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 مظاهرات في لبنان ضد فساد الطبقة الحاكمة

ً على الفساد  يستمر منذ عدة أيام خروج اللبنانيين إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجا

اكمة. وقال بعض المتظاهرين إن هذا اليوم هو يوم الفصل. وردد وسيطرة الطبقة الح

المتظاهرين شعارات "ثورة"، في ظل  تساؤالت عما ستمضي إليه األمور األيام المقبلة، هل 

طالب المتظاهرون أمام مقر الحكومة في قلب بيروت يبشكل سلمي أم باضطرابات عنيفة. و

أي برحيل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومجلس بتنحي مجمل القيادة اللبنانية الحاكمة، 

وترددت الوزراء ورئيس وأعضاء البرلمان، على أن يتم بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة. 

 هتافات وسط المتظاهرين بضرورة توفير فرص عمل لفئة الشباب

 

 سياسي ألماني يرحب بإنشاء منطقة أمنية شمال سوريا

لخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي بضرورة طالب كيزيفتر خبير شؤون السياسة ا

 تها من قبل قوى االتحاد األوروبيإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، على أن تتم حماي

بالتنسيق مع روسيا، األمر الذي يقتضي ابتعاث مهمة دولية من األمم المتحدة. وأضاف إن 

دي. وقال إنه يتعين على ألمانيا أن هذه المهمة تحتم إرسال ما بين ثالثين إلى أربعين ألف جن

تبدي استعدادها إلرسال قوات تابعة للجيش األلماني، مشيراً إلى أن الضرورة تقتضي أيضاً 

إرسال طواقم تمريض ومعاونين تنمويين وفرق إعادة إعمار. وقال السياسي األلماني إن مثل 

المتحدة، للتعبير عن  هذه الخطوة ستكون بمثابة رسالة إيجابية وهامة حيال الواليات

االستعداد لتقاسم األعباء. يشار إلى أن القوات التركية قد شرعت في التاسع من أكتوبر في 

شن عملية عسكرية ضد الميليشيات الكردية شمالي سوريا، حيث كانت الواليات المتحدة في 

 وقت سابق قد سحبت قواتها من هذه المنطقة

 

 

 

 



 كيةماس يندد بالعملية العسكرية التر

صرح وزير الخارجية األلماني هايكو ماس بأن العملية العسكرية التي تشنها تركيا شمالي 

ً تدلل على س وريا تشكل خرقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن جميع المعطيات المتوفرة حاليا

. وفي الوقت نفسه شكك السياسي من الحزب أساس قانونيأن العملية تفتقر إلى أي 

ديمقراطي في شرعية المعونات المالية التي تدفع لتركيا في إطار االتفاقية االشتراكي ال

ً إلرداتهم إلى  المنطقة  الخاصة بالالجئين. وقال إنه ال يجوز لتركيا جلب الالجئين خالفا

بالتراجع من المنطقة،  YPGاآلمنة في الشمال السوري. وفي غضون ذلك بدأ ميليشيات 

يشار إلى أن هذا االنسحاب يعد ا غادرت منطقة رأس العين. حيث أكد عدد من المصادر أنه

 جزءاً من الهدنة التي تم التوافق عليها بين تركيا والميليشيات الكردية

 

 سفينة إغاثة تبحث عن ميناء لمهاجرين تم انقاذهم في عرض البحر

هاجر الذين تم ال تزال سفينة "أوشيان فيكينغ" اإلنقاذية تبحث عن ميناء يأوي المئة وأربعة م

انتشالهم الجمعة الماضي على بعد خمسين ميالً قبالة السواحل الليبية، بعد أن تعرضوا للغرق 

على متن زورق مطاطي. وكانت منظمة "إس أو إس ميدتراني" التي تشغل السفينة 

باالشتراك مع منظمة "أطباء بال حدود"، قد أعربت من خالل تغريدة على موقعها في تويتر 

مقتضيات القانون الدولي وبدعم من الدول  لها في التوصل إلى حل عاجل بموجبعن أم

ً إلفادة المنظمة فإنه من بين من تم إنقاذهم سيدتان  األعضاء في االتحاد األوروبي. ووفقا

حامالن وأربعين من األطفال القصر، بعضهم دون ولي أمر. وكان المهاجرون قد تحدثوا 

نكيل في السجون والمعسكرات الليبية. وعليه فإن المطالب عن تعرضهم ألعمال تعذيب وت

المدير بإرجاع هؤالء المهاجرين إلى ليبيا أمر غير مقبول البتة، بحسب إفادة ديفيد شتاركه 

 التنفيذي إلس أو إس ميدتراني في ألمانيا.

 

 الواليات المتحدة تعتزم جمع بيانات وراثية من المتقدمين بطلبات لجوء

مة األمريكية جمع الحمض النووي لمن ألقي القبض عليهم من المتقدمين بطلبات تعتزم الحكو

لجوء. وأفادت وزارة العدل األمريكية أن البيانات الوراثية التي تحملها هذه األحماض 

، حيث يستعان بها في مالحقة  FBIستضاف إلى بنك معلومات تابع للشركة االتحادية 

االثنين نشر ضوابط معدلة تنص على ضرورة جمع المجرمين. وتنوي الوزارة اليوم 

ً الذين يدخلون البالد عبر الحدود ويتم احتجازهم  الحمض النووي من كل المهاجرين تقريبا

ولو لفترات مؤقتة. وأضاف المصدر أن هذه الضوابط ال تسري على من يقيمون في 

شرعية وعلى األطفال ممن الواليات المتحدة بشكل قانوني ودائم، ومن يدخلون البالد بطريقة 

 هم دون سن الرابعة عشر 

 

 



 دراسة حول المستوى الثقافي للمهاجرين األفارقة إلى أوروبا

أفادت دراسة تابعة لبرنامج التنمية التابع لمجلس األمن الدولي بأن المهاجرين األفارقة 

ن في المئة يتمتعون بمستوى ثقافي أفضل من أقرانهم في دول الموطن. وأفاد ثمانية وخمسو

من بين حوالي ألفين ممن أجري معهم االستطالع بأنهم كانوا يتمتعون بفرصة عمل أو كانوا 

وأضافت الدراسة أن هؤالء المهاجرين يتمتعون بثالث سنوات دراسية ملتحقين بالمدارس. 

على األقل أكثر من أقرانهم في الوطن. وأفاد غالبية من أجري معهم االستطالع بأنهم لم 

لوا على أجور مالئمة في أوطانهم. واستندت الدراسة إلى بيانات لمهاجرين من تسع يحص

ً في أوروبا. ولم يشتمل التقييم على أؤلئك الذين ذكروا  وثالثين دولة إفريقية يعيشون حاليا

 هاجروا ألسباب تتعلق بالحروب أو المالحقة السياسية مأنه

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 

 


