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فلسطين

فتح تطلب وساطة الغنوشي

منتقدًا ما قال إنه معلومات مؤكدة تتردد
عن «تعذيب للسجناء».
وق�������ال ص���ب���اح���ي ،ف����ي م���ق���اب���ل���ة ع���ل���ى ق��ن��اة
تلفزيونية مصرية خاصة ،إنه ال يقبل أبدًا
«سجن أي شخص بسبب آرائه السياسية،
ال سيما أن إج���راءات كهذه تضعف القدرة
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ج��م��اع��ة اإلخ�����وان املسلمني،
وتزيد من حجم التعاطف معها».

وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م التيار
الشعبي امل��ص��ري ح��س��ام م��ؤن��س إن إع�لان
ص��ب��اح��ي ت��رش��ي��ح ن��ف��س��ه ف���ي االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية املقبلة هو «ضمانة مهمة لنزاهة
االن��ت��خ��اب��ات ،حتى ال تتحول االنتخابات
إل����ى اس��ت��ف��ت��اء» ،راف���ض���ًا م���ا ي���ت���ردد ع���ن أن
ً
ترشحه ج���اء ليعطي االن��ت��خ��اب��ات «شكال
ديموقراطيًا».

م��ع اس��ت��م��رار ال��ح��دي��ث ع��ن ق��رب إتمام
ع����م����ل����ي����ة امل�����ص�����ال�����ح�����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة
ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ،ك����ش����ف ع����ض����و ال���ل���ج���ن���ة
املركزية لحركة فتح ومسؤولها مللف
امل���ص���ال���ح���ة م����ع ح���رك���ة ح����م����اس ،ع����زام
األح���م���د ،ال��ن��ق��اب ع��م��ا دار ب��ي��ن��ه وب�ين
زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ
راشد الغنوشي ،األسبوع املاضي في
ت��ون��س ،وأك���د أن��ه ط��ل��ب م��ن��ه ال��ت ّ
��وس��ط
إلن���ه���اء االن���ق���س���ام وإن���ج���از امل��ص��ال��ح��ة
الفلسطينية.
وأش����اد األح��م��د ب��ال��ن��م��وذج التونسي
ف��ي ال��ت��واف��ق ،وق���ال« :ل��ق��د ش��ارك��ن��ا في
اح���ت���ف���االت ت���ون���س ب���إق���رار ال���دس���ت���ور،
ّ
وقدمنا التهنئة إلى الشعب التونسي
وإل�������ى ك�����ل األح����������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة ف��ي
ت����ون����س ،ال����ت����ي ش����ارك����ت ف����ي ص��ي��اغ��ة
الدستور بهذه الصيغة الحضارية».
وأش�����ار األح���م���د إل����ى أن����ه ح����رص على
اللقاء بمختلف القيادات السياسية،
وأن������ه ط���ل���ب م����ن ال���غ���ن���وش���ي ال���ت ّ
���وس���ط
إلن��ه��اء االن��ق��س��ام ف��ي ف��ل��س��ط�ين ،وق���ال:
«ل��ق��د ك��ن��ا ح��ري��ص�ين ع��ل��ى االل��ت��ق��اء مع
م��خ��ت��ل��ف ال���ق���ي���ادات ال��س��ي��اس��ي��ة ،وم��ع
زع���ي���م ح���رك���ة ال��ن��ه��ض��ة ال��ش��ي��خ راش���د
ال���غ���ن���وش���ي وق�����ي�����ادات ال����ح����رك����ة ،وق���د
ط��ل��ب��ت م���ن األخ راش�����د ال��غ��ن��وش��ي أن
ي��ت��دخ��ل ل���دى اإلخ�����وة ف���ي ح���م���اس ،ملا
له من عالقات معهم ،ولالحترام الذي
ي��ح��ظ��ى ب���ه ل���دى ال��ج��م��ي��ع ،أن ي��ت��دخ��ل
ل��ل��م��س��اع��دة ع��ل��ى إن���ه���اء االن��ق��س��ام في
ال��س��اح��ة الفلسطينية ،لتكون تونس
قدوة للجميع في فهم الشراكة ووضع
مصلحة الوطن فوق أي اعتبار حزبي
أو تنظيمي ،وق��د وع��دن��ا بتلبية هذا
الطلب».
على صعيد آخر ،أكد األحمد أن حركة
ف���ت���ح م����ا زال������ت ب���ان���ت���ظ���ار رد ح��م��اس
ب����ش����أن امل����وق����ف م����ن ت��ن��ف��ي��ذ ات���ف���اق���ات
امل����ص����ال����ح����ة ،ون����ف����ى أن ي����ك����ون ل���وف���د

اللجنة املركزية لحركة فتح ال��ذي زار
غزة أخيرًا ،أي عالقة باملصالحة .وقال
إن «الوفد الذي ذهب إلى غزة كان في
مهمة داخلية تنظيمية لحركة فتح»،
وأض��اف« :من هنا ال داع��ي إلى املزيد
من النقاشات التفصيلية والجانبية،
وبالفعل عندما اتصل األخ اسماعيل
ه���ن���ي���ة ب����ال����رئ����ي����س م����ح����م����ود ع����ب����اس،
وأع������ق������ب������ت ذل����������ك أرب��������ع��������ة ات������ص������االت
ب��ي��ن��ي وب��ي��ن ه���ن���ي���ة ،ف���إن���ن���ا ج���اه���زون
والتعليمات لدي من الرئيس عباس،
في اللحظة التي يقول فيها هنية إن

الميناوي:
مناهج حقوق
اإلنسان في غزة
تمس بالقضية
الفلسطينية

حماس جاهزة ،علي التوجه إلى غزة
فورًا إلعالن تأليف الحكومة ،وتحديد
موعد االنتخابات وفق إعالن الدوحة،
وم��ا زل��ت أنتظر ،وآم��ل أن يجري ذلك
سريعًا دون تأخير».
إل���ى ذل����ك ،اس��ت��ش��ه��د ش���اب فلسطيني
ب��رص��اص الجيش اإلس��رائ��ي��ل��ي أم��س،
ق��رب املنطقة ال��ح��دودي��ة ش��رق مدينة
غ��زة ،بحسب م��ا أعلن املتحدث باسم
وزارة الصحة في حكومة حماس.
وأوض�����ح ال��ط��ب��ي��ب أش����رف ال����ق����درة ،أن
ال��ش��ه��ي��د اب���راه���ي���م س��ل��ي��م��ان م��ن��ص��ور

( 26ع���ام���ًا) أص���ي���ب ب���رص���اص���ة ق��ات��ل��ة
ف���ي ال�������رأس ،ف��ي��م��ا أص���ي���ب ش����اب اخ��ر
ب����رص����اص����ة ف������ي ق�����دم�����ه ف������ي امل���ن���ط���ق���ة
نفسها ،موضحًا أن الشابني «مدنيان
ون���ق�ل�ا إل�����ى م��س��ت��ش��ف��ى ال����ش����ف����اء» ف��ي
مدينة غزة.
من جهة أخ��رى أعلنت وزارة التعليم
ف������ي ح����ك����وم����ة ح�����م�����اس أم����������س ،أن����ه����ا
ات����ف����ق����ت م�����ع وك�����ال�����ة غ�������وث وت���ش���غ���ي���ل
ال�لاج��ئ�ين ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين (االون������روا)،
ع���ل���ى ت��ج��م��ي��د ت����دري����س م������ادة ح��ق��وق
اإلن��س��ان في م��دارس الوكالة في غزة،
الح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى «م��خ��ال��ف��ات خ��ط��ي��رة
تمس بالقضية الفلسطينية والثقافة
الفلسطينية واإلسالمية».
وق�������ال امل�����س�����ؤول ف����ي وزارة ال��ت��رب��ي��ة
والتعليم ف��ي غ��زة معتصم امليناوي:
«ج�������رى االت�����ف�����اق م�����ع األون�����������روا ع��ل��ى
تجميد م��ن��اه��ج ح��ق��وق اإلن���س���ان غير
امل���رخ���ص���ة ف����ي غ�������زة ،ألن����ه����ا ت��ت��ض��م��ن
«م��خ��ال��ف��ات خ��ط��ي��رة ت��م��س ب��ال��ق��ض��ي��ة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة الفلسطينية
واإلس�ل�ام���ي���ة» ،م��ش��ي��رًا إل���ى أن «ه��ن��اك
تشويها لقضية الالجئني وتقزيمها،
ولتصويرهم بأنهم أن��اس ف ّ��روا ،وفي
ه������ذا ت���ش���وي���ه وط����م����س ل���ل���ح���ق���ي���ق���ة ،ال
أن��ه��م ه��ج��روا ق��س��رًا وارت��ك��ب��ت م��ج��ازر
إس���رائ���ي���ل���ي���ة ب���ح���ق���ه���م ح���ت���ى ي���ت���رك���وا
ديارهم».
ف����ي س���ي���اق م��ن��ف��ص��ل أج������رى ال��رئ��ي��س
ً
الفلسطيني م��ح��م��ود ع��ب��اس ات��ص��اال
هاتفيًا برئيس ال���وزراء التركي رجب
ط��ي��ب أردوغ������ان ،أع���رب خ�لال��ه األخ��ي��ر
ع����ن أم���ل���ه ف����ي أن ت��ف��ض��ي م���ف���اوض���ات
ال��س�لام ب�ين ف��ل��س��ط�ين وإس��رائ��ي��ل إل��ى
ح��ل دول��ت�ين تعيشان جنبًا إل��ى جنب
ب���س�ل�ام ،وف��ق��ًا ل���ق���رارات األم����م امل��ت��ح��دة
وامل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة ب��م��ا ي��ت��ن��اس��ب مع
حدود الرابع من حزيران .1967
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

واشنطن تكشف عن دعمها العسكري للعراق
ما قل
ودل
ّ
عبر الرئيس القبرصي نيكوس
اناستاسيادس (الصورة) عن تفاؤل
حذر بشأن فرص نجاح املفاوضات
التي استؤنفت برعاية االمم
املتحدة لتوحيد الجزيرة .ولفت
اناستاسيادس في مؤتمر صحافي
عقده مساء االربعاء ،لشرح تفاصيل

في سياق دعمها املستمر لحكومة بغداد،
كشفت السفارة األميركية في العراق ،أمس،
عن تسليم ال��ق��وات العراقية كميات كبيرة
من األعتدة والصواريخ خالل األيام القليلة
امل���اض���ي���ة .وف��ي��م��ا أع��ل��ن��ت أن ش��ه��ر أي��ل��ول
املقبل سيشهد تسليم ال��ع��راق أول طائرة
م��ن ط����راز  ،F16أك����دت ع���دم م��ع��رف��ة «ال��ع��دد
الحقيقي ملروحيات األباتشي التي سيتم
ت��زوي��د الجيش ال��ع��راق��ي ب��ه��ا» .وق���ال مدير
مكتب التعاون األمني بالسفارة األميركية
في العراق ،وليام بيل بيندر ،إن «الواليات
ّ
املتحدة سلمت العراق ،يوم أمس األربعاء،
ن���ح���و  27ص���ن���دوق���ًا ك���ب���ي���رًا م����ن األس���ل���ح���ة،
وخ��م��س��ة م�لاي�ين ط��ل��ق��ة ملختلف األس��ل��ح��ة
الخفيفة واملتوسطة»ّ ،
مبينًا أن «واشنطن
ّ
س���ل���م���ت ب����غ����داد أي���ض���ًا خ��ل��ال األس���ب���وع�ي�ن

امل��اض��ي�ين ن��ح��و  1300ق��ذي��ف��ة دب��اب��ة و240
صاروخًا للطائرات و 13صاروخًا من طراز
ه��ي��ل ف���اي���ر» .م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق����ال رئ��ي��س
م��ج��ل��س ال���ن���واب أس���ام���ة ال��ن��ج��ي��ف��ي ،أم���س،
أثناء لقائه في بغداد القائم بأعمال بعثة
األم���م امل��ت��ح��دة ج��ورج��ي ب��وس�تن ،إن الحل
السياسي هو الطريق األمثل لحل إشكاالت
العراق؛ ومن ضمنها أزمة األنبار.
وذك���ر ب��ي��ان ملكتب النجيفي أن الجانبني
بحثا أزم���ة األن��ب��ار وع���دد ال��ن��ازح�ين منها
واملساعدات واإلغاثة الواجب تقديمها.
وأكد بوسنت أن املجتمع الدولي متضامن
مع مجلس النواب في سعيه لتجاوز األزمة
ال��راه��ن��ة؛ وال سيما م��ا يحصل ف��ي األنبار
واالضطرابات األمنية التي تشهدها البالد
والتي ال يمكن أن تنتهي إال عبر صندوق

االن��ت��خ��اب��ات .م��ن جانبه ،ق��ال النجيفي إن
الحل السياسي هو الطريق األمثل لحل كل
اإلشكاالت القائمة ،وإن دعوته قادة الصف
األول عبر املبادرة التي أطلقها أخيرًا لعقد
اج��ت��م��اع م��وس��ع ت��س��ع��ى إل���ى تحقيق ه��ذا
الهدف.
وأش��������ار إل�����ى «وج��������ود م��خ��ط��ط��ات خ��ب��ي��ث��ة
ت��س��ت��ه��دف ال���ع���راق ك���دول���ة وش��ع��ب وت��ه��دد
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ،وع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع ال��ت��ع��اون
لصد هذه املخططات».
إل�������ى ذل���������ك ،ي���س���ي���ط���ر ع�����ش�����رات امل��س��ل��ح�ين
املناهضني للحكومة العراقية منذ أم��س،
على أج��زاء من ناحية سليمان بك الواقعة
ف��ي قضاء ط��وزخ��ورم��ات��و ،بحسب م��ا أف��اد
مسؤولون محليون.
وق�����ال م���دي���ر ال��ن��اح��ي��ة ط���ال���ب ال��ب��ي��ات��ي ،إن

«مسلحني من القاعدة و«داع��ش» سيطروا
ف���ج���ر ال����ي����وم ع���ل���ى م����رك����ز ال���ن���اح���ي���ة» ب��ع��د
م��ه��اج��م��ة ن���ق���اط س��ي��ط��رة ل��ل��ق��وات األم��ن��ي��ة
ال���ع���راق���ي���ة .وأض�������اف إن ب��ع��ض امل��س��ل��ح�ين
الذين يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة
«ت����وج����ه����وا إل������ى امل����س����اج����د ،ح���ي���ث ب������دأوا
بالتكبير ودع��وة األه��ال��ي لترك منازلهم»،
م��ش��ي��رًا إل����ى أن ال��ج��ي��ش «ي���ط���وق ال��ن��اح��ي��ة
واملروحيات تحوم فوقها».
وذك����ر ق��ائ��م��ق��ام ط���وزخ���ورم���ات���و أن «ق����وات
ال���ج���ي���ش وال���ش���رط���ة ت��ت��م��رك��ز ف����ي األب��ن��ي��ة
الحكومية الواقعة في شرق الناحية ،حيث
تدور اشتباكات متقطعة ،من دون أن يكون
ه��ن��اك ح��س��م ل��ل��م��وق��ف» ،الف��ت��ًا إل���ى إص��اب��ة
عنصرين من الشرطة بجروح.
(األخبار ،أ ف ب)

تقــرير
االعالن املشترك ،عن االتفاق ُعلى
استئناف املفاوضات ،الذي أ ّقر
الثالثاء ،ولتبديد املخاوف بشأن
ً
تقسيم قبرص إلى دولتني ،بدال من
إنشاء دولة فدرالية« ،نحتاج إلى
تفاؤل حذر ،ال اود أن ابدو متشائمًا،
لكن هناك الكثير من العمل» .واكد
أن االعالن يحافظ على وحدة
قبرص ومبادئها الثالثة ـ سيادة
واحدة ،ومواطنية واحدة ،وكيان
واحد على الصعيد الدولي ـ وأن
قبرص ستتحول إلى نظام جديد
في اطار فدرالي.
(أ ف ب)

البحرين :استمرار القمع مع دخول االحتجاجات عامها الرابع
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ،أمس،
أن���ه���ا ت���ص���دت ل���ـ«أع���م���ال ت��خ��ري��ب��ي��ة» في
القرى التي تشهد احتجاجات دعت لها
املعارضة.
وقالت ال��وزارة إن «بعض القرى شهدت
ً
أع�����م�����اال ت���خ���ري���ب���ي���ة ،ت���م���ث���ل���ت ف�����ي ح���رق
إط������ارات وق��ط��ع ل��ل��ط��رق وإخ��ل��ال ب��األم��ن
الخروج للعمل
ومحاولة منع الناس من ً
وقضاء مصالحهم» ،مضيفة إن «ق��وات
ح���ف���ظ ال���ن���ظ���ام ،وان���ط�ل�اق���ًا م����ن واج��ب��ه��ا
األم��ن��ي وال��ق��ان��ون��ي ،ت��ص��دت ملجموعات
تخريبية وتمكنت م��ن فتح ال��ط��رق بعد
اتخاذ اإلجراءات املقررة».
وأف���������اد ش����ه����ود ع����ي����ان ب������أن امل�����ئ�����ات م��ن
امل��ح��ت��ج�ين ت���ظ���اه���روا ف����ي ش�������وارع ه���ذه
القرى أمس ،تلبية لدعوات املعارضة.

وقد تبادلت وزارة الداخلية واملعارضة
ف��ي ال��ب��ح��ري��ن االت��ه��ام��ات ب��ش��أن ارت��ك��اب
العنف أمس ،تزامنًا مع دعوة املعارضة
إلى اإلضراب ،قبل يوم من حلول الذكرى
السنوية الثالثة النطالق االحتجاجات
ضد السلطات في البالد.
وف��ي��م��ا ات��ه��م��ت امل���ع���ارض���ة ق�����وات األم���ن
ب��ـ«ق��م��ع» ال��ت��ظ��اه��رات السلمية ،وإط�لاق
ال������غ������ازات امل���س���ي���ل���ة ل����ل����دم����وع وم�ل�اح���ق���ة
امل���ت���ظ���اه���ري���ن ،أك�������دت وزارة ال���داخ���ل���ي���ة
تصديها ملجموعات «تخريبية» قامت
بإغالق ال��ط��رق ،محاولة منع الناس من
الخروج للعمل وقضاء مصالحهم.
وك���ان���ت امل��ع��ارض��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ق���د دع��ت
أن���ص���اره���ا إل�����ى اإلض��������راب «ال���ط���وع���ي»،
أم��س ،ضمن أسبوع التصعيد امليداني

ال��س��ل��م��ي ف���ي ال���ذك���رى ال��ث��ال��ث��ة الن��ط�لاق
االحتجاجات في البحرين يوم  14شباط
.2011
وبثت جمعية «الوفاق» املعارضة صورًا
أم���س ع��ل��ى صفحتها ال��رس��م��ي��ة بموقع
التواصل االجتماعي «تويتر» ،قالت إنها
ملؤسسات حكومية خالية من املراجعني،
ّ
إض��اف��ة إل��ى ص��ور مل��ح��ال تجارية مغلقة
ومحطات وقود خالية.
وقالت إن «املؤسسات الحكومية تشهد
ان����ح����س����ارًا ف����ي امل����راج����ع��ي�ن إث������ر دع������وات
املعارضة الى وقف املعامالت الحكومية،
إض���اف���ة إل����ى ت��وق��ف ال��ح��ي��اة ال��ع��ام��ة إث��ر
دعوات املعارضة إلى التوقف عن الشراء
والتبضع».
(أ ف ب ،األناضول)

