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نتنياهو يعترف للم�ستوطنين :القوة ال تكفي ويجب �أن نتحلى بال�صبر

م�صادر عراقية :رئي�س الحكومة المكلف نحو حكومة ر�شيقة

�أبو مرزوق :الوفد «الإ�سرائيلي» رف�ض الورقة الم�صرية

العبادي :خطر الإرهاب يهدد دول المنطقة والعالم

مع بدء الع ّد التنازلي النتهاء هدنة
األي��ام الخمسة ،كثرت التسريبات
اإلعالمية عن العودة للمربع األول
بسبب التعنت الصهيوني ،ومعها
ُوض��ع مزيد من عالمات االستفهام
ح���ول طبيعة ال��م��رح��ل��ة المقبلة
خصوصا ً أن م��ا يطرحه الكيان ال
يرتقي إلى مطالب شعبنا الفلسطيني
ومقاومته التي لم تغادر مواقعها
وظلت أيادي رجالها على الزناد ،في
الوقت ذات��ه ترقب أعينهم تحركات
العدو داخ��ل السياج الفاصل بين
قطاع غ��زة واألراض���ي المحتلة عام
.48
وقبل ساعات من انتهاء الهدنة
تبدو المفاوضات الجارية في القاهرة
للتوصل إلى وقف إطالق النار كباشا ً
بين الفلسطينيين و«إس��رائ��ي��ل».
وقال عضو المكتب السياسي لحركة
حماس موسى أبو مرزوق« :إن الوفد
«اإلسرائيلي» لمفاوضات القاهرة
قدّم تعديالت على الورقة المصرية
أع���ادت األم���ور إل��ى المربع األول».
وأضاف على حسابه في «فايسبوك»
أن التهدئة الحالية قد ال تجدد ،مشيرا ً
إلى أن بنيامين نتنياهو رفض الورقة
المصرية وأصبح أسيرا ً للتناقضات
الداخلية .منوها ً بأن الوفد الفلسطيني
انتهى من مشاوراته ودراسته للورقة
المصرية ،وسيلتقي اليوم االثنين
بالوسيط المصري.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ط��ال��ب رئيس
حكومة ال��ع��دو بنيامين نتنياهو
المستوطنين ب��ض��رورة «الصمود
خالل العملية العسكرية في القطاع»،
م��ش��ي��را ً خ�ل�ال زي����ارة لمستوطنة

الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة
سديروت القريبة من قطاع غزة إلى
أن «ال��ق��وة ليست الحل في الشرق
األوسط ،بل يتوجب التحلي بالصبر
والحكمة».
الزيارة المفاجئة لنتنياهو بحسب
تعبير اإلذاع���ة ت��أت��ي قبل ساعات
من انقضاء اتفاق وقف إطالق النار
الموقت الذي امتد لخمسة أيام ،بين
جيش االحتالل والفصائل الفلسطينية
في القطاع .وقال نتنياهو« :الثبات
وال��ص��م��ود يعطينا ال��ق��وة ،فنحن
اآلن في خضم معركة دبلوماسية،

وفي المعركة الدبلوماسية كما في
المعركة العسكرية ،نحن بحاجة
إلى كثير من القوة والصبر وكثير من
المثابرة والحكمة».
وف����ي م��ح��اول��ة م��ن��ه لتحضير
المستوطنين لما بعد انتهاء الهدنة
الموقتة ،قال نتنياهو« :في الشرق
األوس���ط ال��ذي نعيش فيه ال تكفي
القوة فقط ،فعلى رغم أن لدينا كثيرا ً
من القوة ،هناك أيضا ً حاجة إلى كثير
من الصبر».
أفادت مصادر بأن رئيس السلطة

الفلسطينية المنتهية واليته محمود
عباس سيقوم بزيارة إلى القاهرة
مساء الجمعة ،للبحث مع الرئيس
عبد الفتاح السيسي في جهود إنقاذ
المفاوضات بشأن وقف العدوان على
غزة .وأضافت المصادر« :أن الرسالة
التي حملها عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب
عريقات إلى رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس تأتي في هذا اإلطار،
ول���م يكشف ب��ع��د إذا ك���ان عباس
سيصطحب مشعل معه في زي��ارة

القاهرة أم ال».
ب��س��ام ال��ص��ال��ح��ي ع��ض��و ال��وف��د
الفلسطيني أكد أن المفاوضات سوف
تدخل مرحلة حاسمة ،واصفا ً ما جرى
حتى اآلن باالشتباك التفاوضي.
وكشف أن الوفد «اإلسرائيلي» اقترح
تأجيل م��وض��وع المطار والميناء
واألس����رى وه���و م��ا ي��رف��ض��ه ال��وف��د
الفلسطيني.
ف���ي غ���ض���ون ذل����ك ج����اب آالف
الفلسطينيين م��ن أن��ص��ار حركة
حماس شوارع مدينة رفح في قطاع
غ���زة ،م��رددي��ن ش��ع��ارات مناوئة
ل�لاح��ت�لال وأخ���رى ت��ن��دد بالموقف
العربي واصفين إياه بـ»المتخاذل».
وأح�����رق ال��م��ت��ظ��اه��رون ال��ع��ل��م
«اإلسرائيلي» وق��ال الناطق باسم
ح��رك��ة ح��م��اس س��ام��ي أب��و زه��ري:
«إن أولويتنا هي التوصل إلى اتفاق
لكن على االح��ت�لال أن يتوقف عن
المماطلة» ،مؤكداً« :أن الرغبة في
االتفاق ليست من باب الضعف بل من
منطلق القوة» مشيرا ً إلى أن الكرة في
ملعب االحتالل .وأضاف أبو زهري:
«إما أن نعقد اتفاقا ً مشرفا ً يستجيب
لمطالبنا أو ال اتفاق ،وعلى االحتالل
أن يكون جاهزا ً الستحقاقات عدم
االتفاق».
وك���ان نتنياهو ق��د ح��ذر م��ن أن
«حماس ستتكبد مزيدا ً من الضربات
القاسية ما لم ينعم المستوطنون
بالهدوء واألمن» ،مؤكدا ً أن «أي اتفاق
بشأن مستقبل غ��زة يجب أن يفي
بمتطلبات أمن «إسرائيل»» ،وأضاف:
«ينبغي على حماس ألاّ تستهين بعزم
«إسرائيل» على مواصلة القتال».

كشفت مصادر عراقية أن رئيس الوزراء المكلف حيدر
العبادي ينوي تشكيل حكومة رشيقة من  15حقيبة ونائب
واحد فقط ،وسربت مصادر عراقية عددا ً من القرارات من
داخل مكتب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في أولى
خطواته نحو تشكيل الحكومة ،ومنها أن عدد الوزارات لن
يتجاوز  15بعد إلغاء ودمج بعضها ،مشيرة إلى أن وكالء
الوزارات سيكونون من التكنوقراط وﻻ يجرى ترشيحهم
من الكتل.
وكشفت ال��م��ص��ادر ع��ن نية ال��ع��ب��ادي تعيين نائب
واحد فقط لرئيس ال��وزراء ،وتقليص مصاريف الحكومة
والبرلمان إلى النصف.
وبحسب التسريبات سيتضمن برنامج العبادي الذي
سيعرضه على البرلمان أن «يكون راتب البرلماني خمسة
ماليين دينار عراقي فقط ،وتتولى الحكومة توفير الحماية
لهم ،كذلك تقليل موازنة ال��وزارات إلى النصف وزي��ادة
موازنة المحافظات».
وكان المكلف بتشكيل الحكومة العراقية أكد أمس أن
خطر اإلرهاب ال يهدد العراق فقط ،بل يهدد دول المنطقة
والعالم ،فيما بيّن أن الوضع األمني العراقي في تحسن
تدريجي بعد أن استعادت القوات األمنية زمام المبادرة.
وبحسب موقع «السومرية نيوز» العراقي ،فقد قال

العبادي في بيان على هامش استقباله وزير الخارجية
اللبناني جبران باسيل إن «خطر اإلرهاب ال يهدد العراق
وحده فحسب ،بل يهدد جميع دول المنطقة والعالم وعلى
الجميع التكاتف لطرد هذا الخطر الحقيقي والقضاء عليه»،
الفتا ً إلى «وج��ود استيعاب دول��ي حقيقي لهذا الخطر،
ونأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من خالل تشكيل منظومة
استخبارية عالمية لتتبع عصابات داعش اإلرهابية ومن
يمولها والقضاء عليها».
وأكد العبادي أن «الوضع األمني في تحسن تدريجي،
إذ إن قواتنا األمنية ب��دأت تمتلك زم��ام المبادرة وتقوم
بتحرير عدد من المناطق» ،مشيرا ً إلى أن «هناك حالة من
التأهب للعشائر لطرد هذه العصابات من مناطقها ،وهذا
سينعكس إيجابا ً على األوضاع العامة في البلد» .وأبدى
رغبته في «عودة جميع المكونات العراقية األصيلة إلى
مناطقها بعد تحريرها من عصابات داع��ش» ،مؤكداً:
«وجود اهتمام عالي المستوى من قبلي ومن قبل المرجعية
الدينية الشريفة بوضع األقليات في هذه المناطق».
وشهد العراق خالل األيام القليلة الماضية توافد العديد
من الشخصيات الدبلوماسية تزامنا ً مع الحراك السياسي
العراقي ال��ذي كان أب��رز سماته تكليف حيدر العبادي
بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا ً للمالكي.

بم�ساندة قوات مكافحة الإرهاب وب�إ�سناد جوي م�شترك

�إثر تحرير ّ
�سدها ...البي�شمركة تتقدم نحو المو�صل

�أكثر من مليون طن من الركام نتيجة الدمار في غزة

ح�صيلة العدوان تجاوزت �ألفي �شهيد
أع��ل��ن��ت وزارaة ال��ص��ح��ة ف��ي ق��ط��اع غ��زة
أمس أن حصيلة شهداء العدوان العسكري
«اإلسرائيلي» على القطاع المحاصر ارتفعت
إل��ى أكثر من ألفي فلسطيني ،بعد انتشال
جثامين عدد من الشهداء من تحت األنقاض
واستشهاد آخرين في المستشفيات.
وقالت الوزارة في بيان إن  2016فلسطينيا ً
استشهدوا في العدوان «اإلسرائيلي» ،بينهم
 541طفالً و 250سيدة و 95رجالً مسناً ،بينما
أصيب عشرة آالف و 196فلسطينيا ً آخرين
ب��ج��روح .وأك��د البيان أن عمليات «انتشال
شهداء من تحت األنقاض» ما زالت مستمرة،
إضافة إل��ى وف��اة العديد من المصابين في
المستشفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة
ومصر.
في المقابل ،قال العدو إن خمسة من جنوده

الـ 64الذين قتلوا خ�لال ال��ع��دوان على غزة
سقطوا «بنيران صديقة» ،من دون اإلدالء
بمزيد من التفاصيل حول ظروف مقتلهم.
على صعيد آخ��ر ،ق��در الفريق الهندسي
في المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية
واإلعمار (بكدار) حجم ما خلفه العدوان على
قطاع غ��زة من رك��ام بنحو  1.2مليون طن،
وذل��ك كمخلفات للمباني العامة والخاصة
التي دمرتها آلة الحرب «اإلسرائيلية».
ج��اء ذل��ك في تقرير أعدته لجنة متابعة
وحصر الدمار المكونة من مهندسي بكدار فرع
غزة ،وقال مدير الفرع المهندس محمد النجار
إن التقديرات تشير إلى كم هائل من الركام ،ما
يتطلب جهدا ً وإمكانات ضخمة إلزالته وإعادة
استغالله .وأض��اف أن العملية بحاجة إلى
موازنة كبيرة يجب أن ُتؤخذ في الحسبان،

وبحاجة إل��ى تخطيط وط��رح أف��ك��ار خالقة
بشأن كيفية التعامل مع هذا الركام.
وفي هذا اإلط��ار ،اقترح التقرير طرقا ً عدة
للتعامل مع ال��رك��ام ،منها أن يجرى طحنه
ويعاد تصنيعه كمواد بناء أولية ،واستخدامها
في إعادة اإلعمار ،ال سيما في البنية التحتية
للطرقات.
ويقترح التقرير استخدام الكم الكبير من
الركام في توسعة المساحة الجغرافية للقطاع
من خالل طمر مساحات محددة مدروسة من
الشواطئ ،أو استخدامها في تأهيل الساحل
وبناء ألسنة أو كاسرات أمواج عليه.
وأش��ار التقرير إل��ى أن الحجم األكبر من
ال��رك��ام يتركز ف��ي أم��اك��ن م��ح��ددة م��ن المدن
والبلدات التي تعرضت للقصف «اإلسرائيلي»
الوحشي الذي أدى إلى هدم مساحات واسعة

�أن�صاره يبد�أون احتجاجات ت�صعيدية للمطالبة ب�إ�سقاط الحكومة

الحوثي :هدفنا لي�س احتالل �صنعاء

أنصار الحوثي خالل التظاهرة
بدأ عشرات اآلالف من مناصري المتمردين الحوثيين
أمس تحركات احتجاجية تصعيدية في صنعاء بدعوة
من قائدهم عبد الملك الحوثي للمطالبة بإسقاط الحكومة
والتراجع عن زيادة أسعار المحروقات ،وذلك في خطوة
تعزز المخاوف من توسيع الحوثيين رقعة نفوذهم إلى
صنعاء.
وسار المحتجون في وسط العاصمة اليمنية انطالقا ً من
ساحة التغيير وم��رورا ً بشارع الزبيري الرئيسي رافعين
شعارات مطالبة بإسقاط الحكومة ،فيما فرضت قوات األمن
الخاصة وغيرها من األجهزة تدابير أمنية مشددة من دون
تسجيل احتكاك مع المتظاهرين.
ومنح عبد الملك الحوثي في كلمة ألقاها مساء أول من
أمس الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة لالستجابة لمطالب
التحرك ،متوعدا ً بـ»تدابير مزعجة» اعتبارا ً من يوم الجمعة
في حال عدم التجاوب .وطالب الشعبَ اليمني بالخروج
«خروجا ً عظيما ً وكبيرا ً ومشهودا ً في العاصمة صنعاء وفي
سائر المحافظات» ،مشيرا ًإلى أن «الحشود الشعبية الثائرة
ستتوجه من المحافظات باتجاه صنعاء» للمشاركة في
التحرك.
وشدد الحوثي على أن أهداف ومطالب التحرك واضحة

وه��ي «إس��ق��اط الجرعة (السعرية) وإس��ق��اط الحكومة
الفاشلة» ،وأكد أنه «ستفتح مخيمات وساحات لالعتصام
في محافظة صنعاء» محذرا ً من أي اعتداء على المحتجين.
وأكدت مصادر مقربة من الحوثيين أن مناصري هؤالء
سيقيمون مخيمات عند مداخل صنعاء الشمالية والشرقية
والغربية على أن تخصص هذه المخيمات إليواء اآلتين من
المحافظاتالمختلفة.
ويتوقع أن ينطلق المحتجون من هذه المخيمات يوميا ً
للتظاهر بشكل تصعيدي حتى يوم الجمعة.
وأوضح الحوثي على أن هدف التحرك «ليس احتالل
صنعاء ،وال ابتالع صنعاء» ،مستبقا ً بذلك المخاوف
واالتهامات التي توجه إلى حركته بالسعي إلى السيطرة
على صنعاء بعد أن نجحت بالسيطرة على الجزء األكبر من
شمال اليمن.
وب��دأت الحكومة اليمنية في نهاية تموز بتطبيق قرار
ينص على زيادة أسعار الوقود بحيث ارتفع سعر صفيحة
البنزين (ع��ش��رون ليتراً) م��ن  2500إل��ى  4000ري��ال
وصفيحة الديزل من  2000إلى  3900ريال .ووعدت بأن
يقترن هذا القرار بزيادة الرواتب ،لكن الخبراء يؤكدون أن
غالبية اليمنيين ال يستفيدون من أي راتب.

فيها ،من بينها بيت حانون وبيت الهيا شمال
القطاع والشجاعية شرق غزة وخزاعة ورفح
جنوب القطاع.
ويوضح التقرير  -الذي قدر حجم الركام
بواسطة عملية حسابية هندسية تعتمد
على مساحة المباني المهدمة  -أن حوالى
 8.8آالف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل،
وأصيبت نحو  7.9آالف وحدة بأضرار بالغة
و 39ألف وحدة أخرى بأضرار بين متوسطة
وبسيطة.
يضاف إلى ذلك تدمير  81مسجدا ً بشكل
ك��ام��ل ،وت��ض��رر  150مسجدا ً آخ��ر وكنيسة
واح��دة بدرجات مختلفة ،إلى جانب تضرر
 230م��درس��ة وع��دد م��ن الجامعات و350
منشأة صناعية والعديد من المنشآت الزراعية
والمباني العامة.

العاهل الأردني :التعديالت الد�ستورية
تم ّهد لـ«الإ�صالح ال�شامل»
أكد العاهل األردني الملك عبدالله الثاني أن التعديالت الدستورية التي وافقت
عليها الحكومة وأحالتها على مجلس األمة ،تمهد لالنتقال إلى مرحلة جديدة من
«اإلص�لاح الشامل» ،الفتا ً إلى أن النهوض بالواقع االقتصادي سيبقى على سلم
األولويات على رغم كل التحديات اإلقليمية.
وقال العاهل األردن��ي خالل لقائه أول من أمس في ع ّمان رئيس وأعضاء كتلة
التوافق الوطني النيابية ،إن التوجيه للحكومة بخصوص تفعيل دور وزارة الدفاع
وتوسيع صالحيات الهيئة المستقلة لالنتخاب يتوافق مع األولويات الوطنية
لإلصالح ،ويمهّد لالنتقال إلى مرحلة جديدة من اإلصالح الشامل المرتكز إلى مبادئ
الشفافية ،وتعزيز المشاركة الشعبية ،وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع.
وفي ما يتعلق بالوضع االقتصادي ،أكد العاهل األردني أن مشكالت الفقر والبطالة
والنهوض بالواقع االقتصادي ستبقى على سلم األولويات على رغم كل التحديات
اإلقليمية ،وهي مسؤولية مشتركة على الجميع المشاركة في التعامل معها والتخفيف
من تداعياتها.
في األثناء ،قرر مجلس ال��وزراء الموافقة على مشروع تعديل الدستور األردني
وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن جدول أعمال الدورة االستثنائية الحالية
لمجلس األمة .ومن المقرر أن يكون تصويت مجلس األمة آخر مرحلة من المسار
الدستوري للتعديالت قبل إقرارها نهائياً.

ليبيا :طائرات مجهولة
فوق طرابل�س ودوي انفجارات
أشار سكان في العاصمة الليبية إلى أن طائرات مجهولة حلقت قبيل فجر أمس
فوق طرابلس حيث سمع دوي انفجارات في المدينة التي تشهد مواجهات مسلحة
بين ميليشيات متناحرة.
وقال أحد السكان إن دوي انفجار قوي سمع بدون التمكن من التعرف على الطائرات
وال على مكان االنفجار الذي تلته انفجارات أخرى .وأضاف« :االنفجارات كانت تسمع
بوضوح في أحياء شرق طرابلس» على بعد نحو  15كلم عن وسط المدينة.
وقالت قناة التلفزيون المحلية ليبيا أوال ً القريبة من الضابط المنشق اللواء خليفة
حفتر إن «الطيران العسكري قصف مواقع عدة بالقرب من طرابلس» من دون ان
تضيف اي تفاصيل.
ويشنّ اللواء حفتر عملية ضد المجموعات اإلرهابية التي تفرض سلطتها في
بنغازي (شرقاً) منذ سقوط نظام معمر القذافي في .2011
ولم ترد أي تفاصيل من مصدر رسمي عن تحليق الطائرات الذي يتزامن مع
مواجهات بين كتائب الزنتان (غرباً) المتحالفة مع «الوطنيين» والتي تلقى تأييد
حفتر ،وكتائب مصراتة (شرق طرابلس) المتحالفة مع اإلسالميين ،للسيطرة على
جسر يعد منفذا ً إلى المطار يقع في جنوب طرابلس خاضع لميليشيات الزنتان.

قوات من البشمركة بعد تحرير سد الموصل
أكد المتحدث باسم مكتب القائد
العام للقوات المسلحة الفريق قاسم
عطا أم��س ،تطهير سد الموصل من
ع��ص��اب��ات «داع����ش» بشكل كامل،
مشيرا ً إلى أن عملية التطهير تمت
م��ن ق��ب��ل ق���وات مكافحة اإلره���اب
والبيشمركة وبإسناد جوي مشترك.
وق���ال عطا ف��ي خبر ع��اج��ل بثه
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��راق��ي ال��رس��م��ي إن
«قوات مكافحة اإلرهاب والبيشمركة
وبإسناد ج��وي مشترك طهرت سد
الموصل من داع��ش بشكل كامل».
وأوض��ح أن «القوات االمنية رفعت
العلم العراقي على سد الموصل بعد
تطهيره بالكامل».
وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت
أن قوات البيشمركة الكردية تقدمت
ن��ح��و م��دي��ن��ة ال��م��وص��ل وذل���ك بعد
ساعات من تحرير سد الموصل من
قبضة جماعة داعش اإلرهابية.
وأشار مصدر عسكري أن مقاتلين
أكراد تقدموا نحو مدينة الموصل أحد
أهم معاقل الجماعة اإلرهابية بهدف
اس��ت��ع��ادة األراض���ي التي استولى
عليها في وقت سابق.
وف��ي محافظة ص�لاح الدين قتل
عدد من عناصر داعش خالل قصف
جوي على أحد أوكارهم في منطقة
المفرق شمال قضاء الشرقاط .وسقط
 33عنصرا ً م��ن داع��ش بين قتيل
وجريح جراء قصف جوي استهدف

تجمعا ً للجماعة اإلرهابية في منطقة
البحيرات بناحية اإلسكندرية.

مصدر كردي

وك���ان م��ص��در ك���ردي أع��ل��ن أول
من أم��س ان��ت��زاع ق��وات البيشمركة
لسد الموصل الشمالي من سيطرة
مسلحي داعش بالكامل ،وهي تتقدم
للسيطرة على المناطق األخ��رى
المحيطة بمدينة الموصل.
وقال المصدر نقالً عن «السومرية
نيوز» :إن «ق��وات البيشمركة شنت
ه��ج��وم�ا ً على مسلحي داع���ش من
م��ح��اور ع���دة ،وتمكنت م��ن تطهير
منطقة شاسعة من اإلرهابيين من
بينها السيطرة على سد الموصل»،
م��ش��ي��را ً ال���ى أن «ع��ن��اص��ر داع��ش
موجودة حاليا ً داخل المجمع السكني
في سد الموصل».
وأوض����ح ال��م��ص��در ال����ذي طلب
ع��دم الكشف ع��ن اسمه أن «ق��وات
البيشمركة في تقدم ملحوظ باتجاه
تحقيق أهدافها» ،مؤكدا ً أن «الطائرات
الحربية األميركية تواصل قصف
مواقع داعش داخل السد».
وك������ان م���ص���در م����س����ؤول ف��ي
البيشمركة أفاد في وقت سابق ،بأن
قوات البيشمركة تمكنت من السيطرة
على عدد من القرى في منطقة سهل
نينوى ،الفتا ً إلى أنها تتجه نحو سد
الموصل وقضاء تلكيف ،فيما أفاد

مصدر في شرطة محافظة نينوى،
ب��أن ق���وات البيشمركة استعادت
السيطرة على منطقة باطناية شمال
الموصل.
ويبعد السد حوالى  50كم شمال
مدينة الموصل عاصمة محافظة
نينوى شمال ال��ع��راق ،ويقع على
مجرى نهر دجلة وقد بني عام 1983
يبلغ طوله  3.2كيلومترات وارتفاعه
 131متراً ،ويعتبر أكبر سد في العراق
ورابع أكبر سد في الشرق األوسط.
وهو يع ّد خزان العراق األكبر حيث
يستوعب  11مليار متر مكعب من
الماء ويخدم حياة العراقيين على
امتداد وادي نهر دجلة ،إضافة إلى
إنتاجه الطاقة الكهربائية وبحدود
 750م��ي��غ��اواط ،وح��ج��زه مياه
الفيضان والسيطرة عليها ،والتي
ساعدت في سقي األراضي الزراعية
ألغلب محافظات العراق الشمالية
والوسطى وتجهيزه للمياه الصالحة
للشرب.
يذكر أن تنظيم داع��ش قد فرض
سيطرته على مدينة الموصل مركز
محافظة نينوى ( 405ك��م شمال
ب��غ��داد) ف��ي ال��ع��اش��ر م��ن ح��زي��ران
الماضي ،كذلك امتدت سيطرته إلى
محافظات ص�لاح ال��دي��ن وك��رك��وك
ودي��ال��ى ،م��ا أدى إل��ى موجة ن��زوح
جديدة في العراق وصلت إلى هجرة
مليون ونصف المليون مواطن.

توا�صل التظاهرات المناه�ضة للنظام والراف�ضة له

المعار�ضة البحرينية :التجني�س ال�سيا�سي �إبادة جماعية
تتواصل التظاهرات في مختلف
المناطق البحرينية المناهضة
للنظام والرافضة للتجنيس .إذ ردد
المتظاهرون في سترة شعارات تندد
بالتجنيس ال��ذي بلغ ح��دا ً ال يطاق
في الجزيرة ،مؤكدين أن ما تقوم به
السلطة انتهاك لحقوق المواطنة.
أم��ا ف��ي السنابس فقد خرجت
مسيرة مماثلة شددت على ضرورة
التحرك في الداخل والخارج للضغط
على دول ال��ق��رار للحد م��ن عملية
التجنيس ،مطالبة بفتح تحقيق
ع��اج��ل وإح��ال��ة المسوؤلين على
محاكم دولية.
وف��ي الديه وجدحفص ومناطق
أخ��رى طالبت المسيرات باإلفراج
عن المعتقلين في السجون والذين
تجاوز عددهم الثالثة آالف بينهم

نساء وأطفال.
وكان المساعد السياسي لألمين
ال��ع��ام لجمعية ال��وف��اق الوطني
المعارضة خليل ال��م��رزوق ،اعتبر
عملية التجنيس السياسي الجارية
في البحرين منذ سنوات بأنها تقترب
من «اإلبادة الجماعية».
وق��ال في مؤتمر صحافي عقده
أول من أمس بجمعية الوفاق إلطالق
حملة تستهدف وق��ف التجنيس:
«إن أرق��ام النظام الرسمية تتحدث
عن تجنيس  95,372أجنبياً ،أي
بنسبة تصل إل��ى  17,3ف��ي المئة
من ع��دد السكان» ،مضيفا ً أن ذلك
يعني «أن هناك تغييرا ً في التركيبة
الديمغرافية بنسبة  17في المئة»،
مشيرا ً إل��ى أن «ه��ذا ش��يء مه ّول ال
يمكن أن يصدق».

وق���ال ال���م���رزوق« :ه���ذه النسب
واألرقام ال يمكن أن نعتبرها إال تهديدا ً
حقيقيا ً يحتاج إلى كشف ومتابعة
ومحاسبة» ،موضحاً« :خالل عشر
سنوات سيصبح البحرينيون أقلية،
وه��ذا تهديد للهوية البحرينية».
وت��اب��ع« :بعد ع��ام  2040ال يمكن
أن يصمد ال��ن��ص ال��دس��ت��وري بأن
البحرين عربية إسالمية ،ألن هويتها
ستصبح غير ذلك».
ودع��ا المرزوق المجتمع الدولي
واألم���م المتحدة إل��ى أن ينظر إلى
موضوع التجنيس في البحرين على
أن��ه م��وض��وع ك��ارث��ي ض��د استقرار
البحرين .كذلك دعا دول الخليج إلى
أن «تنظر إل��ى موضوع التجنيس
بأنه أم��ن أقليمي ،ألن المجنسين
يحمل بعضهم فكرا ً خطيراً».

