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فوضيـة االسبانية { ( ا. ف ب ) أمرت ا
لالنـتـخـابات بـتـجـريـد رئـيس كـاتـالـونـيا
كـيم تـورا من مـهـامه الـنـيـابـيـة مـا يعـني

نطقة أيضا. فقدانه منصب رئاسة ا
فـوضيـة في بيان أنـها قررت أن وقالت ا
ـان كـاتـالـونـيا "الـواليـة الـنـيـابـيـة في بـر
(...) لـــكــــيم تــــورا بـــاطـــلــــة" في إجـــراء
ـقـبـلة سيـدخل حـيـز الـتنـفـيـذ في األيام ا

بعد نشره.
ـنطقة وينص نظام احلـكم الذاتي لهذه ا
الواقعة في شمال شـرق اسبانيا على أن

يكون رئيسها نائبا إقليميا.
ويـأتي هـذا الـقـرار بـعـدمـا حـرم الـقـضاء
االسباني في  19 كانـون األول/ديـسمـبر
ـدة 18 ـاضي تــورا من حق الــتــرشح  ا
شهرا بـتهمـة "العصيـان". وكان قد رفض
االمــتـثــال ألمـر مــفــوضـيــة االنــتـخــابـات
بــسـحب الــرمــوز االنــفـصــالــيـة مـن عـلى
نطـقة خالل حـملة واجهة مـقر حـكومـة ا

انتخابية.
ودان تــورا الـــذي تــظــاهـــر الف شــخص
دعـــمـــا له مـــســـاء اجلــمـــعـــة امـــام مـــقــر
احلكـومـة في برشـلـونة  الـقـرار معـتـبرا
ــــــــؤســـــــســـــــات أنـه "انـــــــقـالب عــــــــلى ا
الكـاتـالـونيـة". وقـال "سـاقدم كل الـطـعون
مكنـة في هذا القرار االسـتبدادي وغير ا
ان كـاتالونيا النظامي إطالقا" داعـيا بر

إلى عقد جلسة السبت.
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ـكـنـها وأكـد أن الهـيـئـة الـوحيـدة الـتي 
ان جتريـده من مـهامه الـرئـاسيـة هي بـر
كــــاتــــالـــونــــيـــا الــــذي يـــهــــيــــمن عــــلـــيه

االستقالليون.
واحلــكم الــقـضــائي الــصــادر عــلى تـورا
ليس نـهـائيـا ألنه تـقدم بـطـلب اسـتئـناف

إلى احملكمة العليا.
لـكن مــفـوضــيـة االنـتــخـابــات لم تـنــتـظـر

عـلى صـعـيـد آخـر طـعن شـخص اجلـمـعة
ـارة فـي حـديــقــة في مـنــطــقـة عــددا من ا
فـيـلـجـويف جـنـوب بـاريس مـوقـعا قـتـيال
عـلى األقل وجـريحـا إصـابـته بـالـغـة قبل
أن يرديه عنـاصر الشـرطة.ووقعت عـملية
الطعن التي لم تعرف دوافـعها بعد قرابة
الـسـاعـة  13,00) 14,00ت غ) في حـديـقـة
ـنــطـقــة الـواقــعـة في أوت-بـرويــيـر فـي ا

إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية.
وأعــلـنـت الـنــيــابــة الـعــامــة في كــريــتـاي
ومصـدر مـطّّـلع مـقتل شـخص في عـمـلـية
الطعن وجـرح شخصـ إصابة أحـدهما

بالغة.
وبحـسب رئيس بـلديـة فيـلجـويف فرانك
لـو بـويـليـك فإن الـشـخص الـذي قـتل في
عـمـلـيـة الطـعـن يبـلـغ من الـعـمر 56 عـاما
ــنــطــقــة. وقــال رئــيس وهــو من أبــنـــاء ا
البـلديـة ان القـتـيل كان يـتنـزّه مع زوجته
ـعـتـدي كـان يـريـد حـ اقـتـرب مـنـهـمـا ا
حمـاية زوجـته فـأصيب بـطـعنـة بواسـطة

وتــأتي الــعــمــلــيــة قـبـل أيــام من الــذكـرى
اخلـامـسـة العـتـداءين اسـتـهـدف أحـدهـما
صحـيفـة "شـارلي إيبـدو" الـساخـرة فيـما
اســتــهـدف الــثــاني مــتــجــرا يــهـوديــاً في
السابع والتاسع من كانـون الثاني/يناير

.2015
ومنـذ العام 2015 تشـهد فـرنسـا عمـليات
ـذها إسالمـيون مـتطـرفون أوقعـت أكثر نفّ

من 250 قتيال.
وفي عام 2019 نظرت األجهزة الـقضائية
ــكـافــحــة اإلرهـاب في فــرنــسـا فـي ثالثـة
اعتداءات أحدها بالسك في آذار/مارس
عــلـى يــد مـــوقــوف مــتـــطــرّف اســـتــهــدف
حـارسـ فـي سـجن كـونــدي-سـو-سـارت
(في جنوب غـرب فرنسـا) وآخر في ليون
في ايار/مايو بقنبـلة يدوية الصنع أسفر

عن 14 جريحا.
أمــا االعــتــداء الــثــالث فــوقع في تــشــرين
األول/أكتوبر وقُتل فـيه أربعة عناصر في
الشـرطة الـفرنـسيـة طعـناً بـالسـك داخل
مـقـر شــرطـة بـاريس بـيــد مـوظف كـان قـد
اعتنق اإلسالم قبل  18شهرا أردته الحقا

قوات األمن.
وفي 13 تـشــرين الـثــاني/نـوفــمـبـر 2015
نفّذ تسـعة مسلـح وانتحـاري هجمات
مـــــتــــزامـــــنــــة فـي بــــاريـس وســــان دوني
استهـدفت مسـرح باتـاكالن وملـعب ستاد
ـطـاعم دو فـرانس والـبـاحـات اخلـارجـية 
ومقاهي أسفرت عن  130قتيالً وأكثر من

.  350جريحاً
وبعد حتقيق استمر أربع سنوات أعلنت
كافحة اإلرهاب أواخر النيابة الفرنسـية 
تشرين الثاني/نوفمبر  2019 أنها طلبت

محاكمة عشرين شخصا في القضية.
وتــؤكـد وزارة الــداخــلـيــة الــفـرنــســيـة أن
األجـهـزة الـفـرنــسـيـة أحـبـطت 60 اعـتداء

منذ العام 2013 آخرها أواخر أيلول.

." سك
وأعــلـن مــصـــدر مـــطّــلع أن رجـال أصــيب
بــجــروح بــالــغــة فــيــمـا أصــيــبـت امـرأة

بجروح طفيفة.
وأوضـحت مــصـادر مــتـطـابــقـة أن مــنـفّـذ
عــمـــلــيــة الـــطــعن حـــاول الــهــروب إال أن
عنـاصر فـي شرطـة إيه-لي-روز اجملاورة

أردوه.
وبـدا مـنـفّـذ االعـتـداء في صـورة حـصـلت
عليها فـرانس برس مرتديا جـلبابا أسود

دا على ظهره عند تقاطع للطرق. و
وبـحــسب مـصـادر مــتـطـابــقـة فـإن مــنـفّـذ

االعتداء يدعى ناتان س.
 وهو مـصاب بـ"اضـطـرابات نـفسـية" وله
سوابق جـنـحيـة لكـنّه لم يـكن عـلى قائـمة
راقبـة لدى أجهـزة االستـخبارات عـلما ا
أن "عـنــاصــر تـتــعـلّـق بـالــديـانــة" رُصـدت

بشأنه.
وقال رئـيس بـلـدية إيه-لـي-روز فيـنـسان
جـــانـــبــران لـــشـــبـــكـــة "بي اف ام تي في"
ركز الفرنسية إن منفّذ االعتداء "فر إلى ا
التـجـاري في إيه-لي -روز حـيث بدا أنه

ينوي مواصلة اعتداءاته".
وأضـاف "حلسـن احلظ  إبالغ الـشـرطة
سريعا وتمكّـنت من الوصول بسرعة إلى

كان وحتييده والقضاء عليه". ا
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انويل ماكرون وأكد الرئيس الفرنسي إ
عـــلى تـــويـــتـــر "دعـــمه لـــلـــضـــحـــايــا(...)
وعـــائـالتـــهم وقــــوات األمن" مـــضــــيـــفـــا
"نـواصل بــإصـرار نـضــالـنـا ضــد الـعـنف
األعـمى ومعـركـتـنـا لتـوفـيـر األمن جلـميع
". وتــفــقّــد مـــســاعــد وزيــر الــفـــرنــســيـــ
الـداخــلـيــة لـوران نــونـيــز مـوقـع عـمــلـيـة
الطعن بـرفقـة قائد شـرطة بـاريس ديدييه
ــدعي الــعـام لــشـؤون مــكـافــحـة ـان وا ال

اإلرهاب جان فرنسوا ريكار.

احلكم ووافقت على طلب الـيم واليم
القومي اللذين كانا يطالبان بإقالة تورا.
ـــفـــوضـــيــة فـي أجــواء من وجـــاء قــرار ا
الـتـوتــر الـسـيـاسـي في اسـبـانـيــا عـشـيـة
ــان لــتــنـصــيب رئــيس جــلــسـة فـي الـبــر

الوزراء بيدرو سانشيز لوالية جديدة.
وكان اختيار سانشـيز لوالية جديدة على
رأس احلـكـومـة مـضــمـونـا بـسـبب الـدعم
الذي عبر عـنه اخلميس له "حـزب اليسار
اجلمهوري" االستقـاللي الكاتالوني الذي
ـــنــطــقـــة مع حـــزب تــورا"حــزب يــحـــكم ا

اليسار اجلمهوري".
وهـذا احلـزب الـذي تـنـتـقـده الـتـشـكـيالت
ـنـحه الـسـيـاســيـة االنـفـصـالــيـة األخـرى 
الدعم لسانشيـز دعا إلى اجتماع السبت

ناقشة األمر بإقالة تورا.
أمـــا احلـــزب االشـــتـــراكي الـــذي يـــقـــوده
سانشـيز فـقد عبـر عن "شكـوك جدية" في
"صالحيـة مفـوضـية االنـتخـابات" التـخاذ

قرار من هذا النوع ضد تورا.
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يـســعى لــلـســيـطــرة عـلى الــعـاصــمـة
طـرابـلس حـيث مـقـر حـكـومـة الـوفاق
ـــعـــتـــرف بـــهـــا من األ الـــوطـــنـي ا
ــتــحـدة: "عــلى كـل لــيـبـي حـر حــمل ا
الـسـالح رجـاال ونــســاء عـســكــريـ

ومدني لندافع عن أرضنا وعرضنا
وشرفنا".

وقـال حــفـتـر في كــلـمـة بــثـتـهــا قـنـاة
"لــيـبــيــا احلــدث" ومــقـرهــا بــنــغـازي
ــواجـــهــة وقــبــول (شــرق): "نــعـــلن ا

نـطـقة بـأسـرها سـلـم وشـعـوب ا ا
إرضاء لنزواته".

ـان الـتـركي اخلـميس وقد وافـق البـر
عــلى مــذكــرة قــدمـهــا الــرئــيس رجب
طيب إردوغـان تسـمح بـإرسال جـنود
لــدعم حــكـومــة الــوفــاق الـوطــني في
طـــرابــــلس فـــيــــمـــا حـــذر الــــرئـــيس
األمـــريــــكي دونــــالـــد تــــرامب من "أي

تدخل أجنبي" في ليبيا
 —c×¹ g¹dOðuſ

من جــهـته حــذّر األمــ الــعـام لأل
تـحدة أنـطـونيـو غوتـيـريش تركـيا ا
من دون أن يسمّيها من مغبة إرسال
قوات عسكـرية إلى ليـبيا مـعتبراً أنّ
تـحـاربة" "أيّ دعم أجنـبي لألطـراف ا
في لـيـبــيـا "لن يـؤدّي إال إلـى تـعـمـيق

الصراع" في هذا البلد.
وقال غوتـيريش فـي بيان إنّ "أيّ دعم
ـتـحاربـة لن يؤدّي أجنـبي لألطراف ا
ــســتــمـر إال إلى تــعــمــيق الــصــراع ا
ـبذولة وسيـزيد من تـعقـيد اجلـهود ا
لــلــتــوصّل إلى حلّ ســيــاسيّ ســلــمي

وشامل".
وأضاف البيان أنّ "األمـ العام يكرّر
ستمرّة التأكيد عـلى أنّ االنتهاكـات ا
ـوجب ـفــروض  حلـظــر األسـلــحـة ا
قـــــرار مـــــجـــــلس األمـن الـــــرقم 1970
الــــصــــادر في2011 وتــــعــــديـالته في
." القرارات الالحقة تزيد األمور سوءاً
وإذ شدّد غـوتـيـريس علـى أنّ "التـقـيّد
الـصـارم بــاحلـظـر ضــروري لـتـهــيـئـة
بيئة مؤاتية لـوقف األعمال القتالية"

الـــتــحـــدي ورص الـــصــفـــوف ونـــبــذ
خالفاتنا في ما بيننا ونعلن اجلهاد
والنفير والـتعبئة الـشاملة وعلى كل
لــــيـــبـي حــــر حـــمـل الـــسـالح رجـــاال
ونسـاء عـسكـريـ ومـدنيـ لـندافع

عن أرضنا وعرضنا وشرفنا".
وأضــاف أن "الـــعــدو يــحـــشــد قــواته
اليـوم لغزو لـيبـيا واسـتعبـاد شعـبنا
من جـديـد وقـد وجـد من اخلـونـة من
يـوقـع مـعه اتــفــاقـيــة اخلـنــوع والـذل
والعـار بال سـنـد شعـبي أو دسـتوري
أو أخـالقي الســــتــــبـــــاحــــة أرضــــنــــا

وسمائنا".
WL UF « VK

وتابع: "لـقد هـرول اخلونة ألسـيادهم
ليقبلوا أيديهم ويستجدونهم اإلغاثة
والنـجـدة من هـول مـا أحـاط بهم من
كل جــانب بــعــد مـشــاهــدتــهم طالئع
سلحـة تتقدم لتدك أوكارهم القوات ا

في قلب العاصمة".
ـعركـة الـيـوم لم واعـتـبـر حـفـتـر أن "ا
تـعــد من أجل حتـريــر الـعــاصـمـة بل
يـشـتـد سـعــيـرهـا حـربـا ضـروسـا في
مـواجــهـة مــسـتـعــمـر غــاشم يـرى في
ليبيا إرثـا تاريخيا ويـحلم باستعادة
إمـبـراطــوريـة بـنـاهــا أجـداده بـطـوب
الفـقر واجلـهل والـتخـلف والـغطـرسة

وقهر أمة العرب ونهب ثرواتها".
كما دعا حـفتر األتـراك إلى االنتفاض
ضــد رئـيــســهم رجـب طـيـب أردوغـان
عـتـوه الـذي يدفع بـجـيشه غـامـر ا "ا
إلى الـــهالك ويـــشـــعل الـــفــتـــنـــة بــ

جـدّد "دعـوته إلى وقف فـوري إلطالق
الـــنـــار في لـــيـــبـــيـــا وعــودة جـــمـــيع

األطراف إلى احلوار السياسي".
وأتى حتــــذيـــر األمـــ الــــعـــام لأل
ان التركي تحدة غداة موافـقة البر ا
عــلى مــذكّـرة قــدّمــهــا الـرئــيس رجب
طـيـب إردوغـان جتــيــز إرســال قـوات
عسكـرية تركـية لـدعم حكومـة الوفاق
ـــعـــتـــرف بـــهـــا من األ الـــوطـــني ا
ـتـحـدة ومـقــرّهـا طـرابـلس في وجه ا
هــجــوم يــشــنّه ضــدّهــا مــنــذ أشــهــر
شـيـر خـليـفـة حـفتـر الـرجل الـقوي ا

في شرق ليبيا.
وتــقــول الــسـلــطــات الــتــركــيــة إنّــهـا
تتحـرك استنـاداً إلى طلب دعم تـلقته
من حكـومة الـوفـاق الوطـني برئـاسة
فـايـز الـسـراج الـتي تـواجه هـجـومـا
ـشـيـر خـلـيـفـة حـفـتـر الـذي بـقـيـادة ا
يــريــد الــســيـــطــرة عــلى الــعــاصــمــة

طرابلس.
ومن شــأن إرسـال قــوات تــركــيـة إلى
ليبـيا تصـعيد الـنزاعات الـتي تعاني
مـنهـا هـذه الـدولـة منـذ سـقـوط نـظام
ــــر الــــقـــــذافي في 2011 وهي مــــعـــــمّ

نزاعات تلقى أصداء إقليمية.
وتشـهـد لـيبـيـا الغـارقـة في الـفوضى
مـنـذ االطاحـة بـنـظـام مـعـمـر الـقذافي
عـام 2011 مـواجــهــات عـنــيــفـة مــنـذ
الرابع من نيسان/أبريل عندما شنّت
قوات حـفـتر هـجـوما لـلـسيـطـرة على
طرابلس مقرّ حكـومة الوفاق برئاسة

فائز السراج.
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معـظم الـدول مـثل اجلزائـر تـونس لـبنـان  حـددت مسـاراتـهـا الوطـنـية في
اخلـروج مـن أزمـاتــهـا  إال نــحن في الــعـراق ظــلت الــتـجــاذبــات الـدولــيـة
واالقـلـيـميـة تـعـصف في الـوضـع الداخـلـي  وقد كـان ذلـك ليـس عـيبـاً في
ـا العـيب كل الـعيب في الـقـوى احلاكـمة لـهـذا البـلد  العـراق كدولـة  وإ
ا فـمـعـظم االطـراف إن لم يـكن جـمـيـعـهـا مـوزعـة الـوالءات واالجتـاهـات 
ـتـقـاطـعة سـيـاسـيا اسهـم ذلك في جـعل السـاحـة الـعـراقيـة هـدفـا لـلدول ا

ومتناقضة في االجتاهات .
منذ االحـتالل لهذا الـبلد عام 2003 حتى اللحـظة الراهـنة  دخل العراق
في ظروف بالغة الـدقة واخلطورة  وكـان االرهاب طرفا في تسـعير وتيرة
الصراعات التي ادت الى احلرب الطائفية ومن ثم اجتياحات داعش التي
ـرجعية الدينـية في النجف االشرف في استهدفت اجلمـيع  ولوال حنكة ا
قـاوم واصطـفاف الـشعب فـي سواتر اعالن اجلهـاد الكـفائي وبـسالـة ا
ـواجــهـة  لــوقع الـبــلـد فـي وضع تـدمــيـري اليــقل خـطــورة وتـدمــيـراً من ا

اجتياح هوالكو للعراق .
هذا الوضع اخلطيـر لم يثر اهتـمامات القوى احلـاكمة لهذا الـبلد  والبدء
ـصـلـحـة في اجـراءات تـغـيـيـريـة حتـصن الــعـراق وطـنـيـا وتـوظف مـوارده 
ـمـارسـة ـعـنـة في الــسـلـوك وا الـشـعب وتـطــويـر الـبالد  بل إنـهـا ظــلت 
ـوارد وفي تــوزيع والءاتـهـا لــهـذا الـطـرف الـدونـيــة في االسـتـيالء ونــهب ا
اخلـارجي وذاك  واصــبح االهـتــمـام الــوطـني ومــصـالـح وحـقــوق الـنـاس

مسألة فيها وجهة نظر .
ــنـاطـقـيــة هي احلـاكـمـيـة ـذهـبـيــة والـعـرقـيـة وا لـقـد اصـبــحت الـقـضـايــا ا
وقف علـى مجلس النواب  لسياسات تـلك االطراف  وقد انسـحب هذا ا
ـا شل حـركة الـدولـة وجـعـلـها ودخل الى كل مـؤسـسات ودوائـر الـدولـة 
ـتخـلفـ  األمر الـذي اوصل البالد الى ـرتشـ واالنتـهازيـ وا رهيـنة ا

حالة من الترهل واالنكماش وفوضى االداء .
في ظل هذه الظروف اخلـطيرة  بـرزت قوى شبابـية خارج إرادة ومواقف
كل الكيـانات السـياسيـة تطالب بـاالصالح واحملاسبـة  هذا الوضع اربك
تحكمـة بالنظام فلجأت تارة قيادة احلكم واالحزاب والكيانات الـسياسة ا
طـالب  ولـكن بـالـرغم من عنف للـقـمع وتـارة أخرى لـلـتـسويف وتـعـطـيل ا
ـواجـهـة بـقي الـشـبـاب عـلى مـنـهـجـيـة مـطـالـبـهم في الـتـغـيـيـر واالصالح ا

وانضمت معهم مرجعية النجف وكل فصائل اجملتمع . 
ا يالحظ على وجه الـتحديد  إن االطـراف السياسـية أو بعـضها على و
اقل تقـدير تـخشى من الـنهـضة الـشعـبيـة وفي اجراء االنـتخـابات الـفردية
فتـوحة وفي تـغيـير الدسـتور وحتـقيق حـكومة انـتقـاليـة بقيـادة شخـصية ا
شجاعة مقـبولة من الشـعب محكومة بـزمن محدد حتى اجـراء االنتخابات
بــكل الـــبالد  إن هــذا الــتــأخـــيــر والــتــســـويف يــوشــر خــشـــيــة الــنــظــام

ستقلة . احملاصصي من التغيير وخوفه من االرادة الشعبية ا
ربك  واحتـمالية الـدخول في صراعات خطـيرة كما اشرت هذا الوضع ا
ـرجـعـيـة ذلـك  قـاد الى تـدخالت دولـيــة واقـلـيـمـيـة فــاضـحـة في الـشـأن ا
الــعـــراقي  فـــالــصـــراع االمــريـــكي االيــرانـي  وتــدخل بـــعض االطــراف
اخللـيجـيـة احمليـطة بـالـعراق يـلعب دوراً  في سـيـاسات ومـواقف االطراف

احلاكمة .
ـاثلـة للعـراق  لكن احلـاكميـة الوطـنية لقد شـهدت اجلـزائر ظروفـاً شبه 
ـلـتـزم بـاســتـقاللـيـة اجلــزائـر وفـرضه عـلى لـلـجـيـش واحلـراك الـشـعـبـي ا
السلطة السابقة بالقبـول بارادة الشعب  جرت االنتخابات واختير رئيس
جديـد للـبالد  أما في الـعراق فـان الطـبقـة السـياسـية احلـاكمـة كمـا يبدو
لـيس في واردهـا الـنـزول لالرادة الـشـعــبـيـة وفض االشـتـبـاك بـيـنـهـا وبـ
الشعب  هذا الوضع هو الذي جـعل من دول التدخل أن تطرح وصاياها
على الـعـراق  وتطـرح افـكاراً مـستـريـحة تـنـاقضـية عـدائـية ضـد بـعضـها
الــبــعض  حـــتى شــيــوخ االرهـــاب ورعــاته بــاتــوا جـــزءًاً من إدارة لــعــبــة
التـدخالت  واخلـاسر هـو الـعراق   وبـالـتـأكيـد إن طـبقـة احلـكم هي التي
ـوقف تـتـحـمل مــسـؤولـيـة كل الـتـداعــيـات الالحـقـة  اجلـمــيع يـشـعـر إن ا
االمريكي هو ليس لصالح الـعراق وبناء دولة معبـرة عن الوحدة الوطنية 
وإال لو كان األمر كذلك فأين كانت طيلة تلك السنوات  ثم
اليس هي الـتي شـكلت حـكـومة الـطوائـف وبدأت تـلعب
ـوقف اليخـرج عن كونه على تـناقـضاتهـا  إن هذا ا
سـحب الــصـراع بــيــنـهــا وبـ ايــران الى الـســاحـة
الـعـراقـيـة  ويـكـون اخلـاسـر بـالتـأكـيـد هـو الـشـعب

والوطن العراقي. 

ـشـير { طـرابـلس (ا. ف.ب )  أعـلن ا
خليفـة حفتر الـرجل القوي في شرق
لـيـبـيــا "اجلـهـاد والـنـفـيــر والـتـعـبـئـة
الـشــامـلـة" لــصـد أي تـدخل عــسـكـري
تــركي في بالده. وقــال حــفــتــر الـذي

{ دمشق  (ا. ف. ب) تسـبّبت احلرب
الـســوريـة مـنــذ انـدالعــهـا قــبل نـحـو
ــقـتل أكــثـر من 380 تـسع ســنـوات 
ألف شخص بينـهم ما يزيد عن 115
ألف مــدني وفـق حــصــيــلــة جــديــدة
ــرصــد الــســوري حلــقـوق نــشــرهـا ا

االنسان السبت.
وتـــشــهـــد ســـوريــا مـــنــذ مـــنـــتــصف
آذار/مارس 2011 نـزاعـاً دامـيـاً بـدأ
بـاحـتـجـاجـات شـعـبـيـة سـلـمـيـة ضـد
الـنـظـام سـرعـان مــا قـوبـلت بـالـقـمع
والــقــوة مـن قــوات الــنـــظــام قــبل أن
تـتـحـول حـربــاً مـدمـرة تـشـارك فـيـهـا

أطراف عدة.
ـرصـد مقـتل 380 ألـفا و636 ووثق ا
شـخـصـاً مـنـذ انـدالع الـنـزاع بـيـنـهم
أكثر من 115 ألف مدني موضحاً أن
ـدنـيــ نـحـو 22 ألف بـ الــقـتـلـى ا

طفل وأكثر من 13 ألف امرأة.
وكانـت احلصـيـلـة األخـيرة لـلـمـرصد
أفـــــادت في  15آذار/مـــــارس  2018 

قتل أكثر من  370 ألف شخص.
دني وفي ما يتعلق بالقـتلى غير ا

رصد مـصرع أكثر من 128 أحصى ا
ألف عــــنــــصـــر مـن قـــوات الــــنــــظـــام
والـ لها من جنسيات سلح ا وا
ســوريـــة وغـــيــر ســـوريــة أكـــثــر من
نصفهم من اجلنود السوري بينهم
 1682عنصراً من حزب الـله اللبناني
الـذي يـقاتـل بشـكل عـلـني إلى جـانب

دمشق منذ 2013.
قابل قتل أكثر من 69 ألفاً على في ا
ـعارضة األقل من مقـاتلي الفـصائل ا
واإلسـالمــــــيـــــــة وقــــــوات ســــــوريــــــا
وقراطـية التي تـشكل الوحدات الد
الـكــرديـة أبـرز مــكـونـاتــهـا وتــمـكـنت
ــاضـي من الـــقـــضــاء عـــلى الـــعـــام ا
"خالفــة" تــنـظــيم الــدولــة اإلسالمــيـة

بدعم أميركي.
كما قـتل أكثر من 67 ألفاً من مـقاتلي
تنـظـيم داعش وجبـهـة حتريـر الـشام
) ومـقـاتـلـ (جـبـهـة الـنـصـرة سـابـقـاً
أجانب من فصائل متشددة أخرى.
وتــــشــــمـل هــــذه اإلحــــصــــاءات وفق

رصـد من تمـكن من تـوثيق وفـاتهم ا
عارك وال تضم جراء القصف خالل ا
مـن تــــوفـــــوا جــــراء الـــــتــــعـــــذيب في
ـفـقـودين ـعـتــقالت احلـكـومـيــة أو ا ا
واخملـطـوفـ لـدى مـخـتـلف اجلـهـات.
ويــقــدر عـــدد هــؤالء بــنــحــو  88 ألف

شخص.
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عـدا عن اخلــسـائــر الـبـشــريـة أحـدث
الـنـزاع مــنـذ انـدالعـه دمـاراً هـائالً في
ـتـحدة البـنى الـتـحتـيـة قدرت األ ا
كـلـفـته بـنـحـو 400 مـلـيـار دوالر. كـمـا
تــســبب بـــنــزوح وتــشــريــد أكــثــر من
نــــــصـف الــــــســــــكــــــان داخـل الــــــبالد

وخارجها.
ومع اقـتـراب الـنــزاع من نـهـايـة عـامه
الــتـاسـع بـاتـت الـقــوات احلــكــومــيـة
تــسـيــطـر عــلى نــحـو ثــلــثي مـســاحـة
سوريـا وتنـتـشر في مـنـاطق سيـطرة
ــقــاتــلـــ األكــراد في شــمــال شــرق ا
ـوجب اتــفـاق بـ الـطـرفـ الـبالد 
ــنـطـقـة أعـقب هــجـومـاً تـركــيـاً عـلى ا

احلدودية.
وتـعـد إدلب ومـحـيـطـهـا أبـرو مـنـطـقة
خـارجــة عن سـيــطـرة قــوات الـنــظـام
ـــد بـــ احلـــ واآلخـــر الـــتي تــــصـــعّ
عـمـلـياتـهـا الـعـسـكـريـة فـيـهـا ما دفع
نحو 284 ألف شخص إلى الفرار من
ــاضي فــقط جــنــوب ادلب الــشــهــر ا

تحدة. بحسب األ ا
وتسـيطـر هيـئة حتـرير الـشام (جـبهة
) على اجلزء األكبر من النصرة سابقاً
إدلب ومـحــيـطـهــا الـتي تــؤوي نـحـو
ثالثـة ماليــ نـسـمــة وتـنـشـط فـيـهـا
أيضاً فصائل إسالمية ومعارضة أقل

. نفوذاً
ـا كــرر الــرئــيس بــشــار األسـد ولــطــا
ناطق عزمه استعادة السيطرة على ا
اخلـارجــة عن سـيــطـرة قــواته سـواء

فاوضات أو القوة العسكرية. عبر ا
ويـعــتـبــر مـســؤولـون سـوريــون عـلى
رأسهم األسد أن بالدهم تـواجه حرباً
جديـدة تـتمـثل باحلـصـار االقتـصادي
والعقوبـات التي تفرضـها دول غربية

عـلى دمــشق مـنــذ سـنــوات. من جـهـة
اخــرى جــرى أعــضــاء مــجــلس األمن
الـدولي اجلـمـعـة مـشـاورات إضـافـيـة
حـول سـوريـا تـنـاولت بـشـكل خـاص
تدهـور األوضـاع في إدلب ومسـتـقبل
ــســاعـــدات اإلنــســانــيـــة الــتي يــتم ا
إدخالهـا عبـر احلدود ويـنتـهي العمل
ـقــبل ولـكن من دون بـهـا األســبـوع ا

تسجيل تقدّم.
ولفت دبلـوماسـيون إلى عـدم حصول
أيـــة نـــقــاشـــات بـــخـــصـــوص مــقـــتل
اجلـنــرال اإليـرانـي قـاسم ســلـيــمـاني
صــاحـب الــدور الـــبــارز في ســـوريــا

بهجوم أميركي في العراق.
وانعقـد االجتـماع األول جمللس األمن
في جـلــسـة مــغـلــقـة بــطـلب مـن لـنـدن

األول/ديــســـمــبــر األصـــوات الالزمــة
لتبـنيه.واعتـبر منـدوب سوريا الدائم
تحدة بشار اجلعفري في لدى األ ا
مـؤتـمـر صـحـافي اجلـمـعـة أنّ إدخـال
ساعدات اإلنسانية إلى سوريا عبر ا

احلدود "لم يعد له مبرر".
وأشــار فـي مــا له عـالقــة بـــتــطــورات
إدلب إلى انّ "سـوريــا لن تـتــخـلى عن
حقها وواجبهـا في القضاء على آخر
بــــؤر اإلرهــــاب".ورغم الــــتــــوصّل في
آب/أغــســطس إلى اتــفــاق هــدنــة في
إدلب تتعرض احملافـظة منذ أسابيع
لقصف ازدادت وتيرته تـدريجاً تشنه
طـائــرات حــربـيــة ســوريـة وروســيـة
وسط معـارك بـ الـقوات احلـكـومـية

سلحة. والفصائل ا

ـــدد لــعـــام هــذه ـــنع اصــدار قـــرار 
ـســاعـدات الــتي تــعـبــر إلى الـداخل ا
الـسوري عـبـر أربـعـة مـعـابـر حـدودية
(معـبـران مع تركـيـا ومعـبر مع األردن

وآخر رابع مع العراق).
ــتـــحـــدة إنّ نـــحــو 3 وتـــقـــول األ ا
ماليــــ ســـوري يــــســــتـــفــــيـــدون من

ساعدات في إدلب. ا
وال تــقــبل مــوســكــو من جــانــبــهــا إال
ــســاعــدة لـــســتــة أشــهــر بــتــمـــديــد ا
واالكتـفاء بـنـقطـتي العـبـور مع تركـيا
وغلـق النـقـطـتـ األخـري مع االردن

والعراق.
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ولم يالقِ مـشـروع تــقـدّمت به روسـيـا
بـــــــاخلــــــصـــــــوص في 20 كـــــــانــــــون
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وبــاريـس وامــتــد لـــســاعـــتــ جــرى
خاللهما االستماع إلى مساعدي أم
تحدة للـشؤون السياسية عام األ ا
(روزمـاري آن دي كــارلــو) ولـلــشـؤون

اإلنسانية (مارك لوكوك).
وتــبـــعت هـــذه اجلــلــســـة جــلـــســتــان
مـنـفصـلـتـان كـانـتـا مغـلـقـتـ أيـضاً
ـــســـاعـــدات لـــلــــتـــبـــاحث فـي شـــأن ا
اإلنــسـانــيــة. ضــمّت األولى األعــضـاء
اخلـمـسـة الـدائـمـ فـيـمـا حـضـر في
الثانـية األعـضاء غيـر الدائـم الذين
توافقوا بـاإلجماع على اسـتمرار هذه
ـسـاعــدات من دون مـوافــقـة دمـشق ا

وفق دبلوماسي.
وكـانت الـصـ وروسـيـا اسـتـخـدمـتـا
الفيـتو في 20 كانـون األول/ديـسمـبر

d¼UE…∫ مظاهرات مؤيدة خلليفة حفتر في بنغازي

dLðR∫ رئيس منطقة كاتالونيا كيم تورا خالل مؤتمر صحافي في برشلونة
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ألف حتية للقضـاء السوداني حلكم اإلعدام على 27 في جهاز اخملابرات
في قضية قتل متظاهر واحد

أغلب االخـبار واحلـوادث التي جتـري في بالدنا حـزينـة ومؤسـفة ومـخيـبة
لـآلمـال مـثل أخـبـار الـعـراق وسـوريـا والـيـمن ولـيـبـيـا وفـلـسـطـ حـيث ال
استـقرار وال أمـان وال حقـوق انـسان في اغـلب اوطانـنـا التي أصـبح حلم
اكـثـر الـشـبـاب الـهـجـرة والـنـزوح الى اي بـلـد في الـعـالم من اجل احلـيـاة

ة والشعور بآدمية االنسان والقانون الذي ال يُفرق ب احد. الكر
رغم ذلك نقـول وفي يوم قـبل االثن 12/30/ 2019 تنـقل اليـنا االخـبار
وت على 27 من أعضاء عن حكم محكمة سودانيـة باإلعدام شنقا حتى ا
جـهـاز اخملابـرات الـعـامـة بـعـد إدانـتـهم بـالـتـسـبب في قـتل مـتـظـاهـر أثـناء
احتجازه لدى اجلـهاز خالل االحتجـاجات االخيرة الـتي أطاحت بالرئيس

السابق عمر البشير.
ادت 21) االشتراك وجب ا تـهم الـ27  حيث ثـبت للمـحكـمة إدانـة ا
اجلنـائي) و130 (القـتل الـعـمد) مـن القـانـون اجلـنائي الـسـوداني وتـقرر
درسة ـوت لتسببهم في وفاة أستاذ ا احلكم عليهم باإلعدام شنقا حتى ا
أحـمد اخلـيـر عـوض الـكـر بـعـد أن اعـتـقـله جـهاز األمـن واخملابـرات في
تـهم واشتراكـهم في ضرب اجملني عليه احدى البلدات بـسبب اتفاق ا
وتسبّـب األذى والكدمـات والضـرب في وفاته بـعد ان اعـتقل اجملـنى عليه
في 31 كانون الـثاني خالل وجوده في الـشارع وبعـد انتهـاء تظاهرة في
ـشاركـة في تـنـظيـم التـظـاهـرات وأعلن في نـطـقـة ووجـهت اليه تـهـمـة ا ا

اضي وفاته. الثاني من شباط/فبراير ا
تـرى مـتى جنـد احــكـامـاً من الـقـضــاء الـعـراقي عـلى (الــشـخص الـثـالث)
نـفـلـت من ) و (بـعض ا ) و (الـطابـوراخلـامس) و (الـقنـاصـ نـدسـ و(ا
االجهزة االمنية) و..وغيرها من الصفات واالسماء وااليادي اجملرمة التي
تسببت بقتل 500 خمسمائـة متظاهر سـلمي وليس متظـاهراً واحداً (كما
في السـودان) واصـابة اكـثر من 22 اثنـ وعـشرين ألف مـتـظاهـر ونـحو

5000 خمسة آالف منهم اصبح معوقاً او مصاباً ال يُرجى شفاؤه.
العدالة في السودان وصـلت الى اجلناة احلقيقـ ورؤسائهم ومسؤوليهم
وحكمت على 27 متهماً باالعدام لتسببـهم بقتل متظاهر واحد...ترى متى
وكيف سـيـحـكم الـقضـاء الـعـراقي عـلى من تسـبب بـقـتل مـئات اآلالف من
ـقـابر العـراقـي بـسـبب الـتظـاهـرات واالختـطـاف واالغـتيـال والـتهـجـير وا
كتشـفة قرب السيطرات احلكومـية وماذا سيكون احلكم على اجلماعية ا
ـال العام ـوصل وسبايـكر والـفساد وسـرقة ا من تسبب بـجرائم سـقوط ا

آسي العراقية. .. وغيرها من ا
حتية بل الف الف حتية للقضاء السوداني الذي طبق اليوم عدالة عمر بن
اخلطـاب في القـضيـة الـتي اشتـرك فيـها مـجـموعـة من النـاس (خمـسة أو
سبعة) قـتلوا غالمًـا على ح غـفلةٍ منه ,فأمر عـمر(رض) بقـتلهم جـميعا,
وقال مـؤكـدا وجـوب قـتل اجلـماعـة بـالـواحـد إذا اجـتمـعـوا وتـسـاعدوا في
القتل: (لو اشتـرك فيها أهل صنـعاء جميعًا لـقتلتهم به)
وقد اتَّفق الصحـابة وعامة الفقـهاء على هذا احلكم;
لئال يـكون عـدم القـصاص سبـبًا إلـى التعـاون على
سفك الدمـاء وتخـصيص صـنعـاء بالـذكر في هذا
األثر; ألنَّ هؤالء الـرجال القـتلـة كانوا مـنها أو أنَّه

مثل عند العرب يضرب لكثرة السكَّان.


