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ـية بداية النهاية
ّ
املعارضة البحرينية لفيلتمان :لن نرفع الراية البيضاء

ّ
يبدو أن الحراك السياسي الذي
تشهده البحرين هذا األسبوع
باستقبالها ّموفدين غربيني،
يشير إلى توجه دولي نحو
زيادة الضغط على الدول
الخليجية ،من أجل وقف
القمع على املعارضة
حملة ّ
وصياغة حل لألزمة
المنامة ـ أحمد صابر

أع �ل �ن��ت امل� �ع ��ارض ��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة أمام
م�س��اع��د وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة األميركية
ل� � �ش � ��ؤون ال� � �ش � ��رق األدن� � � � � ��ى ،جيفري
فيلتمان ،أنها لن ترفع الراية البيضاء،
ّ
أو توقع على أوراق االستسالم نيابة
عن الشعب.
جاء هذا املوقف خالل اللقاء الذي جمع
في بيت السفير األميركي في
فيلتمانّ ،
املنامة ،بممثل واحد عن املعارضة هو
ال�ن��ائ��ب املستقيل ع��ن كتلة «الوفاق»
خ�ل�ي��ل امل � � ��رزوق ،ال� ��ذي أوص� ��ل رسالة
امل� �ع ��ارض ��ة إل � ��ى األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ،ب � ��أن ّال
وأن
ح��ل ع�س�ك��ري��ًا س�ي�ن�ه��ي امل �ط��ال��بً ،
ال�ح��ل السياسي فقط سيكون سبيال
للخروج من األزمة.
بدورهّ ،
صدمة إدارته
عن
فيلتمان
عبر
ُ
ب��ال �ط��ري �ق��ة ال ��دم ��وي ��ة ال �ت��ي ت� � ��دار بها
البحرين حاليًا ،وسأل عن الدور املمكن
الذي يمكن واشنطن القيام به في ظل
ّ
ه��ذا ال��وض��ع ،وه�ن��ا رد خليل املرزوق
«انصحوا أصدقاءكم بضرورة إنهاء
هذه الحملة ألنها لن تفيد» ،بحسب ما
ذكرت مصادر املعارضة لـ«األخبار».
ّ
أفكار طرحها
ولم تشر املصادر إلى أي ّ
خالل اللقاء ،وفضلت إعطاء
فيلتمان ينّ
ف��رص��ة لتب م��ا س�ي��ؤول إل�ي��ه موقف

اإلدارة األميركية بعد سماعها موقف
املعارضة.
ّ
وذك � � � � � ��ر م � � �ص � � ��در م � � � �ع� � � ��ارض مطلع
ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» أن أم � ��ن األم� �ي ��ن العام
للـ«الوفاق» الشيخ علي سلمان ،الذي
ل��م يحضر ل�ق��اء فيلتمان ،أض�ح��ى في
دائرة الخطر ،من دون إعطاء املزيد من
التفاصيل .وتعطي هذه املعلومة داللة
على أن ه�ن��اك ف��ي دائ ��رة م��ا تهديدات
بتصفيات جسدية تحصل ،قد تدخل
البحرين ف��ي نفق ال�لاع��ودة النهائية
بني النظام والشعب.
ب��ال �ت��زام��ن م��ع زي � ��ارة ف�ي�ل�ت�م��ان ،تقوم
ممثلة السياسة الخارجية في االتحاد
األوروب� � � � ��ي ك ��اث ��ري ��ن أش � �ت ��ون بجولة
خليجية بدأتها م��ن ال��ري��اض أول من
أم��س ،على أن تختتمها الخميس في
البحرين.
وق � ��د أك � ��د م� �ص ��در ح �ك��وم��ي سعودي
أن دول ال�خ�ل�ي��ج ت�ت�خ��ذ م��ا يناسبها
م � ��ن ال� � � �ق � � ��رارات ال � �ت� ��ي ت �ح �ف ��ظ أمنها
وحمايتها م��ن ال�ت��دخ�لات الخارجية،
وأن�ه��ا تطالب دول االت�ح��اد األوروبي
بالقيام بواجباتها تجاه م��ا يحصل
في فلسطني ،قبل الحديث عن الوضع
البحريني.
وق� ��ال ل�ص�ح�ي�ف��ة «ال ��وط ��ن» إن موقف
أش � �ت� ��ون م � �ع� ��روف م �س �ب �ق��ًا م� ��ن خالل
البيان الذي أصدرته في آذار املاضي،
وال � � ��ذي ات � �خ ��ذت ف �ي��ه م ��واق ��ف تفتقر
إل��ى الفهم العميق ل�لأوض��اع األمنية
واإلقليمية.
وك� ��ان� ��ت أش � �ت� ��ون ق� ��د أص � � ��درت بيانًا
أعربت فيه عن «قلق بالغ إزاء التقارير
ال � ��واردة ع��ن أع �م��ال ال�ع�ن��ف الخطيرة
ف��ي ش��وارع البحرين وإش ��ارات تزايد
التوتر الطائفي» .وأك��دت أن «الحوار
ه� ��و ال �س �ب �ي ��ل ال ��وح� �ي ��د ل� �ح ��ل األزمة
الراهنة».
وال �ت �ق��ت أش �ت��ون ف��ي ال ��ري ��اض األمني
العام ملجلس التعاون عبد اللطيف بن
راش��د الزياني ،وتناولت معه الوضع

في البحرين ،إضافة إلى املوضوعات
املطروحة على جدول أعمال الدورة 21
للمجلس الوزاري الخليجي األوروبي
امل�ش�ت��رك ،ال�ت��ي ستعقد ال�ي��وم ف��ي أبو
ظبي.
وف � � ��ي م� ��وق� ��ف الف� � � ��ت ،أع � �ل� ��ن السفير
ال �ب��ري �ط��ان��ي ل ��دى ال �س �ع��ودي��ة ،السير
ت��وم فيليبس ،أن «ب�ل�اده تشجع على
ضرورة استمرار الحوار بني الحكومة
ملستقبل
البحرينية وشعبها لإلعداد
ّ
ن��اج��ح» ،ل�ك�ن��ه واف ��ق ع�ل��ى أن م��ن حق
ال�ب�ح��ري��ن االس�ت�ع��ان��ة ب �ق��وات م��ن دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،مشيرًا
إل ��ى أن ب �ل��اده ت �ش ��ارك ف ��ي ال �ق �ل��ق من
التأثير اإلي��ران��ي في أح��داث البحرين
واملنطقة.
ومن طهران ،نقلت وكالة أنباء «فارس»
ع� ��ن رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � �ش � ��ورى علي

«أندبندنت» :السلطات البحرينية
تدمر
المدعومة سعوديًا ّ
المساجد والمآتم الشيعية إلثارة
الفتنة المذهبية

الريجاني قوله إن «الدفاع عن الشعب
ال �ب �ح��ري �ن��ي امل �س �ل��م واج � ��ب إسالمي
على الجميع» ،معتبرًا مواقف القوى
ال��دول�ي��ة إزاء ال �ت �ط��ورات ال�ج��اري��ة في
املنطقة أنها مزدوجة» .وجاء تصريح
الري � �ج ��ان ��ي ل � ��دى اس �ت �ق �ب��ال��ه رئيس
ال� � � ��وزراء ال �ع ��راق ��ي ال �س��اب��ق إبراهيم
الجعفري.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع � �ل� ��ن امل � �ت � �ح ��دث باسم
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة رام � �ي� ��ن مهمانبرست
أن ط � � �ه� � ��ران س� � �ت � ��واص � ��ل جهودها
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال ��رام� �ي ��ة إل� ��ى إيقاف
امل � �ج� ��ازر ب �ح��ق ال �ش �ع��ب البحريني،
م�ن�ت�ق�دًا ص �م��ت امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة في
هذا الشأن .وقال إن «وزير الخارجية
اإلي��ران��ي (علي أكبر صالحي) أجرى
اتصاالت واسعة مع منظمات دولية
ل��وق��ف امل �ج��ازر ف��ي ال�ب�ح��ري��ن وبعض
دول املنطقة».
ورأى أن «م � ��ا ت �ش �ه��ده امل �ن �ط �ق��ة هو
صحوة إسالمية لشعوبها واستخدام
الخيار العسكري لقمع االحتجاجات
مسار غير صحيح».
إل � � ��ى ذل � � � ��ك ،واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س النواب
ال � �ب � �ح ��ري � �ن ��ي ع � �ل� ��ى اق� � � �ت � � ��راح بصفة

االس� �ت� �ع� �ج ��ال ي �ط �ل��ب م� ��ن الحكومة
س �ح��ب األرض وامل �ب �ن ��ى ال� � ��ذي تقام
عليه ال�س�ف��ارة اإلي��ران �ي��ة ،وتحويلها
إل � ��ى إح � � ��دى ال � � � � ��وزارات أو الهيئات
الحكومية.
وج � � � ��اء ف � ��ي م� � � �ب � � � ّ�ررات االق� � � �ت � � ��راح أن
«م�س��اه�م��ة إي� ��ران ف��ي ت�ق��وي��ض نظام
الحكم في البحرين تستوجب اتخاذ
إجراءات عاجلة».
ف��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،واص �ل��ت السلطات
ّ
البحرينية حملتها ض��د املواطنني،
ح�ي��ث أن �ه��ت ب��ال�ك��ام��ل ح��رم��ة األماكن
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة .وج � � ��رى أم� � ��س اعتقال
ط��ال�ب��ات م��ن م��درس��ة أم�ي�م��ة الثانوية
ف��ي مدينة ح�م��د ،ونقلت ط��ال�ب��ات في
املرحلة اإلع��دادي��ة رواي��ات عن تعامل
وحشي تعرضن له.
ك��ذل��ك ت��واص�ل��ت حملة ه��دم املساجد،
وآخ � � ��ره � � ��ا ك � � ��ان م � �س � �ج � �دًا ف� � ��ي قرية
ع��ال��ي ،ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي أش � ��ارت فيه
ص�ح�ي�ف��ة «أن ��دب �ن ��دن ��ت» البريطانية
إلى أن السلطات البحرينية املدعومة
س � �ع� ��ودي� ��ًا ت� ��دم� ��ر امل � �س� ��اج� ��د واملآتم
ال�خ��اص��ة بالشيعة ف��ي خ�ط��وة إلثارة
الفتنة املذهبية في العالم اإلسالمي.

التضامن مع البحرين في كاراتشي قبل أيام (فريد خان ـ أ ب)

ّ
ّ
خطط أوروبية لنشر قوات عسكرية في ليبيا
أكد املجلس الوطني االنتقالي الليبي
أن � ��ه س �ي �ط��ور ت� �ع ��اون ��ًا ،و«خصوصًا
م ��ع إي �ط��ال �ي��ا وف ��رن �س ��ا وق � �ط ��ر» التي
اعترفت بحركته ،فيما ذكرت صحيفة
«ال � �غ� ��اردي� ��ان» أن االت� �ح ��اد األوروبي
وض� ��ع خ �ط �ط��ًا ل �ع �م �ل �ي��ات ن �ش��ر قوات
عسكرية ف��ي ليبيا ،لكنه يحتاج إلى
م��واف �ق��ة األم ��م امل �ت �ح��دة ع�ل��ى م��ا يمكن
أن تكون أخطر عملية ،وأكثرها إثارة
للجدل تتخذها بروكسل.
وق � � � � ��ال رئ� � �ي � ��س امل � �ج � �ل� ��س الوطني،
مصطفى عبد الجليل ،ف��ي ختام لقاء
مع وزي��ر الخارجية اإليطالي ،فرانكو
ف��رات �ي �ن��ي ف ��ي روم � ��ا« :س �ي �ك��ون هناك
ت �ع��اون ورواب � ��ط ص��داق��ة ،وخصوصًا
مع إيطاليا وفرنسا وقطر (الدول التي
اعترفت باملجلس محاورًا شرعيًا في
ليبيا) ،ثم مع دول صديقة أخرى مثل
بريطانيا وال��والي��ات املتحدة» ،مؤكدًا
أن الدول الثالث «لن تندم على ذلك».
وخ�ل��ال زي ��ارت ��ه مل �ق��ر م�ن�ظ�م��ة «سانت
اي �ج �ي��دي��و» ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة اإليطالية
ف��ي روم ��ا ،أك��د عبد الجليل أن العقيد
القذافي «لن يتخلى أبدًا عن الحكم إال
بالقوة».

وك��ان��ت وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة األوروبية،
كاثرين آشتون ،قد أعلنت في القاهرة
أم ��س ،أن «م��وق��ف االت �ح��اد األوروبي
واضح جدًا ،على العقيد معمر القذافي
االن� �س� �ح ��اب ف� � � ��ورًا» ،ف �ي �م��ا ذك � ��ر وزير
الخارجية ال��روس��ي سيرغي الفروف،
أثناء زيارة للعاصمة الصربية بلغراد،
أن «م�ج�ل��س األم ��ن ل��م ي �ه��دف ق��ط إلى
إط��اح��ة النظام الليبي» ،مضيفًا« :كل
ه��ؤالء ال��ذي��ن يستخدمون حاليًا قرار
األم��م املتحدة لهذا ال�غ��رض ينتهكون
تفويض األمم املتحدة».
إل��ى ذل ��ك ،يجتمع ال��رئ�ي��س الفرنسي،
نيكوال ساركوزي ،مع عبد الجليل في
ب��اري��س ال �ي��وم ،ب�ي�ن�م��ا ت �ح��اول القوى
الغربية كسر حالة الجمود الراهنة في
الصراع الدائر في ليبيا منذ شهرين.
وق � � ��ال م� �ص ��در م� �ق ��رب م� ��ن املعارضة
الليبية إن ع�ب��د ال�ج�ل�ي��ل سيطلب من
ح� �ل ��ف ش � �م� ��ال� � ّ�ي األط � �ل � �س� ��ي تصعيد
ض��رب��ات��ه ال �ج ��وي ��ة ،وق� ��د ي �ق��دم قائمة
بأسماء مسؤولني في طرابلس يمكن
أن ت�ت�ع��ام��ل معهم امل�ع��ارض��ة ف��ي حال
رحيل القذافي.
وق��ال امل�ص��در« :مصطفى عبد الجليل

س�ي�ح�ض��ر م �ع��ه م �ع �ل��وم��ات دق �ي �ق��ة عن
أهداف عسكرية داخل مصراتة».
وف� ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ي � ��دور ف �ي��ه الجدل
حول ما نشرته «الغارديان» عن خطط
االتحاد األوروبي لنشر قوات عسكرية
في الجماهيرية ،أعلن وزير الخارجية
الفرنسي ،آالن جوبيه ،معارضة بالده
إلرسال قوات فرنسية إلى ليبيا لكسر

لندن تبعث مستشارين
للمعارضة وباريس ترفض
إرسال قواتها
الجمود العسكري ف��ي ال�ص��راع الدائر
هناك.
وق��ال جوبيه إن الوضع العسكري في
ليبيا «صعب» و«ملتبس» ،وإن الغرب
أساء تقدير قدرات القذافي على تكييف
تكتيكاته ،ردًا على التدخل العسكري
لحلف شمالي األطلسي.
في ه��ذا ال��وق��ت ،أعلن وزي��ر الخارجية
ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي ،ول � �ي ��ام ه� �ي ��غ ،أن لندن
س�ت��رس��ل مستشارين عسكريني لدى
امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ،م��وض�ح��ًا ف��ي بيان

ل�ل�خ��ارج�ي��ة أن ه ��ذا ال �ف��ري��ق «سيقدم
املشورة إلى املجلس الوطني االنتقالي
ب �ش��أن ط��ري�ق��ة ت�ح�س�ين ب�ن��ى تنظيمه
العسكري ووسائل اتصاالته وقدراته
ال�ع�م�لان�ي��ة ،وب �ش��أن أف �ض��ل الوسائل
لتوزيع املساعدة اإلنسانية والطبية».
وأض� � � � � � � � ��اف ال� � � �ب� � � �ي � � ��ان أن الجنود
البريطانيني لن «يشتركوا في تدريب
ق��وات امل�ع��ارض��ة أو تسليحها» و«لن
يشاركوا في إع��داد أو تنفيذ عمليات
املجلس».
وك � � ��ان � � ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة «الغارديان»
ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة ق� ��د ذك � � ��رت أن القوات
ال �ع �س �ك��ري��ة ،ال �ت��ي ي�ب�ل� ُ�غ عَ��دده��ا أكثر
م ��ن  1000ج� �ن ��دي ،س��ت �ن��ش��ر لضمان
وص��ول إم ��دادات اإلغ��اث��ة ،ول��ن تشارك
ف��ي العمليات ال�ق�ت��ال�ي��ة ،ل�ك��ن سيؤذن
ل� �ه ��ا ب ��ال� �ق �ت ��ال إذا م� ��ا ت �ع ��رض ��ت هي
أو ع �م �ل �ي��ات �ه��ا اإلن �س��ان �ي��ة للتهديد.
وستعمل على تأمني املمرات البحرية
وال �ب��ري��ة داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد ،ح�س�ب�م��ا أكد
مسؤول في االتحاد األوروبي.
وأض� � ��اف� � ��ت أن ق � � � � ُ�رار إع � � � � ��داد املهمة
ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت ��ي أط� �ل ��ق ع �ل �ي �ه��ا اسم
«ق ��وة االت �ح��اد األوروب � ��ي ف��ي ليبيا»،

اتخذته حكومات ال��دول األع�ض��اء ّفي
االت�ح��اد مطلع الشهر ال�ح��ال��ي ،ووقع
دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ون م� ��ن ه � ��ذه ال� � � ��دول في
األي ��ام األخ �ي��رة وث�ي�ق��ة م��ن  61صفحة
ع ��ن م �ف �ه��وم ال �ع �م �ل �ي��ات ال� �ت ��ي تحدد
السيناريوات املختلفة للبعثة داخل
ليبيا وحولها.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن التخطيط
ل�ل�م�ه�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ج ��رى ف��ي مكتب
املمثلة العليا للسياسة الخارجية في
االت�ح��اد ،كاثرين آش�ت��ون ،فيما يعمل
م �س ��ؤول ��ون ف ��ي االت� �ح ��اد ع �ل��ى وضع
(الخطة أ) عن التعليمات العملياتية
التي من شأنها أن تحدد حجم القوة
وم �ع��دات �ه��ا وق ��واع ��د م �ش��ارك �ت �ه��ا في
العمليات القتالية.
ون �س �ب��ت «ال � �غ� ��اردي� ��ان» إل� � ُّ�ى مسؤول
ف ��ي االت � �ح� ��اد ق ��ول ��ه إن � ��ه «ات � �ف� ��ق على
العملية وص��ارت مستعدة لالنطالق،
عندما نحصل على موافقة م��ن األمم
املتحدة».
ال ��ى ذل� ��ك ،ذك� ��رت ق �ن��اة «ال �ج��زي��رة» أن
قوات القذافي قتلت بقذائفها أكثر من
 110أشخاص في جبل نفوسة.
(رويترز ،أ ف ب ،يو بي آي)

