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الجثث تملأ ال�شوارع في بيجي و�سط قتال عنيف بالمدينة بين القوات العراقية والإرهابيين

على خلفيات �سيا�سية...

مجزرة جديدة لـ «داع�ش» في الأنبار� ...إعدام الع�شرات ومحا�صرة الآالف �أحكام ب�سجن بحرينيين و�إبعاد للم�سحوبة جن�سياتهم
أصدرت محاكم النظام البحريني أوامر بالسجن 10
سنوات على  8مواطنين و 3سنوات على قاصرين
اثنين ،وسنتين على م��ص��ور ،وكلها على خلفيات
سياسية .كما أصدرت محكمة بحرينية قرارا ً بتغريم
وإبعاد  31شخصا ً أسقطت جنسياتهم في وقت سابق
على خلفيات سياسية أيضاً.
وأفاد موقع «جمعية الوفاق» إن محاكم البحرين
تواصل «إص��دار األحكام االنتقامية بحق النشطاء
والمواطنين ضمن بازار األحكام السياسية ،لالنتقام
ول��م��ح��اول��ة إس��ك��ات أي ص���وت ي��ط��ال��ب بالتحول
الديمقراطي في البحرين» .وأضافت الوفاق إن ذلك
«يأتي بالتزامن مع انتهاكات ومداهمات واعتقاالت
ومحاكمات جائرة ،في الوقت الذي يرفع النظام دعاية
إج��راء انتخابات صورية لتكريس واق��ع االستبداد
والظلم واالضطهاد بالبحرين».

السجن إلعالمي

ارتكب تنظيم «داع��ش» مجزرة بعد إعدامه  35شابا ً من
عشيرة البونمر في ناحية الفرات غرب الرمادي ،ممن كانوا
ينتسبون إلى أجهزة األمن والصحوات.
كما حاصر التنظيم  500عائلة من هيت وقام بإعدام أكثر من
 46شخصا ً في منطقة حي البكر في المدينة .ويحاصر عائالت
مهجرة في صحراء األنبار منذ ثالثة أي��ام ،تعاني نقصا ً في
المواد الغذائية والطبية في منطقة خنيزير ،وسط مخاوف من
حصول إبادة جماعية.
كما أجبر التنظيم المتطرف السكان على ت��رك منازلهم
وممتلكاتهم والتوجه سيرا ً على األقدام باتجاه قضاء حديثة
في طريق طوله عشرات الكيلومترات ،فيما تقوم مجاميع أخرى
بسلب ونهب منازلهم وتفجيرها.
وقد طاولت التفجيرات منازل ومضايف عائلة آل كعود التي
تعتبر مشيخة عشيرة البونمر.

بدوره ،كشف رئيس مجلس محافظة األنبار صباح كرحوت،
أمس ،أن تنظيم «داعش» يحاصر عشرات األسر ما بين قضائي
هيت وحديثة في مدينة الرمادي ،مبينا ً أن التنظيم منع وصول
تلك األسر إلى حديثة.
من جانبه ،طالب شيخ عشائر الدليم ماجد سليمان رئيس
ال��وزراء حيدر العبادي بـ«إرسال طائرات التحالف الدولي
وطيران الجيش لقصف مواقع داعش» ،مشيرا ً إلى أن «عناصر
التنظيم بدأوا بقتل العشرات من عشيرة البونمر في قضاء هيت
( 70كلم غرب الرمادي)».
وقالت مصادر أمنية إن ق��وات األم��ن العراقية بمساندة
ما تعرف بقوات الحشد الشعبي تمكنت اليوم الثالثاء من
استعادة السيطرة على قريتين وقتلت عشرات من مسلحي
«داعش» في بعقوبة شمال بغداد ،وأكدت أن قوات األمن قتلت
أيضا  15عنصرا ً من التنظيم بينهم القيادي بالتنظيم أبو حسن

م�شكلتنا الأ�سا�سية الآن تتمثل ب�إ�صرار «�إ�سرائيل» على اال�ستيطان

عبا�س :محاوالت لفر�ض التق�سيم في الأق�صى
ق��ال رئيس السلطة الفلسطينية
المنتهية واليته ،محمود عباس ،إن
المشكلة األساسية اآلن تتمثل في
إص��رار الجانب «اإلسرائيلي» على
االستيطان ،وإح�لال المستوطنين
مكان الفلسطينيين أصحاب األرض،
مؤكدا ً عزمه المضي قدما ً في التوجه
إل��ى مجلس األم��ن إلن��ه��اء االحتالل
وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف
زمني محدد.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال كلمة ل��ه بمقر
الرئاسة بمدينة رام الله (وسط الضفة
الغربية) ،أم��س ،أث��ن��اء لقائه وفد
اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي
العربي في أراضي  ،48ونقلتها وكالة
األنباء الفلسطينية الرسمية.

وأوض�����ح ع��ب��اس أن «ال��ق��ي��ادة
الفلسطينية لن تتخلى عن األرض
الفلسطينية ،وستبقى تواصل العمل
لتحقيق حلم إقامة الدولة المستقلة
وعاصمتها ال��ق��دس الشريف على
حدود عام .»1967
وأش������ار ع���ب���اس إل����ى ص��ع��وب��ة
ال��وض��ع ال��س��ي��اس��ي ال���ذي ت��م��ر به
ً
مضيفا« :الشعب
العملية السياسية،
الفلسطيني حصل على شهادة ميالد
دولته في  29تشرين الثاني 2012
بالجمعية العامة لألمم المتحدة،
ومصمم على تجسيدها م��ن خالل
المسعى الفلسطيني ف��ي مجلس
األمن إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة
الفلسطينية وفق سقف زمني محدد».

تقرير �إخباري
«البورقيبية» تعود لتعوي�ض
ف�شل الإ�سالم ال�سيا�سي
عاد البورقيبيون إلى صدارة األح��داث بانتصار مشروع دولته
في االنتخابات البرلمانية ،من خالل فوز حركة «نداء تونس» التي
تعتبر نفسها ام��ت��دادا ً لدولة االستقالل ولقيم الحداثة والمدنية
والعقالنية التي ترتبط في تونس بما يسمى بالمدرسة البورقيبية.
ووج��د الشارع التونسي نفسه مضطرا ً للعودة إلى البورقيبية،
للتعويض واإلق��رار بفشل الحكام اإلسالميين ،الذين ج��اءت بهم
«ثورة» في تحقيق الح ّد األدنى من مطالب الشارع الذي انتفض على
الرشوة والفساد والبطالة وارتفاع األسعار ،لكنه اصطدم بواقع
أسوأ وباإلرهاب الذي يهدد استقرار تونس ويحصد أرواح شبابها
من جيش وأمن.
وي��رى المراقبون ،أن التونسيين ،ح��اول��وا االحتماء ب��اإلرث
البورقيبي من «هجمة» مشروع اإلسالم السياسي الذي عمل على
ربط الوضع الداخلي بمشروع التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين،
واعتبر اليساريون الراديكاليون أنهم أبناء شرعيون لبورقيبة،
وإن كانوا اختلفوا معه وفق تعبير ح ّمة اله ّمامي زعيم حزب الع ّمال
الناطق الرسمي للجبهة الشعبية ،وعندما ظهرت حركة «ن��داء
تونس» ،كان هدفها األول إحداث التوازن السياسي ،وتقديم البديل
عن حركة «النهضة» التي استفادت من حل حزب «التج ّمع الدستوري
الديمقراطي» وضعف األحزاب المدنية ،ومن الدعم اإلقليمي والدولي
لتعمل على الهيمنة على مفاصل الدولة والمجتمع.
في عام  1956تاريخ استقالل تونس ،كان الباجي قائد السبسي
من رج��ال المرحلة ،وك��ان قريبا ً من بورقيبة وعضوا ً ناشطا ً في
الحزب الح ّر الدستوري ،وطيلة  30عاما ً من الحكم البورقيبي شغل
قائد السبسي مناصب عدة منها وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني
أس��س حركة ن��داء تونس في حزيران
ووزي��ر الخارجية ،وعندما ّ
 ،2012لم يخف قائد السبسي تم ّثله ببورقيبة في لغة الخطاب
الذي يعتمده أمام أنصاره ،وفي الدفاع عن جملة من المبادئ منها
هيبة الدولة وسيادتها وحرية المرأة والنموذج المجتمعي.
وفي االنتخابات البرلمانية التي انتظمت األحد الماضي ،تأكد
حنين التونسيين إلى فكر ومشروع ودولة بورقيبة التي تدافع عنها
حركة «نداء تونس» بكل ثقلها ،وجاء انتصار «نداء تونس» ليؤكد أن
أي مشروع سياسي أيديولوجي قد يكون له دور في حكم البالد ،لكنه
ال يمكن أن يكون الحاكم الفعلي ،وهو ما لم تدركه حركة «النهضة»
التي تعتبر بورقيبة عدوها التاريخي واأليديولوجي .غير أن نتائج
االنتخابات أكدت أن الشعب التونسي اختار دولته المدنية الحديثة
كما أسسها بورقيبة.

ولفت إلى أن «الطلب الفلسطيني
يجب أن يكون مدعوما ً دولياً ،وذلك
م��ن أج��ل إع���ادة المسيرة السلمية
إل��ى مسارها الصحيح ،خصوصا ً
أن صيغة المشروع كلها تتضمن
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
وال��خ��اص بقبول فلسطين كدولة
عضو مراقب».
وتابع قائالً« :لذلك سنسعى إلى
تجسيد دولتنا على أرض الواقع،
وه��ي ال��دول��ة ال��وح��ي��دة ف��ي العالم
الباقية تحت االحتالل ،وهناك جلسة
الشهر المقبل لمجلس األم��ن لبحث
القرار الفلسطيني ،والتي نأمل من
كل العالم دعمه لصنع السالم الذي
نريده لنعيش جنبا ً إلى جنب بأمن
واستقرار».
واس���ت���ط���رد ق���ائ�ل� ًا« :مشكلتنا
األس��اس��ي��ة اآلن تتمثل ف��ي إص��رار
الجانب «اإلسرائيلي» على االستيطان
ف��ي أرض��ن��ا ،وإح�ل�ال المستوطنين
مكان السكان الفلسطينيين أصحاب
األرض ،وهو ما يخالف كل اتفاقيات
جنيف األربعة والمواثيق الدولية».
وأك��د عباس أن «قضية القدس
خ��ط أح��م��ر ،ال يمكن السكوت على
ما يحدث في هذه المدينة المقدسة
من اعتداءات وانتهاكات للمقدسات
المسيحية واإلس�لام��ي��ة ،وبخاصة
ال��م��ح��اوالت «اإلسرائيلية» لفرض
التقسيم ال��زم��ان��ي وال��م��ك��ان��ي في
المسجد األقصى المبارك».

الشامي في الرمادي بمحافظة األنبار.
وفي سياق أمني آخر ،قال الجيش العراقي إنه قضى على
 300من مسلحي «داعش» في مدينة بيجي ،مع استمرار دعم
القوات الجوية لقوات الفرق الخاصة على األرض ،من أجل
إعادة السيطرة على هذه المدينة.
وتحاول القوات المسلحة العراقية بالتعاون مع القوات
الجوية األميركية إع��ادة إحكام السيطرة على مدينة بيجي
منذ  10أيام ،حيث تشغل هذه المدينة أهمية كبيرة بالنسبة
القتصاد ال��ب�لاد ،ل��وج��ود أكبر مصفاة لتكرير البترول في
ضواحيها.
وبهذا الهجوم المشترك تهدف القوات المسلحة العراقية
لكسر حصار مسلحي تنظيم «داع��ش» لهذه المصفاة ،كما
تنوي القوات العراقية إطالق مرحلة جديدة في معركتها ضد
«داعش».

كما أم��رت محاكم النظام في البحرين بالسجن
سنتين ضد المصور واإلعالمي البارز عمار عبدالرسول
على خلفية االنتقام من نشاطه اإلعالمي وبتهم تتعلق
بالتعبير عن الرأي وعلى خلفية سياسية.
وك��ان المركز اإلع�لام��ي لجمعية ال��وف��اق الوطني
اإلسالمية طالب باإلفراج الفوري عن اإلعالمي عمار
عبد الرسول ،مستنكرا ً ما ينقل عن تعرضه للتعذيب
وإكراهه على توقيع إفادات تحت التعذيب.
وك��ان القضاء البحريني أص��در ق���رارا ً باإلبعاد

والغرامة  100دينار لجميع المسقطة جنسياتهم.
واعتبرت «جمعية الوفاق» على موقعها هذا الحكم
بأنه «تعسفي ال إنساني يمعن في ظلم  31عائلة
سحبت جنسياتهم ب��ق��رار تعسفي ظالم قبل نحو
عامين».
وت��أت��ي ه��ذه األح��ك��ام اس��ت��م��رارا ً الحتجاز النظام
البحريني لمئات المعتقلين «كرهائن للحل السياسي،
يستخدمهم للضغط نحو إنهاء المطالب الشعبية
العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة «14
شباط» قبل أكثر من عامين».
ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووت��ش» القضاء
في البحرين بأنه نظام للظلم ،وأك��دت أن المحاكم
تلعب دورا ً أساسيا ً في مساندة النظام السياسي
القمعي للغاية في البحرين عبر األحكام المتكررة على
المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها البالغ
إزاء المحاكمات الجارية من قبل السلطة في البحرين
ضد من تم إسقاط جنسياتهم .وحثت المنظمة السلطات
البحرينية على إلغاء قرارها بسحب جنسيات 31
شخصا ً وإسقاط التهم الموجهة لهم بمخالفة أنظمة
اإلقامة في البالد.
ونقل موقع الوفاق عن أحد المسقطة جنسياتهم
النائب السابق جواد فيروز أن المحكمة حكمت على
جميع المسقطة جنسياتهم الموجودين في البحرين
باإلبعاد والغرامة  100دينار ،واصفا ً الحكم بـ«الظالم
وغير المسبوق».

ال�سودان يقترح للثني جمع الفرقاء وتوحيد توجههم نحو حل �سيا�سي

م�س�ؤول �أممي :ليبيا م�صنع للإرهاب

الأردن يعيد اعتقال المقد�سي
بتهمة التحري�ض
ّ
المنظر المؤثر
أكدت مصادر أردنية أن قوات األمن ألقت القبض على
المؤيد للقاعدة أبو محمد المقدسي ،لالشتباه في تحريضه على اإلرهاب
عبر اإلنترنت ،بعد أن أطلق سراحه في حزيران الماضي.
وقالت المصادر إن األوامر صدرت باحتجاز المقدسي  15يوما ً بعدما
استدعته نيابة أمن الدولة لالستجواب واتهم مبدئيا ً باستخدام اإلنترنت
للترويج آلراء منظمات إرهابية جهادية والتحريض على اعتناقها .واعتبر
هذا المفكر الذي علم نفسه بنفسه -مرشدا ً روحيا ً لزعيم تنظيم «القاعدة»
السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في هجوم شنته القوات
األميركية عام .2006
وكان المقدسي جاهر في اآلونة األخيرة بانتقاد تنظيم «داعش» قائالً
إن وسائله الوحشية المتمثلة في قطع ال��رؤوس تشوه سمعة الجهاد
العالمي .وسخر من إعالن قيام الخالفة قائالً إن ذلك ليس من شأنه إال
تعميق االقتتال الدامي بين الجهاديين.
وأض��اف إن أفعال التنظيم خ��روج عن صحيح اإلس�لام .ولكنه خفف
انتقاده في غمرة الضربات التي قادتها الواليات المتحدة ضد الجماعة في
العراق وسورية.

هجوم و�شيك �ضد معاقل الإرهاب في �سيناء
ّ
دشن الجيش المصري حربا ً بال هوادة على اإلرهاب
في سيناء ،إذ استع ّد لهجوم كبير على قرى رفح والشيخ
زوي��د ب��وص��ول تعزيزات عسكرية عمادها الجيشان
الثاني والثالث ،مع بدء إخالء شريط رفح الحدودي من
السكان.
وف��ي حين أسفرت غ��ارات في المنطقتين عن مقتل
سبعة تكفيريين ،شدّد شيخ األزهر أحمد الطيب على «أال
خوف على مصر طالما فيها جنود ال يخافون إال الله»،
وو ّق��ع أكثر من  45تحالفا ً وحزبا ً على وثيقة لمساندة
الدولة في حربها ضد اإلرهاب.
ووصلت إلى العريش تعزيزات عسكرية مصرية كبيرة
من جميع التشكيالت قادمة من محافظتي اإلسماعيلية
والسويس باإلضافة إلى تشكيالت من القوات الخاصة
التابعة للشرطة وذلك استعدادا ً لشن هجوم كبير على

قرى جنوب رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
وقال مصدر أمني لوكالة األنباء األلمانية  ،إنّ «هذه
القوات من الجيش الثاني والثالث والشرطة لتوفير
الدعم الكامل للقوات الموجودة في سيناء» ،مؤ ّكدا ً شن
غارات عسكرية وقصف جوي ليل االثنين  -الثالثاء على
قرى جنوب رفح والشيخ زويد والعريش.
وأشار المصدر إلى أنّ «القصف أسفر عن مقتل سبعة
تكفيريين على األقل وإصابة  13في حصر أولي ،فضالً عن
تدمير عشرات المنازل والعشش والسيارات والدرجات
البخارية في تلك المناطق».
كما بدأت القوات المسلحة خطة إخالء سكان الشريط
الحدودي برفح على الحدود مع قطاع غزة ،وذلك بعد أن
صدرت أوامر للسكان باإلخالء الفوري لمساكنهم خالل
 48ساعة.

اقترحت الخرطوم أم��س استضافة اجتماع للفرقاء
الرئيسيين في األزمة الليبية ،كما أكدت أهمية جمع الفرقاء
الليبيين وتوحيد كلمتهم تجاه حل سياسي شامل يتوافق
عليه كل األط��راف يؤدي إلى تحقيق السالم واالستقرار
بدولة ليبيا ،وفيما نفى السودان ما تردد عن وقوفه ضد
الحكومة الليبية ،معلنا ً رفضه ألي تدخل عسكري من
شأنه تعقيد الوضع ،أك��د وزي��ر الخارجية الليبي طي
صفحة االتهامات الليبية للخرطوم بدعم الميليشيات
الليبية.
وأكد الرئيس السوداني عمر البشير خالل محادثات مع
الثني جرت في الخرطوم استعداد السودان لتقديم كل ما
من شأنه تحقيق المصالحة الوطنية ودفع مسيرة التنمية
بليبيا ،مشددا ً على أهمية جمع الفرقاء الليبيين وتوحيد
كلمتهم تجاه حل سياسي شامل يتوافق عليه كل األطراف
يؤدي إلى تحقيق السالم واالستقرار بدولة ليبيا.
وأكد رئيس الوزراء الليبي حرص حكومته على إيجاد
حل سياسي سلمي داخل ليبيا كبلد موحد لتجنيبها ما
جرى من حروب أهلية في عدد من الدول العربية الشقيقة،
مشيرا ً إل��ى أن ذل��ك يمثل ال��ه��دف وال��غ��اي��ة المنشودة
لحكومته.
في السياق قال وزير الخارجية الليبي محمد الدائري في
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني علي كرتي إن
الهدف من زيارة الثني والوفد المرافق له للخرطوم يتمثل
في دفع العالقات الثنائية بين البلدين في المجاالت كافة
«وطي صفحة االتهامات الليبية للخرطوم بدعم ميليشيات

ليبية (لم يحددها)».
ب���دوره ق��ال وزي��ر الخارجية ال��س��ودان��ي علي كرتي
للصحافيين إن الثني «قبل الخطة التي طرحها الرئيس
عمر البشير لجمع الفرقاء الليبيين» ،ونفى ما تردد عن
وق��وف السودان ضد الحكومة الليبية ،وق��ال إن بالده
ستقصر تعاملها على الحكومة الليبية.
وصف رئيس بعثة األمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو
ليون هذا البلد بأنه مصنع لإلرهاب مفتوح على إيطاليا.
وحذر ليون إيطاليا خالل مقابلة مع صحيفة «بدانيا»
اإليطالية أمس من التهديدات المقبلة من ليبيا قائالً« :في
الوقت الذي ُتوقف فيه أستراليا الهجرة إليها من البلدان
األفريقية المصابة بفيروس إيبوال ،وتضع خططا ً قوية
لمواجهة التهديد الجهادي ،على رغم بعدها عشرات آالف
األميال عن أفريقيا والشرق األوسط ،ال تزال إيطاليا تبقي
أبوابها مشرعة لتدفق المهاجرين من ليبيا ،التي تبعد ألف
كيلومتر عن سواحلها والتي تشهد حضورا ً فعليا ً لتنظيم
(الدولة اإلسالمية) الذي يمثل تهديدا ً حقيقياً».
وأضاف رئيس بعثة األمم المتحدة إلى ليبيا« :إذا لم
تبدأ ليبيا في حوار سياسي حقيقي على الفور ،فيبقى
هناك يقين واح��د فقط ،وه��و أن البالد ستكون ساحة
مفتوحة للميليشيات السنية لتنظيم (الدولة اإلسالمية)،
والتي سيكون بإمكانها بسط تهديدها هنا أيضاً» ،الفتا ً
إلى أن «ليبيا بلد مهم بالنسبة ألوروبا وحيوي بالنسبة
إليطاليا ،ووضع حد لهذا الصراع أمر صعب ،ألنه قائم بين
مئات الميليشيات التي ال تربطها أية عالقة هرمية».

اليمن�« :أن�صار اهلل» يب�سطون �سيطرتهم
على منطقة الر�ضمة في �إب
سيطر مقاتلو «أنصار الله» في اليمن بشكل كامل على
منطقة الرضمة بمحافظة إب وسط البالد ،بعد قتال دام 24
ساعة ضد مسلحي القاعدة.
وكانت مواجهات قد اندلعت بين «انصار الله» ومسلحي
القاعدة منذ أول من أمس سقط فيها قتلى وجرحى .وقالت
مصادر صحافية إن «أنصار الله» سيطرت على المجمع
الحكومي والبريد ومبنى إدارة األمن.
وتقع الرضمة على الطريق بين العاصمة صنعاء وكبرى
مدن الجنوب ع��دن ،في شمال شرقي مدينة إب عاصمة
محافظة إب .وهي تعد من المعاقل الرئيسية لإلخوان
المسلمين المتمثلين بالتجمع اليمني لإلصالح ،كما تشكل
مدخالً رئيسيا ً إلى الجنوب.
وذكرت مصادر قبلية أن من بين القتلى الذين سقطوا في
المواجهات ،ابن الشيخ القبلي عبد الواحد الدعام ،الذي كان
يقود القتال ضد «أنصار الله».

وبحسب المصادر القبلية ،انسحبت القبائل من المنطقة.
وأشار مصدر أمني إلى أن «أنصار الله» باتت تسيطر
على مجمل محافظة إب عدا منطقة العدين التي هي بيد
القاعدة والقبائل الموالية لها.
على صعيد آخ��ر ،ب��دأ الحوثيون أم��س رف��ع مخيمات
اعتصاماتهم من ساحة التغيير بصنعاء ومداخل العاصمة،
في خطوة تؤكد التزامهم باتفاق السلم والشراكة.
وقال ناطق باسمهم ،إن وجود مخيمات االعتصام كان
إجراء هيأ األوضاع لتشكيل الحكومة ،وإنهم ملتزمون ببنود
اتفاق السلم والشراكة ،بحسب بيان لهم .ورحبت قوى
سياسية يمنية بهذه الخطوة واعتبرتها إنهاء لحصار غير
معلن عانت منه العاصمة صنعاء منذ آب الماضي.
وتستمر مشاورات الرئيس اليمني مع القوى السياسية
كافة في بالده لتشكيل حكومة كفاءات وطنية ،وسط خالفات
حول توزيع المقاعد الوزارية على كل حزب سياسي.

