
اربيل

Ê«œdÐ q Uý

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

ÎUŠU²H½≈ d¦ √ WOF¹dAð  UÐU ²½≈ v ≈ dOA¹ w½«d¹≈ ‰ËR
Ê«dNÞ l  WC¹UILK  fJ² ½≈ WO ¬ v ≈ WOÐ—Ë√ ‰Ëœ XÝ ÂULC½SÐ VÒŠdð r «uŽ

ــنــطــقــة نــفــســهــا االرهــاب" في ا
رصـدوا ثالثة فـلسطـينـي يـلقون
قنابل حـارقة على آلية اسـرائيلية
كـــــــانـت تـــــــســــــــلك طــــــــريـــــــقـــــــا
مــــجـــاورة.واضــــاف ان اجلـــنـــود
اطــلـقـوا الــنـار واصــابـوا احـدهم
واعــــتـــقــــلــــوا االثـــنــــ اآلخـــرين
السـتجـوابـهـمـا من دون تـفـاصيل
اضــافــيــة.وقــالت وزارة الــصــحـة
الفلسـطينية في بـيان انها ابلغت

{ اخلـــــلـــــيـل (أ ف ب) - قـــــتل
فــلــســطــيـــني بــنــيــران جــنــود
اسـرائـيـلــيـ خالل مـواجـهـات
فـي قريـة بـيت اوال قـرب مـديـنة
اخلـلــيل في الـضــفـة الــغـربــيـة
احملــتـلـة وفق مـا افـادت وزارة
الـصحـة الفـلسـطينـية امس.من
جهته قال اجليش االسرائيلي
في بيان إن جنودا اسرائيلي
كـافحة كـانوا يـنفـذون "عمـليـة 
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{ طــهـران (أ ف ب) - قــال مـسـؤول
إيـراني كـبـيـر في مـقـابـلـة مـع وكـالة
فرانس بـرس إن السلـطات قـد تكون
أكــثــر انــفــتــاحــا من الــســابق عــلى
وافـقة عـلى مرشحـ لالنتـخابات ا
ـرتقـبة في شـباط .وقال انـية ا البـر
ــتــحــدث بــاسـم مــجــلس صــيــانــة ا
الـدسـتـور عـبـاس عـلي كـدخدائي "ال
ــــنـــأى عن نــــعـــتـــبــــر أنـــفــــســـنـــا 
االنـــتــقـــادات. قـــد نــقـــبل أيـــضــاً أن
ـكن أن تـكـون ارتُـكـبت في أخـطـاء 
ـاضي".وأضـاف "لكن لالنـتـخـابات ا
ـقـبـلة نـحـاول تـقـليل الـتـشـريـعيـة ا
أخــــطــــائـــــنــــا واحــــتــــرام حــــقــــوق

." رشح ا
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 وتـــأتـي تـــصـــريـــحـــات كـــدخـــدائي
لـفـرانـس بـرس في وقت يـبـدأ األحـد
ــرشـحــ لالنــتـخــابـات تـســجــيل ا

رتقبة في  21شباط . انية ا البر
ومـجــلس صــيـانــة الــدسـتــور الـذي
تشددون يهيمن عـليه احملافـظون ا
ـســؤولـة عن تــنـظـيم هـو الــهـيـئــة ا
ومــراقـــبــة االنــتــخـــابــات في إيــران
.وقال ـرشحـ ومنـهـا التـدقيق في ا
كـدخــدائي "إذا تـمـســكـنــا بـتــطـبـيق
الـقـانون سـنـتمـكن من إرضـاء أكـبر
".وكــان ــرشـــحـــ ـــكن مـن ا عــدد 
مـجـلس صـيـانـة الـدسـتـور قد واجه
ــاضي اتـهــامـات وخــصـوصـا في ا

حـــــــــــــيـث الــــــــــــعـــــــــــــديــــــــــــد مـن
ستـوطنات.ويـقيم اكثر من 600 ا
الف اسـرائـيــلي في مـسـتـوطـنـات
في الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس
.واورد الـقرار الـشـرقيـة احملتـلـت
 2334الــصـادر عن مــجـلس االمن
الــــدولـي الــــعــــام  2016ان هــــذه
سـتـوطـنـات "ال اساس قـانـونـيا ا
لـهــا" وتـشــكل "انـتــهـاكــا صـارخـا

للقانون الدولي".

بان "فـلـسطـيـنيـا قـتل (...) بعـدما
اطلقت قوات االحـتالل النار عليه
في بـــيت اوال جــنـــوب اخلـــلــيل"
ة الفـتة الى ان اسـمه بدوي مـسا
وعــمـره  18عــامـا.وجتــاور قــريـة
بيـت اوال الفلسـطينـية مسـتوطنة
نـــــيـــــغــــوهـــــوت جــــنـــــوب غــــرب
اخلـــلــيل.وتـــقع مــواجـــهــات بــ
الــــفـــلــــســـطـــيــــنـــيــــ واجلـــيش
االسـرائـيـلي في الـضـفـة احملـتـلـة

ـــــنع مـن جــــانـب اإلصالحـــــيـــــ 
مــرشـحــ من خــوض االنـتــخـابـات
ألســـبــاب ســـيــاســيـــة أكــثــر مـــنــهــا
ـعــتـدل دسـتــوريـة.وكــان الـرئــيس ا
حـــسن روحــــاني دعـــا فـي تـــشـــرين
الثاني اجملـلس إلى تطبـيق القانون
بشكل صـارم على ضوء االنـتخابات
انـية ـرتقـبـة.في االنتـخـابات الـبـر ا
السابـقة في إيـران في شباط 2016
أجــاز مــجــلـس صــيــانــة الــدســتــور
ترشح  6229 شـخصـا بـيـنهم 586
امرأة للتنافس على  290 مقعد --
ــئـة من أي أكـثــر بـقــلـيل من  51 بـا
األشــــــــخـــــــاص الـــــــذيـن قـــــــدمـــــــوا
ــقــابــلــة قـال تــرشــيــحــاتــهم.وفي ا
كـــــدخــــــدائي إن عــــــددا أكـــــبــــــر من
ـوافـقـة عـلـيهم من ـرشـحـ تتم ا ا
شـأنه أن يؤدي إلى "نـسـبة مـشـاركة
أعــــــلى". الـى ذلك رحّــــــبت بــــــاريس
ولندن وبرل السبت بانضمام ست
دول أوروبـــيــــة جـــديـــدة إلـى آلـــيـــة
"إنسـتكس" للـمقايـضة التـجارية مع
إيــران الــتي أنــشــئت مــطــلع الــعـام
 2019 لـاللـتــفـاف عــلى الــعـقــوبـات
األمــيــركـــيــة بـــتــجّـــنب اســتـــعــمــال
الـــدوالر.وجــاء في بـــيـــان مــشـــتــرك
ـانـيـا لــلـدول الـثـالث أن "فـرنـســا وأ
ـتحـدة بصفـتها مـؤسسة مـلكة ا وا
ومــسـاهــمـة في +إنــسـتــكس+ (آلـيـة
دعم الـتــبــادالت الــتـجــاريــة) تـرحّب

بـحـرارة بـقــرار حـكـومـات بــلـجـيـكـا
ـــارك وفـــنـــلـــنـــدا والـــنـــروج والـــد
وهـولـنـدا والـسـويـد االنـضـمـام إلى
+إنــــــســـــــكــــــتس+ بــــــصــــــفــــــة دول
مـــســاهـــمــة".ويــفـــتــرض أن تـــعــمل
"إنـسـكتس" ومـقـرهـا باريس كـغـرفة
مـقـاصـة تتـيح إليـران مـواصـلـة بيع
الـنــفط مـقـابـل اسـتـيــراد مـنــتـجـات
أخـــــرى أو خــــــدمـــــات ضــــــروريـــــة
القـتـصـادهـا. لـكن اآللـيـة لم جترِ أي

عملية حتى اآلن.
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وكـــانت واشـــنـــطن قـــد انـــســحـــبت
أحـاديــا في عـام  2018من االتـفـاق
ـبـرم بـ طـهـران والدول الـنـووي ا
الــكــبـرى وأعــادت فــرض عـقــوبـات
قــاسـيـة عـلى اقـتـصـاد اجلـمـهـوريـة
اإلسالمـيـة.وأكـدت الـدول الثالث أن
قـايضة موجة االنـضمام إلى آلـية ا
التجارية "تعزز +إنستكس+ وتشكل
دلــــيال عــــلى جــــهـــود األوروبــــيـــ
شروع لتسـهيل التـبادل التـجاري ا
بـ أوروبا وإيـران وتسـلّط الـضوء
ـسـتـمـر" بـاالتـفـاق عـلى تـمـسّـكـنــا ا
ــبــرم مع إيــران في عــام الـــنــووي ا
.2015وأكّـــــــدت أن عـــــــلـى "إيــــــران
الـــــعـــــودة فـــــورا لـاللـــــتـــــزام بـــــكل
تــعــهّــداتــهــا" في االتــفــاق الــنـووي
وبـــخـــاصــــة تـــوقــــيف تـــخــــصـــيب

اليورانيوم بنسب محظورة.
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تحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي  ا
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ديـنـة الـفاضـلـة هي ضرب مـن التـالـيف و الفـلـسـفات يـتـخيل فـيـها يـوتيـوبـا أو ا
الـكـاتـب احلـيـاة في مـديــنـة مـثـالــيـة ال وجـود لـهــا وهي من األحالم الـتي راودت
الفيـلسوف "افالطـون" وتمنى حتـقيقـها  حيث حاول تـاسيس مديـنة مخـتلفة عن
ستـوي احلضاري والـسكاني  ظـهر العـمراني فقط بل فـي ا كل مدنـنا ليس بـا
واطن ارقي و أكـمل اخلدمات  مـدينـة تتحـقق فيـها الرفـاهية مدينـة يجـد فيهـا ا
بالـتعـاون ب كافـة سكـانهـا أي أن تتـكامل وظـائفـهم معـاً في وحدةٍ واحدة . ان
احللمَ بـتاسـس مديـنة مثـالية او مجـمع مثالي لـم يظل مرهون بـأفـار افالطون بل
سلم و حتـديداً الفارابي الذي قام بتأليفِ كتاب انتـشر ب الفالسفة العرب ا
ثالي  باديء تشيرُ الى اجملتمعِ ا ثالية حيث طرحَ مجموعة من ا ـدينةِ ا حول ا
ـلكـية الـعامة وال ثالـية .. مـجتـمع يقـومُ على اساسِ ا ـثل ا مجتـمع تنـتشـرُ فيه ا
ا لـكـيـة اخلـاصة . ولـم يتـوقفْ هـذا احلـلم الـذي طـا يـوجـد شيء ضـمن نـطـاق ا
عماري فيما بعد فقد ظهرتْ مجموعة أُخرى من راود العديد من الفالسفة و ا
ثـالية  و بـعد ذلك ظهرت ديـنة ا الفالسـفةِ الذين إهتـموا أيضـاً بتاسـيسِ هذه ا

عماري مجموعة من ا
ــعـمـاري ـديــنـة و أخـرهم ا ــا حـاولـوا بــشـتى الـطــرق من بـنــاءِ تـلك ا الــذي لـطـا
لـيـكوربـوزـه ولـكن لم يـنـجحْ احـد مـنهم فـي تعـمـيم تـلك األفـكار عـلى اجملـتـمـعات
ـثالـية لن تـكنْ يوماً ديـنة ا اإلنسانـية . لـقد أخـطأ الـكثـيرون ح ظـنوا إن تـلك ا
ت للواقعِ و احلقيقةِ بشيءٍ لذلك على ارضِ الواقع فوصفوها باخليالِ الذي ال 
سـمـت يـوتــوبا و لـكن مـاذا عن يـوتـيـوبـا الـتـحـريـر ?! ساحـة الـتـحـريـر أو مـديـنة
ثالية او دينـة ا سمـيات تُشيـرُ الى تلكَ ا التحـرير أو يوتيـوبا التحـرير كل هذهِ ا
ـثـالي الـذي أسـسه أبـناء الـرافـدين عـلى ارضِ الـرافـدين بـعـد ثـورتهم اجملـتـمع ا
عـلى الـظـلم و الـفـسـاد والـتي عـجـزتْ مـجـتـمـعاتُ الـعـالـمِ عنْ حتـقـيـقهِ مُـنـذ عـهد

أفالطون .
ساحـةُ التحرير هي إحدى الساحاتِ الرئيـسية في وسط مركز مدينة بغداد كان
لـهـذهِ السـاحـة دور مهم في بـعضِ الـثوراتِ واالنـتـفاضـاتِ الـتي شهـدتْـها بـغداد
وسُمـيت بالـتحـرير    نـسبـة الى التـحرر من االحـتالل واالستـعمار األجـنبي ولم
يقفْ األمـرُ عندَ هـذا احلدِ فبـعد االعـتصامـات التي شـهدتهـا السـاحة منـذ بدايةِ
تـشـرين وال زالتْ مـستـمـرة حتـولتْ من سـاحـةٍ لالعتـصـامـاِت الى مـديـنةٍ مـثـالـية
ـباديء الـتي نـادى بـها الـفالسـفة مـنـذ زمن أفالطـون  حيثُ حتـقـقت فـيهـا كل ا

عتصمون شوارعَها فحولوها الى مدينةٍ يلبونَ فيها إحتياجاتهُم زينَ ا
بأنفـسِهم  مدينة مثالية تتحـققُ فيها أرقى و أكملُ اخلدمات وبأسلوبٍ حضاري

ثل الفاضلة . وبعيداً عن سوءِ التعامل حيثُ تسودها القيم وا
بـعــد كل تـلك احملـاوالت لـلــفالسـفـةِ بـتــحـقـيقُ ذلك احلـلم بــإقـامـةِ مـديـنــة مـثـالـيـة
أسـاسـها االنـسان نـفسه  مـدينـة حتملُ مـعـان سامـية في الـتضـحيـةِ و التـعاون

واإليثار التي جتسدتْ في ساحةِ التحرير وبأرقي صورها .
ـثالية  ساحةُ الـتحريـر اليوم جـعلتْ اخليـالُ واقعاً  فأصـبحَتْ مديـنةُ أفالطون ا

أو يوتيوبا الفالسفة .
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عـنى غـير مـكتـمل اول مرة في أزمـنة يـصعب حـضـورها حـظر ( الـتكـتك ) 
لـيـصـبح فـيـمـا بـعـد مـثل الـسـحــر الـذي يـجـعل الـتـراب ذهـبـا انه شئ يـفـتـنه
ا يوصله الى مسامع الفاسدين الذين يغمطون حق اجملهول ولال مكتشف 

الشعب بأستخفاف
سـائقي التـكتك سرحـوا أنفسـهم من قيودهـا ليتوجـهوا الى الفـاسدين الذين
ا حـمـلت من ذنـوب لـكن األرض سـتـنـطـبق عـلـيهـم عاجال أم نـائت قـلـوبـهم 
ـقـصد آجال فـهم الـذين عـجب الـعـالم من شـدة جـرأتـهم عـلى الـله بـالـنـيـة وا
يـقول التكتك نحن وأولئك ضدان اليـجتمعان لقد احـسن التكتك الظن بنفسه
لـيرى من دون ريب اشباح القتلى وسمع صراخ الثكلى شئ مستحيل يفعله
وت وما ـيت ألمواله بعد ا الـتكتك اآلن ليفـهم الفاسدين معـنى ان يستخدم ا
ـتظاهـرين تقريب يـصحبه من اسف اليـصلح مـفتاحـا لفـراجة الكـروب كأن ا
بـ اسراب الـتـكتك في احـسن تـقريـب مثل رحـلـة ظاهـرهـا احليـاة وبـاطنـها
ـوت يقول الـتكـتك : انه سعي وعـمل وبيـانات احتـجاجـية مـوجهة الى رأس ا
الـفساد فمن صلح رأسه صلح جسده فأنا سيـد األرض بساكنيها ومبانيها
( الـسـنك واالحـرار والـوثـبة والـطـيـران والـسـعـدون والـتـحـريـر ) أنهـم الوجه
ـكـاني احملـتج الذي أنـطـلق عـلى حـ غـرة تـلبـيـة لـتـوسـعاته اآلخـر للـنـظـام ا
كـان يـقـول التـكـتك : انـا اقلب األحـتجـاجـيـة وعلـى إثر ذلك اكـتـظت فـوارغ ا
األفق بـعيـون مـتـمرسـة ومـحـتجـة وأن الـواني الـزاهـية شـبـيـهة بـتـجـميل وجه
ثل أمـرأة ومرادفا حملادثـة األشياء احملتـجة وتقويـلها ذلك األحتـجاج الذي 

عالم األشياء الناطقة
رء ان ال يـجـد في ابواق ـستـحـيل عـلى ا نـستـطـيع ان نـخمن انه يـكـاد من ا
الـتـكـتك وصـيـحـاته مـشـاعـرا يـتـشــاطـرهـا اجلـمـيع ذلك ان مـايـقـوله الـتـكـتك
نازل لقـد اصبحت سيـارة ( اجلكسارة التـفترق فيه احلـاالت والتتفاوت بـه ا
يـزان قسط وهي خجـلة من فـخامتـها ذلك يـحدث ح ) تـنظر الى الـتكـتك 
عتاد لتصبح أعجوبة من اعاجيب الدنيا تخرج مقادير احلياة من اجملرى ا
حـول التكتك ثمة تدافع لألمكنة واألشياء يلفها الصمت الناطق بغير لفظ كل
ـتــعـاقب الـوقـوع ـكــان الـواحـد وا ذلك مـنـوط بـعــطـاء الـتـكــتك عـبـر مــعـاني ا
الأنـفصال ب التـكتك وأمكنـته ابدا الذي يصـتدم بالرصـال ويجعله جزء من
نـايا هـنا تـعرض بـصورة حـية انـها احتـفـاليـة كبـرى مضـمخـة بالـشهـادة فـا
لـيست وهـمـا يـخضع لـبـرهـان انهـا الـعطـاء الـفـوري للـمـواجـهة حـيث حتـتدم
األرادة لـتـمـتـلك روحـا إخــرى تـوقظ احـسـاسـا مـتـخــفـيـا جتـاه الـظـالم الـذي
يـضــمــر أمـرا اليــبــديه في لــعـبــة األقــنـعــة فــكل ومــضـة من
ـشهـد احملتج مـصابـيح الـتكـتك يضـاء وجه من اوجه ا
حـيث تـهـتز الـثـوابت لـتـتـحـول الى جغـرافـيـا األخـتـيار
احلـر تـوسـيـعـا ألشـيـاء حتسـن النـطق بـال لفـظ وآفاق

تظل مفتوحة على األفتراضات الكبرى

البصرة
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{ لـنــدن (أ ف ب) - تــعــهّــد رئـيس
الــــوزراء الــــبــــريــــطـــــاني بــــوريس
جـــونـــســـون امس إعـــادة الـــنـــظـــر
بآليات تنفيذ األحكام القضائية في
الــبالد بــعـــدمــا طــعن مــدان ســابق
باإلرهاب خرج من السجن بإطالق
ســراح مــشــروط شــخـصــ حــتى
وت وجرح ثالثة عند جسر لندن ا
في اعــتـداء تــبـنــاه تـنــظـيم الــدولـة
اإلسـالمـــــــيــــــة.وشـــــــارك عـــــــدد من
األشــخــاص كــانــوا مــوجــودين في
ــكـــان في مــنع عـــثــمــان خــان من ا
اسـتهـداف عدد أكـبر من الـضحـايا
قــبل أن تــرديه الــشــرطــة.وأظــهـرت
تسجـيالت مصوّرة الـتقطـها شهود
عــيـــان وانــتـــشــرت عـــلى تــويـــتــر
مـجمـوعة من األشـخـاص يحـاولون
السيطـرة على خان البالغ  28عاما
في الـشـارع بـعدمـا بـدأ هـجومه في
بنى التاريخي مركز فيشمونغرز ا
فـي اجلـانب الــشـمــالي من اجلــسـر

في وسط العاصمة البريطانية.
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وكان خـان قـد خرج من الـسجن في
كــانـون األول 2018بــإطالق سـراح
مـــشـــروط بــــعـــدمـــا قــــضى نـــصف
عـقـوبـته الـبـالـغـة  16عـامـا إلدانـته
بـــاإلرهــاب وكـــان يــرتـــدي حــزامــا
نـاسـفـا مـزيـفا.وأكـد احملـقـقـون عدم
مالحــقـة أي مــشــتــبه به آخــر عـلى
ارتــبـاط بــاحلـادث.وتــبـنـى تـنــظـيم
الــدولــة اإلسالمــيــة االعــتــداء عــبـر
بيان لوكـالة أعماق الـتابعة له على

تـطـبـيق تـلـغرام جـاء فـيه أن "مـنـفذ
هـــجـــوم لـــنــدن أمـس من مـــقــاتـــلي
الـدولـة اإلسالمـيـة ونــفّـذ الـهـجـوم
استجـابة لنداءات اسـتهداف رعايا
دول التحـالف".ويأتي االعـتداء بعد
ســــنــــتـــ مـن صـــدم مــــتـــطــــرفـــ
إسالمـيــ مــارة عـلى جــسـر لــنـدن
ومهـاجمـتهم بـالسكـاك أشـخاصا
بــشــكل عـــشــوائي في ســوق بــورو
الـــقــــريب.وقـــتـل في ذاك االعـــتـــداء
ثمانية أشخاص وجرح  48آخرون
ـهـاجـمـ قــبل أن تـردي الـشـرطـة ا
الذين كـانوا يرتـدون أحزمة نـاسفة
مــزيـفــة.وأجــرت الــشـرطــة الــسـبت
عـمــلـيــتي تـفــتـيش فـي سـتـوك أون
تــــرنت حــــيـث يــــقــــيم خــــان وفي
سـتافـورد في وسط إنـكلـتـرا.ويأتي
االعــــتـــــداء األخــــيـــــر قــــبـل أقل من
أســـــبـــــوعــــ مـن مــــوعـــــد إجــــراء
االنـتـخابـات الـعامـة في بـريطـانـيا
وقـد دفع الـســيـاسـيـ إلـى تـعـلـيق
حمالتـهم االنتـخابـية.وفي تـصريح
مـن مـوقع االعـتـداء قــال جـونـسـون
ـنـطـقي بـالـنـسـبـة الـيـنا "من غـيـر ا
كمـجتـمع أن نخـرج مدانـ بجرائم
إرهــاب من الـسـجـن بـإطالق سـراح
مـــشــروط (قــبـل ان يــقــضـــوا كــامل
عـقـوبـتـهم)".وقــال جـونـسـون الـذي
تـــرأس في تـــمـــوز/يـــولـــيـــو حــزب
احملــــــافــــــظـــــــ "عــــــلى الــــــنــــــاس
) أن يسـددوا الغـرامات (احملـكومـ
وأن يــقـضـوا فـتــرات احلـبس الـتي
حـكم عـلــيـهم بـهــا" مـشـيـرا إلى أن

حـزبه يدعـو إلى التـشدد في تـنفـيذ
آليات األحـكام القضائـية.من جهته
اعــــتـــبـــر رئــــيس حـــزب الــــعـــمـــال
ي كوربن أن هـناك إخـفاقات جيـر
في مــعــاجلــة قـضــيــة خــان تــطـرح
تـساؤالت مـلحّـة حـول مدى فـاعلـية
شروط عمل هيئـة إطالق السراح ا
والنـظام الـقضائي.وأضـاف "علـينا
أن جنـري حتقـقـا شـامال حول أداء
الــــــقـــــــضــــــاء اجلـــــــنـــــــائي بـــــــكل

جـوانـبه".وبـعـد سـاعـات قـلـيـلـة من
كـالم جـونـسـون كــشـفت هـويـة أول
ضــحـيــة في االعـتــداء ويـدعى جـاك
ميريت وهو منسّق محاضرات في
ــة في جــامــعـة مــعــهـد عــلم اجلــر
كــــامــــبــــريـــدج بــــحــــسب وســــائل
عالم.وكان خان يشـارك اجلمعة في
محاضرة نظـمتها جامـعة كمبريدج
في "فيـشمـونغـرز هول" حـول إعادة
تـــأهــيـل الــســجـــنــاء حتـت عــنــوان

"التعلم معا" وهي جزء من مشروع
ة ـي في مـعهـد علـم اجلر ألكاد
في جامعـة كامبريـدج.وبعدما خرج
ركـز حيث قـام بعـملـيات خـان من ا
ـواجـهـة إلـى خارج طـعن انـتـقـلت ا
ـــبـــنى حـــيث شـــوهــد أشـــخــاص ا

يحاولون السيطرة عليه.
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وتـفـيــد تـقـاريـر بـأن مــدانـا بـالـقـتل
مـطـلـقا سـراحه وعـددا من مـرتـكبي
اخملــالــفـــات كــانــوا في احملــاضــرة
وشـــــــاركــــــــوا فـي مـــــــحـــــــاصـــــــرة
ـرشــد الـســيـاحي ـعــتـدي.وقــال ا ا
ســتــيــفي هــورست الــذي خــرج من
سـيـارته وهـرع إلى مـوقع احلـادث
لـهـيئـة اإلذاعة الـبـريطـانـية (بي بي
سي) "كـان اجلـميع فـوقه يـحـاولون
تـثـبــيـته عـلى األرض".وتـابع "رأيت
أن الـــســـكـــ ال تـــزال في يـــده لــذا
ركـــــلـــــته عـــــلى رأسه".وشـــــارك في
عتدي عنصر في شرطة محاصرة ا
ــرور شــوهــد الحــقــا يــبــتـعــد من ا
.وقــــالت ــــوقـع وفي يــــده ســــكـــ ا
مـفـوضة شـرطـة لـندن كـرسـيدا ديك
خالل تـــفـــقــــدهـــا مـــوقع االعـــتـــداء
"شـــــهـــــدنـــــا في آن أســـــوأ مـــــا في
اإلنـسـان وأفــضل مـا في الــبـشـريـة
وفي لـــــنـــــدن".وكـــــان خـــــان وهــــو
بــريـطــاني قــد أدخل الــســجن عـام
 2012مع ثمانيـة آخرين في قضية
مـرتـبطـة بتـنـظيم إرهـابي مـستـلهم
من تـنـظيـم القـاعـدة تـآمـر لـتـفـجـير
أهداف بـينـها بـورصة لـندن وحكم

علـيه باحلـبس ثمـاني سنـوات على
األقل.ودين خان بالسـعي للمشاركة
فـي "تـــــدريــــبـــــات إرهـــــابــــيـــــة" في
بـاكـستـان.لـكن مـحكـمـة االستـئـناف
نـقــضت احلـكم في نــيـســان/أبـريل
وأصـدرت حـكــمـا جـديــدا بـاحلـبس
 21ســنــة هي  16ســنــة حــبس و5
ســـــــــــــنــــــــــــــوات إطـالق ســـــــــــــراح
مــشــروط.وعــادة يـتـم إطالق سـراح
السـجناء بـعد انـقضاء نـصف فترة
ـنــزلـة بـهـم وقـد تـكـون الـعــقـوبـة ا
احــــتــــســـــبت فــــتــــرة الـــــتــــوقــــيف
االحــــــتـــــيــــــاطي الــــــتـي ســـــبــــــقت
احملــاكـــمـــة.وقـــالت هـــيـــئـــة إطالق
ـشــروط إن ال عالقـة لـهـا الــسـراح ا
باإلفـراج عنه الذي يـبدو أنه حصل
بشكل تلقـائي وفق القانون.وأفادت
ـز" بـأن خـان كـان صــحـيـفـة "ذا تـا
يــــرتـــدي خالل االعــــتـــداء الـــطـــوق
اإللـــكـــتــرونـي اخملــصص لـــتـــعــقّب
مرتـكبي اخملـالفـات.وأكد جـونسون
إعـادة النـظر بـشـكل طار بـقضـايا
مــدانـ بــاإلرهـاب أطـلـق سـراحـهم
قــــــــبـل أن يـــــــــقــــــــضـــــــــوا كـــــــــامل
عـقـوبـتـهم.وتـابع "هنـاك عـمل كـبـير
نــقــوم به حـالــيــا لـضــمــان حـمــايـة
ــلـكــة إلـيــزابـيث الـشــعب".وأكـدت ا
الثانيـة أنها وزوجها األمـير فيليب
يشعـران بحزن كبـير جراء االعتداء
ويـعــربـان عن "خـالص الـشـكـر" إلى
"األفــراد الـشـجـعــان الـذين عـرّضـوا
سـاعـدة اآلخرين حـيـاتـهم للـخـطـر 

وحمايتهم".
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{ هــــــونـغ كــــــونـغ (أ ف ب) - دُعي
وقراطية ؤيدون للد تظاهرون ا ا
امس األحـــد لــلـــنـــزول إلى شــوارع
هونغ كـونغ بعد فـترة تهـدئة نادرة
خالل ســـــتــــة أشــــهـــــر من حــــركــــة
احــتـــجــاج ســيــاســيــة.ويــأتي يــوم
التـعبئـة بعد أسـبوع من انتـخابات
ـؤيد عـسـكر ا مـحـليـة حـقق فيـهـا ا
ــوقـراطـيـة فــوزاً سـاحـقـاً. وال لـلـد

تـزال بــكـ والـســلـطـة الــتـنـفــيـذيـة
احملـلـيـة تـرفـضـان تـقـد أي تـنازل
جـديــد.وســمـحت الــشــرطـة بــثالثـة
جتمعات األحد عبر إصدار "رسالة
ـشـارك إلى ـانعـة" داعـيةً ا عـدم 
ـتظـاهرون .ودُعي ا الـبـقاء سـلمـيـ
لـالنـضـمــام إلى مـســيـرة في اجتـاه
الـقنـصـليـة األميـركـية بـهدف تـقد
الشكر لواشنطن على دعمها حلركة

االحـــتــجــاج.ومـــســاءً ســيـــتــجــمع
احملتجون لـتذكير بكـ والسلطات
طـالـبهم اخلـمـسة من الـصـينـيـة 
بينها إجراء انتـخابات عامة فعلية
وفـــتح حتـــقـــيق مـــســـتـــقل فـي مــا
يعـتبـرونه عنـفاً مـن جانب الـشرطة
في تـعامـلـها مـعـهم.وصبـاح األحد
شارك أطـفال ومسـنّون في تـظاهرة
سـلـمـيـة جـرت من دون حـصـول أي

حــادث.ولــيل الــســبت األحــد قــطع
متظاهرون طرقاً في حيّ مونغ كوغ
الشعبي واستـخدمت الشرطة ثالث
سـيل لـلدمـوع للـمرة مـرات الغـاز ا
األولى مـــنـــذ االنـــتـــخـــابـــات الـــتي
أجـــــــــــريـت فـي  24تــــــــــــشـــــــــــريـن
الـثاني/نـوفمـبر. ومـنذ بـدء احلركة
االحـتـجـاجـية في حـزيـران/يـونـيو
 استخدام أكثر من  12ألف قنبلة
مــــســــيــــلــــة لــــلــــدمــــوع بــــحــــسب
الــشــرطــة.واألحــد انــتــشــر شــريط
فـيــديـو عــلى االنـتــرنت يـظــهـر فـيه
متظاهـر يعتدي بـشكل وحشي على
رجـل يـــحــــاول إزالـــة حــــاجـــز.وفي
علّق من صوّر يـسخـر ا الشـريط ا
الــرجل الـــضــحــيـــة الــذي يــتـــعــثّــر
ويـســقط بـعـد أن تــعـرض لــلـضـرب
عــلى رأسه بــغـرض ثــقــيل. وسـالت
الدمـاء من جرحه.وقـال قائـد شرطة
هونغ كـونغ كريس تانغ بـينغ-كونغ
األحــــد فـي حــــديـث إذاعي إن هــــذا
االعــتـداء حـصل مـســاء الـسـبت في
مـونغ كـوغ. وأكـد تـانغ أن "ذلك كـان
ـكـن أن يـقـتـله".وأشـار مـصـدر في
الـــــشـــــرطـــــة إلـى فـــــتـح حتـــــقـــــيق
بـــالـــقــضـــيـــة.ولم تُـــعـــرف احلـــالــة
الـصـحـية لـلـجـريح. وقـالت مـصادر
ــسـتـشـفى إن ثالثـة أشـخـاص في ا

ستشفى مساء السبت نُقلوا إلى ا
بــعـــد إصـــابــتـــهم بـــجــروح أثـــنــاء
تــظــاهــرات. وقــد خــرج أحــدهم وال
يـــزال االثــــنـــان اآلخــــران في وضع
مستـقرّ.وبدأت حركـة االحتجاج في
حزيران جراء رفض مـشروع قانون
يـنصّ عــلى تـسـلــيم مـطــلـوبـ إلى
ّ تـعـلـيـقه بـعـد الـصـ الـقـاريـة. و
ذلك غير أن االحتجاجات لم تتوقف
بل رُفع سـقف مــطـالـبـهــا إلى مـزيـد
ـــوقــراطــيـــة ومــحـــاســبــة من الــد
الـشـرطة لـتنـدلع مـواجهـات عـنيـفة
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الى ذلك اتّـــهــمـت الــصــ الـــســبت
فوضة العليا حلقوق االنسان في ا
ـــتــحــدة مــيــشــيـل بــاشــلــيه األ ا
بـالــتـدخل في شـؤون الـبالد بـعـدمـا
دعت إلى فتح حتقـيق في استخدام
ـفــرطـة في هـونغ الـشـرطـة الــقـوة ا
كـونغ.وقـالت الـبعـثـة الـصيـنـية إلى
ـــتــحـــدة في جـــنـــيف إن مــا األ ا
كتـبتـه باشلـيه في صـحيـفة "ساوث
تـــشــايــنـــا مــورنــيــنـغ بــوست" كــان
"مـغـلـوطـا" و"يـنـتـهك أهـداف شـرعة
ـتـحدة ومـبـادئـهـا".وجاء في األ ا
بـيــان لـلـبـعــثـة الـصـيــنـيـة أن مـقـال
بـاشـلـيه يـحـتوي عـلى "تـصـريـحات

غير الئقة حول األوضاع في منطقة
هونغ كـونغ اإلدارية اخلـاصة... (و)
يــشــكل تـــدخال في شــؤون الــصــ
الـداخلـيـة".وتابع الـبـيان أن الـص
"قدّمت احتجـاجا شديدا" لدى األ
ـتحـدة في جنـيف.وفي مـقال نُـشر ا
السـبت دعت باشـليـه السلـطات في
هـــونغ كـــونغ إلى إجـــراء "حتـــقــيق
قـضـائي فــعـلي ومـسـتــقل ومـحـايـد
حول تـقارير عن اسـتخدام الـشرطة
ـفرطـة".وتشـهد هـونغ كونغ لـلقوة ا
احـتــجــاجـات عــلى خـلــفـيــة غـضب
ـا يعتـبره سـكانهـا تقويض عارم 
ـديـنـة التي الـصـ لـلـحـريـات في ا
تـتـمـتـع بـحـكم شــبه ذاتي.وشـهـدت
الـتـحركـات صـدامات وأعـمـال عنف
بـ قـوات األمن واحملـتـجـ الـذين
ـــحـــاســـبـــة الـــشـــرطــة طـــالـــبـــوا 
وبـانـتـخـابات حـرة ونـزيـهـة.وتـنفي
بــكـ تــقــيـيــد احلــريـات فـي هـونغ
كـونـغ وقـد وصــفت االحــتــجــاجـات
بـأنهـا مدعـومـة من اخلارج وتـهدف
إلى زعــــزعـــة اســــتـــقــــرار الـــصـــ
القارية.وقـالت البعثة الـصينية إلى
ــتــحـــدة إن مــقــال بــاشــلــيه األ ا
"ســيــشــجّع مــثــيــري الــشــغب عــلى
ـــــارســـــة مــــــزيـــــد من الــــــعـــــنف

والتطرف".

عـادل إن خرج من الـسلـطة فـهـو االقصـر حكـما و االعـلى فاتـورة قتل في
التاريخ احلديث للعراق.

ـالي ما يـطيل حسـابه امام الـله واحملاكم رقـبته فـيهـا من الدم و الـكسب ا
إن جرت محاكمته.

بـتجرد فـالسلـطة مغـرية وقـد احب هو االغراء و دفع ثـمن خالف سياسي
ثل شيعة ثل شيعـة الداخل والعامري الـذي  عـقائدي ب الصـدر الذي 
عارضة لنظام صدام من اخلارج فذهب عادل وبقي التحالفان لكن عادل ا
يـريد ان تذهب االستقالة الى الطريق الصعب ال السهل فعوض ان يسلمها

لرئيس اجلمهورية فانه يريد ان يكشف الراغب به حتى بعد غزارة الدم.
برهم و احللبوسي

بـرهم كـان االقل ظـهورا في االزمـة و االكـثـر حرجـا فـمـا ان وعـد بأسـتـقـالة
عــادل حــتى اعــتـكـف عن الـظــهــور بــنـفس الــتــأثــيـر بــعــد تـراجـع عـادل عن
االسـتقالة بحجة عدم توافق الكتل لكن برهم له عالقاته االقوى مع الشيعة
ـظـاهـرات فخـرج بـتـصريح بـعـكس احللـبـوسي الـذي اراد ان يـتمـاهى مع ا
خـلع السـترة لـلـنزول لـكـنه سارع لـلبـسـها والـعودة لـلـمكـتب فـلقـد وجد انه

ليس باالكثر مقبولية من عادل في الشارع.
ضاد لالحتجاج ضياع الفرص و االعالم ا

كـان عند عادل الفرصة التي تزيل من الذاكرة ارتباط اسمه بحادثة مصرف
الـزوية في بغـداد وكذلك تنمـية سمـعته في ثقـافة االستـقالة وايـضا ترسيخ
ـا بـسـبب مـجـمـوعـة حوله ـة الـتي يـقـدم فـيـهـا نفـسه لـكـنه و ر سـا فـكـرة ا
اعـتادت ان تسـمع اي مسؤول مـا يبعـث على راحته و راحـتها انـدفع لنفس
انــدفــاع صــدام في نــظـريــة الــقــمع فــقــتل امــام الـعــدســات و هــيج الــنـاس
بـتصـريحـات باردة بـعيـدة عن الواقـع اسنـده بذلك من ضـعاف الـكراهـية له

وهو الناطق بأسمه والذي ظهر بزي يوحي بأن احلرب قد وقعت!
ا حتب احلكومة االعالم تـقسم ثالثا ناقل للحدث كما هو وناقال للحدث 
ـا يلـبي ثاراته من عـدم اشراك مالكه و نـاقال للـحدث 
الـسياسي في الـسلطة واالخطـر كان القسم الثاني
الـقــسم الـذي صـور اجلــمـوع عـلى انــهـا خـارجـة عن
ــصــارف و تــشــتــهي الــقــانــون ال تــريـد اال ســرقــة ا

القتـــل!

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 


