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طفل سوري يظهر ملقى على رمال البحر، 
بعد أن مات غريقًا في محاولة للفرار من 
الحرب التي دمرت بالده، في صورة ربما 
تبقى بمثابة صاعقة لتذكر العالم بمأساة 
السوريين، كان هذا مشهد الصورة األبرز 
بين مواقع التواصل االجتماعي، بحسب ما 
وصفته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأضافت الصحيفة: أن قوة الصورة ربما 
تكون في الرسالة القوية أيضًا التي بعثت 
بها إلى العالم، واصفة إياها بأنها دعوة 
لالستيقاظ أقوى من الكلمات، للعالم ككل، 
موضحة أنها قررت نشر مثل هذه الصور 
على الرغم من بشاعتها لتبقى مآسي تلك 

الشعوب في األذهان.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في 
الوقت الذي يسعى فيه القادة األوروبيون 
لمنع الالجئين من االستقرار في بالدهم، 
سوف تتكرر المشاهد المأساوية البشعة 
كثيرًا خــالل األيــام المقبلة، في ظل ما 
ــرارة اضطهاد في  يعانونه من يأس وم

بلدانهم.

(إندبندنت) :  صورة أقوى من الكلمات

ضبط أسلحة تركية متجهة إلى ليبيا

قال مسئولون في خفر السواحل اليوناني -األربعاء- إن السلطات 
اليونانية ضبطت سفينة شحن محملة بكمية من األسلحة كانت في 

طريقها من تركيا إلى ليبيا. 
وداهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة -الثالثاء- على بعد ٢٠ 
عقدة بحرية إلى الشمال الشرقي من جزيرة كريت. وتمت مرافقة 
السفينة، التي يصل عدد أفراد طاقمها إلى سبعة وأبحرت من ميناء 
اإلسكندرونة التركي - إلى ميناء هيراكليون على الجزيرة اليونانية. 

وتفرض األمم المتحدة حظرًا على شحنات األسلحة لليبيا. 
وقال مسئول في خفر السواحل اليوناني إنه «يتم التحقيق مع طاقم 
السفينة وسيجرى فحص محتوى الحاويات».. ولم يقدم المزيد من 
التفاصيل بشأن نوع األسلحة التي كانت على متن السفينة أو مالكها. 

قالت «هيومن رايتس ووتــش» والمركز األفريقي لدراسات العدالة 
 عن 

ّ
والسالم- االربعاء- إن عناصر أمن سودانيين قاموا باعتقال ما ال يقل

١٧ عضًوا من أحزاب المعارضة، واحتجزوهم واستجوبوهم منذ بداية 
أغسطس ٢٠١٥م.. ينتمي معظمهم إلى حزب المؤتمر السوداني الذي 

له جناح طالبي وشبابي ناشط، ويعقد تجمعات ومناسبات عامة.
وقالت المنظمتان: إن على الحكومة السودانية الكف عن اعتقال عناصر 
من أحزاب المعارضة واحتجازهم فقط ألنهم عبروا عن آرائهم السياسية 
أو شاركوا في منتديات عامة. كما ويتعين على الحكومة إصالح جهاز 
األمن القمعي، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان.
وبهذا الخصوص قال دانييل بيكلي، مدير قسم أفريقيا: «يسيء عمالء 
جهاز األمن والمخابرات الوطني السوداني للناس ال لشيء إال أنهم عبروا عن 
آرائهم السياسية. على الحكومة وضع حّد لهذه التكتيكات، وكبح جماح 

جهاز األمن، واحترام حرية التعبير والتجمع».
وقال عدد من المحتجزين لـ «هيومن رايتس ووتش» والمركز األفريقي 
لدراسات العدالة والسالم: إنهم تعرضوا إلى العنف وانتهاكات أخرى، منها 
الضرب الشديد على يد عمالء  جهاز األمن و المخابرات الوطني المسلحين. 
ورغم أن أغلبهم أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم لعّدة ساعات مساء 
ذلك اليوم، إال أنهم أجبروا على العودة بشكل يومي إلى جهاز األمن لمزيد 

من التحقيقات.
وأضافت المنظمتان: إن االعتقاالت األخيرة تندرج في إطار نمط مزعج 
من المضايقة واالحتجاز التعسفي يُمارس ضّد أعضاء من المعارضة 
السياسية لمعاقبتهم على التحدث علًنا في مسائل سياسية. وبين 
فبراير وأبريل، قامت السلطات باعتقال واحتجاز عشرات األشخاص قبل 
االنتخابات العامة التي أعيد فيها انتخاب الرئيس عمر البشير وبعدها. 
ُيذكر أن الرئيس البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم 

اإلبادة الجماعية وجرائم ضّد اإلنسانية وجرائم حرب.
في صباح ٥ أغسطس ٢٠١٥م، قام ثمانية عناصر من جهاز األمن 
مسلحين باعتقال خالد عمر يوسف، القيادي في حزب المؤتمر، بمنزله 
في ضاحية الجريف في الخرطوم. وقاموا باحتجازه حتى منتصف الليل، 
واستجوبوه حول خطاب ألقاه في مناسبة عامة. ثم استدعوه للحضور 
بشكل يومي إلجراء مزيد من التحقيقات، وصادروا سيارته، وجميع وثائق 

هوية عائلته، وجهازه الخلوي.
في صباح ٨ أغسطس، قام عمالء جهاز األمن باعتقال مجدي عكاشة 
(٣٣ سنة)، ووداد عبدالرحمن درويش (٣٠ سنة)، وكالهما من حزب 
المؤتمر، وكانا قد حضرًا مناسبة عامة مؤخًرا. وبينما اعتقل مجدي في 
منزله على يد حوالي عشرة عناصر من األمــن، تم استدعاء وداد عبر 
الهاتف. وعندما أطلق سراحهما، طلب منهما الحضور يوميًا لدى جهاز 
األمن والمخابرات الوطني.وفي ١٧ أغسطس، قام ثالثة أفراد من جهاز 
األمن مسلحين باعتقال وفاق محمد قرشي (٢٣ سنة)، وهي طالبة في 
جامعة الخرطوم، وكانت قد ألقت خطابا في مناسبة عامة قبل ذلك بأيام. 
وقام منتسبو جهاز األمن باحتجازها لمدة ساعات، واستجوبوها حول 

عالقتها بالحزب.
كما قــام منتسبو جهاز األمــن والمخابرات الوطني باعتقال طالبين 
جامعيين في نفس اليوم، في سوق األبيض شمال كردفان، بعد أن شاركا 
في اجتماع عام نظمه حزب المؤتمر. وقامت مجموعة من عناصر األمن 

في مالبس مدنية باعتقال محمد عثمان (٢٢ سنة)، وبشير محمد (٢٣ 
سنة)، ثم أطلقت سراحهما وأمرتهما بالعودة صباح اليوم التالي إلجراء 

مزيد من التحقيقات.
وفي ٢٢ أغسطس، قام حوالي ١٥ عنصر أمن مسلحين بمسدسات 
وبنادق كالشينكوف باعتقال ثمانية أعضاء من حزب المؤتمر، أربعة منهم 
من دارفور، بعد أن شاركوا في منتدى ُعقد في المقر الرئيسي للحزب في 
«هيومن رايتس ووتش» والمركز األفريقي  شمال الخرطوم. وقال شهود لـ
لدراسات العدالة والسالم إن األعوان أجبروا الرجال على التوقف بسيارتهم، 
وقاموا بضربهم بالهراوات وخراطيم المياه، وداسوهم باألرجل وهم 
يقبضون عليهم ويقتادونهم إلى مكتب جهاز األمن و المخابرات. أصيب 
اثنان من المحتجزين بجروح على مستوى الرأس، وأفرج عن خمسة منهم 
ــرج على اآلخرين ظهر 

ُ
بعد ساعات قليلة، حوالي الثالثة فجًرا، بينما أف

اليوم التالي.
ا، قام حوالي ثمانية أعوان أمن 

ً
في نفس المساء، في الخرطوم الشمالية أيض

مسلحين بمسدسات باعتقال عضوين آخرين في الحزب كانا قد حضرا في 
المنتدى. وأجبر محمد نور تراب ومحمد الرّدي سليم، وهما عضوان في 
الحزب من منطقة واد  بندا، شمال كردفان، على الصعود في شاحنة جهاز 
األمن، وتعرضوا إلى الضرب وهم في الطريق إلى المكتب. كما تعرضا إلى 
الضرب بخراطيم الماء أثناء استجوابهم، ثم أطالق سراح خمسة منهم 

حوالي الساعة الثالثة فجًرا وأطلق سراح البقية منتصف اليوم التالي.
كما شملت اعتقاالت سابقة ثالثة أعضاء من الحزبـ  هم مستور أحمد 
محمد، وعاصم عمر حسن، وإبراهيم محمد زينـ  بسبب المشاركة في 
حدث عقد بعد انتخابات أبريل، وتمت فيه الدعوة إلى إطالق سراح أعضاء 
الحزب المحتجزين. وفي ٦ يوليو، أدين الرجال الثالثة بتعكير السلم 
العام، وُحكم عليهم بعشرين جلدة دون السماح لهم بتمثيل قانوني أو 
باستئناف الحكم.في يونيو ويوليو ٢٠١٤م، قام المركز األفريقي لدراسات 

العدالة والسالم بتوثيق إيقاف ٢٨ عضوا من حزب المؤتمر بعد اعتقال 
القيادي إبراهيم الشيخ في ٨ يونيو، بعد يوم واحد من توجيهه انتقادات 
لقوات الدعم السريع أثناء منتدى للحزب في منطقة النهود، غرب كردفان 
ووجهت لهم ست تهم، منها تقويض النظام الدستوري، التي تستوجب 
عقوبة اإلعدام. وفي وقت الحق، تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، 

وأطلق سراحه في ١٥ سبتمبر.
وفي مناسبة تميزت بالعنف الشديد في ٢٠١٤م، تم اعتقال حسن 
إسحاق، وهو صحفي وعضو في الحزب وكان قد حضر منتدى ٧ يونيو 
ونشر خبر احتجاز إبراهيم الشيخ على مواقع التواصل االجتماعي، من قبل 
عناصر شرطة في مالبس مدنية في ١٠ يونيو.. وتعرض حسن إسحاق 
إلى الضرب والركل أثناء استجوابه، ما تسبب له في فقدان الوعي. وبعد ذلك 
ُنقل إلى السجن، واحتجز دون أن توجه إليه تهم بموجب قانون الطوارئ 

للعام ١٩٩٧م.. ثم أطلق سراحه في ١٩ سبتمبر ٢٠١٤م.
يتمتع جهاز أمن المخابرات الوطني بسلطة احتجاز األشخاص لمدة 
تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون مراجعة قضائية، وهو ما يتنافى 
مع المعايير الدولية. ومنحت التعديالت التي أدخلت على الدستور في 
يناير ٢٠١٥م مزيًدا من السلطات لهذا الجهاز من خالل تعيين قوة أمنية 
منتظمة تتمتع بصالحيات أوسع لمكافحة بعض المخاطر السياسية 
ات الوقائية الالزمة ضدها. وُيعرف هذا  واالجتماعية، واتخاذ اإلجـــراء
الجهاز بتكتيكاته التعسفية، ومنها ممارسة التعذيب في حق المعارضين 

السياسيين الحقيقيين والمفترضين.
قالت كاثرين بيركس، مديرة برنامج المركز األفريقي لدراسات العدالة 
والسالم: «تؤكد االعتقاالت والمضايقات المستمرة الحاجة الماسة إلى إصالح 
أجهزة األمن السلطوية في السودان بما يتماشى مع المعايير الدولية. 
ويتعين على السودان التوقف فوًرا عن ارتكاب االنتهاكات، وإصالح أجهزة 

األمن، ومحاسبة الضباط المسيئين المتورطين في هذه األعمال».

حملة اعتقاالت واسعة في صفوف المعارضة السودانية

 «marketoracle» سلطت صحيفة
البريطانية الــضــوء على أزمـــة الالجئين 
السوريين متسائلة: هل ألمانيا أكثر إسالًما 

من السعودية؟
وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا اتخذت 
ا يخالف مواقف كثير من دول أوروبا، 

ً
موقف

التي حشدت قواتها على الحدود لمنع تدفق 
الالجئين السوريين، حيث أعلنت برلين 
استعدادها الستقبال ٨٠٠ ألف الجئ هذا 
العام من بين مليون الجئ يتوقع وصولهم 
إلى أوروبا العام الجاري، وذلك بخالف أكثر 
مــن ٤ ماليين الجــئ معظمهم متواجد 
حالًيا في معسكرات الجئين بتركيا واألردن 
ولبنان، ومعظمهم يرغب في الهجرة إلى 

ا.
ً

أوروبا أيض
لــت الصحيفة: مـــاذا عــن الــدول  وتــســاء
المسلمة الغنية بالخليج، ومـــاذا فعلت 
في وقت يعاني فيه إخوانهم وأخواتهم 
المسلمين السوريين، وفي أمس الحاجة 

للمساعدة؟
وأشارت الصحيفة إلى أن اإلجابة جاءت من 
خالل تقرير لمنظمة العفو الدولية، أشار 
إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست 

لم يعلنوا عن توفير أي أماكن الستقبال 
الالجئين، في الوقت الــذي استقبلت فيه 
تركيا وحدها من الالجئين أكثر من ١٠ 
أضعاف عدد المتقدمين بطلبات لجوء في 
كل دول االتحاد األوروبــي، خالل السنوات 
الثالث الماضية، وذكرت أن ألمانيا تعهدت 
بتوفير ٣٠ ألف مكان لالجئين السوريين.

واعتبرت الصحيفة أن تلك اإلحصائيات 

تدل على أن السعودية وباقي دول الخليج 
مجرد مسلمين بــاالســم، وأن الخطابات 
لــديــنــيــة لشيوخهم ال تعكس حقيقة  ا

أفعالهم.
وتــحــدثــت عــن أن دول الخليج لعبت 
دوًرا كبيًرا في تدمير سوريا بدعمهم 
أليديولوجيات متطرفة، ثم غضوا طرفهم 
بعد ذلك عن معاناة السوريين، ألنهم ليسوا 

عرًبا خليجيين.
هــذا وقــالــت منظمة دولــيــة إن الحرب 
في سوريا، المستمرة منذ ما يزيد على 
٤ ســنــوات، تسببت حتى اآلن بتشريد 
أكثر من ١١ مليون سوري، داخل البالد 

وخارجها. 
وأوضـــحـــت الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــألمــم 

المتحدة لشؤون الالجئين في إحصائية 
لها، نشرتها وكالة فرانس برس، أن عدد 
الالجئين السوريين في دول الجوار ارتفع 
إلــى أكثر من ٤ ماليين الجــئ، الغالبية 

العظمى منهم في تركيا. 
أما في الداخل السوري، فقد بلغ عدد 
الــمــشــرديــن مــن قــراهــم ومــدنــهــم جــراء 

الحرب، ٧٫٢ مليون الجئ. 
ووفقًا ألرقــام المفوضية العليا لشؤون 
الالجئين، فقد اقــتــرب عــدد الالجئين 
السوريين في تركيا من مليوني الجئ، 
حيث بلغ عددهم حاليًا ١٩٣٨٩٩٩ 
الجئ. أما في لبنان، فقد بلغ عدد الالجئين 
السوريين ١١١٣٩٤١ الجئًا، في حين 
بلغ عددهم في األردن ٦٢٩٢٤٥ الجئًا، 
أما في العراق فقد وصل عدد الالجئين 

السوريين إلى ٢٤٩٤٦٣ الجئًا. 
وكشفت األرقام الصادرة عن المفوضية 
أن عدد السوريين الذين توجهوا إلى مصر 
بلغ ١٣٢٣٧٥ الجــئــًا، فــي حين توجه 
٢٤٠٥٥ الجئًا سوريًا إلى باقي دول شمال 

إفريقيا.

هل أظهرت أزمة الالجئين السوريين أن ألمانيا أكثر إسالًما من السعودية؟

فيما البشير مطلوب دوليًا كمجرم حرب

رئيس وزراء اردني : الحل في سوريا 
بقاء األسد وحكومة انتقالية

ــوزراء االردنــي االسبق النائب الثاني لرئيس مجلس  قال رئيس ال
االعيان العين الدكتور معروف البخيت، ان الحل في سورية هو ببقاء 
الرئيس االسد، ضمن توافقات تبدأ بوجوده وتنتهي بعدمه، تفاديا 

للحرب االهلية.
وقال في المحاضرة التي دعا 
اليها نــادي خريجي الجامعات 
االمــيــركــيــة واقــيــمــت بمركز 
الحسين الثقافي الــســبــت، ان 
الحل في سوريا يتمثل بوجود 
حــكــومــة انتقالية مــن جميع 
االطياف تأخذ صالحيات كبيرة 
بما فيها السلطة على الجيش 
واالمن، وتبدأ بكتابة الدستور 
ثم اجراء االنتخابات النيابية، ثم 

الرئاسية.
واضـــاف ، ان اي اتــفــاق بهذا 

الصدد سيكون له تفصيالت اخرى كإطالق سراح المعتقلين ووقف 
اطالق النار، ونقل سوريا من دولة ذات نظام رئاسي الى دولة بنظام 
برلماني، بحيث تكون معظم السلطات بيد رئيس الوزراء، ويبقى 

موقع رئيس الدولة موقعا رمزيا.
وبين الدكتور البخيت انه وبعد مضي اكثر من اربع سنوات على 
االزمة السورية فإن معظم القوى االقليمية الدولية ادركت ان صراع 
النفوذ والمحاور قد استطال واخذ مداه، ال سيما بعد الزج بكل انواع 
االسلحة بما فيها سالح الجماعات المتطرفة واللجوء الى الطائفية 
ف دمارا هائال للبنية التحتية في 

ّ
والمذهبية في الصراع، والذي خل

سوريا والعراق، الى جانب ليبيا واليمن، وانتقال االرهاب الى تونس 
ودول الخليج وتدفق الالجئين وتمدد الجماعات االرهابية.

النيابة تحيل القرضاوي  و٣٨
شخصا للمحاكمة

احالت النيابة العامة المصرية ٣٨ اسالميا مصريا، بينهم 
الداعية يوسف القرضاوي، على محكمة عسكرية السبت، متهمة 

اياهم بانشاء خاليا مسلحة 
قتلت ضابط شرطة.

وقالت النيابة انــه القي 
القبض على ٣٥ شخصا، 
متهمة قــيــادات جماعة 
ــمــســلــمــيــن  االخـــــــــوان ال
المحظورة بتحريضهم 
ــال  ــاعــم ـــقـــيـــام ب عـــلـــى ال
عــــنــــف..و ان  مـــن بين 
شخصيتين  لمعتقلين  ا
ـــن جــمــاعــة  ـــارزتـــيـــن م ب

االخوان المسلمين. وباالضافة الى ذلك، سيحاكم الداعية يوسف 
القرضاوي الذي يعيش في قطر غيابيا مع مشتبه بهما آخرين 
على االقــل يعيشان خــارج الــبــالد.وهــؤالء متهمون بتنفيذ او 
التخطيط لتنفيذ تفجيرات عدة في القاهرة، ومتورطون في 

اغتيال عقيد في الشرطة في ابريل الماضي.


