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{ الرنكا (قبرص (أ ف ب) - أعلنت
الــشــرطــة الــقــبــرصــيــة امس أنــهــا
ـلــكـهـا ضـبــطت حــافـلـة صــغـيــرة 
إسـرائـيـلي مـجـهزة بـنـظـام مـراقـبة
متـطور قـادر على قـرصنـة اتصاالت
وتــقـــوم بــاســتــجــواب صــاحــبــهــا.
وفــتـــحت الـــشــرطـــة حتــقـــيـــقــا في
الـــقــضـــيـــة بـــعـــدمـــا ســـأل احلــزب
ــعــارض عــمـا االشـتــراكي "أكــيل" ا
تعتزم احلـكومة القـيام به إثر نشر
مـجلّـة "فوربـز" األمـيركـية في أيـلول
مـــقـــطع فـــيـــديـــو انـــتـــشــر بـــشـــكل
واسع.ويـــعـــرض اإلســرائـــيـــلي في
الـفـيـديو آلـيـته وهـو ضـابط سابق
فـي أجــــــهـــــزة االســــــتـــــخــــــبـــــارات
اإلســرائـيـلـيـة عُــرّف عـنه بـاسم تـال
ديــلـيـان يـتـرأس شـركـة مـقـرهـا في
قــبـــرص.وصـــرح قـــائـــد الـــشـــرطــة
الـقبرصـية كـيبـروس ميـخايـليديس
ـــــواطن إلذاعــــــة مـــــحــــــلـــــيــــــة أن ا
اإلســـــــرائــــــــيـــــــلـي "قـــــــدم بــــــــعض
الــتـــوضــيـــحــات" غـــيــر أنه ســـيــتم
استجـوابه بشكل أوسع كـما سيتم
اســـــــتــــــــجــــــــواب مــــــــواطــــــــنـــــــ
قبارصة.وأعلنت الشرطة القبرصية
في بيـان السبـت أن احملققـ قاموا
بـتفـتيش مـكاتب الـشركـة في مديـنة
الرنـكــا الـســاحـلـيــة بـجــنـوب شـرق
اجلزيرة وعثروا على أدلة.وأضافت
الشرطـة أنه "استنادا إلى الـتفتيش
األولي فـــإن اآللــيـــة حتــتـــوي عــلى
جتـــهـــيـــزات إلـــكــتـــرونـــيـــة وتـــمت
مصـادرتـها إضـافة إلى أدلّـة أخرى"
مــشــيـرة إلى أن الــتــحــقــيق يــشـمل
تعلق انتهـاكات محـتملة لـلقانـون ا
بـحـمايـة احلـيـاة اخلاصـة.وبـحسب
"فـــوربـــز" فــإن جتـــهـــيــزات اآللـــيــة
البالـغة قيـمتها تـسعة مالي دوالر
قـادرة عـلـى الـتـنــصت عـلـى أجـهـزة
إلــكــتــرونـــيــة في دائــرة  500مــتــر
وقــــرصـــــنــــة أي جــــهـــــاز هــــاتــــفي
والـتـنصت عـلى احملـادثـات أيـا كان

مـسـتــوى تـرمـيــزهـا.وقـال مــتـحـدث
بـاسم الـشـرطـة اإلسـرائـيـلـيـة إنه لم
يـتـم تـلــقي أي تـبــلـيـغ من الـشــرطـة
الـقبـرصيـة بشـأن هذه الـقضـية.ولم
يـــــصـــــدر أي تـــــعـــــلـــــيق عن وزارة
اخلـارجـيـة اإلسـرائـيـلـية فـي الوقت
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ـال الـلـبـنـاني الى ذلك طــلب وزيـر ا
الــسـابق مـحـمــد الـصـفـدي امس ان
يتم سـحب اسمه مـن التـداول كأحد
رشـحـة لـرئاسـة حـكـومة االسـمـاء ا
لـــبــنـــان.وكــانت تـــســريـــبــات حــول
احـتـمال تـكـلـيـف الـصفـدي تـشـكـيل
حــكــومــة اثــارت غــضب وســخــريـة
ــتــظــاهــرين الــلــبــنــانــيــ الــذين ا
ـستـمر مـنذ يـطالـبون في حـراكهم ا
نـــحــو شـــهــر بـــإســـقــاط الـــطــبـــقــة
الـسـياسـيـة بالـكـامل متـهـم إيـاها
بـالفـساد وبـالـعجـز عن حل األزمات
عيشية.وأفـادت مصادر مقربة من ا
احلكومة رفضت الكشف عن اسمها
ووســــائـل إعالم مـــــحــــلــــيـــــة لــــيل
اخلميس اجلـمعة عن اتـفاق ب كل
من رئيس حكـومة تصـريف األعمال
سـعــد احلـريــري والـتــيـار الــوطـني
احلـر بـزعــامـة رئــيس اجلـمــهـوريـة
اللـبنـانيـة ميـشال عـون وحزب الله
وحـركـة أمـل عـلى تـســمـيـة مــحـمـد
الــــصـــفـــدي ( 75عـــامــــاً) رئـــيـــســـاً
للحكومة اجلديدة.لكنّ الصفدي قال
في بــيــان الــســبـت "ارتــأيتُ أنّه من
الـصّعب تـشكـيل حكـومة مـتجـانسة
ومـــدعـــومـــة من جـــمـــيع الـــفـــرقـــاء
الــسـيــاسـيّــ تُـمــكـنّــهـا من اتّــخـاذ
اجراءاتٍ إنـقـاذيّة فـوريّة تـضع حدًا
ـــالي لـــلــتـــدهـــور االقـــتـــصـــادي وا
وتـسـتـجــيب لـتـطـلّــعـات الـنـاس في
الـــشـــارع".أضـــاف "وعـــلـــيه أطـــلبُ
ســحب اســمـي من الــتّــداول كــأحــد
ـــطـــروحـــة لـــتـــشـــكـــيل األســـمـــاء ا
احلـكــومــة الـعــتــيـدة وآمـل أن يـتمّ

ـدعي األحـد.ونــقـلت الــوكـالــة عن ا
ـدينـة مـحمـد حداد زاده الـعام في ا
ـوقـوفـ "مـثـيـرو شـغب" قــوله إنّ ا
مـتـهــمـون بـتـنـفـيــذ اعـمـال تـخـريب
ومـــعــظـــمـــهم لـــيــســـوا من ســـكــان
دينة.وقال "في أعقاب التغيير في ا
أسعار البنـزين أعرب بعض الناس

عن مــــعــــارضـــتــــهم(لــــلــــقـــرار) في
جتـمـعـات هـادئـة لـكن بـعـد ذلك قام
الــبـعــضــوهم من غــيـر ســكــان يـزد
بـأعــمـال تـخـريب عن سـوء نـيـة في
بـــعض أجــــزاء مـــديـــنــــة يـــزد".ولم
تــوضـح الـــوكــالـــة مـــتى حـــصـــلت
الـتـوقـيفـات مـكـتـفـيـة بـالـقـول إنـها

وقعت حديثا.وانـدلعت احتجاجات
بــعـــد ســاعـــات من اإلعالن عن رفع
ـئة أسـعـار الـبنـزين بـنـسـبة  50بـا
ألول  60لــيــتــراً من الــبــنــزين يــتم
ـئة لكل شراؤهـا كل شهر و 300با
لـيـتـر إضـافي كـل شـهـر.واسـتـمـرت
االحــتــجــاجــات الــســبت مع إغالق

ســـائــقي دراجــات بـــخــاريــة طــرقــا
سـريـعـة في مـدن رئــيـسـيـة مـا أثـار
زحــمــة ســيــر خــانــقــة كــمـا هــاجم
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ــــرشــــد األعـــلى من جــــهـــتـه أيـــد ا
للجمهورية اإلسالمية آية الله علي
خــامــنــئي امس األحــد قــرار زيــادة
أسـعـار الـبـنـزيـن وتـقـنـ تـوزيـعه
وهـو قرار اتـخذته احلـكـومة بـشكل
مـفــاجئ وأثــار تـظــاهــرات في عـدة
مدن إيرانية.وقال خامنئي في كلمة
نـقـلـهـا الـتلـفـزيـون الـرسـمي "لـست
خبـيرا وهنـاك آراء مختـلفة لـكنني
قـلت إنه إذا مـا اتـخـذ قـادة الـفـروع
الـــــــــثـالثــــــــة قـــــــــرارا فـــــــــإنـــــــــني
أؤيـده".وخرجت تـظـاهـرات في عدد
ـدن اإليـرانـية احـتـجـاجـا على من ا
القرار الصـادر اجلمعة عن اجمللس
ؤلف األعلى للتنسيق االقتصادي ا
من الـــــرئــــيس ورئـــــيس مـــــجــــلس
الــــشــــورى ورئـــــيس الــــســـــلــــطــــة
الـقــضـائـيـة.وقــال خـامـنــئي "اتـخـذ
رؤســـاء الــــفــــروع الــــثالثــــة قـــرارا
اسـتـنادا إلـى رأي خبـراء ويـنـبغي
بــطــبــيـعــة احلــال تـنــفــيــذه".وتـابع
"الـبـعض سـيـسـتـاء حـتـمـا من هـذا

الــــقـــرار ... لــــكن إحلــــاق األضـــرار
ـمـتـلـكـات) ليس وإشـعـال الـنـار (بـا
أمــرا يـقـوم به الـنـاس (الـعـاديـون)
إنــهم مـشــاغـبــون".وقُـتل مــتـظــاهـر
اجلــمـعـة وأصــيب آخـرون بـجـروح
في الـــتـــظــاهـــرات الـــتي اتّـــســـعت
ـتظـاهرون رقـعـتهـا السـبت وقـام ا
بــقــطع طـــرقــات عــامــة فـــيــمــا قــام
بـعضـهم بإضـرام الـنار في مـصرف
في األهـــواز كـــمـــا  اســـتـــهــداف
أمالك عامـة ومحطـات وقود.وبدأت
التظاهرات بعد ساعات من اإلعالن
عن رفع أسعـار البـنزين بنـسبة 50
ـئة ألول  60لـيـتـراً من الـبـنـزين بـا
ئة يتم شراؤهـا كل شهر و 300با
لـكـل لـيــتــر إضـافي كـل شـهــر.وقـال
خــــامـــــنــــئي إن بـــــعض اجلــــهــــات
عـارضة للـنظـام احلالي في إيران ا
"تـهـلل" مـنـذ يـومـ في إشـارة إلى
عائـلة بـهلـوي التي طـردتهـا الثورة
اإلسالمية من السـلطة عام ?1979
وكـــذلك حـــركـــة "مــجـــاهـــدي خــلق"
نـفى التي تعـتبرها عـارضة في ا ا
إيـران مـنظـمـة "إرهـابيـة".وتـابع "ما
أطـلــبه هـو أال يــسـاعــد أحـد هـؤالء
ــواطــنــ إلى " داعـــيــا ا اجملــرمــ
النأي بأنفسهم عن مثيري البلبلة.

تكـليف الـرئيس سـعد احلـريري من
جـديد" تـشـكيل احلـكـومة.وفي وقت
مـــبــكـــر مـــســـاء اجلـــمـــعــة جتـــمّع
مـحـتجّـون أمـام مـنزل الـصـفدي في
بــيــروت اعــتــراضًــا عــلى احــتــمـال
تـــــكــــــلـــــيــــــفه ووصــــــفـــــوه بــــــأنّه
"فاسـد".وأعلـنت السفـارة األميـركيّة
فـي بــــيــــروت الــــســــبـت دعــــمــــهــــا
الــتـظــاهــرات االحــتـجــاجــيّــة الـتي
يشـهدهـا لبـنان. وقـالت في تـغريدة
"نـــدعـم الـــشــــعب الــــلــــبـــنــــاني في
تـظـاهراتـه الـسـلـمـيّة وتـعـبـيـره عن
الوحدة الوطنيّة".ودفع هذا احلراك
الـذي يشـهده لـبـنان رئـيس الوزراء

سـعــد احلـريـري الى االسـتـقـالـة في
 29تــــــــشــــــــريـن األوّل  ولم تــــــــؤدّ
شاورات السياسيّة حتّى اآلن إلى ا
تـألـيف حـكـومـة جـديـدة.ويُـتـوقّع أن
يــشـهـد األحـد تـظـاهـرات كـبـيـرة في
مارسة مزيد من مدن لبنانيـة عدّة 
.والسبت الضـغط على السـياسيـ
جـــالت حــافــلـــة ســمّــيـت "بــوســطــة
الثورة" مـناطق لبـنانيـة من الشمال
الـى اجلـنــوب. وانـطــلـقت من عــكـار
شــمـاال ووصــلت مـسـاءً الى مــديـنـة
ــتـظـاهـرون صـيـدا جـنــوبًـا. وأكّـد ا
بادرة أنّها الذين شاركوا في هذه ا
تـــــهـــــدف الـى كـــــســـــر احلـــــواجـــــز

غـيـر مـسبـوقـة ضـد جمـيع مـكـونات
ـتهمة بـالفساد الطبـقة السـياسية ا
والــــعــــجــــز عن مــــعــــاجلــــة االزمـــة
ــتـفـاقــمـة.ودفع هـذا االقـتـصــاديـة ا
احلــــراك رئـــــيس الـــــوزراء ســـــعــــد
احلــريــري الى االســـتــقــالــة في 29
ـشاورات تـشـرين االول  ولم تـؤد ا
الـســيـاسـيـة حـتى االن الى تـشـكـيل
حـكـومـة جـديـدة.ويـتـوقع ان يـشـهـد
االحــد تــظــاهــرات كــبـيــرة فـي مـدن
زيـد من الضـغط على لبـنانـية عـدة 
.والسـبت جالت حـافلة السـياسـي
ـنـاطق ســمـيت "بـوسـطــة الـثـورة" ا
اللبنانية من الشمال الى اجلنوب.

}j³∫ الشرطة القبرصية تضبط الية جتسس لدى اسرائيلي
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اجلـــغـــرافـــيّـــة والـــطـــائـــفـــيّـــة بـــ
الـلــبـنــانـيــ وتَـجــاوز آثـار احلـرب

األهليّة).
 «d¼UEð rŽœ

فيـما اعـلنت الـسفـارة االميـركية في
بـيروت الـسـبت دعـمهـا الـتظـاهرات
االحـتـجاجـيـة الـتي يشـهـدها لـبـنان
مـنـذ شـهـر ضـد الــسـلـطـة احلـاكـمـة
تهمة بالـفساد.وقالت السفارة في ا
تغـريدة "نـدعم الشـعب اللـبناني في
تـظـاهـراته الـسـلـمـيـة وتـعـبـيـره عن
الوحدة الوطنية".ويشهد لبنان منذ
الـــــســــــابع عــــــشـــــر مـن تـــــشــــــرين
االول/اكـتوبـر احـتجـاجـات شعـبـية
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كلما شاهدتُ الصور القادمة من سـاحة التحرير حيث يربض شبابنا
هناك أجد ب تـلك الصور الكثـيرة صورة أو اكثر تـهز كياني وجتعل
ـرهق تـتحـرك بعـنف كأنـها تـصرخ كل عـضلـة من عضالت جـسدي ا
بي لـلذهـاب الى هـناك ومـشـاركة زهـور العـراق الـيافـعـة وهي تنـتفض
كن الـقول لكل فرد لتزيل عن نـفوسهـا صدى السنـ العجـاف لكن 
ظرفهُ اخلاص. لم أستطع الذهاب الى هنـاك حتى هذه اللحظة بَيْدَ أن
قـلـبي يـنـبض بـكل قـدراته ..يـشـارك األبـطـال ثورتـهم  –الـتي النـعرف
ـرهقـة راحت كـيف سـتـنـتـهي ومـتى سـتـنـتـهي- أألمل كـبـيـر والـروح ا
تـتـحـرك من جـديـد تـنـتـظـر شـروق شـمسٍ جـديـدة قـبل أن تـسافـر الى
العالم اآلخر. من بـ تلك الصور التي جـعلتني أذرف دموعـا حبيسة
صـورة الـشـاب الـذي حـظـر الى الـساحـة مع زوجـتـة لـيـحـتـفل بـعرسه
تظـاهرين فرحته الكـبيرة...وصورة بـنت الفلوجة هناك ويشـاركة كل ا
ـديـنة لـتـثـبت لـلـعالم أجـمع أنـنـا لُـحـمة وهي حتـضـر مع زوجـهـا ابن ا
ـذهـب أو الـطــائـفــة .. صـورة تــشـرح الــصـدر واحـدة رغم أخــتالف ا
وتعيد لروحي أمل أوشك على األفول يوما ما  –اال وهو عودة اللُحْمَة
الشعبية والروح الوطنية ب أبناء الوطن الواحد  –اللهم العن كل من
أوقد شـعلة الـفتنة الـطائفـية وجعل ابـناء الوطن الـواحد يتـقاتلـون فيما
بـيـنـهم . صـورة أخـرى جـعلـتـني أتـأمـلـهـا بـكل صـدق اال وهي صورة
الـفتـاة العـراقـية وهي تـوزع النـقـود على سـائقي  –التـكتك- وتـصرخ
بأعلى صـوتها  –خذ ثـمن البـنزين- الله اكـبر مـا اجمل تـلك الصورة
عبرة. جعـلتني اقارن بيـنها وب اؤلئك الـذين سرقوا اموال الشعب ا
ـظاهـرات. أما الـصورة اآلخرى وفروا الى الـدول األخرى خـوفا من ا
فهي صورة سائقي  –التكتك- وهم يسـارعون الى انقاذ اجلرحى –
كن لـشاعـر ان يوصـفهـا مهـما حاول يا الـله كم انـها صورة غـنيـة ال
فــهي اكــبــر من كل شــعــراء االرض واغــنى من كل روايــات الــتـاريخ.
..وصورة عـربة التـكتك وهي حتـترق عـلى اجلسر بـعد ان ضـحى بها
ـلك  –لـو كـنت مـيـسـور احلـال ـسـكـ وهي تـمـثل كل مـا سـائـقـهـا ا
الشتريتُ له واحدة اخرى في هذه اللحـظة. أما صورة الشهيد سائق
التـكتـك الذي نـقل بعـربته  33شهـيد وكـان هو رقم  34فقـد جـعلـتني
ارجتف وابكي بال توقف فقد تذكرت صورة عثمان وهو يغرق بعد ان
ــاء. ال حـول وال وقـوة اال بــالـله الــعـلي انـتـشـل عـشـرات اجلــثث من ا
العـظيم  –الـتاريخ يـتـكرر بـصـور أخرى والـشـعب يئـن بطـرق اخرى.
ـبـكيـة جـدا تلك الـصـورة الغـريـبة وهي ـضحـكة ا أمـا اقـوى الصـور ا
نجنيق- وكيف صنـعها اؤلئك الشباب  –صورة مستمدة صورة  –ا
مـن الـتــاريخ ومن فــلم الـرســالــة وهم يـصــرخـون  –اضـرب- يــا الـله
رات وانـا غير مصدق مايجري في ارض شاهدت الصورة عشرات ا
رحلة وكيف سيصف هذه قدسات. ماذا سيكتب التـاريخ عن هذه ا ا
احلاالت وكيف سـيصف الـذين حكمـوا البالد في هذه
الـفـترة الـقـاسـيـة . النعـرف واليـعـرف هـذا اال الله
الـــذي خـــلق كل شيء. وســـيـــقف اجلـــمـــيـع يــوم
احلسـاب وسـيأخـذ كل ذي حقٍ حـقه. تبـارك الله
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بعد الغزو للعراق  كتب الدستور العراقي بعجالة  وحمل العديد من
البنود  اشكـالية للخالفات والـتصادمات  وليس جتسـيداً للمواطنة 
وحق االنسان في الـتعايش الـسلمي عـلى أرض وطن ليسـت خاضعة
ا هي أرض ذهبـية والعـرقية  وال لـتعدديـة القومـيات  وإ للـكيانـات ا
ومدن عراقية  يـحق للجميع العـيش فيها دون توصيـفها بشكل عرقي
ومناطقي ومـذهبي فمثال مـدينة كركوك  هي مـدينة عراقـية  تتعايش
ـذاهـب والـعـرقـيـات بـشـكل تـعـاوني فــيـهـا مـنـذ االزل كل الـقـومـيـات وا
وسـلـمي اجـتــمـاعي  تـصـاهــرت الـنـاس فـيــهـا بـ مـخـتــلف اقـوامـهـا
ومذاهبها وعرقياتها  وتعددت االجـيال فيها وتعايشت وحتابت وطنياً
دينـة الكركوكية  شـهدت في العهد واجتماعـياً وانسانياً . لـكن هذه ا
الـدكـتـاتـوري  عـمـلـيـة اقـصـاء وتـرحـيل لـلـشـعب الـكـردي والـكـثيـر من
الــتـركـمـان  واجمليء بـالـعـديـد من الـعــرب من مـنـاطق ومـدن مـخـتـلـفـة
ـاخـلق ذلك تــشـوهـات سـكـانـيــة إرغـامـيـة في تـلك واسـكـانـهم فـيــهـا 
دينـة لم يرضى بهـا سكان كـركوك على اخـتالف قوميـاتهم  وجعل ا
في نـفـوس ابـنـاءها غـصـة في الـنـفـوس . وبـعـد عام  2003 لم تـعالج
ا تعاملت سألة بـشكل وطني وإنساني وعـراقي  وإ السلطـات هذه ا
مع قضـية كـركوك كـأنهـا مدينـة لقـوميـة واحدة  وان يـخضع االخرين
ا خلق لسـياسـات ومنـاهج وسلـوكيـات تلك الـقومـية وهي الـكرديـة  
هـذا الــوضع تــيـبــسـاٍ فـي تـلك الــعالقــات  واألمـر األخــر الــذي جـعل
مختلف سكـان كركوك يتوجسـون من تلك االوضاع ففي الوقت الذي
دينة  كان فـية النظـام السابق يـقوم بعـمليـات تنقـلية عـرقية في هـذه ا
قـام الـنــظـام اجلـديـد بــاعـطـاء االف اجلــنـسـيــات لـكـرد هم لــيـسـوا من
ـدينـة بغـيـة تغـيـير جـنسـيـتهـا . هذا الـكركـوكـي واسـكـانهم في هـذه ا
ـادة الــوضع جـعل كــركـوك أقـرب لــلـتـصــادم من الـتـعــايش  وكـانت ا
واد االشكالية  وليس للتعيش الوطني واالنساني  140واحدة من ا
 بـاالضــافــة الى طــرح قـضــيــة اشـكــالــيـة اخــرى في الــدســتـور وهي
دن في تـنازع عليها في سهل نـينوى والكثير من ا ناطق ا ماسمي با
ـتاخـمـة للـعاصـمة الـعـراقيـة بغـداد  هذه دن ا مـحافـظة ديـالى حـتى ا
واطنة واطن العراقي يعيش بوئام ومحبة وعالقات ا سألة الجتعل ا ا
ـا مــرحـلـة مـتــقـدمـة من مـشــروع الـتـقـســيم لـلـبالد  بـ افـراده  وإ
واجــراءً مـتـقـدمـاً لـلـصـراعـات بـ ابــنـاء الـبـلـد الـواحـد . هـذا الـوضع
ـدن ـتــد لالرضي وا ــدن االخـرى  وقــد  اليــنـحــصـر في كــركـوك وا
الرابطـة ب محـافظة االنـبار ومحـافظة كـربالء  وقد يكـون ب كربالء
ـواد وغـيـرهـا  وبـابل ايـضــاً . إن مـاسـجل في مـواد الـدسـتـور هـذه ا
واد الدستـور من خبراء قانون وقضاة واساتذة راجع  حتتم على ا
ـرحـلـة جـامـعـات مـخـتــصـ ومـنـظـات مــجـتـمع مـدني ونـقــابـات  في ا
واطنة . ذهـبية والعـرقية الى دستـور ا الراهنـة العودة بالـدستور من ا
اجلـميع يـعتـرف بان كـردستـان الـعراق لـهاخـصوصـية  ولـكن ال أحد
من الـشعب يـعـترف بـأن تكـون هـذه اخلصـوصيـة مـثار جـدل صراعي
تؤدي الى تفـكيك العالقـات الوطنيـة وصناعـة االشكاليـات ب مواطني
صلحة كل البلد الـذين يتعايـشون على حب العـراق وجتسيد مـوارده 
ـواطنة العـراقيـ دون تميـيز بـ قومـية واخرى ومـذهب واخر  وأن ا
ـصـالح بـ الـعــراقـيـ هـي احلـاكـمــيـة اخلالقـة لــلـوحـدة الــوطـنـيــة وا
شـتركـة للـمواطنـ  ومن هنـا البد أن يـكون التـصحـيح لبـعض بنود ا
الـدســتـور عـوامل ضـابـطـة لـكل االطـراف والـكـيـانـات الـعـراقـيـة  غـيـر
خـاضـعـة لـلــتـأويل والـتـفـسـيـرات الـتي تـشـكل عـوامل خالفـيـة  ثم أي
تــخــلف وعـنــصــريـة عــنــدمـا يــتم تــقــيـيــد الــشـعب وتــكــبـيـل الـدســتـور
بــاشــتــراطـات بــأن رفض ثالث مــحــافـظــات يــتم رفض إرادة الــشـعب
بتغـيير وتـطوير الـدستور . لـقد كانت احلـركات الوطـنية الـكردية عامل
قوة للشـعب العراقي  ونأمـل أن يكون التـفكير الراهـن عنصرا جلذب
الــتـفـاعالت الـوطــنـيـة   ولـيس عــامل تـنـاقض بـ فــصـائل اجملـتـمع 
ــدن وكـل مـاحتــتــوي مـن مــوارد وثـروات يــجـب أن تــكـون فــاالرض وا
لصالح الشعب كل الشعب  وتوظف للتـنمية والتطور والبناء احلداثي
وتـعزز الـفـعل الشـبـابي اخلالق في ادارة الـدولة وصـنـاعة الـقرارات 
وان يـكــون اجلـهـد من جـمـيع االطـراف مـنــصـبـاً في مـحـاربـة الـفـسـاد
وخـلق بـيـئـة وطـنـيـة جاذبـة لـكل اخملـلـصـ لـهـذا الـبـلد
وليس طـاردة لـهم  إذن نحن بـحـاجة الى دسـتور
مــواطـنــة  الدسـتــور عــرقـيــات ومـذاهب  واالف
الــشـبــاب الـذين اســتـشــهـدوا وجــرحـوا من أجل

وطن جامع ودستور مواطنه ..
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{ واشنطن( أ ف ب) - زار الرئيس
األمـيـركي دونـالـد تـارمب البـالغ من
الـعـمر  73عـامًـا مـسـتـشـفى وولـتـر
ريــــد الــــعــــســــكـــــري في ضــــواحي
واشـنــطن بــعـد ظــهــر امس إلجـراء
فـحـوص طـبـيــة.وتـعـود آخـر زيـارة
طــبـيـة سـنـويـة اجـراهـا تـرامب الى
نـصـرم لكنّ شـهـر شبـاط/فبـرايـر ا
الرئيس قرر بحسب البيت االبيض
ان يــســتــبق بــعض الــشيء تــاريخ
الـزيــارة الـطــبـيــة اجلـديـدة بــسـبب
روزنـــــــامــــــــة االنــــــــتـــــــخــــــــابـــــــات
ـتحـدثـة بـاسمه الـرئـاسيـة.وقـالت ا
ســتــيــفــاني غــريــشــام ان الــرئــيس
"يـــتـــرقـب ان يـــكـــون الـــعــام 2020
حــافال جـدا لـذلك فــقـد اسـتـفـاد من
عــطــلـة نــهــايـة اســبــوع هــادئـة في
ـبـاشــرة فـحـصه الـطـبي واشـنـطن 
الـــســـنـــوي في وولـــتـــر ريـــد".واثــر

انـتـهـاء فـحـوصـه في بـدايـة الـعـام
كـان كــبــيـر أطــبـاء الــبــيت األبـيض
اعـلن أنّ الـرئـيس األمـيـركي دونـالد
تــرامب يـــتــمـــتّع "بـــصــحّـــة جــيّــدة
جداً".وقال الطبيب شون كونلي في
بيـان نشـره وقتـذاك البـيت األبيض
"يــــــســــــرّنـي أن أعــــــلـن أن رئــــــيس
ـتّـحـدة يــتـمـتّع بـصـحّـة الـواليـات ا
جــيــدّة جـدّاً وأتــوقّع أن يــظلّ كـذلك
حلــ انــتـهــاء واليــته الــرئــاســيـة
وإلى مـــــا بـــــعــــد ذلـك".والــــرئـــــيس
األمـيـركي لــيس مـلـزمــاً أن يـخـضع
لــفـــحـــوص طــبـــيـــة وال أن يــنـــشــر
نـتــائــجـهــا. لـكـنّ هـذا األمــر أصـبح

تقليدا. 
وكانت اعـلنت الـصحفـية االمريـكية
وكـاتـبة االفـتـتاحـيـة اليـزابـيث ج
كارول انها قدمت شكوى امس ضد
الــرئــيـس دونــالــد تــرامب بــتــهــمــة

الــقـــدح والـــذم بــعـــد ان اتـــهــمـــهــا
باختالق روايـة قيامه باغـتصابها
وهـو االمـر الـذي كـانت كـشفـت عنه

اضي. علنا في حزيران ا
 وفي الـشـكـوى الـتـي قـدمـتـهـا امام
محكمة في والية نيويورك تستعيد
الصحفية فـي مجلة (أل) االتهامات
الــتي كـشــفــتـهــا لــلـمــرة االولى في
ـاضي في مـقـابالت عـدة حـزيـران ا
وفي كــتــاب اصــدرته ومــفــادهـا ان
ترامب اغتصبهـا في كابينة جتربة
ثـيـاب في مـحل بـرغدورف الـشـهـير
لـلـثيـاب في منـتـصف التـسـعيـنات.
وكـتـبت في تـغـريـدة (تـقـدمت بـهذه
الـــشـــكــــوى من اجل كـل الـــنـــســـاء
الـلـواتـي تـعرضـن لـلـمـضـايـقات او
لالعـتـداءات واجبـرن عـلى الـصمت
او تــــعـــرضن لالســــتـــهـــزاء النـــهن
ـكن جتــرأن عـلى الـكالم عــلـنـا. ال 

الي شـــــخـص في هــــــذه الـــــبالد ان
يـكــون فـوق الـقـانـون. وكـان تـرامب
ـاضـي ردا عـلى قــال في حــزيــران ا
هذه االتهـامات (لم التق يـوما بهذه
ـــرأة في حـــيـــاتي) رغـم الـــتــداول ا
بــصــورة يــظــهــر فـيــهــا تــرامب مع
الــيـزابـيث وزوجـهــا. وتـابع تـرامب
(انـهـا تـسـعى لــلـتـسـويق لـكـتـابـهـا
اجلـديـد وهذا االمـر كـاف لـتفـهـموا
نـواياهـا احلقيـقيـة). واستـنادا الى
هـذه االتـهـامـات تقـدمت الـصـحـفـية
( 75عـامـا) بشـكـوى قـدح وذم بحق
تـرامـب وطـالــبـته بــتــعـويــضـات لم
حتـــدد قـــيـــمـــتــهـــا. وجـــاء في نص
شـكوى الـصـحفـية من  27صفـحة)
تـرامب كــان يــدرك ان تـصــريــحـاته
كاذبـة وبعد ان كـذب بشـأن اعتدائه
على السيدة كارول اضاف الى هذه
الكـذبة اكاذيب اخـرى بحجـة سعيه
لــشـــرح االســبــاب الـــتي قــد تــكــون
دفــــعــــتـــهــــا الى اخــــتالق تــــهــــمـــة
االغـتصـاب. ولـتـحقـيق ذلك تـعرض
لــشــرفـهــا ولــكـرامــتــهـا فـي وسـائل
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وتـستـعـيـد الـشـكـوى نقـطـة بـنـقـطة
روايـة الـصـحفـيـة الـتي تـروي كيف
التقت صدفة ترامب في متجر لبيع
الـثياب الـفاخـرة وكيف طـلب مـنها
بــدايـة ان تــسـاعـده في الــبـحث عن
هـديـة لـزوجـته االمـر الـذي فـعـلـته
قـبل ان يـقــول لـهـا ان الـهــديـة لـهـا.
وجاء في الـشكوى ايـضا انه توجه
بـرفـقتـهـا بـناء عـلى طـلـبه الى قسم
البس الــداخـلــيـة ثـم دخل مـعــهـا ا
الى غــرفـــة جتــربــة الــثــيــاب حــيث
قـبـلهـا بـالـقـوة قـبل ان يـغـتـصـبـها.

وتـوضح الــشـكــوى ان الـصــحـفــيـة
انــتــظـرت اكــثــر من عــشــرين عــامـا
ـعلـومـات النهـا كانت لـكشف هـذه ا
تخشى (تدمير حيـاتها ووظيفتها).
كن ان امام جيش احملام الذين 
يحشـده ترامب ضدها. لـكنها اكدت
انـهــا روت احلـادثـة في حـيـنه امـام

اثنت من صديقاتها اكدن ذلك.
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واكدت السفـيرة االمريكيـة السابقة
لـدى اوكـرانـيـا انـهـا شـعـرت بـانـها
مهددة الكتشافها مضمون االتصال
الــهـــاتـــفي بـــ تـــرامب ونـــظـــيــره
االوكـراني في قـلب اجـراءات الـعزل
بـحـق الـرئــيس االمــريــكي بــحـسب
تقرير نشر امس وفي مـرحلة علنية
جــــديـــــدة لــــهــــذا االجــــراء نــــشــــر
وقراطيون في الكونغرس اول الد

شـــهـــادتــــ لـــدبـــلـــومـــاســـيـــ 
االســــتــــمـــــاع الى اقــــوالـــــهم خالل
جــلـــســات مـــغــلـــقــة في اطـــار هــذا
التحقيق: شهادة الـسفيرة السابقة
لــدى كـيــيف مــاري يــوفـانــوفــيـتش
ومــايـكل اكــيــنـلي مــســتـشــار وزيـر
اخلــارجــيــة مــايك بــومــبــيــو حــتى
استقالته مطلع تشرين االول. وقال
قراطيون الثالثة للجان القادة الد
مــــجــــلـس الــــنــــواب الــــتي جتــــري
الـتـحـقـيق (مـع كل جـلـسـة اسـتـماع
نحـصل على معـلومات اضـافية عن
محاوالت الرئيس استغالل السلطة
لصـاحله). واضافـوا ان الشـهادت
(تــثـبـتــان ايـضــا فـســاد الـســيـاسـة
اخلارجية االمـريكية الـتي تستخدم
ـوازية فـتاة سـريـة من االتصـاالت ا
ــصـالح الــرئـيس بـهـدف الــتـرويج 
الـشـخــصـيـة والـسـيــاسـيـة والـقـلق

الـــكـــبـــيـــر الـــذي ســـبـــبه ذلك عـــلى
مــــؤســـســــاتــــنــــا). وفي احملــــادثـــة
ـيـر الـهــاتـفـيـة مـع نـظـيـره فــولـود
زيـليـنـسكي فـي تمـوز انتـقـد ترامب

الـــدبــلـــومــاســـيــة فـي حــ كــان 
اسـتــدعــاؤهـا الى واشــنــطن. وقـال
(ســتـــواجه امــورا).ونــشـــر الــبــيت
االبـيض تـقـريـرا عن هـذه احملـادثة.
ــانـــيــون وســأل احملـــقـــقــون الـــبـــر
يوفـانوفـيتش في  11تشرين االول
عن رد فـــعـــلــهـــا عـــنـــد قـــراءة هــذه
الـعـبـارة. واجـابت (لم افـهم مـا كان
يـقـصـد بـذلك. كــنت قـلـقـة جـدا ومـا
زلت). وسـألوهـا )هل شـعـرتي بانك
مـهـددة?) فـأجـابت نعـم. وخالل هذا
االتـصــال طــلب تـرامب مـن نـظــيـره
االوكـــرانـي الـــتــــحــــقـــيـق في احـــد
قـراطيـ جو بادين. خصـومه الد
قراطيون وفي  24ايلول اطلق الد
حتــقـيـقـا في مـجـلس الـنـواب حـيث
يتـمـتـعـون بـغالـبـيـة لـبـدء اجراءات
عـزل تـرامب مـقـتـنـعـ بـان لـديـهم
دليال عـلى استغالل الـفوذ. واخذت
العمـلية مـنحى اخر في  31تشرين
ـوافـقـة عـلى قـرار يـجـيز االول مع ا
جــلــســات اســتــمــاع عــلــنــيــة وفي
شهادته في  16ايلول قال مـاكينلي
انـه اسـتـقـال جـزئـيـا النه اعـتـبـر ان
وزارة اخلــارجــيـة لم تــدافع بــشـكل
صـــحــيح عن ســـفــيــرتـــهــا في هــذا

لف. ا
ـقــراطـيــون الـثالثـاء  ويـنــوي الـد
ـوفد نـشـر شهـادات كـورت فـولكـر ا
اخلـــاص االمـــريـــكـي الـــســـابق الى
اوكـرانــا والـسـفــيـر االمــريـكي لـدى
االحتـــــــــــــــاد االوربـي غـــــــــــــــوردون

سوندالند.    
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{ طـــــــهـــــــران (أ ف ب) - اوقـــــــفت
السلطات اإليرانية  40شخصا في
مــديــنـة يــزد فـي وسط الــبالد بــعـد
صـــــدامـــــات مع الـــــشـــــرطـــــة خالل
تـــظــاهــرات احـــتــجــاجـــا عــلى رفع
اســعــار الـــبــنــزين عــلى مــا ذكــرت
وكـالـة إســنـا شـبه الــرسـمـيـة امس

رونالد ترامب
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