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بعد � 8سنوات ...العبادي يرفع حظر التجوال الليلي عن بغداد

مدارات

مخاطر ا�ستخدام النفط ال�سعودي
في مواجهة الموقف الرو�سي
} ناديا شحادة
أدركت السعودية ودول الخليج بالخطر الذي بدأ اإلحاطة بها
م��ع تقدم الحوثيين ف��ي اليمن ،والح��ظ��ت ه��ذه ال���دول ان االتفاق
على الملف النووي االيراني بات قريباً ،إضافة الى بقاء الرئيس
(بشار) االسد في منصبه رئيسا ً للجمهورية السورية على رغم
كل المحاوالت الزاحته التي بائت بالفشل وإيقاف الدعم الروسي
لسورية سواء بالتقنية العسكرية او بالدعم السياسي ،فحاولت
دول الخليج بقيادة السعودية الضغط على روسيا من أجل تغيير
موقفها من األزمة السورية.
السعودية التي تعتبر اح��دى ال��دول الرئيسية في س��وق النفط
العالمية حاولت ان تستخدم السياسية النفطية الراهنة للضغط على
روسيا من أجل التراجع عن دعمها الرئيس االسد وفقا ً لما خلصت
اليه صحيفة «نيويورك تايمز» االميركية في تقرير نشرته الثالثاء
(الماضي) ،ال��ذي جاء فيه ان السعودية تحاول ممارسة الضغط
على موسكو إلجبارها على التخلي عن دعم الرئيس بشار وتحدثت
فيه ع��ن مفاوضات روس��ي��ة  -سعودية ح��ول تقليص السعودية
انتاجها من النفط في مقابل تخلي موسكو عن دعم الرئيس االسد،
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين واميركيين القول إن
امكانية تقليص انتاج النفط ورف��ع اسعاره تتيح لهم استخدامها
كأدوات ضغط على روسيا وان الرياض تستخدم السياسة النفطية
الراهنة للضغط على موسكو من اجل التراجع عن دعمها للحكومة
السورية ،وأش��ارت الى ان السعودية وروسيا دخلتا في نقاشات
عديدة على م��دى األشهر القليلة الماضية من دون ال��وص��ول الى
اتفاق مهم حول االزمة السورية ،ولكن سرعان ما جاء النفي على
لسان البرلماني الروسي اليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون
الدولية في مجلس الدوما وصرح انه لم تكن هناك أية مفاوضات
حول تقليص السعوديين انتاج النفط في مقابل تخلي موسكو عن
دعم الرئيس بشار األسد وهذا كذب.
وق���ال المتحدث ال��رس��م��ي ب��اس��م ال��رئ��اس��ة ال��روس��ي��ة دميتري
ب��ي��س��ك��وف ف���ي ب��ي��ان ان ه���ذه ال��م��ع��ل��وم��ات ل��ي��س��ت اال اف���ت���راءات
صحافية.
ويرى المتابعون ان الموقفين الروسي والسعودي متناقضان
بشأن ال��وض��ع ال��س��وري ،ففي ال��وق��ت ال��ذي تعد روس��ي��ا م��ن أهم
حلفاء الحكومة ال��س��وري��ة ف��ي ال��ع��ال��م أك���دت وف��ي شكل مستمر
تمسكها بموقفها المبدئي والثابت تجاه سورية والقائم على رفض
التدخل الخارجي في شوؤنها والحرص على حل األزمة بالطرق
السياسية وع��ب��ر ال��ح��وار بين ال��س��وري��ي��ن ،واستضافت مؤخرا ً
منتدى موسكو اليجاد حل لالزمة السورية من طريق المشاورات
بين الحكومة والمعارضة ،فيما تعتبر المملكة العربية السعودية
على رأس ال���دول ال��داع��م للمعارضة ال��س��وري��ة وت��م��ارس دورها
االج��رام��ي ف��ي منطقة ال��ش��رق االوس���ط ،ويعتبر نظام آل سعود
الداعم االساسي لالرهاب في سورية.
ويرى المراقبون ان السعودية حاليا ً تقدم على مغامرة تتسم
بالكثير من الخطورة في اصرارها على استخدام النفط كسالح
ضد روسيا من أجل تغيير موقف األخيرة من األزمة السورية.

«القاعدة» تعلن مقتل �أحد قيادييها في غارة �أميركية

الحزب اال�شتراكي اليمني
يوافق على مجل�س رئا�سي
وافق الحزب االشتراكي اليمني على تشكيل مجلس رئاسي موقت يدير البالد
مدة عام في خطوة مهمة لتخفيف التوتر ولينضم إلى معظم الفصائل التي
وافقت على هذا ،وبعدما أُجبر الرئيس على التنحي قبل اسبوعين.
وقال أعضاء وفود لـ«مأرب برس» ،إن تسعة أحزاب وجماعات من بينها
فصيل من جماعة الحراك الجنوبي كانت قد وافقت خالل المفاوضات في
صنعاء على تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء برئاسة علي ناصر محمد
وهو رئيس سابق لجنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال عام .1990
بدوره أكد المرافق اإلعالمي للرئيس جابر محمد في تصريحات خاصة لشبكة
«إرم» اإلخبارية أن علي ناصر ثابت على موقفه ،ومتمسك بمشروع طرحه في
 ،2011يؤسس إلدارة البالد على أساس فيديرالية من إقليمين.
وقال جابر إن علي ناصر استقبل وفودا ً قادمة من صنعاء واتصاالت تطرح
حلوال ً مختلفة ،لكنه ال يقبل بأي مشروع يتجاوز ما طرح في مؤتمر القاهرة وإذا
تعاطت القوى السياسية مع هذا الطرح بإيجابية فلكل «حادث حديث».
وأضاف أن الرئيس الجنوبي السابق يعتبر أن العملية ليست ترقيعية،
مشيرا ً إلى فشل كل المحاوالت السابقة التي تعاطت مع األزمة اليمنية على هذا
النحو.
وقال جابر إن علي ناصر يؤكد أنه يجب أن نتحدث بشجاعة وجرأة في شأن
قضية الجنوب وذلك لتحقيق حلول مستدامة ،وأشار إلى أن «الرئيس الجنوبي
السابق ال يتطلع إلى السلطة وأن قبوله بها من أجل المصلحة الوطنية».
على صعيد آخر ،أعلن تنظيم «القاعدة» في اليمن أمس مقتل أحد قيادييه في
غارة لطائرة أميركية من دون طيار ،حسبما ذكرت مصادر.
وذكر التنظيم في بيان نشر عبر «تويتر» أن قائده حارث النظاري قتل مع
ثالثة عناصر آخرين ،في الغارة التي استهدفت منطقة الصعيد في شبوة في
 31كانون الثاني.
وقال التنظيم إن النظاري كان يرشد «المجاهدين» ويوجههم في مسائل
العقائد والعبادات والمعامالت على تنوعها واختالفها .وأشار التنظيم إلى أن
النظاري قتل بعد ساعات من إتمام «صفقة» أدت الستالم المسلحين الحوثيين
زمام األمور في العاصمة اليمنية صنعاء.
ويعد النظاري من أبرز «مفتي» تنظيم «القاعدة» في اليمن وكان يتمتع بنفوذ
كبير في التنظيم.

المالكي يدعو المجتمع الدولي للوقوف �ضد الإرهاب
دع��ا النائب األول لرئيس الجمهورية ن��وري
المالكي أمس ،المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد
«جرائم داعش» ،معتبرا ً دعم هذه الجماعات بالمال
والسالح وبالتأييد السياسي والمعنوي أدى إلى
استفحال خطرها.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» ان المالكي قال في
صفحته الرسمية على شبكات التواصل االجتماعي
( الفايسبوك) ،إن «المجتمع الدولي لغاية اآلن لم
يقف موقفا ً حازما ً ضد جرائم داعش» ،مشددا ً على
ضرورة أن «تقوم دول كثيرة في المنطقة والعالم
بإعادة النظر في السياسات التي تعتمدها والتي
تتمثل في دع��م الجماعات اإلرهابية في العراق
وباقي دول المنطقة».
وأش��ار المالكي إل��ى أن «ه��ذه الجماعات التي
ترتكب المجازر تعمد إلى تشويه صورة اإلسالم
والمسلمين وإبعادهم عن الدين من خالل اعتماد
فتاوى غريبة ومستنكرة» ،مبينا ً أن «دع��م هذه
الجماعات بالمال والسالح وبالتأييد السياسي
وال��م��ع��ن��وي وتغطية جرائمها ه��و م��ا أدى إلى
استفحال خطرها».
وطالب المالكي جميع القوى السياسية في
العراق بضرورة «إبعاد خالفاتها السياسية عن
مواجهة عصابات «داع���ش» اإلره��اب��ي��ة ،حتى ال
يتحول «داعش» مفردة لصراع سياسي بين الكتل
السياسية» ،داعيا ً المجتمع الدولي الى «الوقوف
بحزم ضد جرائم داعش».
م��ن جهة أخ���رى ،أص��در القائد ال��ع��ام للقوات
المسلحة العراقية حيدر العبادي أمس ،أمرا ً برفع
حظر التجول الليلي عن العاصمة بغداد وفي شكل
كامل ب��دءا ً من السبت المقبل ،بعد  8سنوات من
تطبيق القرار.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد
سعد معن ،في حديث لـ«السومرية نيوز» ،ان «القائد
العام للقوات المسلحة حيدر العبادي زار الليلة
(قبل) الماضية ،مقر قيادة عمليات بغداد ،لالطالع
على الوضع االمني ومجريات االم��ور» ،مبينا ً ان
«العبادي أمر برفع حظر التجوال الليلي عن مدينة
بغداد في شكل كامل» .وأضاف معن ان «قرار رفع
الحظر سيسري اعتبارا ً من السبت» ،مشيرا ً الى ان
«الحالة ستكون طبيعية في العاصمة».
ولفت مصدر إلى أن السبب ال��ذي أت��اح اتخاذ
القرار هو االنتعاش األمني الذي تعيشه العاصمة
العراقية بعد تمكن القيادة العسكرية وق��وات

الحشد الشعبي المتواجدة في جبهات المواجهة
مع «داعش» وفي المحافظات المحيطة ببغداد من
فرض سيطرتها على المناطق المحاذية للعاصمة
في شكل يسمح رفع حظر التجوال وفتح الطرقات
الرئيسية داخل العاصمة.
كما قدمت وعود بفتح طريق مطار المثنى وهو

طريق رئيسي وإذا تم فتحه تماما ً ف��إن المنطقة
الخضراء التي تضم ال��دوائ��ر الحكومية ومجمع
رئاسة الوزراء والبرلمان قد تعزل بواسطة الحواجز
اإلسمنتية والتحصينات فيما يفتح الطريق الذي
يربط شطري بغداد بين الكرخ والرصافة عند جسر
المعلق.

�أين �أ�صبح التحقيق البريطاني
في حرب العراق؟
أكد رئيس الفريق المسؤول عن التحقيق الرسمي الذي تجريه بريطانيا عن حرب العراق ،جون
تشيلكوت ،للجنة برلمانية ،أن التأخير الطويل في نشر نتائج التحقيق «لم يكن من الممكن تفاديه
ألن التحقيق معقد» .وقال تشيلكوت ألعضاء البرلمان« :نطاق هذا التحقيق لم يسبق له مثيل .لسنا
معنيين بواقعة واحدة وما ترتب عليها وإنما نقيم كل القرارات التي اتخذت على مدى تسعة أعوام
وعواقبها».
وأفاد بأن «التحقيق لم يحسب في شكل دقيق مقدار الوقت الالزم لتحليل األدلة التي تم الحصول
عليها مضيفا ً أنها جمعت من  1500وثيقة حكومية و 150شاهداً» .وأعلن عام  2009عن التحقيق
بشأن غزو العراق بقيادة الواليات المتحدة وما ترتب على ذلك وكان من المتوقع أن يستغرق عاما ً إال
أن تشيلكوت قال الشهر الماضي إنه «ليس هناك احتمال واقعي» إلعالن ما توصل إليه قبل االنتخابات
العامة في السابع من أيار.

مالمح �صفقة بين «البي�شمركة» و«داع�ش»
تعكف وزارة البيشمركة في حكومة «إقليم
كردستان» العراق على مقايضة جثث عدد من
قادة «داع��ش» الذين قتلوا خالل معارك كركوك
األخيرة بأفراد من البيشمركة اختطفهم مسلحو
التنظيم .وتتولى عملية الوساطة بين الطرفين
شخصيات عشائرية عربية من نينوى وصالح
الدين المحاذية مناطقهم لكركوك.
ص��ف��ق��ة ت��ب��ادل ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ب��ي��ن حكومة
كردستان و«داع��ش» ،ستكون األول��ى من نوعها
إن تمت .وزارة البيشمركة تعكف حاليا ً على
تحضير جثث عدد من قادة «داعش» الذين قتلوا
في معارك كركوك األخيرة لمقايضتهم بعناصر
من البيشمركة اختطفهم «داعش».

ووف��ق األمين العام ل��وزارة البيشمركة جبار
ياور فإن عناصر البيشمركة يعتبرون في عداد
المفقودين ف��ي ظ��ل ع��دم وج���ود معلومات عن
مصيرهم وما إذا كانوا شهداء أو أسرى.
ويبلغ عدد مقاتلي البيشمركة المفقودين في
المعارك  52مقاتالً دخلت شخصيات عشائرية
عربية على خط الوساطة بين الطرفين إلطالق
سراحهم.
ف��ي ه��ذا السياق دع��ا غ��ازي الرمضاني أحد
شيوخ عشائر نينوى العشائر العربية بالتدخل
لحل أزمة األسرى مع داعش مضيفا ً أنه «إذا كان
المال ينقذ هذه األرواح فالمال أولى بأن تنقذ هذه
األرواح ويعود هؤالء إلى أهلهم.

وتحدث الشيخ محمد طه الحمدون أحد شيوخ
محافظة صالح الدين عن أس��وأ االحتماالت ألن
«داع��ش هو منظمة إرهابية وبالتالي المجرم
واإلره��اب��ي تتوقع منه كل ش��يء وال نتحمل وال
يتحمل حقيقة ه��ؤالء العشائر تبعات وآث��ام ما
يفعله داعش» مضيفا ً أن «داعش اليوم ال يسمع
كالما ً ألحد وليست له سياسة معروفة إال خلق
اإلرهاب».
مئات الجثث لدى البيشمركة تعود لمسلحين
من «داعش» .هي مستعدة لتسليمها مقابل اإلفراج
عن أسراها .لكنها تحذر المتشددين ومن يتعاون
معهم من أي إس��اءة قد يتعرض لها المقاتلون
الكرد.

العاهل الأردني يقدم واجب العزاء بالك�سا�سبة
قدم العاهل األردني عبدالله الثاني
أم��س مع ع��دد من كبار المسؤولين
ال��ع��زاء ل��ذوي الطيار األردن���ي معاذ
الكساسبة.

«حما�س» تخنق
مبادرة الم�صالحة في مهدها
تداعت الفصائل الفلسطينية في رام الله استجابة لمبادرة
منظمة ال��ت��ح��ري��ر للتنسيق م��ع ح��رك��ت��ي ح��م��اس والجهاد
اإلسالمي في قطاع غزة من أجل تحرير عجلة المصالحة
العالقة.
وعقد لبحث ه��ذا الشأن اجتماع فصائلي فلسطيني في
رام الله مطلع األسبوع بطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير ،بقصد التمهيد لتوجه وفد منها إلى قطاع غزة لعقد
اجتماع شامل لمناقشة الملفات العالقة ،أبرزها المصالحة
وعمل الحكومة في القطاع وإعادة اإلعمار.
وقبيل ه��ذا كله كانت االت��ص��االت تسير على ق��دم وساق
لتحديد موعد االن��ط�لاق لقطاع غ��زة ،إال أن ه��ذه االنطالقة
في رام الله سرعان ما قتلت في مهدها في غ��زة بعدم رد
«حماس» على االتصاالت ،ومن ثم ردها الحقا ً بطلب تأجيل
هذه الزيارة.

عدم جاهزية

وعلى رغم أن الخطورة الناتجة من مراوحة المصالحة
مكانها واالختالف حول عمل حكومة التوافق الوطني بلغت
مبلغا ً كبيرا ً ال يحتمل التأجيل ف��ي ظ��ل االنفجار المتوقع
في أي لحظة؛ غير أن «حماس» تبدو غير جاهزة على رغم
إدراكها لحساسية المرحلة والتداعيات السلبية للتأجيل.
وق���ال وزي���ر ال��ع��م��ل الفلسطيني ال��س��اب��ق وع��ض��و الجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني إن حركة حماس
طلبت منا أي��ام��ا ً ع��دة ل��ل��رد على تحديد م��وع��د لمجيء وفد
الفصائل الفلسطينية من الضفة الغربية لقطاع غزة ،مشددا ً
على أن وفد الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية جاهز
منذ يومين للتحرك ،إال أنه ينتظر رد حركة حماس.

إنهاء االنقسام

من جهة أخرى ،قال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت
لـ«البيان» إن قرار منظمة التحرير هو العودة إلى الحوار ،ال
من أجل عقد اتفاقات جديدة ،بل من أجل إزالة العقبات من
أمام تنفيذ االتفاقات السابقة ،وتمكين حكومة الوفاق من
ممارسة مهماتها في قطاع غزة.
مضيفاً« :ن��ري��د إرس���ال وف��د م��ن المنظمة لعقد ل��ق��اء مع
حماس وال��ج��ه��اد اإلس�لام��ي ،م��ن أج��ل وض��ع آل��ي��ات لتنفيذ
االتفاقات ،ألن استمرار االنقسام هو نقطة الضعف بالوضع
الفلسطيني ،فإنهاء االنقسام هو أولوية لدينا».

رسالة حماس إلى المنظمة

غارات �أردنية على معاقل لـ«داع�ش» لم يحدد موقعها

وك��ان الملك قد قطع زي��ارت��ه إلى
واشنطن بعد نشر تنظيم «داع��ش»
فيديو إحراق الكساسبة حياً ،الثالثاء،
ليعود إلى عمان ،حيث خاطب الشعب

تقرير �إخباري

األردني بكلمة متلفزة وصف فيها مقتل
الكساسبة بالعمل الدنيء ،مؤكدا ً أنه
قضى دفاعا ً عن وطنه وأمته.
وقامت طائرات سالح الجو الملكي

االردن��ي بالتحليق فوق بيت العزاء
تحية لروح الطيار ،فيما جلس الملك
إل��ى يسار وال��د الطيار وتبادل معه
الحديث.
إل��ى ذل��ك ،أغ���ارت ط��ائ��رات سالح
الجو الملكي األردن���ي ،على معاقل
لتنظيم «داع��ش» ،وذلك بعد يوم من
تعهد الملك األردن��ي عبدالله الثاني
التنظيم بـ«حرب ال هوادة فيها» ،إثر
اإلع�ل�ان عن ح��رق «داع���ش» للطيار
األردني معاذ الكساسبة حتى الموت
قبل يومين.
وقال التلفزيون األردني الحكومي
إن مقاتالت بالده حلقت فوق مسقط
رأس الطيار الكساسبة ،كما حلقت
فوق العاصمة عمان ،بعد أن أتمت
مهمة لم يحدد موقعها.
وزار عبدالله أسرة الكساسبة في
مدينة الكرك ،لتقديم واج��ب العزاء
لعائلته ،وذل��ك بعد ي��وم من توعده
بتكثيف مشاركة األردن في التحالف
الدولي ضد تنظيم «داعش».

وحول أسباب وعوامل عدم االستجابة الفورية من قبل
حركة حماس يوضح المحلل السياسي سمير عباهرة في
تصريح لـ«البيان» أن الحركة تنظر بجدية وأهمية إلعادة
اإلع��م��ار ول��ي��س للمصالحة ،وأض����اف« :األول���وي���ة األول���ى
ل��ح��م��اس ه��ي إع����ادة اإلع���م���ار ال��ت��ي ت��ت��ه��م ح��ك��وم��ة التوافق
بعرقلتها والتأخير في تنفيذها .وذل��ك ألن تأخر اإلعمار
يعتبر فشالً لحماس وحكمها في غزة ،في حين أنها ال تهتم
لحكومة التوافق وتسعى إل��ى عرقلتها ،ألنها تعتبر نجاح
الحكومة هو نجاح للقيادة الفلسطينية ،ومن هذا الباب تضع
حماس العراقيل أمام الحكومة وتسعى دائما ً إلى إفشالها،
وبالتالي إفشال المصالحة التي تريدها حماس محطة عبور
لها لتحقيق مآرب عجزت عن تحقيقها في زمن االنقسام».

ر ّد بارد

على رغم أن حماس لم تغلق الباب نهائيا ً أمام تحركات
المنظمة باتجاه تفعيل المصالحة ،وطلبت المزيد من الوقت
قبل أن تعلن رده��ا ،إال أن العديد م��ن المراقبين ي��رون أن
المكتوب واض��ح من عنوانه ،مرجحين أن تتعطل الزيارة
أو أن ال تحرك ساكنا ً في ضوء هذا «الرد البارد» لـ«حماس»
ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف الفلسطينية الساخنة ،وج��ه��ود المنظمة
المندفعة باتجاه دفع المصالحة.
ومتوقعين أن ت��ك��ون اس��ت��ج��اب��ة ال��ح��رك��ة ب��اإلي��ج��اب بعد
فترة ال تتعدى أهدافها تجنب حرج الرفض واالنتقاد الذي
سيوجه لها إذا ما وضعت نفسها في هذا الموقف ،معتبرين
ذلك إش��ارة فشل جديد لمحاولة جديدة لن تغير في األمر
شيئا ً.

ف�صائل فل�سطينية لم�صر:
كيان االحتالل هو الإرهابي ولي�س «الق�سام»

خبراء �أمميون يطالبون بالإفراج عن زعيم المعار�ضة ال�شيخ �سلمان

منظمات حقوقية تنتقد �سحب البحرين جن�سيات � 72شخ�ص ًا

انتقدت منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين
أمس لجوء السلطات البحرينية لسحب الجنسية من العديد
من المعارضين «لتكميم أفواههم».
وردا ً على المرسوم الذي صدر في  31كانون الثاني،
ونص على سحب الجنسية من  72مواطناً ،طالبت منظمة
العفو الدولية في بيان لها المنامة بإلغاء هذا القرار الذي
يجعل من هؤالء األشخاص «مواطنين من دون وطن» ،كما
دعت إلى وقف استهداف المعارضين.
وبينتلجنةحمايةالصحافيينأنالئحةسحبالجنسية
التي أعلنتها المنامة تتضمن على األقل  4صحافيين ،وصرح
شريف منصور ،منسق اللجنة للشرق األوس��ط وشمال
إفريقيا بأن «الصحافيين البحرينيين الذين يتجرأون على
التعبير عن مواقف نقدية يواجهون مخاطر جدية وبخاصة
المالحقة القضائية أو السجن» .وأضاف شريف منصور أن
«البحرين تسحب منهم اليوم أعز ما لديهم  ...جنسيتهم».
وقالت السلطات البحرينية إن األشخاص الــ  72الذين
سحبت منهم الجنسية قاموا بأفعال تسببت في اإلضرار
بمصالح المملكة ،مشيرة إل��ى أن القرار ص��در في إطار
اإلجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على األمن
واالستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات اإلرهابية.
وقال وزير اإلعالم البحريني عيسى الحمادي إن أغلب
من أسقطت عنهم الجنسية متواجدون في الخارج ،مضيفا ً

أن بإمكانهم التقدم بطلب تظلم أمام القضاء حسب ما يخوله
لهم القانون.
وفي سياق آخر ،دعا خبراء في حقوق اإلنسان باألمم
المتحدة أول من أم��س البحرين إل��ى اإلف���راج عن زعيم
المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يحاكم بتهمة السعي
الى قلب نظام الحكم في المملكة.
وكان القضاء البحريني وجه للشيخ علي سلمان ،المعتقل
منذ الـ  28من كانون األول ،تهم الترويج لقلب وتغيير النظام
السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة ،علما ً أن
المحكمة رفضت اإلفراج عنه بكفالة.
وأكد الخبراء األمميون أن اعتقال علي سلمان ومحاكمته
يصالن إلى مستوى انتهاك حقوق اإلنسان األساسية في
حرية التعبير وحرية االنتماء وحرية الديانة أو المعتقد،
مضيفين أن التهم تنبع من عدم رضا الحكومة البحرينية
عن اآلراء التي عبر عنها الشيخ سلمان في خطب علنية
ومقابالت تلفزيونية ودعا فيها إلى إقامة نظام ديموقراطي
ومحاسبة الحكومة.
وشدد الخبراء على مطلبهم باإلفراج الفوري عن جميع
من اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم ،منتقدين في
السياق نفسه سحب الجنسية البحرينية من  72مواطنا ً
في خطوة وصفوها بأنها محاولة أخرى من حكومة المنامة
لقمع المعارضين.

دانت االجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفسلطينية قرار السلطات
المصرية القاضي بتصنيف كتائب القسام منظمة إرهابية ،مؤكدة أن
كتائب القسام وفصائل المقاومة هي الرقم الصعب في مواجهة االحتالل
«اإلسرائيلي» ،وستبقى كذلك.
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في غزة بحضور ممثلين عنها :إننا
نرفض قرار المحكمة المصرية بحظر كتائب القسام واعتبارها «جماعة
ارهابية» ،وهذا القرار خنجر في ظهر المقاومة ،مشيرة إلى أن بوصلتها
رغم القرار ستتجه نحو القدس واألقصى ،وستكمل مشوار المقاومة حتى
تحرير فلسطين.
وأكدت الفصائل ،أن الحكم ال يمثل إرادة الشعب المصري ،وأن المقاومة
الفلسطينية ال تتدخل بشؤون مصر وال بشؤون الدول العربية االخرى،
معربة عن أن االرهاب الذي يجب أن تتجه له محاكم مصر هو اإلرهاب
الذي يمارسه االحتالل «اإلسرائيلي».
وأشارت الفصائل الى أن الحكم ال ينسجم مع الدور المأمول من القاهرة
لدعم المقاومة ورعاية الملفات االقليمية بما فيها الملفات الفلسطينية،
مشيرة إلى أن قرار المحكمة المصرية بضم القسام لقائمة «اإلرهاب» لن
يغير من بوصلة الكتائب في مواجهة الكيان «اإلسرائيلي».
واعتبرت الفصائل الفلسطينية ،القرار المصري هو بمثابة جائزة للعدو
«اإلسرائيلي» ويصب في صالح أعداء الشعب الفلسطيني ،داعية الى
التظاهر احتجاجا ً اليوم.

