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 19 :كاريكاتير

*** 
 
 ادية على السلطةعقوبات اقتصفرض على المصالحة بوقف المفاوضات و  ترد "إسرائيل" .0

من  "ست ساعات" في ختام، أنه و حلمي موسى، نقاًل عن 55/4/5104 ،السفير، بيروتنشرت 
المداوالت قرر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر اتخاذ جملة إجراءات ضد السلطة الفلسطينية 

مصالحة بين حماس اتفاقية ال، وذلك ردًا على توقيع على األصعدة السياسية واإلعالمية واالقتصادية
 وفتح.

لبحث الرد اإلسرائيلي على اتفاقية المصالحة بعدما  "الطارئ"وكان نتنياهو قد عقد هذا االجتماع 
أّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس فضل الصلح مع حماس على الصلح مع  شحن األجواء، معتبراً 

اسة الرئيس عباس وعرضه كعدو . وانطلق وزراء نتنياهو في حملة شرسة لتشويه صورة وسي"إسرائيل"
 ، بمنظورهم، عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.ال يقل خطراً  "السالم"لـ

وكان من أول التدابير التي أقرها اجتماع المجلس الوزاري تجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
ية. ومن بين العقوبات والشروع بتطبيق سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على السلطة الفلسطين

باتخاذها، فرض قيود على تنقالت قيادات فلسطينية وعدم تسهيل عقد اجتماع  "السفير"التي علمت 
السماح بانتقال عدد من أعضاء  "إسرائيل"وقد رفضت  .المجلس المركزي المقرر في رام هللا غداً 

 المجلس المركزي من غزة إلى رام هللا.
يائير لبيد ورئيسة  "هناك مستقبل"ت باإلجماع وبموافقة كل من زعيم واتخذ قرار تجميد المفاوضا

على استمراره إلى حين تشكيل الحكومة  تسيبي ليفني. ويبدو أن قرار التجميد ينص ضمناً  "الحركة"
الفلسطينية الجديدة لرؤية ما إذا كانت ستلتزم أم ال بشروط الرباعية الدولية وفي مقدمتها االعتراف 

وااللتزام باالتفاقيات الموقعة معها. ولكن زعماء اليمين في إسرائيل يشيرون إلى أن  "إسرائيلـ"ب
 .المفاوضات لن تستأنف طالما بقي اتفاق المصالحة بين حماس وفتح سارياً 

على تنفيذ التهديدات بإجراء مقاصة فورية واقتطاع الديون اإلسرائيلية  وتنص العقوبات الجديدة أيضاً 
لحساب السلطة بموجب اتفاقية باريس.  "إسرائيل"الضرائب والجمارك التي تجبيها  من أموال فوراً 

ويبدأ األمر باقتطاع ديون كبيرة لشركة الكهرباء اإلسرائيلية على شركة الكهرباء الفلسطينية. ويعني 
ربما ذلك عرقلة وصول أموال منتظمة إلى الخزينة الفلسطينية ما يقود إلى ارتباك في توزيع الرواتب و 

 إلى تخلف توزيعها كما سبق وحدث مرات عدة.
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نفتالي بينت بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري أن نتنياهو حرص على  "البيت اليهودي"وأعلن زعيم 
 ."مع القتلة ال حوار"حماية مصالح وكرامة وأمن اإلسرائيليين وتعامل بمبدأ 

هدف تشويه صورة الرئيس عباس والسلطة بحملة إعالمية دولية ب "إسرائيل"وتضمن القرار شروع 
السابق  "القاعدة"الفلسطينية عبر نشر إعالنات في كبريات وسائل اإلعالم تربط بين عباس وزعيم 

 .وأنه كان وال يزال مخادعاً  أسامة بن الدن. والغرض هو إثبات أّن عباس ليس شريكاً 
 عباس( أبو مازن السالم فإنه عقد تحالفاً  بدل أن يختار )الرئيس"وقال نتنياهو في ختام االجتماع إنه 

مع منظمة إرهابية دموية تدعو إلى تدمير إسرائيل، وهي منظمة يدعو ميثاقها لمحاربة اليهود وقتلهم. 
وقد أطلقت حماس أكثر من عشرة آالف صاروخ على إسرائيل ولم تتوقف للحظة عن ممارسة 

عباس( أبو مازن وحماس أبرم وقت ما كانت  التحالف بين )محمود"، معتبرًا أّن "اإلرهاب ضدها
إسرائيل تبذل جهدا للتقدم بالسالم مع الفلسطينيين. وهذا التحالف استمرار مباشر للرفض الفلسطيني 

 ."للتقدم بالمفاوضات. إن من يختار إرهاب حماس، ال يريد السالم
وزير أن  ،كفاح زبون ،رام هللا، نقاًل عن مراسلها في 55/4/5104 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 

غلعاد اردان، قال إن المفاوضات ستتوقف مع السلطة الفلسطينية  اإلسرائيلية حماية الجبهة الداخلية
بشكل كامل، حتى تقوم بإلغاء اتفاق المصالحة مع حركة حماس. وتعهد اردان بمنع أي انتخابات 

بخداع وتضليل "لرئيس عباس، واتهم اردان، ا فلسطينية في الضفة الغربية تشارك فيها حماس.
 ."في الوقت الذي يتحدث فيه عن السالم يتحالف مع قاتلي أطفال": ، قائالً "الجميع

ما لم تتعهد حركة حماس بوقف العنف واالعتراف بإسرائيل، فال جدوى "وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: 
 ."ات المتحدةهذا ليس موقفنا فقط، بل موقف الوالي"، وأضاف: "من استمرار المفاوضات

، أحمد رمضان ،رام هللا، نقاًل عن مراسلها في 55/4/5104 ،المستقبل، بيروتوجاء في 
وزيرة العدل اإلسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، قالت ، أن وكاالتالو 

تأكيد الكابينيت لم يقّرر في الحقيقة نحن ال نغلق الباب، وبال"اإللكتروني، مساء أمس:  "والال"لموقع 
نما أوقفها، وقّرر إعادة البحث فيها، ونحن مستمرون  االنسحاب من جانب واحد من المفاوضات، وا 
في حوار وثيق مع األميركيين، والموقف األميركي واضح جدًا وهو أن الحديث يدور عن منظمة 

نتذكر أننا كنا في هذا المشهد  ثمة أهمية ألن"في إشارة إلى حماس. وأضافت:  "،إرهابية غير شرعية
في الماضي، وشاهدنا مرارًا اتفاقيات مصالحة بين فتح وحماس، بما في ذلك عندما كنت وزيرة 
للخارجية، وقد انكسرت هذه االتفاقيات ولم ينتج عنها شيئًا، وقد طلبنا اآلن الحصول على 

 ."لصعبتوضيحات والترّيث من أجل التدقيق في كيف سنرد على هذا الحدث ا
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 اً أوساط، أن أسعد تلحمي ،الناصرة، نقاًل عن مراسلها في 55/4/5104 ،الحياة، لندنوذكرت 
يلعب "، وأنه "حسم مصيره"عباس الرئيس قريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتبرت أن 

ة العبرية يتحالف مع منظمة إرهابية تهدف إلى تدمير الدول"لن تدعه  "إسرائيل"، مهددة بأن "بالنار
 ."والقضاء عليها

إن وزراء قال  "واينت"، إلى أن موقع صحيفة يديعوت أحرونوت 54/4/5104 ،49عرب وأشار 
إسرائيليين فوجئوا بإعالن المصالحة بين فتح وحماس. ونقل عن مسؤول إسرائيلي "رفيع" تأكيده أن 

 عن االتفاق الذي كان يتبلور. لم تعرف شيئاً  "إسرائيل"
 
 تركيا وقطر وتونس على اتفاق المصالحة ويدعو الدول العربية واإلسالمية لدعمها هنية يطلع .2

الرأي: اطلع اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس الخميس أمير دولة قطر والرئيس التونسي  –غزة 
ووزير خارجية تركيا على اتفاق المصالحة بين حركته ومنظمة التحرير الذي ويقضي بتشكيل حكومة 

ودعا هنية خالل اتصاٍل أجراه بالشيخ تميم، الدول العربية واإلسالمية إلى توفير شبكة  .توافق وطني
اننا “المصالحة للتصدي للضغوط الصهيونية واألمريكية، مؤكدا  اتفاقأمان سياسي ومالي إلنجاح 

 ”.الميةعاقدون العزم هذه المرة للمضي قدما نحو الوحدة التي يتطلع لها شعبنا واالمة العربية واالس
 ”.الوقوف لجانب الشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته المنشودة”كما طالب العرب بـ

 بدوره، بارك أمير قطر اتفاق المصالحة، مؤكًدا دعم بالده الكامل له ولوحدة الشعب الفلسطيني.
من جهة ثانية أجرى هنية اتصاال هاتفيا مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو واطلعه ايضا 

أن بالده ستقدم مساعدات انسانية للضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل تنفيذ “كد اوغلو وأ على االتفاق.
اتفاق المصالحة وشدد انه سيجري اتصاالت دبلوماسية مع وزراء خارجية عدة دول بما فيهم واشنطن 

 ”.لدعوتهم للتجاوب مع هذه الخطوة ودعم المصالحة
لزيارة تركيا، عاًدا إنجاز اتفاق المصالحة بمثابة أكبر خطوة يقدمها  ووجه أوغلو دعوة لرئيس الوزراء

 الفلسطينيون لقضيتهم. 
وفي السياق نفسه هنأ الرئيس التونسي منصف المرزوقي في اتصال هاتفي هنية باتفاق المصالحة 

 ”.واكد ان بالده ستوفر مظلة سياسية لالتفاق
 54/4/5104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 مفاوضاتالوقف  "إسرائيل"القيادة الفلسطينية تدرس "جميع الخيارات" للرد على قرار : عريقات .3
أعلن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  كتب مندوبو "األيام"، وكاالت:

السالم مع الفلسطينية أن القيادة ستدرس "كل الخيارات" للرد على قرار إسرائيل وقف مفاوضات 
وقال عريقات: "القيادة ستدرس كل  الفلسطينيين غداة التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأشار عريقات إلى أن  الخيارات للرد على قرارات الحكومة اإلسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية".
 "أولوية الشعب الفلسطيني اآلن هي المصالحة ووحدتنا الوطنية".

م" أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم اتفاق المصالحة كذريعة فقط وأكد لـ"األيا
لتعليق المفاوضات والتهرب من السالم بعد أن كان اختار ومنذ زمن المستوطنات على المفاوضات، 

 مشددًا على أن قرار فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية هو قرصنة مرفوضة.
إلى أن القيادة ستدرس قرارات الحكومة اإلسرائيلية وكيفية الرد عليها، مشددًا على أن  وأشار عريقات

 ال تراجع عن المصالحة الفلسطينية.
وقال عريقات: "لقد خير نتنياهو بين المستوطنات والمفاوضات، فاختار المستوطنات وهو يدرك 

تهرب من السالم عندما كانوا يقولون لنا: تمامًا أن المفاوض اإلسرائيلي استخدم االنقسام الفلسطيني لل
مع من نصنع السالم، هل مع الضفة الغربية أم مع قطاع غزة؟ واآلن عندما قررنا إنهاء االنقسام 

 فإنهم يستخدمون المصالحة كذريعة مجددًا من أجل التهرب من السالم".
لرئيس الوزراء وشدد عريقات على أن "المصالحة شأن داخلي فلسطيني ال حق إلسرائيل أو 

اإلسرائيلي التدخل فيه، فنحن كشعب فلسطيني قررنا االحتكام إلى صناديق االقتراع وال حق ألحد 
 التدخل في قراراتنا".

كما أكد عريقات رفض العقوبات اإلسرائيلية، وقال: "فيما يتعلق بقرار إسرائيل فرض عقوبات على 
مانحة للشعب الفلسطيني، فهي أموال الشعب الشعب الفلسطيني فإن إسرائيل لم ولن تكون دولة 

الفلسطيني التي تجمعها إسرائيل من جمارك وضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتأخذ عمولة 
 على كل دوالر تجمعه، وبالتالي فإن حجز هذه األموال قرصنة مرفوضة". 8%

يمكن تحقيق سالم حقيقي وشدد عريقات على أن "أولوياتنا هي المصالحة والوحدة الفلسطينية وال 
 دون المصالحة ووحدة األرض الفلسطينية".

 55/4/5104، األيام، رام هللا
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 خالل أيام غزةعباس سيزور و األحمد: مصر ستفتح معبر رفح فور تشكيل حكومة التوافق  .4
عزام األحمد رئيس وفد منظمة التحرير الذي وقع اتفاق تنفيذ المصالحة مع حركة حماس  : أعلنغزة

أنه اتفق قبل قدومه إلى قطاع غزة مع المسئولين المصريين، على أن يتم فتح معبر رفح البري على 
مصراعيه وبشكل فوري، بعد االنتهاء من تشكيل حكومة التوافق الوطني، في وقت رحبت فيه 
 الفصائل الفلسطينية التي التقت بوفدي المنظمة وحماس باالتفاق الجديد الذي أبرم بين الطرفين

 إلنهاء االنقسام.
وقال األحمد في لقاء مع عدد من الصحافيين عقب االنتهاء من جلسة عقدها وفد المنظمة وحماس 
مع ممثلي الفصائل، وهو يرد على األوضاع التي ستتغير في قطاع غزة وسيلمسها السكان، جراء 

فور ’ صراعيهعلى م‘االتفاق، أن معبر رفح البري المغلق من الجانب المصري، سيعاد فتحه 
 االنتهاء من تشكيل حكومة التوافق.

خالله مباركة هذه الفصائل لبنود  إنه تمووصف اللقاء الذي جمعهم بالفصائل بالمهم جدا، وقال 
االتفاق، ورفض الرجل التدخل األمريكي اإلسرائيلي باالتفاق، عبر رفضه الوحدة مع حماس، كذلك 

بأن تقبل فصائل فلسطينية بما يطلب من الدول، في إشارة شدد من رفضه لمطالب اإلدارة األمريكية 
سرائيل من حركة حماس االعتراف بشروط اللجنة الرباعية، ومنها  إلى مطالب اإلدارة األمريكية وا 

 االعتراف بدولة إسرائيل.
وقال األحمد أنه ال تطبق هذه المطالب على الجانبين، بالطلب من األحزاب اإلسرائيلية، ما يطلب 

 الفصائل الفلسطينية، من خالل االلتزام بالعديد من الشروط الدولية.من 
أمس « فتح»لـ « مفوضية العالقات الوطنية»في هذه االثناء، أعلن األحمد في تصريح على موقع 

مفاجآت ستظهر خالل »أن الرئيس عباس سيزور قطاع غزة خالل األيام القليلة المقبلة، موضحًا أن 
أمورًا فنية يتم التجهيز لها خالل األسبوع الحالي، منها ترتيبات متعلقة بزيارة  األسبوع المقبل، وأن

 «.الرئيس للقطاع
وغادر وفد منظمة التحرير الفلسطينية والمكون من األحمد وبسام الصالحي، ومصطفى البرغوثي، 

ة، وكان إلى الضفة الغربي "إيرز‘وجميل شحادة، ومنيب المصري، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 
 في وداعه إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة. 

سماعيل هنية رئيس حكومة حماس اتصاالت هاتفية من  وتلقى كل من الرئيس محمود عباس، وا 
الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ومن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، قدموا خاللها 

 التهنئة باالتفاق.
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اتصااًل هاتفيا من أوغلو، وأعرب عن استعداد تركيا الكامل لتقديم ما يطلب وتلقى الرئيس عباس 
 منها لمساعدة األطراف على تنفيذه.

ستساهم في  إن تونسكذلك هاتف الرئيس التونسي المرزوقي هنية، وقدم التهاني االتفاق، وقال 
 ’حبي فلسطينانجاز للشعب الفلسطيني ولكل م‘إنه توفير مظلة سياسية لالتفاق الذي قال 

وأجرى هنية اتصاال بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، أطلعه خالله على تفاصيل اتفاق 
 ’.شبكة أمان مالي وسياسي لحماية االتفاق ودعم المصالحة الفلسطينية‘المصالحة، وطالب بتوفير 

يه عصر وكانت كل من مصر وقطر أعلنتا عن دعمها التفاق المصالحة الجديد، فور التوقيع عل
 األربعاء في منزل هنية في مدينة غزة.

 55/4/5104القدس العربي، لندن، 
 
عبـــاس يبلـــغ أنـــديك أن االتفـــاق المصـــالحة داخلـــي ويحـــدد شـــروطه لتمديـــد : مســـؤول فلســـطيني .5

 المفاوضات
عقد المبعوث األمريكي الخاص لعملية السالم مارتن أنديك أمس اجتماعًا : محمد يونس –رام هللا 
اإلسرائيلية في  -ع الرئيس محمود عباس بحث خالله فرص تمديد المفاوضات الفلسطينية مطواًل م

ضوء التطورات األخيرة، خصوصًا عدم إطالق سراح الدفعة األخيرة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، 
 واتفاق المصالحة الفلسطينية.

لذي دام نحو أربع ساعات وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن الرئيس عباس أبلغ أنديك في االجتماع ا
أن اتفاق المصالحة هو اتفاق داخلي ينص على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة عباس، 
وأن برنامج الحكومة هو برنامج الرئيس نفسه. وأضاف أن الحكومة اإلسرائيلية تقف وراء انهيار 

إسرائيل لم تقدم خالل  المفاوضات، وتحاول تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية. كما أبلغه أن
األشهر التسعة الماضية من المفاوضات أي إشارة إلى الحل السياسي، وأن كل اقتراحاتها انصب 

 على القضايا المعيشية وليس السياسية.
وقال المسؤول إن عباس أبلغ أنديك أنه مستعد لتمديد المفاوضات حتى نهاية العام في حال إطالق 

أسيرًا، وتجميد االستيطان، أو على األقل القيام بإعادة  80سلو، وعددهم ما تبقى من أسرى ما قبل أو 
التي تشكل أكثر « ج»االنتشار الثالثة التي تمكن السلطة الفلسطينية من توسيع نفوذها في المنطقة 

في المئة من الضفة الغربية. وأوضح أن أنديك حمل الموقف الفلسطيني إلى القيادة  00من 
 ه سيعود في األيام المقبلة حاماًل إجابات إسرائيلية عن األسئلة الفلسطينية.اإلسرائيلية، وأن
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الشهر الجاري من دون  51ورجح المسؤول الفلسطيني أن تنتهي دورة المفاوضات المتفق عليها في 
تحقيق أي اختراق يمكن الجانبين من تمديد المفاوضات. لكنه قال إن الجانب األمريكي أبلغ الجانب 

ني بأنه سيواصل لقاءاته مع الجانبين بعد التاريخ المذكور في محاول للتوصل إلى أرضية الفلسطي
مشتركة لتمديد المفاوضات. وكان الجانب اإلسرائيلي ألغى لقاء تفاوضيًا مع الوفد الفلسطيني أول 

 من أمس احتجاجًا على اتفاق المصالحة.
 55/4/5104، الحياة، لندن

 
 توقيع "اتفاق الشاطئ" ويدعو لتطبيق حقيقيالدويك يهنئ عباس وهنية ب .6

رحب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، بـ"إتفاق الشاطئ" الذي وقع : رام هللا
 الفلسطيني الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية. االنقسامبين الفصائل الفلسطينية إلنهاء 

(، أن الدويك 54/4ان تلقته "قدس برس"، الخميس )وأفاد مكتب رئيس التشريعي في رام هللا، خالل بي
أرسل رسالتي تهنئة باسم المجلس التشريعي لكل من رئيس السلطة بالضفة، محمود عباس، ورئيس 

وأوضح الدويك  الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، هنأ فيها بالتوصل إلى "اتفاق الشاطئ".
عادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، االنقسامفحة في رسائله أن االتفاق الذي يبشر بطي ص ، وا 

 يعزز صمود الشعب وفصائله في وجه التحديات والمؤامرات.
 54/4/5104، قدس برس

 
 من أي تجاوزات من األجهزة األمنية في الضفة وقطاع غزة مصطفى البرغوثي يحذر  .7

لمصالحة، رئيس المبادرة الوطنية قال عضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية ل: فتحي صّباح -غزة 
ثالث مهام »مصطفى البرغوثي إن أمام حكومة الكفاءات )تكنوقراط( الوطنية المنوي تشكيلها 

أولى هذه المهام التحضير إلجراء »الفضائية أن « القدس»وأوضح في حديث الى قناة «. رئيسة
لفات الصعبة والقاسية، ومنها الحصار التشريعية والرئاسية، وثانيها معالجة القضايا والم االنتخابات

المفروض على قطاع غزة ألن القطاع هو أكثر المتضررين من االنقسام، عن طريق إنهاء أزمة 
المهمة الثالثة ستكون التحضير لتنفيذ سائر »وأضاف أن «. معبر رفح بالتفاهم مع الشقيق المصري

مكانات، وهذا لن توفره سوى حكومة الوحدة المصالحة ألن لجان المصالحة تحتاج لدعم وا   اتفاقبنود 
 «. الوطنية
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وحذر من أي تجاوزات من األجهزة األمنية في الضفة وقطاع غزة، أو تقييد الحريات السياسية ألي 
أبدى استعداده الكامل لفحص كل القضايا »تنظيم في الساحة الفلسطينية. وشدد على أن عباس 

 «.ذه الظاهرة تماماً المتعلقة باالعتقال السياسي إلنهاء ه
 55/4/5104، الحياة، لندن

 
 تشكيل الحكومة وعدم االنتظار خمسة أسابيعبالتسريع  يدعو إلى ناصر الدين الشاعر .8

ناصر « حماس»دعا نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة القيادي في : فتحي صّباح -غزة 
الحكومة وعدم االنتظار خمسة أسابيع  التسريع في تشكيل»الدين الشاعر القيادة الفلسطينية الى 

وطالب خالل كلمة  «.)بحسب االتفاق الجديد( لقطع الطريق أمام أي محاوالت إلفشال المصالحة
عدم »ألقاها في مؤتمر علمي في جامعة النجاح الوطنية في نابلس أمس، طرفي المصالحة بـ 

ناصب والغنائم خالل تشكيل التراجع عن االتفاق مهما كلف األمر، وعدم الجدل في شأن الم
 «.الحكومة وما يتبعها

المتشككين »، وقال إن «نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني تشّكك في نجاح المصالحة»واعتبر أن 
كثر، وأنا منهم، وهذه الشكوك بسبب التجارب الفاشلة التي مرت بها قياداتنا، وأعطت انطباعًا سلبيًا 

وأضاف: «. لكننا اآلن في ساعة انتظار قطف الثمار حتى أصبح الناس ال يثقون في شيء،
ذاهبون للمصالحة، وال مجال للتوقف. من تعب ليرتاح، ومن أراد أن يعطل المصالحة فال نقبله، »

ومن هو ضد المصالحة ليذهب للمشاركة في اجتماع الكابينيت )المجلس الوزاري المصغر( 
 «.اإلسرائيلي

 55/4/5104، الحياة، لندن
 
 والواليات المتحدة "إسرائيل"أبو مازن يناور لفرض الضغوط على : اليم بوست""جيروز  .9

أن الرئيس الفلسطيني محمود  اإلسرائيلية،رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" : بوابة الشرق –القاهرة 
الطرق المناورة لفرض المزيد من الضغوط على إسرائيل والواليات  بشتىعباس أبو مازن يحاول 

من الشهر  51أسبوع من انتهاء الموعد النهائي لمحادثات السالم مع إسرائيل في  المتحدة، قبل
 الجاري.

إن  -في التقرير الذي أوردته على موقعها اإللكتروني اليوم الخميس  -وقالت الصحيفة اإلسرائيلية 
االتفاق التاريخي الذي أبرمته كل من حركة حماس وفتح أمس األربعاء البد أن يري في سياق 
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الجهود المبذولة لرئيس السلطة الفلسطينية عباس والتي ترمي إلى إرسال رسالة إلى إسرائيل والواليات 
 المتحدة، تتعلق باألزمة الحالية في محادثات السالم.

وأضافت الصحيفة "كانت رسالة عباس واضحة وهي أنظروا ما أنا قادر على فعله إن لم ترضخوا 
تكن اتفاقية التي ابرمها الجانبين الفلسطينيين محض صدفة لقد لمطالبي"، وتابعت الصحيفة "لم 

حاول أبو مازن بكل الطرق أن يناور من أجل الضغط على إسرائيل وأمريكا قبيل انتهاء الميعاد 
 المحدد لمباحثات السالم".

واستطردت الصحيفة "كانت حركته األولي منذ أسبوعين في شكل احتفالية بثت على شاشات التلفاز 
معاهدة دولية، ثم جاءت الخطوة التالية وهي تلويحه  22علن فيها توقيعه استمارات لالنضمام ل أ 

 باالستقالة وتفكيك السلطة الفلسطينية وتسليمها مره أخرى إلى إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن خطوته الثالثة في التأثير على الرأي العام اإلسرائيلي جاءت في صورة 

اء الكنيست اإلسرائيلي والصحفيين في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام اجتماعه مع أعض
 اإلسرائيلي.

وقالت الجيروزاليم بوست "ولكن لم تكن خطواته ذات تأثير بين على صانعي القرار اإلسرائيليين 
وعلى الواليات المتحدة ولذا لجأ عباس في نهاية المطاف إلى قضية التصالح والوحدة مع حركة 

بعد سنوات من العداوة بين الطرفين اكتشف فجأة أن حماس قد تكون "شريكا وطنيا حقيقيا" حماس، ف
وقالت الصحيفة "عباس يعلم علم اليقين أن حماس لم ولن تتغير حتى بعد اإلعالن عن  لحركة فتح.

إبرام االتفاقية في قطاع غزة استمر قادة حماس في اإلعراب عن معارضتهم لمباحثات السالم مع 
رائيل وحل الدولتين، ويعلم أيضا عباس أنه ال يوجد شيء "تاريخي" حول هذا االتفاق ألنه الرابع إس

 .5002من نوعه منذ عام 
وأضافت الصحيفة "قد تكون االتفاقية هي الشيء الوحيد لتحقيق المصالحة واالتفاقات لتنفيذ 

نهاء االنقسام بين الصفقات السابقة، ولكن األمر مختلف تماما حينما يتعلق بتحقيق ال وحدة الحقيقية وا 
حركتي فتح وحماس، ومن غير المرجح أن تتخلى حركة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة 
لصالح عباس، وعلى الجانب األخر فتح لن تسمح لحماس إلنشاء قواعد السلطة في الضفة الغربية 

. أال وهو كيفية انتزاع تنازالت واختتمت الصحيفة " عباس ال يفكر إال في أمر واحد اآلن. المحتلة".
ن لم تحدث المناورة الجديدة مع حماس مفعولها، فسيكون عليه أن  من إسرائيل والواليات المتحدة وا 

 يفكر في أي أمر آخر".
 55/4/5104، الشرق، الدوحة
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 "الرباعية"حكومة أبو مازن ستعترف بالشرعية الدولية والقانون الدولي وشروط : الرجوب .01
قال اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان "الحكومة : نفوذ البكري– رام هللا

الفلسطينية في حال تشكيلها من قبل الرئيس أبو مازن ستعترف بالشرعية الدولية والقانون الدولي 
ات ورفض واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التهديد وشروط اللجنة الرباعية".

 االسرائيلية واألمريكية وقال إن حكومة الوحدة ستتكون من خبراء.
وسئل ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عما إذا كانت خطوات المصالحة مع 
حماس ستؤدي إلى عقوبات أمريكية فقال إلذاعة فلسطين إنه ال داعي لمسارعة الواليات المتحدة 

ي غزة خطوة أولى ترحب بها المنظمة وترغب في تعزيزها. لكنه أضاف أنه من لذلك ألن ما حدث ف
الضروري عدم المبالغة في تقدير هذه الخطوة وأشار إلى ضرورة مراقبة تصرفات حماس في الفترة 

 المقبلة.
 54/4/5104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ظمةتيسير خالد يدعو حماس والجهاد للمشاركة باجتماع مركزي المن .00

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد الخميس حركتي حماس : نابلس
والجهاد االسالمي للمشاركة في دورة أعمال المجلس المركزي الفلسطيني التي تبدأ السبت القادم؛ 

في ضوء تجربة لتعزيز العالقات والوحدة الوطنية والبحث في التطورات السياسية وما يترتب عليها 
 المفاوضات العقيمة.

وأشار خالد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" إلى أن الكيان اإلسرائيلي استخدم المفاوضات 
في ظل تواطؤ االدارة األمريكية كغطاء لمواصلة المشاريع االستيطانية غير المسبوقة، وسياسة 

 غوار.التهويد والتطهير العرقي التي تمارس في القدس المحتلة واأل
وقال إن تطبيق االتفاق يبدأ بتشكيل حكومة التوافق الوطني من شخصيات وطنية مستقلة، مروًرا 
باالنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وانتهاًء بانتظام لجنة تفعيل وتطوير 

 جميع الفصائل. منظمة التحرير لممارسة مهامها المنصوص عليها في االتفاقات التي وقعت عليها
 54/4/5104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ماذا لو جمدت المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية؟ .02

تساهم الواليات المتحدة األمريكية جزئيا في دعم الموازنة المالية السلطة : عوض الرجوب -رام هللا 
يكية إلى قطاع البنية التحتية ودعم الفلسطينية، فيما يذهب الجزء األكبر من المساعدات األمر 
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المؤسسات وتدريب قوى األمن، لكن خبراء تحدثت إليهم الجزيرة نت ال يتوقعون تأثيرا كبيرا 
 للتهديدات األمريكية بقطع المساعدات عن السلطة.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن معن عريقات، فإن 
، 5024مليون دوالر خالل عام  440ادق أوائل العام الجاري على دعم السلطة بنحو الكونغرس ص

مليونا منها مخصصة  820. موضحا أن 5028مليون دوالر مقارنة بعام  24بزيادة مقدارها 
لمشاريع اقتصادية ودعم التنمية، والقسم اآلخر لدعم األمن والقضاء وتعزيز الشفافية ودعم خزينة 

 ة.الحكومة مباشر 
قبيل توقيع اتفاق تنفيذ  -آخرهم عزام األحمد-وتحدث مسؤولون فلسطينيون في أكثر من مناسبة 

المصالحة في غزة عن تلويح أمريكي بوقف الكونغرس المساعدات األمريكية للسلطة إذا مضت في 
ذا لم تستمر في المفاوضات مع إسرائيل.  المصالحة مع حماس، وا 

عبد الكريم إن معظم المساعدات األمريكية  كاديمي الدكتور نصرويقول الباحث االقتصادي واأل
البنية التحتية عبر مؤسسات أمريكية تنشط باألراضي المحتلة، وتحديدا في  مشاريعتذهب إلى 

مجاالت الطرق والصرف الصحي والمياه وتدريب وتأهيل األجهزة األمنية وتمويل أنشطة بالشراكة 
 مع منظمات المجتمع المدني.

ضاف أن ما يذهب لدعم موازنة السلطة من إجمالي المساعدات السنوية ال يزيد على سبعين وأ
في حال نّفذ الكونغرس األمريكي تهديداته كما -مليون دوالر، مستبعدا أن يؤثر وقف المساعدات 

 على القدرة المالية للحكومة أو على االقتصاد الفلسطيني عموما. -فعل سابقا
من المساعدات الكلية  %20الذي تساهم دوله بنحو -لجأ االتحاد األوروبي ورغم استبعاده أن ي

إلى وقف مساعداته ورهنها بالمواقف السياسية، لكنه قال إن دوال منفردة باالتحاد قد تقدم  -للسلطة
 على هذه الخطوة.

 54/4/5104، الجزيرة نت، الدوحة
 
 فة للدفاع عن األقصىريعي" يطالب السلطة برفع يدها عن المقاومة بالضش"الت .03

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة في الضفة برفع يدها ويد أجهزتها األمنية ومنعها : غزة
من مالحقة المقاومين في الضفة الغربية "حتى يمارس المقاوم الفلسطيني حقه في مقاومة االحتالل 

 مي".والدفاع عن مقدساته والمسجد االقصى الذي يتعرض لالقتحام اليو 
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واستنكرت لجنة القدس واألقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان لها اقتحامات 
المستوطنين لباحات المسجد األقصى والهجمة اإلسرائيلية الشرسة بحق المقدسات اإلسالمية بمدينة 

 القدس.
 54/4/5104، قدس برس

 
 ار االعتقاالتالنائب القرعاوي لـ"قدس برس": ال معنى للمصالحة في ظل استمر  .04

استنكر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ فتحي القرعاوي، استهداف أجهزة : طولكرم
األمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية للشخصيات االعتبارية المحسوبة على حركة "حماس" 

االعتقاالت  وقال القرعاوي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": إن هذه والدعاة البارزين.
واالستدعاءات على المستوى االعتباري في نفس اللحظة التي كان يعقد فيها لقاء المصالحة في غزة 
بين وفدي حماس ووفد القيادة الفلسطينية في بيت رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، 

احة وغير معنية بتحقيق يؤشر إلى أن هناك بعض الجهات في الساحة الفلسطينية معنية بتوتير الس
المصالحة، وترسل من خالل هذه االعتقاالت واالستدعاءات رسائل إلى كل األطراف الفلسطينية 
وليس إلى حركة حماس فقط، أنها غير معنية بتحقيق المصالحة، وهذا يتطلب من كل األطراف 

ات ولألبد، وأن وليس من حركة حماس وحدها، أن ترفع صوتها وان تطالب بوضع حد لهذه الممارس
 يوضع موضوع وقف االعتقاالت السياسية على سلم األولويات.

وأضاف النائب القرعاوي، أنه "ال معنى للمصالحة في ظل وجود االعتقاالت واستمرارها وتصاعدها، 
واستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة الغربية المحتلة، وفي الوقت الذي تفرج فيه الحكومة 

معتقلين من حركة فتح، يتم يوميا في الضفة الغربية اعتقال واستدعاء أعداد من أنصار  في غزة، عن
لى أين نذهب؟".  حركة حماس وفصائل المقاومة، وهذا يجعلنا نتساءل إلى أين نسير وا 

وأكد الشيخ القرعاوي أن هذه االعتقاالت واالستدعاءات، واستهداف الشخصيات االعتبارية "تعكر بال 
 ء اإليجابية التي تسود هذه األيام بإمكانية تحقيق المصالحة".شك األجوا

 54/4/5104، قدس برس
 
 مشعل: سنفعل المستحيل إلنجاح المصالحة .05

قــال خالــد مشــعل، رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، إن كــال مــن حركتــي فــتح وحمــاس يملكــان 
 نذ سبع سنوات.إرادة كبيرة للدخول في مرحلة جديدة وطي صفحة االنقسام الحاصل م
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وأوضح مشـعل فـي تصـريح للجزيـرة أن الهـاجس المشـترك بـين األطيـاف الفلسـطينية يتمثـل فـي ترتيـب 
البيـــت الفلســـطيني ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، وذلـــك مـــن أجـــل الـــدخول فـــي مرحلـــة شـــراكة حقيقيـــة 

 لتوحيد القرار الفلسطيني.
ينيين جميعــا أقــدر علــى مواجهــة التحــدي وشــّدد مشــعل علــى أن المصــالحة الفلســطينية تجعــل الفلســط

 اإلسرائيلي الذي يسفك األرواح وينتهك المقدسات ويغتصب األرض.
وحول الموقف الشـعبي مـن المصـالحة، قـال مشـعل إن الشـعب الفلسـطيني لديـه قلـق وحـذر إزاء اتفـاق 

حيل غـــزة بســـبب االنتكاســـات التـــي حصـــلت عقـــب اتفاقـــات مصـــالحة ســـابقة، لكنـــه تعّهـــد بعمـــل المســـت
إلنجاح المشروع الفلسطيني باعتبار الخطوة التي قامت بها كل من فتح وحماس حيوية للجميع، وهي 

 تقوي الموقف الفلسطيني لتحقيق غاياته النضالية.
  55/4/5104، الجزيرة نت، الدوحة

 
سالمي للحكومة المرتقبة وتشكيل "شبكة أمان" لنجاحها : نطالب بدعممرزوقأبو  .06  عربي وا 

الــدكتور موســى أبــو مــرزوق انتقــد بشــدة مــن غــزة، أن ، 55/4/5104قــدس العربــي، لنــدن، ال ذكــرت
ســرائيل لالتفــاق الجديــد مــع حركــة فــتح، وقــال  الــدولتين، "ال تمــثالن  إن كــالرفــض اإلدارة األمريكيــة وا 

 المجتمع الدولي"، الفتا إلى مباركة االتحاد األوروبي، والدول العربية واإلسالمية باالتفاق.
سالمي للحكومة المرتقبة، وتشكيل "شبكة أمان" لنجاحهـا، مشـيرا إلـى أن مصـر وط الب بدعم عربي وا 

 كانت أولى الدول التي دعمت االتفاق.
أبو مرزوق خالل تصريحاته فور خروجـه مـن قاعـة االجتمـاع مـع الفصـائل أكـد أن الوضـع السياسـي 

 ت والتحديدات إلنجاح المصالحة.العام "صعب حدا"، لكنه أكد على ضرورة مواجهة كل الصعوبا
خــالل تصـريحاته علــى أن العــد التنــازلي إلنهــاء االنقسـام قــد بــدء، وأنــه سيســار اآلن  أبــو مــرزوق وأكـد

 إلى تشكيل حكومة التوافق في المدة الزمنية المخصصة بخمس أسابيع.
ــرس، وأضــافت  ــدس ب ــة ق صــائل أنَّ الف، مــن غــزة، أن أبــو مــرزوق أّكــد علــى أن 54/4/5104وكال

 الفلسطينية ستتجاوز كل العقبات التي ستقف في وجه تطبيق المصالحة.
االجتمـاعي "فيسـبوك": "ال  موقـع التواصـلوقال أبو مرزوق في تصريحات نشرها علـى صـفحته علـى 

بــد مــن وجــود الكثيــر مــن الصــعوبات؛ ألن كــل يــوم مــّر علــى االنقســام كــان يزيــد مــن العقبــات ولكــن 
رادتنا".نستطيع تجاوزها بوحدتن  ا وا 

وشّدد على أن االتفاق ال يعني شيئًا إذا لـم يتحقـق علـى أرض الواقـع، مبينـًا أن تهديـدات رئـيس وزراء 
االحـــتالل بنيـــامين نتنيـــاهو األخيـــرة للـــرئيس عبـــاس ليســـت جديـــدة، وقـــال: "تهديـــدات االحـــتالل ليســـت 
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حمــاس أو "إســرائيل"، كمــا أن جديــدة، فهــم منــذ اليــوم األول للحــوارات أطلقــوا التهديــدات إمــا مصــالحة 
 تهديدات الواليات المتحدة بمنع مساعدة ميزانية السلطة لن تحيدها عن المصالحة".

ولفــت أبــو مــرزوق االنتبــاه إلــى أن االتفــاق "البــد أن يشــّكل منعطفــًا جديــدًا حتــى يســير الشــعب باتجــاه 
ني الذي ينادي بنجاحه ووقف الوحدة، موضحًا أن الضاغط األكبر لنجاح االتفاق هو الشارع الفلسطي

االنقســام". وتــابع: "إذا بقينــا أســرى ألعــدائنا، لــن نصــل التفــاق فيــه مصــلحة لشــعبنا، ألن مصــالحنا ال 
 تجتمع مع مصالح عدونا"، على حد تعبيره.

 
 الرشق لـ"قدس برس": المصالحة الفلسطينية حاجة ملحة تفرضها تحديات االحتالل .07

ياســي لحركــة حمــاس عــزت الرشــق باتفــاق المصــالحة الــذي جــرى أشــاد عضــو المكتــب الس: اســطنبول
( فــي قطــاع غــزة بــين حركتــي حمــاس وفــتح، وأكــد أنــه يلبــي حاجــة 4|58األربعــاء ) ]أول أمــس  أمــس

 فلسطينية ملحة، وحاجة لحركتي "حماس" و"فتح" بشكل خاص.
ـــ "قــدس بــرس"، أن اتفــاق المصــالحة الــذي تــم الت وصــل إليــه وأوضــح الرشــق فــي تصــريحات خاصــة ل

والبــدء بتنفيــذه بشــكل فــوري يــأتي ليقــوي مــن وحــدة الصــف الفلســطيني فــي مواجهــة االحــتالل، وقــال: 
"المصــــالحة الفلســــطينية هــــي حاجــــة ملحــــة لشــــعبنا ولجميــــع الفصــــائل الفلســــطينية لمواجهــــة تحــــديات 

رض لهــا االحــتالل المتزايــدة فــي الضــفة والقطــاع واألقصــى ولجهــة الهجمــة عمليــات التهويــد التــي تتعــ
 جهود المصالحة وترسيخها على قاعدة التمسك بالثوابت". بإنجاحالقدس. ونحن في "حماس" معنيون 

وأضاف: "نحن متفائلون بما تم التوصل إليه مع اإلخوة في حركة "فـتح"، ونأمـل أن تـتم ترجمتـه علـى 
 األرض لمواجهة الصلف اإلسرائيلي"، على حد تعبيره.

 54/4/5104قدس برس، 
 

 ي لمنظمة التحريرحماس تدرس المشاركة باجتماع المجلس المركز وسف: حسن ي .08
أكد القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية حسن يوسف أن حركته تلقـت : ميرفت صادق - رام هللا

دعــوات للمشــاركة فــي اجتمــاع المجلــس المركــزي لـــمنظمة التحريــر الفلســطينية المقــرر انعقــاده الســبت 
 ام هللا، وأنها تدرس المشاركة رغم أنها لم تدخل بعد في إطار تلك المنظمة.واألحد المقبلين في ر 

إن من السابق ألوانه الحديث عن اجتماعات المجلس المركزي "فـنحن لسـنا  تللجزيرة. نوقال يوسف 
جزءا منه، ولكن هذا ال يعني أننا نغلق األبواب أمام المشاركة حيث وجهت لنـا دعـوات ونقـوم بدراسـة 

 األمر".
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وعبــر يوســف عــن أملــه بحضــور ممثلــين عــن حمــاس فــي االجتمــاع، إال أنــه فضــل أن تكــون لحركتــه 
مشـاركة فاعلـة فــي أطـر منظمــة التحريـر بعـد إعــادة بنائهـا بمــا يتـيح دخـول حمــاس والجهـاد اإلســالمي 

 فيها تبعا لتوافقات المصالحة التي جرى التوقيع عليها مساء األربعاء.
بنـاء منظمـة التحريـر بانتخابـات حـرة ونزيهـة، وسـنكون جـزءا منهـا وفـي كـل وقال أيضـا "ننتظـر إعـادة 

 مؤسساتها وفي مقدمتها المجلس المركزي الذي نتمنى أن تكون دورته الحالية في مصلحة شعبنا".
وقــــال عضــــو المجلــــس المركــــزي والقيــــادي فــــي حركــــة فــــتح نبيــــل عمــــرو إن الجميــــع مــــدعو لحضــــور 

ئمين أو الممثلــين الــذين تختــارهم فصــائل المنظمــة أو مــن الفصــائل االجتمــاع ســواء مــن األعضــاء الــدا
 غير األعضاء فيها.

من ناحية أخرى، رد القيادي بحماس حسن يوسف على تهديـدات حكومـة إسـرائيل بوقـف المفاوضـات 
واحتجــــاز أمــــوال الضــــرائب الفلســــطينية بعــــد توقيــــع اتفــــاق المصــــالحة بــــين فــــتح وحمــــاس، بــــالقول إن 

 اخلي فلسطيني مطالبا تل أبيب وواشنطن باحترام خيارات الشعب الفلسطيني.المصالحة شأن د
وقال "لن نسمح بعمليات االبتزاز واإلمالءات والضغوطات" مضيفا أن الفلسـطينيين لـيس لـديهم خيـار 

ن ُخيرنا بين المفاوضات ووحدتنا فسنختار الوحدة بالتأكيد".  سوى التوحد "وا 
 54/4/5104، ، الدوحةتالجزيرة. ن

 
 والزهار لعب دورًا في التوصل لالتفاق وصوغه ..: تغييب ملف األمنالمحادثاتكواليس  .09

"اتفــــاق مخــــيم الشــــاطئ" الجديــــد  إلــــىقالــــت مصــــادر فلســــطينية شــــاركت فــــي جلســــات التوصــــل : غــــزة
للمصالحة الوطنية، إن وفد منظمة التحرير الفلسـطينية الخماسـي قـدم تنـازالت أكثـر مـن السـقف الـذي 

 رئيس محمود عباس بهدف االتفاق مع حركة حماس.منحه ال
 54وكشــفت المصــادر لـــ "الحيــاة" كــواليس الحــوارات التــي دارت أثنــاء اجتمــاعين فقــط خــالل أقــل مــن 

ساعة، ُتوجت بــ "انبعـاث الـدخان األبـيض" مـن منـزل رئـيس حكومـة حمـاس إسـماعيل هنيـة فـي مخـيم 
 الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة أول من أمس.

فت المصـــادر أن "الوفـــدين توصـــال إلـــى صـــيغة االتفـــاق الجديـــد المؤلـــف مـــن ســـبعة بنـــود خـــالل وكشـــ
الجلســة األولــى التــي ُعقــدت فــي أعقــاب حفلــة االســتقبال، واســتمرت حتــى الثانيــة مــن فجــر األربعــاء" 
الماضـــي بحضـــور أعضـــاء المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس، ومـــن بيـــنهم موســـى أبـــو مـــرزوق الـــذي 

 للمشاركة في الجلسات.حضر من القاهرة 
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وقالت إن "األحمد اتصل هاتفيًا بالرئيس عباس وأطلعه على بنـود االتفـاق كلمـة كلمـة، ووافـق الـرئيس 
عليه". وأوضحت أنه "خالل الجلسـة الثانيـة واألخيـرة ظهـر األربعـاء، أجـرى الوفـدان بعـض التعـديالت 

 ".الطفيفة على بنود االتفاق قبل إعالنه في مؤتمر صحافي مساء
ـــد إنجـــاز  ـــر يري ـــى التعـــديالت الجديـــدة نظـــرًا ألن األخي ـــاس عل ـــم يطلـــع عب ـــى أن األحمـــد "ل وأشـــارت إل
المصالحة الوطنية حتى لو قدم تنازالت لحماس". ولفت إلى أن "الوفد قدم تنازالت أكبر من تلك التي 

ءة ومريحــة تضـمنتها الخطـوط العامـة لمطالـب فـتح والــرئيس عبـاس، وأن الجلسـات كانـت إيجابيـة وبنـا
 وجادة، ولم يتخللها أي مشاكل أو خالفات خالفًا لجلسات الحوار طوال السنوات السابقة".

وخالفًا لما هو شائع في صفوف الفلسطينيين عن أن تصريحات األحمد والقيـادي فـي حمـاس محمـود 
ر األبـرز الزهار تأتي معاكسة لرياح المصـالحة، فـإن المصـادر كشـفت عـن األحمـد والزهـار "لعبـا الـدو 

في التوصل السريع إلى االتفاق"، وقالت إن الزهار "كـان يكتـب بنـود االتفـاق ويضـع الصـيغ المقترحـة 
 والتعديالت عليها، وساهم مع هنية وأبو مرزوق في تذليل بعض العقبات".

وعلى رغم ذلك، بدا الزهار عابسًا أثناء مؤتمر اإلعالن عن االتفاق، وفسر بعض المـراقبين ذلـك بـأن 
 االتفاق جاء خالفًا لرغبته، إال أن المصادر أكدت عكس ذلك تمامًا.

وتضمن االتفاق سبعة بنود مرتبطة ارتباطًا مباشرًا ووثيقًا بملفات المصالحة الخمسة الواردة في اتفـاق 
 .5022القاهرة الذي وقعته حركت "فتح" وحماس في العاصمة المصرية في الرابع من أيار )مايو( 

تفاق على ذكر الملف الخامس المتعلق باألمن في االتفـاق ال مـن قريـب وال مـن بعيـد، مـا ولم يأِت اال
يعنــي اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه فــي الضــفة وقطــاع غــزة، أي بقــاء األجهــزة األمنيــة التابعــة 
للطـــرفين علـــى حالهـــا. وكشـــفت المصـــادر أن الفـــريقين "لـــم يتطرقـــا إلـــى الملـــف األمنـــي أثنـــاء جلســـتي 

 ر على اإلطالق.الحوا
في هذه األثناء، قال المصري إن عباس "سيصدر مرسومًا رئاسـيًا اليـوم )أمـس( أو غـدًا )اليـوم( للبـدء 
ـــة "صـــفا" اإلخباريـــة المحليـــة أمـــس، أن الوفـــدين اتفقـــا علـــى "دمـــج  بتشـــكيل الحكومـــة". وأضـــاف لوكال

وستتابعها لجنة مشتركة".  موظفي حكومة غزة في حكومة التوافق الوطني وفق اعتبارات متفق عليها،
وأوضح: "تم االتفاق على هذا الملف، ولن يتم فصل أي موظف من وظيفته". وتقـول وزارة المـال فـي 

 مليون دوالر شهريًا. 82ألفًا يتقاضون رواتب تُقدر بنحو  40حكومة حماس إن عدد موظفيها نحو 
 55/4/5104الحياة، لندن، 
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 ق المصالحةة على األرض إلنجاح اتفاتطالب بخطوات عملي الفصائلغزة:  .21
رحبــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي قطــاع غــزة باتفــاق المصــالحة الــذي تــم توقيعــه فــي  حســن جبــر:

 غزة، أول من أمس، إلنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية.
مدينـة وأشار ممثلو الفصائل خالل لقائهم، أمس، بوفدي منظمة التحرير وحماس فـي فنـدق االركميـد ب

غزة، إلى أهمية البدء الفوري في تطبيق المصالحة واتخاذ خطوات عملية علـى األرض، محـذرين مـن 
 خطورة عرقلة تنفيذ االتفاق على األرض.

ونوه ممثلو الفصائل خـالل نقاشـهم ومـداوالتهم أمـام أعضـاء الوفـدين إلـى أن ضـعف الترحيـب الشـعبي 
 ن إمكانية النكوص عن االتفاق.باالتفاق يعود إلى خوف الشارع الفلسطيني م

وأبلغ ممثلو الفصائل أعضاء الوفدين خـالل اللقـاء الـذي اسـتمر أكثـر مـن سـاعتين عـن خـوف الشـارع 
 من إحباط أو فشل جديد قد يؤدي إلى ردات فعل غير مدروسة.

وكـــان عـــزام األحمـــد عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح وموســـى أبـــو مـــرزوق نائـــب رئـــيس المكتـــب 
لحركة حماس قد وضعا ممثلي الفصائل في صورة ما جرى مـن نقاشـات وحـوارات أدت إلـى  السياسي

 توقيع االتفاق.
وقالــت مصــادر مــن داخــل االجتمــاع، إن ممثلــي حركــة حمــاس طرحــوا مجــددا موضــوع رئاســة حكومــة 

لهم  التوافق، وقالوا إنهم يفضلون أن يتم اختيار شخص غير الرئيس محمود عباس، إال أنه تم التأكيد
 أن الرئيس هو من سيقرر أثناء إجراء مشاورات تشكيل الحكومة.

وأكدت المصادر ذاتها لـ"األيام" أن ممثلـي بعـض الفصـائل دعـوا الـرئيس عبـاس إلـى البـدء الفـوري فـي 
تشكيل الحكومة وعدم االنتظار لمدة خمسة أسابيع، وأشـارت إلـى أن ممثلـي حركـة الجهـاد لـم يتحـدثوا 

غيـــر عـــادتهم، مؤكـــدة أن هـــذا الموقـــف ربمـــا جـــاء بنـــاء علـــى عـــدم مشـــاركتهم فـــي خـــالل اللقـــاء علـــى 
 الحوارات.

من جهته، دعا صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عقب اجتماع فصائل العمل 
الوطني واإلسالمي والشخصيات الوطنية مع وفدي منظمة التحرير وحركة حمـاس إلـى اختـزال الـزمن 

 الجماعية لتجنب الضغوط واأللغام التي حالت دون تنفيذ االتفاقات السابقة.والمتابعة 
وشــدد زيـــدان فـــي تصـــريح صـــحافي علـــى ضـــرورة االســـتقالة الفوريـــة للحكـــومتين واإلســـراع فـــي تشـــكيل 
جـــراء االنتخابـــات الشـــاملة علـــى أســـاس التمثيـــل النســـبي الكامـــل واجتمـــاع  حكومـــة التوافـــق الـــوطني وا 

 ؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.اإلطار القيادي الم
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إضافة إلى ذلك، التقى أعضاء الوفدين بممثلين عـن أسـر شـهداء الحـرب علـى غـزة، وطالـب ممثلـوهم 
الوفد بحل مشكلتهم، فيما أبلغهم األحمد أن هناك قرارا من الرئيس والحكومة بصرف الرواتـب، إال أن 

 إشكاالت فنية تعترض صرفها.
 55/4/5104األيام، رام هللا، 

 
 مشروع التسوية فشل والمقاومة هي الخيار األصوب رأفت مّرة: .20

أكد مسؤول اإلعالم في مكتب حركة حماس في لبنان رأفت المرة، أن المقاومة الفلسـطينية : اسطنبول
تمتلـك الكثيــر مــن أوراق القــوة علــى الــرغم مــن كـل التغيــرات الحاصــلة فــي المنطقــة، وأن الرهــان عليهــا 

 وب.هو الخيار األص
ورأى المرة في تصريحات خاصة لـ "قـدس بـرس"، أن مشـروع التسـوية فشـل، وأن المقاومـة الفلسـطينية 
تبقــى هــي الخيــار األصــوب علــى الــرغم مــن بعــض الســلبيات التــي تعتريهــا، وقــال: "لقــد ثبــت بالــدليل 

فاشــل،  الملمــوس للجميــع بمــا فــي ذلــك الســلطة الفلســطينية أن الرهــان علــى مشــروع التســوية تبــين أنــه
وبالتــالي فالخيــار المتبقــي هــو المقاومــة، التــي تســعى لتعزيــز عالقاتهــا مــع جميــع القــوى اإلقليميــة ذات 

 الصلة بتطورات األوضاع في المنطقة، وعلى رأسها إيران وتركيا".
وأشار المرة إلى أن الحـديث عـن ضـعف المقاومـة وتراجـع أسـهمها السياسـية فـي المنطقـة غيـر دقيـق، 

صحيحا أن المقاومة ضعيفة، بل العكس هو الصحيح، فالمقاومة تتصاعد أسهمها، وهي وقال: "ليس 
يرانيا"، على حد تعبيره.    تعزز من عالقاتها مع مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، عربيا وتركيا وا 

 54/4/5104قدس برس، 

 

 االحتالل الوحدة الوطنية وال مستقبل للمفاوضات مع الستعادة: المستقبل هو زهريأبو  .22
فـي تصـريح مقتضـب تعليقـا علـى  حركـة حمـاسقـال سـامي أبـو زهـري، النـاطق باسـم : غزة )فلسطين(

مـن توقيـع اتفــاق المصـالحة وتهديـده للســلطة باتخـاذ إجـراءات ضــدها، إن  اإلســرائيليموقـف االحـتالل 
 الوحدة الوطنية، وال مستقبل للمفاوضات مع االحتالل". الستعادة"المستقبل هو 

 54/4/5104برس، قدس 

 

 مصطلح يتردد بقوة مع بداية االتفاق بين فتح وحماس  "المستوزرون"رأي اليوم": " .23
الفلسـطينية  ذكر مسؤول في حماس، كان إلى جانـب إسـماعيل هنيـة فـي مباحثـات المصـالحة: رام هللا

تلقــوا حمــاس  الملــف، أن قــادةومــا ســبقها مــن أيــام شــهدت حراكــا كبيــرا فــي  التــي وقعــت منــذ يــومين،



 
 
 

 

 
           51ص                                     1089 العدد:     55/4/5104الجمعة  التاريخ:

، وهـو مــا يعـرف فــي أروقـة السياســة الفلســطينية ”تعـرض المســاعدة“اتصـاالت مــن شخصـيات مســتقلة 
 أنها طلب غير مباشر ومؤدب لطلب الوزارة.

أن كثيـــرا مـــنهم يتعـــاملون مـــع األمـــر وكأنـــه عمـــل ترفيهـــي، ” رأي اليـــوم“المســـؤول فـــي حمـــاس قـــال لــــ 
ات أهليــة، ألمحــت أيضــا إلــى رغبتهــا فــي وتحــدث فــي الســياق عــن شخصــيات كبيــرة تعمــل فــي مؤسســ

 العمل في وزارة التوافق.
وفي الضفة الغربية يأمل كثيرون من المسـتقلين فـي العمـل فـي وزارة الوحـدة الجديـدة، علـى اعتبـار أن 
نجاحهم في قيادة المرحلة االنتقاليـة إلـى االنتخابـات، سـيثبتهم أكثـر فـي الحكومـة التـي سـتعقب مرحلـة 

 تصنع منهم نجوما جدد في عالم السياسة.االنتخابات، وس
أيضا أن من بينهم أساتذة جامعات، ومسؤولين ووزراء سابقين، وكذلك أبلغـت أن ” رأي اليوم“علمت و 

 عملية طرح وتبادل األسماء لم تبدأ بعد.
 55/4/5104، رأي اليوم، لندن

 

  إصاباتوال انفجار ضخم يستهدف آلية إسرائيلية على حدود شرق غزة : موقع "والال" .24
أفــادت مصــادر إعالميــة إســرائيلية، أن انفجــار ضــخم اســتهدف آليــة عســكرية إســرائيلية علــى الحــدود 

 الخميس. ]أمس  شرق قطاع غزة مساء اليوم
وذكـــر موقـــع "والـــال" العبـــري، أن انفجـــار ضـــخم جـــدًا ســـمع دويـــه علـــى مســـاحات واســـعة علـــى جـــانبي 

حاولة فلسطينيين تفجير عبوتين ناسفتين بآلية إسرائيلية الحدود وعقبه تصاعد ألعمدة الدخان، جراء م
 على الحدود.

ونفــى المتحــدث باســم الجــي  االحــتالل مســاء اليــوم، وقــوع إصــابات فــي صــفوف الجنــود الــذين كــانوا 
 يتحصنون داخل اآللية العسكرية.

 54/4/5104، عكا اون الين

 

 الفلسطينيينلالجئين ا أوضاعتبحث مع وزير اإلعالم اللبناني  "الديموقراطية" .25
رمزي جريج، في  اإلعالموزير  ،من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة علي فيصلزار وفد 

الفلسطينيين متمسكون بالموقف المحايد  أنبعد اللقاء: "أكدنا من جديد . وقال فيصل مكتبه في الوزارة
وضع  إلىلبنانيا رسميًا يؤدي  -حوارًا فلسطينيا يكونوا طرفًا". وأمل  أناللبنانية ويرفضون  األزمة إزاء

مشــروع  أيخطــة مشــتركة مــن اجــل دعــم نضــال الالجئــين الفلســطينيين بــانتزاع حــق عــودتهم ورفــض 
قرارتهجيري  أوتوطين   ".اإلنسانيةالحقوق  وا 
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د االيجابية التي تمخضت عنها المصالحة الفلسـطينية فـي غـزة، والتـي نجهـ األجواء إليه: نقلنا أضاف
من اجـل ان نضـعها فـي سـياق التنفيـذ بتشـكيل حكومـة توافـق وطنـي فلسـطيني مـن شخصـيات وطنيـة 

 مستقلة تحضر النتخابات رئاسية وبرلمانية في السلطة ومنظمة التحرير.
 55/4/5104، المستقبل، بيروت

 

 لقاء لممثلين عن حماس وفتح ببيروت لبحث المصالحة .26
ممثلون عن حركتي حماس وفتح، في مقر السفارة الفلسـطينية  الخميس،]أمس   التقى، اليوم: وكاالت

 المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية. األخيرةفي بيروت لبحث التطورات 
أن ممّثل حركـة حمـاس فـي لبنـان علـي بركـة، تباحـث مـع أمـين سـر فصـائل  إعالميةوذكرت مصادر 

لعمــل المشــترك مــن أجــل تنفيــذ 'م.ت.ف' وحركــة فــتح فــي لبنــان فتحــي أبــو العــردات، ســبل التنســيق وا
 قرارات المصالحة التي اتخذت في غزة بين الحركتين.

ـــل القيـــادة إلتمـــام ملـــف المصـــالحة، مهّنئـــين  وأشـــاد الطرفـــان خـــالل اللقـــاء بـــالجهود التـــي ُبـــِذلت مـــن ِقبص
الشــــعب الفلســــطيني بطــــي صــــفحة االنقســــام الســــوداء، وأكــــدا أن إنهــــاء االنقســــام أعــــاد الُلحمــــة للبيــــت 

 سطيني الواحد، وااللتزام الوطني والحرص على مستقبل شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.الفل
كمــا عبــر الطرفــان عــن أملهمــا بــأن يكــون التوافــق منطلصقــًا لشــراكة وطنيــة حقيقيــة بــين جميــع األطيــاف 

 واالتجاهات السياسية والفكرية في الساحة الفلسطينية.
 54/4/5104، فلسطين أون الين

 
 فلسطينية ترحب باتفاق المصالحة على أمل تحقيقه فصائللبنان:  .27

عضــو قيــادة جبهــة التحريــر الفلســطينية فــي لبنــان وعضــو المجلــس الــوطني  : قــالصــيدا ـ رأفــت نعــيم
الفلســـطيني صـــالح اليوســـف: "ال يختلـــف اثنـــان علـــى ان االتفـــاق فـــي قطـــاع غـــزة بـــين قيـــادة منظمـــة 

ر للوضـع الـداخلي وطـي هـذه الصـفحة السـوداء فـي تـاريخ االنقسـام المـدمّ  إنهـاءالتحرير وحماس على 
تواجـده وخاصـة فـي قطـاع غـزة  أمـاكنالنضال الوطني، القى ارتياحا لدى الشعب الفلسطيني فـي كـل 

كبيــر فــي هــذه المصــالحة. انــه انجــاز وطنــي كبيــر وعــرس  أمــلوالضــفة وفــي مخيمــات لبنــان. وهنــاك 
طنية الفلسطينية لنتمكن من مواجهـة كـل العـدوان القـادم فلسطيني. والشعب دائما ينظر إلى الوحدة الو 

علــى ارض فلســطين بــدءا مــن تهويــد القــدس واألقصــى وكــل المؤسســات الدينيــة مــرورا بجــدار الفصــل 
 العنصري والسرطان االستيطاني وصوال إلى ما يحدث اليوم في قطاع غزة ولألسرى والمعتقلين".
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فــي المخيمــات الفلســطينية يقــول: "صــحيح فــي مخــيم وعــن ســبب غيــاب مظــاهر االبتهــاج بالمصــالحة 
عــين الحلــوة لــم يكــن هنــاك احتفــال بهــذا االنتصــار الكبيــر واالنجــاز الــوطني نتيجــة األوضــاع األمنيــة 
الصعبة في المخيمات وخاصة في مخيم عين الحلوة، ولكن في األيام المقبلة، هذه المصالحة ستكون 

نيــب وحمايـــة المخيمـــات الفلســـطينية مــن ايـــة تجاذبـــات داخليـــة دعمــا للمبـــادرة الفلســـطينية الموحـــدة لتج
ويقـول أمـين سـر حركـة فـتح فـي منطقـة صـيدا العميـد مـاهر شـبايطة: "نبـارك هـذه المصـالحة  لبنانية".

. لـذا، يجـب ان تكـون هنـاك أميركيـة إسـرائيليةونقول منذ سـنوات ان االنقسـام الفلسـطيني هـو مصـلحة 
ســام الشــعب الفلســطيني، وهــذا أضــر بالقضــية إذ قســم األرض وقســم مصــالحة ألن االنقســام يعنــي انق

طــارالشــعب. ونأمــل ان تعــود الميــاه إلــى مجاريهــا بــين جميــع الفصــائل ويكــون الجميــع تحــت ســقف   وا 
ــداخل وفــي  أينمــامنظمــة التحريــر التــي هــي الهويــة وهــي الكيــان الفلســطيني لكــل شــعبنا  تواجــد فــي ال

فلســـطينيا مـــن كـــل ابنـــاء مخيماتنـــا وكـــذلك ارتيـــاح لبنـــاني ألن هـــذه الشـــتات. ونقـــول ان هنـــاك ارتياحـــا 
رغــم كــل الــذي كــان يحصــل مــن انقســام حاولنــا فــي  بأنــهالمصــالحة مطلــب فلســطيني ووطنــي. ونــذكر 

 لبنان بكل فصائلنا ان ال ينعكس على الساحة اللبنانية وحافظنا على وضعنا بان نبقى متماسكين".
قة صيدا ابو احمـد فضـل: "نرحـب باتفـاق المصـالحة الـذي جـرى ويقول مسؤول حركة حماس في منط

االنقسام الفلسطيني على كافـة الصـعد والمسـتويات، ونؤكـد انـه ال بـد  بإنهاءفي قطاع غزة كما نرحب 
ان يكون هناك استراتيجية واحدة موحدة فلسـطينية لمواجهـة االحـتالل الـذي يـدنس األرض والمقدسـات 

ق العودة وحـق الالجئـين. ونحـن شـاهدنا البارحـة الترحيـب الفلسـطيني ويحاول تهويد القدس وشطب ح
ـــي، لكـــن العـــدو الصـــهيوني  ـــذ اللحظـــة  واإلدارةوالعرب ـــة ال يعجبهمـــا اي اتفـــاق فلســـطيني، فمن األميركي

نهــــاءالمصــــالحة  إتمــــامبــــدأوا يهــــددون الســــلطة الفلســــطينية ويضــــغطون عليهــــا لمنعهــــا مــــن  األولــــى  وا 
نهــاءصـرون علــى تنفيـذ اتفـاق المصـالحة االنقسـام. لكننـا كحمـاس م االنقسـام والعمـل لرفـع الحصــار  وا 

 عن قطاع غزة والعمل على استراتيجية واحدة موحدة لمواجهة االحتالل الصهيوني".
 55/4/5104، المستقبل، بيروت

 
 طلبة الللكتلة اإلسالمية بمجلس  08مقعدا للشبيبة و 50: جامعة الخليلانتخابات  .28

 اتحــادمقعــدا مــن مقاعــد مجلــس  52بـــ لشــبيبة الطالبيــة الــذراع الطالبــي لحركــة فــتح، فــازت ا: وكــاالت
 اإلســالميةطالــب وطالبــة، فــي حــين حصــلت الكتلــة  2103طلبــة جامعــة الخليــل، حيــث صــوت لهــا 
طالبــا وطالبــة، وحصــلت كتلــة  2228مقعــدا، وصــوت لهــا  21الــذراع الطالبــي لحركــة حمــاس، علــى 

وتجمـع  202لطالبي للقوى اليسارية الفلسطينية، على مقعد واحد وصوت لهـا الخليل اليسارية الذراع ا
 طالبا. 20المبادرة الطالبي الذراع الطالبي للمبادرة الفلسطينية، لم يحسم النتيجة حيث صوت لها 
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وقامت لجنة خاصة من إدارة الجامعة باإلشراف على عملية االنتخابات. وبلـغ عـدد صـناديق االقتـراع 
( تم إغالق صناديق االقتراع، وبحضور ممثلين عن جميـع 4صندوقًا. وفي تمام الساعة ) ثالثة عشر

الكتـــل الطالبيـــة المشـــاركة تـــم فـــرز األصـــوات وأعلنـــت النتـــائج مـــن قبـــل رئـــيس اللجنـــة المشـــرفة علـــى 
 االنتخابات في مؤتمر صحفي.

 54/4/5104، فلسطين أون الين

 
 حة المعركة القادمةساالبحر قبالة قطاع غزة هل سيكون تقرير:  .29

الحـدود البحريـة لقطـاع غـزة ال تقـل خطـورة مـن ناحيـة أمنيـة عـن حـدوده البريـة، حيـث يسـيطر : المجد
عليهــا جــي  االحــتالل منــذ مــدة طويلــة، وال يســمح للفلســطينيين باجتيازهــا إلــى الخــارج، ويضــّيق علــى 

عمليــات  لــى البحــر للصــيد.الصــيادين ويطلــق النــار علــيهم بشــكل دائــم، ويحــدد لهــم مســافة دخــولهم إ
إطالق النار من قبل الـزوارق الصـهيونية تكـاد تكـون يوميـة، يسـتهدف الجـي  الصـهيوني مـن خاللهـا 
الصيادين ويطاردهم، ويعكس ذلك التخوف المتصاعد من الحالة األمنية للحدود البحرية مع غزة التي 

 يصرح الجي  بشكل دائم عن تعاظم قوة المقاومة العسكرية فيها.
 

 ساحة صراع استخباري
مـع مــرور الوقــت بــات البحــر يمثــل ســاحة صــراع اســتخباري حقيقــي تلعــب فيهــا أجهــزة الكيــان األمنيــة  

بشــكل حــر، تســتخدم فيــه عمليــات االعتقــال للصــيادين مــن أجــل تجنيــدهم، ولطالمــا كــان البحــر يمثــل 
ــــة مشــــغليهم مــــن ضــــباط المخــــابرات. المريحــــة فــــي عمــــل األوضــــاع  إحــــدى منافــــذ المتخــــابرين لمقابل

هــذه  فــي ســدالمخــابرات داخــل البحــر لــم تســتمر، خاصــة بعــد جهــد األجهــزة األمنيــة التابعــة للمقاومــة 
الثغرة ومتابعتها، واعتقال عدد مـن المتخـابرين حـاولوا التواصـل مـع ضـباطهم مـن خـالل البحـر، حتـى 

 في استخدام البحر في هذا المجال.وصل األمر إلى شبه انقطاع 
 

 ع عسكريساحة صرا
البحر كان ساحة صراع عسكري في الحرب الماضية على غزة، فقد شـهد تحـرك واسـع لقـوات الجـي  
البحريـة، وانطلقــت منـه عمليــات قصـف لعــدد مـن األهــداف داخـل القطــاع، أيضـا كــان سـاحة لعمليــات 

صابتها بعدد من الصواريخ.  المقاومة تم خاللها استهداف الزوارق الصهيونية وا 
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وني أعلـــن وعلـــى لســـان ناطقـــه خـــالل الشـــهر الحـــالي تعـــرض بعـــض زوارقـــه لعمليـــات الجـــي  الصـــهي
إطالق نار في بحر رفح، أحرقت علـى إثرهـا قواتـه مراكـب للصـيادين، وقـد تكـررت هـذه الحادثـة علـى 

 بحر غزة عدة مرات.
 

 استعداد متبادل
صـهيوني مـن خـالل تاريخيا كانـت هنـاك محـاوالت دائمـة مـن قبـل المقاومـة لتوجيـه ضـربات للجـي  ال

البحــر، إضــافة إلــى عمليــات تســلل مــن خاللــه لتنفيــذ عمليــات بــداخل الكيــان، وقــد نجحــت بعــض هــذه 
المحــــاوالت ولــــم يــــنجح بعضــــها، كــــان أبرزهــــا إحبــــاط عمليــــة بمركــــب مفخــــخ كــــان سيســــتهدف زوارق 

 االحتالل.
بات ومهمـات خاصـة إعالن المقاومة خالل الفترة السابقة عن استشهاد عدد من عناصـرها خـالل تـدري

بوحدات بحرية، يعني أن المقاومة تحاول تطوير قدراتها في هذا المجال، ترافق ذلك مع إعالن جي  
 االحتالل عن تطوير منظومة لكشف الغواصين وهذا يؤكد خشيته من هجمات قد تأتي من البحر.

ال تصــاعدت مــا ســبق يــدلل علــى أن حــدود قطــاع غــزة البحريــة ستشــهد معركــة غيــر مســبوقة، فــي حــ
 المواجهة مع الكيان، وأن مفاجئات عديدة قد تتفجر خالل هذه المواجهة سيكون عنوانها بحر غزة.

 55/4/5104األمني، المجد 
 

 الفلسطينية تقتل السالم المصالحةنتنياهو:  .31
ن الخطوة الفلسطينية إقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس  :)ا ف ب( - واشنطن

 شكيل حكومة وحدة وطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس "هي قفزة عمالقة الى الوراء".بت
وصرح نتنياهو لشبكة "ان بي سي" عقب اعالن الحكومة اإلسرائيلية وقف عملية السالم مع 

واضاف "اعتقد ان ما حدث هو نكسة عظيمة  ن "االتفاق مع حماس يقتل السالم".أالفلسطينيين، 
مل في ان يقبل رئيس السلطة الفلسطينية )محمود( عباس بالدولة اليهودية، وفكرة أكنا ن ألنناللسالم، 

من ذلك، قام بخطوة عمالقة الى الوراء  وتابع "ولكن بدالً  الدولتين واحدة فلسطينية وواحدة يهودية".
 وابرم اتفاقا مع حماس، المنظمة االرهابية التي تدعو الى تدمير إسرائيل".

ن عباس "كان امامه خيار: اما السالم مع إسرائيل او االتفاق مع حماس االرهابية، إتنياهو وقال ن
ضاف "طالما بقيت أو  واختار االتفاق مع حماس. ولذلك فهذه ضربة للسالم، وامل في ان يغير رايه".

مكرسة بدا مع حكومة فلسطينية تدعمها منظمات ارهابية ألن اتفاوض  فإننيرئيسا لوزراء إسرائيل، 



 
 
 

 

 
           59ص                                     1089 العدد:     55/4/5104الجمعة  التاريخ:

ما السالم مع إمرين، وعليه االختيار حقا ن يحصل على األأن عباس "ال يمكنه أكد أو  لتدميرنا".
 و االتفاق مع حماس". أإسرائيل 

  55/4/5104 ،الغد، عّمان
 
 تقدير موقف للخارجية اإلسرائيلية: اتفاق المصالحة بعيد عن التحقق .30

صيغ "موقف للمصالحة الفلسطينية، أن االتفاق  الخارجية اإلسرائيلية في ورقة تقديروزارة رأت 
 ."بخطوط عامة وضبابية متعمدة، وهو بعيد عن التحقق

التفاهمات التي تم التوصل إليها "وأعد الورقة القسم االستخباري في الخارجية اإلسرائيلية الذي قال إن 
فهما المصاعب ساس التقاء مصالح معين بين الجانبين نتيجة ضعأبين فتح وحماس بلورت على 

االتفاق يذكر بتفاهمات سابقة تم التوصل إليها بين الجانبين ولم "إلى أن  اً . مشير "التي يواجهانها
وتضيف ورقة الخارجية: "برغم التقاء المصالح وأجواء التفاؤل إال أنه ال زالت هناك أجواء شك  ."تنفذ

 وعدم ثقة بين فتح وحماس. والطرفان بعيدان عن جسر الهوات". 
وتتابع: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأمل بأن تشكل خطوة المصالحة مع حماس رافعة ضغط 

وفق شروطه، وأن تشكل تحديا لسياسة حماس إزاء عملية التسوية.  المفاوضاتعلى إسرائيل لتجديد 
 وبالمقابل فإن حماس تأمل بأن يسهم االتفاق في تغيير التعامل السلبي من جانب مصر اتجاهها،
وتضمن بأن يتم دمج التنظيم في مؤسسات منظمة التحرير وأن يحظى ناشطوها في الضفة بمزيد 

 ."من حرية العمل
ثمة الكثير من التفاصيل لم تغلق بعد، وأمام أبو  إلى أنه عملياً  ويضيف تقدير الموقف: "يشار أيضاً 

زال أبو مازن يحتفظ لنفسه أسابيع تمنحه مساحة مرونة بين الخيارات المختلفة. ال  2مازن متسعا 
 ."بمساحة مرونة ما ويمكنه إما التقدم أو إرجاء المصالحة حسب احتياجاته

ويختتم بالقول: "إن تطبيق التفاهمات مرتبط بتقدم المفاوضات مع إسرائيل وبرد فعل المجتمع الدولي 
 وعلى رأسه الواليات المتحدة". 

 54/4/5104 ،49عرب 
 
 انتخابات الضفة وغزة : حماس ستفوز فيليبرمان .32

إذا ما "األناضول: قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان الخميس، إنه  - القدس المحتلة
جرت االنتخابات في األراضي الفلسطينية، كما تم االتفاق عليه بين فتح وحماس، فإن من الواضح 

 ."أن حماس ستفوز في كل من غزة والضفة الغربية
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طالما أن هناك اتفاق للسلطة الفلسطينية مع حماس فإن "لإلذاعة اإلسرائيلية:  وأضاف ليبرمان
لن نقبل حكومة تتلقى تعليماتها من حماس وهي منظمة "وتابع:  ."االتفاق مع إسرائيل مستحيل

 ."تتحدث صراحة عن العنف واإلرهاب وال تعترف بحق إسرائيل بالوجود وال تعترف باالتفاقات السابقة
من غير الممكن توّصل الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى اتفاق سالم إذا ما تمّسك الرئيس "نه واعتبر أ

عباس يمارس اإلرهاب "إلى أن  مشيراً  ."الفلسطيني محمود عباس باتفاق المصالحة مع حركة حماس
 ."السياسي فيما تمارس حماس اإلرهاب الكالسيكي

 55/4/5104 ،القدس العربي، لندن
 
 ست: اتفاق المصالحة الفلسطينية يعني تشكيل حكومة إرهابالكني رئيس .33

األناضول: قال رئيس الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي، والقيادي في حزب الليكود،  -عالء الريماوي
اتفاق المصالحة الفلسطينية األخير يعني عمليًا تشكيل حكومة إرهاب وطني ال "يولي إدلشتاين، إن 

 ."على إسرائيل تستهدف إال السعي للقضاء
وفي تصريح نقلته اإلذاعة اإلسرائيلية العامة الخميس، انتقد إدلشتاين، الرئيس الفلسطيني محمود 

 ."منكر للمحرقة اليهودية، ويتحالف مع اإلرهابي الحمساوي إسماعيل هنية"عباس قائاًل، إنه: 
 55/4/5104 ،القدس العربي، لندن

 
 "اإلرهاب"عن طريق السالم لصالح  ىتخلو  ..عباس قرر إنقاذ حماس :هنغبي .34

احي هنغبي، المقرَّب من رئيس ساألناضول: من جهته، قال عضو الكنيست ت -عالء الريماوي
عباس قرر عمليًا إنقاذ حماس المتعارف عليها دوليًا بصفة تنظيم "الوزراء بنيامين نتنياهو، إن 

، بحسب ما نقلت "العنف واإلرهابإرهابي، ما يعني تخلي عباس عن طريق الحوار والسالم لصالح 
 عنه اإلذاعة نفسها.

 55/4/5104 ،القدس العربي، لندن
 
 "إسرائيل"ما قامت به السلطة خطوة تكتيكية عشية انتهاء فترة المفاوضات مع  :هرتسوغ .35

المعارض إسحق هرتسوغ أنه يتحتم على  اإلسرائيلي رأى زعيم حزب العمل: أسعد تلحمي –الناصرة 
، بعد توقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل وغ خطة واضحة لالنفصال عن الفلسطينيينص "إسرائيل"

 يبقى الخيار األفضل. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مضيفًا أن الفلسطينية في قطاع غزة
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تدير اتصاالت مع  "إسرائيل"، وقال إن اإلسرائيلية واستخف بالضجة التي أقامها أركان الحكومة
كل ما "نذ زمن في قضايا مختلفة، مقّدرًا أن اتفاق المصالحة سينهار في نهاية األمر، وأن حماس م

 ."قامت به السلطة في هذا السياق هو خطوة تكتيكية عشية انتهاء فترة المفاوضات مع إسرائيل
  55/4/5104 ،الحياة، لندن

 
 هديداً أن ترى في المصالحة فرصة ال ت "إسرائيل"إسرائيليون: على  محللون .36

أجمع عدد من المحللين اإلسرائيليين على أن طريق المصالحة الفلسطينية ال زالت طويلة ومليئة 
بالعثرات، لكنهم دعوا إلى اعتبارها فرصة ال عقبة، وانتقد بعضهم ردود الفعل العدائية الهوجاء 

 ياهو على اتفاق المصالحة.نلحكومة نت
إلى اتفاق المصالحة كفرصة ال كتهديد، وقالت: "بعد ففي تقرير لصحيفة هآرتس، دعت إلى النظر 

أن ادعى نتنياهو بأنه ال يمكن التقدم في التسوية لكون عباس ال يمثل كل الفلسطينيين طالما ال 
 تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة، فإن االتفاق في حال تحققه يمنح اإلجابة لهذا االدعاء".

بارئيل، في مقالة نشرها في الصحيفة ذاتها أن "الطريق من جانبه رأى المعلق السياسي تسفي 
لتشكيل حكومة وحدة طويلة ومليئة باأللغام، لكن الظروف السياسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية 

 وحركة حماس من شأنها أن تسهم في المصالحة".
هرئيل، الذي  لكن النقد الشديد لسياسة حكومة نتنياهو جاء على لسان المعلق السياسي عاموس

، لكنه توقع عقبات في تطبيق االتفاق. وأهوجاً  اعتبر موقف حكومة نتنياهو من المصالحة عدائياً 
وقال هرئيل إن المصالحة بين فتح وحماس ال تعني خراب الهيكل الثالث. الجانبان أظهرا في 

دعائية في خدمة  الماضي موهبة في تقويض االتفاقات بينهما، لكن المصالحة توفر لنتنياهو ذخيرة
 جهوده لإلثبات بأن الفلسطينيين هم من أدوا النهيار المفاوضات.

وكانت أشد التصريحات هوجا، بحسب هرئيل، تصريحات أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو 
لإلعالم الذي كتب في حسابه في "تويتير": "إن إسرائيل قادرة على سحق حماس وفتح لكن هل يريد 

حاربتها من خالل حكومة "الوحدة الوطنية" أم يريد السالم معها، هذان خطان متوازيان أفير عباس م
ويرى هرئيل أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني تجاوزت حدود النفاق يوم أمس، بتماهيها مع  ال يلتقيان". 

ذة خط نتنياهو حيث ادعت أن اتفاق المصالحة الفلسطيني من شأنه أن يمس بجهود التسوية وفي ناف
الفرص التي فتحت مؤخرا. لكن فات ليفني أن تقول إحياء المفاوضات، لو تحقق لن يعدو كونه 

 استمرارا للمحادثات العبثية التي اضطلعت بها طوال الشهور الثمانية األخيرة.
  54/4/5104 ،49عرب 
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 هامن تحّول الضفة إلى نسخة ثانية من غزة وسيطرة حماس علي إسرائيليتخّوف  :يروشالمي .37

اعتبر كبير المحللين الصهاينة، شالوم يروشالمي، أّن قطاعًا واسعًا من وزراء  :موقع ويلال اإلخباري
الحكومة ُيصّرون على تحويل الضفة الغربية إلى نسخة ثانية من قطاع غزة، ألّن ترك السلطة 

الكفاح ضد  الفلسطينية تحل نفسها في واقع األمر هو دعوة لحماس ألخذ األمور بأيديها وقيادة
"إسرائيل"، الفتًا إلى أّن المعنى األبعد النهيار السلطة هو نقل المسؤولية عن ماليين الفلسطينيين إلى 
"تل أبيب"، بعد أن يصبحوا أكثر يأسًا وفقرًا بأضعاف. من جهته، تخّوف المستشرق الصهيوني، 

 إلمارة في غزة.د.رؤوبين باركو، من امتداد نفوذ حماس إلى الضفة، ألّنها امتداد ل
وفي ذات السياق، طالب السفير الصهيوني األسبق، تسفي غباي، بعدم التوقيع على أي اتفاق مع 
الفلسطينيين إلى حين صعود زعيم فلسطيني يجمع حوله كل الفلسطينيين، ويتطلع بجدية للتعاي  مع 

 الكيان اليهودي، وال يتصالح مع حماس.
 54/4/5104اسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، مركز در 1111التقرير المعلوماتي 

 
 إسرائيلية على سيناريوهات تصعيد محتملة في الضفة تدريبات .38

القدس: أعلن الجي  اإلسرائيلي أن قيادة المنطقة الوسطى في الجي  أجرت تدريبًا حول سيناريوهات 
 اإلسرائيلية. -تصعيد محتملة في الضفة الغربية في حال فشل مفاوضات السالم الفلسطينية 

وأشار الجي  اإلسرائيلي في بيان نشره على موقعه اإللكتروني، أن التدريب جرى يوم األربعاء، 
وشمل "التدريب على استخدام وسائل لضبط الشغب في التعامل مع اضطرابات محلية وهجمات 

 ة الغربية.ولفت إلى أن التدريب جرى في منطقة كتيبة "عتصيون" في جنوب الضف إرهابية محتملة".
والفرق  الطوارئوذكر أن المشاركين في التدريب هم أعضاء في وحدات من سالح المدفعية وطواقم 

 الطبية وضباط من حرس الحدود اإلسرائيلي.
 55/4/5104 ،األيام، رام هللا

 
 الجو اإلسرائيلي يتدرب على اعتراض طائرات معادية من دون طيار مع تصاعد التهديدات سالح .39

أعلن الجي  اإلسرائيلي أنه سالح الجو أجرى تدريبات : األناضول ،عبد الرؤوف ارناؤوط -القدس 
 األسبوع الماضي على اعتراض الطائرات بدون طيار.

على ضوء تسلل طائرة بدون طيار إلى "وقال الجي  في بيان نشره على موقعه االلكتروني أنه 
(، وعلى ضوء تهديدات الطائرات بدون طيار 5000األجواء اإلسرائيلية خالل حرب لبنان الثانية )
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التي تم اكتشافها في اآلونة األخيرة، بدأ في سالح الجو اتخاذ إجراءات تتعلق بطريقة التعامل مع 
في سالح الجو يتطلعون إلى مالئمة التهديدات اآلخذة "وأضاف:  ."هذه التهديدات المتصاعدة

ت القوات على اعتراض عدة طائرات بدون طيار بالتصاعد إلى ساحة القتال، وفي إطار ذلك تدرب
 ."من النوع األكثر تطورًا الموجودة في ساحات القتال

في هذا العام تدربنا "قوله:  "افي" باسمونقل عن أحد الضباط اإلسرائيليين الذي تمت اإلشارة إليه 
كوثها في الجو على طائرة من دون طيار من نوع مختلف؛ كانت الطائرة أكثر تطورًا، أسرع ومدة م

أطول من الطائرة العادية بدون طيار؛ لذلك فإن هذا األمر يعتبر بمثابة تحٍد جديد بالنسبة لطواقم 
 . "سالح الجو

 55/4/5104 ،رأي اليوم، لندن
 
 سرائيليكشف بعض تفاصيل الوحدة الجيولوجية في جيش اإلتالعبرية الثانية  القناة .41

 1100ة عن بعض تفاصيل الوحدة الجيولوجية، التابعة للوحدة كشفت القناة العبرية الثاني: ترجمات
وأوضحت القناة أنه ال يمكن أن تمر عملية عسكرية كبيرة دون  في سالح االستخبارات الصهيوني.

 مشورتهم، إلبداء الرأي في طرق الوصول للهدف والمقاطع الجغرافية.
االجتياح البري لمناطق في القطاع خالل وذكرت القناة نقاًل عن ضباط الوحدة أنه تم تأجيل عملية 

حرب الفرقان لعدة أيام، بعد إعطاء الوحدة الجيولوجية تقريًرا يفيد بأن األرض مشبعة بمياه األمطار، 
 ومن الممكن أن تعلق الدبابات في الرمل الغزاوي وبالتالي سهولة استهدافها.

ض المستهدفة عن بعد، بل تقوم بالبحث عن وقالت القناة إن هذه الوحدة ال تكتفي بدراسة طبيعة األر 
أرضية مشابهة لها داخل الكيان، لمعرفة طبيعتها، وبخاصة إذا ما كانت العمليات المقصودة خارج 

 حدود الكيان، وليس باإلمكان الوصول إليها قبيل العمليات.
 55/4/5104 األمني،المجد 

  
 راعي المتغيرات اإلقليميةت سرائيليأسس جديدة لنظرية األمن القومي اإل :شيفتس .40

عامًا العميد الصهيوني في  22رؤساء صهاينة على مدى  8لـ قال السكرتير العسكري : ترجمات
االحتياط شمعون شيفتس إّنه في ظل التغييرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة، واحتماالت تفكك 

قع يستدعي تغيير نظرية أمنها دول، وتراجع مكانة القوى المركزية، تجد دولة الكيان نفسها في وا
وأشار إلى أن دولة الكيان يجب أن تدرس تصور التغييرات  القومي لتتجاوب مع المستجدات.

الممكنة أو المطلوبة، معتبرًا أن قادة األجهزة األمنية يقفون مستعدين على طول الحدود أمام قوس 
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م الرابع على نشوب "الربيع مخاطر، يتغير كل يوم في الشرق األوسط، خصوصًا مع مطلع العا
ويرى "شيفتس" أّن األحداث الجارية هّزة أرضّية تقع في الشرق األوسط دون أن تتوقعها أية  العربي".

أجهزة استخبارية في الغرب، مما أحدث صدمة وأوجد كرة هائلة تتدحرج دون توقف، الفتًا إلى أّن 
ل دواًل بكاملها "فاشلة" بسبب انهيار بنيانها سقوط بعض األنظمة العربية أوجد حالة فراغ سلطوي أحا
 السلطوي والسياسي، وعجزها عن فرض النظام والقانون.

وزعم أّن "الربيع العربي" قاد لشيوع الفوضى ويعّرض للخطر النظام العالمي، ألّن الدول القومية 
"محمد تشّكل الجدار األساس لألمن القومي، عارضًا ما جرى في مصر عقب اختطاف الرئيس 

مرسي، وأمام قوس المخاطر الحالية تضع المؤسسة األمنّية والعسكرية الصهيونية قدرات الرد 
العملياتي المتوفرة لها والمرتكزة لنظرية األمن القومي التي ترسمها الحكومة عبر وزير الحرب "موشي 

 يعلون" حاليًا. 
  55/4/5104 األمني،المجد 

  
 الن والكرمل للتّدرب على المواجهة القادمة مع حزب هللام قريتين في الجو يقت "إسرائيل" .42

ذكر موقع )يديعوت احرونوت( أّنه يتوقع عما قريب أْن يستغني الجي   زهير أندراوس: - الناصرة
اإلسرائيلي عن الكراتين القديمة واالنتقال إلى الُدمى، ُيمثل جزء منها مدنيين أبرياء، وهذا جزء صغير 

ه في تدريبات جنود سالح البر، وقد تّم الكشف عن تفاصيله ألول مرة، ومن من التحول الُمخطط ل
بين ما يتضمن هذا المخطط، إقامة قرية لبنانية، ضخمة في هضبة الجوالن، رصاص حي من نوع 
جديد إلطالق نار ُحر ومعارك يصحبها إطالق نار متبادل بمساعدة منظومة ليزر معدلة، كما قالت 

 ي اللواء الشمالّي بالجي .المصادر العسكرّية ف
وتابع الموقع اإلسرائيلي قائاًل إّن الخطة تبدو مخصصة بشكل خاص للمنطقة الشمالية، وتشتمل 
على دبابات حديثة الحتالل مواقع للجي  السوري، للتنسيق بين قوات سالح المشاة، المدرعات 

الهدف من ذلك، بحسب الموقع هو والهندسة لمناورة برية كبيرة في حال وقوع حرب لبنان الثالثة. و 
تعرف الجنود في الكتائب، الذين سيشكلون الكتلة األساسية في عملية برية، محدودة أْو واسعة، في 
لبنان أو في الجوالن السوري، على ما ينتظرهم في الحقيقة في الميدان. وتابع الموقع: يتدرب الجي  

ن بهدف السيطرة على محميات حزب هللا من اإلسرائيلي على خطط الحتالل مناطق في جنوب لبنا
رغم أن التقديرات الحالية  "إسرائيل"أجل منع إطالق صواريخ كاتيوشا قصيرة المدى باتجاه شمال 
 تشير إلى أن جميع األطراف ليست معنية بنشوب حرب جديدة.
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ل مشابهة تماما وقال الموقع أيًضا إّن الجي  اإلسرائيلّي قام ببناء محمية طبيعية على جبال الكرم
للتحصينات التي أقامها حزب هللا في جنوب لبنان، واّن الجي  يقوم بإجراء تدريبات لمحاكاة هجوم 

 إسرائيلّي محتمل ضّد حزب هللا.
  55/4/5104 ،رأي اليوم، لندن

 
 دينية ألقصى سيشعل حرباً لمسجد ا: التعرض لإسرائيليونمعلقون  .43

ن من خطورة نشوب حرب دينية جراء التحركات التي تقوم بها حذر معلقون إسرائيليو : صالح النعامي
 جماعات يهودية للسيطرة على المسجد األقصى وتغيير الطابع الديني والقانوني في المكان.

وشخصيات سياسية إسرائيلية مركزية ال ترى في نشوب  وقال الصحافي بن كاسبيت إن وزراء ونواباً 
غير صحي، وتصر على التعاون مع الجماعات التي تتجاهل بالسعي للسيطرة على  حرب دينية أمراً 

وفي مقال نشرته النسخة العبرية لموقع "ألمونتور" أمس األربعاء،  الحرم القدسي وطرد المسلمين منه.
نوه كاسبيت بأن النخبة السياسية باتت تدعم بقوة تحركات هذه الجماعات، منوها باآلالف من 

 يهود الذين يحاولون يوميا اقتحام الحرم القدسي.الشباب ال
وفي السياق ذاته، حذر تسفي بارئيل معلق الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" من أن الجماعات 
اليهودية التي تسعى للسيطرة على المسجد األقصى تفترض أن إحكام قبضتها على الحرم سيفضي 

في الحكومة ونوابا في الكنيست متحمسون لهذه  إلى "حرب يأجوج ومأجوج"، مشددا على أن وزراء
 الحرب.

 -الذي أعده الصحافي يوفال أفيف ونشره موقع "يسرائيل بولس" األحد الماضي-وجاء في التحقيق 
على رأسهم مدير "معهد جبل الهيكل" الحاخام -أن الدورات التي يشرف عليها عدد من الحاخامات 

 ستستمر لعدة أسابيع. -يسرائيل أرئيل
 54/4/5104 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 عّمان هاالسابق في األردن يستعرض جملة التحديات والتهديدات التي تواجه "إسرائيل"سفير  .44

قال السفير الصهيوني السابق في األردن "عوديد عيران" إّن : معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني
ة، ألّن الزعزعة التي أصابت المنطقة منذ األردن يشهد استقرارًا نسبيًا في عين العاصفة اإلقليمي

لم تتجاوز المملكة، لكنها نجحت إلى اآلن في مواجهة التحديات االجتماعية السياسية التي  5022
عرضت لهم، كان بعضها مصدره الفترة التي سبقت موجة الهبات الشعبية، لكن الزعزعة السياسية 

ألردن سيطرة عليها، ومهما يكن أصل التحديات، اإلقليمية زادتها قوة، وثمة تحديات أخرى ليس ل
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فستضطر المملكة لمواجهتها في السنوات القريبة، وقد يفضي فشل مواجهتها لزعزعة جدية الستقرار 
 النظام، مما سيكون له تأثيرات إقليمية بعيدة المدى.

وم بنجاح، وأوضح "عيران" أّن األردن ستحتاج كي تستطيع مواجهة المشكالت التي عرضت لها الي
لقيادة مستقرة تتصرف بحكمة في مواجهة الضغوط الداخلية في المملكة، ومساعدة سخية من دول 
مانحة داعمة منها "إسرائيل"، ويكون كل ذلك في زمن طويل ال مثل حقنة لمرة واحدة، وهذه 

منذ كان  المساعدة غير مضمونة، ويصعب على األردن اليوم أن ُتجندها. ولفت إلى أّن األردن تميز
استقالله بأنه دولة مستوعبة ألمواج الهجرة في حجمها المطلق وقياسًا بعدد السكان المستوعبين، 
حيث لجأ إليه في السنوات الثالث األخيرة مليون الجئ من سوريا، ويصعب أن ُنقدر التأثيرات 

كلهم أو أكثرهم السياسية الداخلية باستمرار وجودهم في الدولة: فالسوريون جاءوا بال ممتلكات 
 بخالف الجالية العراقية التي جاء عدد منها بمدخرات مالية.

ن  وأشار إلى مطالب بات صوتها مسموع في األردن تطالب بقدر أكبر من التحول الديمقراطي، وا 
يكن بصوت ومقدار أقل مما في سوريا ومصر، والقوة السياسية الرئيسة التي تقف وراء هذه المطالب 

لمسلمون بصيغتهم المحلية، رغم أنها لم تعترض على وجود مؤسسة الملكية، لكنها هم اإلخوان ا
طلبت مضاءلة سلطات الملك، وجعل المملكة دستورية، وأفضت مجموعة عوامل لنجاح الملك في 

 التغلب على أكثر مطالبهم مع تنازالت ضئيلة عن سلطاته األساسية.
ذا النجاح قد يتبين أنه مؤقت، وقد يتكرر طلب وأضاف "عيران" أّنه ينبغي مع ذلك ذكر أّن ه

مضاءلة سلطات الملك بقدر أكبر ال من جهة اإلخوان على الخصوص، بل من جيل شباب المثقفين 
من الطبقة الوسطى الذين يريدون أن يروا نظامًا منفتحًا أقل تباعدا. وعلى كل حال، يبدو أن 

فية للمستقبل القريب، وقد عبر عنها الدستور الجديد التنازالت القليلة التي قام بها الملك كانت كا
الذي سّكن النفوس وسّكن طلبات اإلخوان المسلمين، وضاءل استعمال القوة الذكي دون استعمال 
السالح الحي على أيدي قوات األمن الداخلية زمن قمع المظاهرات، مما ضاءل تأثير المواجهات، 

 ت عنيفة.ولم يحث الجمهور على الخروج في مظاهرا
 

 تدهور االقتصاد
وأوضح "عيران" أن خطأ اإلخوان المسلمون الذين قاطعوا االنتخابات للتشوي  على المسار، وبقوا 
بغير تمثيل في مجلس النواب، وبغير مطالب كان يمكن أن تثير الرأي العام، وتحث على الخروج 

إلخوان المسلمين عن الحكم في الجماعي للشوارع، وأفضى االنقالب العسكري في مصر الذي أبعد ا
ن المشاهد الفظيعة في سوريا خالل الحرب  5028تموز  إلضعاف آخر للحركة في األردن وغزة، وا 
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األهلية وآالف الالجئين السوريين الذين يتجولون في شوارع المدن األردنية بحثًا عن عمل، فترت 
 للخروج والتظاهر على النظام.حماسة السكان الذين كانوا مستعدين قبل ذلك بوقت غير طويل 

وعلى الصعيد االقتصادي، يواجه األردن مشكالت أنشأتها هجرة كثيفة مفاجئة لمليون الجيء 
سنوات، لكن االقتصاد األردني يواجه هذا التحدي بنجاح ال يستهان به،  8معدمين في فترة أقل من 

، أضيفت إليها الهجرة التي رغم ما تسبب به من ضغوط ثقيلة على الجهاز االقتصادي األردني
سببت صعابًا في سوق العمل وتقديم الخدمات وصعابًا في مجال السكن، رغم ما لوحظ نمو 
اقتصادي بطيء لكنه مستقر في األردن، فالنظام ينجح بمنع هياج التضخم المالي، وأصبح عجز 

 الميزان التجاري أقل مما كان في الماضي.
لحصول على هبات مالية من جهات خارجية لتخفيف الضغوط كما أّن األردن بحاجة مستمرة ل

االقتصادية العامة في اإلدارة ولتحسين القدرة على مواجهة الهجرة من سوريا، وعدم وجود بديل فوري 
مليار دوالر،  5000عتيد عن التزويد بالغاز المصري، وهيأ صندوق النقد نفسه قروضًا لألردن بلغت 

على إثر التقارير االيجابية لوفود الصندوق التي زارت المملكة، نحوًا  5028أطلق منها حتى نهاية 
 من نصف المبلغ.

وتحدث "عيران" أن المملكة تواجه تحديات مجسدة في أمواج الهجرة، ووقف اإلمداد بالغاز الطبيعي 
من مصر، وتغييرات جغرافية سياسية تجري في الشرق األوسط، فالصراع الداخلي في سوريا اجتذب 
إليه آالفا من نشطاء المنظمات اإلسالمية الذين يشاركون في المعارك على نظام "األسد"، وهم لن 
يسارعوا عند انتهائه لمغادرة سوريا، ألن السلطة المركزية في دمشق مهما تكن صورتها ستكون 
 أضعف من أن تحاول إخراجهم، وسيحولون سوريا ميدان استعداد لنشاطات في الميادين القريبة
جغرافيًا. وأصبح يجري اليوم تسرب للصراع الداخلي في سوريا نحو لبنان وقد يتسع نحو األردن، 
وهناك عدد من الالجئين الكبير ممن جاءوا األردن يشمل أشخاصًا معادين متآمرين قد ُيستعملون في 

 المستقبل على النظام الهاشمي.
 

 العالقات المتبادلة
لحالية بين "إسرائيل" والفلسطينيين وانتهاءها دون أية تسوية ولو وأوضح أن فشل جولة المحادثات ا

جزئية قد يزيد في االحتكاك في الساحة الصهيونية الفلسطينية، والتوتر واالحتكاك الزائدان ُيبردان 
العالقات المتبادلة مع األردن كما حدث في الماضي، ومن التناقض المنطقي أن إحراز اتفاق شامل 

على الموضوعين الجوهريين: القدس ومسألة الالجئين، من شبه المؤكد أنه سُيستقبل يشمل تفاهمات 
بانتقاد فلسطيني داخلي سُيحدث صعوبة على النظام في األردن. كما أن التوتر بين السنة والشيعة 
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يران في برنامجها الذري، أو نتاج  في شبه الجزيرة العربية نتاج فشل التفاوض بين القوى العظمى وا 
خالل سافر باالتفاق الذي سيحرز بينهما، قد يسبب وقفا أو تعليقًا لتحويل مساعدة مالية لألردن، إ

 وتضعضع الوضع االقتصادي فيها. 
كما أن نمط العالقات بين "إسرائيل" واألردن الغالب منذ عشرات السنين قبل أن يوقع اتفاق السالم 

ي السنوات القريبة، فمن جهة ما زال النظام في ويبدو أنه لن يتغير ف 5028بينهما، لم يتغير في 
األردن ينتقد "إسرائيل" علنا بسبب سياستها نحو الفلسطينيين والمستوطنات في الضفة الغربية وخطط 
البناء في القدس في األساس والخطط المتصلة بجبل الهيكل المسجد األقصى، ودخول المصلين 

 يجري حوار مهم بين الحكومات في قضايا أمنية. اليهود داخل المسجد، ومن جهة أخرى ما زال
وأوضح "عيران" أن المشكالت األردنية المتعلقة بالبنية التحتية السيما المياه والطاقة تزيد في أهمية 
"إسرائيل" لوجود حلول مستقرة لها، ويجري حوار مهم بين الجهات ذات الصلة بغرض مساعدة 

ن افتتاح الطريق لميناء حيفا لتحميل الصادرات األردنية  األردن على التغلب على مشكالتها، وا 
سهام صهيوني مهم في استقرار األردن  ألوروبا والواليات المتحدة بدياًل عن موانئ سوريا المعطلة، وا 

 االقتصادي.
وأكد أن للمباحثات المختلفة التي تجري بين "إسرائيل" واألردن في زيادة التعاون بينهما أهمية 

كبيرة من وجهة نظر "تل أبيب"، فتنفيذ الخطط المختلفة سينشئ خريطة بنى تحتية إقليمية  استراتيجية
جديدة، وخريطة مصالح مشتركة تسهم في تعزيز االستقرار اإلقليمي، وثمة أهمية كبيرة الستعدادها 

روري للدفع بهذه اإلجراءات قدما حتى بتحمل جزء من التكاليف المالية المقرونة بتنفيذها، ومن الض
أن تجري الحكومة والمجلس الوزاري المصغر السياسي األمني تباحثًا استراتيجيًا عميقًا شاماًل في 

 المعاني المختلفة لقضية العالقات باألردن، وشريكات محتمالت في المنطقة.
54/4/0451ردن، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، األ 1111 ،الترجمات العبرية  

 
 مخيم اليرموكلإدخال كميات قليلة من الطرود الغذائية عمل": "مجموعة ال .45

" إن وكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا" ةقالت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريق: دمش
 يومًا. 22مخيم اليرموك بعد توقف استمر لتمكنت أمس من إدخال كميات قليلة من الطرود الغذائية 

وصل )صفا( فجر الجمعة، أن ذلك ترافق مع إخراج عدد من الحاالت وأضافت المجموعة في بيان 
 اإلنسانية الصعبة للعالج خارج المخيم.
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وفي ذات السياق، ما يزال سكان مخيم السبينة بانتظار العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، خاصة بعد 
دنون حالة من سيطرة الجي  النظامي على منطقة السبينة والمخيم، فيما عا  سكان مخيم خان 

 الهلع والرعب نتيجة القصف الذي طال المناطق المتاخمة له.
 55/4/5104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 يرحبون بالمصالحة الفلسطينية 49فلسطينيو الـ  .46

في أعقاب إعالن اتفاق المصالحة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية يوم : توفيق عبد الفتاح
مكانية نجاحه، حيث  أمس، األربعاء، في غزة، تواردت وتباينت اآلراء حول مضمون االتفاق وا 

انقسمت القراءات إلعالن المصالحة بين التفاؤل وبين الخشية من تكرار مثيلها من الفشل كما 
 االتفاقيات السابقة.

 ـرب بعض اآلراء من الداخل..43حول ذلك استطلع موقع عــ
ـرب إن إعالن اتفاق 43يمقراطية للسالم والمساواة، لمراسل عــقال النائب حنا سويد عن الجبهة الد

وأضاف "بدأنا نلمس النتائج األولية لهذه المصالحة وخشية رئيس ، المصالحة هو أمر إيجابي
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو من هذه الوحدة، ولذلك قرر وقف المفاوضات ألن استمرارها 

 رخ في البيت الفلسطيني".مشروط باستمرار وتكريس الش
يرى النائب عن الحركة اإلسالمية، مسعود غنايم، في المصالحة خطوة مهمة ومباركة، وقال و 

كرد على التعنت اإلسرائيلي، ورسالة  لإلسرائيليينلمراسل الموقع "إن المصالحة تحمل رسالة قوية 
 أخرى وحدوية للشعب الفلسطيني الستعادة الثقة بنفسه وبقيادته".

من جهته، قال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح إنه يأمل أن تكون المصالحة 
 مخرجا فعليا ألزمة المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال عبد الفتاح: "نحن دائًما في التجمع كنا مع لّم الشمل الفلسطيني وداعين له إلنهاء مأساة 
لمصلحة العليا للفلسطينيين، وكانت هناك حاجة ملحة لهذه االنقسام التي جلبت أضرارا جمة على ا

المصالحة وحاضرة دائما. وأضاف أن الوحدة الفلسطينية هي شرط أساسي لخوض النضال الفعال 
 يخشى تعثره بسبب التجارب السابقة. هوالناجع، وأنه يبارك هذا االتفاق، وفي الوقت نفس

اصرة، أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في في اجتماعها المنعقد يوم، الخميس، في النو 
جي  اإلسرائيلي، بكل أشكال ومسميات التجنيد، كما المسيحين العرب في  تجنيدالداخل رفضها 

رحبت بالمصالحة الفلسطينية ودعت إلى االلتزام باتفاق المصالحة والتمسك بالثوابت الوطنية. وأدانت 
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ى والمصلين وحذرت من مواصلة استهداف الشواهد الدينية االعتداءات على المسجد األقص
 والوطنية.

 54/4/5104، 49عرب 
 
 قراقع يطالب بتطبيق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي على األسرى .47

رام هللا: دعا وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إلى تطبيق اتفاقيات جنيف على األسرى 
لى دعوة األطراف السامية المتعاقدة باالتفاقية لالجتماع إللزام إسرائيل بتطبيق واحترام  الفلسطينيين وا 

 هذه االتفاقيات واحترام حقوق األسرى.
جاء ذلك خالل مشاركة قراقع باجتماع قانوني دولي حول األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، 

قدورة فارس، وممثلين بمقر األمم المتحدة في جنيف بمشاركة وفد رسمي ضم رئيس نادي األسير 
عن المؤسسات والجمعيات المدافعة عن حقوق األسرى إضافة إلى سفير فلسطين لدى مجلس حقوق 

 اإلنسان في جنيف إبراهيم خريشي.
 55/4/5104األيام، رام هللا، 

 
 أسيرًا في "الرملة" يعانون أوضاعًا صحية سيئة 05 األسرى:وزارة  .48

أسيرا مريضًا  22األسرى والمحررين حنان الخطيب، أمس، بأن  رام هللا: أفادت محامية وزارة شؤون
 في مستشفى سجن الرملة، يعانون أوضاعا صحية سيئة للغاية، ويعاملون معاملة ال تليق باآلدميين.
وقالت الخطيب: إن األسرى المرضى يحتاجون إلى عالج متخصص ومتابعة طبية حثيثة، مشيرة 

 .معهم بالحد األدنى من المعاملة اآلدمية إلى أن إدارة المستشفى ال تتعامل
 55/4/5104األيام، رام هللا، 

 
 قرب سلفيت بلدات نابلس وينصب خياماً عدد من االحتالل يقتحم  .49

اقتحمت قوات كبيرة من جي  االحتالل فجر الجمعة بلدات جنوب مدينة نابلس شمال الضفة : نابلس
 ركبات.الغربية ونصبت حواجز عسكرية بداخلها وفتشت الم

دورية عسكرية ترافقها دوريات شرطة اقتحمت بلدة قبالن  22وقال مواطنون لوكالة "صفا": إن 
جنوب المدينة وشرعت بحملة مداهمة للحارات ونصبت الحواجز الطيارة وفتشت المركبات المتوقفة 

خل القرية كما اقتحم الجي  قرية يتما وأعاق حركة المركبات بعد نصب حاجز على مد أمام المنازل.
 وشرع بتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين وتفتي  المركبات التجارية.
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وأفاد سائقون بأن قوات االحتالل أغلقت في ساعات الصباح األولى حاجز زعترة واحتجزت عشرات 
 .المركبات المتجه لمدينة رام هللا لفترة زمنية

خيام  أربعحارس شمال سلفيت ونصبت  وفي سابقة من نوعها توغلت قوة عسكرية إلى قرية كفل
على مدخلها وأحضرت وحدات صحية في المكان، وزودتها بالكهرباء لضمان االستمرار في المكان، 

 بمرافقة وسائل إعالم إسرائيلية.
 55/4/5104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 يضربون عن الطعام ادارياً  أسيراً  055: نادي األسير .51

أسيرا في معتقالت  252ير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس ان قال مد: رام هللا
 أسير.  500عوفر ومجدو والنقب بدأوا أمس اضرابا عن الطعام من أصل 

أسيرا،  81أسيرا من كافة التنظيمات، وفي النقب أضرب  82وأكد بولس انه في سجن عوفر أضرب 
 .هذا العدد تحذيري النتظار رد سلطات االحتالل على مطالبهمأسيرا، مشيرا الى ان  51وفي مجدو 

 55/4/5104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 فلسطين الدولي لإلعالم في إسطنبول يختتم أعمالهمنتدى  .50

بعد يومين من النقا ، خلص المشاركون بمنتدى فلسطين الدولي : عاطف دغلس -إسطنبول 
إلى ضرورة دعم اإلعالم الفلسطيني وتمكينه بما يعززه  -لتركيةالذي عقد بمدينة إسطنبول ا-لإلعالم 

سقاط الخطط المطروحة على أرض الواقع.  من خدمة قضيته، وا 
جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد اإلعالميين  ،سياسيون وا عالميون وفنانون منودان المشاركون 

يكها االحتالل ضد القضية العاملين في فلسطين ومؤسساتهم، ودعوا لالنتباه للمخاطر التي يح
الفلسطينية وال سيما ما يتعلق منها باألسرى وتهويد األقصى واالستيطان وتذويب حق الالجئين 

 بالعودة.
العملية التي تخدم اإلعالم والشعب الفلسطيني معا،  واالستراتيجياتودعا المنتدى لوضع الخطط 

يجاد قنوات متخصصة بلغات متعددة إلشراك اآلخرين  وطالب باالهتمام بتطوير اإلنتاج الصحفي وا 
 في معاناة الفلسطينيين.

وأعلن المنتدى إطالق جائزة فلسطين اإلعالمية الدولية وتأسيس مركز متخصص يقوم بنشر األفالم 
نشاء صندوق خاص لدعم الكفاءات اإلعالمية الشابة المبدعة بهدف  واألعمال اإلعالمية والفنية، وا 

 الفلسطينية.تشجيعها لخدمة القضية 
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وفي حديث للجزيرة نت، رأى إعالميون وسياسيون أن مجرد انعقاد منتدى بهذا الحجم بمشاركة أكثر 
 إعالميا من مختلف األقطار يصب في اتجاه تعزيز التواصل بما يخدم القضية الفلسطينية. 420من 

 55/4/5104الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 الخروبة شرق "يطا"ء المستوطنون عليها في الضفة: نقل طفلة الى المستشفى بعد اعتدا .52

وم الخميس، على طفلة فلسطينية من خربة الخروبة شرق "يطا" ياعتدى مستوطنون، : قنا –الخليل 
 جنوب "الخليل"، بالضفة الغربية.

وقال راتب الجبور، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان، إن مستوطنين من مستوطنة 
ن" المقامة على أراضي المواطنين شرق "يطا"، اعتدوا بالضرب على الطفلة رشا "حافات ماعو 

 سنوات"، وأحدثوا لها إصابة بالغة بالرأس نقلت على إثرها لمستشفى يطا الحكومي. 3مخامرة "
 55/4/5104الشرق، الدوحة"، 

 
 في لبنان الدورة السادسة للولمبياد الفلسطينيتعلن عن إطالق  األونروا .53

الدورة السادسة لألولمبياد عن اطالق  "اليونيسف"بالتعاون مع  "األونرواوكالة الغوث " أعلنت
الفلسطيني، وهو برنامج يجمع العديد من األنشطة الرياضية في المخيمات والمجمعات الفلسطينية، 

ة صباح . ويفتتح األولمبياد العاشر "األونروا"لألطفال والشباب دون الثامنة عشرة الملتحقين بمدارس 
ومركز  "األونروا"اليوم ويستمر حتى الرابعة والنصف بعد ظهر األحد المقبل، وذلك في مدارس 

 تدريب سبلين.
 55/4/5104السفير، بيروت، 

 
 مليون دوالر 15 ةقيمب "غزةبالنفايات الصلبة "والبنك الدولي يوقعان اتفاقية الحكومة برام هللا  .54

مع البنك الدولي اتفاقية مشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع  في رام هللاحكومة الرام هللا: وقعت 
مليون دوالر، مقدمة من البنك الدولي، واالتحاد األوروبي، والوكالة  85غزة، وبمنحة إجمالية قيمتها 

 الفرنسية للتنمية، ومملكة السويد، وبمشاركة من الحكومة الفلسطينية.
ر رئاسة الوزراء، أمس، تحت رعاية وحضور رئيس جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد في مق

الوزراء د. رامي الحمد هللا، حيث وقع االتفاقية كل من وزير الحكم المحلي رئيس مجلس إدارة 
قراض البلديات د. سائد الكوني، ووزير المالية د. شكري بشارة، مع مدير البنك  صندوق تطوير وا 

قراض البلديات المهندس الدولي في فلسطين ستيف يورنسن، وبحضور مدي ر عام صندوق تطوير وا 
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( ألف مواطن في 220وقال الكوني "إن هذا المشروع يهدف لخدمة أكثر من ) عبد المغني نوفل.
محافظات غزة، ويعتبر بداية فعلية لمشروع تحسين طرق التخلص من النفايات الصلبة، وفق أفضل 

 الممارسات البيئية".
 55/4/5104األيام، رام هللا، 

 
 17بمعلومات ُمضللة عشية عدوان  مصرد زوّ و كان عمياًل مزدوًجا  إسرائيلي: رأفت الهجان جنرال .55

قال الجنرال في االحتياط، إفرايم لبيد، وهو متقاعد بعد أْن أمضى سنوات : زهير أندراوس - الناصرة
( IsraelDefenseعديدة في الخدمة بشعبة االستخبارات العسكرّية، قال في مقاٍل نشره في موقع )

إّن الجاسوس المصرّي رفعت علي الجمال، الذي عرض التلفزيون المصري قصته في مسلسل )رأفت 
الهجان(، كان عمياًل مزدوًجا، وحمل االسم السري )يتيد(، ومعناها بالعربّية وتد أْو إسفين، زاعًما أّنه 

. وتابع 2102يونيو من العام / قام بنقل معلومات مضللة للمخابرات المصرّية عشية عدوان حزيران
الجنرال لبيد، الذي يعمل اليوم في جامعة بار إيالن كباحث في الشؤون االستخباراتّية إّن الجمال 
كان متورًطا بمخالفات جنائية في مصر، األمر الذي دفع المخابرات المصرّية إلى تقديم عرض ره 

قوم المخابرات بشطب المّلفات الجنائّية مفاده أّنه يعمل لصالح بلده في التجسس، وفي المقابل ت
ضّده، وتابع الجنرال اإلسرائيلّي قائاًل إّن الجّمال وافق على العرض، وبعد ذلك تّم إرساله إلى الدولة 

 العبرّية وهو متنكر ليهودّي ُمهاجر.
 55/4/5104رأي اليوم، لندن، 

 
 بمقاومة الضغوط"العمل اإلسالمي" يرحب بالمصالحة الفلسطينية ويطالب طرفيها  .56

باتفاق غزة بين منظمة التحرير الفلسـطينية وحركـة حمـاس  اإلسالميرحب حزب جبهة العمل : عمان
 على برنامج زمني محدد لتنفيذ المصالحة.

وقال، في تصريح صحفي أمس، "إن التصريحات الصادرة عن الطـرفين حملـت بشـائر بانعقـاد اإلرادة 
 ام وعلى بدء مرحلة جديدة تتعزز فيها الوحدة الوطنية".الفلسطينية على تجاوز مرحلة االنقس

وأضاف إن "نجاح االتفاق مرتبط بالقدرة على مقاومة الضغوط الصهيونية التي عبرت عن استنكارها 
ما المفاوضـات مـع  لهذا االتفاق ووضعت السلطة الفلسطينية أمام خيارين إما المصالحة مع حماس وا 

 ت من آثار".كل ما يترتب على وقف المفاوضا
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وأشــار الحــزب إلــى أن "المصــالحة تتوقــف أيضــا علــى قــدرة النظــام الرســمي العربــي الــذي يعــاني مــن 
الصراعات الداخلية وتآكل الشرعية واالصطفافات اإلقليمية، علـى تـأمين متطلبـات الشـعب الفلسـطيني 

 سيير أعمال السلطة".في حال توقف الواليات المتحدة والغرب عن توفير الموارد المالية الالزمة لت
كما رأى بأنها "ترتبط بقدرة السلطة ومدى توفر اإلرادة لديها لفـك االرتبـاط والتنسـيق األمنـي مـع العـدو 
الممعـــن فـــي مالحقـــة نشـــطاء الشـــعب الفلســـطيني، إذ ال معنـــى للمصـــالحة فـــي ظـــل اســـتمرار التنســـيق 

 األمني وتعقب المقاومين".
كــــذلك علــــى اســــتعداد المــــوقعين عليــــه الحتــــرام إرادة الشــــعب ولفــــت الحــــزب إلــــى أن االتفــــاق "يتوقــــف 

 الفلسطيني عبر انتخابات نزيهة وشفافة وعدم العبث بإرادة الشعب مهما كانت النتائج".
وأكد أنه "لـم يعـد أمـام الشـعب الفلسـطيني وفصـائله المقاومـة إال التوحـد علـى برنـامج وطنـي فلسـطيني 

مشـيرا إلـى أنـه "عنـدها فقـط يـدرك العـدو الصـهيوني وحلفـاؤه  نضالي مقـاوم متمسـك بالثوابـت الوطنيـة،
االستراتيجيون أن القضية الفلسطينية ما زال لها أهلها القادرون على أخذ زمام المبادرة، ويدرك النظام 

 الرسمي العربي أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تظل القضية المركزية لألمة".
 55/4/5104الغد، عّمان، 

 
 يدين التحريض اإلسرائيلي على المسجد األقصى والتنمية زب العدالةحاألردن:  .57

دان أمين عام حزب العدالة والتنمية المهندس فـالح العمـو  حملـة التحـريض المنظمـة : بترا –عمان 
 التي يقودها أعضاء في الكنيست اإلسرائيلي بحق المسجد األقصى المبارك والمصلين فيه.

الخمـيس "ان التصــريحات المسـمومة لنائــب رئـيس الكنيســت  أمــسوقـال العمــو  فـي تصــريح صـحفي 
موشــي فيجلــين ورئيســة لجنــة الداخليــة ميــري ريغــف وعضــو الكنيســت دافيــد تســور ووزيــر المواصــالت 
يسرائيل كاتس تؤكد توحيد خطـاب االحـتالل والمؤسسـة اإلسـرائيلية بجميـع أذرعهـا، للنيـل مـن المسـجد 

زمانًيــا ومكانًيــا بــين المســلمين واليهــود، ومــن ثــم بســط الســيطرة  األقصــى، والمضــي قــدًما نحــو تقســيمه
 اإلسرائيلية عليه كما صرح بذلك مراًرا "موشي فيجلين".

وتدنيســــه  األقصــــىواســــتنكر العمــــو  محــــاوالت مجموعــــات المســــتوطنين المتكــــررة القتحــــام المســــجد 
ـــود اإلســـرائ ـــه، مدعومـــة بأعـــداد كبيـــرة مـــن الجن ـــى المصـــلين في ـــى تحـــرك واالعتـــداء عل ـــا ال يليين، داعي

وصل بالكنيست اإلسرائيلي الدعوة إلى مناقشة بسط السيادة  األمرالمجتمع الدولي لوقفها خاصة وان 
 اإلسرائيلية على المسجد األقصى. 

 55/4/5104، الرأي، عّمان
 



 
 
 

 

 
           44ص                                     1089 العدد:     55/4/5104الجمعة  التاريخ:

  ةهآرتس: األردن يستعين بطائرات إسرائيلية لمراقبة حدود سوري .58
لية إن األردن يســتعين بطــائرات إســرائيلية لزيــادة الرقابــة علــى الحــدود قالــت صــحيفة "هــآرتس" اإلســرائي

 األردنية السورية.
وأشــارت فــي تقريــر نشــرته، الخمــيس، إلــى أن األردن عمــد إلــى هــذه الخطــوة بعــد تصــاعد القلــق مــن 

فـي المعـارك التـي  األسـدانتقال الحرب إلى أراضيه، إثـر سلسـلة مـا وصـفته الصـحيفة بنجاحـات نظـام 
 .األخيرة األشهرت في حدث

وأكـــدت الصـــحيفة بـــأن األردن يخشـــى تركيـــز الجـــي  الســـوري جهـــوده مجـــددا فـــي القتـــال بـــالقرب مـــن 
يتوقعــون عمليــة عســكرية واســعة للنظــام الســوري فــي المنطقــة التــي  األردنيــينالحــدود، الفتــة إلــى أن 

 اندلعت منها شرارة الثورة السورية في سوريا قبل ثالث سنوات تقريبا.
 54/4/5104، لسبيل، عّمانا

 
 لالنتخاباتالمستقلة  األردنية الهيئةب الفلسطينيينعدم وجود بدائل لتمثيل عربي": ل"القدس ا .59

بســـام البـــدارين: بصـــمات رئـــيس الـــديوان الملكـــي األردنـــي الـــدكتور فـــايز طراونـــة الشخصـــية  -عمـــان 
كمـا حصـل تمامـا فـي تركيبـة مجلـس  لالنتخابـاتواضحة المعالم في "تركيبة" الهيئـة المسـتقلة الجديـدة 

 األعيان قبل ذلك.
هي المؤسسة الدسـتورية الوحيـدة التـي ولـدت فـي األردن بعـد الربيـع العربـي وفتـرة  لالنتخاباتالمستقلة 

الحـــراك الشـــعبي باعتبارهـــا مؤسســـة وليـــدة تعـــزز المســـار اإلصـــالحي وتتمتـــع بقـــوة دســـتورية تتـــيح لهـــا 
 في المملكة. باالنتخااإلشراف على مجمل ملفات 

قـــرار ملكـــي مفـــاجئ أطـــاح بمجلـــس الهيئـــة األســـبوع الماضـــي بســـبب فـــتح تحقيـــق قضـــائي ضـــد أحـــد 
األعضاء لكن التشكيل الجديد للمؤسسة والصادر مساء األربعاء ال يوحي بخطوات إصـالحية حقيقيـة 

 تمنح هذه الهيئة حصة فاعلة وصلبة من عملية القرار خالفا للتوقعات.
اســـيون توقعـــوا أن قـــرار إعـــادة تشـــكيل الهيئـــة مســـألة وتركيبتهـــا التـــي تنـــتج بالعـــادة عـــن المراقبـــون السي

مـا بـين رئيسـي الـديوان الملكـي والـوزراء مسـألة أخـرى تمامـا فقـد تـم التجديـد للمحـامي ووزيـر  "توافقات"
العــدل األســبق ريــاض الشــكعة فــي عضــوية مجلــس الهيئــة ممــا كرســه رئيســا للهيئــة بعــدما كــان أصــال 

 سًا لها بالوكالة.رئي
الشكعة أحد البيروقراطيين البارزين من النخب الفلسطينية األصل، والقرار السياسـي كـان واضـحا بـأن 
يتــولى هــذا المنصــب أردنــي يمثــل المكــون الفلســطيني وبســبب عــدم وجــود "بــدائل" حقيقيــة وعــدم وجــود 
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قتـرب مـن الثمـانين مـن من هذه الفئة جلس المنصب بحضن الشكعة وهو محـام مخضـرم ي "جيل ثان"
 عمره ال عالقة له بمسارات اإلصالح السياسي ويعتبر من الحرس الكالسيكي القديم بكل األحوال.

يكشف التجديد للشكعة برأي سياسيين كبار عـن صـعوبة تـوفير وجـوه جديـدة وبديلـة خصوصـا لـبعض 
ــــات  ــــةالفئ ــــا ال زال يعتمــــد االجتماعي ــــي المناصــــب العلي ــــع ف ــــى "المحاصصــــة"  ألن األســــلوب المتب عل

عــن هــذا  لالســتغناءومؤسســات القــرار لــم تطــور بعــد أســلوبا موازيــا يــدفع النظــام والشــعب  االجتماعيــة
 النمط من التمثيل السلبي.

لعضــوية الهيئــة المســتقلة  اســما 50التشــاوري الــذي عقــد بــين قــادة وأركــان الســلطة لتنســيب  االجتمــاع
يقـة وكمـال ناصـر وفـوزي غرايبـة ووزيـر الداخليـة األسـبق أفرز أسماء من بينها محمـد حال لالنتخابات

 مازن الساكت.
لـــه عالقـــة بنـــدرة التنويـــع والخيـــارات  اضـــطرارياومـــن المـــرجح أن التجديـــد للشـــكعة تحديـــدا كـــان خيـــارا 

بشخصية من وزن طاهر المصري هنـا ليسـت أكثـر مـن  االستعانة احتماليةخصوصا بعدما ثبت بان 
 شائعات.

ماسـي السـابق كـان قـد أطـيح بـه بلحظـة مباغتـة حفاظـا علـى القـانون بعـدما تسـجلت مجلس الهيئـة الخ
فــي القضــاء دعــوى ضــد عضــو المجلــس والــوزير األســبق عــاطف بطــو  فــي إطــار نــزاع قضــائي مــع 
محام زميل له قبـل سـبع سـنوات بتهمـة سـوء االئتمـان وبعـض الخبـراء يقولـون إن "الخطـأ" الـذي أطـاح 

 كرر مع الهيئة الجديدة.بمجلس الهيئة يمكن أن يت
قــرار تنحيــة الهيئــة الســابقة كــان مثيــرا للتفــاؤل بســبب دوره فــي تعزيــز هيبــة القــانون لكــن فــي المســتوى 
التنفيــذي وعنــد تشــكيل الهيئــة الجديــدة بــرزت نفــس األدوات واألســاليب فــي التشــكيل كمــا يحصــل فــي 

 باالتجـــاهالتســـويات التـــي تجـــري العـــادة فـــي ســـياق الفروقـــات الواضـــحة بـــين مفـــردة الخطـــاب الملكـــي و 
 المعاكس بين كبار الالعبين التنفيذيين.

 55/4/5104، القدس العربي، لندن

 

 منظمة التحريران و : اغتيال القواسمي كان يهدف إلعاقة االنفتاح بين عمّ المصريطاهر  .61
تــه يســتكمل رئــيس الــوزراء األســبق طــاهر المصــري نشــر سلســلة ذكريا :محمــد خيــر الرواشــدة –عمــان 

 عاما من العمل السياسي المتواصل. 42السياسية عن المواقع التي شغلها على مدى 
فــي حديثــه عـــن خــروج منظمــة التحريـــر  المصــري فـــي حلقــة اليــوم مـــن سلســلة "سياســي يتـــذكر" قــالو 

(، وخــروج المنظمــة الــى تــونس، أراد الملــك تقويــة 2135بعــد أحــداث بيــروت )الفلســطينية مــن لبنــان: "
نــــي، المطالــــب بانعقــــاد المــــؤتمر الــــدولي، لقناعتــــه بأهميــــة المــــؤتمر علــــى طريــــق الحــــل الموقــــف األرد
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تــزامن ذلــك مــع التطــور المهــم فــي العالقــات األردنيــة المصــرية، كــان  السياســي للقضــية الفلســطينية.
 ."الحسين يقوم بزيارة القاهرة، ويلتقي حسني مبارك بشكل شبه شهري

مصر تتالشـى، شـيئا فشـيئا، وبقيـت فـي تطـور مسـتمر، حتـى وبدأت الحواجز بين األردن و وأضاف: "
أننــا، وقبــل االعتــراف الرســمي بعــودة العالقــات األردنيــة المصــرية، كنــا نظــن بــأن العالقــات قائمــة وال 

 داعي لإلعالن عن مثل هذه الخطوة.
و ضــمن هــذا المســاق، فكــر الراحــل الحســين بمبــادرة مــن قبلــه؛ وكــان هــدف الحســين ُمعلنــا للجميــع، فهــ

يريـــــد أن ال تبقـــــى العالقـــــات العربيـــــة متـــــوترة، وغيـــــر متوافقـــــة علـــــى أهميـــــة وأولويـــــة تحريـــــك القضـــــية 
 ."الفلسطينية، خصوصا بعد احتالل بيروت وحصارها

وكانــت رؤيــة الحســين واضــحة بــأن األفضــل هــو اتفــاق الطــرفين األساســيين، وهمــا األردن وأضــاف: "
لهمـا بعـده أن يحصـال علـى موافقـة ودعـم ومباركـة  والمنظمة، للوصول إلـى أسـس التفـاق عـام، يمكـن

فاتفــــاق الطـــرفين األساســــيين هـــو نــــواة التوافـــق العربــــي، علـــى أطــــر الحــــل  دول عربيـــة لهــــذا االتفـــاق.
 وخطواته، فإن توافق األردن والمنظمة فقد يكون من السهل كسب تأييد العرب حول هذه الخطوة.

، كانـت أن يتفـق الطرفـان األردنـي والفلسـطيني علـى فالخطوة األولى، من وجهـة نظـر الراحـل الحسـين
، وهــو مــا يــؤمن دعمــا عربيــا وزخمــا للحــراك السياســي لــدعم القضــية، 545أســس الحــل والقبــول بقــرار 

 فالهدف كان تقوية الجبهة الفلسطينية وتأمين الدعم المطلوب لها.
كاتـه االتصـال المباشـر، الملك الحسين انفتح علـى المنظمـة، وعلـى أبـو عمـار، وصـار يعتمـد فـي تحر 

وكـــل ذلــــك بهــــدف كســــب التأييـــد الفلســــطيني والعربــــي والعــــالمي لعقـــد المــــؤتمر الــــدولي لحــــل القضــــية 
 الفلسطينية.

، وبعد تداعيات خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، بجراح 2134في تلك الفترة، من العام 
وطني الفلسـطيني السـابع عشـر، ويريـد عميقة، كـان عرفـات يبحـث عـن مكـان لعقـد مـؤتمر المجلـس الـ

ال تضــيع المواعيــد الدســتورية، التــي حــددها  يأبــو عمــار مــن ذلــك اإلبقــاء علــى شــرعية المنظمــة، ولكــ
 ."الميثاق الوطني الفلسطيني

وطبعــا، فــي تلــك الفتــرة كــان صــعبا علــى عرفــات أن يجــد أي دولــة عربيــة تــدعم عقــد وتــابع المصــري: 
والجزائر واليمن الجنوبي والسـودان وليبيـا، وهـي الـدول التـي كانـت تسـمى المؤتمر بما في ذلك سورية 

 بدول جبهة الصمود والتصدي، وكانت تمثل معسكر المقاومة في تلك المرحلة.
من حكمة وذكاء الحسين، رحمه هللا، بأنـه الـتقط اللحظـة، وبعـد التشـاور مـع حكومتـه اقتـرح استضـافة 

 الحقا. المؤتمر، على أن تحدد ترتيبات عقده
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ـــى أشـــده داخـــل أجنحـــة المنظمـــة السياســـية، وكـــان التقســـيم ضـــمن  ـــام، كـــان الصـــراع عل ـــك األي فـــي تل
 معسكرين، المعتدلين من جهة مقابل مواقف المتشددين.

في تلك األثناء أعلن الراحل الحسين استعداد األردن النعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني السابعة 
 الملك فد مد يده لفتح صفحة جديدة في العالقات األردنية الفلسطينية. عشرة في عمان، وبذلك يكون

االنتخابــات الداخليـة لقيــادات المنظمــة،  إجـراءالمـؤتمر كــان يشـكل أهميــة للمنظمـة، ألن فيــه اســتحقاق 
فقد كان الصراع داخل المنظمة يؤجج أجواء تلك االنتخابات الداخليـة، ألن القيـادات لـم تكـن متناغمـة 

جمة فــي مواقفهــا، طبعـا كــان عرفــات يريـد أن يقــدم مبــادرة للحسـين، تــرد لــه موقفـه الــداعم لعقــد وال منسـ
مؤتمر المنظمة في عمان، وكان يريد فتح صفحة جديدة بأن يختار لها شخصيات في قيادة المنظمة 
قريبـــة مـــن األردن، لكـــن داخـــل المنظمـــة واجـــه عرفـــات اتجاهـــا آخـــر يتنـــاقض مـــع رغبتـــه وموقفـــه مـــن 

 دن.األر 
فــي تلــك األيــام، وكإشــارة واضــحة علــى حجــم الصــراع، تــم اغتيــال فهــد القواســمي فــي عمــان، وهــو مــن 

 ."الفريق السياسي الراغب في االنفتاح بالعالقة بين المنظمة وعمان
كثير من هذه النشاطات كـان يتوالهـا القصـر، لـم نتـدخل بهـا كحكومـة، ولـم يكـن وأضاف المصري: " 

 يدات منغمسا في هذه التحركات، ولكن كان مطلعًا عليها وتتم بمعرفته.رئيس الحكومة أحمد عب
مـؤتمر المنظمـة واحتمـال لجوئهـا إلـى اسـتعمال  النعقـادوأذكر جيدا كيف أن الموقف السوري الـرافض 

القوة، احتاطت الحكومـة لـه بـأن نشـرت مضـادات للطيـران فـي محـيط المدينـة الرياضـية، مكـان انعقـاد 
طبعا، عقد المؤتمر، ولم يحدث أن حصلت فيه أي مالسنات بين  ي تهور سوري.المؤتمر، تحسبا أل

 ."أصحاب المواقف المضادة داخل المنظمة
عادة وقال المصري: " خالل انعقاد المؤتمر، جرت محاوالت جدية لعقد اجتماعات اردنية فلسطينية، وا 

المــؤتمر الســابع عشــر للمجلــس  بعــد ثالثــة أشــهر مــن عقــد ترســيم حــدود العالقــة الثنائيــة الموضــوعية.
 الوطني الفلسطيني في عمان، كان االعالن رسميا عن االتفاق األردني الفلسطيني.

وقــد كانــت وجهــة نظــر الملــك الحســين بــأن الطــرفين األساســيين فــي القضــية الفلســطينية، همــا األردن 
 حد".والمنظمة، وأن االتفاق إذا نجح فسيكون األردن "قد اصطاد عصفورين بحجر وا

، والــذي كانــت المنظمــة ترفضــه، بينمــا كانــت الواليــات 545األول، التمهيــد للقبــول الفلســطيني بقــرار "
المتحــدة ودول كثيــرة تصــر علــى ضــرورة قبــول القــرار، الــذي ســيؤدي إلــى اعتــراف المنظمــة بإســرائيل، 

حـل السـلمي، وهـو هذه الخطوة كانت باعتقـاد األردن، عربـون النوايـا الحسـنة مـن قبـل المنظمـة تجـاه ال
، األردنـيوالواليات المتحدة مـن الموقـف  أوروباما تريده أميركا وأوروبا، وهذه الخطوة تعني لنا اقتراب 

حيال التسوية، بالتالي دخول المنظمة في العملية السلمية، أما العصفور الثـاني بالنسـبة لـألردن، فهـو 
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فــي االنتخابــات الداخليــة، التــي جــرت فــي . دعــم دور المنظمــة عربيــا لتقــرر باســم الشــعب الفلســطيني
ـــل، وهـــو فـــي موقعـــه، أصـــبحت  ـــذي اغتي ـــة للمنظمـــة، وانتخـــب فيهـــا فهـــد القواســـمي، ال ـــة المركزي اللجن

، وهـو مـا 545المحادثات بين عمان والمنظمة متقدمة جـدا، فيمـا يتعلـق بـاالعتراف الفلسـطيني بقـرار 
كانــت فــي طريقهــا للتربــع علــى عــر  صــناعة ســاعد بانفتــاح المنظمــة علــى الواليــات المتحــدة، التــي 

 ."القرار
 55/4/5104الغد، عّمان، 

 
 لهنية: تركيا ستقدم مساعدات للضفة وغزة دعًما للمصالحة أوغلو .60

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بالده ستقدم مساعدات إنسانية للضفة : الرأي –غزة 
 المصالحة الموقع أمس.الغربية وقطاع غزة لتسهيل تنفيذ اتفاق 

وأكد أوغلو خالل اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء إسماعيل هنية معه صباح الخميس، دعم تركيا 
وشدد أنه سيجري اتصاالت دبلوماسية مع وزراء  التام للمصالحة الوطنية بين حركتي حماس وفتح.

 ودعم المصالحة.خارجية عدة دول بما فيهم واشنطن، لدعوتهم للتجاوب مع هذه الخطوة 
ووجه أوغلو دعوة لرئيس الوزراء لزيارة تركيا، عاًدا إنجاز اتفاق المصالحة بمثابة أكبر خطوة يقدمها 

وأشار إلى أن وزارة الخارجية التركية احتفلت بالطفل الفلسطيني وذلك في عيد  الفلسطينيون لقضيتهم.
 ضية الفلسطينية.الطفل التركي أمس، تأكيًدا على وقوفها الدائم بجانب الق

 54/4/5104وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 
 يبارك اتفاق المصالحة ويؤكد دعم الدوحة الكامل له قطرأمير  .62

بارك أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع : قدس برس - غزة
مصالحة في غزة، مؤكًدا دعمه الكامل أمس بين حركة "حماس" ووفد منظمة التحرير الفلسطينية لل

 لالتفاق.
هنية اطلع،  إسماعيلوأوضح بيان لمجلس الوزراء في غزة أن رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة 

وطالب  دولة قطر على تفاصيل اتفاق المصالحة. أمير(، وخالل اتصال هاتفي 54/4الخميس )
وأكد  ماية االتفاق ودعم المصالحة المجتمعية".هنية الشيخ تميم بتوفير "شبكة أمان سياسي ومالي لح

 دولة قطر بارك االتفاق وأكد دعم دولة قطر الكامل لالتفاق. أمير أنالبيان 
 54/4/5104قدس برس، 
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 التونسي لهنية: سنوفر مظلة سياسية التفاق المصالحة الفلسطينية الرئيس .63
ير مظلة سياسية التفاق المصالحة الجمهورية التونسية استعدادها لتوف : أعلنتقدس برس -غزة 

 ( في غزة.58/4الفلسطينية الذي وقع األربعاء )
( 54/4الخميس ) أجريجاء ذلك على لسان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي الذي 

هنية حيث هنأه فيه بانجاز اتفاق  إسماعيلاتصاال هاتفيا مع رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة 
لهنية خالل االتصال  أكديان لمجلس الوزراء الفلسطيني؛ فإن الرئيس التونسي وبحسب ب المصالحة.

بلده ستساهم في توفير مظلة سياسية لالتفاق الذي اعتبره "انجازا للشعب الفلسطيني ولكل محبي  أن
 فلسطين". بحسب الرئيس المرزوقي.

 54/4/5104قدس برس، 
 
 المصالحة الفلسطينية بتوفير الدعم الالزم إلنجاحالعربي يطالب  نبيل .64

جدد األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي التأكيد : وكاالت –نفوذ البكري  - لحياة الجديدةا
 على دعم الجامعة التام للرئيس محمود عباس في مواجهة ما يتعرض له من ضغوط إسرائيلية.

ة المعنية بتوفير جميع الدعم الالزم وطالب العربي في بيان صحفي، جميع األطراف الدولية واإلقليمي
 إلنجاح جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأعلن العربي عن ترحيبه الشديد بإعالن اتفاق غزة للمصالحة، الذي "يأتي تنفيذا التفاق القاهرة في 
االتفاق ، وما تبعه من تفاهمات في الدوحة". وتمنى أن يتم االلتزام بتطبيق ما جرى 5022أيار  4

وقال البيان: "يهنئ األمين العام نبيل العربي،  عليه في غزة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه.
الشعب الفلسطيني وجميع القيادات الفلسطينية وقيادات حركتي فتح وحماس بهذا اإلنجاز الذي من 

واالستحقاقات الكبرى  شأنه أن يعزز الموقف الفلسطيني ووحدة القرار الوطني إزاء التحديات الخطيرة
وأشار البيان إلى أن  التي تواجه مستقبل القضية الفلسطينية وفي هذه المرحلة الحرجة بالذات".

األمين العام أجرى اتصاال هاتفيا مع الرئيس عباس تناوال فيه نتائج اجتماعات غزة، وما أسفرت عنه 
 طينية.من نتائج إيجابية وتفاهمات لتحقيق المصالحة الوطنية الفلس

 55/4/5104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 في تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني لإلسهاماستعدادها تبدي  تركيا .65

، ةاتفاق المصالحة الفلسطينيبرحبت وزارة الخارجية التركية : وكاالت –نفوذ البكري  - لحياة الجديدةا
فاق الوطني الفلسطيني. وقالت معلنة استعدادها للمساهمة في أية جهود من شأنها تحقيق الو 
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الخارجية التركية في بيان صحفي: "ال مناص من وحدة الصف الفلسطيني إلقامة سالم عادل 
 إلى االلتزام بالعملية السلمية. اإلسرائيليوشامل في المنطقة"، داعية الجانب 

ديدة من وأضاف البيان: إن "االتفاق الذي جرى بين حماس وفتح في قطاع غزة يدشن لمرحلة ج
المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تفضي في النهاية إلى 

 حكومة وحدة". إلىتشكيل 
وعبرت الوزارة عن أملها بأن "يمهد اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى إقامة حكومة تحتضن جميع 

مة انتخابات ديمقراطية بحلول نهاية العام القوى الفلسطينية من دون استثناء وأن يؤسس األرضية إلقا
 الجاري".

 55/4/5104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 خطوة في المسار الصحيحتفاق المصالحة الفلسطينية االخليجي:  التعاونمجلس  .66

اللطيف بن راشد الزياني، أمس،  رّحب األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد: آي( بي )يو
 الذي ُوّقع بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتصين. باتفاق المصالحة

وعّبر الزياني في بيان عن ثقته بأن إنهاء االنقسام بين األشقاء الفلسطينيين يعد خطوة في المسار 
الصحيح لتحقيق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأشار إلى أن المصالحة تعّزز الموقف 

المواقف الثابتة لدول المجلس بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في مفاوضات السالم، مؤكدًا 
 الفلسطيني. 

 55/4/5104الخليج، الشارقة، 
 
 ترحب باتفاق المصالحة الفلسطينية البحرين .67

. وقال ةاتفاق المصالحة الفلسطينيبرحبت مملكة البحرين : وكاالت –نفوذ البكري  - لحياة الجديدةا
: إن مملكة البحرين تعرب عن أملها بأن يسهم االتفاق الذي تم بيان صادر عن الخارجية البحرينية

التوصل إليه في إنهاء حالة االنقسام ويساعد على نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة 
غير منقوصة أسوة بغيره من شعوب العالم وفي مقدمتها التوصل إلى حل نهائي مبني على الشرعية 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الدولية، وقرارات األمم ال متحدة ومبادرة السالم العربية وا 
 القدس الشرقية.

كما أعلن البيان عن تضامن البحرين ودعمها الكامل لتطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في كل 
ق غزة وأشاد البيان باتفا خطواته وجهوده المستمرة نحو تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة.
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للمصالحة، مضيفا: هذا انجاز تاريخي وتم بفضل حكمة القيادة الفلسطينية التي أنهت سنوات من 
 االنقسام في البيت الفلسطيني.

 55/4/5104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 المسؤولية إذا رفضت المصالحة "إسرائيل"يدعو عباس لالستقالة وتحميل  المسفرالكاتب  .68

شكك أستاذ العلوم السياسية في الجامعة القطرية الدكتور محمد المسفر في : قدس برس -اسطنبول 
جدية السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" على المضي قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة، كما تم إعالن 

( في قطاع غزة، وأشار إلى أن "فتح" ومعها السلطة لن تستطيع الوقوف أمام 58/4) األربعاءذلك 
 ئيلي واألمريكي الذي تم التعبير عنه رسميا بعد إعالن المصالحة.الفيتو اإلسرا

المسفر في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، الرئيس محمود عباس إلى االستقالة وحل السلطة  ودعا
ووضع إسرائيل أمام مسؤولياها كدولة محتلة، وقال: "أعتقد أن الحل األفضل بالنسبة للرئيس محمود 

المصالحة أن يستقيل ويحل السلطة ويضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كدولة عباس إذا كان جادا في 
احتالل، ألنه ليس مقبوال أن تأخذ السلطة المساعدات المالية لحماية إسرائيل، بينما يمكن الحصول 
على ذات المساعدات باعتبار أن إسرائيل دولة احتالل، وعليها وقتها أن تواجه الشعب الفلسطيني 

 واسطة".مباشرة دون 
 54/4/5104قدس برس، 

 
 فلسطين الدولي لإلعالم في إسطنبول يختتم أعمالهمنتدى  .69

بعد يومين من النقا ، خلص المشاركون بمنتدى فلسطين الدولي : عاطف دغلس -إسطنبول 
إلى ضرورة دعم اإلعالم الفلسطيني وتمكينه بما يعززه  -الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية-لإلعالم 
سقاط الخطط المطروحة على أرض الواقع. من خدمة  قضيته، وا 

جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد اإلعالميين  ،سياسيون وا عالميون وفنانون منودان المشاركون 
العاملين في فلسطين ومؤسساتهم، ودعوا لالنتباه للمخاطر التي يحيكها االحتالل ضد القضية 

وتهويد األقصى واالستيطان وتذويب حق الالجئين  الفلسطينية وال سيما ما يتعلق منها باألسرى
  بالعودة.

العملية التي تخدم اإلعالم والشعب الفلسطيني معا،  واالستراتيجياتودعا المنتدى لوضع الخطط 
يجاد قنوات متخصصة بلغات متعددة إلشراك اآلخرين  وطالب باالهتمام بتطوير اإلنتاج الصحفي وا 

 في معاناة الفلسطينيين.
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المنتدى إطالق جائزة فلسطين اإلعالمية الدولية وتأسيس مركز متخصص يقوم بنشر األفالم  وأعلن
نشاء صندوق خاص لدعم الكفاءات اإلعالمية الشابة المبدعة بهدف  واألعمال اإلعالمية والفنية، وا 

 تشجيعها لخدمة القضية الفلسطينية.
نعقاد منتدى بهذا الحجم بمشاركة أكثر وفي حديث للجزيرة نت، رأى إعالميون وسياسيون أن مجرد ا

 إعالميا من مختلف األقطار يصب في اتجاه تعزيز التواصل بما يخدم القضية الفلسطينية. 420من 
 55/4/5104الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 القيام بتسويات إلىوالفلسطينيين  اإلسرائيليينكيري يدعو القادة  .71

جون كيري الخميس القادة الفلسطينيين  ركياألميحث وزير الخارجية : )أ ف ب( -واشنطن 
تعليق مفاوضات  إسرائيل إعالنعلى القيام بتسويات، وذلك بعد بضع ساعات من  واإلسرائيليين

 السالم مع السلطة الفلسطينية.
للتقدم، لكن يتعين على القادة  إمكانيةال تزال هناك "الصحافيين  أمام األميركيوقال وزير الخارجية 

لم يرغبوا في القيام بالتسويات الضرورية، فسيصبح ذلك  إذا… بتسويات من اجل ذلكيقوموا  أن
 ."صعبا جدا

عن آمالنا وتعهدنا بمحاولة  أبدالن نتخلى "لقائه نظيره النروجي بورغ بريندي  أثناءوقال كيري 
ستوى بالغ السالم. ونعتقد انه السبيل الوحيد لكن في الوقت الراهن الوضع بلغ حقيقة م إلىالتوصل 

 .أيديهم"بين  "األمر وأضاف ."اتخاذ قرارات أنفسهمالصعوبة وعلى القادة 
القيام " أن إعالميجنيفير بساكي من جهتها خالل لقاء  األميركيةواعتبرت المتحدثة باسم الخارجية 

ول لكنها رفضت الق النزاع. أطراف"بالخيارات الضرورية للتقدم على درب السالم كان دائما من شأن 
 أنالعملية يجب "وان  "حدثت لحظات تقدم وتراجع أنسبق "المفاوضات انتهت، مالحظة انه  إن

 ."تستمر
 55/4/5104رأي اليوم، لندن، 

 
 أمريكي يهدد بقطع المعونات إذا شكلت حكومة وحدة وطنية فلسطينية مسؤول .70

سيكون عليها إعادة النظر في األمريكية اليوم الخميس إن الواليات المتحدة  باإلدارةقال مسؤول كبير 
 مساعدتها للفلسطينيين إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح حكومة مع حركة

  حماس.
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تلتزم بال غموض  أنطالبا عدم نشر اسمه "أي حكومة فلسطينية يجب  "رويترز"وقال المسؤول لـ
االتفاقات السابقة وااللتزامات بين الطرفين" في وقبول  إسرائيلوبوضوح بنبذ العنف واالعتراف بدولة 

 الفلسطينية. اإلسرائيليةالمحادثات 
وقال المسؤول "إذ شكلت حكومة فلسطينية جديدة فسنقيمها اعتمادا على التزامها بالشروط الموضحة 

وقال  أعاله وسياساتها وتصرفاتها وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون األمريكي."
"كنا واضحين  وأضافالذي "نتابع التقارير عن جهود المصالحة الفلسطينية."  األمريكيلمسؤول ا

تسترشد بها أي حكومة فلسطينية حتى تقوم بدور بناء في تحقيق  أنالتي يتعين  المبادئبشأن 
 السالم وبناء دولة فلسطينية مستقلة".

 54/4/5104، 49عرب 
 
 ويؤكد أن األولوية هي مواصلة المفاوضات الفلسطينيةاالتحاد األوروبي يرحب بالمصالحة  .72

 أن إلىرحب االتحاد األوروبي أمس بالمصالحة الفلسطينية لكنه لفت  :)ا ف ب( - بروكسل
هي مواصلة مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. وقال متحدث باسم الجهاز  األولوية

لمصالحة )الفلسطينية( خطوة مهمة نحو حل الدولتين، فان كانت ا إذاالدبلوماسي لالتحاد األوروبي "
 تبقى مواصلة المحادثات" بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.   األولوية

 55/4/5104الغد، عمان، 
 
 المتحدة تدعم المصالحة الفلسطينية شرط احترامها االلتزامات السابقة األمم .73

تحترم االلتزامات السابقة  أنالفلسطينية بشرط  تدعم المصالحة أنهاالمتحدة الخميس  األممأعلنت 
 ونبذ العنف. بإسرائيلالتي قطعتها منظمة التحرير الفلسطينية لجهة االعتراف 

روبرت سيري في رام هللا بالضفة  األوسطالمتحدة لعملية السالم في الشرق  األمموالتقى منسق 
ياهتباحث الغربية المحتلة الخميس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لل في اتفاق المصالحة الذي تم  وا 

 بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية. األربعاء إليهالتوصل 
الفلسطيني بشأن الوحدة سيتم تطبيقه  -وخالل اللقاء تلقى سيري "الضمانة بأن هذا االتفاق الفلسطيني

ية"، كما جاء في بيان لمكتب الرئيس )عباس( وعلى قاعدة التزامات منظمة التحرير الفلسطين بإشراف
 ممي.المنسق األ
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، ونبذ بإسرائيلهذه االلتزامات تتضمن االعتراف  أن"الرئيس عباس شدد على  أنوأضاف البيان 
كما تعهد عباس، بحسب البيان، "مواصلة التزامه لمصلحة  العنف، وااللتزام باالتفاقات السابقة".

 ".مفاوضات السالم والكفاح الشعبي غير المسلح
باعتبارها  األسسالمتحدة تواصل دعم الوحدة )الفلسطينية( على هذه  األمم" أنسيري  أكدمن جهته 

ودعا سيري،  توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية شرعية". إلعادةالسبيل الوحيد 
على مناخ مالئم تؤثر سلبا  أن"االمتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها  إلى األطرافبحسب البيان، كل 

 لمواصلة مفاوضات جدية".
 55/4/5104الحياة، لندن، 

 
 الخارجية الروسي يبدي استغرابه من الموقف األمريكي من اتفاق المصالحة الفلسطينية وزير .74

 "اإلحباط"الخميس،  أمساستغرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف،  القدس العربي: -غزة 
 ة بسبب المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين.الذي أصاب الواليات المتحد

فإن أي اتفاق يتم "وعّبر الفروف عن اقتناع بالده بأنه من دون استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، 
سرائيل، لن يكون مستداما وفي حال تنفيذ االتفاق فإن "، مضيفًا أنه "التوصل إليه بين فلسطين وا 

 ."من العمل بشكل أكثر فعالية ومسؤولية في المفاوضات مع اإلسرائيليينالوفد الفلسطيني سيتمكن 
المتحدثة باسم وزارة وكانت  ."ال أعتقد أن وفدًا فلسطينيًا موحدًا سيكون مخالفًا لمصالح إسرائيل"وقال 

 أمل"خيبة "الواليات المتحدة تشعر في آن واحد بـ أن أعلنتجنيفر بساكي  األمريكيةالخارجية 
 .اإلعالنهذا  إزاء "قلقال"وبـ

 55/4/5104القدس العربي، لندن، 
 
 للعمل مع حكومة وحدة فلسطينية بشروط استعدادها تبديفرنسا  .75

باريس مستعدة للعمل مع حكومة وحدة  أنأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس : )ا ف ب( - باريس
 رائيل.العنف ودعمت عملية السالم مع إس إلىرفضت اللجوء  إذافلسطينية 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال خالل مؤتمر صحفي "لطالما دعمت فرنسا 
 األراضيالمصالحة الفلسطينية تحت سلطة الرئيس )محمود( عباس وتنظيم انتخابات في 

 "باريس مستعدة للعمل مع حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية فور رفضها أن وأضافالفلسطينية". 
 العنف" و"التزامها بعملية السالم" وبكافة االتفاقيات المبرمة وخاصة مع إسرائيل. إلىاللجوء 
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حالة االنقسام وتشكيل حكومة "توافق وطني" برئاسة  إنهاءوكان نادال يرد على إعالن الفلسطينيين 
وحركة ، بعد توقيع اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية أسابيععباس خالل خمسة 

تركز اليوم على مواصلة  أن"كافة الجهود يجب  أنوأكد نادال  حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
 أطلقتالتي  واإلسرائيليينعملية السالم ونجاحها"، في وقت تتعثر فيه المحادثات بين الفلسطينيين 

 يوليو الماضي برعاية أميركية./ في تموز
 55/4/5104الغد، عمان، 

 
 استمر لزمن طويل فلسطينياً  يداوي جرحاً اق المصالحة الفلسطينية : اتفإيطاليا .76

قالت وزيرة خارجية ايطاليا، فيديريكا موغاريني إن اتفاق : وكاالت –نفوذ البكري  - لحياة الجديدةا
"إن  وأضافت هو حوار إيجابي يداوي جرحا فلسطينيا استمر لزمن طويل.  ةالمصالحة الفلسطيني

النتخابات ديمقراطية بين الفلسطينيين وان الحكومة الجديدة عليها احترام المصالحة تضع أسسا 
 االتفاقات وخاصة االعتراف بإسرائيل". 

تتالءم مع  أنبل يجب  إسرائيلالمصالحة كبديل عن المفاوضات مع  إلىوقالت "إنه ال يمكن النظر 
 الناتج عن المفاوضات". يكون هو الحل أنألن الحل الوحيد الذي يمكن  إسرائيلالمفاوضات مع 

تقوم الحكومة القادمة بتلبية دعوة االعتراف بإسرائيل واحترام  أنوعبرت موغاريني عن أملها في 
األميركية  اإلدارةبتلبية دعوات  اإلسرائيليةاالتفاقات الخاصة بعملية السالم، وأن تقوم الحكومة 

 االستمرار بالتفاوض. األوروبيواالتحاد 
 55/4/5104، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 في احتفال بيومها الوطني في غزة 0817تدعم حدود  هولندا .77

قالت السفيرة الهولندية لدى فلسطين بيرخيتا تازالر إن حدود دولة فلسطين هي حدود : الحياة -غزة 
 في جمعية "يوم ملك هولندا"، معربة عن سعادتها بتنظيم أول احتفال بـ2102الرابع من حزيران عام 

الهولنديين، ومدير عمليات  الدبلوماسيينالشبان المسيحية في مدينة غزة أمس بحضور عدد من 
أفتخر باالحتفال بيومنا الوطني في كل من رام هللا "وقالت تازالر في كلمتها:  ونروا روبرت تيرنر.األ

، 2102م وغزة. غزة التي هي جزء ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وحدودها حدود عا
عامًا على إقامة  50العام الحالي يصادف مرور ". وأشارت إلى أن "وعاصمتها القدس الشرقية

 ."العالقة الثنائية بين هولندا والسلطة الفلسطينية
 55/4/5104الحياة، لندن، 
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 الفلسطينية اتفاق المصالحة تنتقدان واشنطن بوستو  ندبندنتاإل  صحيفتا .78

غربية باتفاق المصالحة الفلسطينية وتداعيات ذلك على محادثات اهتمت بعض الصحف ال: وكاالت
 سالم الشرق األوسط.

ففي صحيفة إندبندنت البريطانية كتب مراسلها بالقدس بن لينفيلد أن اتفاق المصالحة بين حركة 
 حماس وحركة )فتح( يزيد الشكوك في محادثات السالم مع إسرائيل.

ي تنفيذ االتفاق األخير، منوهين بأن اتفاقات مماثلة وضعت وأشار الكاتب إلى تشكيك المحللين ف
على الرف وسط خالفات مستمرة حول تقاسم السلطة والنهج تجاه إسرائيل، التي ردت على االتفاق 

 بشّن غارة جوية في شمال قطاع غزة، أصيب إثرها أربعة أشخاص، بحسب مصادر طبية.
جديد في هذا الوقت جاء لتعزيز موقفها السياسي بعد  ويرى لينفيلد أن اهتمام حماس باتفاق مصالحة

 أن فقدت حليفها الرئيسي في مصر عندما ُأطيح بحكومة اإلخوان المسلمين.
وأشار الكاتب إلى رأي بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اختار االتفاق بسبب اإلحباط من 

لحة يمكن أن يؤدي إلى وقف المفاوضات الموقف اإلسرائيلي في المفاوضات، وقال إن اتفاق المصا
سرائيل، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان صراحة  بين السلطة الوطنية وا 

 في تصريح له.
 

 عقبة خطيرة
وفي االتجاه نفسه، سارت صحيفة واشنطن بوست األميركية قائلة إن اتفاق المصالحة المفاجئ بين 

ن يهدد محادثات سالم الشرق األوسط، وهو ما حدث بالفعل عندما سارعت فتح وحماس يمكن أ
إسرائيل بإدانة االتفاق وألغت جلسة مفاوضات مع ممثلي السلطة الفلسطينية كانت مقررة مساء 

 أمس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الواليات المتحدة، التي يبدو أنها ُأخذت على حين غرة، اعتبرت هذا 

ال، وعقبة خطيرة أمام محادثات السالم المستمرة منذ تسعة أشهر، والتي بذل فيها التطور مخيبا لآلم
 وزير خارجيتها جون كيري جهدا دبلوماسيا كبيرا.

 54/4/5104، الدوحة، تالجزيرة. ن
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 تفاؤل فلسطيني بصمود مصالحة فتح وحماس .79
 عدنان أبو عامر

ي عقب التوقيع على اتفاق المصالحة بين نيسان/أبريل الجار  58عّمت الفرحة غّزة بعد ظهر يوم 
حركتصي فتح وحماس، وقد أمل الفلسطينّيون أن يختلف هذا االتفاق عن سابقصيه: اتفاق القاهرة في 

 .5025واتفاق الدوحة في شباط/فبراير  5001شباط/فبراير 
معتقلين من  ومما زاد من أجواء التفاؤل، جملة مؤشرات ميدانّية لعّل أبرزها إفراج حماس عن عشرة

 فتح مّتهمين بارتكاب مخالفات أمنّية، وذلك لتعزيز جهود المصالحة.
 

 أجواء التفاؤل
نيسان/أبريل برئاسة مسؤول  55وكان وفد قيادي من منظمة التحرير الفلسطينّية قد وصل غّزة مساء 

احثات ملف المصالحة في فتح عزام األحمد وعضوّية عدد من القيادات الفلسطينّية. وكانت مب
 مكوكّية مع حماس بقيادة رئيس حكومة غّزة إسماعيل هنّية.

وقال قيادي في حماس في غّزة "للمونيتور" إن "ما سّرع المصالحة هو وصول األوضاع المعيشّية في 
غّزة مرحلة غير مسبوقة من المعاناة، وعدم وجود ضوء في نهاية نفق العالقة المتأزمة مع مصر"، 

كة تأمل أن تكون المصالحة مع فتح بوابة لعودة العالقات الجّيدة مع القاهرة، أو مشيرًا إلى أن "الحر 
 على األقل وقف حالة التوّتر السائدة".

أضاف القيادي الذي شارك في المصالحة والذي فّضل عدم الكشف عن هوّيته، أن "رغبة حماس 
لة اإلقليمّية والدولّية التي تعانيها التي ال تخفيها من إنجاز المصالحة مع فتح، تتمّثل بفّك حالة العز 

والمالحقة  5028منذ إسقاط ]الرئيس المصري المعزول محمد  مرسي في مصر في تموز/يوليو 
اإلقليمّية لإلخوان المسلمين، ما يسهم بإيجاد فرص أكثر لتعزيز شرعيتها في الساحة الدولّية، وتسهيل 

مصالحة ستتزامن مع اإلفراج عن معتقلي الحركة في فعالياتها الجماهيرّية في الضفة الغربّية. فال
 سجون السلطة".

وسماح مصر بانتقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوق إلى غّزة في 
نيسان/أبريل الجاري، شّكل مفاجأة من العيار الثقيل للحركة. ومشاركته في المصالحة شّكلت  52

اء االنقسام فورًا، والعمل على تحديد موعد االنتخابات، وتشكيل الحكومة دفعًا كبيرًا في اتجاه إنه
 الموّحدة.
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وعلم "للمونيتور" أن من بين الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا لتحقيق المصالحة هذه المّرة، نائب 
ي الدكتور ناصر الشاعر، وهو أحد وجوه حماس المعتدلين ف 5000رئيس الحكومة العاشرة في العام 

 الضفة الغربّية ويقيم عالقات وثيقة مع الرئيس محمود عباس.
في الوقت نفسه، يبدو القيادي السابق في حركة فتح محمد دحالن خصم عباس وحماس معًا، 
الغائب الحاضر في ملف المصالحة. وكان مفاجئًا إعالن حماس أنها ألقت القبض على خلّية 

يسان/أبريل الجاري على إسرائيل، لتخريب جهود ن 52عسكرّية تابعة له، أطلقت صواريخ في 
 المصالحة ودفع إسرائيل إلى التصعيد ضّد غّزة.

 55وكان "المونيتور" قد حضر جزءًا من مباحثات المصالحة التي بدأت مساء الثالثاء في 
منه. فسأل أحد أعضاء وفد منظمة التحرير  58نيسان/أبريل الجاري وامتدت حتى فجر األربعاء 

قدم من الضفة عن اختالف هذه المصالحة عن سابقاتها. فأجاب مفّضاًل عدم الكشف عن الذي 
ال فإن البدائل ستكون كارثّية على كل  هوّيته، "أتينا من الضفة لضرورة التوّصل إلى هذا االتفاق، وا 

قد الفلسطينّيين، بمن فيهم فتح وحماس". وأشار إلى "اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير سيع
نيسان/أبريل الجاري، ويعلن فيه إجراء االنتخابات العامة في الضفة من دون غّزة، إذا لم يتم  50في 

 إنجاز المصالحة مع حماس".
تابع "أبو مازن أرسلنا إلى غّزة وهو جاد بتوّجهاته هذه المّرة لتحقيق المصالحة. فهو ينوي فعاًل إعادة 

ين التشريعي والوطني". أضاف أن أبو مازن ترتيب المؤسسات الدستورّية بما فيها ال رئاسة والمجلسص
"يريد إنهاء عهده السياسي وقد اتفق الفلسطينّيون بين بعضهم البعض، ألنه قد ينسحب من المشهد 
السياسي قبل نهاية العام الجاري. وقيادة حماس اقتنعت أنه في أزمة حقيقّية مع إسرائيل، وال تريد 

 في المواجهة المصيرّية". الظهور وكأنها تتخلى عنه
 

 عباس ومشعل
وكشفت كواليس مباحثات المصالحة في غّزة عن ترتيب لزيارة يقوم بها عّباس للدوحة بهدف لقاء 
رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في خالل األيام القليلة المقبلة، لمناقشة ملفات عديدة 

 الحة.أبرزها ما تّم التوصل إليه في خالل لقاءات المص
وقد علم "المونيتور" من بعض كواليس اللقاءات المباشرة بين وفدصي فتح وحماس في منزل هنّية، أن 
مشعل وعباس اطلعا أواًل بأّول على سيرها عبر خط هاتفي ساخن كان مفتوحًا بين غّزة والدوحة ورام 

مؤتمرهما الصحافي بعد  هللا.  وقد تّم أخذ موافقتهما بصورة تفصيلّية قبل خروج هنّية واألحمد في
 نيسان/أبريل الجاري. 58ظهر األربعاء 
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ومن األروقة المغلقة لمباحثات المصالحة، قال مسؤول مصري وهو أحد المشرفين على ملف 
أبي مرزوق إلى غّزة ساهم بإنجاحها. أضاف المسؤول الذي  إن وصولالمصالحة لـ"المونيتور"، 

زوق تأثيرًا ملموسًا على قيادة حماس، كونه من أصول فّضل عدم الكشف عن هوّيته أن ألبي مر 
غزاوّية ويملك عالقات شخصّية تاريخّية مع معظم قيادييها الذين ينظرون إليه على أنه نائب الشيخ 
أحمد ياسين مؤسس الحركة في تسعينيات القرن الماضي، فضاًل عن كونه يمّثل قيادة حماس في 

 جاز المصالحة.الخارج ويتفق مع مشعل على ضرورة إن
ومما ساهم في إنجاح المصالحة، الضغوط الشعبّية التي مارسها المجتمع المدني على فتح وحماس، 
ين الوطني والتشريعي والرئاسة  ومطالبته بتذليل العقبات التي تحول دون إجراء انتخابات المجلسص

  كأساس لتوحيد المؤسسات الوطنّية.
صالحة بعد ساعات فقط من بدء المباحثات، ألن معظم القضايا وجاء التوقيع سريعًا على اتفاق الم

متّفق عليها مسبقًا وهي ليست بحاجة إلى المزيد من النقاشات، ال سّيما تحديد مواعيد االنتخابات 
كافة بعد سّتة أشهر من تشكيل الحكومة أو تخويل الرئيس بالتشاور مع الفصائل لتحديدها. إلى ذلك 

بمعالجة قضايا الحريات العامة والمعتقلين السياسّيين وعمل المجلس  ستكّلف حكومة التوافق
 التشريعي والمصالحة المجتمعّية.

لكن "المونيتور" الحظ أن البيان النهائي التفاق المصالحة الذي تاله هنّية في المؤتمر الصحافي 
 وهي سالح كتائب عز ووّقع عليه جميع القادة الفلسطينّيين، خال من القضّية الخالفّية األكبر أال

الدين القّسام. وعلم من داخل غرف المفاوضات رغبة الجانبصين بعدم وضعها عائقًا في طريق إنجاز 
 المصالحة، وقد اتفقا على تجاوزها خشية من تفجير المباحثات.

س، ويبقى أنه وعلى الرغم من تفاؤل الفلسطينّيين بإمكانّية نجاح المصالحة هذه المّرة بين فتح وحما
إال أنهم يرغبون باالنتقال من مرحلة التوقيع إلى التطبيق فالشيطان يكمن في التفاصيل. وهنا 

 يضعون أيديهم على قلوبهم خوفًا وقلقًا!
54/4/5104المونيتور،   

 
 عن المصالحة الجديدة وما بعدها وبديلها .81

 ياسر الزعاترة
ن أن يعني ذلك أن كل شيء سيمضي ألن طرفيها مأزومان، كان ال بد من إتمام المصالحة، من دو 

 في االتجاه المطلوب.
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نقول ذلك، أوال ألن شياطين كثيرة ستبقى كامنة في التفاصيل، وقد تُفجر الموقف الحقا، وثانيا ألن 
الظروف التي دفعت الطرفين إلى التوقيع قد تتغير، فيأخذ أحدهما أو كالهما في التلكؤ الحقا ووضع 

 ه التشدد في التفاصيل على نحو يفضي إلى تفجير الموقف من جديد.العصي في الدواليب، وأقل
حماس تعي  مأزق الحصار المشدد الذي تفرضه مصر بنظامها الجديد على القطاع، وتعي  أزمة 
االستهداف من قبل السلطة في الضفة الغربية، بينما تعي  فتح والسلطة أزمة فشل المفاوضات، 

طرته على فرعها في القطاع على نحو يهّم  قيادتها في فضال عن مساعي دحالن لتأكيد سي
 الضفة.

هذه الظروف ليست ثابتة، وتتبعها المواقف التي قد تتغير بفعل الضغوط، خاصة مواقف قيادة 
 السلطة.

لكن األهم أن التفاصيل في ملف المصالحة كثيرة، لسبب بسيط يتعلق بالخيارات السياسية والنضالية 
ن لم لكل طرف. ففي حين ت رى حماس أن المقاومة هي الخيار اإلستراتيجي للشعب الفلسطيني، وا 

لها بسبب عجز القطاع عن إطالق مواجهة مع االحتالل وحده في ظل خلل  يكن بوسعها أن تفعِّ
كامل لميزان القوى، فهو المحاصر برا وبحرا وجوا )يمكنه رد العدوان ببسالة كما فعل من قبل(، فإن 

ذا تركها لبعض الوقت بسبب المواقف الصهيونية، الطرف اآلخر ال ز  ال يعّول على المفاوضات، وا 
نما التوجه إلى المؤسسات الدولية التي يعلم الجميع أنها لن تعيد  فإن بديله ليس المقاومة، وا 
للفلسطينيين حقوقهم، حتى لو اعترفت بها، مع أنها تعترف بها أصال، من دون أن يؤدي ذلك إلى 

 إعادتها.
نود العامة في اتفاق المصالحة تبدو جيدة، أقله من وجهة نظر أصحابها، لكنها تتناقض مع الحرد الب

السياسي الذي يمارسه محمود عباس منذ أيام، وتلويحه وآخرين بحلِّ السلطة، إذ كيف يلوحون بحل 
ها، سلطة يعلم الجميع أنها مصممة لخدمة االحتالل، بينما جوهر المصالحة هو تشكيل حكومة ل

وانتخابات رئاسية وتشريعية أيضا، بما يعني تكريسا لوضعها كدولة تحت االحتالل الذي يتحكم بكل 
 مفرداتها، بل وصل بها الحال إلى أن عقدت معه اتفاقيات طويلة المدى مثل اتفاقي المياه والغاز؟

ذا قلنا إنها هل ستغير الحكومة الجديدة من برنامج السلطة؟ وأين برنامج حماس من تلك الحكوم ة؟ وا 
إدارية وليست سياسية، فما الذي يضمن لنا أن تذهب قيادة السلطة والمنظمة التي ستنتخب الحقا في 

 اتجاه آخر؟
إن برنامج عباس الكامن هو انتخابات للسلطة ولمنظمة التحرير في الداخل، وتجاهل الشتات، 

، 5000بسيطة تعيد إليه ما فقده عام  وبالطبع اعتقادا منه بالقدرة على الحصول على أغلبية، ولو
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بينما يترجم ذلك في المجلس الوطني، وبالطبع حينئذ سيجري التذرع بعدم القدرة على إجراء انتخابات 
 في الشتات الذي تتفوق فيه حماس بكل تأكيد.

والنتيجة هي أن ما يسمى "الشرعية" ستتحول إلى محمود عباس وحلفائه، ولو بفارق بسيط عن 
ومعها -ي السلطة، وهو ما سيجري سحبه على منظمة التحرير، وبذلك تتحول حماس حماس ف

إلى معارضة تقول ما تريد )كما كان حال الفصائل األخرى مع فتح تاريخيا(، بينما  -الجهاد أيضا
يذهب صاحب مشروع السلطة، وعدو المقاومة، في االتجاه نفسه الذي يريد، من دون أن يكون 

 ب الشرعية منه.بوسع حماس أن تسح
ألن  -وقبل كل شيء-أما القول إن ذلك هو خيار الشعب الفلسطيني، فهذا غير صحيح أبدا، أوال 

من الشعب الفلسطيني ال غير، وثانيا ألن االنتخابات  %40أربعة ماليين في الضفة والقطاع هم 
ماس إنما يعني ستتم والمسدس في رأس الشعب الفلسطيني )في الداخل(، إذ إن إعادة انتخابه ح

تجديد الحصار على الضفة والقطاع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن حماس بعد طول 
( في الضفة الغربية لن تكون قادرة في غضون ستة شهور على لملمة جراحها 5002استهداف )منذ 

وخوض انتخابات تعلم أن االنقالب عليها ممكن، وأن من سيدخلونها، ومن سيشرفون عليها من 
بنائها سيتحولون بعد قليل من الوقت إلى أسرى في سجون االحتالل كما حصل من قبل، بينما أ

 بعضهم لم يخرج بعد منها، أو خرج وعاد إليها من جديد.
مع التذكير بأن الكلفة التي دفعها فرع حماس في الضفة الغربية نتيجة دخول انتخابات السلطة عام 

ق التنظيم وجعلته برسم استهداف غير مسبوق، ثم استمر كانت باهظة جدا، إذ كشفت أورا 5000
االستهداف من قبل السلطة بعد ذلك على نحو قارب السحق، إذ استهدفت كل مؤسسات الحركة، 
وطورد األفراد والقادة واحدا إثر اآلخر، واستهدفت المساجد والجامعات بشكل لم يحدث منذ تأسيس 

 الحركة.
تكون نتيجة حماس في هذه االنتخابات هي ذاتها التي حصلت عليها ومن هنا، فإن من الطبيعي أال 

، خاصة أنها ستجري بنظام القائمة النسبية وليس الدوائر، مع العلم أن وجود 5000في انتخابات 
الدوائر لن يخدم الحركة هذه المرة أيضا، لذات االعتبارات المشار إليها آنفا، وفي مقدمتها 

 الستهداف.االعتقاالت وعموم أشكال ا
والخالصة أن االنتخاب لن يكون حرا، وال قيمة للقول إن وضع فتح في القطاع ال يختلف عن وضع 
حماس في الضفة، ألن حجم االستهداف لها كان أقل من جهة، وألن البعد اآلخر هو األهم ممثال 

ما الح صار من في المسدس المصوب إلى رأس الشعب الفلسطيني، ويقول له: إما فتح وعباس، وا 



 
 
 

 

 
           15ص                                     1089 العدد:     55/4/5104الجمعة  التاريخ:

من الشعب الفلسطيني في  %40جديد، واألكثر أهمية هو عدم تمثيل االنتخابات سوى ألقل من 
 الداخل والشتات.

بعد ذلك تنهض األسئلة األكثر إثارة في القضية، وهي التي تتعلق بالعقيدة التي تتبناها أجهزة األمن 
عباس على وقف التنسيق  في الضفة الغربية، مقابل الوضع في قطاع غزة. هل سيجرؤ محمود

األمني مع العدو، وهو الذي تفاخر أنه مائة في المائة طوال الوقت؟ ثم ماذا سيكون موقف الصهاينة 
لو تجرأ وفعل ذلك؟ ألن يدخلوا ويخرجوا كما يفعلون اآلن ويعتقلون من يشاؤون؟ وحينها، هل سيقبل 

الشبان على فعل ذلك على سبيل  أن ترد األجهزة على تلك التوغالت بالرصاص، أو يتجرأ بعض
 المثال دون أن يتعرضوا لالعتقال؟

ن  ألن يقول محمود عباس بعد قليل من الوقت، إن السلطة تعني شرعية واحدة وسالحا واحدا، وا 
على حماس والفصائل أن تضع سالحها بيد السلطة كما كان يقول قبل الحسم العسكري 

القانون؟ ماذا سيكون والحالة هذه مصير ما راكمته  ، وتكف عن العمل خارج5002يونيو/حزيران 
حماس والجهاد من سالح طوال السنوات الماضية؟ هل ستقبل بالتخلي عنه، ومعه الجهود التي 
بذلتها تحت األرض وفوقها، وتضع كل ذلك رهن أجهزة أمنية تتبنى عقيدة الجنرال دايتون التي تجرِّم 

 الفعل المقاوم؟
فسه في ضوء ذلك هو: هل مصالحة من هذا النوع تخدم فعال قضية الشعب والسؤال الذي يطرح ن

الفلسطيني، سواء مضت في االتجاه المتوقع بحسب ما تفرضه موازين القوى على األرض من حيث 
تحّكم االحتالل بوضع السلطة في الضفة الغربية بشكل كامل، أم انفجرت من جديد بسبب التفاصيل 

 التي أشرنا إليها؟
ب هو ال، ما لم يجر تعديل بنودها ومسارها، ألن الفشل سيؤدي إلى إشاعة اإلحباط من جديد الجوا

في الساحة الفلسطينية في حال رفض حماس المضي في االتجاه الذي يريده عباس من حيث االلتزام 
هو ف -حسب ما ذكرنا على األقل-بما يريده ممولو السلطة الدوليون؟ أما النجاح بالصيغة المتوقعة 

كارثي أيضا، ألنه يكرس التفاوض كخيار، والتنسيق األمني كعقيدة، والدولة في ظل االحتالل وتحت 
 إبطه، وفي خدمته، كخيار ال بديل عنه برأي أصحابه.

 
 هنا ٌيطرح سؤال: ما البديل؟

ات هو أن تجرى انتخابات في الداخل والخارج )تهمي  الشت -وقلناه مرارا من قبل-البديل الذي نراه 
الفلسطيني جريمة( النتخاب قيادة فلسطينية تمثل كل الشعب الفلسطيني )إعادة تشكيل منظمة 
التحرير(، وتكون تلك القيادة مفوضة بتعيين إدارة للسلطة في الضفة والقطاع تنحصر مهمتها في 
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لن يكون  إدارة حياة الناس، بينما تحدد القيادة الفلسطينية مسار الشعب الفلسطيني النضالي، والذي
غير المقاومة، ألنه من دون أن يغدو االحتالل مكلفا، فلن يقدم الصهاينة شيئا للشعب الفلسطيني، 

بما  02فضال عن أن يكون ذلك الشيء هو دولة كاملة السيادة على كامل األراضي المحتلة عام 
 فيها القدس مع حق العودة.

ذا رأت قيادة الشعب الفلسطيني أن حلَّ السلطة وت حميل االحتالل مسؤوليتها وتحسين شروط وا 
 المقاومة هو األفضل، فسيكون ذلك بالتوافق الوطني أيضا.

54/4/5104، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 قراءة أولية إلعالن المصالحة .80

 نبيل عمرو
أعلن في غزة عن اتفاق جديد لتفعيل االتفاقات القديمة، وأشهرها اتفاقات القاهرة والدوحة، ومع أن 

يع التي تؤكد استعادة الوحدة، ما يزال بعضها مستبعدا عن البحث والبعض اآلخر غامضا، المواض
 إال أن أفضل ما حدث حتى اآلن هو المحاولة والدخول في امتحان التطبيق.

دوافع اإلعالن في غزة أصبحت واضحة ومفهومة. فالمصريون يريدون ترتيبات أكثر استقرارا في 
لق مزعج، وهم ليسوا بحاجة إلى المزيد من القلق. والسلطة في رام هللا، غزة، تغلق ولو جزئيا باب ق

بحاجة إلى نقلة من هذا النوع، لعلها تنفع في موازنة التردي الخطير لمشروع السالم مع إسرائيل. 
انحسار دائرة الحلفاء وقسوة الحصار، وعصف الحرب المصرية  -وما تزال  -وحماس التي عانت 
ان المسلمين، هي أيضا بحاجة إلى نقلة من هذا النوع لعلها تلطف األجواء مع الجذرية ضد اإلخو 

 مصر، وتمنحها فترة ثمينة لترتيب أوضاعها، وكيفية مشاركتها سلبا أو إيجابا في التطورات المقبلة.
إذن، فما حدث بالضبط، هو اجتهاد من جانب فتح وحماس لمعالجة مأزقيهما، والتخفيف من 

على وضعهما كل في دائرة نفوذه، وبوسعنا القول إن ما حدث أمر بديهي، فحماس  تأثيرهما القوي
وفتح بحاجة إلى درء اتهامهما بأنهما يفضالن مصالحهما الخاصة كفصائل على وحدة الوطن، بعد 

 أن استمر االنقسام سنوات طويلة، وا عالن المصالحة من شأنه أن يخفف هذا االتهام.
قد حماسته لكل جهد يتعلق بالمصالحة، غير متأكد من جدية التطبيق، الشارع الفلسطيني الذي ف

ويسوق أمثلة تعزز شكوكه، مثل... أن اتفاقات كثيرة جرى إعالنها واالحتفاء بها، كاتفاق صنعاء 
الذي انهار بعد خمس دقائق، ثم اتفاق القاهرة ثم الدوحة ثم أخيرا مخيم الشاطئ المنوط به إنجاح 

 قا. وقبل كل هذا، كان اتفاق مكة.جميع ما أخفق ساب
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ومع أن الفلسطينيين تواقون إلى الوحدة ومجمعون على وعي أهميتها، وخصوصا في هذه الظروف 
 الصعبة، إال أنهم وبحسن نية سجلوا اتفاق مخيم الشاطئ تحت بند االختبار.

رلمان منظمة هذا االتفاق المعلن، جاء عشية انعقاد المجلس المركزي، الذي هو على نحو ما ب
، وال شك في أن هذا المجلس «المجلس الوطني»التحرير، في حال عدم انعقاد البرلمان الشرعي وهو 

سيؤيد االتفاق ويعتبره خطوة تاريخية نحو استعادة الوحدة وتحقيق األهداف الوطنية. إال أن ما ينبغي 
سرائيليون قاموا بقصف غزة بعد أن ينتبه إليه هو رد الفعل األميركي واإلسرائيلي على ما تم، فاإل

دقائق من إعالن االتفاق، ومع أنهم يقصفون بال هوادة وباستمرار، إال أن الواقعة بدت كما لو أنها 
أعلى مستويات االعتراض اإلسرائيلي على ما جرى، وحين ينشر هذا المقال اليوم يكون مجلس 

ة األهمية، قد أعلن عن إجراءات عقابية، الوزراء المصغر اإلسرائيلي الذي يناق  عادة األمور بالغ
 كان قد أعلن عن مثلها حين ذهبت منظمة التحرير إلى المحافل الدولية.

أما األميركيون، الذين رأوا في إعالن مخيم الشاطئ انتكاسة لجهودهم اليائسة في إنقاذ مشروع السالم 
اسية األولى، مطالبين أي حكومة اإلسرائيلي، فقد أعادوا األمور إلى مربعاتها السي -الفلسطيني 

فلسطينية تشارك فيها حماس أو ال تشارك، بتأكيد االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، وهذان شرطان 
كانا وضعا منذ دخول حركة حماس الحياة السياسية الفلسطينية عبر االنتخابات التشريعية، ولم تقبل 

 بهما حماس، وعلى األرجح أو بالتأكيد فلن تقبل.
حاول الرئيس محمود عباس تهدئة ردود الفعل األميركية واإلسرائيلية، بإعالنه أن التقارب مع  لقد

ذا كان سيجد بعض تفهم أميركي، إال أن القيادة السياسية  حماس ال يعني إدارة الظهر إلسرائيل. وا 
من إعالن في إسرائيل بصقورها وحمائمها، لن تتفهم هذا الموقف، بل إن الحكومة اليمينية ستتخذ 

مخيم الشاطئ ذريعة لمزيد من التنكيل بالفلسطينيين، بدءا من إجراءات إضافية عقابية ضد السلطة 
 في رام هللا، إضافة إلى إجراءات ال تقل قسوة ضد غزة.

وبوسعنا القول إن تغييرا مهما طرأ على المشهد العام، سيؤثر بصورة مباشرة على كافة الملفات 
ي، وهنا يحتاج األمر إلى متابعة لما ستفعله إسرائيل والواليات المتحدة كرد المكونة للوضع السياس

 فعل على ما حدث.
55/4/5104، الشرق األوسط، لندن  
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 تجميد االستيطان مقابل تجميد االتفاق مع "حماس" .82
  دان مرغليت

دا ما قاله ، بين أبو مازن واسماعيل هنية، يعكس جي”حماس”عمليًا اتفاق المصالحة بين م.ت.ف و
 الحكماء انه "ليس صدفة ان سار الغراب الى الزرزير ألنه من جنسه".

قبل يوم من ذلك دعا "المضلل" من رام هللا صحافيين اسرائيليين وروى لهم عن شروطه لمواصلة 
المفاوضات، ووعد بأن وجهته نحو السالم، ولكنه أخفى عنهم انه قبل أن تشرق الشمس سيبارك 

 ة" و "نهاية فترة االنقسام" بين أذرع "االرهاب" الفلسطينية."اتفاق المصالح
إذا كانت مجموعة على هذا الحجم من الصحافيين االسرائيليين، الذين يغطون الموضوع الفلسطيني، 
لم يحصلوا حتى ولو على تلميح مسبق بأنه ستقام حكومة تكنوقراط برعاية "التحالف الجديد" المشترك 

فان عليهم ان يفهموا بأنه ليس لهم مصادر في رام هللا بل انهم يتغذون من  –بين أبو مازن وهنية 
 ”.حماس”رجال دعاية مكلفين يخدمون م.ت.ف و

حتى اآلن ال توجد ثقة في أن االتفاق لتشكيل حكومة مشتركة وخوض انتخابات عامة سيخرج الى 
ادعاًء، كما انه من الواضح انه  حيز التنفيذ، فمثل هذه األمور سبق ان حصلت. والشرخ لم يلتئم اال

اذا ما جرت انتخابات كهذه بعد أكثر من نصف سنة سيتغلب من سيكون أكثر تنظيما، أو أكثر 
ديماغوجية وصخبًا، أو المزيف األكبر، ومن المعقول االفتراض بأن الفائز سيتمتع بكل هذه المزايا 

 معا.
 الذي في اتفاق المصالحة. ولكن ليس هذا هو الموضوع االساس، بل جوهر التظاهر

اتفاقات اوسلو؟ هل هي مستعدة لحل الدولتين للشعبين في ظل تبادل االراضي؟ ” حماس“فهل تقبل 
 هل تؤيد عاصمتين في قدس موحدة؟ هل تعترف باالحتياجات االمنية الخاصة بإسرائيل؟
الذي وعدهم في عالم سليم كان زعماء الغرب وملوك العرب سيشتاطون غضبا على أبو مازن، 

، وتصرف على نحو معاكس اللتزامه، ولكن من يتحدث بجدية عن ”حماس“بالمفاوضات وبنبذ 
 سلوك دولي جدير في غابة الرمال في صحراء الشرق االوسط؟

سيمر الغرب على ذلك مرور الكرام، الن الفكرة السائدة التهام اسرائيل، وينبغي للحقيقة أن تُقال بأنه 
 الق هل يكون بنيامين نتنياهو قصد حقا "الدولتين للشعبين" أم ال.ليس واضحا على االط

ولكن لو كانت يداه حرتين االن من قيود اليمين في حكومته، ولو انه سار نحو االمور العظمى 
بالطرق الدبلوماسية الكالسيكية من مدرسة الكاردينال ريشليه وكلمنس ماترنيخ وشارل دي تليران او 

 اآلن يلعبها بعظمة. لكان –هنري كيسنجر 
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مثال، تجميد  –كان نتنياهو سيعرب عن االستعداد لقبول شرط من الشروط المزعومة ألبو مازن 
ويطالب بشكل طبيعي ان تُقابل هذه الخطوة بتجميد االتفاق القامة حكومة  –البناء لثالثة اشهر 

بين رام هللا وبين غزة، او  لفترة مشابهة. خطوة كهذه تخلق أمال بتعقيد فلسطيني،” حماس“وحدة مع 
 بينها وبين عواصم الغرب.

 –مرة اخرى بروح الحكماء، "قل لي من صديقك )وفي هذه الحالة مع من وقعت اتفاقا تاريخيا 
 استراتيجيا( فأقول لك من أنت".

54/4/5104، عن "إسرائيل اليوم"  
55/4/5104، األيام، رام هللا  

 
 اتفاق فتح وحماس .83

 غي بخور
و مازن بمنظمة االرهاب حماس، سواء حصل أم لم يحصل، ليس سوى صفعة رنانة لمن ارتباط أب

 األميركية، لجون كيري ولالتحاد األوروبي. بل ان هذه إهانة. لإلدارةرأى فيه "شريكا" وال سيما 
فلماذا يحيي االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بالتنفس االصطناعي منذ سنين الكيان المسمى 

 2على قرابة  2118الفلسطينية بمليارات الدوالرات؟ من أجل ماذا حصلت هذه السلطة منذ  السلطة
من أجل كبح حماس. ومن أجل ماذا أيدت الدول  -مليار يورو نقدا من االتحاد األوروبي؟ 

األوروبية "الدولة الفلسطينية المراقبة" في األمم المتحدة ان لم يكن من أجل اضعاف حماس؟ إذن 
بعد كل هذا المال والجهد الهائل، سترتبط هذه السلطة بالذات بحماس، وربما حتى تنقل لها االن، 

 الحكم في االنتخابات.
هذه ببساطة فضيحة، ولكن يوجد لذلك تفسير: المال األوروبي ضخ حتى اليوم الى السلطة دون 

سيطرح شروطا،  5024نيسان  8شروط ودون رقابة، ولكن تشريعا جديدا من البرلمان األوروبي في 
 أذرعستنكشف. هذا هو مصدر الهروب الى  لإلرهابوذلك الن مساعدتها  –وهذا ينهي السلطة 

 حماس: المعرفة في أن المال سيتوقف على أي حال.
ما تشكلت حكومة مع حماس، فلن يكون ممكنا تحويل حتى وال سنت واحد للسلطة، وذلك  إذاواآلن؟ 

مية سواء في واشنطن أم في االتحاد األوروبي. واضح أن إسرائيل الن حماس هي منظمة ارهابية رس
ال يوجد خيار  ألنهايضا ستكون ملزمة بوقف كل التحويالت المالية لسلطة ارهاب رسمية، وذلك 

  -مليار شيكل  204أكثر من  –قانوني آخر، بما في ذلك اقتطاع الديون الى شركة الكهرباء 
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يين. ولعله من المجدي لألوروبيين أن يفكروا بالمطالبة باسترجاع المال وللكثير من المدينين االسرائيل
 الذي بذرته السلطة، واستغالله في صالح كل العاطلين عن العمل في أراضيها.

العربية، وذلك الن هذا عمليا يعد اختيارا  لألنظمةان خطوة االرتباط بحماس هي صفعة أيضا 
اخرى ترى في  وألنظمة لألردنه صفعة لمصر، للسعودية، لعدوهم، حركة "االخوان المسلمين". هذ

االسالم المتطرف عدوا وجوديا. ففتح وحماس على حد سواء اصبحتا كيانين مكروهين سواء في 
واالنظمة العربية غير مستعدة الن  –الجمهور الفلسطيني أم العربي: ال تأييد، ال اهتمام، ال أمل 

اإلسرائيلي، ولهذا فقد وقعتا الواحدة بين  –األميركي  –وروبي ما توقف المال األ إذاتمول السلطة 
أذرع االخرى، على نحو ال مفر منه، وذلك أيضا من أجل وقف العدو المشترك الذي يراكم القوة في 

الجهادية. فقد باتت هذه تعد عشرات اآلالف، وهم المستقبل. هذا ما  –الضفة وغزة: القوى السلفية 
 فتح على حد سواء. يعرفونه في حماس وفي

انتفاضة جديدة؟ حماس وفتح على حد سواء مفزوعتان من ذلك، وذلك الن هذه قد تبدأ ضد إسرائيل 
 ولكن من شأنها أن تحرق الحركتين معا.

وهذه بالطبع صفعة لذوي المصلحة في إسرائيل، الذين يعيشون من عرفات، ابو مازن وعصبتهما 
م" المزدهرة، مع صناديق بماليين الدوالرات والرواتب، منذ عشرين سنة فأكثر. فصناعة "السال

الجمعيات اإلسرائيلية النتزاع أكبر قدر ممكن من المال من أوروبا، المؤتمرات، فنادق خمسة نجوم، 
من ناحية كل هذا، هذه مصيبة. الفرع الذي يجلسون عليه  –االجنحة الخاصة في الطائرات 

 سيقطع.
الن، سواء تحقق أم ال، وذلك الن النية واضحة. تصوروا أن تنقل حسن أن يحصل هذا االرتباط ا

اسرائيل أراض للفلسطينيين في وسط البالد، وعندها يتم االرتباط بحماس والجهاد، بل وسيطرة هؤالء 
على المناطق. ففي أي تهديد وجودي ستوجد اسرائيل عندها، عندما توجه الصواريخ نحو تل أبيب، 

 ؟الشارون، حيفا والقدس
من بيع االوهام للجمهور عن "مسيرة سالم" وعن "شركاء  أشهروعليه، فخير ايضا قول الحقيقة: بعد 

، وأهال وسهال لألوهاملم يسبق أن كانوا، االوهام التي لم يشتريها الجمهور الغفير حقا. إذن الوداع 
 بالواقع.

 يديعوت أحرونوت
55/4/5104، الغد، عّمان  
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