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وا�شنطن« :القاعدة» في العراق و«داع�ش»
و«جبهة الن�صرة» منظمات �إرهابية دولية

ا�ست�شهاد فل�سطينيين بر�صا�ص االحتالل

تعم المدن الفل�سطينية
م�سيرات �إحياء الذكرى الـ 66للنكبة ّ

اس ُتشهد فلسطينيان برصاص
جيش االحتالل «اإلسرائيلي» بالقرب
من سجن عوفر العسكري قرب مدينة
رام الله خالل مسيرات عمت جميع
مدن الضفة الغربية المحتلة إحياء
للذكرى الـ 66للنكبة.
ونقل ع��ن م��ص��ادر طبية وأمنية
فلسطينية قولها إن «الشاب محمد
ع��ودة  17سنة ،استشهد بعد نقله
إلى المستشفى إثر إصابته برصاصة
في صدره أثناء مواجهات مع الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ب��ال��ق��رب م��ن سجن
عوفر ،كذلك استشهد الشاب مصعب
ن��وارة  20سنة في المستشفى بعد
إصابته برصاصة في صدره».
وع��م��ت ال��م��س��ي��رات المناهضة
لالحتالل «اإلسرائيلي» جميع مدن
ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة المحتلة إح��ي��اء
ل��ل��ذك��رى ال���ـ  66للنكبة ،إذ رف��ع
ال��م��ش��ارك��ون األع�ل�ام الفلسطينية
وال��راي��ات السوداء وردّدوا هتافات
تعبّر عن تضامنهم ودعمهم لألسرى
الذين يخوضون معركة اإلض��راب
المفتوح عن الطعام لليوم الثاني
والعشرين على التوالي.
وحمل المشاركون في المسيرات
صور أبنائهم القابعين في سجون
االحتالل ،وردّدوا شعارات وهتافات
تطالب المجتمع ال��دول��ي بسرعة
التدخل إلنقاذهم أمام ما يتعرضون
ل��ه م��ن اس��ت��ه��داف م��ن قبل سلطات
االح���ت�ل�ال ال��ت��ي ت��ه��دف م��ن خ�لال
منهجية التعامل الظالم إلى تحطيمهم
والنيل من حياتهم.
وأك��د المشاركون أن العودة إلى
الديار حق مقدس ال يسقط بالتقادم،
داعين إلى إنهاء االنقسام وتحقيق
الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات
كافة وعلى رأسها قضية الالجئين
التي تهم الشعب الفلسطيني كلّه الذي
يعاني من االنتهاكات «اإلسرائيلية»
التي تتنافى مع األعراف والمواثيق
الدولية.
وط��ال��ب ال��م��ش��ارك��ون بحماية
ال���ح���ق���وق ال���م���ش���روع���ة للشعب

أعلنت الواليات المتحدة األميركية
تصنيف تنظيم القاعدة في العراق
وتنظيم دول��ة اإلس�لام في العراق
والشام (داع��ش) وجبهة النصرة،
منظمات إرهابية دولية.
وقالت وزارة الخارجية األميركية
ف��ي بيان إنها ستضيف إل��ى هذه
ال��ق��ائ��م��ة «ع�����ددا ً م���ن المنظمات
والمجموعات األخ��رى منها الدولة
اإلسالمية ومجموعة الفرقان لإلنتاج
اإلعالمي» ،مشيرة إلى أنها «صنفت
جبهة النصرة باعتبارها منظمة
إرهابية أجنبية قائمة بذاتها».
وتشمل اآلث��ار المترتبة على هذا
التصنيف حظر تعامل المواطنين
األم��ي��رك��ي��ي��ن م��ع ه���ذه الجماعات
وتجميد كل أصولها ومصالحها التي
تخضع للصالحيات األميركية.
وأوضحت ال���وزارة أنها اتخذت
ه���ذه اإلج�����راءات «ب��ال��ت��ش��اور مع
وزارت��ي العدل والخزانة» ،مشددة
على أن «ه��ذه التعديالت ال تمثل
تغييرا ً ف��ي السياسة األميركية

الفلسطيني وفي مقدمها حق العيش
بسالم وإنهاء االحتالل الذي ينتهك
األعراف الدولية واإلنسانية كافة.
وعلى رغ��م قمع ق��وات االحتالل
ل��ل��م��س��ي��رات وإص���اب���ة ال��ع��دي��د من
المشاركين باالختناقات نتيجة
القنابل الغازية ،استمرت المسيرات
المطالبة بإنهاء االحتالل وتوسيع
ال��ف��ع��ال��ي��ات الشعبية والرسمية
المناهضة ل��ل��ج��دار واالس��ت��ي��ط��ان
والمطالبة بحق العودة.
وف���ي ق��ط��اع غ���زة ش����ارك آالف
المواطنين في مهرجان مركزي أقيم
في مدينة غزة إحياء لذكرى النكبة.
وأك���د ع���دد م��ن المتحدثين من
مختلف ال��ف��ص��ائ��ل ض����رورة إن��ه��اء
االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وردا ًعلى إحياء الشعب الفلسطيني

لذكرى النكبة قامت قوات االحتالل
«اإلسرائيلي» في قرية الولجة جنوب
بيت لحم برمي المشاركين بالقنابل
الغازية ،ما أدى إلى إصابة عدد منهم
بحاالت اختناق.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح محمود العالول« :إن شعبنا في
مختلف أماكن وجوده يحيي ذكرى
النكبة ،فالشعب الفلسطيني لن
ينسى أس��راه في سجون االحتالل
ال��ذي��ن ي��خ��وض��ون معركة األم��ع��اء
الخاوية في وجه السجان ويضحون
بحريتهم م��ن أج��ل ح��ري��ة شعبهم
ووطنهم ،وال بد من تحقيق الوحدة
الوطنية لمواجهة كل التحديات».
وأك����د م��دي��ر ن����ادي األس���ي���ر في
م��دي��ن��ة سلفيت ن����زار دق����روق أن
الجهود والمستوى المميز الذي بدأ

يتعاظم م��ن قبل النخب القيادية
تعبر ع��ن م��دى ال��ت��زام ه��ذه النخب
تجاه قضية األس��رى والمعتقلين،
وأن حالة التضامن والتعاطف بات
من الضروري أن تخرج من نمطية
المسيرات واالعتصام ،لتصل إلى
ن��م��ط ال��م��ق��اوم��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة .وذل��ك
بهدف دعم األس��رى في شكل عملي
للوصول إلى الضغط الفعلي على
إدارة سلطات االحتالل «اإلسرائيلي»
وإجبارها على االنصياع لألسرى
في مطالبهم لتكون رسالة موجهة
لحكومة االحتالل بأن هذا
الشعب ل��ن ينسى أس���راه ولن
يتركهم خلف القضبان.
وتزامنا ً مع احياء ذك��رى النكبة
اعتقلت قوات االحتالل «اإلسرائيلي»
أم��س  11فلسطينيا ً م��ن مختلف

م��ح��اف��ظ��ات ال���ض���ف���ة .وان��دل��ع��ت
مواجهات في الخليل بين عشرات
الشبان وقوات االحتالل التي كثفت
من انتشارها بالتزامن مع الذكرى
 66للنكبة في منطقة باب الزاوية
وسط الخليل ومدخل مخيم العروب
شمال المحافظة.
وقالت مصادر أمنية إن اشتباكات
اندلعت بين الشبان وجنود االحتالل
في ش��ارع الشاللة وق��رب ما يسمى
حاجز الكونتينر المقام على مدخل
ش��ارع ال��ش��ه��داء ،وف��ي منطقة باب
ال���زاوي���ة م��رك��ز الخليل ال��ت��ج��اري
ومدخل مخيم العروب شمال الخليل
أطلق جنود االحتالل خاللها قنابل
ال��ص��وت وال���غ���از ال��س��ام المسيل
للدموع والرصاص المعدني المغلف
بالمطاط بكثافة.

ت��ج��اه المنظمات اإلره��اب��ي��ة فقد
صنفت الدولة اإلسالمية في العراق
والشام (داع��ش) وجبهة النصرة
ضمن المنظمات اإلرهابية المحلية
منذ أشهر ع��دة» .وأش��ارت إلى أنها
تقوم باستعراض التسميات في
شكل منتظم ووفق الحاجة مضيفة
أنها تجري تعديالت على أسماء
وتصنيفات هذه المنظمات.
وع��ل��ى صعيد م��ت��ص��ل ،فرضت
الواليات المتحدة عقوبات على اثنين
من أنصار تنظيم القاعدة في سورية
يعمالن «لصالح أو بالنيابة» عن
تنظيم القاعدة ودول��ة اإلس�لام في
العراق وبالد الشام.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن
«عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي
الجهني (الجهني) وعبدالرحمن
مصطفى القادولي (القادولي) وضعا
في خانة اإلرهابيين العالميين».
ولفتت إل��ى أن «الجهني ك��ان في
منتصف عام  2013من كبار أعضاء
تنظيم القاعدة في سورية ،والتي

شكلت للقيام بعمليات خارجية
ضد أهداف غربية والتوسط لخفض
حدة التوترات بين الدولة اإلسالمية
في العراق والشام (داعش) وجبهة
النصرة ال��ت��ي تعتبر ف��رع تنظيم
القاعدة في سورية».
وذك���رت أن «ال��ق��ادول��ي مسؤول
بارز في تنظيم الدولة اإلسالمية في
العراق والشام ،وانضم إلى القاعدة
قبل عشر سنوات وعمل في السابق
مع زعيم القاعدة السابق في العراق
أبو مصعب الزرقاوي».
وأض���اف���ت وزارة ال��خ��زان��ة أن
«االثنين يرتبطان بعمليات القاعدة
ف���ي س���وري���ة وب��ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال���ع���راق وال��ش��ام
المنبثق من القاعدة».
قال مساعد وزير الخزانة ديفيد
كوهين في بيان «نحن قلقون جدا ً
ح��ول شبكات القاعدة والمقاتلين
ونقل األموال إلى الجماعات المتطرفة
في سورية».

م�صر تبد�أ االنتخابات الرئا�سية بت�صويت الخارج

ال�سي�سي يطالب �أميركا بدعم مكافحة الإرهاب

الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين ـ القيادة العامة:
ما ي�سمى «الربيع العربي» امتداد لنكبة 1948
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة العامة أن
ما يسمى «الربيع العربي» هو امتداد لنكبة عام  ،1948إذ يجرى
استهداف المخيمات الفلسطينية في سورية خصوصا ً مخيم
اليرموك عبر أيدي وأدوات العدو الصهيوني لتهجير الفلسطينيين
خارج الجغرافيا السورية السياسية الحاضنة للمقاومة ومحاولة
سلب حق الشعب الفلسطيني المقدس بالعودة.
وأوضحت الجبهة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أمس في

ذكرى النكبة الـ  66الحتالل فلسطين ،أن محاوالت فرض واقع
سياسي جديد على الساحة الفلسطينية عبر المفاوضات العبثية
والبرنامج األميركي الصهيوني لفرض ما يسمى يهودية الدولة
هي الترجمة الفعلية ألجواء ما يسمى «الربيع العربي» الذي ظهرت
أبعاده الحقيقية عبر التآمر والحرب العالمية على سورية.
واعتبرت الجبهة في بيانها أن ذكرى احتالل فلسطين تمثل محطة
الستنهاض اإلرادة الشعبية وحافزا ً لألطراف الفلسطينية كلّها،

إلعادة النظر في البرامج السياسية والعودة إلى برنامج الحركة
الوطنية الفلسطينية النضالي وقاعدة المقاومة والكفاح المسلح.
وختمت الجبهة بيانها بتأكيد أن زوال الكيان الصهيوني ضرورة
استراتيجية وتاريخية لحرية األمة تحققها قوة وإرادة المقاومة
ونضاالت الشعب الفلسطيني وتضحياته ،مؤكدة أن التفريط
بشبر من أرض فلسطين هو خيانة لحقه التاريخي فيها ونكران
لتضحياته.

هيئة �أركان جي�ش التحرير الفل�سطيني:
النكبة ا�ستهدفت �أمتنا بتاريخها وم�ستقبلها
أكدت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني الوقوف صفا ً
واح��دا ً ضد أع��داء الوطن واألم��ة والشعب الفلسطيني الذين
يتآمرون اليوم على القضية الفلسطينية ويشنون الحرب
الكونية الالأخالقية على سورية ،مشيرة إلى أن النكبة التي
أل ّمت بالشعب العربي عام  1948استهدفت أمتنا في تاريخها
وحضارتها ومستقبلها ،والمتآمرون حينها هم أنفسهم من
يتآمرون اليوم الستهداف سورية.

وذكرت هيئة األرك��ان في بيان بذكرى نكبة فلسطين تلقت
«سانا» نسخة منه «أن إحياء هذه الذكرى السوداء في تاريخ
أمتنا يذكرنا بأكبر الجرائم التي شهدتها البشرية من خالل
احتالل أرضنا وطرد أهلنا الذين عاشوا فوقها آالف السنين
واستبدالهم بشذاذ اآلفاق من كل أصقاع األرض عبر المجازر
واإلرهاب».
وأشارت هيئة األركان إلى أن الكيان الصهيوني يص ّر يوميا ً

على ارتكاب أبشع المجازر لتحقيق سياسة التوسع والعدوان
وتشريد من بقي من شعب فلسطين ،متمسكا ً بأرضه على
رغم تعرضهم ألسوأ أنواع القتل والتنكيل والظلم واالضطهاد
والعقاب الجماعي .فضالً عن سياسة االستيطان ومصادرة
مزيد من األراضي وتنفيذ االعتقاالت العشوائية بحق عشرات
اآلالف منهم إلجبار من بقي في فلسطين على النزوح والتشرد
من جديد ،تمهيدا ً لتهويد عنصري عدواني مجرم.

رف�ضت التطبيع و�أكدت الم�صالحة و�إطالق الأ�سرى

«العليا للدفاع» في الأردن ت�ؤكد حق عودة الالجئين الفل�سطينيين
عمان  -محمد شريف الجيوسي
أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في األردن في بيان
عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا ً
وتعويضهم عن أمالكهم وما لحق به طيلة العقود الماضية باعتباره
حقا ً ال تنازل عنه أبداً.
وأعلنت اللجنة رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني ،مطالبة
بالوقف ال��ف��وري للممارسات العنصرية والتدمير والتهويد
واالستيطان وسحب الهويات المقدسية وبناء الجدار والحفريات
من قبل الكيان الصهيوني بحق مدينة القدس بما فيها المسجد
األقصى والمقدسات المسيحية ،ودعت إلى تعزيز صمود الشعب
واستعادة وحدته الوطنية على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية
وفي مقدمها حق العودة إلى فلسطين التاريخية ،ووقف المفاوضات

المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيوني ،مطالبة بإطالق
سراح األسرى الفلسطينيين وتعزيز المقاومة الشعبية ،وتكثيف
العمل على محاسبة ومقاضاة الكيان الصهيوني ومرتكبي جرائم
الحرب الصهاينة ،والجرائم ضد اإلنسانية وذلك عبر مواصلة التقدم
بشكاوى للقضاء الدولي.
وذ ّكرت اللجنة بضرورة:
1ـ وقف المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مع
الكيان الصهيوني.
 2ـ إط�لاق س��راح المعتقلين السياسيين كافة ف��ي الضفة
الغربية وقطاع غزة ووقف حمالت التحريض والتشهير والمناكفات
اإلعالمية.
 3ـ دعم المقاومة الشعبية وتعزيزها بأشكالها كافة داخل
فلسطين وخارجها.

بوتفليقة يقترح تحديد
مدة والية الرئي�س في الد�ستور المقبل بواليتين
أك��د مصدر حكومي ج��زائ��ري أن الرئيس عبدالعزيز
بوتفليقة اق��ت��رح تحديد والي���ة ال��رئ��ي��س ف��ي اإلص�لاح
الدستوري المقبل في عهدتين وتوسيع صالحيات رئيس
الوزراء.
وك��ان بوتفليقة أعلن أن ال��م��ش��اورات السياسية لـ
«مراجعة توافقية للدستور» ستبدأ في حزيران ،على
أس��اس وثيقة أنجزتها مجموعة خبراء العام الماضي،
وفق وكالة األنباء الجزائرية .وقال خالل اجتماع لمجلس
الوزراء «في منتصف أيار سيتم إرسال مقترحات مجموعة
الخبراء إلى األحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ،ثم
ستتم دعوة األطراف إلى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع

حزيران المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما
اقتراحاتها البديلة القتراحات اللجنة التي يكون لها ما
يكفي من الوقت لدراستها».
وكان بوتفليقة شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين
لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في  7نيسان
 2013قبل عشرين يوما ً من إصابته بجلطة دماغية ونقله
للعالج في فرنسا مدة ثالثة أشهر.
وعدل بوتفليقة الدستور مرتين ،األولى في  2002من
أج��ل جعل األمازيغية لغة وطنية والثانية في 2008
بإلغاء تحديد ال��والي��ات الرئاسية باثنتين ليتمكن من
الترشح لوالية ثالثة في .2009

 4ـ الوقوف بحزم أمام محاوالت شطب األن��روا كهيئة دولية
مكلفة بتوفير المساعدة اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين ،وتنظيم
العمل الرسمي الشعبي والمؤسساتي بما يكفل وقف سياسية
تقليص الخدمات المقدمة ،هذه السياسة الناشئة أصالً عن تنصل
الدول من التزاماتها حيال الالجئين واألنروا.
5ـ تكثيف العمل على محاسبة ومقاضاة الكيان الصهيوني
ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،وذلك عبر مواصلة
التقدم بشكاوى للقضاء الدولي.
 6ـ وقف وإدان��ة ونبذ جميع أشكال التطبيع والمؤسسات أو
األشخاص المتورطين في أنشطة كهذه ،س��واء كانت تتم داخل
فلسطين أو خارجها.
 7ـ االلتزام الصارم بنتائج المجلس المركزي األخير واتفاق
المصالحة ووضع النتائج قيد التنفيذ العملي فورا ً ومن دون تأخير.

خالل التصويت في الخارج
دع��ا المرشح الرئاسي في مصر
المشير عبدالفتاح السيسي واشنطن
إلى تقديم الدعم لمساعدة بالده في
«مكافحة اإلرهاب» وإلى العمل على
تجنب تح ّول سورية إلى أفغانستان
جديدة في الشرق األوسط.
وح���ض السيسي وزي���ر ال��دف��اع
ال��س��اب��ق ل��ل��والي��ات المتحدة على
استئناف مساعداتها العسكرية
لمصر ال��ب��ال��غ��ة  1.3م��ل��ي��ار دوالر
سنوياً ،التي جمدتها واشنطن جزئيا ً
ر ّدا ً على الحملة الحكومية ضد
«اإلخ���وان المسلمين» منذ ح��وادث
رابعة العدوية في آب الماضي.
وف��ي ج��واب ل��ه ع��ن س��ؤال حول
ال��رس��ال��ة ال��ت��ي يوجهها للرئيس
األميركي باراك أوباما ،قال السيسي:
«نحن نخوض حربا ً ضد اإلرهاب».
وت��اب��ع« :ال��ج��ي��ش ال��م��ص��ري يقوم
بعمليات كبيرة في سيناء حتى ال
تتحول سيناء إلى قاعدة لإلرهاب
تهدد جيرانها وتتحول مصر بعدها
إلى منطقة غير مستقرة ،وإذا كانت
مصر غير مستقرة فستكون المنطقة
بكاملها غير مستقرة».
وأضاف السيسي« :نحن نحتاج
إل��ى ال��دع��م األم��ي��رك��ي ف��ي مكافحة
اإلره���اب وإل��ى المعدات األميركية
الستخدامها في مكافحة اإلره��اب».
وق��ال إن ليبيا التي سقطت فريسة
للفوضى في أعقاب اإلطاحة بمعمر
القذافي في انتفاضة دعمها الغرب،

أصبحت تمثل تهديدا ً أمنيا ً لمصر.
ودع���ا السيسي ال��غ��رب إل��ى أن
«يستكمل مهمته في تحقيق االستقرار
داخل ليبيا عبر نزع السالح وتطوير
وتعزيز القدرات األمنية في ليبيا قبل
أن يتخلى عنها».
ك��ذل��ك ش���دد ال��م��رش��ح ال��رئ��اس��ي
المصري على أهمية الحفاظ على
وح���دة س��وري��ة ،ب��اع��ت��ب��ار أن ذل��ك
سيساهم في أمن المنطقة بكاملها،
داع��ي��ا ً إل��ى الحيلولة دون تحول
سورية إلى «أفغانستان ثانية» ،أي
منطقة جاذبة للعناصر اإلرهابية
والمتطرفة ،وفق قوله.
وف���ي ش���أن ال��ع�لاق��ات م��ع كيان
االحتالل ذكر السيسي أن «معاهدة
س�لام مستقرة تربطهما منذ أكثر
من  30عاماً ،على رغم أنها تواجه
تحديات كثيرة» .م��ؤك��دا ً أن بالده
تحترمها وستحترمها في المستقبل،
وم��ش��ددا ً على ض���رورة ق��ي��ام دول��ة
فلسطينية وتحقيق «السالم» ،مضيفا ً
أن مصر مستعدة للعب أيّ دور
من أجل تحقيق السالم واالستقرار
والتقدم في منطقة الشرق األوسط.
على صعيد آخر ،بدأت أمس عملية
ت��ص��وي��ت المصريين ف��ي ال��خ��ارج
في االنتخابات الرئاسية الختيار
رئيس جديد للبالد ،في االستحقاق
ال��ث��ان��ي لخريطة المستقبل التي
تم اإلع�لان عنها في تموز الماضي
بعد االستحقاق األول وه��و عملية

االستفتاء على الدستور الذي أُق ّر.
وبدأت مرحلة تصويت المصريين
ف��ي ال��خ��ارج ،وال��ت��ي م��ن ال ُمقرر أن
تنتهي األحد المقبل ،وذلك من الساعة
التاسعة صباحا ً حتى التاسعة مساء
حسب التوقيت المحلي لكل دولة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية
المصرية بدر عبدالعاطي في تصريح:
«إن كل السفارات والقنصليات في
ال��خ��ارج م��ج��ه��زة إلج����راء العملية
االنتخابية ،وأرسلت أوراق االقتراع
وأج��ه��زة ال��ق��ارئ اإللكتروني ،وكل
ما يلزم إج��راء العملية االنتخابية،
في ال��دول كافة التي سيجرى فيها
العُ رس الديمقراطي ،ما عدا الدول
غير المستقرة أمنيا ً مثل ليبيا».
وذك��ر عبدالعاطي أن عدد المقار
االنتخابية في سفارات وقنصليات
مصر بالخارج التي ستجري بها
االنتخابات يبلغ  141مقرا ً انتخابيا ً
في  124دولة قد استعدت الستقبال
المصريين ال��راغ��ب��ي��ن ف��ي اإلدالء
بأصواتهم.
ووفقا ً إلحصاءات وزارة الخارجية
ف���إن ع���دد ال��م��ص��ري��ي��ن المقيدين
بالبعثات المصرية في الخارج يبلغ
نحو  600ألف شخص لهم الحق في
التصويت ،إال أنه من المتوقع زيادة
ذلك العدد مع إلغاء اللجنة العليا
لالنتخابات الرئاسية شرط التسجيل
المسبق للمصريين بالخارج.

المنامة تمنع ّ
بث «�أ�صداء» �ضمن حربها �ضد حرية التعبير

الحكم بال�سجن � 3سنوات على طفلين بحرينيين
قضت المحكمة الكبرى الجنائية
األول���ى ف��ي البحرين بالسجن 5
س��ن��وات على  6متهمين بالحرق
الجنائي واالش��ت��راك ف��ي تجمهر
بمنطقة ع���راد ،وبحبس متهمين
آخ��ري��ن ل��م يتما ال��ث��ام��ن��ة عشرة
(طفلين) لمدة  3سنوات عن التهم
نفسها.
وأف����اد م��وق��ع ص���وت المنامة
أمس أن النيابة العامة البحرينية
أحالت المتهمين على المحكمة بعد
أن أسندت إليهم أنهم في  24أيار
 2013أشعلوا مع آخرين مجهولين
ح��ري��ق��ا ً ف��ي إط����ارات وع����ازل م��اء
و«كان من شأن ذلك تعريض حياة
الناس واألم��وال العامة والخاصة
للخطر» ،واش��ت��رك��وا م��ع آخرين
مجهولين ف��ي تجمهر م��ؤل��ف من
أكثر من  5أشخاص الغرض منه
«ارتكاب الجرائم واإلخ�لال باألمن
العام ،مستخدمين العنف لتحقيق
الغاية التي اجتمعوا من أجلها».

وق��ال��ت المحكمة ف��ي حيثيات
الحكم على المتهمين بالحبس
ل��م��دة  3س��ن��وات أن��ه ون��ظ��را ً إلى
ظروف الدعوى ومالبساتها وكون
المتهمين وإن كانا قد بلغا الخامسة
عشرة من عمرهما لكنهما لم يبلغا
الثامنة عشرة ،ومن ثم فقد توافر
في حقهما العذر القانوني المخفف
المنصوص عليه في المادتين 70
و 71من قانون العقوبات.
منع النظام البحريني بث تطبيق
«أص���داء» ال��ص��وت��ي« ،مستخدما ً
أدوات���ه التعسفية ف��ي حجب هذا
الصوت الحر ،بعد أي��ام قليلة من
انطالقه والعمل على تكميم األفواه
ومحاربة ال��رأي اآلخ��ر» على حد
تعبير جمعية ال��وف��اق الوطني
اإلسالمية.
وفي بيان نشرته على موقعها
على االنترنت ،قالت «الوفاق» إن
النظام استخدم «عبر وزارة العدل
وجهات أخرى كل طرق االستهداف

لهذا العمل ،مخالفا ً كل القوانين
والضوابط التي ال تعطيه الحق في
حجب الرأي اآلخر».
وأكدت الجمعية أن «العمل يعد
صفعة جديدة ضمن واق��ع القمع
ومصادرة الحريات وتكميم األفواه
واالس��ت��ه��داف المنظم والممنهج
لكل رأي يخالف رأي حكم الفرد
في البحرين» .مشيرة إلى أن هذا
المنع باطل على المستويات كلها
بما فيها القانون المحلي المقيد
نفسه ،واعتبرته مؤشرا ً على حجم
االستبداد والتسلط وانعدام حرية
التعبير الذي ال يوفر لها الحماية إال
النظام السياسي العادل والمنبثق
م��ن الشعب ،ألن طبيعة األنظمة
الشمولية تخشى من أي صوت غير
صوتها.
ووضعت «الوفاق» المنع برسم
ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي وال��م��ن��ظ��م��ات
المعنية بشكل مباشر وغير مباشر
بحرية الرأي واإلعالم والصحافة.

