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(أ ف ب) - أعلنت كاتبة { نيويورك
صحافية أميركيـة شهيرة في مقابلة
نــــشـــــرت امس أنّ دونــــالــــد تــــرامب
اغتصبهـا قبل ربع قرن داخل حجرة
ـالبس في أحـــد مــتــاجــر لـــتــبــديل ا
الـثـيــاب الـفـخـمــة في نـيـويـورك في
اتّـهـام سـارع الرئـيس األمـيـركي إلى

نفيه.
وسارع ترامب إلى إصـدار بيان نفى
فـيه هــذه االتـهـامــات. وقـالت تـرامب
ــرأة في في بــيــانـه "لم أقــابل هــذه ا
حـــيــــاتي أبــــداً". غــــيـــر أنّ مــــجــــلـــة
"نيويورك" نـشرت صورة يظـهر فيها
ـازح إلـيــزابـيث جـان تـرامب وهــو 

كارول وزوجها.
ــرأة الـ 16عــلى األقل الــتي وهــذه ا
تـوجه اتــهـامـات لـتــرامب بـاالعـتـداء
علـيها جـنسيـاً قبل انـتخابه رئـيساً.

وينفي ترامب دائماً هذه التهم.
وقــالت الـصـحــافـيــة إلـيــزابـيث جـان
كارول (75 عامـاً) كاتـبة الـعمود في
مجلـة "إيل" بنسخـتها األمـيركية في
مقابلة نشرتها مجلة "نيويورك" إنّها
في ذاك الـيـوم الذي لم تـعـد تـذكـر ما
إذا كــــــان فـي عــــــام  1995أو 1996
كانت عـند مـدخل مـتجـر "بيـرغدورف
غـودمـان" في حي "آبـر إيـست سـايـد"
الـراقي حـ الـتـقت صـدفـة بـتـرامب
ــطــوّر الــعــقــاري الـذي كــانت عــلى ا

معرفة شخصية به.
وأضـافت أنّ تـرامب طـلب مـنـهـا أوالً
مـســاعـدته في انـتــقـاء هـديـة المـرأة
فوافقت قبل أن يكـشف لها أنّها هي

رأة التي يريد شراء الهدية لها. ا
ــلـيــارديــر مــنــهـا أن بــعــدهــا طــلب ا
جترّب قطـعة مالبس داخلـية واقترح

علـيهـا أن يدخل مـعهـا حجـرة تبديل
ازحـها لـكنّه لم البس فظـنّت أنّه  ا
يـــكن يـــفـــعل إذ حــــشـــر نـــفـــسه في
احلــجــرة مــعـهــا وقــبّـلــهــا عــنـوة ثم

اغتصبها على حدّ زعمها.
وتابـعت الصـحـافيـة روايتـها فـقالت
عـتدي علـيها إنّها حـاولت مقـاومة ا
طوال ثـوان عـديـدة من دون جدوى
قـــبل أن تـــتـــمــكن فـي الــنـــهـــايــة من

اإلفالت منه والفرار.
وأوضحت الصحـافية أنّهـا لم تتقدّم
ــلـيـارديـر بـشــكـوى في حـيــنه ضـد ا
خوفاً من االنتـقام أو من أن تتعرض
حلمـلـة تشـهيـر لـكنّـها روت يـومذاك
تــــفــــاصـــــيل مـــــا تــــعــــرّضـت له إلى
صـحـافـيتـ أكّـدتـا بـدورهـمـا جملـلة
"نـيـويورك" أنّـهـا بـالـفعل أخـبـرتـهـما
بــذلك. وتــعــتــزم الــصـحــافــيــة نــشـر

اخلــلــيج في 1991 في وحـدة "101
ايـربـورن" خـبــرة. ولـسـبع سـنـوات
كـان مـسـؤوالً في اإلدارة الـتـنـفـيـذيـة
فـي شــركــة رايــثــيــون لــلــصــنــاعــات
الدفاعية قـبل أن يعينه ترامب وزيراً

لسالح البر.
ووقع اختيـار ترامب على إسـبر بعد
أن قرّر وزير الدفـاع بالوكـالة باتريك
صادقة شاناهان التخـلّي عن آلية ا
عـلى تــعـيـيـنه وزيــراً أصـيالً لـلـدفـاع
ــاضــيه بــســبب تــســاؤالت حتــيط 
الشخصي ومعلومـات متعلقة بعنف
مــنــزلي.وأتـى تــعــيــ إســبــر وزيـراً
ـقرّرة أصـيالً لـلـدفـاع قـبـيل رحـلـته ا
إلى بروكسل حلضور اجتماع وزراء
دفـــاع احلــلف األطـــلــسـي يــومي 26
و27 حـزيران/يـونـيـو اجلـاري. وهو
يـأتي أيـضـاً فـيمـا الـتـوتـر يـتـصـاعد
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وقــال تـرامب اجلــمــعـة إن الــواليـات
تـحدة كـان مسـتعـدة لضـرب إيران ا
لـكن تـراجـعـت في الـلـحـظـة األخـيـرة
ألنه كان سـيكون رداً "غـير مـتناسب"
على إسقاط طهـران طائرة استطالع
أمـيركـيـة.وتقـول طـهران إن الـطـائرة
اخترقـت مجالـها اجلوي فـيمـا تنفي
تحـدة ذلك لكن إسقاطها الواليات ا
صــعــد الــتــوتــر بــ الــبــلــديـن بــعـد
سلـسـلة اعـتداءات عـلى نـاقالت نفط
في اخللـيج اتهـمت واشنـطن طهران
بـالـوقـوف خـلـفـهـا.وإسـبـر هـو ثـالث
ــنـــصب في شـــخص يـــشـــغل هـــذا ا
غـضــون سـتـة أشـهــر فـقط وال يـزال
تعـيـينه يـحـتاج إلى مـوافـقة مـجلس
الـــشــــيـــوخ.وال يــــنـــظــــر احلـــلــــفـــاء
األوروبيـون بـارتـياح إزاء سـيـاسات
الـرئــيس دونـالـد تـرامـب االنـعـزالـيـة

تواصلة للتحالفات. وانتقاداته ا

2028 ثم "ترامب 2032 وصوالً إلى
"ترامب 2048.

وحينمـا تتركز الـصورة على ترامب
يتسارع عـداد السنوات بـشكل كبير
وخلـفه صـورة الرئـيس وعـلى وجهه
نظرة شخص غارق بالتفكير إلى أن
تـتـوالى القـرون واأللـفـيـات ويـتوقف
عداد الـوقت عـلى عـبـارة "ترامب إلى
" األبد".والـغالف األصـلي جملـلـة "تا
الـذي اقـتبس عـنه هـذا الـفـيـديـو كان
قـال بعنـوان "كيف سـتعيش مرافقـاً 
الترامـبية مـا بعد تـرامب".وال يسمح
الدسـتور األمـيـركي بانـتخـاب رئيس
ألكثـر من واليتـ مـدة كل منـها أربع
سنـوات. وإذا أعيـد انـتخـابه في عام
2020 فـاحلـد األقـصى لـبـقـاء تـرامب
في الــبـيت األبـيـض سـيـكــون كـانـون
الــثــاني/يــنــايـر 2025. لـكـن تـرامب
زاح بـشأن تـمديد يسـتمـتع مراراً بـا
إقــــامــــتـه في الــــبـــــيت األبـــــيض في
واشـــنـــطن.وأعـــلن الـــبـــيت األبـــيض
اجلمعة أنّ الرئـيس األميركي دونالد
ترامب عيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع
وهـو مـنـصب كـان الـضـابط الـسـابق
يتـواله بالـوكالـة منـذ الثالثـاء.ويأتي
تـثـبيـت إسبـر عـلى رأس الـبـنـتـاغون
بــعـــد ســاعــات مـن إعالن تــرامب أنّه
أمر بشنّ ضـربة عـسكريـة على إيران
ثم ألـغـاهـا قـبل دقـائق من تـنـفـيـذها
وذلك بــعــد إسـقــاط إيــران اخلــمـيس
لــطـائـرة مــسـيـرة أمــيـركـيــة.ويـخـلف
إسـبر (55 عـامـا) بـاتـريك شـانـاهان
الـذي حلّ مـحلّ الـوزيـر جـيم مـاتيس
إثـــر اســتـــقــالـــة األخــيــر فـي كــانــون
األول/ديــســمـبــر عــلى خــلـفــيــة قـرار
ــــفـــاجـئ ســـحـب الـــقـــوات تــــرامب ا
األمـــيــــركـــيــــة من ســــوريــــا.وخالفـــا
ـلك إسبر الذي خدم في لشاناهان 
اجلـــــيش األمــــــيـــــركـي خالل حـــــرب
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شــهــادتــهــا في كـتــاب ســيــرة ذاتــيـة
تعرض فيـه اعتداءات جنـسية أخرى

تعرضت لها.
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واتّـهم تـرامب في بـيـانه الـصـحـافـية
بأنّهـا اختلـقت هذه الروايـة للترويج
لكـتـابهـا اجلديـد. وقـال "إنّهـا حتاول
بـيـع كـتـاب جــديـد وهـذا يــنـبـغي أن

يجعلك تفهم دوافعها".
ونــشــر الـــرئــيس األمــيــركي دونــالــد
تـرامب اجلـمـعـة عـلى تـويـتـر فـيـديـو
زاح يثير احتمال بقائه في بقصد ا
ـتحدة لوقت أطول رئاسة الواليات ا
من والية ثـانية.ويـحوّر هـذا الفـيديو
" فـي تـــشــــرين غالفــــاً جملــــلـــة "تــــا
األول/أكـتـوبر 2018 يجـسـد الفـتات
.ويبدأ انتخـابيـة تابعـة للجـمهوريـ
الـفيـديـو بالفتـة كـتب عـليـهـا "ترامب
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يـلــبي تـطــلـعـاتي" بــدون أن يـكـشف

رشح الذي سيصوت له. ا
أما عبد الله ولد الـفتاح فقد عبر عن
تـأيــيـده "لـلـتــغـيـيـر الــسـلـمي". وقـال
ـسـاواة "نـريــد تـغـيـيــرا جـذريـا أي ا

والتعليم والعدالة االجتماعية".
من جهـتـها أكـدت النـاخـبة فـاطمـتو
أحمد أن "التجديد مهم جدا لنا نحن

النساء".
كـان مــحـمـد ولـد عـبــد الـعـزيـز وصل
إلى الـــســلــطــة عــلـى أثــر انــقالب ثم
انـتـخب في 2009 وأعـيـد انــتـخـابه
في  2014 فـي اقــــتــــراع قـــاطــــعــــته

عارضة الرئيسية. أحزاب ا
وقـد أمن اســتـقـرار هـذا الــبـلـد الـذي
يبـلغ عـدد سـكانه  4,5مالي نـسمة
وشـهـد في بــدايـة األلـفـيـة اعـتـداءات
جـهــاديـة وعـمــلـيــات خـطف أجـانب
عـبر اتـبـاع سـياسـة تـقـضي بتـعـزيز
اجلـيـش وتـشـديــد مـراقــبـة األراضي

ناطق النائية. وتنمية ا
خلالفـتـه بـعـد واليـتــ دسـتـوريـتـ
عـلى رأس الدولـة اخـتـارت السـلـطة
رفيق دربه الذي شغل منصب رئيس
األركـــان لـــعــشـــر ســـنـــوات ثم وزيــر

الدفاع لبضعة أشهر.
ــنـتــهـيــة واليـته أن وأكــد الـرئــيس ا
ــنـافـســ اخلـمـسـة انـتــخـاب أحـد ا
لـــرفـــيق دربـه من شـــأنه أن يـــشـــكل

"عودة الى الوراء" للبالد.
ــنــافس ــرشح الــذي يـــبــدو ا لــكـن ا
األكـبر له سـيـدي محـمـد ولد بـوبـكر
الــذي تـرأس حـكــومـة انــتـقــالـيـة من
 2005إلى 2007 قال في مقـابلة مع
وكـــالــة فــرانـس بــرس إن "غــالـــبــيــة
وريتاني يرغبون في طي صفحة ا
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ــــوريــــتـــــانــــيــــون امـس الــــســــبت ا
بــأصــواتــهـم النــتــخــاب رئــيس لــهم
يـتـرتب عـلـيه حـمـايـة االسـتـقـرار في
هذا البلـد الواسع الواقع في مـنطقة
الــــــســـــاحـل وحتــــــســـــ الــــــوضع
االقتصـادي واألداء في مجـال حقوق

اإلنسان.
ويــشـكـل هـذا االقــتــراع أول انـتــقـال
للسـطة من رئيس انـتهت واليته إلى
آخـر مــنـتـخب فـي مـوريـتـانــيـا الـتي
هــزتـهــا سـلــســــــــلــة انـقالبــات بـ

 1978و2008.
ـــرشح لـــكـن اخلـــصــوم اخلـــمـــســـة 
السلطـة الضابط السـابق محمد ولد
ــلـــقب ولــد شــيخ مـــحــمـــد أحــمـــد ا
الـغــزواني يـتــحـدثـون عن مــحـاولـة
إلطالة أمـد نظام الـرئيس محـمد ولد
عــبـــد الـــعــزيـــز ويـــخــشـــون حــدوث

عمليات تزوير.
WO Ë« ZzU²½

وفــتــحت مــراكــز االقـتــراع أبــوابــهـا
بــشــكل عـام فـي الـســاعــة الـســابــعـة
بـتوقـيت غـريـنـتش على أن يـسـتـمر
الـتـصـويت حـتى الـسـاعـة  19,00ت
غ بـيـنـمـا يــتـوقع أن تـعـلن الـنـتـائج

قبل. األولية مطلع األسبوع ا
بي حيث وفي ملعب نـواكشـوط األو
يـفـتـرض أن يــصـوت ولـد الـغـزواني
ظـهـرا تـشـكـلت صـفـوف انـتـظـار مع
ركز في مشهد غير معهود في فتح ا

هذا احلي الراقي.
وقــال الـنــاخب الـعــالم عــبـد الــبـاقي
الــــذي وصل فـي وقت مــــبــــكـــر ألداء
واجــبه االنـتــخــابي لـوكــالــة فـرانس
رشح كل ما برس "أجد في برنامج ا

السنوات العشر األخيرة".
سـتـقل" ولـد بـوبـكر ـرشح ا جـمع "ا
ـدعـوم من حتـالف واسع يـضم في ا
صـــفـــوفه حــــزب تـــواصل اإلسالمي
أكــبــر حــزب مــعــارض وكــذلك رجل
األعمـال الثـري محـمد ولـد بوعـماتو
الـذي يـتمـتع بـنـفـوذ كـبـيـر آالفا من
أنـصـاره مـسـاء اخلمـيس فـي معـلب

رياضي في نواكشوط.
وقد حـذر من عمـليـات تزويـر كغـيره
ن ـعارضة اآلخرين  من مرشحي ا
فــيــهم بــيـرام ولــد الــداه ولـد عــبــيـد
الناشط في مـكافحـة العبـودية الذي

ترشح النتخابات 2014.
وقـد اتــفق هـؤالء جـمـيــعـا عـلى دعم
بـعضـهم في حـال جـرت دورة ثـانـية
من االنـــتــخــابــات فـي الــســادس من
تــمـوز/يـولــيـو.وتــتـركـز االنــتـقـادات
ــوريـتـانــيـا عــلى احـتــرام احلـقـوق
األسـاسـية في مـجـتـمع يـتـسم بـعدم
ـسـاواة وبـالــتـنـاقض بـ أوضـاع ا
الــعــرب الـبــربــر احلـراطــ (أحــفـاد
الـعـرب الــبـربـر الـذين يــقـاسـمـونـهم
ثـقــافـتـهم) واجملــتـمـعـات اإلفــريـقـيـة
مــوريـتـانــيـة الـتي تــتـحـدث عــمـومـا
اللغة األم إلتنيات جنوب الصحراء.
لكن في مؤتمر صحافي برر الرئيس
ولــد عـبــد الـعــزيـز اســتـمــرار حـبس
مـــدوّن رغم انــتـــهــاء مــدة عـــقــوبــته
بـسبب مـقـالـة اعتـبـرت زنـدقة وردّة
ما اثـار غـضب مـحامـيـته التي دعت
ـقــبل إلى اجلــمــعــة رئـيـس الـبـالد ا

لف العفن". وضع حد لهذا "ا
ــدوّن مــحـمــد الــشــيخ ولـد وأوقف ا
امخـيـطيـر في كـانون الـثـاني/ينـاير
2014 بسـبب مقـالة اعـتبـرت إساءة
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{ بـــــــاريـس (أ ف ب) - قـــــــتـل ثالثـــــــة
أشـخـاص وأصـيب آخـر بـجـروح بـالـغـة
اثــر حــريق انـدلـع في وقت مــبــكـر امس
الـسـبـت في مـبـنى بــوسط بـاريس كـمـا

أكد اإلطفائيون.
وأصـــيب أيـــضــاً 27 شـــخـــصــاً آخـــرين
بـجــروح طـفـيــفـة تـسـمــمـوا من الـدخـان

بنى. نبعث من ا ا
ووقع احلريق في مـبـنى مؤلف من سـتة
طـوابق يـضمّ مـقـهى وحـمـامـاً ومـسـاكن
في الدائرة احلادية عـشرة في العاصمة
الفرنـسية كمـا أكد متـحدّث باسم دائرة

اإلطفاء في باريس.
وحتـرك 200 إطـفــائي إلخـمــاد احلـريق.
ـتحـدث فـلوران لـوانتـييه أن "15 وأكد ا
عملية إنـقاذ تمت على الفـور باستخدام
ساللم" مشيراً نحو الساعة 6,45) 8,45
ت غ) إلى أنـه "تــمـت الــســـيــطـــرة" عــلى
احلـريق لـكن "لـم يـتم إخـمـاده بـالـكـامل"

بعد.
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ورمى أحــد الــقـتــلى الــثالثــة نـفــسه من
الـنـافـذة وعـثـر عـلى الـقـتـيـل اآلخـرين

تحدث. متفحم بحسب ا
ويتواجه وزيري اخلارجية البريطاني
ي هــــانت والــــســـابق احلـــالي جــــيــــر
بـــوريس جــونـــســون امس الـــســبت في
مــــنـــــاظــــرة أمـــــام أعــــضـــــاء في حــــزب
احملــافــظــ في بـــرمــنــغـــهــمــام بــوسط
ـعركـة ب الـرجل إنكـلتـرا في بداية ا
ــمـلــكـة الــطـامــحـ لــرئـاســة حـكــومـة ا

تحدة. ا
ـــــنـــــاظـــــرة هـي األولى من 16 وهـــــذه ا
مـواجـهــة أخـرى تـنـظم فـي كـافـة أنـحـاء
الـبالد وتـعــقـد عـشـيـة الـذكـرى الـثـالـثـة
لالسـتـفـتــاء عـلى بـريـكـست الـذي يـبـقى
ـسألـة األهم الـتي عـلى رئـيس الوزراء ا

قبل معاجلتها. ا
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مـنقـسـم بـ من صـوتوا لـلـخروج من
رارة االحتاد األوروبي وبـ النـادم 
شـتركة على هـذا القرار. لـكن القـواسم ا
بـ الرجـلـ تـتوقف عـنـد هـذا احلد إذ
إن شخصيتيهما ومقارباتهما مختلفة.
ي هــانت عـن الــبــقــاء في ودافع جـــيــر
االحتــــــــــــاد األوروبـي خـالل حــــــــــــمـالت
االستفتاء قـبل أن يبدّل رأيه أواخر عام
2017 بـــــــســــــبـب مــــــوقـف بــــــروكـــــــسل

فاوضات. تغطرس" خالل ا "ا
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وإذا انــــتـــــخب يـــــريـــــد هــــانـت إعــــادة
الـتـفـاوض عــلى اتـفـاق اخلـروج. ولـيس
لـديه مـشـكـلـة في تـمـديـد مـوعـد اخلروج
قـرر في  31تـشـرين األول/أكـتـوبـر إذا ا
مـا وافق الـقـادة األوروبـيـون علـى إعادة
فاوضات. لكـنه مستعد أيضاً إلى فتح ا
خـروج مفـاجئ مـن االحتاد األوروبي إذا
رفـــضــــوا ذلك.ولــــيـــرجح كــــفـــة الــــفـــوز

ـساهـمـ األساسـي في وهو كـان من ا
الـــتـــرويج العــــتـــمـــاد بـــريــــكـــست خالل

استفتاء عام 2016.
ـمـلـكة وهـدف جـونـسون هـو أن تـغـادر ا
تحدة االحتاد األوروبي في 31 تشرين ا
األول/أكـتـوبر بـاتـفـاق أو بـدونه. ويـهدد
بــعــدم دفع فـاتــورة اخلــروج الــتي تــبـلغ

قيمتها ما ب  40و 45 مليار يورو.
وهـو أكـد أيــضـاً أن خـروجـاً من االحتـاد
األوروبي بــدون اتـفـاق لـن يـتـرتـب عـلـيه
رســــومـــــا جــــمــــركــــيـــــة جــــديــــدة وهي
تصريـحات نـقضهـا بشدة حـاكم مصرف

إنكترا اجلمعة.
وحـــذر االحتــاد األوروبـي الــرجـــلــ من
ـفــرط بـخـصـوص بــريـكـست. الـتــفـاؤل ا
وأكــد رئــيس اجملــلس األوروبـي دونــالـد
توسك أن االتـفـاق "ليس مـفـتوحـاً إلعادة
الـــتـــفـــاوض" خالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافي

اجلمعة.

لصاحله يـثير هانت ( 52عاماً) مهاراته
كـمـفــاوض وشـخـصـيـتـه اجلـديـة مـقـابل

زالت وجتاوزات بوريس جونسون.
وكـــشــفـت صــحـــيــفـــة "ذي غــارديــان" أن
شــرطــة لـــنــدن تــوجــهت لــيل اخلــمــيس
اجلـمــعـة إلى مــنـزل بـوريس جــونـسـون
وشـريكـته كـاري سـيمـونـدز بعـد اتـصال
مـن أحـــد اجلـــيـــران لإلبالغ عن ســـمـــاع
مـشــاجـرة مع صــراخ وإغالق أبـواب في
ـــنــزل.وأكــد الـــنــاطق بــاسـم الــشــرطــة ا
كان اللندنـية أن "الشرطـة توجهت إلى ا
وحتـــدثت إلى كـل ســكـــان الـــشـــقــة وهم
جــمـيــعـا بــخـيـر" مــشـيــرا إلى أن رجـال
الشرطة "لم يجدوا أي مخالفة أو مصدر
قــلق ولم يــكن هـنــاك أي ســبب لـتــحـرك
الـشرطـة".ويـقدم بـوريس جـونـسون (55
ـلـقب بـ"بوجـو" نـفـسه على أنه عـاماً) وا
منقـذ بريكـست. ويرى أنه يجب الـتحلي
بـ"الشـجاعـة" للـنجـاح بتـنفـيذ بـريكست

وتــقــدّم رئـــيس بــلـــديــة لــنـــدن الــســابق
بــوريـس جــونــســون فـي حــمــلــة خالفــة
تيـريزا مـاي في رئاسـة حزب احملـافظ

وكذلك في رئـاسة احلكـومة الـبريطـانية.
وحـاز جـونـسـون عـلى أصـوات أكثـر من
نـصـف الـنـواب احملــافـظــ خالل جـولـة

خامسة من التصويت اخلميس.
ي ويدرك وزير اخلـارجية احلـالي جير
هــانت الــذي تــأهل اخلــمــيس أيــضـاً أن
مـعــركـة الـفــوز عـلى بـوريـس جـونـسـون
ؤيدين فضّل لدى ا صاحب اجلاذبية وا

لبريكست ال تزال طويلة.
وقال هـانت في تـغريـدة مـساء اخلـميس
"أنا دخـيل". وأضـاف "لـكن في السـيـاسة

فاجآت حتصل". ا
وبـعدمـا جنـحـا في كـسب تأيـيـد الـنواب
تنافسان رشحان ا ان يغادر ا في البر
ـدة شــهـر في لــنـدن لـيــجـوال في الــبالد 
محاولة الستقطاب نحو 160 ألف عضو
. وهـؤالء هم الـذين من حـزب احملـافــظـ
ــقــبل يــخــتــارون رئـــيس وزراء الــبالد ا
ولـيس الــبـريـطـانـيــ الـبـالغ عـددهم 66

مليون شخصاً.
ومـــنـــصب رئـــاســة الـــوزراء يـــعــود إلى
لك غـالبـية كـافيـة للـحكم احلزب الـذي 
ان مثل حزب احملافظ حالياً. في البر
ويفـتـرض أن يعـرف اسم الـفائـز في هذا
الـســبـاق خالل األسـبــوع الـذي يـبـدأ في

 22تموز/يوليو.
يـتـعـهد الـرجالن اخلـمـسـيـنـيان بـتـنـفـيذ
ـــتــحــدة من االحتــاد ــمــلــكــة ا خـــروج ا
األوروبي والـنجـاح حـيث فـشلت تـيـريزا
مــاي. وأجـــبــرت مــاي عــلى االســتــقــالــة
بعدما حاولت بدون طائل تمرير االتفاق
الذي توصـلت إليه مع االحتاد األوروبي
ان. في تشرين الثاني/نوفمبر عبر البر
وهــمـا مــلـتــزمـان أيــضـاً إعــادة تـوحــيـد
حـــزبـــهـــمـــا والـــبالد الـــلـــذين ال يـــزاالن
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ان الـسعي في خـدمـة النـاس وقضـاء حوائـجهم مـن اشرف وانـبل ما يـقدمه االنـسان
عـلوم أن أولى اوليات الـكاتب هي االنسانـية التي تدفعه ̈ومن ا في حـياته لبني جنسه
ستوى الى توعيـة الناس وتنبيه أصـحاب القرار منهم الى كل مـا من شأنه االرتقاء 
نطلق فقد اخلدمات وتأشير مكامن األخطاء  التي قد حتدث هنا أو هناك. ومن هذا ا
ـسؤول وأصـحاب الـقرار الذين كـتبت مـباشـرة وبعيـدا عن االعالم الى العـديد من ا
لديهم حـسابـات خاصة في مـواقع التواصل االجـتماعي أو من خالل تـرك رسالة في
هــواتـفـهم الـشــخـصـيـة أشــيـر فـيـهــا الى مـشـكــلـة يـعـانـي مـنـهـا الــنـاس ضـمن دائـرة
̈أو إلثارة موضـوع ال يحـتمل التـأجيل . ولـكنني أصـبت باإلحـباط مرات مـسؤولـياتهم
ـناصب صـورة من صـور الـوجـاهة عـدة ألن الـكـثـيرين من مـسـؤولـيـنا يـعـتـقـدون أن ا
ـناصب حتى يتـصورون أنهم مـخلدون  في منـاصبهم حتى ̈فما أن يـتقلدوا ا والترف
ـنزهون تقوم الـساعة فال يـعودوا بحاجـة الى النصـيحة وال الى الـتنبيه¨فـهم السادة ا
عن اخلطأ الـذين عليهـم فقط إصدار االوامر وعـلى البقـية السمع والـطاعة دون جدال
ــصـالح أو اعــتـراض̈وهـم لـيــســوا بــحـاجــة لــلــرد والــتـواصل مـع أحـد اال مـع أهل ا
̈وهم يـــعــتــقــدون أنــهـم يــدورون في فــلك خـــاص بــهم لــوحــدهم¨في ح أن ــنــافع وا
ناصـب فرصة إلثبات ذاتـهم واختبارا تـحضر يعـتبرون ا سؤولـ في دول العالم ا ا
ـسؤول يطلب منا علنا ؤسف أن البعض من ا صداقـية برنامجهم اخلدمي . ومن ا
̈ثم حـينما أل ان نـتواصل معه وان نـرسل له كل احتـياجات الـناس ومشـاكلهم أمام ا
نـعود الى البـيت نتـفاجأ به وقـد ألغى صداقـتنا ووضـع حسابـاتنا وارقـامنا في قـائمة
̈ومـنـهم مـن ال يـكـلف نـفـسه حـتى عــنـاء فـتح الـرسـالـة وقـراءتـهـا¨ومن اغـرب احلـظـر!!
الـردود الـتي وصـلــتـني  من مـســؤول في رسـالـة عـلى حــسـابي هي: جـمــعـة مـبـاركـة
̈كـان كـتـبـهـا لي ردا عـلى رسـالـتي الـتي حتـمل أمـرا مـهـمـا يـخص شـريـحـة من ....!!
الناس !!!. ولكن بـالتأكيد هـناك منهم من يحـترم حقك في السؤال واالسـتفهام ويقدر
داخالتك¨بل شاكل الناس ويسـتمع بكل احترام  عاليـا مهمتك في البحث عن حـلول 
ـتلـكهـا أغلب مسـؤوليـنا ولم يـتعودوا ̈وهـذه ثقـافة عالـية ال  ويشـكرك عـلى الكـتابة له
هم ان أشـير هنا الى شخصية تـفردت بثقافة التواصل عليهـا ألسباب كثيرة.  ومن ا
والـرد مبـاشرة ودون تـأخـير عـلى كل مـا نطـرحه ونـثيـره عـبر مـواقع الـتواصل أو من
̈وفي مرات كثـيرة أتـفاجأ بـاتخـاذه إجراءات سريـعة عـندما خالل الـهاتف الـشخصي
ـهـمـة الكـاتب وقـلمه¨وفي ̈تـعبـيـرا عن تـفهـمه واحـترامه   يتـأكـد من صـحة مـا نـطرحه
مـرات كثيـرة أتفـاجأ باتـصاالته لـيبلـغني مـباشرة بـإجراء الالزم. هـذا الرجل الذي لم
يتـأخـر يومـا عن الرد مـبـاشرة عـلى كل مداخـالتنـا ومالحظـاتنـا ولم يـدخر جـهدا في
راجع خـدمة النـاس والتواصل مـعهم والتـواجد بقـربهم بعـيدا عن الـروت وسلسـلة ا
ـراجعـ هـو الدكـتور خـضيـر خلف ويطـلع بنـفـسه على كل صـغيـرة وكـبيـرة تخص ا
̈وأتمـنى من اجلميع الذين يتـصورون أنفسهم سالط مديـر عام دائرة صـحة االنبار
نـاصب وِجـدت خلدمـة النـاس ال لـلتـعالي الـزمان¨أن يـحـذون حذوه¨وأن يـعـلمـون أن ا

عليهم.
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ـعارضـة في السيـاسة على انـها جمـاعة او مجـموعة افـراد يختـلفون مع تعرف ا
صطـلح بشـكل اكثر حتـديدا على احلكـومة على اسـاس ثابت وطـويل  وينطـبق ا
ان التي تـختلف مع احلـكومة قراطـية وداخل قبـة البـر االحزاب في األنـظمة الـد
ـعـارضة وتـرغب بـالـوصول الى الـسـلـطة. واذا كـانت دول عـربيـة عـديـدة حرمت ا
بكافـة أشكالهـا مثل: السعـودية وقطر وعـمان وليبـيا سابقـا فان دوالً اخرى مثل
ـانـية واطـرتهـا دسـتوريـا حـيث نص دستـور عام ـعـارضة الـبر اجلـزائـر شرعت ا
ادة 114 منه على منح احلق لعشرين نائبا باقتراح القوان فأعطى 2016 في ا
اني ـعـارضة لـلـمـشاركـة الـفـعلـيـة في الـتشـريع الـبـر ـانيـة ا احلريـة لألقـلـية الـبـر
ـاني عقـيمـا منذ وتقـو األداء احلكومـي. اما في العـــــــراق فقـد ظل العـمل البر
ـصالح احلزبية عام 2004  والى اليـوم  والسبب هو احملـاصصة اوال; وتقد ا
انيـة ثالثـا; وتدوير صلـحة الـوطنيـة ثانيـا; وحداثة الـتجـربة البـر واخلاصة عـلى ا
ان اكثر من ذات الوجـوه اخملضرمة رابعا; وهيمنة نـفس االحزاب على قاعة البر
عشـر سنوات خـامسـا; رغم تغـييرات االسـماء والـشعارات. ومـبدأ الـتوافق الذي
ساد سـنوات طـويلـة سادسـا; واثـر بشـكل سلـبي جدا. واالهم من كل ذلك غـياب
ان سـابعـا. فهل آن االوان لالجتاه انـية احلقـيقـية داخل قـبة البـر عـارضة البـر ا
ـانـيـة الـفعـالـة الـتي تـقـوم االداء وتـفـعل آلـيـات الـرقـابـة على ـعـارضـة الـبـر نـحو ا
قـدمة من قبل السـلطة الـتنـفيذيـة من خالل تأشـير اخلـلل في مشاريـع القوانـ ا
احلـكـومـة او عـمل الـوزراء او اعـتــراضـهـا عـلى إهـمـال تـنــفـيـذ فـقـرات الـبـرنـامج
احلكـومي  ام ان ما يـجري مـجرد اتفـاقات بـ الكـتل الكـبيـرة وجتاهل لألخرى
الصغـيرة ?. فهل تتغير احلسابات وفقا للمصالح ? فال نرى كبيرة ام صغيرة او
ـناصب ويعـود االمر كما ـان ويتفق اجلـميع على مـحاصصة ا معـارضة في البر
كـان عـلــيه في الـسـابـق  ام ان مـا شـهــدنـاه مـؤخـرا وألول مــرة من تـقــد كـتـلـة
ـانية مـعارضة ان للـعمل كجـهة بر احلكمـة النيـابية طـلبا رسـميا الى رئـاسة البـر
ـاني الـى االمام ان ـثل صـحـوة مـتـأخـرة قـد تـنـجح في دفع عـجـلـة الـعـمل الـبـر
عـارضـة منـذ سـتة اسـتجـابت كـتـلة الـنـصر الـنـيابـيـة الـتي اصبـحت في مـيـدان ا
اشهـر لكنهـا ما زالت بشـكل غير رسـمي!!! وهل ستنـضم اليهـا قوى اخرى مثل
ان تستطيع ان حتالف الـقوى العراقية? وهل سـنشهد معارضـة عريضة في البـر
جمل احلكومة حتى; تطـرح الثقة بالوزراء من خالل استجوابهم او تطرح الثقة 
قراطي ان كان ال يستند الى وتسـتبدلها بأخرى?. كل شيء وارد في العـمل الد
ـسـتـقـبل الـواقع الـسـياسي  بـاد ثـابـتـة ورؤيـة مـوضـوعيـة  مـصـالح دائـمة بـل 
ـانيـة يجب ان يـكـون دافعـها احلـقـيقي ومـحركـهـا الرغـبة ـعارضـة البـر فـخطـوة ا
بـاإلصالح اوال; ومـراقـبـة االداء الـتـنـفيـذي بال مـجـامـلـة ثـانـيا;
وخدمـة البلد ومـصاحله العـليا ثالـثا... ال الضغط من اجل
ــنـاصـب مـثال  ألنــهـا في ــكـاسب وا احلــصـول عــلى ا
ـسـتقـبل الـسـيـاسي قـد تـسقط من الـنـهـايـة مغـامـرة بـا
ـواطن وتضـعه خارج حـسابات يقـدم علـيهـا من ع ا

صناديق االقتراع في القريب العاجل.

احزنـني ماجرى مؤخـرا في كليـة الفارابي  من تصـرف احمق من قبل تـدريسية
(مقررة)  تـعينـها حديـثا بقـسم القانـون في كليـة الفارابي  وهـي الكلـية االثيرة
الى نـفـسي عـلـى الـرغم من مـغــادرتـهـا السـبـاب شــخـصـيـة   و مــنـذ مـا يـقـارب

السنت .
وذج) اقـول .. هل نـؤبن الـتـعـلـيم االهـلي .. اذا كـانت هـذه الـكـلـيـة اجلـامـعـة (األ
والتي تـقع على مـساحة اكـثر من اربـع دو  وسط بسـات غـناء وسط منـطقة
الدورة  و يـشهد لـها كل من زارها  بـعلو هـامتهـا ..علمـا وإدارة وتنظيـما.. تقع

ؤلم الذي نال من سمعتها وكيانها  ومستقبلها . طب ا اخيرا في هذا ا
كنت و قبـل ان يكتمل بناؤها  وتعـلو جدرانها  وتكتمل قـاعاتها / اشرف عليها
اوال .. واستـعجل والدتها ..وكان الـسيد العمـيد قد اختارني ألكـون رئيسا لقسم
االعالم  كمـا اختار غيري لرئـاسة االقسام الهنـدسية .. وهم من خيرة االساتذة

تجدد. تقاعدين الذين اشتهروا بعطائهم العلمي ا ا
كابدة .. كانت االمور تـبشر بخير  وكان وطيـلة اربع سن مضت من اجلهـد وا

نزلتها ورقي ادارتها  . جميع الوزراء الذين زاروها أثنوا عليها.. واشادوا 
لـكن .. يـبـدو ان الـذي حدث مـؤخـرا .. هـو التـفـرد بـالـقرارات االداريـة .. وتـعـي

اساتـذة  جدد  واالعتماد على شلة انتهـازية ال جتيد سوى فن التزلف والنفاق 
وقـتل روح االنـتــمـاء عـنــد االخـرين   ســاعـد كل هــذا  لـتـقع كــلـيــة الـفـارابي في

محنتها االخيرة .
لـقـد سهـرنـا  وكابـدنـا   وتـعبـنـا علـى هذه الـكـليـة الـراقـية  وكـان الـرعيل االول
ـستـثـمـر ..يـعـمـلـون سـويـة من اجل ان تـكون وبـضـمنـهم الـسـيـد الـعـمـيـد واالخ ا
الفـارابي عـلى درجـة كبـيـرة من الرقي والـتـجـدد ... واظن ان ما حـدث في  قـاعة
امتحـانيـة من غش متعـمد شـجعت له تـدريسيـة جاهلـة برسـالة التـعلـيم   ال يؤثر

كثيرا  ان اتخذت اجراءات سريعة الحتواء .. ما حدث .
أزق ..بتعي ادارة جديدة  واعتـقد .. ان  الوقت قد حان ولكي نخرج من هذا ا
ـنصب عابـر  مهما ن أخلـصت للكـلية وضـحت من اجلهـا وهي غير طـامحة 

عظم موقعه .
لـذا  اطـالب الـسـيـد الـوزيـر االسـتـاذ الـدكـتـور قـصي الـسهـيل .
ــعـرفــة  دقـيــقـة لــتـفــاصـيـل مـا حــدث في كـلــيـة الــفـارابي
ـعـطـاءة  وهـو الـوزيـر اجلـامـعـة ومـراجـعـة مـسـيـرتـهـا ا
النـبيه الفطن   وابن االسرة الـتعليميـة الطيبة ..و الذي
نــامل مـنه خــيـرا .. ونـســتـودعه امال   إلعــادة تـاهـيل
الـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث الـعــلـــــــــمي بـشـكـله الـعـام

واخلاص .

االعـتـقـال بـالـسـعي إلى "ضـمـان أمن
ــــدوّن) الـــشــــخـــصي وكــــذلك أمن (ا
الـــبـالد". وقــــال "من وجــــهــــة نــــظـــر
الـقــانـون يــجب اإلفـراج عــنه ولـكن
ـكـنـنـا اخملـاطرة ألسـبـاب أمـنـيـة ال 
بــحـــيـــاة أكـــثـــر من أربـــعـــة مـاليــ
مــــوريـــتـــانـي".وتـــابع "نــــزل ماليـــ
وريتـاني إلى الشـوارع للمـطالبة ا
بـإعـدامه وبــالـتـالي إنّ اإلفـراج عـنه

سيعني إثارة الفوضى في البالد".
ـدون لـكن فـاطـمـة امـبـاي مـحـامـيـة ا
صرحت لفرانس برس إنها "صدمت"
ـوريـتـاني. بـتـصــريـحـات الـرئــيس ا
ـلف هـو وحده من وقـالت إنّ "هـذا ا
يـــتـــواله. هـــو من أوجـــده وهـــو من
يتواله" وأكدت أنّ "هـذا الشاب ليس

للنبي محمد وارتدادا عن الدين.
ورغم تــخــفــيـف درجــة االســتــئــنـاف
للحكم من اإلعدام بسبب "الردّة" إلى
احلـــــبس ســـــنـــــتـــــ في تـــــشـــــرين
الــثـانـي/نـوفــمــبـر 2017 إثـر إعالن

توبته فإنّه ال يزال موقوفاً.
cOHMð oOKFð

ولم يــؤدِ الــطــعن في قــرار مــحــكــمـة
االستئناف أمام محـكمة التمييز إلى
تــعـــلــيق تـــنــفــيـــذ الــقـــرار. غــيــر أنّ
امخـيطيـر وضع مذاك رهن االعـتقال
اإلداري في مـــكـــان ســرّي حـــتى عن
ـوريـتـاني مـحـامـيه.وبــرر الـرئـيس ا
في مؤتـمر صـحافي مـساء اخلـميس
في خـــتـــام حــــمـــلـــة االنـــتـــخـــابـــات
الــرئــاســيــة بــقــاء امــخــيــطــيــر رهن

موقوفاً في مكان يعلم به القضاء".
ـسألة تـندرج في خانة وتابعت أنّ ا
"االعـتـقال الـتـعـسـفي" الـذي سـيـمثّل
ــقـبل "مــلــفـاً بــالــنـســبــة لـلــرئــيس ا
كن". يتـوجب حله في أسـرع وقت 
وأضــــافت امـــــبــــاي "إنــــنــــا نــــورث

قبل) ملفاً عفناً". (الرئيس ا
وفي رسـالــة مـشـتـركــة إلى الـرئـيس
اجلمـعة رأت مـنـظمـة مراسـلون بال
حدود و 11مـنـظـمـة غـيـر حـكـومـية
بـيـنـها "هـيـومن رايـــــــــتس ووتش"
والــعـــفــو الـــدولـــيــة أنّ "مـــحــاكـــمــة
امخيـطير ألنه مـارس حقه في حرية
الـتعـبـيـر واســــــــــتمـرار احـتـجازه
غــيــر الــقــانـــــوني ســيــؤثــران عــلى

إرثكم".
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