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هدي نحـو سبـع يـوما مـرت منـذ ان  تشكـيل حكـومة عـادل عبـد ا
ـكتـمـلة ونـحن نسـمع ونـتابع جـلسـات مجـلس الـنواب حـيث يتم غـير ا
درج عــرض بـقـيـة الـوزراء فـي مـحـضـر كل جـلــسـة وبـسب اخلالفـات
وعـدم الـتـوصـل الى اتـفـاق بـ الـكـتل وال سـيـمـا بـ كـتـلي اإلصالح
ـرشـحـ خـصوصـا مـرشح كـتـلة الـبـنـاء لوزارة والـبـنـاء علـى بعض ا
الداخـلية حـيث ترفض كـتلة اإلصـالح ترشيح الـفياض لـلداخـلية فـيما
ـهـمة تـصـر كـتلـة الـبنـاء عـلى الـفيـاض كـمـرشح وحيـد لـهـذه الوزارة ا
ـتخـصصـة  لقـيادة وزارة ـهنـية وا وكـأن العـراق  خال من الكـفاءات ا
الداخليـة وأجهزتها إال فـالح الفياض والـعجب كل العجب من إصرار
كتـلة البـناء عـلى الفيـاض وهو سيـاسي ورئيس حـزب وحزبه جزء من
كتلـة البنـاء وال يجوز تـسليم وزارة أمـنية الى سـياسي يجـيرها حلزبه
ــعـروف ان وكـتــلـتـه كـمــا حـدث ســابـقــا في كل الــوزارات األمـنــيـة وا
الـفيـاض في السـلطـة منـذ ستـة عشر عـاماً أال تـكفي كـل هذه الـسن
ـنـاصب بـأربع سـنوات في الـسـلـطة والـدسـتـور يـحدد فـتـرة شـاغلي ا
فقط وفي هذا الـصدد فان أسـئلة عـديدة يجب ان يـجيب علـيها رئيس
دة الـتي مـنحتـها لك الـوزراء منـها مـتى تكـتمل الـتشـكيـلة الـوزارية وا
بعض الكتل وهي مئة يوم لتقييم أداء وزارتك  قد قاربت على االنتهاء
اذا ال تتـخلص من تأثير فكيف يتم تـقييم  أداء وزارة هي مكتـملة ? و
ونـفـوذ الــكـتل الـكــبـيـرة خــصـوصـاً  كـتــلـتي اإلصالح والــبـنـاء وتـأتي
ـرشـحـ جـدد تخـتـارهم أنت حلـقـيـبـتي الداخـلـيـة والـدفـاع على ان
قـرب من الـكتل السـياسـية الفـاعلة يكـونوا من غـير السـياسـي أو ا
في الساحة العراقية  حيث  االتفاق ب الكتل الكبيرة  قبل تشكيل
حـكــومـتـك عـلى ان ال يــتـولـى أي سـيــاسي مــنـصب إحــدى الـوزارات
األمنـية خصـوصاً الدفـاع والداخلـية بل يتم اخـتيار مـستقـل مهـني

لهات الوزارت ? 
ومـتى تـبـاشـر بـتـنــــــــفيـذ بـرنـامـجك الـوزاري الـذي عـرضــــــتـه على
مـجـلس الـنـواب وعـلـى الـشـــــــعب الـعـراقي وهـو الــبـرنـامج الـطـمـوح
ـتـشعب والـذي يحـتـاج الى عشـرة أعوام لـكي يـنفـذ وليس والـكبـير وا

أربعة ? 
ثم الى مـتى يـتم هـذا اخلالف ب كـتـلـتي اإلصالح والبـنـاء عـلى فالح
الـفــيـاض وهل يـجـب أن تـتـوقـف أعـمـال احلــكـومــة وتـتـوقـف مـصـالح
الــشـعب الــعــراقي بـســبب شــخص بــعـيــنه تــصـر كــتـلــة واحــدة عـلى
اسـتيـزاره فيـما تـعارض كـتل أخـرى ومعـها ماليـ العـراقيـ  تعـي
رشح كـوزيـر للـداخلـيـة وهو الـسيـاسي الـذي اخذ حـقه وزيادة هـذا ا
شـاركة في العمـلية السـياسية ناصب احلـكومية األمـنية  ومن ا من ا
ثل الشعبي منذ االحتالل والى أيامنا هذه هل (هو شبع) كما يقول ا
نـاصب التي شـغلـتهـا (مسـتشار العـراقي وأظنـه شبع بل اتـخم من ا
األمن الـقومي  _ رئـيس جـهـاز األمن الـوطني  _رئـيس هـيـئـة احلـشد
ـسـؤولـيـات الـسـيــاسـيـة فـلـمـاذا ال يـعـطي الـشـعـبي) بـاإلضـافــة الى ا
ـهنـي األكـفاء لـيعـملوا ويـخدمـوا شعـبهم ووطـنهم اجملـال لغـيره من ا
ـعروف ـهنـي ا ـاذا ال تفسح كـتلـة البـناء اجملـال للـقادة األمنـي ا و
في الـبالد بـكفـاءتـهم ومهـنـيتـهم ونـزاهتـهم ووطـنيـتـهم ليـتـولوا مـنصب
ـتلـكـونه من خبـرة وجتربـة  ومـهنـية ا  وزيـر الداخـلـية وهم أهل لـهـا 

ؤمن القتال)?   وكفاءة  (وكفى الله ا
ـضـطـرب أصالً من قبل ثم أال تـخـشى كتـلـة الـبنـاء حتـريك الـشارع ا
كتلة اإلصالح التي لها صوالت وجوالت في حتريك الشارع العراقي
ـا تـمـتـلـكه من قـواعـد شـعـبــيـة وديـنـيـة مـؤثـرة في اجملـتـمع إذا بـقـيت
مـصـره على الـفـياض أو حـاولت فـرضه من خالل مـسـرحيـة تـصويت

في مجلس النواب ? 
هـدي متى تـكتـمل تشـكيـلتك الـوزارية ? يجب ان ونـقول للـسيـد عبـد ا
يُـحـسم هـذا األمر من قـبـلـكم دون تـدخل أي من الـكتل الـكـبـيرة ودون
تأثيرات خارجـية واحلل األمثل ان هو تـختار أنت مرشحـ مستقل
لـلـدفـاع والداخـلـيـة لـكي تكـتـمل تـشكـيـلـتك الـوزارية ولـكي تـبـاشر في
طالب الشعب تنفيذ منهاجك الوزاري االلتفات بل االستجابة سريعاً 
ـلــحـة في تـوفــيـر اخلـدمــات ومـحـاربــة الـفــسـاد وكـشف الــفـاسـدين ا
ـشـكـلـة لـلـفـقر ـال الـعـام وإيـجـاد حـلـول آنـيـة ومـسـتـقـبـلـيـة  وسـراق ا
ـتـفـاقمـة وتـوفـيـر فرص عـمل جلـيـوش خريـجي اجلـامـعات والـبـطـالة ا
ـعـاهـد وإيـجـاد حل لـلـمـعـارك الــضـاريـة عـلى مـنـاصب احملـافـظـ وا
ورؤساء مـجالس احملـافظـات (ام اخلبـزة ) وحتديـد موعـد االنتـخابات
جالس احملافـظات بالتنسيق مع مـجلس النواب  باإلضافة اخلاصة 
الى متابـعة أمور البالد األمـنية والـعسكريـة بعد التـأكد من عدم عودة
داعش الى عـدة مـنـاطق و مـحـافـظـات مـثل  نـيـنـوى واالنـبـار وكـركوك
ــلـحـة الـتي ــشـاكل الـكــبـيـرة وا وديـالى ومن ثم الـتــوجه حلل  بـاقي ا

ظلوم . يعانها منها العراق وشعبه ا

d¹
—U

I
ð

جونغ أون. وبحـسب احلكم فان وزارة
اخلــــارجـــيـــة األمــــيـــركـــيــــة نـــصـــحت
بــاســتـمــرار عــائــلــة الــشــاب بــالــتـزام
الصـمت العتـقادهـا أن كوريا لـشمـالية

ستطرح الحقا مطالب لقاء عودته.
لــكـنه عـنــدمـا عـاد بـعـد 17 شـهـرا كـان
فاقدا للبصر والسمع ويتناول الطعام
عــبــر انــبــوب ويـصــدر اصــواتــا غــيـر
مـفـهومـة وحـدد طبـيـبه السـبب بـتلف
في الـدمــاغ عــلى األرجح بــســبب عـدم
تدفق الـدم الى الدماع لـفترة من  5الى

 20دقيقة.
ونفت كوريـا الشمالـية سوء معـاملتها
لوارمـبيـر وقالت إنه أصـيب بنوع من
التـسمم الـغذائي الـذي يؤدي الى خلل

في اجلهاز العصبي.
وقـالت هـاول إن كــوريـا الـشــمـالـيـة لم
تـقـدم أي رد عـلى الـدعـوى الـقـضـائـيـة
وجب الـتي رفـعتـهـا أسـرة وارمبـيـر 
قانون احلصانات الـسيادية األجنبية
قـاضاة وهـو قانـون أمـريكي يـسـمح 
احلــكــومـــات األجــنــبــيــة في جــرائم ال

تشملها احلصانات الدبلوماسية.
وبـكـونـها واحـدة من أكـثـر دول الـعالم
عـزلة ال يـعـتـقـد أن لـكوريـا الـشـمـالـية
الــكـــثـــيـــر من األصـــول فـي الـــواليــات
كن مصـادرتها لتـنفيذ تحـدة التي  ا

باحلكم.
وأشاد باحلـكم السينـاتور عن اوهايو
روبـــــرت بـــــورتــــمـــــان الـــــذي فــــاوض
الـكــوريـ الـشــمـالــيـ الطالق سـراح
وارمبـير معـربا عن ارتيـاحه إلخضاع

بيونغ يانغ للمحاسبة.
وردت كـوريــا الـشـمــالـيـة بــعـنف امس
تحدة األخير الثالثاء ضد قرار األ ا
الـذي يـديـنـهـا بــسـبب انـتـهـاك حـقـوق
اإلنـــســان ووصــفــته بـــأنه "اســتــفــزاز
خــطـــيــر" من شــأنـه أن يــعــيق جــهــود

السالم في شبه اجلزيرة.
ـــــــاضـي أدانت خـالل األســـــــبــــــــوع ا
ـــتــحــدة اجلــمـــعــيـــة الــعـــامــة لأل ا
ــعــمــمـة ــنــتــظــمــة وا "االنــتــهــاكـات ا
ـرتكـبة والـصـارخة حلـقـوق اإلنسـان ا
منذ فـترة طويلـة" في كوريا الشـمالية
ـنـعـزل الـذي حتـكـمه إذ يـتـهم الـبـلــد ا
أســــرة كـــــيم مـــــنــــذ ثـالثــــة أجـــــيــــال
ــا في ذلك بــانــتــهـاكــات مــنــهــجــيــة 
ارتكاب أعمال تعذيب واغتصاب وقتل

خارج نطاق القضاء.
ــتـحــدة عــلى تــبـنـي مـثل دأبت األ ا
هـذه الـقـرارات مـنذ  14عامـاً في ح
اسـتمرت كـوريا الـشمـاليـة من جانـبها
في إنـــكـــار أي انـــتـــهـــاكـــات حلـــقـــوق
اإلنـسـان إنـكـاراً قــاطـعـاً مـتـهـمـة األ
ــتــحــدة بـأنــهــا تــسـعـى إلى تــشـويه ا

{ واشـنـطن  (أ ف ب) قضت مـحـكـمة
أميـركيـة امس بإلـزام كوريا الـشمـالية
بــــدفـع مــــبـــــلغ  501 مــــلـــــيــــون دوالر
كـتـعـويض لـتسـبـبـها بـوفـاة األمـيركي
أوتــو وارمــبـيــر الــذي كــان مـحــتــجـزا
لــديـــهــا ورجّــحت احملــكــمــة تــعــرضه

للتعذيب.
ورفع والـدا وارمـبـيـر دعـوى قـضـائـيـة
ضـد كــوريــا الـشــمــالــيـة فـي مـحــكــمـة
مـنـطــقـة واشـنـطن بــعـد اعـادة الـشـاب
الـبـالغ  22عــامـا من كـوريـا الـشـمـالـيـة
الــــتي كــــان يــــزورهـــا إلـى الــــواليـــات
ــــاضي وهـــو في ـــتـــحــــدة الـــعـــام ا ا

غيبوبة ليتوفى بعد ذلك بأيام.
وحكمت القاضية بيريل هاويل رئيسة
الـقـضاة فـي محـكـمة واشـنـطن لعـائـلة
ــــبـــلغ 501,134,683.80 وارمــــبـــيـــر 
دوالر معظمها عقابية نتيجة التسبب

بأضرار.
وأوردت القاضـية في حيـثيات حـكمها
أن "عائلة وارمبيـر االميركية عانت من
وحشية كوريـا الشماليـة بشكل مباشر
ـســتـبـدة عـنــدمـا قــامت هـذه الــدولـة ا
باعـتقـال ابنـها الستـخدامه كـبيدق في
واجهـة الواليات نزاعـاتها الـدوليـة و

تحدة". ا
Êu½UI « —UÞ«

وأضـافت "كـوريـا الـشـمـالـيـة مـسـؤولة
عن خــطف أوتــو وارمــبــيــر وتــعـذيــبه
وقـتـله خارج اطـار الـقـانون والـتـسبب
بـاالذى لـوالـدته ووالـده فـرد وسـيـندي

وارمبير".
وســــافـــر أوتـــو الــــذي درس األعـــمـــال
واالقـتصـاد في جـامعـة فيـرجـينـيا الى
كــوريـا الــشـمـالــيـة مـن أوهـايـو لــكـنه
اعـتــقل في مــطــار بـيــونغ يــانغ واتـهم
بــارتــكــابـه جــرائم ضــد الــدولــة بــزعم
ازالــته مـلــصـقــا دعـائــيـا لــلـزعــيم كـيم
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سـمــعــة الــنــظــام.ووصــفت صــحــيــفـة
رودونغ الــكــوريــة الــشـمــالــيــة الــقـرار
األخير بـأنه "استفزاز سـياسي خطير"
لـكـوريـا الشـمـالـيـة و"مـحـاولـة خـبـيـثة

لتشويه سمعتها دولياً".
ÊU ½ô« ‚uIŠ

وأضـافت الصـحـيفـة أن "نـية الـواليات
مسألة بيـتة من خالل طرح ' تحـدة ا ا
ــوجـودة هي حــقـوق االنــسـان 'غــيـر ا
تـوسـيع نـطـاق الـعـقـوبـات والـضـغوط

وتعزيزها".
وألقـت الصـحـيـفـة بـالـلـوم أيـضـاً على
كـــوريــــا اجلـــنــــوبـــيــــة ووصـــفــــتـــهـــا
ـتـهــورة" بـسـبب تـأيــيـدهـا الـقـرار ب"ا
الذي "سـيعكـر أجواء الـعالقات اآلخذة

في التحسن ب الشمال واجلنوب".
ـــتـــحــدة في عـــقــد رغــبت الـــواليــات ا
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اجــتــمــاع جملـلـس األمن حــول حــقـوق
اإلنـسـان في كـوريـا الـشـمـالـيـة لـكـنـهـا
عــدلت عـن األمـر إذ لـم تـكـن واثـقــة من
دعم شـركـائـهـا.شــهـدت شـبه اجلـزيـرة
الـكوريـة انـفراجـاً هذه الـسـنة مع عـقد
ثالث قمم ب الكوريت باإلضافة إلى
اللقاء التاريخي ب الرئيس األميركي
دونـــالـــد تـــرامـب والـــزعـــيم الـــكـــوري
الــــــشــــــمــــــالـي كــــــيم جــــــونـغ أون في

سنغافورة في حزيران/يونيو.
والـــتـــزم تــرامـب وكــيـم بـ "نــزع كـــامل
لــلــسالح الــنــووي في شــبـه اجلــزيـرة
الـكـوريـة" وهي صـيـغـة غـامـضـة تـترك

مجاالً للعديد من التفسيرات.
ومنذ ذلك احلـ يختلف الـبلدان على
تــــفـــــســـــيـــــر ذلـك في حـــــ وصـــــلت

مفاوضاتهما إلى طريق مسدود.
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ـنـطـقـة حـالـة من الـهدوء وسـادت ا
صـبـاح الثالثـاء.ومـديـنة الـقـصرين
ـدن األولى الـتي انـدلـعت من بـ ا
فيهـا االحتجـاجات االجتـماعية في

 2010 وقتلت قوات الشرطة
خاللـهــا مـحــتـجــ قـبل ان تــتـسع
ظـاهرات في تونس وتطيح رقعة ا
بـنــظـام الـرئـيس زين الـعـابـدين بن

علي آنذاك.
—U½ Â«d{«

وقالت النقابة الوطـنية للصحفي
الــتــونــســيــة في بــيــان االثــنـ إن
ــصــوّر الــصــحــفي عــبــد الـرزاق "ا
زرقـي تــوفي عــقبَ إضــرامه الــنـار
في جــــســـــده نــــتــــيـــــجــــةَ ظــــروف
اجـتـمـاعـيّة قـاسـيـة وانـسداد األفق
وانــعـدام األمل" مـلــوحـة بـخـطـوات
تصعيدية قد تصل لالضراب العام

في القطاع.
سـجل في االنـتـقال ورغم الـتـقـدم ا
ـقـراطـي بـعـد االطـاحـة بـنـظام الـد
زيـن الــعــابــديـن بن عــلي في 2011

احـتـقـان لـيلـة االثـنـ حـيث أشعل
الـعــشـرات من احملــتـجــ عـجالت
مطـاطيـة وأغلـقوا الـطريق في حي
الـنــور وشـارع احلـبــيب بـورقــيـبـة
الـرئـيــسي وردت عـلـيــهم الـشـرطـة
ـسـيل لـلـدموع بـاسـتـعـمـال الغـاز ا

راسل فرانس برس. وفقا 
وقال النـاطق الرسمي باسم وزارة
الداخلية سفيان الزعق الثالثاء إن
ســتــة أمــنــيـ أصــيــبــوا بــجـروح
ـــواجـــهــات و خـــفـــيـــفـــة خالل ا

توقيف تسعة أشخاص عقبها.
ــصــور الــصــحــفي عــبـد وتــوفي ا
الـرزاق زُرقـي بـعـد ان أضـرم الـنـار
في نفـسه مسـاء االثنـ احتـجاجا
عـــلـى الــبـــطـــالـــة وعــلـى األوضــاع
تردية في منطقة القصرين. وقال ا
الـزرقي فـي الـفــيـديــو الـذي نــشـره
قـــــــبـل وفــــــاتـه "مـن أجل أبـــــــنــــــاء
ـلـكـون مـورد الــقـصـرين الـذين ال 
رزق... الـــيــــوم ســــأقـــوم بــــثـــورة

سأضرم النار في نفسي".
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{ طـرابــلس ( أ ف ب) سـمع دوي
انــفـجــار واحـد عــلى األقل وإطالق
نـار صبـاح امس الـثالثـاء في حرم
وزارة اخلــارجــيــة في الــعــاصــمــة
الـلـيــبـيـة طـرابـلس وفــقـا لـشـهـود
عــيـــان ووســائل اإلعالم وبـــيــنــهــا
الـقــنـاة الــتـلــفـزيــونـيــة الـرســمـيـة

حلكومة الوفاق الوطني.
وقـالت الـقــنـاة الـرسـمــيـة نـقالً عن
مــصـــادر لم تـــســمـــهــا في وزارتي
الشـؤون اخلارجـية والـداخلـية إن
الـهـجـوم نـفــذه "إرهـابـيـون" فـيـمـا
ذكـر شــهــود أنــهم رأوا أعــمـدة من

بنى. الدخان فوق ا
5−²×  o¹dHð

الى ذلـك أطـــــــلــــــقـت قـــــــوات األمن
ـســيل لـلـدمـوع الـتـونــسي الـغـاز ا
لـتفـريق محـتجـ ليـلة االثـن إثر
وفــاة مــصــور صـحــفـي أقـدم عــلى
حـرق نـفـسه في مـديـنـة الـقـصرين

غرب البالد.
وشهد وسط مدينة القصرين حالة
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ظهـرت بعـد سقـوط النظـام السـابق عام  2003 عشـرات السلـبيـات التي
ـقـراطـيـة الـتي قـادتنـا الى ـواطن الـعراقـي واتعـبـته بـحـجـة الـد ارهـقت ا
فوضى عـارمة اضـعفت اركـان القـوان احلـكومـية  وافـقدت هـيبـة الدولة
ـر بــهـا اجملـتــمع الـعـراقي مــنـذ قـرن من وادت الى االنـفالتــات الـتي لم 
الزمان  نـعم يقـينا ان الـنتائج الـسلـبية الـتي حتدث بـعد مرحـلة احلروب
وحاالت االنفالت واخمللفات الـتي تتركها وحتدث في اجملـتمعات وخاصة
دنية  تضعف القـوان وتمهد النتـشار الفوضى واالنقالب في الشارع ا
العراقي وظـهور جماعـات تفرض نـفسهـا بالقـوة بأسم العـشيرة واحلزب
ـواطنـ ومن ثم نخـضع لقـانون الـغاب اي الـقوي ذهب  عـلى بعض ا وا
يـاكل الـضـعـيف وهــكـذا وعـلى مـدى اكـثـر من خــمـسـة عـشـرعـامـا عـانى
واطن الـعراقي عن تلك احلـاالت التي عجـز القانـون واحلكومة ومايزال ا
عن الـسـيـطـرة علـيـهـا لـتـظـهـر لـنـا مـسـمـيات غـريـبـة وعـجـيـبـة كـالـقـفـاصة
تـنـفـذة والتي ـقـطـاطة الـتي تـطـلق عـلى بعـض العـصـابـات ا والعـالسة وا
ـواطنـ الـبـسـطـاء ومع ضعف تفـرض االتـاوات في وضح الـنـهـار عـلى ا
القـانون وتـنفـيـذ العـقوبـات وفقـدان االمن نـشطت تـلك اجلمـاعات وراحت
ذهب واالحزاب واخرى تفرض اتاوات مرة باسم العـشيرة وتارة باسم ا
باسم القوة التي تتمتع بها هذه اجلماعات  وخيرا فعلت قناة (الشرقية)
عـنـدما تـنـاولت بـبـرنـامـجـهـا (اغـلـبيـة صـامـتـة) والـذي خـصـصـته لـفرض
االتاوات من قبل مـتنفـذين يتـحدون القـانون والدولـة وقاموا بـغلق مداخل
مدارس ابتدائية وروضات في العـاصمة بغداد بصبات كـونكريتية بحجة
ـفـروضــة عـلـيـهـا فــسـلط الـبـرنــامج عـلى عـشـرات انـهـا  تـدفـع الـرسـوم ا
احلاالت الغريبة والعجيبة في قلب العاصمـة ومنها تشكيل نقاط تفتيشية
عـلى مـداخل حـدود بـغـداد واحملافـظـات غـيـر تـابـعـة لـلـدولـة تـقـوم بـفرض
خاوات بـلـغت مالي الـدنـانـير عـلى شـاحنـات حتـمل مشـروبـات كحـولـية
واخرى مـواد غـذائـيـة ومواد كـهـربـائيـة  واليـسـمح بـدخولـهـا اال بـعد دفع
عـروفه مقابل الـسماح بـدخولهـا  نعم وماذا خاوات لهـذه اجلهات غـير ا

ينقص احلالة لنطلق عليها قانون الغاب ?
واطـنـ في بـغـداد قـامـوا بـاالسـتـيالء عـلى ارصـفة والـغريـب ان بعـض ا
ـقابـلـية لـبـيوتـهم ومـحـالهم وعـدوهـا جزءا من مـسـاحة دورهم الشـوارع ا
ـناطق الـسكـنيـة وتشيـيد بـيوت صـغيرة كذلك ضم مـساحات الـترك في ا
عـلــيـهــا والــغـريب ان الــبـعـض من هـؤالء هم مـن يـدعــون ويـشــاركـون في
ـشـاركة بـثـواب مراسم ذكـرى اسـتشـهاد ـقـدسة وا سـيـر الى كربالء ا ا
ابي االحرار ابي عـبد الـله احلسـ عـليه الـسالم والذي يـدعو لـلتـضحـية
واالصالح في رســالــته الــتي اســتـشــهــد من اجــلــهـا
واليوم والى يوم يبعـثون يقتدي بـها العالم باديانه
وقـومـيـاته  نــعم اال يـكـفي ان نـتــعـكـز عل بـعض
مراسمنا الـدينية الـعظمى لنصـادر حقوق الناس

والتجاوز على القوان واالنظمة ?

u» ∫ عنصر من قوات األمن التونسية في العاصمة

االجــتـمــاعي الـذي أدى الـى اعـمـال
شــغب في كــانــون الــثــاني/يــنــايـر
 2018 فـي الـــــــــــــعــــــــــــديـــــــــــــد مـن

دنالتونسية. ا

لـلـشــعب. ويـؤجج الـتــضـخم الـذي
يــغــذيه خــصــوصــا تــراجع قــيــمـة
الـديـنـار التـونـسي والـبطـالـة التي
ــئــة الـتــمــلـمل الزالت فـوق  15بـا

والـعـودة الى الـنـمـو بـعـد سـنـوات
من الــــركــــود جتـــد الــــســـلــــطـــات
الــــتــــونــــســــيـــــة صــــعــــوبــــات في
االستـجابة لـلتـطلعـات االجتمـاعية
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رشد االعلى خامنئي  تظهر الشاهرودي الثاني من اليسار اثناء القاء الرئيس حسن روحاني كلمة WLK∫ صورة وزعها مكتب ا

{ كــابل  (أ ف ب) أســفــر هــجــوم
بـاألسـلـحـة الـنـاريـة سـبـقه تـفـجـير
انـتحـاري عـلى مجـمع حـكومي في
كـابـول اسـتـمـر لـسـاعـات عن مـقتل
 43شخصا وفق ما أفادت وزارة
الـصحـة امس الـثالثـاء ما يـجـعله
أحــد أكـثــر الــهــجـمــات دمــويـة في

العاصمة االفغانية هذا العام.
ولم تـعــلن أي جـهـة مــسـؤولـيــتـهـا
بعـد عن هجـوم اإلثنـ الذي يـعزز
التي الـطــابع الـدامي لـسـنـة  2018
ـدنـي بـلغ فـيـهـا عـدد الـضحـايـا ا

والعسكري مستوى قياسياً.
ـتحدث بـاسم حركة طـالبان وأكد ا
ذبيح الله مجاهد لفرانس برس إن
حـــركـــتـه "ال عالقـــة لـــهـــا بـــتـــاتـــاً"

بالهجوم.
تحدث باسم الوزارة وحيد وقال ا
مــجــروح أن  27شـــخــصــاً آخــرين
جرحوا في الهجوم الذي استهدف
مـــجــــمـــعــــا يـــضم مــــكـــاتب وزارة
األشــــغــــال الــــعــــامــــة والــــشـــؤون
قـعدين. االجـتمـاعية والـشهـداء وا

ومـــعـــظم الـــقـــتـــلى واجلـــرحى من
ــدنـــيــ الــذين يــتــحــمــلــون وزر ا

ستمرة منذ  17عاما. احلرب ا
هـاجم مـسـلحـون اجملـمّع مـنـتصف
نـهـار اإلثـنـ بـعـد تـفـجـيـر سـيـارة
مــفــخـخــة عـنــد مــدخـله الــرئــيـسي
بان سكنية ما أثار الرعب قابل  ا
في قــلـوب الــســكـان الــذين هــربـوا
للنـجاة بحـياتهم وقفـز بعضهم من

نوافذ الطوابق العليا.
WHOMŽ  UNł«u

ـئـات داخل اجملـمع مع واحـتــجـز ا
ـكان انـتـشـار الـقـوى األمـنـيـة فـي ا
وخـوضــهـا مـواجــهـات عـنــيـفـة مع
ـــهـــاجــمـــ ســـمع خاللـــهــا دوي ا
العديد من االنـفجارات قبل أن يتم
كان وخـروج أكثر من 350 تأمـ ا

. شخصاً سا
وقـتـل عـلى األقل أربـعـة مـهـاجـمـ

بينهم االنتحاري.
ـــوظـف في وزارة الــــعـــمل وروى ا
حـمد لـله بـاركازي أنّه اخـتـبأ حتت
مـكـتـبه خلـمس سـاعـات فـيـمـا كان

يــسـمع إطـالق الـنــار وانــفــجـارات
بنى. داخل ا

وقـال "حـ أخـرجـتـنـا قـوات األمن
ــبــنى رأيت جـــثــثــاً كــثــيــرة مـن ا
مــضــرجـــة بــالـــدمــاء ومــلـــقــاة في

مرات". ا
وســبق لـلــمـســلـحــ أن هـاجــمـوا
الوزارات واإلدارات احلـكومـية ألن
حتــصــيــنــاتـهــا قــابــلــة لالخــتـراق

ويعدونها أهدافاً سهلة.
وهـذا هــو الـهــجـوم األقــسى الـذي
تـــتــعــرض له كــابـل مــنــذ أن فــجّــر
انتـحاري نفـسه وسط جتمّع ديني
اضي مـا أسـفر عن مـقتل الـشهـر ا

 55شخصا.
ـــــتــــحـــــدث بـــــاسم وزارة وقـــــال ا
الـداخـلـية جنـيب دانـيش "لـقـد كان

هجوما همجيا".
وقـال الــرئــيس أشــرف غــني الـذي
تعـرضت حكومـته النتـقادات الذعة
بــســبب إخــفــاقـاتــهــا األمــنــيـة إن
"اإلرهـابــيــ يـهــاجـمــون األهـداف
ـتهم في ـدنيـة للـتسـتر عـلى هز ا

عركة". ساحة ا
وحتـدث عـبــد الـله عـبــد الـله الـذي
ـــــثـــــابـــــة رئـــــيس وزراء يـــــعـــــد 
أفـغـانـستـان بـلـهـجـة تـنم عـن حتد
ملـقياً بـالالئمة عـلى طالبـان بقوله
"كل هـجـوم يـشـنــونه ضـد شـعـبـنـا

يقوي عزمنا للقضاء عليهم".
سؤول األفغان لكن تصريحـات ا
تخـفي احلقيـقة الـقاتمـة في ساحة
ـعركة حـيث لطـالبـان الغـلبـة بعد ا
أن حققت أكـبر جماعـة مسلحة في
أفـغـانــسـتـان مـكـاسـب كـبـيـرة هـذا
الـــعــام بــعــد أن وجه مـــقــاتــلــوهــا
ضـربـات أوقـعت عـدداً قـيـاسـياً من
الــضــحـــايــا في صــفــوف الــقــوات

احلكومية.
V «dð WDš

جاء الهجوم بعد أيام شهدت حالة
مـن البـلـبـلـة في أفـغـانـسـتـان حيث
ـسؤولـون إثر إعالن خـطة فوجئ ا
الـرئــيس األمـيـركي دونـالـد تـرامب
خــفض عـدد الـقــوات الـتي يـخـشى
كـثيـرون من أنهـا قـد تضـر بجـهود

إنهاء النزاع مع طالبان.
ويأتي ذلك أيضـا بعد تـعديل أمني
كـبـيـر في كـابل جـرى خالله تـعـي
ـــنـــاهـــضـــ قـــدامى احملـــاربـــ ا
لــطـالــبـان ولــبـاكــسـتــان عـلى رأس

الشرطة واجليش.
وفـي حــ لـم يـــعــلـن رســـمــيـــاً عن
تـخفـيض عديـد الـقوات األمـيركـية
إال أن مــــجـــرد اقـــتـــراح الـــواليـــات
ـــتـــحـــدة بـــتـــقـــلــيـص وجـــودهــا ا
الــــعـــســــكـــري أحــــدث خــــضـــة في
ـا قوض الـعاصـمـة األفغـانـية ور

جهود السالم.
وقـال اجلـنـرال سـكـوت مـيـلـر قـائـد
الــقـوات األمــيــركـيــة وقــوات حـلف
شــــمـــــال األطــــلــــسـي (نــــاتــــو) في
أفـغـانسـتـان األحـد إنه لم يـتلق أي

أوامر لسحب قوات من البالد.
ويــــبـــــدو أن قـــــرار تــــرامـب طــــرح
ـاضـي في حــ الـتــقى الــثالثــاء ا
ــاي خـلــيل زاد مــبــعــوث الـسالم ز
األميركي مع حـركة طالـبان في أبو
ظـــبي فـي إطــار جـــهـــود إلحـــضــار
فـاوضات مع احلـركة إلى طـاولـة ا
كـابل.ويـشـعـر الــعـديـد من األفـغـان
بـالقـلق من انهـيار حـكومـة الوحدة
الـوطــنــيــة الــهــشــة الــتي يــديــرهـا
أشـرف غـني إذا انـسـحـبت الـقوات
األمــيـــركــيــة األمــر الــذي ســيــمــكّن
طالبان من العـودة إلى السلطة مع
احتمـال إشعال حرب أهـلية دموية
أخـــرى.وأعـــلـــنت وكـــالـــة االنـــبـــاء
االيرانيـة الرسميـة االثني وفاة آية
الــله مـحـمـود هـاشـمي شـاهـرودي
الـذي ترأس الـقـضـاء خالل حمالت
ـــعـــارضـــ قـــمـع شـــرســـة ضــــد ا
والصحافي والـناشط عن عمر
نـاهز سـبعـ عامـا.كان شـاهرودي
ـــــؤسـس آيـــــة الـــــله أحـــــد طالب ا
خـمــيــني وقــد تـســلم بــعض أقـوى
ـــــنـــــاصب فـي اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة ا
اإلسـالمــــيـــة.وحــــتـى وفـــاتـه كـــان
رئـيس مجـلس تـشخـيص مـصلـحة
النظـام وعضواً في مجـلس صيانة

الدستور الذي يضم  12شخصا. 
وهـمـا مـؤسـسـتـان رئـيـسـيـتـان في
صـوغ الـتـشـريــعـات والـتـدقـيق في

رشح الى االنتخابات. ا

كــمــا كــان أيــضــاً نـــائــبــاً لــرئــيس
لك سـلطة مجـلس اخلبراء الـذي 
رشـد األعـلى آية اخـتـيار خـليـفـة ا

الله علي خامنئي.
ولـم يـشـاهـد شـاهـرودي عـلـنـا مـنذ
أشـــهــر وذكـــرت تـــقـــاريـــر الـــعــام
اضي انه خضع لعملية جراحية ا
انيا اثر اصـابته باحد انواع في ا

السرطان.
اني بشكوى ضد وقد تقدم نائب أ
شـــاهـــرودي خالل فـــتـــرة إقـــامـــته
داعـــيـــاً إلى تـــوجـــيه الـــتــهـم إلــيه
بـارتـكـاب جـرائم ضــد اإلنـسـانـيـة
لـــكن الـــقــــاضي لم يـــجـــد ســـبـــبـــاً

الحتجازه.
تــــرأس شــــاهــــرودي الــــســــلــــطــــة
القـضائيـة ب عامي  1999و2009
 ?وهي الفترة التي شهدت مئات
اإلعــدامـات وحــمـلــة مـنــسـقــة ضـد
ـعــارضــ ووسـائل الــنـشــطــاء وا

اإلعالم اإلصالحية.
وانــــــتــــــهـت فــــــتــــــرة واليــــــتـه مع
االحـتـجـاجـات بــشـأن الـتـزويـر في
االنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة عـام 2009
مـــا أدى إلى اعــتــقــال اآلالف وسط
اتهامات بإساءة معاملة السجناء.
اال ان بـــعض اإلجـــراءات ســاعــدت
في وصـفـه كـمـعـتدل نـسـبـيـا داخل
السلطة القضـائية وال سيما منعه
الــرجم الــذي يــعــتــبــره رجــال دين
ــــــوجب آخــــــرون أنـه ضــــــروري 

الشريعة.
WO½U*dÐ W½UBŠ

لكن مـحاكـمة نـواب إصالحي في
عــــام  -2001رغـم حـــــصــــانـــــتـــــهم
ــانــيـة- عــرضـتـه النـتــقـادات الــبـر
شديدة من جانب احلكومة انذاك.
ولـــد شـــاهـــرودي في الـــنـــجف في
العراق في  18آب/أغسطس 1948
والــتـقى اخلـمـيـني عـنـدمـا  نـفي
األخــــــيـــــــر إلـى الــــــعـــــــراق ابــــــان
الـــســتـــيــنـــات.وذكــرت وكـــــــــــالــة
تـســنـيم احملــافـظــة في الــنـعي انه
هـــرب الى الـــكـــــــــــويت ثـم ايــران
بــعـــدمــا قـــمع الــرئـــيس الـــعــراقي
االســبق صـــدام حــســـــــــ رجــال
الـــديــــــــن الـــشـــيــعـــة في أعـــقــاب
الــــــثورة االيرانيــــــة عام 1979.


