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بعد شهرين من اتفاق المصالحة ما زال الخالف قائمًا بين فتح وحماس
الفلسطيني،  الــرئــيــس  ــاس«  ــم »ح ــي  ف ــادي  ــي ق حمل   
الموقف  تـــأزم  فــي  االثنين  المسئولية  عــبــاس  محمود 
سترأس  التي  الشخصية  بشأن  بالتعنت  ــاه  إي متهمًا 
فتح  حركة  وقالت  المزمعة.  الوطنية  الوحدة  حكومة 
هناك  ليست  بأنه  ــرت  أق لكنها  مستمرة  المباحثات  إن 
كان  قضية  لحل  رفيع  مستوى  على  مقررة  اجتماعات 
خالل  تسويتها  توقعوا  قد  الجانبين  كال  على  مسئولون 
ومع  نيسان.  أبــريــل/   27 في  الموقع  االتــفــاق  من  ــام  أي
جمود حملة المصالحة فيما يبدو يواصل عباس المضي 
األمــم  مــن  ــراف  ــت اع اســتــصــدار  ــى  إل الــرامــيــة  خطوته  فــي 
لكن  أيلول.  سبتمبر/  في  الفلسطينية  بالدولة  المتحدة 
التوترات  من  سيزيد  السياسي  التأزم  إن  قالوا  محللين 
العالقات  في  بالخير  ينذر  وال  الفلسطينية  األراضــي  في 
غزة  قطاع  على  تسيطر  التي  »حماس«  بين  المستقبلية 
الضفة  على  وتسيطر  عباس  يتزعمها  التي  فتح  وحركة 

الغربية. 
أعتقد  لم  »أنا  حبيب  هاني  السياسي،  المحلل  وقال   
من  اتجاه  أي  إلى  ستمضي  المصالحة  أن  اإلطــالق  على 
أكبر  »المشاكل  يقول  ومضى  لتوقيعها«.  األول  اليوم 
غياب  هي  المشكلة  غيره...  أو  شخص  حول  تكون  أن  من 
كان  المصالحة«.  بتطبيق  وحماس  فتح  لــدى  اإلرادة 

حيويًا  يعتبر  أمــراً  الفلسطينية  الــوحــدة  إلــى  التوصل 
الحصول  إلــى  تهدف  التي  للحملة  المصداقية  إلعطاء 
توسطت  اتفاق  وفي  الفلسطينية.  بالدولة  اعتراف  على 
من  حكومة  تشكيل  على  وحماس  فتح  اتفقت  مصر  فيه 
المستقلين لبدء اإلعداد لالنتخابات التي تأجلت طوياًل. 
يصر عباس على بقاء سالم فياض وهو خبير اقتصادي 
أي  في  الوزراء  رئيس  منصب  في  الدولي  البنك  في  سابق 
وال  جديدة.  شخصية  »حماس«  تريد  بينما  مقبلة.  إدارة 
موقفه.   عن  التراجع  على  مؤشراً  الجانبين  من  أي  يبدي 
األول  أمــس  الحية  خليل  »حــمــاس«،  في  القيادي  ــال  وق
وأضاف  بفياض.  التمسك  في  الحق  له  ليس  عباس  إن 
على  ينص  ــذي  ال المصالحة  اتفاق  على  وقعنا  »نحن 
بــالــتــوافــق«.  يتم  والـــــوزراء  ــــوزراء  ال رئــيــس  اخــتــيــار  أن 
رئيس  تــرشــيــح  يمكنه  ــس  ــي ــرئ ال أن  عــلــى  فــتــح  ــر  ــص وت
عباس  إن  خاصة  لقاءات  في  مسئولون  ويقول  ــوزراء  ال
من  الغرب  مخاوف  لتبديد  بفياض  االحتفاظ  في  يرغب 
المتحدة  الواليات  تعتبرها  التي  »حماس«  مع  التحالف 
اتفاق  ــود  رك ومــع  إرهابية.  منظمة  ـــي  األوروب واالتــحــاد 
األميركية  الحملة  ــي  ف مماثل  ركـــود  هــنــاك  المصالحة 
والفلسطينيين.  إسرائيل  بين  السالم  مفاوضات  إلحياء 
مبعوثين  مع  السرية  االجتماعات  من  جولة  تحقق  ولم 

المفاوضات  مائدة  إلى  الطرفين  إعادة  بهدف  أميركيين 
يعتزم  أنــه  ـــد  األح يــوم  ــدداً  ــج م عــبــاس  ـــد  وأك ــة،  ــراج ــف ان
المقبل.  سبتمبر  في  المتحدة  األمم  من  موافقة  استصدار 
التنفيذية  للجنة  مشترك  اجتماع  ــالل  خ عباس  ــال  وق
حركة  عليها  تهيمن  -التي  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
يقول  من  هناك  »الزال  لفتح  المركزية  واللجنة  فتح- 
الذهاب  ولكن  مــنــاورة  قضية  القضية  وإن  نتكتك  إننا 

المفاوضات«.  فشلت  إذا  منه  البد  أمر  المتحدة  األمم  إلى 
الستئناف  مقبول  مشروع  يأتنا  لم  اآلن  »وحتى  وتابع 
أساس  وعلى  الدولية  الشرعية  أساس  على  المفاوضات 
هذا  مثل  يأت  لم  اآلن  إلى  االستيطان...  ووقف  الدولتين 
الذهاب  خيارنا  سبتمبر  في  سيكون  وبالتالي  المشروع 
إلى األمم المتحدة للحصول على قرار بعضوية فلسطين 
لـ  فلسطيني  مبعوث  وقال  الدولية«.  المؤسسة  هذه  في 

عطالت  أخذ  من  ممنوعون  الدبلوماسيين  إن  »رويترز« 
في  لحملتهم  يستعدون  بينما  المقبلة  األسابيع  خالل 
من  ــدداً  ع الوفود  تــزور  أن  المقرر  من  وإن  المتحدة  األمــم 
في  للمبادرة  المساندة  على  الحصول  لمحاولة  ــدول  ال

سبتمبر. 
 وعلى الرغم من أن من المتوقع أن يلقى الفلسطينيون 
المتحدة  الـــواليـــات  فـــإن  ـــة  دول مــئــة  ــن  م أكــثــر  ــن  م ــًا  ــم دع
)الفيتو(  النقض  ــق  ح اســتــخــدام  اعــتــزامــهــا  ــت  ــح أوض
مجلس  فــي  الــصــدد  بهذا  قــرار  أي  على  التصديق  لمنع 
على  تحكم  أن  الــمــرجــح  ــن  م خــطــوة  ــي  ف ــي  ــدول ال ـــن  األم
بالفشل.  المتحدة  األمم  في  العضوية  استصدار  جهود 
ورفضت »حماس« مثل هذه المناورات في األمم المتحدة 
وتحذر من أنها لن تجلب للفلسطينيين أية منفعة. وقال 
وفي  الفشل«.  سيحصد  السراب  على  يراهن  »من  الحية 
هذه  اتخاذ  يؤيدون  »حماس«  مسئولي  بعض  أن  حين 
إن  عالنية  يقولون  فإنهم  المتحدة  األمــم  فــي  الخطوة 
فعل  رد  إلى  سيؤدي  حماس  مع  المصالحة  تطبيق  عدم 
غالبية  االضطرابات  اجتياح  ومع  الشوارع.    في  عكسي 
األراضي  كانت  الجاري  العام  في  العربي  العالم  أنحاء 
المصالحة  اتفاق  قبيل  لكن  نسبيًا.  هادئة  الفلسطينية 
كل  في  االحتجاجات  استعرت  نيسان  أبريل/   27 في 
بين  االنقسام  بإنهاء  للمطالبة  وغزة  الغربية  الضفة  من 
االلتزامات  تنفيذ  عدم  إن  سكان  ويقول  »حماس«.  و  فتح 
القيادي  وقــال  المشاعر.  يؤجج  أن  الممكن  من  المعلنة 
في فتح بالضفة الغربية، صبري صيدم إنه إذا لم يعين 
تصديق  عــن  الــنــاس  فسيتوقف  قريبًا  ــوزراء  ــل ل رئيس 

ساساتهم وسرعان ما ستحدث مظاهرات.

§  غزة - رويترز

زالت  ما  الخصومة  من  سنوات  إلنهاء  المفاجئ  المصالحة  اتفاق  إعللان  من  شهرين  بعد   [
تنفيذ  عن  عاجزتان  وهما  فتح  وحركة  )حماس(  اإلسامية  المقاومة  حركة  بين  قائمة  الخافات 

حتى أسهل األجزاء في االتفاق. 

 محمود عباس و إسماعيل هنية في جلسة خاصة للبرلمان في مدينة غزة     )أ.ف.ب(

المعارك على الحدود الباكستانية األفغانية قد تعيق محادثاتهما مع أميركا
§  إسالم آباد - رويترز

وأفغانستان  باكستان  بين  حدودية  معارك  تلقي  أن  المتوقع  من   [
أمس  المتحدة  الواليات  مع  الدولتان  أجرتها  محادثات  على  بظاللها 

)الثلثاء( لوضع خطط للمصالحة مع »طالبان«. 
 470 بــإطــالق  باكستان  قــرضــاي  حامد  األفــغــانــي،  الرئيس  واتــهــم   
في  الماضية  الثالثة  األسابيع  خالل  أفغانستان  شرق  على  صاروخًا 
إنه  باكستان  وقالت  الخطرة.  الحدودية  المنطقة  في  للمعارك  تصعيد 
مالحقتها  أثناء  الحدود  عبرت  عارضة«  قذائف  »بضع  أن  المحتمل  من 
القتال  تصاعد  ــرز  ــب وي األمــنــيــة.  قــواتــهــا  هــاجــمــوا  ــن  ــذي ال المتشددين 
وأفغانستان  لباكستان  القبلية  البشتون  مناطق  بين  الــحــدود  على 
الصعوبات التي تلقاها الدول الثالث في سعيها إليجاد تسوية سياسية 

للحرب األفغانية التي مضى عليها عشر سنوات. 
 وقال المحلل السياسي في المركز األفغاني االستشاري التحليلي في 
جدول  في  شيء  أهم  أن  »أعتقد  مجدا  وحيد  كابول،  األفغانية  العاصمة 
محادثات  أمس  وأجريت  الحدود«.  على  الموقف  هو  المرة  هذه  األعمال 
باكستان  خارجية  ووزيــري  جروسمان  مارك  األميركي،  المبعوث  بين 
أوباما  باراك  األميركي،  الرئيس  أعلن  أن  منذ  األولى  وهي  وأفغانستان 
أفغانستان  ــن  م األميركية  ــوات  ــق ال لسحب  خطة  الــمــاضــي  ــوع  ــب األس
مع  محادثات  إجراء  ذلك  يصاحب  أن  على  متوقعًا  كان  مما  أسرع  بشكل 
»طالبان«. وقال جروسمان في مؤتمر صحافي إن االجتماع »هو وسيلة 
لتنسيق جهود التصالح وأيضًا وسيلة ألفغانستان والواليات المتحدة 
باكستان  دعــم  تنهي  أن  الباكستانية...  للحكومة  بوضوح  يقوال  ألن 
وتتهمها  أفغانستان  على  باللوم  باكستان  وتلقي  اآلمنة«.  للمالذات 
في  خصوصًا  و  الحدود،  من  األفغاني  الجانب  على  متشددين  بإيواء 
تالحق  حين  مضادة  لهجمات  قواتها  يعرض  ما  الشرقي  كونار  إقليم 

المتشددين في مناطق قبائل البشتون. 
والواليات  وأفغانستان  باكستان  من  كبار  عسكريون  قادة  واجتمع   
على  الموقف  الستعراض  الماضي  االثنين  ــوم  ي كــابــول  فــي  المتحدة 
كياني  أشفق  الجنراالت  إن  الباكستاني  للجيش  بيان  وقــال  الحدود. 

فعالية  تحسين  سبل  بحثوا  بترايوس  وديفيد  كريمي  محمد  وشير 
الالزمة  الخطوات  أيــضــًا  »نوقشت  قوله  البيان  وأضـــاف  العمليات. 
لتحسين التنسيق وتعزيز التعاون لتفادي سوء الفهم فيما يتعلق بأمن 

الحدود«.
القوات  عثرت  أن  بعد  سمعتها  تضررت  التي  باكستان  وتحرص    
أبوت  بلدة  في  وقتلته  الدن  بن  أسامة  »القاعدة«  زعيم  على  األميركية 

أن  تظهر  أن  على  الماضي  أيــار  مايو/  من  الثاني  في  الباكستانية  آبــاد 
بوسعها أن تلعب دوراً إيجابيًا في مساعدة الواليات المتحدة على إعادة 
من  باكستان  طلبت  ولطالما  المجاورة.  أفغانستان  دولة  إلى  االستقرار 
تسوية  إلى  للتوصل  »طالبان«  مع  محادثات  إجراء  المتحدة  الواليات 
اإلسالمي  التمرد  يذكي  إنــه  تقول  والــذي  األفغاني  للصراع  سياسية 
وبدأت  هذه  النظر  وجهة  من  المتحدة  الواليات  واقتربت  أراضيها.  داخل 

مطالبها  إن  قائلة  موقفها  من  وخففت  »طالبان«.  مع  تمهيدية  محادثات 
بتنظيم  صالتهم  ويقطعوا  العنف  الــمــتــشــددون  ينبذ  ــأن  ب الــخــاصــة 
ستتمخض  نتائج  كلها  هي  األفغاني  الدستور  ويحترموا  »القاعدة« 
العام  باكستان  طرحته  اقتراح  وهو  شروطًا  وليست  المفاوضات  عنها 

الماضي. 
 وقال مسئول عسكري كبير »من الناحية االستراتيجية الدولتان في 

صفحة واحدة. هناك قضايا على مستوى العمليات والتكتيكات«. 
مع  مصالحة  ــى  إل الــتــوصــل  ــل  أج ــن  م األفــغــانــي  الــرئــيــس  ويضغط   
وأفغانستان  باكستان  تتبنى  سنوات  عشر  خالل  مرة  وألول  »طالبان« 
انعدام  لكن  سياسية،  تسوية  إلى  السعي  سياسة  المتحدة  والواليات 
والواليات  باكستان  بين  العالقات  صعيد  على  كبير  األطراف  بين  الثقة 
وقال  وأفغانستان.  باكستان  بين  العالقات  صعيد  وعلى  المتحدة 
العاصمة  ــي  ف صحافي  مؤتمر  ــي  ف جــروســمــان  ــي،  ــرك ــي األم المبعوث 
ــى  األول ــاالت  ــص االت ــن  م استبعدت  باكستان  إن  ــول(  ــاب )ك األفغانية 
الحكومة  ــارك  ــش ت ــم  ل اآلن  »حــتــى  وأضـــاف  ــان«،  ــب ــال »ط ـــ  ب لواشنطن 
الــواليــات  وتــرفــض  اآلن«.  ــى  وإل تمامًا  العملية  ــذه  ه فــي  الباكستانية 
وتقصر  السياسية  الــتــســويــة  ــي  ف الــمــتــشــدديــن  ــل  ك إشــــراك  الــمــتــحــدة 
عمر  محمد  المال  يتزعمها  التي  األفغانية  »طالبان«  على  محادثاتها 
على  وتضغط  أفغانستان.  شرق  في  النشطة  حقاني  شبكة  مستبعدة 
الستهداف  القبلية  المنطقة  في  العسكرية  عملياتها  لتوسيع  باكستان 
في  للقتال  كــقــاعــدة  الباكستانية  األراضــــي  يستخدمون  متشددين 
محادثات  إليها  تطرقت  تكون  أن  المتوقع  من  قضية  وهي  أفغانستان 
ستعطي  وإنــهــا  بأعباء  محمل  جيشها  إن  باكستان  وتــقــول  األمـــس.  
إن  باكستان  وتقول  مواطنيها.  يقتلون  متشددين  لمحاربة  األولــويــة 
الجانب  إلى  لجأوا  الباكستانية«  »طالبان  في  قادة  بينهم  من  متشددين 
من  لطردهم  عسكرية  عمليات  الجيش  شن  حين  الحدود  من  األفغاني 

المناطق القبلية. 
أطهر  جنرال  الميجر  الباكستاني،  الجيش  باسم  المتحدث  ــال  وق  
عباس »منذ فترة ونحن نبرز وجود مالذات آمنة عبر الحدود. يجب فعل 

شيء حيال هذا«.

 مقاتلو حركة طالبان والدور المنتظر في المصالحة األفغانية      )أ.ف.ب(

تايلند تتجه إلى مفترق طرق في االنتخابات العامة األحد المقبل

الديمقراطي  الــحــزب  هما  الرئيسيان  المتنافسان   
الذي تأسس قبل 65 عامًا والذي أصبح يمثل المؤسسة 
زعيمه  ــاع  ــط ــت اس الــــذي  ـــاي  ت بــيــو  وحــــزب  الــعــســكــريــة 
عن  السياسي  مشواره  بدء  شيناواترا  تاكسين  الفعلي، 
في  مهم  آخــر  العــب  هناك  القائم.  الوضع  تغيير  طريق 
هذه االنتخابات وهو الجيش الذي قام بـ 18 انقالبًا على 
أطاح  ــذي  ال االنقالب  آخرها  الماضية  عامًا   79 لـ  مــدى 
أيلول  سبتمبر/  فــي  تاكسين  ـــذاك،  آن ـــوزراء  ال برئيس 
الجنرال  للجيش،  العام  القائد  وأبــدى   .2006 العام 
باالنتخابات.  شــديــداً  اهتمامًا  أوتــشــا  تشان  بــرايــوث 
في  التلفزيون  شاشة  عبر  التايلنديين  برايوث  دعا  فقد 
لصالح  التصويت  إلى  الجاري  الشهر  من  عشر  الرابع 
ــي االنــتــخــابــات، )والــتــصــويــت(  ــاس الــجــيــديــن« ف ــن »ال
»الناس  أن  ويعتقد  الملكية.  إلى  إشارة  في  »للمؤسسة« 
الجيدين« ليس المقصود بهم مرشحو حزب بيو تاي في 

ضوء الكراهية الشديدة التي يكنها برايوث لتاكسين. 
ــه إلــى  ــارت ــدد فـــإن إش ــص ــي هـــذا ال ــا يــقــصــده ف  وأيــــًا م
انتخابية.  قضية  إلى  الملكية  حولت  قد  »المؤسسة« 
بجامعة  الــســيــاســيــة  الــعــلــوم  ــاذ  ــت أس جــعــل  ـــر  األم هـــذا 
يقول  بونجسودهيراك  تيتينان  شولاللونجكورن، 
المقبل  ــوز  ــم ت ــو/  ــي ــول ي ــن  م ــث  ــال ــث ال ــي  ف ــات  ــاب ــخ ــت »االن
ملكي  لنظام  ــرب  أق كنا  إذا  ما  بالضرورة  لنا  ستوضح 

النظام  برايوث  الجنرال  أقحم  لقد  ديمقراطي.  نظام  أم 
التصويت  على  المواطنين  بحثه  االنتخابات  في  الملكي 
من  النصيحة  ــذه  ه أن  ــع  ــواق وال الــجــيــديــن«.  »لــلــنــاس 
تايلند،  شرق  شمال  في  السكان  جعلت  الجيش  جانب 
تاي  بيو  حــزب  ومعقل  بالبالد  منطقة  أفقر  يعد  ــذي  وال
في  تاكسين  تبناها  التي  الشعبوية  السياسات  منذ 
في  كثيراً  يفكرون  للوزراء،  رئيسًا  كان  عندما  المنطقة 
خون  بجامعة  االجتماعية  العلوم  أستاذ  يقول  إذ  األمر. 
أن  »أظــن  برومفانج  بوبان  المنطقة،  في  الكائنة  كاين 
يحدث  ماذا  لكن  للديمقراطيين  تأييده  على  مؤشر  هذا 
وهناك  أيضًا«.  للجيش  كارثة  ذلك  يمثل  قد  خسروا.  لو 
المقاعد  بمعظم  الديمقراطيون  يفوز  أال  كبير  احتمال 
استطالعات  كــافــة  أظــهــرت  فقد  ـــد.  األح انتخابات  فــي 
الديمقراطي  الــحــزب  على  ــاي  ت بيو  ــزب  ح تقدم  الـــرأي 
من  مــقــعــداً   23 بـــ   ــر  ــي األخ فــاز  حيث  بــانــكــوك  ــي  ف حتى 
في  ــرة  ــي األخ العامة  االنتخابات  فــي   27 مقعداً  أصــل  
بالحزب  مسئواًل  أن  بل   .2007 األول   كانون  ديسمبر/ 
لو  محظوظًا  سيكون  الحزب  بأن  اعترف  الديمقراطي 
من  األخيرة  األسابيع  وفي  بانكوك.  في  مقعداً   11 بـ  فاز 
حملته يضغط رئيس الوزراء زعيم الحزب الديمقراطي، 
في  الفوز  استعادة  أجل  من  بشدة  فيجاجيفا  أبهيسيت 
حاشد  انتخابي  مؤتمر  في  أبهيست  عمد  فقد  بانكوك. 

راتشابرآسونج  طريق  على  عقد  الماضي  الخميس  يوم 
ـــان مــســرحــا اًلحــتــجــاجــات  ــــذي ك ــط الــمــديــنــة وال ــوس ب
ــع الــعــام  ــي ــاب ــرت ســتــة أس ــم ــت مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة اس
راح  التي  االضــطــرابــات  فــي  الــلــوم  إلــقــاء  ــى  إل الماضي، 
يذكر  مباشر.  بشكل  تاكسين  شخصًاعلى   92 ضحيتها 
حل  إلى  أبهيست  دعوة  شهدت  التي  المظاهرات  تلك  أن 
أسابيع  بعد  حدثت  مبكرة  انتخابات  وإجراء  البرلمان 
مليار   46 بمصادرة  العليا  المحكمة  من  قرار  صدور  من 
تاكسين  عائلة  أصـــول  مــن  دوالر(  مليار  )5ر1  بــاهــت 
الهدف  أن  أبهيست  وزعــم  السلطة.  باستغالل  إلدانته 
العفو  نيل  هو  االنتخابات  من  تاي  بيو  لحزب  الرئيسي 
عامين  لمدة  السجن  عقوبة  يواجه  الــذي  تاكسين  عن 

واســتــرداد  بالفساد  إلدانــتــه 

منذ  ــارج  ــخ ال فــي  يعيش  الــذي  تاكسن  ـــار  وأش ــه.  ــوال أم
يود  ــه  أن ــى  إل العقوبة  لتجنب   2008 الــعــام  منتصف 
فوز  أن  بيد  المقبل.  ديسمبر  بحلول  تايلند  إلى  العودة 
فوزه  حال  في  حتى  به  مسلمًا  أمراً  يعد  ال  تاي  بيو  حزب 
بمعظم المقاعد. إذ إن في حال فوز حزب بيو تاي بمعظم 
واضحة  غالبية  إحــراز  من  تمكنه  عدم  مع  لكن  المقاعد 
تكوين  ــدوره  ــق م ــي  ف سيظل  الــديــمــقــراطــي  ــزب  ــح ال ــإن  ف
من  الـــتـــحـــرك  ـــــذا  وه ـــالف  ـــت ائ

بيو  حــزب  ناخبي  يدفع  قد  لكن  الجيش  طمأنة  شـأنه 
بــانــكــوك  ــــوارع  ش ـــى  إل الـــخـــروج  ـــى  إل المحبطين  ـــاي  ت

للتظاهر مرة أخرى.

رئيس وزراء تايلندأبهيست فيجاجيفا خال حملة انتخابية       )أ.ف.ب( 

§ بانكوك - د ب أ

على  تللؤدي  لن  المقبل  األحللد  يللوم  إجللراؤهللا  المقرر  العامة  االنتخابات  إن  المحللون  يقول   [
األرجح إلى وضع حد سريع لحالة الفوران السياسي التي تعاني منها تايلند طيلة األعوام الخمسة 
الماضية. وسوف يدلي زهاء 47 مليون تايلندي تنطبق عليهم شروط التصويت بأصواتهم حول 

مستقبل بادهم التي باتت في مفترق طرق اآلن.


