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العالم

قضية اليوم

إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم:

السعودية تهدد بإشعال البحرين
هل يلعب آل سعود لعبة
حافة الهاوية؟ السؤال مرده
ليس إلى إفشال محادثات
اليمن وال التصعيد في
سوريا ،بل الذهاب في البحرين
نحو الفتنة الدامية .يبدو ان
نظرة آل سعود الى االوضاع
في المنطقة تاخذ منحى
مختلفا .ويبدو أن زيارة
محمد بن سلمان إلى الواليات
المتحدة لم تحمل "عقلنة"
كان يجري الحديث عنها،
بل تصعيدًا مرتبطًا الى حد
بعيد برهان سعودي على
تغييرات كبيرة في العالم
بعد االنتخابات الرئاسية في
الواليات المتحدة

نور مريم الزين
ق ـبــل اع ـت ـقــالــه ف ــي  28ك ــان ــون ّ
األول
 ،2014رأى األم ـ ــن الـ ـع ــام لجمعية
«ال ــوف ــاق» ،الـشـيــخ عـلــي سـلـمــان ،في
إح ـ ـ ــدى خ ـط ـب ــه ،أن «املـ ـ ـس ـ ــاس بــآيــة
الـلــه قــاســم سـيـغـ ّـيــر وج ــه ومستقبل
ال ـب ـحــريــن وال ـ ّش ـعــب قـ ــادر ع ـلــى قلب
املـ ـع ــادل ــة» .ت ــوق ــع س ـل ـمــان اع ـت ـقــالــه،
ّ
ـدد مــن خطبه،
وعــبــر عــن ذل ــك فــي ع ـ ٍ
ّ
ل ـ ـكـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــس ب ـ ـقـ ــاسـ ــم ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن ف ــي
حسبانه ،فهو املرجع الديني األبرز
في البالد .تجاوز النظام البحريني،
بــدفـ ٍـع سـعــودي الـخـطــوط الحمر في
يكتف بإسقاط
مواجهة املعارضة .لم
ِ
الجنسية عن آيــة الله عيسى قاسم،
بل أمره أيضًا بمغادرة البالد فورًا.

الـ ـخـ ـط ــوة ال ـت ـص ـع ـيــديــة ذات أب ـع ــاد
مـخـتـلـفــة .ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،يــريــد
ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ،ال ـحــاكــم الفعلي
للبحرين منذ احتالل قواته األراضي
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ع ـ ــام  ،2011أن ي ـســدد
ضــربــة يــراهــن على أن تـكــون قاضية
لــانـتـفــاضــة الـسـلـمـيــة ،ب ـعــد اعـتـقــال
سـ ـلـ ـم ــان ،وحـ ـ ــل "ج ـم ـي ـع ــة ال ـ ــوف ـ ــاق".
والـ ــافـ ــت أن هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ُي ـم ـع ــن فــي
إقصاء دعاة العمل السلمي ،وضامني
عــدم الــدفــع باالنتفاضة إلــى الخيار
العنفي .كما ال ُيمكن فصل ما جرى
امــس فــي املنامة عما يقوم بــه حكام
الجزيرة العربية داخل حدود اململكة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ح ـيــث ي ـق ـم ـعــون ،بقطع
الـ ـ ــرؤوسّ ،
أي اح ـت ـمــال ملـعــارضـتـهــم،
تماما كما فعلوا بداية العام الجاري،
بــإعــدام الـشــخ نمر الـنـمــر ،ثــم اعتقال
الشيخ حسن الراضي.
خ ــارجـ ـي ــا ،يـ ـ ّ
ـوجـ ــه نـ ـظ ــام آل س ـعــود
رسـ ــالـ ــة إل ـ ــى األقـ ــربـ ــن واألبـ ـع ــدي ــن،
وأولـهــم إي ــران .وهــذه الرسالة تشير
إل ــى أن ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ال يفتح
أي ب ــاب لـلـتـســويــة ف ــي أي م ـلــف من
امل ـل ـفــات املـلـتـهـبــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة .على
العكس من ذلك ،فإنه يريد التصعيد،
ولو بصبغة مذهبية خالصة .يكرر
ال ـت ـجــربــة ب ـعــد ح ــادث ــة ال ـت ــداف ــع في
ً
منى قبل نحو  9أشهر .فهي بدال من
االع ـت ــراف بالخطيئة ،والـعـمــل على
م ـعــال ـج ـت ـهــا ،أط ـل ـقــت ح ـم ـلــة ش ـعــواء
على إي ــران .وكــذلــك األم ــر فــي اليمن،
ح ـيــث ق ــرر آل س ـعــود تــدم ـيــر ال ـبــاد
عـلــى الـسـمــاح بـ ُـحـكــم م ـت ــوازن فيها،
يـ ـك ــون ف ـي ـه ــا مـ ــن ال ي ـ ــوال ـ ــون ح ـكــام
الــريــاض شــركــاء فــي الـسـلـطــة .وقبل
الـيـمــن ســوريــا ال ـتــي يــرفــض الـنـظــام
س ـيــاس ـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي أي تـ ـس ــوي ــة ّ
م ـع ـق ــول ــة ف ـي ـه ــا ،ف ـي ـم ــا ي ـف ــض ــل ه ــذا
الـنـظــام بـقــاء "داعـ ــش" مسيطرًا على
غرب العراق ،على أن ّ
يحرره خصوم
السعودية.
أبـ ــرز امل ــواق ــف املـ ـن ـ ّـددة ال ـتــي خــرجــت

السعودية ال تفتح أبواب التسوية في أي من ملفات
المنطقة (أ ف ب)

تضامنًا مع قاسم ،الذي حمل جملة
رس ــائ ــل واضـ ـح ــة ،ك ــان م ــوق ــف قــائــد
«فيلق القدس» في «الحرس الثوري
اإليــرانــي» ،الجنرال قاسم سليماني
ّ
الـ ــذي أكـ ــد أن «اإلسـ ـ ــاءة إل ــى الشيخ

سليماني :اإلساءة إلى
الشيخ قاسم ستكون بداية
النتفاضة دامية
قـ ــاسـ ــم سـ ـتـ ـك ــون بـ ــدايـ ــة الن ـت ـف ــاض ــة
دامـ ـي ــة ،ت ـقــع م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ـلــى من
ُي ّ
شرعون غطرسة ُحكام البحرين»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «الـ ـتـ ـع ــرض لـحــرمــة
ال ـش ـيــخ ُي ـش ـعــل الـ ـن ــار ف ــي الـبـحــريــن
وامل ـن ـط ـق ــة ب ــأس ــره ــا» .وفـ ــي حــديـثــه
ل ــوك ــال ــة «ي ــونـ ـي ــوز» قـ ــال سـلـيـمــانــي

ُ
آل خليفة لــن تبقي
إن «م ـمــارســات ِ
خيارًا للشعب إال املقاومة املسلحة»،
ّ
التعرض للشيخ هو «خط
باعتبار أن
أحمر لدى الشعب» .وفي لبنان ،دان
ح ــزب ال ـلــه ال ـخ ـطــوة غـيــر املـسـبــوقــة،
ودعــا «شعب البحرين الــى التعبير
الحاسم عن غضبه وسخطه بسبب
ّ
النيل من رمــزه الكبير» .وأضــاف أن
ّ
وتهورها تدفع
«السلطة بحماقتها
ال ـش ـع ــب ال ـب ـح ــري ـن ــي إلـ ـ ــى خـ ـي ــارات
صعبة ستكون عاقبتها وخيمة على
هــذا النظام الــديـكـتــاتــوري الفاسد».
أم ــا مــن ال ـع ــراق ،فــأعـلــن األم ــن الـعــام
ل ـ ــ«ع ـ ـصـ ــائـ ــب أهـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق» ،ق ـيــس
ّ
الـخــزعـلــي ،أن «الـعـصــائــب مستعدة
لدعم الشعب البحريني في مواجهة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام إذا م ـ ــا ت ـ ـعـ ــدى الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـح ـمــر» ،مـشـي ـرًا إل ــى أن «الــوســائــل
السياسية ال تكفي وحدها».
ال ـن ـظــام ال ـب ـحــري ـنــي وض ــع الـخـطــوة
امـ ـ ــس فـ ــي س ـ ـيـ ــاق «مـ ــواج ـ ـهـ ــة ك ــاف ــة
ق ـ ــوى ال ـت ـط ــرف ملــرج ـع ـيــة سـيــاسـيــة
دي ـن ـيــة خ ــارج ـي ــة» .وزارة الــداخـلـيــة
ات ـه ـمــت ق ــاس ــم ب ــ«اس ـت ـغ ــال» املـنـبــر
الــديـنــي «لـخــدمــة مـصــالــح أجنبية»،
والتشجيع على «الطائفية والعنف».
هذا اإلعالن في سياق حملة
ويندرج ّ
شــرســة شــنـهــا الـنـظــام فــي محاكمه،
وص ـح ـفــه امل ــوال ـي ــة ض ــد رجـ ــال دي ــن،
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم ع ـي ـســى ق ــاس ــم .ك ــان
مـتــوقـعــا م ــن ال ـس ـل ـطــات الـبـحــريـنـيــة
إجراء بحقه ،لكن ليس بهذا الحجم.
إذ ح ـم ـلــت األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة إش ـ ــارات
تشي بتضييق الخناق على قاسم،
ومنعه مــن إقــامــة صــاة الجمعة في
مـسـجــد اإلمـ ــام ال ـص ــادق ف ــي الـ ــدراز.
ليكون بذلك على رأس املستهدفني،
ّ
فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة مـ ـ ــن حـ ـ ــكـ ـ ــام املـ ـن ــام ــة
لحصر نشاط رجــال الدين في الفقه
والحوزة ،ومنعهم من تناول الشأن
ال ـس ـيــاســي ،وال ـتــأث ـيــر ع ـلــى ال ـح ــراك
املستمر منذ .2011
ّ
ّ
الخاصة،
ولحكام املنامة حساباتهم

وع ــوام ــل أس ـه ـمــت ف ــي إنـ ـض ــاج هــذا
القرار ،وخصوصًا بعد إعــان قاسم
«رفـضــه الـتــام لـقــرار الحكومة بمنع
ج ـمــع أمـ ـ ــوال ال ـخ ـم ــس ،واس ـت ـع ــداده
مل ــواج ـه ــة ال ـح ـك ــوم ــة» .ف ـم ــا كـ ــان مــن
السلطات إال مصادرة اموال الخمس
(ال ـت ــي ُي ـق ــال إن ـهــا بـلـغــت  50مـلـيــون
دوالر ام ـيــركــي) ،وال ـب ــدء بــاسـتــدعــاء
ع ـ ــدد مـ ــن رج ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن إل ـ ــى م ــراك ــز
التحقيق.
وح ــامل ــا ص ــدر خـبــر الـ ـق ــرار ،صــدحــت
امل ــآذن بالتكبير فــي منطقة ال ــدراز،
حيث يقطن قاسمّ .
تجمع املئات أمام
مـنــزلــه مــرتــديــن أكـفــانـهــم الـبـيـضــاء،
إعالنًا منهم عن استعدادهم للموت
دفاعًا عن رمزهم.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس
العلمائي» البحريني ،السيد مجيد
ّ
املـ ـشـ ـع ــل« ،ه ـ ـ ــذه عـ ـب ــاء ت ــي ف ـل ـت ـســلــم
لعائلتي كـفـنــا ...ال نــريــد العيش في
وطن بال آية الله قاسم».
وصـ ـ ـ ّـرح ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ع ــن كتلة
ّ
«الوفاق» النيابية ،علي األسود ،بأن
«الحكومة ارتكبت خطأ فادحًا واآلن
فرصتها لـلـتــراجــع عــن كــل ال ّـقــرارات
ال ـجــائــرة الـتــي اتـخــذتـهــا ،ظــنــا منها
أن الـشـعــب قــد تـعــب وض ـعــف وحــان
ال ــوق ــت ألن يـثـبــت ل ـهــا ع ـكــس ذل ــك».
وعــن تبعات إسقاط جنسية الشيخ
ّ
قاسم ،رأى في حديث لـ«األخبار» أن
«تصريحًا بسطرين فقط من ضحية
هــذا الـقــرار كفيل بقلب املــوازيــن ،وال
أحــد يعلم مــا قــد يـحــدث فـ ّـي الـشــارع
البحريني وقتها» .وأكــد أنــه «لدينا
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـن ــا ونـ ـفـ ـه ــم ال ـس ـق ــف
املسموح به في البحرين وكل العالم
ي ـعــرف أن ه ــذا ال ـح ــراك لـيــس حــراكــا
مـتـفـلـتــا ،إن ـمــا هــو ح ــراك مـنـظــم ألنــه
ي ـن ـب ــع مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس الـ ــذيـ ــن ت ـم ــرس ــوا
ف ــي م ـي ــادي ــن الـسـلـمـيــة وم ــا زادت ـه ــم
املطالبات والتحركات التي لــم تكن
ّ
ول ـيــدة ال ـيــوم وال ـبــارحــة إل صـمــودا
وإرادة».

العراق

ّ
ّ
تقدم شمالي الشرقاط ...والعبادي يؤكد أنه «ال غنى عن الحشد»
تمكنت ال ـق ــوات األمـنـيــة مــن تحرير
الـ ـق ــرى وامل ـن ــاط ــق ال ـتــاب ـعــة لـنــاحـيــة
القيارة شمالي قضاء الشرقاط من
سـيـطــرة تنظيم «داع ـ ــش» ،فــي وقــت
أكـ ـ ــد فـ ـي ــه رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـي ــدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي أن «الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي»
مؤسسة «ال غنى عنها في املعركة»،
مــن دون أن يــذكــر أي معركة .وشــدد
عـلــى «ع ــدم ال ـت ـهــاون م ــع أي تـجــاوز
أو انـتـهــاك مهما ك ــان املـسـمــى الــذي
ينتمي إليه» .وقال إن «هناك خططًا
متكاملة لتحرير ما تبقى من أراضي
ال ـعــراق الـتــي يسيطر عليها داعــش
اإلرهابي» ،مؤكدًا أن القوات العراقية
«قادرة على تحقيق النصر وتحرير
أي ــة مــدي ـنــة ،كـمــا حققته فــي تكريت
والفلوجة وباقي املناطق».
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث
ب ــاس ــم وزارة ال ــدف ــاع ن ـص ـيــر ن ــوري
إن «الـقـطـعــات األمـنـيــة املـشــاركــة في
عملية تحرير قضاء الشرقاط نفذت
ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة ،ت ـم ـك ـنــت خــالـهــا
من تحرير عــدد من القرى واملناطق
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـنــاح ـيــة الـ ـقـ ـي ــارة شـمــالــي
القضاء في محافظة صالح الدين»،
مــوض ـحــا أن «ال ـق ـط ـعــات الـعـسـكــريــة
املشاركة في العملية تضمنت الفرقة
امل ــدرع ــة ال ـتــاس ـعــة وج ـه ــاز مـكــافـحــة
اإلرهـ ــاب وط ـيــرانــي الـجـيــش وال ـقــوة
ال ـج ــوي ــة وقـ ـي ــادة عـمـلـيــاتــي نـيـنــوى

وص ــاح الــديــن ،إضــافــة إل ــى الحشد
العشائري».
وتـعــد نــاحـيــة ال ـق ـيــارة مـحـطــة مهمة
فــي الطريق لتحرير مدينة املوصل
(م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى) مـ ـ ــن امل ـ ـحـ ــور
الجنوبي ،وهي مقر القيادة لـ«والية
ـ«داعش» ،وتحتوي
دجلة» التابعة ل ّ
على آبار نفطية تمثل مصدر تمويل
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم .كـ ــذلـ ــك ،تـ ـح ــوي ال ـق ـي ــارة
عـلــى مـصـفــاة تـ ـ ّ
ـزود آل ـيــات التنظيم
بالوقود.
وك ــان ــت وزارة ال ــدف ــاع ال ـعــراق ـيــة قد
أعلنت ،السبت ،انطالق عملية تحرير
ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة ،الـ ـت ــي س ـي ـطــر عـلـيـهــا
«داعـ ـ ـ ــش» م ـن ــذ  11حـ ــزيـ ــران ،2014
فيما تشير تقديرات املصادر األمنية
واملحلية إلى وجود ما يقارب 1500
مقاتل تابعني لـ«داعش» 55 ،في املئة
منهم من املقاتلني املحليني.
ويعيش التنظيم حالة من االنكسار،
ن ـت ـي ـجــة تـ ـق ــدم ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـي ــة فــي
املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا
ع ـن ــاص ــره ،ف ـي ـمــا تـمـكـنــت الـقـطـعــات
ـدد مــن
ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــن اقـ ـتـ ـح ــام عـ ـ ـ ـ ٍ
املناطق والقرى القريبة من الفلوجة
(محافظة األنبار) ،وتدمير الخطوط
ال ــدف ــاعـ ـي ــة لـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ــش» فـ ــي مــدي ـنــة
ال ـف ـل ــوج ــة .إال أن ال ـت ـن ـظ ـيــم يـسـعــى،
في املقابل ،إلــى فتح جبهات أخــرى،
والعودة إلى مناطق محررة ،وهو ما

حصل خــال األي ــام املــاضـيــة ،عندما
حاول احتالل بلدات شمال الرمادي.
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء الـ ـ ــركـ ـ ــن إسـ ـم ــاعـ ـي ــل
املحالوي قد أعلن ،األربعاء املاضي،

يسعى «داعش» إلى
فتح جبهات والعودة إلى
مناطق محررة
ت ـط ـه ـيــر م ـن ـط ـقــة زن ـ ـكـ ــورة وق ـت ــل 40
عنصرًا من «داعش» ،شمال الرمادي،
ال ـتــي تـعــد م ــن إح ــدى ال ـب ـلــدات الـتــي
ّ
حررتها القوات العراقية ،أواخر آذار
املاضي ،قبل أن تتقدم لتحرير قضاء
هيت في نيسان.

وفــي هــذا السياق ،نقل موقع «املــدى
بـ ــرس» ع ــن غ ـس ــان ال ـع ـي ـث ــاوي ،أحــد
زعماء العشائر املشاركني في عملية
اس ـتــرجــاع زن ـك ــورة ومـنــاطــق شمال
الـ ـ ــرمـ ـ ــادي ،ق ــول ــه إن ـ ــه «مـ ـن ــذ  5أيـ ــام
والقوات األمنية تبحث عن متسللني
دخ ـل ــوا إل ــى تـلــك ال ـب ـل ــدات ،بـعــد قتل
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ـن ـه ــم» .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن
«املسلحني عبروا الفرات من منطقة
الجزيرة الرابطة بني الرمادي وهيت،
بمساعدة خــايــا نائمة فــي زنـكــورة
وال ـب ــوري ـش ــة» .ك ــذل ــك ،أع ـل ـنــت خلية
اإلعــام الحربي عن إحباط هجمات
انتحارية استهدفت القوات العراقية
في حديثة (غربي الرمادي).
في هذه األثناء ،أعلن مجلس ناحية
ع ــام ــري ــة ال ـف ـل ــوج ــة ،ت ـح ــري ــر جـمـيــع

إحباط هجمات انتحارية استهدفت القوات العراقية في حديثة (أ ف ب)

مناطق قرى زوبع (جنوبي الفلوجة)،
م ـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش»،
مشيرًا إلى أن جميع مناطق املحور
الـجـنــوبــي للفلوجة أصـبـحــت تحت
سيطرة القوات األمنية .وقــال عضو
امل ـج ـل ــس امل ـح ـل ــي ل ـن ــاح ـي ــة ع ــام ــري ــة
الفلوجة خضير الراشد إن «القوات
األمنية فجرت أربع سيارات مفخخة
ي ـق ــوده ــا انـ ـتـ ـح ــاري ــون م ــن عـنــاصــر
ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ـ ــش ،خ ـ ــال م ـحــاول ـت ـهــم
استهداف القطعات القتالية املتقدمة
فــي م ـعــارك الـتـطـهـيــر وتــدم ـيــر ثــاث
منصات إلطالق الصواريخ» ،مشيرًا
إل ــى أن «امل ـحــور الـجـنــوبــي للفلوجة
أص ـ ـبـ ــح تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة ال ـق ـط ـع ــات
ال ـق ـتــال ـيــة ب ــال ـك ــام ــل ،وه ـ ــذا سيسهم
فــي إرسـ ــال الـتـعــزيــزات وإدامـ ــة زخــم
امل ـع ــرك ــة ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـف ـل ــوج ــة ،مــع
ان ـه ـيــار داعـ ــش الـ ــذي تـكـبــد خـســائــر
فادحة بعناصره وعجالته» .ويأتي
ذلك فيما أعلن العميد يحيى رسول
تحرير الحي العسكري في الفلوجة
وق ــرب اقـتـحــام حــي املــوظـفــن .كذلك،
أفاد قائد الشرطة االتحادية ،الفريق
رائ ـ ــد ش ــاك ــر جـ ـ ــودت ،ع ــن اس ـت ـعــادة
الـ ـسـ ـيـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــاور ال ـج ـس ــر
الحديدي في مدينة الفلوجة ،وقال
إن «قطعات االتحادية دمرت خطوط
إم ـ ـ ــداد الـ ـع ــدو ف ــي األزركـ ـ ـي ـ ــة ش ـمــال
الفلوجة».

