالحة الفلسطينية ليست موضوعا لفرض : وقال

ذه الشروط أبدا، وإذا قبلنا بشروطهم، فليقبلوا بشروطنا على ولن نقبل ه. شروط أحد فهي خيار شعب
ال يحق ألحد كان أن يفرض علينا شروطا مسبقة ونحن مستعدون  و.نتائج انتخابات الكنيست المقبلة

 .للحوار مع أوروبا وأميركا ولكن ليس على قاعدة الشروط المسبقة
 بأنها إيجابية ولكن مع أميركا نحتفظ بعالقة يمكنني تصنيف اتصاالتنا الرسمية مع أوروبا: وقال مشعل

غير رسمية من خالل جهود الرئيس األميركي األسبق كارتر واليوم لم تحسم اإلدارة األميركية خياراتها 
بالنسبة لنا بعد، ونحن ننتظر الجهد المصري في هذا الشأن، ونأمل أن تنجح في هذا، أما إسرائيل فال 

 .ننتظر منها شيئا
 عن أي سالم تتحدث، نحن نريد السالم للشعب : قالهي رؤيتكم للسالم مع إسرائيل؟سؤال ماوردا على 

الفلسطيني في غزة والضفة والشتات وداخل الخط األخضر ونبحث أيضا عن حقوق الشعب الفلسطيني 
 .وعندما نقيم دولة فلسطين عند ذلك يمكن أن تسألني عن السالم وعن إسرائيل

 يجب أن ال نختزل حقوق الشعب الفلسطيني في : قالالمتزايد بالدولة الفلسطينية االعتراف الدولي وعن
/ االعتراف بالدولة الفلسطينية فقط، فاألهم أن تنسحب قوات االحتالل حتى حدود الرابع من يونيو

حزيران وأن توجد دولة فلسطينية على هذه األرض لتمارس الدولة الفلسطينية السيادة على أجوائها 
 ا وثرواتها ومياهها، وأن تكون خالية من المستوطنين والمستوطناتوأرضه

 ال صحة لما تردد في هذا الشأن على اإلطالق، :، قالمقر حركة حماس من سوريا إلى مصروعن نقل 
  .ولم يطرأ جديد على وضعنا في سوريا يستوجب نقل مقرنا من دمشق

قال ة محمد جمال عرفة، أن خالد مشعل  نقال عن مراسلها من القاهر8/5/2011قدس برس، وذكرت 
إن : "بشأن وجود اتفاق على فتح معبر رفح للسلع، ال سيما مواد البناء" قدس برس"ردا على سؤال لـ 

، مشددا "تفاصيل فتح معبر رفح سنبحثها الحقًا مع مصر، واألمر سيتم بالتراضي والتوافق مع مصر
، "ليا كي تلعب الحقًا دورا عربيا قويا وتقود العالم العربيتأمل أن تتعافي مصر أوال داخ"على أن حماس 
  .على حد تعبيره
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إن غزة هي عمق أمني وخط دفاع عن مصر، وال نهدف أن نقذف مشكلة غزة في وجه مصر، "وقال 
كما يتخوف البعض، ونعفي إسرائيل، فغزة ال تزال في عنق إسرائيل كدولة احتالل، ولكن هذا ال يمنع 

  ".عبر رفحمن فتح م
وقال مشعل، في رده علي أسئلة رؤساء تحرير صحف ومراسلي وكاالت أنباء، في لقاء خاص مساء 

نريد الخروج من جدلية محور الممانعة ومحور االعتدال في العالم ": "قدس برس"أمس السبت، حضرته 
ته يتبنى االعتدال العربي، وأن يكون هناك محور عربي جديد يدعم المقاومة والممانعة، وفي الوقت ذا

  ".اإليجابي والمنطقي
قد يفعل أي شيء "وفيما يتعلق بالتهديدات اإلسرائيلية عقب توقيع المصالحة؛ قال مشعل إن االحتالل 

إن اسرائيل قد تسعي "، وقال "لخلط األوراق وإرباك الساحة الفلسطينية، فكل شيء متوقع من عدونا
  ".تقاالت في الضفة أو اغتياالت في غزةلعرقلة هذه المصالحة عبر استفزازات واع

لجنة أمنية عليا بين الفصائل، " وفيما يتعلق بتفاصيل اتفاق المصالحة الفلسطينية؛ أشار إلى أن هناك 
  ".سوف ترسم السياسات، وسيتم االلتزام بها في غزة والضفة معا

أن هناك حرصا متبادلًا من الجميع، هناك توافق على القرار النضالي والتعامل مع العدو مستقبالً، و"وقال 
يحول دون العودة إلى الوراء ويسهم في تنفيذ االتفاق، ويحدده سلوك حماس وفتح معا، إضافة استمرار 

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

االعتقاالت واالستدعاءات في الضفة تتنافى : "ستمرار االعتقاالت في الضفة الغربية؛ قال مشعلوحول ا
  ".مع روح المصالحة، فالبعض غير مسرور بالمصالحة، وهو أمر غير مقبول ولن نقبل بالخطأ
أرجو في : " وبشأن ربط النظام السابق في مصر بين حماس وجماعة اإلخوان المسلمين، قال مشعل

، مشددا على أن اإلخوان شأن مصري، "في التعامل مع حماس" الفزاعة"هد الجديد أن تنتهي هذه الع
شأن فلسطيني، وعلى كل قوة أن تعمل في مساحتها الوطنية، مؤكدا أن الحساسية في العهد " حماس"و

  .السابق من هذه العالقة كانت كبيرة واليوم يجب أن تنتهي هذه الحساسية
 نقال عن مراسلتها من القاهرة ياسمين صالح، أن خالد 8/5/2011ويترز لألنباء، وكالة روجاء في 

حث الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي على تأييد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس قائال مشعل 
 .ان االتفاق هو خيار الشعب الفلسطيني

 ال يمكن النظر فيها سوى بإسرائيلني  مشعل لرويترز في مقابلة ان قضية االعتراف الفلسطيوأضاف
 .بعد قيام دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة

الموقف الدولي خاصة االوروبي واالمريكي ما زال غير واضح لكن ما نأمله أن يحترم ارادتنا "وقال 
عطله أو أن هذا شأن فلسطيني داخلي ال يجوز الحد أن ي"ومضى قائال  ."الفلسطينية وقرارنا الفلسطيني

 ."يضع عليه شروطا
وقال  ."ننتظر أفعاال من االوروبيين واالمريكين ليدعموا حقنا الطبيعي وموقفنا ال أن يتدخلوا فيه"وقال 

وقال  .انه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لالعتراف بالفلسطينيين وليس العكس
اليوم مطلوب أن يكون هناك مقاومة ..  اسرائيلالمطلوب اليوم أن نمتلك أوراق ضغط حقيقية على"

وسئل ما اذا كانت  ."بكل اشكالها هذه هي الوسيلة او االسلوب الحقيقي المؤثر.. مسلحة وشعبية.. شعبية
حماس مستعدة لالعتراف باسرائيل في اطار اتفاق دائم فقال ان الشعب الفلسطيني يجب ان ينال حقه في 

 .دولة مستقلة اوال
إنه ال مانع لدى حماس من أن  أن خالد مشعل قال 9/5/2011نت، الدوحة، .قع الجزيرةمووأورد 

يستفيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المصالحة والمقاومة في سبيل تحقيق المصالح الفلسطينية، 
 .مشيرا إلى أن حماس تنازلت عن الشكليات من أجل الوصول إلى األشياء المهمة
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لة مع الجزيرة أنه ال مانع لدى حماس من أن يستفيد عباس من االتفاقية للضغط وأوضح مشعل في مقاب
 .على أميركا وإسرائيل، وأكد أن االستفادة من المقاومة مطلوبة أصال للتوصل إلى الحقوق الفلسطينية

وعند سؤاله عن قبوله بالجلوس بين الحضور بعد رفض عباس أن يجلس إلى جانبه، رد مشعل بأنه 
يتوقف الطرف اآلخر عند قضايا، ال أقول شكلية، ألنها ليست كذلك إذ هي التي تعطي الرسالة عندما "

الحقيقية بالمصالحة، وعندما يريد الطرف اآلخر أال يحترم هذا المنطق، وتصل األمور إلى حد أنها يمكن 
 ".جهودهاأن تفسد، اخترنا أن ال نفسد على الشعب الذي ينتظر المصالحة وعلى مصر التي قامت ب

، "ونحن مستعدون لدفع الثمن، وسنتحمل الكثير من أجل شعبنا"وأوضح أن حماس تجد تفسيرا لذلك 
 ".وعفا اهللا عما سلف"مضيفا أنهم يريدون فتح صفحة جديدة 

أرى أننا كلنا سنستعيد روحنا الحقيقية، وفتح ستعود إلى روحها، ونتنياهو عامل مساعد ألنه أوصد "وقال 
 ".األبواب

في حديثه عن الخطوة التالية لتوقيع االتفاق، قال مشعل إن اجتماعا جرى بعد إعالن المصالحة بين و
حماس وفتح للحديث عن الخطوة التالية، فاتفقوا على ثالث نقاط أوالها البدء باإلفراج الفوري عن 

 .المعتقلين
 .الفلسطينيةوالثانية تحديد موعد الجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 

أما الثالثة فتحديد موعد للبحث التفصيلي بين فتح وحماس مع بقية الفصائل للتوافق على تشكيل الحكومة 
 .وبقية القضايا كتشكيل اللجنة األمنية العليا وقضايا األمن

  
  الطريق األمثل لحل الدولتين وتحقيق السالم يمر عبر الوحدة الوطنية: عباس .2

محمود عباس أن الطريق األمثل لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السالم الشامل  أكد الرئيس :رام اهللا
  .ونشر الديمقراطية ال بد أن يمر عبر تحقيق الوحدة الوطنية

 في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، ظهر اليوم األحد، وفدا من مجموعة جي عباسجاء ذلك خالل استقبال 
ه على آخر المستجدات، خاصة فيما يتعلق بتوقيع المصالحة ستريت اليهودية األميركية، حيث أطلع

  .الوطنية، وإنهاء االنقسام الداخلي، والذي تم في القاهرة
 التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني الستئناف المفاوضات فورا في حال قبول الحكومة عباسوجدد 

ان في األرض الفلسطينية بكافة أشكاله، اإلسرائيلية بالمرجعيات المحددة لعملية السالم ووقف االستيط
  .وبما يشمل القدس الشرقية

 على أنه إجراء مستند على القانون الدولي وقرارات عباسوفيما يتعلق بالذهاب إلى األمم المتحدة، شدد 
الشرعية الدولية، وليس إجراء أحادي الجانب، يجب على كل من يسعى للتأكيد على خيار الدولتين، أن 

  . وعاصمتها القدس الشرقية1967لدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام يعترف با
 8/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  قبل حماس حال رفضه كرئيس وزراء منبعباس قد يطرح فياض وزيرا للمالية :سماوكالة  .3

ة اسماء لتولي وزارت في الحكومة  اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان حركة فتح لم تطرح مطلقا اي:غزة
  .االنتقالية المتوقع تشكيلها خالل اسابيع بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية

ان خيارات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة تبقي " سما"واوضحت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة 
م فياض رئيس الوزارة في عضو المجلس التشريعي ووزير الخارجية السابق زياد ابو عمر او سال

  .الحالي
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قد تاتي من فتح وليس من قبل حماس مشيرة " فياض"واشارت المصادر الى ان المعارضة الحقيقية لـ
الى ان الرئيس قد يطرح فياض وزيرا للمالية في حال تعذر الحصول على تاييد حماس له كرئيس 

  .لوزراء الحكومة االنتقالية
ولكن في حال " رئيس الوزراء من غزة"يحسما في القاهرة امر ان يكون واكدت المصادر ان الجانبين لم 

اصرار حماس فمن الممكن ان تضيق الخيارات الى بعض االسماء التي تطرحها الحركة كالنائب 
الخضري وبعض االكاديميين في الجامعة االسالمية  وبعض الشخصيات المستقلة لتي يتم تداول اسمائها 

ولم تستبعد المصادر ان يتم التغاضي عن اسماء  .حقيقي من قبل الحركتينفي الشارع دون ترشيح 
 أعضاءهالتشكيل الحكومة ولضمان والء " من التيار وليس التنظيم"وشخصيات منتمية لفتح وحماس 

  .للحركتين
  8/5/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  قبحسب االتفا حماس تتعامل مع المصالحة على أرض الواقع: مستشار هنية .4

أكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة الدكتور يوسف رزقة على أن              :محمد جمال -غزة
حركة حماس تتعامل مع المصالحة على أرض الواقع بحسب االتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً في القـاهرة                 

  .مع فتح، الفتاً إلى أن المشهد الميداني يرسم صورة إيجابية جميلة
لى أن هناك تعاونا كبيرا بين حركتي فتح وحماس تم بموجبه تحرك أبناء حركة فتح بشكل                وشدد رزقة ع  

كذلك خرج أبناء حماس    . طبيعي وعبروا عن رأيهم وحملوا راياتهم الصفراء دون أي مالحقة أو مضايقة           
 في الضفة الغربية وحملوا راياتهم الخضراء، حيث منع الطرفان منذ أربع سنوات من التحـرك بحريـة                

  .بسبب الخالفات السياسية
وأكد رزقة على ضرورة وقف االعتقاالت واالستدعاءات بالضفة الغربية المحتلة حتى ال يـشكل ذلـك                

وأنهـا قامـت    . عائقاً أمام تطبيق بنود المصالحة، مبيناً أن حركة حماس ال يوجد لديها معتقلين سياسيين             
أجل تهيئة األجواء وإنجاح كافة الجهود المبذولـة        بإطالق سراحهم جميعاً قبل التوقيع على المصالحة من         

  . في هذا اإلطار
لن نستبق األمور، ولـن     "قال رزقة   . وعن موقف حماس ما لم يتم اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين          

نفترض أسئلة وإجابات سلبية، نريد أن نصبر حتى تتكشف األمور وحتى يتم اإلفـراج عـن المعتقلـين                  
والتنسيق األمني وفتح المراكز والجمعيات المغلقة عند كال الطرفان، وعقد اللقاءات في            ووقف المالحقات   

الضفة وغزة بين قيادات حركتي فتح وحماس، إضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي، ورسم رؤية تـساهم           
  ". في الكشف عن الحقيقة والتوجه نحو تطبيق ما تم االتفاق عليه

مية جديدة إيجابية وهادئة سادت وسائل اإلعالم المحلية المحسوبة على          وأوضح رزقة أن هناك نغمة إعال     
ومع ذلك هناك أصوات نشاد من بعـض        "حركتي فتح وحماس بعد التوقيع على اتفاق القاهرة، وأضاف          

  ".المواقع اإللكترونية غير الراغبة بتحقيق المصالحة، ولكن ال أحد يعيرها باالً
صندوق االقتراع سيجيب علـى هـذا الـسؤال،         " االنتخابات، وقال    وعن توقعات حماس بالفوز في تلك     

فحماس ستحقق نسبة نجاح جيدة في الضفة وغزة ألنها قدمت نموذجا جيدا خالل الفترة السابقة وخـالل                 
  ".الحرب على غزة

  9/5/2011الشرق، الدوحة، 
  

  مصالحةخياراتنا أصبحت أكثر قوة بعد ال..موقف فلسطينية متجددة يقدم ورقة عريقات .5
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انه بتوقيع حركـة            .قال د : القدس

الموقف يصبح أكثر قوة فيما يتعلق بالخيارات الفلسطينية، اثـر          "على اتفاق المصالحة، فإن     ) حماس(
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ية العمومية لألمم المتحـدة     الجمود في العملية السياسية، والتي يقع في الصلب منها التوجه الى الجمع           
في حال رفض مجلس االمن الدولي لهـذه        ) متحدون من اجل السالم   (لنيل االعتراف بالدولة في اطار    

  ).الفيتو(الدولة من خالل تصويت احدى او بعض الدول في المجلس ب
ـ         .ويسرد د  ينية الخيارات الفلسط "األيام"عريقات في ورقة موقف فلسطينية متجددة وصلت نسخة منها ل
  :هذه، وهي

  .وقف كافة النشاطات االستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية، الستئناف المحادثات المباشرة : أوال-
إذا استمرت الحكومة اإلسرائيلية بالنشاطات االستيطانية، فإن لجنة متابعـة مبـادرة الـسالم              : ثانيا-

 األميركية باالعتراف بدولة فلـسطين علـى        العربية ستدرس وتطرح اآللية المناسبة لمطالبة اإلدارة      
، وعاصمتها القدس الشرقية، على أن تكون مطالبة اإلدارة األميركية باسم جميع الدول             1967حدود  

ما الذي قامت به أميركـا      : العربية، وإذا ما قالت اإلدارة األميركية إن فلسطين ليست دولة، فالسؤال          
  الذي تفعله اآلن في جنوب السودان؟، وتيمور الشرقية ؟، وما )كوسوفو(تجاه 
إذا لم توافق اإلدارة األميركية على هذا الخيار، فإن لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، وبعـد                : ثالثا

التشاور والتنسيق مع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، وباقي األعضاء سـوف تهيـئ لقيـام                 
 1967 طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود         ، بتقديم )التي تحظى بوضع المراقب   (فلسطين  

وعاصمتها القدس الشرقية إلى مجلس األمن وفي حالة قبول الطلب، يصدر مجلس األمن قراراً بقبول               
  .دولة فلسطين عضواً كامالً، ويطلب من جميع الدول األعضاء االعتراف بدولة فلسطين

فـإن  .  لخالفات بين أعضائه دائمي العضوية     في حال فشل مجلس األمن في تحمل مسؤولياته       : رابعا
القيادة الفلسطينية ستطلب من لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، وبعد التـشاور مـع دول االتحـاد                 
األوروبي وروسيا والصين، والمجموعات اإلفريقية، واآلسيوية، ودول عدم االنحياز وغيرها الطلب           

  ).االتحاد من اجل السالم(من الجمعية العامة االجتماع تحت مظلة 
، وبهدف اتخاذ خطوات عملية إلنهاء االحتالل       ) 377 (1950وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة لعام       

اإلسرائيلي، وبما يشمل االعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع مـن              
الـضفة   (1967طينية المحتلة عام    ، وإنشاء نظام وصاية دولية لألراضي الفلس      1967حزيران عام   

  ).الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة
: إن نجاح هذا الخيار سيعني القدرة على دخولنا في الخيار الخامس، والمتمثل بطرح سـؤال              : خامسا

إذا ما استمرت الحكومة اإلسرائيلية في التنكر لالتفاقيات الموقعة، وتدمير والية السلطة الفلـسطينية              
في المجاالت القانونية والسياسية واالقتصادية واألمنية والشخصية، فكيف ستتعامل منظمة التحريـر            

  .الفلسطينية مع هذا الوضع ؟
ان هذا السؤال ال يعني طلب حل السلطة الفلسطينية أو حتى التلميح بذلك، إن هذا الـسؤال                 :ويضيف  

وال بـد مـن اسـتعادة       . الشعب الفلسطيني   يؤكد على أن السلطة الفلسطينية هي إحدى ثمرات كفاح          
واليتها وصالحياتها كاملة، على اعتبارها الجسر الذي سيوصل الشعب الفلسطيني إلـى االسـتقالل،              
والسيادة الكاملة لدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام              

1967.   
رة األميركية، واالتحاد األوروبي وروسـيا واألمـم المتحـدة          ال بد من وضع ذلك أمام اإلدا      : ويقول

لماذا ال تُعيد إسرائيل األوضاع إلى ما كانت عليه         : "عند ذلك يطرح سؤال   ). أعضاء الرباعية الدولية  (
إلى متى تستطيع منظمة التحرير الفلـسطينية       : ؟ وإذا لم تقم بذلك يطرح سؤال      2000 أيلول   28في  

  .؟" التزاماتها وخاصة األمنية منهااالستمرار في تنفيذ 
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هذا سيقود إلى إمكانية طرح إنشاء نظام وصاية دولية على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيا                
القدس الشرقية، مع استمرار السلطة الفلسطينية في عملها، وصوالً إلى إقامـة الدولـة الفلـسطينية                

 Uniting for(ة الجتماع االتحـاد مـن أجـل الـسالم     المستقلة، ونأمل أن يكون ذلك قد ُأقر نتيج
Peace. (  
في حال عدم نجاح خيار الوصاية الدولية، ولعدم إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه،               : سادسا

لكافة مسؤولياتها تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عـام        ) سلطة االحتالل (فإن خيار تحمل إسرائيل     
  .ون مطروحاً، خيار ال بد أن يك1967

فالوصـول  . مرة أخرى، هذه ليست دعوة لحل السلطة، وإنما دعوة لمنع إسرائيل من تدمير السلطة               
إلى ما وصلنا إليه يعني أن إسرائيل قد نجحت في تدمير السلطة الفلسطينية التي أنشئت لهدف بنـاء                  

  . الكاملة لدولة فلسطينمؤسسات الدولة والوصول بالشعب الفلسطيني إلى االستقالل الناجز والسيادة
إذا ما استمرت إسرائيل بالنشاطات االستيطانية، ورفضت الواليات المتحدة االعتراف بدولـة            : سابعا

ورفض مجلس األمن قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في          . 1967فلسطين على حدود عام     
ورفـضت  . قدس الـشرقية   وبعاصمتها ال  1967األمم المتحدة، وعلى حدود الرابع من حزيران عام         

ورفـضت فكـرة     . 2000إسرائيل إعادة األوضاع على األرض إلى ما كانت عليه في شهر أيلول             
ولم تقبل الدول المتعاقدة فكرة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً لميثاق جنيـف       . الوصاية الدولية 

تحمل مسؤولياتها  ) لطة االحتالل س( عند هذه اللحظة ما الذي يعنيه الطلب من إسرائيل          . 1949لعام  
الضفة الغربية بما فيهـا القـدس الـشرقية    (، أي 1967كافة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام      

  .؟)وقطاع غزة
نأمل أن يتركز نقاشنا على ذلك، فمرة أخرى ال أحد يتحدث عـن حـل               "ويختم عريقات بهذا الشأن     

  ".تدميرها فعلياًتقوم ب) إسرائيل(السلطة، ألن سلطة االحتالل 
 9/5/2011األيام، رام اهللا، 

  
  مصر تدرس فتح مكتب تمثيلي لها في غزة: حكومة هنية .6

كشف وزير الخارجية والتخطيط في حكومة غزة الدكتور محمد عوض، عن أن : صالح النعامي-غزة
جديد الحكومة المصرية تدرس إعادة فتح مكتبها التمثيلي في غزة قريبا من خالل وضع دبلوماسي 

وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة . لتسهيل مهمة التواصل مع المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله
أمس، قال عوض إن األجواء باتت مهيأة التخاذ قرارات واضحة من قبل مصر بفتح معبر رفح بشكل 

ودا بفتح معبر دائم، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين دون استثناء، منوها إلى أن مصر قطعت وع
وحول مصير . رفح بصورة طبيعية، لتحسين األوضاع، للوصول إلى تعاون تجاري اقتصادي بعد ذلك

   التي كانت تنظم عمل معبر رفح، 2005اتفاقية 
، ولكن ال مانع لدينا من وجود نقاشات تحقق 2005لنا بعض المالحظات حول اتفاقية «: قال عوض

، مشيرا إلى حقيقة أن مصر ليست »ر المواطنين بسهولة ويسرمصلحة الجميع، بما يضمن حركة سف
  . طرفا في االتفاقية

  9/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   البرغوثي يضع ممثلي الجاليات الفلسطينية بأوروبا بصورة اتفاق المصالحةمصطفى .7
ية الفلسطينية ممثلـي    التقى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطن         : ألمانيا

الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج وشرح لهم تفاصيل اتفاق المصالحة الوطنية واهمية االلتفاف             
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واضاف البرغوثي خالل اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر السنوي التاسع لفلـسطينيي              .الشعبي حوله 
اق يفتح الطريق امام الحرية والكرامة واالسـتقالل        اوروبا الذي نظم في مدينة فوبرتال االلمانية ان االتف        

  .والعودة
وأشار الى ان االجتماع ضم ممثلي الجاليات الفلسطينية في بريطانيا وايطاليا والنمسا وألمانيـا والـسويد                

  .والدنمارك وفرنسا واسبانيا وهولندا وبلجيكا والنرويج
 بما في ذلك من الجاليات الفلسطينية في الخارج         وأكد النائب البرغوثي أهمية ان يكون هناك التفاف شعبي        

  .حول االتفاق النجاحه النه يمثل طريقنا نحو الحرية والعودة
 9/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   في االردن يطالبون بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة"الوطني الفلسطيني"أعضاء  .8

طيني المتواجدون في االردن امـس اجتماعـا        عقد أعضاء المجلس الوطني الفلس    :  كمال زكارنة  -عمان
برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون في مقر رئاسة المجلس بعمان باركوا خاللـه اتفـاق المـصالحة                 

  .الفلسطينية
وأكد نائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة الذي أدار االجتماع أن هدف االجتماع مواصلة االطـالع                

صعيد المصالحة الفلسطينية، مستعرضاً دور المجلس الوطني فـي         ومتابعة ما يجري من تطورات على       
 إلى االجتماع من أجل البحث في ملـف        2005هذا السياق، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة لجنة اتفاق القاهرة           

ودعا قبعة إلى ضرورة العمل على دعم تنفيذ اتفاق المصالحة وبـذل            . تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية   
  .على أية عقبات قد تعترض طريق تنفيذهالجهود للتغلب 

بدورهم أكد أعضاء المجلس خالل مداخالتهم على أهمية متابعة تنفيذ ما تم التوقيع عليه، وأكد أعـضاء                 
المجلس على ضرورة تجاوز أية عقبات قد تعترض طريق التنفيذ، مطالبين أبناء الشعب الفلسطيني دعم               

  .هذا االتفاق وصوالً لتحقيقه
  9/5/2011عمان، الدستور، 

  
  في صرف رواتب موظفيها للشهر الحالي" أزمة"السلطة تواجه : القدس الفلسطينية .9

تتعلق بصرف رواتب   " أزمة" قال مصدر مسئول في السلطة الفلسطينية أمس إن السلطة تواجه            --رام اهللا 
  .حة الفلسطينيةموظفيها للشهر الحالي أثر قرار إسرائيل حجز عائدات الضرائب ردا على اتفاق المصال

وأشار المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى عدم تحديد موعد حتى اآلن لصرف رواتب الموظفين                 
 .في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم مرور أسبوع كامل على بدايـة الـشهر الحـالي                  

 الكافية للرواتـب الخاصـة      ورفض المصدر التوضيح إن كانت السلطة الفلسطينية ال تملك بالفعل المبالغ          
  .بهذا الشهر، مشيرا إلى أن األمر سيتم توضيحه خالل اليومين المقبلين

  8/5/2011القدس، فلسطين، 
  

  الفلسطينية سقوط مبارك أنجز المصالحة: الدويك .10
قال الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني، أن اتفاقيـة            : حاوره حبيب أبو محفوظ   

 الفلسطينية الموقعة بين حركتي فتح وحماس، في طريقها نحو النجاح شرط توفر النية الصادقة               المصالحة
  .واألمينة لتطبيق كل ما جاء في االتفاقية من بنود

، اختفاء النظام المصري    "المصالحة"إلى أن أهم عوامل نجاح      " السبيل"وأشار الدويك في حوار خاص مع       
لنظام المصري السابق كان وراء كـل المـشاكل التـي عانهـا مـن               عن الساحة، موضحاً أن ا    " البائد"

  .الفلسطينيون
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  : الحواربعض ما ورد فيوتالياً 

، هل تعتقد بوجـود جديـة لـدى األطـراف           -في الضفة الغربية  - من خالل متابعتكم على األرض       -
  المتخاصمة الحترام ما توصلوا إليه في القاهرة؟

بالبث في قطاع غزة، وكذلك الحال في الضفة        " فلسطين"سمح لتلفزيون   حقيقةً اإلرهاصات طيبة، فمثالً     * 
الفضائية بإجراء مقابالت في كافة أنحاء الضفة الغربية، وكذلك سمح          " األقصى"الغربية، حيث سمح لقناة     

  .لنا في قيادة حركة حماس بالتحرك وإجراء االتصاالت مع العالم الخارجي وكذلك كافة وسائل اإلعالم
 قلت لك، نحن بحاجة لخطوات ملموسة أكثر تكون ذات بعد وجوهر ونحن بحاجة لطمأنة شعبنا                لكن كما 

  .الفلسطيني من أن زمن االنقسام قد ولى إلى األبد
   ماذا عن دوركم في المجلس التشريعي، هل سمح لكم بمباشرة عملكم في المجلس؟-
 الرئيس في المجلس التشريعي، وأن نتخلى       نحن ننتظر البدء في الخطوات العملية، والعودة إلى المبنى        * 

عن مكاتبنا الفرعية التي أقيمت في ظروف استثنائية، والعمل على أداء المهام الدستورية الملقـاة بكـل                 
  .سهولة ويسر

   هل تريد أن تقول أنه إلى اآلن لم يبادر أحد باالتصال بكم في هذا الشأن؟-
  . الشأن، ونحن ال زلنا نتصل ونستطلع المواقف والرؤىنعم بالفعل، إلى اآلن لم يتم أي شيء بهذا* 
مؤخراً، من يقف خلف هذه     " حماس" لكن سمعنا عن حملة استدعاءات كبيرة لمن شاركوا في مسيرات            -

  الحملة؟
نعم سمعنا باستدعاءات، بل واعتقال لشخصيات بارزة وكبيرة ونقول هذا أمر مؤسف، أما من يقـف                * 

ة الفلسطينية مشحونة والناس بحاجة لفترة لتفريغ الشحنة، وأقول نحـن ننتظـر             خلفها فأنا أقول أن الساح    
  .لعله في بحر هذا األسبوع نرى خطوات عملية ايجابية على األرض

   هل تعتقد أن المصالحة الحالية ستختلف عن سابقاتها، وبأنها تسير اآلن في طريق معبد؟-
 العربي لوجدنا أن هذه االتفاقيـة مختلفـة وسـتكون           نعم لو راقبت معي األوضاع المتغيرة في العالم       * 

وراء كل مشاكلنا ومتاعبنا في الساحة الفلسطينية، أمـا         " البائد"نتيجتها إيجابية، لقد كان النظام المصري       
وقد تغير فإننا نتوقع أن هذه االتفاقية ستكون مختلفة تماماً، وبالتالي أجد بأن الفرصة مهيئة جداً لنجـاح                  

  .ةهذه المصالح
أضف إلى ذلك أن الطرف الفلسطيني المفاوض، قد وصل إلى نتيجة مفادها أن االستيطان مستمر رغـم                 
الوعود األمريكية، وأكتشف أن المفاوضات تسير نحو طريق مسدود، وأن المستفيد الوحيد منهـا فقـط                

  .المحتل الصهيوني
  9/5/2011السبيل، عمان، 

  
  لم نتفق بعد على رئاسة الحكومة: الزهار .11

محمود الزهار أنه لم يتفق بعد على من . أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د: جمال عدوان
واعتبر الزهار في حديث  .سيرأس الحكومة المقبلة، نافيا صحة أي معلومات يجري تناقلها بهذا الصدد

 لرئاسة "سالم فياض"، أن المعلومات عن ترشيح رئيس السلطة محمود عباس لـ"الرسالة نت"خاص لـ
 ".خارج اإلطار الذي اتفقت وتحدثت به الفصائل الفلسطينية كافة"الحكومة االنتقالية 

ويجري عبرها تقديم وترشيح أسماء "وأوضح الزهار أنه يجب أن تتشكل لجنة خاصة في هذا الموضوع، 
للحكومة مؤكداً أن من ستتفق عليه الفصائل هو الذي سيكون رئيسا , "من جميع الفصائل الفلسطينية

 .المرتقبة
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فقد عدها , وفي سياق االعتقاالت السياسية التي تقوم بها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة
مشدداً على لجوء حركته لمن رعى االتفاق للنظر في , "المعيق الذي يقف في وجه تنفيذ أي قرار"الزهار 

 .هذه المشكالت، قاصدا الراعي المصري
ونحن سنلجأ (..) ذه واحدة من المعضالت التي أفشلت االتفاقات في المراحل األولى ه: "وقال الزهار

وإذا لم تُهيأ األجواء فهم من  سيتحمل , لمن رعى االتفاق وإلى الجامعة العربية؛ لتراقب هذه اإلجراءات
 ".مسؤولية أي تعطيل

لمصالحة الفلسطينية في وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته تنظر بجدية إلى سير ا
 ".دون معيقات تذكر", طريقها الصحيح

  8/5/2011الرسالة، فلسطين، 
  

 مركزية فتح تشكل لجنة برئاسة األحمد لمتابعة تشكيل الحكومة .12
، قررت في 'فتح' قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية لحركة :رام اهللا

، مساء اليوم األحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعها الذي عقدته
برئاسة عضو اللجنة عزام األحمد، لمتابعة األمور فيما يتعلق بأداة ' المركزية'تشكيل لجنة قيادة من 

 .موضوع تشكيل الحكومة بالتوافق مع جميع الفصائل الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة
ردينة، أن السيد الرئيس وضع أعضاء اللجنة المركزية، في االجتماع الذي عقد عشية انعقاد وأضاف أبو 

المجلس الثوري، في تفاصيل ما جرى في القاهرة من توقيع للمصالحة الوطنية من أجل إنهاء االنقسام، 
سية وإعادة الوحدة ألرض الوطن، من خالل تشكيل حكومة مستقلين تقوم باإلعداد النتخابات رئا

وتشريعية ومجلس وطني خالل عام، كما تم بحث استحقاقات أيلول المقبل، خاصة فيما يتعلق بموضوع 
  .الذهاب إلى األمم المتحدة

  8/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  حماس وافقت على اقتراح جديد الستئناف المفاوضات الخاصة بتبادل االسرى :هآرتس .13
وافقت من حيث المبدأ على اقتراح      ) حماس(ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية ان حركة       : لةالقدس المحت 

جديد يسمح باستئناف المفاوضات للتوصل الى اتفاق تبادل االسرى مع اسرائيل واطالق سراح الجنـدي               
رغم انه على ال  "ونقلت الصحيفة في عددها اليوم عن مصادر مصرية لم تذكر اسمها القول              .جلعاد شاليط 

من تجديد مصر جهودها للتوصل الى صفقة الطالق سراح شاليط اال ان المفاوضات حول هذا االمر لم                 
لتليين مواقفها بهدف التوصـل     ) حماس(واشارت الى محاولة مصر حاليا الضغط على حركة          ".تبدأ بعد 

لمصريين حاجـة   التفاق يشمل اطالق سراح اسرى فلسطينيين من السجون االسرائيلية الفتة الى ادرك ا            
  .الى تقديم انجازات للجمهور الفلسطيني في حال اجراء االنتخابات) حماس(

ان مصر تعمل بجد لتحقيق تقدم للتوصل الى اتفاق لتبـادل           "للصحيفة  " موثوقة"واكدت مصادر فلسطينية    
ن واضافت ا  ".2006خالل يونيو عام    ) حماس(االسرى تضمن اطالق سراح الجندي شاليط الذي اسرته         

على اتفاق المصالحة االسبوع الماضي بدأ المصريون في العمل على          ) حماس(و) فتح(منذ توقيع حركتي    
ليس من الواضح بعد فيمـا      "وبينت الصحيفة أن     .تقديم خطتهم لمبعوث اسرائيلي يصل الى القاهرة قريبا       

يـامين نتانيـاهو مـؤخرا      اذا كان هذا المبعوث هو ديفيد مديان الذي عينه رئيس الحكومة االسرائيلية بن            
  ".كمفاوض في قضية الجندي االسير شاليط المتوقع توجهه الى مصر قريبا

 9/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  السياسيباإلرهاب "إسرائيل"فتح تعقد سلسلة اجتماعات لتنفيذ اتفاق المصالحة وتتهم  .14
بعقد سلسلة اجتماعات لها لبحث ملف شرعت االطر القيادية في حركة فتح االحد  : وليد عوض-رام اهللا 

المصالحة الوطنية الذي وقعته االسبوع الماضي مع حركة حماس في القاهرة بهدف انهاء االنقسام 
 .الداخلي

ورجح عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لفتح رئيس وفد الحركة للحوار مع حماس ان يعقد اجتماع 
 تشكيل الحكومة االنتقالية الفلسطينية من شخصيات مستقلة االسبوع المقبل بين الحركتين في مصر لبحث

 .اضافة لبحث جميع الملفات بما فيها الملف االمني واعادة توحيد االجهزة االمنية وهيكلتها من جديد
وعقدت اللجنة المركزية لفتح اجتماعا لها االحد برئاسة عباس لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية في 

مين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب ان االجتماع بحث تنفيذ اتفاق حين اوضح نائب أ
 .المصالحة ومهمات الحكومة المقبلة

ومن المقرر ان يبدأ المجلس الثوري لحركة فتح اليوم االثنين دورة جديدة من اجتماعاته لبحث ملف 
 .المصالحة الفلسطينية والوضع السياسي في المنطقة

' فايز أبو عيطة، في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة األحد. م حركة فتح د الناطق بإسوشدد
التصريحات المنفلتة للمسؤولين اإلسرائيليين المحرضة على الرئيس محمود عباس والتهديدات 'على أن 

ورد أبو عيطة على  .'الموجهة لشعبنا لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن النضال حتى تحقيق أهدافه
تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار يشنّون حملة تحريض ضد عباس ودعوا فيها إلعادة إحتالل الضفة 

ان الرئيس أبو مازن قائد الشعب 'الفلسطينية، وطالبوا أوروبا بإيقاف المساعدات للشعب الفلسطيني، فقال 
  اً على أن المتطرفين في ، مشدد'الفلسطيني في مسيرته نحو تحقيق السالم العادل والحرية واإلستقالل

إسرائيل ال يروقهم رؤية الشعب الفلسطيني موحداً، فهؤالء يسعون لتدمير عملية السالم، وقطع الطريق 
 .على الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لقيام لدولة الفلسطينية

  9/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

   ألجهزة األمنية الفلسطينية  عربية في غزة إلعادة هيكلة اأمنيةلجنة : الوادية .15
ياسر الوادية انه سيتم اإلعالن عن تشكيل . اعلن عضو تّجمع الشخصيات المستقلة د: سمير حمتو

الحكومة في غضون شهر، مبينا أنها ستكون حكومة إنقاذ وطني وستكون غالبيتها من الكفاءات 
مع الشخصيات المستقلة سيكون له وشدد الوادية في حديث للدستور على ان تج. والشخصيات المستقلة

دور كبير في متابعة واإلشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة وتهيئة األجواء على مدار عام تمهيدا إلجراء 
 .االنتخابات الرئاسية والتشريعية

واشار الوادية الى ان لجنة أمنية عربية ستصل غزة قريبا، للعمل على إعادة بناء هيكلة األجهزة األمنية 
وأكد الوادية للدستور ان اللجنة ستصل خالل األيام . لفلسطينية، بإشراف من جامعة الدول العربيةا

القريبة القادمة لمراقبة عمل األجهزة األمنية والخروقات التي قد تحدث خالل سير وعمل تلك األجهزة 
 .على األرض، مبينا أن اللجنة العربية ستبقى في غزة

قوى األمن «كز على إعادة دمج األجهزة األمنية في ثالثة أجهزة رئيسية وهي وذكر ان عمل اللجنة سيتر
والدفاع المدني واألمن والحماية، وجهاز » الوقائي«الداخلي والتي ستضم الشرطة واألمن الداخلي 

 .»المخابرات العامة، وجهاز األمن الوطني يعمل ضمنه جيش التحرير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير
ضح الوادية الذي عاد باألمس من القاهرة انه تم تشكيل لجنة أمنية عليا مصرية برئاسة اللواء محمد واو

إبراهيم المسؤول في جهاز المخابرات المصري لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة على األرض ومراقبة عمل 
 تجري حاليا مشاورات وذكر الوادية انه. اللجنة األمنية التي ستُشكل بمرسوم من الرئيس محمود عباس

مكثفة بين الفصائل وبمشاركة المستقلين حول آليات وترتيبات إنجاح اتفاق المصالحة وخصوصا في 
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وأوضح انه سيتم خالل األيام القريبة القادمة اإلعالن عن تشكيل . الشق األمني وتشكيل حكومة المستقلين
 .ماعية لتهيئة األجواء إلنجاح اتفاق المصالحةاللجان المتخصصة ومنها اللجان األمنية واإلدارية واالجت

  9/5/2011الدستور، عمان، 
  

 فياض مرشح لرئاسة الوزراء أو لمنصب نائب رئيس الوزراء: فتح .16
كشف قيادي في حركة فتح النقاب عن أن رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي سالم : صالح النعامي - غزة

ونقل موقع . صب رئيس الحكومة االنتقالية المقبلةفياض سيكون ضمن الشخصيات المرشحة لتولي من
اإلخباري الفلسطيني عن القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن اجتماع اللجنة المركزية » قدس نت«

واستدرك المسؤول . ناقش قائمة األسماء المطروحة لتولي المنصب) األحد(لحركة فتح الذي انعقد أمس 
، مشيرا إلى أن اسم »فياض مرشحا لتولي منصب نائب رئيس الوزراءمن الممكن أن يكون «قائال إنه 

 .فياض سيتم طرحه بقوة نظرا للضغط األوروبي وارتباط األخير باتفاقيات دولية داخل فلسطين
  9/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  الفصائل ستناقش في تولي أي شخصية فلسطينية لرئاسة الحكومة: الرشق .17

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن تولي سالم فياض : صالح النعامي - غزة
  رئاسة الحكومة القادمة أو وزارة المالية سيكون قيد الدراسة والنقاش بين الفصائل الفلسطينية خالل 

  . المرحلة المقبلة
 الحكومة وأكد الرشق، أن الفصائل الفلسطينية ستناقش وتتحاور في تولي أي شخصية فلسطينية لرئاسة

 .»سالم فياض«أو أي وزارة بداخلها، بما في ذلك اسم 
  9/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  المصالحة بسبب االعتقاالت في الضفةاتفاق ناصيف يحذر من انهيار رأفت .18

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، األسير رأفت ناصيف، من أن عدم إطالق سراح المعتقلين 
 السلطة وعدم وقف سياسة واالستدعاءات في الضفة والمالحقات األمنية، قد يهدد السياسيين في سجون

برغم كل التفاؤل والحفاوة التي : "وقال ناصيف في بيان صحفي . اتفاق إتمام المصالحة الفلسطينية
لوحدة، استقبل بها شعبنا التوقيع على إنهاء االنقسام والذهاب للمصالحة مما شكل استفتاء حقيقيا لصالح ا

 ". إال أننا نرى أن هناك خطرا يهدد هذا اإلنجاز
  8/5/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  رغم المصالحة في الضفةاستمرار التنسيق األمني .19

كشفت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية عن عقد لقاء رفيع المستوى بين : محمد جمال - القدس المحتلة
ائهم اإلسرائيليين ضمن لجنة التنسيق األمني بين إسرائيل وحركة فتح قادة أجهزة األمن الفلسطينية ونظر

 .والسلطة وهو أول اجتماع بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس
وأشارت المصادر إلى أن االجتماعات متواصلة في مستويات أدنى أيضا تواصل االتصال بين قادة 

 . رائهم الفلسطينيين على نحو منتظمالجيش والمخابرات اإلسرائيلية ونظ
وأفادت حماس السبت بأن قوات األمن الفلسطينية اعتقلت عددا من نشطائها في نابلس بعد مسيرة الجمعة 

  في عدة مدن في الضفة، بمشاركة آالف الفلسطينيين حيث ألول مرة منذ سنين، ) مسيرات مصالحة(
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ابلس ورام اهللا، طولكرم والخليل فيما سمحت السلطة في ن"حماس "رفعت بشكل رسمي إعالم التوحيد لـ
  .الفلسطينية بذلك دون تدخل أو عرقلة

  9/5/2011الشرق، الدوحة، 
  

  تشكيل لجان شعبية موسعة لحماية المصالحةإلى يدعو حزب الشعب .20
  دعا أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي، أمس، الجماهير الفلسطينية: نائل موسى-رام اهللا 

في الضفة والقطاع إلى تشكيل لجان شعبية موسعة لحماية الوحدة الوطنية، واتفاق المصالحة الوطنية 
 .الوليدة وبما يضمن وضع االتفاق قيد التنفيذ العملي بسرعة

ورأى الصالحي في مؤتمر صحفي استضافه مركز وطن اإلعالمي برام اهللا، أن حماية االتفاق هي أيضا 
واها الحية، للحيلولة دون حدوث انتكاسة في إشارة صريحة إلى تجارب مريرة مسؤولية الجماهير وق

 .سابقة، وفي ظل االعتراف بوجود صعوبات وتعقيدات تعتري عملية التنفيذ
  9/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
 حماس تعزي بوفاة الشيخ فيصل مولوي .21

الجماعة اإلسالمية والشعب اللبناني تقدمت حركة حماس بخالص التعزية والمواساة إلى : بيروت
وجماهير األمة العربية واإلسالمية بوفاة الداعية المستشار الشَّيخ فيصل مولوي، األمين العام السابق 

 .للجماعة اإلسالمية في لبنان، الذي وافته المنية اليوم األحد بالعاصمة اللبنانية بيروت
 مكتبها اإلعالمي، إن حياة الشيخ مولوي حافلة بالعطاء وقالت الحركة في بيان التعزية الصادر عن

والتَّضحية، قضاها في خدمة الدعوة اإلسالمية، وتأصيل الفكر وإثراء الفقه اإلسالمي، والدفاع عن قضايا 
 .األمة اإلسالمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم مشروع المقاومة

  8/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 أمين سر حركة فتح إبعاد االحتالل يمدد : القدس .22
 أمرا يقضي بتمديد إبعاد "إسرائيل"في أصدر وزير األمن الداخلي والحاكم العسكري للمنطقة الوسطى 

وذلك  . شهور 4أمين سر حركة فتح في قرية سلوان عدنان غيث عن مدينة القدس وضواحيها لمدة 
لوعه في أعمال أمنية خالل فترة إبعاده عن المدينة وتشكليه بحجة وجود ملفات سرية جديدة تشير بض

 .خطرا أمنيا في حال وجوده هذه الفترة بالمدينة
  9/5/2011، 48موقع فلسطينيو

  
  ال عملية سالم مع دخول حماس إلى السلطة: نتنياهو يقرر تغيير خطابه في الكونغرس .23

و، تصعيد معركته ضد اتفاق المصالحة قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياه :تل أبيب
الفلسطينية ووضع شروط جديدة على فكرة التعامل مع حركة حماس ومع السلطة الفلسطينية كلها في 
حال إقامة حكومة بمشاركة حماس، فطالب أمس بأن تسلم الحركة الصواريخ التي تحتفظ بها إلى الجيش 

  .األميركي أو إلى األمم المتحدة
، ذكرت مصادر سياسية أن نتنياهو قرر تغيير مضمون خطابه المقرر أمام الكونغرس وفي الوقت نفسه

ال يوجد «األميركي بعد أسبوعين، وبدال من اإلعالن عن خطة لتحريك مفاوضات السالم سيقول إنه 
إمكانية للتوصل إلى سالم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح 

  .»ماسوح
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وكان نتنياهو قد تعرض النتقادات شديدة في إسرائيل نفسها بسبب خروجه المتسرع ضد المصالحة 
وعلى الرغم من أن قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية رأوا أنه يجب التروي وانتظار كيف . الفلسطينية

التصعيد ضد تتقدم أمور المصالحة وكيف ستتعامل حماس مع الموضوع السياسي، فإنه يصر على 
وفي يوم أمس، قال إنه لن يكتفي بالشروط التي وضعتها الرباعية الدولية . السلطة الفلسطينية والمصالحة

االعتراف «، وهذه الشروط هي »تنظيم إرهابي«على حماس لكي تصبح شرعية وتزول عنها صبغة 
لفلسطينية ونبذ العنف بإسرائيل وقبول االتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة ا

 آالف صاروخ تمتلكها حماس وتعهد 10تفريغ قطاع غزة من «: وأضاف شرطا جديدا هو. »واإلرهاب
  .»الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتسليمها إلى جهة آمنة مثل الجيش األميركي أو األمم المتحدة

سة المشتركة لمجلسي النواب أن نتنياهو سيقول أمام الجل» معاريف«ومن جهة ثانية، ذكرت صحيفة 
ال يوجد احتمال للتوصل «والشيوخ في الكونغرس األميركي، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، إنه 

إلى سالم ما دامت حركة حماس ال تعترف بشروط الرباعية، التي تتضمن االعتراف بإسرائيل، ونبذ 
فاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ات. »العنف

وأنه، أي نتنياهو، قد قرر تغيير خطابه المرتقب، وأنه سيمتنع . سيكون مركبا مهما وأساسيا في خطابه
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد ولى ظهره «عن تضمينه مسارا سياسيا جديدا، بادعاء أن 

  .»لحةعندما وقع اتفاق المصا) عملية السالم(لـ
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب فإن نتنياهو يستمد التشجيع في هذا الموقف من تحرك قوي في 

  . الكونغرس األميركي للحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد المصالحة الفلسطينية
  9/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ليط ونعمل بأساليب خفية إلطالق شا لم ينته الشرق األوسطزلزال: نتنياهو .24

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، لدى افتتاحه مراسم :  وكاالت-48عرب 
إحياء ذكرى الجنود والمدنيين الذين قتلوا في هجمات ضد أهداف إسرائيلية إنه حكومته تعمل بصورة 

األسير في قطاع غزة خفية عن األعين من أجل إعادة الجنود األسرى والمفقودين وخص بالذكر الجندي 
  .غلعاد شاليط

ال يمر يوم ال نعمل فيه من أجل سالمة "وقال نتنياهو في خطاب ألقاه في موقع اللطرون قرب القدس إنه 
جنودنا األسرى والمخطوفين والمفقودين من أجل إعادتهم إلى الوطن وبضمنهم غلعاد شاليط المحتجز 

  ". األعينبأيدي عدو وحشي، ونحن نعمل بأساليب خفية عن
قالعا انهارت وزعماء تغيروا والزلزال لم ينته "وتطرق نتنياهو إلى األوضاع في العالم العربي وقال إن 

وكلما مرت األيام ثمة أمر واحد آخذ باالتضاح وهو أن إسرائيل هي جزيرة معزولة من الحرية 
  ".والديمقراطية والتقدم في مجال كبير ومظلم

ن القتلى من التواجد معنا لشاهدوا العجائب، وكانوا سيستغربون بالتأكيد كيف لو تمك"وقال نتنياهو إنه 
تحولت إسرائيل من دولة فقيرة بالموارد وعند حدود الصحراء إلى إحدى الدول األكثر تقدما وازدهارا 

جل وتقدما في العالم وكل هذا لم يكن باإلمكان تحقيقه لوال الشبان والشابات الذين ضحوا بأنفسهم من أ
  ".ضمان وجودنا
ن ثالثة انجازات كبيرة جدا حققتها Y عاما الماضية باإلمكان القول 63بنظرة إلى الـ"وأضاف أنه 

الدولة وهي إعادة قوة الدفاع إلى الشعب اليهودي وبناء دولة يعتز بها وتنمية الديمقراطية كشعلة تضيء 
  ".سماء الشرق األوسط
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حرية والتقدم سماء بلدان أخرى ونحن نأمل بأن يعيشوا معنا بسالم أنني آمل أن تضيء ال"وتابع نتنياهو 
لكن حتى يأتي ذلك اليوم وبعده أيضا نحن نعرف أنه يوجد ضمان واحد لوجودنا ومستقبلنا وهو جيش 

  ".الدفاع اإلسرائيلي، القوة العامية العبرية المدعومة بروح الشعب
  9/5/2011، 48موقع عرب

  
  "إسرائيل"ـك سالم لعباس ما زال شري: بيريز .25

قال الرئيس اإلسرائيلى شيمون بيريز إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس مازال شريك سالم : أ ش أ
  .إلسرائيل على الرغم من توقيعه اتفاق المصالحة مع حركة حماس

وأوضح بيريز أن عباس كان ومازال شريكا إلسرائيل ألنه يرغب فى إجراء مفاوضات سالم مع 
  .ا أنه يرفض العنف ويريد السالمإسرائيل كم

كما وصف اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس خالل مقابلة أجرته معه صحيفة جيروزاليم بوست 
  .اإلسرائيلية بأنه حاجز مؤقت

وأشار إلى أنه انتقد عباس لتوقيعه االتفاق إال أن هذا لن يسمح له بعدم التحدث معه، كما أنه ليس لديه 
  .عن عملية السالمأى نية للتخلى 

وبخصوص التعامل مع القيادةالفلسطينية الجديدة حث بيريز المجتمع الدولى إلقرار شروط مسبقة إلضفاء 
وقال  .الشرعية على حماس ومنها االعتراف بدولة إسرائيل والموافقة على االتفاقيات السابقة ونبذ العنف

 أن يجعل هذه المسألة محور أساسى فى خطاباته إنه يتعين على رئيس وزرائه بنيامين نيتانياهو: بيريز
  .واجتماعاته مع الواليات المتحدة

  9/5/2011، األهرام، القاهرة
  

  يشن هجوماً على مصر بسبب سياسة التقارب مع حماس ورعايتها التفاق المصالحةيعلون  .26
ليوم هجوما على  شن موشي يعلون وزير الشئون االستراتيجية ونائب رئيس الوزراء الصهيوني ا:السبيل

مصر بسبب ما اسماه سياسة التقارب التي تتبعها القاهرة مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس ورعايتها 
التفاق المصالحة بينها وبين حركة فتح والذي تم توقيعه مؤخرا بين الحركتين الفلسطينيتين وهو الهجوم 

  .سرائيليةالذي شنه يعلون خالل مقابلة خاصة مع القناة العاشرة اإل
للتعبير عن استيائها وسخطها " وسائلها"وحذر يعلون مصر من تلك السياسية مضيفا أن تل ابيب لديها 

 في تصريحاته للقناة وانزعاجها مما تفعله القاهرة دون ان يوضح طبيعة تلك الوسائل موضحا
 كل من حماس كنا نتمنى أن يبلغنا المصريون آخر مجريات ومستجدات حوارهم مع:" اإلسرائيلية

والسلطة الفلسطينية لكن هذا لم يحدث ، لدينا وسائلنا لتعبير عن سخطنا وانزعاجنا مما تفعله القاهرة ، 
"  بشكل مستمر بيننا وأتمنى أن تكون المصالح المشتركة مع القاهرة داعما وحافظا لمنظومة العالقات

  .على حد قوله
األمريكي األخير الكاشف عن رفض اكثر من وردا على سؤال من القناة حول استطالع الرأي 

المصريين التفاقية السالم قال الوزير اإلسرائيلي أن الشرق األوسط يشهد هزة أرضية شديدة لها من 
العيوب والمساوئ بقدر ما لها من المزايا والمنافع موضحا أن سعي الشباب العربي ومن بينه المصري 

االيجابي في الموضوع لكن الجانب السلبي هو وصول االسالم للحرية وتطبيق حقوق االنسان هو االمر 
المتشدد والمتطرف الى سدة الحكم في مصر ، بشكل عام الوضع في مصر غير مستقر ونحن في 

  .اسرائيل نتمنى ان يسيطر المعتدلون على السلطة في القاهرة ال المتطرفون
  8/5/2011، السبيل، عّمان
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  لحة نتيجة انهيار النظام السوري حماس وقعت اتفاق المصا: يعلون .27
قال نائب رئيس الوزراء، موشيه يعلون، وزير الشؤون االستراتيجية، إن على إسرائيل أن  :تل أبيب

: وأضاف. توضح للعالم أن حماس لم توقع اتفاق المصالحة ألنها تغيرت أو أصبحت أكثر حكمة واعتداال
: وأضاف. »ظام السوري والخوف على المستقبلإنها اضطرت إلى هذه الخطوة نتيجة النهيار الن«

حماس تغدو اليوم ضعيفة، وهي تحاول الخروج من أزمتها بهذه المصالحة، وعلى إسرائيل أال تساعدها 
  .في ذلك

  9/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

    وحسابنا معها مرير ومؤلمسا مرا"إسرائيل"حماس من أصعب الحركات التي عرفتها : موفاز .28
الستيضاح " شاؤول موفاز" استضافت إذاعة الجيش اإلسرائيلي رئيس لجنة الخارجية واألمن :السبيل

مغزى تصريحات حركة حماس بعد التوقيع على اتفاق المصالحة، ومما مدى إلزام الحركة بشروط 
أيضاً إلى تصريحات رئيس " موفاز"الرباعية الدولية، وفي مقدمتها االعتراف بإسرائيل، وقد تطرق 

يوم أمس وطرح أمامه خياران إما قبول شروط الرباعية أو " خالد مشعل"كتب السياسي للحركة الم
  .االغتيال

التي ) اإلرهابية(أنا اعرف حركة حماس تمام المعرفة وأعتقد أنها من أصعب الحركات "، "موفاز"وقال 
كثيرة التي قامت به عرفتها إسرائيل مراساً، وحسابنا مع حركة حماس مرير ومؤلم بسبب العمليات ال

و 2004الحركة ضدنا، وكما تتذكرون أنني عندما كنت وزيرا للجيش في السنين السابقة بين عامي 
 اتبعت سبيل القوة في التعامل مع حماس ومن ضمن ذلك استهداف قادة الحركة في قطاع غزة 2005

  ".والضفة الغربية
ة على الضفة الغربية وأيضاً المساس بسكان أعتقد أن حماس لم تتخلى بعد عن فكرة السيطر", وأضاف

، ولكن أمرا )اإلرهاب(إسرائيل ومازالت هناك طريق طويل أمامنا من أجل القول أن حماس تخلت عن 
واحد يجب أن يكون واضح، اليوم يتوجب على حماس والسلطة الفلسطينية اللتين توصلتا التفاق 

  ".مصالحة، أثبات أن هذا االتفاق حقيقي
ويقف أمام الحركتين خياران اليوم وهما أوال قبول الطرح الذي تقدمت به والذي يقضي "لقول، وواصل ا

بأننا مستعدون لالعتراف بدولة فلسطينية والتفاوض معه ولكن بشرط أن تقبل الحكومة الفلسطينية التي 
وأيضا ) اإلرهابية(ستشكل بعد اتفاق المصالحة شروط الرباعية، والتي تنص على وقف األعمال 

فمنذ اللحظة التي اتحد " جلعاد شاليط"االعتراف بإسرائيل وبجميع االتفاقات الموقعة، وثانيهما موضوع 
مع حماس وشكال حكومة مشتركة وتم توقيع اتفاق المصالحة هم مسئولون عن جميع ما " أبو مازن"

  ".جلعاد شاليط"يجري في قطاع غزة ومن بين هذه األمور الجندي 
على المجتمع الدولي أن يصر على هذه "، "موفاز"ام حركة حماس بشروط الرباعية، قال وحول مدى إلز

الشروط وان لم تتبنى إسرائيل الطرح الذي تقدمت به فانه هناك من سيعمل على أنهاك أو إبطال مفعول 
علينا شروط الرباعية، أو ال قدر اهللا هناك طرق إضافية أحداها أن تضع جهة ما أمامنا مبادرة وتفرض 

ما نفعله وما نطبقه، وثانيها أن تؤدي المفاوضات بين حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل والدول 
  ".الغربية إلى أنهاك شروط الرباعية

لذلك على إسرائيل القيام بمبادرات وبذل قصارة جهدها من اجل أن ال نصل إلى حالة تكون "وأضاف 
رة إسرائيلية وأيضا عدم وجود قيادة إسرائيلية تسعى لتغير فيه إسرائيل معزولة فحقيقة عدم وجود مباد

الواقع الحالي هذا األمر يشكل معضلة كبيرة، وعندما تطرق خالد مشعل يوم أمس إلسرائيل كانت أقواله 
مستفزة، والمهم في الموضوع ما الذي تبادر به إسرائيل وليس ما يقوله خالد مشعل، وكرئيس حكومة 
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ل أمامك خياران أما قبول شروط الرباعية أو أن يكون هدفا لالغتيال كما كانت كنت سأقول لخالد مشع
  ".طريقة التعامل مع ابن الدن وعليه أن يختار

  8/5/2011، السبيل، عّمان
  

  يجب االستعداد لحروب على جميع الجبهات: بيني غانتس .29
الجيش إلى االستعداد بيني غانتس، ” اإلسرائيلي“دعا رئيس أركان جيش االحتالل : )آي.بي .يو (

  .كلها إلى جبهة واحدة ” إسرائيل“لحروب على جميع الجبهات معاً وأن تتحول 
عن غانتس قوله في خطاب ألقاه في باحة حائط البراق في البلدة القديمة ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم 

على الجيش “ى إنه القتل” اإلسرائيليين“بالقدس المحتلة، أمس، في مراسم ما يسمى ذكرى الجنود 
أن يكون مستعداً لتحديات متنوعة متزايدة في كل واحدة من الجبهات وربما في جميعها ” اإلسرائيلي“

واصل تنفيذ مهماته حامالً “وزعم أن جيش االحتالل . ” سوية وأن يصبح الشعب كله بمثابة جبهة واحدة
العمليات العسكرية أن جنودنا وضباطنا يحملون بيده بوصلة أخالقية صلبة وأثبتنا للعالم ميدانياً وبعشرات 

  .        ” في قلبهم قيم طهارة السالح وأعلى المبادئ األخالقية
  9/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  كون مستعدة لمواجهة قريبة في المنطقةت أن "لإسرائي"على : فلنائي .30

األحد، إن على إسرائيل أن تكون مستعدة قال وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلية متان فلنائي، اليوم : القدس
  .لمواجهة قريبة في المنطقة

أن التغيرات الكبيرة وعدم "وأضاف فلنائي خالل مراسم إلحياء ذكرى حروب إسرائيل في بئر السبع
االستقرار السياسي في منطقتنا اإلقليمية تتطلب منا االستعداد للتضحية بالغالي والنفيس لضمان مواصلة 

  ".ود دولة إسرائيلوجودنا ووج
إن إسرائيل :" وشدد فلنائي على أن القوة و االستعداد للتضحية هي الكفيل الستمرار وجود إسرائيل وقال 

على مدار السنين الماضية مدت يدها للسالم مع كل جيرانها وفي اغلب الحاالت رجعت أيديها 
  حسب قوله."خالية

لكن في نفس الوقت يجب :" في طريق السالم قائال " المحاولة"ودعا الوزير اإلسرائيلي الى مواصلة 
  ".علينا ان نكون جاهزين لمواجهة قريبة مع أعدائنا 

  9/5/2011، وكالة قدس نت
  

  داغان يواجه انتقادات بوصفه مهاجمة إيران عمال أحمق .31
س،  هاجم وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك وعدد من ساسة إسرائيل أم:برهوم جرايسي - الناصرة

رئيس جهاز المخابرات الخارجية السابق مئير داغان، الذي اعتبر أخيرا توجيه ضربة عسكرية إلى 
  .إيران، عمال أحمق

وكان داغان الذي ترك منصبه في رئاسة الموساد قبل أكثر من ثالثة أسابيع، قد عارض في خطاب له 
هجوما جويا على "إليرانية، وقال إن ألقاه يوم الجمعة الماضي، توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية ا

من يهاجم إيران يجب أن يفهم بأن من شأنه أن يشرع في . المفاعالت هو فكرة غبية وليس فيها أي ميزة
  ".حرب إقليمية في إطارها تطلق صواريخ من جانب إيران وكذا من جانب حزب اهللا في لبنان

 خالل جولة له عند الحدود مع قطاع غزة ورد وزير الحرب إيهود باراك أمس على تصريحات داغان،
أعتقد إنه ما كان على داغان أن يشارك "قائال، إن على داغان أن يتبع الحذر في كالمه، مضيفا، 

، ولكن كان عليه اتباع الحذر، فأنا لست واثقا من "فضائل كثيرة"الجمهور في ما يفكر به، فهو إنسان له 
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وكان وزير  ". الحديث عن قضايا يحسم فيها المستوى السياسيأن ما يقوله داغان أمر صحيح، إذ يجري
  .المالية يوفال شتاينتس، انتقد داغان، وقال إن تصريحاته ليست في مكانها، وما كان عليه أن يقولها

  9/5/2011، الغد، عّمان
  

   مليون مصرى 85على اإلسرائيليين صنع السالم مع : فريدمان .32
، قال الكاتب األمريكى الشهير، توماس فريدمان "لشرق األوسط بالجملةنهاية لبيع ا" تحت عنوان :القدس

، إن المنطقة على ما يبدو بدأت تشهد عهدا جديدا يلزم الجميع بالدفع "نيويورك تايمز"فى مقاله بصحيفة 
اما أكثر إذا كانوا يريدون االستقرار، ودلل الكاتب باإلشارة إلى إسرائيل، قائال إنه على مدار الثالثين ع

، فقط ألنها كانت تحظى بالسالم مع رجل واحد، "بالجملة"المنصرمين، تمتعت األخيرة بالسالم مع مصر 
  . وهو حسنى مبارك

وذهب فريدمان إلى أن إسرائيل اآلن، فى فترة ما بعد مبارك بات السبيل الوحيد أمامها للحفاظ على 
، فاأليام التى كانت "بالتجزئة"، أى سالم  مليون مصرى85معاهدة السالم مع مصر أن تصنع السالم مع 

  .تستطيع إسرائيل خاللها أن تطلب من مبارك بمكالمة هاتفية أن تنهى أى أزمة فى العالقات ولت
  9/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   ورفع الحصانة عنهم وأبعادهم إلى غزةالنواب العربسرائيلية تدعو إلى محاكمة إحملة يمينية  .33

إن مشاركة أعضاء كنيست عرب في مراسيم احتفالية ' عضو الكنيست أوفير أكونيس قال :الناصرة
لمنظمة إرهابية ترفض كيان دولة إسرائيل، تشكل تخطيا لخط أحمر آخر، ويضع أمانتهم أمام عالمة 
سؤال، كما في المرات السابقة، فأيضا في هذه المرة حسم النواب العرب موقفهم لما هو ضد إسرائيل، 

  .'د لمنظمات اإلرهابومؤي
وأعلنت النائبة ميري ريغيف من حزب الليكود، أنها تقدمت بطلب إلى الكنيست لرفع الحصانة عن 
النواب الثالثة، وإلغاء امتيازات ثانوية عنهم، فيما دعا النائبان دافيد روتم وميخائيل بن آري من زعماء 

  .'وإرسالهم إلى برلمان حماس في غزة'ت، عصابات المستوطنين، إلى طرد النواب الثالثة من الكنيس
تظهر وصمات في جسم الكنيست 'البرلمانية إنه، ' هئيحود هليئومي'وقال النائب يعقوب كاتس رئيس كتلة 

الذي عليه أن يكون هيئة تحضيرية ونموذجا لمملكة إسرائيل، ولهذا على الكنيست أن يخرج من داخله 
  .'يدون إبادة إسرائيلالخونة والقتلة والمتعاونين مع من ير

  9/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  "العصا السحرية"و" القبة الحديدية"  تستثمر ملياري دوالر لتطوير منظومة"إسرائيل: "هآرتس .34
 نقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن المدير العام لوزارة الجيش الجنرال في قوات االحتياط :القدس

 استثمار مليار دوالر لتطوير منظومة القبة الحديدية العتراض يودي شاني القول إن بالده تعتزم
وأضاف أن بالده . الصواريخ التي نشرت بطاريتان منها للتصدي ألي هجمات صاروخية من قطاع غزة

وسوف تستثمر مليار دوالر لهذا " القبة الحديدية" بطارية من نظام 15سوف تمتلك ما بين عشرة إلى 
وأضاف أن إسرائيل تعتزم استثمار مليار .  دوالر من الحكومة األميركية ماليين205الغرض بخالف 

دوالر أخرى في السنوات الخمس المقبلة لتطوير نظام اعتراض الصواريخ متوسطة المدى المعروف 
وأشار شاني إلى أن بالده تقوم أيضا بالتعاون مع الواليات المتحدة بتطوير نظام ". العصا السحرية"باسم 

تطوير األنظمة الثالثة يعد أكبر مشروع للتطور التكنولوجي في "معتبرا أن " 3أرو مارك "م ثالث باس
  . مجال اعتراض الصواريخ في العالم

  9/5/2011، وكالة قدس نت
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   يا جند22,867قتلى الجيش االسرائيلي بلغ ": معاريف" .35
 22,867ائيل حتى اليوم بلغ بأن قتلى الجيش اإلسرائيلي منذ إقامة إسر" معاريف" ذكرت صحيفة :القدس
، وستجري المراسم التأبينية في المقابر ا إسرائيليا مواطن2443 وبلغ عدد قتلى العمليات الفدائية اجندي

 -وأضافت الصحيفة بأن إسرائيل في سنها ال. 11:00العسكرية اليوم بعد إطالق الصفارات في الساعة 
 أضعاف 10 إسرائيل اليوم وبذلك تكون ازدادت بـ  نسمة يعيشون في7,746,000 يبلغ عدد سكانها 63

  .  األخيرة30 وعدد المولودين في إسرائيل يتضاعف خالل السنوات إل 1948عما كانت عليه في عام 
  9/5/2011، وكالة قدس نت

  
    ألف نسمة 746 ماليين و7 "إسرائيل" عدد سكان :اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي .36

لمركزي اإلسرائيلي في بيان أصدره أمس، أن تعداد سكان إسرائيل بلغ أعلن مكتب اإلحصاء ا: وكاالت
  %. 75.3 ألف نسمة أغلبيتهم يهود بنسبة 746 ماليين و7حالياً نحو 

 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد السكان العرب، 837 ماليين و5اليهود يبلغ وأوضح أن عدد السكان 
الفلسطينيين بمن فيهم أهالي القدس الشرقية المحتلة والسوريين في هضبة الجوالن السورية المحتلة، 

 ألف نسمة من 322وهناك . من التعداد السكاني العام% 20,5 ألف نسمة، بحيث يشكل 587مليوناً و
  . من السكان% 4.2ر مسجلين في وزارة الداخلية اإلسرائيلية كيهود يشكلون نسبة المهاجرين غي

حيث %. 2 ألف نسمة، أي ما يوازي نسبة 155وأضاف أن إجمالي عدد السكان زاد منذ العام الماضي 
 آالف 6 شخص بينهم 500 ألفاً و24 ألف شخص وهاجر إلى إسرائيل 43 ألف طفل وتوفي 178ولد 
  .  ألف إسرائيلي من البالد العام الماضي12كما هاجر . وا بعد أن هاجروا منها فرد عاد500و

  9/5/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   "سرائيلإ"اتفاق المصالحة الفلسطيني والتحوالت في المنطقة العربية يضعفان  :دراسة .37
م ان التحوالت اليو) عن مركز الدراسات االستراتيجية في زيورخ( اكدت دراسة اكاديمية صادرة :جنيف

 االسرائيلي حركة جديدة ادت الى زيادة عزلة -الشديدة في العالم العربي اعطت الصراع الفلسطيني 
  .الدولة االسرائيلية ووضعتها تحت ضغط متزايد

وقالت الدراسة ان اتفاق المصالحة سيكسب مساعي الفلسطينيين ثقال متزايدا لالعتراف بدولة مستقلة 
  .االتحاد االوروبي والواليات المتحدة تجاه هذا الصراع امام منحى جديدوسيضع سياسة كل من 

واال فان ) حماس(مع حركة ) سياسة براغماتية(وتطالب الدراسة األطراف المعنية بالوساطة باتباع 
مستقبل حل الدولتين سيصبح بعيدا عن الواقع السيما ان رغبة اسرائيل في التوصل الى اتفاق نهائي مع 

  .نيين تقلصت في السنوات االخيرةالفلسطي
واضافت الدراسة ان التغيرات الهائلة في المنطقة جعلت المحيط االستراتيجي السرائيل غير مناسب 

  .حيث كانت تعتمد على نظام حكم مبارك في مصر كحجر زاوية استراتيجي في سياستها االمنية
ل اال انها تتوقع تغييرا في سياسة مصر وال تتوقع الدراسة أن تقوض مصر اتفاقية السالم مع اسرائي

والتوقف عن دعم ) رفح(الخارجية لتصبح اكثر انتقادا للسياسة االسرائيلية مع اقتراب فتح القاهرة معبر 
  ).حماس(السياسة االسرائيلية الغربية ضد حركة 

حدة كمحرك واكدت ان استعادة مصر دورها الريادي في المنطقة واحتماالت تراجع دور الواليات المت
  .للحياة السياسية في العديد من الدول العربية سينعكس سلبا على اسرائيل
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وذكرت ان تلك التغيرات في المنطقة العربية تتزامن مع فشل جهود الواليات المتحدة واوروبا في اقناع 
في اسرائيل بوقف مشاريع االستيطان كتمهيد اساسي لمحاثات سالم مع الفلسطينيين متوقعة صعوبة 

  .اعادة سريعة لمفاوضات السالم في ظل تلك االوضاع القائمة
وبينت ان األطراف المؤثرة في الغرب والمعنية بالسالم في الشرق األوسط يجب ان تتفاعل مع الواقع 

االسرائيلي وان كانت ال تتوقع -المحلي في المنطقة بما يساعد على وضع فرص حل الصراع الفلسطيني
  .مريكي باراك اوباما بمعارضة اسرائيل بقوة السيما في خضم حملته الرئاسيةان يغامر الرئيس اال

واكدت ان المصالحة الفلسطينية ستجعل فرص التوجه الى الجمعية العامة لألمم المتحدة باالعتراف بدولة 
فلسطينية من طرف واحد كبيرة استنادا الى قرارات االمم المتحدة ذات الصلة واهمها حدود الدولة 

  .1967لفلسطينية التي ستعود الى عام ا
في الوقت نفسه قالت الدراسة ان مثل هذا االعتراف ذي طبيعة معنوية اكثر منه الزاما قانونيا بانهاء 

  .اسرائيل الحتالل االراضي الفلسطينية المحتلة
  9/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   وحدة استيطانية في القدس386االحتالل يصادق على إقامة  .38

 اللجنة أنحسن خاطر،  . المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، داإلسالميةكشف األمين العام للهيئة 
اللوائية للبناء والتخطيط التابعة لبلدية االحتالل في القدس، صادقت خالل األيام الماضية على أكبر 

حتلة، مؤكداً أن وأخطر مشروع استيطاني يستهدف حي الشيخ جراح في الشطر الشرقي من المدينة الم
 على أطفال وحدة استيطانية إضافة إلى كنيس ومدرسة دينية وروضة 386هذا المشروع يشمل بناء 

وحذر خاطر من وجود مؤشرات ودالئل قوية تؤكد شروع سلطات االحتالل  . آالف متر مربع8مساحة 
اءات وخطوات عدوانية  االنقسام الفلسطيني الداخلي في إجرإلنهاءبترجمة موقفها العدواني الرافض 

  .خطيرة في حق القدس بمواطنيها ومقدساتها وأرضها
 مواطن مقدسي، محذراً من خطورة 300وأوضح أن هذا المشروع سيترتب عليه تشريد ما يقرب من 

هذا المشروع الذي سيكون واحداً من مجموعة مشاريع وبؤر استيطانية خطيرة في المنطقة تضم 
 إلى مشروع فندق شيبرد إضافة وحدة استيطانية 200 ويضم "أبنية الوكالة"المشروع الذي سيقوم على 

  . وحدة استيطانية180 وحدة استيطانية وكذلك مشروع كرم المفتي الذي سيضم 23الذي سيضم 
 مثل هذه الخطوة االنتقامية تهدف إلى توجيه ضربة قاضية لسكان هذا الحي الذي تسعى أن خاطر كدوأ

 ومساحات أخرى مالصقة له تبلغ أراضيهاجتثاث مبانيه ومواطنيه والسيطرة على سلطات االحتالل إلى 
  ."حدائق الملك داود" بهدف بناء حدائق توراتية تحت مسمى 2م350000في مجموعها حوالي 

  9/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  لبلدة القديمة والمسجد اٌألقصىعن ا إبعاد العشرات االحتالل يقرر: القدس .39
كشفت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق :  جمال جمال ووكاالت األنباء-حتلة فلسطين الم

االجتماعية واالقتصادية أمس النقاب عن قائمة تفصيلية تضم العشرات من رجال الدين وشخصيات 
سياسية، وأساتذة أكاديميين، وموظفين وحراس يعملون في المسجد األقصى المبارك ومواطنين من القدس 

 سلطات االحتالل بحقهم أوامر إبعاد ومنع دخول للبلدة القديمة أصدرتالمحتلة ومن الداخل الفلسطيني، 
 من أبرزهم الشيخ رائد إنوقال المركز . والمسجد اٌألقصى المبارك، ومنع من السفر، وتحديد إلقامتهم

  شيخ عكرمة صبري، صالح والشيخ علي شيخه مستشار الحركة اإلسالمية لشؤون القدس واألقصى، وال
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وقال زياد الحموري مدير المركز أن . وحاتم عبد القادر، والحاج مصطفى أبو زهرة، وآخرون كثيرون
  .القائمة تشتمل كذلك على أطفال وفتية قاصرين، ونشطاء حقوق إنسان

  9/5/2011الدستور، عمان، 
  

   في ذكرى النكبةالضفة الغربيةاالحتالل يغلق  .40
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه أغلق الضفة الغربية المحتلة وفرض : التعالء المشهراوي، وكا

طوقاً أمنياً شامالً على األراضي الفلسطينية ابتداء من فجر أمس وحتى فجر األربعاء المقبل لتأمين 
، والتي تتزامن مع 14/5/1948 على أرض فلسطين يوم "إسرائيل"احتفاالت إحياء ذكرى إعالن قيام 

وأوضح أنه لن يسمح للفلسطينيين خالل فترة اإلغالق . الفلسطينيين ذكرى نكبة احتالل بالدهمإحياء 
 باستثناء أصحاب الحاالت اإلنسانية والمرضى المحتاجين إلى عالج طبي طارئ، "إسرائيل"بالتوجه إلى 

. "ث والستينقرب حلول ذكرى شهداء حروب ومعارك إسرائيل ثم عيد استقالل دولة إسرائيل الثال"بسبب 
  .وستبدأ تلك االحتفاالت مساء غد االثنين بتكريم الجنود اإلسرائيليين القتلى

  9/5/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   تريد تخيير الفلسطينيين بين الوحدة والجوع"إسرائيل" .41
 مع ما حمله توقيع اتفاق المصالحة من بشائر لغالبية الفلسطينيين بانتهاء:  منتصر حمدان-رام اهللا 

، باتخاذ إجراءات وخطوات تهدف لتقويض "إسرائيل"االنقسام وإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني، بدأت 
 إعادة استخدام وسيلة حجز األموال من مستحقات عوائد الضرائب إلىوعمد الكيان  .الفرحة بهذا االنجاز

  ."الجوع"الجمركية من أجل حشر الفلسطينيين مجدداً ومقايضتهم إمام الوحدة أو 
من جانبها أكدت نقابة الموظفين العموميين عبر رئيسها بسام زكارنة، على أهمية مواجهة المخططات 
اإلسرائيلية ورفض أية محاولة الرتهان الموقف السياسي الفلسطيني باألموال المستحقة لشعبنا أو أية 

مطالب الموظفين ال نحن حماة ألي اتفاق سياسي لكن في المقابل فإن احتياجات و"وقال  .أموال أخرى
  ."يجب اغفالها خاصة أن الحكومة مسؤولة عن توفير األموال لتغطية هذه الرواتب

صمت "ـفي المقابل انتقد نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، معين عنساوي ما وصفه ب
ى تحت رحمة  نبقأنهل يجب "وتساءل عنساوي في بيان .  فيما يتعلق بموعد صرف الرواتب"الحكومة

  ؟"موظفة صغيرة في وزارة المالية اإلسرائيلية
 السلطة تنتظر األيام المقبلة أنمن جانبه أكد الناطق باسم حكومة تسيير األعمال غسان الخطيب، للخليج 

وأشار الخطيب إلي إجراء اتصاالت حثيثة مع أطراف عربية ودولية من  .على أمل حسم هذه القضية
وأكد  . عن المستحقات الفلسطينية ما يساهم في صرف الرواتبلإلفراج "يلإسرائ"أجل الضغط على 

الوحدة هي أهم خطوة ال بد من حمايتها وضرورة " والتغيير فضل حمدان أن اإلصالحالنائب عن كتلة 
  ."التصدي للمحاوالت الرامية إلى إعادتنا للمربع األول في عالقاتنا الوطنية

  9/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   إلى القدس"شدوا الرحال" لمشاركة في فعاليات حملةوة لدع .42
 خالل لقاءاته مع القيادات ، هشام تالوي. دعا المنسق العام لحملة شدوا الرحال ومؤتمر القدس د:عمان

 المشاركة في فعاليات الحملة التي تنطلق إلى الشعب الفلسطيني في الشتات األردنية، واإلعالميةالصحفية 
   القدس وتقديم الدعم للمدينة التي تعاني من ظروف أبناء القادم بهدف تعزيز صمود يوليو/ في شهر تموز
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 تهويد إلى والتي تهدف اإلسرائيلي غير الشرعية التي يقوم بها االحتالل اإلجراءاتصعبة وقاهرة جراء 
  .المدينة وتفريغها من الفلسطينيين

  9/5/2011الرأي، عّمان، 
  

  48 د الفلسطينيين في مناطق الـ نسمة عدألف 587مليون و .43
 رسمية عشية ذكرى قياد الدولة العبرية عن إحصائية المركزي اإلسرائيلي اإلحصاءجهاز   نشر:القدس

ان العرب الفلسطينيين قد بلغ مليون ك عدد السأن اإلحصائيةعدد السكان فيها، واتضح من خالل هذه 
 أوضحتكما  .عن العام الماضي% 2سبتها  بزيادة نأي% 20.5 مما يشكل ما نسبته ألفاً 587و

 من لفاً أ837 ماليين و5لف نسمة من بينهم  أ746ماليين و 7 السكان قد بلغ إجمالي عدد أن اإلحصائية
  .اليهود

  8/5/2011القدس، القدس، 
  

  !الشباب الفلسطيني أنهى االنقسام .44
 الناشطين في الحملة الوطنية عبر كثيرون من الشباب الفلسطيني وخصوصاً:  بديعة زيدان-رام اهللا 

الشبابية إلنهاء االنقسام، عن فخرهم بدورهم في دفع الفصائل الفلسطينية إلى التوقيع النهائي على اتفاق 
  .، وإلى األبد"الورقة السوداء"المصالحة في القاهرة، باتجاه طي ما وصفوه بـ

  9/5/2011الحياة، لندن، 
  

  عادة تكليف فياض لتشكيل الحكومة الجديدةمجموعات شبابية تطالب بإ: الفيس بوك .45
) الفيس بوك(شرعت مجموعات شبابية بإطالق عدة صفحات عبر الشبكة التواصل االجتماعي : رام اهللا

سالم فياض بهذا المنصب في المشاورات الجارية ما بين  .تطالب بإعادة تكليف رئيس الوزراء د
  .الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة

  9/5/2011 رام اهللا، م،األيا
  

  "قاعة المشاهير"أنسام صوالحه من جامعة النجاح أول عالمة فلسطينية في  تختار الخارجية األميركية .46
 اختار مشروع تنظمه الخارجية األميركية عميدة كلية الصيدلة في جامعة النجاح الوطنية أنسام :رام اهللا

 Women in Science Hall( مشاهير لنساء عالماتصوالحه، لتكون أول امرأة فلسطينية تدخل قاعة ال
of Fame .( وقامت القنصلية األميركية بتقييم السيرة الذاتية واإلنجازات للمئات من النساء العامالت في

المجاالت العلمية والتعليمية وغيرها، وتم اختيار صوالحه بناء على إنجازاتها واألعمال العلمية التي 
  .قامت بها

  9/5/2011، اإلخباريةوكالة سما 
  

   مليون دوالر لتطوير طرق بغزة2.2: بلدية غزة .47
 رفيق مكي، رئيس بلدية غزة، خالل لقائه مع ممثلي بنك التنمية اإلسالمي للتنمية في غزة،.  قال م:غزة

 مليون 2.2إن البلدية ستنفذ مشاريع جديدة في مجال تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة غزة بقيمة 
  .الر بتمويل من البنك اإلسالمي للتنميةدو

  8/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  "االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية"إصدار الطبعة الثالثة من كتاب  .48

طبعة جديدة من كتاب ) بكدار( صدرت عن المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار :رام اهللا
وتخاطب هذه الطبعة، وهي الثالثة من  . لمؤلفه محمد اشتية"في المرحلة االنتقاليةاالقتصاد الفلسطيني "

، المهتمين بالشأن االقتصادي، وتلقي الضوء 2003 و1999الكتاب الذي نشر في طبعتين سابقتين عامي 
 على أهم القضايا االقتصادية، حيث أخذ المؤلف بعين االعتبار التطورات االقتصادية التي طرأت على

وقال اشتية إن فكرة إصدار طبعة ثالثة من الكتاب جاءت نتيجة التغيرات التي  .االقتصاد الفلسطيني
طرأت على االقتصاد الفلسطيني، والتي بررها بحالة عدم الوضوح السياسي، وغياب األفق أمام هذا 

لفلسطيني كان يتراوح أوضح اشتية أن االقتصاد ا و.االقتصاد، وذلك منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى اليوم
ويناقش الكتاب هذه  ."اقتصاد تحرر وطني"، أو أنه "اقتصاد بناء المؤسسات"، أو "اقتصاد سالم"بين 

  . أقسام10 على  صفحة من الحجم العادي، مشتمال369ًفي  كتابالوجاء  .النماذج الثالثة
  8/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  طينيات تاريخ شفوي وذاكرة اجتماعيةالنساء الفلس .49

 البريطانية صدر كتاب الباحثة الفلسطينية فاطمة "زيد يوكس" عن دار :اهللا ميزر عرض وترجمة عبد
 صفحة من القطع المتوسط، 264 في "تواريخ مروية وذاكرة فئوية: النساء الفلسطينيات"قاسم بعنوان 

  .ة شهادة الدكتوراه في العلوم السلوكيةوهو باألساس أطروحة دكتوراه، نالت بها الكاتب
هذا الكتاب يوثق ذاكرة الفئة النسائية لتاريخ مرسوم بالفجيعة واأللم، يبين وجهة نظر النساء الفلسطينيات 

  . "إسرائيل" عندما نشأت ،1948المهمشات في المجتمع اإلسرائيلي تجاه أحداث 
المقموعة، من خالل بعض المفاهيم والعادات الخاطئة تتطرق الباحثة إلى الشخصية النسائية الفلسطينية 

  .التي تقلّل من شأن المرأة، وتلغي وجودها الحيوي ودورها الفعال في أحلك الظروف
، ويستند إلى تحليل مقابالت "إسرائيل"يعد هذا الكتاب األول من نوعه في تناول النساء الفلسطينيات في 

فلسطينية، ممن يعشن في مدينتي الرملة واللد، يروين قصة الوجع أجرتها الكاتبة مع سبع وثالثين امرأة 
النسائي الفلسطيني، الذي لم يهدأ على مدى سنين طوال، والتي هي جزء من واقع ملبد باالضطهاد 

  . واإللغاء والهامشية
ي يذكر أن الباحثة قوبلت بالرفض عند تقديم أطروحتها، بسبب استخدامها العديد من المصطلحات الت

تقشعر لها أبدان اإلسرائيليين غيظاً ورفضاً مثل مصطلح النكبة، الذي يعده اإلسرائيليون تاريخ استقاللهم، 
  .خاصة أن فاطمة قاسم تحمل الجنسية اإلسرائيلية

  9/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   على مفاوضات التصالح مع حماس نالم تطلعالفلسطينية السلطة : األردن .50
بين األردن والسلطة الفلسطينية،    " صامتة"تتحدث أوساط سياسية أردنية عن أزمة       : رمحمد النجا  -عمان  

لألزمة، يرى آخرون أنها غير جدية لكون الطرفين يراهنـان          " أسباب جدية "وبينما يتحدث سياسيون عن     
  .على التسوية في حل القضية الفلسطينية

ت األسبوع الماضي التي حذر فيهـا       وظهرت مالمح األزمة في محاضرة رئيس الوزراء معروف البخي        
  .من أي تنازالت فيما يتعلق بالقدس وحق العودة والالجئين

وذهب البخيت إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر أن القضية الفلسطينية بالنسبة لألردن هـي قـضية أمـن                   
ولـة  وطني، وقال إن عالقة بالده بأي طرف ومنه السلطة تحكمه المصالح العليـا لـألردن، وإن أي د                 

  .فلسطينية بدون القدس والالجئين لن تكون هي الدولة التي ناضل من أجلها الفلسطينيون والعرب
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وكشفت مصادر أردنية للجزيرة نت عن أسباب عديدة للخالف بين عمان ورام اهللا، منها قلق األردن من                 
، أيلـول المقبـل  / مبرعزم السلطة الفلسطينية اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد في سبت     

 كغيره بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وهو الذي اعتاد على تنسيق سلطة رام اهللا الدائم                األردن تفاجأو
إضافة لتأكيد سياسيين بارزين أن األردن غير متفائل بصمود اتفاق المصالحة، خاصة بعد أن سمع                .معه

ود عباس ما عزز التشاؤم األردني واقتناعـه بـأن          مسؤولون أردنيون من رئيس السلطة الفلسطينية محم      
  .البحث في التفاصيل سيفجر االتفاق الوليد

وقال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان للجزيرة نـت أن فـشل عمليـة              
بـدي  السالم والقلق من خطوات السلطة خاصة ما يتعلق باستحقاق أيلول جعل مطبخ القرار في األردن ي               

التي طالما رفضها الفلسطينيون    " الدولة الفلسطينية المؤقتة  "انزعاجه من هذه الخطوة التي ستؤدي لوالدة        
  .ويرفضها األردن جملة وتفصيال لكونها تهدد أمنه الوطني

9/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

  الفلسطينية-األردن يرفض المشاركة في عرس المصالحة الفلسطينية .51
فوجئت عمان الرسمية باإلعالن عن توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحمـاس            : سام البدارين  ب -عمان  

في القاهرة ودعي وزير خارجيتها لحضور احتفال رسمي عربي بالمناسبة السعيدة وبعد مشاورات فـي               
 مقر رئاسة الوزراء اتخذ القرار بأن تظهر عمان قدرا من االحتجاج على ترتيب أوراق هذه المـصالحة                

  .بدون علمها أو من وراء ظهرها
وعليه قرر وزير الخارجية ناصر جودة ان ال يذهب للمشاركة في عرس المصالحة الفلسطينية على حد                
تعبير نائب مخضرم وتقرر ان تحتج عمان لألطراف المعنية على نحو يكتفي بحضور دبلوماسـي مـن                 

  .القاهرة للمناسبة
9/5/2011، القدس العربي، لندن  

  
   هادعو إلى استثمارنرحب بالمصالحة ون: لدى السلطة الفلسطينية ألردناسفير  .52

 أكد رئيس مكتب تمثيل المملكة األردنية الهاشمية لدى السلطة الفلسطينية السفير عـواد              :)بترا(- رام اهللا 
  .السرحان ترحيب األردن باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس 

مس االحد بمناسبة تسلم مهامه الجديدة كسفير لدى السلطة الفلـسطينية ان هـذا    وقال السفير السرحان  أ  
االتفاق هو بمثابة انجاز كبير لالشقاء الفلسطينيين ويجب استثماره لمصلحة القضية الفلسطينية السيما في              

 االشـقاء   المقبل المتمثل بجاهزية إعالن الدولة الفلسطينية الذي ندعمه كما        ) سبتمبر(ظل استحقاق أيلول    
  .  العرب والمسلمين والعديد من دول العالم الحرة

9/5/2011، الغد، عّمان  
  

  الجماعة اإلسالمية في لبنان تنعي فقيدها الشيخ فيصل المولوي .53
. سبعين عاماً ال  عمر يناهز  ثر مرض عضال عن   إ  الشيخ فيصل المولوي   توفي عصر أمس،  : عمار نعمة 

على مستوى العالم العربي واالسـالمي، هـو        » شرف«بة  هو القاضي الشرعي الذي حصل على مرت      و
 بعد رحلة مع القضاء الشرعي منـذ        1996 و 1988المستشار في المحاكم الشرعية في لبنان بين عامي         

في فرنـسا   » اتحاد الطلبة المسلمين  «ومن اسهاماته   » الوسطي«هو المفكر والقائد االسالمي     ..  عاما 43
المجلـس  «و» الكلية األوروبيـة للدراسـات اإلسـالمية      «، و »أوروبااتحاد المنظمات اإلسالمية في     «و

نهضتها الحديثة في العمـل     » الجماعة االسالمية «معه عرفت   . في بريطانيا » األوروبي لإلفتاء والبحوث  
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، ومن خاللها انتقل ذلك التنظيم الى رحـاب         2009 و 1992السياسي حين تولى امانتها العامة بين عامي        
  . الحقيقية، في البرلمان والبلديات والنقاباتالتجربة السياسية

 الشيعي، في العالم العربي واالسالمي وخاصة       - الداعية الوحدوي عمل طويال على خط التقارب السني       
، في أوج االزمة الـسياسية ذات الطـابع         »حزب اهللا «في لبنان، وقد بذل جهدا كبيرا لتقريب المسافة مع          

  .المذهبي في لبنان
 أمام تحدي الحفاظ على ارث الراحل، على ان االستحقاق األهم بالنسبة             في لبنان  »الجماعة «تبدو قيادة و

الى الحركة سيبقى الوقوف بوجه االستقطاب المذهبي الخطير في البالد كما بالحفاظ على تراثها المقـاوم              
  .الذي كان للراحل ايضاً فضل المساهمة بإطالقه

9/5/2011، السفير، بيروت  
  

  ة اللبنانيةبلدة العديس حتالل اإلسرائيلي تركب أعمدة مراقبة قربقوات اال .54
باشرت رافعة كبيرة لقوات االحتالل اإلسرائيلي برفع عدد من األعمدة الحديدية شبيهة بأعمـدة              : العديسة

اإلنارة على الطريق العسكري الذي يربط بين مستعمرتي المطلة ومسكاف عام المحتلتين وعلى بعد ثالثة          
من السياج الشائك الذي يفصل بين بلدة عديسة المحررة واألراضي المحتلة وذلك بمؤازرة قوة من               أمتار  

  .جنود االحتالل اإلسرائيلي
وقامت الرافعة بتثبيت تلك األعمدة في نقاط إسمنتية أقامها العدو في وقت سابق في المنطقة بمساعدة عدد                 

األرض وسط حراسة أمنية مشددة لعدد من الـسيارات         من العناصر المدنية واألمنية الذين انتشروا على        
  .العسكرية اإلسرائيلية المصفحة المتمركزة على الطرقات وفي المواقع القريبة من الحدود

والمنتشرة فـي المنطقـة     " اليونيفيل"وفي الجانب اللبناني، سيرت الكتيبة األندونيسية العاملة ضمن قوات          
ة وراقبوا خاللها ما تقوم به قوات االحتالل من أشغال في الجانب            دوريات راجلة لها على طريق العديس     

  المحتل
9/5/2011، المستقبل، بيروت  

 
   وسعر الغاز أمر تجارى"إسرائيل"مصر ملتزمة بمعاهدة السالم مع : نبيل العربي .55

رجيـة   أكد وزير الخا    , في حوار شامل مع صحيفة واشنطن بوست األمريكية         :  وكاالت األنباء   - واشنطن
 وأكـد    , نبيل العربي أن مصر ملتزمة بكل اتفاقية ومعاهدة وقعتها بما في ذلك اتفاقية السالم مع إسرائيل               

   .  وإن كان تحديد سعره أمرا تجاريا بحتا , أنها ستستمر في بيع الغاز لها
 وهـذا مـا     أن الهدف من كل االتفاقات هو االلتزام بها        - في الحوار الذي نشر أمس     -وذكر نبيل العربي  

لكـن  , وأكد صحة ما نسب إليه سابقا من أن التفاوض مع إسرائيل أمـر بـالغ الـصعوبة                , تفعله مصر 
  .الطرفين يلتزمان ببنود االتفاق تماما وحرفيا ما أن يتم التوقيع عليه

: وبسؤاله عن احتمال تفاوض مصر وإسرائيل بشأن إقامة عالقات طبيعية مع إسرائيل قـال العربـي                -
وأضاف أنه قد تحدث بعض الخالفـات  . وستستمر بهذا الشكل  , قات طبيعية بالفعل بين الدولتين    توجد عال 

ولذلك فقد تختلف مصر مع إسرائيل بشأن معاناة شعب         , كما تحدث خالفات بين أي دول أخري مجاورة       
  .لكن مصر تسعي إلي تخفيف هذه المعاناة, غزة

نه مادامت هناك اتفاقية بين الدولتين لبيـع الغـاز فـإن            وعن مسألة بيع الغاز الطبيعي إلسرائيل أكد أ        -
لكنه في النهايـة    , وأضاف أنه قد تحدث بعض الخالفات بشأن تحديد السعر        , مصر ستستمر في بيعه لها    

  .أمر تجاري بحت
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المصالحة األخيرة بين فتح وحماس في فلسطين أعرب العربي عـن تأييـده الكامـل التفـاق                  وعن   -
الحكومة الجديدة التي تشكلت عقب الثورة في مصر أوضحت منذ اليوم األول أنهـا              وأكد أن   , المصالحة

  .وهذا ما فعلته مع حركة حماس, تريد فتح صفحة جديدة مع كل دول العالم
موضحا أن منظمة التحرير ولـيس      , ونفي تماما أن اتفاقية المصالحة ستعوق أي اتفاق آخر مع إسرائيل          

 مع إسرائيل وقد وافقت بالتالي علي أشياء كثيرة من بينها تـشكيل             حماس هي التي ستجري المفاوضات    
  .حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات

 دهشته من تحول موقف الواليات المتحدة من فاتر إلي عدائي بهذا الشأن باعتبـار أن حركـة                  أبدىو -
ج واشـنطن نفـسه     أوضح العربي أن جور   ,  قائمة المنظمات اإلرهابية لدي الواليات المتحدة      ىحماس عل 

وكل من مناحم بيجين    , وكذلك كان نيلسون مانديال في جنوب أفريقيا      , كان يعتبر إرهابيا لدي البريطانيين    
,  لكنهم جميعا عملوا في النهاية من أجل تحقيق السالم         - رئيسي وزراء إسرائيل السابقين    -وإسحاق رابين 

, في نهاية النفق والدخول في عملية السالم      وطالب بالسماح للذين يحاربون من أجل قضية برؤية الضوء          
  .مشيرا إلي أن هذا ما يسجله تاريخ كل الشعوب

وبسؤاله عن موقف مصر في سبتمبر المقبل بشأن االعتراف بدولة فلسطين في األمم المتحـدة أكـد                  -
 وبخاصـة , مشيرا إلي أن مصر تواصل دفع الجهود مع الدول الصديقة         , العربي دعم مصر الكامل لذلك    

 التي تم االتفاق عليها مع الرئيس األسبق بيل كلينتون          1967لالعتراف بفلسطين وفقا لحدود عام    , أوروبا
  .في اتفاقية كامب ديفيد

أكد أن مصر ستوفر كل االحتياجـات اإلنـسانية         , وعن استعدادات مصر لتخفيف معاناة الفلسطينيين      -
مشيرا إلي أنه تم السماح بالفعـل لمـواطني         , ذلكخاصة أن األمم المتحدة وأوروبا طالبتها ب      , لشعب غزة 

  .غزة بدخول مصر
وعن العالقات مع تركيا أجاب أن نظيره أحمد داوود أوغلو سيتوجه إلـي القـاهرة بـشأن اتفاقيـة                    -

  .المصالحة الفلسطينية
  9/5/2011، األهرام، القاهرة

  
  ليطاتفاقات ثنائية بين القاهرة وحماس تعقب المصالحة إلحياء صفقة شا .56

ـ    :  كفاح زبون  - رام اهللا  ، أن مصر استأنفت جهودها     »الشرق األوسط «أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل
من جديد فيما يخص ملف صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحماس، بعد أن اتفقت مؤخرا مع الحركـة                  

  .اإلسالمية على إحياء هذا الملف بقوة وإنهائه في أسرع وقت
ت مصر األمر مع حماس جيدا قبل توقيع اتفاق المصالحة، واتفقا على إعـادة              وحسب المصادر، فقد بحث   

  .الملف إلى الواجهة، بعدما ظل شبه مجمد لعدة شهور إثر فشل الوسيط األلماني بالوصول إلى اتفاق
وال يعني دخول مصر بهذه القوة استبعاد الوسيط األلماني، لكن مصر قررت أن تستعيد دورها، وفق ما                 

راقبون، وقد بدأت فعال بإجراء االتصاالت الالزمة بخصوص صفقة التبادل مع ألمانيا وإسـرائيل              يعتقد م 
  .وحماس

ومن المتوقع أن تقدم مصر صيغة اتفاق جديدة إلتمام الصفقة على أن تبحث بعناية مع كل من حمـاس                   
  .وتل أبيب في الفترة المقبلة

 مصرية جديدة، غير أن اإلذاعة اإلسـرائيلية        والتزمت حماس وتل أبيب الصمت، ولم تتحدثا عن جهود        
الرسمية، قالت إن موفد رئيس الوزراء الخاص، يتسحاق مولخو من المفترض أنه وصل إلـى القـاهرة                 

  .أمس، لالجتماع مع القيادة المصرية
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وقالت مصادر إسرائيلية إن مولخو سيبحث ملفات الجندي اإلسرائيلي المحتجز لدى حماس غلعاد شاليط              
الحة وجهود استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ومسألة وقف تهريب الوسائل القتالية إلى قطـاع      والمص
  .ورفض ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي التعليق على النبأ. غزة

وعندما سئل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قبل أيام في مصر عن مـصير ملـف                   -
الكرة فـي مرمـى     «ندي اإلسرائيلي مرهون بموقف إسرائيل، معتبرا أن        شاليط، قال إن اإلفراج عن الج     

  .»رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
 9/5/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  مصر صادقت على تعيين سفير إسرائيلي جديد بعد انتهاء مهمة السفير الحالي .57

 على تعيين السفير اإلسرائيلي يعقـوب       ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مصر صادقت     :  د ب أ   -تل أبيب   
وأوضحت اإلذاعة أن أميتاي سيخلف السفير يتسحق ليفانون الذي سينهي مهامه فـي             . أميتاي في القاهرة  

وعمل أميتاي قبل ذلك سفيرا إلسرائيل في إثيوبيا كما عمـل فـي مركـز               . نوفمبر القادم /تشرين الثاني 
  .البحوث التابع لوزارة الخارجية

 9/5/2011، ربي، لندنالقدس الع
  

  ال أمن في أميركا قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين: بن الدن قبل مقتله .58
أقسم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في تسجيل له قبل مقتله نشره أمس موقع أصـولي علـى                   : لندن

 فـي التـسجيل     وقال بن الدن  . »أميركا لن تحلم باألمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين         «اإلنترنت، بأن   
أقسم باهللا العظيم الذي رفع السماء بال عمد، لن تحلم أميركا وال من             «الذي نشر موقع إسالمي مقاطع منه       

  .»يعيش في أميركا باألمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين
  9/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   رداً على المصالحة الفلسطينيةيناتور أمريكًيا يطالبون بقطع المساعدات عن السلطة س29  .59

الحـاكم،  " الحـزب الـديمقراطي   "دعا نحو تسعة وعشرون سيناتور أمريكياً من        : محمد سعيد -واشنطن
اإلدارة األمريكية إلى اتخاذ قرار بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، رداً على التوقيع على               

وجـاءت دعـوة    . حة يهدد عملية الـسالم     واعتبروا أن اتفاق المصال    .اتفاق المصالحة مع حركة حماس    
في رسالة موجهة إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما، بادر إليها كل مـن             " الحزب الديمقراطي "أعضاء  

ورؤساء لجان  " الديمقراطيين"، ووقع عليها عدد من القادة       "روبرت كيسي "، و "روبرت منندينر "السيناتور  
  .برلمانية في مجلس الشيوخ األمريكي

يجب أن ال تذهب أموال     "ت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب األميركي إلينا روز ليتنين            وقال
  .إلى حكومة الوحدة الفلسطينية" دافعي الضرائب األميركيين

وتقول مصادر أميركية إن أحد السيناريوهات التي تبحثها الحكومة األميركية لتجاوز اتفـاق المـصالحة               
في القاهرة األسبوع الماضي هو التعامل مع حكومة السلطة الفلسطينية التي تحظى            الفلسطيني الذي وقع    

  .بدعم حماس ولكنها ال تضم أيا من أعضائها
  9/5/2011، القدس، فلسطين

  
  التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة يتوقف على برنامجها وسياستها: واشنطن .60

صلية االميركية العامة في القـدس علـى ان اي حكومـة            أكد ناطق بلسان القن   : ، وكاالت "األيام"-القدس
فلسطينية تتشكل في المرحلة االنتقالية ما قبل االنتخابات يجب ان تلتزم كليا بالمبادئ الدولية المعروفة اذا                
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مـع تـشكيل    " "األيام"وقال الناطق االميركي في رد وصل        .ما ارادت ان تلعب دورا في تحقيق السالم       
ة الجديدة فاننا سنقيمها بناء على سياساتها وسنحدد تأثيرات مـساعداتنا علـى اسـاس               الحكومة الفلسطيني 
  . "القانون االميركي

  9/5/2011، األيام، رام اهللا
  

  موسكو تشيد بالمصالحة الفلسطينية .61
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف المصالحة الفلسطينية بالحدث التاريخي للشرق األوسط            

وشـدد   .أن موسكو بذلت والرئيس الفلسطيني محمود عباس جهودا كبيرة في هذا المجـال برمته، مؤكدا   
الفروف في رسالة بعثها إلى عباس على أن روسيا تولي اهتماما كبيرا بالمساعي الرامية إلـى القبـول                  

ل إلى  اإليجابي للوقائع الجديدة من قبل إسرائيل والواليات المتحدة وجميع األطراف التي تسهم في التوص             
كما أكد وزير الخارجية الروسي أن موسـكو ستواصـل دعمهـا للقـضية               .تسوية فلسطينية إسرائيلية  

  .الفلسطينية في شتى المجاالت
  9/5/2011، روسيا اليوم

  
  نأمل أن يساعد التوافق الفلسطيني على دعم السالم: الدنمارك .62

نحـن  " : "قدس برس "ت خاصة لـ     خارجية الدنمارك لين أسبيرسن في تصريحا      ة وزير قالت: كوبنهاجن
، "حمـاس "و" فتح"إلى حد اآلن لم نطلع على تفاصيل اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه بين حركتي                 

وربما نحتاج إلى االنتظار لمعرفة التفاصيل، لكننا بكل تأكيد نأمل في أن يكون التوافق الفلسطيني عامال                
  ".مساعدا لتحقيق السالم في الشرق األوسط

  9/5/2011دس برس، ق
  

   من الخسارة مالم تتحرك بشأن السالم"سرائيلإ"حذر ت "جيه ستريت" .63
 جماعـة   ، هـي  )جيه ستريت ( قال جيريمي بن عامي مدير جماعة        :الين فيشر ايالن  ،  )رويترز(القدس  

 انه يتعين على رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعرض في كلمتـه              ،  ضغط يهودية أمريكية  
امام الكونجرس االمريكي هذا الشهر خطة محددة لتسوية الصراع مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين               

  .واال واجه احتمال تجدد العنف
لعرقلة خطة فلسطينية ترمي الى الحصول على تأييد االمـم          " يحاول تكوين قوة دافعة   "وقال جيريمي انه    

وأضاف بن عامي انه يخشى أال يكون من شأن          .ول المقبل المتحدة العالن دولة فلسطينية في سبتمبر ايل      
وصف نتنياهو التفاق المصالحة بين حركتي فتح حماس بأنه ضربة للسالم سوى الحاق مزيد من الضرر                

  .بالعمل الدبلوماسي المتوقف بالفعل
  8/5/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  العمل في الضفة الغربية وقطاع غزةالقيود المفروضة على الحركة والتنقّل وديناميكيات سوق  .64

تُقدم هذه المقالةُ لمحةً عامةً عن دراسٍة شاملة أجرتها دائرة التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية بمنطقـة                 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي  ضمن إطار تقييمٍ لبرامج مكافحة الفقـر فـي الـضفة                   

  ). قائد فريق مكافحة الفقرتارا فشواناث، (الغربية وقطاع غزة 
  دخل اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة في أزمة عميقة بعد اندالع االنتفاضة الثانية               -2011،  31اذار

واندلع كذلك مراراً وتكراراً، على مدى األحد عشر عاماً الماضية، نزاع سياسي عنيف،             . 2000في عام   
 من عواقب وتبعات، كما اندلع النزاع في قطـاع غـزة            وبخاصة في بداية االنتفاضة، وما تالها مباشرةً      
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وكانت وما تزال أيضاً قيود شديدةٌ مفروضة علـى حركـة وتنقـل             . 2007 – 2005خالل الفترة من    
وتأتي هذه الدراسة إلجـراء     . ، وعلى إمكانية الوصول إلى الخدمات     ")اإلغالقات("الفلسطينين والبضائع   

 الضفة الغربية وقطاع غـزة خـالل هـذه الفتـرة، باسـتخدام              تحليل اقتصادي جزئي لسوق العمل في     
، والتي جمعها الجهـاز     )الفصلي(مجموعات البيانات الصادرة عن مسح القوى العاملة الفلسطيني الربعي          

ومن اإلسهامات الكُبـرى    . 2009 وحتى عام    1999المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل الفترة من عام        
. اتجاهات سوق العمل على ضوء اإلغالقات ونوبات اندالع النزاع الكُبرى         لهذه الدراسة وصفُ وتحليُل     

ومن السمات الفريدة لهذا التحليل المنظور ذو األمد األطول الذي يبحث فيما هو أبعد من األثر الفـوري                  
  .المستمرة بثبات" الهيكلية"للنزاع، بهدف استكشاف اآلثار 

 غزة، خالل العقد الماضي، بعض أعلى معـدالت البطالـة فـي             وقد شَهِد اقتصاد الضفة الغربية وقطاع     
 فـي   20، وبقيت هذه النسبة أعلى من       %30، فسجلت نسبة    2002فقد بلغت البطالة ذروتها عام      . العالم

ومع ذلك، فإن هذه النّسب في حد ذاتها تصور المدى، الـذي كـان الفلـسطينيون                . 2009المئة في عام    
فقد ارتفعت نـسب التـشغيل      : عمل على نحو أقّل مما هو عليه في واقع الحال         يفتقرون فيه إلى فرص ال    

 فـي المئـة،     25 في المئة إلى ما يزيد عن        15للعمالة المحدودة بين أولئك الذين يشغلون الوظائف من         
  .2009 إلى 1998خالل الفترة من 

إذ بلغـت   : القتـصادية وقد صاحب ذلك تراجع غير متناسب ومطَّرد في تشغيل الشباب وفي المشاركة ا            
أما الفئة المستـضعفة األخـرى،      .  في المئة فقط   33، نسبة 2009مشاركة القوى العاملة الشابة، في عام       

على وجه الخصوص، فكانت الفئة السكانية األقّل تعليماً، والتي شهدت وعاشت أشد مستويات التراجـع               
للبيانات الزمنية لـنفس االفـراد بـأن حـاالت          ويوحي تحليلنا   . في التشغيل بعد بداية االنتفاضة الثانية     

التقليص الحاد إلمكانية وصول الفلسطينيين ألسواق العمل اإلسرائيلي        : االستضعاف تلك مرتبطة بعاملين   
 التي كانت وما تزال من كبار أرباب العمل المشغِّلين للعمال الفلسطينيين غيـر المهـرة، والوظـائف                  –

  .، وهي فرص إمكانيةُ الحصول عليها أقل من جانب الشباب والفئة األقلُّ تعليماًنسبياً" المستقرة"الحكومية 
: إن األثر العميقَ للنزاع ولنظام اإلغالق على سوق العمل ال يتجلى بوضوح في معدالت البطالة فحسب               

 وجـود   فثمة دليٌل ضئيل على حدوث نمو مستدام في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، إلى جانب               
وكان اقتصادا الضفة الغربية وقطاع غزة قد شهدا تراجـع االهميـة            . تراجع عالمي في القطاع الخاص    

النسبية للصناعة الفتاً لألنظار، حيث انخفضت حصة التصنيع واألعمال اإلنشائية في إجمـالي تـشغيل               
ستجابة إلى ذلك ذلك،    وا. 2009 في المئة في عام      24 إلى   1998 في المئة في عام      37القوى العاملة من    

 في المئة في الفترة     26 في المئة إلى     17فقد ارتفعت حصة الحكومة في إجمالي تشغيل القوى العاملة من           
وكان ذلك االرتفاع مدفوعاً، إلى حد كبير، بالنمو الذي حصل في قطاعات            . 2009 وعام   1999بين عام   

 مما يوحي بحدوث توسع في طاقة القطـاع العـام           الصحة، والعمل االجتماعي، والتعليم واإلدارة العامة،     
ومن بواعث القلق األخرى، المرافقة لهذا االتجاه، أن االسـتثمار فـي            . يقوده العون المقدم من المانحين    

قطاعي التعليم والصحة سيكون له عوائد محدودة طالما بقي استثمار القطاع الخاص منخفضاً، وطالمـا               
  .مقيدةكانت فرص التشغيل المنتج 

وفي الواقع، فإن هناك دليالً قوياً على حدوث انخفاض في الدخل المكتسب من العمـل، مـع انخفـاض                   
 في المئة، يتوقّف علـى المـستوى التعليمـي          30-10األجور الحقيقية بما ال يقل عن نسبة تتراوح بين          

لخصوص، في أوساط الفئات    وقد كان هذا التراجع في مستوى األجور شديداً، على وجه ا          . لأليدي العاملة 
ومن المحتمل أن يكون االنخفاض راجعاً إلى فقدان الوظائف التي تتطلّب مهـارةً             . السكانية األقل تعليماً  
 وهي وظائف تنطوي على االجور االعلى وإلى الصدمة المترتبـة علـى جانـب               –متدنية في إسرائيل    

وربمـا  . عمل في إسرائيل وعادوا إلى ديارهم     العرض من القوى العاملة عندما انقطع الفلسطينيون عن ال        
كان وال يزاُل لإلغالقات المستمرة بعناد أثر طويل األمد على الدخل المكتسب في سوق العمل بالـضفة                 
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فمستوى األجور التي كان حملة الشهادة الثانوية العامـة أو األقـل تعليمـاً مـنهم                : الغربية وقطاع غزة  
وثمة اتجاه آخر يبعث على القلق،      .  لم يعد إلى سابق عهده     2009 إلى   2003يتقاضونها خالل الفترة من     

  . مع أنه ال يثير الدهشة، يتمثّل في االنخفاض النسبي ألجور القطاع الخاص
في سوق العمل في الـضفة الغربيـة   ) بين الجنسين(وهناك كذلك فروقات ملحوظة في النوع االجتماعي    

يخضعن للقيود ليس لألعراف االجتماعية والثقافية ذاتها التي تواجههـا          فالنساء في فلسطين    . وقطاع غزة 
النساء األخريات في المنطقة فحسب، بل يخضعن أيضاً لمجموعةً من الهموم وبواعث القلـق اإلضـافية                

وعلـى  . التي تتمثّل في السالمة، والقدرة على الحركة والتّنقل، والندرة الشديدة في توافر فرص العمـل              
، إال أن كـالً     %16 كونها إحدى أقل نسب المشاركة النسائية في القوى العاملة، وهي تقّل عن              الرغم من 

، مما يـوحي  2003من مشاركة المرأة في القوى العاملة، والبطالة في صفوف اإلناث قد ارتفعا منذ عام            
قلق، أن النساء األقـل     ومما يثير دواعي ال   . بأن انتشار البطالة في صفوف الذكور يدفع المرأة إلى العمل         

، في حين أن    "أفراد غير مدفوعي األجر   "تعليماً يبلغْن، بصورة متزايدة، بأنّهن يعملن ضمن اُألسرة بصفة          
  .النساء اللواتي يتلقّين تعليماً جيداً، أصبح عملهن محصوراً، بصورة مطّردة، في وظائف حكومية

فقد عزَِل . 2005اد في الظروف التي يعيشها قطاع غزة منذ عام     ومن األبعاد الرئيسة للنزاع التّدهور الح     
. إذ ال يعمل خارج القطاع أي مـن الغـزيين تقريبـاً   : هذا القطاع وما يزال معزوالً عن بقية دول العالم     

 وبالمقارنة مع الضفة الغربية، فقد كان أداء القطاع سيئاً بصورة الفتة للنظر قياساً على جميع أبعاد سوق                
العمل القابلة للقياس، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدالت البطالة في القطاع عما هي عليه في الـضفة،                   
وانخفاض معدالت المشاركة في القوى العاملة وفي مستويات األجور وفي تَوافر فـرص العمـل لـدى                 

 سوق العمل فـي     القطاع الخاص في قطاع غزة عما هي عليه في الضفة، وارتفاع معدالت اإلحباط في             
  .القطاع عما هي عليه في الضفة

ومع أن أثر اإلغالقات الخارجية يتّضح بجالء في الفقدان الحاد لفرص التشغيل فـي صـفوف األيـدي                  
العاملة غير الماهرة ممن يعملون في إسرائيل، وفي التباعد الملحوظ بين مستوى االقتصاد فـي الـضفة                 

 إال أن فهم اآلليات التي من خاللها تؤثّر اإلغالقات الداخلية في النـشاط              الغربية ومستواه في قطاع غزة،    
ويجد هذا التّحليل دليالً ضئيالً على أن التباينات في شدة اإلغالق تـرتبط             . االقتصادي أمر أكثر صعوبةً   

لـة  ومن التفـسيرات المحتم   . بالتباينات في مؤشرات سوق العمل، مثل التشغيل دون المستوى المطلوب         
 فالحاجة تقتضي توفير المزيد من المعلومـات        –لضآلة هذا االرتباط المحدداتُ المفروضةُ على البيانات        

، وعن سـلوك تسلـسل      )ذهاباً إلى العمل وعودةً منه    (نماذج األيدي العاملة التي تنتقل يومياً       / عن أنماط   
مة تفسير آخر يفيد بأن الفلسطينيين      وث. العرض لدى الشركات، وعن القيود المرتبطة بالمناخ االستثماري       

ربما يكونون قد تكيفوا مع نظام لإلغالق مزمن، ولكن ال يمكن التّنبؤ به، لكي يحموا بذلك أنفسهم نـسبياً                  
يفيـد  ) غير موثّق (فعلى سبيل المثال، يوجد دليٌل تتناقله األلسن        . من التغييرات المؤقتة في شدة اإلغالق     

ترتيبات تهدف إلى بقائهم قريبين من مكان العمل خالل ساعات أو أيـام العمـل               بأن العاملين يصنعون    
  . األسبوعية

وربما يفسر التّراجع في مستوى التصنيع في القطاع الخاص، وازدياد مستوى االعتماد على الوظـائف               
 والتنقل، هذا على    مع الحواجز التي تواجه قدرة العاملين على الحركة       " حاالت التكيف "الحكومية، بأنّه من    

وعلى مستوى أكثر تحديداً، فإن تحليلَنا هذا يلمح إلى وجود فروقات منهجية بين العـاملين               . مستوى عام 
فعلى سـبيل المثـال،     . وفرص العمل من حيث مستوى الضعف والتعرض للمخاطر في وجه اإلغالقات          

فبالمقارنة : ات بعض أيام العمل على العاملين     تُوجد بعض األدلة على أن اإلغالقات الداخلية تؤدي إلى فو         
مع العاملين الذين يعملون ضمن محافظاتهم، فإن العاملين من خارجها من المحتمل، إلى حد كبيـر، أن                 

ومع ذلك، فمن المحتمل أيضاً،     . يغيبوا عن العمل عدداً من األيام، عندما يكون مستوى اإلغالقات مرتفعاً          
ومن التفسيرات المحتملة لذلك    . توى التشغيل في صفوفهم عن المستوى المطلوب      بدرجٍة أقل، أن يقّل مس    
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أن أولئك الذين يعملون عن بعد من داخل بيوتهم، يعملون بهذه الطريقة ألنّهم وجدوا فُرص عمـل أقـلُّ                   
، وذلك حينمـا يتـوافر      )من فرص العمل التي تقتضي الحركة والتنقل      (وأكثر استقراراً   " عرضةً للخطر "
وبالتالي، فإن تأثير اإلغالقات    . جم من العمل كافياً في أيام أخرى للتعويض عن أيام العمل التي تفوتهم            ح

الداخلية ربما ال يعتمد على بعد المسافة عن العمل فحسب، بل إنه يعتمد أيضاً على عوامل أخرى، مثـل                   
وهـذا يـوحي    . الوقت الراهن الخصائص الوظيفية أو الصناعية التي ال ترصدها الدراسات المسحية في           

كذلك بأن حركة البضاعة وانتقالها كان وما يزال أقل تكيفاً ومرونة في التعامل مع اإلغالقات من حركة                 
  .األيدي العاملة وتنقلها

وفي نهاية المطاف، فإن نمو القطاع الخاص وتطوره يجب أن يقود كالً مـن تـوفير فـرص التّـشغيل                    
ومع أن القيود السياسية الراهنة تحد بـشدة مـن          .  الضفة الغربية وقطاع غزة    المستدام ونمو األجور في   

توافر فرص النمو الفورية، إال أن السياسات يجب أن تركّز على دعم القطاعات، المهيأة بأفضل وضـع                 
ممكن في االقتصاد، لخلق فرص العمل والتشغيل في هذه البيئة المحصورة، مع ضرورة االستمرار فـي                

وبالفعل، فإن ظروف سوق العمـل المـشَوهة،   . تثمار في تطوير المهارات وفي رأس المال البشري      االس
التي تسود الضفة الغربية وقطاع غزة تستلزم وضع حزمٍة من السياسات المدروسة جيداً لدعم االقتـصاد    

  .ة والتّنقّلالفلسطيني عندما تنقضي حالة الغموض السياسي، وتُرفع الحواجز المفروضة على الحرك
  9/5/2011موقع البنك الدولي، 
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  فراس أبو هالل
وأخيرا وقع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة، بعد أربع سنوات من االنقسام، والكثير من المعـارك              

  . الدم الفلسطيني في وسائل اإلعالمالداخلية على أرض الواقع، والكثير من الحديث عن الوحدة وحرمة
الساحة الفلسطينية والعربية قابلت االتفاق بالكثير من التفاؤل والفرح، والقليل من التحفظات، وكأن هناك              
تواطؤا غير مكتوب بين كافة األطراف السياسية واإلعالمية على إشاعة كل هذا التفاؤل، وإشاحة العيون               

ى األقل، في مشهد يشبه إلى حد كبير تواطؤ تلك القرية الالتينية عـن              عن مبررات التشاؤم أو الحذر عل     
  .لغابريل غارسيا ماركيز' قصة موت معلن'منع جريمة حتمية في رواية 

لسنا هنا في وارد توجيه اللوم، لمن تفاءلوا بمصالحة وطنية تعيد للشعب الفلسطيني وحدته في مواجهـة                 
من التحليالت واآلراء المتفائلة بنيت على قراءة رغائبية للمـشهد،          العدو المشترك، ألننا ندرك أن الكثير       

تحلم بواقع فلسطيني أفضل، ولكنها تهمل عوامل التفجير التي يمكن ان تحول حلم الوحدة الوطنية إلـى                 
  .كابوس مخيف

ة حتى ينجح االتفاق الجديد، ويكون مصيره أفضل حاال من مصير اتفاق مكة، فال بد أوال من وجود الثق                 
ة إلى تنازالت مـن كـل طـرف         وفتح، ألن تطبيق االتفاق بحاج    حماس  : بين طرفي الصراع الرئيسيين   

تفسير، وهو ل أكثر من    منها مبهما، أو على األقل يقب     فاق الكثير   فسير التفاصيل، التي ترك االت    لآلخر في ت  
بــــعة أعـوام مـن      قودة، بعد أكثر من أر    ر ال قدر اهللا، إذا ظلت الثقة مف       ل كبي ما سيشكل عامل فش   

  .الصراع والحمالت اإلعالمية الشرسة بين حماس وفتح
ولعل الخالفات التي أخّرت حفل توقيع االتفاق، حسب بعض المصادر ألكثر من ثالث ساعات، والتـي                
أخذ النقاش حولها حسب مصادر أخرى ست عشرة ساعة، يدل على عمق األزمة المتعلقة بغياب الثقـة،                 

غياب الثقة إلى قضايا جوهرية كـادت أن تنـسف          ' بفضل'لية والبروتوكولية، تحولت    إذ أن القضايا الشك   
  .االتفاق قبل توقيعه

أما المشكلة االهم فهي تكمن ببنود االتفاق وتفاصيله، التي لم تستطع اإلجابة على التساؤالت الجوهريـة                
واآلليات إلصالح منظمـة    حول البرنامج السياسي للمشروع الوطني الفلسطيني، وتحديد السقف الزمني          
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التحرير، وإدارة األجهزة األمنية وعقيدتها العسكرية، وهي التساؤالت التي كانت سببا في تفجير الصراع              
  .الفلسطيني الداخلي خالل السنوات الماضية

لقد تعامل اتفاق المصالحة مع القضايا العامة والتفصيلية التي تعنى بشؤون السلطة الفلسطينية، وتجـاوز               
دخول في تحديد طبيعة البرنامج السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة القادمة، وكيفية إدارة              ال

الصراع مع االحتالل، وهو بذلك أهمل أهم عامل تفجير لألزمة بين حماس وفتح، وأطـال أمـد أزمـة                   
  .فصائلهالمشروع الوطني الفلسطيني، الذي يعاني ابتداء من غياب السياسة في برامج كافة 

وتكمن خطورة غياب البرنامج السياسي من بنود اتفاق المصالحة، في أن هذا االتفاق جاء في ظـروف                 
إقليمية وسياسية، وصلت معها برامج حماس وفتح إلى مأزق شديد، وهو ما يعنـي أن أي انفـراج فـي        

التوجه نحو تطبيق   المأزق السياسي لطرف من األطراف، قد يشجعه على التفلت من قيود االتفاق، بهدف              
  .برنامجه الخاص

وهنا تبرز خطورة البنود العامة حول إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، التي من المفترض أن تكـون                
مسؤولة عن البرنامج السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية، حيث ترك االتفاق عملية إصالح المنظمة من              

عوامل خارجية، كموافقة الدول التي يوجد بها الجئون        دون سقف زمني، ورهن انتخاب مجلسها الوطني ب       
على مشاركتهم باالنتخابات، ولم تحاول وضع بدائل عملية لتحديد نسب التمثيل للفصائل المختلفـة، فـي                

  .حال رفضت هذه الدول إجراء انتخابات فلسطينية على أراضيها، وهو أمر متوقع بنسبة كبيرة
األمنيـة، التـي تتـوزع اآلن بـين         'ر، وهي مرجعيـة األجهـزة     والحذ' للتشاؤل'قضية أخرى تدعونا    

' دايتـون 'أجهــــزة غزة الموالية لحماس وحكومتها، وأجهزة الضفة الموالية للرئيس عباس ولعقيدة            
العسكرية، وقد جاء االتفاق ليترك مسألة اإلصالحات في كل من أجهزة الضفة وغزة إلى لجنـة أمنيـة                  

ده أن تحدد اآلليات التي تجعل رجل األمن الفلسطيني، سواء كان في الضفة             عليا مشتركة، ولم تستطع بنو    
الغربية أو قطاع غزة، منتميا إلى مرجعية واحدة وإلى عقيدة عسكرية واحدة، ومتجها إلى بوصلة واحدة،                

  .هي بوصلة القضية والشعب والوطن
مر ال شك فيه، ولكن مما ال شك فيـه          اتفاق المصالحة الفلسطينية يستحق من الجميع الدعم والتأييد، هذا أ         

أيضا هو أن الدعم ال يكون فقط بإعالن التفاؤل المفرط، وإشاحة الوجه عن المحاذير، واتهام من يرفض                 
أن يصدق كل هذا التفاؤل، ولكنه يكون أيضا بالتحذير من مواطن الخلل، فالشعب الفلسطيني لم يعد قادرا                 

  .لخيبات والصدماتعلى تحمل صدمة جديدة، بعد أعوام من ا
  9/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  !ألغام المصالحة الفلسطينية .66

  ماجد أبو دياك
ال شك أن وقع إعالن إنجاز المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح كان إيجابيا على قلب كل وطني وكل                  

و الـصهيوني   فلسطيني وعربي، ذلك أنه أتى بعد سنوات عجاف من االنقسام الفلسطيني الذي كان العـد              
  .أبرز المستفيدين منه

ولكن ما تناهى إلى مسامعنا من أخبار هذه المصالحة أنها سارت على نهج الورقة المصرية فـي عهـد                   
النظام البائد مع األخذ ببعض تحفظات حماس عليها، خصوصا ما تعلق منها بالقرار الفلسطيني السياسي               

متمثل باإلسراف على األجهزة األمنية؛ فقد وضعت عبارة تقيد         في الهيئة القيادية العليا، والقرار األمني ال      
عمل الهيئة القيادية تقول إن قراراتها ال يجب ان تتعارض مع قرارات اللجنة التنفيذية التـي ال زالـت                   

، كما لم يتم التفاهم على عقيدة األجهزة األمنية وال تم االتفاق على إعادة              »إسرائيل«مرتبطة باتفاقيات مع    
  . هذه األجهزةتشكيل
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وال شك أن االتفاق على إجراء االنتخابات بعد عام وتشكيل لجنة من القضاة بالتوافق لإلشـراف عليهـا                  
  .شيء جيد، ولكن التشكيل النهائي بقي بيد رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس

لي على األرض ال سيما     وهناك الكثير من المالحظات التي يمكن أن تشكل عوائق مهمة أمام التطبيق الفع            
والواليات المتحدة ستظالن تضغطان لحرمان حماس من ممارسة دور حقيقي في الحكم،            » إسرائيل«أن  

  .وهو ما قد يجعل قيادة سلطة رام اهللا تخضع له ليؤدي ذلك في النهاية إلى فشل المصالحة عند تطبيقها
بررات استمرار الحـصار علـى الـشعب        م) تشكيل حكومة تكنوقراط بالتوافق   (وقد ينزع االتفاق على     

الفلسطيني، ويحدث حالة من االنفراج الداخلي، إال أن ذلك يبقى مرهونا بالموقف اإلسرائيلي الذي هاجم               
  .االتفاق منذ بدايته

أما على صعيد موقف السلطة، فإن التغير الذي حصل في بموافقتها على الورقة المصرية بتعديالتها بعد                
أتي من رغبة هذه السلطة في االستفادة من االتفاق لتعزيز موقفها الساعي للحـصول             طول تمنع وتشدد في   

على اعتراف من األمم المتحدة بما يسمى الدولة الفلسطينية، وهي نية تبدو من البدايـة مخيبـة لآلمـال                   
  .وتعزز إمكانية تراجع هذه السلطة أمام الترغيب والتهديد اإلسرائيلي واألمريكي

السند اإلقليمي للسلطة بانهيار نظام مبارك كان أبرز العوامل التي دفعت بالسلطة لتغيير             صحيح أن غياب    
موقفها من المصالحة، إال أن ذلك ال يعني استمرار تعويل هذه السلطة على السند الدولي واالستفادة منه                  

  .في النكوص على إنجاز المصالحة بشكلها النهائي
تظل ناقصة ما لم تؤدي إلى إطالق المئات من المعتقلين الفلسطينيين           ومما يؤخذ على هذه المصالحة أنها       

في سجون سلطة رام اهللا ووقف التنسيق األمني مع االحتالل الذي ال زال يفرض استمرار السلطة فـي                  
  .اعتقال المقاومين ويمنع إطالقهم من سجون السلطة

 يشكل عامل االنقسام األهم فـي الـساحة         ومن هنا تبرز الحاجة إلى االتفاق على البرنامج السياسي الذي         
  .الفلسطينية والذي لم تعالجه المصالحة حتى اآلن

الجميع يتمنى للمصالحة أن تنجح باتجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ضد االحتالل ودعـم مقاومتـه                
المشروعة ضده، ولكن ذلك يبقى مرهونا بنية ومواقف السلطة الفلسطينية ومدى خـضوعها للـضغوط               

  .إلسرائيلية واألميركيةا
  9/5/2011، السبيل، عّمان

  
  الفرص والتحديات.. معضلة المصالحة الفلسطينية  .67

  حازم عياد
بمجرد التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية حتى فتح ملف االعتقاالت واالسـتدعاءات فـي الـضفة                

إلجراءات األمنية التـي سـبقت      الغربية، شكا مواطنون فلسطينيون من استمرار السلطة في إتباع نفس ا          
المصالحة بادعائهم أن السلطة قامت باعتقال واستدعاء بعض المواطنين، وبغض النظر عن دقة المعلومة              
فان المصالحة الفلسطينية ستتحول بمرور الوقت إلى معضلة، وعلى محمود عبـاس أن يتعامـل معهـا                 

 على الوثيقة والسير في خط المصالحة بـدأت         بحنكة فمن اللحظة األولى التي اختار فيها عباس أن يوقع         
  .معالم هذه المعضلة بالتشكل والتبلور

  معضلة عباس
عباس يواجه نخبة رافضة للمصالحة على رأسها ياسر عبد ربه، فضال عن وجود جهاز امني تم تأسيسه                 

 أوضـح   يمثل النفوذ األمريكـي فـي     ) فياض( برعاية أمريكية وقيادة أمريكية إلى جانب رئيس وزراء         
صوره االقتصادية والمالية فهو يشرف على مساعدات تبلغ قيمتها مليار دوالر، ويتقاطع مع هذه الخطوط               
المتشابكة خط دحالن بما يمثله من طموحات واحالم باعتباره البديل الممكن في مثـل هـذه الظـروف                  

  .والواليات المتحدة» إسرائيل»المتدهورة بالنسبة لـ
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ق بطبيعة الخيار الذي لجأ اليه محمود عباس في هذا الظرف التاريخي للخروج             جوهر المعضلة اذن يتعل   
من عزلته الناجمة عن انهيار نظام مبارك واقتراب موعد استحقاقات ايلول في االمم المتحدة، االمر الذي                
ضيق من مساحة الخيارات المتاحة امامه ودفعه لطرح المصالحة كوسـيلة العـادة االعتبـار لمكانتـه                 

ياسية بعد ربيع الثورات العربية، غير ان هذا الخيار ستتجلى نتائجه في الضغوط التي سيتعرض لهـا   الس
من معارضيه ومنافسيه في رام اهللا إلى جانب الضغوط االمنية االسرائيلية واألمريكية التـي قـد تهـدد                  

ى استقاللية قراره   مصداقيته ومدى جديته في السعي للمصالحة التي تعكس بدورها قدرته على الحفاظ عل            
  .واردته السياسية في ظل أجهزة امنية ممولة أمريكيا

تحولت المصالحة إلى خيار سياسي وأمني بالنسبة الركان السلطة في رام اهللا، فانهيارها نتيجة الضغوط               
االسرائيلية ستعني اضطرابا سياسيا في الضفة الغربية وعزلة سياسية ال تقـل خطـورة عـن العزلـة                  

الناجمة عن المضي فيها مع وجود عامل تفضيلي يتمثل باالنتخابات المقبلة والتـي قـد تـدفع                 السياسية  
االطراف الدولية إلى التأني في الحكم على المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتتيح المجال للنخبة فـي رام                

  .معقولاهللا تحقيق بعض المكاسب في الساحة الدولية تسمح لها بخوض االنتخابات برصيد سياسي 
  :» إسرائيل»معضلة أمريكا و

من أهم النتائج المتوقعة للمصالحة الفلسطينية فتح االبواب لقطاع غزة وانتعاش اقتصاده وإعادة إعماره،              
والواليات المتحدة في ذات الوقت الذي تفتح فيه االبواب لقطـاع           » إسرائيل«وليس من المعقول أن تعمد      

مساعدات وإيقاف الرواتـب وحجـب الـضرائب عـن الـسلطة            غزة إلى خنق الضفة الغربية بقطع ال      
  .ولمشروع دايتون» إسرائيل»الفلسطينية، فهذا بمثابة انتحار سياسي وامني لـ

هذه االجراءات ان اتبعت من الطرف االسرائيلي واألمريكي ستقود إلى اضطراب سياسي فـي الـضفة                
فته السياسية واألمنية، خاصـة إذا أدى إلـى         تحمل كل » إسرائيل»الغربية، ال تستطيع الواليات المتحدة و     

مزيد من التضييق على الضفة الغربية وقاد إلى انتفاضة ثالثة، وسيؤدي انهيار المصالحة بفعل الضغوط               
األمريكية إلى تعزيز الصورة السلبية للواليات المتحدة باعتبارها العدو اللدود للديمقراطيـة الفلـسطينية              

تخسر أمريكا صورتها امام العرب وامام الشعب المصري الذي دعم بقـوة          ووحدة الشعب الفلسطيني، وس   
  .المصالحة وهلل لها باعتبارها فتحا سياسيا مصريا

في مقابل ذلك فالمؤشرات االولية تظهر أن الواليات المتحدة األمريكية ال تريـد الوقـوف فـي وجـه                   
لعملية السلمية والحفـاظ علـى اتفاقيـة        المصالحة الفلسطينية، على امل الدفع بحماس إلى االنخراط في ا         

غير معنية بتوتير   » إسرائيل«كما ان   . كامب ديفيد بتكريس الدور المصري كعامل استقرار وداعم للسالم        
المناخ االمني؛ فالمؤسسة االمنية االسرائيلية تفضل المصالحة على اندالع انتفاضة، في حين ان المؤسسة              

ية والحزبية االسرائيلية في حالة من االضطراب السياسي يغـذيها          السياسية تخشى دخول الساحة السياس    
مشروع االعتراف بالدولة الفلسطينية ومناقشة مستقبل الضفة الغربية والالجئين، وهو ما حاول نتنيـاهو              

. تجنبه منذ اللحظة االولى بتهديد عباس بعقوبات اسرائيلية تشل الحياة االقتصادية في الـضفة الغربيـة               
م من تعقد مفهوم االمن عند االسرائيليين وتشابكه إال ان الظرف التاريخي قد يـدفع باتجـاه                 وعلى الرغ 

الفصل ولو مرحليا بين الحلول االمنية والسياسية في المرحلة الراهنة على أمل تجاوز مخاطر اللحظـة                
  .الراهنة بالنسبة للمؤسسة العسكرية

  مصر وحماس
لتأكيد فقد استعادت مكانتها االقليمية بامتالكها أهم أوراق اللعبة         الرابح االكبر من هذه المصالحة مصر با      

االقليمية في المنطقة، كما أن حماس تمكنت بتوقيعها على الوثيقة من الخروج مـن عزلتهـا الـسياسية،                  
لقد وسعت  . واستطاعت ان تفتح االبواب العادة األعمار وبناء غزة بشكل سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي            

ن خياراتها السياسية واألمنية، في حين ضاقت الخيارات المتاحة امام خصومها ومنافسيها            حركة حماس م  
وبغض النظر عن اللغة السياسية والخطابية تمكنت حماس من تحقيق نصر سياسي راسخ لن يتزعـزع                



  

  

 
 

  

            39 ص                                     2140:         العدد       9/5/2011 اإلثنين :التاريخ

حتى لو انهارت المصالحة بصيغتها الحالية، في حين ان عباس سيغدو معنيا اكثر من ذي قبـل بنجـاح                   
صالحة مستفيدا من الهواجس األمريكية التي تخشى االنزالق باتجاه انتفاضة ثالثة تفضي الـى تـشدد                الم

  .مصري وعربي يؤذي المصالح والنفوذ األمريكي المتراجع أصال في المنطقة
  7/5/211، السبيل، عّمان

  
  ماذا عن حق العودة؟: دولة فلسطين في أيلول .68

  زياد الصائغ
لزياد كلو، الفرنسي من أصل فلسطيني، والمستـشار القـانوني          » ة فلسطينية لن يكون هناك دول   «كتاب  ?

، ينعـى   2008لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي شارك في مفاوضات إعالن دولة فلسطين في نهاية عام              
صـدر  (،  »إسـرائيلطين «إمكانية قيام دولة فلسطينية وينظر لقيام دولة واحدة ثنائية القوميـة يـسميها              

  ).2010عن دار ماكس ميلو في باريس بالفرنسية 
وفي نعي كلو، بعض من أحقية، بسبب التجربة الكارثية للمفاوضات، أكان لجهة التعنت اإلسـرائيلي، أو                
لجهة االنحياز األميركي الفاضح لهذا التعنت، في هذا النعي لدولة فلسطينية محتملة، إمـا بتواطـؤ مـع                  

، والتواطؤ  »يهوديتها« إسرائيل حتماً، بسبب حسمها التلمودي لـ        نظرية دولة ثنائية القومية، لن تقبل بها      
المفترض ليس سلبياً، فقد يساهم في اإلنهاء التدريجي لعنصرية إجرامية تستمر بالقتل والترانسفير حتـى               

الوهم، إذ إن إسرائيل، وعلى رغم حركية يهودية مـستجدة هادئـة، تمثلـت بقيـام                -لكنه تواطؤ . اليوم
فـي فرنـسا، قلـب أوروبـا،        »  كول -ج«في الواليات المتحدة األميركية، و      » ريت ست -ج«مجموعة  

وتظاهرات النخب اإلسرائيلية في القدس إلعادة إطالق عملية السالم، ال تبشر بأي إمكـان تغييـر فـي                  
، ضارباً عرض الحـائط     1967فمن لم يقبل حتى اآلن بقيام دولة فلسطين مستقلة على حدود            . سياساتها
، فاتفاقيات أوسلو، ومدريد، وكامب دايفيد، وواي بالنتايشن، وطابا، لن يقبل أبداً            181 منذ القرار    بتعهداته

  .»إسرائيلطين«بـ 
في أي حال، لم يقصر كلو مقاربته على نعي إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة فقط، بل تعـداها، وفـي         

فلسطينيين، ما يعني عودتـه المباشـرة إلـى         أزمة كيانية مشروعة، إلى التساؤل عن مستقبل الالجئين ال        
، 181، والذي أتى في تأكيده على حق عودة الالجئين الفلسطينيين متالزماً والقـرار              194إشكالية القرار   

على أن قبول إسرائيل عضواً في األمم المتحـدة، كـان شـرطه القـانوني        . القاضي بقيام دولة فلسطين   
فـشرعية وجودهـا،    . ن معاً، ما يعني إلزامية التزامها بمضامينهما      األساس، توقيعها على القرارين اآلنفي    

  .على ال مشروعية هذا الوجود، مستمدة في القانون الدولي منهما
في أي حال، ثمة حاجة ملحة، وبعد المصالحة الفلسطينية البالغة الدالالت في مضمونها، وتوقيتها زمـن                

لورقة الممسوكة للمفاوضة والمساومة، ليستعيدها أهل      االنتفاضات العربية، إذ أسقطت فلسطين من حيز ا       
بيتها أحراراً في خياراتهم، ثمة حاجة، وعلى عكس ما ذهب إليه كلو في تشاؤمه من إمكان إحداث خرق                  

، إلى اإلفادة من جو دولي عام، بات يعي، أن ال استقرار عالمياً، وخليجياً،              194 و   181لتحقيق القرارين   
شروع في إنفاذ حل عادل للقضية الفلسطينية على قاعدة قرارات الشرعية الدولية،            وشرق أوسطياً دون ال   

  .ومرجعية مؤتمر مدريد، والمبادرة العربية للسالم
المقبل، بدأ يسلك طريقه بهدوء إلى الجمعيـة        ) سبتمبر(وإذا ما كان االعتراف بدولة فلسطينية في أيلول         

طلقتها بعض دول أميركا الالتينية بهذا االعتراف، إلى اسـتعداد          العامة لألمم المتحدة، مستنداً إلى ثورة أ      
أوروبي لخطوة مماثلة، مهد له رفع إنكلترا وفرنسا وألمانيا الشخصية المعنوية لممثليات منظمة التحرير              
الفلسطينية لديها إلى مستوى البعثات الديبلوماسية، فإنه وبالخط الموازي، على المجموعة العربية وممثلها             

، أن تتنبه وتعمل لتفادي منطلقـات       2012نان في مجلس األمن اليوم في عضوية غير دائمة حتى العام            لب
 و  181عنيت أوالً الفصل بين القـرارين       . ثالثة، قد تسعى إسرائيل، وفي لوبيينغ متماسك إلى تكريسها        
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ينيين، وثالثـاً إنهـاء     ، وثانياً تسويق الحل اإلقليمي على حساب الحل الدولي لقضية الالجئين الفلسط           194
ولكل من ما سبق محـاذير قاتلـة لجـوهر          ). األونروا(دور وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       

  :، أوردها في ما يلي»أفضل الممكن«القضية الفلسطينية تحت شعار 
   مترابطان194 و 181 الـ - 1

ة الالجئين الفلـسطينيين والتعـويض      وحق عود . 181دولة فلسطين قائمة بقوة القانون الدولي في القرار         
القاضـي بحـق    ) 3236(، مرتبط بالقرار    194والقرار  . 194عليهم قائم بقوة القانون الدولي في القرار        

وقد أورد القانوني الدولي أنطونيو كاسـيس أن فـي هـذا            . الشعوب في تقرير مصيرها داعماً تأسيسياً     
، إذ إن هذا القرار، ودائماً وفق كاسيس، نقل العودة          »ةخيارية العود «االرتباط جوهر الكباش مع نظريات      

من حيز الفردية إلى حيز الجماعية، والقاه في ذلك القانوني الدولي ليكس تاكنبرغ الذي أكد الحق بالعودة                 
وضع الالجئـين الفلـسطينيين فـي       «إلى أراضي الدولة الفلسطينية ذات السيادة، مشدداً في مؤلفه حول           

حق العودة مشتق من ال شرعية الطرد نفسه، فمن المعترف بـه أن ال دولـة                «على أن   » القانون الدولي 
قادرة شرعاً على طرد سكان تحت سيطرتها، وعليه، فالذين طردوا لهم الحـق فـي أن يعـودوا إلـى                    

الكباش القانوني مع إسرائيل في هذا السياق، إطاره توجه الجئين فلسطينيين إلى محكمة العدل              . »وطنهم
ية، في سابقة رفع دعوى شخصية وجماعية عليها، لمنعها إياهم من العودة، مع محامين من مختلف                الدول

  .إنه وقت المبادرة. أنحاء العالم
   حذار الحل اإلقليمي لالجئين- 2

ثمة من يراهن على نقل المسؤولية الدولية عن قضية الالجئين الفلسطينيين الى مـسؤولية إقليميـة، وال                 
في لبنـان العربـي     . في لبنان تحديداً ستفشل هذه الطروحات     . »إنها مسؤولية عربية  «: ليتوانى عن القو  

وفي مرور استنتاجي على    . المنفتح على الغرب ال مكان لقبول تنصل المجتمع الدولي من هذه المسؤولية           
عالمـي،  كل التوجه الرسمي اللبناني الدولي، والحزبي، والروحي، والنخبوي الثقافي، واالقتصادي، واإل          

يظهر ومن دون أي التباس أن المجتمع الدولي مدعو الى القيام بواجبه تجاه الالجئين الفلسطينيين بمعنى                
توفير الموارد لتأمين حياة كريمة لهم حتى عودتهم بحسب قرارات األمم المتحدة التي أكـدتها المبـادرة                 

والرهان على حل إقليمي لقـضية الالجئـين        . أكدتها، وما كانت أبداً بديالً منها أو رديفاً       . العربية للسالم 
الفلسطينيين، فيه من النفس اإلسرائيلي بعض أصداء، إذ أن أولئك المنظرين األكاديميين لهـذا الرهـان                

ويهود الدول العربيـة    «: يعلمون أن إسرائيل تواجه مسألة اللجوء القسري والعدواني للفلسطينيين بالقول         
، وهي تطالب أيضاً بإنـشاء صـندوق        »ن االعتداءات الممكن ان تطاولهم    لجأوا إلى قسراً بفعل خوفهم م     

تعويضات لهم على غرار التعويضات التي يستحقها الالجئون الفلسطينيون من دون ان يمس ذلك حقهـم                
فـي األبحـاث    » الحـل اإلقليمـي   «فهل هو بريء ضخ منطلق      . 194بالعودة وفق ما ورد في القرار       
  ديمية؟والدراسات وورشات عمل أكا

أما بعد، يطالعك هؤالء بأن انظر، ها هي المملكة العربية السعودية تتسلم رئاسة الهيئة االستشارية العليا                
: لتكون أيضاً في نيابتها مصر، ليسألوك استطراداً      ) االونروا(لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      

لكنهم قرروا قراءتهـا بـالمقلوب، ومفـاد        . ونهااإلجابة سهلة ويعلم  . »اليس هذا بتمهيد للحل اإلقليمي؟    «
اإلجابة ان مصر والمملكة العربية السعودية بديبلوماسيتيهما الرصينتين والنافـذتين، بمقـدروهما رفـع              

ثم إن لبنان في مقعـده غيـر        . على المستوى الدولي  » االونروا«مستوى التنبه لقضية الالجئين وحاجات      
ادر على استعادة ديبلوماسيته الهجومية في هذا اإلطار، ان سـلمنا جـدالً             الدائم في مجلس األمن حالياً، ق     

  .بأنه ال بد من ان يعيد بناء سياسته الخارجية على أسس المبادرة والتشبيك، ال اإلصغاء والتوسل
اما استناد هؤالء أيضاً الى ان المجتمع الدولي منخرط في تسريع الحل اإلقليمي، فالرد عليه أتـى دقيقـاً             

، قالـت   2010كارين ابي زيد في حديث صحافي عام        » االونروا«ضاً على لسان المفوضية العامة لـ       أي
الرئيس الفلـسطيني الراحـل ياسـر       . أي حل لقضية الالجئين الفلسطينيين سيلحظ مغادرتهم لبنان       «: فيه



  

  

 
 

  

            41 ص                                     2140:         العدد       9/5/2011 اإلثنين :التاريخ

تسوية في هذا   والوعد الذي قطعته األسرة الدولية بأن ال        . عرفات كما الرئيس محمود عباس يؤيدان ذلك      
السياق على حساب لبنان سنحترمه على أن يكون خيار مغادرة الالجئين في الوجهة وفق ما هم يرتأونه                 

وأكد ذلك المفوض العام الحالي لألونروا فيليبو غراندي، إذ صرح بعد لقائه وزيـر              . »األفضل لكل منهم  
ة دعم للشعب الفلسطيني بحقه بإقامة      االنتفاضات العربي «: العمل اللبناني بطرس حرب منذ شهرين بقوله      

  .»دولته وعودة الجئيه
  ...شاهدة عدالة » األونروا «- 3

، وبنـاء علـى القـرار    1949) ديسمبر( كانون األول 8لم يكن تشكيل الجمعية العامة لألمم المتحدة في     
 62لـى مـدى     ، من المتوقع أن يستمر ع     »األونروا«وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم      ) 302(

 عاماً محط أنظار العالم     62وما لم يكن متوقعاً أيضاً أن تبقى معالجة القضية الفلسطينية على مدى             . عاماً
ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التي ما كانت منذها في هيكليتها المتراميـة اإلدارات              . أجمع

اهد األبرز على حق الالجئين الفـسطينيين، أينمـا   واالهتمامات اإلغاثية والتنموية والخدماتية، تستمر الش     
حتمـاً  . وجدوا، بالحياة الكريمة حتى عودتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربيـة للـسالم       

، أتى لتبيان استمرار مأساة كتلة إنسانية اغتصبت أرضـها،          2009 لألونروا عام    60إحياء الذكرى الـ    
ب مسؤوليات جساماً على الوكالة التي أنيط بها، ولم يزل، اإلبقـاء علـى              وانتهكت حرمة هويتها، وليرت   

جاهزية، عالية لالستجابة لمتطلبات آنية ومرحلية واستراتيجية فرضها واقع التشتيت المنهجي والحصار            
غير اإلنساني الذي ما انفكت إسرائيل، تمارسه وبعربدة استبدادية على مرأى من المجتمع الدولي الـذي                

ال سيما أن األونروا، والتي بدأت االضطالع بمهماتهـا         .  في الوقت عينه لألونروا مقومات الصمود      يوفر
 مليون الجئ، ويتجاوز عدد المـوظفين       4.67، هي تستجيب احتياجات     1950) مايو(في األول من أيار     

مـالي مـن     ألف موظف، ما يضعها بإزاء تحديات كبيرة على المـستويين اإلداري وال            30العاملين فيها   
فهل . ناحية، وأيضاً على مستوى الرؤية المستقبلية لدورها من خالل عالقتها مع الدول المانحة والمضيفة             

سيقتصر هذا الدور، وبسبب من تردي الوضع االجتماعي واالقتـصادي لالجئـين الفلـسطينيين كمـا                
لى السعي لسد عجزها فـي      انعكاسات األزمة المالية العالمية على الدول المانحة، هل سيقتصر دورها ع          

وفق المصطلح الذي تستخدمه الدول المضيفة، أم هي مـدعوة          » األقاليم«الموازنة العامة كما في موازنة      
الى إعادة هيكلة فاعلة ليس فقط في السياق اإلداري بقدر ما هي مدعوة إلى إعادة صوغ هوية تواصـلها                 

دة المجتمع الدولي على إحـدى أبـشع جـرائم          مع كل من األطراف المعنية باستمرارها، بما يؤكد شها        
  ?.العصر

  9/5/2011، الحياة، لندن
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  تسفي بارئيل

لكن لـيس   . يتجول بنيامين نتنياهو مثل أب ثاكل في أنحاء العالم ويرثي نفسه؛ فقد أضاع محمود عباس              
يم لمن خانته زوجته وقد زعم دائماً أنها ليـست          شعور الثكل هو الذي ينبعث عن بيبي بل الغضب العظ         

انه خانع دائما، وكالمه متردد وبعيد جدا عن الـصالبة االندفاعيـة            . إنه زوج داهية يبدو ضعيفاً    . كذلك
سار ابن الملك والفقير معا، وعدم الشراكة بينهما توصلهما بمسامير صدئت بسبب            . لالشريك اإلسرائيلي 

     كانت تلك عالقات مصوغة جيداً تضمن البقاء إلى األبد ولو مـن            . عد قصير قدم الصراع، لكن ذلك إلى ب
  .أجل إخفاء عجزها

وفعل بيبي ما   " حماس"وفجأة، مثل فعل شيطان يطلب أن يقضى دينه، انقطعت الصلة ومضى عباس إلى              
أغلق حساب المصرف المشترك، وقطع تيار المال، وهدد بـضم أرض           : يفعله كل من وقعت ضده خيانة     
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إن هذا تهديد حقيقـي،     . أي إنكار جميل  . الفلسطينيين وجرى إلى العالم ليتحدث عن إنكار شريكه للجميل        
  .وكيف يمكن النظر إلى من ينام في سرير أشباه بن الدن في غزة

وكذلك ال يهمه مـن سـيكون       . ال يهم بيبي البتة هل تنجح ضفتا الدولة الفلسطينية في التوحد واالمتزاج           
إن الـشعارات التـي رفعهـا       .  الفلسطينية وهل الشعب الفلسطيني يريد هـذا االمتـزاج         رئيس الحكومة 

المواطنون الفلسطينيون في رام اهللا وفي غزة، وكُتب فيها بلون أحمر براق أن شعبهم موحد، انزلقت عن                 
ـ               . أذنيه وعينيه  ة، فـالجميع   فهو ال يرى ذلك أمراً فلسطينياً أو عربياً، كل شيء إسرائيلي أو إذا شئنا الدق
ومن المفاجأة أن من يرفض المصالحة هب فورا        . لن ينتج أي شيء حسن من هذه الوحدة       . ضد إسرائيل 

لتحديد أماكن األلغام التي قد تنفجر من المصالحة كي يسلي نفسه بأن الحديث يدور أصال عن تصريح ال                  
  .عن جوهر، وأننا قد حضرنا مثل هذا العرض مرات كثيرة

تعودنا هذا االنقسام كثيراً إلى درجة أن أصبح ركناً أساسياً في سياسة إسرائيل إزاء              . اكم هو مغضب هذ   
وضمن أنه حتى لو قرر عباس المضي إلى األمم المتحدة لطلب اعترافها بالدولة الفلسطينية              . الفلسطينيين

لـسطيني فـي    فان إسرائيل تستطيع أن تسحب دائماً ورقة غزة، وأن تقول إنه ال يمثل كـل الـشعب الف                 
، وإن نصف الدولة الفلسطينية تخـزض حربـاً حقيقيـة ضـد             "حماس"، و،نه ال يسيطر على      "المناطق"

في مواجهة عبـاس عنـدما أدار مفاوضـته    " حماس"وهذه نفس المزاعم بالضبط التي زعمتها   . إسرائيل
  .العقيمة مع إسرائيل

دياً سمح لها أن ترسم خارطة المنطقـة كمـا          إن االنقسام الفلسطيني الذي كان يرى في إسرائيل واقعاً أب         
من جهة، ومصر والسعودية واألردن والسلطة الفلـسطينية        " حزب اهللا "و" حماس"فسورية وإيران و  : تشاء

ولم يفسد ذلـك سـوى      . كانت تلك خارطة جيدة روج لها جيدا في واشنطن وأوروبا         . من الجهة األخرى  
  .لهما حسابتركيا وربما النرويج أيضا، لكن ال يحسب 

فجأة احترقت أوراق لعب إسرائيل كلها، فقد تالشت مصر، وسورية مشغولة بقتل مواطنيها، وإيران لـن         
ألسابيع طويلة، وبقي إلسـرائيل     " حزب اهللا "تطلق علينا قنبلة ذرية كما يعد ايهود باراك، ولم نسمع عن            

  .، وقد خانت هي أيضا اآلنوحدها باعتبارها رمزا للواقع الذي ال يتغير" حماس"أن تتمسك بـ 
ولد اإلخفاق القديم عندما استقر رأي إسرائيل على أن الشعب الفلسطيني لن يتوحد أبـداً، وأن المـسيرة                  

اإلسـرائيلية،  " المنـاطق "في الـضفة أجـرت      . السياسية ليست مع شعب وقادة بل مع مناطق جغرافية        
حكومة إسرائيل والـسلطة الفلـسطينية سـوى        ولم تكن   . المستوطنات، التفاوض مع المناطق الفلسطينية    

لم تشارك غزة في اللعبة، فقد ظلت تُدير        . ، وأدارتا تفاوض راسمي خرائط ال قادة      "المناطق"ممثلتين لتلك   
  .بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" المناطق"معارك مقاومة كان همها كله أن تصد حوار 
 يريدان إجـراء تفـاوض حـول مـستقبل الـشعب            فهما. اآلن قام عباس وخالد مشعل بتحول مغضب      

وهما يريدان دولة معترفاً بها في األمم المتحدة، وما عادا مستعدين لتفاوض منظمـات مـع                . الفلسطيني
من لم يعجبه ذلـك     : اعتاد ياسر عرفات أن يقول عن ذلك      . وبيبي لم يستعد لهذا   . دولة بل دولة مع دولة    

  .فليشرب ماء البحر الميت
  "هآرتس"عن 

 9/5/2011، األيام، رام اهللا
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