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عربيات

مقتل  30عن�صراً من التنظيم ...والبي�شمركة توا�صل هجومها ال�ستعادة �سنجار

مدارات

العبادي :نحقق تقدم ًا �ضد «داع�ش» بم�ساعدة الحلفاء

قمة الخيارات الخليجية الكبرى
} خضر سعاده خ ّروبي

العبادي مستقبالً رئيس وزراء األردن
ق��ال رئ��ي��س الحكومة العراقية
حيدر العبادي أمس إن بالده تتقدم
في حربها ضد تنظيم «داعش».
تصريحات العبادي ج��اءت في
مؤتمر صحافي ع��ق��ده م��ع نظيره
األردني عبد الله النسور في بغداد،
إذ ش��دد العبادي على أن العراق
يعمل حاليا ً على تأميم مدن األنبار
والموصل ،مشيرا ً إلى اقتراب دحر
التنظيم بالتعاون مع الحلفاء.
وق��ال رئيس الحكومة األردن��ي��ة
إن زيارته إلى بغداد تحمل رسالة
تضامن م��ع ه��ذا البلد ف��ي جميع
المجاالت ،موضحا ً أن األردن هو
جزء من التحالف الدولي لدعم بغداد
ضد اإلرهاب.
وك��ان النسور وصل إلى بغداد،
إلجراء محادثات رسمية مع الحكومة
العراقية تخص العالقات الثنائية
والتعاون األمني واالقتصادي بين
البلدين.
وقال مكتب نائب رئيس ال��وزراء
العراقي صالح المطلك في بيان ،إن
«رئيس ال��وزراء األردن��ي عبد اللله
النسور وصل ،صباح اليوم (أمس)،
على رأس وفد حكومي إلى بغداد».
وأضاف المكتب أن المطلك كان في

قوات البيشمركة تتجه إلى سنجار
استقباله.
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��م��ي��دان��ي ،أك��د
م��ص��در أم��ن��ي ف��ي محافظة صالح
الدين ،أمس ،أن أكثر من  30عنصرا ً
من «داع���ش» قتلوا في اشتباكات
مسلحة جنوب تكريت.
وق��ال المصدر لـ «شبكة اإلع�لام
ال��ع��راق��ي» إن «ال���ق���وات األم��ن��ي��ة
وبمساندة كتيبة الدبابات الثانية
والحشد الشعبي اشتبكت ،في ساعة
متأخرة من الليلة قبل الماضية ،مع
عناصر «داع��ش» في أط��راف قضاء
الدجيل» ،مؤكدا ً مقتل أكثر من 30
عنصرا ً من التنظيم في االشتباكات.
م��ن جهة أخ���رى ،واص��ل��ت ق��وات
البيشمركة الكردية العراقية مدعومة
بطيران التحالف الدولي هجومها،
الذي بدأته أول من أمس الستعادة
مناطق يسيطر عليها التنظيم في
شمال غربي العراق.
وصرح مدير قوات األمن الكردية
«األسايش» في زمار ،أنور إبراهيم
بأن مقاتالت التحالف شنت الخميس
غ��ارات جديدة ق��رب منطقة تلعفر،
وهي من أولى المناطق التي سقطت
في يد «داع��ش» خالل هجومه على
العراق في حزيران.

وق���ال إب��راه��ي��م ،إن البيشمركة
تقصف المنطقة نفسها «بالمدافع
وراجمات الصواريخ» ،مشيرا ً إلى
وج��ود «ق��وات كبيرة تهيء نفسها
للهجوم على سنجار» .وأض��اف أن
 6عناصر من القوات الكردية قتلوا
و 31أصيبوا أثناء العمليات.
وك���ان مجلس األم���ن ل��ـ «إقليم
كردستان» نشر بيانا ً أعلن فيه تمكن
البيشمركة من استعادة  8مناطق
في الهجوم الذي انطلق من محورين،
األول منطقة ربيعة الحدودية مع
سورية ،والثاني منطقة زمار .ورجح
بيان المجلس «سقوط أكثر من 80
قتيالً» من عناصر التنظيم.
وكانت هذه المنطقة التي سيطر
عليها «داعش» في آب ،موطن األقلية
األي��زي��دي��ة التي تعرضت ل�لإب��ادة،
بحسب األم���م ال��م��ت��ح��دة ،ع��ل��ى يد
التنظيم الذي يسيطر على مساحات
واسعة في العراق منذ هجوم كاسح
شنه في حزيران.
ودف����ع ه��ج��وم ت��ن��ظ��ي��م داع���ش
على سنجار في آب بعشرات آالف
األيزيديين إل��ى ال��ف��رار ،وحوصروا
في جبل سنجار أليام عدة ،وبعدما
تمكنت ضربات التحالف الدولي من

الحوثيون يعززون قب�ضتهم على �صنعاء

البرلمان اليمني يمنح الثقة لحكومة بحاح

بعد أيام من امتناع أنصار صالح بحاح ينال الثقة
منح مجلس النواب اليمني باإلجماع الثقة لحكومة
بحاح بعد أي��ام من امتناع أتباع
رئيس ال���وزراء خالد ّ
الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر عن
منح الثقة للحكومة.
وطالب حزب المؤتمر الحكومة بإلغاء العقوبات الدولية
التي فرضها مجلس األمن الدولي على الرئيس السابق
واثنين من قادة الحركة الحوثية .لكن بحاح قال إن إلغاء
العقوبات خارج عن إطار صالحيات الحكومة.
وكان مجلس األمن الدولي فرض عقوبات على صالح
واثنين من كبار قادة الحوثيين التهامهم بـ»تهديد السالم»
في اليمن.
وتسبب إعالن العقوبات الشهر الماضي بأزمة جديدة
بين األطراف السياسية في اليمن الذي يعاني من حالة
عدم استقرار منذ اإلطاحة بصالح من سدة الحكم عام
.2011
على صعيد آخر ،عزز الحوثيون قبضتهم على العاصمة
اليمنية صنعاء بعد سيطرتهم على ع��دد من المباني
الحكومية في المدينة أول من أمس.
وسيطر مسلحو جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) على

مقر شركة النفط والغاز الوطنية «سافر» ومنعوا العاملين
فيها من الدخول بحسب مصادر من الشركة الحكومية.
كما عينوا مديرا ً جديدا ً للشركة ،التي تعد كبرى الشركات
اليمنية في مجال النفط والغاز.
وتمكن الحوثيون من االستيالء على مقر التلفزيون
واإلذاع���ة بداعي مكافحة الفساد ،بحسب مصادر في
المؤسستين.
يذكر أن مجموعة مسلحة من الحوثيين كانت اقتحمت
الثالثاء الماضي مقر صحيفة «الثورة» الرسمية ،مطالبة
بإقالة رئيس مجلس إدارتها ،بداعي الفساد.
وكانت الحركة الحوثية قد بسطت سيطرتها على
مناطق واسعة في الدولة بما فيها صنعاء التي اقتحمتها
في أيلول الماضي وسط ما وصفه البعض بتواطؤ من
بعض وحدات الجيش.
واعتبر مراقبون للشأن اليمني أن تمدد الحوثيين في تلك
المحافظات وجه ضربة قوية لجهود الحكومتين اليمنية
واألميركية في مكافحة تنظيم القاعدة التي ب��دأت عام
 2001بسبب احتضان القبائل لمسلحي التنظيم لمواجهة
الحوثيين بعد ان تخلت عنهم الدولة كما يقولون.

� 100ألف «�أمني» لت�أمين االنتخابات الرئا�سية بتون�س

المرزوقي� :إذا فزت لن �أتر�شح لوالية ثانية
تعهد الرئيس الموقت الحالي المنصف المرزوقي والمرشح
لالنتخابات الرئاسية في دورها الثاني بعدم الترشح إلى
والية ثانية في حالة فوزه بالمنصب الرئاسي.
وأعلن المرزوقي في مناظرة تلفزيونية منفصلة على
التلفزيون العمومي ليل األربعاء  -الخميس أنه «سيقضي
مدة رئاسية واحدة ولن يترشح لوالية ثانية كما يسمح بذلك
الدستور لـ(أسباب أخالقية)».
وعلل المرزوقي ( 69سنة) هذا الموقف بعامل السن،
مشيرا ً إلى أن «العمل المضني لرئيس الدولة يستوجب حدا ً
أدنى من المؤهالت الصحية المرتبطة بعامل السن».
وق��ال المرزوقي ال��ذي نشر ملفه الصحي على صفحته
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي« :أعتبر أن سن رئيس
الدولة ال يجب أن يتجاوز  75سنة ،وأنا من باب المسؤولية
األخالقية لن أترشح ثانية للرئاسة».
وفي السياق ،أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية
نشر  36أل��ف جندي لتأمين ال���دور الثاني لالنتخابات
الرئاسية التي تجرى األحد المقبل ليضافوا بذلك إلى عناصر
األمن المقدر عددهم بـ  60ألف عنصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة بلحسن الوسالتي إن الجيش
سينشر  28ألف جندي لتأمين العملية االنتخابية بصفة
مباشرة ،بينما خصص ثمانية آالف عسكري للتدخل السريع.
وأض��اف في تصريحاته لوكالة األنباء التونسية أمس أن
المؤسسة العسكرية «ستعتمد على حوالى  1800عربة نقل
برية وست طائرات نقل جوي و 12مروحية مسلحة وأربعة
زوارق بحرية سريعة لنقل العسكريين والمعدات االنتخابية،
إضافة إل��ى توفير سيارات إسعاف ومروحيتين لإلخالء
الصحي».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق نشر قرابة
 60ألف عنصر أمني بتأمين سير االنتخابات ليرتفع العدد
بذلك إلى قرابة  100أمني وعسكري منتشرين في كامل
أنحاء البالد لتأمين سير العملية االنتخابية في أكثر من
 11ألف مركز اقتراع عالوة على حراسة المقار الحكومية
والمنشآت الحساسة .وكشف وزير الداخلية لطفي بن جدو
في وقت سابق عن وجود تهديدات إرهابية جدية تستهدف
ضرب المسار االنتخابي خصوصا ً لدى الخاليا الناشطة في
المرتفعات والجبال غرب البالد قرب الحدود الجزائرية.

فك الحصار عن الجبل ،أعاد التنظيم
في تشرين األول ف��رض ط��وق على
الجبل الذي ما زالت توجد فيه مئات
العائالت األيزيدية.
إلى ذلك ،أحبطت وحدة من القوات
المسلحة العراقية محاولة مجموعة
إرهابية من عناصر تنظيم «داعش»
اإلره���اب���ي ال��ت��س��ل��ل ق���رب وزارة
الداخلية وأصابت أح��د عناصرها
وألقت القبض على آخرين.
ونقلت شبكة اإلعالم العراقي عن
بيان لقيادة عمليات بغداد قوله إن
«القوات العراقية تمكنت من إحباط
محاولة تسلل سيارة قرب الطوق
األمني لوزارة الداخلية كان يستقلها
ثالثة إرهابيين وتم فتح النار عليهم
من قبل قوة حماية الوزارة وإصابة
أحدهم وإل��ق��اء القبض على اثنين
آخرين».
وأضاف البيان أن الفوج األول في
اللواء  59تمكن من القضاء على أحد
اإلرهابيين وإلقاء القبض على عدد
من المطلوبين وفكك خمس عبوات
ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد
خالل الـ  24ساعة الماضية.
يذكر أن ق��وات عراقية مشتركة
تمكنت أم��س م��ن إع���ادة السيطرة

على مناطق مكيشيفة في محافظة
صالح الدين وال��دوالب في محافظة
األنبار وقرى كهريز وتل مرك وحنكة
في محافظة نينوى ،فيما دعا رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادى دول
المنطقة إلى التعاون ل��درء الخطر
الذى يمثله تنظيم «داعش» اإلرهابي
ومحاربة أفكاره التي ال تمت لإلسالم
بصلة.
وفي السياق ،أكدت مصادر محلية
تقدم مسلحي «داع��ش» في مدينة
بيجي بعد قتال شرس مع القوات
العراقية .وصرح سعد ظاهر عضو
مجلس بيجي بأن الشرطة المحلية
ومقاتلي العشائر المساندين لهم
ح��اول��وا صد التنظيم على م��دى 5
أي��ام ،لكن ع��دم وج��ود دع��م ونقص
الذخيرة أجبرهم على ترك مواقعهم
في وسط المدينة.
وقبل ان���دالع أح��دث اشتباكات
األس��ب��وع الماضي تمركزت ق��وات
األمن والميليشيات داخل المنشآت
الحيوية ف��ي مصفاة بيجي قرب
المدينة وتركت الدفاع عنها للشرطة
المحلية ومقاتلي العشائر األق��ل
تجهيزاً.

البحرين :ت�شكيل «نيابة الجرائم
الإرهابية» �إحياء لأمن الدولة
اعتبرت  20منظمة حقوقية أنّ التعديالت القانونية األخيرة والبالغة
الخطورة التي صدرت في البحرين بإنشاء «نيابة الجرائم اإلرهابية» وفق
المرسوم بقانون رقم  68لعام  ،2014تعيد إحياء حقبة أمن الدولة سيئة
الصيت ،وتنذر بمزيد من اإلمعان في انتهاكات حقوق اإلنسان خصوصا ً أن
القانون يستخدم بشكل انتقائي وسياسي.
وتابعت المنظمات في بيان ،أصدره منتدى البحرين لحقوق االنسان أمس:
«بعد  6أيام من صدور المرسوم تم تعيين أعضاء النيابة ،والالفت بأنه للمرة
األولى يتم تعيين أعضاء من النيابة العسكرية ،فضالً عن أن جميع المعينين
هم من طائفة واحدة ،استمرارا ً في سياسة التمييز الطائفي المنظم والممنهج في
التعيينات في كل مفاصل الدولة».
وأضافت المنظمات« :لقد ضرب المرسوم بتوصيات بسيوني عرض الحائط
حيث كانت تدعو لتقليل مدة الحبس االحتياطي في الفقرات (/1722 ،1251د،
 ،)1701فيما ذهبت التعديالت إلى زيادة المدة لستة أشهر إذ يحق للنيابة
أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه وهو ما يتناقض
مع قرينة ال��ب��راءة ،فضالً عن أنّ التعديالت منحت الجهات األمنية المزيد
من الصالحيات حيث بإمكانها انتهاك حرية االنتقال ،وتفتيش األشخاص
والمركبات واألمتعة من دون إذن قضائي ،وحجز حرية المواطن لمدة تصل
إلى  28يوماً ،إضافة إلى أن التعديالت نصت أيضا ً على أنه «تبقى المعلومات
المقدمة من المصادر األمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
سرية لدى نيابة الجرائم اإلرهابية» ،مايعني أن المتهم ومحاميه ال يستطيعان
معرفة حتى أسباب االعتقال.
واختتمت المنظمات« :إنّ الذهاب لهذه التعديالت من دون قلب عبء اإلثبات
حول قضايا التعذيب التي وثق بعضها تقرير بسيوني وتقارير المنظمات
الدولية ،يثبت من جديد ترسيخ سياسة اإلفالت من العقاب في البحرين وغياب
مبدأ المساءلة وهو األمر الذي يشجع منتسبي األجهزة األمنية على ارتكاب
التجاوزات ويضاعف االنتهاكات ،مشيرة إلى أنّ القرار الصائب هو في اإلفراج
الفوري عن جميع معتقلي الرأي وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف
والشروع المباشر بالتحول الجذري نحو الديمقراطية والعدالة االنتقالية».

اختتمت قمة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها
في العاصمة القطرية قبل أي��ام .خط األزم��ات طويل
وممت ّد في ك ّل أرج��اء المنطقة ،ويستلزم البحث في
حلوله وسبل مواجهته ،وهو في صلب سعي دول
المجلس لرأب التصدّعات وإطالق مرحلة جديدة في
ما بينها في ك ّل المجاالت ،ال سيما أمنياً.
حتى وقت قريب كان جموح الطموحات القطرية
يقارع مشيئة «األخ األكبر» في أكثر من ساحة على
ام �ت��داد ال �ش��رق األوس���ط ،وه��و م��ا ت �ب �دّى ف��ي طوره
األول��ي في سورية ،قبل أن يأخذ شكله النهائي في
مصر عقب سقوط حكم «اإلخوان المسلمين» ،حليف
اإلمارة الخليجية الصغيرة التي تعتبر بدورها الرافعة
اإلقليمية لـ»التيار اإلخواني» إلى جانب تركيا.
في ع��ودة بسيطة إلى األرشيف ،ومن غير عناء،
ي�م�ك��ن ل�ن��ا أن ن�ل�ح��ظ ال��ج��ذور ال�ت��اري�خ�ي��ة للخالف
السعودي القطري ح��ول الحدود والحقول الغازية
والنفطيةُ ،تضاف إليها مسألة تأييد الرياض للمنامة
بخصوص ادّعاءاتها في تبعية قطر تاريخيا ً للبحرين.
أما بالنسبة إلى ملف عالقات دول مجلس التعاون
مع أنقرة ،ومع األخذ في االعتبار مساحات التالقي
القائمة على الجانبين كما ه��ي ال�ح��ال بالنسبة إلى
«التحالف التركي القطري» ،إال أنّ موضوع التنافس
على «الزعامة المذهبية» بين تركيا والدولة الخليجية
ال�ك�ب��رى -والمقصود هنا السعودية طبعاً -يبقى
«عارض التأزم» األساسي فيها ،خصوصا ً أنّ أنقرة
تتبنّى بشكل واضح تعميم «نموذجها اإلخواني» على
يتوجس منه الخليجيون الذين
دول المنطقة ،وهو ما
ّ
ما زال��وا يتنافسون واألت��راك على خلفية تدريب من
ُيس ّمون بـ»المعارضة السورية المعتدلة» المنقسمة
والمتوزعة بطبيعة الحال إقامة ورعاية بين الدوحة
والرياض وأنقرة.
وع �ل��ى ن�ح��و أب �ع��د م��ن ذل���ك ،ف���إنّ األخ��ي��رة تبدو
مستثناة إلى ح ّد بعيد من م ّد «غيرة النشامى» الذي
دب في نفوس واشنطن و»حلفائها» م ّمن تو ّرطوا
ّ
في دع��م وتمويل اإلره��اب ،ليهبّوا على نحو طارئ
بدعوى محاربته.
وف��ي ال�م��وض��وع ال ��ذي يحت ّل ال�ح�يّ��ز األك �ب��ر في
انقسام البيت الخليجي ،تحاول معظم دول الخليج -
باستثناء قطر -توظيف الحاجة المصرية للمؤازرة
االق��ت��ص��ادي��ة ب��االس �ت �ث �م��ارات وال �م �ن��ح ك��ـ»س�ل�اح
استراتيجي» تحاول من خالله أن توجه رسالة إلى
من يعنيه األمر واإليحاء بأنّ مصر سوف تأخذ بيدها
أي طارئ .ال جديد
«أمنياً» عند اللزوم وفي مواجهة ّ
يضاف تحت الشمس يمكن أن يشي بتجاوز سريع
للخالفات القطرية السعودية .ويمكن تفسير الدعوة
إلى إنشاء «انتربول» وقوة بحرية خليجية مشتركة
وإجراءات أخرى اتخذتها الدول المنضوية ضمن أطر
مجلس التعاون ،إضافة إلى المساعي المبذولة لتقريب
المسافة مع الموقف القطري ،على أنها تستهدف
موحد من
اإليحاء بوجود موقف استراتيجي خليجي ّ

ك ّل التحديات الراهنة ،ب��دءا ً بالوضع في اليمن ولما
يفسره إرهابا ً هناك ،وفي سورية والعراق ومصر
ّ
وفلسطين ،وكذلك انخفاض أسعار النفط ،وصوالً
إلى بوادر حدوث اتفاق نهائي مع طهران تحدث عنه
نائب الرئيس األميركي جو بايدن من واشنطن من
دون أن ينسى التذكير بوجود «خالف تكتيكي» مع
تل أبيب التي تذهب التحليالت إلى وضعها في «حلف
ضمني» غير معلن مع بعض أعضاء مجلس التعاون،
خصوصا ً بعد تصريحات أدلى بها أخيرا ً وزير النفط
السعودي ُف ّسرت في ه��ذا السياق ،وذل��ك بالتزامن
مع ما تواتر من أنباء حول قيام رحالت بين تل أبيب
وبعض عواصم دول المجلس.
ب�ن��اء على ذل��ك ،ف��إنّ ه��ذا ال�خ�لاف األم�ي��رك��ي مع
«إسرائيل» ال شك سينسحب بالضرورة على مجلس
التعاون أيضاً .وكما عبّرت «إسرائيل» عن صرختها
بهذا الخصوص عبر اإلغ ��ارة على س��وري��ةُ ،ينتظر
ر ّد «الحليف الضمني» للقول :نحن هنا .ومن الالفت
أي �ض �اً ،توقيت إج ��راء م �ن��اورات عسكرية سعودية
ـ فرنسية وأخ��رى ب��االش�ت��راك م��ع بريطانيا أواخر
الشهر الماضي.
وال تخلو الموافقة على تشييد قاعدة بريطانية في
الخليج تضاف إل��ى نظيراتها األميركية في ك� ّل من
قطر والبحرين ،وتلك الفرنسية في دولة اإلمارات،
م��ن دالالت أي�ض�اً .ه��ذه اإلج���راءات «الدفاعية» على
وق ��ع «ت �ع��زي��ز ال ��رواب ��ط» م��ع «ال �ن��ات��و» إض��اف��ة إلى
صفقات التسليح الباهظة التي تعقدها دول خليجية
ع��دة وب��أرق��ام فلكية ،تشير إل��ى قلق ما تعيشه على
وج��وده��ا وعلى أمنها ،وعينها تحديدا ً على الضفة
المقابلة لها في الخليج .يبدو أنها تبحث عن «مظلة
دولية» ما لحمايتها من تط ّورات متو ّقعة ال تتمناها
بخصوص الملف النووي اإليراني.
وأم ��ا ال �س��ؤال ل �م��اذا إش ��راك ف��رن�س��ا وبريطانيا
وليس ال��والي��ات المتحدة وحدها في تأمين المظلة
ال�م��ذك��ورة؟ فالجواب أكثر ج�لاء ،وه��و على ارتباط
وثيق بتضعضع «عنصر الثقة» في مفهوم النظرة
الخليجية لـ»الحلفاء» في واشنطن .حتى اآلن ،هناك
ما تخشاه معظم دول مجلس التعاون ،وهو ما يعبّر
عنه يوميا ً بتحركاتها على مستوى اإلقليم .أما مشهد
«التالحم األمني والعسكري» المتين ال��ذي تحرص
بعض األط��راف على إظهاره في «البنية التشاركية»
ل ��دول الخليج ال�خ�م��س ،فهو م��ن أج��ل س � ّد الطريق
على ما ُيخالف ذلك من تسريبات تطالعنا بين الحين
واآلخ��ر عن أزم��ة محورها انقسام البيت الخليجي
على نفسه ،وهو للمناسبة ما تنفيه أكثر من عاصمة
خليجية.
خليجياً ،أسئلة اللحظة كثيرة ،وهي ال ش ّك ستطرح
نفسها بشكل أو بآخر مع انتهاء فعاليات قمة دول
«التعاون الخليجي» األخيرة التي كان من المفترض أن
تحمل إجابات أكثر وضوحا ً عليها .المه ّم واألساسي
هو أنّ قمة الدوحة محطة يع ّول عليها ،وهي خطوة
تؤسس للخيارات الخليجية الكبرى.
ّ

عبا�س :تقدمنا بم�شروع قرار
«�إنهاء االحتالل» قبل نهاية 2017
أوضح رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس أنه تم طرح مشروع
ق��رار فلسطيني على مجلس األمن
ال���دول���ي ل��ط��ل��ب إن���ه���اء االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» لألراضي الفلسطينية
قبل نهاية .2017
وق����ال ع��ب��اس ل����دى اف��ت��ت��اح��ه
اجتماعا ً للقيادة الفلسطينية في
رام الله ،إن مشروع القرار يقوم على
كل ما ج��اء بقرار االع��ت��راف بدولة
فلسطين الصادر من الجمعية العامة
لألمم المتحدة في تشرين الثاني

ع��ام  2012وتضمن ترقية مكانة
فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير
عضو .وذكر أن مشروع القرار يؤكد
ح ّل الدولتين على أساس حدود عام
 ،1967وأن تكون القدس عاصمة
ل��دول��ت��ي��ن بحيث ت��ك��ون الشرقية
عاصمة لفلسطين.
وأض��اف عباس أن القرار تضمن
وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية
الالجئين الفلسطينيين وفق مبادرة
السالم العربية وقرار  ،194والوقف
التام لجميع األنشطة االستيطانية،

ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود
طرف دولي ثالث.
وبيّن أن مشروع القرار الفلسطيني
تضمن كذلك الترحيب بمؤتمر دولي
إلط�لاق المفاوضات السلمية مع
«إسرائيل» على أن ال تتجاوز فترة
المفاوضات مدة عام.
واعتبر عباس أن تقديم مشروع
ال��ق��رار «ي��أت��ي ف��ي إط���ار معركتنا
السياسية لتحرير األرض وإنهاء
االحتالل لدولة فلسطين وعاصمتها
القدس الشرقية «.

حما�س :قرار محكمة العدل الأوروبية
«انت�صار» للمقاومة
اع��ت��ب��رت ح��رك��ة ال��م��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة الفلسطينية
«حماس» قرار محكمة العدل األوروبية الذي تم بموجبه
رفع اسم الحركة عن «قائمة اإلره��اب» بمثابة انتصار
للمقاومة؛ مطالبة دول االتحاد األوروبي بتفعيل هذا القرار
ورفع أشكال الظلم كافة عن الشعب الفلسطيني.
وفي بيان ث ّمنت الحركة القرار و»تقدمت بالشكر للمحكمة
وقضائها» مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي «تصويبا ً لخطأ
تاريخي ارتكبه االتحاد األوروبي عام  2003حينما وضع
اسم الحركة على قائمة اإلرهاب».
وطالبت الحركة دول االتحاد األوروب��ي «بتفعيل هذا
القرار ورفع أشكال الظلم كافة عن الشعب الفلسطيني
والدخول في ح��وار حضاري حقيقي يقوم على أساس
من العدالة وحق الشعب الفلسطيني في التخلص من
االحتالل».
وأك��دت حماس في بيانها أن «ه��ذا القرار هو انتصار
للمقاومة وهزيمة لالحتالل المجرم» وأن «المقاومة
ح��ق م��ش��روع للشعب الفلسطيني كفلته ك��ل الشرائع

والقوانين الدولية طالما ظل االحتالل جاثما ً على أرضنا
الفلسطينية».
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى «فضح
االحتالل وانتزاع حقوقهم من خالل التوجه إلى المحاكم
األوروبية لمقاضاته على جرائمه البشعة بحقهم وبحق
أطفالهم ومقدساتهم».
من جهة أخرى ،تبنت جماعة تسمي نفسها «جندالله»
الهجوم الذي استهدف المركز الثقافي الفرنسي في قطاع
غزة الخميس الماضي ،داعية إلى نصرة جماعة «داعش»
اإلرهابية.
وع��رض��ت الجماعة لقطات للعبوة الناسفة التي
استخدمت في العملية .كما عرضت صورا ً لمواقع أمنية
عدة لحماس تقع في محيط المركز الفرنسي الذي وصفته
بالهدف.
ودع��ت الجماعة أنصارها إلى قتل رعايا ال��دول التي
تحالفت ضد «داعش» كأميركا وأوروبا وبخاصة الرعايا
الفرنسيين.

عاهل الأردن :خطر «داع�ش»
بعيد من الحدود الأردنية!
شدد العاهل األردني الملك عبدالله
الثاني على أن خطر تنظيم «الدولة
االسالمية» (داعش) «بعيد من الحدود
األردن��ي��ة» ،وذك��ر في الوقت نفسه أن
األردن يسعى وبالتعاون مع مختلف
األط���راف لدعم العشائر ف��ي العراق
وسورية لمواجهة «داع��ش» والدفاع
عن أراضيهم ضد التنظيمات المتطرفة.
ونقلت «وك��ال��ة األن��ب��اء األردن��ي��ة»
(بترا) ،أم��س ،عنه القول خالل لقائه
أمس عددا ً من شيوخ ووجهاء البادية

الجنوبية« :هناك استراتيجية أمنية
لمواجهة هذه التحديات (على الجبهة
الشمالية م��ن ال��ح��دود م��ع ال��ع��راق
وس��وري��ة) ضمن برامج ل��دى القوات
المسلحة األردنية واألجهزة األمنية».
وأضاف إن «القوات المسلحة األردنية
تقوم بواجبها تجاه األشقاء والجيران
ال���ع���رب» .وق���ال إن «تنظيم داع��ش
اإلرهابي خطر يتجاوز سورية والعراق
ويستهدف جميع الدول».
وح��ول تداعيات األزم��ة السورية،

ج��دد التوضيح أن «األردن مع الحل
السياسي ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة ،ونحن
نعمل بهدف التوصل إلى هذا الحل».
وأوض���ح« :ال��ت��ط��رف مشكلة كبيرة،
خصوصا ً في ظل وجود فقر وبطالة،
وال يجوز أن نبقى نتحدث عن المشاكل
خارج األردن ونغفل الوضع الداخلي،
ول��ذا سنركز باستمرار على الوضع
االقتصادي في ال��داخ��ل ،وخصوصا ً
مشكلتي الفقر والبطالة وإيجاد فرص
عمل جديدة».

