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واضاف "اذا أصـدر مجـلس الشـيوخ
أمرا باحلصول على إفادتي سأكون
مسـتعـدا لإلدالء بـها". ويـحتـاج قرار
بـاستـدعـاء بـولـتـون إلى أصوات 51
من أعـضـاء مـجـلس الـشـيـوخ البـالغ
ــوقـراطــيـ عــددهم مـئــة. لــكن الـد
وحلفاءهم ال يتمتعون بدعم أكثر من
47 ســيــنـاتــورا.وقــال زعـيم األقــلــيـة
وقـراطـيـة في مجـلس الـشـيوخ الـد
تـشـاك شومـر "اصـبح األمـر مـرهـونا
بـــأربــعــة أعـــضــاء جــمـــهــوريــ في
مـجلس الـشـيوخ السـتـدعاء بـولـتون

وثالثة شهود آخرين".
 U uKF  „ö² «

ــكـن أن يــقــوم الــســنــاتــور مــيت و
رومـني أحـد اجلـمـهـوريـ النـادرين
الـذين ينـتـقـدون بولـتـون باالنـشـقاق

في هذه القضية. 
وقال لصحـافي "أود أن أكون قادرا

على االستماع جلون بولتون". 
ـــتـــلك مـــعـــلـــومـــات واضــــاف "إنه 
أسـاسـيـة أرغب في مـعـرفـتـهـا".وأكـد
ماكـونـيل مجـددا أن مسـألـة الشـهود
يــجب أن تــتم تــسـويــتــهـا بــعــد بـدء
احملاكمـة وليس قبـلها كـما حدث في
1999 عنـدما تـمت مـحاكـمة الـرئيس
وقراطي بيل كلينتون ألنه كذب الد
تـدربة في بشـأن عالقـة أقامـهـا مع ا

البيت األبيض مونيكا ليونسكي.
وأضـــــاف "إذا كــــان ذلك جـــــيــــدا في
قضـية الـرئـيس كلـينـتون فـيجب أن
يكـون كـذلك للـرئـيس ترامب" مـؤكدا
أنه "في هذا الوقت اخلطير يواصل
ــــوقــــراطـــيــــون مــــنـــاوراتــــهم الـــد
الـسيـاسـيـة بإجـراءات عـزل الـرئيس

هذه الـنـابعـة من دوافع حـزبيـة" ضد
تزايد" الرئيس.واشار إلى "التـوتر ا
فـي الـــشـــرق األوسط بـــعـــد الـــغـــارة
األمـيـركـيـة الـتي قـتل فـيـهـا اجلـنرال
اإليــــراني قــــاسـم ســــلــــيــــمــــاني في
ــــواجـــــهــــة بــــ بــــغـــــداد.وتــــشـل ا
ــعـســكـرين اإلجــراءات مـنــذ اتـهـام ا
وقـراطـيـة في مـجلس األغـلبـيـة الـد
الـــــــــــنـــــــــــواب فـي 18 كـــــــــــانـــــــــــون
األول/ديسـمبر الـرئيس اجلـمهوري
"بـاسـتغـالل السـلـطـة" و"عـرقـلـة عمل
الـــكــونــغـــرس".مــا لم يــتـــحــقق ذلك
ــوقــراطــيـة تــرفض الــرئــيــســة الــد

{ واشــنــطـن (أ ف ب) - أكــد زعــيم
اجلـمــهـوريـ فـي مـجـلس الــشـيـوخ
األميـركي ميـتش ماكـونيل أن قـضية
اســـتـــدعـــاء شـــهـــود يــــجب أن تـــتم
تسـويـتهـا بـعد بـدء محـاكـمة دونـالد
تــرامب ولــيـس قـبــلــهــا بــعــد إعالن
جـون بولـتـون اسـتـعداده لـلـخـضوع
الستجواب خالل اجللسات شرط أن
يــســتــدعـيه اجملــلس رســمــيــا.وجـاء
إعالن بـــولــــتـــون بـــيـــنــــمـــا يـــرفض
مــاكــونـــيل حــتى اآلن تــلــبــيــة طــلب
ــوقـراطـيــ االسـتـمــاع ألربـعـة الـد
شـــهـــود أحـــدهـم بـــولـــتـــون.يـــعـــول
ـوقراطـيـون عـلى أربـعـة شـهود الـد
أحــــدهم بـــولــــتـــون الـــذي أقــــيل في
الـعـاشـر من أيـلـول/سـبـتـمـبـر 2019
بــــســـبب خـالفـــات مع تــــرامب. وهم
كن أن سـتشار الـسابق  يرون أن ا
يـقـدم مـعـلـومـات عن الـضـغوط الـتي
مـــارســــهـــا الــــبـــيـت األبـــيـض عـــلى
أوكـــرانــيـــا وخـــصـــوصـــا جتـــمـــيــد
مسـاعدة عـسـكريـة تبـلغ حوالى 400
ملـيـون دوالر.ومنـعت الـرئاسـة حتى
اآلن مـســتـشـاريــهـا من الــتـعـاون مع
تعلق بعزل ترامب. وكان التحقيق ا
بــولـتـون صــرح أنه سـيــنـتــظـر قـرار
الـــقــضـــاء بــشـــأن هــذا الـــنــزاع بــ
الـسلـطـت الـتـنفـيـذية والـتـشريـعـية
قـبل أن يـلـبي أي طـلب.لـكن مـحـكـمـة
جلأ إلـيـها أحـد مـعاونـيه الـسابـق

لف بدون ـاضي ا أغلقت األسـبوع ا
أن حتسم األمر.قال بولتون في بيان
اإلثن "نتيجـة لذلك وبينما ما زالت
شـهــادتي مـطــروحـة قـررت تــسـويـة
ـكن". ــسـألــة بـأفـضل شــكل  هـذه ا
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{ كرمـان (إيـران) (أ ف ب) - توفي
عــدد من األشــخــاص امس الــثالثـاء
جــراء تـدافـع في مــديـنــة كــرمـان في
جــنــوب شــرق إيــران أثــنـاء مــراسم
تــشـيـيع اجلــنـرال قــاسم سـلــيـمـاني
التي تـشارك فـيهـا حشـود هائـلة من
اإليــرانــيـــ وفق مــا أعــلن مــصــدر
رسمي.وقـال رئيس اجلـهاز الـوطني
اإليـــراني لـــلــطـــوار بـــيــر حـــســ
كـولــيـونـد لــلـتـلـفــزيـون الـرسـمي إن
ــواطــنــ الــذين كــانـوا "عــدداً من ا
يشاركـون في اجلنازة جُـرحوا وفقد

عـدد من األشـخــاص حـيـاتـهم".وأفـاد
مـراســلـون لـوكـالــة فـرانس بـرس في
ـــديـــنــة كـــانت كـــرمـــان أن شـــوارع ا
ــشـاركـ في ـشــيّـعـ ا مــكـتـظّــة بـا
جنازة قائد فـيلق القدس في احلرس
الـــــــــــثــــــــــوري اإليــــــــــرانـي قــــــــــاسـم
سلـيـماني.وقُـتل سلـيـماني الـذي كان
مكـلفـاً العـملـيات اخلـارجيـة للـحرس
الـــثــــوري في اخلــــارج ومــــهــــنـــدس
االسـتراتـيـجيـة اإليـرانيـة في الـشرق
األوسط في ضـربـة جـويـة أمـيـركـيـة
اسـتهـدفـته فـجر اجلـمـعة قـرب مـطار

بــغــداد الـدولي مــا أثــار صــدمـة في
اجلمهورية اإلسالمية.وتأتي مراسم
دفن سـلــيـمـاني الـثـالثـاء في مـسـقط
رأسه بعـد أيام من مـسيـرات تشـييع
جــابت شـــوارع األهــواز في جــنــوب
غـــرب إيـــران والــعـــاصـــمــة طـــهــران
ومـدينـة قم ومـشـهد في شـمـال شرق

البالد.
وجتــــمع حـــشــــد هـــائل فـي كـــرمـــان
اإليــــرانـــيــــة حلـــضـــور مــــراسم دفن
اجلنـرال قاسم سـلـيمـاني متـوعدين
ـوت ـقــتـله بــهـتــافـات "ا بــاالنـتــقـام 

ـيـاً مـطـار بـغـداد زادت اخلـشـيـة عـا
مـن تــصــعــيــد إضــافـي في مــنــطــقــة
الـشرق األوسط.وفـيـمـا يدعـو الـقادة
ـدنيـون والـدينـيـون والـسيـاسـيون ا
في إيـــران إلى ردّ مــزلــزل انـــتــقــامــاً
ـقـتـله تـتـزايـد الـدعـوات في الـعـالم
إلى "خـــفض الـــتــصـــعــيـــد".وفي ظل
مـنـاخ شـديـد الـتـوتـر بـعـد أشهـر من
ـتبـادلـة ب واشـنطن الضـغـوطات ا
وطــهــران عــلى خــلــفــيــة تــصــعــيــد
عـــســـكـــري في مــــنـــطـــقـــة اخلـــلـــيج
ــلـف الــنــووي واخلالفـــات بــشـــأن ا
ــتـحـدة اإليـرانـي أثـارت الــواليـات ا
الـتـبـاسـاً االثـنـ بـعـدمـا نـشـرت عن
طـــريق اخلـــطــــأ رســـالـــة مـــوجـــهـــة
لــلــســلــطــات الــعــراقــيــة تــفــيــد بـأن
واشنطن بدأت االسـتعدادات لسحب

جنودها من العراق.
ونــفى وزيـر اخلــارجــيـة األمــيـركــيـة
مـايك إسـبـر في مـؤتـمـر صحـافي أن
تكون لدى بالده نيـة باالنسحاب من
الــعــراق قـــائالً "لم يــتــخــذ أي قــرار
لالنـسـحـاب من الـعـراق".في غـضون
ـاني الـثالثـاء ذلك أعـلن اجلـيش األ
أنـه ســـيـــســـحب جـــزءا من جـــنـــوده
ـــهــمــات ــنـــتــشـــرين في الـــعــراق  ا
تـدريب ونـقـلــهم "بـشـكل مـوقت" إلى
األردن والـكـويت بـسـبب الـتوتـر في
ــنـــطـــقــة.وقـــال مـــحــامـي فــاريـــبــا ا
عــادخلــواه أمس الــثالثــاء إن إيـران
أسقطت تـهم التجـسس التي وجهت
إلى الباحثة الفـرنسية احملتجزة في
اجلــــمـــهــــوريــــة اإلسالمــــيــــة مــــنـــذ
حزيران/يونيو 2019. وقال احملامي
سـعـيـد دهـقـان لـوكـالـة فرانـس برس
"أسـقــطت تـهـمــة الـتـجــسس عـنـهـا".
لـــكـــنــهـــا ال تــزال تـــواجه ثـالث تــهم

أخرى.

(البنتاغون) وكافـة القوات األميركية
ـسـؤولـ عن اغـتـيـال سـلـيمـاني وا
وكل شـــخص مــعـــنــوي أو حـــقــيــقي
مـرتبط بـاغـتـيـال سلـيـمـاني في إطار
ـقـرر أن يوارى هـذا الـتـصـنـيف.من ا
ســلـــيــمــاني الــثــرى في كــرمــان بــ

الــــــســــــاعـــــة 14,00 و10,30) 16,00
و12,30 ت غ) بـــــــحــــــسـب اإلذاعــــــة
الـرسـمـيـة.ويـعـتـبـر سـلـيـمانـي الذي
رقي لـرتبـة فريـق بعـد اغتـيـاله بطال
في بالده جلهوده في مكافحة تنظيم
الــــدولــــة اإلسالمـــــيــــة في الــــعــــراق
وســــوريــــا. ويـــرى اإليــــرانــــيـــون أن
سليـماني جنّب بالدهم االضـطرابات
نفسها الـتي عانت منها دول اجلوار
مــثل الـــعــراق وســوريــا بــســبب ذلك

التنظيم.
وانــتــظــر الــبــعض طــوال الــلــيل في
ـشـاركـة في كـرمـان لــيـتـمـكـنــوا من ا

مراسم الدفن.
ـشـارك ويـقـول همت دهـقـان أحـد ا
"نــحن هــنــا لـنــودّع الــقـائــد الــكـبــيـر
قـدس" في إشـارة إلى دور لـلـدفـاع ا
سليـماني في الـدفاع عن إيران خالل
احلـرب اإليــرانـيـة الــعـراقـيـة (-1980

 .(1988
ـقـاتل الـسـابق الـبالغ من وأكـد هذا ا
العـمر 56 عامـاً لوكـالة فـرانس برس
"كان مـحبـوبـاً ليـست فقط في كـرمان
أو إيــران بل فـي الــعــالم أجــمع".أكــد
الرجل أن سليماني "كان محبوباً في
ـسـلـم والـشـيـعة الـعالم كـله من ا
في الــعـراق وســوريـا وأفــغـانــسـتـان
وخـــصــوصـــاً في إيـــران واجلـــمــيع
مـدينـون له بـحـمـايتـهم" مـشـيراً إلى
أنه قدم من شـيراز الواقـعة عـلى بعد
أكـثـر من 500 كـلم مـن كـرمــان.ومـنـذ
اغتيال سليماني بضربة أميركية في
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ألمـيـركـا" قـبل أن يـوارى الـثـرى كـما
دينة هو مقـرر بعد الـظهر في هـذه ا
الــــــواقــــــعـــــــة في جــــــنــــــوب شــــــرق
ــديـنـة مـسـقط إيـران.وامـتأل وسط ا
د رأس قائـد فيـلق القـدس الراحل 
بـشـري شـبـيـه بـالـذي شـهـدته الـبالد
االحـــد واالثــنـــ في طــهـــران ومــدن
أخـــرى في الـــبالد خالل الـــتـــشـــيــيع
الشـعـبي جلثـام سـلـيمـاني ورفاقه
الذين قـتلوا مـعه في ضربـة أميـركية
اجلـــمـــعـــة في بــغـــداد.وأعـــلن قـــائــد
احلـــرس الــثـــوري اإليــراني حـــســ
سالمي لـلـحــشـد في كـرمـان أن "طـرد
ـنـطـقـة بدأ". ـتـحـدة من ا الـواليـات ا
وأضاف "إرادتنا حازمـة. نقول أيضاً
ألعدائـنـا إننـا سنـنـتقم وإذا ضـربوا
(مـجـدداً) سوف نـدمـر مـكـاناً مـحـبـباً
لقـلوبـهم".وتـابع "هم يعـرفون عن أي
أمــكـنــة أحتـدث".وأكــد قـائــد احلـرس
الــثـوري وأمــامه نـعــشي ســلـيــمـاني
وذراعـه الــيــمـــنى الـــعــمــيـــد حــســ
بــورجـــعــفــري مـن ســاحــة أزادي في
كـرمان أن "الـشـهـيد قـاسم سـلـيـماني
ـمــاته" و"هـو أقــوى وأكـثــر حـيــاةً 

أخطر اآلن بالنسبة للعدو".
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وفي خــطــوة رمــزيــة لــتــزامــنـهــا مع
مراسم دفن سليمـاني اعتمد مجلس
الــشـــورى إليــراني الــثـالثــاء بــشــكل
طـار قـانـونــاً يـعـتـبـر كـافـة الـقـوات
ا في ذلك وزارة الدفاع األميركيـة 

"إرهابية"
ـان اإليـراني أقـر مـؤخراً .وكـان الـبـر
قــانـونــاً يـعــتـبــر "إرهـابــيـة" الــقـوات
ـــنــتـــشــرة فـي الــقــرن األمــيـــركــيــة ا
اإلفريـقي إلى آسيـا الوسـطى مروراً
بالـشـرق األوسط.لكن الـنص اجلـديد
أدرج وزارة الــــدفــــاع األمــــيــــركــــيــــة
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الـــنـــهج الـــذي يـــنـــسب إلـى الـــلــواء
حس سالمي القائد احلالي حلرس
الـثـورة وقـيــادات اجلـيل الـثـاني في
احلــــرس.ويـــتــــســـاءل الـــبــــعض عن
الــســرعـة الــتي  فــيــهـا اخــتــيـار
خليفة سليماني وتعي قاآني
الـــذي يــوصف بـــأنه مُـــنــظّــر
تـــصـــديــــر الـــتـــشــــكـــيالت
الـــشــعــبـــيــة مـــحــله هل
تــعــني أن إيــران قــد
اختارت نهج الرد

القريبـة من إيران في سوريـا ولبنان
وغــــــزة فــــــضال عـن تــــــهــــــديــــــداته
إلسـرائـيل.ويـرى بـعض احملـلـلـ أن

اختياره حسم اجلدل بشأن
من سـيكـون خـلـيـفة
ســــــلـــــيــــــمـــــاني
بـاخــتـيـار من
أعــــــده هـــــو
خلالفــــــته
ولـــــــــــيـس
شخـصـية
أخــــــــــــرى
أكــــــــثــــــــر
تـــــشـــــددا
من خارج
الــــفــــيــــلق
نـفــسه وهـو

عـلى الـضـربـة األمـريـكـيـة بـعـمـلـيات
يـلـيـشـيات واسـعـة بـالنـيـابـة عـبـر ا

قربة منها? سلحة ا واجلماعات ا

wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ
رشد اإليـراني األعلى آية الله عيّن ا
عــلي خــامـنــئي الــعـمــيــد إسـمــاعـيل
قـاآني قــائـدا لـفـيـلـق الـقـدس الـتـابع
حلرس الـثورة اإلسالمـية في أعـقاب
مـقــتل الـفــريق قـاسـم سـلـيــمـاني في
ضــربـة جـويــة أمـريــكـيــة في بـغـداد
بـــحـــسب وكــالـــة فـــارس اإليــرانـــيــة

لألنباء.
ووصف خـامنـئي في بـرقيـة تـعيـينه
الــعــمـيــد قــاآني بــأنه من أبــرز قـادة
احلـرس الثـوري في "مـرحـلـة الـدفاع
ـقـدس" (التـعـبـير الـذي يـسـتـخدمه ا
اإليـرانيـون لـوصف حـرب الـسـنوات
الـــثـــمـــاني ضـــد الـــعـــراق في عـــقـــد

الثمانينات). 
وبـــــأنـه كـــــان دائــــــمـــــا إلـى جـــــانب
نـطقة.ودعـا خامنئي سليـماني في ا
جمـيع الكـوادر في فـيلق الـقدس إلى
الـتــعـاون مع قـاآني مــشـددا عـلى أن
عتـمدة في عهد "اخلطط هي ذاتهـا ا

سليماني".
فـــمن هــو الــعـــمــيــد قـــاآني يــوصف
العـميـد إسماعـيل قاآني بـأنه الرجل
الــثــاني بـعــد ســلـيــمــاني في قــيـادة
ـــشــرف عـــلى احلـــرس الـــثـــوري. وا
مــتــابــعــة تــســلـيــحه.ولــد قــاآني في
مــشــهــد في واليــة خــراســان شــمــال

شرقي إيران عام 1958. 
والـتـحق أواخـر عـام 1980 وهو في
الــعـشــريـنــيـات من عــمـره بــصـفـوف
احلـــــرس الـــــثـــــوري.وانـــــتـــــقـل إلى
العـاصمة طـهران حـيث تلقى دورات
تدريبية في عام 198. وشارك مقاتال
في احلـرب الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة وقـد

ـنـاصب الـعـسـكريـةداخل تـدرج في ا
احلـــــرس الــــثـــــوري وأصـــــبح خالل
احلــرب قـائــدا لـ "الــفــرقـة 21 اإلمـام

الرضا" و"فرقة  5 نصر".
وخدم أيضا في منـصب رئيس هيئة
ــشــتــركـــة الســتــخــبــارات األركـــان ا
احلرس الـثوري قـبل تـوليه مـنصب
نــائب قــائــد فــيــلق الــقــدس فـي عـام
1997 بعد تسلم سليماني منصب

قائـد هـذا الفـيـلق.و ال يعـرف الـكثـير
عـن قـــــــاآنـي الـــــــذي ظـل حتـت ظالل
سليماني احلاضر دائما في وسائل
اإلعالم سـوى نـشاطـاته الـعـسـكـرية
فـي فــــــيـــــــلـق الــــــقـــــــدس وبـــــــعض
الــتــصـريــحــات الـتـي عـكــست خــطـا
متشددا. ويـقول صحـفيون إن قاآني
يُعـد أكثـر ميال نـحو الـتشـدد مقـارنة

مع سليماني.
ويضيف أنـه سبق أن وصف احلرب
فـي ســوريــا بــأنــهـــا قــضــيــة وجــود
بــالــنــــــســبــة إليــران وكــان أول من
كــشف امــتالك جــمــــــــــاعــة أنــصـار
الــله في الـيــمن لــصــــــــواريخ يــبـلغ

مداها أكثر من 400 كلم.
كذلك كشف قاآني عن تفاصيل زيارة
الـرئــيس الـسـوري بــشـار األسـد إلى
إيــران ودور قــوة فــيــلق الــقــدس في

احلرس الثوري في إتمامها.
وأوضح مــراســلـنــا أن قــاآني شـارك
في احلرب السورية بصـفة مستشار
عسـكري وكـان من مهـندسي تـصدير
مـفـهـوم الـتشـكـيالت الـشـعـبـيـة الذي
ـنظرين له في إيران.وقد يعتبر من ا
وضـعــته وزارة اخلـزانـة األمــريـكـيـة
عـلى الئحـة الـعقـوبـات اخلاصـة بـها

ÊËRý∫ الرئيس األميركي دونالد ترامب ومستشاره لشؤون األمن القومي جون بولتون في البيت األبيض
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مـاكونـيل نـيـته الـدفع باجتـاه تـبـرئة
تــرامب في مــجــلس الــشــيــوخ الـذي
يــســيـطــر عــلـيـه اجلـمــهــوريـون في
ــكن. وكــتب الــرئــيس أســرع وقت 
األميركي في تـغريـدة اإلثن "مـهزلة
االتــــهــــام (...) يــــجـب أن تــــنــــتــــهي

بسرعة".
ـوقـراطـيـون أن فرصـهم ويـدرك الـد
لــــلـــتـــوصل إلى عــــزل تـــرامب شـــبه
مـعـدومـة لـكـنـهم يـأمـلـون في إقـنـاع
األميركي بأنه اسـتغل فعال سلطته
بـطلـبه من أوكـرانيـا الـتحـقـيق حول
جـــو بـــايــدن خـــصــمـه احملــتـــمل في

االنتخـابات الرئـاسية الـتي ستجرى
قبل. في تشرين الثاني/نوفمبر ا

وأعــلن وزيــر االقــتــصــاد الــفـرنــسي
بـــرونـــو لــومـــيـــر امس الـــثالثــاء أن
ــتـحـدة حـددتـا فـرنــسـا والـواليـات ا
مهلة " 15يوما" للتوصل الى تسوية
بــشـــأن الــرســوم عــلى اجملــمــوعــات
الرقمية العمالقة في منظمة التعاون
والـتنـمـيـة االقتـصـاديـة.وكان لـومـير
يـتـحـدث في لـقـاء مع صـحـافيـ في
ــال الـــفــرنـــســـيــة مع مـــقـــر وزارة ا
ـــفــوض األوروبي لـــلــتــجـــارة فــيل ا
هـــــوغـــــان الـــــذي أكـــــد أن االحتـــــاد
األوروبي "ســــــــيـــــــقـف إلى جــــــــانب
فـــرنــســا".وقـــال الــوزيــر الـــفــرنــسي

"حددنا مهلة 15 يوما تماما".
وكـــانت واشــنـــطن أحــيت قـــبل عــام
ـفــاوضـات حــول رسـوم الــشـركـات ا
الــرقــمــيــة داخل مــنـظــمــة الــتــعـاون
والتنمية االقتصاديـة بعدما عطلتها
لـسنـوات. لـكـنهـا وضـعت في كـانون
االول/ديــسـمـبــر شـروطــا رفـضــتـهـا
باريس ما أثـار شكوكا بـشأن امكان
ي بــحـلـول الـتــوصل الى اتـفــاق عـا
نـهـايـة 2020.وبـعـدمـا أقـرت بـاريس
ضريبـة على العائـدات التي يحـققها
عــمـالـقــة اإلنـتــرنت في فـرنــسـا وفي
طليعـتها مـجموعة "غـافا" التي تضم
شـــركـــات غــوغـل وآبل وفـــيــســـبــوك
وأمـــازون األمـــيـــركـــيــــة قـــد تـــصب
ــتــحــدة غــضــبــهــا عــلى الــواليــات ا
مـنــتـجـات مـثل الـشـمــبـانـيـا وجـبـنـة
الروكـفـور وحقـائب الـيد ومـسـاحيق
الـــتــجــمـــيل واألواني اخلـــزفــيــة من

صنع ليموج وغيرها.

جمللس النواب نانـسي بيلوسي نقل
قـرار االتـهـام إلـى مـجـلس الـشـيـوخ
وهي خــطــوة أســاســيــة لــبـدء ثــالث
محاكـمة لـرئيس في تـاريخ الواليات

تحدة. ا
WOKBMI « oMš

وقــــالت بــــيــــلــــوسـي إن "الــــرئــــيس
والــســنــاتــور مــاكـونــيل وعــلــيــهــمـا
الــســمــاح لـهــؤالء الــشــهــود بـاإلدالء
بــإفـاداتــهم" مـؤكــدة في تـغــريـدة "ال
ـــكن جملــلـس الــشــيـــوخ أن يــكــون
شـريـكـا في مـحـاولـة الـرئـيس خـنق"
الــقـــضــيـــة األوكــرانـــيــة.وال يـــخــفي

lOOAð ∫ االالف من االيراني يشيعون قاسم سليماني في كرمان بإيران

في الــعـام 2012. ووصــفـتـه وسـائل
إعالم إيــرانـيـة بــأنه الـرجـل الـصـلب
الـذي ال يـختـلف كـثـيـرًا عن اجلـنرال
قاسم سليـماني وله اخلبرة الـكافية
بـشـأن الـتـعــامل مع جـبـهـات الـقـتـال
اخملتـلـفة.وظل يـكـرر في تصـريـحاته
ـــرشـــد تـــأكـــيـــده اللـــتـــزامه بـــخط ا
اإليــراني "نـحن مــازلـنــا مـتــمـســكـ
بـالـطـريق الــذي رسـمـته لـنـا وحـافظ
علـيه اإلمـام آية الـله عـلى اخلامـنئي
بــعـزة واقــتـدار وســنـمــضي في هـذا
ـهـدي الـطـريق حــتى ظـهـور اإلمـام ا
(عجل الله فرجه الـشريف) وسندافع
ـضطـهدة في على جـميـع الشـعوب ا

اقصى نقاط العالم".
كـمـا نـقل عــنه تـصـريح آخـر في عـام
2017 وصف فيه تهديدات الرئيس
األمريكي دونالد ترامب إليران بقوله
هذه "الـتـهديـدات ضـد إيران سـتـدمر
أمريكا ... لـقد دفنـا العديد ... من

أمــثـــال تــرامب ونــعــرف
كـــيف نـــقــاتـل ضــد
أمريـكا".ويـتحدث
الــــــبــــــعـض عن
عــالقـــــــــــــــــاتـه
الــقـــويــة مع
اجلـمـاعات
ـسـلـحة ا

WDK « 5Ð tOŽdA «

 UłU−²Šù«Ë

بغداد

 —UDF « ÍbLŠ

بغداد

wLO b « rO‡¼«dÐ≈ wKŽ

d —eÐË√ œ«bGÐ …b¹dł

ــهـمـة الـتي كــان لـهـا بـاع طـويل من الـصـحـف الـعـراقـيـة الــيـومـيـة ا
ـسـيرة الـصـحفـية وفـي رصد ونـقل الـنشـاط والواقع ومتـمـيز في ا
الـعـراقي في جـميع مـرافـقه الـيـومـية هـي جريـدة (بـغـداد أوبـزرفر)
ـأمـون الـنـاطـقــة بـالـلـغـة اإلنـكــلـيـزيـة والـتي كــانت تـصـدر عن دار ا
شهد الصـحفي مع زميالتها للتـرجمة والنشـر إذ كانت تتصـدر ا
األخـريات ولـعقـود طوال حـتى عام 2003 والتـي كان لـها الـفضل
الـــكـــبـــيــر والـــراسـخ في نـــقل الـــواقع احملـــلي جلـــمـــيع (األجـــانب)

وجودين في العراق..  ا
ــنــدوبـــ األجــانب والــوكــاالت األجـــنــبــيــة األخــرى بـل أن أكــثــر ا
ـوجـودة في بـغــداد الـذين كـانـوا يـنـقـلـون أخـبـارهم إلى بـلـدانـهم ا

كانت مصادرهم الصحيحة من (األوبزرفر) نفسها. 
كــان لـهــذه اجلــريــدة مـالك مـتــخــصـص حــيث أن تــرجــمــة الــلــغـة
الـصـحـفـيـة تـخــتـلف كـثـيـراً عن تـرجـمـة الـكـتب الـثـقـافـيـة والـعـلـمـيـة

األخرى.. 
فـضالً عن وجـودهـا ب أيـدي األجـانب في العـراق كـما لـهـا فضل
هتـم في كليـات اللغـات خصوصاً من خالل مؤثـر أخر لطـلبتنـا ا

تواصلة لها وإقتنائها وتعلم اللغة اإلنكليزية منها.  متابعتهم ا
في هـذا الـوقت نـحن بـحـاجة مـاسـة جـداً إلسـتـئـنـاف إصـدارها من
جديد وخصوصاً أن هنـاك إنفتاحاً كبيراً لـوفــــــــود أجنبية عاملة
لـدينـا في العـراق و(كروبات) سـياحـية أخرى نـاطقـة بغيـر العـربية
فـضالً عن دافع مـهـم لـتـعـويـد طـلـبـتـنـا في الــكـلـيـات لـتـقـويـة لـغـتـهم

اإلنكليزية.. 
ـكن نـعـم إصـدار جــريــدة عـراقــيـة (يــومــيـة) بــلــغـة إنــكــلـيــزيــة.. و
إصـدارها بعـدة لغـات أخرى أيـضاً (تـركية  –فارسية  –فرنـسية..

..حالنا حال دول اجلوار.. والعالم.  إلخ).. حاجة ملحة جداً
أعـتـز بـانـني كـنت أكــثـر من عـقـد من الـزمن أعــمل فـيـهـا مـصـمـمـاً
ورسامـاً للكاريـكاتير وأكـتب مقاالتي الفـنية فيـها بعد
.. تـرجـمـتـهـا من قـبـل زمـيالتي وزمالئي الـرائـعـ
وكـنـا نـتمـتع فـيـهـا فـعالً بـسمـــــــــعـة طـيـبـة ب
الــصــحف والـوكــاالت األجـنــبــيـة الــعـامــلـة في
الـعــراق.. وهي تــنـقل مــقــاالتـنــا ورســومـاتــنـا

للخارج.

سـاءلة ـلك الـسلـطة بـأنه سـيكـون بعـيـدا عن ا غالـبـا ما يـتوهم من 
ـارس حــيـنـهــا سـلـوكـاً واحملـاســبـة ويـرى نـفــسه فـوق الـقــانـون و
مـنــاقـضـاً لــلـقــوانـ الــتي وضـعــهـا ومـنــافـيــا لـلـتــقـالــيـد واالعـراف
اديـة وحتى االجتـمـاعيـة مـستـخدمـا نـفوذه الـسيـاسي وامـكانـيـاته ا
  اجهزة الدولة األمنـية والعسكرية ضـد من يحاول االعتراض عليه
كن في ـوقف مبـررا حلـاكم دكـتاتـوري فـهو غـيـر  واذا كان هـذا ا
قراطية يجب قراطية الن السلطة في االنظمة الد ظل االنظمة الد
زاج الـعـام بنـسبـة كبـيرة ان تمـثل (االرادة العـامة والـعـقل العـام وا
ي "لشرعية تشارف االغلبـية في اجملتمع) هذا هو التـعريف األكاد
السـلطـة" وليس مـجرد وجـود السـلطـة تكـسبـها"الـشرعـية" الن هذا
ـعـيار ـعـيـار "الـشـكـلي" ومـا حتتـاجه الـسـلـطـة هـو ا ـثل ا الـوضع 
وضوعي" الشكليات ليست هي األساس فنحن االن امام" دستور ا
ان "ال غير مالئم"يشتكي منه اجلمـيع حتى اصحاب السلطة و" بر
ـزاج العـام ووزراء مـنتـخـب ثل االرادة الـعـامة والـعـقل العـام وا
ـنح الـشـرعيـة فـمـا اسهل من وضع ـان كل هذا ال  من هذا الـبـر

الدساتير
ــشـــاركــة وتـــزويــر االنـــتــخـــابــات - خـــاصــة وان الـــعــزوف عـــلى ا

باالنتخابات كان واضحا في االنتخابات األخيرة. 
ـؤلف" كـول ـقـراطيـة) يـرى ا في كـتـاب مهـم بعـنـوان (مـا بعـد الـد
قراطـية بأنه أقرب   في دول مـا بعد الـد كرتش" سـلوك السـياس
ــراوغـة " الــقــائم عــلى اخلــداع وا ـهــربــ مــا يــكــون إلى ســلــوك "ا
والـتـسـلل حـتى يـتم لـهم تـمـريــر بـضـاعـتـهم في غـفـلـة من اجملـتـمع
والـسيـطـرة بـعد ذلك عـلى االنـشـطة االقـتـصـادية الـذي ال تـقـوم نظم
ـقراطـي بوظـائـفـهـا الـصـحيـحـة في الـتـعـبـيرعن ارادة الـتـمـثـيل الـد
ـؤلف إلى ان االجـهـزة ـواطـنــ والـدفـاع عن حـقـوقـهم ويــشـيـر ا ا
االمنـية هي التي تـتحكم في كل شـيء باجملتمـع وفي مجال الـثقافة
يسـود الـشعـور بـاالحـباط وتـبـرز قسـوة األحـزاب وتصـبح مـصدرا

للفساد واالفساد.
ويصل الـكاتب إلى اسباب ظـهور االحتـجاجات اجلمـاهيرية في ظل
وضوعـية للسلطـة"اجلماهير تـعبر عن عدم الرضا غياب الـشرعية ا
شـاركة الـسيـاسيـة واتخـاذ القرارات الـتي حتقق وعن الـرغبـة في ا
مصـاحلهـا وتطـلـعاتـها  وحتـديد سـطـوة السـلطـة وانفـرادهم بأدارة
شــئــون اجملـتــمع والــدولــة وتـتــخــذ هـذه الــرغــبـة شــكل احلــركـات"
االحــتــجــاجــيــة" واالحــتــجــاج هــو احــد اخلــيــارات اخلــاصــة امــام
اجلمـاهـيـر وهي سالح مـشروع واداة لـتـمـارسه اجتاهـات (مـا بـعد
ـقراطـية الـصحـيحة ـقراطـية) و طـريقـة العـودة إلى قواعـد الد الد

قراطية)  والتخلص من (امراض الد
ـقـراطي" ان االحـتالل االمـريـكـي لـلـعـراق هـو مـصـدر الـنـظـام "الـد
وهـذا الـتـوصـيف قـد يـزعج سـاسة الـعـراق ويـجـعـلـهم نـتـاج الـعامل
اخلـارجي الـذي قام بـصـنـاعـة الفـراغ بـعـد اسـقاط الـنـظـام الـسابق
واجـهزة الـدولـة كي يـصبح الـتـدخل اخلـارجي مطـلـبـا داخلـيـا هذه
اجلــزئــيــة ال تــغــيب عن اجلــمــاهــيــر حــيــنـمــا تــغــضب وتــخــرج في
االحـتجاجات وقـد ترفع شعـارات راديكالـية غيـر قابلـة للتـطبيق مثل
(اسـقاط الـنظام) بـعد ان اصـابهـا اليـأس من اصالح النـظام ومثل
سار إلى هذه الشعارات حتول االحتجاجات من سلوك لتصحيح ا
ثابة (ثورة) لتغير الـنظام برمته والثورات في اكثـر االحيان تكون 
(مغـامرة) وحتـتاج الى امـكـانيـات قد ال تـتوفـر لـدى اجلمـاهيـر التي
تـمــارس االحـتـجـاجـات ولـيس كل الـثـورات نـصـيـبـهـا الـنـجـاح  قـد
يعتـقد الـبعض بـان االحتـجاجـات عفـوية ولـيست لـها قـيادات وهذا
الرأي غير دقيق فهناك مثل للهنود احلمر يقول (اذا اعترض أحدنا
طريقك ولم تـرى أال رجليه فال يـعني بأنه بدون رأس) االحـتجاجات
عـبرت عن وعـي عمـيق مـتـأصل ظل يـتـوهج عـلى امـتـداد الـزمن قد
هدي واجراء انتخابات تطالب االحتجاجات باستقالـة حكومة عبد ا
نـزيهـة بـاشراف دولـي قد تـطـالب بـتغـيـر بعــــــــض مواد الـدسـتور
ـانـي لـلــتـخــلص من احملـاصــصـة وجـعل احلــكم رئـاسـي ولـيس بــر
البـغيضة أو علـى االقل تفعيل تـولي السلطـة من قبل الكتـلة الفائزة
ـعـارضـة من قـبل الـكتل الـسـيـاسـية بـاالنـتـخابـات واعـتـمـاد وجود ا

االخرى ! 
ـحـاسـبـة الـفـاسـدين (احلـيـتـان الـكـبـيـرة) قـد تـطــالب 
تظاهرين وحتس اخلدمات ومحاسبة من قتل ا
والـقـضـاء عـلى الـبطـالـة والـفـقـروتـوفـيـر الـسكن
ــة  لـــكــنـــني ال اظن مـــطــلب واحلـــيــاة الــكـــر
(اسـقـاط الـنـظـام) سـيـكـون هـو الهـدف الـقـابل

للتحقيق. 


