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مجل�س الع�شائر الع�سكري بالفلوجة «يعلن الحرب على داع�ش»

اجتاهات
غرابة االنتخابات العراقية:
مواطنة وطائفية ...و�سيا�سة!
} نظام مارديني
كلما يعود المراقب إلى الحديث السياسي والثقافي العراقي يكتشف
أنه في المنطقة الساخنة ذاتها ،وأن كثيرا ً من السياسيين يصرون على
البقاء خ��ارج أدبيات ال��دول��ة ،وبعيدا ً عن مرجعيات الديمقراطية التي
تحدد آليات التعاطي مع مفهوم الدولة ،بوصفه مفهوما ً صيانياً ،وليس
مرجعية للعصاب كما كان يرى «ابن خلدون» ألن الدولة الحديثة عابرة
لهذا العصاب ،وداخلة ضمن أطر بنيوية تقوم على أساس المزيج بين
الجماعات ،وليست خاضعة لجماعة معينة.
والنظر إلى ثقافة ما وسياسة ما تختلف من حال إلى حال ،ومن جهة
إلى أخرى ،ألن طبيعة هذا النظر يعكس الوعي الخالفي إزاء ما تحمله
السياسة والثقافة من معطيات وتمظهرات ،وه��و ما يمكن مالحظته
قبل االنتخابات التشريعية العراقية التي أجريت في الثالثين من الشهر
المنصرم.
ثمة كثير م��ن المفارقات تستوقف المراقب لهذه االنتخابات في
مقدمها تلك الفوضى العارمة بالشعارات الطائفية والعرقية ،وفي
التزاحم على أعمدة الكهرباء والساحات وال��ج��دران ،وهو أمر أضفى
مزيدا ً من اإلرباك عند العراقيين ،والتشويه في وجه بغداد الذي تربكه
أساسا ً العوازل الكونكريتية التي وضعت لمواجهة مفخخات «داعش»
وأخواتها اإلرهابية.
ورب��م��ا ك���ان ُح��ل��م ال��ع��راق��ي��ي��ن وان��دف��اع��ه��م ل��ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع هو
ضرورة محو جرح الذاكرة العراقية المنغمسة بسواد األمس المظلم،
ومحاولة صنع الغد بيد األم��ل ال��ذي بدأ يشيخُ بعد انتظار جديد يبدو
شبه مستحيل ،وقد مرت  11سنة من السنوات العجاف إال من ارتكاب
الفظائع والفضائح السياسية ،خصوصا ً بعدما تكشفت األقنعة التي
غ ّطت الوجوه الكالحة التي شاركت في العملية السياسية ،والتي مدّت
يدها لتقف مع اإلرهاب ،خالل السنوات الماضية ،تحت ذريعة الدفاع
عن حقوق اإلنسان ،وتحت مظلة مجلس النواب ،ومن خالل اللعب على
الوتر العرقي والطائفي بل المذهبي البغيض ،ما دفع قائمقام قضاء
الخالص ،عدي الخدران ،إلى القول ،إن «هناك نوابا ً في ديالى أخطر من
داعش على وحدة المحافظة».
ال شك في أن العالقة بين الطائفية والعرقية من جهة ،والمواطنة
من جهة ثانية عكسية .أي كلما ارتفع منسوب مياه إحداهما انخفض
منسوب مياه األخ��رى .ف��إذا تصاعدت ح��دة الطائفية في بلد ،ضعفت
المواطنة ،والعكس بالعكس .إذا خفتت الطائفية ،تعززت المواطنة .أيهما
أوالً؟ ال يهم فالعالقة بينهما جدلية .إحداهما تؤثر باألخرى .في بلد
تصعد فيه قيمة المواطنة تتعزز وتتراجع الطائفية وربما تختفي ،وفي
بلد تضعف فيه المواطنة وتتراجع ،تتقدم الطائفية وتسود.
وإذا كانت الطائفية م��ن مخلفات عصور م��ا قبل ال��دول��ة الحديثة،
فإن المواطنة من ش��روط الدولة الحديثة ،باإلضافة إلى الديمقراطية
والمؤسسات والقانون والعلم الحديث .بوجود الطائفية ال يمكن بناء
الدولة الديمقراطية .تتعطل كل اشتراطات بناء الدولة المدنية الحديثة
إذا سادت الطائفية.
ن��ق��ول ه���ذا ال��ك�لام لنعيد ال��ن��ق��اش��ات إل���ى واقعيتها ب��ع��دم��ا أسفرت
االنتخابات عن تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في معظم المحافظات
م��ا سيدفعه إل��ى ق��ي��ادة حكومة غالبية تطبيقا ً لمفهوم الديمقراطية
الصحيحة ورفضا ً للديمقراطية التوافقية كما أكد على ذلك المالكي.
كانت االنتخابات مفصلية في تاريخ العراق الحديث ،ويعول عليها
كثير في حصول تغيير ج��ذري في المشهد السياسي وتحقيق نقلة
نوعية في األداء الحكومي الذي امتاز خالل السنوات الماضية بكونه أدا ًء
متدنيا ً بسبب التأثير الخارجي ،وتحديدا ً السعودي والقطري والتركي،
وتعامل بعض الكيانات الداخلية مع ه��ذا ال��خ��ارج كحصان ط��روادة،
تقود التنظيمات اإلرهابية وتوجهها ضد قيام الدولة ،فالحاقدون على
اختالف أصنافهم يلتقون بهدف واح��د شرير هو تعطيل الدولة عبر
تكريس التخندقات الطائفية والعرقية .وف��ي ض��وء ه��ذا الواقع اندفع
العراقيون نحو اإلدالء بأصواتهم في سعي منهم إل��ى التخلص من
هذه الكيانات المرتبطة بالخارج من جهة ،وللتضييق على التنظيمات
اإلرهابية وإغ�لاق بوابات الريح أمام إجرامهم الدموي ،وذلك ما كان
ليتم إال باألصابع البنفسجية وصناديق االقتراع!.
إذا ك��ان الماضي خالفا ً وص��راع��ا ً وخصومات ،ف��إن الحاضر (عند
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة) يجب أال يكون مصالح وأم��واالً
ومنافع متبادلة .ألن المستقبل لن يكون إال وريثا ً شرعيا ً لفكرة المواطنة
التي يتوق إليها العراقيون!
يهب العطاء منذ األزل ،فما زال الحرف األول
من شأن العراق أن َ
للكتابة تشهد له األمم جميعا ً منذ عهد سومر حين ُعرفت الكتابة أوالً ثم
انتشر عطاؤها إلى أرجاء الكون.

أفاد مصدر عشائري بمدينة الفلوجة الجمعة ،بأن «المجلس العسكري»
لثوار العشائر لهذه المدينة ،يعمل بالتنسيق مع شيوخ العشائر ومسؤولين
حكوميين لتشكيل قوة لطرد ما يسمى بـ «داعش» من الفلوجة وإعالن الحرب
عليه.
يأتي ذلك إثر احتجاز مسلحي «داعش» لـ ( )71مقاتالً من ثوار «المجلس
العسكري» العشائري ،إذ قال المصدر لـ»السومرية نيوز» إن «تنظيم داعش
اإلرهابي احتجز  71عنصرا ً ينتمون للمجلس العسكري لثوار العشائر في
الفلوجة داخل أحد مساجد المدينة بعد مصادرة كافة أسلحتهم».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه :أن «المجلس قرر إعالن
«ينسق حاليا ً مع شيوخ العشائر
الحرب على تنظيم داعش» ،مشيرا ً إلى أنه
ّ
ومسؤولين حكوميين من أجل تشكيل قوة كبيرة لطرد داعش من المدينة».
وكان مصدر استخباري مطلع في محافظة ديالى كشف الجمعة ،أن تنظيم
«النقشبندية» أفتى بإباحة قتل قادة وعناصر تنظيم «داعش» أينما تم الظفر به
من قبل مسلحيه ،واصفا ً إياها بالتنظيم «المرتد عن الدين اإلسالمي» ،فيما أكد
مقتل  6من أبرز قادته خالل  3أشهر على يد تنظيم «داعش».
ويأتي ذلك في وقت ،أعلن تنظيم القاعدة أنه قرر «إنهاء» تنظيم ما يسمى بـ
«الدولة اإلسالمية في العراق والشام» (داعش) من الوجود.
يذكر أن محافظة األنبار ،ومركزها الرمادي 110( ،كلم غرب العاصمة
بغداد) تشهد منذ ( 21كانون األول  ،)2013عملية عسكرية واسعة النطاق في
المحافظة تمتد حتى الحدود األردنية والسورية ،تشارك بها قطعات عسكرية
ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر ،لمالحقة تنظيم ما يعرف
بدولة العراق والشام اإلسالمية «داعش» ،وأدت إلى مقتل وإصابة واعتقال
وطرد العشرات من عناصر التنظيم ،وال تزال المعارك مستمرة.

رف�ض االعتذار لـ «�إ�سرائيل» عن مقالة و�صفها فيها بالكذب

وزير الخارجية الأردني الأ�سبق كامل �أبو جابر:
الأ�سطورة التلمودية وراء الفظائع التي لحقت بفل�سطين
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
أكد وزير الخارجية األردني األسبق د .كامل أبو جابر
أنه لن يقدّم اعتذارا ً لـ «إسرائيل» ،وأن عليها الخروج من
عقلية القلعة.
وق��ال اب��و جابر ردا ً على احتجاج «إسرائيلي» على
مقالته في جريدة ال��ج��وردان تايمز «ال يوجد ما أعتذر
عنه ولن اعتذر» ،ودعا أبو جابر الذي يترأس معهد حوار
االدي��ان؛ «اإلسرائيليين» إلعطاء العرب حقوقهم وعدم
التفكير بعقلية القلعة واالستعالء واإلصرار على أنهم هم
«شعب الله المختار» ،وتابع« :هل يعقل أن تدعي دولة
أنها ديمقراطية وتتحدث بأنها «شعب الله المختار»،
وتمارس العنصرية؟».
وحول استشهاد أبو جابر بمقوالت للقائد األلماني النازي

أدولف هتلر في مقالته وهو ما أغضب «اإلسرائيليين»،
قال« :أنا اقتبست جملة من كالم هتلر عندما قال كلما كانت
الكذبة كبيرة صدقها أكبر عدد من الناس ،وهذا لألسف
ما تمارسه «إسرائيل» حاليا ً في سياق حربها اإلعالمية
والنفسية».
وكان رئيس تحرير «الجوردن تايمز» سمير برهوم ،قد
لفت إلى أن نشر المقال في صحيفته يدخل تحت عنوان
حرية التعبير ،متسائالً« :كم من المقاالت والتحريض
تمارس الحكومة «اإلسرائيلية» واإلع�لام «اإلسرائيلي»
ضد األردن والفلسطينيين كل ي��وم» ،متابعاً« :األجدى
أن يعتذروا عن أفعالهم وهجومهم اليومي على األقصى
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية والفلسطينيين».
وأضاف أبو جابر ،كذبة الصهيونية الكبرى »-أرض
بال شعب» -تبناها العالم الغربي بأكمله» .معتبرا ً أن

الت�أ�سي�سي التون�سي يق ّر قانون االنتخابات الجديد
أقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس
قانونا ً انتخابيا ً ج��دي��دا ً ينظم االنتخابات الرئاسية
والتشريعية التي من المقرر أن ُتجرى قبل نهاية هذا العام
وفق ما نص عليه الدستور الذي أقر في كانون الثاني
الماضي ،وقد خال القانون من العزل السياسي لمسؤولي
النظام السابق.
وبعد نحو أسبوعين من النقاشات  -التي احتدت كثيرا ً
في بعض األحيان  -ص ّوت  132نائبا ً لمصلحة مشروع
قانون االنتخابات الجديد ،وعارضه  11نائباً ،في حين
احتفظ تسعة بأصواتهم.
وتمت عملية التصويت على المشروع برمته  -الذي
يضم نحو  170فصالً -إث��ر نقاش ح��اد في ش��أن عدد
من الفصول ،على رأسها الفصل  167المتعلق بالعزل
السياسي لرموز النظام السابق.
و ُرفض الفصل مرة أولى مساء األربعاء الماضي بفارق
صوت واحد ،إذ حصل على تأييد  108أصوات بينما كان
يتطلب تمريره  109أصوات ،وأعيد التصويت على الفصل
الخميس ،لكنه حظي بمئة صوت فقط.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد أعلن
مساء أمس أن كتلة حزبه (نحو تسعين نائبا ً من جملة

«تحالف دعم ال�شرعية» يتجه لتعليق عمله
و«بيت المقد�س» تهدد بتحويل م�صر �إلى «�إمارة �إ�سالمية«

يحرس مواقع أثرية مصرية
فيما دع��ا «تحالف دع��م الشرعية» المساند لجماعة
«اإلخوان المسلمين» ،إلى تظاهرات جديدة اليوم« ،السترداد
الثورة من االنقالبيين» ،طالب «حزب الحرية والعدالة»،
الذراع السياسية لـ «اإلخوان» ،أنصار الجماعة بالتظاهر
أيضا ً اليوم لإلفراج عن جميع السجناء من أعضاء الجماعة
وأنصارها.
ونشر حساب منسوب لجماعة «أنصار بيت المقدس»،
عبر موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ،تهديدا ً للمرشح
الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة وأمن
الدولة ،بتحويل مصر إلى «إمارة إسالمية».
وكشف القيادي في «التحالف الوطني لدعم الشرعية»
سعد فياض عن «دراس��ة التحالف مقترحا ً بتعليق عمله
باعتباره واجهة سياسية ،وترك المسار الثوري للشباب
السلمي الغاضب» ،مؤكدا ً «عدم قبولهم بأحكام موسوليني
في مصر» ،وش��دّد على أن «ه��ذا المقترح تتم دارسته في
التحالف الذي لن يقف مكتوفاً ،وأبناؤه يقدمون قرابين على
مذبح القضاء».
وكشف الناطق باسم «ب��اط��ل» ،وه��ي إح��دى الحركات
التابعة لجماعة «اإلخوان» ياسر الشريف ،عن قيام الحركة
«بمشاورات مكثفة مع العديد من الحركات الثورية لتشكيل

العشائر ستواجه «داعش» وأخواتها

تحالف جديد على األرض تحت مسمى (التحالف الثوري)،
تمهيدا ً لحل تحالف دع��م الشرعية» ،الفتاً ،إل��ى أن «هذا
التحالف هو من سيقود التظاهرات في الشارع خالل الفترة
المقبلة».
واستمرت ردود الفعل حول األحكام القضائية األخيرة
بحق قيادات «إخوانية» .وفي هذا السياق ،قال وزير العدل
نير عثمان إن «أولى المبادئ المستقر والمتفق عليها عالميا ً
في شأن استقالل القضاء عن بقية سلطات الدولة ،هي عدم
التعليق والتعقيب على أحكام القضاء» ،مؤكدا ً أن «جميع
االنتقادات وأعمال التعقيب التي طاولت الحكم الصادر من
محكمة جنايات المنيا أخيرا ً بحق مرتكبي أعمال العنف
واإلرهاب والقتل ،صدرت من دون اإلطالع على أسباب الحكم
والوقوف على طبيعة االتهامات المنسوب إلى المتهمين
ارتكابها».
وق��ال الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عبدالعظيم
العشري ،إن «تدخل الدول في الشأن المصري ،أمر ال يجوز»،
مشيرا ً إلى أن «القضاء المصري ليس مسيسا ً وحكم إعدام
المنيا صدر بإجماع اآلراء» .وأض��اف« :ال يجوز التعليق
على حكم صدر من القضاء ،والمتهمون أحيلوا إلى قاضيهم
الطبيعي أمام محكمة عادية».

 217نائبا ً في المجلس التأسيسي) لن تؤيد الفصل
الخاص بالعزل السياسي حتى ال تتخذه بعض األطراف
ذريعة للطعن في القانون االنتخابي ،وبالتالي التأثير في
االنتخابات المقبلة.
وبعد المصادقة على القانون االنتخابي ،ستسعى
األح���زاب السياسية بالتشاور م��ع الهيئة المستقلة
لالنتخابات إلى االتفاق على مواعيد االنتخابات الرئاسية
والتشريعية .ولم تتفق األح��زاب بعد على ما إذا كانت
االنتخابات الرئاسية ستتم بصورة متزامنة أم تكون
منفصلة عن بعضها.
وتؤيد حركة النهضة  -التي كانت تقود االئتالف الحاكم
حتى نهاية كانون الثاني الماضي  -إجراء االنتخابات
متزامنة ت��وف��ي��را ً للمال ولضمان ف��رص متكافئة لكل
األحزاب ،بيد أن قوى سياسية أخرى ترفض هذا الخيار،
ويؤيد بعضها أن تسبق االنتخابات التشريعية انتخابات
الرئاسة ،بينما يؤيد البعض اآلخر البدء بالرئاسية.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ،ق���ال رئ��ي��س الهيئة المستقلة
لالنتخابات شفيق صرصار إن تنظيم االنتخابات يتطلب
فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر من تاريخ إقرار
القانون االنتخابي.

الجي�ش اليمني يقتل  7من «القاعدة»
مع ا�ستمرار الحملة الع�سكرية في الجنوب

		
قتل ستة عناصر من تنظيم «القاعدة» في معارك عنيفة في جنوب اليمن
حيث يتابع الجيش حملة عسكرية واسعة النطاق ضد معاقل مسلحي التنظيم
المتطرف.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان ،أن «قوات الجيش وجهت ضربات موجعة في
مديرية ميفعة وعزان (في محافظة شبوة) أدت إلى تدمير ثالث سيارات وقتل
ستة من أبرز عناصر التنظيم كانوا على متن تلك السيارات وجرح عدد آخر فيما
الذ من تبقى بالفرار».
وأكد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد الذي تفقد الجبهة أن «الحرب على
اإلرهاب مستمرة حتى القضاء على جميع عناصرها وتطهير اليمن من شرور
وعبث اإلرهابيين» .وذكر موقع وزارة الدفاع في رسالة نصية للصحافيين أن
«غارات للطيران استهدفت مواقع للقاعدة في ريدة في محافظة شبوة».
وقتل  3جنود يمنيين ،أول من أمس ،في كمين نصبته عناصر «القاعدة» ،في
محاولة الغتيال محافظ محافظة البيضاء شرق البالد ،وقائد المنطقة العسكرية
السابعة .وأفاد مصدر أمني ،أن «محافظ محافظة البيضاء الظاهري الشدادي،
وقائد المنطقة العسكرية السابعة جبر الماوري ،نجيا من كمين نصبه مسلّحو
التنظيم اإلرهابي (القاعدة) في منطقة الحيكل في البيضاء ،أسفر عن استشهاد
 3جنود وجرح عدد آخر».

األس��ط��ورة التلمودية «شعب الله المختار» ،هي أهم
العوامل وراء كل المآسي والفظائع التي لحقت بفلسطين
منذ المؤتمر الصهيوني األول في ب��ازل ،سويسرا ،في
 .1897وأوضح أن حضارتنا لم يكن لها لحظة من الراحة
قط ،ألن الصهيونية قادرة على اختراق الحضارة الغربية
عبر عشرات الماليين من الغربيين ،والمحافظين الجدد،
واعتماد األسطورة التلمودية الباطنية ،ووضع المصالح
الصهيونية قبل وفوق المصالح الوطنية الخاصة.
وقال أبو جابر ،نحن العرب واألردنيين والفلسطينيين
خصوصاً ،ضحايا سيل من األكاذيب من قبل عدد قليل من
أقطاب وسائل اإلعالم الدولية ،التي في كل يوم تدخل إلى
كل غرفة من كل منزل ،ليس فقط لنشر الجنس والعنف،
إنما أيضاً ،وفوق كل شيء ،لنشر األفكار الصهيونية من
اليمين المتطرف .وأضاف ،بينما نحن نتجادل ونتقاتل في

ما بيننا حول الهوية األردنية ـ الفلسطينية ،وحق العودة،
وقضايا السنة والشيعة ،وغيرها ،ال ي��زال االستيطان
والتفكير الصهيوني المدعوم بالكامل من الغرب يبتلع
األرض.
واعتبر م��راق��ب��ون ،أن احتجاج «إس��رائ��ي��ل» ووج��ه
باحتقار وتنديد أردني شعبي شديد ،وأن األحرى بها أن
تعتذر لألردن ولـ د .أبو جابر ،وأن تلحق االعتذار ،بوقف
إجراءاتها العدوانية العديدة تجاه األغوار والمياه ونهر
األردن ومحاوالت تزوير التاريخ في أماكن معينة من
األردن ،تحضيرا ً الدعاءات الحقة بأحقية تاريخية زائفة
في األردن ،والتوقف عن الزعم بأن الضفة األخرى للنهر
لها فضالً عن أن عليها فهم أنها احتلت معظم فلسطين
باإلرهاب وبمساندة المستعمر البريطاني وبمساندة
المستعمر الفرنسي واألميركي.

ت�أكيد التعاون الأمني والحفاظ على اال�ستقرار الإقليمي

وا�شنطن تدعم القاهرة �ضد الإرهاب
أكد رئيس لجنة العالقات الخارجية
في مجلس الشيوخ األميركي السيناتور
الديمقراطي،روبرتمندنيز،ومستشارة
األمن القومي األميركي ،سوزان رايس،
خالل لقاء جمعهما بوزير الخارجية
المصري نبيل فهمي ،ل��دى اختتام
زي��ارت��ه إل��ى ال��والي��ات المتحدة ،دعم
واشنطن السلطات المصرية في حربها
ضد التطرف واإلرهاب ،في ظل تشديد
أميركي على التعاون األمني ،والحفاظ
المشترك على االستقرار اإلقليمي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية
ف��ي ب��ي��ان أول م��ن أم���س ،أن مندنيز
أك��د «دع��م��ه الكامل لعملية التحول
الديمقراطي في مصر ،وتنفيذ خريطة
الطريق ،وأش��اد بتنظيم االنتخابات
الرئاسية قبل نهاية الشهر الجاري»،
ونقل «دعمه الكامل لمصر في حربها
ض��د اإلره����اب» ،م��ش��ي��دا ً ب��ـ«م��ا تقوم
به الحكومة المصرية من جهود في
سيناء لمحاربة اإلرهاب ،وفي مواجهة
التحديات االقتصادية» ،كذلك أعرب عن
«التطلع في التعامل معها في ما يتعلق
بموضوعات احترام حقوق اإلنسان،
واألمل بتنظيم انتخابات رئاسية حرة
ونزيهة».
وص����رح ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة
الخارجية المصرية بدر عبد العاطي
بأن رئيس الدبلوماسية ،نبيل فهمي،
أكد لمينينديز خالل اللقاء ،ردا ً على
استفساره بشأن طبيعة عملية التحول
في مصر وتطورات المشهد الداخلي
في مصر ،بأنه «على رغم التحديات
القائمة ،خصوصا ً األمنية المتمثلة في
أعمال العنف واإلره���اب ،فإن المسار
الديمقراطي ال رجعة فيه» .ونوه فهمي
«بما يتضمنه الدستور المصري من
مواد تضمن الحقوق والحريات بشكل
غير مسبوق» ،مشددا ً على «استقاللية
القضاء واستحالة التدخل في أعماله».
كذلك شدد فهمي على «حرص الحكومة
المصرية على تنظيم انتخابات حرة،

فهمي والسيناتور مندنيز
وشفافة تليق بثورتين شعبيتين».
وفي سياق متصل ،أكدت مستشارة
األم����ن ال��ق��وم��ي األم��ي��رك��ي ،س���وزان
راي���س ،ل��وزي��ر الخارجية المصري،
استمرار واشنطن ف��ي دع��م االنتقال
نحو الديمقراطية في مصر ،معربة عن
القلق من التطورات األخيرة ،بما في
ذلك المحاكمات الجماعية ،وعقوبات
اإلع����دام .وأف���اد البيت األب��ي��ض عن
لقاء رايس وفهمي ،لمناقشة العملية
االن��ت��ق��ال��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي مصر،
والقضايا األمنية اإلقليمية.
وذكر أن رايس جددت تأكيد الدعم
األميركي لمصر ،معبرة عن «التزام
واش��ن��ط��ن ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��ع��اون
ح��ول المصالح األمنية المشتركة،
مثل محاربة التطرف والحفاظ على
االستقرار اإلقليمي».
وج����ددت التعبير ع��ن «م��خ��اوف
واشنطن العميقة والمتزايدة في شأن
التطورات األخيرة في مصر ،بما في
ذلك المحاكمات الجماعية وعقوبات
اإلع��دام ،واستمرار اعتقال صحافيين
وناشطين ،إل��ى جانب ف��رض القيود
على حرية التعبير والتجمع» ،على

حد وصفها .وأش���ارت راي��س إل��ى أن
«ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة تقيم عالقتها
بالشعب المصري ،وسوف تستمر في
دعم االنتقال نحو الديمقراطية الذي
يحترم حقوقه ،ويسهم في استقرار
الحكومة المصرية ونجاحها».

توضيح ونفي

إلى ذلك ،ذكر الناطق الرسمي باسم
وزارة الخارجية المصرية أن التصريح
المنسوب لوزير الخارجية نبيل فهمي
حول العالقات المصرية  -األميركية
غير دقيق ،وأن ترجمته من اإلنكليزية
للعربية غير صحيحة ،وق���ال عبد
العاطي في بيان« :لم يذكر الوزير أن
العالقة بين مصر والواليات المتحدة
هي عالقة زواج ،وإنما ما ذكره الوزير
ه��و أن���ه ب��خ�لاف ال��ع�لاق��ات ال��ع��اب��رة
بين ال��دول ،فإن العالقات المصرية-
األميركية هي عالقات ممتدة على مدى
طويل ومتشعبة ،ومثل الزواج تحتاج
لكثير من الجهد والمتابعة ،ويتخذ
خ�لال��ه��ا ق����رارات ع���دة وف���ي م��ج��االت
م��ت��ع��ددة ،وق��د تتعرض بين الحين
واآلخر إلى بعض المشكالت».

تظاهرات بالبحرين في عيد العمال ت�ضامن ًا مع الطبقة الكادحة
أجريت الجولة األول��ى من التظاهرات في
العاصمة البحرينية المنامة تضامنا ً مع
العمال وتقديرا ً لدورهم الريادي في دعم الثورة
واستمرارها.
وأع��ل��ن ائ��ت�لاف ث���ورة  14م��ن ش��ب��اط أن
المسيرات تركزت في  6مراكز في العاصمة تم
إعالنها في وقت سابق.
ونظمت المسيرات تحت عنوان «يد تكدح ويد
تقاوم» وجابت الشوارع والساحات بمشاركة
شعبية واس��ع��ة .وردّد المشاركون هتافات
مساندة للعمال وحقوقهم .وارت��دى قسم من
المتظاهرين ألبسة خاصة بعمال بعض المهن
تعبيرا ً عن التضامن معهم.
ف��ي السياق ذات���ه ،أ ّك���دت دائ���رة النقابات
والمجتمع المدني بجمعية الوفاق في بيان
لمناسبة يوم العمال العالمي أول من أمس ،أن
واقع العمال في البحرين وصل إلى مستويات

دنيا غير مسبوقة بسبب سياسة االنتقام
ومنهجية التمييز الطائفي البغيضة التي تسير
عليها المؤسسات الرسمية.
وأف��اد موقع «ص��وت المنامة» ،أن الدائرة
لفتت إلى أن يوم العمال العالمي يعود للمرة
الثالثة في حين أن عددا ً كبيرا ً من المفصولين
من أعمالهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم
ومطالبتهم السلمية بالتحول الديمقراطي ،لم
يعودوا حتى اآلن لوظائفهم وهو األم��ر الذي
يكشف حجم التسويف في تطبيق توصيات
لجنة السيد بسيوني.
ولفتت إل��ى أن التمييز الفاحش في العمل
وصل إلى أبعد مدى ممكن ،بحيث يتم تهميش
مواطنين النتماءاتهم الطائفية ويتم استبعادهم
من بعض القطاعات الرئيسية وفي الوظائف
العامة في حين يتم استقدام أجانب باتوا
يمثلون في القطاع الخاص أكثر من  75في

المئة من القوى العاملة ،بينما تتكدس قوائم
العاطلين من العمل من الجامعيين وحملة
الشهادات التخصصية.
وقال االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

في هذه المناسبة« :في البحرين يعيش مئات
اآلالف من العمال المواطنين والمهاجرين بأقل
من الحد األدنى لألجر الكريم العادل الذي يوفر
المعيشة الالئقة».

