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ـية بداية النهاية
ّ
البحرين :املعارضة تتمسك بالحوار
لعبت السلطة
البحرينية الورقة
ّ
الطائفية من أجل إسقاط
الشرعية عن مطالب «ثورة
 14شباط» ،وصرف النظر
عن مطالبها اإلصالحية،
في ذلك
وقد ساعدها ّ
املواقف املتطرفة لكال
املعسكرين؛ في ظل
أجواء توتر متصاعد بني
ضفتي الخليج
ب ��ال �ت ��وازي م ��ع ت �ص��اع��د ال �ت��وت��ر بني
ال��دول الخليجية وإي��ران على خلفية
أزم� ��ة ال �ب �ح��ري��ن ،وال � ��ذي ت�م�ث��ل أمس
بطرد القائم باألعمال اإليراني ،عقب
ال �ه �ج��وم ع �ل��ى ال �س �ف ��ارة السعودية
ّ
ف ��ي إي � � ��ران ،ج� � ��ددت ق� ��وى املعارضة
دعوتها السلطة إل��ى تهدئة األجواء
عبر سحب الجيوش وإط�لاق سراح
املعتقلني ،تمهيدًا للحوار.
ودع��ت الجمعيات امل�ع��ارض��ة السبع
(الوفاق ،وعد ،العمل اإلسالمي ،اإلخاء
ال��وط �ن��ي ،االئ �ت�ل�اف ال��وط �ن��ي ،املنبر
التقدمي ،التجمع الوطني والتجمع
القومي) في بيان الى «اإلفراج الفوري
عن املعتقلني السياسيني ،ومن بينهم
قادة الجمعيات السياسية املعارضة،
واإلف� �ص ��اح ع ��ن م ��واق ��ع اح �ت �ج��از كل
املفقودين واملختفني» ،والتوقف عن
«مهاجمة املستشفيات وفك الحصار
عنها والكشف عن مصير الجرحى»،
وس�ح��ب «ق ��وات األم ��ن وال�ج�ي��ش إلى
ثكنها وإعادة قوات درع الجزيرة من
ح�ي��ث أت ��ت» .وط��ال�ب��ت أي�ض��ًا بسحب
امليليشيات املسلحة ،وإيقاف «حملة

ال�ح�ق��د وال �ك��راه �ي��ة» ال �ت��ي يمارسها
اإلعالم الرسمي ،والتوقف عن تطييف
«األزم ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة» ،ف��ي إش ��ارة إلى
م��ا ق��ال��ه ال��داع�ي��ة ي��وس��ف القرضاوي
ع��ن أن ال �ث��ورة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن شيعية
ضد السنة ،على عكس ث��ورات مصر
وت��ون��س ول�ي�ب�ي��ا .ودع ��ت أخ �ي �رًا الى
«تهيئة األج��واء الصحية والسليمة
للبدء في الحوار السياسي».
من جهة ثانيةّ ،نفت جمعية «الوفاق»
أن تكون قد تسلمت أو رفضت مبادرة
سياسية تركية لحلحلة الوضع في
ال�ب�ح��ري��ن ،ك�م��ا ك��ان��ت ق��د ن�ق�ل��ت قناة
«العربية» عن مصادر تركية .وأكدت
في بيان أن «قوى املعارضة حريصة
على التفاعل اإليجابي مع أي مساع
ح �م �ي��دة ف��اع �ل��ة ،م��ن ش��أن �ه��ا تحقيق
طموح شعب البحرين» .وشددت على
ّ
التركي مما يجري
أنها «تثمن املوقفّ ً
في البحرين» ،مؤكدة «أنها لو تلقت
أي دع� ��وة ت��رك �ي��ة ف��إن �ه��ا ستتعاطى
معها بكل ترحاب وإيجابية».
وفي إشارة إلى إرتفاع وتيرة التوتر
م ��ع إي� � ��ران ،أك ��د م �ص��در دبلوماسي
أن البحرين ط��ردت القائم باألعمال
اإليراني .وقال ،السفير اإليراني غادر
في وقت سابق».
ك��ذل��ك طلبت السلطات اإلي��ران�ي��ة من
دبلوماسي بحريني م�غ��ادرة إيران،
ردًا على إجراء املنامة ،حسبما أوردت
وك ��ال ��ة األن � �ب ��اء اإلي ��ران� �ي ��ة الرسمية
(إرنا).
ّ
في املقابل ،نددت السعودية باالعتداء
على بعثتها الدبلوماسية في طهران.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء السعودية
«واس» ع � ��ن م � �ص� ��در م� � �س � ��ؤول في
وزارة الخارجية قوله إن السعودية
ّ
«ت�س�ت�ن�ك��ر ب� �ش ��دة االع � �ت � ��داءات التي
ت�ع� ّ�رض��ت لها بعثتها الدبلوماسية
ف ��ي ج �م �ه��وري��ة إي� � ��ران اإلسالمية».
ّ
احتجت
وأوضح أن «وزارة الخارجية
رس �م �ي��ًا ل � ��دى ال �ح �ك��وم��ة اإليرانية،

عجوز بحريني ينتحب خالل تشييع أحد قتلى االنتفاضة في سترة أمس (جوزيف عيد ــ أ ف ب)

المعلم يؤكد ّأن وجود
ّ
قوات «درع الجزيرة» في البحرين
احتالال
شرعي وليس
ً
ّ
وس�ت�ن�ظ��ر ف��ي أي خ �ط��وات تتخذها
على ضوء الرد».
وفي موقف الفت ،رأى وزير الخارجية
السوري ،وليد املعلم ،أن وجود قوات
«درع الجزيرة» في البحرين شرعي
مجلس
ف� ��ي إط � � ��ار ات� �ف ��اق� �ي ��ات دول
ً
ال�ت�ع��اون الخليجي ،ول�ي��س احتالال.
وقال إن موافقة البحرين ّنفسها على
دخ� ��ول ه ��ذه ال� �ق ��وات ت �م��ث��ل األساس
الشرعي لوجودها .ووصف العالقات
السورية السعودية باالستراتيجية.
وأك � ��د أن� ��ه ن �ق��ل رس ��ال ��ة م ��ن الرئيس
ال �س ��وري ب �ش��ار األس ��د إل ��ى الرئيس
اإلي � ��ران� � ��ي م� �ح� �م ��ود أح � �م� ��دي نجاد

خ�ل�ال زي��ارت��ه ل�ط�ه��ران ،وه��ي تتعلق
ب��ال�ت�ط��ورات ال��راه�ن��ة وخصوصًا في
ّ
البحرين .وشدد على أهمية التوصل
إل��ى أرض �ي��ة مشتركة م��ع ًاإليرانيني
يمكن البناء عليها مستقبال ،مشيرًا
إل��ى أن��ه ج��رى التشديد خ�لال البيان
املشترك ال�ص��ادر عن اجتماعاته في
ط �ه��ران ع�ل��ى ال �ت ��زام س��وري��ا وإيران
بسيادة البحرين واستقاللها ،ودعم
األمن واالستقرار فيهاّ .
ونوه بأهمية
م �ب��ادرة ال �ح��وار ال��ذي دع��ا إل�ي��ه امللك
حمد بن عيسى آل خليفة.
كذلك رأت وزيرة الخارجية األميركية،
هيالري كلينتون ،في مؤتمر صحافي
ف ��ي ب� ��اري� ��س ،أن م ��ن ح ��ق البحرين
السيادي طلب مساعدة جيرانها من
«تنفيذًا التفاقيات األمن
دول الخليج ّ
والدفاع» التي وقعتها .لكنها أعربت
ع ��ن ق�ل�ق�ه��ا «ح �ي ��ال اإلج � � ��راءات التي
ات �خ��ذت ح��ال �ي��ًا» .وأك� ��دت أن «هدفنا
هو عملية شرعية وذات صدقية في

مناخ سلمي ،إيجابي ،يحمي حرية
التجمع» ،وأن «ن�ظ��رائ��ي ف��ي مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي أب �ل �غ��ون��ي أنهم
يسعون ال��ى تحقيق ال�ه��دف نفسه».
ودعت السلطة في البحرين الى تنفيذ
عروضها للحوار مع املحتجني.
من جهة ثانية ،تقدم نائبان كويتيان
س �ل �ف �ي��ان ه� �م ��ا ،ول� �ي ��د الطبطبائي
وم �ح �م��د ه��اي��ف ،ب�ط�ل��ب الستجواب
رئيس ال ��وزراء الشيخ ناصر محمد
األح�م��د ال�ص�ب��اح ب�ش��أن أس�ب��اب عدم
إرس� � ��ال ق � ��وات ال� ��ى ال �ب �ح��ري��ن ،فيما
انتقدا «التدخل اإليراني» في شؤون
امل�م�ل�ك��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة االستراتيجية.
وتحتاج هذه املذكرة إلى أصوات 25
ن��ائ�ب��ًا ف��ي مجلس األم ��ة ،ال ��ذي يضم
 50نائبًا منتخبًا ،بينهم عضو في
الحكومة ال يحق له التصويت على
املذكرة.
وتجمع السلفيون أمام مقر الحكومة
ف��ي مدينة ال�ك��وي��ت ،منتقدين بشدة
رئ � �ي� ��س ال� � � � � � ��وزراء .وق � � ��ال ه� ��اي� ��ف إن
«الشعب الكويتي ل��ن يقبل بقرارات
القادة اإليرانيني ،ويطالب بأن تنتشر
القوات الكويتية قريبًا في البحرين»،
داعيًا ًرئيس الحكومة الى االستقالة.
وب� � ��دال م ��ن ال � �ق� ��وات ،ق � ��ررت الكويت
إرس��ال قافلة طبية تضم « 54عضوًا
من أطباء استشاريني وفنيي طوارئ
ط�ب�ي��ة وم�س�ع�ف�ين وه�ي�ئ��ة تمريضية
ت��راف�ق�ه��ا  21م��رك �ب��ة» ال ��ى البحرين،
بحسب وكالة األنباء الكويتية.
بداية
إلى ذلك ،ارتفع عدد القتلى منذ
ً
االنتفاضة الى نحو  20شخصًا ،فضال
عن مئات الجرحى واإلعاقات ،بحيث
اختفاء
تكاثرت أخيرًا اإلعالنات عن
ّ
أشخاص بدل االتصال باألهل لتسلم
الجثة .وعمدت السلطات البحرينية
ال ��ى اع �ت �ق��ال رئ �ي��س م��رك��ز البحرين
ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان ،نبيل رج ��ب ،نحو
ساعتني قبل أن تفرج عنه.
(األخبار ،أ ف ب)

قتيل ومئة جريح في احتجاجات درعا
رغم تأليف لجنة
تحقيق واإلفراج عن الذين
اعتقلوا بسبب االحتجاج،
ّ
فإن مدينة درعا السورية
تحركاتها
واصلت
ّ
االحتجاجية ،ما أدى الى
سقوط ضحايا جدد في
مؤشر سلبي على
تصاعد التوتر
ل �ل �ي��وم ال �ث��ال��ث ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ،تظاهر
اآلالف ف��ي منطقة درع ��ا ال �س��وري��ة ،ما
أدى الى وق��وع اشتباكات مع الشرطة
التي عمدت الى تفريقهم بقنابل الغاز
وال � ��رص � ��اص ال� �ح ��ي ،وم �ق �ت��ل شخص
وج��رح نحو مئة آخ��ري��ن ،فيما أصدر
ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د ق ��رارًا بتقليص
فترة الخدمة العسكرية ثالثة أشهر.
وط� ��ال� ��ب امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ب ��إن� �ه ��اء حالة
ال �ط��وارئ املستمرة ف��ي ال�ب�لاد منذ 48
ع��ام��ًا .وق��ال مصدر حقوقي إن «قوات
األم � ��ن أط �ل �ق��ت ال ��رص ��اص ال �ح��ي على

املتظاهرين ال��ذي��ن ف��اق ع��دده��م عشرة
آالف ش �خ ��ص» .وأش � ��ار إل ��ى أن درعا
ت �ح��ول��ت ال ��ى ب��رك��ان خ�ل�ال التظاهرة
التي نظمت ف��ي قلب املدينة القديمة.
وأضاف إن الشرطة املركزية وعناصر
ّ
�زي امل � � ّ
�وح � ��د ساعدوا
ال ي � ��رت � ��دون ال� � � �
ق��وات األم��ن في قمع املتظاهرين .وقد
ّ
تحول
استقبل مسجد ال�ع�م��ري ال��ذي
الى «مشفى ميداني» الجرحى.
وأك ��دت م�ص��ادر مقتل شخص وجرح
أكثر من مئة آخرين .وذكر شهود عيان
أن املتظاهرين أضرموا النار في قصر
ال�ع��دل وم�ق� ّ�ر ح��زب البعث ف��ي املدينة.
وق� ��ال ش��اه��د إن «أص� � ��وات الرصاص
ت�س�م��ع ف��ي أغ �ل��ب أح �ي��اء امل��دي �ن��ة ،وإن
االت �ص��االت الهاتفية شبه مقطوعة».
وفرضت قوات األمن طوقًا على املدينة
ومنعت دخول املواطنني إليها ،بينما
ل��م تتجه أي م��ن ح��اف�لات ال�ن�ق��ل العام
الى املدينة.
وف��ي تشييع اث�ن�ين م��ن ال�ق�ت�ل��ى الذين
س�ق�ط��وا ف��ي أول أي ��ام االح �ت �ج��اج ،دعا
آالف املشيعني إلى «الثورة» ،تزامنًا مع
وص��ول لجنة تابعة ل ��وزارة الداخلية
كلفت التحقيق باألحداث التي وقعت
ّ
في درعا ،وأدت الى مقتل  4أشخاص.

وك��ان م�س��ؤول��ون س��وري��ون ق��د التقوا
ّ
بشخصيات بارزة في درعا ،قدمت بعد
ذلك قائمة باملطالب ،أهمها اإلفراج عن
ال �س �ج �ن��اء ال �س �ي��اس �ي�ين وت �ف �ك �ي��ك ّ
مقر
الشرطة ّ
السرية ،وعزل املحافظ وإجراء
ّ
محاكمة علنية للمسؤولني عن القتل
وإلغاء اللوائح التي تتطلب الحصول
على تصريح من الشرطة ّ
السرية لبيع
أو شراء ممتلكات.
وع �ل��ى أث ��ره ��ا ،ق� ��ررت ل�ج�ن��ة التحقيق
اإلفراج عن مجموعة من الشباب الذين

المتظاهرون أضرموا النار
ومقر حزب البعث
في قصر العدل
ّ
في درعا
اعتقلوا على خلفية التظاهرات .ونقلت
وك��ال��ة األن� �ب ��اء ال��رس �م �ي��ة «س ��ان ��ا» عن
مصدر مسؤول «إذا لم يثبت التحقيق
إدان��ة مجموعة م��ن الشبان ،فسيطلق
سراحهم فورًا».
ب� ��دوره ،أك��د رئ�ي��س ال��راب �ط��ة السورية
للدفاع عن حقوق اإلنسان عبد الكريم
ري � �ح ��اوي أن «ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق التي
ب� ��دأت أع�م��ال�ه��ا ص �ب��اح األح ��د (أمس)

ق � ��ررت اإلف � � ��راج ع ��ن م �ع �ظ��م املوقوفني
املتظاهرين على خلفية هذه القضية».
وأش ��ار ري �ح��اوي ال��ى أن «م��ن املنتظر
أن يشمل القرار  15تلميذًا من املرحلة
االبتدائية ال��ذي��ن اعتقلوا سابقًا على
خ �ل �ف �ي��ة ك� �ت ��اب ��ة ش� � �ع � ��ارات مناهضة
للحكومة على الجدران» قبل األحداث.
وط��ال �ب��ت م �ن �ظ �م��ات ح �ق��وق �ي��ة سورية
ال �س �ل �ط��ات ،ف ��ي ب �ي��ان م �ش �ت��رك ،بفتح
«ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � � � ��وري وش � � �ف� � ��اف» بشأن
األحداث التي وقعت في درعا «وتقديم
املتورطني فيها واملسؤولني عنها إلى
القضاء املختص» .وأشار البيان الى أن
قوات األمن استخدمت «القوة املفرطة
ّ
ّ
املحتجني» .ورأت املنظمات أن «هذا
ضد
اإلج ��راء ال��ذي ت��راف��ق م��ع منع وتفريق
ال �ع��دي��د م��ن ال�ت�ج�م�ع��ات ال�س�ل�م�ي��ة في
مختلف املناطق السورية (في دمشق
وح�م��ص وب��ان�ي��اس) يعكس بوضوح
ال �س �ي ��اس ��ة امل � �ت � �ش ��ددة ال� �ت ��ي تتبعها
السلطات السورية م��ع ال�ح��راك املدني
ال�س�ل�م��ي» .ول ��م ت�ت��وق��ف ال ��دع ��وات الى
التظاهر عبر موقع «فايسبوك» .ودعت
مجموعة «ي��وم الغضب السوري» الى
ّ
ال �ت �ظ��اه��ر م ��ن ج ��دي ��د وح� � � ��ددت مكان
التظاهر في مدينة حمص .وأصدرت

هذه املجموعة «بيان الثورة السورية»
أش� ��ادت ف�ي��ه ب��أب �ن��اء ال�ش�ع��ب السوري
«الذين كسروا حاجز الخوف والرهبة
وق� ��ال� ��وا ك �ل �م��ة ح� ��ق ،م �ط��ال �ب�ين بزوال
الفساد ونيل الكرامة والحرية» .وقالوا
إن «ال �ش ��رارة ق��د ان�ط�ل�ق��ت وستتبعها
بقية املحافظات واملناطق».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أص ��در ال��رئ �ي��س السوري
ق� ��رارًا ي�ق�ض��ي ب�خ�ف��ض خ��دم��ة ال�ع�ل��م 3
أشهر لتصبح  18شهرًا ،ونقلت وكالة
ّ
األنباء السورية أنه «تعدل املادة  3من
املرسوم التشريعي رقم  30لعام 2007
املتضمن قانون خدمة العلم وتصبح
ع �ل��ى ال �ش �ك��ل اآلت� � ��ي :أ ـ م� ��دة الخدمة
اإلل ��زام� �ي ��ة 18ش � �ه � �رًا ت �ب ��دأ م ��ن تاريخ
س��وق املكلفني من املناطق التجنيدية
إل ��ى م�ع�س�ك��رات ال �س��وق ،وت�ن�ت�ه��ي في
اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ
ّ
ان�ق�ض��ائ�ه��ا ،وت �ع��د األي� ��ام ال ��زائ ��دة عن
الثمانية عشر شهرًا خدمة إلزامية».
وأض ��اف ��ت « ب ـ أم� ��ا امل �ك �ل �ف��ون الذين
ل��م ي�ن�ج�ح��وا ف��ي ال �ص��ف ال�خ��ام��س من
م��رح�ل��ة ال�ت�ع�ل�ي��م األس��اس��ي وم ��ا دون،
فتعتبر مدة خدمتهم اإللزامية واحدًا
وعشرين شهرًا».
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

