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مدارات

�إ�سالميو كرد�ستان ين�ضمون لقتال «داع�ش» وا�ستمرار المعارك في «البغدادي»

هل تهي�أت م�صر لدخول ليبيا؟
} رئبال مرهج وبشرى الفروي
يبدو أن التطورات األخيرة التي حصلت بعد إعدام «داع��ش» للمدنيين
المصريين في ليبيا ،بدأت تعطي إشارات واضحة إلى أن مصر قد قررت
التخلي ع��ن تحفظاتها السابقة للدخول عملية عسكرية ف��ي ليبيا ضد
التنظيم.
فبعد أن تجنب النظام المصري ال��دخ��ول في التحالف ال��دول��ي الذي
يحارب «داعش» في سورية والعراق بقيادة أميركية ،أقدم خالل اليومين
الماضيين على مجموعة إجراءات من شأنها أن تعزز إمكان ذهاب مصر
إلى حرب  -ربما طويلة  -مع تنظيم «داعش» في ليبيا.
فبعد أن أعلن الجيش ف��ي بيانات عسكرية ب��دء تنفيذ غ���ارات جوية
ضد التنظيم في األراضي الليبية قررت الحكومة إجالء جميع مواطنيها
الموجودين داخلها وترافق ذلك مع تأييد شعبي مشوب بالحذر مخافة
دخول حرب طويلة األمد ُتشغل مصر في وقت بدأت بإعادة عالقاتها مع
روسيا إلى زخمها السابق وخصوصا ً بعد زيارة بوتين األخيرة ،وهذا ما
يقلق تركيا وقطرالمشغلتين األساسيتين لـ «داعش» وربما أتت عملية إعدام
المدنيين المصريين في سعي منهما ،إلحراج السيسي وإرضاخه لمطالب
أميركا في دخول الحرب ،وبالتالي عرقلة تقدم الدور المصري المعتدل
في المنطقة ،وإب��ع��اده منن موسكو .وف��ي وق��ت أك��د الجنرال األميركي
سبايدر ماركس أن قواعد اللعبة قد تغيرت في ما يتعلق بالحرب على تنظيم
«داعش» في العراق وسورية بعد قيام المقاتالت المصرية بضرب أهداف
تابعة له في ليبيا في إشارة إلى توسع الحرب ضد التنظيم ،بينما ذهب
أبوب باير محلل الشؤون االستخباراتية لدى الـ «سي أن أن» إلى أبعد من
ذلك .قال باير« :إن ما نشهده اآلن من قصف جوي مصري ما هو إال مقدمة
لشيء أكبر ،معتقدا ًأنه إذا كان الخطر المقبل من ليبيا كبيرا ًبما يكفي لتهديد
الوضع المصري ،فإن مصر سوف تتدخل بريا ً فيها وربما تحتلها».
أما فرنسا التي أرسلت وزير دفاعها إلى مصر لتقديم التعزية ،فدعت
إلى اجتماع لمجلس األمن الدولي ،بغية توفير الغطاء الدولي للعمليات ،في
وقت شدد الرئيس المصري على أهمية تجفيف منابع تمويل اإلرهاب في
ليبيا ووقف إمدادات السالح إلى الجماعات المتطرفة بما يحول دون تح ّول
ليبيا إلى مالذ آمن لإلرهابيين.
وفيما جاء رفض االتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبكل قوة التدخل
المصري المبيّت كداللة واضحة على العالقة بين جماعة اإلخ��وان ومن
وراهم قطر وتركيا وبين «داعش» في ليبيا التي تعتبر الذراع العسكرية
للجماعة ف��ي المغرب العربي ،أش���ارت م��ص��ادر إعالمية إل��ى أن تنظيم
«داعش» اتفق مع مسؤولين أتراك على دعم الميليشيات اإلسالمية الليبية
المتحالفة مع اإلخوان المسلمين بالمال والسالح الالزمين للتصدي ألي
ضربات عسكرية توجهها مصر أو أي دولة عربية أخرى.
مصر ذاهبة إلى ليبيا ،هذا ما يؤكده المراقبون ،ولكن هل تذهب بمفردها
لقتال «داعش» أم تحظى بتغطية دولية بقرار أممي؟
تبقى األجوبة مرهونة بمقبل األيام.

العراق :ا�ستراتيجية جديدة لتح�صين المناطق المحررة
ش���رع ج��ه��از م��ك��اف��ح��ة اإلره���اب
ال��ع��راق��ي ف��ي تطبيق م��ا أسماها
باالستراتيجية الجديدة لـ«مسك
األرض» في محافظتي األنبار وصالح
الدين ،بهدف تأمين المناطق التي
حررها من قبضة «داعش».
وت��ن��س��ج��م ه����ذه ال���خ���ط���وة مع
اإلج������راءات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا ق��ي��ادة
عمليات دجلة من أجل تعزيز المناطق
المحررة بالقوات العسكرية ،لمنع
سقوطها م��ج��ددا ً بقبضة عناصر
«تنظيم الدولة اإلسالمية».
وق���ال ق��ائ��د عمليات دج��ل��ة إن��ه
«ع��زز المناطق المحررة بالقطعات
العسكرية لمنع تسلل الدواعش إليها
م��رة ثانية» .وأض���اف أن «ال��ق��وات
األمنية تمسك المناطق المحررة في
ديالى بصورة محكمة» ،مشيرا ً إلى أن
«القوات األمنية تواصل تحضيراتها
لشن عمليات عسكرية مهمة على
أوكار عناصر»داعش».
وق���د أع��ل��ن��ت ش��رط��ة محافظة
األن��ب��ار ف��ي وق��ت س��اب��ق سيطرتها
على الشارعين الرئيسين في منطقة
الحوز وس��ط مدينة ال��رم��ادي مركز
المحافظة.
وبحسب م��ص��در ع��س��ك��ري ،فقد
قتلت قوات البيشمركة الكردية 10
أفراد من عناصر»داعش» إثر صدها
هجوما ً لهم على قضاء مخمور جنوب
أربيل.
ووف��ق��ا ً للمتحدث ب��اس��م جهاز
مكافحة اإلره��اب سيقوم أف��راد قوة
الجهاز بـ«مسك األرض» في المناطق
االستراتيجية في محافظة األنبار
ومحافظة صالح الدين وفي سامراء،
بهدف تأمينها ومنع عودة «داعش»
إليها.
أمنياً ،تتصاعد وتيرة المعارك في
ناحية البغدادي وحولها أو تخف
لكنها ال تتوقف أبداً.
الجيش ال��ع��راق��ي ال ي��زال يحكم
سيطرته على قاعدة «عين األس��د»
ووسط المدينة ،تعزيزات عسكرية
أرسلت لألمن العراقي الموجود في

دفعات من مقاتلي «القاعدة» ت�صل �إلى عدن �آتية من تركيا

اليمن :توقف الم�شاورات
بعد ا�شتراطات �سيا�سية لـ «الإ�صالح»

توقفت المشاورات السياسية في اليمن
بعد التزام حزب اإلصالح الصمت في الجلسة
األخيرة إل��ى حين فك الحصار عن الرئيس
المستقيل عبدربه منصور لتدارك وضعه
الصحي الحرج كما ق��ال ممثلو بعض هذه
ٌ
مكونات شاركت في تلك
القوى .خطو ٌة أيدتها
المشاورات.
القوى المشاركة شكلت لجنة من أعضائها
باستثناء اإلص�لاح إلقناع أنصار الله برفع
الحصار عن هادي والسماح له بالعالج.
رئيس الدائرة القانوني في حزب اإلصالح
وجه نداء للسيد عبدالملك
محمد ناجي عالو ّ
الحوثي للسماح لهادي بالخروج للعالج.
ميدانياً ،الجيش واللجان الشعبية تستكمل
السيطرة على محافظة البيضاء بوصولها إلى
مديرية الزاهر آخر مديريات البيضاء باتجاه
محافظة لحج الجنوبية .سيطر ٌة قد تمهد
لمعركة جديدة في المحافظات المحاذية
للبيضاء.
جنوباً ،وعلى رغ��م ال��ه��دوء ال��ذي يخيم
على عدن بعد يومين من مواجهات عنيفة

بين ال��ل��ج��ان الشعبية التابعة للرئيس
هادي وقوات األمن الخاصة ،كشفت مصادر
للميادين ع��ن وص���ول دف��ع��ات ج��دي��دة من
مقاتلي ال��ق��اع��دة آتية م��ن تركيا إل��ى عدن
ومناطق أخرى بالتوازي مع تحركات لقوى
مدعومة خارجيا ً في حضرموت .يأتي ذلك
في ظل توتر كبير يسود المحافظات الجنوبية
المحيطة بالبيضاء.
أستاذ األزمات الدولية بجامعة الحديدة د.
نبيل الشرجبي تحدث عن خطورة الوضع في
الجنوب وحذر من تداعيات إقدام أنصار الله
على فتح مواجهات في الجنوب.
التوتر أيضا ً يخيم على محيط محافظة
مأرب االستراتيجية في ظل تخوف من انفجار
الوضع هناك وال سيما مع منع مسلحين من
مرور ناقالت النفط والغاز ما ينذر بأزمة وقود
جديدة حذرت منها وزارة النفط اليمنية.
المخاوف تتزايد في الواقع من ان��دالع
مواجهات في الجنوب ومحافظات أخ��رى.
م��خ��اوف ت��ع��ززه��ا م���راوح���ة ال��م��ش��اورات
السياسية وتوقفها المستمر.

تقرير �إخباري
} توفيق المحمود
جدّد ما يسمى «االئتالف المعارض» مطالبته مجلس األمن
الدولي بإصدار قرار تحت الفصل السابع بخصوص األزمة
التي تشهدها سورية منذ ما يقارب من أربعة أعوام في وقت
أع��ل��ن المبعوث األم��م��ي إل��ى س��وري��ة ستيفان دي ميستورا
موافقة الحكومة السورية على تعليق العمليات في حلب ،وفق
خطة تمتد لستة أسابيع ،وذل��ك في حال نجح في الحصول
على موافقة الطرف اآلخر المتمثل في ما يسمى «المعارضة
المسلحة» ،فقد سبق لوزير خارجية سورية وليد المعلم أن
أعلن أن أية موافقة على تجميد القتال يجب أن تحصل بالتزامن
بين الطرفين واشترط على دي ميستورا ،إعالن المسؤولية
الكاملة للطرف الذي أفشل جهوده في هذه الخطة.
وف��ي المقابل ،ف��إن ما يسمى «المعارضة المسلحة» التي
تخضع ل��دول إقليمية كتركيا ال��ت��ي تعتبر ال��راع��ي الرسمي
ال��ح��ال��ي ل�لإئ��ت�لاف وال��س��اب��ق ل��م��ا س��م��ي بالمجلس الوطني

القاعدة الجوية ،فمقاتلو «داع��ش»
يضعون التقدم باتجاهها في مرمى
أهدافهم.
وب��ي��ن ال��ك � ّر وال��ف�� ّر ي��ج��د تنظيم
«داع���ش» الوقت الرت��ك��اب المجازر
بحق المدنيين داخل المدينة .األنباء
تحدثت عن إحراق التنظيم لعشرات
األه��ال��ي وخ��ط��ف ع��ش��رات آخ��ري��ن
واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
فيما ي��ف��رض «داع����ش» ح��ص��ارا ً
خانقا ً على مدنيين في حي سكني
غرب البغدادي ويقطع عنهم الماء
والمواد الغذائية ،التخوف هنا من
ارتكاب التنظيم مجزرة بحقهم على

غرار ما فعله في مناطق أخرى.
كما ب��دأ عناصر «داع���ش» حملة
واسعة في المناطق التي يسيطرون
عليها ف��ي المدينة تشمل تفجير
الدوائر الحكومية ومراكز الشرطة
ومنازل المنتسبين للجيش والقوات
الحكومية ،إضافة إلى محطة تزويد
ناحية البغدادي بالماء القريبة من
نهر الفرات.
على ضوء التطورات التي تشهدها
المدينة قرر مجلس محافظة األنبار
دع��م ناحية ال��ب��غ��دادي ف��وري �ا ً عبر
إرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة
إضافة إلى مساعدات إنسانية ومواد

البحرین تحیي ذكرى
الخمي�س الدامي وال�شیخ �سلمان

حتليل �سيا�سي
الحلف الجديد ّ
�ضد «داع�ش»

غذائية لألهالي المحاصرين.
تبنت األطراف اإلسالمية الكردية
فكرة المشاركة ميدانيا ً في الحرب ضد
«داعش» ،ما اعتبر تطورا ً الفتا ً لمفهوم
الحرب على الجماعات المتشددة من
قبل الحركات اإلسالمية التي لطالما
كانت مواقفها مقتصرة على الشجب
واإلدان����ة لما تصفه بالممارسات
المخالفة للمفهوم الديني.
وق���ال عضو المكتب السياسي
للحركة اإلس�لام��ي��ة الكردستاني
عبدالله ورت���ي «ن��ح��ن مستعدون
وتكلمنا مع وزارة البيشمركة ومع
ال��ج��ه��ات المعنية ح��ول استعداد

} ناديا شحادة

اهتز العالم بأسره للجريمة التي ارتكبها تنظيم «داعش» بحق  21مصريا ً في ليبيا التي اعتبرت تحديا ً
لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي فكان رده بهجوم مضاد على المستوى العسكري والسياسي ضد
التنظيم في ليبيا إضافة الى تقديم مبادرة الى االمم المتحدة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة «داعش» في
ليبيا كما حدث مع التنظيم في سورية والعراق...
الطلب المصري بتشكيل تحالف لضرب التنظيمات االرهابية اصطدم بالقرارات العربية الغربية
المتضاربة...
فأميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا شددت على الحل السياسي داعي ًة الى تأليف حكومة وطنية
ستدعمها الحقا ً وأعلنت عدم رؤيتها لحل االزمة الليبية بتكرار ضربة «الناتو» التي حصلت في .2011
تونس التي سعت بعد وصول الباجي قايد السبسي الى الرئاسة الى ترميم عالقاتها الدبلوماسية مع
البلدان الصديقة والشقيقة ،حذرت من األخطار التي تشكلها األزمة الليبية وفي هذا السياق اكد الرئيس
التونسي الباجي قايد السبسي الخميس  19شباط  2015ان اع��ادة استقرار ليبيا يعد من اولويات
الدبلوماسية التونسية ،وأشار الى ان تونس هي أكثر البلدان عرضة لتداعيات األزمة الليبية ،وأكد ان
تونس تدعم الجهود الرامية الى ايجاد مخرج لالزمة الليبية عبر الحوار والتوافق بين االطراف كافة ورفض
التدخل الخارجي.
وأكد الخبراء العسكريون ان تونس التي تشترك في حدودها الشرقية مع الجانب الليبي ولديها معلومات
كاملة عن نفوذ الجماعات االرهابية في تلك المنطقة ،يمكنها ان تلعب دورا ً استيراتيجيا ً مهما ً في الحرب ضد
االرهاب والتعاون مع مصر في اجتياح معاقل «داعش» التي باتت تهدد األمن القومي العربي في شمال
أفريقيا.
ويرى الباحثون في الشؤون االستراتيجية ان مصر من حقها الدفاع عن نفسها وفقا ً للقانون الدولي،
فالقوات المصرية ترد على خطر يهدد أمنها القومي ،وألن مصر تحترم القانون الدولي ذهبت لطلب التفويض
من مجلس االمن لمحاربة االرهاب ومن حق مصر في حال رفض مجلس األمن منحها التفويض ان تقوم
باالتفاق مع اطراف اخرى لتشكيل تحالف دولي جديد لمحاربة «داعش» يضم دوال ً اوروبية وعربية ويكون
جاهزا ً للتدخل في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في ليبيا ،ويضم روسيا التي سعت عقب تطورات
االحداث بمنطقة الشرق االوسط خالل االعوام الماضية لبناء تحالفات جديدة واعادة الصدقات القديمة
وتحديدا ً مع مصر الدولة العربية الكبرى ذات التأثير الفعال بالمنطقة والعالم كما سعت مصر في ظل
قيادتها الجديدة الى العودة الى دورها الرئيسي في المنطقة ،وتجلى ذلك من خالل تطوير العالقة المصرية
 الروسية وتطوير العالقة وقوتها مع روسيا في اآلونة االخيرة تعد اضافة حققتها ثورة  30حزيران،وانفتاح العالقة المصرية  -الروسية تعد رسالة للعالم إلعادة تقييم موقف صناع القرار ومصر وروسيا
يربطهما تاريخ حافل من المواقف المشرفة على الساحة الدولية.
ويرى المتابعون ان فالديمير بوتين الذي زار القاهرة مؤخرا ً ووقع عقود تعاون اقتصادية واستراتيجية
بحجم يجعل من الصعب ان نشهد رفضا ً روسيا ً في االنضمام للحلف الذي تسعى مصر لتشكيله لمحاربة
التنظيم ،وعلى خلفية ذلك لم يستبعد المندوب الروسي الدائم لدى االمم المتحدة فيتالي تشوركين في
تصريح له عن امكانية مشاركة بالده في تحالف دولي ضد االرهابيين في ليبيا بما في ذلك تأمين حصار
بحري لمنع وصول االسلحة للمتطرفين ،مؤكدا ً ان الضربة ضد تنظيم «داعش» في ليبيا وجهتها مصر التي
تربطها عالقات صداقة مع روسيا...
وأكد المتابعون ان الرئيس السيسي غير المشارك في التحالف العسكري ضد «داعش» في العراق
وسورية ،يتولى دور الدولة التي تقود الجبهة الغربية للحرب على التنظيم ويعزز من اتصاالته لتشكيل
تحالف جديد يتولى توجيه ضربات لـ«داعش» داخل ليبيا.
مصر التي تعتبر ان هذه الجريمة النكراء بحقها كان ال بد من الرد عليها كما فعلت االردن بالرد على اعدام
الكساسبة ،فمصر حاليا ً في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وهي تتخذ االجراءات الكفيلية والمناسبة ضد
«داعش».

ش���ه���دت ال���ب���ح���ري���ن ع���ش���رات
التظاهرات في المحافظات األرب��ع،
إحياء لذكرى الخميس الدامي ذكرى
اقتحام قوات النظام ل��دوار اللؤلؤة
ب��ال��ق��م��ع ال��ع��ن��ي��ف ال����ذي أدى إل��ى
استشهاد أرب��ع��ة مواطنين وج��رح
العشرات.
وخ��رج��ت ال��ت��ظ��اه��رات م��ن��ذ أول
من أم��س في سترة وال��ب�لاد القديم
والمعاميرة وم��ن��اط��ق أخ���رى رفع
خاللها المواطنون ص��ور ضحايا
الخميس الدامي وصور األمين العام
لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان،
مطالبين ب��اإلف��راج ال��ف��وري عن عن
جميع المعقتلين في السجون.
وردد المتظاهرون شعارات تؤكد
استمرار الشعب في المطالبة السلمية
بحقوقه بالتحول نحو الديمقراطية.
وأف��اد موقع جمعیة ال��وف��اق أنه
وفي اليوم الثالث والخمسين العتقال
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي س��ل��م��ان ق��د خرجت

م�ستقبل «االئتالف» على الطاولة
حيث تعتبر تركيا والسعودية الداعمتان األساسيتان لهذه
المعارضة المشرذمة وهدفهما الوحيد محاربة إرادة الشعب
السوري.
وعندما ق��ال دي مستورا ،إن األس��د ال ي��زال رئيساً ،وإنه
ج��زء م��ن ال��ح��ل ،وإن ج���زءا ً كبيرا ً م��ن س��وري��ة ال ي��زال تحت
س��ي��ط��رة ال��ح��ك��وم��ة ،ف��ه��و ب��ذل��ك ي��ت�� ّوج ال��ح��م��ل��ة ال��دول��ي��ة غير
المباشرة لتبرير التراجع ال��دول��ي عن فكرة تنحي الرئيس
ال��س��وري ،فاألسد ج��زء من الحل ،يعني بلغة أق��ل خجالً ،إن
األسد وحلفاءه صاروا الحل.
ونقلت تقارير صحافية غربية ع��ن ات��ص��االت قائمة بين
أجهزة االستخبارات األوروبية والحكومة السورية وزيارات
ق��ام بها مسؤولون غربيون إل��ى العاصمة دمشق في إطار
التنسيق من أجل مكافحة اإلرهاب ال سيما بعد تنامي الشعور
بالخوف ل��دى ال��دول الغربية واألوروب��ي��ة تحديدا ً من عودة
المقاتلين األج��ان��ب في سورية إل��ى بالدهم وتنفيذ هجمات
إرهابية فيها.

الحركة لكن نحن ننتظر التوجيهات
ل��م��ش��ارك��ة ال��ح��رك��ة ف��ي المعركة
الميدانية».
قائمة بـ 500عنصر من الحركة
اإلسالمية الكردستانية قدمت إلى
وزارة البيشمركة في حكومة اإلقليم
لتشكيل ق��وة مستعدة ،للقتال إذا
ما توفر لها السالح .طلبات ال تزال
سلطات اإلقليم مترددة في قبولها من
مختلف الحركات اإلسالمية.
وأوضحت مستشارة رئاسة إقليم
كردستان العراق كفاح محمود أن
االتحاد اإلسالمي والجماعة اإلسالمية
مستعدان من خالل متطوعين لكن في

كردستان لدينا وزارة البيشمركة،
وق��وات البيشمركة منظمة عسكرية
يمكن م��ن خ�لال ك��وادره��ا أن تعمل
لقتال «داعش».
خطوة اإلسالميين الكرد جاءت
فيما ال ت��زال ال��رق��اب��ة م��ش��ددة على
المساجد والمدارس الدينية بعدما
سجل «إقليم ك��ردس��ت��ان» التحاق
ق��راب��ة  500ش��اب وام���رأة بتنظيم
«داعش» منذ تأسيسه.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ق���ال السفير
ال���س���وي���دي ف���ي ب���غ���داد ي��ورغ��ن
لينستروم ،أم���س ،إن ستوكهولم
ستقدم مشروع قرار لمجلس النواب
السويدي لتدريب القوات العراقية.
وكشف السفير السويدي عن قيام
وزارة الخارجية السويدية باتخاذ
قرار بدعم العراق عن طريق المدربين
العسكريين ،معربا ً عن أمله بالموافقة
عليه بعد عرضه على البرلمان.
وأضاف لينستروم أن زيارته إلى
محافظة كربالء تهدف إلى بحث سبل
دعم العراق في الحرب ضد اإلرهاب،
إضافة إلى تطوير وج��ود الشركات
السويدية على األراضي العراقية.
وفي السياق ،أفاد توباياس إلوود،
وزي���ر ال��دول��ة البريطاني لشؤون
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بأن
الحكومة البريطانية ستقدم ألف
جهاز كشف متفجرات إل��ى القوات
العراقية كما أنها سترسل مدربين
لتدريب القوات األمنية.
وبين الوزير البريطاني أن العراق
ب��دأ باستعادة المبادرة وسيطرته
على األراضي التي هيمن عليها تنظيم
«داعش» ،مؤكدا ً أن القوات العراقية
قد أجبرت «داع���ش» على التراجع
والتقهقر.
وع��رج توباياس إل��وود قائالً إن
«العراق لديه حكومة أكثر شموال ً منذ
سنوات ،والسياسيون يمثلون جميع
أطياف الشعب العراقي ويعملون
معا ً باتجاه تحقيق مستقبل مشترك
وموحد للجميع».

فهناك شكوك قوية في إمكان استمرار ما يسمى االئتالف
ال��م��ع��ارض وه��ن��اك دع����وات علنية الس��ت��ب��دال��ه بهيئة جديدة
تجمع معارضة ال��داخ��ل وال��خ��ارج ،لتواكب مرحلة مختلفة
تعيشها األزمة السورية وخصوصا ً بعد مشاورات موسكو
ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي ،إذ أك���د سيرغي
الف��روف وزي��ر الخارجية الروسي أن ما ج��رى في موسكو
ليس مفاوضات ،وإنما مشاورات حيث ال توجد أي شروط
مسبقة من قبل المشاركين ،وهذه المشاورات ستؤدي إلى
مفاوضات مستقبلية تحت رعاية أممية.
وما قاله نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
«سقط مشروع الشرق األوس��ط الجديد ،لذا اليوم الالعبون
الدوليون وعلى رأسهم أميركا مرتبكون» ،إذا ً حين تصبح
إي���ران خشبة ال��خ�لاص م��ن ه��ذا االرت��ب��اك ،ويصبح الجيش
السوري وح��زب الله خشبة النجاة من «داع��ش» واإلره��اب،
يستطيع دي مستورا أن يبتسم وهو يقول في النمسا :األسد
جزء من الحل قريبا ً سيقول :األسد هو الحل.

ت��ظ��اه��رات سلمية احتجاجية في
منطقتي الديه والمصلى رفعت صور
الشيخ علي سلمان ،ورددت شعارات
تؤكد ع��دم ال��ت��راج��ع ع��ن المطالبة
بالحقوق مهما كانت التضحيات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تطويق
وحصار منطقة البالد القديم التي
شهدت احتجاجات ألكثر من  50يوما ً
على رغم القمع الرسمي والتعاطي
بالعنف وال��س�لاح م��ع المحتجين
م���ا ت��س��ب��ب ب��ع��ش��رات اإلص���اب���ات
واالعتقاالت بين المواطنين.
وف��ي كلمة للعلماء ف��ي اختتام
التظاهرة ،قال الشيخ محمد منسي:
«ه����م ي��ت��ف��ن��ون ف���ي ق��م��ع ال��ش��ع��ب
ومحاصرته ،والشعب يتفنن في
اعتراضه واحتجاجه ،وفي أساليبه
السلمية».
وق���ال المنسي« :ل��ن نحيد عن
المطالبة بحقوقنا بالطريقة السلمية
المتحضرة ،والبحرين كلها ميدان

المطالبة ،وستعجزون ولن نعجز».
م��ؤك��دا ً أن «السلطة مهما ارتكبت
وانتهكت حقوقنا فإن ذلك اليزيدنا إال
عزما ً وصبرا ً وإصراراً».
وع��ل��ی صعيد م��ت��ص��ل ،اع��ت��دت
میليشيات مدنية تابعة للنظام
البحريني على الشيخ علي أحمد
الجدحفصي بالضرب والتعنيف
أثناء مشاركته في تظاهرة في منطقة
السنابس غرب العاصمة المنامة.
ووص��ف مرصد البحرين لحقوق
اإلنسان االعتداء باآلثم وأنه جاء في
سياق االستهداف المنهجي المستمر
لعلماء الدين في البحرين.
وأض�����اف ال��م��رص��د أن تفشي
ال��ك��راه��ي��ة الطائفية ف��ي األج��ه��زة
األمنية والتمييز يحتاج إل��ى عالج
جذري وطالب المرصد بفتح تحقيق
فوري في الحادثة وتقديم الجهات
المتورطة في االعتداء علی األجهزة
األمنية للمحاسبة القانونية.

البكو�ش :تون�س تتعامل
مع حكومتين «�شرعيتين» في ليبيا
شدد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش
أمس على التزام تونس التعامل مع الحكومتين
في ليبيا حرصا ً على سالمة جاليتها .وأضاف
البكوش« :ليبيا فيها حكومتان ،واح��دة في
ال��ش��رق وأخ���رى ف��ي ال��غ��رب وك��ل واح���دة لها
شرعيتها».
وتحاول تونس التي تشترك مع ليبيا في
حدود تمتد على نحو  500كيلو متر التزام الحياد
بين الحكومة المعترف بها دوليا ً والمنتصبة
في طبرق شرق ليبيا والحكومة الموازية في
العاصمة طرابلس والمدعومة من ق��وات فجر
ليبيا ال��ت��ي تسيطر على المعابر المتاخمة
لتونس.
وت��ب��ذل الدبلوماسية ج��ه��ودا ً م��ع األط��راف
المتنازعة في ليبيا لتقصي مصير صحافيين
مختطفين منذ أيلول الماضي على يد جماعات
مسلحة.

وقال البكوش« :ملف الصحافيين المختطفين
سفيان الشورابي ونذير القطاري من المسائل
المحورية في الملف الحكومي وتتم مباشرته
يوميا ً ضمن خلية األزم��ة ،ولكن ال يمكن إعطاء
أية تفاصيل بخصوصه حفاظا ً على حياتيهما»،
لكن البكوش شدد على أن تونس ال تتعامل مع
المليشيات اإلرهابية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية التونسي
بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الحكومة الحبيب
الصيد من أن تونس تعارض أي تدخل عسكري
في ليبيا وأنها تؤيد إيجاد حل سياسي لألزمة
بين األطراف المتصارعة في البلد الجار.
وتعمل قوى إقليمية ودولية على حشد جهودها
للنظر في خطوات عملية ضد تصاعد العمليات
اإلرهابية وانتشار الفوضى في ليبيا ومن بينها
إمكان التدخل عسكريا ردا ً على إعدام  21مواطنا
مصريا ً قبطيا ً على يد تنظيم «داعش».

