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اضي لِـأغـراض مُـتـعـدّدة أهـمُـها أُسِـست الـنقـابـات في سـتـيـنـات الـقـرن ا
أغراض تَنـظيـمية وحـقوقـية تَتـعلق بِـزيادة األجور وخـلق فُرصِ الـعمل وما

إلى ذلك.
فيما بَـعد تطور مـفهومِ النـقابات بـشكل أكثر شـمولية في الـعصر احلديث
وارد البشريـة وتعزيز وتنمية حيث باتت تُمارس أدواراً مُهِمة فـي تَطوير ا
نتـم لـها كمّـا تَسعى ـهنيـة واإلجتـماعيـة لألعضـاء ا القُدِرات الـعلـمية وا
يـداني ومواكبة هـنية لـتأهيل وتـدريب مُمتـهنيـها للـعمل ا بعض النـقابات ا
ــفـهــوم يَـصب في ِــضـمــار مّـمــا جـعـل هـذا ا ُــتَـطــورة في هـذا ا الـدول ا

ُمتهنِ (عضو النقابة) والزبون في آن واحد. مصلحة ا
هنة التـمريض خصوصـيتها في هـذا اجلانب كونها مـهنة إنسـانية ترتبطُ
رضى منْ كـافة األعمار بشكل مُـباشرٍ بـرعاية ومُعـاجلة وسالمة وراحـة ا
ـمـرض أمام رضـيـة اجلـسـديـة مِنـهـا والـعـقـلـية مّـمـا يـجـعل ا واحلـاالت ا
مَسؤولية أخالقية يحكمها الضمير وتستند على العلم والفن الذي يُصقل
بـاخلِـبـرات والـتـأهـيل الالزمـ إلضـفـاء الـتـخـصص الـسـريـري والـنـظـري
رضى ال حول لهم وال ـريض ألن ا ـباشر مع ا للممـرض قبل اإلتصال ا

مرض. قوة باألخص فاقدي الوعي حيث يكونوا حتت رعاية وحماية ا
شكلة أينْ ?? ا

ـشـكـلة بـإنـعـدام وَجـود القـانـون الـنـقابـي الذيّ يُـنَـظم مـهـنة تكـمن جـذور ا
التمريض في العراق أسوةً بكل دول الـعالم السبب الذيّ فَتح الباب على
مِصراعيةِ أمام بعض ضُعافِ النفوس وأشخاص غير مُدَرب وال مؤهل
بل كثـير مـنهم ال يَـملـكون أدنى شـهادة في الـتمـريض من مزاولـة عمـليات
وإجراءات تـمـريضـيـة مُعـقـدة بغـيـر وجه قانـوني أو إنـساني فـي العـيادات
راكـز األهليـة األمر الـذيّ عَرض وَمـا زال يُعرض سـتشـفيـات وا وبعض ا
واطن إلى مَـخاطر ومُـعضِالت صحـية جسـيمة قّدْ ال اليـ من ا حياة ا

كن مُعاجلتها.
ـؤكـد ضـرورة اإلسـراع بتـشـريع مـشـروع قانـون نـقـابة لذلك أصـبح من ا
َركـون حالـيـاً في دُرج اإلنتـظـار واإلهمـال في مـجلس الـنواب التـمريـض ا
ـشــروع كـامل حــيث تـمت قــراءته مَـرتـان وال الـعـراقـي بـالـرغم مـن كـون ا

يتطلب تشريعه سوى تصويت نهائي أخير ليرى النور.
بدأت دورة حـياة مـشروع الـقـانون عـندمـا أعدتـهُ وزارة الصـحة بـالتـعاون
ـشاركة خـبراء مـن كندا وأكـثر مـن أربع ـية و مع منـظمـة الصـحة الـعا
ـشـروع قـانـونـيـاً ومــخـتـصـاً بـالــشـأن الـصـحي. في بــاد األمـر نُـوقش ا
ـراجــعـات والـتـعـديالت مـروراً كـمـسـودة أَخـذت تــسـلـسـلـهـا الــطـبـيـعي بـا
بـالـلـجـان الـقـانـونـيـة والـفــنـيـة ووصـوالً جملـلس الـوزراء الـذي صـوتَ عـلـيه

وإنتهاءٍ بتعطيل تشريعه في أروقة مجلس النواب. 
ومن اجلدير ذِكرهُ ان مشروع القانون سوف يُمكن التمريض العراقي من
ـية واحملافل الـدولية التي اإلنضمـام إلى مجالس الـتمريض الـعربيـة والعا
ما زال مقعد العراق فيـها شاغر وكذلك يُسهم تـشريع القانون في تنظيم
نع االجتار بـصحة اإلنسان وضمان مهنة التمريض في الـقطاع اخلاص 
ـواطن وحمـايتـةُ من الوقـوع بإيـدي ترتـكب األخطـاء الطـبيـة بدون سالمة ا
دِراية - كـونهـا غيـر مـحتـرفة - إذ تـشيـر اإلحـصائـيات الـصادرة مـؤخراً
ية إلى وفاة خمسة أشخاص في العالم كل دقيقة عن منظمة الصحة العا
عاجلـة وهذا يتجاوز قتلى االنتحار أواحلروب أو بسبب أخطاء طبية في ا

األمراض الفتاكة.
ـيـة في 17 أيـلول 2019 وفي هـذا الـصـدد أطـلـقت مـنـظـمـة الـصـحـة العـا
رضى وحثّ اجلمـيع على إظهـار التزامهم ية لـلتوعـية بسالمـة ا حملة عـا

بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونيّة.
ومّـمـا يُثـيـر الـدهـشـة واالسـتـغـراب ان هُـنالك جِـهـات تـعـمـد لـعـرقـلـة إقرار
ـا ألنـهــا مـنــتـفـعــة بـشــكل أو بـآخـر فـي ظل الـفـراغ مـشــروع الـقـانــون رُ
ستشري القانوني نتيجـة غياب النقابة في الـعراق والتخبطات والـفساد ا
واطن في مفـاصل الـدولـة أو إنهـا بِـدون وعي وإدراك تـستـرخص حـيـاة ا

العراقي.
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جـزء كـبـيـر من بالوي الـعـراقـيـ فـي كل زمـان ومـكـان تـقع عـلى عـاتق اولـئك
تلـون بالوان كل حـقبة سيـاسية يصطـبغون بلـونها بسرعـة عجيبة نـافق ا ا
ـتـسـلـطـة ـوجـات .. فـهم في مـقـدمــة الـصـفـوف احلـاكـمـة وا غـريــبـة يـركـبـون ا
عـارضة .. كل األلوان يرتدونها ويتقـنوا لغتها ومفرداتها وكـيفياتها بعجالة وا
ودقـة تؤكد مهارتهم احلـرباوية .. حتى أصبـحت الناس تخشـاهم وال تستطيع
ـثلـون به الـقوة ان تـمسـهم بـاي نقـد جـراء قدرتـهم عـلى العـيش بـكل زمكـان 
والـتاثير والـقرار .. فهم قـادة وسياسـي ووجوه اجتـماعيـة لكل زمان .. وهذا

اعجب ما في الزمان ..
تـعيش البالد ترقباً وحـذراً ... وامالً ... ولو من بعيد ... بعـد موجات التظاهر
شروعة بضرورة نشر العدالة االجتماعية طالب الفقرائية احلقة ا الشـعبية وا
والتـعامل بوطنية مع أبناء الشعب بعيدا عـن الطبقية واحلزبية واحملاصصاتية
ـقـتل والــتـوافــقـيـة ... غــيـر ذلك من امــراض الـعـصــر الـتي ضــربت الـعــراق 
ـة دومـا .. وها هي الـدولـة عـلى ما وقـسمـته الى طـبـقات مـتـنـعمـة وأخـرى متـا
يـبدو تلبس ثـوبا جديـدا نامله ونـدعو ان يكـون صادقا خالف مـا كان عليه من
ان مع وعـود وتسويف سـابق  ... وان جتتمع ارادات الـكتل السـياسيـة والبر
ـتـظـاهـرين لــدعم احلـكـومـة ومـراقـبــتـهـا ومـحـاسـبـتــهـا الجل تـطـبـيق مـطــالب ا
اصالحـات عـاجـلـة .. ذلك يـتـطـلب ان تـكـون الـقـرارات سـريـعـة جـريـئـة وتـنـفذ
نـفذ نـزيهاً ولـيس من طبـقة اجلـشع او عـنى ان يكـون ا بآلـيات امـينـة جدا 
الـعتاوي الذين ياكلون وينهبون ويـتكرشون ويكدسون األموال على طول اخلط
ــسـمـيـات والـعــنـاوين الـتي لم نــر مـنـهـا سـوى .. فـقــد مـلـلـنــا تـلك األسـمـاء وا
الشـعارات الفارغة والفساد العلني .. لذا نامل ان توكل عمليات تنفيذ الوعود
ن عـرفت باحلس ـشاريع احلـكـومـية الى ايـاد نـظـيفـة ووجـوه بـيض نقـيـة  وا
الوطـني والـسيـرة احلسـنة بـعيـدا عن أولئك الـسراق والـفاسـدين الذي نـهبـونا

كل ح ..
ن يــدعـون الـتـقـوى ــفـسـدين  ــا حـمل لـذات ا فــايـاكم ان تـســلـمـوا اجلـمل 
ان والـوطنـية وهم الـلصـوص بعـينـهم وبجـلودهم والـشيـطان مـتلـبس بهم واال
والـدين بريء منـهم .. احذروا الـعتاوي فـانهم مـتربـصون بالـشعب وكل مـنجز

سيحولونه الى تعب شعبي جديد ومغنم ومنفذ إضافي لهم ..
رحم الله الشاعر احمد شوقي حينما قال ..

     برز الثعلبُ يوماً      
           في شعار الواعِظينا

     فمشى في األرضِ      
اكرينا              يهدي ويسبُّ ا

     أَنهم قالوا وخيرُ الـ            
         قولِ قولُ العارفينا:

       مخطيّ من ظنّ يوماً         
       أَنّ للثعلبِ دِينا

ن عـنـده ارض كـمـا يــقـول عـادل امـام في رائــعـته الـزعـيم فال تـعـطـوا ارضــاً 
(يـعــطـوا حلــمـة لـنــاس عـنــدهم حلـمــة ) .. أعـطـوا لــلـمــسـتـحــقـ من الــفـقـراء
قـراطـيـة وهم كـثر واحملتـاجـ .. أعـطـوا لـضحـايـا عـهـدي الدكـتـاتـوريـة والـد
أعطـوا لكل اسرة عراقية ال تمتلك ارضاً ..بال مـعايير أخرى غير اجلنسية ...
ـلك قـوت عيـاله .. اعـطوه ارض فـكونه عـراقـياً مـتـزوجاً مـعـيالً السـرة وليس 
ـنحة او كـابسط حق من حـقوقه ... ومن ثم الـبقيـة تاتي من قـبيل الـسلـفة او ا
ـصرف او غيرها .. ولكم في الـزعيم الراحل عبد الكـر قاسم اسوة حسنة ا
عـيـارية الـتي يتـذكـرهـا ويتـرحم عـلـيه من انـتفع بـقـراراته ... األهم ان تـكـون ا
مـقيـدة ولـيـست فـضـفـاضـة ويـفـسرهـا الـعـتـاوي بـطـريـقـتهم
ـعتادة واسـاليبـهم والياتـهم احلرباويـة احملاصصـاتية ا
والـطـائـفـيـة والـعـشـائـريـة والـنـزاوتـيـة واالبـتـزازية .. ال
تـثقوا بالعتاوي فانهم ال يجيدون غير هذه االليات وال
يـعــرفــون ولم يــرثـوا غــيــرهـا .. انــهم مــرض الــعـراق

الدائم بل مرض االمة القائم .. 
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|{ بــرشــلــونـة) ,أ ف ب) - تــظــاهـر
مـــئـــات آالف االشــــخـــاص في وسط
مدينة بـرشلونـة امس وهم يلوحون
بـــــأعـالم االســـــتــــــقالل فـي أحـــــدث
احــتـجــاج جــمـاهــيــري ضـد أحــكـام
الــسـجن الـتـي أصـدرتـهــا اسـبــانـيـا

. بحق تسعة زعماء انفصالي
وقدّرت الشرطـة احمللية ب 350 الف
شـاركـ الـذين احـتـشدوا في عـدد ا
احــــدى اجلــــادات الـــواســــعــــة بـــ
الــواجــهــة الــبــحــريــة وكــاتــدرائــيـة
ســاغــرادا فــامــيــلــيــا الــتي أغــلــقت

أبوابها مرة أخرى أمام الزوار.
وعمّت االضـطـرابات كـاتالـونـيا مـنذ
صـدور حكم احملـكـمـة العـلـيا في 14
تـشـرين األول/أكـتـوبـر بـسـجن قـادة
انـــفـــصـــالــيـــ مـــا أطـــلـق مـــوجــة
تـظـاهـرات ضـخـمـة حتـولت بـسـرعة
إلى أعـــــمــــــال عـــــنف حـــــيـث ألـــــقى
ــتــظـاهــرون الــغـاضــبــون خاللــهـا ا
ــولـوتـوف عـلى احلـجــارة وقـنـابل ا
ـسـيل الـشـرطـة الــتي ردت بـالـغـاز ا

طاطي. للدموع والرصاص ا
وبــدأت األزمــة قــبل عــامــ عــنــدمـا
أجرت كـاتالـونيـا استـفتاءً في األول
من تــشـرين األول/أكــتــوبـر حــظـرته
السلطات االسبانـية وتخللته أعمال
عنف قبل أن يـصدر إعالن استقالل
لم يـدم طـويال وأدى الى أسـوأ أزمـة

سياسية في إسبانيا منذ عقود.
ودعت لـتـظـاهــرة الـسـبت اجلـمـعـيـة
الـوطــنـيـة الـكــاتـالـونـيــة وأومـنـيـوم
كـالــتـشـر وهـمــا أكـبـر مـجــمـوعـتـ
مـؤيـدتـ لالسـتـقالل عـلى مـسـتـوى
نطقة وسبق أن نظمتا بعض أكبر ا
االحــتـــجــاجـــات االنــفـــصــالـــيــة في

السنوات األخيرة.
WOŠËd  oOK%

ــــتـــــظــــاهـــــرون في اجلــــادة ورفع ا
الــواسـعــة الفـتــات كـتب عــلـيــهـا "لن
نـسـتـسـلم" وهم يـهـتفـون "األول من

أكتوبر... لن نسامح... لن ننسى".
وقال مراسل فرانس برس انه بينما
كانت مروحيـة تابعة لـلشرطة حتلق
ـتظـاهرون ـنطـقة بـدأ ا في سمـاء ا
بـــاطـالق الـــصـــافـــرات وصـــيـــحــات

رتفعة. االستهجان ا
وقال مارك فني الكمبيوتر البالغ من
الـعـمـر  26عـامـا الـذي رفض اعـطـاء
اسمه الكامل "أشعـر بالغضب حقا"
ـــشـــددة الـــتي واصــــفـــا األحـــكـــام ا
صدرت بحق تسعة قـادة انفصالي

بـأنهـا "تـتجـاوز احلـدود والانسـانـية
ومخزية".

وأضــاف "ال اؤيــد الـــعــنف ولــكن من
الــطـــبــيــعي أن يــكــون هــنــاك بــعض
االضـطـرابـات كـمـا رأيـنا فـي تـشيـلي
واإلكــوادور" في اشـــارة الى مــوجــة
من االحـتــجـاجـات اجلـمــاهـيـريـة في

أميركا الالتينية.
وأكد "هناك طرق مختلفة لالحتجاج
ولـــكن نــــحن لـــديــــنـــا هـــدف واحـــد:

االستقالل".
ظاهرة الثانية التي دعت وستكون ا
إلـــيــهــا جــمــاعــة "جلــنــة الــدفــاع عن
ـتـطـرفـة في الـسـاعـة اجلـمـهـوريــة" ا
 7,30مساء ( 17,30ت غ) ما يثير

مخاوف من احتمال وقوع اشتباكات
جديدة مع الشرطة.

ويبقى الكـاتالونيون عـلى انقسامهم
احلــاد حـول مــســألـة االنــفــصـال عن
إسبـانـيا حـيث أظـهر اسـتطالع رأي
اضي أن أجري في أيلول/سبـتمبر ا

ئة يؤيدون هذه اخلطوة  44با
ـئــة وأدى الـغـضب مـقـابل  48,3 بـا
من أحـكــام سـجن االنـفــصـالـيـ الى

تعميق هذا االنقسام.
وتـراجــعت أعـمــال الـعــنف األسـبـوع
ـــاضي عـــلى الــرغـم من اســتـــمــرار ا
االحـتـجـاجات حـيث سـار اآلالف من
الــطالب وهم يــلــوحـون بــاألعالم في
مسـيرة سلـمية فـي شوارع برشـلونة

اجلمعة.
وجـــرح أكــــثـــر من 600 شـــخص في
االحـتجـاجـات حـتى اآلن بـيـنهم 367
مـــــدنـــــيـــــا وفـق وزارة الـــــصـــــحـــــة
الــكـــاتـــالـــونــيـــة. وأظـــهـــرت األرقــام

احلكومية أن 289 شرطياً أصيبوا.
وتــظــاهـر الــســبت اآلالف في مــدريـد
دفاعـا عن وحدة إسـبانـيا بـدعوة من
ـتــطـرف حــزب "فــوكس" الـيــمــيـنـي ا
الذي يتـخذ موقـفا متـشددا من حركة
االنفصال الكاتالونية ويطالب بحظر
ـؤيـدة جــمـيع األحــزاب اإلقـلـيــمـيــة ا

لالستقالل.
وعــلـى الــرغم من أن هـــذا احلــزب لم
ـــان االســـبـــاني إال في يـــدخل الـــبـــر
نـيـسـان/أبــريل تـرجّح اسـتـطالعـات
الرأي أن يصبح ثـالث أكبر حزب في

قبلة. االنتخابات ا
واألحــد سـيــقـوم نــشــطـاء من حــركـة
دني الـكاتالوني" بـتنظيم "اجملتمع ا
تظاهرة مـضادة من قبل هؤالء الذين
ـنطقة جزءا من يطالبـون بأن تبقى ا

إسبانيا.
وقـــال رئــــيس احلـــركــــة فـــرنــــانـــدو
ســانــشــيــز كــوســتــا لــفـرانـس بـرس
"هـؤالء الـذين يـعـارضـون االسـتـقالل
هـم غــالــبـــيــة وهــذه رســـالــة هــامــة
لكاتالونـيا وإلسبانـيا والعالم حيث
غــالـــبـــا مــا تـــرتــبـط االنــفـــصــالـــيــة

بكاتالونيا".
هم أن نعـود ونقول هذا وقال "من ا
ـواجــهـة"  مــا يـكــفي من الـعــنف وا
مـحـذرا من أن االضــطـرابـات تـسـبب
الــكـــثــيـــر من الـــضــرر لـــلـــمــجـــتــمع

الكاتالوني.
—«uŠ  «uŽœ

وحــتـى اآلن أدارت حــكــومــة بــيــدرو
سانشيز االشتراكية ظهرها لدعوات
تـكررة الـتي أطلقـها رئيس احلوار ا
اقـلــيم كـاتـالـونــيـا كـو تـورا الـذي
يــريـد ضــمــان مـوافــقــة مـدريــد عـلى

إجراء استفتاء على االستقالل.
وقالت كـارمن كـالفـو نائـبة سـانشـيز
للـصحـافـي الـسبت "مـا لن نتـحدث

صير". عنه هو احلق في تقرير ا
واضافت "إذا كان الـهدف كمـا يقول
الــرئـيس تــورا كل يـوم هــو تـفــكـيك
الـوحدة اإلقـلـيمـيـة إلسـبانـيـا وفصل
كــاتــالــونــيــا عن إســبــانــيــا فــنــحن

كننا التحدث". ببساطة ال 
وتـابـعت "إن انـتـهـاك قـواعـد الـلـعـبة

من جانب واحد ليس خيارا".
وتـــظـــاهــــر أكـــثـــر مـن عـــشـــرة آالف
شــــخـص الـــسّــــبـت في واغــــادوغـــو
تـعــبـيـرًا عـن "دعـمـهم" قــوّات الـدّفـاع
واألمن التي تُواجه هجـمات جهاديّة
دمـويّـة ومـتـكـرّرة مـنـذ الـعـام ?2015
بـحـسب مـا أفـاد صـحافـي في وكـالة
ـشـاركون في فرانـس برس. وحـمل ا
الــتــظــاهـــرة الفــتــات كُــتـب عــلــيــهــا
"فلنُـحارب قـوى الشرّ مـعًا" "فلـنطرد
اإلرهـابـيّـ خـارج بـوركـيـنـا فـاسو"
ـواجهـة كلّ "مـتّـحـدون في الـتـنـوّع 
احملـن" و"شــــعب جــــيش ونــــصــــر

أكيد".
شاركـون النـشيـد الوطني كمـا ردّد ا
دعمًا لقوّات األمن ثمّ التزموا دقيقة

صمت حدادًا على الضحايا.
ـــنـــظّـــمــة وقــال رئـــيس الـــلـــجـــنــة ا
ـــانــويل كـــابــوري "نــظّـــمــنــا هــذا إ
التجمّع الكبير (..) حتّى نتمكّن معًا
بدون تمييـز إثني أو حزبي سياسي
أو ديــــنـي من أن نــــدعـم قــــوّاتـــــنــــا
الـدّفـاعـية واألمـنـيّـة في الـكـفـاح ضدّ

ـئـة من الـنـاخـب غـالـبيـة من  53بـا
هذا اإلجراء.

ويتوقع أن تفضي الدورة األولى من
االنتخابات الرئاسية إلى تعادل ب
مرشـح حـسب استـطالعات لـلرأي
إذ إن لـــيس هـــنــاك أي مـــرشح قــادر
ـطلقة على احلصـول على األغلـبية ا

من الدورة األولى.
X¹uBð U¹«u½

ويــفـــتــرض أن يــأتي في الــطــلــيــعــة
رئـيس بـلديـة مـونـتـيفـيـديـو الـسابق
دانــيـــال مــارتــيـــنــيـــز الــذي تـــشــيــر
االســـتــطالعـــات إلى حــصـــوله عــلى
ـئـة من نوايـا الـتـصويت أربـع بـا
ـكـن أن يـفـوز إلخــفـاقه في لـكــنه ال 

تشكيل حتالفات.
رتـبة الـثانـية الـسنـاتور ويلـيه في ا
اليميني السابق لويس الكاي بو من
احلـزب الـوطـني الـذي يـلـقى تـأيـيـد

ئة من الناخب ويسعى  28با
جلـذب حـلـفـاء وخـصـوصـا بـدعم من
ئة حزب كولورادو الليبرالي ( 13با
من نـــوايـــا الــتـــصــويـت) و"اجملــلس
فتوح" (كابـيلدو أبييـرتو) اليميني ا
ــئـة).وسـيـصــوّت الـنـاخـبـون ( 11بـا
الــبـالـغ عـددهم 2,6 مــلــيــون نــســمـة
ـان أي 99 لـتــجـديـد مـجـلــسي الـبـر
مـــقــعـــدا لــلـــنــواب وثالثـــ جملــلس
قـبل الـشـيـوخ.وسـيـتـولى الـرئيـس ا
مـــــهــــامـه في األول مـن آذار/مــــارس

.2020

جـدا يـجب الــعـنـايـة بـهـا واسـتـبـاق
اخملاطر".

ويـــشــكـل هـــذا االقـــتـــراع اخـــتـــبــارا
للتحالف اليساري احلكام منذ 2005

وسعة" في أجواء "اجلبهة ا
اقــتـصــاديـة مــعــقـدة وتــضـخم أكــبـر
بـكـثـيـر من األهـداف احملـددة رسـمـيا
ئـة) ومـعـدل بطـالـة مـرتفع ( 7,56بـا
ئـة ومؤشـرات على تراجع يبلغ 9 با
األمن الـذي كـان مـن مـحـاور احلـمـلـة

االنتخابية.
وكانت أوروغواي تعتبر واحة سالم
فـي مــنــطــقــة مــضـــطــربــة لــكن األمن

تراجع فيها في السنوات األخيرة.
وسيـصـوت النـاخبـون في هـذا البـلد
ـــة قـــتل في الـــذي شـــهــد 414 جـــر

 2018وهو عدد قياسي ويشكل
ئـة عن 2017 زيـادة نـسـبـتـهـا 45 بـا
عــلى تـعــديل دســتـوري يــثـيــر جـدال
ويتعـلق بإنشـاء حرس وطني أفراده
ــهـمـات تـكـلف من اجلـيش لــلـقـيـام 
بــهــا الــشــرطــة عــادة.يـنـص اإلجـراء
أيـضا عـلى تـشديـد عـقوبـات الـسجن
جلرائم القتل واالغتـصاب والسماح
نازل بأمر من القضاء في داهمة ا
حـال االشـتـبـاه بـحـدوث أعـمـال غـيـر
قانونيـة.ومع أن هذا اإلجراء ال يلقى
ــرشـــحــ لــلـــرئــاســة دعم أي مـن ا
وعلى الرغم من حـملة إعالمـية قامت
بــهـا حــركـات اجـتــمـاعــيـة ونــقـابـات
ــوســعــة" ضــده تــؤيـد و"اجلــبــهــة ا
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اإلرهاب".
وتشهـد بوركيـنا فاسو الـبلد الـفقير
في غرب إفـريـقيـا مـنذ أربع سـنوات
ونصف سنة أعـمال عنف نُسبت إلى
جــمــاعــات جـهــاديّــة مـســلّــحــة أعـلن
بــعــضــهـا الــوالء لــتــنـظــيم الــقــاعـدة
وبــعــضــهــا اآلخــر لــتــنــظــيم الــدولـة

اإلسالميّة.
ومنـذ مـطلع 2015 أوقعت الـهجـمات
اجلـهــاديّـة الـتي بـاتـت أكـثـر دمـويّـة
خصوصًا فـي الشمال والـشرق أكثر
من 620 قتيالً حسب تـعداد لفرانس
برس.وتختار أوروغواي امس األحد
رئـيــســا خــلــفــا لــلــيــســاري تــابـاري
فـــاســكـــيـــز في انـــتـــخـــابـــات عـــامــة
واستفتـاء حول وجود عـسكري في
ـة.وجتري كـافـحـة اجلـر الـشـوارع 
االنتـخابات في هـذا البـلد الـذي يبلغ
عــــدد ســـكــــانه 3,4 ماليـــ نـــســـمــة
بـالـتـزامن مع االقـتـراع الـرئـاسي في
جارته الـكبرى األرجـنتـ التي تضم

44,5 مليون نسمة وبينما تهز
ـــنـــطــــقـــة ســـلـــســــلـــة من األزمـــات ا
السـياسيـة.وتشهـد أميـركا الالتيـنية
تــعــبــئــة ضــد نــتــائج االنــتــخــابــات
الرئاسيـة في بوليفيـا وإضرابا عاما
في تشـيلـي واحتـجاجـات اجتـماعـية
في اإلكـوادور.وقـال تابـاري فـاسـكـيز
للصـحافـي في آخر حـديث علني له
قـــــــبـل انــــــتـــــــخــــــابـــــــات األحــــــد إن
وقراطـية في أوروغواي مـتينة "الد

d¼UE…: االف االنفصالي يتظاهرون في برشلونة
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