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التفاصيل:
روسيا تهدد بالهجوم عﻠﻰ إدلب
رويترز  - 2019/4/27قال الرئيس الروسي بوتين يوم السبت إنه ﻻ يستبعد شن هجوم شامل ﻋﻠﻰ المتشددين ﻓي
محاﻓظة إدلب السورية من جانب القوات السورية مدﻋومة بقوة جوية روسية ،لكنه أشار إلﻰ أن مثل هذا الخيار لن يكون
ﻋمﻠيا ﻓي الوقت الحالي.
وقال بوتين ،الذي كان يتحدث ﻓي بكين ،إن موسكو ودمشق ستواصﻼن الحرب ﻋﻠﻰ )اﻹرهاب( وإن القصف يطال
من يحاول الخروج من إدلب من المتشددين ،وهو أمر قال إنه يحدث من آن ﻵخر.
لكنه أضاف أن وجود مدنيين ﻓي أجزاء من إدلب يعني أن الوقت لم يحن بعد لشن ﻋمﻠيات ﻋسكرية شامﻠة.
وقال "ﻻ أستبعده )شن هجوم شامل( لكننا وأصدقاءنا السوريين ﻻ نحبذ ذلك اﻵن نظرا لهذا العنصر اﻹنساني" .ويظن
بوتين بأن أحدا ً يصدقه بعد أن أوغل ﻓي قتل المدنيين المسﻠمين حول المخابز والمشاﻓي ﻓي سوريا ،ولكنه يحجم ﻋن قول
الحقيقة التي تهينه بأن أمريكا تمنعه ﻓي الوقت الحالي ﻋن ضرب إدلب ،ليس من أجل إدلب ،بل من أجل أن ت ُبقي أمريكا
روسيا ﻋالقة ﻓي سوريا ﻻ تخرج منها.
------------اﻷمة في الجزائر تقف لمحاسبة الحكام
آر تي  - 2019/4/27تحت وقع المطالب الشعبية واﻻحتجاجات ،أقال الرئيس الجزائري المؤقت ،ﻋبد القادر بن
صالﺢ ،السبت ،اﻷمين العام لﻠرئاسة ،حبة العقبي ،وﻋين مكانه نور الدين ﻋيادي.
وحسب بيان لوكالة اﻷنباء الجزائرية الرسمية ،ﻓإن "ﻋبد القادر بن صالﺢ رئيس الدولة ،ﻋين السبت ،نور الدين
ﻋيادي ﻓي وظيفة أمين ﻋام رئاسة الجمهورية خﻠفا لحبة العقبي" ،من دون تقديم أسباب لذلك.
والعقبي هو أحد الشخصيات المقربة من الرئيس السابق ﻋبد العزيز بوتفﻠيقة ،الذي خرج من الحكم تحت وقع محاسبة
اﻷمة .وبهذا ﻓإن محاسبة اﻷمة التي تطالب ﻋبد القادر صالﺢ نفسه بالرحيل تثبت بأن وقفات اﻷمة الشجاﻋة لمحاسبة حكام
العصر الجبري تؤتي شيئا ً من اﻷكل ،لكن وحتﻰ يكون أكﻠها كامﻼً ﻻ بد لهذه المحاسبة أن تكون ﻋﻠﻰ أساس اﻹسﻼم.
-------------المعارضة في السودان واقتسام الكعكة مع المجﻠس العسكري
بي بي سي  - 2019/4/27ﻋقد ممثﻠون ﻋن مجموﻋات المعارضة الرئيسية ﻓي السودان محادثات مع المجﻠس
العسكري اﻻنتقالي ُوصفت بأنها "إيجابية" .وقال مدني ﻋباس ،ﻋضو لجنة التفاوض ﻓي تحالف "قوى إﻋﻼن الحرية
والتغيير" المعارض ،لبي بي سي إن المفاوضات بشأن تشكيل مجﻠس السيادة أحرزت "تقدما مﻠموسا".
وأشار إلﻰ أن هناك رغبة لدى الطرﻓين لتحقيق "تطﻠعات الشعب السوداني" ،مضيفا أن اﻻتجاه السائد هو تشكيل
مجﻠس سيادة مشترك بين الطرﻓين.
وأكد أن أول اجتماع ﻋقد بين الجانبين يوم السبت كان "إيجابيا" .ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن َمن سينضم إلﻰ
مجﻠس السيادة الذي يتوقع أن يضم ﻋسكريين ومدنيين ﻋقب جولة أخرى من المحادثات اليوم.
وبهذا ﻓإن المفاوضين من جانب المعارضة يتراجعون خطوة ﻋن إسقاط النظام ،ﻓالنظام السوداني لم يسقط وإن قرر
التخﻠص من رأسه البشير تﻼﻓيا ً لﻸسوأ باحتمال انهيار النظام برمته .وهذه الثقاﻓة القاتﻠة هي ما يقتل الثورات ويجعﻠها ثورة
من أجل تغيير أشخاص دون تغيير النظام ،ﻓالحكم ليس كعكة تقتسم ،بل مسؤولية أمام ﷲ تعالﻰ قبل أن تكون أمام الشعب
يجب أن تؤدى بحقها ،وحقها اﻷول هو أن تكون وﻓق أحكام ﷲ ونظام اﻹسﻼم ودﻓن النظام العﻠماني بكامﻠه ،وليس مجرد
تغيير أشخاص.
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