
نساء النجف يتظاهرن:لم نخرج بفتوى ولن نتراجع بقرار 
النجف- الزمان 

تظاهرة  في  االربعاء  النساء  مئات  خرجت 
النجف  مدينة  في  األولى  هي  نسوية 
املقدسة لدى الشيعة، جنوب بغداد، للدفاع 
في  باملشاركة  حقوقهن  وتأكيد  دورهن  عن 
املطالبة  للحكومة  املناهضة  االحتجاجات 
وانطلقت  شاملة  سياسية  باصالحات 
بغداد  وتشهد  األول/أكتوبر.  تشرين  منذ 
منذ  الشيعية  الغالبية  ذات  الجنوب  ومدن 
تظاهرات  األول/أكتوبر،  تشرين  من  األول 
تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة 
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  دفعت  الفساد، 

املهدي لالستقالة.
فيها  شاركت  التي  التظاهرة  وسارت 
أستاذات جامعيات وطالبات وربات بيوت 
ووضعت  سوداء  عباءة  بعضهن  ارتدى 
يمتد  طريق  على  ملونًا،  حجابًا  أخريات 
ساحة  إلى  وصوال  كيلومتر،  حوالى 
مجلس  مبنى  قرب  الرئيسية  االحتجاج 
محافظة النجف، وفقا ملراسل فرانس برس.
وأنتشر  للشرطة  دورية  التظاهرة  وتقدمت 
شباب على جانبي الطريق وقاموا بتوزيع 

مياه للشرب على املتظاهرات.
وحمل املتظاهرات الفتات كتب على إحداها 
و»ال  ثائرة»  ألصبح  عراقية  ولدت   »
كما   » النساء  صوت  فوق  يعلو  صوت 
تعالت هتافات بينها «ال أمريكا وال إيران 

بغداد هي العنوان».
الدين  رجل  دعوة  بعد  التظاهرة  وتأتي 
الشيعي مقتدى الصدر لعدم االختالط بني 

الجنسني في أماكن االعتصام.

وقالت األستاذة الجامعية ندى قاسم التي 
ارتدت عباءة سوداء «نحن أحرار لم نخرج 
بفتوى ولن نتراجع بقرار»، في أشارة لتلك 
وهي  الخمسينية  املرأة  واضافت  الدعوة. 
الوطن  ألسترد  «جئت  العراق  علم  تحمل 
الضائع الذي خربته األحزاب واملحاصصة 
املقيتة وألسترد الحقوق املسروقة وأطالب 

بدولة مدنية تحترم اإلنسان».
عاما   22 عمرها  متظاهرة  قالت  بدورها، 
لفرانس  صبا،  األول  اسمها  بذكر  واكتفت 
برس، «في البداية خرجنا إلسقاط النظام، 
مسوا  ألنهم  نسوية  التظاهرة  هذه  (لكن) 
شرفنا». وتابعت هذه الشابة التي أعربت 
عن فخرها للمشاركة في التظاهرة، «نريد 
الوطن  أجل  من  خرجنا  باننا  نثبت  ان 
مئات  خرجت  أخرى».  غاية  لنا  وليست 
العراقيات منتصف شباط/فبراير الحالي، 
في تظاهرة وسط بغداد دفاعا عن دور املرأة 
للحكومة،  املناهضة  االحتجاج  حركة  في 
النساء  مشاركة  وأحدثت  الدعوة.  تلك  بعد 
في  االحتجاجات  في  الرجال  جانب  إلى 
تقاليد  تحكمه  الذي  البالد،  وجنوب  بغداد 
الذين  العراقيني  بني  صدمة  عشائرية، 
قبل  ذلك  يتصّوروا  أن  املمكن  من  يكن  لم 

احتجاجات تشرين األول/اكتوبر.
محاربة  الى  باالضافة  املحتجون  ويطالب 
التي  السياسية  الطبقة  بتغيير  الفساد 
 17 منذ  البالد  مقدرات  على  تسيطر 
ضد  بهجمات  املتورطني  ومالحقة  عاما، 
التظاهرات  بداية  ومنذ  املتظاهرين. 
تشرين  من  األول  في  للحكومة  املناهضة 

 550 نحو  قتل  املاضي،  األول/أكتوبر 
املتظاهرين  من  العظمى  غالبيتهم  شخصا 
آالف  ثالثة  حوالى  أصيب  بينما  الشبان، 
بجروح.  فيما دعا رئيس الوزراء العراقي 
األربعاء  البرملان  عالوي  محمد  املكلف 
حكومته  لوزراء  الثقة  منح  على  للتصويت 
االثنني املقبل، مؤّكدا أّنهم من خارج النخبة 
كلمة  في  عالوي  وقال  الحاكمة.  السياسية 
البالد  تعم  التي  التظاهرات  إّن  مقتضبة 
وتطالب بتغيير النظام منذ تشرين األول/
أكتوبر املاضي «غّيرت القواعد السياسية 
وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة ألول 
مرشحي  مشاركة  بدون  عقود  منذ  مرة 

االحزاب السياسية».
رئاسة  املوقر  النواب  «مجلس  ودعا 
من  استثنائية  جلسة  عقد  الى  وأعضاًء 
للحكومة  الثقة  منح  على  التصويت  أجل 
نوابنا  من  متمنيًا   (...) املقبل  االثنني  يوم 
الكرام أن يثبتوا للعراقيني جميعًا رغبتهم 
صالح  برهم  الرئيس  وكّلف  باإلصالح». 
في األول من شباط/فبراير الحاليـ عالوي، 
الوزير السابق، بتشكيل حكومة جديدة بعد 
التظاهرات  اثر  املهدي  عبد  عادل  استقالة 

في الشارع.
وبحسب الدستور، يتوّجب على عالوي أن 
يقّدم للبرملان تشكيلته الوزارية قبل الثاني 
النواب  مجلس  أّن  علما  آذار/مارس،  من 
املقبل.  الشهر  منتصف  حتى  إجازة  في 
من  املهدي  عبد  حّذر  عالوي،  كلمة  وقبيل 
املوعد  عالوي  تخطى  حال  في  «الفراغ» 

األقصى لطرح حكومته على التصويت.

كتلة  عضو  حمادة  حيدر  رأى  جهته،  من 
رئيس  بقيادة  البرملانية  «النصر» 
أّن  العبادي  حيدر  السابق  الحكومة 
صعبة  مواجهة  في  نفسه  «يضع  عالوي 
التي  السياسية  الكتل  من  عدد  أمام  جدا 
أّن  واعتبر  باسقاطه».  وتقوم  ستحاربه 
عليه «االستعداد ورفع حالة التأهب وشد 
املكلف  الوزراء  رئيس  وطلب  االحزمة». 
عقد الجلسة االستثنائية من دون أن يكشف 
عن أسماء الوزراء في حكومته، في ما بدا 
محاولة لرمي الكرة في ملعب البرملان الذي 
من املفترض أن يتسّلم السيرة الذاتية لكل 
وزير قبل التصويت على منح الوزراء الثقة 

كل على حدة.
وترسل األسماء إلى الهيئة املكّلفة باجتثاث 
الوزراء  من  أيا  أّن  من  للتأكيد  البعث، 
عهد  خالل  منصبا  يتسلم  لم  املرشحني 

صدام حسني وحزب البعث.
يرفضه  الذي  عالوي  أبقى  كلمته،  وفي 
سابق،  وزير  انه  اعتبار  على  املتظاهرون 
نيل  عدم  احتمال  أمام  مفتوحا  الباب 
على  البرملان  وافق  حال  في  الثقة  حكومته 
الخالفات  ظل  في  استثنائية  جلسة  عقد 

واالنقسامات التي تعصف به.
في  املتظاهرين  الى  متوجها  وقال 
 550 نحو  فيها  قتل  التي  االحتجاجات 
هناك  ان  فاعلموا  تمرر  لم  «إذا  شخصا 
استمرار  أجل  من  تعمل  زالت  ال  جهات 
تنفيذ  عدم  على  اإلصرار  خالل  من  األزمة 
استمرار  على  كذلك  وتعمل  مطالبكم 

املحاصصة والطائفية والفساد».

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

لندن  في  اوروبي  مسؤول  اعتبر  الزمان     - برلني  لندن- 
لندن  املستقبلية بني  العالقة  املفاوضات حول  أن  االربعاء 
اتاحت  التي  تلك  من  أكثر صعوبة«  تكون  »قد  وبروكسل 
تحديد شروط خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي.وقال 
االوروبي  املفاوض  مستشاري  احد  رينك  دي  ستيفان 
تكون  أن  »نتوقع  لندن لالقتصاد  كلية  بارنييه في  ميشال 
املفاوضات صعبة، ربما حتى أكثر صعوبة من مفاوضات 
الخروج« من االتحاد االوروبي والتي استمرت نحو عامني.
واضاف أن »الجانب القانوني الذي علينا التوافق في شأنه 
ميركل   أنغيال  االملانية  املستشارة  بكثير”.وتوقعت  أوسع 
والتعقيد«  الصعوبة  بالغة  »مفاوضات  االربعاء  ايضا 
بعد  االوروبي  لالتحاد  االولى  املوازنة  حول  بروكسل  في 
ببرلني مع  مؤتمر صحافي  ميركل خالل  بريكست.وقالت 
رئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين، »نعتبر ان مشاغلنا 
املجاالت،  كافة  في  االعتبار  في  أخذها  اآلن  يتم حتى  لم 
والتعقيد«. الصعوبة  بالغة  مفاوضات  بالتالي  واتوقع 
ويلتقي القادة االوروبيون الخميس في بروكسل ملباحثات 

االوروبي،  لالتحاد  السنوات  املتعددة  املقبلة  املوازنة  حول 
في وقت تتواجه فيه كتل متعددة بشان تعويض مساهمة 
اململكة املتحدة بعد بريكست. ويأمل االوروبيون ان تحترم 
اململكة املتحدة بعد بريكست نظم االتحاد االوروبي وتتكيف 
معها »مع الوقت« في مجاالت عدة مثل البيئة والتنافسية 
بدخول  لها  السماح  مقابل  العمل،  في  والحق  والضرائب 
السوق االوروبية.وهذه الضمانات ال غنى عنها بالنسبة الى 
االوروبيني بسبب القرب الجغرافي واالقتصادي لبريطانيا.
في  االثنني  نبه  فروست  ديفيد  البريطاني  املفاوض  لكن 
بروكسل الى أن بالده تعتزم التفاوض حول اتفاق للتبادل 
االتحاد  يتدخل  بان  تقبل  ولن  الند«  الى  الند  »من  الحر 

االوروبي في حرية تحديد نظمها الخاصة.
ورد دي رينك ان بروكسل تدرك أن »االختالف قد يكون 
جوهر بريكست. نحن جميعا موافقون على ذلك«.واوضح 
أن بريطانيا تستطيع استيراد سلع ال تلبي معايير االتحاد 
متنوعة،  مجاالت  في  االختالف  من  درجة  مع  االوروبي 
في  جدل  ال  املسائل،  هذه  عن  نتحدث  ال  »نحن  مضيفا 

من  التأكد  يريد  االوروبي  االتحاد  أن  اكد  لكنه  شأنها«. 
آفاق«  »مع  تطبيقها  يتم  ومنصفة«  »مفتوحة  منافسة 
للمستقبل، وتابع »هذا ال يعني رفضا للمنافسة، ولكن في 
نهاية املطاف يجب أن تصب هذه املنافسة في صالح التنمية 
الدائمة«.وتعد دول االتحاد االوروبي تفويضا لبارنييه تحدد 
في  عنها  تتنازل  أن  يمكن  ال  التي  واالمور  أهدافها  فيه 
على  آذار/مارس  بداية  تبدأ  ان  يتوقع  التي  املفاوضات 
ان تنتهي نهاية كانون االول/ديسمبر بعدما رفض رئيس 

الوزراء البريطاني بوريس جونسون أي تمديد لها.
تغريدة  بعد  »الهدوء«  الى  االربعاء  بارنييه  دعا  ذلك،  الى 
في  موقفه  ب«تغيير«  اتهمته  البريطانية  الوزراء  لرئاسة 
استياء  اثار  الذي  االمر  لندن،  مع  املرتقبة  املفاوضات 
في  برس  لفرانس  بارنييه  وصرح  االوروبي.  االتحاد 
جداالت.  في  اضيعها  واحدة  دقيقة  لدي  »ليس  بروكسل 
انصح الجانبني بان نبقى هادئني ونعمل في مواجهة الواقع 
واالنسانية  واالجتماعية  االقتصادية  والتداعيات  والحقيقة 

لبريكست«.

األوربي يتوّقع مفاوضات صعبة حول العالقة املستقبلية مع لندن

مايك  األميركّي  الخارجية  وزير  وصل  الزمان.:  الرياض- 
قادة  مع  محادثات  إلجراء  األربعاء  الرياض  إلى  بومبيو 
األولى  زيارته  في  مواجهة طهران،  على  تنصب  السعودية 
للشرق األوسط منذ مقتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني 
ما أدى لتصاعد التوتر في املنطقة. فيما ينتاب الرياض قلق 
جدي من تسليح الحوثيني الذين تمكنوا قبل ايام من اسقاط 
مقاتلة سعودية متطورة . وقال مسؤولون بوزارة الخارجية 
زيارته  أعقاب  زيارته في  تأتي  الذي  إن بومبيو،  األمريكية 
محادثات  سيجري  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  إلى  األولى 
مع امللك سلمان وولي عهده األمير محمد بن سلمان ووزير 
للصحفيني  بومبيو  وقال  فرحان.  بن  فيصل  الخارجية 
إلى  يتوجه  أن  قبل  ابابا  اديس  االثيوبية  العاصمة  في 
القضايا  مناقشة  في  الوقت  من  الكثير  »سنقضي  الرياض 
اإلسالمية  الجمهورية  عن  الصادر  التهديد  مع  األمنية 
اإليرانية على وجه الخصوص«. وتابع أن الواليات املتحدة 
لكنه شّدد على  إيران،  أي وقت« مع  للتحدث في  »مستعدة 
بشكل جذري«. يغير سلوكه  أن  »يجب  اإليراني  النظام  أن 
وأضاف أّن »حملة الضغط مستمرة. إنها ليست مجرد حملة 
من  والعزل  دبلوماسية،  ضغوطات  إنها  اقتصادي.  ضغط 
الحوثيون،  املتمردون  ووأعلن  كذلك«.  الدبلوماسية  خالل 
الجمعة فوق  إيران، إسقاط طائرة تورنيدو  املدعومون من 
انتكاسة  في  اليمن،  شمال  في  املضطربة  الجوف  محافظة 
للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض والذي كان يتمتع 
دوما بالتفوق الجوي في الحرب. وال يزال مصير الطيارين 
السعوديني اللذين قفزا من الطائرة مجهواًل. وذكر املتمردون 
أنهم أصابوا الطائرة »بصاروخ أرض جو متطور«. ويأتي 
الحوثيني  بأن  أفادت  املتحدة  لألمم  تقارير  أعقاب  في  ذلك 
تّلقوا أسلحة تحمل بصمات إيران. لكن طهران نفت مرارا 
إن  الحوثيني  باسم  متحدث  قال  الحادث،  وبعد  تسليحهم. 

ألف  يحسب  أن  العدو  وعلى  للنزهة  ليست  اليمن  »سماء 
حساب لذلك«، منوها »باإلنجاز الكبير« بعد إسقاط املقاتلة. 
وقالت بيكا فاسر املحللة في مؤسسة »راند كوروبوريشن« 
بالنسبة  للقلق  سّبب  بالتأكيد  »هذا  برس  فرانس  لوكالة 
اليمن.  في  السعودية  تقوده  الذي  العسكري  للتحالف« 
وتابعت أّن التحالف بات »بحاجة إلى التخطيط كما لو كان 
هذا هو الوضع الطبيعي الجديد وأن الحوثيني لديهم القدرة 
عملياتهم  على  ما سيؤثر  الطائرات  من  املزيد  إسقاط  على 
وكيفية تخطيطهم ملهماتهم الجوية«. ولم يرد التحالف على 
طلب فرانس برس للتعليق على املسألة. وتسيطر السعودية 
وواجهت  اليمنّي.  الجوي  املجال  على  طويلة  فترة  منذ 
في  الجوية  غاراتها  متكررة بسبب  دولية  انتقادات  اململكة 
اليمن والتي أسفرت في كثير من األحيان عن مقتل مدنيني. 
لكن املتمردين يقاومون هذا التهديد من خالل تعزيز قدراتهم 
الدفاعية الجوية، ال سيما مع ما يسمونه بصواريخ أرض 
الحوثيون  يزعم  »فيما  فاسر  وقالت  الصنع.   محلّية  جو 
السعودية،  تورنيدو  طائرة  أسقط  ذاتًيا  أنتج  أن صاروخا 
هذا  ألن  حًقا  الوضع  هو  هذا  كان  إذا  ما  نرى  أن  يبقى 
أعلن  املاضي،  والعام  إيرانية«.  فيه مساعدة  يتلقون  مجال 
بصاروخ  مسّيرة  أميركية  طائرة  أسقطوا  أنهم  الحوثيون 
من صنع املتمردين. وفي أيار/مايو 2018، انسحب الرئيس 
من  للسعودية،  القوي  الحليف  ترامب،  دونالد  األميركي 
بهدف  واسعة  عقوبات  وفرض  إيران  مع  النووي  االتفاق 
الحد من نفوذ طهران اإلقليمي. وتأتي زيارة بومبيو التي 
أعقاب  في  السعودية  الوثيق  للحليف  أيام  ثالثة  تستغرق 
غارة جوية نفذتها طيارة أميركية مسّيرة أسفرت عن مقتل 
إيران  جنراالت  وأكثر  القدس  فيلق  قائد  سليماني،  قاسم 
نفوذا في الشرق األوسط، أثناء زيارته لبغداد في 3 كانون 
الثاني/يناير.                        بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بومبيو يبحث في الرياض إجراءات ملواجهة إيران 
وسط قلق سعودي من تسليح احلوثيني

اجلزائر - الزمان 
تبون  املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  قرر   
شباط/فبراير   22 تاريخ  إعالن  األربعاء، 
الحراك  لبدء  األولى  الذكرى  يصادف  الذي 
»يوما وطنيا« تقام فيه االحتفاالت الرسمية، 
عبر  الجزائرية  الرئاسة  اعلنت  ما  بحسب 

التلفزيون الحكومي.
الجمهورية،  رئيس  »قرر  التلفزيون  وقال 
األربعاء،  اليوم  تبون،  املجيد  عبد  السيد 
الشعبي  للحراك  األولى  للذكرى  تخليدا 
كل سنة  من  فبراير   22 يوم  إعالن  املبارك، 
الشعب  بني  والتالحم  لألخوة  وطنيا  يوما 

وجيشه«.
ونقل التلفزين عن مرسوم رئاسي أن »يوم 
للشعب،  التاريخية  الهبة  يخلد  فبراير   22

الوطني  التراب  جميع  عبر  به  ويحتفل 
أواصر  تعزز  وأنشطة  تظاهرات  خالل  من 
روح  وترسخ  الوطنية،  واللحمة  األخوة 
أجل  من  وجيشه  الشعب  بني  التضامن 

الديموقراطية«.
الدوري  الرئيس  لقاء  القرار«أثناء  وُأعلن 
مع وسائل اإلعالم الوطنية )جرى االربعاء( 
مساء  التلفزيون  شاشات  على  يبث  والذي 

غد )الخميس(«.
خرج   2019 شباط/فبراير   22 وفي 
الجزائرية  املدن  العديد من  في  املتظاهرون 
وخصوصا في العاصمة حيث كل التجمعات 
ممنوعة منذ 2001، استجابة لنداءات على 

مواقع التواصل االجتماعي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الرئيس اجلزائري:
تاريخ بدء احلراك يوم وطني
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االمم املتحدة- الزمان 
 رفضت روسيا االربعاء ان يتبنى مجلس االمن الدولي 
واحترام  القتالية  العمليات  بوقف  يطالب  اعالنا 
القانون االنساني الدولي في شمال غرب سوريا، بناء 
على اقتراح فرنسا، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.

وصرح السفير الفرنسي لدى االمم املتحدة نيكوال دو 
ريفيير للصحافيني اثر اجتماع مغلق للمجلس تخلله 
توتر حاد »روسيا قالت كال«، فيما قال نظيره البلجيكي 
الدورية  الرئاسة  يتولى  الذي  بوتسفيرف  دو  مارك 
للمجلس »ليس هناك اعالن، لم يكن ذلك ممكنا”.وحذر 
موفد االمم املتحدة الى سوريا غير بيدرسون االربعاء 
امام مجلس االمن الدولي من »خطر تصعيد وشيك« في 
شمال غرب هذا البلد بعد التصريحات االخيرة لتركيا 

وروسيا.
االمن  ملجلس  شهري  اجتماع  خالل  بيدرسون  وقال 
لوضع  تقدم  اي  الحديث عن  يمكنني  »ال  حول سوريا 
الحياء  او  الغربي  الشمال  في  العنف  العمال  حد 
لم  وانقرة  موسكو  ان  موضحا  السياسية«،  العملية 
تتوصال الى »اي اتفاق« رغم محادثات مكثفة بينهما، 
وتصريحاتهما االخيرة »توحي بخطر تصعيد وشيك«.
رجب  التركي  الرئيس  األربعاء  حذرت  موسكو  وكانت 
في  عسكري  هجوم  بشن  هدد  أن  بعد  اردوغان  طيب 
)شمال  ادلب  في  األسد  بشار  نظام  قوات  سوريا ضد 

غرب(.
اعقب  الذي  املغلق  االجتماع  ان  دبلوماسيون  واورد 
»شتائم« وتوتر حاد. ونقل  تبادل  جلسة علنية تخلله 
الغربيني بشدة  انتقدت  روسيا  ان  الدبلوماسيني  احد 
»املجلس  ان  مضيفا  الروسي«  املوقف  تفهم  »لعدم 

مشلول بالكامل«.
في  موسكو  ايدت  الصني  ان  نفسها  املصادر  وذكرت 
موقفها. وخالل االجتماع العلني، طلب السفير الروسي 
لدى املنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا من الدول الغربية 
و«اللجوء  االرهابية«  املجموعات  حماية  »عن  الكف 
»ما ان تتعرض مجموعات  الى ورقة معاناة« املدنيني 

ارهابية للتهديد« في سوريا.
وكان املوفد االممي الى روسيا غير بيدرسون حذر امام 
شمال  في  للتصعيد«  وشيك  »خطر  من  االمن  مجلس 
غرب سوريا بعد التصريحات االخيرة لتركيا وروسيا.

الرئيس  الى  انتقادا شديدا  االربعاء  موسكو  ووجهت 
هجوم  بشن  تهديده  بعد  اردوغان  طيب  رجب  التركي 
منطقة  في  السوري  النظام  قوات  ضد  قريبا  عسكري 

ادلب.

موسكو حتذر تركيا من الهجوم
وترفض في األمم املتحدة إعالن وقف النار في سوريا 

اوكسفام تعلن مقتل اثنني من موظفيها في سوريا
منظمة  موظفي  من  اثنان  قتل  لندن-الزمان  
هجوم  في  متطوع  وأصيب  الخيرية  اوكسفام 
بحسب  االربعاء،  سوريا  في  سيارتهم  على 
بريطانيا.  مقرها  التي  الحكومية  غير  املنظمة 
ووقع الهجوم عند الساعة 2,00 بالتوقيت املحلي 
في منطقة درعا في جنوب البالد، وقالت املنظمة 
السالمة  مسؤول  هزيم  وسام  هما  القتيلني  ان 
عادل  والسائق  الجنوبي،  اوكسفام  مكتب  في 
املنظمة  مع  وعمال  سوريان  والقتيالن  الحلبي. 
الذي  الهجوم  في  متطوع  واصيب   .2017 منذ 
القت املنظمة مسؤوليته على »مجموعات مسلحة 
مكتب  مدير  وصرح  الهوية«.  مجهولة  تزال  ال 
اوكسفام في سوريا معتز ادهم »إن فقدان اثنني 
قيامهما  أثناء  حتفهما  لقيا  األعزاء  زمالئنا  من 

من  املتضررين  للمدنيني  املساعدات  بإيصال 
النزاع في سوريا، كان خبرًا مدمرًا لنا، قلوبنا 
الهجوم  »ندين  وأضاف  أسرهم«.  مع  وعقولنا 
بأشد العبارات املمكنة. من الضروري أن يتمكن 
عمال اإلغاثة من توصيل املساعدة املنقذة لحياة 
املدنيني بدون أن يتعرضوا هم أنفسهم لهجوم«. 
وقدمت   1942 في  بريطانيا  في  املنظمة  تأسست 
في  شخص  مليون   1,2 من  ألكثر  مساعدات 
النظيف  املاء  بينها توفير  العام املاضي،  سوريا 
»املنظمة  وذكرت  املنظمة.  بحسب  واملالبس، 
الدولية لسالمة املنظمات غير الحكومية« انه تم 
تسجيل 128 حادثا تتعلق بالسالمة واألمن ضد 
املنظمات غير الحكومية في سوريا في 12 شهرا 

حتى نهاية كانون الثاني/يناير من هذا العام.

القاهرة -مصطفى عمارة 
في  الزمان  ملراسل  خاصة   تصريحات  فى  سوداني  مصدر  كشف 
محاكمة  خيارات  تدرس  تزال  ال  السودانية  الحكومة  ان  القاهرة 
هناك خيارين ستختار  وان  الدولية  الجنائية  املحكمة  امام  البشير 
فى  البشير  محاكمة  اما  ،وهما  بينهما  فيما  السودانية  الحكومة 
فهو  االخر  الخيار  واما  سودانية  جنائية  محكمة  امام  السودان 
املحكمة  من  وقضاة  محايدين  سودانيني  قضاة  من  محكمة  تشكيل 
االفادة من تجربة مصر في  الخرطوم  . وتحاول  الدولية   الجنائية 

محاكمة الرئيس املخلوع محمد حسني مبارك .
نظرا  السودان  خارج  البشير  محاكمة  امكانية  املصدر  واستبعد 
 . الوطنية  وكرامتهم  للسودانيني  بالنسبة  االمر  هذا  لحساسية 
وفيما اعتبرت املعارضة السودانية ان لقاء البرهان و رئيس الوزراء 

الطائرات  امام  السودانية  االجواء  وفتح  نتينياهو  االسرائيلي 
على  الدولية  العقوبات  لرفع  صفقة  اطار  فى  يدخل  االسرائيلية 
بجامعة  السياسية  العلوم  استاذ  فهمي  طارق  د/  اعتبر  السودان 
القاهرة ان لقاء نتينياهو مع برهان ياتي فى اطار مخطط اسرائيلي 
مدروس للتغلغل داخل افريقيا ولتحقيق مكاسب انتخابية مستثمرا 
عن  فضال  عليه،  املفروضة  العزلة  من  الخروج  فى  السودان  حاجة 
االنتقال من العالقات السرية بني اسرائيل ودول عربية افريقية الى 

عالقات علنية.
 فى نفس السياق اكد د/ رامي عاشور ان اسرائيل استغلت االطاحة 
السودان  مع  عالقت  وجود  امام  عقبة  يعد  كان  والذي  بالبشير 
اسرائيل  تواجد  ان  ومؤكدا  بالسودان  لها  مكان  وايجاد  لالنخراط 
فى السودان يدعم موقفها فى تواجدها بجنوب السودان خاصة ان 

املوساد  من  تدريبات  تتلقى  السودان  جنوب  فى  املتمردين  جماعة 
االسرائيلي ولها والء تام له مما يترب عليه اتباع السودان بالكامل 
دول  خاصة  افريقيا  شرق  فى  اسرائيل  هيمنة  يدعم  مما  السرائيل 

حوض النيل مما يشكل تهديد لالمن القومي املصري
ان  صالح  احمد  حسني  القانوني  الخبير  راى  اخرى  ناحية  من 
محاكمة البشير امام املحكمة الجنائية الدولية يبدو منطقيا فى ظل 
الضعف الحالى فى جهاز العدل السوداني فضال عن سيطرة عناصر 
االخوان على مفاصل القضاء وبالتالي فان محاكمة البشير تتطلب 
النظام  فى  حاليا  يتوافر  ال  ما  وهو  وعادال  مستقال  قضائيا  نظام 
الجرائم  فى  واملتهمني  البشير  ان تسليم  واكد  السوداني  القضائي 
االنتقالية  العدالة  بتحقيق  الدولية سيعجل  للعدالة  اليهم  املنسوبة 

التى ستعجل عبور السودان الى بر االمان

تردد في السودان بشأن قرار محاكمة البشير في اخلارج 


