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النجباء: على اميركا ان تدرك..تتمة
واضــاف الطرفــي، ان “العــراق يمتلــك عالقــات طيبــة مــع الجميــع وعــدوه االول هــو الكيــان 
الصهيونــي الحليــف االول الميــركا”، الفتــًا الــى ان “اميــركا تتصــرف بغطرســة وبعيــدة عــن االحتــرام، 
وبالنســبة للعــراق فينظــر الــى مــن يعمــل لصالحــه ويحتــرم مبادئــه، وبالمقابــل فــكل مــن يعمــل علــى 

االضــرار بــه فهــو عــدو”.
ــادر  ــر ق ــره غي ــب وغي ــراق، وترام ــة الع ــا يخــدم مصلح ــع بم ــع الجمي ــل م ــداد تتعام ــن ان “بغ وبي
علــى ان يقــول ان الشــعب العراقــي اصبــح فــي زاويــة خاصــة انــه يعلــم ان العراقييــن خرجــوا بفتــوى 

ــا وحــرروا ارضهــم مــن االرهــاب”. ــة العلي المرجعي
وحــذر الطرفــي مــن “كيــد اميــركا خاصــة انهــا علــى ارتبــاط وثيــق بالكيــان الصهيونــي”، مبينــًا ان 
ــم السياســية،  ــع المفاهي ــى م ــق ترامــب سياســة هوجــاء تتناف ــا عــن طري ــدار به ــي ت “السياســة الت

وهدفهــا الربــح المــادي بالدرجــة االولــى.
مــن جهتــه حــذر القيــادي البــارز فــي المجلــس األعلــى اإلســالمي العراقــي باقــر جبــر الزبيــدي، 
ــاء  ــاب” تســتهدف إحي ــف الب ــرة” تجــري “خل ــن “مؤام ــوب والوســط م ــاء، عشــائر الجن امــس األربع
مشــروع تقســيم العــراق، داعيــا اياهــم الــى االســتمرار بمطالباتهــم العادلــة مــع االنتبــاه لحجــم 

“المؤامــرة”
ــا  ــبوك”  مخاطب ــي “فيس ــل االجتماع ــع التواص ــه بموق ــى صفحت ــور عل ــي منش ــدي ف ــال الزبي وق
عشــائر الجنــوب والوســط، “نقــف معكــم .. مــع مطالبكــم العادلــة فــي المــاء الصالــح للشــرب وتوفيــر 
الطاقــة الكهربائيــة وتوظيــف ابنائكــم فــي الشــركات العاملــة علــى االراضــي العراقيــة كمــا هــو متعــارف 
عليــه فــي كل انحــاء العالــم اســتقطاب الكــوادر المحليــة وتوظيــف ابنــاء المناطــق المتضــررة نتيجــة 

االســتخراج”.
ــا اتحــدث عــن معلومــات مهمــة ان الوطــن مســتهدف  وأضــاف “لكننــي فــي الوقــت نفســه وهن
وان مؤامــرة خلــف البــاب تســتهدف احيــاء مشــروع تقســيم العــراق تبــدأ مــن صــالح الديــن حيــث 
ــن  ــى مســاحات واســعة مــن حمري ــن يســيطرون عل ــى دعــم الدواعــش الذي ــة عل ــوى خفي تعمــل ق

ــى مطيبيجــة”. ال
ــرة  ــرة الكبي ــم المؤام ــوا لحج ــات وانتبه ــتمروا بالمطالب ــول: “اس ــائر بالق ــدي العش ــب الزبي وخاط

ــا”. ــث عنه ــت المناســب للحدي ــن وســيأتي الوق ــا رأي العي ــي اراه ــط بالوطــن …انن ــي تحي الت
مــن جهتــه نفــى القيــادي فــي أئتــالف دولــة القانــون ســعد المطلبــي امــس  االربعاء,وجــود اتفــاق 
ــمية  ــادي لتس ــدر العب ــه حي ــة واليت ــوزراء المنتهي ــس ال ــي ورئي ــوري المالك ــالف ن ــم األئت ــن زعي بي

ــة”. مرشــح لحــزب الدعــوة اإلســالمية لرئاســة الحكومــة المقبل
وقــال المطلبــي خــالل تصريحــًا خــاص “لالتجــاه” إنــه مــن المبكــر جــدًا الحديــث عــن أتفــاق بيــن 

المالكــي والعبــادي لتســمية مرشــح لحــزب الدعــوة اإلســالمية لرئاســة الــوزراء المقبلــة”.
وأشــار المطلبــي إلــى أن “أصــل القضيــة حاليــًا هــي الوصــول إلــى توافقــات وتفاهمــات أساســية 

لتشــكيل الكتلــة األكبــر ومــن ثــم االتجــاه نحــو تشــكيل الحكومــة وأختيــار أعضائهــا”.
وتجــري الكتــل الفائــزة باالنتخابــات حــوارات فــي مــا بينهــا لتشــكيل الكتلــة النيابيــة األكبــر، التــي 
ــد  ــات الع ــه عملي ــذي تجــري في ــت ال ــي الوق ــة، ف ــي، تشــكيل الحكوم ــا للدســتور العراق ــى، وفق تتول
والفــرز اليــدوي، بأشــراف القضــاة المنتدبيــن للمحطــات والصناديــق االنتخابيــة، التــي وردت بحقهــا 
ــي  ــوك، بحضــور ممثل ــى الســليمانية وكرك ــة ال ــي، إضاف ــداد الدول ــي معــرض بغ ــون، ف شــكاوى وطع

ــات السياســية المعترضــة. الكيان
مــن جهتــه حــذر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني برئاســة مســعود بارزانــي امــس  االربعاء,مــن 
دخــول العمليــة السياســية فــي المحاصصــة”, فيمــا وصــف حوارتــهِ األخيــرة مــع دولــة القانــون والفتــح 

بـ”االيجابية”.
وقــال القيــادي فــي الحــزب الكــردي ماجــد شــنكالي خــالل تصريــح خــاص “لالتجــاه” إن تثبيــت 
المطالــب بتشــكيل حكومــة األغلبيــة السياســية معنــاه أقصــاء لبعــض الكتــل الشــيعية كـ”ســائرون أو 
دولــة القانــون أو قــد يكــون الفتــح” وهــذه األطــراف ترفــض االقصــاء السياســي “, ويضيــف قائــاًل : أذا 
جــرى تنفيــذ هــذه المطالــب ســيكون اقصــاء لطــرف معيــن او الرجــوع إلــى الحكومــة التوافقيــة وهــذا 

ســيدخل العمليــة السياســية فــي المحاصصــة وفقــًا لقولــه”.
ــح برئاســة هــادي العامــري  ــف الفت ــى أن”الحــوارات السياســية مــع تحال فيمــا أشــار شــنكالي إل
وأئتــالف دولــة القانــون برئاســة نــوري المالكــي التــي جــرت خــالل األيــام الماضيــة فــي أربيــل أيجابيــة 

وستســاهم بتشــكيل الكتلــة النيابيــة األكبــر لتشــكيل الحكومــة الجديــدة”.

حماس: عقوبات نتنياهو..تتمة
وتابــع »انــه ال ينبغــي ان تبقــى اي دولــة متفرجــة تجــاه االعمــال الصهيونيــة الشــنيعة ضــد 
الفلســطينيين ، وإذا لــزم األمــر فــإن باكســتان كقــوة إقليميــة مســتعدة إلطــالق 3000 صــاروخ علــى تــل 

ــاه الفلســطينيين«. ــر )إســرائيل( سياســتها تج ــم تغي ــب إذا ل أبي
وأشــار الــى »أن الكيــان )االســرائيلي( فقــد بالفعــل قوتــه فــي المنطقــة وان تلويــح باكســتان 

بإطــالق اكثــر مــن 3000 صــاروخ بمثابــة تهديــد قــوي ألعدائهــا مــن الصهاينــة وغيرهــم«.

واليتي في مهمة استراتيجية..تتمة
ووصــل مستشــار قائــد الثــورة االســالمية فــي الشــؤون الدوليــة الدكتــور علــي اكبــر واليتــي أمــس 
االربعــاء الــى العاصمــة الروســية موســكو علــى رأس رفيــع المســتوى؛ ومــن المقــرر ان يلتقــي خــالل 

هــذه الزيــارة الرئيــس الروســي »فالديميــر بوتيــن«، الــى جانــب كبــار المســؤولين فــي هــذا البلــد.
وســيلقي واليتــي فــي زيارتــه الــى روســيا، التــي تســتغرق ثالثــة ايــام، كلمــة فــي نــادي 'فالــداي' 

كمــا ســيجتمع مــع عــدد مــن الــوزراء الــروس وفقــا لجــدول اعمــال الزيــارة.

انصار الله: الضربة الصاروخية..تتمة
مــن جانبهــا ذكــرت وكالــة »رويتــرز« فــي تقريــر، ان التحالــف  الســعودي لــم يصــل الــى اي مــن 

اهدافــه فــي مينــاء الحديــدة وواجــه فشــاًل كبيــراً.
ــف  ــة: ان التحال ــة، قائل ــدة  اليمني ــاء الحدي ــي مين ــة ف ــى التحــوالت الميداني ــة ال ــت الوكال وتطرق
الســعودي االماراتــي لــم يحصــل علــى اي مكســب ملمــوس مــن هجومــه علــى مينــاء الحديــدة 
اليمنيــة. فقــد ســعى التحالــف مــن خــالل  اخــراج قــوات الحوثــي )انصــار اهلل( مــن مينــاء الحديــدة، ان 
يمتلــك آليــات ضغــط فــي مفاوضــات الســالم باالمــم المتحــدة ضــد الحوثييــن، اال انهــم افتقــدوا لــكل 
اجنــدات التفــاوض. وحســب مــا اعلنتــه مصــادر يمنيــة، فــان التحالــف العربــي بزعامــة الســعودية فــي 

جبهــة  الحديــدة قــد حوصــر مــن ســتة محــاور وال يوجــد خــط رجعــة لينســحب.
ففــي الثانــي عشــر مــن يونيــو شــرع التحالــف الســعودي االماراتــي باكبــر هجمــة عســكرية خــالل 

ثــالث ســنوات مــن حربــه علــى اليمــن فــي منطقــة الحديــدة، اال ان هــذه الهجمــة لــم تفلــح بشــيء.
هــذا ورغــم التعتيــم الــذي تمارســه وســائل إعــالم قــوى العــدوان علــى اليمــن، تظهــر التســريبات 
المتداولــة عبــر مواقــع التواصــل اإلجتماعــي حجــم الخســائر البشــرية والعســكرية التــي تُمنــى بهــا 

القــوات الســعودية واإلماراتيــة فــي المحافظــات اليمنيــة.
وفــي هــذا الســياق، تحــدث رجــل الديــن الســعودي ســليمان الطريفــي عــن مصــرع حوالــي 260 
عســكري اماراتــي بينهــم ضبــاط كبــار الــى جانــب الخســائر الكبيــرة التــي لحقــت بعتــاد قواتهــا حتــى 

اآلن فــي الحــرب علــى اليمــن.
وفــي تغريــدة لــه عبــر حســابه علــى »تويتــر«، قــال الطريفــي إنــه زار مؤخــرًا مــع مجموعــة مــن 
الضيــوف نُصبًــا يســمى واحــة الكرامــة فــي ابــو ظبــي خُصّــص للعســكريين االماراتييــن الــذي قتلــوا 
فــي الحــرب علــى اليمــن، مشــيرًا الــى أنهــم ناهــزوا المئتيــن والســتين أثنــاء الزيــارة، وذلــك اســتنادًا 

علــى مــا يبــدو الــى الئحــة االســماء الموجــودة فــي هــذا النصــب.
وتتكتــم الســلطات االماراتيــة علــى العــدد الحقيقــي لقتالهــا فــي اليمــن، وتقــوم وســائل اعالمهــا 
ــل  ــدم تفاصي ــي اليمــن دون أن تق ــي ف ــل أي عســكري امارات ــة عــن مقت ــار مقتضب ــا بنشــر أخب تباعً

كافيــة عــن زمــان ومــكان وكيفيــة مصرعهــم.
مــن جهــة اخــرى اكــدت تقاريــر وســائل االعــالم اليمنيــة والعربيــة، ان خطــاب االميــن لحــزب اهلل 
لبنــان الســيد حســن نصــر اهلل حــول اليمــن ادى الــى توجــه آالف االشــخاص الــى ســاحات الحــرب 

لمقاتلــة المعتديــن فــي جبهــات الحديــدة.
فقــد اعلــن الســيد نصــر اهلل فــي خطابــه بتاريــخ 29 حزيــران 2018 للمجاهديــن اليمنييــن، قائــال: 

»ياليتنــي اســتطيع ان اكــون مقاتــال مــن مقاتليكــم تحــت رايــة قائدكــم الشــجاع«. فقــد نقلــت مصــادر 
عســكرية يمنيــة متعــددة ان خطــاب  الســيد حســن نصــر اهلل حــول حــرب الســاحل الغربــي اليمنــي 
تســبب فــي تطــوع آالف الشــباب مــن القبائــل  اليمنيــة للدفــاع عــن ســيادة بلدهــم واســتقالله 
وتوجهــوا الــى محافظــة الحديــدة. وحســب المصــادر فــان قيــادة الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة 

قــد ارســلت المقاتليــن االضافييــن الــى جبهــات اخــرى.
وتقــول المصــادر: ان صــوت خطــاب الســيد حســن نصــر اهلل أطلــق مــن المكبــرات فــي الراديوهــات 
ــة وســام  ــداء بمثاب ــذا الن ــي. فه ــي محافظــات الشــمال اليمن ــي ف ــوت االهال ــة والســيارات وبي المحلي

شــجاعة واكرومــة لســيد المقاومــة وبطــل حــرب الـــ 33 يومــا ضــد الكيــان الصهيونــي.
 عدوانيــًا، استشــهد عشــرة مدنييــن واصيــب آخــرون فــي سلســلة غــارات شــنها طيــران العــداون 
الســعودي علــى مناطــق متفرقــة فــي اليمــن فيمــا امــر الملــك الســعودي بإعفــاء الجنــود المنتشــرين 

فــي اليمــن مــن العقوبــات العســكرية والمســلكية الصــادرة بحقهــم.
ــق  ــي تحقي ــى عجــزه ف ــزل ردا عل ــن الع ــدوان الســعودي باســتهداف اليمنيي ــدة للع مجــزرة جدي
ــة عشــرات الشــهداء والجرحــى فــي سلســلة غــارات شــنها  اي انجــاز علــى ارض الميــدان، والحصيل
طيــران العــدوان علــى مدينــة زبيــد بمحافظــة الحديــدة ومناطــق ســكنية فــي العقيــق ورازح فــي صعــدة 

شــمال البــالد.
هــذا ووزع اإلعــالم الحربــي مشــاهد لعمليــة عســكرية واســعة نفذتهــا القــوات اليمنيــة فــي مديريــة 

القبيطــة بمحافظــة لحــج انتهــت بتحريــر عــدد مــن المواقــع وتأمينهــا.
ــة  ــى تب ــدأت مــن الليــل حيــث تــم الســيطرة عل ــة العســكرية التــي ب وأظهــرت المشــاهد العملي
المربــاح والمركــوزة وموقــع الخــزان بغطــاء مدفعــي مــا ارغــم المرتزقــة علــى الهــروب وتاركيــن وراءهــم 

أســلحتهم وعتادهــم.
ــة  ــل راس وقف ــة جب ــل مديري ــدة حيــث االشــتباكات مســتمرة نظمــت قبائ وفــي محافظــة الحدي
حاشــدة لرفــد جبهــة الســاحل الغربــي ومواجهــة العــدوان. المشــاركون فــي الوقفــة اكــدوا وقوفهــم صفــا 
واحــدا مــع أحــرار الشــعب اليمنــي للتصــدي لقــوى العــدوان ومرتزقتــه الذيــن اصبحــوا أداة فــي خدمــة 

المشــاريع االســتعمارية متوعديــن اياهــم بتحويــل الســاحل الغربــي الــى مقبــرة للمعتديــن.
ــا اشــتباكات مســلحة فــي  ــة، اعقبه ــة عــن ســماع دوي انفجــارات قوي ــادت مصــادر محلي هــذا وأف

مدينــة عــدن.
وأوضــح مصــدر عســكري لصحيفتنــا، عــن دوي انفجــارات قويــة هــزت مدينــة كريتــر، اعقبتهــا 

اشــتباكات باألســلحة المتوســطة فــي محيــط قصــر معاشــيق ” مقــر” هــادي وحكومتــه.
وبحســب مواقــع إعالميــة جنوبيــة أن مــن بيــن تلــك األســلحة اصــوات مضــادات طيــران المتمركزة 

فــي تبــة قصــر معاشــق، مقــر إقامــة الرئيــس المســتقيل هــادي وحكومته.
إال أن بعــض المصــادر ترجــح أن تكــون طائــرة بــدون طيــار تابعــة لســالح الجــو المســير للجيــش 

اليمنــي قــد اســتهدفت قصــر معاشــيق ” هــادي” وحكومتــه فــي عــدن.
وضبطــت األجهــزة األمنيــة بمحافظــة ذمــار اليمنيــة 19 عنصــرا مــن المغــرر بهــم الذيــن كانــوا قــد 

التحقــوا بصفــوف العــدوان.
وذكــر أمــن المحافظــة أن مــن ألقــي القبــض عليهــم ينتمــون إلــى محافظــات مختلفــة، وان 
ــاق. ــه لاللتح ــي طريق ــر كان ال زال ف ــض األخ ــدوان والبع ــكرات الع ــق بمعس ــد التح ــم كان ق بعضه
وقــد صــرح المغــرر بهــم ممــن قاتلــوا فــي صفــوف الغــزاة والمرتزقــة، بأنهــم وقعــوا ضحيــة للخديعــة 
والوهــم، وقــد تركــوا معســكرات المرتزقــة بعــد ان اتضــح لهــم ان مــن يســمون انفســهم بالشــرعية و 
كذلــك مــن يدعــون انهــم اتــوا لتحريــر اليمــن، إنمــا جــاءوا الــى اليمــن لنهــب ثرواتهــا واحتــالل اراضيهــا 

ونشــر الفوضــى وتدميــر مقدراتهــا عبــر مرتزقتهــم مــن الداخــل والخــارج.

اسالم آباد.. اجتماع أمني..تتمة
واكــد مســؤولو االمــن واالســتخبارات الكبــار المشــاركون فــي االجتمــاع ضــرورة المزيــد مــن 
المشــاركة الفاعلــة للقــوى االقليميــة فــي اطــار الجهــود الراميــة الــى حــل وتســوية القضيــة االفغانيــة.

اليوم.. تظاهرات حاشدة في..تتمة
ــة  ــًا فــي العاصمــة البريطاني ــذي يرقــد فيــه ســماحته حالي ــر فــي المستشــفى ال ــوب متوف  المطل

لنــدن”.
ــاج  ــر وظــروف ســماحة الشــيخ تحت ــه أن عم ــق مع ــص والفري ــر االستشــاري المخت واضــاف: ذك
باإلضافــة الــى االستشــاري المختــص إلــى ثالثــة استشــاريين فــي تخصصــات متعــددة إلجــراء 

العمليــة المطلوبــة.
ــدن  ــى لن ــن ال ــي الشــيخ عيســى قاســم عصــر االثني ــي والدين ــن الوطن ــز البحري ــادر رم ــد غ وق
ــه الصحــي  ــور وضع ــد تده ــارزدن royal marsden بع ــال م ــي مستشــفى روي ــالج ف الســتكمال الع

ــن. ــر مــن عامي ــدراز ألكث ــه بال ــي منزل ــه ف ــروض علي نتيجــة الحصــار المف
ــة يتواجــد فــي المستشــفى اللندنــي،  ــة الخليفي ــأن طاقمــا مــن األجهــزة األمني ــت مصــادر ب ونقل
ويراقــب التحــركات واالتصــاالت التــي يجريهــا الشــيخ عيســى قاســم، حيــث مــن المقــرر أن يســتكمل 

فتــرة الفحــص الطبــي لحيــن إجــراء عمليــة مقــررة ليُســمح لــه بعدهــا باســتقبال الــزوار. 
هــذا ودعــا ائتــالف شــباب ثــورة 14 فبرايــر وحركــة شــباب الــدراز الجماهيــر الشــعبية فــي البحريــن 
للمشــاركة الحاشــدة فــي التظاهــرة الســلمية “عاهدنــاك بالــدم” وفــاء لرمــز البحريــن الوطنــي والدينــي 

آيــة اهلل الشــيخ عيســي قاســم وتجديــدًا للعهــد لــه بالثبــات ورفــض “المســاومة” علــى المطالــب.
وقالــت حركــة شــباب الــدراز إن التظاهــرة تنطلــق مــن حــي الديــرة فــي الــدراز اليــوم الخميــس 

عنــد الســاعة 8 مســاًء.
وكانــت حركــة شــباب الــدراز قــد أصــدرت بيانــًا قالــت فيــه إن دراز القائــد ال يركعهــا ظلــم الســلطة 
ــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم  ــد آي ــودة األب القائ ــي بع ــا الحقيق ــا وفرجه ــا وانتصاره ــة وفتكه الخليفي
ــه أن  ــره انفراجــة علي ــدراز ويعتب ــة ال ــة الحصــار عــن منطق ــرح بإزال ــى أن مــن يف منتصــراً، مشــيرًة ال

يراجــع حســاباته.
وأضــاف البيــان: ال لرفــع اليــد عــن المطالــب العادلــة، وإنــا علــى خــط ووصيــة قائدنــا الشــيخ عيســى 
قاســم باقــون مابقــي الدهــر حتــى دحــر الغــزاة الخليفيين..أمننــا مــن أمــن رمــز عزتنــا وفخرنــا آيــة اهلل 

قاســم وال عــزة وال أمــان وال عــدل إال بــه وعلــى نهجــه؛ وليخســأ الخليفيــون وأذنابهــم اللعنــاء.
هــذا وأكــدت الحركــة أن كل األســاليب التــي اعتمدهــا النظــام البحرينــي مــن لغــة القتــل الدمويــة 

والســجن والحصــار الــذي امتــد ألكثــر مــن عاميــن لــن تثنيهــم عــن قيــادة الفقيــه آيــة اهلل قاســم.
وتابــع البيــان “مســتمرون علــى نهــج القائــد آيــة اهلل قاســم وال تراجــع وان كلــف األمــر المزيــد مــن 

التضحيات”.
مــن جانبــه نشــر موقــع “فايــس” البريطانــي تحقيقــا كشــف فيــه أن لنــدن تمــوّل برنامجــا ســريا 
ــل  ــن قب ــج م ــى البرنام ــم تبن ــد ت ــن، وق ــاون خاصــة البحري ــس التع ــة دول مجل ــم أنظم ــا لدع موجه

مجلــس األمــن القومــي البريطانــي.
واوضــح الموقــع البريطانــي فــي تقريــر خــاص نشــره مؤخــرًا بــأن بريطانيــا متورطــة فــي “خطــة 
مســاعدة أمنيــة مثيــرة للجــدل لدعــم النظــام االســتبدادي فــي البحريــن، وأشــار إلــى أن لنــدن 
تســتخدم وعــاء ســريا مــن المــال لتقديــم برامــج ســرية فــي البحريــن، ويمكــن أن تكلــف خطــة الدعــم 
البريطانيــة أكثــر مــن مليــون جنيــه اســترليني، وهــو جــزء مــن صنــدوق النشــاط المتكامــل الجديــد، 

الــذي أقــره مجلــس األمــن القومــي التابــع لمكتــب مجلــس الــوزراء البريطانــي.
ــاط  ــب ضب ــن الشــماليين بتدري ــاط الشــرطة والســجناء اإليرلنديي ــام ضب ــى قي ــر ال وأشــار التقري
مــن البحريــن لقمــع معارضــي الســلطة الحاكمــة وســبل تعذيــب المعتقليــن، وذلــك فــي إطــار مخطــط 

يمولــه دافعــو الضرائــب فــي بريطانيــا.
ــة  ــن للديقمراطي ــد البحري ــي معه ــي الســيد أحمــد الوداعــي، المســؤول ف ــر الناشــط الحقوق وعب
والحقــوق، عــن القلــق البالــغ مــن تشــديد الســرية حــول العالقــات بيــن المملكــة المتحــدة والبحريــن، 

وقــال هــذا يُظهــر المــدى المــروع الــذي ســتفعله الحكومــة لتجنــب الشــفافية.
وأضــاف أنــا منزعــج مــن طبيعــة البرنامــج الحالــي وإخفائــه عــن الجمهــور والبرلمــان. هــذا 

المســتوى مــن الســرية هــو فقــط إلرضــاء أحــد أكثــر األنظمــة قمعيــًة فــي العالــم.
وفــي ذات االطــار تواصــل العصابــة الخليفيّــة فــي ســجن النســاء بالبحريــن مضايقاتهــا االنتقاميّــة 
ضــد الحرائــر المعتقــالت، وأفــادت معلومــات خاصــة إلــى لجــوء إدارة السّــجن النســائي فــي مدينــة 

ــة  ــن الســجينة الجنائي ــالت السياســيّات، ومنه ــن المعتق ــة بي ــى زرْع عناصــر مخابراتيّ عيســى ال
المدعــوّة أحــالم عبــداهلل بغــرض تقصّــي أوضــاع المعتقــالت ومعرفــة مــا يــدور بينهــن لفبركــة قضايــا 
ــة توريــط المعتقــالت بهــا وتلفيــق  ضدهــن، بمــا فــي ذلــك زرْع مــواد مخــدّرة فــي الســجن ومحاول
االتهامــات ضدهــن، وبتخطيــط انتقامــي مــن إدارة الســجن، وعلــى رأســها الجــاّلدة مريــم البرودلــي- 

حســب بيــان لتيــار الوفــاء االســالمي .
وقــد نّفــذت قــواتُ المرتزقــة النســائية فــي األيــام األخيــرة حمــالت تفتيــش مهينــة علــى غــرف 
الحرائــر المعتقــالت فــي ســياق هــذا المخطــط الكيــدي، وتــمّ خــالل ذلــك مصــادرة المصحــف والكتــب 
ــة  ــر وبقي ــى مصــادرة مالبــس الحرائ ــع هــذه الحمــالت لتصــل إل ــا يُخشــى أن تتوسّ ــة، كم واألدعي

المســتلزمات الشــخصية الخاصــة بهــنّ.

العمامة الصابرة تهزم قصر..تتمة
وقتهــا. وكأي رســالة تصــدر مــن الطاغــوت فهــي تحمــل طابــع التهديــد والوعيــد، وعلــى مــنْ يقــرأ 
الرســالة أن يحــدّد نمــط اســتجابته، إمــا قبــوال أو رفضــا. الجماهيــر والعلمــاء وقتهــا أجــادوا قــراءة 
ــات االســتنكار  ــن وبيان ــدام المتظاهري ــد تحــت أق ــيَ التهدي الرســالة بوعــي، فاســتمرّ النضــال ورُمِ
الرافضــة لسياســات هندرســون واألجهــزة األمنيــة. اســتمر هندرســون فــي ســلوكه، فعَمِــد فــي 1986 
لتصفيــة الشــهيد الخالــد الســيد أحمــد الغريفــي فــي رســالةٍ أخــرى أشــد وضوحــا، وهــي أن النظــام 
ــى أي مناهــض لسياســته. وظــنّ هندرســون  ــى أن يصــل إل ــادر عل ــال الخفــي، وق ــى االغتي ــادر عل ق
ــة الحاكمــة أن رســالتهم ســيكون لهــا كبيــر األثــر، ومــرة أخــرى يفشــل النظــام فــي محاصــرة  والعائل

ــا. ــة أو وأد نضاله العمام
النظام.. األهبل

راهــنَ النظــام وقتهــا علــى وجــود خــط علمائــي مــواٍز وإْن لــم يكــن مواليــا، لكنــه غيــر مناهــض. 
وظــنّ أن هــذا الخــط ســيملك الســاحة وتوجهاتهــا. مــا لــم يدركــه النظــام وجهــاز أمــن الدولــة وقتهــا أن 
شــرارة المقاومــة ال يمكنهــا إال أن تبقــى مشــتعلة متوّقــدة، وأن يــد الغــدر ترتــدُّ علــى صاحبهــا، فأفــاق 
ــرة ومجاهــدة ال يمكــن  ــة صاب ــاداتٌ علمائي ــه، فظهــرت قي ــا كان يخشــاه ويخــاف من ــى م النظــامُ عل

ترويضهــا أو حتــى مغازلتهــا سياســيا.
ــة  ــة العمام ــرا مــن مقاوم ــا ســجاًل كبي ــي طياته ــي 1994 تحمــل ف ــت االنتفاضــة الدســتورية ف كان
وصمودهــا وإخالصهــا المنقطــع النظيــر، وتبيّــن للنظــام أن أســلوب القتــل والمباشــرة فــي التنكيــل غيــر 

مجــدٍ فــي ثنــي العمامــة عــن نضالهــا وحمايتهــا للشــعب والمجاهــرة بمطالبــه.
اقتضــى الحــال مــع مجــيء حمــد عيســى لســدة الحكــم فــي 1999 أن يضيــف لســجاّلت الفشــل 
أســلوبا جديــدا ظــنّ أنــه أســلوب فعــال ومجــد، وهــو أســلوبُ المهادنــةِ والمخادعــة مســتعينًا فــي ذلــك 
ــة فــي  ــة واإلداري ــه المالي ــة قدرات ــات السياســية، ووّظــف كاف ــة فــي الخــداع واإلنقالب ــراتٍ عالمي بخب
الحصــول علــى إســتراتيجيةٍ محكمــة للنيــل مــن العمامــة واالنتقــام منهــا، وتحقيــق حلــم أجــداده الــذي 
لــم يتحقــق، وكأنــه يريــد أن يعيــد محفــل الطاغيــة يزيــد عندمــا قتــل اإلمــام الحســين فــي كربــالء 

وأنشــد شــعره المشــئوم “ليــت أشــياخي ببــدر حضــروا”.
ــر أن االســتبداد والخــداع رغــم أثرهمــا المباشــر لكنهمــا يمثــالن  ــخ يظه ــإّن التاري ــع؛ ف ــي الواق ف
نقطــة ضعــف األنظمــة المســتبدة، وأن الــذي يحــدث دائمــا هــو النهايــة المأســاوية للمســتبد وانتصــار 
ــا أملهــم  ــرون فيه ــادةٍ ي ــة النــاس بقي ــزع عالق ــة أن ين ــو بعــد حيــن. فــال يمكــن للطاغي ــة، ول الضحي
وخالصهــم، وال يمكــن للطاغيــة أن يُجبــر النــاس علــى التخلــي عــن مناصــرة مــنْ يــرون فيــه مثــااًل 
للصمــود والمقاومــة، ومهمــا فعــل الطاغيــة مــن فــرض اإلكــراه والســجن أو الحصــار واإلقامــة الجبريــة أو 

النفــي للقيــادات العلمائيــة فلــن يــرى ســوى الســراب.
ســيكون النظــام مخطئــًا فــي تقديراتــه إْن هــو راهــن علــى االســتثمار فــي مواطــن الخــالف فــي 
الــرأي والتقديــر بيــن العلمــاء، بــل ســيكون “أهْبــال” كعادتــه، إْن هــو حــاول الظهــور بمظهــر المحــب 
ــر  ــد عيســى ألْن يظه ــي ســعى حم ــر ف ــا ظه ــذا م ــدة، وه ــرة ومجاه ــة صاب ــادات علمائي ــي لقي والراع
ــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد  ــح لمــدة ســنة آلي ــر بإصــدار جــواز صال ــع وأْن يأم ــر الحمــل الودي بمظه
قاســم، أو أن يتكّفــل بمصاريــف عالجــه فــي الخــارج. اعتقــد حمــد عيســى أن العالــم ربمــا نســي أن 
الشــيخ عيســى قاســم هــو ضحيــة حصــار قمعــي ُفــرض عليــه وعلــى كل أبنــاء الشــعب انطالقــا مــن 

عقليــة انتقاميــة همجيــة.
ــى وإْن  ــراف بالهزيمــة، حت ــه االعت ــات علي ــرة، وب ــة الصاب ــه ضــد العمام ــد خســر النظــام معركت لق

ــا بغــالف المنتصــر. غّلفه
* البحرين اليوم

الرئيس بري: عقبات تأليف..تتمة
ــدي.  ــدٍم ِج ــنُ حصــوَل تق ــها، وأالَّ شــيَء يبيِّ ــزاُل هــيَ نفسُ ــاتِ ال ت ــأنَّ العَقب ــدَ ب ــدَ المؤكَّ  أكَّ
وأضــافَ أنــهُ تمهّــَل قبــَل رحلتــهِ الســياحيةِ األخيــرةِ فــي توجيــهِ الدعــوةِ إلــى عقــدِ جلســةٍ 
ــل ولــم  ــهُ يتحقــقُ أيُ تقــدٍّم فــي الملــفِ الحكومــي، لكــنَ ذلــكَ لــم يحصُ النتخــاِب اللجــان، علَّ

ــك. ــن ذل ــرَ م ــد أســتطيعُ االنتظــارَ أكث أعُ
مــن جانبــه قــال عضــو كتلــة التنميــة والتحريــر النائــب علــى بــزي مــن عيــن التينــة “مــر شــهران 
علــى اإلنتخابــات النيابيــة واكثــر مــن شــهر ونصــف علــى تكليــف رئيــس الحكومــة ودولــة الرئيــس 
ــه حــدد الرئيــس بــري جلســة فــي  ــاء علي ــة وبن ــة لجلســة انتخــاب اللجــان النيابي بــري أعطــى مهل
17 الحالــي النتخــاب اللجان.وكذلــك إذا لــم يحصــل أي تطــور فــي ملــف الحكومــة ربمــا يدعــو الــى 

جلســة تشــاور حــول هــذا األمــر.

موقع وااله: تغيير حزب الله..تتمة
اآلالف من عناصره من سوريا ويحاول تحدي »اسرائيل«.

واشــار الموقــع الــى أن لقــاء الجنــرال جوزيــف دنفــورد بقائــد الجيــش اللبنانــي الجنــرال جوزيــف 
عــون تــم قبــل يوميــن مــن لقــاء أيزنكــوت. وقــد ناقــش دنفــورد وعــون التحديــات األمنيــة اإلقليميــة 

بمــا فيهــا مكافحــة اإلرهــاب.
وشــدد الــى أنهــم فــي المؤسســة األمنيــة العســكرية اإلســرائيلية لــم يرغبــوا بالتطــرق الــى 
ــوا كجهــة وســيطة  الحديــث بيــن أيزنكــوت ودانفــورد وكذلــك الــى مســألة هــل أن األميركييــن عمل
ــة  ــي المؤسســة األمني ــات ف ــك جه ــع ذل ــان. م ــن »إســرائيل« ولبن ــد واضحــة بي ــل رســائل تهدي لنق
ــرًا رســائل حــادة ومحــذرة للبنــان بأنــه ليــس لديهــا أي نيــة  أشــارت الــى أن »إســرائيل« نقلــت أخي
للســماح بتغييــر قواعــد اللعبــة فــي ســماء لبنــان، وأن الجيــش اإلســرائيلي ســيواصل الحفــاظ علــى 

حريــة عمــل ســالح الجــو.
 كمــا أشــاروا الــى أن »اســرائيل« نقلــت الــى لبنــان رســائل مفادهــا أنــه اذا حــاول حــزب اهلل تغييــر 

الوضــع القائــم فــي المنطقــة والحــدود فــإن االنعكاســات لذلــك ســتكون خطيــرة. 
وبحســب الموقــع فــإن الخشــية فــي المؤسســة األمنيــة العســكرية االســرائيلية نابعــة مــن أنــه 
مــع انتهــاء العمليــات البريــة والجويــة األساســية لحكومــة الرئيــس األســد، فــإن حــزب اهلل قــد يحــاول 
تغييــر القواعــد انطالقــا مــن أنــه يســتفيد مــن الدعــم االيرانــي وآالف المقاتليــن بقيــادة حــرس الثــورة 
ــوريا  ــوب س ــق جن ــر المناط ــد لتحري ــس األس ــة الرئي ــار خط ــي اط ــذا ف ــوريا. وه ــي س ــالمية ف االس

و«هضبــة الجــوالن«.
وبحســب تقديــرات المؤسســة األمنيــة العســكرية االســرائيلية، فإنــه مــع انخفــاض نطــاق المعارك 
فــي ســوريا والســيطرة علــى المناطــق الحساســة، ســيعيد حــزب اهلل آالف عناصــره وقادتــه الــى 
القواعــد فــي لبنــان. وبالتــوازي مــع الشــعور بالنصــر علــى منظمــات الجهــاد العالمــي وعلــى مجموعــات 
المقاومــة والخبــرة العمالنيــة الغنيــة التــي راكمهــا فــي لبنــان، فــإن حــزب اهلل قــد يفكــر أنــه فــي وضــع 

كهــذا »اســرائيل« ســترتدع عــن تنفيــذ تصفيــات ضــد تهديــدات مختلفــة.
يمكــن التقديــر األمــر يتعلــق بمســألة وقــت حتــى يطالــب النظــام فــي ســوريا بمشــاركة جماعــات 
ــع  ــدود م ــن الح ــراب م ــيحاولون االقت ــى س ــرة وحت ــر القنيط ــى معب ــيطرة عل ــتعادة الس ــة اس المقاوم
ــة فــي عــدة نقــاط إضافيــة. كذلــك، اإليرانيــون قــد يســرعون عمليــة التمركــز فــي  فلســطين المحتل
ــة وتوســيع نطــاق  ــي المنطق ــوم باســتفزازات ف ــد يق ــذي ق ــة لحــزب اهلل، ال ــح خلفي ــح ري ســوريا ومن

ــة. ــا لسياســة تــل ابيــب المعلن االحتــكاك مــع الجيــش اإلســرائيلي. كل ذلــك، خالف


