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قوات التحالف ت�شتبك مع «داع�ش» للمرة الأولى على الأر�ض

عبا�س ي�ؤكد �أن �إقامة الدولة الفل�سطينية هي ال�ضامن للأمن واال�ستقرار

�آبي :اال�ستيطان ي�شكل خرق ًا للقانون الدولي

طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس العدو االختيار «بين السالم أو التوسع
واالس��ت��ي��ط��ان» .وق����ال« :إن تحقيق األم��ن
وال��س�لام واالس��ت��ق��رار ال يكون إال باالعتراف
بحقوق الشعب الفلسطيني وإق��ام��ة الدولة
الفلسطينية».
وقال عباس خالل استقباله رئيس الوزراء
الياباني شينزو آبي في رام الله أمس إن على
«إسرائيل» االختيار «بين السالم أو التوسع
واالستيطان».
وتمسك عباس في كلمته بالسلم والعودة
للمفاوضات على أس��اس م��ب��ادرات السالم
العربية والقرارات األممية وأكد قائالً« :نقول
لجيراننا إن أيدينا ما زالت ممدودة للسالم،
وعليهم االخ��ت��ي��ار بين ال��س�لام أو التوسع
واالستيطان على حسابنا ،فالسالم لن يجلبه
لكم ال العقاب الجماعي بحجز أموالنا ،وال
إج��راءات التمييز العنصري التي تمارسونها
ع��ل��ى أرض��ن��ا ،وال ب��اس��ت��م��رار اع��ت��ق��ال آالف
األسرى».
وأشاد رئيس السلطة الفلسطينية بالدور
اإليجابي الذي تلعبه اليابان في تعزيز فرص
السالم في الشرق األوسط ،مشيرا ً إلى أنه أطلع
رئيس الوزراء الياباني على تطورات العملية
السياسية واالتفاق الذي تم لتشكيل لجنة من
وزراء الخارجية العرب لحشد الدعم السياسي
الستصدار قرار جديد من مجلس األمن يضع
األساس إلقامة الدولة الفلسطينية على حدود
عام  1967وفق جدول زمني محدد.
ودع��ا رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي
«إسرائيل» إلى وقف األنشطة االستيطانية
في األراضي الفلسطينية ،مؤكدا ً أن ذلك يشكل
خرقا ً للقانون الدولي.
وأكد آبي أن اليابان تحث «إسرائيل» على
وضع حد ألنشطتها االستيطانية باعتبارها
تشكل خ��رق �ا ً للقانون ال��دول��ي ،مضيفا ً أن
ب�لاده تأمل بأن يتوجه الجانب الفلسطيني

تأكيد فلسطيني ياباني على إدانة ممارسات االحتالل
للمفاوضات لتحقيق السلم واالستقرار.
كما أعلن رئيس ال��وزراء الياباني شينزو
آبي ،أن بالده ستقدم دعما ً جديدا ً بقيمة مئة
مليون دوالر لفلسطين ،للمساهمة في عملية
إع��ادة إعمار قطاع غ��زة ،مضيفاً« :أن بالده
تعتزم إرس��ال خبراء يابانيين متخصصين
في بناء شركات صغيرة في آذار المقبل إلى
فلسطين».

وكان رئيس الوزراء الياباني وصل إلى مقر
الرئاسة في مدينة رام الله ضمن جولة شرق
أوسطية بدأت نهاية األسبوع الماضي ،والتقى
خاللها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.
يذكر أن آب��ي أعلن ع��ن تغيير ف��ي ج��دول
زيارته للمنطقة بعد ساعات من إعالن تنظيم
الدولة اإلسالمية «داعش» اختطافه رهينتين
يابانيين ،واشتراطه دفع  200مليون دوالر

البحرين� :ستة �أ�شهر �سجن ًا
للنا�شط الحقوقي نبيل رجب
قضت محكمة بحرينية أم��س بسجن
الناشط الحقوقي نبيل رجب ستة أشهر
بتهمة إهانة الجيش والمؤسسة العامة،
ف��ي تعليق ن��ش��ره ال��ع��ام ال��م��اض��ي على
الموقع االجتماعي «تويتر».
وكان من الممكن أن يتفادى رجب الحكم
بالسجن لو دفع الغرامة المالية المقدرة
بحوالى  550دوالرا ً أميركياً ،بعد أن تم
إخ�لاء سبيله في األول من تشرين األول
.2014
وق���ال ال��ن��اش��ط الحقوقي نبيل رجب
إن الكثير من البحرينيين الذين انضموا
للجماعات المتطرفة ينتمون الى المؤسسة

األمنية.
وكانت منظمات حقوق اإلنسان دعت
منتصف كانون الثاني الحلفاء الغربيين
للبحرين إلى الضغط على المملكة للتخلي
عن القضية المرفوعة ضد الناشط نبيل
رجب.
وواج��ه��ت البحرين احتجاجات على
األوضاع عام  ،2011أين كان مدير المركز
البحريني للدفاع عن حقوق اإلنسان نبيل
رجب أحد المحركين األساسيين لها ،وقد
تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن سنتي.
يذكر أن البحرين ،حيث يربض األسطول
األميركي الخامس ،انتظمت إل��ى ق��وات

المؤسسة نهاية دوام الخميس الماضي».
وأض��اف« :أن زمالء كمال شاهدوه بينما
كان يهم لمغادرة مقر المؤسسة في شارع
السكة وسط العاصمة الليبية طرابلس».
وتسيطر على العاصمة الليبية طرابلس
منذ آب الماضي ،ميليشيات «فجر ليبيا»
التي أع���ادت إح��ي��اء البرلمان المنتهية
واليته وأنشأت حكومة موازية ،وهو ما
دف��ع السلطات المعترف بها للجوء إلى
شرق البالد.
ولم تتبن أي جهة في العاصمة عملية

التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
األميركية في مواجهة اإلره��اب بالعراق
وسورية.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ب��ال��م��ح��اك��م��ات،
ستصدر المحكمة البحرينية حكمها في
الــ  28من كانون الثاني على األمين العام
لجمعية «الوفاق» الشيخ علي السلمان
بتهمة ال��ت��روي��ج لقلب وتغيير النظام
السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير
مشروعة ،والتحريض على عدم االنصياع
للقوانين ،والتحريض عالنية على بغض
طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب
السلم العام.

اختطاف كمال أو تفصح عن مكان اعتقاله
فيما لو كان معتقالً ،فيما نقل المسؤول في
المؤسسة الوطنية للنفط عن ذوي كمال
قولهم« :إنهم ال يعرفون الجهة التي يمكن
ان تساعدهم لمعرفة مصير والدهم ...نحن
نعمل على البحث معهم».
وي��ش��غ��ل سمير سليم ك��م��ال منصب
محافظ منظمة البلدان المصدرة للنفط
(أوب��ك) لدى ليبيا منذ عامين ،كما يعمل
مديرا ً عاما ً الدارة التخطيط والمتابعة
بالمؤسسة.

الم�ؤبد لـ�« 24إخواني ًا» م�صري ًا
بق�ضايا عنف في المن�صورة
ق��ض��ت محكمة ج��ن��اي��ات ال��م��ن��ص��ورة
بالسجن المؤبد على  24عنصرا ً ينتمون
إلى جماعة «اإلخوان» اإلرهابية في قضايا
عنف وقعت في المنصورة ،فيما وجه وزير
الداخلية المصري محمد إبراهيم رسالة إلى
رجال الشرطة بمناسبة قرب عيدهم (عيد
الشرطة في  25كانون الثاني) شدد فيها
أنهم أمام مرحلة جديدة لمضاعفة الجهود.
وقضت دائرة اإلره��اب بمحكمة جنايات
المنصورة بسجن  75عضوا ً من جماعة
«اإلخ��وان» اإلرهابية ،في عدد من القضايا

انتشار أمني كثيف في المنصورة

المتهمين فيها.
وقضت المحكمة على ثالثة من المتهمين
بالسجن سبع سنوات ،وحكمت على 33
آخرين بالسجن خمس سنوات ،كما حكمت
بالسجن ث�لاث س��ن��وات على اثنين من
المتهمين ،وحكمت بالسجن عشر سنوات
على ثمانية آخرين ،والسجن  15سنة على
ثالثة من أعضاء الجماعة ،والحكم بالسجن
المؤبد على  24آخرين غيابياً ،والسجن لمدة
خمس سنوات على اثنين آخرين وانقضاء
الدعوى الجنائية ضد أحد المتهمين لوفاته،

أميركي ،في مقابل اإلفراج عنهما.
وأع��ل��ن م��ص��در ف��ي مكتب رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية ،أن زيارة رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي لرام الله ستقتصر على لقاء مع
عباس فقط ،وكان من المفترض أن يقوم آبي
بافتتاح المنطقة الصناعية في مدينة أريحا
بالضفة الغربية ،وزي��ارة معرض المنتجات
الفلسطينية بالمدينة.

تقرير �إخباري

اختطاف محافظ ليبيا لدى «�أوبك» في طرابل�س
خطف محافظ ليبيا لدى منظمة الدول
المصدرة للنفط «اوبك» الخميس الماضي،
في طرابلس عقب خروجه من مقر المؤسسة
التي يشغل فيها صفة مدير إدارة التخطيط
والمتابعة.
وأعلن مسؤول في المؤسسة الوطنية
الليبية للنفط وال��غ��از طلب ع��دم ذكر
اسمه ،أمس ،ان «مسؤول فرع ليبيا لدى
اوبك مدير ادارة التخطيط والمتابعة في
المؤسسة الوطنية للنفط المهندس سمير
سليم كمال اختطف بعد خروجه من مقر

العبادي نجا من محاولة �أغتيال...
والبغدادي �أ�صيب في غارة جوية

وم��د أج��ل الحكم ف��ي قضية ع��ام��ر مسعد
صاحب خلية ال��ردع «اإلخوانية» إلى 16
آذار المقبل .وكانت النيابة العامة وجهت
للمتهمين تهم حرق أرب��ع سيارات تخص
رجال الشرطة والقضاء واعترف المتهمون
بذلك ،إضافة إلى االنضمام لجماعة إرهابية،
وحيازة منشورات تستهدف قلب نظام الحكم
والتحريض على العنف وتعطيل أحكام
الدستور وإث���ارة الشغب وضبط أسلحة
بيضاء بحوزة بعض المتهمين والتعدي
على المواطنين والمنشآت العامة.

الخالفات تع ّمق الهوة
بين الأحزاب الم�صرية
ال تزال حالة الخالف في الرؤى تضرب
ال��س��اح��ة السياسية وال��ح��زب��ي��ة ف��ي مصر،
على رغم دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ال��ت��ي وج��ه��ه��ا ل��ل��ق��وى السياسية
واألحزاب ،باالصطفاف حول قائمة وطنية
م��وح��دة ،وه���و األم���ر ال���ذي ف���رض تساؤالً
حول فرص نجاح دع��وة الرئيس من عدمه
في هذا التوقيت.
وفي محاولة لتنفيذ دعوة السيسي التي
وجهها ل�لأح��زاب ،التي اجتمع بها أخيراً،
باالصطفاف ح��ول قائمة وطنية موحدة،
وستقوم الدولة بتدعيمها ،بادر حزب الوفد
المصري بعقد اجتماع موسع ،دعا إليه كل
األحزاب والقوى السياسية ،لبحث االتفاق
والتوافق على تنفيذ دعوة السيسي ،وهي
ال��دع��وة ال��ت��ي اع��ت��ذر عنها ال��ب��ع��ض وواف���ق
ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��ع��ض اآلخ����ر ،وك���ل م��ن��ه��م يحمل
مبرره ال��ذي لم ُيسفر س��وى عن مزيد من
االرتباك للمشهد السياسي.
ق��ائ��م��ة رئ���ي���س ال�������وزراء األس���ب���ق كمال
الجنزوري كانت بمثابة «كلمة السر» ،حيث
أك��د ال��ح��اض��رون ف��ي اج��ت��م��اع ال��رئ��ي��س مع
األحزاب ،أن الحديث حول قائمة الجنزوري
وم����دى ص��ح��ة ك��ون��ه��ا ق��ائ��م��ة م��دع��وم��ة من
ال���دول���ة م��ن ع��دم��ه ه��و م��ا أس��ف��ر ع��ن دع��وة
ال��رئ��ي��س ،ال����ذي ن��ف��ى ب����دوره دع���م ال��دول��ة
لقائمة الجنزوري ،وتأكيد دعمه ألي قائمة
وطنية موحدة تلتف األح��زاب حولها ،كما
كانت السبب الرئيسي في حالة االنشقاق
بين األحزاب وبعضها حول تكوين القائمة
الموحدة.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد ،أك���د ع��ض��و المجلس
ال���رئ���اس���ي الئ����ت��ل�اف ال��ج��ب��ه��ة المصرية
المستشار يحيى ق���دري ،ف��ي تصريحات
خ��اص��ة ل��ـ«ال��ب��ي��ان» ،أن اع��ت��ذار الجبهة عن
ت��ل��ب��ي��ة دع����وة رئ���ي���س ح����زب ال���وف���د السيد
ال��ب��دوي ل�لاج��ت��م��اع ال��م��وس��ع ،ج��اء لرفض
الجبهة لمبدأ ال��ع��ودة إل��ى نقطة الصفر من
جديد ،والبدء في مشاورات جديدة من أجل
الوصول لقائمة وطنية موحدة ،على رغم
وجود قائمة وطنية جاهزة وما علينا سوى
االصطفاف حولها ،وهي قائمة الجنزوري.
فيما يرى مراقبون أن حالة االنشقاق التي
تعاني منها الساحة السياسية المصرية،
ه���ي ن���ت���اج ل���س���ن���وات م���ن ف��ش��ل وإق���ص���اء
الحياة الحزبية في مصر ،إضافة الى حالة
ال��ض��ع��ف ال��ت��ي ت��ع��ت��ري ت��ل��ك األح����زاب التي
دخلت لمعترك الحياة السياسية عقب ثورة
 25كانون الثاني ،والتي وعلى رغم كثرتها
إال أنها ال تمثل إض��اف��ة حقيقية ،ويقتصر
ه��دف معظمها على المصالح الشخصية،
وإن كانت على حساب المصلحة الوطنية،
والدليل على ذل��ك فشل ه��ذه األح���زاب منذ
المرحلة االنتقالية التي أعقبت ثورة كانون
الثاني وحتى ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ،ف��ي التوحد
تحت راي��ة وطنية واح��دة ،وهو األم��ر الذي
كانت عاقبته صعود تيار اإلسالم السياسي
من خ�لال جماعة «اإلخ���وان» لسدة الحكم،
مستغلين فرقة التيار المدني.

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي أم��س إن البغدادي زعيم
تنظيم «داع��ش» أصيب في ضربة
جوية عراقية غرب األنبار نجا منها
بأعجوبة.
وأوض����ح ال��ع��ب��ادي ف��ي مقابلة
مع صحيفة «الحياة» اللندنية أن
«ال��ب��غ��دادي ج��رح ف��ي بلدة القائم
في ضربة جوية عراقية ،نجا منها
بأعجوبة ،حيث ك��ان ف��ي المكان
وانتقل إلى مكان ثانٍ » ،مشيرا ً إلى أنه
«موجود اليوم في الموصل أحياناً،
لكن أكثر الوقت هو في سورية وليس
داخل العراق».
وتواترت في اليومين الماضيين
أن��ب��اء ع��ن ان��ت��ق��ال ال��ب��غ��دادي من
الموصل إل��ى س��وري��ة ،فيما قالت
مصادر محلية في الموصل بمحافظة
نينوى إن البغدادي « ُنقل إلى أحد
المستشفيات بمدينة دي��ر ال��زور
السورية».
واستبعد رئيس الوزراء العراقي
وج��ود ع��زت ال���دوري نائب ص��دام
حسين السابق في العراق قائالً« :ال
أتصور أن عزت الدوري موجود في
العراق» ،الفتا ً إلى أنه «لو كان داخل
العراق لتم القبض عليه منذ فترة
طويلة .أعتقد أنه في دولة أخرى».
وكشف رئيس ال���وزراء العراقي
حيدر العبادي من جهة أخ��رى أن
أج��ه��زة االستخبارات أبلغته بأن
تغييرا ً حدث في حركته حال دول
تنفيذ محاولة الغتياله .وأوضح بهذا
الشأن أن «األج��ه��زة االستخبارية
أخبرتني ،بوجود محاولة اغتيال.
ل��ك��ن ل���م ت��ح��ص��ل ب��س��ب��ب تغيير
حركتي».
وف��ي سياق آخ��ر ،دع��ا العبادي
خ�لال استقباله المبعوث الخاص
للرئيس ال��روس��ي ل��ش��ؤون الشرق
األوس���ط ودول أفريقيا ميخائيل
ب���وغ���دان���وف ،دع����ا م��وس��ك��و إل��ى
«المساهمة في ح��رب ال��ع��راق ضد
عصابات داعش اإلرهابية» مؤكدا ً أن
اإلرهاب ال يهدد العراق فقط بل امتد
تأثيره إلى المنطقة والعالم وروسيا.
وأع����رب ب��وغ��دان��وف ع��ن رغبة
الحكومة الروسية الكبيرة بتطوير

ال��ع�لاق��ات م��ع ال��ع��راق وفتح آف��اق
ل��ل��ت��ع��اون ال��م��ث��م��ر ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن،
مبديا ً ترحيب الحكومة الروسية
بالخطوات التي اتخذها العبادي
في ما يخص وحدة مكونات الشعب
ال��ع��راق��ي وال��ع��م��ل ال��م��ش��ت��رك بين
المكونات السياسية.
وك��ان الجانبان بحثا العالقات
الثنائية بين البلدين في مجاالت
الطاقة والنفط والتسليح والقضايا
االقتصادية إض��اف��ة إل��ى األوض��اع
السياسية واألم��ن��ي��ة ف��ي ال��ع��راق
والمنطقة.
أم��ن��ي��اً ،أع��ل��ن ق��ائ��د العمليات
الكندية الخاصة مايكل روليو أن
القوات الكندية اشتبكت مع «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» ش��م��ال ال��ع��راق خالل
األسبوع الماضي ،وذلك للمرة األولى
ميدانيا ً بين التحالف والتنظيم.
ونقلت وسائل اإلع�لام عن روليو
ق��ول��ه أم��س إن «ال��ق��وات الخاصة
الكندية تعرضت لهجوم من داعش
ش��م��ال ال��ع��راق ،م��ا اس��ت��دع��ى ال��رد
واالش��ت��ب��اك م��ع مسلحيه م��ن دون
وقوع إصابات في صفوف قواتنا».
وأضاف روليو أن التنظيم اإلرهابي
هاجم القوات الكندية بقذائف الهاون
واألسلحة الرشاشة ،فردت باالشتراك
مع القوات العراقية ،و»قضينا على
مواقع إطالق القذائف» ،معتبرا ً األمر

«دفاعا عن النفس».
وه��ذه ه��ي المواجهة الميدانية
األول��ى على األرض التي تخوضها
ق��وات من التحالف الدولي بقيادة
ال��والي��ات المتحدة األميركية ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
بمساندة من القوات العراقية.
وك����ان ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ
األميركي جون ماكين قد طالب أول
من أم��س خ�لال لقائه رئيس وزراء
ال��ع��دو بنيامين نتنياهو ،بنزول
قوات التحالف في العراق وسورية
ميدانياً ،قائالً« :لقد قصفنا أماكن عدة
للتنظيم عدة أشهر ولم ننت ِه منهم
حتى اآلن».
وأض��اف ماكين أنه ومنذ انطالق
الغارات الجوية على «داعش» ،تمكن
األخير من اكتساب مزيد من القوة
والتقدم ،مؤكدا ً أن��ه من الضروري
النزول لمواجهة ميدانية مدروسة،
مبينا ًَ أن ساحات القتال في العراق
وسورية ليست مختلفة ألن العدو
واحد.

تغريم الداخلية المغربية
بعد منعها �أن�شطة جمعية حقوقية
أص��درت المحكمة اإلداري��ة في المغرب حكما ً يقضي
بتغريم وزارة الداخلية بمبلغ قدره  100ألف درهم (9
آالف يورو) للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان مع إبطال
قرار منع أحد أنشطتها.
وق���ال محامي الجمعية أول م��ن أم��س «ل��ق��د قضت
المحكمة بتغريم وزارة الداخلية  100ألف درهم لمنعها
نشاطا ً للجمعية كان من المفترض أن تنظمه في المكتبة
الوطنية للمملكة».
وكانت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان تعتزم أن
تنظم في مقر المكتبة الوطنية في الرباط ندوة فكرية حول
موضوع «اإلعالم والديمقراطية» لكنها فوجئت بقرار المنع
الصادر عن والية العاصمة بدعوى «عدم احترام الجمعية
للقانون الخاص بالتجمعات العمومية».
وأوض��ح المحامي أن «المحكمة قضت أيضا ً بإلغاء
قرار المنع الصادر عن الداخلية» ،موضحا ً أن «ما يجري

للجمعية ومعها منظمات أخرى مخالف للدستور ولدولة
الحق والقانون وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها
المغرب».
ومن المنتظر أن تستأنف الجمعية المغربية لحقوق
اإلنسان هذا الحكم ،حسب المحامي الذي طالب عند رفع
الدعوى القضائية ضد الداخلية بـ 200ألف درهم ( 18ألف
يورو) كتعويض.
وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق االنسان «لقد
منعت السلطات حتى اآلن  51نشاطاً ،كان آخرها دورة
تكوينية داخلية في مدينة أغادي «.
وينتظر أن تمثل وزارة الداخلية المغربية من جديد،
في الثاني من كانون االول أمام القضاء في قضية أخرى
رفعتها الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ،بعد منع
السلطات لنشاط آخر كانت ستنظمه الجمعية يومي  6و7
أيلول الماضي.

لقاء مغربي  -فرن�سي لمعالجة
الأزمة الدبلوما�سية بينهما
يزور وزير الخارجية المغربي صالح الدين
مزوار باريس هذا األسبوع للقاء نظيره لوران
فابيوس ،من أجل تجاوز األزم��ة الدبلوماسية
بين البلدين ،على ان تجري هذه الزيارة الجمعة،
كما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.
وق���ال م���زوار ف��ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة المغرب
العربي لألنباء« :سأقوم هذا األسبوع بزيارة
ال���ى ب��اري��س ل��ل��ق��اء ن��ظ��ي��ري ال��ف��رن��س��ي ل���وران
فابيوس خصوصاً» .وأض��اف ان هذه الزيارة
تعكس «رغبة المغرب الحازمة والصادقة في
ت��ج��اوز العقبات التي يمكن ان تعيق التعاون

الكامل بين البلدين بصورة نهائية ودائمة».
وي��أت��ي ه��ذا اإلع�ل�ان بعد اي��ام على تصريح
فابيوس الذي قال فيه انه سيتوجه «قريباً» الى
الرباط .ولم يعرف موعد هذه الزيارة.
وت���ج���ت���از ف���رن���س���ا وال����م����غ����رب ،الحليفان
ال���ق���ري���ب���ان ،ال���ل���ذان ي��ق��ي��م��ان ع�ل�اق���ات ع��ادي��ة
ي��س��وده��ا االن��س��ج��ام ،ازم���ة دب��ل��وم��اس��ي��ة غير
مسبوقة م��ن��ذ ن��ح��و ع���ام .ف��ق��د اوق��ف��ت الرباط
التعاون القضائي ،وتأثر ايضا ً التعاون األمني
كثيراً ،فيما يخوض البلدان صراعا ً طويالً ضد
الحركات الجهادية.

