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ت ّموز يعود بالمعجزات ...وحما�س �إلى الواجهة مجدد ًا
} هال دواي
تتسارع األحداث في المنطقة العربية بعد ك ّل تراجع ألحد المشاريع
األميركية وتتدحرج بدائل الخطط للسيطرة الجغرافية واالقتصادية
على ب�لاد الشام حتى تنتهي كل حقبة بفلسطين وب��ع��دوان إسرائيلي
على الفلسطينيين في قطاع غزة لتبيان مدى قدرة الصهاينة على الردع
وارت��ك��اب ال��م��ج��ازر وم��دى فعالية قبتهم الصاروخية أم��ام صواريخ
المقاومة والكتشاف ماتخفيه هذه الفصائل من أسلحة وصواريخ نوعية
واستراتيجية.
مايجري اليوم من اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة بحجة اختطاف
وقتل ثالثة مستوطنين غير منطقي ،إال ان كان االعتداء بحد ذاته مخطط
له منذ زم��ن  ،حتى الحجة نفسها مخطط لها وليست محض صدفة،
ومالم يتوقعه اإلسرائيلي ان يكون الرد الفلسطيني بهذا الحجم وهذا
مدى أبعد من المعتاد لتصل الى
الوابل من الصواريخ التي بدأت تأخذ ً
حيفا وتل ابيب وغيرها مستقبالً ،هذا األسلوب في الرد الذي يعتمد على
الحرب الصاروخية كانت قد اعتمدته المقاومة اللبنانية سابقا ً في حرب
تموز والمقاومة الفلسطينية في حرب غ��زة ،واستطاعتا خلق معادلة
رعب لدى الرعايا اليهود في فلسطين باعتبارهم لم يعتادوا على مثل
هذه الحروب.
ه��ذا ال��ع��دوان االسرائيلي وه��ذا النوع من أساليب ال��رد الصاروخية
وال���ذي ج��اء ب��دي�لاً ع��ن العمليات االستشهادية ف��ي قلب ت��ل أبيب يعيد
لبعض الفصائل الفلسطينية كحماس ،الجماهيرية التي فقدتها في حرب
غزة الماضية بعد استئثار حركة الجهاد االسالمي بالواجهة اإلعالمية
العسكرية في الرد على العدو حينها ،وبعد إنكارها لفضل المساعدات
العسكرية والميدانية لحلف المقاومة عليها وتح ّولها عن ه��ذا الحلف
لصالح الحلف الخليجي القطري الذي يجاهر بعالقته مع «اسرائيل»،
وبهذا يقدم «اإلسرائيلي» خدمة مجانية لحماس ،إلع��ادة إثبات نفسها
على الساحة ولتعيد بناء قاعدتها الشعبية أمام الرأي العام العربي ،فهي
أمام هذا االعتداء «اإلسرائيلي» ال تستطيع البقاء على الحياد ،وبالتالي
الب��د من حفظ م��اء وجهها أم��ام الشعب الفلسطيني باعتبارها حركة «
مقاومة» باإلسم وبالتالي العودة بعد فترة حياد طويلة عن الخط المقاوم
وفترة هدنة أطول مع العدو «اإلسرائيلي».
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو من المسؤول عن تحريك الوضع
في فلسطين في هذا التوقيت؟ ولصالح من ؟ وللتغطية على ماذا؟
هنالك من يقول إنه رد على محاولة إشعال منطقة الخليج بإلهاء حلف
المقاومة في سورية والعراق وفلسطين ،وأن هذا التوقيت هو للتغطية
على فشل « داعش « في العراق وسورية في السيطرة على خطوط الغاز
والنفط المتقاطعة في الموصل وحمص ،وبالتالي محاولة للقضاء على
ماتب ّقى من مقاومة ومخزون صواريخ في غزة ،بعد إبعاد حماس عن

خط الحلف اإليراني -السوري ومحاولة استيالء ( قطر – إسرائيل)
على خط الغاز القابع هناك كما أشارت صحيفة الغارديان البريطانية،
ولكنها رأت ان العقبة األساسية أمام هذا المشروع هو حركة حماس وال
بد من إنهائها سياسيا ً ورفع مستوى التوترات بينها وبين فتح ،ومانراه
اليوم بعد المقاومة الشرسة من الفصائل ،محاولة قطر الدخول على خط
التفاوض إليقاف التصعيد ماهو إال محاولة إعادة تكريسها كمرجعية
لحل مشاكل العرب.
مما سبق نستنتج التساؤالت التالية :هل قامت حماس باللعب على
األط���راف جميعها طيلة ه��ذه ال��س��ن��وات ،وحصلت على ماتحتاجه من
أموال وسالح من كل الجهات لتعود اليوم على الساحة ،مخالفة توقعات
اإلسرائيلي والقطري ؟ هل نفيها لمصدر الصواريخ السورية متفق عليه
مع الجهة المعنية ،أم محاولة إليهام القطري أنها مازالت في الخط
نفسه ؟ هل ترضى القسام بأفعال حماس وانحرافها عن الخط أم
متفق عليه أيضاً؟ هل خيار سورية األول « فلسطين» سيجعلها تسامح
حماس على كل أفعالها؟ وهل سعي سورية اليوم الستعادة حماس هو
لجعل إسرائيل تدفع ثمن مافعلته وماخططت له على األرض السورية ؟
بعد استمرار العدوان والرد الصاروخي عليه وحالة الهلع والرعب
التي يعيشها المستوطنون ،هل سنشهد إطاحة برئيس حكومة العدو «
نتنياهو» كما شهدنا إطاحة أولمرت بعد حرب تموز ؟ وهل سيبقى هنالك
رعايا يهود في فلسطين لمحاسبة الحكومة «اإلسرائيلية» على الورطة
التي ورطتهم بها؟.
صحت المصادر التي تقول إن هناك ضغطا ً أميركيّا ً على «إسرائيل»
إذا ّ
إلعادتها ال��ى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين ،فالسؤال هنا هل
ستكون التسوية لصالح الفلسطينيين هذه الم ّرة؟ والى متى ستكون
التسويات الموقتة إبرا ً مخدّرة موضعية ال تعالج القضية الفلسطينية
ج��ذري��ا؟ إن��م��ا ُت��ب��ق��ي ع��ل��ى التشكيلة ال��س��ي��اس��ي��ة الفلسطينية الحالية
متحكمة بمصير القطاع والضفة مرتهنين لصالحها ولصالح العدو
«اإلسرائيلي».
أال يستحق توازن الردع مع العدو الذي خلقته الفصائل الفلسطينية
حركة تصحيح سياسية جديدة تطيح بكامل قيادات السلطة الفلسطينية
والحركات المحسوبة على المقاومة ،وتنتج طبقة أكثر حرصا ً على
مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه ومطالبته بفلسطين كاملة والقدس
عاصمة لها.
الخوف ثم الخوف ان يكون الهدف هو جعل الشعب الفلسطيني يعتاد
حالة التعايش مع العدو اإلسرائيلي فيرتضي لنفسه أبسط الحقوق
وارت��ض��ى ب��ال��ق��ط��اع وال��ض��ف��ة م��ن ك��ل أرض فلسطين وان يصير كل
مايرتجيه بعد كل جولة من جوالت الموت هوالعيش بسالم الى جانب
عد ّوه متنازالً عن كل حقوقه  ،وأن يكون لتمارين الموت المفتوح التي
المخفي الذي ال نراه .
نراها نجاحها
ّ

النجيفي« :داع�ش» �سين�سحب من المو�صل وباقي المدن قريب ًا

البرلمان العراقي يرجئ جل�سته �إلى الغد
أرج���أ مجلس ال��ن��واب العراقي
أم��س جلسته ال��ت��ي ك��ان��ت مقررة
لالتفاق على الرئاسات الثالث في
ال��ب�لاد ،إل��ى ي��وم الثالثاء المقبل،
بسبب الخالفات العالقة بين النواب
في ما يخص تشكيل حكومة جديدة،
إذ أفادت المصادر أن التأجيل جاء
بطلب من التحالف الوطني.
وكان نواب في البرلمان اجتمعوا
إلجراء محادثات بهدف االتفاق على
من يشغل مناصب رئيس ال��وزراء
ورئيس ال��دول��ة ورئيس البرلمان
بعد ثالثة أشهر م��ن االنتخابات
البرلمانية العراقية.
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان
ال��ع��راق��ي أم���س ج��ل��س��ة ج��دي��دة
النتخاب ال��رئ��اس��ات ال��ث�لاث بعد
فشل الجلسة األول��ى بسبب عدم
توافق الكتل السياسية ،إذ افتتحت
الجلسة أمس برئاسة مهدي الحافظ
أكبر األعضاء سناً ،و بحضور 233
نائبا ً من أغلب الكتل السياسية و
بعدها اتفق النواب على التأجيل.
ورشح ائتالف متحدون ،النائب
سليم ال��ج��ب��وري لمنصب رئاسة
البرلمان ،بعد أن حصل األخير على
غالبية األص���وات ،في حين رشح
التحالف الوطني همام حمودي
لمنصب ن��ائ��ب رئ��ي��س البرلمان،
فيما طرحت كتل سياسي ٌة أخرى
شخصيات أخرى.
ويأتي انتخاب رئيس البرلمان
في سياق تنفيذ التوقيت الدستوري
األول ،فيما أكدت األح��زاب الكردية
أنها سترشح كالً من برهم صالح
وع��ب��دال��ك��ري��م ص���ال���ح ل��رئ��اس��ة
الجمهورية .أما رئاسة الوزراء فقد
أك��د ائ��ت�لاف دول��ة القانون أن��ه ما
زال متمسكا ً بحقه كأكب ِر كتلة في
لترشيح نوري المالكي.
البرلمان
ِ
وف���ي ال��س��ي��اق ،ك��ش��ف محافظ

نينوى اث��ي��ل النجيفي ،أم��س أن
تنظيم «داعش» اإلرهابي أبلغ أهالي
الموصل بانسحابه من المدن قريباً،
متوقعا ً ترك المواقع والحكم لجيش
الطريقة النقشبندية.
وق���ال النجيفي إن «مسلحي
داعش بدؤوا بتبليغ أهالي الموصل
ب��اس��ت��ع��داده��ه��م ل�لان��س��ح��اب من
الموصل وال��م��دن األخ���رى بعد أن
تكون هناك جهات قادرة على حكم
ال��م��دن» ،متوقعا ً «ت���رك المواقع
والحكم للنقشبندية».
وأض���اف أن «تنظيم الطريقة
النقشبندية له سيطرة واضحة على
الساحل األيسر من الموصل أكثر من
تنظيم داع��ش ،وله فهم واضح في
كيفية إدارة الدولة ،في حين يهتم
األخير بالقضايا الشرعية أكثر من
غيره» ،مشيرا ً إلى أن «النقشبندية
تسعى إلى أن تأخذ شكالً ومشروعية
دولية للحكم».

جاء ذلك في وقت قالت الشرطة
وشهود عيان إن مسلحين يسيطرون
على أجزاء كبيرة من شمال العراق
هاجموا بلدة شمال بغداد في وقت
مبكر من أمس وسيطروا على مبان
حكومية محلية.
وأض���اف���وا أن مسلحين ،وه��م
يستقلون أكثر من  60سيارة داهموا
بلدة الضلوعية الواقعة على بعد
نحو  70كيلومترا ً شمال بغداد في
الساعة  3:30فجراً ،وسيطروا على
مكتب رئيس البلدية ومبنى مجلس
البلدية وأنهم يقاتلون للسيطرة
على مركز الشرطة.
وقالت الشرطة وشهود عيان،
إن الشرطة المحلية ورجال عشائر
يقاتلون المتشددين في الضلوعية،
مضيفين أن  4من رج��ال الشرطة
قتلوا في االشتباكات إضافة إلى
متشددين اثنين ومدنيين اثنين.
من ناحية أخرى ،أفادت مصادر

أمنية في محافظة صالح الدين أمس،
بأن حصيلة االشتباكات بين تنظيم
«داع��ش» والعشائر جنوب تكريت
بلغت  47شخصا ً بين قتيل وجريح
غالبيتهم من عناصر «داعش».
وق���ال المصدر إن «اشتباكات
مسلحة اندلعت ،ظهر أم��س بين
مسلحي تنظيم داع����ش وأب��ن��اء
العشائر ف��ي ناحية الضلوعية
أس��ف��رت ع��ن مقتل  15عنصرا ً من
تنظيم داعش وإصابة  17آخرين،
ومقتل أرب��ع��ة م��ن أب��ن��اء العشائر
وإص���اب���ة  11آخ���ري���ن ب��ج��روح
مختلفة» .وأض��اف المصدر الذي
طلب ع��دم الكشف ع��ن اس��م��ه أن
«مسلحي تنظيم داع���ش تمكنوا
م��ن دخ��ول بعض المناطق داخ��ل
الناحية» .وكانت محافظة صالح
الدين شهدت أمس ،مقتل وإصابة
 32عنصرا ً من «داع��ش» على يد
عشائر الجبور جنوب تكريت.

تدرب «المعار�ضة ال�سورية» على �أرا�ضيها
عمان لن ّ
المومنيّ :

�سلمان :لي�س من حق المجن�سين الت�صويت في البحرين

الأردن ي�ؤكد مقتل قيادي في «الجي�ش الحر»

«هيومن رايت�س» تطالب ب�إ�سقاط التهم �ضد قادة «الوفاق» البحرينية

أعلن وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية
محمد المومني ،أن األردن لن يدرب أو يستضيف على أراضيه أي تدريب لمن
س ّماهم «المعارضة السورية» .واعتبر المومني في تصريح أمس «موقف األردن
من األزمة في سورية واضح وثابت ويتمثل بدعم التوصل إلى حل سياسي بما
يضمن وحدتها ويحفظ شعبها».
ولم يشر المسؤول األردني إلى المعسكرات التي كانت قائمة في األردن والتي
تحدثت التقارير اإلخبارية ومسؤولون أميركيون كثيرون عن إقامتها على
األراضي األردنية لتدريب المجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية وتسهيل
تسللهم إلى األراض��ي السورية ،فيما يأتي الموقف األردن��ي ال��ذي عبّر عنه
المومني في وقت تزداد هواجس الدول اإلقليمية من مخاطر تمدد المجموعات
اإلرهابية وارتدادها إلى داعميها بعد عودتهم من سورية.
وأشارت تقارير إخبارية نقالً عن مسؤولين أميركيين إلى تحفظات أبداها
األردن على تدريبات طلبت واشنطن أن تجرى على أراضيه لمجموعات إرهابية
مسلحة تصفها اإلدارة األميركية بـ»مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة».
وك��ان الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أعلن الشهر الماضي أنه طلب من
الكونغرس األميركي الموافقة على تخصيص خمسمئة مليون دوالر من
أجل «تدريب وتجهيز» هذه المجموعات اإلرهابية والتي يصنفها في خانة
«المعارضة» من دون أن يوضح ماهية هذه المعارضة التي تسفك الدماء
وتلحق الخراب والنهب باألماكن التي تحل فيها حيث تطلق الواليات المتحدة
تسمية «المعارضة المعتدلة»على اإلرهابيين في سورية الذين يتلقون الدعم
منها ومن أنظمة آل سعود ودول عربية وأجنبية أخرى ،علما ً أن «جبهة النصرة»
وما يسمى تنظيم «دول��ة العراق والشام» اإلرهابيين المرتبطين بالقاعدة
يشكالن العمود الفقري لهذه المجموعات وذلك في محاولة لتمويه حقيقة الدعم

األميركي المباشر لإلرهاب في سورية.
إلى ذلك تحدث مصدر أمني أردني أمس عن تحقيقات تجريها أجهزته بحادث
مقتل من وصفه بقيادي في ميليشيا ما يسمى «الجيش الحر» في عمان أول من
أمس واصفا ً الحادث «بالجنائي».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر األردني الذي لم تحدد هويته
قوله إن «فريقا ً أمنيا ً أردنيا ً متخصصا ً يتابع قضية مقتل السوري ويدعى ماهر
رحال بعيارين ناريين في منطقة أبو نصير ،شمال عمان».
وتشير التقارير اإلخبارية والمراقبون إلى أن عناصر وقادة المجموعات
اإلرهابية في سورية يقيمون ويتسللون عبر األراضي األردنية إلى األراضي
السورية لتنفيذ عملياتهم اإلجرامية فيها.
وكرر المصدر األردني أن األجهزة األردنية تتعامل مع حادثة القتل المذكورة
كأي جريمة جنائية وال تملك أي مؤشرات على وجود دوافع أخرى وراءها.
وكان العديد من الصحف والتقارير االستخبارية العربية الغربية بما فيها
األميركية أشارت إلى إقامة كثير من المعسكرات على األراضي األردنية وعلى
الحدود مع سورية لتدريب وتسليح عناصر المجموعات اإلرهابية المسلحة
بإشراف عناصر االستخبارات االميركية «سي آي إي��ه» وتسهيل تسللهم
وعبورهم إلى األراضي السورية .وتحدثت سابقا ً تقارير بما فيها األردنية عن
ضبط مسلحين أثناء تسللهم وتنقلهم عبر الحدود مع سورية.
ويتزامن هذا الحادث مع توالي التقارير اإلخبارية عن اقتتال وصراع بين
المجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية بتعدد مسمياتها حيث كشفت
صحيفة السفير اللبنانية عن فضيحة أمنية أخذت بالتفاعل في كل من الواليات
المتحدة وبريطانيا بعد سيطرة إرهابيين مما يسمى «الجبهة اإلسالمية» على
مخازن أسلحة أميركية داخل مقر لميليشيا ما يسمى «الجيش الحر».

الدوري يح ّيي «داع�ش» و «القاعدة» تبرئة رئي�س حكومة م�صر
ويدعو �إلى تجاوز الخالفات
في عهد مر�سي
قضت محكمة مصرية بتبرئة هشام قنديل ،رئيس الحكومة إبان فترة حكم
الرئيس السابق محمد مرسي ،من حكم صدر ضده في وقت سابق يدينه
باالمتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وفي بادئ األمر ،صدر حكم بسجن قنديل لمدة عام وتغريمه بـ 2000جنيه
وعزله من وظيفته ،وذلك في القضية التي كان متهما ً فيها بعدم تنفيذ حكم
قضائي بإعادة تأميم شركة النيل لألقطان .لكن محكمة النقض أصدرت حكما ً
ببراءة رئيس الحكومة في عهد مرسي ،الذي عزله الجيش في تموز  2013بعد
احتجاجات شعبية على حكمه.
وقال محمد سليم العوا محامي قنديل« :إن الحكم يعني أنه سيُطلق سراح
موكله ،إذ ال يواجه محاكمة في أي قضايا أخرى».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن العوا قوله إن قنديل «ال يواجه أي اتهامات
أخرى في أي قضايا أخرى ،وسيفرج عنه بعد استكمال اإلجراءات القانونية
كافة» ،واصفا ً ق��رار محكمة النقض بقبول االستئناف المقدم من المسؤول
السابق بأنه «تبرئة نهائية».
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على قنديل في كانون األول
الماضي أثناء محاولته مغادرة البالد.

نشر على شبكة االنترنت تسجيل صوتي منسوب إلى عزت الدوري ،نائب
الرئيس العراقي السابق صدام حسين ،أشاد فيه بتنظيمات إرهابية مسلحة
متطرفة ،على رأسها «الدولة اإلسالمية» و»القاعدة» ،داعيا ً إلى تجاوز الخالفات
ومواصلة «التحرير».
وقال الدوري في تسجيل نشر على مواقع الكترونية تابعة لحزب البعث
المنحل ،وتداولته وسائل إع�لام« :تحية إل��ى جيش الطريقة النقشبندية
ومقاتلي الجيش الوطني الباسل ومقاتلي القيادة العليا للجهاد والتحرير
ومقاتلي الجيش اإلسالمي ورج��ال كتائب ثورة العشرين األبطال ومقاتلي
جيش المجاهدين وبعض مجاميع أنصار السنة» ،مضيفاً« :في طليعة هؤالء
جميعا ً أبطال وفرسان القاعدة والدولة اإلسالمية ،فلهم مني تحية خاصة
ملؤها االعتزاز والتقدير».
وتابع الدوري قائالً« :إن هذا االنتصار التاريخي العظيم جاء ثمرة  11عاما ً
من القتال والصراع المتواصل في الليل والنهار ،قدم فيه شعبكم العراقي
العظيم أكثر من مليوني شهيد ومئات اآلالف من السجناء وماليين المهجرين»،
مؤكدا ً أن «حزب البعث تعرض لعملية متواصلة من االجتثاث واإلبادة وقدم
 160ألف شهيد».
والدوري الذي يتولى منصب األمين العام لحزب البعث المنحل اختفى منذ
بدء االحتالل األميركي في  2003ورصدت واشنطن عشرة ماليين دوالر مكافأة
لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله أو قتله.
وكان الدوري المتواري عن األنظار أعلن في تسجيل مصور في بداية عام
 2013دعمه للتظاهرات التي كانت تهدف إلى إسقاط الحكومة العراقية.

مقتل  7عنا�صر �أمن
في انفجار غرب الجزائر
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل ثالثة جنود وأربعة من الحرس البلدي
في انفجار عبوة ناسفة في طريق قافلة عسكرية في سيدي بلعباس غرب
الجزائر ،حيث تعتبر هذه الحصيلة الكبرى في صفوف أجهزة األمن الجزائرية
منذ مقتل  14جنديا ً في كمين نصبه أفراد جماعة إرهابية مسلحة في نيسان
الماضي.
ويركز تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي هجماته في عمق الصحراء
الجزائرية جنوب البالد ،ولكنه في األشهر الماضية نفذ عددا ً من العمليات شمال
البالد.
وشهدت الجزائر اندالع أعمال عنف أعقبت توقيف االنتخابات التشريعية
التي فاز بها اإلسالميون بدورها األول عام  ،1992وكانوا األوفر حظا ً للفوز
بالدور الثاني.
وفي عام  1999توصلت الحكومة إلى اتفاق مع الجماعات المتشددة بوضع
السالح واالستفادة من تدابير قانون «المصالحة الوطنية» الذي أقرته عن
طريق استفتاء شعبي.
واستجابت أغلب فصائل الجماعات اإلسالمية المسلحة لنداء الحكومة
بوضع السالح ،لكن بعضها رفض العرض واستمر في معاقله في الجبال وفي
الصحراء.

أكد األمين العام لجمعية الوفاق
الوطني اإلسالمية البحرينية ،الشيخ
علي سلمان أن «م��ا نطالب ب��ه ،أن
يُستفتى ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن وليس
المجنسين ،فليس للبحرينيين حق
في التصويت في باكستان ،وليس
من حق المجنسين التصويت هنا في
البحرين» .فيما اعتبر مساعد الشيخ
سلمان السياسي خليل المرزوق أن
االنتخابات تجرى على أس��اس من
الترهيب وليس الترغيب.
وخ�ل�ال ل��ق��اء مفتوح م��ع أهالي
سلماباد قال الشيخ سلمان« :تجب
م��ع��ال��ج��ة أم���ر المجنسين بشكل
إنساني ،وليس للمجنس الحق في
التصويت في البحرين ،ولكن فكرة
االستفتاء تعطي الحق لكل فرد في
إبداء رأيه ،وإذا وافقت الغالبية على
شيء فعلى األقلية احترام الغالبية
وأن تتحول إلى معارضة .من حق
األقلية أن تعارض األكثرية ،والبد أن
تدور العملية في أطر إنسانية بحيث
تكون الغالبية هي التي تحكم في إطار
هذه العملية من خالل االستفتاء».
ول��ف��ت س��ل��م��ان إل���ى أن معركة
االنتخابات انتهت األسبوع الماضي،
ومع طرد الدبلوماسي األميركي فإن
النظام من حيث ي��دري أو ال يدري
وجه صفعة إلى االنتخابات الشكلية.
االنتخابات انتهت ،وسواء جمعوا لها
أو ال فإنها انتهت ،وأضاف« :ما حدث
مع مساعد وزير الخارجية األميركي
أب��رز قناعة أكثر وأكثر ،بأن النظام
يرفض اإلص�ل�اح ،وخ���ذوا م��ا جنت
أيديكم».
وأكد رئيس «الوفاق» أن الحوارات
الشكلية غير الجادة التي جرت في
الماضي عُ � ّري��ت وأُس��ق��ط��ت ،وأُقنع
العالم بأنها غير جادة ،ولن نسمح
بمناورة جديدة .الشعب في حالة
وع���ي ،وال��م��ع��ارض��ة ف��ي ح��ال��ة من

التركيز على معرفة اإلصالحات من
المناورة .نريد أن نساهم في تشكيل
حكومتنا ،فاستمرارنا في الحراك
ه��و م��ش��روع��ن��ا .وق���ال إن استمرار
المحاكمات واس��ت��م��رار المداهمات
واستمرار القمع واستمرار الحملة
األمنية ،كل ذلك يجعلنا نستمر في
حراكنا بكل سلمية حتى ي��أذن الله
بالنصر.
وعلى صعيد متصل أكد المساعد
السياسي لألمين ال��ع��ام لجمعية
ال��وف��اق الوطني اإلس�لام��ي��ة خليل
المرزوق أن «االنتخابات تجرى على
أس���اس م��ن الترهيب وال يمكن أن
يكون لنا قرار تحت ضغط أو خوف»،
مضيفا ً خالل لقاء مع أهالي الديه:
«نحن نعيش في وتيرة التصعيد
األمني واإلع�لام��ي والسياسي ضد
ال��ح��راك الشعبي وص��د الجمعيات
السياسية ال��م��ع��ارض��ة ،ال��ت��ي من
المفترض أن ينظر إليها النظام على
أنها الشريك األساسي في العملية
السياسية».
وأك���د ال��م��رزوق أن ال ت��وج��د أي
رغبة حقيقة في اإلصالح وال الحوار،
وال يبدو أن هناك رغبة حقيقة في
المشاركة أص�ل� ًا .ف�لا إف��راج��ات وال
مكاسب سياسية وال خطاب إعالميا ً
تصالحياً ،كل ذلك غير موجود ويبقى
أم��ر واح��د هنا أن ه��ذه االنتخابات
ت��ج��رى على أس���اس م��ن الترهيب
وليس الترغيب .وشدد على« :نحن
ن��داف��ع ع��ن شعبنا وع���ن حقوقه،
بسلمية وبحضارية وبعقالنية.
نحن حاضرون للحلول ،وحاضرون
للحوار ال��ج��دي ،وأي��ض�ا ً حاضرون
لتحمل تبعات دفاعنا عن شعبنا.
دمنا ليس رخيصاً ،وال تهون علينا
حريتنا وأن نكون خلف القضبان،
ولكن إذا فرض علينا أن نسجن مقابل
أن نتنازل ع��ن حقوق شعبنا فلن

نتنازل ،فكما أن شعبنا يضحي فنحن
مستعدون للتضحية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ط��ال��ب��ت منظمة
«هيومن رايتس ووت��ش» الدولية،
حكومة البحرين بإسقاط ال ّتهم ،فورا ً
عن األمين العام لجمعيّة الوفاق،
ال� ّ
�ش��ي��خ ع��ل��ي س��ل��م��ان وم��س��اع��ده
خليل ال��م��رزوق ،وذل��ك بعد لقائهما
أميركي في السادس
بدبلوماسي
ّ
من تموز الجاري ،وطالبت المنظمة
في بيان ،بإلغاء القانون الذي منع
قادة الجمعيات السياسية من لقاء
الدبلوماسيين األج��ان��ب م��ن دون
تصريح حكومي.
وقالت سارة مارغون ،مدير مكتب
واشنطن في المنظمة ،إنّ ما فعلته
الحكومة البحرينية يعطي رسالة
بأنّ أي شخص في هذا العالم يسعى
إلى االنخراط بشكل صحيح في مجال
مساندة حقوق اإلن��س��ان ،سيكون
«شخصا ً غير مرغوب فيه» ،واعتبرت
ذلك تص ّرفا ً عدوانيا ً يحتاج إلى ر ّد
فعل ،وبأ ّنه حان للواليات المتحدة
وغ��ي��ره��ا أن تستعرض عضالتها
قليالً ،ومن تلقاء نفسها.
وح ّثت المنظمة البلدان المعنية
ب��أنّ تضغط على حكومة البحرين
إلسقاط التهم ض ّد ق��ادة «الوفاق»،
والكف عن مضايقتهم .كذلك دعت
ال��والي��ات المتحدة لل ّنظر ف��ي أمر
استدعاء سفيرها من أجل ال ّتشاور،
إل��ى أن ُتسقط ال ّتهم ض � ّد قيادات
الجمعيّة.
وق��ال ال��م��رزوق لمنظمة «هيومن
رايتس ووت��ش» إن معظم األسئلة
ف��ي التحقيق ت��ر ّك��زت على م��ا قيل
ف��ي االج��ت��م��اع م��ع مالينوفسكي،
مشيرا ً إل��ى أن «ال��وف��اق» ال تعترف
بشرعية القوانين التي ُتقيّد اللقاء مع
الدبلوماسيين األجانب ،كاشفا ً عن
حدوث لقاءات سابقة عدة من دون

ا ّتخاذ إجراءات ،ومن ذلك لقاء جرى
في أي��ار  2014مع دبلوماسي آخر
كبير من الواليات المتحدة ،وهو آن
باترسون.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة
الخارجية األميركية أنها أص��درت
ش���ك���وى رس��م��ي��ة م���ع ال��س��ف��ارة
البحرينية في واشنطن ،وقالت سارة
مارغون بأنّ على «الواليات المتحدة
وكل الدولة األخرى أن تهتم بحقوق
اإلن���س���ان ،وأن تعمل ع��ل��ى زي���ادة
الضغط على البحرين لوقف حملة
التضييق ض ّد المدافعين عن حقوق
اإلنسان والنشطاء السياسيين».
جاء ذلك في وقت جدّد تيار الوفاء
اإلسالمي في البحرين تضامنه مع
بلدة العكر وأهلها «ض ّد ال ّتنكيل الذي
يقاسونه من قبل مرتزقة آل خليفة
منذ نحو أسبوع» ،ودعا في بيان إلى
«تكثيف حمالت التضامن مع أخوتهم
في بلدة العكر ،وع��دم تركهم لقمة
سائغة لمرتزقة النظام البحريني»،
وح ّمل ال ّتيار أيضا ً «ال ّنظام المسؤولية
عن كامل التداعيات التي يمكن أن
الساحة» ،وذلك باإلشارة
تنج ّر إليها ّ
إلى ممارسات البطش ،و»إطالق أيدي
المرتزقة ض ّد المواطنين األصليين،
وهتك الحرمات ،ومنع الناس من
ممارسة حقوقهم الطبيعية».
وفي موضوع آخر ،أ ّكد التيار أهمية
الحفاظ على وحدة الصف ،وحماية
الساحة من الفرقة والتشظي .وأ ّمل
ّ
من العلماء والرموز والقوى الفاعلة
ترسيخ أواص��ر الوحدة والتضامن
واالن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال�����رؤى واآلراء
المختلفة ،مذ ّكرا ً بدعوة القيادي في
ال ّتيار عبد الوهاب حسين ،والذي
قالها أثناء اعتصامات د ّوار اللؤلؤة،
إذ دعا إلى االنفتاح ،واالستماع لك ّل
اآلراء.

ليبيا :م�سلحون �إ�سالميون يهاجمون مطار طرابل�س الدولي
استيقظت ال��ع��اص��م��ة الليبية
طرابلس فجر أم��س على أص��وات
تفجيرات استهدفت مطار طرابلس
ال���دول���ي ،مخلفة خ��س��ائ��ر م��ادي��ة،
وحاالت هلع في صفوف المسافرين.
وعُ لّقت إثر ذلك الرحالت الجوية.
وق���ال م��ص��در أم��ن��ي إن «أرب��ع��ة
ص��واري��خ غ��راد استهدفت المطار،
وس��رع��ان م��ا ت��ط��ورت األح���داث إلى
م��ح��اول��ة اق��ت��ح��ام ال��م��ط��ار نفذها
مسلحون من محاور ع��دة ،اندلعت
على إث��ره��ا اشتباكات ف��ي محيط
المطار بين المهاجمين ،وقوة حماية
المطار التي تسيطر عليه منذ اإلطاحة
بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي
وهي تابعة لكتائب مدينة الزنتان
أبرزها الصواعق والقعقاع».
وأش��ارت مصادر أمنية وإعالمية
إلى أن «المهاجمين هم كتائب مسلحة
إسالمية ،أب��رزه��ا غرفة ث��وار ليبيا
وال��ق��وة المتحركة وكتيبة فرسان
جنزور ودرع ليبيا الوسطى اآلتية
من مصراتة منذ أي��ام قليلة ،ودرع
الغربية اآلتية من مدينة الزاوية

وصبراتة».
ونقلت وسائل إعالم ليبية مقربة
من اإلسالميين عن مصادر عسكرية
عن «انطالق عملية تحرير طرابلس
ومطارها» ،حيث تطلق المجموعات
المسلحة المهاجمة للمطار على نفسها
«قوة أمن واستقرار العاصمة».
مصادر طبية أش��ارت إل��ى مقتل
أح��د المسلحين المهاجمين ،بينما
تحدثت وزارة الصحة الليبية عن
مقتل  6شخصا ً وإصابة ما يزيد عن
 25آخرين نتيجة االشتباكات التي
اندلعت في طرابلس ومطارها.
وت��ح��دث��ت م��ص��ادر إع�لام��ي��ة عن
دخ���ول ك��ت��ائ��ب مسلحة إسالمية
قوية للمرة األول���ى إل��ى العاصمة
آتية من مصراتة منذ أيام مثل كتيبة
المرسى وكتيبة حطين ،ف��ي حين
أش��ارت مصادر من مدينة الزنتان
إلى قرب وصول تعزيزات من المدينة
لمساندة كتيبتي الصواعق والقعقاع
في العاصمة.
وأع��ل��ن��ت ال��ك��ت��ائ��ب ال��م��ه��اج��م��ة
سيطرتها على المطار ،قبل أن تعود

لتؤكد أنها «سيطرت على المبنى
القديم فقط» ،في حين أعلنت قوة
حماية مطار طرابلس أنها «صدت
المهاجمين وأجبرتهم على التراجع
ألكثر من سبعة عشر كيلومترا ً عن
المطار».

وانتشر مقطع فيديو على شبكات
ال��ت��واص��ل االجتماعي يظهر عضو
المؤتمر الوطني األسبق عن مدينة
مصراتة وهو قائد إحدى التشكيالت
المسلحة وه��و يقود الهجوم على
مطار طرابلس متوعدا ً بالنصر.

