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واجنـازات رغم صـعــوبـة الـظـروف الـتي
أوجدتها أعمال العنف واإلرهاب".

واعـتـبـر أسـتـاذ الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة في
جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان
شفيق "كان يعتبر مـرشحا محتمال قويا
في مــواجـــهــة الـــرئــيس عـــبــد الـــفــتــاح
السيسي ألنه كان يتمتع بـشعبية عندما
خاض االنتخابات الرئاسية في 2012.
ـــــا هــــــنـــــاك واضـــــاف احملــــــلل انـه "ر
الـكـثيـرون من الـذين يـشـعـرون بـاحلـن
إلى أيـــام حـــســـنـي مـــبـــارك يـــرون فـــيه
اسـتـمـرارا حلـكم حـسـني مـبـارك و لـذلك
تـوقع أن يـجـتذب عـددا كـبـيرا كـان من ا
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وكـــان شـــفــــيق تـــرشـح لالنـــتــــخـــابـــات
ـصرية في 2012 وخسرها الرئاسـية ا
ــرشح االسالمي بــفــارق بــســيـط امــام ا
مـحـمـد مـرسي. وواجه اثـر االنـتـخـابـات
اتهامات في قـضايا فساد. وبـعد تبرئته

نفى في االمارات. اختار حياة ا
وكــــان شــــفــــيـق أعــــلن نـــــيــــته خــــوض
االنــتــخــابــات في تــســجــيل مــصــور من
اإلمارات في 29 تشرين الثـاني/نوفمبر
2017. وقــــال فــــيه ان الــــبالد حتــــتـــاج
ــواجـهـة "الــكـثــيـر من "جتــديـد الــدمـاء" 
ـشــكالت الـتـي شـمـلـت جـمـيـع مـنـاحي ا
احلـياة". وبـعـدما أثـار حـفيـظـة اإلمارات
بـإعالنه في الـتـسـجـيل الـذي كـانت قـناة
اجلــزيــرة أول جــهــة تــبــثه أن ســلــطـات
ـغادرة الـدولـة اخلـلـيـجـيـة تـمنـعـه من ا
أفاد مسـاعدوه أنه  ترحـيله إلى مصر

بتاريخ 2 كانون األول/ديسمبر.

وبـعـد عـودته إلـى مـصـر تـوارى شـفـيق
دة 24 ساعـة قبل أن يـؤكد في مـداخلة
هــاتـفـيــة عـلى بـرنــامج حـواري لــلـمـذيع
صري وائـل االبراشي أنه يعـيد الـنظر ا

في مسألة الترشح.
W¹u  WOB ý

ورأى الــسـيــد ان انـســحـاب شــفـيق "من
سرح خاليا من ا يـترك ا االنتخابات ر
ـكـن أن تـنــافس أي شــخــصــيــة قــويــة 

الـرئـيس عبـد الـفـتـاح الـسـيسي
في هذه االنتخابات".

وكــــان شـــفــــيق قـــائــــدا لـــسالح
ـصـري قـبل ان يـع الـطيـران ا
وزيـــرا لـــلـــطــيـــران ثم رئـــيـــســا
لـلـحـكـومـة خالل االيـام االخـيرة
مـن حـــــكم الـــــرئـــــيـس االســـــبق
حسـني مـبـارك الذي اجـبـر على
الــــــتـــــنـــــحي عـــــام 2011 اثــــر

انتفاضة شعبية ضده.
رشح اآلخر قابل يـواجه ا في ا
الــنــاشـط احلــقــوقي الــيــســاري
خـالـد علي مـشـاكل قـضـائـيـة قد
حتـول دون تـرشــحه وقـد طـعن
في حــــــكـم صــــــدر بـــــحــــــقـه في
أيلـول/سـبتـمبـر بـالسـجن ثالثة
أشــهـر بـتــهـمــة ارتـكــاب "الـفـعل
الفاضح" ما قد يـعطل مشاركته

في االنتخابات.
وكـانت مـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـية
اشـارت الى ان دوافع سـيـاسـيـة
قد تكون وراء احلكم هدفها منع
عــــــــــلـي مـن الــــــــــتــــــــــرشـح الى

االنتخابات الرئاسية.

{ الـــقـــاهــــرة (أ ف ب) - أعـــلن رئـــيس
ــصـري األسـبق أحــمـد شـفـيق الـوزراء ا
امس قــراره عـدم الـتــرشح لالنـتــخـابـات
قبـلة هـذا العـام بعـدما كان الرئـاسيـة ا
أعلـن في نهـاية تـشـرين الثـاني/نـوفمـبر
2017 عـزمه خــوض االنـتـخــابـات الـتي
يـرجـح أن يـفـوز فــيـهـا الــرئـيس احلـالي

عبد الفتاح السيسي.
وكان ينـظر إلى شفـيق الذي ع رئـيسا
لـلحـكـومة خالل االيـام االخـيـرة من حكم
الـرئـيس االسـبق حـسـني مـبارك قـبل أن
يجـبر عـلى التـنحي عام 2011 على انه
مــنــافـس رئــيــسي لــلــســيــسي الــذي من
تـوقع ان يفوز بـوالية جـديدة رغم عدم ا

إعالنه الترشح رسميا بعد.
وسـتعـلن الـهيـئـة الـوطنـيـة لالنتـخـابات

في مصر موعد االستحقاق الثالثاء.
وقال شفـيق في بيان نـشر على صـفحته
ـتـابـعـة لـلـواقع فـقد ـوقع "تـويـتـر" "با
رأيت أنـــني لن أكــون الـــشــخص األمــثل
لقيادة أمور الدولة خالل الفترة القادمة.
ولــــذلـك فــــقــــد قــــررت عـــــدم الــــتــــرشح

قبلة ."2018 لالنتخابات الرئاسية ا
واضـــاف شـــفـــيق الـــذي كــان يـــقـــيم في
االمـــارات مـــنــذ  2012وعـــاد الى بالده
اضي في بـيانه "كنت قد قررت الشهر ا
لـدى عــودتي إلى أرض الـوطـن احلـبـيب
ـوقف الـعـام بـشـأن ما أن أعـيـد تـقـديـر ا
سـبـق أن أعـلـنــته أثـنـاء وجــودي بـدولـة
ـتــحـدة مــقـدرا أن اإلمــارات الـعــربـيــة ا
غيـابي لفـتـرة زادت عن اخلمس سـنوات
ـا ـتـابـعــة الـدقـيـقـة  ـا أبـعــدني عن ا ر
يـجــري عـلى أرض وطــنـنــا من تـطـورات
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احمد شفيق

ودافع وولف عن عـمـله االحـد وقال
لـقنـاة ان بي سـي انه لم يـخرق اي
اتـفـاق بـشـأن عـدم نـشـر مـعـلـومات
في ما نـقلـه في الكـتاب لـكنه رجح
اال يـكـون تـرامب اعـتـبـر الـسـاعـات
الــــثـالث بــــاإلجـــــمــــال الـــــتي أكــــد

ثابة مقابالت. امضاءها معه 
كما حتدث عن قلق كـبير في البيت
االبيض من احتـمال تنـحية ترامب
من مـنصـبه لـعدم األهـليـة عـلى ما
يجيز التعديل الـ25 للدستور ولو

بصعوبة.
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ـــســــاعــــدين في ونــــقل وولـف ان ا
الـبـيت االبـيض كـرروا بـشكـل شبه
يــومي "مـا زلــنـا لم نــبـلغ مــسـتـوى

التعديل الـ."25
رفــضت الـســفـيــرة االمـيـركــيـة الى
ــتـحــدة نـيــكي هـايــلي هـذه اال ا
الفكرة وأكدت لقناة ايه بي سي أال
أحد في الـبيت االبيـض "يشكك في
اتــــزان الـــــرئــــيـس" وأحملت الى ان
وولف شــخص قــادر عــلى "الــكـذب

ال والسلطة". من أجل ا
لـكن وولـف أصـر عـلى انـه لم يـبـدأ
مشروع الـكتـاب مع انحيـاز مسبق

او اجندة ضد ترامب.
وقال "كان لـيسعـدني لو كتـبت هنا
رواية معاكـسة ان +دونالد ترامب
تـوقع سينجح هذا الرئيس غـير ا
في الـنـهـايـة+. لـكن الـقـصـة فـعـلـيـا
لـــيـــست كـــذلك ولن يـــنـــجح. األمــر

ا توقع اجلميع". أسوأ 
في هـذه األثـنـاء اصـر مـديـر وكـالـة
ــركــزيـة (سي آي االســتـخــبـارات ا

ـقـرب سـابـقـا من تـرامب وبـانـون ا
ومسؤول االستـراتيجـيا في البيت
األبـــيـض قـــبل إقـــالـــتـه في صـــيف
2017 اثـار جدال واسـعـا االسـبوع
اضي اثـر بث مقـاطع من الكـتاب ا
يقـول فيـهـا ان دونالـد ترامب االبن
ارتـكب "خـيـانـة" وعـمال "ال وطـنـيـا"
عندما التقى محـامية روسية اثناء

احلملة االنتخابية.
وهذا اللقاء يشكل احد اهم محاور
ــدعي الــتـــحــقــيق الــذي يـــجــريه ا
اخلاص روبرت مـولر حـول تواطؤ
محـتمل بـ فـريق ترامب وروسـيا
لـلـتــأثـيـر عـلى انـتــخـابـات تـشـرين

الثاني/نوفمبر .2016
وتــعــقــيــبــا عــلى ذلـك قــال بــانـون
األحـد "دونـالـد تـرامب االبن وطـني
ورجل جـــيــد (..) لــقــد دعـم بــشــكل
مـتــواصل والـده وبــرنـامــجه الـذي

ساعد على تغيير بلدنا".
وكـــانت تـــصـــريــحـــات بـــانــون في
الـــكــتـــاب اثــارت غـــضب الـــرئــيس
االمــيــركي الــذي اتـهم مــســتــشـاره

السابق بانه "فقد صوابه".
ـستـشار الـسياسي واالحد سـخر ا
لـــدى تـــرامب ســتـــيــفـن مــيـــلــر من
الكتـاب مصرا عـلى ان الرئيس في
الــواقع "عــبــقــري فـي الــســيــاسـة"
وذلك اثـنـاء مقـابـلـة مع شـبـكة سي

ان ان.
واكـد مــيــلـر ان وولف "كــاتب هـراء
لــكــتـاب هــراء...لــيس اال كــومـا من
الــقـمــامـة". كــمـا اســتـهــدف بـانـون
ووصـفـه بـانه "حــاقـد" و"بـعــيـد عن

الواقع".
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وكـان عــلي وهـو مـرشـح رئـاسي سـابق
شــارك في انـتــخــابـات الــعـام 2012 قـد
واجه بالغا يتهمه بالقيام باشارة بذيئة
بــاصـبــعه امـام قــوات االمن الــتي كـانت
حتـرس مـقـر مـجـلس الـدولـة في اجلـيزة
(بـــــغــــرب الــــقــــاهــــرة) في 16 كــــانــــون
ـاضي عقب صـدور حكم الثـاني/ينـاير ا
من احملــكــمـة االداريــة الــعــلـيــا بــبـطالن

اتفاقية تيران وصنافير.

دن العراقيـة هذا ما قاله السيد ا استطـاع دا عش من احتالل ا لوال الـفساد 
رئـيس الوزراء .اذن يـا سيادة رئـيس الوزراء . البـداية في من كـان السبب في
دخول دا عـش لألراضي العراقية وسـواء كان ذلك بسبب سيـاسة طائفية ادت
الى اصـطفاف الطرف االخر مع دا عش او سهل لدا عش او احتضن دا عش
دة الن دا عش دون حـواضن ال يستطيع االستمرار او البقاء في مكا ن مع 
طـويله وان هـنـاك من اصـطف مع داعـش لقـصـور في الـنـظـرة وهـو اصـطـفاف
قابل هناك انا س ومن اهل القرار كانوا غير مبرر مهما كانت االسباب وفي ا
سـبــبـا رئـيــسـيــا في اصـطــفـاف هـذا الــبـعض مع االخــر الن اهـمــال االنـسـان
وحــرمـانه من حـقـوقه فـي الـعـيش او االمـان او تـهـديــده في حـيـاته او اقـصـاءه
تـدفع الــبـعض لالصــطـفـاف مع االخــر صـحـيح غـيــر مـبـرر لــكن تـوفـر ظـروف
مـحـفزة هـي ليس ظـروف ايـجابـيـة هي سـلبـيـة لكـنـها تـدفع الـبـعض للـسـير في
الطـريق اخلطأ ويعلم الشعب ان هناك جلانا حتـقيقية شكلت حول قضايا ذات
ـوصل اهـمـيـة كـبـيـره في حـيـاة العـراقـيـ انـسـحـاب الـقـوات الـعـسـكريـة من ا
واحتاللـها مـن دا عش ومبـاشرة احتـالل تكـريت و مذبـحة سـبا يكـر  واحتالل
ـتسـبب رئيس كـتلـة او رئيس االنبـار ومهـما كـانت االسبـاب ومهـما كـان هذا ا
حــزب او عــضـو فـي اي مــجـلـس نـواب او وزراء فــان الــقــانــون فــوق اجلـمــيع
ويقـتضي احلق والقانـون محاسبة هـذا النفر أيا كان  وال نـريد تكرار ما نقول
ولـكن احلال يـقتضي ذلك ,جـرى في دول كبيـرة وصغيـرة محـاسبة الـفاسدين
ـال الـعـام والذين كـإنـو سـبـبا في ـال الـعام او هـدر ا ـتـسـبـب فـي سرقـة ا وا
شـاكل االمنـيـة وا لعـسكـرية  فـقد حـوسبت قـيادات كـبيرة فـي الص وجـود ا
وحـوسب رئـيس غـواتـيـمـاال لـفـسـاد لم يـرتـكـبه واسـتـقـال من مـنـصبـه واعفـيت
الرئـيسة الكورية اجلنوبية من منصبها لسبب بسيط فعل االخرون مثله واعظم
ن يـسـرق امـوالـنا مـنه الـكـثـيـر الـكل يـحـاسب اال نـحن الـعـرب نـصـفق ونـهـلل 
ويسـبب قـتل اوالدنا ويـرى نـفـسه اكبـر مـنا  النـنـا نـقدم اصـواتـنا سـخـية دون

ؤخرة .  التفكير في النتائج وهو الذي كان في ا
قـدمة ويأتي من يقول اعطني الدليل اي دليل ب عـشية وضحاها يصبح في ا
ـلـك بـاالمس شــيــئـا والــيــوم ربـاعــيــات وقـصــور ومـوالت يـراد وهــو الــذي ال 
واسـتـثـمـارات في الـداخـل واخلـارج من اين ذلك? اال يـكـفي كل ذلك ام ان من
يريـد ان يسرق او يعقد العقـود الوهمية او يستلم الـكو مشن يصطحب شهود
ـســــؤولـ اجلـميع عـيـان لـيـثـبت سـرقـته? والـغـريب فيـمـا يـطـرح من الـسـادة ا
شـكـلة يتـحـدث عن الفـاسـدين ويـطالب بـعـدم عودتـهم الى الـسـلطـة النـهم هم ا
فاذا كـان الكل يـطالب بعـدم السمـاح بعودة الـفاسـدين وكما لـوحظ ان اجلميع
يـطـالـب بـذلك اذا من هـو الـفـاسـد هـنـا يـطـرح الـسـؤال من هم الـفـاسـدين وهل
وظف لـيارات من صغـار ا للـفساد بـيئة معـينة هل الـفاسدين الـذين اهد رو ا
درسـ ام الطلبة هكذا يطرح البعض علم وا ام كبـارهم ام هم العسكر ام ا

السؤال. 
ال العام وصالحية اتخاذ القرار فيـرد اخر ليقول الفساد يوجد حيث يـوجد ا
ـال الـعام والـقادرون عـلى ابتـكار اسـاليب عـنى اخـر من لديه هـيمـنه على ا و
ـال العام وهي اساليب مـتنوعه صفقات خـارجية وداخليـة وسرقة للنفط نهب ا

وتضخيم لتكاليف مشروعات استثمارية اما متوقفة او ملغية وهكذا احلال .
ركـزي العراقي يقول ـكن تسميـة استمرار بيع الـعملة من قـبل البنك ا وماذا 
احـد اخملضرم عام 1980 نـويت ا لسفر الى تـركيا وبـلغاريا واضـفت اليها
ــاذا اجـاب لـكي يــتم تـصـريف الف ديــنـار اذا كـانت الــيـونـان فـســاله احـدهم 
ـسافـر دولـة رأسـمـاليه ويـتم ذلك من خالل احدى الـدول الـتي يـسـافر الـيـهـا ا
بلغ في تقـد طلب ومـستمـسكـا ت وجواز سفـر وبعـد التحـقق يسـتلم طـالب ا
بلغ الذي قـدمة وبسعر صرف 3.3 دوالر ـا يقابل ا بلغ بالدوالر  ذات اليـوم ا
لـكل ديـنـار لـلـسـفـر او في تـغـطـيـة مـتـطـلـبـات الـتـبـادل الـتـجاري امـا ان تـتـولى
مـصـارف معـيـنـة تمـلـكهـا احـزاب وزعامـات حـديـثة الـوالدة. يـقومـون بـعمـلـيات
الـشـراء هــو مـسـاهــمـة في هـدم االقـتــصـاد الـوطــني شـعـبك يــا سـيـادة رئـيس
لكون لكون قبل وماذا  الوزراء يـعرف الفاسدين باألسماء ويعرف مـا كانوا 
بعد  لذلك فـهم يا ملون بحساب صارم وبـيد من حديد بعيدا عن اجملامالت او
الـتـراخي مع الـفـاســدين بـسـبب هـذا من حــزبي وذاك من مـذهـبي واالخـر من
قـومـيتي  انـها فـضـيـة شعب ثـري و لـكن نـسـبة الـفـقـر فيه
ئة ويـعاني من مشـكلـة البطـالة وتراجع جتاوزت  25بـا
في قـطاعاته االقـتصادية  وال يـكفي احلسـاب بالسجن
الــذي يـتــبـعه قــرارات الـعــفـو بل االهـم هـو اســتـرجـاع

االموال وهوام في غاية السهولة .
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Žكما اعلن العقيد احمد قنصوة ايضا في
تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر نـيـته الـتـرشح
لالنتخابات الرئاسية. و توقيفه الحقا
وحـكم عـلـيـه في كـانـون االول/ديـسـمـبـر
بــالـســجن ست ســنــوات بـســبب ســلـوك
تطلبات العمل العسكري. اعتبر مسيئا 
وراى مــحــامــيه اســعــد هــيــكل انه ادين
لتعبيـره عن موقف سياسي في ح انه

عسكري الوظيفة.

ي ياني في الرياض qHŠ∫  سعوديات يحضرن حفال موسيقيا للفنان العا

{ الريـاض (أ ف ب) - تـبدأ مالعب
ـقـبل ريـاضــيـة سـعــوديـة اجلـمـعــة ا
تــطــبــيـق قــرار الــســمـــاح لــلــنــســاء
ـشـاهـدة مـبـاريـات بـالـدخـول الـيـهـا 
ـمــلـكـة كــرة الـقـدم في ســابـقــة في ا
احملـــافــظـــة تـــأتي في خـــضم بــوادر
انفتاح اجتماعي تعيشها السعودية

منذ أشهر.
في 30 تــــشـــــرين االول/اكــــتـــــوبــــر
اضي أعلـنت السلـطات السـعودية ا
رفع احلــظـر عن دخــول الـنــسـاء الى
مـالعب ريـــاضــيـــة والـــســـمــاح لـــهن

بـحـضـور فاعـلـيـات في ثالثـة مالعب
بــدءا من مــطـلـع عـام 2018. وأكـدت
وزارة االعالم الـسـعـوديـة االثـنـ ان
الــســـلــطــات حــددت ثالث مــبــاريــات
ضـــمن دوري احملـــتـــرفــ فـي ثالثــة
ـكن لـلنـسـاء مـتابـعـتـها من مالعب 
ـدرجات هـذا الـشـهـر بـحسب عـلى ا
بـيـان وصـلت نـسـخـة منـه الى وكـالة
ــكن فـــرانس بـــرس. وأول مــبـــاراة 
لـلــسـعـوديـات مـشـاهــدتـهـا سـتـجـمع
فـريقي االهـلي والـبـاطن اجلـمـعة في
جدة تليها مباراة ب فريقي الهالل

واالحتــاد الـــســبت ثـم مــبــاراة بــ
فـريـقي االتـفــاق والـفـيـصـلي في 18
كــانــون الــثــاني/يــنــايــر. واخــتـارت
ـلـك فـهــد" في الــســلــطــات "اســتــاد ا
لك عـبدالله" في الرياض و"مـدينـة ا
جدة و"ملـعب األميـر محمـد بن فهد"
العب التي في الدمـام لـتكـون اول ا
تــتــابع فــيــهــا الــنــســاء مــنــافــسـات

رياضية.
وتــمــنع الــســعــوديــة االخــتـالط بـ

النسـاء والرجال في االمـاكن العامة.
وسـمح للـنـسـاء بـدخول مـلـعب لـكرة

الـــــــــــقـــــــــــدم فـي الـــــــــــريــــــــــاض فـي
اضي للمرة االولى ايلول/سبتمبر ا
ناسـبة العيد حيث حضرن احـتفاال 

الوطني.
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وتـفـرض الـســعـوديـة بـعض الـقـيـود
األكثر قسوة عـلى النساء في العالم.
لـكن احلكـومـة تـعمل عـلى تـخـفيـفـها
ضـمن خـطـة اقـتـصـاديـة اجـتـمـاعـيـة
حتت مـســمى رؤيـة 2030 طـرحــهـا
ولي العـهد االمـير مـحمـد بن سلـمان

في 2016.

في 26 أيـــلــول/ســـبــتـــمــبـــر أصــدر
ـلك سـلـمـان بن الـعـاهل الـسـعـودي ا
عبـد العـزيـز أمرا مـلكـيا سـمح للـمرة
االولى باعطاء رخص للـنساء لقيادة
ــفـتــرض أن يـبـدأ الـســيـارات. ومن ا
تـطـبـيق الــقـرار في حـزيـران/يـونـيـو

.2018
الى ذلك تـــعــقـــد في مـــقــر الـــلــجـــنــة
ـبـيـة الــدولـيـة في مـديـنـة لـوزان األو
الــسـويــسـريــة "مـنــتـصف األســبـوع"
ـشـاركـة احملـتـمـلـة مـحـادثـات حـول ا
ـبياد 2018 لكوريـا الشمـالية في أو
الــشـتـوي في مــديـنــة بـيـونـغ تـشـانغ
الـكوريـة اجلـنوبـيـة بحـسب مـا أفاد

لف األحد. مصدر قريب من ا
ـصـدر الـذي طـلب عـدم كـشف وقـال ا
اسـمه لـوكـالـة فـرانس بـرس ان هذه
احملـــادثــات ســـتـــجـــرى "مـــنـــتـــصف
اني األسبـوع" ب رئيس الـلجـنة اال
تـــومــاس بـــاخ والــعــضـــو الــكــوري

الشمالي تشانغ أونغ.
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وكانت وكـالة كيـودو اليابـانيـة نقلت
عـن تــشـــانـغ أونغ قـــوله الـــســـبت ان
بالده ســـتـــشـــارك "عـــلى األرجح" في
ــــبـــــيــــة الـــــتي دورة األلــــعـــــاب األو
يـستـضـيفـهـا اجلار اجلـنـوبي ب 9

قبل و25 منه. شباط/فبراير ا
ـــمـــثل وأشـــارت الــــوكـــالـــة الى ان ا
الــــكــــوري الــــشــــمــــالي أدلـى بــــهـــذا
التصريح للصـحافي خالل تواجده
في مـطـار بـكـ الـدولي مـشيـرة الى
ـطــار الــصــيــني في انه تــوقف فـي ا

طريقه على األرجح الى سويسرا.
وكـان الـزعـيم الـكـوري الـشمـالي كـيم
جــونغ أون أعــلن االثــنـ اســتــعـداد
بالده إلرســـال وفــد لــلــمـــشــاركــة في
بـية مـعربا فـي رسالته األلعـاب األو
الى الـــشـــعـب الـــكـــوري الــــشـــمـــالي
ــنـاسـبــة الـســنـة اجلـديــدة عن أمـله
ــبــيــاد بــيــونغ "بــصــدق ان يــقــام أو

تشانغ الشتوي بشكل ناجح".
أضـــاف "نــحن مــســـتــعــدون التــخــاذ

ا فيها إرسال طلوبـة  اخلطوات ا
وفـــدنـــا (...) لـــهـــذا الـــغـــرض عـــلى
سلطات الشمـال واجلنوب ان تلتقي
ستقبل القريب". وردا على هذا في ا
ــــوقف الــــذي "رحب بـه" الـــقــــصـــر ا
الرئاسي الـكوري اجلـنوبي عرضت
ســيــول الــثالثــاء عــلى بــيــونغ يــانغ
إجراء مفاوضات عـلى مستوى رفيع
في التاسع من كانون الثاني/يناير.
وقـال وزيـر إعادة الـتـوحـيـد الـكوري
اجلنوبي شو مـيونغ غيون "نأمل أن
يـــتـــمـــكن اجلـــنـــوب والـــشـــمـــال من
اجللوس وجها لوجه لبحث مشاركة
وفــد كــوريــا الــشــمــالــيــة في ألــعـاب
بـــيــونغ تــشـــانغ فــضال عـن مــســائل
أخـرى ذات اهتـمـام مـتـبادل من أجل

." حتس العالقات ب الكوريت
وذكــرت وزارة الـــتــوحــيــد األحــد ان
كــوريــا الــشــمــالــيــة أرســلت قــائــمـة
ستوى بوفدها الجتماع نادر رفيع ا

مع كوريا اجلنوبية هذا االسبوع.
كـــمــــا رحب لي هـي-بـــيـــوم رئـــيس
ـنظـمة الـلجـنة الـكـورية اجلـنـوبيـة ا
لأللـــعــاب بــدعــوة كـــيم جــونغ أون.
وقــال لــوكـــالــة فــرانس بــرس "نــحن
نــــرحب بــــاقـــــتــــراح الــــشــــمــــال عن
اسـتـعـداده لالنـخـراط في مـبـاحـثات
ـــــشــــاركــــة فـي األلــــعــــاب من أجل ا

بية". األو
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وتـصـاعـد الـتـوتـر في شـبه اجلـزيرة
بشكـل كبيـر في األشهـر األخيرة مع
مواصلة كوريا الشمـالية برنامجيها
الـــنــــووي والـــبــــالـــســــتي وتــــبـــادل
الـــتـــهـــديـــدات بــ كـــيم جـــونغ اون

والرئيس األميركي دونالد ترامب.
واتـــفق تـــرامب ونـــظـــيــره الـــكــوري
اجلــنـوبـي مـون جــاي-ان اخلــمـيس
ــنـاورات الـعــسـكـريـة عـلـى تـأجـيل ا
ـشـتـركـة بـ الـبـلـدين الى مـا بـعـد ا
ـــبــيــة انـــتــهـــاء دورة األلــعــاب األو
بـــحـــسب مــا أعـــلــنـت الــرئـــاســة في

سيول.

ــكن الـقـول ان الـقـضـاء الـعـراقـي كـان وال زال من اكـثـر اجلـهـات الـتي القت
النـقد الذي مـنه البنـاء ومنه غـير البـناء فضال عن ان حـصته من االحتـجاجات
والتـظاهرات اجلـماهيـرية كان كـبيرا .وهـنا اسمـحوا لي أن اخرج عن الـقاعدة
العـراقية وهـي اننا عـندمـا نرفض شـيئا نـرفضه بـرمته واذا قـبلنـاه فأنـنا نـقبله

برمته وهذه احد عيوبنا ..
اخـرج عن القاعـدة ألقول ال تنـسوا ان هذا الـقضاء الـذي هو بال شك جزء من
ـكهـربة تـمكن ان يـتحـدى التـيار اجلـارف ويصـدر قراراته بـتبـرئة هذه الـبيـئة ا
طلوب الـ (55) فـضال عن حاالت اخرى .. وليس مجالنا (25) مـطلوبا من ا
هنـا ذكر سـلبيـات االدعاء الـعام وشـلله ودفـاعا عنه نـقول ان الـقضـاء العراقي
ليس واحـدا وال يشكل هـرما تراتـبيا واحـدا حيث توزعت واجـباته علـى هيئات
ـسـاءلـة غـيـر مـرتـبـطـة به رغـم انـهـا تـعـتـاش عـلى جـسـده كــهـيـئـتي الـنـزاهـة وا
والعـدالـة واللـتـ تمـثالن قـضـاء داخل القـضـاء تسـهم في اربـاكه بـحجـة انـها
جـهـات كـاشـفـة وغـيـر ذلك من احلـجج الـتـي تـضعـف الـقـضاء بـرمـتـه واالدعاء
العـام بشكل خـاص ... اما طرحنـا بخصوص فـساد القـضاء فهو ال يـعد سبة

او خلال في نظام يعم الفساد معظم مفاصله .
ـقال لنـقول ان هـناك مجـلس شورى الـدولة الـذي لم يسمع ننـتقل الى عـنوان ا
به الكـثيرون ..  تبديل اسمه الى مجلس الدولة مؤخرا تأسس وصدر قانونه
عـام 1979 واسـنـدت الـيه مـهـمـات بـالـغة االهـمـيـة مـنـهـا انه يـفتـي في تـشريع
سائل التي شورة القـانونية في ا القـوان ويدقق مشروعات القـوان ويبدي ا
تـعـرضهـا عـلـيه اجلهـات الـعـليـا وابـداء الـرأي فيـهـا ويـكون رأيه مـلـزمـا للـجـهة
الطـالـبة ولـعل اهم واجـبـاته  ان يقـدم تـقـريرا نـصف سـنوي او كـلـما رأى ذلك
يضـمنه ما اظهـرته االحكام والبحـوث من نقص في التشـريع القائم او غموض

او حاالت اساءة استعمال السلطة او جتاوز جهة على سلطتها.
ـلـزمة (ان سـبق لـلـمـجـلس اعاله وفي الـعـام 2007 حتـديـدا ان افـتى فـتـواه ا
ن ـوظف من تقاضي احلـقوق التقـاعدية ويحق  الفـصل من الوظيـفة ال يحرم ا
ـشـمـول وظـفـ ا ـنحـل) من ا كـان عـضـو شـعـبة فـأعـلى في حـزب الـبـعث (ا
بإجراءات اجتثاث البعث احلصول على احلقوق التقاعدية)) وسنركز هنا على
ساءلة والتـقاعد الوطنية ـبدأ ونترك القوان الـثالثة التي خرقتها هـيئة ا هذا ا
والتـقاعد العسـكري في قطعهم ال رزاق اآلالف من الـعراقي من ارامل وايتام
اذا?? النه صادر بـدأ القانـوني فقط .. وشيـوخ ..نتجـاوزها لنتـحدث عن هذا ا
وماذا يـعـني ذلك ??يـعني الـكـثـير فـهـو لم يـقدم تـقـريرا عن من مجـلس الـدولـة 
ساءلة وقـوان اخرى بقطـعها ارزاق الناس سـاءلة بخرق قـانون ا قيـام هيئة ا
والنـقطـة االخرى هي كـون محـكمـة القـضاء االداري احـدى مؤسـسات مـجلس
الدولـة وعندمـا يكـون ملـزما جلـهات كثـيرة فـهو يـنبغي ان ال يـكون مـلزمـا لتلك

احملكمة بل ومقدسا ايضا ألنه صادر من مرجعيتهم القضائية حتديدا
بدأ ـوقرة ال يهـمهـا مطلـقا لـيس ذلك ا الذي حـصل ويحـصل هو ان احملكـمة ا
فقط بل وكل القوان االخرى وال حتى قانونها الذي خرقته بل يهمها فقط انك
عـنــدمـا اســتـلـبـت الـدولـة حــقك لم تــتـظـلـم خالل شـهــر حـتى ولــو كـان اخلـرق
الـقــانـوني يـشــكل احـد صــور االبـادة اجلـمــاعـيـة كــمـا هـو اخلــرق الـذي نـحن
بـصـدده.. امـا نــظـريـة الـظـروف الـقــاهـرة فـهي مـحـذوفــة من قـامـوس احملـكـمـة
ــوصل او الــقــائم احملـتــلــة وقـطـع رواتب كل اهــالي تـلك ــدعي في ا فــوجـود ا
ا يـؤكـد انهم لم يـعلـموا بـأن قطع نـاطق احملتـلة بـضمـنـهم بعض مـوكلـينـا   ا
ساءلة  وأن علموا بذلك وهذا ما يشكل استحالة ارزاقهم كـان من لدن هيئة ا
ـساءلة مطـلقـة فهم لن يـتمـكنوا من مـغادرة تـلك االماكن لـيتـظلـموا لـدى هيـئة ا
الـتي لم ترد يـوما ولـن على اي مـتظـلم في هـذا اجملال ألنه ال يـوجد رد اصال
ـرافـعــات فـيـهـا ســهـلـة لـلــغـايـة فــالـقـرار واضح وهـو (رد ولـكل ذلك جتــد ان ا
الدعـوى شـكال) وعـلـيك ان تـميـز الـقـرار خالل شـهر ايـضـا وفي الـوقت نـفسه
جتد ان قـرارنا مـثال لم يصـادق علـيه بعـد نصـف شهر مـن صدوره بـحجة ان

القاضي مسافر الى بيروت
وقرة عن واحدة مـنها : اال يحق لي الغـرائب كثيرة اال اني سـأسأل احملكمـة ا
ـرافـعة?? وأن كـان يـحق لي ذلك (كـمحـام) ان اسـجل مـلـحـوظـة بـورقـة خالل ا
فكـيف سأسـجلهـا  وحتى الـقلم يـصادر مني مـؤقتـا قبل دخولي
احملـكـمـة ?? بـعـد احملـكـمـة يـتـجـمع اربـعـة مـحـامـ حول
وظفـة في غرفة مكـتظة بشـكل مذهل ليوقع كل منـضدة 
وظـفة جـزاها الـله عنـا خيرا.. مـنهم 25 توقـيعـا بقـلم ا
ـاذا يـحق لـلـقـاضي ادخـال قـلمه وال والـسـؤال االخيـر 

يحق للقاضي الواقف (احملامي) ذلك??

لــــكن في مـــــؤشــــر مــــحــــتــــمل الى
حـســاسـيـة الــبـيت االبــيض بـشـأن
الـكـتـاب وجـه مـيـلـر هـجـومـا الذعـا
اثـــنــاء ســـجــال اتـــخــذ حـــدة غــيــر
معهودة مع محاوره في سي ان ان

جيك تابر.
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فـعنـدمـا حـاول تابـر مـسـاءلة مـيـلر
بــشـــأن عــمــله مـع بــانــون حتــولت
ــقـابـلــة إلى تـبـادل لــلـمـقــاطـعـات ا
واالتهامـات. ووصف ميلـر مضيفه
بانه "مـتعـال" و"خبـيث" واتهم سي
ان ان بـالــقـيـام "بـتــغـطـيـة ســلـبـيـة

هستيرية معادية لترامب".

ولم يكن كتاب وولف متسامحا مع
مـيـلر نـفـسه فـقـال ان األخـيـر "كان
فكر في الفريق يفترض ان يكـون ا
لـكـنه جـاهل بـشـدة. وكـان يـفـترض
ان يكون خبيرا في التواصل لكنه

استعدى اجلميع تقريبا".
غــيـر ان اداء مــيـلــر الـهــجـومي في
ــقـابـلــة لـقي اســتـحــسـان تـرامب ا
الـذي عـلق في تـغـريـدة "جـيك تـابـر
من اخـبـار سي ان ان الـكـاذبـة دُمـر
للـتو في مـقابـلته مع سـتيـفن ميـلر
مـن إدارة تــــــــرامـب. شـــــــــاهــــــــدوا
الكراهيـة والتحيـز لدى هذا التابع

في سي ان ان!"

ايه) مايك بـومبـيو في مـقابـلة على
قنـاة فوكس االخـباريـة االحد على
ان الصورة التي رسمها وولف عن

ترامب "أوهام محضة ال غير".
ونـفى بـومــبـيـو أن يـكـون الـرئـيس
المـبـالـيـا وعـاجزا عـن التـعـامل مع
ملفـات سياسـية معـقدة مؤكدا انه
"ملـتـزم ويفـهم الـتعـقـيدات ويـطرح
أســئــلـة صــعـبــة عــلى فـريــقــنـا في
الـــــــسي آي ايـه" الفــــــتــــــا الـى انه
ــعـلــومـات "مــســتـهــلك مــتـعــطش" 
الــوكــالـــة. كــمــا اضــاف ان تــرامب
"أهل تـــمــامــا" وانه مـن "الــســخف"

االيحاء بعكس بذلك.
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{  واشـــــنــــــطن (أ ف ب) - جـــــدد
الـرئـيس االمــيـركي دونـالـد تـرامب
امس هـــجــومـه عــلى كـــتــاب صــدر
اجلـمعـة بـشـأن الـبيـت األبيض في
عـهده شـكك في أهـلـيته لـلـمـنصب
فــــيـــمــــا ســـارع حــــلــــفـــاء الــــثـــري
اجلـــمــهــوري لـــلــدفـــاع عــنه وعــده

احدهم "عبقريا في السياسة".
ويبذل الـبيت االبـيض جهدا كـبيرا
لـلـتصـدي لـلـصـورة السـلـبـيـة التي
رسمها الصحافي مايكل وولف عن
ترامب في كـتابه بعـنوان "فـاير اند
فـيـوري" (نــار وغـضب) الـذي نـشـر
اجلــمــعــة ويــتــضــمن الــكــثــيــر من
الــتــفـــاصــيل حــول إدارة الــرئــيس

اجلمهوري.
 UFO³  W³ ½

وعــلق تــرامب عــلى مــوقع تــويــتـر
صــبــاح االحــد بــان الــكــتــاب الـذي
حــقق اعـلى نــسـبـة مــبـيــعـات عـلى
موقع امـازون بعـيد صـدوره "كتاب
ــؤلف فــاقــد لــلــمــصــداقــيـة كــاذب 
بالـكامل" بـعدما صـوره وولف فيه
كشـخص المبـال وغيـر متـزن يبدي

مؤشرات فقدان فعلي للذاكرة.
وكان الرئيس االميركي رد باالمس
عــــلى ايــــحـــاء وولف بــــان تـــرامب
ينـقصه االتـزان بـالتـأكيـد على انه

"عبقري شديد االتزان".
وعــبـر مــسـتــشــار تـرامب الــسـابق
ســتــيف بــانــون االحــد عن "اســفه"
ؤلف للتصـريحات الـتي أدلى بها 
الكـتاب وانتـقد فـيهـا جنل الرئيس
اثــنــاء حــمـــلــته االنــتـــخــابــيــة في

2016.


