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عـبد احلس شعـبان ما يحسب لـه إنه حينما خـرج من احلزب الشيوعي لم
اركسـية من دون شرط يـتخل عن ماركـسيته بـل أثبت بإنه قـادر على تبـني ا
االرتـبـاط والــبـقـاء في داخل احلــزب الـشـيــوعي ونـشـاطه في الــتـألـيف وفي
مـجـال الـبـحـوث الـذي مـارسه بــعـد هـجـرته من الـعـراق الى بـيـروت والـشـام
والـتـشـيك والـذي أتـصف بـالغـزارة والـتـنـويع كـان أكـثـره وهـو خـارج االطار
احلـزبي وفي الندوة الثـقافية عـند استـضافته في احتاد االدبـاء ولم يتحدث
أال عن مـؤلف واحـد كـان قـد كـتـبه وهـو ضـمن صـفـوف احلـزب الـشيـوعي 
وهـذا الكتاب قد سبب له مشاكل كثيرة مع نظام صدام ودفعت والدته واهله
الـثمن غاليا اسم الكتاب (النزاع العراقي  –االيراني) الصادر سنة 1981
وفـيه طـرح شـعـبـان رؤيـة (احلــزب الـشـيـوعي ) أنـذاك بـاحلـرب الـعـراقـيـة –
االيـرانـيـة! فال يـعقـل ان يطـرح شـعـبـان وهـو في صـفـوف احلـزب الـشـيوعي
ا كان يطـرحه احلزب الشيوعي ونحن نـعلم كما يعرف أيضا رؤيـة مخالفة 
شـعـبـان ان لـلـحـزب الـشـيـوعي الـعـراقي مـوقـفـ جتـاه احلـرب الـعـراقـيـة –
مــوقف حـيـنـمــا كـان اجلـيش الـعــراقي داخل االراضي األيـرانـيـة االيـرانـيـة 
وهـناك مـوقف مغايـر حيـنما أصـبحت ايـران حتتل بعض االراضي كـمحتل 
وقف من قبل بـعض كوادر وقيـادات احلزب يلقي الـعراقيـة وقد جعل هـذا ا
ــؤتــمــر الــرابع لــلــحــزب ســنــة 1985 الــذي  فــيه بــظالله عــلى قــرارات ا
االسـتـغــنـاء عن الـعــديـد من قـيــادات احلـزب الـشـيــوعي ومن ضـمــنـهم عـبـد

احلس شعبان !
خلص شـعبـان رؤيـته جتاه احلـرب مع ايـران بالـشكـل التـالي"- بإن من حق
الـعراق في الـسيـادة على شط الـعرب كـونه نهـر داخلـياً ولـيس ميـاه اقلـيمـية
ومن حـقه السـيادة على حـتى يجـري تقسـيمه وتـستـحوذ ايـران على نـصفه 
اراضـيه ولكن هـذه احلقـوق شيء واندالع احلـرب شيـئا آخـر كان شـعبان
ـصـالح الـصـهـيـونـيـة يـرى بـإن احلـرب الـعـراقـيـة  –االيـرانـيـة ال تـخــدم اال ا
واالمـبريـالـيـة هذا الـرأي لم يـرض مـخابـرات واالجـهـزة االمنـيـة انـذاك لذلك
ـضـايقـات والتـحـقيق من قـدم شعـبـان اعتـذاره الى أمه الـتي تعـرضت الى ا
قـبل تلك االجـهزة في مـديـنة الـنجف وسـمعت مـا يـسيء الى انتـمائه الـعربي
االصـيل بـتـهـمـة ان شـعـبـان (ابن الــعـجم) كـمـا أجـبـرت لـلـسـفـر الى بـيـروت
ي  في اجلامـعة ـارسة الـعمل االكـاد ألقـناع ابـنهـا بالـعودة الى الـعراق و
او اي مـكان يرغب به من باب (االغراء) بـصورة متزامنـة مع (الترهيب) لكن
والـدته تعرضت الى االختطاف في بيروت من قبل الكتائب ومن حسن احلظ
ان يـتم مبادلتها مع شـخص من الكتائب كان لدى احلـركة الوطنية الـلبنانية!
وادعت امـام االجـهـزة االمـنــيـة بـأنـهـا لم تـلـتق لم يـرجع شـعـبــان مع والـدته 

دة 20 سنة! بأبنها! وبقيت والدته وأهله اسرى 
كـان شعبان بعـد خروجه من احلزب الشـيوعي يحاول الـتعويض الذي يجب
ـواقف الـتي لم يــكن يـقـتـنع بـهـا ان يـقـدمه لـلـتــاريخ من جـراء تـبـني بــعض ا
بـشـكل تـام لكن مـن واجبـة احلـزبي االطـاعـة وعـدم االعتـراض نـسـتـطيع ان
نـقول ان شـعبـان قد حتـرر فـكريـا واصبح قـادراً ان يقـدم رؤيـة مسـتقـلة عن
الـقضايا التي يعـتقد كان اليسـار (الشيوعي) قد أهمـلها أو وجود (النقص)

في تناولها كما تستحق! 
وتـأتي القـضيـة الفـلسطـينـية فـي مقدمـة تلـك القـضايا يـقول شـعبـان "حاولت
ـقاالت سـد ذلك الـنقص في هـذا اجملال فـقدمت 50 بـحـثا و8 كـتب ومـئات ا
ـوضـوع  وحتـدث عن كـتـابه (مـذكـرات عـلى مـدى أربـعـة عـقـود حـول هـذا ا
صـــهــيـــوني) ســـنـــة االصــدار  1986بـــعــد ســـنـــة من خـــروجه مـن احلــزب
ناهضـة للصهيـونية للدفاع عن كما قام بـتشكيل اللـجنة العربـية ا الشـيوعي
ـرقم 3379 والـذي يـنص عــلى ان الـصـهـيـونــيـة شـكل من أشـكـال الـقـرار ا
تحـدة سنة 1975 الـعنصـرية وهو قـرار صادر من اجلـمعيـة العامـة لال ا
فـكر (جورج جـبور) الذي امـتدت عالقة شـعبان كـما حتدث في الـندوة عن ا
ومن اجلـدير بالـذكر ان االهـتمـام بالـقضـايا الـقوميـة من قبل به لـثالثة عـقود
ؤتـمر القـومي العـربي ويحضـر مؤتـراته ويشارك شـعبان جـعلـته قريبـا من ا
) على شـاكلة وعن جورج جبـور كتب شعـبان كتـابه (ب كتـاب في فـعاليـاته
) لنـدن وبـاريس ألن جورج جـبور عـنوان روايـة شارلـز ديـكنـز (ب مـديـنتـ
دخل الـقـصر الـرئـاسي في دمـشق بـسبب تـألـيـفه كـتاب اعـجب االسـد سـنة
 1970وخرج من القصر نتيجة تأليفه كتاب آخر لم يعجب
مـســتــشــارين الــرئـيـس! ولم يـكـن جـبــور في الــقــصـر
مـوظـفـا اعــتـيـايـا بل دخــله بـاحـثـا وخــرج مـنه بـاحـثـا
ويـصف شعبـان جورج جـبور بإنه (حـداثيا عـقالنيا

مدنيا علمانيا أنسانيا عنفيا تقدميا)

{ لــنـدن (أ ف ب) - أعــلــنت شــركـة
الــنــفط الـبــريــطــانـيــة "بي بي" امس
الــثالثــاء أنــهــا تــتـوقـع أن تـكــلــفــهـا
اإلصالحـات الـضريـبـيـة االخـيرة في
تحدة خـسائر بقيمة 1,5 الواليات ا
مـليـار دوالر في الـربع األخـير لـلـعام

.2017
وقالت الشركـة النفطـية العمالقة في
بيان إن "خفض معدل ضريبة الدخل
األمــيـركــيــة عـلى الــشــركـات إلى 21
ـئة يـستـلزم إعـادة تقـييم االصول با
ـؤجــلـة وااللــتـزامــات الــضـريــبـيــة ا

تحدة". للشركة في الواليات ا
توقع حاليا لذلك وتابعت أن "االثر ا
رة واحدة سيكون رسما غـير نقدي 
عـــلى دخل اجملـــمــوعـــة يــقــارب 1,5
مـلـيـار دوالر سـيـنـعكـس علـى نتـائج
بي بـي في الـــــــفــــــصــل الــــــرابـع من

.2017
لـكن الشـركـة لفـتت إلى أن الـعـائدات

الـــبــعــيــدة األجل "ســتـــتــأثــر بــشــكل
إيجابي" نتيجة لهذه اإلصالحات.

ـتـوقع أن تـكـشف الـشـركـة عن ومن ا
نـتـائج الـفــصل الـرابع لـلـعـام 2017
وجب قبل. و في 6 شباط/فبراير ا
اإلصـالح الــــضــــريـــــبي الــــذي اقــــره
الـكـونـغـرس االمــيـركي في مـنـتـصف
كـانـون االول/ديـسـمـبـر سـتـنخـفض
الضريبة الفدرالية على الشركات من
ئة. لكن عدة شركات 35 الى 21 با
كـــبــــرى أشــــارت إلـى أن الــــقــــانـــون
ســـيـــؤدي إلـى تـــراجع عــــائـــداتـــهـــا
ــــدى الـــــواردة مـن اخلــــارج عـــــلـى ا

القريب.
Vz«dC «  «bzUŽ

ويـفرض الـتـعـديل الضـريـبي األخـير
عـلى هذه الـعـائـدات ضرائب بـنـسـبة
بالغ النقدية و8 ئة على ا  15,5با
ـئـة علـى العـقـارات واالصول غـير با
الــنـقــديــة. وتـوقــعت شــركـات كــبـرى

رة واحدة في أخرى خسـائر كبـيرة 
حـسابـات الـفـصل الرابع مـن بيـنـها
ــنــافــســة لـ"بي "رويــال داتش شل" ا
بي"  باإلضافـة جملمـوعات مصـرفية

مثل باركليز وكريدي سويس.
ويـــــنــــــتـــــهي خــــــفض الــــــضـــــرائب
واالمتيازات الضريـبية للشركات في
الــــــعــــــام 2026 مـــــــا لم يــــــصــــــوت

الكونغرس من جديد على نص.
الـى ذلك  شــــهـــدت كــــبــــرى أســـواق
األسـهم فـي أوروبـا اسـتــقـرارا امس
الــثالثـــاء أول أيــام الــتــعــامالت في

2018 فيما ال يزال العديد من
يالد سـتـثمـرين في عطـلـة أعيـاد ا ا

ورأس السنة.
وفي التعامالت االوليـة شهد مؤشر
بـورصــة لــنـدن فــوتـسي- 100الـذي
يـضـم أكـبـر الـشــركـات الـبـريــطـانـيـة

استقرارا عند  7674,92نقطة.
وفي مـنـطــقـة الـيـورو ارتـفع مـؤشـر

كـــــــــــــــــــاك-40 فـي
بــــورصـــة بــــاريس
ـئة بنـسـبة 0,1 با
لـــــــــــيـــــــــــســـــــــــجـل
5318,074 نقطة
فيمـا تراجع مؤشر
داكـــــــس-30 فـــــــي
بـــــــــــــــــورصـــــــــــــــــة
فــــــرانـــــكـــــــفـــــورت
ـئة حوالى 0,2 بـا
وصــــــــــــــــــــوال الــى
 12879,69نقطة
مـــقـــارنـــة بـــإغالقه
يــــــوم اجلـــــمـــــعـــــة

اضي. ا
وأغــــــــــــــــلــــــــــــــــقـت
الــــــــبــــــــورصــــــــات
االوروبــيــة الــثالث
الـكــبـرى يـوم رأس

السنة.

 مـنــذ إقـرار الــدسـتـور الــعـراقي عـام 2005 وحـتـى الـيـوم حـولـت مـفـاسـد
ـوذج مشوه ومـعاق فهـناك الكـثير من احملـاصصة االقـتصاد الـوطني الى 
ان الـتشـريعـات والسيـما فـي اجلوانب االقـتصـادية مـا زالت في ادراج البـر
ـبــاشـرة لـفــسـاد الـتــخـطـيط ـعـضــلـة ا ـتــتـالـيــة كل ذلك يـؤشــر ا لــدوراته ا
االقـتـصـادي االسـتـراتـيـجي ولـيس ثـمـة حـلـول وطنـيـة في الـتـعـامل مـع هذه
ـعضـلـة غيـر الـهروب الى االمـام في زيـادة االقتـراض من الـبنـوك األجـنبـية ا
وازنـة العـامة   واألحزاب الـتي بلغ عـددها حـتى االن أكثر ـا يثقـل كاهل ا
قـبـلـة اكـثر من من مـئـتي حزب لـيس فـيـهـا من يـبحث عن حـلـول لألجـيـال ا
سـعـيه لـلـتشـبث بـكـرسي الـسـلـطـة واطـمـاع مـفـاسـد احملـاصـصـة فمـا احلل
ـنتظر من تلك األصابع التي تقف امام احلـبر البنفسجي  وهي تسال: اين ا

حقي ??
تـسعى الكـثيـر من النـدوات التي تـشرفت بـحضورهـا معـاجلة مـا يطـلق عليه
بـ( اإلصالح االقـتصادي) منها ندوة جرائم الفـساد  ومكافحتها في العراق
عـهـد الـعراقي لإلصـالح االقتـصـادي ومنـظـمة الـتي  نظـمت بـالـتعـاون بـ ا
ـشروعات الدولية اخلاصة ومع كل التقديـر  لهذه اجلهود العلمية الواعدة ا
 اال ان مـعاجلة  مظاهر الفساد في التخطيط االستراتيجي ال يقع ففقط في
 تــعـدد االســتـراتــيـجــيـات احلــكــومـة وضــعف تـطــبـيــقـاتــهـا   او في  عــجـز
الـسياسات الـعامة لـلحكـومة عن االتيـان بتطـبيقـات تكافح الـفساد    صلب
ـوضوع  يتمثل في  عجز مجـلس النواب  عن تكييف التشـريعات القانونية ا
مــا بــ تــلك الــتــشــريــعــات الــتي صــدرت في زمن احلــصــار  والــعــقــوبـات
االقــتــصـاديــة خالل عــقـد الــتـســعــيـنــات  وتـلـك الـتي  تــتــطـلب وجــود سـوق
اقـتـصادي  مـفـتـوح  نـاهـيك  عن مـفـاسـد احملاصـصـة الـتي تـؤشـر ارتـفاع
ـئـة (2016) في  ح ـئـة (2013) الى  30بــا نـســبـة الـبــطـالـة من  19بــا
فـاسـد الى زيادة الـترهـل في الهـيكل الـتـنظـيمي انـتهى  تـوزيع مـغا هـذه ا
فـاذا اعـتـمـدنـا عـدد الـدرجـات الـوظـيـفـيـة بـدرجـة مـديـر عـام كـمـؤشـر لـعـدد
االدارات الـعامة  فقد بلغ عدد الدرجات (4802) درجـة استنادا الى قانون
ــــوازنـــة لــــعـــام 2016 فـي حـ كــانت (2962) درجــــة فـــقـط في جـــدول ا
وازنة العام  2006.اي ان عـدد التشكيالت الـدرجات الوظيـفية في قانـون ا

ئة خالل عشر سنوات. ستوى ادارة عامة توسعت بنسبة 62 با
 في مـقابل ذلك أدى استخدام الدرجات الـوظيفية من قبل األحزاب في ذات
ستويات وارد البشـرية في القطاع العام  مـفاسد احملاصصة الى تضخم ا
غـير مـسبـوقة حـيث يبـلغ عددهم  3.5 ماليـ موظف عام 2014 مـقـارنة بـ

 1.1مليون فقط في عام 2003.
ـفاسـد احملـاصـصـة  لم يـصـاحبه أي هـذا الـنمـوذج من الـتـوظـيف الـريـعي 
واجهة انخفاض انـتباه من نواب الشعب  للـتفكير في وضع حلـول تطبيقيـة 
ــيـدان االقـتـصـادي ال تــزال قـوانـ الـشـركـات أسـعـار الـنــفط  فـمـثال في ا
والـشركـات الـعـامة وتـسـجـيل الـشركـات وقـانـون تأجـيـر واسـتمالك أراضي
ركـزي لـلـتـقـيـيس والـسـيـطرة الـدولـة رقم  32لـعـام 1986 قـانـون اجلـهـاز ا
الـنـوعـية رقم  54لـعـام 1979 قـانـون االسـتثـمـار الـصـناعي رقم 20 لـسـنة
1981 قانون احتاد الصناعات العراقي رقم 36 لسنة 2001 وغيرها

نـافذة من فـتـرة مـا قبل الـتـغـييـر يـضاف الى  ذلـك عدم اكـتـمال الـنـصوص
التـشريعية حيث يـتأخر صدور التعلـيمات فترات طويلـة بعد صدور القانون
ـا يـعـرقـل الـتـنــفـيـذ من االمــثـلـة عــلى ذلك قـانـون الــتـوقـيع االلــكـتـروني و
ـعامـالت االلكـتـرونيـة  الـذي صـدر منـذ كـثر من اربـع سنـوات و لم تـصدر ا
تـعليـماته حلـد االن. اذ تمتـنع العـديد من التـشكـيالت من تنفـيذ الـقوان في
ظل عـدم وجود تعليمات واضحة تفسر وتسهل عملية التنفيذ

ا يساهم في خلق فجوة التنفيذ.
ـواطن امـام صــنـدوق االقـتـراع: اين  ويـبــقى سـؤال ا
ـــفـــاســد حـــقـي في ثـــروات الـــعـــراق الـــتي نـــهـــبـت 

احملاصصة ??

{ اسالم اباد (أ ف ب) - اسـتدعت بـاكسـتان
الــسـفـيـر االمــيـركي لـديــهـا بـحــسب مـا اعـلن
مــتـحــدث بـاسم الــسـفــارة امس الــثالثـاء في
تــوبـيـخ عـلــني نـادر مـن نـوعه إثــر انـتــقـادات
الذعـة وجهـهـا الـرئـيس دونـالـد ترامب السالم

ساعدات لها. اباد مهددا بوقف ا
وطُـلب من الـسـفـيـر ديـفـيـد هـايل الـتـوجه الى
وزارة اخلـارجيـة في الـعاصـمـة البـاكـستـانـية
مــســاء االثــنــ بــعــد ان ان ردت اسالم ابــاد
بغـضب عـلى اتهـامـات الرئـيس االمـيركي لـها
"بالكذب" بشأن إيواء مـتطرف في اخر حلقة

من اخلالفات التي تهز حتالفهما.
واكـد مــتـحـدث بـاسم الـســفـارة االمـيـركـيـة ان
هــايل الــتـقـى مـســؤولــ لـكــنه اضــاف "لـيس

لدينا اي تعليق حول جوهر اللقاء".
ولـم تــشــأ وزارة اخلــارجــيــة الــتــعــلــيق عــلى

سألة في الوقت احلاضر. ا
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وكـان تــرامب هـاجم اسـالم ابـاد في تــغـريـدته
األولى لـلـعام 2018 فـكـتب في سـاعـة مـبـكـرة
ــتــحــدة مـن صــبــاح االثـــنــ "ان الــواليـــات ا
وبحـماقة أعـطت باكـستـان اكثر من 33 مليار
ــســـاعـــدات في الـــســـنــوات الـ15 دوالر مـن ا
األخـيـرة في حـ لـم يـعـطـونـا سـوى أكـاذيب
وخـداع معـتـقديـن أن قادتـنـا أغبـيـاء".واضاف
"يـــقــدمـــون مـالذا آمــنـــا لـالرهـــابــيـــ الـــذين
نتعقـبهم في افغانـستان بدون مـساعدة تذكر.

انتهى االمر!".
وسارعت باكستان الى الرد مـعلنة انها قدمت
ــتــحـدة وســاعـدتــهـا في الــكــثـيــر لـلــواليـات ا

"القضاء" عـلى تنظـيم القاعدة فـيما لم حتصل
ســـوى عـــلى "الــــذم وعـــدم الـــثــــقـــة" وذلك في
تـعــلــيــقــات غــاضــبــة من وزيــري اخلــارجــيـة
والــدفـــاع. وتـــنــفـي اسالم ابـــاد بــاســـتـــمــرار
االتــهـامــات لـهــا بـالــتـغــاضي عن الــعـمــلـيـات
ـتحدة لـتجاهـلها سلـحة مـنتقـدة الواليات ا ا
لـيارات االالف الذين قـتـلوا عـلى اراضـيهـا وا

. تطرف التي انفقت على محاربة ا
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وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في
ــتـحـدة اقـامت واشــنـطن حتـالـفـا الـواليـات ا
ـسـاعـدتـهـا في اسـتـراتـيـجـيـا مع اسالم ابـاد 
ــا اتــهــمت . ولــطــا ــتـطــرفــ حــربــهــا ضــد ا
واشنطن وكابول اسالم اباد بايواء متطرف
افغـان منـهم عنـاصر في طـالبـان يعـتقـد انهم
ـؤسسة الـعسكـرية البـاكستـانية مرتبـطون با
الــتي تــسـعى الســتـخــدامـهم كــدرع اقـلــيـمــيـة

واجهة العدو الهندي.
ومن أكـثــر مـا يـقــلـقـهم مــوقف اسالم ابـاد من
شــبـكـة حــقـاني الــقـويـة أحــد فـصــائل حـركـة
طالبان األفغانية بزعامة سراج الدين حقاني.
واجملـمــوعـة مـتــهـمـة بـالــوقـوف وراء عـدد من
اعــنـف الــهـــجــمـــات الــدامـــيـــة عــلى الـــقــوات
االمـيـركـيـة في افـغـانـسـتـان ووصـفـها رئـيس
اركــان اجلـــيش االمــيــركـي االســبق اجلــنــرال
مــــايـك مــــولن بـــــانــــهــــا "ذراع حــــقــــيــــقــــيــــة"

لالستخبارات الباكستانية.
ووجــدت هــذه اجملـمــوعــة مــنـذ عــدة ســنـوات
نـاطق الـقـبـلـية بـشـمـال غرب مالذا آمـنـا في ا

باكستان.

×WD∫ (احدى محطات الوقود التابعة لشركة بي بي البريطانية في مكسيكو ستي
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{ سيول (أ ف ب) - عرضت كوريا اجلنوبية
امس ثـالثـــــاء عـــــلى بـــــيـــــونـغ يـــــانغ إجـــــراء
مفاوضـات على مـستوى رفـيع في التاسع من
كانون الثاني/يناير بـعدما مد الزعيم الكوري
الـشمـالي كـيم جـونغ أون يده لـسـيـول ملـمـحا
إلى إمـكانـيـة مشـاركـة بالده في دورة األلـعاب

بية الشتوية التي ينظمها اجلنوب. األو
واغــتــنـم كــيم رســالــته إلى الــشــعب الــكــوري
ـنـاسـبة الـعـام اجلـديـد لـيـؤكـد مرة الـشـمـالي 
جـديــدة حتـول بالده إلى قــوة نـوويــة مـحـذرا
ـتـنـاوله لكـنه في بـأن "الـزر النـووي" يـبـقى 

قابل تبنى لهجة مهادنة حيال سيول. ا
وقال وزيـر إعـادة التـوحيـد الـكوري اجلـنوبي
شو ميونغ غيون خالل مـؤتمر صحافي "نكرر
استـعدادنا إلجـراء مفـاوضات مع الـشمال في

أي زمان ومكان وبأي شكل".
واضـاف "نـأمل أن يـتـمـكن اجلـنـوب والـشـمال
من اجللـوس وجها لـوجه لبـحث مشـاركة وفد
كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ فضال
عن مــسـائـل أخـرى ذات اهــتـمــام مـتــبـادل من

." أجل حتس العالقات ب الكوريت
ـقتـرحة ومن ـفاوضـات ا وقال ان تـفـاصيل ا
ـكن مناقـشتهـا عبر ضمنـها جـدول االعمال 
وجون اخلط الساخن بـ الكوريتـ في با

قطوع منذ 2016. وا
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وعــقـدت الـكـوريــتـان الـلـتــ تـفـصل بــيـنـهـمـا
منـطقة مـنزوعـة السالح يـسودها الـتوتـر منذ
انـتــهـاء احلـرب الــكـوريـة 1950-1953 آخر

محادثات بينهما في 2015.
وترأس تلك احملادثات مستشار االمن القومي
في كــوريـا اجلـنـوبــيـة آنـذاك كــيم كـوان-جـ
ونظيـره الكـوري الشمـالي هوانغ بـيونغ-سو

لكنها فشلت في التوصل التفاق.
وقال كوه يـو-هوان استـاذ العلـوم السيـاسية
في جـامـعـة دونـغـوك "إن مجـرد لـقـاء بـيـنـهـما
سـيـكـون مـجــديـا النه يـؤشـر الى مـحـاولـة من

الطرف لتحس العالقات".
كن ان لـكنه اضـاف انـهمـا عـندمـا يـجلـسـان 

تضع كوريا الشمالية سيول في موقف صعب
بــتــقــد مـــطــالب غــيـــر مــقــبـــولــة مــثل وقف
شـتـركة مع الـواليات الـتدريـبات الـعـسكـريـة ا
ـتـحـدة. وقــال "مـا حتـاول كـوريـا الـشـمـالـيـة ا
الـقــيـام به هـو اعــادة تـأسـيس عـالقـاتـهـا (مع
عضـلة لدى اجلنوب سيول) كدولـة نووية. وا

ا اذا كان بإمكاننا قبول ذلك". تتعلق 
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ورحب الرئيس الـكوري اجلنـوبي مون جاي-
ان الـذي يفـضل حـوارا لنـزع فـتيل الـتـوتر مع
الــشــمــال امـس الــثالثــاء بـــتــلــمـــيح كــيم الى

احتمال وجود فرصة للدخول في حوار.
غــيـر انه قــال ان الـتـحــسن في الــعالقـات بـ
الــشـــمـــال واجلـــنـــوب يـــجب ان يـــتـــرافق مع

خطوات لنزع السالح النووي.
ــاضي وكـــان الــرئــيس مــون اقـــتــرح الــعــام ا
اجراء محـادثات بـ جلنتي الـصلـيب االحمر
والقـادة العـسكـري لكـن مقتـرحه لم يلق ردا
من بيـونغ يانغ. واثـارت كوريـا الشـمالـية قلق
اضـية اجملـتمع الـدولي في االشـهر الـقـليـلـة ا
بـعـد اطالقـهـا صـواريخ واجـرائـهـا جتـربـتـهـا

النووية السادسة واالقوى.
واسـتـخـفت بـيونغ يـانغ بـسـلـسـلـة جـديدة من
الـعـقـوبات والـتـصـعـيـد الـكالمي من الـواليات
تحـدة وواصلت مسـاعيهـا لتطـوير برنامج ا
الـتـســلح الـذي تـقـول انـه دفـاعي ويـهـدف الى
تـطــويـر رأس حـربي قـادر عــلى بـلـوغ اراضي

تحدة القارية. الواليات ا
تعد تصريحـات كيم اول اشارة على استعداد
كـوريــا الــشــمــالــيـة لــلــمــشــاركــة في االلــعـاب
بـيـة الشـتويـة التـــــــي ينـظمـها اجلـنوب االو
من  9 الى  25 شـبـاط/فـبـراير. ووصـف مون
ذلك بـ"الـرد االيــجـابي" عـلى آمــال سـيـول بـأن
تــمــثل الــعــاب بــيــونغ تــشــانغ "فــرصــة رائـدة
بـيـة الشـتـوية لـلسالم". وجتـرى االلـعـاب االو
عـلى بـعد 80 كـلم فـقط عن احلـدود احملـصـنة
مع الـشـمـال وقد هـيـمـنت عـلى االسـتـعدادات
لـاللـعــاب تــوتــرات مــتــزايــدة بــسـبـب جتـارب

بيونغ يانغ الصاروخية والنووية.
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