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المصالحة الفلسطينية

عباس يفاجئ «حماس» بمشاورات الحكومة

إل��ى ذل��ك ،علقت الحكومة ال�ع��راق�ي��ة أمس
عشر ق�ن��وات فضائية بينها
رخ��ص عمل
ً
«الجزيرة» ،متهمة اياها بالتحريض على
«العنف والطائفية».
وفي ما بدا محاولة للجم التوتر املذهبي
املتصاعد ،ق��ال مدير دائ��رة تنظيم املرئي
وامل�س�م��وع ف��ي هيئة االع�ل�ام واالت�ص��االت
مجاهد ابو الهيل لوكالة «فرانس برس»

إن الهيئة «ات�خ��ذت ق��رارًا بتعليق رخصة
ع �م��ل ب �ع��ض ال� �ق� �ن ��وات ال �ف �ض��ائ �ي��ة ال �ت��ي
ان �ت �ه �ج��ت خ �ط��اب��ًا م �ح��رض��ا ع �ل��ى ال�ع�ن��ف
والطائفية».
وأض ��اف اب��و ال�ه�ي��ل أن ال�ه�ي�ئ��ة «اض�ط��رت
ب�ع��د سلسلة م��ن ال�ت�ح��ذي��رات إل��ى تعليق
رخصة هذه القنوات في كل العراق».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ف ��اج ��أ ال ��رئ� �ي ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م��ود
ع � � � ّ�ب � � ��اس ،أول م� � ��ن أم� � � � ��س ،ال� �ف� �ص ��ائ ��ل
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ،وخ� � �ص � ��وص � ��ًا ح ��رك ��ة
«حماس» ،بإعالنه بدء مشاورات تشكيل
ح �ك��وم��ة ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،ب��رئ��اس �ت��ه،
ت �ن �ف �ي �ذًا الت� �ف ��اق امل �ص��ال �ح��ة امل ��وق ��ع ف��ي
ّ
ال� �ق ��اه ��رة وامل � ��ؤك � ��د ع �ل �ي��ه ف ��ي ال ��دوح ��ة،
تمهيدًا إلجراء االنتخابات البرملانية في
الضفة الغربية وقطاع غ��زة .اإلع�لان لم
يلق استحسان الحركة اإلسالمية ،وبات
محل خالف جديد مع السلطة الحاكمة
في رام الله ،وال سيما أن «حماس» تريد
تنفيذ سلة ّاالتفاق رزم��ة واح��دة ،بينما
ً
أبو مازن يفضل االنتخابات أوال.
وق��ال ع�ب��اس ،أول م��ن أم��س ،إن��ه سيبدأ
م� � �ش � ��اورات � ��ه ب � �ش� ��أن ت �ش �ك �ي ��ل ح �ك��وم��ة
ت��واف��ق وط�ن��ي .وأض ��اف ،ف��ي ب�ي��ان بثته
وك��ال��ة االن �ب ��اء ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال��رس�م�ي��ة،
أن القرار «سيكون وفقًا إلع�لان الدوحة
وت�ن�ف�ي�ذًا ل �ل �ج��دول ال ��ذي أق� ّ�رت��ه ال�ق�ي��ادة
ف��ي اجتماعات تطوير وتفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية التي انعقدت في
القاهرة في .»2013/2/8
ودع � � � ��ا ع� � �ب � ��اس ،ف � ��ي ب � �ي� ��ان� ��ه« ،ال � �ق � ��وى
والفصائل والفعاليات كافة الى التعاون
من أج��ل سرعة إنجاز ذل��ك حتى يتمكن
من إصدار مرسومني بالتزامن ،أحدهما
خ� ��اص ب�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ال �ت ��واف ��ق من
كفاءات مهنية مستقلة ،واآلخر بتحديد
موعد إجراء االنتخابات بعد أن أنجزت
ل �ج �ن��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل ��رك ��زي ��ة ت �ح��دي��ث
سجل الناخبني».
وق ��ال ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية ملنظمة
ال� �ت� �ح ��ري ��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،واص � � ��ل أب ��و
يوسف ،إن «ق��رار عباس يأتي انسجامًا
مع القانون االساسي الفلسطيني الذي
ينص على تكليف رئ�ي��س وزراء جديد
خ �ل�ال أس �ب��وع�ي�ن م ��ن ت �ق��دي��م ال�ح�ك��وم��ة
اس �ت �ق��ال�ت�ه��ا» ،ف��ي إش � ��ارة إل ��ى اس�ت�ق��ال��ة
سالم ّ
فياض .وأض��اف لـ«رويترز» «هذا

ي�ض��ع ال �ك��رة ف��ي ملعب (ح��رك��ة امل�ق��اوم��ة
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة) ح � �م ��اس ل �ل �م ��واف �ق ��ة ع�ل��ى
موعد إلجراء االنتخابات ،وهي تتحمل
املسؤولية في حال عدم املوافقة».
وف� � ��ي ت �ع �ل �ي �ق �ه��ا ع� �ل ��ى إع� �ل� ��ان ع� �ب ��اس،
ق��ال��ت «ح� �م ��اس» ،ف��ي ب �ي��ان ،إن �ه��ا ت��ري��د
«ال � �س � �ي ��ر ب ��إن � �ج ��از م� �ل� �ف ��ات امل �ص��ال �ح��ة
الخمسة (تشكيل الحكومة_االنتخابات
التشريعية وامل�ج�ل��س الوطني_منظمة
ال �ت �ح��ري��ر_ال �ح��ري��ات ال�ع��ام��ة_امل�ص��ال�ح��ة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة_ك��رزم��ة واح� ��دة وف ��ق م��ا تم
االتفاق عليه».

«حماس» تريد السير
بإنجاز ملفات المصالحة
الخمسة كرزمة
واحدة

وقال املتحدث باسم الحركة سامي أبو
زهري ،لـ«رويترز»« ،نحن في حماس لم
نعلم بهذا القرار إال من وسائل االعالم».
وأض� � ��اف «أي ح �ك��وم��ة ي �ج��ب أن ي�ك��ون
ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا ج � � � ��زءًا م � ��ن ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ات � �ف ��اق
امل �ص ��ال �ح ��ة ع �ل ��ى ق� ��اع� ��دة ال � �ت ��واف ��ق م��ع
ح � ��رك � ��ة ح � �م � ��اس ح �س �ب �م ��ا ن � ��ص ع �ل �ي��ه
االتفاق» .وأوضح أن «الحديث عن إجراء
انتخابات في املرحلة الراهنة غير ممكن
ف��ي ظ��ل ع��دم ت��واف��ر أج ��واء ال�ح��ري��ات في
الضفة واس�ت�م��رار االع�ت�ق��االت ،وف��ي ظل
عدم اتخاذ أي خطوة إلج��راء انتخابات

املجلس ال��وط�ن��ي» .وق��ال «إذا تمت هذه
الخطوة بشكل منفرد ،فإننا نؤكد أنها
ستترك آثارًا سلبية بالغة على مستقبل
املصالحة».
بدوره ،استهجن عضو اللجنة املركزية
لحركة «فتح» ،عباس زكي ،موقف حركة
اً
ح �م��اس م ��ن إع �ل��ان ع� �ب ��اس ،ق ��ائ�ل� «إن
م��وق��ف ح�م��اس ال م�ك��ان ل��ه م��ن اإلع��راب،
لكونه من حق الرئيس تشكيل حكومة
خاصة بعد أن أنهت لجنة االنتخابات
املركزية عملها في قطاع غزة».
ّ
وق ��ل ��ل م �ح �ل �ل��ون س �ي��اس �ي��ون م ��ن ف��رص
ن� �ج ��اح ه � ��ذا ال �س �ي �ن��اري��و ال� � ��ذي اخ �ت��ار
ع�ب��اس أن ي�ب��دأ ف�ي��ه م�ح��اول�ت��ه لتشكيل
ح� �ك ��وم ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ج � ��دي � ��دة .وق � ��ال
م�ه��دي ع�ب��د ال �ه��ادي ،امل�ح�ل��ل السياسي
الفلسطيني م��ن ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة« ،أب��و
مازن (عباس) اختار أن يبدأ السيناريو
االول ،ول � �ك � ��ن ه � � ��ذا ال ي� �ع� �ن ��ي ش �ط��ب
ال�س�ي�ن��اري��وات االخ� ��رى ،وم�ن�ه��ا البحث
عن صيغة فتحاوية لحكومة انتقالية،
أو حكومة مستقلني تضم ق �ي��ادات من
ف �ت��ح م �ش��روع �ه��ا اق� �ت� �ص ��ادي ب��ال��درج��ة
االولى».
وي��رى ج��ورج جقمان ،املحلل السياسي
امل � �ح� ��اض� ��ر ف � ��ي ج ��ام� �ع ��ة ب � �ي � ��رزي � ��ت ،أن
ه ��ذا ال �ق ��رار ي��أت��ي ف��ي إط� ��ار «امل� �ن ��اورات
املستمرة في إطار إدارة الصراع الداخلي
بانتظار ما يمكن أن يحصل على املسار
السياسي كنتيجة للجهود االميركية».
وق � ��ال ل � �ـ«روي � �ت� ��رز» «ي �م �ك��ن أن ي�س�ت�م��ر
فياض كرئيس لحكومة تسيير االعمال
لفترة أطول ،فقد سبق أن بقي ملا يقارب
س �ن �ت�ين ك ��ذل ��ك ف ��ي ال� �س ��اب ��ق» .وأض� ��اف
«ت�ن�ف�ي��ذ ب �ن��ود ات �ف��اق امل�ص��ال�ح��ة ح��ال�ي��ًا
أم� ��ر ص �ع��ب ،س � ��واء ت �ع �ل��ق ذل� ��ك ب��إج��راء
االن �ت �خ ��اب ��ات أو ب ��إع ��ادة ب �ن ��اء م�ن�ظ�م��ة
التحرير أو بتوحيد االجهزة االمنية في
الضفة الغربية وقطاع غزة».
(األخبار ،رويترز)

ّ
ّ
غارات على غزة ...ونتنياهو يتوعد
ما قل
ودل
رأى القيادي في حركة «فتح»،
املحكوم بالسجن مدى الحياة
في السجون اإلسرائيلية ،مروان
البرغوثي (الصورة) ،أن إسرائيل
غير مستعدة لتحقيق السالم .وقال
البرغوثي ،في رسالة بعث بها إلى
مؤتمر في رام الله تأييدًا لقضية

ش �ن��ت ط� ��ائ� ��رات ح��رب �ي��ة اس��رائ �ي �ل �ي��ة ل�ي��ل
السبت االحد ثالث غارات على قطاع غزة
اس �ت �ه��دف��ت خ �ص��وص��ًا ال � ��ذراع ال�ع�س�ك��ري��ة
لتنظيم الجهاد االس�لام��ي ،لكنها لم تؤد
إلى خسائر في االرواح.
واوضح شهود عيان ان غارتني استهدفت
ف�ي�ه�م��ا ال� �ط ��ائ ��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة م��وق�ع��ي
ت��دري��ب ت��اب �ع�ين ل �س��راي��ا ال �ق��دس ال�ج�ن��اح
ال�ع�س�ك��ري ل�ل�ج�ه��اد االس�ل�ام��ي غ ��رب خ��ان
ي ��ون ��س ،م ��ا ادى ال � ��ى وق� � ��وع اض � � ��رار ف��ي
م��وق��ع دون ان ي�ب�ل��غ ع��ن وق ��وع اص��اب��ات.
واوض��ح الشهود ان طائرة حربية اطلقت
ص ��اروخ ��ًا اي �ض��ًا ع�ل��ى ارض خ��ال�ي��ة غ��رب
رف��ح ف��ي ج�ن��وب ال�ق�ط��اع ق��رب ال�ح��دود مع
مصر احدثت حفرة كبيرة في االرض دون
اصابات.

وردا على س��ؤال ل��وك��ال��ة «ف��ران��س ب��رس»،
اك��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال�ج�ي��ش االس��رائ�ي�ل��ي
ان سالح الجو نفذ هذه الغارات في قطاع
غ ��زة «ردًا ع �ل��ى اط �ل�اق ص � ��اروخ» ال�س�ب��ت
على جنوب اسرائيل ،لم يؤد الى اصابات
او اض��رار .واوض��ح ان ال�غ��ارات استهدفت
مستودعات لالسلحة ومنشأة للتدريب
تابعة لحماس.
م� � ��ن ج � �ه � �ت � �ه ��ا ،اع � �ل � �ن� ��ت وزارة ال � ��دف � ��اع
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ان ال �س �ل �ط��ات االس��رائ�ي�ل�ي��ة
اغلقت االحد وحتى اشعار آخر معبر كرم
اب��و س��ال��م ال��ذي يستخدم لنقل البضائع
الى قطاع غزة ،بعد اطالق الصاروخ.
وأك��د رئيس ال��وزراء االسرائيلي بنيامني
ن �ت �ن �ي��اه��و ،ف ��ي اف �ت �ت��اح ج�ل�س��ة ال�ح�ك��وم��ة
أم� ��س ،أن ح �ك��وم �ت��ه ل ��ن ت�س�م��ح ب�س�ي��اس��ة

إط�لاق ال�ص��واري��خ م��ن غ��زة على إسرائيل
على شكل «رذاذ» ،في إشارة قيام فصائل
امل� �ق ��اوم ��ة ال�ف �ل �س�ط �ي �ن�ي��ة ف ��ي ق� �ط ��اع غ ��زة،
وج� �ه ��ات م �ج �ه��ول��ة م ��ن س �ي �ن ��اء ،ب��إط�ل�اق
ص��واري��خ ب��وت �ي��رة غ�ي��ر س��ري�ع��ة وب��أع��داد
ق �ل �ي �ل��ة ب�ي�ن ال �ح�ي�ن وال � �ح �ي�ن ،وع �ل ��ى ن�ح��و
فجائي.
وق ��ال نتنياهو ح��ول ال�ق�ص��ف« :ل�ق��د أغ��ار
جيش ال��دف��اع الليلة املاضية على أه��داف
ف ��ي ق� �ط ��اع غ� � ��زة .أرج� � ��و ال �ت��وض �ي��ح أن �ن��ا
ل ��ن ن �س �م��ح ب �س �ي��اس��ة إط �ل��اق ال �ص��واري��خ
أو ال �ق��ذائ��ف ال �ص��اروخ �ي��ة ع�ل��ى األراض ��ي
اإلسرائيلية على شكل رذاذ ،بل سنواجه
هذا الرذاذ برد فعل شديد الصرامة ،حيث
نتخذ كل اإلج ��راءات ال�لازم��ة لحماية أمن
مواطنينا ،س��واء من حيث رد الفعل على

تقــرير
األسرى الفلسطينيني ،إنه «ليس في
إسرائيل إرادة وال قيادة وال مجتمع
مستعد لتحمل مسؤولية إنهاء
االحتالل وتحقيق السالم» .وأضاف:
«ليس في إسرائيل شريك ،فليس
فيها ديغول الذي أنهى استعمار
الجزائر ،وال دي كليرك الذي
أنهى نظام التمييز العنصري في
جنوب أفريقيا» .وأكد أن «الحكومة
اإلسرائيلية معادية للسالم ،وهي
تتمتع بدعم أميركي غير محدود،
شجعها على مواصلة االحتالل
واالستيطان».
(أ ف ب)

االع� �ت ��داءات ال �ص��اروخ �ي��ة ،أو ف��ي ظ��روف
أخ��رى غير مرتبطة ب�ه��ذا ال ��رد» .وأض��اف
«سنعمل ال�لازم دفاعًا عن دول��ة إسرائيل
وم ��واط� �ن� �ي� �ه ��ا ،س � � ��واء ف� ��ي ش� �م ��ال ال �ب�ل�اد
أو ج�ن��وب�ه��ا ،أي ف��ي ج�م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات»،
ع�ل��ى ح��د ت�ع�ب�ي��ره .وأض� ��اف« :إن �ن��ا نحيي
اليوم الذكرى السنوية لتثمني دور قوات
ُ
االحتياط ،وتعد ق��وات االحتياط مدماكًا
أس��اس�ي��ًا ف��ي ب �ن��اء ق ��وة ج�ي��ش ال ��دف ��اع ،أو
م ��دم ��اك ��ًا أس ��اس� �ي ��ًا ف ��ي اس� �ت� �م ��رار وج ��ود
دولتنا ،حيث ّ
نعبر عن مدى تقديرنا ألفراد
اً
االحتياط رجال ونساء ،لكونهم يكرسون
جزءًا من وقتهم ويقدمون اإلسهامات من
أج��ل ال��دول��ة وأم�ن�ه��ا ،علمًا ب��أن ه��ذا األم��ن
يتعرض للتحديات املتواصلة».
(أ ف ب ،األخبار)

نقل بوتفليقة إلى فرنسا بعد إصابته بجلطة دماغية

اس� �ت� �ق ��رت ال� �ح ��ال ��ة ال �ص �ح �ي ��ة ل �ل��رئ �ي��س
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
ب�ع��د ت�خ�ط�ي��ه م��رح�ل��ة ال�خ�ط��ر اث ��ر جلطة
دم��اغ �ي��ة امل� ��ت ب ��ه ي� ��وم ال �س �ب��ت امل��اض��ي،
اس �ت��دع��ت ن�ق�ل��ه إل ��ى ف��رن �س��ا .وأوض �ح��ت
رئ ��اس ��ة ال � � � ��وزراء ال� �ج ��زائ ��ري ��ة ،أم� ��س ف��ي
بيان نشرته «وك��ال��ة االن�ب��اء الجزائرية»
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،أن ��ه «ت �ب �ع��ًا الص ��اب ��ة رئ�ي��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ب� �ن ��وب ��ة دم ��اغ � �ي ��ة ع ��اب ��رة
(ال� � �س� � �ب � ��ت) اك � � � ��دت ال � �ف � �ح� ��وص ال �ط �ب �ي��ة
االض��اف �ي��ة ال �ت��ي اج ��راه ��ا ف��ي مستشفى
«ف��ال دو غ ��راس» ف��ي ب��اري��س أن ال شيء
يبعث على القلق».
ب� ��دوره اك ��د م��دي��ر امل��رك��ز ال��وط �ن��ي للطب
الرياضي الدكتور رشيد بوغربال ،الذي
ي ��راف ��ق ال��رئ �ي��س ب��وت �ف �ل �ي �ق��ة ف ��ي رح�ل�ت��ه

العالجية أن صحة الرئيس «في تحسن
ملحوظ وال تدعو إلى القلق».
وأض ��اف ب��وغ��رب��ال ،وه��و اول م��ن فحص
ال ��رئ �ي ��س ال� �ج ��زائ ��ري ع �ن��د اص ��اب� �ت ��ه ،أن
«ال� �ن ��وب ��ة اإلق � �ف ��اري ��ة ل ��م ت� �ت ��رك أي � ��ة آث ��ار
جانبية على صحة ال��رئ�ي��س ،ول��م تؤثر
على أي من وظائف جسد الرئيس ،حيث
ل ��م ت� ��دم س� ��وى وق� ��ت ق �ص �ي��ر واإلص ��اب ��ة
ل �ي �س��ت ح � � ��ادة ،وه � ��ي ت� �ت ��راج ��ع دون أن
تخلف تأثيرات».
وأك��د البروفيسور بوغربال أن��ه «يتعني
ع�ل��ى ال��رئ�ي��س بوتفليقة إج ��راء فحوص
إض ��اف �ي ��ة وال� �خ� �ض ��وع ل �ل ��راح ��ة ل �ت �ج��اوز
ال �ت �ع��ب ال� ��ذي س�ب�ب�ت��ه ل��ه ه ��ذه ال��وع �ك��ة».
واض � � ��اف ب ��وغ ��رب ��ال «م � ��ن ح �س��ن ال �ح��ظ
أن ال�ج�ل�ط��ة ل ��م ي�ت�ب�ع�ه��ا ن � ��زف ..ورئ �ي��س

ال�ج�م�ه��وري��ة س�ي�ج��ري ف�ح��وص��ًا اضافية
لاً
(ف ��ي ف��رن �س��ا) وي ��رت��اح ق�ل�ي� م��ن التعب
الناجم عن االصابة».
ون �ق��ل ال��رئ �ي��س ع �ب��د ال �ع��زي��ز ب��وت�ف�ل�ي�ق��ة
( 76س�ن��ة) م�س��اء ال�س�ب��ت إل��ى مستشفى
«ف ��ال-دو-غ ��راس» ال�ع�س�ك��ري ف��ي ب��اري��س
الستكمال فحوصه الطبية بعد «النوبة
الدماغية العابرة» التي اصيب بها ظهر
السبت ،وعالجه في مستشفى محلي.
وسبق لبوتفليقة أن خضع نهاية 2005
لعملية جراحية لعالج «ق��رح��ة أدت إلى
ن� ��زف ف ��ي امل � �ع� ��دة» ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى «ف ��ال
دوغ � � ��راس» ال �ع �س �ك��ري ،وه ��و مستشفى
غ��ال�ب��ًا م��ا يستقبل ش�خ�ص�ي��ات فرنسية
واجنبية رفيعة املستوى.
(أ ف ب)

