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وا�شنطن تعلن الحرب الطائفية في العالم العربي ودي مي�ستورا يلتقي هيئة التن�سيق المعار�ضة

عبد العظيم :كالم الرئي�س الأميركي طائفي يعقد الأزمة في �سورية
�صوان :ي�سعى �أوباما �إلى جمع المتناق�ضات على �سطح واحد
دمشق ـ سعد الله الخليل
فيما تابع ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص لألمم
المتحدة جولته إلى سورية حيث التقى والوفد المرافق له
الرئيس بشار األسد ،واصل الرئيس األميركي باراك أوباما
حشد الجيوش فيما كانت تقرع جوقته العربية طبول الحرب
في جدة.
والتقى دي ميستورا خالل وجوده في دمشق وفد هيئة
التنسيق المعارضة الذي شدد خالل اللقاء على وجوب تأمين
توافق عربي دولي إقليمي للتوجه نحو الحل السياسي لألزمة
السورية والتوجه نحو عقد جولة ثالثة من مؤتمر جنيف،
وقال حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة في حديثة إلى
«البناء»« :شددنا على وجوب السير نحو توافقات دولية
في ظل الجمود الذي يلف األزمة األوكرانية من حيث وقف
التنسيق بين القوى الكبرى المتمثلة بروسيا والواليات
المتحدة ،والتركيز على األزمة السورية» .وأضاف« :طالبنا
دي ميستورا بتفعيل الجهود اإلقليمية والعربية المتمثلة
بمصر والسعودية وتركيا وإي��ران للمساعدة في المرحلة
المقبلة وإعادة الفرصة إلطالق مؤتمر جنيف» ،وشدد عبد
العظيم على دور مصر في الحل السياسي إذ تعتبر أمن
سورية من أمن مصر القومي ،فيما المطلوب من التوافق
العربي برعاية الجامعة العربية ،والمتمثل بقطر والسعودية
من طرف ومصر من طرف آخر التأثير في السعودية وقطر
لوقف التمويل والتسليح للمجموعات المسلحة.

قرع طبول الحرب وجهود السالم

وح���ول التناقض بين مشهد ق��رع ط��ب��ول ال��ح��رب في
السعودية وجولة دي ميستورا ،قال عبد العظيم« :ال جدية
دولية حقيقية لحل سياسي لألزمة والسعي نحو توتير
األجواء عبر مزيد من العسكرة ،فحلفاء النظام ال يسمحون

بإسقاطه عسكرياً» وأضاف« :الضربات التي يعلن أوباما
توجيهها قد تقتصر على ضربات جوية بطائرات من دون
ط��ي��ار ،وج�� ّل جهده يقتصر على حماية أم��ن «إسرائيل»
واستمرار حالة التوتر في المنطقة».
واعتبر عبد العظيم« :أن ما يقال في اإلعالم ليس بالضرورة
أن يطبق على األرض .ففي العراق هناك توافق سياسي
داخلي على العملية ،أما في سورية فليس هناك إجماع على
السماح بضربات جوية أميركية باستثناء معارضة الخارج
التي تمني النفس في تدخل عسكري خارجي» .فيما ترفض
هيئة التنسيق التدخل األجنبي أما النظام فيعتبر التدخل
خرقا ً للسيادة السورية.

كالم طائفي بال جدوى

ووص��ف الكاتب واإلعالمي أحمد ص��وان دعم أوباما لما
تطلق عليه واشنطن المعارضة المعتدلة بالهراء ،خصوصا ً
أن أوباما كان قد وصف المعارضة المعتدلة بالفنتازيا التي
ال يمكن أن تحقق أي تقدم على األرض ،وهذا ما هو واضح
على األرض .وأض��اف« :اللعب على األلفاظ ال يخدم على
األرض ،فالواليات المتحدة تسعى إلى التعاون األمني مع
بعض الدول وربما سورية في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب.
وقد رحبت سورية منذ البداية بأية جهود حقيقية للتنسيق
معها لمواجهة اإلرهاب».
من ناحية ثانية ،اعتبر عبد العظيم أن ما يشاع عن دعم
الجماعات المعارضة المعتدلة هو دعم للجماعات المتطرفة،
التي ال تلبي مطالب الشعب السوري وتطبق أجندة خاصة
هدامة ال عالقة لها بالشعب .ووص��ف ك�لام أوب��ام��ا حول
تشكيل حلف سني بمواجهة اإلرهاب بالكالم الطائفي الذي
يعقد األزمة في سورية والصراع «السني ـ الشيعي».
وأك��د عبد العظيم أن ال��ت��واف��ق السياسي ف��ي العراق
واإلجماع الحكومي السياسي قد ينعكس على سورية توافقا ً

الأمن الم�صري ي�ضبط تنظيم ًا �إرهابي ًا
ألقت قوى األمن في مصر القبض على تنظيم إرهابي
يعتنق األفكار التكفيرية مكونا ً من  3متهمين يخططون
لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات األمن والجيش،
إذ أمرت جهات التحقيق أمس بحبسهم  15يوما ً على
ذمة التحقيقات ،التهامهم بتكوين تنظيم إرهابي على
خالف أحكام القانون والدستور والتخطيط لتنفيذ
عمليات إرهابية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الرئيسي ويدعى
أنس البهنساوي ،باستقطاب بعض األشخاص وإعداد
برنامج لتلقينهم األفكار التكفيرية ،وتدريبهم على

كيفية تنفيذ العمليات اإلرهابية وتوفير الدعم المادي
لعملياتهم ،من خالل أحد العناصر اإلخوانية الهاربة.
في سياق متصل ،أحبطت قوات األمن محاولة تفجير
عبوة ناسفة في طريق مجموعة من القوات بمنطقة
جنوب الشيخ زويد ،إذ ُف ّجرت من دون أية إصابات
أو خسائر .وألقت قوات األمن بالدقهلية القبض على
 5من المشتبه فيهم بتو ّرطهم أو على صلة بحادث
اغتيال نجل المستشار محمود السيد ،والذي استشهد
أم��ام منزله على يد ملثمين كانوا يستقلون دراجة
بخارية.

مفاو�ضات بين الخرطوم
والمتمردين ال�شهر المقبل

نحو الحل السياسي ضد المشاريع الغير وطنية.

خطة عرجاء

أما ص��وان فوصف خطة أوباما في ما يتعلق بمواجهة
اإلره��اب بالخطة العرجاء ،فمن يريد أن يواجه اإلره��اب
عليه أن يمتلك مرتكزات ويأخذ في االعتبار مكونات هذه
المرتكزات والعوامل والعناصر التي تساعد في مكافحة
اإلره��اب واالنتصار عليه ،وأض��اف« :لعل سورية أول تلك
المرتكزات فبحكم خبرتها في مواجهة اإلره��اب ،والرئيس
أوباما يحاول أن يجمع المتناقضات على سطح واحد وهذا
بعيد كل البعد من خطة يمكن أن تكون ناجحة بنيات صادقة
إلنجاز الهدف الذي وضعت من أجله وهي مواجهة االرهاب»،
وتابع« :العقبة الرئيسية بالقضية السورية التميز بين
لب الخالف بين الموقفين،
المقاومة ومكافحة اإلرهاب ،وهذا ّ
األميركي وال��س��وري .فحين واجهت سورية اإلره��اب على
مدى  3سنوات ونصف كانت تنوب عن العالم في المواجهة،
وعندما تنتصر عليه فإن الواليات المتحدة تقفز فوق تلك
الحقائق ال الرتكاب خطأ سياسي ،إنما جريمة من جرائم
استمرار هذا اإلرهاب» .وتابع صوان« :بما أن أوباما وصف
اإلرهاب بالسرطان فإن مواجهة السرطان بحاجة إلى جهود
دولية حقيقية وجادة بالمواجهة الحقيقية».
واعتبر صوان أن المسألة سياسية والواليات المتحدة
ترتكب خطأ جسيما ً باعتماد سياسة العناد وطرح المسألة
على أنها حماية المصالح األميركية الحيوية ،وهذا ما يوقعها
بمأزق خطير ألن أمن المنطقة أهم بكثير من مصالح واشنطن.
وأض��اف« :إذا أرادت واشنطن المزاوجة بين أمن المنطقة
واألمن الدولي ومصالحها يمكن أن تحقق شيئا ً من ذلك إذا
ما تعاونت مع سورية وهو ما يراه المحللون السياسيون
األميركيون» .وأضاف« :من الملزم وفق المعطيات بالنسبة
إلى أوباما التنسيق مع دمشق إن أراد محاربة اإلرهاب».

المغرب يعلن تفكيك
خلية �إرهابية
أعلنت الداخلية المغربية أمس تفكيك خلية ينشط أعضاؤها
في عدد من المدن لتجنيد مغاربة بهدف االلتحاق بتنظيم الدولة
اإلسالمية في سورية والعراق.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ال����وزارة أن «الخلية تتكون م��ن  7أف��راد
يترأسهم أستاذ في التعليم االبتدائي وتنشط في عدد من المدن
المغربية».
وأضاف البيان أن الخلية عملت على تجنيد وإرسال العديد من
المغاربة للقتال تحت لواء تنظيم الدولة اإلسالمية المتطرف بكل
من سورية والعراق بالتنسيق مع قادتها الميدانيين ومن بينهم
معتقل سابق في قضايا اإلرهاب يعد عضوا ً بما يسمى «المحكمة
الشرعية» لهذا التنظيم .وتابع أن «التحريات األولية أكدت
تورط أفراد هذه الخلية في التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية
تستهدف مواقع حساسة في المملكة المغربية ،وفي هذا اإلطار
تلقى أعضاؤها تعليمات تقضي بااللتزام بقواعد العمل السري
واستعمال هويات مزورة بهدف إنجاح مخططهم».

البشير مستقبالً مبيكي
أعلن رئيس اآللية األفريقية رفيعة
المستوى ثابو مبيكي استئناف
المفاوضات بين الحكومة والحركة
الشعبية ـ ق��ط��اع ال��ش��م��ال ،ح��ول
واليتي النيل األزرق وجنوب كردفان
في  12تشرين األول وبدء التفاوض
مع متمردي دارفور في  15من الشهر
نفسه ،تمهيدا ً لبدء الحوار الوطني
الشامل.
وب��ح��ث ال��وس��ي��ط المشترك مع
آلية الحوار الوطني أول من أمس،
الخطوات المفترض اتخاذها إلقناع
الحركات المسلحة بالمشاركة في
الحوار الوطني ،بحسب ما ذكرت
شبكة «الشروق» السودانية.
وأبلغ مبيكي الصحافيين عقب
ل��ق��اء اآلل��ي��ة ،اك��ت��م��ال الترتيبات

لمحادثات وقف العدائيات حول ما
يعرف بـ«المنطقتين» بواليتي النيل
األزرق وج��ن��وب ك��ردف��ان ،بجانب
المفاوضات ح��ول دارف���ور وإقليم
دارف����ور .وأش���ار إل��ى أن اجتماعه
مع آلية الحوار ناقش جدول وقف
العدائيات ،وسبل إقناع الحركات
المسلحة بالمشاركة في الحوار،
واصفا ً االجتماع بأنه جيد .وقال :إن
لجنة االتحاد األفريقي سعيدة بما
توصلت إليه آلية الحوار.
من جهة أخرى ،قال وزير اإلعالم
السوداني أحمد بالل ،الناطق باسم
الحكومة :إن مبيكي أكد للحكومة
واآلل��ي��ة ع���دم وج���ود ات��ج��اه لنقل
ال��ح��وار الوطني خ��ارج الخرطوم،
ونقل لهم موافقة الحركات المتمردة

على المشاركة في الحوار الوطني.
لكنه كشف عن مقترحات للحكومة
ستناقش األس��ب��وع المقبل بشأن
اللقاءات مع الحركات المسلحة.
وأضاف« :ربما تكون هناك جولة في
الخارج مع الحركات لالتفاق على
اإلج��راءات لكسب مزيد من الثقة»،
منوها ً إلى جولة ستقوم بها اللجنة
لالتفاق مع الحركات المسلحة.
وتتكون آلية الحوار الوطني من
ستة ممثلين للمعارضة وسبعة
للحكومة ،حيث أصبحت تسمى آلية
( )6+7بدال ً من ( )7+7بعد انسحاب
رئيس حزب األمة القومي الصادق
ال��م��ه��دي م��ن عضويتها ،وإع�لان��ه
مقاطعة ال��ح��وار بعد خ��روج��ه من
المعتقل في األسابيع الماضية.

تون�س تن�شر قوات �أمنية
في محافظات حدودية مع الجزائر

«�سي�.آي�.أي»ً � 31 :
ألفا يقاتلون
في �صفوف تنظيم «داع�ش»

قوات مصرية خالل دوريات لها في القاهرة

مجل�س النواب ي�ستدعي � 7سفراء

اال�ستفتاء على د�ستور ليبيا في �آذار

أعلنت ألمانيا أمس حظر أية أنشطة تدعم أو تر ّوج لتنظيم «الدولة
اإلسالمية» الذي تصنفه باإلرهابي واعتبرتها مخالفة للقانون.
وقال وزير الداخلية األلماني توماس دو ميزيير للصحافيين:
«إن قرار المنع له مفعول فوري ويشمل تجنيد المقاتلين ونشر أي
إشارات أو رموز على صلة بالتنظيم» .وأضاف« :ألمانيا ديمقراطية
ق��ادرة على الدفاع عن نفسها وال مكان هنا ألي تنظيم إرهابي،
لهذا أعلن وبمفعول فوري ،حظر أنشطة دعم الدولة اإلسالمية في
ألمانيا».
وح��ذر الوزير األلماني من أن «تجاهل الحظر» يعني ارتكاب
«جريمة» ،وقال إن التنظيم يشكل تهديدا َ على األمن العام في ألمانيا.
وأضاف« :ال بد أن نمنع اإلسالميين المتطرفين من نقل جهادهم إلى
مدننا».
من جهة أخرى ،قالت الحكومة األسترالية أمس إنها رفعت درجة
خطر اإلره��اب إلى الثانية «القصوى» وهي أعلى درجة على سلم
التحذير من إمكان شن هجمات إرهابية .وأك��دت أن هذه الخطوة
تأتي تحسبا ً للتهديد الداخلي الذي يشكله المواطنون األستراليون
من منتسبي «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي.
وكان جهاز االستخبارات األمنية األسترالي أعلن أن خطر اإلرهاب
تزايد بسب عودة مقاتلين من العراق وسورية إلى البالد.
وفي السياق ،قالت وكالة االستخبارات األميركية إن عدد مقاتلي
تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي في سورية والعراق «يتراوح
بين  20ألفا ً و 31ألفا ً و 500مقاتل».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المتحدث باسم « »CIAراين
تراباني قوله إن «تقديراتنا تشير إلى أن تنظيم «الدولة اإلسالمية»
يجمع ما بين  20ألفا ً و 31500مقاتل في العراق وسورية ،وذلك
استنادا ً إلى دراسة جديدة لتقارير كل مصادر االستخبارات بين
شهري أيار وآب» .مضيفا أن الوكالة كانت تحصي في السابق 10
آالف مقاتل على األقل.
وأوضح تراباني أن هذه الزيادة تعود إلى عملية« :تجنيد أكثر
زخما ً منذ شهر حزيران بعد إع�لان التنظيم «دول��ة الخالفة» في
منطقة مترامية على جانبي الحدود السورية ـ العراقية».

رو�سيف ت�ضيق الفارق مع مناف�ستها
في االنتخابات البرازيلية
ميليشيات خالل إغالقها شوارع في العاصمة الليبية
على رغم استعار المعارك بين
الحكومة والمليشيات المسلّحة،
تخطو ليبيا نحو تثبيت الشرعية
عبر ط��رح ال��دس��ت��ور ال��دائ��م على
الشعب أواخر العام الحالي ،قبيل
االستفتاء عليه آذار المقبل ،بينما
دعت األمم المتحدة أطراف الصراع
إلى وقف إطالق النار.
وك��ش��ف��ت الهيئة التأسيسية
ل���ص���وغ ال���دس���ت���ور ال���دائ���م في
ليبيا أم��س أن «المسودة األول��ى
للمشروع ستعرض على الشعب
أواخر كانون األول المقبل».
وأ ّك������د ع��ض��و ال��ه��ي��ئ��ة منعم
الشريف أن المسودة ستعرض
وأن الكل سيستشار بشأنها ،الفتا ً
إلى أنّ «االستفتاء على الدستور

سيكون خالل آذار المقبل ،مبينا ً أن
«منهجية علمية قانونية اتبعت في
إنجاز وصياغة كل النصوص بعد
االطالع على التجارب األخرى».
ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ق���رر مجلس
ال��ن��واب اس��ت��دع��اء سبعة سفراء
اع��ت��رف��وا بحكومة عمر الحاسي
المنبثقة م��ن المؤتمر الوطني
المنتهية واليته غ��دا ً األح��د ،وفق
مصدر مسؤول طلب عدم الكشف
عن هويته.
وأضاف في تصريحات لـ «بوابة
ال��وس��ط» أن اس��ت��دع��اء «س��ف��راء
ليبيا في تركيا واألردن والسودان
وال���ك���وي���ت وروس���ي���ا ال��ب��ي��ض��اء
وصربيا لمساءلتهم» ،مشيرا ً إلى
أ ّنه تق ّررت إقالة السفير في تركيا

عبد ال��رزاق المختار من منصبه،
وأن إج���را ًء مماثالً سيتخذ بحق
السفير في األردن محمد الغيراني
بعد أدائ��ه القسم القانوني أمام
حكومة الحاسي ورفضه الرد على
رسالة مجلس النواب.
ودع���ا الممثل ال��خ��اص لألمم
المتحدة في ليبيا برناردينو ليون
أمس إلى وقف فوري إلطالق النار،
معتبرا ً أنّ «الحوار هو الوسيلة
الوحيدة إلن��ه��اء األزم���ة» .وش��دّد
ليون خالل مؤتمر صحافي على
ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل
لوقف إطالق النار ،مشيرا ً إلى أنّ
«القلق حاليا ناجم عن المعارك
التي تجـري فـي بعض المناطـق».

أظهرت نتائج استطالع جديد للرأي أمس أن رئيسة البرازيل ديلما
روسيف تضيق الفارق مع مرشحة المعارضة مارينا سيلفا لكنها
تتعادل مع منافستها إحصائيا ً في جولة إعادة محتملة في االنتخابات
التي ستجري في تشرين األول المقبل.
وقللت روسيف الفارق ال��ذي تتقدم به سيلفا في جولة اإلع��ادة
المتوقعة إلى نقطة مئوية واحدة وهو تعادل من الناحية اإلحصائية
ألنه داخل هامش الخطأ في المسح الذي أجراه معهد لوب الستطالعات
ال��رأي .وكانت سيلفا تتقدم بفارق سبع نقاط مئوية في استطالع
سابق أجرى األسبوع الماضي.
في الجولة األولى من االنتخابات المقررة في الخامس من تشرين
األول قد تحصل روسيف على  39في المئة من األصوات مقابل  31في
المئة لمصلحة سيلفا مقارنة مع  37في المئة لمصلحة روسيف و33
في المئة لمصلحة سيلفا مثلما أظهر االستطالع السابق الذي أجراه
معهد لوب .وبقي التأييد الذي يمتع به مرشح الوسط اسيو نيفيس
من دون تغيير عند  15في المئة.
وصعد معدل التأييد الذي تتمتع به إدارة روسيف إلى  38في المئة
من  36في المئة في االستطالع السابق.
واستطلع معهد لوب آراء  2002ناخب في أنحاء البالد في الفترة
بين الخامس والثامن من أيلول الجاري .ويوجد هامش خطأ في
االستطالع الذي أجرته جماعة « »CNIللصناعة الوطنية نسبته
زائد أو ناقص اثنين في المئة.

قوات تونسية تنتشر قرب الحدود مع الجزائر
أعلن وزي��ر الداخلية التونسي لطفي بن جدو نشر
قوات أمنية مشتركة في محافظات حدودية مع الجزائر،
قائالً إن هناك «تهديدات إرهابية» على االنتخابات
العامة المقررة قبل نهاية السنة الحالية.
وأضاف بن جدو في تصريح صحافي ،عقب اجتماع
المجلس الوطني لألمن أمس ،أنه تم تركيز نسيج أمني
متكامل بين قوات األمن والحرس والجيش بمحافظة
القصرين ،ويجرى العمل على تركيز ف��رق مشتركة
مماثلة في محافظتي الكاف وجندوبة.
وأوضح أن القوات ستكون جاهزة لمجابهة أي عملية
«إرهابية محتملة» والتخاذ القرار بصفة فورية لتالفي
تعطيل رد الفعل تجاه هجمات مخطط لها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن وحدات الحرس واألمن
التونسية أبطلت العديد م��ن «العمليات اإلرهابية
الخطيرة» ،وحجزت كميات من األسلحة منها صواريخ
«آر بي ج��ي» وط��ن من المتفجرات عند تفكيك خلية
بسيدي بوزيد التي وصلت االعتقاالت فيها إلى «30
عنصرا ً تكفيريا ً بأدلة ثابتة ال تدعو للشك» بحسب
قوله.
يذكر أن المجلس الوطني لألمن اهتم لدى اجتماعه
في قصر قرطاج ،بتأمين الحدود مع الجزائر وليبيا
وتعزيز الشريط العسكري العازل مع ليبيا لمنع تسلل
التكفيريين واألسلحة ،إضافة إلى االستعدادات األمنية
لالنتخابات العامة.

انتهاكات ال�سعودية
ت�صل �إلى م�ستويات مرتفعة
كشف تقرير عن انتهاكات لحقوق
اإلنسان في السعودية بال حدود:
اع��ت��ق��االت تعسفية للمعارضين
تشمل رم��وز األقليات والمدافعين
ع��ن ح��ق��وق اإلن���س���ان ،ح��ب��س بال
محاكمة وحرمان المسجونين من
حق الدفاع عن أنفسهم ،وانعدام
ممارسة المرأة لحقوقها أقلها حرية
قيادة السيارة.
ه��ذا م��ا خلصت إل��ي��ه منظمات
حقوق اإلنسان العربية والدولية
التي عرضت االنتهاكات الواسعة
في المملكة في مقر األم��م المتحدة
في جنيف.
في هذا اإلطار أكد خالد ابراهيم،
من مركز الخليج لحقوق اإلنسان،
ام��ت�لاك��ه الكثير م��ن ال��ت��ق��اري��ر عن
اع��ت��ق��ال ال��س��ل��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة
لناشطين ،مشيرا ً إلى «أن االنتهاكات
التي تجرى في السعودية وثقت
ل��دى األم��م المتحدة ،وه��ي تشمل
ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق ال��م��واط��ن��ي��ن
واألقليات والمدافعين عن حقوق
اإلنسان».
وق���ال اب��راه��ي��م إن���ه ت��ح��دث في
الجلسة عن «االنتهاكات الممنهجة
ال���ت���ي وج���ه���ت ض����د ال��ج��م��ع��ي��ة
ال��س��ع��ودي��ة ،وال��ح��ق��ي��ق��ة أن أكثر

أع��ض��ائ��ه��ا وم��ؤس��س��ي��ه��ا ه���م في
السجن».
ق��ي��ادة ال��م��رأة ال��س��ي��ارة واح��دة
من االنتهاكات لحقوق النساء في
السعودية .والحكم على المخالفات
يصل إلى الجلد ومصادرة األمالك.
ووف��ق د.ه��اال ال��دوس��ري من حملة
«قيادة المرأة في السعودية» فإن
«بعض السيدات ت��م إيقافهن من
قبل شرطة المرور وصدرت بحقهن
أحكام بالجلد ،وفرض على المرأة
كتابة تعهد بعدم القيادة من جديد»
مضيفة أن «قيادة السيارة هي جزء
من حقوق المرأة ،لكن مشكلة المرأة
ليست فقط في منع قيادة السيارة،
هناك موضوع ولي األم��ر وموافقة
ول���ي األم���ر ف��ي أم���ور ك��ث��ي��رة أقلة
الفرص الوظيفية بسبب سياسة
الفصل بين الجنسين وعدم تقنين
القوانين التي تخص المرأة».
إشكالية ج��دي��دة طرحت خالل
االج��ت��م��اع ح��ي��ث شكلت محاربة
ال��م��ن��ظ��م��ات اإلره��اب��ي��ة بالنسبة
للسعودية مدخالً جديدا ً العتقال
المعارضين والمطالبين بالحريات.
ع��ن ه���ذا ال��ج��ان��ب ق��ال��ت خديجة
ن��م��ار م��ن منظمة ال��ك��رام��ة لحقوق
اإلن��س��ان« ،ت��ح��ت ش��ع��ار محاربة

اإلرهاب تقوم السعودية باعتقاالت
تعسفية تشمل المطالبين بالحقوق
وال��ح��ري��ات ون��اش��ط��ي المنظمات
اإلنسانية» الفتة إل��ى أنها تعمل
«ع��ل��ى م��ل��ف زوج����ات المعتقلين
اللواتي هن في حالة مأسوية من
الناحية المعيشية ،خصوصا ً من
ليس لهن آب��اء أحياء أو أخ��وة ،إذ
ي��ج��دن أنفسهن ف��ي وض���ع معقد
ويمنع عليهن االتصال بأزواجهن».
أم��ام ه��ذا ال��واق��ع دع��ت منظمات
حقوق اإلنسان الدولية ل��دور أكبر
للمجتمع ال��دول��ي واألم��م المتحدة
من أجل وضع حد لالنتهاكات في
السعودية .وقالت رينات دي بلويم،
منسقة األمم المتحدة لدى جمعيات
حقوق اإلنسان إنه «ال مساحة في
السعودية لنشاط المجتمع المدني
وباألخص للنساء وعلى المجتمع
الدولي الضغط بهذا االتجاه».
وبحسب المنظمات الحقوقية
ه��ذه ،فإنه م��ن المتعذر الوصول
إل��ى العدد الفعلي لسجناء ال��رأي
العام في السعودية والمشكلة أن
من يملك هذه المعلومات في داخل
المملكة أو في خارجها يخاف مالقاة
مصير المسجونين ذات��ه في حال
كشف عن معلوماته.

