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تحليل أخباري

مصالحة على حساب القضية
االنتخابات الفلسطينية كما ت��م االتفاق
عليه بني فتح وح�م��اس ،فمن ال��واض��ح أن
ح�م��اس س�ت�ف��وز ف��ي ك��ل م��ن غ��زة والضفة
ال �غ��رب �ي��ة» .أم ��ا رئ �ي��س ال �ب �ي��ت ال �ي �ه��ودي،
نفتالي بينيت ،ف��رأى أن اتفاق الدمج بني
فتح وحماس والجهاد االسالمي «يدخل
الشرق االوس��ط في عهد سياسي جديد»،
واص�ف��ًا السلطة بأنها «تحولت ال��ى أكبر
جهاز إرهابي في العالم ،على مسافة 20
دقيقة من تل أبيب».
م��ن جهتها ،رأت وزي ��رة ال�ق�ض��اء تسيبي
ليفني أن املسألة «تتعلق بتطور إشكالي
ج � �دًاَ ،ي�م��س ب�ج�ه��ود ال �س�لام ال �ت��ي تجري
بشكل مكثف وبالفرصة التي تشكلت فقط
في الفترة األخيرة»ّ .
وأيدت ليفني املوقف
اإلس��رائ �ي �ل��ي ب �ع��دم إج � ��راء م �ف��اوض��ات ما
دامت حماس ال تعترف بإسرائيل.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،رأت رئ �ي �س��ة ح ��زب م�ي��رت��س
ال �ي �س��اري ،امل �ع ��ارض ،زه��اف��ا غ �ل��اؤون ،أن
املصالحة بني الضفة وغزة هي أمر حيوي
م��ا دام االت �ف��اق ب�ين أب��و م ��ازن وإس��رائ�ي��ل
يلزم حماس ،وعلى رأسه إيقاف العنف».
من جهة أخرى ،ذكرت صحيفة «يديعوت
أح� � ��رون� � ��وت» أن «ال� �ج� �ي ��ش االس ��رائ �ي �ل ��ي
أج � � ��رى ،ب �ع��د ال � �ت � �ط ��ورات ال��درام��ات �ي �ك �ي��ة
الفلسطينية ،م �ن��اورة مفاجئة ف��ي قيادة
امل �ن �ط �ق��ة ال��وس �ط��ى ت �ح��اك��ي س �ي �ن��اري��وات
ت�ص�ع�ي��د م�ح�ت�م��ل ف ��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة».
وشملت املناورة التدريب على مواجهات
شبان فلسطينيني ،وم�ح��اوالت لعدد من
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال �ق �ي��ام ب�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ات
ف��دائ�ي��ة ض��د أه ��داف ون �ق��اط ع�س�ك��ري��ة في
م�ن��اط��ق ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وذل ��ك م��ن خ�لال
استخدام وسائل تفريق املظاهرات.
في املقابل (أ ف ب) ،أعلن كبير املفاوضني
الفلسطينيني صائب عريقات أن القيادة
الفلسطينية ستدرس «كل الخيارات» للرد
على قرار إسرائيل وقف املفاوضات .وقال
إن «أول��وي��ة الشعب الفلسطيني اآلن هي
املصالحة ووحدتنا الوطنية».

ويتها؟
لها السيطرة على املنظمة املمثلة للشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ال� �ت ��ي ي �س �ت �م��د أب � ��و م� ��ازن
صالحياته منها».
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى إس ��رائ �ي ��ل ،ف�ل�ي��س لها
م� ��ن وج� �ه ��ة ن �ظ��ر ب� ��ن ي� �ش ��اي ال �ك �ث �ي��ر م��ن
األس� �ب ��اب ل�ل�أس��ف إزاء ات �ف ��اق امل�ص��ال�ح��ة
ال��ذي «يعطي نتنياهو وي�ع��ال��ون إن�ج��ازًا
م�ع�ن��وي��ًا م�ه�م��ًا س�ي�س�ت�غ�لان��ه إلظ �ه��ار أب��و
مازن ورجاله كذئاب إرهابية بجلود نعاج
تطلب ال�س�لام .وال��رب��ط ب�ين فتح وحماس
يثبت ذل��ك» .وهناك إنجاز آخ��ر إلسرائيل
يتمثل في أنه «إذا تم تطبيق االتفاق ،فإن
ً
أب ��و م� ��ازن س �ي �ك��ون م� �س ��ؤوال رس �م �ي��ًا عن
ك��ل ص� ��اروخ ق �س��ام ي �خ��رج م��ن ق �ط��اع غ��زة
أو ع �ب��وة ت�ن�ف�ج��ر ف ��ي إس��رائ �ي��ل وال�ض�ف��ة
الغربية» .ويرى الكاتب أن توقيع االتفاق
ب �ح� ّ�د ذات� ��ه «ي �ع��زز ال ��دع ��وى اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ب��ال �ح��اج��ة إل � ��ى ت��رت �ي �ب��ات أم �ن �ي��ة وث �ي �ق��ة
وواسعة ويسمح باإلثبات ب��أن أب��و مازن
مسؤول مباشرة عن أعمال حماس وبقية
املنظمات املتمردة ،وإذا لم يكن قادرًا على
ب�س��ط س�ي�ط��رت��هّ ع�ل�ي�ه��م ،ف�ل�ي��س ب�م�ق��دوره
تنفيذ اتفاق ُيوقع مع إسرائيل».
ف��ي م�ق��اب��ل ذل ��ك ،ي ��رى ب��ن ي �ش��اي أن ق��ادة
السلطة ال يربحون كثيرًا من االتفاق ،فهم
«ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى ن �ق��اط ل��دى ال ��رأي ال�ع��ام
الفلسطيني بسبب املصالحة التي تحظى
بشعبية كبيرة في الضفة واملخيمات ،كما
أن أب��و م��ازن يحصل على عصا إضافية
بإمكانه أن ي�ل��وح بها أم��ام اإلسرائيليني
واألم �ي��رك �ي�ين ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اس�ت�ئ�ن��اف
امل �ف��اوض��ات ...وب��إم�ك��ان��ه ات�ه��ام�ه��م بدفعه
إل��ى حضن ح�م��اس وال�ج�ه��اد اإلس�لام��ي».
ل�ك��ن م��ن ج�ه��ة أخ ��رى «أب ��و م ��ازن ي�ع�ل��م أن
ال �ت �ق��ارب م��ع ح�م��اس ل�ي��س م��رح�ب��ًا ب��ه في
مصر والسعودية اللتني تعاديان اإلخوان
املسلمني ،كما أن االتفاق مع حماس ّ
يهدد
سلطة فتح في الضفة الغربية».

إذا كان التوصل إلى
اتفاق املصالحة الوطنية ً بني
حركتي فتح وحماس سهال
إلى هذه الدرجة بحيث يمكن
أقل من  24ساعة،
إنجازه خالل ً
كما حصل فعال هذا األسبوع،
فلماذا فشل هذان الطرفان في
تحقيق ذلك طوال السنوات
السبع املاضية؟
باريس ــ معز كراجة
مل� � � ��اذا ف �ش �ل ��ت ال � �ل � �ق � ��اءات وال � � �ح� � ��وارات
وال ��وس ��اط ��ات ال �ع��رب �ي��ة ال �ك �ث �ي��رة خ�ل�ال
ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ف��ي ت�ق��ري��ب وج�ه��ات
ال� �ن� �ظ ��ر ب �ي��ن ف� �ت ��ح وح � � �م � ��اس ،ف � ��ي ح�ين
أن زي� � ��ارة خ��اط �ف��ة ل��وف��د ي �م �ث��ل منظمة
ال�ت�ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أرس �ل��ه م�ح�م��ود
عباس إلى قطاع غزة تمكن من إتمام ذلك
م��ن دون أي��ة وس��اط��ة؟ مل��اذا فشل تطبيق
«ات � �ف � ��اق ال � �ق� ��اه� ��رة» ع � ��ام  2011وب �ع ��ده
«إع �ل�ان ال ��دوح ��ة» ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تتم
فيه املصالحة املعلنة ال�ي��وم باالستناد
إلى ذات املرجعيتني؟ ملاذا يقبل الطرفان
ت �ح �م �ي��ل ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي أع� �ب ��اء
ان�ق�س��ام�ه�م��ا ط ��وال ه��ذه امل ��دة ط��امل��ا ك��ان
بإمكانهما وضع حد لها؟ والسؤال األهم
واألكثر حيوية هو إذا كان االنقسام بني
ح��رك�ت��ي ف�ت��ح وح �م��اس ق��د وق ��ع نتيجة
ت �ع��ارض ف��ي ال�ب��رام��ج ال��وط�ن�ي��ة وال ��رؤى
ّ
السياسية كما يدعون ،فهل تمكنا أخيرًا
من صياغة برنامج وطني مشترك؟
امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت ��م اإلع�ل�ان
عنها تنص بشكل واضح على تشكيل

حكومة ك �ف��اءات خ�لال خمسة أسابيع
وإج��راء انتخابات تشريعية ورئاسية
ب�ع��د س�ت��ة أش �ه��ر ،إض��اف��ة إل��ى ال�ش��روع
في تجديد مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية ت�م�ه�ي�دًا ل��دخ��ول ح�م��اس
ً
إليها ،وهذا يطرح تساؤال بديهيًا حول
البرنامج الوطني املشترك ال��ذي سيتم
ً
تقديمه للفلسطينيني أوال ،ولنواجه به
املجتمع ال��دول��ي ث��ان�ي��ًا؟ ه��ل ال�خ�لاف��ات
ال�ج��وه��ري��ة ب�ين ط��رف ي��رى ال �س�لام هو
ال �ط��ري��ق ال��وح �ي��د ل �ل��وص��ول إل ��ى دول ��ة
على حدود  1967وآخر يؤمن باملقاومة
بكل أشكالها كطريق لتحرير فلسطني
التاريخية ق��د حسمت؟ أم أن أحدهما
ان � �ص� ��اع ف� ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة الس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
اآلخ ��ر؟ ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�ت��ي ص ��درت عن
امل��وق �ع�ي�ن ع �ل��ى ه� ��ذه امل �ص��ال �ح��ة ت �ق��ول
ب��أن أوس�ل��و ال ي��زال ه��و اإلط ��ار الحاكم
ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي س�ت�ج��دد
م��ؤس �س��ات �ه��ا م ��ن خ�ل��ال االن �ت �خ��اب��ات،
حيث ص��رح ع��زام األح�م��د ،القيادي في
ً
ح��رك��ة ف �ت��ح ،ب�ك��ل وض ��وح ق��ائ�لا «نحن
كفلسطينيني ،مجمعون على أن نقبل
بدولة فلسطينية مستقلة على حدود
 67وح ��ل ق�ض�ي��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن وال �س �ي��ادة
ال�ك��ام�ل��ة ع�ل��ى األرض وال�س�م��اء وب��اط��ن
األرض ،وأن� ��ه ال ل �ي �ه��ودي��ة ال ��دول ��ة في
إس ��رائ �ي ��ل» .وص��ائ��ب ع��ري �ق��ات ك ��ان قد
سبق األحمد مؤكدًا على أن «املصالحة
أمر ال بد منه من أجل تحقيق السالم»،
ومحمود عباس نفسه لم يفته التأكيد
ع �ل��ى أن� ��ه «ال ت �ن��اق��ض ب�ي�ن امل �ص��ال �ح��ة
واملفاوضات».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ف � ��إن ت �ص��ري �ح��ات ق� �ي ��ادات
حركة حماس اقتصرت على الكالم العام
ح �ي��ث ق � ��ال م ��وس ��ى أب � ��و م � � ��رزوق ع�ض��و
امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ل�ح��رك��ة ح �م��اس« :إن
الشعب الفلسطيني هو الداعم والراعي
األس��اس��ي ف��ي إن �ه��اء االن �ق �س��ام» ،م��ؤك�دًا
أن االح �ت�ل�ال ه��و امل�س�ت�ف�ي��د ال��وح �ي��د من

التشرذم الفلسطيني» .ولم ينف أن هناك
الكثير من الصعوبات في وج��ه تطبيق
ه��ذا االت �ف��اق ،ول�ك�ن��ه أص��ر ع�ل��ى ض��رورة
«أن ننفض الغبار ونبدأ صفحة جديدة
ّ
واملضي قدمًا نحو املصالحة».
بالتوحد
ولكن ال��ذي على أب��و م��رزوق أن يخبرنا
عنه ه��و :كيف يمكن امل�ض� ّ�ي قدمًا إذا لم
ت�ج��ب ح��رك�ت��ه ع��ن األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي طرحت
عام 2006؟ وماذا لو أعاد املجتمع الدولي
ط��رح ش��روط��ه السابقة عليها؟ وم��ا هو
رده على اإلجماع الذي يتحدث عنه عزام
األحمد في ما يتعلق بحل الدولتني؟ وهل
يتفق مع عريقات بأن هذه املصالحة هي
ط��ري��ق ل �ل �س�لام؟ وض ��وح ق �ي ��ادات ح��رك��ة
فتح في التأكيد على مواقفهم التقليدية
وت �ه��رب ق �ي��ادات ال �ط��رف اآلخ ��ر م��ن ال��رد
عليها يشير بشكل واضح الى أن حماس
هي الحلقة األضعف في هذه املصالحة.
وعلى ال��رغ��م م��ن أن محمود عباس لجأ
إليها للمناورة بعدما فشل في تحصيل
ال �ح��د األدن� � ��ى م ��ن م �ط��ال �ب��ه م ��ن ح�ك��وم��ة
بنيامني نتنياهو ،فإن حماس قد أرغمت
عليها بعدما خسرت سندها األساسي
املتمثل في «اإلخوان املسلمني» ،وبعدما
خسرت أيضًا سوريا وإيران ولم تكسب
قطر.
وه��ذا يعني أن ال�ط��رف�ين ق��د لجآ إل��ى ما
ي�س�م��ى «امل�ص��ال�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة» لتحسني
م��واق�ع�ه�م��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ك��أط��راف ،وليس
ألن ذل��ك س�ي�خ��دم القضية الفلسطينية
كما يصورون ،ألنه ال يمكن بأي شكل من
األشكال خدمة هذه القضية في ظل غياب
االت �ف��اق ال��واض��ح وامل �ح��دد ح��ول ماهية
ال�ث��واب��ت الوطنية وكيفية تحقيقها إن
كان باملقاومة أو املفاوضات أو بالتزاوج
ب�ي�ن�ه�م��ا؟ ال ي�م�ك��ن أن ت�ت�ح�ق��ق مصلحة
القضية الفلسطينية في ظل غرق طرف
إلذنيه في مفاوضات عبثية منذ عشرين
ع��ام��ًا ح�ت��ى ال �ي��وم ،وط ��رف آخ��ر يتذبذب
ف��ي م��واق �ف��ه ح �س��ب ال� �ظ ��روف اإلق�ل�ي�م�ي��ة

والدولية ،بحيث ينادي باملقاومة لكنه
يتردد في ممارستها منذ عام .2006
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ف� ��إن امل �ص��ال �ح��ة ال �ت��ي
ي� ّ�دع��ون�ه��ا ت��ؤك��د م��رة أخ ��رى أن السلطة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ك �م��ؤس �س��ة أوس � �ل� ��و ه��و
سقفها األعلى أصبحت محل إجماع بني
ك��ل األط � ��راف .يختلفون ح��ول نصيبهم
منها ،ولكن ال يختلفون عليها ،وإال ما
معنى عودة حماس إليها مرة أخرى من
خ�ل�ال ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة ب�ع��دم��ا جربت
ه ��ذا ال �ط��ري��ق س��اب �ق��ًا وت �ب�ّي�نّ ل �ه��ا ب �م��ا ال
م�ج��ال ف�ي��ه ل�ل�ش��ك أن امل �ن��اورة م��ن داخ��ل
ه��ذه امل��ؤس�س��ة م�س��أل��ة مستحيلة؟ وإذا
ك��ان��ت ق ��د ب� ��ررت م �ش��ارك �ت �ه��ا ع ��ام 2006
بموت أوسلو خالل االنتفاضية الثانية،
ف �م��ا ه ��و ت �ب��ري��ره��ا ه� ��ذه امل � ��رة وأوس �ل��و
ال ي ��زال ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة؟ وك�ي��ف يمكن
ملحمود عباس أن يهدد بتسليم مفاتيح
ه ��ذه ال�س�ل�ط��ة ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي سيدعو
فيه غدًا الشعب الفلسطيني إلى تجديد
شرعيتها؟
ل��و ك��ان ع�ب��اس ص��ادق��ًا ف��ي ت�ه��دي��ده ه��ذا
الستثمر التوصل الى «مصالحة وطنية»
ب ��دع ��وة ك ��ل األط� � ��راف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إل��ى
الشروع في ورشة عمل وطنية مفتوحة،
يتم خاللها وضع السيناريوات والبدائل
«مل��ا بعد السلطة» .ول��و كانت حماس ال
ت � ��زال م �ت �م �س �ك��ة ب �ف �ل �س �ط�ين ال �ت��اري �خ �ي��ة
ل��رف�ض��ت أن ت�ت��م امل�ص��ال�ح��ة ع�ل��ى ق��اع��دة
انتخابات يحكمها أوسلو.
لكن وج��ود ك��ل ه��ذه األس�ئ�ل��ة معلقة من
دون إجابات وخاصة من طرف حماس،
ي�ش�ي��ر ال ��ى أن م��ا ح�ص��ل ف��ي ق �ط��اع غ��زة
ب��األم��س ه��و م�ج��رد م�س��رح�ي��ة وم��راه�ق��ة
سياسية ونفاق يمارس من قبل قيادات
ال� �ط ��رف�ي�ن ب �ح��ق ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي،
وهو أيضًا تقاسم مصالح وليس إنهاء
انقسام .وحتى لو اعتبرناه إنهاء انقسام
ً
ف �ع�ل�ا ،ف �ه��و ب�ل�ا أدن� ��ى ش��ك ع �ل��ى ح�س��اب
القضية الفلسطينية وثوابتها.

واشنطن تهدد بالمساعدات
ك� �س ��رت ع �م �ل �ي��ة ع �س �ك��ري��ة ق ��ام ��ت ب�ه��ا
املقاومة الفلسطينية حالة الهدوء التي
عاشها س�ك��ان ق�ط��اع غ��زة ف��ي اليومني
امل� ��اض � �ي �ي�ن ب� �ع ��د اإلع � �ل� ��ان ع � ��ن ات� �ف ��اق
املصالحة.
وك� � � � � ��ان امل � � �ت � � �ح� � ��دث ب� � ��اس� � ��م ال� �ج� �ي ��ش
اإلس��رائ�ي�ل��ي ب�ي�ت��ر ل�ي��رن��ر ق��د أع�ل��ن في
وقت سابق قيام فلسطينيني بتفجير
ع �ب��وة ن��اس�ف��ة ض��د دوري ��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة
ق��رب ال�س�ي��اج ال�ف��اص��ل ب�ين ق�ط��اع غ��زة
وإس��رائ �ي��ل ،م��ن دون وق ��وع إص��اب��ات.
وق ��ال ل �ي��رن��ر ،ف��ي ت �غ��ري��دة ع�ل��ى م��وق��ع
«تويتر» للتواصل االجتماعي« ،قامت
القوات اإلسرائيلية بالرد على مواقع
مشتبهة» .وتابع« :هي العبوة الثالثة
ال �ت��ي ي�ع�ث��ر ع�ل�ي�ه��ا ال �ي��وم (ال�خ�م�ي��س)
ح � �ي� ��ث ت � ��م ض � �ب ��ط ع � �ب� ��وت �ي�ن أخ� ��ري �ي�ن
ج� �ن ��وب ق� �ط ��اع غ � ��زة ت� ��م زرع� �ه� �م ��ا م��ن
قبل فلسطينيني الستهداف قواتنا».
وف ��ي وق ��ت س��اب��ق ،أف ��اد ش �ه��ود ع�ي��ان
ب ��أن «ع �ب��وة ن��اس�ف��ة ان �ف �ج��رت ف��ي ق��وة
ع �س �ك��ري��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ك��ان��ت ت�ت�م��رك��ز
ش��رق ب�ل��دة ج�ب��ال�ي��ا ش�م��ال ق�ط��اع غ��زة
ق ��رب ال� �ح ��دود م ��ع إس ��رائ� �ي ��ل ،م ��ا أدى
إل ��ى ت �ص��اع��د دخ ��ان ك�ث�ي��ف م��ن م��وق��ع
االنفجار».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ق��ال��ت ح��رك��ة التحرير
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي «ف� �ت ��ح» إن ال�ح�ك��وم�ت�ين
الفلسطينيتني في قطاع غزة والضفة
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ت �ق �ت �ص��ر وظ �ي �ف �ت �ه �م��ا م �ن��ذ
اإلع �ل��ان ع ��ن ت��وق �ي��ع ات �ف ��اق امل�ص��ال�ح��ة
أول م��ن أم��س ،على «تسيير األع�م��ال»
ف�ق��ط ،م��ؤك��دة وج ��ود إج �م��اع فصائلي
فلسطيني حول شخص عباس لرئاسة
حكومة التوافق الوطني.
وأوض��ح عضو اللجنة املركزية لحركة
«ف� �ت ��ح» زك ��ري ��ا اآلغ� � ��ا ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م��ع
صحافيني على هامش اجتماع رئيس

الحكومة املقالة في غزة إسماعيل هنية
م��ع ال�ف�ص��ائ��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،أن ات�ف��اق
املصالحة نص على بدء الرئيس عباس
م� �ش ��اورات ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ال �ك �ف��اءات
الوطنية ،وهذا يعني أن حكومتي غزة
ورام الله تقتصر مهمتهما على تسيير
األعمال إلى حني اإلع�لان عن الحكومة
الجديدة.
وأك� � ��د اآلغ� � ��ا أن ح �ك��وم��ة «ال� �ك� �ف ��اءات»
اآلت�ي��ة ل��ن تتضمن أع�ض��اء م��ن حركتي
«ف � �ت� ��ح» أو «ح� � �م � ��اس»؛ «ألن � �ه� ��ا ت �ع� ّ�ب��ر

ع��ن ال�ش�ع��ب الفلسطيني ك �ك��ل ،وليس
ع��ن ح��زب م �ع�ين» .وك ��ان وف ��دا حركتي
«فتح» و«حماس» قد اجتمعا ،بممثلي
الفصائل الفلسطينية ،في قطاع غزة،
أمس لوضعها في صورة «اتفاق غزة»
للمصالحة.
م��ن جهته ،ق��ال األم�ي�ن ال�ع��ام للمبادرة
الفلسطينية مصطفى ال�ب��رغ��وث��ي ،في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ،ع �ق��ده ع �ق��ب ان�ت�ه��اء
ال� �ل� �ق ��اء« :اج �ت �م �ع �ن��ا ق �ب��ل إع� � ��داد ورق ��ة
امل �ص ��ال �ح ��ة وت ��وق �ي �ع �ه ��ا ،م� ��ع ق� �ي ��ادات

انفجرت عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية قرب السياج الفاصل بني قطاع غزة والضفة (أ ف ب)

ع��رب�ي��ة م��ن امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ،لتحصني
ات� �ف ��اق امل �ص ��ال �ح ��ة ،م ��ن أي ت �ه��دي��دات
دول� �ي ��ة ب �ف��رض ح �ص��ار ع �ل��ى ال�س�ل�ط��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ول �ل �م �ط��ال �ب��ة ب �ت��وف �ي��ر
مظلة أمان عربية له» .وأوضح أن قرار
تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات
م�ه�ن�ي��ة وم �س �ت �ق �ل��ة ،ب��رئ��اس��ة ال��رئ �ي��س
الفلسطيني أبو م��ازن« ،لن يترك حجة
ألي طرف دولي بمحاصرتنا».
ف ��ي غ �ض��ون ذل � ��ك ،ق� ��ال م� �س ��ؤول رف�ي��ع
املستوى في اإلدارة األميركية أمس إن
ال��والي��ات املتحدة ستضطر إل��ى إع��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي مساعدتها للفلسطينيني،
إذا ش�ك�ل��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ح�ك��وم��ة
م��وح��دة م��ع «ح �م��اس» .وأض� ��اف ،وه��و
يحدد شروطًا لطاملا رفضتها حماس،
«أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم
ع �ل��ى ن �ح��و واض � ��ح ال ل �ب��س ف �ي��ه بنبذ
ال �ع �ن��ف واالع� � �ت � ��راف ب ��دول ��ة إس��رائ �ي��ل
وقبول االتفاقات السابقة وااللتزامات
بني الطرفني».
إل��ى ذل��ك ،وف��ي وق��ت ّ
رح��ب فيه االتحاد
األوروب� � ��ي ب��ات �ف��اق امل �ص��ال �ح��ة ،أع�ل�ن��ت
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة أم ��س أن
ب��اري��س م�س�ت�ع��دة ل�ل�ع�م��ل م��ع ح�ك��وم��ة
وح��دة فلسطينية ،م��ن دون أن ينسيا
ال � �ت � �ش� ��دي� ��د ع � �ل� ��ى أه � �م � �ي� ��ة اس� �ت� �ك� �م ��ال
املفاوضات مع إسرائيل.
ك ��ذل ��ك ،رح ��ب ب��االت �ف��اق ك ��ل م ��ن األم�ي�ن
ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
العربية عبد اللطيف الزياني ورئيس
الحكومة التركية رجب طيب أردوغ��ان
والرئيس التونسي املنصف املرزوقي.
وكان اسماعيل هنية قد أطلع في وقت
ً
س ��اب ��ق ك�ل��ا م ��ن أم �ي ��ر ق �ط��ر وال��رئ �ي��س
التونسي ووزي��ر خارجية تركيا على
اتفاق املصالحة.
(االناضول ،أ ف ب)

