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الدكتور جورج جبور يحا�ضر
في «الم�صالحة الوطنية في ظل المعطيات الراهنة»
أكد الدكتور جورج جبور ،رئيس الرابطة السورية
ل�لأم��م المتحدة ،أن��ه دع��ا منذ ع��ام  ،1995وزارة
الخارجية إلى اعتماد  9آذار من كل عام يوما ً لها ألنه
في مثل ذل��ك اليوم ع��ام  1920ص��درت أول وثيقة
رسمية سورية تعتمد تعبير «وزارة الخارجية».
كالم الدكتور جبور جاء خالل محاضرة له أمس
بالمركز الثقافي العربي في كفرسوسة ،وج��اءت
بعنوان «المصالحة الوطنية ف��ي ظ��ل المعطيات
الراهنة».
وف��ي مقاربته موضوع المحاضرة أك��د الدكتور
جبور ،أن المصالحة الوطنية هي الطريق األوحد
واألق��وم واألسلم من أجل إع��ادة اإلعمار واستئناف
مسيرة التنمية .وقال :باختصار ،المصالحة طريق
المستقبل ،فكلما أمعنا النظر إلى المستقبل كلما زادت
حماستنا للمصالحة.
وقال الدكتور جبور« :إن التاريخ العربي حافل
بتجارب المصالحات وإن لم يطلق عليها هذا االسم.
ففي تاريخنا كان هرم بن سنان المري يبذل من ماله
لوقف االقتتال .ونحن ال نزال ننشد قصائد مديح زهير
بن أبي سلمى له».
واش��اد المحاضر بفكرة لألستاذ حكم المرزوقي
بأن تحدث جائزة للسلم باسم زهير أو باسم هرم
مبديا ً اس��ت��ع��داده للتبرع بمبلغ م��ن ال��م��ال لتنفيذ
الفكرة .كذلك عرف تاريخنا صلح الحديبية الذي
هو التجسيد األمثل للمصالحة .ومن المعروف أن ما
جرى في الحديبية مهد لفتح مكة ،وأن ذلك الصلح ما
كان ليتم لوال استجابة الرسول العربي الكريم لشرط
المشركين «إغفال وثيقة الصلح وصفه رسوالً» .وشدد
في هذا االطار على ضرورة تحلي طرفي المصالحة
بروح المصالحة وما تتضمنه من اقتصاد بالمطالب
واستعداد لالستجابة لرؤية الطرف اآلخر.
وتحدث المحاضر عن درج��ات في المصالحة.
فالدرجة الدنيا وق��ف االقتتال .والعليا االشتراك
في العمل ال��ع��ام ،أي في الحياة السياسية بروح
احترام الكل للكل في إطار التزام القواعد الديمقراطية
المعروفة .وبين الدرجتين مراتب متعددة كالمصالحة
الوطنية التي تضمن ع��دم المس بالمرافق العامة

كالماء والكهرباء.
وبحث الدكتور جبور في العالقة بين المصالحة
وال��ق��ان��ون ،مبينا ً أن القانون األع��ل��ى م��ن القانون
المكتوب هو االتفاق بين المتصالحين ،ومؤكدا ً في
الوقت نفسه أن الحقيقة ينبغي ان تعرف فمعرفتها
مريحة للنفس .وفي هذا المضمار استحضر الدكتور
جبور الفقه الدولي المتطور للعدالة االنتقالية ،والذي
ترعاه األمم المتحدة ،كما استعرض تجارب ممارسة
هذه العدالة في بلدان مثل جنوب أفريقيا وإيرلندا
وإسبانيا وغيرها.
وفي كالمه عن المعطيات الراهنة في سورية ،وقف
المحاضر عند تبعثر الفئات المسلحة على ما يزيد عن
ألف فئة ،وعند الجهات الخارجية الفاعلة في الوطن
والساعية إلى إضعافه ورأى فيها معوقات جدية
للمصالحة .وفي المقابل ،وجد ان تقدم الجيش على
جبهات متعددة ويأس الجهات الخارجية من النيل من
الصمود السوري ،ورأى في التهديد المتصاعد الذي
يتعرض له العالم جراء اإلرهاب ،والتهديد المباشر
ال��ذي يقترب من دول تصدير اإلرهابيين وأموالهم
إلى سورية ،عوامل تساعد على ازدهار المصالحات
الوطنية وهو أمر نشاهده على أرض الواقع.
والح��ظ الدكتور ج��ب��ور ،ول��ه خبرته السياسية
الطويلة ف��ي ال��ش��ؤون العربية ،أن إع�ل�ان القوى
اإلقليمية والدولية ،والهيئات الدولية ،مواقف شاجبة
ل��ـ»داع��ش» وأخ��وات��ه ،وشعور دول عربية متعددة
باقتراب الخطر منها ،يحمل في طياته إمكان الوصول
إلى نوع من العمل الذي يحول دون االنزالق إلى مزيد
من التشرذم العربي .وأوض��ح أن التقدم إل��ى مثل
ذلك النوع من العمل يقتضي قبل كل شيء شجاعة
سياسية أولها وقفة مراجعة للذات تقدم عليها دول
عربية عدة.
وف��ي االخ��ت��ت��ام ،اعتبر ال��دك��ت��ور ج��ب��ور أن قمة
المصالحات الوطنية هي تلك التي تأتي نتيجة مؤتمر
ح��وار وطني ع��ام يتم فيه تنسيق االختالفات بين
القوى الوطنية وص��وال ً إلى صيغة مريحة للجميع
أساسها صيانة وح��دة سورية وسيادتها ودوره��ا
العربي واإلقليمي والدولي.

انت�شار �أمني وا�سع لت�أمين االقتراع وحديث عن دورة انتخابية ثانية

التون�سيون يختارون �سيد ق�صر قرطاج ...فمن يكون؟
توجه ماليين التونسيين أمس إلى
صناديق االق��ت��راع الختيار الرئيس
الخامس منذ االستقالل واألول بعد
إقرار الدستور الجديد ،في انتخابات
تتميز ب��ال��ح��ض��ور األول للعنصر
النسوي بترشح القاضية كلثوم
كنو م��ن بين  22م��رش��ح�ا ً أب��رزه��م
الرئيس الحالي المنصف المرزوقي
ورئيس حركة ن��داء تونس الباجي
قايد السبسي ورئيس حزب التكتل
من أج��ل العمل والحريات ورئيس
المجلس الوطني التأسيسي مصطفى
بن جعفر.
ووس���ط توقعات ب���دورة ثانية،
توجه اليوم نحو  5.2ماليين ناخب
ت��ون��س��ي ن��ح��و ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع
الختيار أول رئيس منتخب عن طريق
االقتراع المباشر بعد الثورة .وتوزع
ه���ؤالء على  11أل��ف مكتب اق��ت��راع
موزعة بين تونس والخارج ،حيث
انطلق التصويت بداية من الساعة
الثامنة صباحا ً وحتى السادسة
مساء بالتوقيت المحلي.
ويمنح القانون االنتخابي مهلة
ث�لاث��ة أي���ام ب��داي��ة م��ن إغ�ل�اق آخ��ر
مكتب اقتراع إلعالن النتائج األولية
لالنتخابات الرئاسية ،ولكن الهيئة
ستسعى إلى اختصار هذا األجل إلى
يومين .وف��ي حالة ع��دم تحصل أي
مترشح على غالبية  50في المئة زائد
صوت واح��د ،يتم اللجوء إلى دورة
ثانية ،يشارك فيها فقط المترشحان
الحائزان المرتبة األول��ى والثانية
في الدورة األولى ،وهو األمر المتوقع
بحسب التقديرات غير الرسمية.

تقرير رقابي

إل��ى ذل��ك ،كشف التقرير األول��ي

فوز كا�سح لمر�شحي �آل خليفة بين الناخبين الهنود والباك�ستانيين والآ�سيويين!

المعار�ضة البحرينية تعتبر
االنتخابات النيابية مثيرة لل�سخرية
أجريت االنتخابات التشريعية
والبلدية في البحرين أول من أمس،
وس���ط م��ق��اط��ع��ة شعبية واس��ع��ة
ومسيرات عمت مختلف مناطق البالد
قمعتها قوات النظام بالقوة.
وقالت جمعية الوفاق“ :إن األرقام
ال��ت��ي تسعى السلطة لتسويقها
ع��ن نتائج االن��ت��خ��اب��ات ه��ي مثار
للسخرية ،كونها أرقام ونسب تفتقد
للصدقية” .وانتقدت تصريحات
وزير العدل البحريني الذي قال إن
نسبة المشاركة بلغت  51في المئة.
وأكدت الوفاق ،أنها أرقام مضخمة
وأك��ب��ر م��ن ال��واق��ع بكثير ،وترمي
إل��ى إي��ه��ام ال���رأي ال��ع��ام ب��أن أع��داد
المشاركين أكبر من حجم المقاطعين
الواسعة.
فيما نقلت جمعية ال��وف��اق عن
مصادر مطلعة تأكيدها أن نسبة
المشاركين ف��ي ح���دود الـ 30في
المئة مع زي��ادة أو نقصان بنسبة
ال تزيد عن الـ 5في المئة فقط ،وأن
هذه النسبة بناء على رصد ألعداد

ال��م��ص� ّوت��ي��ن ول���م ت��ك��ن لتصل إل��ى
الـ 30في المئة لوال دفع العسكريين
بعشرات اآلالف للتصويت وإصدار
تعميمات من جهات تتضمن تهديدات
بقطع األرزاق والخدمات عمن يقاطع
االنتخابات.
وأكدت أن من يسوق هذه األرقام
ه��و نفسه م��ن ادع���ى على األط��ب��اء
وادعى وفاة موقوفين بأمراض ،وبعد
ذل��ك كشفت لجنة تقصي الحقائق
أنهم ماتوا تحت التعذيب وهو من
ادعى عدم هدم مساجد ثم تبين أن
هناك  38مسجدا ً مهدما ً وأنه يتحمل
جزءا ً من المسؤولية في الهدم.
وتزامنت االنتخابات النيابية التي
انتهت بإقبال ضعيف على مراكز
االقتراع على رغم اإلغراءات المادية
التي قدمها النظام لحث المواطنين
على المشاركة في االنتخابات ،مع
اإلقبال الشعبي الواسع على مراكز
االس��ت��ف��ت��اء الشعبي ح���ول تقرير
المصير ال��ذي دعا إليها ائتالف 14
م��ن شباط ف��ي وق��ت اعتبرت قوى

المعارضة وف��ي مقدمتها جمعية
الوفاق ،أن االنتخابات هي تكريس
ل��واق��ع رف��ض��ه الشعب منذ ان��دالع
الثورة.
وكانت مصادر مطلعة في وزارة
الداخلية البحرينية ذكرت أن نتائج
فرز أولي ألصوات الناخبين الهنود
والباكستانيين والمغلوبين على
أمرهم من الموظفين والعاملين في
القطاع الحكومي ومرتزقة النظام،
كشفت عن تقدم ساحق لمرشحي
ال��ن��ظ��ام الخليفي ف��ي االنتخابات
النيابية والبلدية التي أجريت أول
من أمس.
ونقلت شبكات التلفزة والقنوات
الفضائية وع��دس��ات المراسلين،
أفالما ً وصورا ً تظهر طوابير طويلة من
الهنود والباكستانيين واآلسيويين،
وهم يدلون بأصواتهم بسالسة ،من
دون أن تسجل أية خروقات أمنية
أو ح��االت تزوير أو تدخل في عمل
اللجان االنتخابية من قبل جهات
متنافسة.

مقتل � 7إرهابيين و�إ�صابة  3جنود في �سيناء

ال�سي�سي :م�ستعدون لإر�سال
قوات ع�سكرية �إلى فل�سطين
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ف��ي مقابلة م��ع صحيفة
«ك��وري��ي��ري دي�لا س��ي��را» اإليطالية
ع��ن اس��ت��ع��داده إلرس���ال ق���وات في
وقت الحق إلى الدولة الفلسطينية
المنشودة لمساعدتها على االستقرار
باالتفاق مع “إسرائيل” والسلطة
الفلسطينية.
وقال السيسي« :نحن مستعدون
إلرس���ال ق��وات عسكرية إل��ى داخ��ل
ال��دول��ة الفلسطينية ...سنساعد
ال���ش���رط���ة ال��م��ح��ل��ي��ة وس��ن��ط��م��ئ��ن
“اإلسرائيليين” ف��ي ش��أن دورن��ا
الضامن ...ليس لألبد بالتأكيد ،للوقت
الالزم إلعادة الثقة ...يجب أن تكون
هناك دول��ة فلسطينية أوال ً إلرسال
قوات إليها» .وأضاف« :إعادة الثقة
تحتاج إلى الوقت ،ألم يحدث هذا مع

«إسرائيل» بعدما أبرمنا السالم»،
في إشارة إلى معاهدة السالم التي
وقعت في  1979بين البلدين.
وأك��د الرئيس السيسي «تحدثت
مطوال ً مع رئيس ال���وزراء بنيامين
نتنياهو حول اقتراح إرس��ال قوات
وك��ذل��ك م��ع ال��رئ��ي��س الفلسطيني
محمود عباس».
وحول إرهاب الحركات اإلسالمية
ال����ذي ي��ت��ص��اع��د ف��ي س��ي��ن��اء ،ق��ال
السيسي إن «تنظيم الدولة اإلسالمية
هو أحد وجوه عملة واحدة ،إلرهاب
وجوه عدة».
على الصعيد أمني ،أصيب  3جنود
مصريين بانفجار عبوة ناسفة في
سيناء ،فيما أجهز الجيش على سبعة
إرهابيين وقبض على آخرين ،في
وقت د ّمر حرس الحدود أربع مركبات

خالل محاوالتها التسلل للبالد من
الحدود الغربية المحاذية لليبيا.
ودمر حرس الحدود بالتعاون مع
قوة جوية أربع مركبات بمنطقة بحر
الرمال األعظم أثناء محاولتها التسلل
داخل األراضي المصرية جنوب واحة
سيوة ،كما ضبطت سيارة دفع رباعي
محملة بـ 155بندقية خرطوش وأكثر
من مليون و 200ألف قرص ترامادول
مخدّر على الحدود المصرية الليبية.
أصيب  3جنود في انفجار عبوة
ن��اس��ف��ة ب��م��دخ��ل م��دي��ن��ة ال��ع��ري��ش،
وذلك بعدما قام مجهولون بتفجير
ال��ع��ب��وة بمنطقة ال��م��ي��دان بمدخل
مدينة العريش الغربي ،أثناء مرور
حافلة كانت تقل جنوداً ،ما تسبب في
إصابة  3منهم.

ال����ذي أع��دت��ه ش��ب��ك��ة «م��راق��ب��ون»
لمراقبة االستحقاق لمناسبة الحملة
االنتخابية الرئاسية عما أسمته
«حالة من العزوف العام في التفاعل
م��ع ال��ح��م�لات االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي جل
مناطق البالد خالل األسبوعين األول
والثاني» .وأضاف التقرير أن «حالة
العزوف صاحبها ضعف في التواصل
مع الناخبين بشكل مباشر».
وأش���اد المنسق ال��ع��ام للشبكة
رفيق الحلواني خالل مؤتمر صحافي
بـاالنتشار األمني المكثف لتأمين سير
الحملة االنتخابية الرئاسية في كل
جهات تونس.
موضحا ً أن «هذه الحمالت كانت
ف��ي مجملها ف��ات��رة ف��ي األسبوعين
األول والثاني ثم تصاعدت وتيرتها
من خالل تنظيم االجتماعات العامة

� 100ألف عن�صر �أمن لت�أمين االنتخابات
ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أن العدد اإلجمالي
لألمنيين والعسكريين الذين شاركوا بتأمين االنتخابات الرئاسية نحو
 100ألف عنصر.
وصرح محمد علي العروي بأن عدد األمنيين المنتشرين في أنحاء
البالد لضمان السير العادي لالنتخابات الرئاسية قد بلغ  62ألف عنصر
من مختلف الوحدات مقابل نحو  50ألفا ً كانوا أمنوا االنتخابات التشريعية
قبل شهر.
وأضاف العروي أن العدد اإلجمالي للقوات المسلحة المنتشرة على
األرض بما في ذلك قوات الجيش يقارب  100ألف عنصر.
ويعد الرقم أعلى من القوات التي نشرت في االنتخابات التشريعية
والتي فاقت  70ألف عنصر.
وأوض��ح أنه نشرت قوات خاصة لمكافحة اإلره��اب في أنحاء البالد
تحسبا ً ألي أخطار نوعية تستهدف العملية االنتخابية.

وزير الدفاع :االنتخابات تجرى
في ظروف �أمنية مثالية
قال وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي إن االنتخابات الرئاسية
انطلقت في ظروف أمنية «مثالية» ،وأكد أن التهديدات «اإلرهابية» لن

واالت��ص��ال بالناخبين» .ولفت إلى
أن «فرق المراقبين  620مراقبا ً وهم
م��ت��ط��وع��ون ع��اي��ن��وا ب��ع��ض مظاهر
التالسن والعنف اللفظي بين أنصار
بعض المترشحين ال سيما حين
يتجولون في المكان نفسه تقريباً».

تحركات جزائرية

وعشية االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
اس��ت��دع��ت ال��ق��ي��ادة العليا للجيش
الجزائري تعزيزات أمنية إضافية إلى
الحدود الجزائرية التونسية إلحباط
أية تحركات إرهابية ممكن حدوثها
من وإلى الجزائر أو تونس.
وقال مصدر أمني إن تونس طالبت
م��ن الجزائر التنسيق األم��ن��ي على
الحدود ،بخاصة في النقاط الساخنة

من أجل إفشال أية محاولة إرهابية
تستهدف االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
المزمع انطالقها ال��ي��وم .وبرمجت
القيادة العليا للجيش الجزائري
حواجز أمنية إضافية وطلعات جوية
وتحقيق مع أية حركة مشبوهة في
ال��ح��دود ،مع تكثيف االت��ص��االت مع
الجيش التونسي المرابط هو اآلخر
على الحدود.

الرئيس الخامس بعد
فترتين انتقاليتين

سيكون الرئيس التونسي المنتخب
الخامس في تاريخ الدولة التونسية
الحديثة بعد الحبيب بورقيبة وزين
ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي ال��ل��ذي��ن حكما
البالد لمدة  53سنة ،فيما قاد فؤاد

تثني التونسيين عن ممارسة حقهم الدستوري.
ودع��ا ال��وزي��ر ف��ي جولة تفقدية إل��ى ع��دد م��ن ال��م��راك��ز االنتخابية
المواطنين إلى التزام اليقظة والحذر ،وذل��ك بهدف إفشال مخططات
«اإلرهابيين».
وأك��د أن ق��وات األم��ن اتخذت كل االحتياطات من أجل ضمان السير
العادي للعملية االنتخابية ،وطالب المواطنين بالتنقل بكثافة إلى مراكز
االقتراع من أجل إفشال مخططات «اإلرهابيين» الذين يعملون على زرع
الخوف من أجل إفشال االنتخابات.

مقتل م�سلحين
�شمال غربي تون�س
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم بلحسن
الوسالتي ،القضاء على عناصر من المجموعات المسلحة المتحصنة
بمرتفعات «ورغ���ى» شمال غربي ت��ون��س ،وذل��ك عشية االنتخابات
الرئاسية.
وقال الوسالتي في تصريح إعالمي إن المؤسسة العسكرية تؤكد سقوط
مسلحين في عمليات القصف األخيرة التي وصفها بـ»الدقيقة».
يأتي ذلك في وقت صرح مواطنون بالمناطق السكنية المتاخمة لجبال
«ورغى» بانبعاث روائح كريهة من هذه المرتفعات في أعقاب قصف جوي
يبدو أنها من جثث المسلحين.

المبزع والمنصف المرزوقي الرئاسة
االنتقالية.
وب��دأت مرحلة الحكم في تونس
بعد استقاللها في  20آذار 1956
بإجراء انتخابات المجلس القومي
التأسيسي في  8نيسان  ،1956حيث
انتخب بورقيبة رئيسا ً للمجلس ،قبل
أن يت ّم تكليفه رئاسة الحكومة.
وش�����رع ب��ورق��ي��ب��ة ف���ي ال��ق��ي��ام
ب��إص�لاح��ات عميقة وث���ور ّي���ة في
المجتمع التونسي .ثم ألغيت الملكية
وأعلنت الجمهورية برئاسة الحبيب
بورقيبة في  25تموز  1957وان ُتخب
بورقيبة أ ّول رئيس بعد المصادقة
على الدستور في  1حزيران .1959
وع���رف���ت ف��ت��رة ح��ك��م ب��ورق��ي��ب��ة
ت��ج��ارب اقتصادية مختلفة ،منها
التجربة التعاضدية في الس ّتينات
ب��ق��ي��ادة أح��م��د ب��ن ص��ال��ح ،وانتهت
بأزمة اقتصادية خانقة ،والتجربة
الليبيراليّة مع حكومة الهادي نويرة
في السبعينات .وشهدت فترة حكمه
ه��� ّزات مختلفة كمحاولة االنقالب
الفاشلة في  ،1962وأح��داث كانون
الثاني في  1978وأحداث الخبز في
كانون الثاني .1984
وازداد تسلّط بورقيبة مع تقدّمه في
السن ،وت ّم تنقيح الدستور وإسناده
ّ
الرئاسة مدى الحياة في .1974
وانتهى حكمه في  7تشرين الثاني
 1987حينما قام الوزير األول زين
العابدين بن علي بإزاحته بشهادة
طبّية ليُصبح بن علي رئيساً.

" 23سنة
حكم بن علي

وكما حكم بورقيبة تونس  30سنة
حكمها بن علي  23سن ًة ،شهدت خالل
فترته تقدما ً في مجاالت اقتصادية
واجتماعية وف��ي مستوى البنية
التحتية ،غير أنها عرفت تضييقا ً على
الحريات العامة .وانتخب بن علي
لخمس والي��ات متتالية في 1989
و 1999 1994و 2004و 2009في
ظل سيطرة الحزب الواحد.
وأطيح به في  14كانون الثاني
 2011بعد انتفاضة شعبية عارمة،
وت��ول��ى ال��وزي��ر األول حينها محمد
الغنوشي رسميا ً مهمة نائب الرئيس
بشكل موقت لفترة لم تتجاوز 24
ساعة يومي  14و 15كانون الثاني
 ،2011ليتقلد بعده رئيس مجلس
النواب حينها ف��ؤاد المبزع منصب
ال��رئ��اس��ة ل��م��دة  11ش��ه��را ً تطبيقا ً
لمقتضيات الدستور السابق.
وف��ي  13ك��ان��ون األول ،2011
انتخب المنصف المرزوقي رئيس
ح��زب المؤتمر من أج��ل الجمهورية
من قبل المجلس التأسيسي رئيسا ً
لتونس تنفيذا ً التفاقية المحاصصة
الحزبية التي أعقبت انتخابات 23
تشرين األول وجمعت بين أح��زاب
«ح���رك���ة ال��ن��ه��ض��ة» و«ال��م��ؤت��م��ر»
و«ال��ت��ك� ّت��ل» ،وت��م بموجبها تقاسم
الرئاسات الثالث.

«حما�س» تنتقد دعوى ق�ضائية في م�صر تعتبر الق�سام «�إرهابية»

�شهيد فل�سطيني بر�صا�ص االحتالل في غزة
استشهد فلسطيني أمس ،جراء إصابته برصاصة أطلقها
جنود االحتالل المتمركزون في األب��راج العسكرية في بلدة
جباليا شمال قطاع غزة.
وذك��رت مصادر فلسطينية أن الشاب فضل محمد حالوة
البالغ من العمر  32سنة استشهد برصاص االحتالل بينما كان
يعمل في أرضه .وقالت« :إن جثة الشهيد وصلت إلى مستشفى
كمال عدوان في بلدة بيت الهيا المجاورة».
ويعد قتل المواطن ح�لاوة برصاص االح��ت�لال خرقا ً غير
مسبوق من قبل قوات االحتالل ،عقب اتفاق التهدئة األخير بين
المقاومة الفلسطينية والكيان «اإلسرائيلي» برعاية مصرية.
وفي القدس المحتلة والضفة الغربية ،يواصل االحتالل
«اإلسرائيلي» ومستوطنوه اعتداءاتهم حيث أحرقوا منزل
عائلة فلسطينية في قرية أبو فالح شرق رام الله واعتدوا على
شاب في الخليل وسيدة في القدس المحتلة ،ما أدى إلى اندالع
مواجهات.

القتل الخطأ!

وفي السياق ،وجه ممثلون لالدعاء في كيان االحتالل اتهاما ً
لشرطي «إسرائيلي» أمس في مقتل صبي فلسطيني واتهموه
بتعمد استخدام الذخيرة الحية بدال ً من الرصاص المطاطي!
وأثار قرار االدعاء اتهام الشرطي بالقتل الخطأ وليس العمد
انتقادات من والد الصبي الذي قال إن األدلة تشير إلى أن القتل

كان متعمداً.
وقتل الصبي نديم ن���وارة ( 17سنة) بالرصاص أثناء
تظاهرة في أيار في الضفة الغربية المحتلة أمام سجن عوفر
«اإلسرائيلي» قرب بلدة بيتونيا الفلسطينية.
وقتل صبي فلسطيني آخر في التظاهرة لكن قوات االحتالل
لم تلق القبض على أحد وقالت إن األدلة غير كافية ألنه لم يجر
تشريح الجثة.
وأظهرت لقطات سجلتها دائرة تلفزيونية مغلقة أن الصبيين
لم يمثال أي تهديد للقوات التي كانت على بعد  64متراً.
واعتقل الشرطي وهو من أفراد شرطة الحدود يوم  12تشرين
الثاني ولم يكشف عن اسمه.

حماس «إرهابية»؟!

من جهة أخرى ،انتقدت حركة حماس دعوى قضائية تنظرها
محكمة في مصر ضد كتائب القسام ال��ذراع المسلحة للحركة
باعتبارها «منظمة إرهابية».
وقالت الحركة في بيان إن تلك الخطوة «محاولة مشبوهة
ومأجورة وتتقاطع باالسلوب نفسه مع ما تقوم به «إسرائيل»
م��ن إج���راءات ض��د المقاومة الفلسطينية وت��ح��دي��دا ً كتائب
القسام».
وكانت محكمة مصرية قد قررت في الرابع من آذار الماضي
حظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها وأصولها على األراضي

مقد�سي
القد�س المحتلة :وفد
ّ
يلتقي �سفير االتحاد الأوروبي
التقى سفير االت��ح��اد األوروب����ي ف��ي فلسطين
المحتلة جون راتر ،وفدا ً مقدسيا ً ضم الدكتور رفيق
الحسيني المدير العام لمستشفى المقاصد الخيرية
وعدد من أعضاء هيئة العمل الوطني واألهلي في
القدس زي��اد الحموري وراس��م عبيدات وعدنان
غيث ،حيث ج��رى البحث والحديث في القضايا
المتعلقة بهدم منازل أهالي الشهداء وكذلك رفض
الحكومة «اإلسرائيلية» تسليم جثامين الشهيدين
غسان وعدي أبو جمل ،والسياسة «اإلسرائيلية»
في مدينة القدس.
وأكد راتر أن االتحاد األوروبي بحكوماته الرئيسية
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ،التقوا
مع الخارجية «اإلسرائيلية» وطلبوا منهم وقف
سياسة هدم منازل أهالي الشهداء ،والعمل على
تخفيض مستوى العنف في المدينة ،وشدد راتر
على أن الحل سياسي ،وأضاف بأن هناك معايير
مزدوجة ،حيث تقوم «إسرائيل» بهدم منازل أهالي
مس منازل
الشهداء الفلسطينيين ،في وقت ال يجرى ّ
المستوطنين الذين قاموا بخطف وح��رق الفتى

الشهيد أبو خضير حياً.
وكان الوفد شدد على ضرورة أن يمارس االتحاد
األوروب��ي ضغوطا ً جدية على «إسرائيل» من أجل
وقف هدم منازل أهالي الشهداء ،وكذلك اإلس��راع
في تسليم جثماني الشهيدين غسان وع��دي أبو
جمل ،مؤكدا ً خطورة السياسة التي تتبعها هذه
الحكومة المتطرفة بحق المقدسيين عبر تسليحها
المستوطنين ،محذرين من أن هؤالء المستوطنين
المتطرفين ق��د يرتكبون م��ج��ازر جماعية بحق
المقدسيين.
وانتقد الوفد المقدسي ،القرارات التصعيدية
للحكومة «اإلسرائيلية» والمتمثلة ف��ي ق��رارات
الكابينت األم��ن��ي المصغر ال��ث�لاث��اء ال��م��اض��ي،
بمواصلة التعامل مع المقدسيين عبر الحل األمني
والبطش والقمع وسياسة العقوبات الجماعية،
وهذه العقوبات الجماعية يضاف لها اعتقال أهالي
وأقارب الشهداء وهدم منازلهم تشكل خرقا ً فاضحا ً
التفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الهاي لعام ،1907
وترتقي إلى جرائم حرب.

المصرية ،لحين البت في قضية يُتهم فيها الرئيس المصري
المخلوع محمد مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية ،من بينها
حماس.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن «رفع دعوى
قضائية لمحكمة القاهرة لألمور المستعجلة ضد كتائب القسام
للمطالبة بحظرها واعتبارها منظمة إرهابية والتركيز على هذا
الموضوع في وسائل إعالم مصرية مشبوهة ومأجورة».
ووفقا ً لما نشرته وسائل إعالم مصرية ،من المقرر أن تنظر
محكمة القاهرة لألمور المستعجلة السبت في دعوى قضائية
تطالب بحظر «كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري
لحركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية».
وتستند الدعوى إلى اتهامات بتورط «كتائب القسام» في
العديد من العمليات «اإلرهابية» ،آخرها تفجير كمين كرم
القواديس واستغالل األنفاق لتهريب األسلحة المستخدمة
للفتك بالجيش والشرطة وزعزعة أمن مصر.
يذكر أن جماعة أنصار بيت المقدس التي أطلقت على نفسها
اسم «والية سيناء» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على كمين
كرم القواديس في شمال سيناء الشهر الماضي والذي أودى
بحياة  31عسكرياً.
وأكدت حركة حماس أكثر من مرة أن نشاطها يقتصر على
مواجهة «إسرائيل» فقط ،ونفت عالقتها بما يدور من أحداث
وأعمال عنف في مصر ال سيما في شبه جزيرة سيناء.

«الدرع» في �أوكرانيا :للتحقيق
بق�ضية المجندة «الإ�سرائيلية»
طالبت منظمة «الدرع» العالمية في أوكرانيا وزارة الداخلية األوكرانية والنيابة
العامة بشكل رسمي التحقيق في الجرائم التي اعترفت بها المجندة «اإلسرائيلية» من
أصل أوكراني «يلينا زاكوسيفا» والتي كشفت عنها في برنامج «كاشف الكذب» على قناة
«اس تي بي» األوكرانية ،بخصوص مشاركتها في عمليات قتل األطفال الفلسطينيين،
واعترافها بازدواجية جنسيتها وهذا ما يخالف القانون والدستور األوكراني.
فقد توجهت «الدرع» ،المنظمة الدولية الدفاعية الحقوقية برئاسة الدكتور صالح
محمد ظاهر ،بطلب رسمي لتقييم الوضع القانوني ألفعال  -يلينا زاكوسيفا -وما
يتمخض عن ذلك وفقا ً للقوانين األوكرانية ،كما وطالبت منظمة الدرع بإعطاء التقييم
القانوني لمشاركة المواطنة األوكرانية بأعمال عسكرية في وقت كانت تدور به الحرب
اللبنانية «اإلسرائيلية» لعام .2006
وتستند منظمة «الدرع» على القوانين الدولية لحماية الطفل والطفولة والتي صادقت
عليها أوكرانيا ،فالمذكرة الدولية الخاصة بحقوق الطفل جرت المصادقة عليها من قبل
البرلمان األوكراني في  27شباط من عام  1991ودخلت حيز التنفيذ بعد ستة أشهر
من اعتمادها.
وتطالب «ال��درع» باتخاذ االج��راءات القانونية الالزمة بخصوص زاكوسيفا فيما
يخص ازدواجها للجنسية األوكرانية و»اإلسرائيلية» ،وهذا ما ينص عليه البند 19
من قانون الجنسية األوكرانية ،إذا يشير القانون إلى أن المواطن األوكراني تسقط
جنسيته عند حصوله على جنسية دولة أخرى.
وتشير الدرع إلى أن زاكوسيفا ربما تورطت بجرائم أخرى تنطوي تحتت البندين
 436و 438من القانون الجنائي األوكراني وهذا ما سيكشفه التحقيق.

