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مدارات

البي�شمركة والح�شد ال�شعبي ي�سيطران على ق�ضاء داقوق

في طريقه لإعالن �إيران دولة نووية...
كيري يبوح بانت�صار الأ�سد
} رئبال مرهج
« ال بد ألميركا من أن تتفاوض مع األسد» ،قالها جون كيري،
لم يكن متعبا ً هذه المرة ،فال زلة لسان ولم يكن مشوش الذهن،
بدا مرتاحاً ،فال أوهام فمن كان «منفصما ً عن الواقع» إذاً؟
الواقع الذي لطالما أصر األميركي على نكرانه ،ولكن أبناء
سورية ،أبناء ق��ادش وحطين ،هم من يعرفون واقعهم جيداً،
ال���ذي وإن عاكسهم ،أص���روا على تغيير م��ج��رى ال��ت��اري��خ من
جديد.
ليست هي المرة األول��ى التي ُيلملم األميركي خيباته فيها
محوالً مجريات األحداث والوقائع إلى نقاطٍ في ميزان المصالح
وإن كانت على حساب حلفائه.
فقبل أربعة أعوام ومنذ بداية المؤامرة األميركية «اإلسرائيلية»
على سورية لم تتوقف واشنطن بلسان مسؤوليها عن تأكيد أن
األسد راحل ال محالة ،بل ذهبت هيالري كلينتون إلى التاكيد
ومن باريس ،أن رحيل االسد هو مجرد مسألة وقت فالضغوط
ال��دول��ي��ة بحسب ه��ي�لاري ال تخطئ ص��اح��ب��ه��ا ،وال��ث��م��ن الذي
ستدفعه روسيا والصين – حلفاء األسد – سيكون باهظاً.
ربما ك��ان على كلينتون أن تقرأ كتاب سلفها كولن باول،
وأن تتعظ من إق��راره ،يوم جاء مغرورا ً إلى دمشق في 2003
حامالً معه إن��ذار غورو الجديد  -أميركي اللكنة  -رده األسد
يومها بلغة الواثق الصريح ،إذا أردت��م الحرب فنحن ألعدائنا
جاهزون.
لغة ربما لم يفهمها الصهيوني تيري ل��ورد الرس��ون ،يوم
جاء آم��را ً – وليته لم يفعلها  -قبل أسبوع من زل��زال الخامس
عشر م��ن ش��ب��اط  2005واض��ع��ا ً ش��روط��ه على ط��اول��ة األسد:
«تعاونوا معنا ضد حزب الله والمقاومة الفلسطينية وخذوا منا
ما تريدون وإال»! ضحك األسد ،وجاء الرد وبلغة الواقع تكلم
وادي الحجير ،يوم تعمدت أكتاف أبطال المقاومة بسيف الحق،
ف��راح��ت دب��اب��ات الميركافا تحترق واح��ت��رق��ت معها آم��ال بني
صهيون وآماني وهابيي سدير.
ولكن كلينتون وم��ن ورائها أوب��ام��ا ،لم يقرأا العظة ،فلربما
أرادوا أن يستمعوا إلى درس جديد وبلغة التاريخ «اآلسيري».
ففي مثل هذا اليوم وفي شهر الربيع تحديداً ،بدأ انقالبهم،
يومها وقف األسد شامخا ً في برلمان عرينه ،مراهنا ً على حقيقة
الشعب ووعيه في صد المشروع وإسقاطه على أنقاض عرابيه
كما تتهاوى أحجار الدومينو ،فوقف الشعب السوري مدافعا ً
عن سيادة قراره ،ملتحما ً مع قرار األسد ،داعمين لجيش الحق،
الجيش ال��س��وري ،فرسموا معا ً مالحم الصمود واالنتصار
على لوحات الواقع ،ليالقيهم السيد اإلمام علي الخامنئي ومن
طهران ،راسما ً الخطوط الحمر على أسوار الشام .
فسقط ال��ره��ان األم��ي��رك��ي وت��ه��اوى ال��م��ش��روع الصهيوني،
وصرخت عاصمة بني عثمان وجعا ً بعد ارتداد سيفها مكسورا ً
على رأس ص��ق��ور حكومة «ال��ص��ف��ر أخ��ل�اق» ،بينما اصطكت
أسنان أمراء آل سعود غيظاً ،ال بل ذعراً ،فهم من أدوار المنطقة
لربما خارجون.
وف��ي وق��ت تستعد طهران إلع�لان اع��ت��راف العالم بها كقوة
ن��ووي��ة يتعدى نفوذها م��ن اإلقليمي إل��ى ال��دول��يُ ،يخبر جون
كيري نظيره جواد ظريف تأجيل اجتماعه معه لساعات فقط،
ف��ال��ح��دث ج��ل��ل ،وه���و إع�ل�ان ان��ت��ص��ار األس����د ،فتنتظر دمشق
األفعال وتبتسم طهران.
وف��ي��م��ا ي�لاق��ي «س��دي��ري��و ال��ح��ج��از» ف��ي خ��وف��ه��م وذع��ره��م،
اختالجات أوالد العمومة في «تل أبيب» ،عندها ،ربما لم يبق
لهم ،سوى ترصيع تيجانهم ومعابدهم ،بفتات الموائد ،موائد
السيد ...األسد.

ال�سلطة تدين ت�صريحات نتنياهو
ب�ش�أن الدولة الفل�سطينية
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس تصريحات رئيس وزراء العدو
بنيامين نتنياهو بشأن رفضه قيام دولة فلسطينية في حال فوزه في انتخابات
الكنيست.
وأكدت الخارجية في بيان أن تصريحات نتنياهو كشفت عن وجهه الحقيقي،
وأماطت اللثام عن سياسته التي تمسك بها وجسدها طيلة فترة حكمه ،معتبرة
أنه دفن حل الدولتين برفضه الدولة الفلسطينية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والرباعية الدولية ،وتحديدا ً
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بتحميل نتنياهو المسؤولية التامة عن
فشل المفاوضات وتعثر عملية السالم بالمنطقة.
ودعت الخارجية المجموعة الدولية التي تبنت مواقفها استنادا ً إلى «أكاذيب
وخداع» نتنياهو ،إلى مراجعة مواقفها مرة أخرى ،في قضايا عدة وفي مطلعها
ضرورة وقف االستيطان والتزام مرجعيات عملية السالم الدولية ،وتحديد
سقف زمني ملزم إلنهاء االحتالل.
واعتبرت الخارجية أن نتنياهو سعى طيلة فترة حكمه لتدمير مبدأ حل
الدولتين ،وضرب مقومات وجود دولة فلسطين ،وتهويد القدس ،إلى جانب
توسيع المستوطنات ،وفصل الضفة عن قطاع غزة.
وتحدث البيان عن تزييف نتنياهو ألحاديثه عن عملية السالم والمفاوضات
وجاء فيه» نتنياهو لم يراوغ ويكذب فقط على شعبه ،وإنما على الرأي العام
العالمي الذي انطلت عليه هذه األكاذيب».
وكان نتنياهو قد صرح ،أول من أمس ،بأنه لن تقام دولة فلسطينية وهو
موجود على رأس السلطة في «إسرائيل» ،وهو ما يتعارض مع تصريحاته
السابقة المنادية بـ«إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح في إطار اتفاق
سالم دائم».

مركز البحرين لحقوق الإن�سان:
أردني متور ٌّط بتعذيب �سجناء «ج ّو»
الدرك ال ّ
قال مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،إنّ وزارة الداخليّة في البحرين ما زالت
تتك ّتم عن أسماء مئات الجرحى والمصابين الذين سقطوا نتيجة التعذيب الذي
األردني في سجن ج ّو المركزيّ  ،مشيرا ً إلى أنّ المئات من نزالء
مارسه الدرك
ّ
سجن ج ّو قد أُصيبوا بكسو ٍر متف ّرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من
رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب الذي تع ّرضوا له.
وأفاد موقع منامة بوست أن المركز أشار عبر حسابه على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،إلى أ ّنه ت ّم إجبار سجناء ج ّو تحت الضرب والتعذيب
ّ
على ترديد عبارة «عاش عاش بو سلمان» وإجبارهم على مدى اليومين على
الجلوس والنوم خارجا ً في العراء ،كما ت ّم تمريرهم على مم ّرات بشريّة مش ّكلة
األردني ،وضربهم أثناء مرورهم بقضبان حديديّة وألواح خشبيّة
من الدرك
ّ
وهراوات بالستيكيّة.
وأفصح المركز عن إجبار الكثير من سجناء ج ّو  -مبنى  4-على قضاء
حاجتهم في أماكنهم خارجا ً في العراء بعد منعهم من الذهاب إلى المراحيض
حاجي ،علي الق ّفاص،
على مدى اليومين ،مشيرا ً إلى أنّ «جعفر عون ،علي
ّ
عبدعلي السنكيس ،ناجي فتيل ،عبّاس العكري ،مح ّمد سرحان ،عبّاس السميع،
علي الغانمي ،أحمد حميدان» هم بعض المفقودين في سجن ج ّو.
وطالب نائب رئيس المركز سيّد يوسف المحافظة ،النشطاء في األردن
األردني ض ّد المعتقلين السياسيين
بفضح االنتهاكات التي ترتكبها ق ّوات الدرك
ّ
في سجون البحرين.

القوات العراقية ترف�ض الهدنة مع «داع�ش» وتقتل  7انتحاريين منهم
رفض وزير الداخلية العراقي محمد الغبان ،أية هدنة
مع «داعش» في تكريت ،مؤكدا ً أن القوات األمنية تحاصر
عناصره بالمدينة .وقال الغبان في مؤتمر صحافي عقده
مع قائد الشرطة االتحادية ومحافظ صالح الدين وقادة
من الحشد الوطني في مقر قيادة الشرطة بقضاء سامراء:
«إن العمليات العسكرية لتحرير (محافظة) صالح الدين،
ستستأنف في وقت قريب».
وبحسب تصريح القيادي بالحشد الشعبي حسن
الساري ،فإن تأخر دخول القوات العراقية إلى مركز تكريت
جاء بسبب لجوء التنظيم إلى تفخيخ منازل ومؤسسات
المدينة بالكامل.
وأكد الساري ،أن القوات األمنية العراقية ما زالت تتقدم
باتجاه تحقيق أهدافها بخاصة في تكريت ،مشددا ً على أن
تحرير المدينة سينتهي خالل أيام.
واعتبر مجلس شيوخ عشائر صالح الدين أن التنظيم
زرع أكثر من  6آالف عبوة ناسفة في مدينة تكريت .ودعا
المتحدث باسم المجلس مروان الجبارة ،في بيان صحافي،
القوات األمنية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل رفع هذه
الكميات من العبوات للسماح بعدها بعودة العوائل إلى
منازلها.
إل��ى ذل��ك أحكمت ق��وات البيشمركة والحشد الشعبي
السيطرة على قضاء داقوق بعد تحرير القرى التابعة له
جنوب كركوك لتؤمن بذلك الطريق الدولية التي تربط
بغداد بمدن شمال العراق ،وقوات الحشد الشعبي تحاصر
قرية البشير التابعة لناحية تازة في انتظار ساعة الصفر
لتحريرها من سيطرة «داعش».
ل��م يتبق الكثير م��ن «داع���ش» ف��ي داق����وق ...القوات
الكردية المدعومة بالحشد الشعبي تحكم قبضتها على
القضاء الواقع جنوب مدينة كركوك الغنية بالنفط .تتقدم
من خمسة محاور هي الوحدة وخالد وسعد والشمس
والجديدة ،استهدف قرى القضاء المحاذية للطريق الدولية
التي تربط كركوك ببغداد.
وبحسب حسن عمر ضابط في جهاز مكافحة اإلرهاب إن
«القصف الجوي أسهم بحسم المعارك ،إضافة إلى قوات
الحشد الشعبي» .أما فرهاد عبدالله أحد مقاتلي البيشمركة
في محور جنوب كركوك فتحدث عن هروب عناصر «داعش»
من هذه المناطق من دون مقاومة.
السواتر الترابية التي انتشر فيها مقاتلو الحشد الشعبي
تحاصر قرية البشير على المحور الجنوبي الغربي

للعمليات العسكرية ،التي بدأتها القوات المشتركة في
ناحية تازة ،بعد تحريرها قرى الشمسية وجديدة الكبيرة
والصغيرة ،في انتظار ساعة الصفر لبدء الهجوم.
عادل محمود أحد مقاتلي الحشد الشعبي أشار إلى غياب
الغطاء الجوي والدعم اللوجستي لهم لقتال «داع��ش»،
مضيفا ً أن القناصين هم من يعيق تقدمهم.
أما أحمد حسن أحد أهالي كركوك فتحدث عن تقديم
الغذاء لمقاتلي الحشد الشعبي ودعمهم بكل ما يمكن.
مناطق البشير وال��ري��اض والحويجة ،ف��ي أط��راف

كركوك هي الجانب اآلخر من العمليات العسكرية التي
أشار القائمون عليها إلى حاجتهم إلسناد جوي إلكمال
تحريرها .وتتحدث المصادر االستخبارية عن هروب
مسلحي «داعش» من مختلف مناطق كركوك باتجاه قضاء
الحويجة الذي أصبحت مرتفعاته قلعة دفاعية للقوات
المشتركة.
من جهة أخ��رى ،أحبطت القوات األمنية ،أمس هجوما ً
لتنظيم «داعش» على مقر للجيش غرب مدينة تكريت.
وذكر مصدر أمني ،أن  7انتحاريين من «داعش» ،يرتدون

أحزمة ناسفة ،حاولوا اقتحام مقر للجيش في حي الديوم،
غرب مدينة تكريت ،ولكن القوات األمنية تمكنت من قتلهم.
وأعلن قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة اإلرهاب،
اللواء فاضل برواري أن «قوات الفرقة الذهبية مع طيران
التحالف الدولي قتلت أكثر من  120إرهابيا ً من بينهم
قادة في تنظيم «داع��ش» اإلرهابي خالل األي��ام الماضية
في الرمادي» .وأكد أنه «على رغم التفجيرات التي قام بها
تنظيم «داعش» اإلرهابي ،إال أنه لم يستطع أن يأخذ شبرا ً
واحدا ً من أماكن وجود الفرقة الذهبية».

«داع�ش» يدمر كنائ�س في نينوى

بغداد تحتج على ت�صريحات الأزهر

نشر «داعش» مشاهد لعناصره وهم يعتدون على الكنائس القديمة وينزعونها ويستبدلونها براياته في
محافظة نينوى ويحطمون شواهد قبور آشورية وكلدانية.
التقرير الذي بث تحت عنوان «طمس الصلبان وإزالة مظاهر الشرك» يظهر أيضا ً عناصر «داعش» وهم يحطمون
شواهد قبور مسيحية ،ويشوهون تمثاال ً صغيرا ً للسيدة العذراء ،وينزعون جرس إحدى الكنائس من دون تحديد
التاريخ والمكان.
وفي التطورات الميدانية قتل سبعة انتحاريين حاولوا استهداف مج ّمعات عسكرية غرب تكريت .ومع مواصلة
الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي المعركة الستعادة تكريت كشفت اللجنة األمنية في مجلس محافظة
ديالى عن وجود أكثر من ألف مقاتل من الطائفة السنية في تشكيالت الحشد الشعبي داخل المحافظة ،مؤكد ًة أن
الحشد ليس تشكيالً طائفياً.

اعتبرت وزارة الخارجية العراقية أن تصريحات األزهر بشأن الحشد الشعبي تسيء إلى طبيعة العالقات
األخويّة بين العراق ومصر.
وقالت الوزارة في بيان« :إن مذكرة االحتجاج التي سلّمت إلى السفير المصري في بغداد ،تضمنت التعبير عن
الموقف الرسمي تجاه تصريحات األزهر بشأن الحشد الشعبي» مبينة أن «هذه التصريحات تسيء إلى طبيعة
العالقات األخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وكان األزهر قد أعرب في بيان قبل أيام «عن بالغ القلق من ممارسات الحشد الشعبي في عمليات تحرير
المناطق» ،متهما ً إياها «بارتكاب عمليات قتل طائفية» على حد قوله ،وذلك على رغم وجود ألف مقاتل من الطائفة
السنية في تشكيالت الحشد داخل ديالى.

خالفات بين �أطراف الحوار ال�سيا�سي في اليمن
أف����اد م��ص��در ف��ي ال��ي��م��ن أم��س
بوجود خالفات بين أطراف الحوار
السياسي تتعلق بتوزيع مقاعد
أعضاء المجلس الرئاسي ما حال
دون االتفاق على عدد أعضائه .
وأض��اف المصدر أن اشتباكات
اندلعت بين تنظيم القاعدة الذي
ت��س��ان��ده ع��ن��اص��ر ق��ب��ل��ي��ة وب��ي��ن
مسلحين م���ن أن���ص���ار ال��ل��ه في
محافظة البيضاء وس��ط البالد
استخدمت فيها األسلحة المتوسطة
والثقيلة.
وكان ممثل حركة أنصار الله في
المفاوضات حمزة الحوثي قال إن
الدعوة لمؤتمر الرياض ماتت قبل
أن ت��ول��د ،وه��ن��اك ط��اول��ة برعاية
األمم المتحدة وتحضرها المكونات
واألط���راف السياسية ك��اف��ة ،وقد
قطعت شوطا ً كبيرا ً في المفاوضات
وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من
الحلول.
ووف��ق المعلومات م��ن طاولة
المشاورات ف��إن النقاشات باتت
تنحصر في الخيارات الممكنة لملء

ف���راغ مؤسسة ال��رئ��اس��ة ووض��ع
ترتيب السلطة.
ويحذر مراقبون من أن إطالة
أمد الحوار السياسي ستفاقم من
طبيعة األزمة المقبلة خصوصا ً مع
تحركات عبد رب��ه منصور هادي
في المحافظات الجنوبية وبدعم
من أطراف محلية وخارجية.
لقاءات مكثفة يعقدها الرئيس
المستقيل ف��ي ع��دن م��ع ق��ي��ادات
عسكرية وسياسية وبعض الوزراء
المستقيلين ،تتحدث المعلومات
أنها ف��ي إط��ار ترتيبات لتوسيع
أعداد مسلحيه ومحاوالت لتجنيد
اآلالف من الموالين له لمواجهة
القوات األمنية الرافضة لقراراته.
وق���ال ال��م��س��ؤول اإلع�لام��ي في
حزب المؤتمر الشعبي عبد الملك
الفهيدي إن تحركات ه��ادي في
عدن ال تخدم العملية السياسية
وال تخدم االستقرار ،خصوصا ً أنه
منذ أن وصل لم يعتمد على أجهزة
األم��ن والجيش وال��دول��ة بقدر ما
اعتمد على لجان شعبية.

وتتحدث مصادر سياسية عن
تلقي هادي وعودا ً من بعض دول
مجلس ال��ت��ع��اون تقضي بتقديم
ال��دع��م ال��م��ال��ي وال��س��ي��اس��ي له
وتحويل محافظة عدن إلى مركز
للسلطة.
أمنياً ،هز انفجار ق��وي صباح
أم��س مدينة إب وس��ط اليمن ،من
دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو
مصابين.
وأوضحت مصادر إعالمية يمنية
أن الهجوم الذي وقع قرب معرض
لبيع السيارات وسط المدينة ،نجم
عن تفجير عبوتين ناسفتين ،وأدى
إلى احتراق عدد من السيارات.
يذكر أن مدينة إب تشهد تصعيدا ً
ألعمال العنف منذ دخول عناصر
جماعة الحوثي إليها.
وك���ان ال��ه��ج��وم األك��ث��ر دم��وي��ة
ف��ي المدينة ق��د استهدف المركز
الثقافي أثناء احتفال أنصار الله
فيه بالمولد النبوي في  31كانون
األول الماضي ،إذ أدى إلى سقوط
العشرات بين قتيل وجريح.

المتهم باغتيال بلعيد قتل في ليبيا

تون�س :تفكيك �أربع خاليا لتجنيد مقاتلين
أعلنت الداخلية التونسية أول
من أمس تفكيك أرب��ع خاليا تقوم
بتسفير الشباب إلى ليبيا للمشاركة
في القتال الدائر هناك.
وذك����رت ال��داخ��ل��ي��ة التونسية
ف��ي ب�لاغ أن وح���دة األب��ح��اث في
جرائم اإلره��اب تمكنت من إماطة
اللثام ع��ن أرب��ع خاليا بمحافظة
ال��ق��ي��روان (وس���ط ت��ون��س) تعمل
على استقطاب الشباب وتسفيرهم
إلى ليبيا لالنضمام إلى تنظيمات
إرهابية والمشاركة في القتال.
وأوضحت أن هذه الخاليا كانت
تعمل بتنسيق ت��ام م��ع عناصر
إرهابية تونسية خطيرة ناشطة
على الساحة الليبية وتشرف على
معسكرات تدريب بمعية عناصر
إرهابية من جنسيات مختلفة.
وأشارت الداخلية في هذا الصدد
إل��ى توقيف  22عنصرا ً متورطاً،
بينهم طالب وموظفون إضافة إلى
حجز مبالغ مالية وأجهزة رقمية

ما هي الخيارات التي يمكن �أن يختاروها بعدما دخلت مفردات جديدة عقولهم؟

�أطفال �سورية الكبار ...الحرب في عيون الآمنين
فاديا مطر
من الجنوب وتحديدا ً من بصرى الشام راهنوا
كثيرا ً وشدوا الوثاق واستخدموا براءة الطفولة
بخبث التكتيكات وحاكوا المؤامرات وراهنوا على
إسقاط الدولة السورية ...وقود الحرب الرخيص
لديهم غالي علينا .فأصحاب القلوب الطاهرة
البيضاء ُش ّوهت بسواد قلوبهم وراياتهم.
صلب ساحات القتال
زجوا أطفال الياسمين في ُ
ّ
عن طريق تسليحهم وزرع األفكار في رؤوسهم عن
الحرب والسالح.
عشرات اآلالف من المدنيين فقدوا حياتهم
والماليين ف��روا من وطنهم وأرضهم وتعرضت
ال��م��ن��ازل وال���م���دارس والمستشفيات للهجوم
المباشر ...مجتمعات بكاملها أضحت خارج
المساعدات اإلنسانية ،من ماء وطعام وانتشر
العنف عبر الحدود مثل عدوى ُمجتاحة.
رعب عيون األطفال لم يعد خافيا ً فبيوتهم ُد ّمرت
وفقدوا أحباءهم وأصدقاءهم ،وتعليمهم توقف
وسرقت منهم طفولتهم .فيما ُتعد هذه أسوأ أزمة
ُ
إنسانية في الذاكرة الحديثة ،تقدّر اليونيسف أن
حوالى  14مليون طفل ،تأثروا بهذه األحداث في
سورية ودول الجوار .نسبة لألطفال األصغر سناً،
فكل ما يعرفونه عن هذا العالم ،هو هذه التجربة
المضرجة بألوان العنف والحرمان.
وفي  22حزيران  2014حضت منظمة «هيومن
راي��س ووت��ش» المعارضة السورية على وقف

تجنيد أطفال في المعارك وحذرت الدول التي تمول
هذه المجموعات من أنها قد تتعرض للمالحقة
بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» .وأوضحت المنظمة
أن «المجموعات المتطرفة كتنظيم «داع��ش»
جندت أطفاال ً من خالل مزج التعليم والتدريب على
استعمال األسلحة والطلب منهم القيام بمهمات
خطيرة من بينها عمليات انتحارية» .وأوضحت
اليونيسف في بيان أن تنظيم «الدولة» استغل
الطفولة بأشكالها كافة ،عن طريق بثه صور أطفال
صغار دون سن الثامنة وهم مسلحون ويعصبون
رؤوسهم بشعارات التنظيم ،فيما يقوم قادة في
التنظيم بتدريبهم على القيام باألعمال العسكرية.
أم��ا م��ن ت��ج��اوز منهم س��ن الرابعة عشرة فيتم
تجهيزهم للقيام بعمليات انتحارية أو يوضعون
على الخطوط األمامية للجبهات .وفي درعا قامت
العصابات المسلحة بخطف األطفال من عائالتهم
الستخدامهم كدروع بشرية.
كل ذلك والكذب واالفتراء على روايات أشاعها
كثير من المواقع والشاشات على أن أطفال درعا
في أواس��ط آذار قاموا بالتظاهرات المعارضة
للحكومة السورية وب��دأت قنوات التضليل ببث
أسطورة أطفال درع��ا وببث األكاذيب باحتجاز
وتعذيب األطفال من قبل الحكومة السورية ،وعلى
أساسها خرج األهالي بتظاهرات تطالب باإلفراج
عن األطفال اللذين رسموا عبارات على الجدران
مطالبين بالحرية .روايات وأحاديث كثيرة ولم
يستند أي منها إلى أدلة أو وجود ألهالي األطفال

اللذين ادعوا اعتقال أطفالهم ،الروايات لم تحدد ال
تاريخ االعتقال وال تاريخ اإلفراج عنهم ولم تذكر
أسماء لهم والوثائق تؤكد االدعاءات.
مفردات جديدة عرفت طريقها إلى عقول أطفال
سورية
ه��ي م��ف��ردات ال��ح��رب بكل قسوتها .فلم تعد
تستغرب أن يعرف طفل نوع الرصاصة الفارغة،
ول��م نستطع إغ��م��اض أع��ي��ن أطفالنا ،فمواقع
اإلنترنت لم توفر يوما ً نشر تلك الصور ،بكل ما
تحمله من الالإنسانية .ولم يغب الدور السلبي
للشاشة الصغيرة عن ذلك .إنهم أطفال سورية
اليوم ،كبروا قبل أوانهم ،يختزنون مشاهد العنف
وال��م��وت ،ويحلمون بمستقبل تغيب فيه تلك
المشاهد لمصلحة أمنيات طفولية يرغبون في
تحقيقها.
ما هي الخيارات التي يمكن لمثل هؤالء األطفال
أن يختاروها؟
وماهي اإلمكانات التي يملكونها؟ هل ال يزالون
يؤمنون بمستقبل أفضل؟
األس��وأ من ذل��ك هل سيعاودون العنف على
أنفسهم بعد أن صار األمر اعتياديا ً للمشاهدة؟
ال يزال هناك متسع من الوقت ،وال يزال هناك
أمل ،على رغم األذى الذي لحق بهم ،واألخطاء التي
تحملوها وعلى رغم عدم قدرة البالغين الواضحة
على إنهاء هذا الصراع المخيف ،فإن هؤالء األطفال
ال يزالون يتحلون بالشجاعة والتصميم على بناء
جيل أفضل.

وهواتف جوالة وكتب التكفيرية.
وبينت أنه ستتم إحالة جميع
الموقوفين إلى النيابة العمومية
بتونس بعد استكمال التحقيقات
األمنية.
وك��ان رئيس ال��وزراء التونسي
الحبيب ال��ص��ي��د أع��ل��ن أن ق��وات
األمن التونسية تمكنت من القبض
على ما نحو  400متشدد في شهر
واحد مشيرا ً إلى أن الوضع األمني
ما زال هشا ً ويتعين مواصلة العمل
للقضاء على اإلرهاب.
قالت الداخلية التونسية أمس
إنها ترجح مقتل اإلرهابي التونسي
أحمد الرويسي المتورط في اغتيال
السياسي المعارض شكري بلعيد
في ليبيا.
وذك���ر ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
الداخلية محمد علي العروي في
تصريح إعالمي أن «هناك معلومات
على درجة من الصحة «تشير إلى
مقتل اإلرهابي أحمد الرويسي في

ليبيا ».وأضاف العروي أنه سيتم
التثبت جينيا ً من مقتل الرويسي
ب��ع��د ج��ل��ب ع��ي��ن��ات م��ن الحمض
النووي بالتنسيق مع الخارجية
الليبية.
يذكر أن الرويسي هو من بين
الضالعين األساسيين باغتيال
ال��ق��ي��ادي ف��ي الجبهة الشعبية
ش��ك��ري بلعيد وال���ذي قتل ف��ي 6
شباط عام .2013
ورجحت مصادر أمنية تونسية
م��ق��ت��ل أح���م���د ال���روي���س���ي خ�لال
م��واج��ه��ات م��س��ل��ح��ة دارت بين
«داع���ش» وق��وات فجر ليبيا على
بعد حوالى  70كيلومترا ً من مدينة
سرت الليبية.
وي���ع��� ّد أح��م��د ال���روي���س���ي ،من
أب��رز المطلوبين للجهات األمنية
والقضائية في تونس على خلفية
اتهامه بالضلوع في أعمال عنف
واغ��ت��ي��االت وال��ت��خ��ط��ي��ط للقيام
بعمليات إرهابية في تونس.

حفتر� :سن�سيطر على بنغازي
قبل منت�صف ال�شهر المقبل
تعهد قائد القوات الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ً خليفة بلقاسم
حفتر السيطرة خالل فترة شهر على مدينة بنغازي في شرق البالد التي تشهد
منذ أشهر مواجهات مع جماعات مسلحة بينها تنظيمات متطرفة.
وقال حفتر في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مقر عسكري في منطقة
المرج على بعد نحو  100كيلومتر شمال شرقي مدينة بنغازي ،مساء أمس:
«سننتهي في فترة بسيطة من قضية وجود هذا العدو في هذه المنطقة بكاملها،
وسقوط هؤالء االرهابيين قريب» .وأضاف حفتر الذي أدى اليمين األسبوع
الماضي ،قائدا ً عاما ً للجيش الليبي بعد أن منحه البرلمان المعترف به دوليا ً
رتبة إضافية ورقاه إلى فريق أول «ستنتهي العمليات في مدينة بنغازي قبل
منتصف الشهر المقبل».
وقال حفتر إن «عملية (الكرامة) جاءت استجابة للنداءات الشعبية المتكررة
بعودة الجيش الليبي ومن ثم التصدي لإلرهاب وأعوانه وداعميه» ،داعيا ً «دول
العالم إلى الوقوف مع الجيش الليبي».
وتخوض القوات التي يقودها حفتر ،منذ تشرين األول الماضي ،معارك
يومية مع مجموعات مسلحة بينها جماعات متشددة بهدف السيطرة الكاملة
على بنغازي ،بعدما سقطت األجزاء الكبرى من المدينة في أيدي هذه الجماعات
في تموز .2014

