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ع�شرة اتفاقات اقت�صادية
بين الكويت وال�صين

االنتخابات الرئا�سية ال�سورية والم�صرية في العين الأميركو�سعودية والدور المرتقب

الإمام :الموقف الأميركي ال يحترم القيم الإن�سانية
دنورة :م�صر م�ؤهلة لدور �إقليمي باتجاه المغرب العربي
دمشق – سعد الله الخليل
تزامن صدور نتائج االنتخابات
الرئاسية المصرية مع االنتخابات
الرئاسية السورية وربما للتزامن
دالالت سياسية ،ورب��م��ا فتح هذا
التزامن الباب أم��ام مقارنة ردود
األف��ع��ال الغربية ح��ي��ال الملفين،
أولى المؤشرات عادة ما تصدر عن
الواليات المتحدة التي أك��دت أنها
تتطلع إلى العمل مع قائد الجيش
ال��س��اب��ق ع��ب��د ال��ف��ت��اح السيسي
الذي فاز بانتخابات الرئاسة ،في
المقابل أعادت االنتخابات السورية
شهية المتابعين األميركيين لتكرير
ال��دع��وات للتدخل ،واعتبر الكثير
منهم أن ع��دم التدخل العسكري
تصويت أميركي لصالح الرئيس
األسد فيما شن روبرت فورد السفير
السابق للرئيس األميركي ب��اراك
أوب��ام��ا إل��ى دم��ش��ق ه��ج��وم��ا ً على
السياسة الخارجية للبيت األبيض
في شأن سورية.
فوز السيسي واألسد يفتح أبوابا ً
ج��دي��دة ل��س��ي��اس��ات ال��ت��ع��ام��ل مع
الدولتين العربيتين المحوريتين
س���واء م��ن ب���اب ض���رب أي أب���واب
للتالقي بينهما في المستقبل ،أو
لمحاوالت احتواء تبعات النتائج
االنتخابية كل على حدى أم سيعود
التقارب السوري المصري لسابق
ع��ه��ده ف���ي ظ���ل ق���ي���ادة السيسي
واألسد.

االنتخابات السورية
األكثر مشروعية

يستعرض المحلل وال��ب��اح��ث
االستراتيجي الدكتور وائ��ل اإلمام
نتائج االنتخابات الرئاسية في
س��وري��ة ،وي��ق��ول« :عندما يشارك
 73.42في المئة من المواطنين في
االقتراع وينال الرئيس األسد 88.7
في المئة من الناخبين فهذا يعني
أن الرئيس األسد نال  66في المئة

م��ن ال��ق��وة االنتخابية ،بمعنى لو
انتخب كل من امتنع عن االنتخاب
بإرادته أو بالقسر غير الرئيس األسد
لنال األس��د  66في المئة من القوة
االنتخابية ،وه��ذا يعني حصوله
على غالبية مطلقة من حجم القوة
االنتخابية في سورية».
وت��اب��ع« :ع��ن��دم��ا ي��ق��ول  65في
المئة من حجم القوة االنتخابية
نعم للرئيس األس��د والكل يعلم أن
األقليات في سورية تشكل  25في
المئة من المجتمع ال��س��وري ومن
الـ  65في المئة تشكل األقليات 16
في المئة فقط ،أي أن الرئيس األسد
حصل على  39في المئة من أصل 65
في المئة من غالبية الطائفة السنية
في سورية ،وهذا يعني أن أكثر من
ثلثي هذه الطائفة قالت نعم لألسد
أي أن هذا النظام ليس طائفي كما
يروج الغرب ،إنما نظام سياسي لكل
السوريين على اختالف طوائفهم بما
يدحض البروباغندا والدعايات التي
تقول بطائفية النظام».
وبالمقارنة مع ما حصل في مصر
فقد توجه للصناديق  45في المئة
من حجم القوة االنتخابية ،وبالتالي
حصل السيسي على  45في المئة
فقط من حجم القوة االنتخابية أي
أن مشروعية االنتخابات في سورية
أكثر من مشروعية انتخابات مصر
وبالمقارنة م��ع ال��ج��زائ��ر نجد أن
بوتفليقة حصل على  31في المئة
من حجم القوة االنتخابية.
وتابع اإلم��ام إن اعتراف الغرب
بانتخابات مصر ورفض انتخابات
سورية نابع من الكيل بمكيالين
ألي ان��ت��خ��اب��ات ال ت��دخ��ل ضمن
ال��م��ص��ال��ح األم��ي��رك��ي��ة ،ف�لا يمكن
لواشنطن أن تعترف بانتخابات
قالت نعم للمقاومة بالدرجة األولى،
فالمرشحون الثالثة اتفقوا على دعم
المقاومة.
فالمرشح ماهر حجار قال سورية
لفلسطين ما يؤكد حق المقاومة،

والدكتور حسان النوري يتفق مع
السياسة الخارجية للرئيس بشار
األس��د والمعروف نهجه المقاوم،
وبالتالي هذا االستحقاق ال يتناسب
والفكر الجمعي األميركي وال فكر
الكيان الصهيوني وه��و م��ا يفسر
رفض الواليات المتحدة لالنتخابات
الرئاسية في سورية.
وت���اب���ع اإلم������ام« :أم����ا ال��زي��رو
(ال��ص��ف��ر) ال���ذي أطلقه ك��ي��ري في
لبنان فأقول لكيري أنه رقم و ∞ -
( ناقص ال نهاية) هي رق��م أيضاً،
فطالما استخدم هو الصفر ،فالشعب
ال��س��وري يعتبر رأي���ه ف��ي خانة
ال��ن��اق��ص ال نهاية بالنسبة له”،
وأضاف إمام« :عندما يعتبر كيري
 74في المئة من الشعب السوري
بمفهومه السياسي صفر فهذا أكبر
دليل على أنه ال إنساني ،وال يحترم
القيم اإلنسانية عندما ال تتوافق
مع مواقفه السياسية ،ناهيك عن
الذين منعوا من اإلدالء بأصواتهم”،
وبحسب اإلم��ام يتجاهل كيري أن
اإلدالء ب��األص��وات يعتبر حقا ً من
حقوق التعبير السياسية والفكرية،
وهو مبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان
ومن باب أولى بكيري أن يقرأ مبادئ
حقوق اإلنسان قبل إطالق األصفار.
وعن اعتراف الواليات المتحدة
بانتخابات مصر ق��ال« :النتيجة
توافق المصالح األميركية السعودية
عبر السيسي على رغم التفاؤل بدور
مصري فعال ،على رغم أن السيسي
بحاجة للدعم السعودي للنهضة
االقتصادية ولضبط الحكم ،فالربيع
العربي أرج��ع االقتصاد المصري
لحالة سيئة خاصة برصيد العمالت
األجنبية بالبنك المركزي ،وعليه أن
يتماشى مع السياسات األميركية
السعودية م��ن ب��اب البراغماتية
ال��س��ي��اس��ي��ة ،وم���ا زل���ت آم���ل ب��دور
مصري يعيدها إلى الحضن العربي
كحاضنة للفكر القومي وسأترك
لأليام أن تثبت هذا الكالم.

تقبلت التهاني بنجاح االنتخابات

احتفاالت �أمام ال�سفارة ال�سورية في عمان بفوز الأ�سد

المشروع اإلخواني
العدو المشترك

ع���ن آف����اق ال��ت��ع��اون ال��س��وري
ال��م��ص��ري ف��ي ظ��ل ق��ي��ادة الرئيس
ال��س��وري ب��ش��ار األس���د والمصري
عبد الفتاح السيسي ،يرى الباحث
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��دك��ت��ور أس��ام��ة
دن��ورة أن هناك ع��دوا ً مشتركا ً بين
م��ص��ر وس���وري���ة ،وه���و ال��م��ش��روع
اإلخ��وان��ي برعاية قطرية تركية،
وه��ذا المشروع ال��ذي ح��اول ضرب
استقرار البلدين وتحويلهما دولتين
فاشلتين ،وإن كانت آلية التصدي
للمشروعين مختلفة ما يعني ذلك
من اختالف سياسة البلدين والبنية
السيوبوليتيكية ،فإسقاط النظام
اإلخواني تم برعاية سعودية في
مصر فيما تسير السعودية باالتجاه
المعاكس في سورية بدعم الجهات
ال��م��ت��ط��رف��ة .وت��اب��ع دن����ورة« :م��ن
المؤكد أن الحكم الجديد في مصر
لدرجة كبيرة مرتبط بالسعودية
حتى اآلن ،ومن المؤكد أن افتعال
األزم��ة السعودية األميركية حيال
مصر ال يبدو وكأنه خارج من الرضا
األم��ي��رك��ي بحيث ال يظهر ال��دع��م
ال��س��ع��ودي لمصر ت��ك��رارا ً إلع��ادة
تجربة مبارك ،بما يبدي استقاللية
مصرية ضرورية كي ال تشعر القوى
التي ث��ارت على مبارك أنها عادت
لنقطة ال��ص��ف��ر ،وي��ؤك��د دن���ورة أن
افتعال الخالف األميركي السعودي
حيال مصر يسمح لواشنطن التنصل
من أي أدوار ق��ذرة كدعم جماعات
متطرفة قد تلعبها الرياض بحيث ال
تظهر محسوبة عليها.
وتابع دن��ورة« :م��ن المتوقع أن
تشبه الظروف المصرية حالة االنكفاء
في عهد مبارك ومع استئصال الحالة
اإلخ��وان��ي��ة ف��ي ظ��ل حالة علمانية
ورع��اي��ة س��ع��ودي��ة ل��وض��ع أق��رب
لعهد مبارك ،ولفت دنورة إلمكانية
خ��روج مصر م��ن الفلك السعودي

في المدى المتوسط والبعيد بفعل
وزنها التاريخي والبشري ،أما على
المدى القريب فمرهون دورها بمدى
الرغبة السعودية باستخدام مصر
لعودة العالقات السورية العربية،
وأن تقوم إدارة السيسي بمبادرة
ذاتية لتعزيز شعبيتها وشرعيتها
عبر العالقات مع سورية وروسيا،
فالعالقة مع سورية تعيد توازنا ً
لما قد يخسره السيسي بإبقائه على
العالقات مع كيان العدو ،وعالقة
مصر مع روسيا يبعد عنها شبهة
التبعية األميركية ،ورأى دن��ورة
أن مصر أم��ام مهمة توسيع قاعدة
شعبية اقتصادية لحين وض��وح
ال��ص��ورة اإلقليمية تمكن القاهرة
من لعب دور بإعادة العالقات مع
سورية.
وتابع دنورة« :ترك الربيع العربي
ب��ؤرا ً مشتعلة كليبيا والتي طالما
كانت لها أهمية أنها تدور في الفلك
الغربي ،وتمثل تعاونا ً اقتصاديا ً
معه لكنها كانت ضامنة لضمان
إقليمي لدول المغرب العربي ،حيث
التوازن بين محور تونس والمغرب
من جهة وليبيا والجزائر كان الضامن
للمغرب العربي ،وبدا هذا التوازن
في أزمة الصحراء الغربية ،وطالما
ليبيا تعاني من عدم االستقرار تبقى
فرص استهداف الجزائر قائمة ،ما
يؤهل مصر لضمان هذا التوازن وبدا
واضحا ً على الساحة الليبية بظاهرة
اللواء حفتر ،وال��ذي يصور سيسي
ليبيا ال��ذي طلب دع��م مصر بشكل
علني ،وبالتالي المطلوب من مصر
بحسب دن��ورة لعب دور ال يعرض
ال��ج��زائ��ر للخطر وال يسمح ألحد
محوري المغرب التغلب على اآلخر،
وبمقدار ما تنجح بهذه المعادلة
تضمن دورا ً إقليميا ً عابرا ً للحدود
باتجاه المغرب أكبر منه باتجاه
قضايا إقليمية أخ���رى كالقضية
الفلسطينية.

برلمان تون�س ي�صادق على قانون
يعفي الم�شاركين في الثورة

التقى رئ��ي��س ال����وزراء الكويتي
الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح
الرئيس الصيني شي جينبينغ في
بكين ،في ثاني أيام زيارته للصين
التي تر ّكز مداوالتها واجتماعاتها في
تطوير العالقات الثنائية.
وكان جابر الصباح الذي عاد إلى
بالده ،أجرى محادثات أول من أمس
مع نظيره الصيني لي كه تشيانغ،
ناقشا خاللها توسيع نطاق التعاون
في مجالي االقتصاد والطاقة.

وضمن  10اتفاقات وقعتها الكويت
والصين ،كان هناك اتفاق لتطوير
ال��ت��ع��اون المشترك ب��ش��أن ال��ح��زام
االقتصادي لمدينة وطريق الحرير
التي تعتبر من المشاريع الكويتية
العمالقة.
وب��ي��ن ح��زم��ة االت���ف���اق���ات ك��ان
ت��ع��اون ف��ي ال��م��ج��ال النفطي بين
وزارة النفط الكويتية وهيئة الطاقة
الوطنية الصينية ،ومذكرة تفاهم
بشأن االستثمار في البنك اآلسيوي

لالستثمار في البنية التحتية.
في األث��ن��اء ،التقى الشيخ جابر
المبارك في العاصمة الصينية بكين،
األمين العام لما يسمى بـ «جامعة
الدول العربية” نبيل العربي ،وبحثا
في المواضيع المدرجة على جدول
أعمال ال��دورة السادسة لالجتماع
الوزاري للمنتدى العربي ـ الصيني،
والذي ينظر في توسيع آفاق التعاون
المشترك في مختلف المجاالت التي
تخدم مصالح العرب والصينيين.

اعتقال  19مغربي ًا �إثر �صدامات
بين ال�شرطة وال�سكان
اعتقلت الشرطة المغربية في
مدينة ال���دار البيضاء العاصمة
االقتصادية للمغرب  19شخصاً،
بعد ان��دالع اشتباكات بالحجارة
خالل عملية هدم أكواخ قصديرية
بأمر قضائي ،في سياق برنامج
وطني إلع��ادة اإلسكان ،بحسب ما
أفاد مصدر حقوقي.
وق����ال ن���ور ال���دي���ن ال��ري��اض��ي
المسؤول في الجمعية المغربية
لحقوق اإلنسان (غير حكومية):
«م���ن أص���ل  50ش��خ��ص��ا ً أوق��ف��وا
الثالثاء الماضي خ�لال ه��دم دور
ال��ص��ف��ي��ح ف���ي ال��ح��ي الصفيحي
«كاريان سونترال» ،أحصينا إلى
حدود مساء األربعاء  19معتقالً ،ما
زالوا لدى الشرطة».
وبحسب نور الدين الرياضي فإنه

«هدم أكثر من  40كوخا ً قصديريا ً
من أصل أكثر من  ،250تنفيذا ً لقرار
قضائي» .وقال« :لألسف السلطات
تهدم القصدير من دون تقديم بديل
حقيقي للسكان الذين سيبيتون
ابتداء من اليوم في العراء».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أف���اد مصدر
عاين مكان الهدم ،أن سكان الحي
الصفيحي المذكور قضوا وقتهم في
البحث عن أمتعتهم تحت األنقاض،
فيما البعض اآلخر يبحث عن مكان
للمبيت».
وذك���رت يومية «ال��ص��ب��اح» أن
أربعة من رج��ال الشرطة أصيبوا
في تبادل للرشق بالحجارة خالل
عملية ال��ه��دم ،فيما أف��ادت مواقع
إلكترونية إخبارية أن السلطات
ألقت القبض على العشرات وهو ما
لم تؤكده السلطات حتى اآلن.

وأطلقت السلطات المغربية منذ
حوالى عشر سنوات برنامجا ً وطنيا ً
إلزالة دور الصفيح تحت اسم «مدن
من دون صفيح» ،بهدف تحسين
ظروف عيش ما يناهز مليون و800
ألف نسمة في  85مدينة مغربية
بدعم من الدولة وبكلفة إجمالية
تصل إل��ى  25مليار دره��م (2,3
مليار يورو).
وم���ا زال م��وض��وع إزال����ة دور
الصفيح في المغرب قيد النقاش
إذ إن تفجيرات  16أيار  2003في
ال��دار البيضاء التي راح ضحيتها
 33شخصا ً و 12انتحارياً ،ينحدر
منفذوها من حي «سيدي مومن»
الصفيحي المعروف في العاصمة
االقتصادية ،التي تعتبر أكبر تجمع
ألحياء الصفيح في المملكة.

هجوم للتنظيم في �شبوة ي�سقط  14جندي ًا

اليمن يعلن قتل المئات من القاعدة

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس على قانون ألغيت
بموجبه محاكمات ومالحقات قضائية ضد تونسيين شاركوا في تظاهرات
واحتجاجات عنيفة شهدتها تونس خالل الثورة التي أطاحت مطلع 2011
بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويقول الفصل األول من هذا القانون« :ال تخضع للمؤاخذة الجزائية األفعال
التي جرى القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها ،في الفترة الممتدة بين
 17كانون األول  2012و 28شباط  .”2011وجاء فيه أيضاً« :بالنسبة لمن
تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك األفعال المذكورة
في المدة المحددة ،يتمتع بالعفو التشريعي العام».
وفي أيار الماضي ،أطلق حقوقيون ونشطاء انترنت حملة نددوا فيها بتوقيف
الشرطة تونسيين بمختلف مناطق البالد بتهمة المشاركة في أعمال عنف
استهدفت قوات ومراكز األمن في تونس خالل الثورة.

عائلة المقرحي ت�سعى �إلى تبرئته
من تفجير لوكربي
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
تقبلت السفارة السورية في األردن أمس التهاني بنجاح
االنتخابات الرئاسية وفوز الرئيس بشار األسد بوالية
رئاسية جديدة ،وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحافي
بالسفارة في عمان:
«تهنئ سفارة الجمهورية العربية السورية في ع ّمان،
المواطنين الشرفاء كافة ،الذين شاركوا باالنتخابات
الرئاسية السورية ،بفوز الدكتور بشار حافظ األسد بوالية

جديدة لرئاسة الجمهورية العربية السورية» .وذكر البيان
أن السفارة فتحت أبوابها لتقبّل التهاني في هذه المناسبة
يومي الخميس والجمعة.
يذكر أن أردنيين وسوريين في العاصمة األردنية عمان،
تدفقوا عفويا ً ليلتي أول من أمس وأمس فور إعالن نتائج
االنتخابات رسميا ً إلى مقر السفارة واحتفلوا أمامه بنجاح
االنتخابات وفوز الرئيس األسد بوالية رئاسية جديدة
حتى ساعة متأخرة من الليل.

تقرير �إخباري
ليبيا تتق ّلب على �صفيح �إرهابي �ساخن
إذا ك���ان ال��ل��واء الليبي خليفة حفتر ن��ج��ا من
محاولة اغتيال بسيارة مفخخة ،ورئيس الحكومة
الذي تعتبر شرعيته مثيرة للجدل أحمد معيتيق
نجا من قصف صاروخي على مقره ،فإن ليبيا
نفسها لم تنج من التقلب على صفيح اإلرهاب
الساخن.
وفي أول رد فعل على المحاولة ،ج��دّد حفتر
التوعد بالقضاء على اإلره��اب ،وق��ال إنه سيرد
على ال��ه��ج��وم أض��ع��اف ال��م��رات .ونقلت «بوابة
ال���وس���ط» ع��ن��ه ال���ق���ول« :س����وف ن��ن��ه��ي اإلره����اب
والتطرف واأليام كفيلة بأن تريهم الرد ،وسندفع
كل ما نستطيع لدحر الذين استنجدوا بكالبهم
من الدول األخرى».
ً
وف���ي ال��وض��ع ال��م��ي��دان��ي أي���ض���ا ،أص��ي��ب مقر
الحكومة الليبية ال��ذي استقر فيه ه��ذا األسبوع
رئ��ي��س ال������وزراء أح��م��د م��ع��ي��ت��ي��ق ،ل��ي��ل الثالثاء
بصاروخ أدى إلى وقوع أضرار لكنه لم يسفر عن
سقوط ضحايا ،كما ذكرت الحكومة .واستهدف
الهجوم الطبقة الثالثة م��ن المبنى ال��واق��ع قرب
وس���ط ط��راب��ل��س .ول���م ي��ك��ن معيتيق ف��ي مكتبه

لحظة سقوط الصاروخ ،كما قال أحد مستشاريه
للصحافيين.
وأعربت بعثة األمم المتحدة للدعم في طرابلس
ع��ن قلقها البالغ إزاء تطور األح���داث ف��ي شرق
ليبيا م��ا تسبب ب��وق��وع ضحايا م��ن المدنيين.
وق��ال��ت البعثة ف��ي ب��ي��ان إن��ه��ا «ت��ت��اب��ع بقلق بالغ
التطور المتسارع لألحداث في المنطقة الشرقية
بشكل ع��ام وف��ي مدينة ب��ن��غ��ازي بشكل خاص
وت��دي��ن وق���وع ض��ح��اي��ا ف��ي ص��ف��وف المدنيين،
وترى أن استمرار االشتباكات باألسلحة الثقيلة
واس��ت��خ��دام ال��ط��ي��ران وات���س���اع ن��ط��اق��ه��ا يتطلب
معالجة فورية لضمان ع��دم ان��زالق األم��ور إلى
مستويات خطيرة ...في هذا الصدد تدعو البعثة
لحقن ال��دم��اء والسماح للجهود السياسية بأن
تأخذ مجراها» .وتابع بيان البعثة «إن التنامي
الواضح للجرائم اإلرهابية في المنطقة الشرقية
ف��ي السنوات الماضية واالس��ت��ه��داف المستمر
للمدنيين والعسكريين يشكل تحديا ً واضحا ً
لهيبة ال��دول��ة األم���ر ال���ذي يتطلب االت��ف��اق على
وسائل وآليات واضحة للتصدي له».

قالت هيئة قانوينة اسكتلندية أمس إن أقارب ضابط المخابرات الليبي
الراحل عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي
االسكتلندية عام  1988يسعون إلى تبرئة ساحته.
والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي أدين في تفجير الطائرة التابعة لشركة
(بان أمريكان) والذي أسفر عن مقتل  270شخصاً .ومعظم الضحايا كانوا
أميركيين في طريق عودتهم إلى بالدهم من أوروبا لقضاء عطلة عيد الميالد.
وقتل  11شخصا ً على األرض عندما سقطت الطائرة المتوجهة إلى نيويورك
بعد انفجار قنبلة بداخلها بعد نحو  38دقيقة من مغادرتها لمطار هيثرو في
لندن.
وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته عام  2001لكن
الحكومة االسكتلندية أطلقت سراحه ألسباب إنسانية بعد ذلك بثماني سنوات
إلصابته بسرطان البروستاتا ليتوفى في ليبيا عام .2012

أكد الجيش اليمني مقتل خمسمئة
عنصر من تنظيم القاعدة وأربعين
جنديا ً منذ بدء حملته على معاقل
المسلحين في جنوب البالد نهاية
نيسان الماضي .جاء ذلك بالتزامن
مع هجوم ش ّنته عناصر من القاعدة
على نقطة عسكرية ف��ي محافظة
شبوة صباح أمس وأسفر عن سقوط
 14قتيالً من جنود الجيش واللجان
الشعبية التابعة له.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ق��وات
المسلحة اليمنية العقيد سعيد الفقيه
في مؤتمر صحافي في صنعاء أمس
إن عمليات الجيش في محافظتي
أبين وشبوة أسفرت أيضا ً عن إصابة

ع��ش��رة ع��ن��اص��ر آخ���رى م��ن تنظيم
القاعدة واعتقال  39آخرين ،إضافة
إلى جرح مئة من قوات الجيش.
وأكد المتحدث أن الجيش اليمني
سيواصل حربه ضد عناصر القاعدة
في المناطق التي فرت إليها ،في إشارة
إلى المناطق الجبلية والصحراوية
ال��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي يعتقد أن مسلحي
التنظيم فروا إليها في شرق وشمال
مناطق المعارك ،وأش��ار إلى وجود
استعدادات جارية لشن هجوم كبير
في محافظة م��أرب .ودع��ا «األشقاء
والدول المجاورة إلى مساعدة اليمن
في الحرب على اإلرهاب» ،مشيرا ً إلى
أن «اليمن ال يملك اإلمكانات الالزمة

«�سالم البحرين» 461 :طف ًال معتق ًال منذ 2011
أع��رب��ت منظمة س�لام البحرين
لحقوق اإلنسان عن قلقها الشديد
ج ّراء ما يحصل من انتهاكات متكررة
ومتصاعدة تجاه األطفال من هم دون
 18سنة في البحرين.
ونقل موقع «صوت المنامة» عن
المنظمة إشارتها إلى أنه ُرصد كثير
من االنتهاكات ضد األطفال في اآلونة
األخيرة ،أهمها «اإلعدام خارج نطاق
القانون» والسجن تحت تهم «قانون
اإلره���اب» و»التجمهر» و»ارت��ك��اب
أعمال شغب» و»االعتداء على دورية
أم����ن» .ب��ح��ث وص���ل ع���دد األط��ف��ال
المعتقلين إلى  461منذ .2011
ورص��دت المنظمة أكثر من 200
حالة بين محكوم وموقوف على ذمة
التحقيق منذ بداية كانون الثاني
لهذا العام وحتى نهاية نيسان ،أي
ما يعادل نسبة  43في المئة ،مؤكدة
أن العدد في تزايد بفعل االعتقاالت
األخيرة.
وقالت المنظمة إنه أجري حديثا ً
رص��د حالة الفتيين السيد جهاد
السيد عقيل الموسوي ( 17سنة)
وفراس محمد رضا الصفار .إذ اعتقل
الموسوي ي��وم الجمعة الماضي،
بينما ك��ان جالسا ً أم��ام محل لبيع
المواد الغذائية في قريته سار قرب

منزله ،وف��ي وق��ت لم تكن المنطقة
تشهد أية أحداث أمنية.
وأك���دت منظمة س�لام البحرين
أن هذه االعتقاالت مخالفة التفاقية
حقوق الطفل التي صادقت عليها
ح��ك��وم��ة ال��ب��ح��ري��ن ك���ون األط��ف��ال
يحتاجون إل��ى معاملة خاصة في

االع��ت��ق��ال والتحقيق وال��ت��وق��ي��ف،
ونبهت إلى أنهم سيحرمون من تقديم
االمتحانات النهائية للفصل الدراسي
الثاني لهذا العام ،ما سيؤثر سلبا ً
في مستقبلهم الدراسي وفي إكمال
تعليمهم بانتظام.
وط��ال��ب��ت ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة

المعنية بإلزام السلطة في البحرين
بالتقيد بالمواثيق واالتفاقات التي
وق��ع��ت عليها ،ومحاسبة األف���راد
المنتسبين إليها الذين ثبت تورطهم
بارتكاب عمليات قتل خ��ارج نطاق
القضاء أو مخالفات حقوقية ضد
األطفال.

لمحاربة هذا التنظيم العالمي».
ويأتي اإلع�لان عن حصيلة قتلى
القاعدة في الحملة العسكرية اليمنية
بالتزامن مع ش��نّ التنظيم هجوما ً
على نقطة عسكرية قرب قرية بيحان
بمحافظة شبوة ،ما أسفر عن مقتل
ثمانية ج��ن��ود وس��ت��ة م��ن اللجان
الشعبية وم��دن��ي واح���د وس��ق��وط
جرحى بين الجنود وأفراد الشرطة،
وفق مصادر أمنية.
ونقل ع��ن مصدر أمني قوله إن
المهاجمين استولوا على أسلحة.
وأوض����ح م��ص��در آخ���ر أن الهجوم
وق��ع بينما ك��ان الجنود نياما ً وأن
المهاجمين أضرموا النار في عربتين
عسكريتين قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأش��ار شيخ إح��دى القبائل إلى
أن الهجوم وق��ع عقب غ��ارة شنتها
ط��ائ��رة م��ن دون ط��ي��ار أس��ف��رت عن
مقتل ثالثة من تنظيم القاعدة كانوا
يستقلون سيارة في وادي عبيدة
شرق صنعاء.

دعوة الحوثيين

وفضالً عن تهديد القاعدة ،تواجه
ال��ب�لاد ان��ف��ص��ال��ي��ي��ن ف��ي ال��ج��ن��وب
ومليشيات تابعة لجماعة الحوثي
ت���ح���اول إح���ك���ام س��ي��ط��رت��ه��ا على
المرتفعات الشمالية للبالد.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن
ثالثين مراقبا ً وصلوا إلى محافظة
عمران شمال صنعاء لإلشراف على
اتفاق وقف إطالق النار الذي جرى
التوصل إليه بين الجيش والحوثيين
والتأكد من التزامه من قبل جميع
األطراف ،بينما سقط ثالثون قتيالً من
الجانبين قبل ساعات من توقيعه.
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن االتفاق
دخل حيز التنفيذ اعتبارا ً من أمس
األرب��ع��اء ف��ي جميع ن��ق��اط التوتر
واالشتباكات .وينص االتفاق على
وقف الحشود والتعزيزات من قبل كل
األط��راف ،ونشر مراقبين عسكريين
محايدين لإلشراف على وقف إطالق
النار ،والتأكد من التزام كافة األطراف
تنفيذه .وينص أيضا ً على االنسحاب
من السجن المركزي ونقطة سحب
وتسلم الشرطة العسكرية لها ،وفتح
طريق عمران صنعاء ،على أن تتولى
الشرطة العسكرية مسؤولية تأمينه.

