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عـــلــــيه ان "االغـالق ســــيـــســــمى +شــــلل
كن ترامب+ الن ال احـد سـوى الرئـيس 
حتـمـيـله مــسـؤولـيـة الـوضع الـذي نـحن

فيه".
ولم يحصل اجلمـهوريون الذي يـشكلون
اغلبية ب 51مقعـدا في مجلس الـشيوخ
من احلصول سوى على خمس صوتا
بـفـارق كـبـيـر عن االصـوات الـستـ (من
اصل مـئـة سنـاتـور) الـضـرورية لـتـمـديد
ـــوازنــــة اربـــعــــة اســــابـــيـع حـــتى 16 ا

شباط/فبراير.
رة االولـى التي يطـبق فيـها هذا وهذه ا
االجراء منذ تشرين االول/اكتوبر 2013
في عهـد الرئـيس السـابق باراك اوبـاما.
وقد استمر  16يوما. وسيتـرجم ببطالة
تــقـــنــيــة بال اجـــور الكــثــر من 850 الف
" موظف فدرالي يعتبرون "غير اساسي

لعمل االدارة.
وتـعـذر حتـديـد الى مـتى سـيـسـتـمـر هذا
ـــفــــتـــرض ان االغـالق اجلـــديــــد اذ من ا
ــعـسـكـرين ـفــاوضـات بـ ا تـســتـأنف ا

سريعا.
وطــالب شــومــر الــرئــيس بــالـدعــوة الى
اجــتـمــاع طـار في الــبـيـت االبـيض مع
زعماء احلزب لـلعمل على التوصل الى

تسوية.
ــوقــراطـيــون اكــدوا انـهم لن وكــان الـد
يـصـوتـوا عـلى مـشـروع قـانـون ال يشـمل
ــدى الــطــويل لــبـرنــامج تــمــويال عــلى ا
"تــشــيب" لـلــتــأمـ الــصــحي احلــكـومي

لالطفال الفقراء.
كـمـا يـطـالـبـون بـإيـجـاد حل لـنـحـو 690
ـرز) " (در ـ ن يـســمـون "احلــا ألـفــا 
وهم مـن الـشــبـاب والــبــالـغــ الـشــبـاب

ـتـحـدة بـشـكل الـذين دخـلـوا الــواليـات ا
غيـر شرعـي عنـدما كـانوا اطـفاال وبـاتوا
مهددين بالطرد بـعد الغاء برنامج "داكا"
الذي اقـرته إدارة باراك أوبـاما ومـنحهم

تصريحا موقتا باالقامة.
سـتـبـدأ االثـار االولى لالغالق بـالـظـهـور
. فـنـشـاطــات الـعـديـد من فـعــلـيـا االثـنــ
الـوكـاالت الـفـدرالـيـة كـادارات الـضـرائب
ستـصبح مـحدودة لـكن االجهـزة االمنـية
لـن تـتــأثــر بــشــكل عــام. والـعــســكــريـون
االمـيــركـيــون الـبــالغ عـددهم  1,4مالي
شخصا سيواصلـون عملياتهم لكن دون

ان يتلقوا اجورا.
W UŽ ¡«uł«

وصـــرح الــســـنـــاتـــور اجلـــمـــهـــوري من
لويـزيـانا جـون كيـنـيدي "بالدنـا أسسـها
عبـاقـرة لكن يـديـرها اغـبيـاء" مـختـصرا

بذلك االجواء العامة.
ولـم يــعـــد هـــنـــاك اي شــكـــوك حـــول مــا
ستكون علـيه نتيجـة التصويت رغم يوم
كـثفـة وتـصريح فـاوضـات ا طويـل من ا
ـتـازا" تـرامب بـانه اجـرى "لـقـاء اولـيـا 
مع شــومـر في الــبـيت االبــيض مـا اثـار
امال بـالــتـوصل الى اتـفـاق فـي الـلـحـظـة

االخيرة.
قابل اتهم شـومر الرئيس بـالتقلب في ا
فـي مــــواقــــفه مـع ان االتــــفــــاق كــــان في

متناول اليد بعد االجتماع.
وكـــان مــجـــلس الــنـــواب حــيث يـــتــمــتع
اجلــمــهــوريـون بــالــغـالــبــيـة اقــر مــسـاء
اخلــمـيس تــمـديــد الـعــمل بـشــكل مـؤقت
بـتمـويل االدارات الـفـدرالـيـة الـتي تنص
ـدة ست ايــضـا عــلى اسـتــمــرار الـعــمل 
سـنـوات في بـرنـامج "تـشـيب" بـطـلب من

{ واشنطن) ,أ ف ب) - بعـد عـام تمـاما
عـــلـى تـــولـي دونـــالــــد تــــرامب مــــهـــامه
تـحدة فترة الرئاسـية دخلت الـواليات ا
من االضطرابات امس السبت مع اغالق
جزئي لالدارات الفـدرالية اثـر الفشل في
وازنـة في الـتـوصل الى تـسـويـة حـول ا

مجلس الشيوخ.
كثفة في االيام االخيرة باحثات ا رغم ا
ـعارضة فشـلت الغـالبـية اجلـمهـورية وا
ــوقــراطـــيــة والــبــيـت االبــيض في الـــد
االتـفـاق عـلى مـوازنـة ولـو مـؤقـتـة كـانت
سـتتـيح تـفـادي "الشـلل" الـذي دخل حـيز
الـتـنفـيـذ مـنـتصـف ليل اجلـمـعـة الـسبت

(05,00 ت غ).
ـوقراطـيون وتبـادل اجلمـهوريـون والد
على الفـور االتهـامات بتـحمل مسـؤولية
االغـالق واتـــــــهـم الـــــــبــــــــيت االبــــــــيض
ــوقــراطــيــ بــجــعل االمــيــركــيــ الــد

"رهائن".
 s¹dłUN  l{Ë

تحدثـة باسم البيت االبيض وصرحت ا
ساء وضع سارة ساندرز هاكابي "هذا ا
ـوقراطـيـون في مـجـلس الـشـيوخ) (الـد
الــسـيــاسـة قــبل امـنــنـا الــقـومي (...) لن
ــهـاجـريـن غـيـر نــتـفـاوض حــول وضع ا
وقـراطي الشـرعيـ بينـما يـجعل الـد
ــواطـنـ رهــائن عـبــر مـطــالـبــهم غـيـر ا

سؤولة". ا
وقــال زعـيم الــغـالــبـيــة اجلـمـهــوريـة في
مــجــلـس الــشـــيــوخ مــيـــتش مــاكـــونــيل
ـوقـراطـي ان اغالق مـتـوجهـا الى الـد
االدارات الفدرالـية "كـان باالمكـان تفاديه

ئة> 100 با
اال ان زعيم هـذه االقليـة تشـاك شومر رد
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مبنى الكابيتول مقر الكونغرس االمريكي

كـانـون الـثـاني/يـنـايـر اجلـاري أنه
لن يـكون مـرشـحـا الى االنتـخـابات
الرئاسية وذلك بـعدما كان اكد من

االمارات نيته الترشح.
ـــرشح االخـــر الـــنــاشط ويـــواجه ا
احلــقــوقـي الــيــســاري خــالــد عــلي
مــشــاكل قــضــائــيـة وقــد طــعن في
حـــــــــــكـم صــــــــــدر بـــــــــــحــــــــــقـه فـي
أيــلـول/سـبــتـمـبــر بـالـســجن ثالثـة
أشــهــر بــتـــهــمــة ارتــكـــاب "الــفــعل
الـفـاضح" مـا قــد يـعـطل مـشـاركـته

في االنتخابات.
 öO uð lLł

ـصـري امـا رئـيس نـادي الـزمـالك ا
مرتضى مـنصور فأعـلن عزمه على
الـتـرشـح لالنـتـخـابــات الـرئـاسـيـة
غــــيـــر انه اقـــر في الــــوقت نـــفـــسه
بصعوبة جمع التوكيالت الالزمة.
وتـتـهم مـنـظـمـات دولـيـة تـدافع عن
حــقــوق االنــســان الــســيــسي بــانه
ارسى "نظـاما قـمـعيـا" ال يقـبل باي
مــــعـــارضـــة وذلك مـــنـــذ االطـــاحـــة

رسي.
وخالل واليـة الـسيـسي الـرئـاسـية
شهدت مـصر العـديد من الهـجمات

. دني على قوات االمن وا
وفي  24تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر
ســجل اســوأ اعــتــداء في الــتــاريخ
احلـديـث لـلـبـالد اسـفـر عـن سـقـوط

 300قتيل في مسجد في سيناء.
صري في ووافق مجلس الـنواب ا
اوائل كانون الثاني/يناير اجلاري
على تمديد حال الطوار في مصر
ـدة ثالثــة أشـهـر وذلـك نـظـرًا الى
"الـظـروف األمـنـيـة اخلـطـيـرة الـتي

تمر بها البالد".
وظل مـحـمـد أنـور الـسـادات لـسـتة
هد لتـرشحه لرئاسة مصر أشهر 

وامــام الـراغــبــ في الـتــرشح الى
ـصريـة مهـلة تنـتهي في الرئـاسة ا

29 كانون الثاني/يناير احلالي.
ـــــقــــرر ان تــــبـــــدأ حــــمــــلــــة ومن ا
االنـتخـابـات الـرئـاسيـة رسـمـيا في
24 شبـاط/فبـراير وتنـتهي في 23

اذار/مارس.
وكانت الهيئة الوطنية لالنتخابات
حـــــــــددت اجلـــــــــولــــــــــة االولـى من
االنـتخـابـات الـرئـاسـية من 26 الى
28 اذار/مــــارس عـــلى ان تــــكـــون
هـنـاك جـولـة ثـانـيـة اذا لـزم االمـر

من 24 الى 26 نيسان/ابريل.
وهي ثالث انـتخـابات رئـاسيـة منذ
االطـاحــة بـنـظـام الــرئـيس االسـبق
حـــســـني مـــبـــارك عـــام 2011 اثــر

انتفاضة شعبية.
واإلثــــنــــ أعـــــلن رئـــــيس حــــزب
ـصري مـحمد االصالح والتـنمـية ا
ـشــاركـة في انـور الــسـادات عــدم ا
االنتـخابـات الرئـاسيـة بعد أن رأى

ناخ احلالي ال يسمح بذلك. ان ا
ـاني وقــال الــسـادات الــنــائب الــر
الـسـابق في مــؤتـمـر صـحـافي في
مقر حـزبه في شرق القـاهرة "نزوال
عـــــلـى رأي اعـــــضـــــاء احلـــــمـــــلـــــة
(االنتـخـابيـة) قـررنا اال نـشـترك في
االنتـخابات وال نـستـمر في خوض

العملية االنتخابية".
وأوضح السادات وهو ابن شقيق
الرئـيس الراحل أنـور السادات ان
قراره ليس "نابعا عن خوف" ولكنه
قـــال "لم يـــعـــد هـــنــاك اي نـــوع من
احترام كـرامات وال حرمـات الناس
ا واتوقع ان حتدث مضايقات ور

اكثر من ذلك الفترة القادمة".
ـصـري كـمـا اعـلن رئـيس الـوزراء ا
االســـبق أحــمـــد شــفـــيق في اوائل

بغداد
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. وتــأمل الـــغــالـــبــيــة ـــوقــراطــيـــ الــد
اجلمـهوريـة باقـرار موازنـة للـعام 2018
تـعـزز الـنــفـقـات الـعـسـكـريـة احـد وعـود
احلمـلة االنـتخـابيـة لتـرامب الذي اعـتبر
سلحة تنـقصها التجهيزات ان القوات ا
بعـد اكثر من  16عامـا من احلروب دون
توقف.ويـفـكر اعـضاء الـكونـغرس ايـضا
فـي انــتــخــابــات مــنـــتــصف الــواليــة في
ـقبل. ويـعتـبر تشـرين الثـاني/نـوفمـبر ا
وقـراطـيـون ان اجلمـهـوريـ الذين الـد
ـسـكون بـكل زمـام الـسـلـطـة من الـبيت
االبــيض ومـجــلـسي الــنـواب والــشـيـوخ
سيتحملون مسؤولية الشلل وسيدفعون

ثمنا غاليا.
اما اجلـمهوريـون فيـأملـون في استغالل

Èdš√ Ê«u √Ë ¡«dC)« f½uð
كن له أن يـتـخيل مـا يـجري فـيـها من من لم يزر تـونس بـعد 2011 ال 
حراك شـعبي وأسـباب ذلك تـبـقى خافـية عـنه  ونبـقى نـنظـر لتـونس على
إنـهـا( اخلـضـراء) دون أن نـقـتـرب من األلـوان األخـرى الـتي بـاتت الـيـوم
أكثـر شـيـوعـا من الـلون األخـضـر الـذي ظـلت تـونس مـتمـسـكـة به عـقودا

طويلة سواء في حقبة بورقيبة أو زين العابدين بن علي .
 وب احل واآلخر تطفو أخبار تونس للواجهة لتذكرنا بشرارة (الربيع
العربي) الـتي انطلقـت منها بـعفويـة تامة دون أن يـدرك محمـد بو عزيزي
ومعه كل الشارع التـونسي ماذا سيحصل بـعد ذلك ليس في تونس فقط
نطقـة التي الزالت تنتظر مـخرجات ربيع حقيـقي لشعوبها بل في عموم ا
ـنافـي ومخـيـمات التي أكـلـتـهم احلـروب وفرقـتـهم الـسيـاسـة وجـمعـتـهم ا
النازح في أكـثر من بقـعة في أرض الشـرق األوسط الذي الزال يحمل

ب طيات سنواته مفاجآت كبيرة.
بـلـد رأسمـالـه احلـقيـقـي هو األمـن هـذا الذي  تـونس ضـحـيـة الـفـوضى 
كنه أن شاكـل االقتصادية دفعة واحدة في بلد  تسرب بسرعة لتظهر ا
ـليارات القـليلة ال وجود يعيش ببـضعة ملـيارات سنويـا لكن حتى هذه ا
ـئة علـى القـطاع اخلاص لها فـي بلد ظل إقـتصـاده يعـتمـد بنـسبة 68 با
واإلسـتــثـمــارات الـتي هــربت فـيــمـا بــعـد وتــركت تـونس تــواجه أزمــاتـهـا

لوحدها.
 احتجاجات تـونس األخيرة والتي انطـلقت على خلـفية اقتصـادية تمثلت
بارتـفـاع األسعـار وفـرض ضرائب جـديـدة حيث ارتـفـعت أسعـار الـوقود
وبعض السلع االستهالكية إضافـة إلى ارتفاع الضرائب على السيارات
واالتصـاالت الهـاتـفيـة وخدمـات اإلنـترنت واإلقـامة فـي الفـنادق وخـدمات
ـا يـعني أخرى والـتـسريح الـطـوعي لـلكـثـير من مـوظـفي الـقطـاع الـعام.
توقف كـبـيـر لـلحـيـاة لـدى الكـثـيـر من الـناس خـاصـة وإن أي ارتـفاع في
أألسعار يؤدي لـزوال الطبقـة الوسطى في أي بلـد.لهذا كان من الـطبيعي
أن يكون هنالك رد فعل شـعبي ضد إجراءات احلكومـة التي جاءت ملبية
لشـروط البـنـوك التي أقـرضت تـونس مالي الـدوالرات من أجل حتـس

اقتصادها الهش نوعا ما.
 هذه االحـتـجاجـات جتـاوزت الطـابع الـسلـمي الـتي اعـتادت عـلـيه تونس
وشـكلت ظاهرة حتى في ثورتـها السلـمية الـتي أطاحت بالـرئيس بن علي
عنف يسجلها الشارع التونسي ألول مرة وهذا ما دفع احلكومة العتقال
الكـثير مـن هؤالء احملتـج الـذي بلغ عـددهم حتى اآلن 800 معـتقل في

عموم البالد.
 االحتجاجات صـاحبها عمـلية تخريب وحـرق متعمدة للـقطاع احلكومي
وبعض مـنـشآت الـقـطاع اخلـاص الذي تـراجع دوره في سـنـوات ما بـعد
ـا أدى الرتفـاع البـطالـة وتدني سـعر صرف الثـورة بدرجة كـبيـرة جدا 

الدينار التونسي أمام الدوالر واليورو.
 بالعودة لالحتجاجات جند إنها حمـلت كما قلنا طابع(التخريب)والعنف
الذي يبدو موجها ومنظما وهو سلوك غريب على اجملتمع التونسي الذي
ومن وجد في هـذه االحـتـجاجـات مـا يـجعـله يـشـكك في النـوايـا من جـهة
جـهـة ثــانــيـة يـتـهم الـنــظـام الـسـابق بــالـوقـوف ورائـهـا ودعــمـهـا إعالمـيـا
ومحـاولة إستـغاللـــــــها من أجل عـــودة رموزه لـلسلـطة حـتى وإن كانت
ـقــراطـيــة الـتي تــرسـخت كـثــيـرا في تــونس بـعــد الـثـورة. من بـوابــة الـد
قـراطية صـحيحـة في منطـقة الشرق ـوذجا قويا في بـناء د وأصبحت 
األوسط وبــالــتــحــديـد فـي دول مـا يــســمى(الــربــيع الــعــربي) الــتي الزال
بعـضها حتت وطـأة احلروب الـداخلـية كـما هـو احلال في لـيبـيا اجملاورة

لتونس. 
نـطقة لم قـراطيـة النـاجحـة في ا هذه الـنظرة الـغربـية لـتونس كـونهـا الد
تـكن هـذه الـنـظـرة كــافـيـة النـتـشـال تـونس مـن وضـعـهـا االقـتـصـادي في
مرحلـة ما بعـد الثـورة و دعم كافة احلـكومات الـتسـعة التي جـاءت بعد
بن علي لكنها فشلت في بـناء اقتصاد تونسي قادر عـلى الصمود وتلبية
ـاضـية إلـى عـجز واطـنـ بـل وصل أألمـر في الـسـنـوات ا احـتـيـاجـات ا

. وظف احلكومة عن تسديد رواتب ا
ـكـنـنـا الـقــول إن الـوضع االقـتـصـادي الـسـيـئ في تـونس هـو الـعـامل  
الـرئيـسي وراء هـذه االحـتـجـاجـات الـتي تـعكـس بالـتـأكـيـد حـالـة الـشعب
عاشي خاصة إذا ما عرفنا إن فترة حكم بورقيبة ومن بعد بن ووضعه ا
علي لم تـركـز على كـافـة واليات تـونس في الـتنـميـة والـبنـاء بـقدر مـا كان
اليـ ــدن الـسـاحـلـيـة ذات الـبــعـد الـسـيـاحي اجلـاذب  تـركـيـزهـا عـلى ا
وهذه الـسيـاسة تركت آثـارا كبـيرة على السيـاح سنـويا
مــدن الــوسط واجلــنــوب الـــتــونــسي الــتي شــهــدت
عاشي أغلبيتهـا مظاهرات احتـجاج على الوضع ا
وزيادة الضرائب التي شرعتها احلكومة بداية عام
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Žـــعـــاقـــبــــة اعـــضـــاء مـــجـــلس "االغالق" 
ــوقــراطـــيــ الــذين الـــشــيــوخ مـن الــد
سـيتـرشـحـون الى واليـة ثانـيـة في عـشر
واليـات فــاز فـيـهــا تـرامب خالل حــمـلـته

االنتخابية الرئاسية.
واشـــــارت وســـــائـل االعالم الـى ان اربع
واليـــــات مــــــنـــــهـــــا صـــــوتـت لـــــصـــــالح

اجلمهوري مساء اجلمعة.
اال ان استـطالعـا للـرأي اجـرته صـحيـفة
"واشنـطن بـوست" وشـبـكة "ايه بي سي"
ـــئــــةمن ونــــشــــر اجلــــمــــعـــة ان 48 بــــا
االمـيـركـيـ يـعـتـبـرون ان اجلـمـهـوريـ
يـتحـمـلون مـسـؤولـية اي اغالق مـحـتمل
سؤولية ئة يحمـلون ا في مقتبل 28 با

. قراطي الى الد

%WO ∫  نائب الرئيس االمريكي مايك بنس يحيي الصحفي في مبنى الكونغرس

{ واشنطن (أ ف ب) - يـغادر نائب
الـــرئــــيس األمــــيـــركـي مـــايـك بـــنس
اجلمـعة واشـنطن لـلقـيام بـجولة في
الـشــرق االوسط رغم خــطـر "إغالق"
االدارات الـــفــــدرالـــيـــة الـــذي يـــرخي
بظالله على االدارة  حـسبمـا أعلنت

متحدثة باسمه.
تـحـدثـة اليـسـا فرح لـوكـالة وقـالت ا
فــــرانـس بــــرس إن "لـــقــــاءات نــــائب
الــــرئـــيس مـع قـــادة مـــصـــر واالردن
واســـرائــيل تـــشــكـل جــزءا من األمن

الــقــومي ألمــيــركــا" مــشـيــرة إلى ان
الرحلة تسير "كما كانت مرتقبة".

وبـــحـــسب مـــســؤول أمـــيـــركي هــذا
القرار لن يعاد النظر فيه مهما كانت
تـــطـــورات احملـــادثـــات اجلــاريـــة في
ـفــتـرض أن الــكـونــغــرس الـتي مـن ا
تتـوصل الى اتـفاق بـحلـول منـتصف
لـيل اجلـمـعـة الـسـبت لـتـفـادي اغالق

جزئي لالدارات الفدرالية.
وكـانت الــزيـارة مـقــررة اصال نـهـايـة
كانون االول/ديـسمبـر لكنـها تأجلت

فـي ظل الـــتـــوتــر الـــنـــاجم عـن قــرار
الــرئــيس االمــيــركي دونــالـد تــرامب
ـثـيـر لــلـجـدل بـاالعـتـراف بـالـقـدس ا

عاصمة السرائيل.
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وأثـار هـذا االعــتـراف األحـادي الـذي
أعــلِن عــنه في الــســادس من كــانـون
األول/ديسمبر غضب الفـلسطيني
الـــذين يـــريـــدون أن تــكـــون الـــقــدس
الــشــرقــيــة عــاصــمــة لــلــدولــة الــتي

يطمحون اليها.

ــتـحــدة الـثالثـاء وقـررت الــواليـات ا
"جتـميـد" نـصف االمـوال اخملـصـصة
تحـدة لغوث وتشغيل لوكالة اال ا
الالجئ الفلسطيني (اونروا) في

خطوة أخرى فاقمت التوتر.
ـتـوقع ان يـصل بـنس الـسبت ومن ا
إلى القـاهرة حـيث سيـلتقـي الرئيس
عبد الفتاح سيسي ثم ينتقل بعدها
ــلك عـــبــد الــله الـى عــمــان لـــلــقـــاء ا
الـــثــاني. ويـــتــوجـه نــائب الـــرئــيس
االميركي الـى إسرائيل في  22و 23

كانـون الثـاني/يـنايـر حيث سـيلـتقي
رئـيس الـوزراء بــنـيـامـ نـتـانـيـاهـو
. ولــيس والــرئــيس رؤوفــ ريــفــلـ
هـناك اي لـقـاء مرتـقب مع مـسـؤول
. وبـاالضافـة الى خطاب فلـسطـينـي
يـلقـيه أمـام الكـنـيست سـيـزور بنس
ة من ـبـكى في البـلـدة القـد حائط ا
الــقـدس ونــصب احملـرقــة الـتــذكـاري

"ياد فاشيم".
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الـى ذلك وصف وزيــــر اخلــــارجــــيــــة
الـروسي امس اسـتـراتيـجـيـة الـدفاع
الـقــومي االمـيـركـيـة اجلــديـدة بـانـهـا
"اســتـراتــيــجـيــة مـواجــهـة" بــعـد ان
اشـــــارت واشـــــنـــــطن الـى الـــــصــــ

وروسيا كتهديدات متنامية.
ورفض وزيـــر اخلـــارجـــيــة الـــروسي
سيرغي الفروف االتهامات االميركية
بــأن الـــصـــ وروســـيـــا تـــقـــوضــان

اجلهود لتعزيز االمن الدولي.
وقال الفـروف خالل مـؤتمـر صـحافي
ؤسف ـتـحـدة "من ا عقـده في اال ا
انه بدال من اجراء حوار عادي وبدال
من استخدام أسس الـقانون الدولي
ـتحـدة تسـعى الثبات فان الـواليات ا
زعـامـتــهـا من خالل اسـتــراتـيـجـيـات

ومفاهيم مواجهة كهذه".
وجاء كالم الفروف تـعلـيقا عـلى قيام
وزيـر الـدفـاع االمـيركـي جيـم ماتـيس
بكـشف استـراتيـجيـة الدفـاع القومي
االميركية الـتي وضعت التنافس ب
الـقـوى الـكــبـرى أولـويـة تـتـقـدم عـلى

محاربة االرهاب.
واعـتـبـر الفــروف ان االسـتـراتـيـجـيـة
ـؤسـسـة الـعـسـكـريـة تـعـكس سـعي ا
لـــلـــحـــصـــول عـــلى "مـــوارد مـــالـــيـــة

اضافية".
واضـاف ان روســيـا "مــنـفـتــحـة عـلى
احلـوار" مـشـيــرا الى ان الـعـديـد من
ــنـــاصب الـــرفــيـــعــة في اصـــحـــاب ا
اجليش االمـيركي يـتفـهمـون احلاجة
الى "االستـقـرار االستـراتيـجي" الذي

يـشــمل ان تـعــمل روسـيـا جــنـبـا الى
ــتـحــدة. وذكـر جــنب مع الــواليـات ا
الفروف بـأن موسـكـو عضـو مؤسس
ــتـحــدة من خالل االحتـاد في اال ا
الـسـوفيـاتي سـابـقـا وسـاهمـت على
ي مــدى عــقـــود في بــنــاء نــظــام عــا

يستند الى حكم القانون.
واعتـبـر الفـروف ان االتفـاق الـنووي
االيــــرانـي ســــيــــكــــون غـــــيــــر قــــابل
لالسـتـمـرار في حـال قـررت الـواليات
ـتـحـدة االنــسـحـاب مـنه كـمـا هـدد ا

الرئيس االميركي دونالد ترامب.
وقال الفروف في مؤتمر صحافي في
ـتـحـدة في نـيـويـورك "ال مـقـر اال ا
ـضي بـهـذا االتـفاق فـي حال ـكن ا
ـشـاركـ فـيه االنـسـحاب قـرر احـد ا

منه من طرف واحد".
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وتــابع "ســيـنــهــار ولن يــكـون هــنـاك
اتفاق جديـد" قبل ان يضـيف "اعتقد

بان اجلميع يعرفون ذلك".
وكــان الــرئــيس االمــيــركي طــلب في
الثاني عشر من كانون الثاني/يناير
مـن االوروبــيـــ الـــعــمـل عــلـى "ســد
ـوجـودة حسب الثـغـرات الرهـيـبة" ا
رايه في االتـفــاق واال فـان الـواليـات
ـتــحـدة سـتـعـيــد فـرض الـعـقـوبـات ا
عـلى ايــران وسـتـخــرج بـحـكم االمـر
الـــواقع مـن االتـــفـــاق الـــذي وقع في

فيينا عام .2015
وتابـع الفروف ان الـوضع وصل الى
"نــقــطــة حــاســمــة" مــشــيــرا بــشــكل
واضح الى ان مـــوســكـــو لن حتــاول
انـقـاذ االتـفـاق مع الـشـركاء االخـرين
فـــيه اال انـــهـــا ســـتـــســـعى القـــنـــاع

االميركي بعدم التخلي عنه.
واكـــــد الفـــــروف مـــــرة ثـــــانـــــيـــــة ان
االنـــســـحـــاب من االتـــفــاق االيـــراني
سيوجه ايضا اشارة سيئة جدا الى
كـوريـا الـشـمالـيـة الـتي تـمـلك قـنـبـلة
نووية ويسعى اعضاء مجلس االمن

القناعها بالتخلي عنها.

ـــكــــتب اإلعالمي ولـم يـــســـتـــجب ا
صـرية ألسئلة عما قاله للحكومة ا
رشـحـون عنـدمـا تواصـلت مـعهم ا
رويـــتــرز عــبـــر الــهــاتـف وكــتــابــة.
وتعهدت هـيئة االنتـخابات بإجراء
ـباد االستقاللية التصويت وفقا 
ـوضـوعـيـة. وأعـلن والـشـفـافـيـة وا
الــســـيـــسي مـــســـاء اجلـــمــعـــة أنه
سـيــتـرشح لـواليــة ثـانـيــة لـرئـاسـة
الـــبـالد. وتـــلك االنـــتـــخـــابـــات هي
الـثــالـثـة في مـصـر مــنـذ انـتـفـاضـة
2011 الــــتي أطــــاحت بــــحــــســـني
ــــقــــرر أن تــــبــــدأ مــــبــــارك. ومـن ا
احلـمالت االنـتخـابـيـة يـوم الـسبت
ـوافق  20يـنــايـر كـانــون الـثـاني ا
عارضـة يقولون لكن منظـم من ا
إن جـــــــهـــــــودهم إلطـالق حـــــــمالت

مرشحيهم تتعرض للتضييق.
وانـــســحب الـــســادات (62 عــامــا)

بــشـكـل مـفــاجئ هــذا األســبـوع من
ســبـاق الــرئـاسـة بــسـبـب مـخـاوف
أمــــنــــيــــة عـــــلى فــــريـق حــــمــــلــــته
االنتـخـابيـة. واغـتيل عـمه الـرئيس
الـراحل مـحــمـد أنـور الـسـادات في
عــام 1981. وقـــال بــديـع من مـــقــر
حمـلـة السـادات بـعد انـسـحابه من
الـسـبـاق مـبـاشـرة إن هـنـاك حـمـلـة
ـرشـح ـنهـجـة لـلتـخـلص من ا
ووصـفـهـا بـأنـها ”عـمـلـيـة اغـتـيال
سـيــاسي. وتـراجع رئــيس الـوزراء
ـــصــري قـــائــد الــقـــوات اجلــويــة ا
الـســابق أحـمــد شـفــيق الـذي كـان
يـــنــــظــــر إلـــيـه كـــأقــــوى مــــنـــافس
لــلــسـيــسي عن خــطــطه لــلــتـرشح
لــلــرئــاســة هــذا الــشــهــر وقــال إنه
قــضى وقــتــا طــويال خــارج الــبالد
ـشـهـد الـسـيـاسي وفـقـد الـصـلـة بـا

صري. ا

لـكن مـسـاعـيه واجـهت عـقـبـة وهي
أنه ال يسـتطـيع الـعثـور على فـندق
مستـعد لـتأجيـر قاعة تـنطلق مـنها
حـمـلـته االنـتـخـابـيـة. وقـال أسـامـة
نـسق اإلعالمي حلـمـلته إن بديـع ا
فنـدقا تـعـلل بأنه مـحجـوز بالـكامل
ــدة عــام فــيــمــا قـال آخــر لــهم إنه
تـلـقى تـعـليـمـات من أجـهـزة أمـنـية

بعدم عقد مؤتمر لهذا الشخص.
WKLŠ VKÞ

وأضــاف بــديع أن مــطـابـع رفـضت
طــــبع الــــبــــرنــــامـج االنــــتــــخــــابي
لــلـــســادات. لــكــنه رفض تــســمــيــة
الـــفـــنـــادق الـــثالثـــة الـــكـــبـــرى في
القاهـرة التي رفـضت طلب احلـملة
ولم يـــحـــدد شـــركـــات الـــطـــبـــاعـــة
اخلمس التي رفضت العمل معهم.
وحتــدث من يــحــاولــون مــنــافــســة
ــصــري عـــبــد الــفــتــاح الـــرئــيس ا

الـــــــســـــــيـــــــسـي في
انتـخـابات الـرئـاسة
الــتي ســتــجــرى في
مـــــــــــــــارس آذار عـن
جــــهـــود حــــثـــيــــثـــة
لــــلـــــقــــضـــــاء عــــلى
حـــــــــــــــمــالتـــــــــــــــهـم
االنـتـخـابـية قـبل أن
تـــبــدأ بـــهـــجــوم من
وســـائل إعالم عـــلى
رشح وتخويف ا
ــؤيـديـن وعـمــلــيـة ا
تـــرشـــيح مـــكـــرســـة

لصالح الرئيس.
وأحــجـمـت الـهــيــئـة
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيــــــــة
لالنــــتـــخــــابـــات عن
الــــتـــــعــــلــــيق عــــلى
ـعـارضة. مـخـاوف ا
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ان يـوم اخلميس2018/1/18 واخلاصة كـانت بتحـديد موعد جلسـة البر
الجراء انـتـخـابـات سـنة 2018 ال بد ان تـكـون مـوضع تـعـقيـب من الوجه

الدستوري والقانوني وعلى الشكل التالي:
1- اعـتـمـاد مـبـدأ الـتـدرج الـهـرمي الــتي حتـكم الـقـواعـد الـقـانـونـيـة عـنـد
تعـارضهـا وهي ان قواعـد الدسـتـور هي التي يـجب ان تطـبق اوال كونـها
في اعلى الهرم القـانوني واهمال القـواعد القانونيـة الن القانون يأتي في
رحـلة الـثانـية وهـذه قـاعدة مـطبـقة في جـميـع االنظـمة الـقانـونيـة وسبب ا
ذلك يكـمن ان الـدستـور وافق عـليه الـشـعب والقـانـون وافق علـيه اعـضاء

ان والشعب في قمة الهرم القانوني. البر
فارادة الشعب الواردة بالدستور مقدمة على ارادة جزء من الشعب وهم
انيون اعضاء مجلس النواب وهذه القاعدة مطبقة في جميع االنظمة البر
القانونية في العالم وليس في النظام القانوني العراقي وتطبيقاً لذلك فان
تعـارض مـوعد االنـتـخابـات الـذي قـرره قانـون انـتخـابـات مجـلس الـنواب
ادة 56 من الـدستـور وهي ـقـرر بـا رقم 45 لـسـنة 2013 مع مـوعـدهـا ا
وعد الوارد ان الرابعة  يوجب تطبيق ا قبل 45 يوما من انتهاء سنة البر

في الدستور وال قيمة للموعد الذي حدده القانون 
وعـد الجراء ان في قـانون يـصدره او قـرار يصـدره  2- ان حتديـد البـر
ادة 56 من الدستور االنتخابـات خالفا للـموعد الـذي حدده الدسـتور با
يجـعل مـوعـد الـقـانـون والقـرار غـيـر دســــــتـوري وباطل دسـتـوريـا طـبـقا
لــلــمــادة 13 من الــدســـتـــــــور الــتـي قــررت بــطـالن اي نص وقــانـــــــون
يـتـعارض مـع الدسـتـور ويـكـون عـرضـة لـلـطـعن امـام احملـكـمـة االحتـادية
الـعــلــيـا الــتي ســتـتــولى اصــدار حـكـم بـبــطالن الــقـانــون والــقـرار لــعـدم
الدسـتـورية وحـكم احملـكمـة االحتـادية الـعـليـا نـهائي وبـات مـلزمـا جلـميع
ا فيه مجـلس النواب وهـكذا فال قيمـة لقانون مـجلس النواب السلطـات 
ــوعـد الــذي حـدده الــدسـتــور وقـد او قـراره الــذي يـحــدد مـوعــدا غــيـر ا
اصـدرت احملـكـمـة االحتـاديــة احـكـامـا عـديـدة بــبـطالن قـوانـ اصـدرهـا
مـجـلس الـنـواب واخـرهـا احلـكم اخلـاص بـبـطالن مـواد كـثـيـرة اضـافـهـا
ـان لــقـانـون مـوازنـة 2017 ولم يـتم الـعــمل بـهـا اذ لــيس كل مـايـرد الـبـر
بـالـقـانون يـتـم العـمـل به اذ تـهـمل كـثـير مـن االحـكام بـاحـكـام بـطالن من

احملكمة االحتادية
3- كذلك فأن تـأجيل االنـتخابـات يخـالف مبدأ الـتداول الـسلمـي للسـلطة
ـادة اخلـامسـة مـن الـدسـتور اوان الـشـعب مـصـدر الـسـلـطـات الـوارد بـا
ادة االولى من الدستور اذ ان قراطية نظام احلكم الوارد في ا ومبدأ د
قـراطية الذي تأتي جميع التطبيقات  االنتخابات هي اعظم تطبيقات الد

قراطية بعد االنتخابات   الد
4- ان احكام الدستور واجبة الـتطبيق بصرف النظر
عن الـــظـــروف واالحـــوال واالســـبـــاب خـــاصـــة وان
ظروف الـبالد االن افضل بـكثـير من الـظروف التي
 فيها اجراء االنتـخابات للسنوات 2005 و2006

 و2010 و2014.

{ الــــــقـــــاهـــــرة (أ ف ب) - اعـــــلن
ــصــري عـــبــد الــفــتــاح الـــرئــيس ا
الـسـيسي اجلـمـعـة تـرشـحه لـوالية
ثـانـيـة فـي االنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة
الـتي ستـجـري جـولـتـها االولى في

اواخر آذار/مارس 2018.
وجـــاء هــذا االعـالن خالل خـــطــاب
القاه السيسي في مؤتمر بالقاهرة
خــصـصـه لـشــرح اجنــازات واليـته
الرئـاسيـة و بثه عـلى التـلفـزيون

الرسمي. 
وقـال الـسـيـسي الـذي يـقـود الـبالد
بــيــد من حــديــد مــنــذ وصــوله الى
السـلطـة في العام 2014 اقول لكم
بالصراحة والشفافية التي تعودنا
عــلــيــهــا راجــيــا ان تــســمـحــوا لي
ـنـصب رئيس وتـتقـبـلـوا ترشـحي 

اجلمهورية". 
ولن يجد الـسيسي أي صـعوبة في
الـفـوز بـواليــة ثـانـيـة بـعـد انـكـفـاء
ـعـارضـة االسالمـيـة والـعـلـمـانـية ا
بـجـناحـيـهـا الـيسـاري والـلـيـبرالي
اثر حملة الـقمع التي تلت االطاحة
بـالرئـيس االسالمي مـحـمـد مرسي

في تموز/يوليو 2013.
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ـــؤتــمـــر دعــا الــســـيــسي وخالل ا
شاركـة بشكل كبير صري الى ا ا
ن في االنتـخابـات قائال "صـوتوا 
تــريــدون". وجــاء اعالن الــسـيــسي
الترشح لوالية ثانية عشية وصول
نائب الرئيس االميركي مايك بنس
الى مـصـر في جـولـة هي االولى له
الى الشـرق االوسط وتـشمل ايـضا

االردن واسرائيل.
وكان الـسيـسي قـد اطاح في الـعام
2013 حــ كــان قــائــدا لــلـجــيش
بالرئيس االسالمي محمد مرسي.
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