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رأة للشرطة أن خمسة رجال قاموا ا
بضرب وطعن وإحراق الضحية يوم
اخلـــمــــيس. وقــــالت قـــنــــاة آج تـــاج
الــتـلــفـزيـونــيـة إن الــضـحــيـة سـارت
سـافة كيـلومتر والنار تـشتعل فـيها 
ساعدة قبل أن تتصل تقريبا لطلب ا
بــالـــشــرطــة بـــنــفــســـهــا في نـــهــايــة
األمر.وقـال والد الـضـحيـة إن عائـلته
تلقت تهديدات ومضايقات من عائلة
ـتـهم. وأضـاف لـقـنـاة إنـديـا توداي ا
اإلخـبـاريـة ”يـنـبــغي أن يُـشـنـقـوا أو
يُــقـتــلــوا بـالــرصـاص. وواليــة أوتـار
بـــراديش هي أكـــثــر واليــات الـــهــنــد
اكــتــظــاظـــا بــالــســكـــان وأصــبــحت
معروفة بسجلها السيء في اجلرائم
رأة إذ  اإلبـالغ عن أكـثر من ضـد ا
حــالــة اغــتــصــاب فــيــهــا عـام 4200
وهي أعـلى نــسـبـة في الـبالد. 2017
وقتـلت الـشرطـة الهـنديـة بالـرصاص

يـــوم اجلـــمـــعــــة أربـــعـــة مـــتـــهـــمـــ
باغتصـاب وقتل طبيـبة بيطـرية تبلغ
من العمر  27عاما بالـقرب من مدينة
حيـدر اباد وهـو ما قوبـل بإشادة في
أنحـاء البـلد الـغاضب بـسبب الـعنف
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ولقي  43شخـصًـا على األقل حـتـفهم
جــراء انــدالع حــريـق في مــصــنع في
الـعــاصـمـة الـهـنـديــة نـيـودلـهي امس
األحـــد وسط تــوقــعـــات بــأن تــرتــفع
احلـــصـــيــلـــة أكــثـــر وفق مـــا أفــادت
الشرطة فرانس برس.ونشب احلريق
ـديـنة صبـاحـا في احلي الـقد في ا
ــصــانع حــيث تــوجــد الــكــثــيــر من ا
الـصـغـيــرة ومـسـتـودعـات الـتـخـزين.
وقـال نــائب قـائــد جـهــاز اإلطـفـاء في
نـيـودلـهي سـونـيل تـشـودري "أنـقـذنا
أكثر من  50شخصا".وأفاد أن "عماالً

شـاالبه كـومـار رئـيس قـسم احلـروق
والـــــتـــــجــــمـــــيـل في مـــــســـــتــــشـــــفى
سـافـدارجـوجن بـنـيـودلـهي لـرويـتـرز
إنــهـــا تــوفــيـت يــوم اجلـــمــعـــة بــعــد
إصــابـتــهـا بـســكـتــة قـلـبــيـة.وأضـاف
(كـانت مـصــابـة بـحـروق بـنـسـبـة 95
ــئـــة) وأشــار إلى أن قـــصــبـــتــهــا بــا
الـهـوائـيـة احـتـرقت وكـانت (األبـخرة
الـســامـة والـسـاخـنـة) تــمأل رئـتـيـهـا.
ـرأة وكــشــفت وثــائـق الــشــرطــة أن ا
قـدمت بـالغـا لـشــرطـة أونـاو في آذار
ة تقول فيه إنها وقـعت ضحية جلر
اغتصاب حتت تهديد السالح في 12
ديـسـمــبـر كـانـون األول  .2018وقال
ضـابط الـشــرطـة إس. كـيه. بـهـاجـات
زعوم سُجن غتصب ا في لكناو إن ا
في وقـت الحق قـــبـل إطالق ســـراحه
ــاضي.وذكــرت بــكـــفــالــة األســبــوع ا
وسـائـل إعالم مـحــلـيــة نـقال عن بالغ
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ـــبــنى كـــانـــوا نــائـــمــ داخـل هــذا ا
كـون من أربعـة أو خمـسة طوابق" ا
مــشــيــراً إلى أنه  إخــمــاد احلــريق
بــيــنـــمــا ال تــزال عـــمــلــيـــات اإلنــقــاذ
جارية.وقـال مسؤول رفـيع في شرطة
نـيــودلـهي إنـه  إخـراج ثـمــانـيـة أو
تـسـعـة أشـخـاص كـانـوا في الـداخل
لـيـرتـفـع عـدد من  إنـقـاذهم إلى 58
عـلـى االقل.وحتـدث مــسـؤولــو جـهـاز
اإلطــفــاء عن صـعــوبــة الــوصـول إلى
ــعــتم في حي ســدار بــازار ــبــنـى ا ا
الـتـجـاري. وذكـروا أن سـبب احلـريق
ال يزال غير واضح.وقالت نـائبة قائد
شــــرطــــة احلي الــــواقـع في شــــمــــال
نـيودلـهي لـفـرانس بـرس إن حصـيـلة
الــقــتـــلى ارتــفــعت إلى .43وأضـافت
"استكمل قسم اإلطـفاء أعمال اإلنقاذ.
وقع. ال لم تـعـد هـناك أي جـثث فـي ا
نـعرف سـبب احلـريق لـكـنه اسـتـفحل
بــســبب أكـيــاس ومــعـدات الــتــعـبــئـة
واد التي البالستـيكيـة وغيرهـا من ا
كـانت هـنــاك".وقـال مـسـؤول آخـر في
شرطـة سـدار بازار لـفـرانس برس أن
"أكـثـر من تـوفـوا كـانـوا نـائـمـ عـند
انــــــــــدالع احلـــــــــــريـق ومـــــــــــاتــــــــــوا
اخـتنـاقًـا".وتتـواجـد عادة الـعـديد من
ــــصــــانع ووحــــدات الــــتــــصــــنــــيع ا
ــة الــصـــغــيـــرة في األحـــيـــاء الــقـــد
ـدن الـهنـديـة الكـبرى كـتـظة من ا وا
حــيث تـعــد أســعـار األراضي أرخص
نـسبـيًـا.ويـنام عـادة الـعـمال الـفـقراء
ــهـاجــرين فـي هـذه مــعــظــمـهـم من ا
الوحدات إذ يساعدهم ذلك في توفير
ـال عـبـر قـضـائـهم الـلـيل في أمـاكن ا
عــمــلـــهم.ويــؤدي ســـوء الــتــخـــطــيط
والتـساهل في تـطبـيق قواعـد سالمة
ـيـتـة من هـذا ـبـاني إلى حــوادث  ا
الــنـوع.وفي رد فــعـلـه عـلى احلــادثـة
وصف رئــــيـس الــــوزراء الـــــهــــنــــدي
نـارينـدرا مـودي عـبر تـويـتـر احلريق
ــــروع" وأضــــاف "أتـــــضــــامن مع بـ"ا
أولـئـك الـذين خــسـروا أحــبـاءهم" في
احلــادثـة و"أتـمــنى الــشـفـاء الــعـاجل
لــلــجــرحى".وأضــاف أن "الــســلــطـات
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قـال طـبـيب هـنـدي إن شـابة تـبـلغ من
الــعــمــر  23عـــامــا وكــانت ضـــحــيــة
لالغـتصـاب وأحـرقتـهـا مجـمـوعة من
تـهم باغتـصابها الرجال من بـينهم ا
فـارقت احليـاة في أحـد مـسـتشـفـيات
الـعـاصـمـة نـيـودلهـي السـبت. وقـالت
ـرأة كـانت في الـطـريق الـشـرطـة إن ا
للحاق بقطار في منطقة أوناو بوالية
أوتــار بـراديش الــشـمــالـيــة حلـضـور
جلسة استـماع في قضية اغـتصابها
بــاحملـــكــمـــة عــنـــدمــا أُلــقـي عــلـــيــهــا
الـــــكـــــيــــــروســـــ ثم أحــــــرقت يـــــوم
اخلـــمـــيس.ونـــقــلـت جــوا إلـى دلــهي
لــــــــلــــــــعـالج فـي وقـت الحـق مـن ذلك
ـثـل الـهـجـوم ثـاني قـضـيـة الـيـوم.و
عـنف كــبـيـرة تـسـتــهـدف الـنـسـاء في
ـاضـيـ وأثـار غـضـبـا األسـبـوعـ ا
شــعــبـيــا في الــهـنــد. وقــال الـدكــتـور
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تـحدة) (أ ف ب): حـاول الرئـيس األميركي { هوليـوود فلـوريدا (الـواليات ا
ـهمة سياسيًا عبر دونالد ترامب كسب أصوات الناخبـ اليهود األميركي ا
خطاب في فـلوريدا وصف نـفسه خالله بـ"أفـضل صديق" كان لـدى إسرائيل

في تاريخها.
واعــتـبــر الـرئــيس خالل مـؤتــمـر في
هـــولــيــوود بــفــلـــوريــدا أن الــيــهــود
األمــيــركـيــ أخــطـأوا بــالــتــصـويت
وقـراطي في عهـد سلفه باراك للد
أوبـامــا.وقـال "صــوّت الـعـديــد مـنـكم
ألشـخـاص في اإلدارة الـسـابـقـة (...)
سـيـكـون عـلـيـكم في يـوم مـا تـفـسـيـر
ذلك لـي إذ ال أعـــتــقـــد أنـــهم أحـــبــوا
".وأضــاف أنه في إســـرائــيل كـــثــيـــراً
قابل "لم يكن لدى الـدولة اليهودية ا
يـــومًــا صـــديـــقًــا أفـــضل في الـــبــيت
األبــــيـض من رئــــيـــــســــكـم دونــــالــــد
تـرامب".وجـاءت تـصـريـحـات تـرامب
خالل اجـتـمـاع اجملـلس االسـرائـيـلي
األميـركي وهـو منـظـمة غـيـر ربحـية
ولـيها قـطب الكازيـنوهات من ب 
ـــلـــيــارديـــر الـــيــهـــودي األمـــيــركي ا
شيـلدون أديـلسـون وزوجته مـيريام
وكـالهـــــــمـــــــا من أبـــــــرز أنـــــــصـــــــار
ترامب.ويشكل اليهـود قسمًا صغيراً
فـــقط مـن شــريـــحـــة الــنـــاخـــبــ في
فــلــوريـدا لــكن تــأثـيــرهم يــعـد قــويًـا
ـتأرجحة" -- ـا في الوالية "ا وحاسمً
ـكن أن تـغـيّـر مـعـسـكـرها أي الـتي 
ـوقـراطـي بـ اجلـمهـوريـ والـد

من انتخابات ألخرى. 
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ــا صـوّت غــالـبــيـة وتــاريـخــيًـا لــطـا
. ـوقــراطــيـ الــيــهـود لــصــالح الــد
وعـمل تـرامب جــاهـداً لـكـسب تـأيـيـد
الــيـهــود األمـيــركـيــ في وقت يـأمل
بـتكـرار اسـتراتـيـجيـته الـتي اتبـعـها
في  2016 فـي انــتـــخـــابـــات الـــعــام
ــقـبـل الـتي يــسـعـى لـلــفـوز بــواليـة ا
ثــانــيــة فــيــهــا عــبــر تــراكـم أصـوات
اجملـمـعات االنـتـخـابـيـة في الـواليات
الــرئـيـســيـة.ومــنـذ تـولــيه الـســلـطـة
أحــدث حتــوّالً فـي الــســيــاســة الــتي
تحدة في الشرق اتبعتها الواليات ا
األوسط عــلـى مــدى عــقــود من خالل
امتـثاله لـسلسـلة مـطالب إسـرائيـلية
في ســـيــاســـيـــات أثـــارت حــفـــيـــظــة
.وفي هــذا اإلطـار الــفــلــســطــيــنــيــ
اعـتـرف بـالـقـدس عـاصـمـة إلسرائـيل
واعــتــرف بـــســيــادة إســرائــيل عــلى
مـرتـفعـات اجلـوالن الـتي انـتـزعـتـها
الــدولــة الـعــبــريـة مـن سـوريــا ســنـة
 . وفـــي تـــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــريــن1967
الثاني/نـوفمبـر أعلنت إدارة ترامب
أنــــهــــا ســـــتــــتــــوقف عـن اعــــتــــبــــار
ـــســتـــوطــنــات اإلســـرائــيـــلــيــة في ا
األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة احملـتـلـة في
الـضــفـة الـغـربــيـة غـيــر شـرعـيـة في
تـخل عن عـقــود من الـتـوافق الـدولي
ــســالــة.وحتـظـى هـذه بــشــأن هــذه ا
السياسات كذلك بشعبية واسعة في
سيـحي أوساط اجلمـهوريـ من ا
اإلجنــيــلـــيــ الــيـــمــيــنـــيــ الــذين
يــــشـــكــــلـــون الــــقـــاعــــدة الـــداعــــمـــة
لــــتـــرامب.ورغـم دعـــمـــهــــا الـــواضح
إلســـــرائـــــيـل وضـــــغـــــطـــــهـــــا عـــــلى
الفلسـطينيـ تقول إدارة ترامب إن
لـديــهـا خـطـة سـالم جـاهـزة فـور حل
األزمــة الـــســـيـــاســيـــة في الـــقـــيــادة
اإلسـرائــيـلـيــة.وسـلّم تــرامب صـهـره
جاريد كوشنـر وهو يهودي أميركي
لم تــكن لــديه أي خــبــرة ســابــقـة في
الــســيــاســة قــبل انــضــمــامه لإلدارة
احلــالـيــة مــلف خـطــة الــسالم.وقـال
ترامب للحشد السبت "يقول كثيرون
كن حتـقـيقـه. يقـولون إن إن ذلك ال 
هـذا االتـفـاق هــو بـ األصـعب لـكن

طالبان في قطر سهيل شاه إجراء
احملــادثــات وذلـك في تــغــريــدة عــلى
حـــســــابه عــــلى تــــويــــتـــر قــــائال إن
احملـــادثـــات اســـتـــؤنـــفت "من حـــيث
توقفت". وكـتب "تمحـورت احملادثات
حـول تـوقـيع اتـفـاق ومـواضـيع ذات
صلة" مضيفـا "ستتواصل احملادثات
غــدا" االحــد. وشـــارك أنس حــقــاني
شــــقـــيق نـــائب زعــــيم طـــالـــبـــان في
. احملـــادثـــات وفق مــا أكـــد شـــاهــ
وكان حـقـاني معـتـقال لـدى احلكـومة
األفـغـانـيـة الـتي أفـرجت عـنه الـشـهر
اضي ضمن صفـقة تبادل مـعتقل ا
ـوجـبـهـا عن اسـتـاذ اميـركي أفـرج 
وزمـــيــله االســـتــرالـي. وخالل زيــارة
مـفـاجـئــة أجـراهـا لـقـاعـدة عـسـكـريـة
أمـيـركـيــة في أفـغـانـسـتـان األسـبـوع
ـــاضـي قـــال تـــرامب إن طـــالـــبـــان ا

"ترغب بالتوصل إلى اتفاق.
wzUN½ d¹dIð

وخـلُص التـقـرير الـنهـائي لـلتـحـقيق
الذي أجراه مجلس النوّاب األميركي
ـــتـــحـــدة بـــحـقّ رئـــيس الـــواليـــات ا
كن أن الثالثـاء إلى أنّ األدلّة الـتي 
تـــــؤدّي إلى عــــزل دونـــــالــــد تــــرامب
الستغالله منـصبه لغايـات شخصية
وعــرقـلــته عـمل الــكـونــغـرس وسَــيـر
الـعدالـة "هـائلـة" فـيـما سـارع الـبيت
األبـــيض إلـى مــهـــاجـــمــة خـالصــات
احملقـق مـعتـبرًا أنـها نـتاج "عـملـية
صـوَريّـة مــتـحـيّـزة". واتّــهم الـتـقـريـر
الــــواقع في  300صــــفـــحــــة والـــذي
يُــفـتــرض أن يـشــكّل أســاسًـا إلطالق
إجــراءات عــزل الــرئــيس األمــيــركي
تـــرامب بـــتـــعـــريض األمـن الــقـــومي
مارسة جهود ال مثيل لها للخطر و

لـعــرقـلــة الـتـحــقـيق في اتّــهـامـات له
بــالـضــغط عــلى أوكـرانــيــا لـتــشـويه
ـــــرشح ســـــمــــعـــــة جـــــو بـــــايــــدن ا
ـواجهته وقـراطي األوفر حـظا  الد
فـي االســـــتــــــحــــــقــــــاق الــــــرئــــــاسي
ــــقــــبل.وجـــــاء في الــــتــــقــــريــــر أنّ ا
"الــتــحـقــيق الــرامي لــعــزل الــرئـيس
خــــــلُص إلـى أنّ تـــــرامـب الـــــتــــــمس
شــخــصــيـــا ومن خالل عــنــاصــر من
داخل احلــكــومــة األمــيــركــيــة أو من
خارجـهـا تدخّل حـكومـة أجـنبـية هي
أوكرانـيا لتـعزيـز فرص فـوزه بوالية
ـقـبل.وتـابع رئـاسـيـة ثـانـيـة" الـعام ا
التقريـر أن "الرئيس وضع مـصلحته
ـصـالح الـقـومـية الـشـخـصيـة فـوق ا
ـــتـــحـــدة وســـعى إلى لـــلــــواليـــات ا
تــقـــويـض صــدقـــيـــة االنـــتـــخـــابــات
الـرئـاسيـة األمـيـركـيـة وعرّض األمن
القـومي األميـركي لـلخـطر".والـتقـرير
الـــذي ســتـــســـتـــنــد إلـــيه الـــلـــجـــنــة
القضائـية في مجـلس النواب إلعداد
قـــــرار اتـــــهـــــامـي رســـــمي أو إطالق
قـبلة إجراءات العـزل في األسابـيع ا
يُحدّد مخالفت أساسيت ارتكبهما
ترامب.فهو يتّهم باد األمر الرئيس
األمـــيـــركي بـــأنه اشـــتـــرط لـــتـــقــد
مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا وعقد
ـير لقـاء ثـنائي مع رئـيـسهـا فـولود
زيلنـسكي أن تفـتح كييف حتـقيقات
ذات دوافع سيـاسيـة بحق أشـخاص
بــيـنــهم جــو بــايـدن نــائب الــرئـيس
ـــــرشّح األمـــــيـــــركـي الـــــســـــابـق وا
ـقـبـلـة.كـما لالنـتـخـابـات الـرئاسـيـة ا
يـتّـهم تـرامب بـأنه سـعى إلى عـرقـلـة
الـتــحـقــيق في الـكــونـغــرس بـرفـضه
تزويـد احملقـق وثـائق ومنع شـهود

ــــثـــــول وتــــهــــديــــد بـــــعض من من ا
مثلـوا.وخلص التـقرير إلى أن "األدلة
عــلى ســوء سـلــوك الــرئـيس هــائــلـة
وكـــذلـك األدلــة عـــلـى عــرقـــلـــته عـــمل
الكونغـرس".وجاء في التـقرير أن "ما
من رئـيس آخـر بـلغ هـذه الـدرجـة من
ازدراء الـــــدســـــتـــــور وصالحـــــيـــــات
ـــــــارســــــة الـــــــكـــــــونـــــــغــــــرس فـي 
ــا ورد في الـتـقـريـر "قـد ّ الـرقـابـة".و
ــعـــتـــبـــر الـــرئــيـس تـــرامب وكـــبــار يَ
مــســـؤولي إدارته أن ال مــشـــكــلــة في
اسـتـغالل سـلــطـات مـنـصب الـرئـيس
لـلضـغط عـلى دولـة أجـنـبـية من أجل
مـــــــســــــــاعــــــــدتـه فـي حــــــــمــــــــلــــــــته
االنـــتـــخـــابـــيـــة".وتــابـع "لــكـن اآلبــاء
ـؤسـسـ وصـفـوا عالجـا لـلـرئـيس ا
الذي يضع مصاحله الشخصية فوق
مصـالح الـبالد أال وهـو الـعزل".ومن
لــنـدن حــيث يــشـارك في قــمــة حلـلف
شمـال األطـلـسي كرّر تـرامب اتّـهامه
وقـراطي بـأنهم يـلعـبون لـعبة للـد
سياسية.وقال إن "العزل خدعة. تبيّن
أنه خدعة ُتسـتخدم لتـحقيق مكاسب
ـتــحـدثـة ســيـاسـيــة بـحـتــة".وقـالت ا
بـــاسم الــبــيـت االبــيض ســتـــيــفــاني
غريشام إنه "في ختام عملية صورية
متـحيّـزة لم يقـدّم رئيس الـلجـنة آدم
ــوقــراطــيــون أي دلــيل شــيف والــد
عـــلى ارتـــكـــاب الــرئـــيس تـــرامب أي
مخالفة".وشبّهت التقرير بـ"هلوسات
مدون رخـيص يـحـاول إثبـات أمـر ما
من دون إبـراز أي دلـيل".وقـال رئـيس
جلـــنــة االســتـــخــبــارات فـي مــجــلس
الــــنـــــواب آدم شـــــيف الـــــذي تـــــولّى
التـحـقـيق إن مطـالب الـبـيت األبيض
جـــعــلت أوكـــرانــيـــا حتت الــتـــهــديــد

إذا لم يـــتــمــكن جــاريــد كــوشــنــر من
ــكـنًـا". إتـمــامه فـلـن يـكـون إتــمـامه 
واستـأنفت واشـنـطن محـادثاتـها مع
حركـة طـالبـان في قـطر الـسبت وفق
ما أفاد الطرفان بعد ثالثة أشهر من
تـــعـــلـــيق الـــرئـــيس دونـــالــد تـــرامب
اجلهود الـدبلوماسـية الرامـية إلنهاء
أطــــول حـــرب فـي تـــاريخ الــــواليـــات
ـتــحـدة ــتـحــدة. وبـدت الــواليــات ا ا
وطـالـبــان في أيـلـول/سـبــتـمـبـر عـلى
وشك تــوقــيـع اتـفــاق كــانـت ســتــبـدأ
ــــوجــــبه ســــحب آالف واشــــنــــطـن 
اجلنود مقـابل ضمانات أمـنية. وكان
ـهـد االتـفـاق إلجراء ـتـوقع أن  من ا
مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــ طــالــبـان
واحلـكــومـة األفـغــانـيـة وهــو مـا كـان
سـيــفـسح اجملـال أمــام الـتـوصل إلى
اتـــفـــاق سـالم يــضـع حـــداً لـــلـــحــرب
ــسـتــمــرة مــنـذ  18عــامًـا. لــكن في ا
الـــــشـــــهـــــر ذاتـه أعـــــلـن تـــــرامب أن
ــيــتـة" احملــادثــات بــاتت في حــكـم "ا
وألــغـى دعــوة لــلــمـــتــمــردين إلجــراء
محادثـات في كامب ديفـيد في أعقاب
مقتل جنـدي أميركي في أفغـانستان.
وقــال مــصــدر أمـــيــركي مــطــلع عــلى
ــــفـــاوضـــات "انـــضـــمت الـــواليـــات ا
تحدة مجدداً لـلمحادثات اليوم في ا
الــدوحــة. ســتـركــز الــنــقــاشــات عـلى
خــفض الـــعــنف وهــو مــا يــؤدي إلى
مـفـاوضـات أفــغـانـيـة داخـلـيـة ووقف
ـتـحـدث بـاسم إلطالق الـنـار". وأكـد ا

ـدعـوم من ـسـتـمر لـلـمـتـمـردين ا ا
روسيـا وفي وضـعيـة ضعـيفـة جدا
فـيمـا كـان تـرامب يطـلب دعم حـمـلته
االنتـخابـية لـلعام .2020وقال شيف
للـصحـافيـ إن "هذا الـتقـرير يـسرد
ـتحدة إلكراه خطّة رئـيس الواليات ا
حـلـيف هـو أوكــرانـيـا الـتي تـخـوض
حــربــا مع خــصم هــو روســيـا عــلى
القيـام بأعمـال الرئيس الـقذرة".وقال
شــيف إنه في مـوازاة عــقـد الــلـجــنـة
القـضائـيـة جلـساتـها يُـمكن لـلجـنته
أن تُـواصل حتـقـيــقـاتـهـا في جـوانب
أخـــرى من الـــقـــضــــيـــة وال ســـيـــمـــا
عرفة ما إذا كان ترامب قد التحقيق 
مارس ضـغوطـا عـلى أوكرانـيا لـفتح
حتقـيقـات في عـهد رئـيسـها الـسابق
بــتــرو بـــوروشــنــكــو أو لــكــشف أي
تــورّط العـضــاء في الــكـونــغـرس في
هـذه الـقـضـيــة.لـكن شـيف شـدد عـلى
ضـرورة اإلسـراع في الـعـمل مـتّـهـما
تـرامـب بـأنه طــلب دعـمــا انـتـخــابـيـا
.وقــال أيـــضــا من روســـيــا والـــصــ
شيف "أعـتـقد أن هـناك خـطـرا كبـيرا
يـــحـــدق بــالـــبالد إذا مــا انـــتــظـــرنــا
احلصول على كل الوقائع فيما بتنا
نــعــرف مـــا يــكــفي عن ســوء ســلــوك
الرئـيس إلصـدار حكم مـسؤول".وإذا
صــادق مــجـــلس الــنــواب كــمــا هــو
متـوقّع على إطالق إجـراءات العزل
ـلف إلى مـجـلس الـشـيوخ سـيحـال ا
ذي الــغــالـبــيــة اجلـمــهــوريـة إلطالق
محاكمة في كانون الثاني/يناير.لكن
ـوقراطـيّ يـصرّون عـلى إجراء الد
تصويت عـلى إطالق إجراءات العزل
ـيالد الـتي تـبدأ في 25 قـبل عطـلـة ا

كانون األول.

ـمكنة في ساعدة ا تقدم كل أشكـال ا
أساة". موقع هذه ا

كـما قـتل  23شـخـصـاً وأصـيب أكـثر
من  130آخـــــرين جـــــراء حـــــريق في
مصـنع في شـمـال اخلـرطوم جنم عن
انــفـجـار فـي صـهـريـج يـحـتــوي عـلى
غــاز بـــحــسب مــا أفــادت احلــكــومــة
السودانـية. وتـصاعدت أعـمدة دخان
كثـيف بـعد انـدالع احلـريق في وحدة
صناعة بالط في مـنطقة صـناعية في
شـمــال اخلـرطـوم. وأغـلــقت الـشـرطـة
نـطقـة حول مـكان احلـادث. وكان ال ا
يـــزال خـــزان غــاز مـــشــتـــعالً حلـــظــة
وصول مـصـوّر في فـرانس برس إلى
ـــكـــان حـــيث كـــان رجـــال اإلطـــفـــاء ا
يـحـاولـون إخـمـاده. وقـالت الـسـفـارة
الـهنـديـة في اخلـرطـوم على مـوقـعـها
ان  50من مــواطـنــيـهــا يـعـمــلـون في
ـــــصـــــنع وان بـــــعـــــضـــــهم ضـــــمن ا
الضحايا بدون مزيد من التفاصيل.
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وأفـادت احلـكــومـة في بـيـان امس أن
" 23شخـصاً قُتـلوا وأصـيب أكثر من
شـخـصـاً في حـريق في مـنـطـقـة 130
صناعـية" نـاجم عن "انفجـار صهريج
يــــحــــتــــوي عــــلى غــــاز". وبــــحــــسب
ّ جـمـعـها ـعـلـومـات األولـيـة الـتي  ا
صنع كان يفتقر الى كان فان ا في ا
معدات سالمة وفق احلكومة. وقالت
"كـــان هـــنـــاك أيـــضـــاً مـــواد قـــابـــلـــة
لالشـتـعـال مـوضّـبـة بشـكل سـيء ما
سمح بـانتشـار النـيران" مـشيرةً إلى
فــتح حتــقــيق فـي احلــادث. وأشـارت
ــركـــزيــة جلــنـــة أطــبـــاء الــســـودان ا
ـرتـبـطــة بـحـركـة االحـتـجـاجـات في ا
الــبـالد إلى أن اجلــرحى نُـــقــلــوا إلى
ّ ـديـنة و ـستـشـفـيات بـا عـدد من ا
اسـتـدعـاء أطـبـاء خـارج دوام عـمـلـهم
. ــصـابـ لــلـمـســاعـدة في إســعـاف ا
وقـــال مـــوظف فـي شـــركـــة مـــجــاورة
لـــلــمــصــنـع لــفــرانس بــرس إنّ "دوي
االنـفـجـار كـان قـويـا وطـالت الـنـيـران
عــــددا من الـــســــيـــارات الـــتـي كـــانت

متوقفة في اجملمع". محتجون أمام مستشفى توفيت فيه هندية مغتصبة

UDš«∫ الرئيس األمريكي في خطاب أمام مؤيدي احلزب اجلمهوري

بيروت
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ثبت االن ماكان مـتوقعا منـذ االيام االولى لثورة الشـباب ان الطبقـة احلاكمة كانت وما
زالت حتـاول اسـتـغالل الـوقت لـتـبـقى وقـد فـشـلت كل مـسـاعـيـهـا الحـتـواء الـثـورة كـما
فـشـلت مـحاوالتـهـا االعتـمـاد على اجلـهـات االجـنبـيـة (امريـكـا وايران واسـرائـيل) التي

كانت سندا لها منذ 2003
وظهر بـشكل واضح ان من سانـد تلك الطبـقة الفاسـدة  من اجليران وغـير اجليران له
خططه اخلـاصة باستغالل ثورة الشعب وكأن كل ما حصل في العراق طوال  16عاما
لـيس من تـدبـيـر او حـمـايـة اعـداء  ال يـريـدون اخلـيـر لـلـعـراق سـواء كـان هـؤالء االعداء
يـريدون اسـتغالل ثـروات العـراق او لثـارات ما حـدث  من العـراق في عهـود سابـقة او

نطقة. جعله ميدان الصراع ب امريكا وايران او لتحقيق احللم االسرائيلي  في ا
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لـنـرجع الى الـوراء بـعــد ان فـشـلت الـقـوات االمــريـكـيـة في احـتـالل الـعـراق وتـنـصـيب
الفاسدين يوم نشرت مجلة تا االمريكية في غالفها الشهير:

(نـهــاية العراق    END OF IRAQ ) في 20-6-2014 ثم  ما نـشرته مجـلة نيويورك
س في  10اب  2016 في كل صفحات عددها عن العراق وخطط تقسيمه. تا

االن بات واضحـا ان اخلطط موضوعه وعلى شباب العراق ان يـدفعوا الثمن لتستولي
احليتان االجنبية على ما تبقى من العراق.

س في  10اب  2016عن تـفكك االمة العـدد اخلاص الذي اصـدرته مجـلة نيـويورك تا
العـربـيـة كـرس بـأكـلمه
ــــــــوضــــــــوع واحــــــــد
اســــتــــغـــــرق جــــمــــيع

صفحات العدد.
مـع ان  6ســـــــنــــــوات
مــــرت عـــلـى صـــدور
الـــــعـــــدد لـــــكـــــنه من
الـنـاحـيـة الـصـحـفـيـة
عـــمل يـــســتـــحق ان
يطلع عليه  من يهتم

بوضع العراق
ـناسبة الـعدد كان 
مرور  5أعوام على
الـــربــيـع الــعـــربي
وبـدأ كــفــكـرة وإذا

به يـكــبـر شـيــئـاً فـشــيـئـاً
حـتى وصل إلى أكـثر من  40ألف كـلمـة أخـذت في قراءة أسـبـاب الواقع

ـتدهـور للعـالم العـربي اليـوم وكيف تـفكك وأصـبح بؤرة لـلفـوضى والالجئـ وظهور ا
"داعش".

ـلــحـمي وأحــدث ضـجـة كــبـيــرة في وسـائل اإلعالم ـتــابـعـون بــا هـذا الــعـدد وصــفه ا
ـا تضـمـنه من حقـائق كـبيـرة حيـال ما جـرى في الـعالم الـعربي األمريـكيـة والـغربـية; 
ـفصـلي الذي جر وراءه والـذي ركز على أن غـزو العراق عام  2003 كان هـو احلدث ا
قاطرة األحداث اجلسام التي أدت إلى تفكك العالم العربي باحلالة التي نراها اليوم.
رة األولى التي تصدر اجمللة هذا النوع من يقول رئـيس حترير اجمللة األمريكية إنهـا ا
التقـارير والتحقيقـات االستقصائية الـتي وصل عدد كلماتها إلى  40ألف كـلمة مبيناً
في مـقدمـة العـدد االستثـنائي من اجملـلة أن هـذه القـراءة تسـعى لتـقد قـراءة واضحة

نطقة إلى ما هي عليه اليوم. وقوية عن األسباب التي أدت با
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مـوضــوع الـعـدد هـو الـكـارثـة الـتي حـلت بـالـعـالم الـعـربي خالل  13عـامـاً  ابـتـداءً من
عدوان أميركا وبريطانيا على العراق واحتالله في عام .2003

ذلـك العدوان واالحـتالل األميـركي لم يدمـر نظـام البـعث العـراقي فقط  بل دمـر الدولة
ـنـظـمـات اإلرهـابـية ـالئمـة لـوالدة داعش وأمـثـالـهـا من ا الـعـراقـيـة  وخـلق الـظروف ا
ية  وقـضى على الـعالم العـربي وحوّله إلى مـنطقـة ملتـهبـة  ومصدر ألزمـة الجئ عـا
كما أعـطى إشارة االنطالق لعصر اإلرهاب الذي يـضرب العالم اليوم ويقض مضاجع

البشرية.
الية الـتي سببها وثـقة للخسـائر البشـرية وا س حصيـلة باألرقام ا تقدم نيو يـورك تا
الـعـدوان األمـيـركي عـلى الـعـراق بـحـجـة كـاذبــة (اعـتـرقت بـعـد ذلك كل من بـريـطـانـيـا
وامريـكا) فقـد قتل من العـراقي مـليون و 455 ألـفاً و 590 شخـصاً ومن العـسكري

األمـيركـي  4801 جنـدي وضـابط  ومن حـلفـاء الـعـدوان اآلخرين  3487 عـسـكـرياً 
غـلـوب بلـغت تـريلـيون و705 ـاليـة للـحـرب على الـغـالب وا وقع إن الـكـلفـة ا ويـضـيف ا

مليارات و 856 مليون دوالر.
س ان الـربــيع الـعــربي واحــد من الـنــتـائج الــثـانــويـة والــهـزات وتـقــول نـيــو يـورك تــا
االرتدادية لـلكارثة  وتـقدر مصـادر دولية أن خسـائر الوطن الـعربي بلغت  830 مـليار
دوالر  هـذا فـضالً عـن الـدمـار احلـاصل في تــونس ولـيـبـيـا ومــصـر والـيـمن والـعـراق

وسوريا.
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هـنـاك مـرحلـة من الـتـاريخ الـعـربي وصـفت بعـصـر االنـحـطاط  ولـكن االنـحـطـاط الذي
يـشهـده الوطن العـربي اليـوم غيـر مسـبوق في التـاريخ  خاصـة وأنه يحـدث في عصر

حترز فيه الشعوب مزيداً من التقدم واالرتقاء.
س لم تـؤجل اإلصـدار بحـجـة أن عـمـلـية تـدمـيـر الـوطن الـعربـي ما زالت نـيـويـورك تـا

ا تصدر عدداً آخر بعد  13 عاماً آخر من نكبة الوطن العربي. مستمرة  ور
الـعـرب يـحـاربـون الـعــرب في الـيـمن ويـدمـرون الـبـالد  والـعـرب يـحـاربـون الـعـرب في
سـوريا ويدمـرون سوريا  والـعرب يحـاربون العـرب في ليبـيا ويدمـرون ليبـيا  والعرب
يحاربـون العرب في العـراق ويدمرون الـعراق. ومع أن اإلرهابيـ يشنـون حربهم على

ئة من ضحاياهم مسلمون. اإلنسانية باسم اإلسالم فإن  70با
تقول الصـحيفة االمريكية : ال توجد أية مؤشرات على أن هناك مستقبالً عربياً أفضل
 فـمعـظم اجلـروح الـعـربيـة نـازفـة ومـلتـهـبـة وتـستـعـصي عـلى الـشفـاء  وأي مـسـتـقبل
جملتـمعات لم تـعد تعـتبر نـفسها مـجتمـعات وطنـية بل مكونـات اجتمـاعية  تـنقسم على

ذهب أو الطائفة أو العرق. أساس الدين أو ا
ا إسرائيل ليـست مسؤولة عما يفعـله العرب بأنفسهم وهي تشـعر بالراحة واألمان طا

أن العرب تكفلوا بتدمير بالدهم.
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ن يظن ان امريكا ا نشرته اجمللة االمريكـية وهو حتذير  هذا ملـخص 
نـقذ من الـوضع احلالي. نـعم قد تـستـغل الظرروف امال هي ا
في ان يـتـمـنى بـعض الـعـراقـيـ في يـوم مـا ان تـعـود امـريـكا
لـتـحـتل الـعـراق لـتـخلـصـهم من بـطش الـطـبـقـة الـفـاسـدة فهي
الــوحـيـدة الــقـادرة عـلى ذلك لــكن مـا ابـداه الــشـبـاب من حب
لوطنهم  سيؤدي الى فشل اخلطط االمريكية وغير االمريكية.
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هدي رئيس الوزراء الذي جاء الى منصبه من خالل اتفاق كتلتي اخيرا استقال عبد ا
االصالح والـفـتح بــعـد خالف شـهـيـر بـيـنـهـمـا عـمن هـي الـكـتـلـة الـكـبـرى. فـقـد تـمـسك
االصالحـيون بانـهم الكـتلـة الكـبرى ورد الفـتحـيون عـلى انهم تـلك الكـتلـة.ولم يكن احد
هـدي الـذي استـقال مـن منـصبه يـتـوقع ان تكـون التـسـوية بـيـنهـما هـي تنـصيب عـبـد ا

.االولى ح كان نائبا للرئيس والثانية ح كان وزيرا للنفط. مرت
ـهدي هـذه الـنـهايـة الـتراجـيـديـة.وال ابالغ لـو قـلت انه يـشبه شـخـصيـا لم اتـوقع لـعبـد ا
ـهدي "اوديـب" البـطل الـيـوناني في مـسـرحـية سـوفـوكـلس. علـى العـكس مـأسـاة عبـد ا
تفوق اضعـافا مضـاعفة مـا تعرض له البـطل اليونـاني الذي قادته االقـدار الى مصيره

التعيس بعد ان تولى السلطة فاكتشف انه قتل اباه وتزوج امه دون ان يعرف ذلك.
ـهـدي هـادئا جـدا.فـنـاقش كـتلـتـ كـبيـرتـ جـاءت به.رضي اجلـميع كـان مـجيء عـبد ا
باطاللته  كـونه كان انهى جدال لم يكن لينتهي بـسنوات. وبدأ بعد تالوة القسم بعرض
بـرنـامـجه احلـكـومي عـارضا اكـثـر من اربـعـ مـلـفـا في الـفـسـاد.ثم اعـلن عن تـشـكيل
ـكافحة الفساد.كانت خطواته تشبه خطى الرؤساء قبله.استعراض كبير مجلس اعلى 
لـكنـه فارغ من ايـة مـعـاجلـات حقـيـقـيـة.وال اريـد ان انتـقـد الـرجل بـعد اسـتـقـالـته لـكني
احتدث عن فترة تـشبه ما سبقها.وكل فـترة تضعنا في ضيـاع من نوع مختلف نخسر

ال والدم. فيها الكثير من ا
ـنصـبه رئيسـا للوزراء هدي  ـا يطرح اي مـتابع سـؤاال مهمـا هو:كيـف قبل عبـد ا  ر
ا يشبه صدفة عمياء قادته الى مع العلم انه منصب غير قانوني النه جاء الى احلكم 
ـهـدي من غـير طـريق الـكـتـلة مـصيـر مـظـلم.نـعم اؤكـد هذه الـقـضـيـة كـان مجيء عـبـد ا
االكثر عدداً الـتي تتشـكل من حتالف الكـتل بعد انتـهاء االنتـخابات.وهذا مـا يقصدونه
بــعــدم قــانـــونــيــة تــنـــصــيــبه,وهــذا يـــعــني ان الــرجـل وافق عــلى شيء غـــامض وغــيــر
مقبـول.وكانت النتيجـة انه واجه حتديا شعبيـا اودى بحياة اكثر من  300 شهيد و15 

تظاهرين. الف جريح من ا
ـهدي نـفسه.لـكني نـصب عنـد عبـد ا ا تـكـون افضل اجـابة عن سـؤال كيف قـبل بـا ر
اعتقـد ان هذه الطبقة السياسية التي بدأت منذ  2003 استـسهلت احلكم واحبت توفر
االمـتـيـازات دون اي شـعـور من عـقـاب مـؤجـل. لـذا انـا عـلى ثـقـة عـالـيـة ان سـيـاسـيـ
كـثـيـرين بل ال اكـاد استـثـني احـدا مـنـهم لم يـفـكـروا ثانـيـة واحـدة انـهم سـيـكـونون مع
سلطة جـديدة يقودها شباب قـدموا انفسهم للموت.االن بـعد ضحايا باالف من شهداء
وجرحـى ادرك اجلميع انهم سـاروا بطريق خاطيء,وعـليهم ان

يدفعوا الثمن عما ارتكبوه من فوضى بحق االبرياء.
ــنـــصب وال احــد عـــلــيك االجــابــة الـــوحــيـــدة االهم:اقــبـل بــا
ـنـطق اجلـامـد لـلـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة انتـهى,وجـاء رقـيب.لـكن ا

. سروق منطق جديد للحق.انه منطق الضحايا وا


