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الرئيس
االمريكي في
مؤتمر صحفي
داخل البيت
االبيض

{ برشـلونـة (أ ف ب) احتـشد االف
ـؤيـدين لالنفـصال عن ـظاهـيرن ا ا
اسـبانـيا امس فـي برشـلونـة سعـبا
ــلك فـــيــلـــيــبي لــتـــعــطـــيل زيـــارة ا
ــديـنــة  في الـوقت الــسـادس الى ا
الـذي تــتـحـضــر فـيه الــبالد الجـراء
انتـخابات جـديدة في ظل االزمة اال
نـفـصالـية. وتـعـصف االحـتجـاجات
نـطقة الشـمالية الـشرقية في هذه ا
مـن اسـبـانـيـا مـنـذ اصـدار احملـكـمة
العليـا احكاما بسـجن تسعة زعماء

اضي وقد  انفـصاليـ الشهـر ا
رافـقة تـشديـد االجـراءات االمنـيـة ا
ـلك ــلـكــيـة والـتـي قـدم ا لـلــزيـارة ا

خالل جوائز للشباب.
وقــال احــد مـراســلي فــرانس بـرس

{ طــهـران (أ ف ب) اعـلـن الـرئـيس
االيـــــرانـي حـــــسن روحـــــانـي امس
الــثالثـــاء ان بالده ســتــتـــخــلى عن
الـــتـــزامـــات جــــديـــدة في االتـــفـــاق
الــنـــووي الــذي ابــرمـــته مع الــدول

الست الكبرى عام 2015.
وافاد روحاني ان ايران ستستأنف
عـمـلـيات تـخـصيـب اليـورانـيوم في
مـصــنع فـوردو عـلـى مـسـافــة نـحـو
180 كيلـو متر الى جـنوب طهران 

وجب االتفاق. بعد جمدتها 
الى ذلك اعــلن مـسـؤول امـريـكي ان
ــــوجــــودة في عــــدد قــــوات بـالده ا
سوريا ال يـزال مستـقرا تقريـبا عند
اقل مـن الف عــنــصــر بــقــلــيل بــعــد
ثـالثـة اســابــيع من اعـالن الـرئــيس

دونالد ترامب انسحابها.
œuMł V×Ý

وافـسح سحـب اجلنـود االمـريكـي
من حدود سوريا الشـمالية الطريق
امـام تركيـا لتنـفيـذ عملـية عسـكرية
ضد القوات الكردية في البالد لكن
قرار ترامب حماية حقول النفط في
مـحـافــظـة ديـر الــزور (شـرق) حـمل
وزارة الــــــدفـــــــاع االمــــــريــــــكــــــيــــــة
(الـبنـتاغـون) على ارسـال تعـزيزات
ــنـطـقــة في وقت يـبــتـعـد الى تـلك ا
ــنـاطق اجلــنـود االمــريــكـيــ عن ا
الـــقـــريـــبــــة من حـــدود الـــســـوريـــة
ــسـؤول الــتــركــيــة وفق مــا افــاد ا
االثـــنــ طــالــبــا عـــدم الــكــشف عن

هويته.
وبــدأت الـتـعـزيـزات بـالـوصـول الى
ديـــر الـــزور بـــيـــنــمـــا ارسل بـــعض
اجلنـود الى الشـمال لـلمـساعدة في
تـأمـ عـمـلـيــة االنـسـحـاب من تـلك
نطـقة كما نـقل البعض االخر الى ا
شــمـــال الــعــراق لــكـن بــاجملــمل لم
يــتـغــيـر عــدد اجلـنــود االمـريــكـيـ
ــوجــودين في ســوريــا عــمــا كــان ا
عــلـــيه قـــبل اعالن االنــســـحــاب في

اضي . منتصف الشهر ا
ـسـؤول (ال يزال الـعـدد عـند وقـال ا
اقل مـن الف بــــيــــنــــمـــا يــــتــــواصل
االنــســـحـــاب) ولم جتـــر عــمـــلـــيــة
االنسـحاب بدون عـقبـات اذ سقطت

ــقـراطــيـة في كــاتـالــونـيــا الى الـد
االســـبــانــيــة والــتـي كــانت بــنــاءة
ــلك وداعــمـــة لــلـــتــقـــدم واضـــاف ا
مـتحـدثا بالـلغـة الكـاتالـونيـة (تمثل
هــذه الـقــيم بال شك افــضل قـصص
ـكن وال يـنـبـغي لـها كـاتـالـونـيا ال 
ـاضي ان تـكــون مـجـرد ذكـرى من ا
بل حـقــيـقـة حـاضـرة ومـســتـقـبـلـيـة
وواقع ال مـكــان فــيه لـلــعــنف وعـدم
الـتـسـامح او اعاقـة حـقـوق حـريات
ـــلك فــيـــلــيــبي االخـــرين) . واثــار ا
الـسـادس غـضب االنفـصـالـيـ قبل
عــامـ عـنـدمـا نـدد بـشـدة في ذروة
ـحــاولـة اسـتــقالل االقـلـيم االزمـة 
وحـض الــســـلـــطــات عـــلى ضـــمــان

النظام الدستوري في اسبانيا.

ـتــظــاهـرين ـكــان ان بــعض ا في ا
ـلك حـمـلـوا الفتـات كـتـب عـليـهـا (ا
االســــبــــاني غــــيــــر مــــرحـب به في
كــاتــالــونــيــا) اضــافــة الى لــلــمــلك

مقلوبة رأسا على عقب .
WOM « d UMŽ

لك فيليبي االحد  ومنذ وصول ا
نــشــر عـــدد كــبــيــر من الـــعــنــاصــر
كـان الذي اقـيم فيه االمنـية حـول ا
حـفل تـوزيع اجلـوائـز كـمـا قـطـعت
الـشـرطـة احـد الطـرق الـرئـيـسة في
ــلك خالل ــديــنـة. ولـم يــتـطــرق ا ا
احلـــــفل بـــــشـــــكـل مـــــبـــــاشـــــر الى
االضــطــرابـات الــتـي اعـقــبت حــكم
احملــكــمـــة لــكــنه اشــاد في كــلــمــته
سـاهمـة التي قـدمتـها الـتعـددية بـا

قذائف اطلقها اجليش التركي قرب
دوريـة امـريـكـيـة االحـد عـلى مـقـربة
ـنـطــقـة االمـنـة الــتي اقـامـتـهـا من ا
تركيا شمـال سوريا وسقت قذائف
عــلى بـعــد كـيــلـو مــتـر من الــطـريق
حــيث كـــانت الـــدوريــة لـــكــنـــهــا لم
تــصـيـب وفق مــا اعـلــنت الــقــيـادة

ركزية االمريكية. ا
ـــــســـــؤول االمـــــريـــــكي ان وقـــــال ا
(الــــقـــذائـف لم تــــكن تــــســـتــــهـــدف
) وال تـــزال مـــســـألــة االمـــريـــكـــيـــ
قانونية العملية االمريكية حلراسة
حـقــول الـنـفط مـوضع نـقـاش حـتى
داخل الــبــنـــتــاغــون وشــكك بــعض
سـؤول بجـلساتـهم اخلاصة في ا
احتمال منع احلـكومة السورية من
الــوصــول الى احلــقــول اذا تـوصل

قـاتلـون االكراد الـذين يسـيطرون ا
حاليا بشكل مشترك مع االمريكي
ـنـطقـة الى اتـفـاق مع نـظام عـلى ا
ـشـاركته في الـرئيس بـشـار االسد 

ارباح النفط.
هـمـة االمريـكـية ولـدى سـؤاله عن ا
حلمـاية حقول الـنفط الـسورية قال
وزير الدفاع مارك اسبر ان (الهدف
هـو مــنع تـنـظـيم داعش وغـيـره من
ـنطـقـة من الـوصول الالعـبـ في ا
اليهـا) ولم يحدد الالعـب االخرين
الــذين كــان يــتـطــرق لــهم فــيــمـا لم
يـوضح اي مسـؤول في البـنتـاغون
ان كــان يـقــصــد الــنـظــام الــسـوري

وروسيا.
  في غــضــون ذلـك اعــلــنت بــيــونغ
يــــانغ امـس الـــثـالثـــاء ان قــــنـــوات

التحاور مع واشنطن تضيق بعدما
اكــدت وزارة اخلـارجـيـة االمـريـكـيـة
عـلى تـصنـيـفـهـا لـكوريـا الـشـمـالـية
عــلى انــهــا دولــة راعــيـة لـالرهـاب.
وانسـحبت كوريـا الشمـالية الـشهر
ــاضي من مــحــادثــات نـوويــة مع ا
تحدة على مستوى فرق الواليات ا
الـعمل نـظـمت في السـويـد مشـيرة
الى شـعـورهـا باالحـبـاط جـراء عدم
تـــقــد واشــنـــطن حــلـــوال جــديــدة
ـفـاوضـات بـ وخالقـة. ووصـلت ا
الـطــرفـ الـى طـريق مــسـدود مــنـذ
انتهت قمة هـانوي ب زعيم كوريا
الشـماليـة كيم جـونغ اون والرئيس
االمـريـكي دونالـد تـرامب في شـباط
ــاضـي بــخالف بــشـــأن تــخــفــيف ا
الـعقـوبات ومـا يـنمت لـبيـونغ يونغ

الى تورطك بيونغ يـانغ في العملية
الـيزي اسقطوا تهم دع ا لكن ا
الـقـتل الـتي كـانت مـوجـهـة لـسـيـدة
ـشـتـبه الـوحـيد فيـتـنـامـيـة كانت ا
تـبقي في الـقضـية ونددت وزارة ا
اخلــارجــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيـة
بالـوثـيقـة االمـريـكيـة مـعـتبـرة انـها
استفزاز خطير ذو دوافع سياسية
بـحـسب مـا جـاء في وكالـة انـبـائـها
الـرســمـيـة الـثالثـاء. ووصف نـاطق
ــتــحـدة بــاسم الــوزارة الــواليــات ا
بـبـؤرة االرهـاب وزعـيـمـته واضـاف
ان (قناة احلوار هذه ب جمهورية
ــقــراطــيـة الــشــعــبــيـة كـوريــا الــد
ـتــحـدة تــضـيق اكــثـد والـواليــات ا
وافق فاكثد بسبب هذا النوع من ا

االمريكية).

-1 -
دوحون يـحتلون قمـماً شامخة من الذين ال يخافون في الـله لومةَ الئم 

التكر والتعظيم ولكنهم  –ولالسف الشديد  –قليلون.
انهم عملة نادرة خصوصا في أيامنا الراهنة
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راتب العـالية يكمن في أنـهم لم يُصانعوا أحداً والسرّ في استحـقاقهم ا

 ولم يداهنوا على حساب ضمائرهم ومعتقداتهم ..

ولم يخشوا مِنْ نقمة هذا الفريق او تلك الشريحة ..
ـوضـوعيـة الـصادقـة التـي يتـغنّى انهم آثـروا الـصالح الـعـام وهذه هي ا

بها اجلميع وال يتسم بها االّ األفذاذ ..!!
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سؤول التنفيذي األول في العقد األول من االلفية الثالثة كنا نسمع من ا
لـفات خطـيرة كثـيرة ولكنه  –لالسف  –لم يكشـفها بل كان انه يُمْسِكُ 

يلّوح بها ب احل واحل 
وكان عليه ان يكشفها وال يخاف في الله لومة الئم ..

وازين كلها ال جتيز التستر على الفساد والفاسدين ... وا
وانتـهت االعـوام الثـمـانيـة دون أنْ يكـشف الـنقـاب عن مـلف خـطيـر واحد

لفات . من تلك ا
ـا وصـلت بـنـا احلـال الى مـا ولـو كـان قـد كـشف عـنـهـا أو عن بـعـضـهـا 

وصلت اليه اآلن ..!!
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ـرجـعـيـة الـديـنـية الـعـلـيـا أنْ يـضـرب الـفـساد وحـ جاء خَـلَـفُه نـاشَـدَتْهُ ا
فسدين بيد من حديد وخوّله مجلس النواب ان يتخذ ما يراه مناسباً وا
ـضـمــار  واصـطـفت اجلــمـاهـيــر مـعه لــيـتـقـدم من االجـراءات في هــذا ا

بخطى سريعة للقضاء على الفاسدين ومحاسبتهم .
ـا لَقِيَهُ مِنْ الدعم ولكننـا لم نشهد  –لالسف الشديد  –أيَّ أَثَرٍ ملموس 

الفريد للقضاء على الفاسدين .
كن القول : و

سائلة ان مافيات الفسـادَ بقيِتْ آمنةً مطـمئنة تعـبَثُ كما تريد بعـيداً عن ا
واحلساب ..!!
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ــسـؤول وقــبل عــام من الــزمن حتــديــداً آلت الــســلــطــة الى من أصــبـح ا
الـتـنـفـيـذي االول فـكـانت اجـراءاته االصالحـيـة بـطـيـئـة لـلـغـايـة فـيـمـا كان

الصبر اجلماهيري على الفساد وسوء اخلدمات قد نفد .
وح اندلعت شعـلة التظاهـرات السلميـة واالحتجاجات الشـعبية وطولب
بـاشر ـثول أمـام مجـلس الـنواب اشـترط ان يـقتـرن حـضوره بـالنـقل ا با
ـكاشفة ويتم اطالع الشعب على لوقائع اجللسة لتتم ا

ستورة احلقائق ا
والسؤال االن :

الم يـكن اجلـديـر بك ان تــبـادر الى اطالع الـشـعب
على احلقائق قبل خراب البصرة ?
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QAM…∫ مفاعل نووي في منشأة فوردو االيرانية

ـقابل. وطـالبت بـيونغ ه في ا تقـد
يـانغ مـذاك واشـنـطن بـاقـتـراح نهج
جـديـد بحـلـول نهـايـة العـام ونـفذت
ســلـســلــة جتــارب صـاروخــيــة كـان
ــاضي عــنــدمـا اخــرهــا االسـبــوع ا
اعــلــنت اخــتــبــار قــاذفــة صــواريخ

متعددة كبيرة احلجم.
ÍuMÝ d¹dIð

واجلــمـعــة اكـدت وزارة اخلــارجـيـة
فـي تـقـريـر سـنوي تـصـنـيـف كـوريا
الـشـمـالـية كـدولـة راعـيـة لالرهاب 
مـــشــددة عــلـى انــهــا مـــتــورطــة في
عـمـلـيـات اغـتـيـال خـارج اراضـيـها.
وقـــتـل كـــيم جـــونغ نـــام االخ غـــيـــر
الـشـقيـق للـزعـيم الـكوري الـشـمالي
في مـطــار كــواالمـبــور الــدولي عـام
2017 . واشـارت الـسـلـطـات انـذاك
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كثيرة هي االصوات التي تنعق بإجتاه شيطنة إنتفاضة الشباب العراقي
اضي ومازالت فصولها مستمرة برغم القتل ندلعة منذ مطلع تشرين ا ا
والــتــنـكــيـل بل أن ذلك ســاهم في إتــســاع نــطــاقــهــا في بــغــداد ومـعــظم
محـافظـات اجلنـوب والفـرات االوسط  لم يـدر بخـلد الـذين إنخـرطوا في
نـتفض بـوجه الفـساد ونـظام احملـاصصة عمـليـة تشـويه هؤالء الـشبـاب ا
الطائـفي الذي يـعد مصـدر إنتـاج الفسـاد في العـراق منذ  2003وحتى
االن حيث أمّن جـمـيع الـفرقـاء الـسـياسـيـ من مخـتـلف الـطوائف لـنـظام
ضمن لهم مغا متجددة في عملية تدوير للمناصب السياسية ضمن ما
يسمى العملية السياسية التي إنبثقت من ذلك احل والتي لم يجن منها
الـعـراقـيـون سـوى خـيــبـة االمل عـلى شـتى الـصـعــد فـالـتـعـلـيم والـصـحـة
واالقتـصاد والـريـاضة والـثقـافـة وغيـرها من الـقـطاعـات ما تـزال مـتعـثرة
بسـبب سـيـاسات تـلك الـنـخبـة احلـاكـمة الـتي خـتـارت ان تتـبـنى أولـويات
حزبيـة وطائفيـة على حسـاب االولوية الـوطنيـة العراقـية لقـد ساهمت هذه
الــنــخب فـي تــشــويه الـــهــويــة الــعــراقـــيــة من خالل خــطـــابــهــا االعالمي
وجه للـجماهـير ظـنا ً منـها بأن ذلك االسـلوب الكـفيل الذي والسيـاسي ا
يجعل اجلـماهيـر توالي تلك االحـزاب والنخب الـسياسـية حيث غـالبا ً ما
تـسوّق تـلك االحـزاب اجـنـداتـها الـطـائـفـية والـقـومـيـة والـسيـاسـيـة بـشكل
شـهد االنـتخابي مسمـوم في محـاولة لـكسب قاعـدة جمـاهيـرية لهـا في ا
عـايـشة لـهذه واالة  وعـبر  16عامـا ً من ا الى جانب ضـمـان عنـصـر ا
االحزاب وبعد أن خبر هؤالء الـشباب أالعيب تلك النـخب وكشفوا زيفهم
وأيـقـنــوا أخـيـرا ً بــأن هـؤالء لـيــسـوا سـوى جــمـاعـات إقــطـاعـيــة تـمـارس
السـياسـة وهمـها الـوحـيد تـنفـيذ أجـندات الـقوى االقـلـيمـية الـتابـعة لـها 
والقـبض عـلى الـثـروة واالغـتنـاء الـسـريع جلـماعـاتـهم وقـادة مـليـشـيـاتهم
الـذين أشـاعــوا ثـقـافـة فـاســدة بـ أبـنـاء اجملـتــمع  تـلك حـصــيـلـة تـمـثل
إسـتـنـتــاجـا ً خملـتـلـف فـئـات الـشـعـب الـعـراقي الـذي هـب ثـائـرا ً بـعـد ان
أستنفذ صبره عبر مسيرة  16 عاما من الوعود والعهود  وكغيري من
ـقراطي تـسموا فـيه مباد ني الـنفس في بـناء عراق د العراقـي كـنا 
ـواطنـة والقـانـون على أي إعـتبـار فلن نـلـمس غيـر مجـتمع وبـلد  دولة ا
تـمـزيـقه عـلى أسس مـذهـبـيـة وقـومـيـة واثـنـيـة وتـلك أولى خـطـوات تـدمـيـر
العراق من قبل تلك االحزاب الدينية التي حكمت العراق وماتزال حتكمه
ـلـيـشـيات والـدعـم االقـلـيمـي  وحـصـيـلة  16 عـامـا ً من الـبـطـالة بـقـوة ا
والتراجـع في مختـلف مفـاصل احليـاة وصل الشـاب العـراقي الذي كان
عمره في العام  2003 سنت أو ثالثة  واليـوم نراه منتفضا وصل الى
حالة من اليأس والـقنوط االمر الذي جـعله يخرج الى الشـوارع ويتظاهر
وينتفض ليوصل كلمـته الى النخبة السياسـية احلاكمة التي نهبت البالد
والعباد  والـتي لم تنشئ أي مـظهر عـمراني جديد يـشير الى مـرحلة ما
تكررة الى عراقنا احلبيب لم نرى أي بعد  2003 ومن خالل زياراتنا ا
صرح عمراني يـشار له بالبـنان من جامـعات أو مستـشفيات  مـجمعات
سكنية عمالقة  شوارع نظيفة خدمات عامة متطورة بل على العكس كل
ما وجـدناه هـو ثمـة بنى مـهتـرئة يعـود تاريـخهـا الى زمن الـنظام الـسابق
وأطنـان من القـمـامة تـعلـو جنـبـات العـاصمـة احلبـيـبة بـغداد وضـواحيـها
ـيزانـيـات االنفـجاريـة الـتي دخلت اخلـزيـنة الـعـراقيـة  كيف بالـرغم من ا
ـال العام تسيطر عليه نخبة للشاب العراقي اال ينتفض وفرص العمل وا
احلـكم وأتـبـاعـهم ? كـيف لـلــشـاب الـعـراقي أال يـثـور وثـمـة من يـقـبض 3
رواتب وإمتيازات مـتعددة بالـسفر السـنوي وغيره لـفئات معـينة ? وقطاع
ــلـك قـوت يــومـه? بــفــعل غــيــاب الــعــدالـة واسع من اجملــتــمع الــعــراقي 
االجتمـاعيـة كيف لـلشبـاب العـراقي أال يثـور ونسب الفـقر والـبطـالة باتت
مـخـيـفة وفـي إرتـفـاع دائم ? وكـيف لـلـشـبـاب العـراقـي اال يثـور وكـل يوم
تخـرج الى الرأي الـعـام فضـيحـة تهـريب أمـوال لهـذا السـياسي أو ذاك?
الى جانب تـرسخ حـقيـقيـة جـديدة أن هـذه النـخـبة الـسيـاسـية جـعلت من
ناطقهـا اخملتلفة ( طابـو ) لالحزاب فحينما تـتجول هنا يقول لك بغداد 
ليشيا الفالنية لكها فالن زعيم احلـزب السياسي وا نطقة  فالن هذه ا
شيطـنون شيطـنة لهذه الـتظاهرات ووصـفها بأنـها موجهة فكفاكم أيـها ا
من إسرائـيل وامريـكا ألم تـلتـحقـوا بقـطار الـغزو االمـريكي كي تـضمـنوا
لكم حصة في عراق ما بعد  2003 أم أنتم من أسقطتم النظام السابق
? لكل من يشط هـذه التظاهرات الـعفوية كفـاكم شيطنة أيـها الشياط
وقولوا كلمة حق مرة واحدة فقـط فالتدليس لن ينفعكم
الن احلــقـــائق بـــاتت واضــحـــة لــلـــقــاصـي والــداني
وللصغـير والكبـير وكفاكم لـعب دور شهود الزور 
فــفــتـرة  16عــامــا ً كــافــيــة إلخــتــبــار تــلك الــقــوى

السياسية الفاسدة والتابعة لآلخر .
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{ اســطــنــبــول (أ ف ب) - رفــضت
تــركــيــا اعــتــراف مــجــلس الــنــواب
األمـــــيـــــركي رســـــمــــيـــــا بـ"اإلبــــادة
األرمـنــيـة" مــحـذّرة بــأن هـذا األمـر
يهدد بإحلاق الضرر بالعالقات ب
الـــــبـــــلــــــدين "فـي تـــــوقـــــيـت بـــــالغ
احلــــــســـــاســـــيــــــة" لألمـن الـــــدولي
واإلقليمي. وقـالت وزارة اخلارجية
الـــتــركــيــة فـي بــيــان إن االعــتــراف
األمـــيــــركي "خــــطــــوة بال مــــعـــنى
موجّهة حصرا إلى اللوبي األرمني

ناهضة لتركيا". واجملموعات ا
وتــــابــــعت الــــوزارة "نـــعــــتــــقـــد أن
األصدقـاء األميـركي لـتركـيا الذين
يـــدعـــمــون اســـتـــمـــرار الـــتــحـــالف
والـــعالقــات الــوديـــة ســيــطــرحــون
تـسـاؤالت حـول هذا اخلـطـأ الـفادح
وضميـر الشعب األميـركي سيحاكم

سؤول عنه". ا
وكـان مـجلـس النـواب األمـيـركي قد
تــبــنى  قــرارا بـاالعــتــراف رســمــيـا
بـ"اإلبــادة اجلــمــاعــيــة لألرمن" في
خـطـوة رمــزيـة لـكن غـيــر مـسـبـوقـة
اثارت غضب تركـيا وسط العالقات

توترة أصال ب البلدين. ا
WKŁU2 ’uB½

وعال التصفيق والهتاف عندما أقر
اجملــلس بــأكــثــريــة  405 أصـوات
مـــقـــابل  11 الـــقـــرار الـــذي يـــؤكــد
تحدة ب"اإلبادة اعتراف الواليات ا
األرمنية" في سابقة في الكونغرس
حـيث طـرحت مـنـذ عـقـود نـصـوصا
اثـلة بـلهـجة مـباشرة لـكن لم يتم
تمريرها.ووجه الـنواب األميركيون
بعـد قرارهم هـذا صفـعة ثـانية إلى
أنقرة من خالل تبني قانون يفرض
عقوبات على تركيا بسبب عمليتها
الــعـسـكـريـة ضـد االكـراد في شـمـال

شرق سوريا.
وقـــالت رئــيـــســة مــجـــلس الــنــواب
نــانــسي بـــيــلــوسي إنه يـــشــرفــهــا
االنـضـمـام إلى زمالئـهـا في "إحـياء
ذكـرى واحدة من أكـبـر الفـظائع في
ــنـهـجي الـقـرن الــعـشـريـن: الـقـتل ا
ألكـثــر من مـلــيـون ونــصف مــلـيـون

أرمــني من رجــال ونــســاء وأطــفـال
األرمن عـــلـى يـــد االمـــبــــراطـــوريـــة

العثمانية".
ويـعتـبـر األرمن أن القـتل اجلـماعي
الــــذي تــــعــــرضــــوا له بــــ 1915
و 1917كان حملـة "إبادة" وهذا ما

تعترف به ثالث دولة فقط.
وتــنــفي تــركــيـا بــشــدة االتــهــامـات
بــارتــكـاب إبــادة وتــقــول إنّ أرمــنـا
وأتـراكــا قــتــلـوا نــتــيــجـة لــلــحـرب
ـــيــة األولـى. وتــقـــدر انـــقــرة الــعـــا

ئات اآلالف. حصيلة القتلى 
وجــاءت رد فـعل أنـقــرة سـريـعـا إذ
رفـــضت أنـــقــرة اعـــتــراف مـــجــلس
الـــنـــواب مـــعــــتـــبـــرة أنه "خـــطـــوة
سياسـية ال معـنى لها". وحذرت من
كن أن تـضر بـالعـالقات ب أنهـا 

الـبلـدين "في وقت حـسـاس للـغـاية"
لألمن الدولي واإلقليمي.

وقالت وزارة اخلارجية التركية في
بــــيــــان "نــــعـــتــــقــــد أن األصــــدقـــاء
األمــيــركــيــ لـــتــركــيــا الــداعــمــ
الســتــمــرار الــتـحــالـف والـعـالقـات
الـودية سـيقومـون باحملـاسبـة على
هـــذا اخلــطــأ الـــفــادح وســـيــحــاكم
ضــــمـــــيـــــر الـــــشــــعـب األمــــيـــــركي

" عن القرار. سؤول ا
مـن جــــهــــتـه اشــــاد رئــــيس وزراء
أرمـينـيـا نـيـكـول باشـيـنـيـان بـقرار
مـجـلس الـنـواب األمـيـركي مـشـيرا
إلى أنه "خطـوة جريـئة نحـو خدمة
احلقيـقة والعـدالة التاريـخية تريح
اليـــ من أحــفـــاد الــنـــاجــ من ا

اإلبادة اجلماعية لألرمن".
في 2017 انتـقد الرئـيس األميركي
اجلــديـــد حــيــنــهــا دونــالــد تــرامب
عـمـلـيـات الـقــتل الـتي تـعـرض لـهـا
األرمن باعتبارها "واحدة من أسوأ

الــفــظـــائع اجلــمـــاعــيـــة في الــقــرن
العشرين". لكن تمشيا مع السياسة
األمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ أمـــد طـــويل لم

يستخدم كلمة "إبادة".
وقــبل انــتـخــابه في  2008 تــعــهـد
الــرئـيس األمــيـركي الــسـابق بـاراك
أوبــــامــــا بــــاالعــــتــــراف بــــاإلبــــادة
اجلـمــاعـيــة لألرمن لـكــنه لم يــنـفـذ

. وعده خالل واليتيه الرئاسيت
وأشــارت بـيــلـوسي فـي تـعــلـيــقـات
جريـئة الـثالثاء في مـجلـس النواب
ة الوحـشية" إلى أن حقـيقة "اجلـر

 إنكارها في معظم األوقات.
وقالت "اليـوم دعونا نـذكر بوضوح
احلـــقــائق فـي هــذا اجملـــلس لـــيــتم
حـــــفـــــرهــــــا إلى األبـــــد فـي ســـــجل
الكونغـرس: الهمجـية التي ارتكبت
بـحق الــشـعب األرمـني كـانت إبـادة
جـمـاعـيـة". وتـبـنى مـجـلـس الـنواب

وقـراطيون قرارا تـقدم به نـواب د
وجــمــهــوريـــون يــنص عــلى فــرض
ــســؤولــ عــقـــوبــات عــلى كــبــار ا
األتراك الضالع في قرار الهجوم
وعلى مصرف تـركي تربطه عالقات
بالـرئيس رجب طيب أردوغـان. كما
يــــطـــــلب الــــنـص من إدارة تــــرامب
مـعاقـبة تـركيـا لشـرائهـا نظـام دفاع

صاروخيا روسي الصنع.
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ويـــأتي هـــذا الــــقـــرار بـــعـــد ثالثـــة
أســـابـــيـع عـــلى بــــدء الـــعـــمــــلـــيـــة
ـقـاتـل العـسـكـرية الـتـركـيـة ضد ا
االكراد في شمال سوريا وذلك بعد
انسحاب القوات األميركية من هذه

نطقة. ا
و تقـد مشـروع قانـون عقـوبات
اثل في مـجلس الـشيـوخ لكن لم

يتم إجراء تصويت بشأنه بعد.

ودانت وزارة اخلـارجــيـة الــتـركــيـة
وافقة بشدة قرار مجلس النواب با
عـــلى الـــعـــقــوبـــات مـــؤكــدة أنه "ال
يــتـمــاشى مـع روح الــعالقــات" بـ
احلــلـــيــفــ في احلـــلف األطــلــسي
ويــــتــــعـــارض مـع االتــــفــــاق الـــذي
تـــوصــلت لـه انــقـــرة مع واشـــنــطن

بشأن سوريا.
وكـــــــانـت إدارة تـــــــرامـب فـــــــرضت
عـقوبـات أكثـر تواضـعا عـلى تركـيا
بسبب عـمليتـها العسـكرية قبل أن
تـرفعـها عـنـدما تـفاوضت مع انـقرة

على وقف إلطالق النار.
ورحّب نـــائب الـــرئـــيس األمـــيــركي
ــرشح الـــرئــاسي جــو الــســـابق وا
بــايــدن بــالـــتــصــويت. وكــتب عــلى
حـسـابه في تـويـتـر "عـبـر االعـتراف
بـهذه اإلبـادة اجلـماعـيـة نحن نـكرّم
ذكـرى ضحـاياهـا ونتـعهـد: هذا لن

يحدث مجددا".
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وخــارج الـطــيف الـسـيــاسي رحـبت
جنـمـة تـلـفزيـون الـواقـع األمـيـركـية
الــتي تـتــحـدر من أصل أرمــني كـيم
كـارداشــيـان بـنـتــيـجـة الــتـصـويت
ـتابعيـها على وسائل ونقلت الـنبأ 
الـتـواصل االجـتـمـاعي الـذين يـصل
عددهم الى  62ملـيونـا. وقالت "إنه
أمــر يــعــنــيـنـي شـخــصــيــا ويــعـني
ماليـ األرمن الـذين يـتـحـدرون من

ناج من اإلبادة".
وهنـاك ب  500ألف و 1,5مـلـيون
أمــيـركي مـن أصل أرمـيــني حـسب

تقديرات غير رسمية.
واســتــدعت تــركــيــا امس األربــعـاء
ـتـحـدة في أنـقرة سـفـيـر الـواليات ا
لالحـتــجـاج عــلى اعـتــراف مـجـلس
الـــــنـــــواب األمــــيـــــركي "بـــــاإلبــــادة
األرمـنـية" حـسـبمـا ذكـر مسـؤولون

أتراك.
سـؤولون إن الـسفـير وقال هـؤالء ا
ديــفــيــد سـاتــرفــيــلــد اسـتــدعي إلى
وزارة اخلـــارجـــيـــة ألمـــر يـــتـــعـــلق
"بالـقرار الـذي ال أساس قـانونـيا له

واتخذه مجلس النواب".
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