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{ مـــــســـــقـط  (أ ف ب) - أعـــــلـــــنت
سلـطنـة عُمـان امس األربعـاء عزمـها
افـــــتـــــتــــــاح ســـــفـــــارة فـي األراضي
الفـلسـطيـنيـة احملتـلة بـحسب بـيان
صـــــــادر عن وزارة اخلـــــــارجـــــــيـــــــة
الـعُـمـانـيــة في خـطـوة تـأتي بـيـنـمـا
ـتـحـدة عن طـرح أعـلـنت الــواليـات ا
ـسـتـبـعـد أن تؤدي خـطـة سالم من ا

إلى قيام دولة فلسطينية.
وقــالـت اخلــارجــيــة الــعُــمــانــيــة في
تغريدة على موقع تـويتر "استمرارا
لــنــهج الــســلـطــنــة الــداعم لــلــشـعب
الفلسطيني الشقيق قررت السلطنة
فـتح بـعـثـة دبلـومـاسـيـة جـديـدة لـها
لـدى دولــة فـلـســطـ عـلـى مـسـتـوى
سفـارة".وذكـرت أنّ وفـدا من الوزارة
ســيــتــوجه إلى مــديــنـة رام الــله في
الـضــفــة الــغــربــيـة مــقــر الــســلــطـة

باشرة اإلجراءات. الفلسطينية 
وهــذه ســتــكـون أول ســفــارة لــدولـة
خلـيجـية في األراضي الـفلـسطـينـية

احملتلة.
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وتـأتي اخلـطوة بـيـنـما تـعـقـد ورشة
ـتـحـدة في عـمل بـقــيـادة الـواليـات ا
البحرين في أول مؤتمر علني حول
خطة سالم أميركية طال انتظارها.
وتـــــركّـــــز الـــــورشـــــة عـــــلـى الـــــشق
االقـتـصـادي فـقط عـلـمـا أن اجلـانب
ــسـتـبـعـد أن الـســيـاسي الـذي من ا
يـنصّ عـلـى قـيـام دولـة فـلـسـطـيـنـيـة
مستقلّـة بحسب تسريـبات أميركية
قـــد ال يُـــكـــشـف عـــنه قـــبـل تـــشـــرين

قبل. الثاني/نوفمبر ا
ؤتمر ويقاطع الفلـسطينيـون هذا ا
رافضـ احلـديث في االقتـصـاد قبل

السياسة.
وتـقـتـرح اخلــطـة جـذب اسـتـثـمـارات
تتجاوز قيـمتها خمـس مليار دوالر
غـالـبـيــتـهـا لـصـالح الـفـلـسـطـيـنـيـ
وإيــجــاد مــلــيــون فــرصـة عــمل لــهم
ومضـاعـفة إجـمالـي ناجتـهم احمللّي
ـتـد تـنـفـيـذهـا عـلى عـشـرة عـلى أن 

أعوام بحسب البيت األبيض.
ولم تـؤكـد سلـطـنـة عـمان مـشـاركـتـها
في الــورشــة الــتي افــتــتــحت مــسـاء
الــثالثــاء وتـخــتــتم الــيـوم األربــعـاء
بـحـضـور وزراء ومـسؤولـ من دول
عــربـيــة وخــلـيــجـيــة ورجـال أعــمـال
وصــحــافــيــ إســرائــيــلـيــ رغم ان
البحرين ال تـقيم عالقات دبلـوماسية
مـع إســـــــرائــــــيـل.في 25 تــــــشـــــــرين
األول/أكـــتـــوبــر 2018  قـــام رئـــيس
الـوزراء اإلسـرائيـلي بـزيـارة رسـمـية
هـي األولـى له إلـى عــــــمـــــــان حــــــيث
استقبله السلطان قابوس بن سعيد
رغم عـدم وجود عالقـات دبـلومـاسـية
بــ الـبـلــدين.وأعـلن نــتـانــيـاهـو في
الـعــاشـر من كـانـون االول/ديــسـمـبـر
ـاضي أنّ سـلـطـنـة عـمـان سـتـسـمح ا
لـطـائرات اسـرائـيـلـية بـالـتـحـليق في
مــجــالـهــا اجلــوي مـؤكّــدا أنه يــريـد
العمل وفق نـهج مختـلف عبر الـتقدم
بـاجتاه تـطـبـيع الـعالقـات مع الـعرب
ــــرور عـــــبــــر حل الــــنــــزاع مع دون ا

. الفلسطيني
وتـــقـــيم إســـرائــيـل حــالـــيـــا عالقــات
دبــلـــومــاســيـــة كــامـــلــة مـع دولــتــ

عربيت فقط هما مصر واألردن.
وكـــان وزيــر اخلـــارجــيـــة الــعـــمــاني
ــــســــجـــد يـــوسـف بن عــــلــــوي زار ا
األقصى في شباط/فبراير  2018في

سؤول عربي. زيارة علنية نادرة 
ــديــرة الـعــامــة لــصــنـدوق وأكّــدت ا
الـنـقـد الــدولي كـريـسـتـ الغـارد في
ــــنــــامـــــة األربــــعــــاء أنّ الــــنــــمــــو ا
ـــكن في االقـــتـــصـــادي الـــكـــبــــيـــر 
األراضي الـفلـسـطـيـنيـة احملـتـلة في
حـال أظـهرت كـافـة األطـراف الـتـزاما

سريعا.
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وكـــــانت الغــــــارد تـــــتـــــحـــــدّث خالل
مشاركتها في ورشـة عمل اقتصادية
مـرتبـطـة بـخطـة سالم أمـيـركـية حلل
الــنـزاع الـفــلـسـطــيـني اإلســرائـيـلي

يقاطعها الفلسطينيون.
وحـذّر صـنـدوق الـنـقـد الدولـي مرارا
من الــتــدهــور احلــاد فـي االقــتــصـاد
الفلسطيني مع عدم حصول السلطة
الـفلـسـطيـنـيـة على أمـوال الـضرائب
الــتي تــقــوم إســرائــيل بــجــبــايــتــهـا
بــسـبب اقــتـطــاعـهــا بـاإلضــافـة إلى
ـفـروض عـلى قـطـاع غـزة احلـصـار ا
الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ

أكثر من عشر سنوات.
وبحسب الغارد فإنه "في حال هناك
خــطــة اقـتــصــاديـة وحــاجــة مـلــحّـة
فاألمر يـتعـلق باحلفـاظ على الزخم".
ورأت أنـه "لـــتـــحـــقـــيق ذلك البـــد من
نـوايـا حـسـنة مـن قبـل اجلمـيع عـلى
ــســتــويـــات الــقــطــاع اخلــاص كـل ا
نظمات الدولية واالطراف والعام وا

على االرض وجيرانهم".
وبعدما ذكـرت أمثلـة عن دول ما بعد
ـــديـــرة الـــعـــامــة الــنـــزاع شـــدّدت ا
لـصنـدوق الـنقـد عـلى أن مـستـثـمري
القطاع اخلاص بحاجة إلى تقدم في
ـــا في ذلك عـــدد مـن الـــقـــطـــاعـــات 

تـــرامب فـي كــلـــمـــة خالل اجلـــلـــســة
االفـتـتـاحيـة لـلـورشـة الـتي افـتـتحت
مــســـاء الــثالثـــاء وتــخـــتــتـم الــيــوم
االربــعــاء إن "الـتــوافق حــول مــسـار
اقــتــصــادي شــرط مــســبق ضــروري
سائل الـسياسـية التي لم يتم حلل ا

ايجاد حل لّها من قبل".
لـكن كـوشـنـر ( 38عـامـا) الـذي يـقف
خــلف اخلــطــة وهــو صــهــر تــرامب
وصــــديق عــــائـــلــــة رئــــيس الـــوزراء
اإلسرائـيلي بـنيـام نـتانـياهـو قال
في خـطابه الـذي طـغت عـلـيه األرقام
إنّ الـتوصّـل إلى حل سـيـاسي أمر ال

كن جتاوزه.

مــســـتــقــلّــة قــد ال يُــكــشف عــنه قــبل
قبل. تشرين الثاني/نوفمبر ا

وتـقـتـرح اخلــطـة جـذب اسـتـثـمـارات
تتجاوز قيـمتها خمـس مليار دوالر
غـالـبـيــتـهـا لـصـالح الـفـلـسـطـيـنـيـ
وإيــجــاد مــلــيــون فــرصـة عــمل لــهم
ومضـاعـفة إجـمالـي ناجتـهم احمللّي
ـتـد تـنـفـيـذهـا عـلى عـشـرة عـلى أن 
أعـوام.لكن الـفـلسـطـينـيـ يقـاطـعون
كن احلديث الورشة قـائلـ أنّه ال 
عن اجلانب االقتـصادي قبل الـتطرق
ــمــكــنـة إلـى احلـلــول الــســيــاسـيــة ا
جلـوهر الـنـزاع.وقـال جاريـد كـوشـنر
مـسـتشـار الـرئـيس األمـيـركي دونـالد

ـركزي وإدارة أفـضل تـعـزيـز الـبـنك ا
ــوارد لـألمـــوال الـــعـــامـــة وحـــشـــد ا

احمللية.
وقالت "إن كانت محاربة الفساد حقا
ـلحـة لـلـسـلـطـات- كـما أحـد األمـور ا
كان األمر عليه في رواندا على سبيل

ثال-- فإن األمور ستنطلق حقا". ا
وورشـــة "مـن الـــسـالم إلى االزدهـــار"
هي أول مــؤتــمــر عـلــني حــول خــطـة
الــــسالم األمــــيــــركــــيــــة الــــتـي طـــال
انتظارها. وتـركّز الورشة على الشق
االقـتــصـادي فـقط عــلـمـا أن اجلـانب
ــســتـبــعـد أن الــســيـاسي الــذي من ا
يـنـصّ عـلى قـيـام دولــة فـلـسـطــيـنـيـة
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ثـمـة مراهـقـة سيـاسـية تـمـارسـها دول عـظـمى  وعنـدمـا تـقع الشـعـوب وسط هذه
عادالت  فـأن امنها وسيادة اوطانها تكون في خطر حقيقي  فلم يشهد العالم ا
ي  باعطاءشعوب في العـصر احلديث  قيام دولة كـبرى مسؤولة عن االمن العـا
ـلـكه الـبــتـة. فـبــاالمس وقع الـرئـيس واراضـي لـكـيـان مــصـطـنع اليــسـتـحق مــاال
االمـريكـي قرار تـسـلـيم مـدينـة الـقـدس الـعربـيـة االسالمـيـة لـلكـيـان االسـرائـيلي 
والـيـوم وقع بتـسـليم اجلـوالن الـسوري احملـتل لـهذا الـكـيان  ومـثل هـذا السـلوك
ــدن واالراضي  بــقـدر ــكـنـه ابـدا الــغــاء شـرعــيــة تـلك ا ــراهق ال الــســيـاسي ا
ـوثـوقـية  ـتـحدة االمـريـكـيـة كـدولة عـظـمى خـارج سـياقـات ا مـايـجعل الـواليـات ا
ودولــة مـشـكــوك بـعـالقـاتـهــا ومـصــداقـيــتـهــا بـ أ وشــعـوب الـعــالم . إن هـذه
ـنطـقة  السـياسـات تضـيف عنـاصر الـتأزم وتـقرب االحـتكـاك والصـراعات في ا
ـقـدور واشنـطن وال الـكـيان االسـرائـيـلي وقف تـداعيـاتـها إذا مـا انـفجـرت لـيس 
وتـأثـيراتـهـا على الـعـالم اجمع . فـإذا كـانت سوريـا مـشغـولة فـي الوقت احلـاضر
بـتـنـظـيف اراضـيـها من بـقـايـا االرهـاب  فـأن الالحق من الـزمن الـقـادم سـيـحرر
ـعادالت الـعـسكـرية والـتجـربـة القـتالـية قـاومة الـباسـلـة  فا اجلـوالن احملتل مـع ا
للـجيش الـعربي الـسوري وحـلفـائه قد جتـاوزت الكـثيـر من االختالالت واصـبحت
ـصـيريـة اكـثـر شـراهـة لدى احملـررين . إن الـسـيـد ترامب واجـهـة ا الـرغـبـة في ا
يتـصرف بحقـوق واراضي الشعوب كـبائع في سوق الـنخاسة  فـهو لم ينفك في
تـهـديد فـنـزويال وتـنصـيب زعـامـات خارج سـيـاق ارادة الشـعـوب في اخـتيـاراتـها
ـقراطية  وهو بالتـأكيد سيفشل  توجه االن الى اجلـوالن السورية احملتلة  الد
( ليـكرمها ) السـرائيل  بدوافع عنـصرية وسـيفشل ايضـا  لئن مامن شعب في
عـمورة يقبل بالتفريط بارضه . إن الـذي يجري في هذا العالم  خارج القوان ا
الدوليـة  تعـبير عـن شيوع الـعقـليـات االستعـماريـة  واالستهـانة بـالنـظام الدولي
ـتـحـدة ودول الــعـالم احلـرة الـضــامن حلـقـوق ســيـادة الـدول  وإذا ظـلـت اال ا
خاضعـة للعنجهية االمريكية والعدوانـية االسرائيلية  فإنها تقترب من االنفالتات
التي تقترب من احلروب الطاحنة  وبذلك تقترب من نهاياتها مثلما إنتهت عصبة
نـظـومة االوروبـية ـية الـثانـيـة . إن العـالم وبـاخلصـوص ا اال ابـان احلـرب العـا
مطالـبة برفض وادانة مافعلت امريكا بالقـدس واجلوالن بغية مواجهة تداعياتها 
سـلحة . سـوريا تنـظر للـجوالن مثل نـظرتها وإال لن يكـون مفرا من الـصراعات ا
حللب  وهي قـادمـة المـحالـة  فـسـوريـا في حل من اتـفاقـيـات وقف اطالق الـنار
وفك االشتـباك عام اربعة وسبع  وكذلك من انـتشار قوات الفصل الدولية  ثم
اصبح من حق الـدولة اللـبنانـية باسـترجاع شـبعا ومـايتبـعها
ـتـحـدة ربطـت عودة من االراضي احملـتـلـة  كـون اال ا
هـذه االراضي بـاجلوالن الـسـوريـة  فـمـا دامت امـريـكا
اعتـرفت بسيادة اسرائيل عـلى اجلوالن  يصبح لزاما
ــقــاومــة تــخــلــيص شــبــعـا عــلى اجلــيش الــلــبــنــاني وا
ـــزارع من االحـــتالل ومـــايــــتـــبـــعـــهـــا من االراضـي وا

االسرائيلي .

-1-
أصبح االرهـاب اليـوم البـعبع اخلـطيـر الـذي يهـدد أمن الدول صـغيـرها وكـبيـرها

بال استثناء .
-2-

ولقـد كان نصـيب العراق من اإلرهاب واالرهـابي كـبيرا جـداً حيث ازدحمت فيه
قوافل الشهداء وأُصيبتْ البُنى التحتيّة بأفدح األضرار  

ـالي  والى ما ـيدان االقـتـصادي وا هذا مـضافـا الى مـا حلقه من خـسـائر في ا
خـيم عــلى أجــوائه من الــذعـر واالضــطـراب  الى ان كــتب الــله له الــنـصــر عـلى

األعداء .
-3-

دججة بالسالح فقط ... لقد شاع وذاع انّ االرهاب ال تدحره القوى ا
زعومة بـررات ا نازلـة فكريـةً أيضا إلبطـال احلجج البـاهتة وا بل البُدَّ ان تـكون ا

سلك احملموم .. العتناق هذا ا
ومن هنا :

ـنـظـور ـتـمـيـزة لـالنـسـان في ا ـكــانـة ا حـرص أهلُ الـبـيت (ع) - مـنــطـلـقـ من ا
ـطـلق لالرهـاب في مـواقف عـمـلـيـة تـنـبض االسالمي  –عـلى جتـسـيـد الـرفـض ا

عاني القوة واحلياة .
-4-

قالة الوجيزة االطناب . وال يسعنا في هذه ا
ويكفينا أنْ نتعرض الى موقفيْن :

أولـهـمـا جاء في سـيـرة االمام زين الـعـابـدين وسيـد الـساجـدين عـلي بن احلـس
(عليه السالم) .

وثانيهما : كان من قبل االمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السالم)
-5-

جاء في التاريخ :
ان رجالً دخل في يـوم من االيـام عـلى االمام الـسـجـاد (ع) فـوجـده عـلى غـيـر ما

اعتاد ان يكون عليه ...
وَجَدَهُ واأللم واضح القسمات على وجهه  

فجلس ب يديه وقال له :
سيدي يا ابن رسول الله : 

روحي فداك 
أرى انك لستَ على طبيعتك 

فماذا جرى ? 
فالتفتَ األمامُ اليه وقال 

كان عندنا ضيوف  
واستعجلتُ هذا الغالم بالشواء الذي كان في التنور ...

فأخرج السفود من التنور وهو يلتهب ناراً فوقع على صبيّ لي فقتله 
فاضطرب هذا الغالم  

فقلتُ له :
يا هذا على رسْلك 

انك لم تتعَمد هذا ..!!
فَسُئِلَ االمام (ع) :

وت الصبي ? تَ  هل تأ
قال :

ال 
ا أدخلتُ من الرعب على قلب الغالم .. تُ  انّ الصبيّ مضى ألَجلِهِ  ولكنني تأ

ثم نادى الغالم وقال له :
أنتَ حُرٌّ لوجه الله  أما انّك لم تتعمده 

ـا أَدخَـلَ مِنْ رعبٍ عــلى قــلب الــغالم أكــثــر من انّ االمــام الــسـجــاد (ع) أهــتـم 
وت ولده الصبي الذي هو فلذة كبده   اهتمامه 

ـثـابـة من اخلـطـورة فـكـيف يـكـون فـاذا كـان إدخـال الـرعب عـلى االنـسـان بـهـذه ا
االجهاز على حياته وأمنه واستقراره اذن ?

انّ االرهاب هو العدوان الغاشم على االنسانية كلها ...
ولقد قال سبحانه :

( ومَنْ يقتلْ مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) 
النساء / 93

وقال ايضا في محكم كتابه العزيز :
ا قتل الناس جميعاً )  ( مَنْ قتل نفسا بغيرِ نفسٍ أو فساد في األرض فكأ

ائدة /32 ا
وقف نظرة االسالم الى االرهاب موقف وهكـذا جسّد االمام السجاد (ع) بـهذا ا

االمام الصادق 
وجاء في التاريخ :

انّ سفـيان الثـوري دخل على االمام الصـادق فرآه مُتـغيرَ الـلون  فسأله عن ذلك
فقال :

ن تُربي " كنتُ نـهيتُ أنْ يـصعدوا فـوق البـيت فدخلتُ فـاذا جاريـة من جواري 
بعض ولدي قد صعدتْ في سُلّم والصبيّ معها  

فلـما بـصـرتْ بي ارتعـدتْ وحتـيّرتْ وسـقط الصـبيّ الى االرض فـمات فـمـا تغـيّر
ا أدخلتُ عليها من الرعب " ا تغيّر لوني  وتِ الصبي  وا لوني 

وكان (ع) قال لها :
أنتِ حُرة لوجه الله  

ال بأس عليك مرتيْن .
أرأيت كـيف كـان موقـف االمام (ع) من مـجـرد االرتـعاب

فكيف به ازاء مجازر االرهاب ?
ومثْـلِ هذه الثـقافـة يجب أنْ تشـيع في األوساط الـعامة
لــتــكــون الـوقــايــة احلـقــيــقــيـة من الــوقــوع في أفــخـاخ

الشياط االرهابي .
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Èb²M∫ وزير اخلارجية العماني يوسف بن علوي خالل منتدى اقتصادي 
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فــقـــدت مـــني الــهـــويــة
الـــصــادرة من رئـــاســة
جـامــعـة كــركـوك بـاسم
©rO¼«dÐ« b−2 W UÝ«®

ـن يـــعـــثـــر الـــرجـــاء 
عــلــيــهـا تــســلــيـمــهــمـا

صدرها.

{ الــقــاهــرة (أ ف ب) - قــتل ســبــعــة شــرطـيــ في
هـجـوم جـهـادي عـلى "مـنـطـقـة تـمـركـز" لـلـشـرطـة في
مـديــنـة الـعــريش بـشــمـال ســيـنــاء مـسـاء الــثالثـاء

صرية. بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية ا
وقـالت الوزارة في بـيان األربـعاء إن أربـعة "عـناصر
إرهابـية قتـلوا" كذلك خالل "مـواجهات" وقـعت أثناء

التصدي لهذا الهجوم.
وهــذا هــو الــهــجــوم الــثــاني ضــد قــوات الــشــرطــة

صرية في العريش خالل الشهر اجلاري. ا
فــفي اخلــامـس من حــزيــران/يـونــيــو والــســابع من

حـزيـران/يـونـيـو أعـلنـت وزارة الـداخلـيـة عن مـقـتل
ثـمـانـيـة من رجـال الـشـرطـة وخـمـسـة من الـعـنـاصـر
اإلرهــابـيــة في الــعـريش في هــجـوم تــبـنــاه تـنــظـيم

الدولية االسالمية.
WFÝ«Ë WOKLŽ

ــصــريــة خالل االيــام وأعــلــنت وزارة الــداخــلـــيــة ا
الــتــالــيــة مـقــتـل ثــمــانــيــة "عـنــاصــر ارهــابــيــة" في

اشتباكات مع الشرطة.
ــصــريــة مــنـذ وتــنــفــذ قــوات اجلــيش والــشــرطــة ا
ـكــافـحـة شــبـاط/فــبـرايـر 2018  عـمــلـيــة واسـعــة "

اإلرهاب" خـصوصا في شـمال سـيناء والـتي شهدت
نشاطا مـكثفا من مجمـوعات متطرفـة ومسلحة على
ـاضيـة بعـد إطاحـة اجليش مـدار السـنوات الـست ا

الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.
ومنذ ذلك احل قتل مئات من رجال األمن واجليش

. في هجمات نسبت إلى جهادي
ــصــري يــعـــلن بــاســتــمــرار مــقــتل إال أن اجلــيش ا
"عـنــاصـر تــكــفـيــريـة" خـالل عـمــلـيــته حــتى وصـلت

حصيلة قتلى اجلهادي إلى نحو 650
ـقــابل قُـتل نـحـو 50 عـسـكـريـاً مــصـريـاً مـنـذ وفي ا

شباط/فبراير 2018  بحسب األرقام الرسمية.
وقـررت نـيـابـة أمن الـدولـة في مـصـر حـبس ثـمـانـية
ـســلـمـ مـتــهـمــ بـاالنــتـمــاء جلـمــاعـة اإلخــوان ا
الي "إلسقاط احملظورة وإدارة شركات توفر الدعم ا

الدولة" حسب ما قال مسؤول قضائي امس .
ــصــريــة دهـمـت الـثـالثـاء 19 وكــانت قــوات األمن ا
شـركـة اتهم الـقائـمون عـليـهـا باالنـتمـاء إلى جمـاعة
الي ـسـلـمـ احملظـورة وتـوفـيـر الـدعم ا اإلخـوان ا
لـهـا "السـقـاط الـدولـة" واعـتـقـلت ثـمـانـيـة أشـخاص

حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
wz«bŽ jD

وقـال الـبـيـان "تمـكن قـطـاع األمن الـوطـني من رصد
اخملــطـط الــعــدائي الــذي أعــدته قــيــادات اجلــمــاعـة
سـلمـون) الـهاربـة للـخارج" مـؤكدا أنـها (اإلخـوان ا
عـمـلت مع "قيـادات" موالـيـة لهـا "حتت مـسمى خـطة
ــالي مـن عــوائـد األمـل تــقـوم عــلـى تـوفــيــر الــدعم ا
وأربـاح بـعض الـكـيـانـات االقـتـصـاديـة السـتـهـداف
الـدولة ومـؤسسـاتـها وصـوال إلسقـاطهـا تزامـنا مع

احتفاالت 30 ونيو".
ـصــريـة مــنـذ 2016 يـوم 30 وتــعـتــبـر احلــكـومــة ا
حزيران/يـونيو عطلـة رسمية احتـفاال بذكرى نزول
اليـ إلى الـشــارع اعـتـراضـا عـلـى حـكم الـرئـيس ا

االسالمي الراحل محمد مرسي.
وأضــاف "اسـتــهـدفت األجــهــزة األمـنــيـة  19شــركـة
وكيانـا اقتصاديا تـديره بعض القـيادات اإلخوانية
بـطرق سـريـة (...) وتـقـدر حـجم االسـتـثـمـارات لـتلك

الكيانات  250مليون جنيه ( 15مليون دوالر)".
وأكد الـبيان تـوقيف ثمـانية أشـخاص من "القـائم
علـى إدارة تلـك الكـيـانـات" وأبـرزهم زيـاد الـعـلـيمي
عارض الـسابق وأحـد القـيادات الـشابة انـي ا الـبر
لثـورة كانـون الثـاني/ينـاير 2011 وعمـر الشـنيطي
ـــديـــر الــتـــنـــفــيـــذي الحـــدى بــنـــوك االســـتــثـــمــار ا
صري حسام مؤنس وهشام فؤاد. والصحافي ا
وقـالت إكرام يـوسف والدة الـعلـيمي لـوكالـة فرانس
ــعــادي بـــرس إنه كــان يــزور صـــديــقــا له فـي حي ا
(جـنـوب الـقـاهـرة) عـنـدمـا  تـوقيـفـه في الـسـاعات

األولى من صباح الثالثاء.
وأضـــافت أن "زيــاد مــريض بـــالــســكــري والــضــغط

ويحتاج إلى أدوية ورعاية".
ـصـريـة لـلـحـقـوق ـفـوضـيـة ا من جـهــتـهـا نـشـرت ا
واحلريـات علـى صفـحتـهـا الرسـمـية عـلى فـيسـبوك
"إن نـيـابـة أمـن الـدولـة قـررت حــبس حـسن بـربـري
ـصري ـنتـدى ا ـوقـوفـ الثـمـانـية) مـديـر ا (أحد ا

لعالقات العمل  15يوما احتياطيا".
وأضــافت أن "الـنــيـابــة وجـهـت لـبــربـري اتــهـامـات
ـشــاركـة جــمـاعــة إرهـابــيـة مع الــعـلـم بـغــرضـهـا

ة من جرائم تمويل اإلرهاب". وارتكاب جر
كـذلك نشـر عـمرو بـدر رئيس جلـنة احلـريات بـنقـابة
ــصـريــة عـلى صــفـحـته عــلى مـوقع الــصـحــافـيـ ا

فـيسبـوك أنه وفقـا لـ"محامي نـقابـة الصحـافي 
االنـتــهـاء من الــتـحـقــيق مع الـزمالء حــسـام مـؤنس
وهـشـام فـؤاد (..) وليس هـنـاك أي اتـهامـات خـاصة
بــالــشـركــات اإلخــوانــيــة واإلضــرار بــاالقــتــصـاد ..
االتــهـامـات حلــسـام وهــشـام: مـشــاركـة جــمـاعـة في

حتقيق أغراضها ونشر أخبار ك كاذبة".
…dOš√ WKLŠ

ودانت منـظمة العـفو الدولـية في بيـان الثالثاء هذه
داهمات واالعتقاالت. احلملة االخيرة من ا

وقالت مـاجـداليـنـا مـغربي مـسـؤولة شـمـال افريـقـيا
ــنــظـمــة "إن مــوجــة االعــتــقــاالت األخــيـرة الــتي بــا
عارضة والـناشط والـصحافي استهـدفت قادة ا
حتت ســتـار مــكــافـحــة اإلرهـاب جــزء من اضـطــهـاد
نـهـجي والقـمع الـوحشي ألي ـصريـة ا الـسـلطـات ا

شخص يجرؤ على انتقادها".
ومـنذ تـولى الرئـيس عبـد الفـتاح الـسيـسي السـلطة
عقب عزل مـرسي في تمـوز/يوليو 2013  توقيف
آالف مـن اعــــــــــضـــاء جــمـــاعــــــــــة االخـــوان الــتي
صنـفـتهـا احلـكومـة "تـنظـيـما ارهـابـيا" نـهـاية الـعام
نـفسه.ومـذاك صدرت أحـكـام باالعـدام على عـشرات
من أنـصـار مرسي وأعـضـاء جمـاعة اإلخـوان بـينـما
اضــطــر آخــرون إلـى مــغــادرة مــصـــر والــعــيش في
ـنفى.وتـتـهم مـنـظمـات حـقـوق االنـسان الـسـلـطات ا
ـعــارضـة االسالمــيـة ــصـريــة بــقـمع كل أطــيــاف ا ا
والــلــيـبــرالــيـة والــيــسـاريــة.وتــنــفي الـقــاهــرة هـذه
االتـهامـات وتؤكـد أنـها تـخوض حـربا ضـد االرهاب
وخـصوصـا في شمـال سيـناء مـعقل "واليـة سيـناء"

صري لتنظيم الدولة االسالمية. الفرع ا


