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{ واشـنــطن (أ ف ب) - حـذّر وزيـر
اخلـارجيـة األمـيركي مـايك بـومبـيو
إيـــــــران امـس مـن ردّ "حـــــــاسم" إذا
ـتحدة تعـرضت مصالـح الواليات ا
لألذى في الـعـراق بـعـد سـلـسـلة من
الـهجـمات الصـاروخيـة علـى قواعد
عـسـكـريـة.وقـال بــومـبـيـو في بـيـان
"يــتـعــيّن عـلــيـنــا (...) اغـتــنـام هـذه
الفـرصة لـتذكـير قـادة إيران بأنّ أيّ
هـجـمـات من جـانـبـهم أو من يـنوب
عـنهم من أي هـويـة تلـحق أضراراً
بــاألمــيــركــيـــ أو بــحــلــفــائــنــا أو
ــصـاحلــنـا فــسـيــتمّ الـردّ عــلـيــهـا
بــشــكل حــاسم".وأضــاف "يــجب أن
حتـترم إيـران سيـادة جـيرانـها وأن
تــــكف فـــوراً (...) عن دعم األطـــراف
الــثــالــثـــة في الــعــراق وفي جــمــيع
نطقـة".ويأتي هذا التحذير أنحاء ا
بـعـدمـا اسـتـهـدفت عـشـرة هـجـمـات
صــــاروخــــيــــة مــــنـــذ  28تــــشــــرين
األول/أكـــتــوبــر قــواعــد عــســكــريــة
تـؤوي جنـوداً أمـيركـيـ أو بعـثات
دبـلـومـاسـية أمـيـركـيـة فـي الـعراق
ــــا فـي ذلك ســــفـــــارة الــــواليــــات
ــنــطــقــة اخلــضــراء ــتــحــدة في ا ا
الـشـديـدة الـتحـصـ في الـعـاصـمة
بـــغـــداد.وأطــــلق صـــاروخــــان لـــيل
األربعاء اخلميس على مجمع يضم
جـنوداً أمـيركيـ بالـقرب مـن مطار
بـغـداد الدولـي.وفي أحد الـهـجـمات
أصيب ستة جنود عراقي بجروح
فـــجـــر االثـــنـــ بـــســـقـــوط أربـــعــة
صـــواريخ عــلى قــاعـــدة عــســكــريــة
قـــريــبــة في مــحـــيط مــطــار بــغــداد
الــدولـي.ونــسب وزيــر اخلـــارجــيــة
األمـيـركي الـهـجـمـات التـي لم تـعلن
أي جـهـة مـسـؤولـيــتـهـا عـنـهـا إلى
"وكالء إيــران" مـعـبــرا عن أمـله في
"الـشـفــاء الـعـاجل والــكـامل لـهـؤالء
العراقي الشـجعان".وتتمتع إيران
بـــــــنــــــفـــــــوذ واسـع في الـــــــعــــــراق
وخــصـوصــا بــ فـصــائل احلــشـد
الــــشـــعـــبـي الـــتي تــــقـــوم طـــهـــران
بــتــمـويــلـهــا وتـدريــبـهــا.وتـصــاعـد
الـــتــــوتـــر بـــ إيــــران والـــواليـــات
تحدة منـذ انسحاب واشنطن من ا
االتــفـاق الـنـووي مع طـهـران الـعـام

اضي وفـرضهـا عقـوبات مـشددة ا
على طهران.
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الى ذلك ذكر موقع ميزان اإلخباري
الـتابع لـلـقضـاء اإليـراني أن قيـاديا
بارزا باحلرس الثوري دعا السلطة
الـقـضـائـيـة إلصـدار أحـكـام صـارمة
ـرتـزقـة الـذين عــلى من وصـفـهم بــا
شاركـوا في االحتجـاجات على رفع
أســـعـــار الـــوقــــود األســـبـــوع قـــبل
ـاضي.وقال األمـيـرال عـلي فداوي ا
أحـد نــواب قــائـد احلــرس الــثـوري
ــرتــزقــة الـذين قــبــضـنــا عــلى كل ا
اعـتـرفـوا بـالـقيـام بـأعـمـال حلـساب
أمـــريــكـــا وإن شـــاء الـــله الـــنـــظــام
الـقــضــائي في الـبـالد سـيــعـاقــبـهم
بأشد العقوبات. وألقى حكام إيران
الـلـوم على ”بـلـطـجـية “عـلى صـلة
ـنـفيـ وأعـداء أجـانب الـواليات
تحدة وإسرائـيل والسعودية في ا
إثــارة االضـطـرابــات الـتي أدت إلى
بعـض من أسوأ أعـمال الـعنف مـنذ
عــــــقــــــود.وقــــــال فــــــداوي إن عـــــدة
أشـخـاص قـتـلـوا بـعـد إطالق الـنـار
عــلـيـهم من اخلــلف من مـسـدس من
مـسـافـة قريـبـة أثـناء االحـتـجـاجات
وهو مـا يشيـر حسب قوله إلى أن
مــــطــــلـــــقي الـــــنــــار كـــــانــــوا وسط
احلــشــد.وقـــالت مــنــظــمـــة الــعــفــو
الـدولـية في بـيـان صـحفي في وقت
سابق هذا األسـبوع إن قوات األمن
أطلقت الـنار على حشـود احملتج
ـبـاني وفـي حـالة من عـلى أسـطح ا
واحــــــــــــــــــدة مـن طــــــــــــــــــائـــــــــــــــــرة
ــنـظـمـة أن هـلــيـكـوبـتــر.وأضـافت ا
 115شـخـصـا عـلى األقل قـتـلوا في
االضـطـرابـات. ونـفت إيـران سـقوط
هذا العدد قائلة إنه مجرد تكهنات.
وقالت الـسلطـات اإليرانيـة إن نحو
ألف مــــــحــــــتـج ألــــــقـي الــــــقــــــبض
عـلـيهم.وقـال مـركـز حقـوق اإلنـسان
فـي إيـران ومـقــره نـيــويـورك عـلى
مـــوقــعه اإللـــكــتــرونـي إن بــيــانــات
تـسـتنـد إلى أرقـام رسمـيـة وتقـارير
يـعـتد بـهـا تـشيـر إلى أن (مـا ال يقل
عن  2755شـخــصــا اعـتــقــلـوا وأن
ـرجح أن يـكون الـعدد الـفـعلي من ا
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قــــريــــبـــــا من أربـــــعــــة آالف). ومع
تـصاعـد التـوتر بـسبب رفع أسـعار
الـبــنـزين قـدم نـحـو  50عـضـوا في
ـا يؤدي لـعزل ـان اقتـراحا ر الـبر
وزيـر الــنـفط بـيـجن زنـغـنه.وذكـرت
ــراســلـ الــشــبـاب وكــالـة نــادي ا
ـوقـع اإللـكــتـروني لـألنـبــاء وهي ا
لــنـادي الــصــحـفــيـ الــشــبـاب في
إيـران نـقال عن أحـمـد أمـيـر آبـادي
فـراهـاني عـضـو الـهـيئـة الـرئـاسـية
ــان اإليـــراني قــوله (تـــلــقت لـــلــبـــر
ـان طـلـبـا الـهـيـئـة الـرئـاسـيـة لـلـبـر
بــاتـخــاذ إجــراء مع زنــغــنه بــشـأن
مــســـائل عــديــدة مــنــهــا... ارتــفــاع
أسعـار الـبنـزين). ولم يتـضح حتى
ـان اآلن مــا إذا كـان أعــضــاء الــبــر

سـيــتـخــذون إجــراء ضـد زنــغـنه أم
سيسـحبون الـطلب في النهـاية كما
حـــدث في حــاالت ســـابــقـــة.وبــدأت
االحـــتــجـــاجـــات يــوم  15تـــشــرين
الثـاني اجلاري في عـدة بلـدات بعد
أن أعـــلـــنت احلـــكــومـــة رفع ســـعــر
ـئــة عـلى الـبــنـزين بــنـســبـة  50بــا
األقل.وامــتــدت االحــتـجــاجــات إلى
مـئة مـدينة وبـلدة وحتـولت سـريعا
إلى مـطالب سـيـاسيـة شمـلت دعوة

سؤول للتنحي. كبار ا
الـى ذلك عــرض الــرئـــيس اإليــراني
حــــسـن روحــــاني عـــــلى مـــــجــــلس
الـشــورى امس األحــد مــا وصـفــهـا
بـ"ميزانـية مقـاومة" العـقوبات التي
ـتــحـدة عـلى تـفــرضـهـا الــواليـات ا

اإلسـالمــــيــــة.وأعــــلـن روحــــاني في
ئة خطـابه عن زيادة بنـسبة  15با
لـرواتب مـوظـفي الـقـطـاع الـعام في
الـبـلــد الـذي يـرزح اقــتـصـاده حتت
وطـأة الــعـقـوبــات األمـيـركــيـة.وبـدأ
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
فــرض الــعــقــوبــات في أيــار/مــايـو
 2018بــعـــدمـــا انـــســـحب بـــشـــكل
أحــادي من االتــفــاق الـنــووي الـذي
نص في  2015عـــــلـى تــــخـــــفـــــيف
العقوبات على إيران مقابل فرضها
قـــــيـــــوداً عــــــلى بـــــرنــــــامـــــجـــــهـــــا
الـــنــووي.وتــوقع صـــنــدوق الــنــقــد
الـــدولي بــأن يــنــكـــمش االقــتــصــاد
ـئــة هـذا اإليــراني بــنـســبـة  9,5بــا

العام.

مايك بومبيو 
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ـان في بالده.وقـال روحــاني لــلــبــر
تـصـريـحـات  بــثـهـا عـلى اإلذاعـة
قبل كما الرسمية "ميزانية العام ا
كــــان احلـــال الـــعــــام اجلـــاري هي
مـيزانـية مـقـاومة وصـمود في وجه
الــــعـــقــــوبــــات".وأضــــاف أن "هـــذه
يزانـية ستـعلن للـعالم أنه بالرغم ا
مـن الــعـــقــوبــات ســـنــديـــر الــبالد
خـــــصـــــوصًـــــا في مـــــا يـــــتـــــعـــــلق
الي بالنفط".وتأتي ميزانية العام ا
ــقــبل الـذي يــبــدأ في آذار/مـارس ا
 2020بـعد قـرار رفع سعـر البـنزين
الــــذي صـــــدر عن احلـــــكــــومـــــة في
مـنـتصـف تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر
وتــسـبب بـانـدالع تـظـاهـرات دامـيـة
في أنـــــــحـــــــاء اجلــــــمـــــــهـــــــوريــــــة
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{ واشـــــنــــــطن ( أ ف ب) - تــــــذهب
اخلالفـات الـسـيـاسـيـة في واشـنـطن
أبعـد من اآلراء وتدور خالفـات حتى
حــول الــوقــائع نــفــســهــا وأحــيــانــا
أبـــســـطـــهــا. فـــهل هـــنـــاك حــقـــيـــقــة
جـــــــــــمــــــــــــهـــــــــــوريـــــــــــة واخـــــــــــرى
ــوقــراطـــيــة?ووسط االنـــفــعــاالت د
الـنـاجــمـة عن اجـراءات عـزل دونـالـد
ترامـب تعـود إلى الواجـهـة مفـاهيم
"وقــائع بــديـلــة" أو "وقـائـع مـخــتـلف
حولـهـا علـيهـا". وفي بعض األحـيان
من الـصـعب كـشف احلـقـيـقـة.ويـذكـر
ريتشارد هاسن األستاذ في احلقوق
والـعــلــوم الـســيــاســيـة في جــامــعـة
كـالـيفـورنـيـا ارفاين بـأنه "كـان هـناك
عــلى الـدوام تــضــارب في اآلراء بـ
التـقدمـي واحملـافظـ في الواليات
تـحـدة".ويضـيف "لكن الـيوم هـناك ا
خالفـات متـزايـدة حـول الـوقائع" مع
أنـهـا مـثــبـتـة مــثل واقع الـتــقـلـبـات
وثق نـاخيـة أو التدخـل الروسي ا ا
في االنــتـــخــابـــات الــتي فــاز فـــيــهــا
دونـالد تـرامب في .2016ويـتابع أن
"اســتــطالعـات الــرأي تــظـهــر وجـود
هــــوة حـــول أوضــــاع الــــعـــالـم بـــ

" ــوقــراطــيـ اجلـمــهــوريــ والــد
ــتــحـدة مــشــيــرا إلى أن الــواليــات ا
دخـــــلـت في "حـــــقــــــبـــــة مـــــا بـــــعـــــد
احلـقــيـقـة".وكـان تــرامب الـذي يـتـهم
بـانــتــظــام وســائل االعـالم الــكــبـرى
ب"الـــتـــضـــلـــيل" أحـــد أوائل الـــذين
ـؤامـرة مـؤكـدا أن روجـوا لـنـظـريـة ا
باراك أوباما ولد في كينيا وبالتالي
لم يــكن انـــتــخــابه شـــرعــيــا.وكــانت
كيـلـيان كـونواي مـستـشارة الـرئيس
أستـخدمت نظـرية "الـوقائع البـديلة"
بعد اجلدل حول عـدد مشاهدي حفل
تنصـيب الرئيس األمـيركي اخلامس
واألربـع في .2017ومـنــذ وصـوله

إلى سدة احلـكم قـدم ترامب 13435
"تأكيدا خاطئا أو مضلال" بحسب
دقـقون" في صحيفة تعداد وضعه "ا
"واشنطن بوست".في مـلف أوكرانيا
يـــصــــر تـــرامـب عـــلـى أن احملـــادثـــة
الــهــاتـــفــيــة مع نـــظــيــره األوكــراني
فـــلـــودومـــيـــر زيـــلـــيــنـــســـكي كـــانت
ـــــــتـــــــازة". وطـــــــلب تـــــــرامـب من "
زيـلــيـنـسـكي بــأن يـسـدي له "خـدمـة"
ويــــــحـــــقـق حــــــول الـــــفــــــســــــاد في
ـوقراطـي بالده.بـالنـسـبة إلى الـد
األمر مـخـتلف تـمامـا: أساء الـرئيس
استخـدام السلـطة ويسـتحق اتهامه
أمــام الـكــونـغــرس بـعــد أن طـلب من

كــيـيف الــتـحـقــيق حـول جــو بـايـدن
خــصــمه احملــتـمـل في االنـتــخــابـات
الـرئـاسـيـة في .2020ونـشـر الـبـيت
األبيض مـضمـون االتصـال الهـاتفي
ـكن لألشـخاص قـراءة النص لكن "
نفسه وفهمـه بطرق مختـلفة تماما"
كـما يـقول ديـفيـد بـاركر األسـتاذ في
الـــشـــؤون الـــعـــامـــة في اجلـــامـــعـــة

يركية في واشنطن. ا
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ويــوضـح بــاركـــر "يـــرتــدي أنـــصــار
ترامب قمـصانا كـتب عليـها +اقرأوا
ــضـمــون+ في الــوقت الـذي يــقـول ا
فـيه معـارضـوه +قرأنـاه وهـنا تـكمن

اني ـشكـلـة+".وبـالنـسـبة إلى الـبـر ا
اجلــمــهـــوري داغ كــولــيـــنــز تــعــود
اجـراءات العـزل إلى سـلسـلـة "وقائع
مخـتلف علـيها".ويـقول متـوجها إلى
ـوقـراطـيـ في الـلـجـنـة زمالئه الـد
القـضائيـة للـمجلس "مـجرد أن أقول
شــيـئـا وتــقـولـون الـعــكس يـعـني أن
هـنـاك خالفا". ويـتـابع "سـتـكون أول
اجـــراءات عـــزل يــنـــظـــر فـــيــهـــا إلى
ــنـــطق حــزبـي".ويــشــدد الــوقـــائع 
باركـر على "اخلالفـات القـبلـية" التي
تــــقــــسـم الــــيــــوم اجلـــــمــــهــــوريــــ
.ويــقـول "ال نـرتـاد ــوقـراطـيـ والـد
احملــال نــفـســهــا وال نـشــرب اجلــعـة
نــفـســهـا وال نــتـنــاول الـوجــبـات في
ــطــاعم نــفــسـهــا وال نــســتــمع إلى ا
وسيـقى نفـسها وال نـشاهد األفالم ا
نــفـســهــا ولم نـعــد نـســكن في احلي
نـفسه".ويـضـيف "كل هـذه التـغـيرات
ط عــيـــشــنــا وهـــذه اخلالفــات فـي 
القبلـية جتعلنـا ال نؤمن باألخبار إال
إذا صــدرت عـن فـرد مـن قـبــيــلــتــنـا".
كـنكم بذل جـهود حثـيثة ويوضح "
عسكر للتحـقق منها بـالنسبـة إلى ا
اآلخر ستـكون على الدوام مـعلومات
كـاذبة".كـمـا السـياسـة يـنشط االعالم
في بـيـئـة أكـثر انـقـسـامـا بـ قـناتي
"فــوكس نــيـوز" احملــافــظـة و"سي أن
عادية لترامب.وبحسب دراسة أن" ا
أجراهـا مـركز "بـيو" لألبـحاث يـشكك
اجلــــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون أكــــــــثـــــــر من
ــــــوقـــــراطــــــيـــــ فـي صـــــدق الـــــد
االعالم.وبــــ مـــــنــــاصــــري تــــرامب
ـئة لـديهم آراء اجلمـهوري  40 با
سـيـئـة من الـصـحـافـيـ مـقـابل 5%
. وبـاتت ـوقــراطـيــ فــقط لـدى الــد
وسـائل اعالم التـقـلـيديـة الـتي كانت
"حـكـما لـلـحـقـيقـة" مـهـددة من مواقع
الـتــواصل االجــتــمــاعي كــمــا يــقـول

ريــتــشــارد هــاسـن. ويــضــيف "عــلى
مـواقع التـواصل االجـتـماعي نـتـلقى
ونـتقـاسم رسـائل تـساهم في تـعـزيز
قــنــاعــاتـنــا".ويــخـشى هــاسن من أن
ي تـنـامـيـة بـ "عا تـفـضي الـهـوة ا
" إلى عجـز عن قبول وقائع مـختلـف
ــثـال أبــسط الــوقــائع.عـلـى سـبــيل ا
"نـــتـــيـــجـــة انـــتــــخـــابـــات" تـــشـــرين
الثـاني/نوفـمبر  2020في حال هزم
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ـعادون تظـاهـر ناشـطو "الـسردين" ا
لــلــفــاشــيــة امس الــســبت في رومــا
ويــتــســاءلـون فـي الـوقـت نـفــسه عن
مـــســتـــقـــبل حــركـــة تـــريــد "إيـــقــاظ"
الـسـياسـة اإليـطـالـية بـدون الـتـحول
إلى حـــزب أو مـــنـــظـــمـــة تـــدافع عن
قـــضــيـــة واحــدة.وتـــلــقى مـــنــظـــمــو
التـظاهرة مـوافقـة أكثـر من مئة ألف
شاركة شخص على فيسبوك على ا
في الـــتـــظـــاهـــرة الـــتي بـــدأت عـــنــد
الــــــســــــاعــــــة  14,00) 15,00ت غ)
ــشــاركــة الــســبت. ونــظـــرا حلــجم ا
ـعــلن اقــتـرحت عــلــيـهـم الـشــرطـة ا
الــتـجــمع في سـاحــة سـان جــوفـاني
الشاسعة.وكانت هذه احلركة ظهرت
قبل شهر في بـولونيا عـندما جمعت
تظـاهرة نـظمـها أربـعة مـجهـول لم
يــكـــونـــوا يــتـــوقـــعــون ذلك  15ألف
شــــخـص من أجل إدانـــــة خــــطــــاب
"الـكـراهيـة والـشـقـاق" الذي يـعـتـمده
مــاتــيــو سـالــفــيــني الــرجل الــثــاني
الـسـابق فـي احلـكـومـة وزعـيم حـزب
الرابـطة الـيمـيني الـقومي.ومـنذ ذلك
احلــ جــرت عــشـرات الــتــظــاهـرات
شـارك فيـهـا نـحو  300ألف شخص
في مــيالنــو وفـــلــورنــســا ونــابــولي
وبـاليـرمـو. وقـال أحد مـؤسـسي هذا
التحـرك ماتيـو سانتوري ( 32عاما)

في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن
الــــتـــــظــــاهــــرة "األولـى كــــانت ضــــد
سـالـفـيني ثم أصـبـحت إعـادة تـأكـيد
وقراطـية" موضـحا "نحن على الـد
ــسـاواة ضـد الــفــاشــيــ ونــؤيــد ا
وضـــــد الـــــتـــــعــــــصب وكـــــراهـــــيـــــة
".وأضاف أن تظاهرة السبت ثلي ا
واطني" روما الذين ستكون "حتديا 
بـــــــــــــــات عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهـم إدراك
الــرهــانــات".وســانـتــوري بــاحث في
االقـتصـاد ومدرب مـتـطوع لـلريـاضة
في عـدد من اجلـمـعـيـات. وهـو يـريـد
ــــؤســـســـ اآلخــــرين انـــدريـــا مع ا
غاريـفا ( 34عامـا) الـذي يعـمل دليال
ـــهـــنـــدس روبـــرتــو ســـيـــاحـــيـــا وا
موروتي ( 31عامـا) أن "يـعـيدوا إلى
الـسـيــاسـة جـاذبـيــتـهـا" كــمـا قـالـوا
لــلـــصــحـــافــيـــ اجلــمـــعــة.وأوضح
ـثلـهم في رومـا سـتـيفن أوغـونـغو
( 45عـامــا) الــذي يــعـمل صــحــافــيـا
ويـتـحــدر من كـيـنـيـا لـوكـالـة فـرانس
بــــرس أنه أنــــشــــأ صـــفــــحـــة عــــلى
"فيـسـبوك" بـاسم "سردين رومـا" قبل
 15يوما.وأضاف أنه في الصباح

وجــد أن "عـدد مـتــابـعـيه بــلغ عـشـرة
ـشـاركـة وفي الـيـوم آالف يـريـدون ا
الـــــتـــــالـي أصـــــبـــــحــــــوا عـــــشـــــرين
ألـــفـــا".ورفـض أوغـــونـــغـــو ذكـــر أي
شارك في تظاهرة تقديرات لعدد ا
ــهم هـــو أن نــرى الــســـبت. وقـــال "ا
النـاس ينزلـون الى الشـارع ليـقولوا
إنهم تعبوا من ثقافة الكراهية هذه".
وتـابـع لن نـقــبل بــعــد الــيـوم بــلــغـة
عــــــــنـــــــــصــــــــريــــــــة وفــــــــاشــــــــيــــــــة
وتـــمــــيـــيــــزيـــة".والــــهـــدف الــــتـــالي
ــدن الـــصــغــيــرة "لــلــســـردين" هــو ا
ــكن أن ــنــاطق الــهــشــة" الــتي  و"ا
تـــتــاثــر "بـــاألفــكــار الـــتــبــســـيــطــيــة

والشعبوية".

في إطار قـضيـة أموال تلـقاها من
السعودية.
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فيما اعلنت السلطة االنتقالية في
السودان صباح امس السبت حل
مــجــالس الــنـقــابــات واالحتـادات
ــهـنــيــة الـتي أنــشــئت في عــهـد ا
الـرئــيس الـســابق عـمــر الـبــشـيـر
الـــــــــذي أطــــــــاحـه اجلـــــــــيـش في
ــــاضي حتت نــــيـــســــان/ابـــريل ا
ضـغط الــشـارع.وقـال بــيـان صـدر
عـن الــفـــريق الــركـن يــاســـر عــبــد
الرحمن العـطا رئيس "جلنة إزالة
الـــتــمـــكــ ومـــحــاربـــة الــفـــســاد

{ اخلرطوم (أ ف ب) - حكمت
مـحـكـمـة في اخلـرطـوم السـبت
بــإرســال الــرئــيس الــســوداني
الـسـابق عـمر الـبـشـير إلى "دار
ــــدة لـالصالح االجــــتـــــمــــاعي 
" في خـتـام مـحـاكمـة في عـامـ
قـضـيـة فـسـاد بـعـد أشـهر عـلى
إطـاحـته من قـبل اجلـيش حتت
ضــغط الــشــارع.وصـدر احلــكم
عـلى الـبـشـيـر ( 75عـامـا) الذي
أطـاحه اجليش في  11نـيـسان
ـاضـي بـعــد حــكم دام ثالثـ ا

عــامــا عن "مــحــكــمــة خــاصــة"
ـاضي ـثل أمـامـهـا مـنـذ آب ا

كـبـيرة صـبـاح الـسـبت اسـتـعدادا
لـــــصـــــدور احلـــــكـم في شـــــوارع
اخلـرطوم.من جـهة أخرى اعـلنت
السـلطـات تشـكيل جلـنة لـتصـفية
ـؤتمـر الـوطني" الـذي كان حـزب ا
يـقــوده الــبـشــيــر وأعـلن حــله في

اضي. نهاية تشرين الثاني ا
كــمـا أعــلــنت حل مــجـلس نــقــابـة
احملــامــ واإلعــداد النــتــخــابــات
جـــديـــدة فــيـــهـــا.وردا عـــلـى هــذه
القرارات التي تلبي مطالب حركة
االحــــتـــجــــاج أعــــلـــنـت نـــقــــابـــة
الـصحـافي أنـها ال تـعتـرف بهذا

رسوم. ا

واستـرداد االمـوال" الـتي شـكـلـها
اجملـــلس الـــســيـــادي إن الـــقــرار
ـكاتب الـتـنفـيـذية يقـضي "بـحل ا
ومـــــجـــــالس الـــــنـــــقـــــابــــات (...)
ـهـنــيـة".كـمـا يـنص واالحتـادات ا
ـسـجـلـة عــلى "حـجـز الـعـقــارات ا
بــاســمـاء الــنــقـابــات واالحتـادات
ــهـــنــيـــة (....)وحــجـــز االلــيــات ا
والـــســـيــــارات ووســـائل الــــنـــقل
ــســجــلــة" بــاســمــهــا.وتــعــتــبــر ا
الـسلـطـات هـذه الـنقـابـات مـؤيدة
لـلرئـيس الـسـابق الـذي سـيـصدر
حــكم عــلــيه الــســبت فـي قــضــيـة
فـسـاد. وقــد نـشـرت قـوات أمـنـيـة عمر البشير 
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ـاضي أحـكـامـاً بحـق عدد من أصـدر القـضـاء اجلـزائـري يـوم الـثالثـاء ا
سؤول وهم من كـبار (تماسيح) الفـساد (وليس من احليتان ألن كبار ا
احلوت هـو السـمك العـادي في اللـهجـة اجلزائـرية) أما ابـرز من صدرت
بحقـهم هذه االحكـام فهم : رئيس احلـكومة السـابق أحمد بـن يحيى وقد
ـلك الـسالل الـذي حكم بـ  15سـنـة  ورئـيس احلــكـومـة االسـبق عـبــد ا
حكم بـ  12سنـه  ثم وزيري الـصـنـاعـة الـسـابقـ وهـمـا : عـبـد السالم
بوشارب الذي حكم  بـ  20سنة  والثاني محـمد بن يوسف وحكم عليه
غيـابـياً لـوجـوده خارج اجلـزائر بـ  10سنـوات . وذلك فـضالً عن احلكم

على رجال اعمال كبار فاسدين بـ  7سنوات لكل منهم .
وتـنــطـوي هــذه األحــكـام  رغم مــحـدوديــتــهـا  عــلى دالالت مـهــمـة  الن
احملاكمة وقرارتـها جرت في ظل حراك شـعبي واسع جرى  وما يزال 
ضـد الـسـلطـة مـنـذ سـبـعـة اشـهـر واطـيح بـنـتـيـجـته الـرئـيس عـبـد الـعـزيز
بـوتـفــلـيــقـة وبـقي احلــراك قـائـمــاً ضـد الــطـبـقــة احلـاكـمــة من انـصـاره 
وصدرت هذه االحـكام ايـضاً في ظل تصـاعد احلـراك وانقسـام الشارع
اجلـزائـري حـول تـاريخ انـتـخـاب رئــيس جـديـد حـددته الـسـلـطـة يـوم 12
ـنـضـمـ كـانـون االول اجلـاري بــيـنـمـا عــارضـهـا اغـلـبــيـة اجلـزائـريــ ا

للحــراك .
ــراقـبــ ان اصـدار االحـكــام بـحق (تــمـاسـيح) لـقـد فــسـر الــعـديـد من ا
ـا  لتـصـفـيـة حـسـابـات بـ اطـراف الـسـلـطـة بـيـنـمـا فـسره الـفـسـاد ا
ـثابـة (رشـوة) تقـدمهـا السـلطـة لـلحـراك الشـعبي امالً في آخرون أنـها 

استرضائه وأنهائه  لكن دون جدوى .
لكن مهـما تكن هـذه التفـسرات فأن مـا يعنـينا في الـعراق من دالالت تلك
طالب االحكام انـها كانت جـدية واستـجابت لهـا السلطـة احلاكمـة ألهم ا
تعاقبة الصمت الشعبية بينما التزمت عندنا احلكومات الثالث االخيرة ا
طـالبـات الشـعبـية حملـاكمـة هذه احلـيتـان (وليس تـماسـيح الفـساد) عن ا
فعـدا عن بعض االحـكام الـبسـيـطة صـدرت معـظم االحكـام ضد مـتهـم
بالـفـسـاد وهم خـارج الـعـراق . امـا عنـدمـا صـدرت بـعض االحـكـام بحق
عدد من (احراش وليس حيـتان) الفساد واودعوا الـسجن اخرجت منهم
بصفقات سيـاسية باتت معـروفة وعادوا لتبـوء مراكز مهمة
بـالـسـلـطـة ... تـرى هل سـتـقـدم اجلـهـات الـقـضـائـية
والسياسية على تقد بعض احليتان حقاً من كبار
سؤولـ الفاسـدين الى القضـاء وأجراء محـاكمة ا
علنية لهم .. ال أعتقـد ان احداً من العراقي يتوقع

ذلك !!

هدي وهو تابـعت بأستغراب تصريحات صحفية مـنسوبة للسيد عادل عبدا
ـفــرط لـلــقـوة مع يــقـول: الــتـحــقـيــقـات مــسـتــمـرة بــخـصـوص االســتـخــدام ا
ـتـظـاهريـن وحديـث اخر حـول قـنـاعـاته بـحـقـوق االنـسـان خالل اسـتـقـباله ا
تظاهرون هم: الـعراقيون الذين عتـمدين ببغـداد. ا سـفراء االحتاد االوربي ا

خرجوا على حكومة عادل و من خلفها النظام السياسي بعد السقوط.
ـهدي هو: رئـيس وزراء العراق و قـائد عام لـقوات العراق خالل عـادل عبدا
الـتـظــاهـرات وهـو االن يـصــرف اعـمـال مــجـلس الـوزراء بــأعـتـبــاره رئـيـسـا

مستقيال من احلكومة.
ـفـرطة: عـمـلـيات قـتل و جـرح و ضرب جـرت عـلى يد قـوات مـوجودة الـقوة ا
عـلى االرض العراقـية اليوجـد دليل عـلى انها ال تـتبع القـائد العـام الذي هو

هدي. نفسه عادل عبد ا
رحـمـة لالمـوات متـگـولي شـنو مـعـنى تـصريـحك االخـيـر حول دكـتور عـادل

فرطة? حتقيقات مستمرة حول استخدام القوة ا
قـابل جدي طلع من گبـره و صار قائد عام لـشهرين و صدر امـر بأستخدام

القوة لو هم جدي محد ياخذ بكالمه مثل بعض الناس?
هدي ظـهر نافـرا من مد مدة الـغريب ان الدكـتور عبـدا
مـنـصــبه النه اليـريــد ان يـسـتــمـر في تــمـشـيــة الـعـمل

اليومي للحكومة!
اوووف يابويه
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مايحدث في ساحة التحريراليحدث كل يوم خاصة أننا لم نكن نتوقع أن
تولد هذه اإلنتـفاضة احلرة ويتـجسد نصب احلـرية من جديد على ارض

رة ابطالها من جيل آخر. الواقع بقضية جديدة لكن هذه ا
 غـالـبـيــة الـنـاس لم تـكـن تـتـأمل شـيــئـا أو تـتـخـيـل أن شـبـاب هـذا اجلـيل
سيفرز هذه الكمية من الـشجاعة والوطنية والـبسالة وأنا خاصة كنت قد
شعرت بـاليـأس وفقـدان األمل من حصـول تغيـير أو مـجرد احملـاولة فقط

لصنع التغيير بطريقة واحدة هي اإلنتفاضة احلرة السلمية .
وح أقـول مـحـاولـة فأنه يـوجـد هـدف (مـراد) وطبـيـعي يـوجـد سعي من
ـراد الـذي يريـده كل أجل حتـقـيـقه أمـا الـنتـيـجـة  قـد تـكـون مـجـهـولـة وا
ا حتمله الكلمة من معنى.. وجود عراقي وطني وحرهو بناء دولة مدنية 
ـؤسسـات كافة القانـون والنـظام والـقضاء الـعادل واإلصالح الـعام في ا
راد فإن شرف احملاولة أسمى من ومحاسبة الفاسدين وإن لم يتحقق ا
ـبهم الذي كان يرافق هـؤالء الشباب حتى سقط األمل السكوت الطويل ا

باحلكومة وانتصب عند نصب احلرية.
وقـد يـتـهيـأ لـلـبـعض إن هـذه اإلنـتـفـاضـة الـشـعـبـيـة هي صـحـوة مـتـأخرة
الفائـدة مـنـهـا لكن األمـر عـلى الـعـكس تمـامـا فـهي بـتأخـيـرهـا أفضل من
سبـات الـنـوم العـمـيق الـذي اصـابنـا ومـايـزال يصـيب الـبـعض.. ألن هذه
أما ظـلوم  االنتفـاضة حـققت كثـير من االجنـازات الطيـبة لـهذا الشـعب ا
اليوم فـهو ليس مـظلـوما ألنه أثبت وطـنيتـه ورفع وشعاراته وأبـاح بصوته
الشباب العراقي اليوم يجمع معبرا عن همومه وكل مايحمله من معـاناة 
ـتنـاثرة في أرض الـساحـة ويكـتب بهـا (هيـهات مـنا الـذلة) هذه القـنابل ا

العبارة التي أصبح لها قيمة اخرى في ساحة التحرير.
طـالب الى إن تظـاهـرات الـتـحـريرحـررت الـشـعب حـتى وان لم تـتـحـقق ا
اآلن.. ألنهاغضب واهج وإعصار هائج هكـذا هم شباب التحرير مازالوا
في مقتبل العمر واحلياة رغم ذلك يقعدون هناك بالليالي وااليام  شباب
صـامد غـيـر صـامت يـحـمل روح الـتـفـائل بـدل الـتـخـاذل مـنتـفض بـدافع

داخلي حتركه اإلنسانية والضمير.
ولم تخلو ساحة التحريرمن أي دعم يقدم مساندة لهؤالء الشباب فتقد
سـاعـدات الذاتـية نـظـمات اإلنـسانـيـة وا ـادي والـلوجـستـي من ا الدعم ا
الينقطع وكأن كل مواطن يشارك بلون من االلوان في هذه اللوحة... وألم
تيسير نصيب من هذه األلوان وقصـة ايضا الحتدث كل يوم فكما علمت
ـة تقـترعلى من الشـخص الذي يـروي لي قصتـها أنـها امـرأة ليـست كر
نفـسهـا وبـيتـها بـالـرغم أن لديـها عـقـارات وأراض زراعيـة ومواشي وكل
ال في بـقعة داخل بـيتهـا إال أنها لم تـقف جامدة أمام ماتفـعله هو كـنز ا
هؤالء الفتية الذين ينامون ويستيقضون في ساحة التحرير وقد كان هذا
ـبلغ من مشـهـدا مـؤثـرا ومـوجعـا في قـلب أم تـيـسيـر مـاجـعـلـها تـتـبـرع 

ـــال . ا
لقـد رأيت مـشـاهـد عظـيـمـة في سـاحة الـتـحـرير طـغت حـتى عـلى الـهدف
الـرئـيـسي من اإلنــتـفـاضـة  أردنـا إصالحـات ســيـاسـيـة فـوجـدنـا روابط
جوهريـة نفسـية ومعـنوية ومـشاركات وطـنية مـثل اللوحـات الفنـية وحركة
التكتكية التي كـان جنمها "نسر التحـرير" األسعاف الفوري الذي يسرع
صـابـ وكـان دوره مـفاجـأة كـبـيـرة في هذه كالـبـرق إلنـقـاذ اجلرحـى وا
يا.  اإلنتفاضة جعلت منه رمزا مهما بات صداه عا
مــشــاهــد كــهــذه تــكـــونت في وقت مــا وظــروف مــا
كاجلـنـ الـذي يجـلس في بـطن أمه لـفـترة يـنـتـظر
اخلروج لـيـتنـفس ويـحـيا.. واليـوجـد شي قـادرعلى

ارجاعه الى رحم األم من جديد.


