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تـل ابـــــــــــــيـب (أ ف ب) - خــــــــــــرجـت
تـظـاهــرات مـؤيّـدة وأخــرى مـعـارضـة
لـرئــيس الــوزراء اإلســرائـيــلي في تلّ
أبيب عـقب إعالن الـنائب الـعام نـيّته
تـوجـيـه تُـهم بـالــفـسـاد إلى بــنـيـامـ

نتانياهو.
وتـظـاهـر أنـصـار لـرئـيس الـوزراء في
وسط تلّ أبـــيـب مـــلــوّحـــ بـــاألعالم
اإلسـرائـيـلـيّــة وحـامـلـ الفـتـات كُـتب
عــلـيــهــا "نـتــانــيـاهــو الــشـعـب مـعك"

و"نتانياهو رئيس وزراء بالدي".
وعملت الشّرطـة على الفصل ب هذه
الـتـظـاهـرة وبـ مـتـظـاهـرين آخـرين
مــعـارضــ لــرئــيس الــوزراء لــوّحـوا
بالفــتـات تــدعـو نــتـانــيـاهــو إلى تـرك
مــنــصـبـه كُـتب عــلــيــهــا "حــان الـوقت
ة" لرحـيل نـتانـيـاهو" و"وزيـر اجلـر
بــحــسـب مــصــوّر في وكـــالــة فــرانس

برس.
ـــعط الـــشـــرطــة تـــقـــديــرًا لـــعــدد ولم تُ

تظاهرين. ا
ونـتـانـيـاهـو (69 عـامًـا) الـذي تـرشّح
لوالية خامسـة بعد نحو 13 عامًا في
الــســـلــطــة لــيـس مــلــزمًــا قـــانــونــيًّــا
بــالــتــنـحّـي بـعــد اتّــهــامه إال إذا دين

واستنفدت كلّ االستئنافات.
Èdš√  «uMÝ

وقال نـتـانـيـاهو اخلـمـيس بـعد إعالن
النـائب الـعام قـراره "أنوي أن أواصل
خـدمـتـكـم بـصـفـتي رئــيـسًـا لـلـوزراء

لسنوات أخرى عدّة".
وفي الــرمـــلــة قــرب تـلّ أبــيب عــرض
ـعـارض على ناشـطـو حـزب الـعمّـال ا
جدار سجن معـسياهو رسـالة عمالقة
جــاء فـيــهــا "نـتــانــيـاهــو... إســرائـيل
تـشـعــر بـالـعـار" بــحـسب مـا جـاء في

بيان للحزب.
وكـــان رئــيس الـــوزراء اإلســـرائـــيــلي
ـــرت قـــد قــضى الـــســابـق إيــهـــود أو
عــقـوبــة في ســجن مــعـســيــاهـو بــعـد

احلكم عليه بالسجن بتهمة الفساد.
كـــذلك كـــان الــــرئـــيس اإلســـرائـــيـــلي
الـســابق مــوشــيه كـاتــســاف قـد أودع
سـجن معـسـيـاهـو بـتهـمـة االغـتـصاب

وجرائم جنسيّة أخرى.
وأدّت الـتـظـاهـرات إلى تـعـطيـل حـركة
قـرّ الرسـمي لنـتانـياهو رور قـرب ا ا
حيث كـانت مـجـموعـة أخـرى تتـظـاهر
أيــضًـا بــحــسب مــا ذكـرت الــشّــرطـة.
وكـانت اجملـمـوعـة حتتـجّ عـلى خـطوة
مـــثـــيـــرة لــلـــجـــدل من جـــانب رئـــيس
الــــوزراء تــــهــــدف إلى إدخــــال حــــزب
يني متـطرّف متّـهم بالعـنصريّة إلى

الكنيست.
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وأعـلن مــسـؤولــون في سـتــراسـبـورغ
وقع كنيس السبت أن نصبا تذكاريا 
ديـنة دمره الـنازيون ابان سابق في ا
ـيــة الــثــانــيــة تــعـرض احلــرب الــعــا

للتخريب مساء اجلمعة.
وكــتب الــنــائب األول لــرئــيس بــلــديـة
ســــتــــراســــبــــورغ آالن فــــونــــتــــانــــيل
ـديـنـة الـواقـعة في لـلصـحـافـيـ في ا
شـــرق فــــرنـــســــا أن احلـــادثــــة "عـــمل
ؤشرات التي تخريـبي" حتمل "كافـة ا
تـدل عـلى مـعــاداة الـسـامـيـة" في وقت

فتحت الشرطة حتقيقا.
وفي وقت سابـق قال عـبـر "فيـسـبوك"
"على األرجح لألسف وقع عـمل جديد

معاد للسامية في مدينتا".
ـنـطـقـة تـزايـدا في األفـعـال وشـهـدت ا
عـاديـة للـسامـيـة كان آخـرها في 19 ا
شـباط/فـبـرايـر عـنـدمـا  تـدنيس 96
" اليـهودية قبـرا في مقبـرة "كاتـزنهـا
(في شــــمـــال غــــرب ســـتــــراســـبـــورغ)

بشعارات نازية.
وقال رئيس بلديـة ستراسبورغ روالن
ريـس عـــــلى صـــــفــــــحـــــته فـي مـــــوقع
ـوقع بـحـد ذاته يـعـد "فـيـسـبـوك" إن "ا
ــــثــــيــــرة ردا عــــلـى هــــذه األعــــمــــال ا

اجلــزائـر ) ,أ ف ب) - شــهــدت اجلــزائـر
يـوم األحــد يـومـا حــاسـمــا لالنـتــخـابـات
ـقـررة في نـيـسان/أبـريل مع الـرئاسـيـة ا
تـــرقب تـــقــد الـــرئــيـس عــبـــد الــعـــزيــز
بوتـفليـقة مـلف ترشـحه رغم احتـجاجات
الـشـارع ضــد بـقــائه لـواليـة خــامـسـة في
احلـكم.واقــال بـوتــفـلــيـقــة الـسـبـت مـديـر
الك سالل غداة حملته االنتخابية عبد ا
تــظـاهــرات حــاشـدة نــظـمـت لـلــمــطـالــبـة
بــعـــدوله عن الــتـــرشح النــتـــخــابــات 18
نيسان/ابريل في حركة احـتجاجية غير
مسـبـوقـة منـذ تـوليه احلـكم قـبل عـشرين

عاما.
و تعي وزيـر النقل عـبد الغني زعالن
محل سالل رئيس الوزراء السابق الذي
تولّى إدارة حمالت بوتفـليقة االنـتخابية
الــــثالث الــــســــابـــقــــة في  2004و2009
و2014  وفق مــا أفـــادت وكــالـــة االنــبــاء
اجلـزائـريـة الــرسـمـيـة نــقال عن "مـديـريـة

حملة" بوتفليقة.
WKN  ¡UN²½«

ولم يصـدر أي تـبريـر لـهذا الـتـغيـيـر قبل
سـاعـات من انـتـهـاء مـهـلـة إيـداع مـلـفـات
الترشح لالنـتخـابات الرئـاسية مـنتصف

ليل األحد ( 23,00ت غ).
ولم يعـلق أي مـسـؤول رسمـيـا حتى اآلن
عــلـى الــتــعــبــئـــة الــشــعــبــيـــة الــكــبــيــرة
للـجـزائـرييـ تـعـبيـرا عن رفـضـهم والية
جـديـدة لـبــوتـفـلـيـقــة الـذي أكـمل الـسـبت
.والرئيس موجود عامه الثاني والثمان
ـسـتـشـفـى في سـويـسـرا مـنـذ سـتـة في ا
أيـــام الجــراء "فـــحـــوص طــبـــيـــة دوريــة"
بـحـسب مـا ورد رسـمــيـا ولم يـعـلن بـعـد
موعد عودته الى البالد.وليس هناك على
رشح ما يبدو أي بند في الـقانون يلزم ا
بالتقدم شخصيا إلى اجمللس الدستوري
إليداع ملف ترشحه.وفي غيـاب بوتفليقة
الذي لم يخاطب اجلزائري منذ تعرضه
جللطـة دماغية في  2013ولم يعد يـظهر
إال نــــادرا وجــــد سـالل نــــفــــسـه في خط
كن واجهة األول حلركة االحتجاج و ا

أن يــكــون "كــبش فــداء" بــحــسب مــا قــال
مـراقب لـوكـالـة فـرانس بـرس طـالـبـا عـدم

كشف هويته.
ـــراقب أن "إقــالـــته قـــد تــكــون وأضــاف ا
إجابـة أولى" عـلى حركـة االحـتجـاج التي
تـشـهدهـا اجلـزائـر مـنـذ أكـثـر من أسـبوع
ضد ترشح بوتفـليقة لواليـة خامسة "لكن
(مـفــاعـلــيـهــا) قـد تــكـون قــصـيــرة األمـد"

صدر ذاته. بحسب ا
وعـبــد الــغـني زعالن ( 54عـامــا) مـوظف
كــبـيــر قــضى مــعــظم مــسـيــرته في إدارة
الـواليــات بـصـفــة أمـ عــام الـواليـات ثمّ
وال وال ســيــمــا في وهــران ثــاني أكــبـر
مدن البالد. وهو غـير معروف كـثيرا لدى

العموم.
ـــعــســـكــر وطــوال أيـــام االســبـــوع أكــد ا
الــرئـــاسي أن االحـــتــجـــاجــات لن تـــمــنع

قرر وأن تنظيم االنتخابات في موعدها ا
مــلف تـرشح بــوتــفـلــيـقــة ســيـقــدم االحـد
ـراقب للـمجـلس الدسـتوري.وقـال أحد ا
طالـبا عـدم كشف هـويته قـبل التـظاهرات
االخـيـرة أن الـسـلــطـات "تـأمل أن تـصـمـد
حــــتى األحــــد عـــلـى أمل أن تــــنـــحــــســـر
االحـــتــجـــاجــات بـــعــد تـــســجـــيل تــرشح
بـوتـفلـيـقـة". وتـصـعب مـعـرفـة مـا اذا كان
حــجم الــتـعــبــئـة االســتــثــنـائي اجلــمــعـة
ـصدر ذاته عـطيـات. وأضاف ا سيـغيـر ا
"ليس من عـادة هذا النـظام الـتراجع أمام
ضــغط الــشــارع (...) واذا تــراجع بــشــأن
الـتــرشح فــإلى أي حـد ســيـتــحـتم عــلـيه

التراجع بعدها?".
ــقـابل يــرجح أن يــجـد بــوتـفــلـيــقـة في ا
نـفــسه بـدون مــنــافس فـعــلي في حـ أن
معـسـكـره يعـتـزم تأكـيـد شـرعيـة الـرئيس

عبـر صـناديـق االقتـراع. وحـتى اآلن قدم
أربـعــة مـرشـحــ غـيـر مــعـروفـ كــثـيـرا
ملفات ترشـحهم للمـجلس الدستوري في
عارضة ح تبدو ثالث شخـصيات من ا
مـتـريــثـة وعـدل حـزب الــعـمـال الــتـنـظـيم
الصغير من أقصى الـيسار للمرة االولى
منذ  2004عن تقد مرشح بسبب حركة

االحتجاج.
ــرشــحـ الــذين ســجــلـوا واألبــرز بـ ا
ملفاتهم هو عبد العزيز بلعيد ( 55عاما)
الذي استقال من جبهة التحرير الوطني
حــزب بــوتــفــلــيــقــة في 2011 لـيــؤسس
ــــســـتــــقــــبل" ونـــال %3 من "جــــبـــهــــة ا
األصوات في انتخابات 2014. كما أعلن
وزيـر الـسـيـاحـة الـسـابق عـبـد الـقـادر بن
قرينة رئيس "حركة البناء" (إسالمية) أنه
قــــدم مــــلـف تــــرشــــيــــحـه لــــدى اجملــــلس

الـــدســـتـــوري. واالثـــنـــان اآلخـــران غـــيـــر
معـروفـ وهمـا علـي زغدود رئـيس حزب
صـغـيــر من "الـتــجـمع اجلـزائــري" وعـبـد
الكر حمـادي وهو مستقـل. وسبق لهما

الترشح لكن ملفيهما لم يقبال.
WÝUO « r UŽ

ــعــارضـة اجلــزائـريــة الـتي لم وحـاولت ا
يـسـمـع لـهـا صـوت والــغـائـبــة تـمـامـا عن
نـبثقـة من دعوات عبر حركة االحتـجاج ا
شـبـكــات الـتـواصل االجـتــمـاعي االتـفـاق
على تقد مرشح واحد لالنتخابات لكن
بـدون جــدوى.وســيـعــلن عــلي بـنــفــلـيس
منافس بوتفـليقة الرئـيسي في انتخابات
 2004و 2014بعد ان كان رئيس وزرائه

االحد إن كان سيترشح أم ال.
ـتقـاعـد علي الـغديـري الذي وأما الـلواء ا
دخل فــــجــــــــأة عـــــــالـم الـــســـيــــاســـة في
نـــــهـاية 2018 دون أن يكـون لـديه حزب
واعـدا بـإقامـة "جـمـهـوريـة ثـانـيـة" والذي
لـزم الـصمـت في األسـابـيع األخـيرة فـمن
تـوقع أن يـقـدم تـرشيـحه صـبـاح األحد ا
وفق مــا أفـاد مــنـسق حــمــلـته مــقـرن آيت
العـربي عـلى فـيسـبـوك. كمـا سـيعـلن عـبد
الرزاق مقـري رئيس حـزب "حركة مـجتمع
هـلة السـلم" األحد في الـيـوم األخيـر من ا
القانونـية لتـقد ملفـات الترشح إن كان

يعتزم خوض االنتخابات.
من جــهـة أخــرى يـبــدو أن رجل االعــمـال
رشـيد نـكـاز احلـاضـر بقـوة عـلى شـبـكات
الــتــواصل االجــتــمــاعي والــذي يــجــتـذب
ـتـحـمـسـ في كل حـشـودا من الـشـبـاب ا
تنقالته ال يستوفي كل الشروط للترشح.
فــبــالـرغـم من تــأكـيــده ســحب جــنــســيـته
الفـرنـسـيـة بنـاء عـلى طـلبه فـإن الـقـانون
ــــكن االنــــتــــخـــابـي يـــنـص عــــلى أنه ال 
ـنـصب الرئـيس أن يكـون حظي للـمرشح 
في أي وقـت بـــجــــنـــســــيـــة أخــــرى غـــيـــر
اجلــزائــريـة. وبــعــد االنــتــهــاء من تــقـد
ملفـات الترشح يـنظر اجملـلس الدستوري
في األيام الـعشـرة التـاليـة في مدى أهـلية

. رشح ا

لالشـمـئـزاز كـونه يـرمـز إلى عـمـلـيـات
االبتزاز وفظائع النظام النازي وقدرة

قاومة". الشعب الفرنسي على ا
وأشار ريس إلى إن النصب التذكاري
ـكرّس " ا يقـع قرب "شـارع الـصـاحلـ
لغير الـيهود الـذين خاطروا بـحياتهم

من أجل إنقاذ اليهود خالل احملرقة.
و إعادة النصب إلى مكانه.

وتــعــرض الــكـــنــيس الــذي كــان مــقــر
ـديـنة الصالة الـرئـيـسي للـيـهود في ا
لـلـنـهب من قـبل أنـصـار هـتـلـر في 30
أيـلــول/سـبــتـمــبـر 1940 قـبل أن يـتم

إحراقه.
وقال الـنـاطق بـاسم اجملـلس الـكـنسي
إلقـــلــيم الـــراين األســـفل تـــيــري روس
لـــوكـــالـــة فــــرانس بـــرس إن اجملـــلس

داعــــيــــا إلـى "وقف تــــزايــــد مــــعــــاداة
السامية".

تـحدث باسم وزارة اخلـارجية وقال ا
ـانويل نـحـشـون عـبر االسـرائيـلـيـة إ
"تــــــويـــــــتــــــر" "صــــــور صــــــادمــــــة من
ســـتـــراســـبـــورغ. يـــرتـــفع مـــنـــســـوب
عادية لـلسامية والتخريب الكراهية ا

في فرنسا وأنحاء أوروبا".

وقع كنيس سابق في ستراسبورغ بعد تعرضه للتخريب V¹d∫ رجل امام نصب تذكاري  ð

الـديـني "يـشـعـر بـاألسى جـراء الـضرر
الـذي حلق بــالــنـصب (...) ســواء كـان

ذلك متعمدا أم ال".
ــــســــجــــد الـــــرئــــيــــسي في وأعــــرب ا
ســتــراســبــورغ عن "حــزن واشــمــئـزاز

وغضب" أعضائه من احلادثة.
ــــــان األوروبي ودان رئــــــيس الــــــبــــــر
انـتـونــيـو تـاجـانـي عـمـلـيــة الـتـخـريب
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بتاريخ 2013/3/4 انـتقل استاذي وصديقي أ.د.حس ام الى جوار ربه
ومـرت االيام بـهذه الـسرعـة ولكن ذكـراه العـطرة بـاقيـة وخالـدة مهـما امـتدت
االيـام التي مرت على رحيله فحبه باق في قلـوبنا وقلوب البغدادي النه كان
يـحبهم ويحب الـعراق العظـيم والذي سعى لرفع اسـمه عاليا ب اال وذلك
ـؤتــمـرات الـتي عـقـدهــا لـهـذا الـغـرض عـنــدمـا كـان رئـيـسـا ـا قـام به من ا
ؤرخـ الـعرب. ـؤرخ واالثـاريـ في الـعـراق ورئيـسـا الحتـاد ا جلـمـعيـة ا
واخـر االحالم التي لم تـتحقق (مع االسف) كـانت تأسـيس احتاد للـمؤرخ
) ولـدي نسخـة من ذلك احللم الذي سـماه (منـظمة اسـيا وافـريقيـا للمـؤرخ
فـكــر به في الـشــهـر االخــيـر من حــيـاته (رحــمه الـلـه) وقـد جـاء فـي مـسـودة
ـشروع بـخـطه مـا يلي (ولـلـمـؤرخ دورهم الـفـاعل في بـناء اجملـتـمع والبد ا
لـهم من القـيام بـواجبـهم الـوطني واالنـساني لـهذا نـرى من الضـروري نحن
ـؤرخـ في الـقـارتـ ابـنـاء قـارتي اسـيـا وافـريــقـيـا انـشـاء مـنـظـمــة جتـمع ا
لـيعمـلوا عـلى تفـعيل جهـودهم في التـعاون الـثقافي لـتحـقيق وايـجاد عالقات
عـلمـيـة ب جـمـيع مؤرخي الـقـارت االسـيـوية واالفـريـقيـة). هذا جـزء بـسيط
ناسبة ذكرى رحيله واب به انه كـان نشطا محبا للتاريخ وددت ان اذكـره 
ؤرخـ وهو في نـهـاية حـياته رحم الـله اسـتاذي أ.د حـس والـتعـاون بـ ا
امـ واسكـنه فسـيح جنـاته واذا اصابـتكم مـصيـبة فـقولوا انـا لله وانـا اليه

راجعون.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6288 Monday 4 /3/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6288  االثن  26 من جمادى االخرة 1440 هـ  4 من اذار (مارس) 2019 م

انـظـروا لـلــقـادة األيـرانـيــ عـنـدمـا أســتـفـادوا من مـا حــصل في الـعـراق من
تـشـظي وتـفـتـيت بـعـد عام 2003 عـنـدمـا  عـرفوا وشـعـروا  أن كـثـرة ألحزاب
اإليـرانية  وتشظيهـا هو خطر حقيـقي على إيران وعلى الشعب اإليراني وهي
أصال سالح أمـيركي وبـريـطاني غـير مـراقب في إيران غـايـته تفـتيت الـشعب
ـا تعـرض اليه الـشعب االيـراني .. وعرفـوا سوف يـتـعرض الـشعب االيـراني 

العراقي من تفتيت وتناحر  ...
ذهب اإليرانيون  فقسّموا  األحزاب اإليرانية  جميعا ب قائمت أو اجتاه
فـقط  وهما ( احملافـظون واألصالحيـون)  واألحزاب واحلركات حـرية التوجه
.فـوجهوا بـذلك ضربـة قويـة جلمـيع األحالم االميـركيـة والبـريطـانيـة والغـربية.
وقـراطــــــــيـة ( فرّق تـسـد) التي تـلـوّح بـها أمـيـركا بل بـاألحرى أسـقـطـوا د
قـارب أنقـاذ  لإليرانـي عـلى انهـا حريـــــــة وحتريـر  لهم من الـنظـام احلاكم

في ايران !!. 
أي أسـتطـاعت إيـران نقل الـتـجربـة الـبـريطـانـية واألمـيـركيـة فـألبـسـتهـا الـثوب
االيـراني  فوضـعت أمام الـشعب اإليـراني طريـق هـما (مـحافظ وأصالحي)
ــوقـراطــيــة خــاصـة ــضي الــتــنــافس بــ الـطــرفــ ومن خالل جتــربــة د و
باإليراني وغير مستوردة وبذلك اغلقت جميع الطرق بوجه امريكا وبريطانيا

والصهاينة  !!.
فكرين العراقي االستفادة من ولـقد حاول بعض اخليرين من السياسي وا
الـتجربـة .فحـاولوا  شـطر الـتنـظيمـات السـياسـية " وعـلى االقل شيـعيا" وذلك
لـلـتـخـلص من الـتـشـظي الـسـيـاسي ومـحاولـة جـمع الـقـرار حتت تـوافق ادنى
ومـحـاولـة االنتـقـال الى الـنـضج الـسـيـاسي دون أسـتـفـزاز اجلـانب األمـيركي
ُـهيـمن عـلى العـمـلـية الـسـياسـيـة تـقريـبـا .ويراهـا الـبعـض هي محـاولـة  نقل ا
الـتجـربة اإليرانـية عـندمـا قسّـمت أحزابـها وحـركاتـها ب مـحافظ وأصالحي
ـانية  األخـيرة وعلى ونـقلهـا  نحو الـعراق بُعـيد اعالن نـتائج األنتـخابـات البر
الـرغم من تزويـرها ومـقاطعـة ٧٥%ـ من الشـعب العـراقي لهـا .وبهـدف التـقليل

ريع في العراق  ..!! من التشظي احلزبي والسياسي ا
وعـنـدمـا قــسـمـوا الــتـمـثــيل الـســيـاسي في الـعــراق بـ ( الـبــنـاء احملـافظ) و
(األصالح األصالحي) ويـفـتـرض ان جـمـيع األحـزاب واحلركـات الـسـيـاسـية
تــتـوزع بـ هــذين الـعــنـوانـ لــتـنـقــذ الـعـراق مـن أسـتـمــرار حـالـة الــتـشـظي

.....ولكن !!!..
شكلـة التي ال زالت قائمة وبـالفعل  توزيع عـدد كثير ب الـعنوان .ولـكن ا
وعـويـصـة هي احلـالـة (األبويـة) لـدى بـعض الـزعـامـات  الـسـيـاسـيـة والـديـنـية
والـتي تتـعامـل مع بعـضهـا تـعامالً تـنافـسـيا حلـد كسـر الـعظم دون األكـتراث

صلحة العراق والشعب العراقي !!.
تعـالي   مع اجلميع ومن اجلـانب اآلخر تتـعامل هذه الـزعامات ذات الـنفس ا
لـيسوا شركاء أو متخالف معها  بل  على انهم فالحون وعمال في مزارعهم
اخلـاصة الـتي تنـتمي الى مـقاطـعة خـاصة لـهم اسمـها الـعراق وعـليهـم تنـفيذ

والبد ان يخضعوا الى توجيهاتهم.  أوامرها 
ومن هـنــاك بـعض األحـزاب رفــضت األنـضــمـام و وقـفـت حـجـر عــثـرة بـدافع
طائفي  أمام هذه التجربة التي كادت تقلل من التشرذم
الــسـيــاسي الــذي شــرذم اجملـتــمع الــعــراقي وشـرذم
احلالة الوطنية في العراق. وباتت تطالب بحصصها
بـإسـقــاط طـائـفي ثم زعـامــاتي ثم حـزبي. اَي بـقـيت

احلالة احلزبية متقهقرة !
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d¼UEð…∫ جزائريون يتظاهرون رافع األعالم الوطنية في وهران ضد ترشح بوتفليقة لوالية خامسة
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ـــــتـحدة) ميـريـــــالند (الـواليـــــات ا
(أ ف ب) - قــبـل عــشـــرين شـــهــرًا من
تصـويت األمـيـركـيّ إلعـادة انـتـخاب
دونـالـد تــرامب يـتـحــدّى احملـافـظـون
الـعـديـد من مـنـافـسـيه الـتـقدّمـيـ في
ّن يــنــتــهــجـون انــتــخــابـات 2020 
سياسية جديدة عنوانها االشتراكيّة.
وبـدأ الـتداول بـهـذه الـكـلـمـة بـسـرعة
ـــــــرشّــــــــحـــــــون مــــــــنـــــــذ أن أخــــــــذ ا
وقـراطيّون يـؤيّدون علـنًا األفكار الد
ـكافحة ـا في ذلك خطّة  الليبـراليّة 
ـنـاخــيّـة مـعــروفـة بـاسم الـتــقـلّـبــات ا
اخلـطّـة اخلـضـراء اجلـديدة وتـوسـيع

التغطية الصحّية.
صـطلح" هـذا األسبوع من وانتشـر "ا
خـالل مــــؤتـــــمــــر "بـــــولــــيـــــتــــيـــــكــــال

كــونــســـرفــاتــيف أكـــشن" الــذي يــضمّ
محـافظـ وبات مـوعـدًا سنـويًّا يُـنظّم

قرب واشنطن.
ــــؤتــــمـــر إنّ ويــــقــــول مــــشــــارك في ا
مــــواضــــيع ســــاخـــنــــة مــــثل تــــأمـــ
الــتــحـــصــيل اجلـــامــعي دون قــروض
"والــذي كـان يُــعــتــبــر راديـكــالــيًــا قـد
أصبح في اخلطّ األوّل من االنتخابات
ـوقـراطـيّـة". وتـظـهر الـتـمـهـيـديّـة الـد
عـلـى شـاشــة كــلـمــة "اشـتــراكــيّـة" إلى

جانب صور احتجاجات.
ويُركّز الفـيديو على حتـرّك اليسار في
حــرم بــعض اجلــامــعــات ويــحــذّر من
ـــيـــول الـــيـــســـاريّـــة لـــلـــمـــرشّـــحــ ا
لالنتخـابات الرئـاسيّة كـماال هاريس

كوري بوكر وكرس غيليبراند.

ولم يـــتمّ دق نـــاقـــوس اخلـــطـــر عـــلى
الشاشة فحسب.

وتــوجّه نـــائب الــرئــيـس مــايك بــنس
اجلــمـــعــة إلى مـــؤتــمــر احملـــافــظــ
ــوقــراطــيّــ لــلــتــحــذيــر من أنّ الــد
ـــجـــهـــون "إلـى الـــيـــــــــســـار" قـــبل يـــتّ

استحقاق 2020.
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وقال "حتت سـتار الـتـغطـية الـصحّـية
للجـميع واخلـطة اخلضـراء اجلديدة
ــفــاهـيم ــوقـراطــيّـون ا يــعـتــمـد الــد
ــة الـبـالــيـة نــفـســهـا الـتي االقـتــصـاديّ
ســاهــمت في إفــقــار األ وحــدّت من
اضي. اليـ خالل الـقـرن ا حرّيـات ا

هذا النظام هو االشتراكيّة".
وأضاف "على النـاخب االخـتيار ب

ـسؤولـيّة احلرّيـة واالشتـراكيّـة ب ا
ــة واالعـتـمـاد عــلى احلـكـومـة" الـفـرديّ
مـــشـــيـــرًا إلـى األزمـــة االقـــتـــصـــاديّـــة
سـتـمرّة في فـنزويـال في ظلّ النـظام ا

االشتراكي.
وتــابع بـنـس "هـذا هــو اخلــيــار الـذي
نـــواجـــهه خالل األشـــهـــر الـــعــشـــرين

قبلة". ا
ـــكـــان نــــفـــسه قـــال الـــرئـــيس وفي ا
األمـــيـــركي دونـــالـــد تــــرامب في وقت
الحق الــســـبت أمــام احلـــشــود "نــحن
نؤمن بـاحللم األمـيركي ال بـالكـابوس

االشتراكي".
وبـــالـــنــســـبـــة إلــيـه فــإنّ مـــا يُـــعــرف
بـ"اخلطّة اخلـضراء اجلديـدة" "ستُدمّر
االقـتـصــاد األمـيـركي بــالـكـامل". وقـال
ــهــا اخلـطــة األكــثــر جــنــونًـا" الــتي "إنّ

نراها.
واعــتــبــر تـــرامب أنّ "االشــتــراكــيّــة ال
ـناخ والعدالة والـفضيلة عالقة لها با
(...) بل هي تُــســمّى سُـلــطــة الـطــبــقـة
احلـاكـمـة" مـشــيـرًا بـشـكل خـاصّ إلى

فنزويال.
سـتقبل لـيس للذين يـؤمنون وتابع "ا
بـاالشتـراكـيّـة. بل هـو لـلـذين يـؤمـنون
بـاحلـرّيـة" مــشـددًا عـلى أنّ "الـواليـات
ــــحـــدة لـن تـــكــــون يــــومًـــا بــــلـــدًا ــــتّ ا

اشتراكيًا".
ويُــرجّح أن يُــصــبح عــنــوان احلــمــلـة
ــقـبــلـة "االشــتــراكـيّــة رديــئـة" وسط ا
حـضـور اعـتــمـر قـبّـعـات كُــتب عـلـيـهـا
شعار تـرامب "لنعـيد ألميـركا عظـمتها
مجدّدًا" ودبـابيس كُـتب عليـها "ترامب

.2020
ووضعت إل إرف وهي من مؤيّدي
تـرامـب من واليـة تــيــنـيــسي الــشـارة
عـلى قــمـيـصــهـا بـالــلـون األزرق الـذي
يـذكّـر بـحـمـلـة سـانـدرز الـرئـاسـيّـة في
2016. وقالت إرف ( 71عاما) لوكالة

ــرشّــحـ ســيـكــون مــســرورًا لـو أنّ ا
الـتــقــدّمـيــ واصــلـوا اتّــجــاهـهم إلى
اليسار وهي خطـوة ستساعد ترامب
ـــوقـــراطـــيّـــ لـــكــــنّه أقـــرّ بـــأنّ الــــد
ؤسّسات قد يفوزون. تمسّك با ا

وتابع "يبحثـون عن مرشّح تكون لديه
ـــــوقــــراطــــيــــة أكــــثــــر من أفــــكــــار د
االشـتـراكــيـة ألنّ االشـتـراكــيـة كـكل ال

تروق في احلقيقة لكثير من الناس".
رشّح ويتـخـوّفون مـن أن يكـون هـذا ا

جو بايدن.
ويُـعــتــقـد أنّ نــائب الـرئــيس الــسـابق
ـعركة لـلوصول إلى يستـعدّ خلوض ا

البيت األبيض.
وبــوصــفه شــخــصــيّــة مــعــتــدلــة لــهـا
تازة في صـفوف البيض مصداقيّـة 
من الـطبـقـة الـعامـلـة قـد يكـون بـايدن
رشّح غـير االشـتراكي الـذي يخـشاه ا

محافظو ترامب األكثر.
وقـــــال بــــورا "إنّـه يــــتـــــمــــتّـع بــــهــــذه

اجلاذبيّة".
وقـــال تــيـم هــولـــســـكــامـب الــعـــضــو
السـابق في الـكونـغـرس الذي يـترأس
حاليا مؤسّسة "هارتالند" إنّ السباق
ـعـركة الرئـاسي في  2020 يلـخّص 

ب الرأسماليّة واالشتراكيّة.
وتـــــــــــــابـع "آمـل فــي أن يــــــــــــتّــــــــــــجـه
ــــوقـــراطـــيّـــون أكــــثـــر يـــســـارًا. الـــد

سنهزمهم جميعًا".
ــؤتــمـر إلـى حـدّ االســتــعــانـة وذهب ا
بــــنــــايــــجل فــــراج مــــؤسّـس حــــركـــة
بـــريــكـــست إليـــصـــال الـــرّســالـــة إلى

. الناخب
وسأل فراج احلضـور "هل االشتراكيّة
ناجـحة?". وردّ احلـاضرون بـصيـحات

استهجان.
ـوقـراطيّـ بـأنّهم وقال "أظـهِـروا الد
ـتــطـرّف اشــتـراكــّيـون مـن الـيــســار ا

وستُحقّقون فوزًا انتخابيًا مدوّيًا".

فــرانـس بــرس اجلـــمــعـــة "أعــتـــقــد أنّ
االشـتـراكـيّـة هي الـنـهج الـذي اعـتـمده
ـــوقــراطــيّــون واجلـــمــهــوريّــون الــد

سيردّون على ذلك".
ـؤتــمــر احملــافظ في إظــهـار وســاهم ا
ــسـتـوى لم ـ  اخملـاطـر لــلـجـمــهـوريّ
يشـهد له مـثيل مـنذ عـهد رونالـد ريغن

خصم االتّحاد السوفياتي.
سؤول عن إدارة وأعرب مات شالب ا
ــنـصف ــؤتـمــر عن ثــقــته بــأنّ من ا ا
وَصف خصوم ترامب بأنّهم يساريّون

متشدّدون.
وصـرّح لـفـرانس بــرس "أعـتـقـد أنّ من
نـاسب جـدًا أن يـتصـدّى احملـافـظون ا

لالشتراكيّة".
ؤتمر. ووافقه الرأي مشاركون في ا

وقـال احملـافـظ فـيش بـورا (27 عـامـا)
وهــــو مـن نــــيــــويــــورك "تــــتــــصــــاعـــد
االشتراكـيّة بقـوّة... لهذا الـسبب إنّني

قلق جدًا على جيلي".
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ـعـركـة عـند وأضـاف "ال تتـوقّف هـذه ا
االســتــحـقــاق الــرئــاسي في  2020أو
2024. إنّه أمر سيتنقل عبر األجيال".
لكنّ الـفـيـديو قـد يُـسـتخـدم أيـضا أداةً
لتـحويل األنـظار عن الـصّعـوبات التي

يواجهها ترامب حاليًا.
وقـد تـنتـهي قـريـبًـا الـتـحـقـيـقـات حول
تواطؤ فريق حملة ترامب احملتمل مع
روسـيـا كــمـا أنّ مـحـامــيه الـشـخـصي
الـــســــابق مــــايـــكـل كـــوهن كــــشف عن
أنـــشــطـــة غــيــر مـــشــروعـــة لــلـــرئــيس
األمــيـركي. ويُــشــكّك الــطــالب جــيـمس
ستيـفنز ( 20عاما) في أن تـؤثّر إفادة
كوهن أمـام الـكـونغـرس هـذا األسـبوع

على الرئيس.
وقـال "لم تـؤثـر أيّ من الـقـضـايـا الـتي
حاولـوا زجّ تـرامب فيـها عـلى رئـاسته
أو تـــــؤدّ إلـى إقـــــالـــــتـه".وأضـــــاف أنّه dLðR∫ نائب الرئيس مايك بنس مع زوجته كارين خالل مؤتمر احملافظ

بغداد
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قـبل ايام التقيت بـصديق عزيز فـوجدته في منتهـى السعادة والسـرور نتيجة
اجنـاز معاملـته في احدى الدوائر  الـعدلية حـيث قال لي اني ذهبت إلى هذه
ـسـاعـدة االبـتـسـامـات التـفارق الـدائـرة فـوجـدت اكثـر من مـوظف يـعـرض ا
غادرة طـلبـوا مني الـصعود الى عامـلة بال تـعقـيد وقبـل ا وجـوههم اجنـاز ا
وظف وانا مـوظف اخر  في الطابق الثاني كي ينجزها وفعال صعدت الى ا
ال اصـدق انني في دائرة حكومية  خـاصة ان معاملته ايـضا كانت محترمة
وبـاسمـة بدأ الـشك يراودني عـنـدما زاد الـرجل من حجم احـترامه وتـرحابه
ولـكن عنـدمـا اخبـرني بان مـعـاملـتي قـد اجنزت بـالتـمـام والكـمال ادركت انه
يـريـد الـهـديـة بـعـد ان حتـول لـدي هذا  الـشـك الى مـا يـشـبه الـيـقـ عـنـدما
عـرض علي قطعة حلـوى من علبة فوق مـنضدته وباحلاح وبـتصرف وشهامة
ال ومددته اليه عـراقية اصيـلة وضعت يـدى فى جيبى وأخرجت مـبلغـاً من ا
لـكني فؤجت بوجه عـبس يؤنبـني ويلومني قـائال إنه تعامل مـعى باحترام ألن
ذلك واجــبه ولم يــفــعل مــعـى إال مــا يــســتــحــقه كل مــواطن داخل أى دائــرة

راجع منذ اكثر من عشرين عاما .  حكومية وهكذا هو تعامله مع ا
وقـد اسعـدني كـثـيرا في كالمه واخـجـلنـي بلـطـفه ولم أعرف كـيف أتـصرف
ـوظف النادر ـزيد من كلـمات الشـكر والثـناء واالعتـذار لهذا ا سـوى تقد ا
وقـبلته قبـلت فتقـبلها شـاكرا  أكملت مـعاملتي وخـرجت من الدائرة وأنا ال
وظـفـ احملتـرمـ التزال مـوجودة داخل أصـدق أن مثل هـذه الـنوعـيـة من ا
وظف اذج هذا ا وغلة فى الـفساد أدرك أن  ؤسسات احلكومـية ا بـعض ا
الـنـزيه مـوجـودة فـى أمـاكن كـثـيـرة رغـم وجـود الـنـمـاذج الـســيـئـة نـعم أنـهـا
تعاملـ معه يوميا بان راجـع وا وظف النزيه مع ا األمـانة التي يراعيهـا ا
يـتعامل بأخالق اإلسالم وآدابه الرفيعة ومن أبرزها بشاشة الوجه والصدق
ـعامـلـة واجنـاز لـلـناس واحلـلم وتـوقيـر الـكـبـيـر واحـترام الـصـغـيـر وحـسن ا
مـعامالتـهم ويـقضي حـوائـجهم في وقـتـها وعـلى أكـمل وجه ابتـغـاء وجه الله
ـال احلالل الذي يـطلـب منـهـا الـنفع لـديـنه وبـلـده  وللـمـراجـع ويـريـد مـنه ا
يـنفـقه عـلى نـفـسه وأسرتـه. ال نكـاد نـصــــــــدق أن هنـاك مـوظـف يـخـدمون
ـواطن لوجه اللـه ال يريـــــــدون جـزاء وال  هدايا اجلـميع يـعرف أن غالـبية ا
ـكن إجنـازهـا بـدون دفع الـرشـا او مـا يـسـمـونـها ـعـامالت احلـكـومـيـة ال  ا
الـيوم بالهدايـا او البخشيش ومـجرد اقـــــــتراح على جلـنة النزاهة او جلان
مكافحة الفـــــــساد ان تقتــــــرح على من تشوبهم تهم
الـفساد ان يحضروا الى دوائرهم بارتداء بنطلونات
وقـمصان من دون جـيـــــــوب للـقضاء عـلى الرشوة
كي تـتأكـد انهم لن يـجدوا مـكانـا اخر يـضعـوا فيه"

قسوم". ا


