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تظاهرين وهم عندما شاهدنا من على الشاشات يوم أمس مجاميع من ا
ـبـاني احلـكـومـيـة  في مـحـافـظـة الـبـصـرة ويخـربـون كل شيء يـحـرقون ا
ـوقف إلى ذاكـرتنـا ماحـصل يــــوم أمامـهم بشـكل هـستـيري أعـاد هذا ا
1991/3/5 عندما قـامت إنتفاضة شـعبان في كربـالء وبعد ساعات من
حدوثـهـا رأينـا مـئات احملـتـج يـقـومون بـحـرق بنـايـة الضـريـبة ومـديـرية
دارس وآثاث النفـوس وبنـاية البـلديـة وبنايـة احملافـظة وينـهبـون رحالت ا
ـؤسـسـات ويـقـلـعـون مـنـها حـتـى أسالك الـكـهـربـاء واألفـرشـة األرضـية ا
..وكان هذا الفعل التخريبي الفوضوي سبباً رئيساً في فشل اإلنتفاضة
ا سـهل قوات الـنظام الـسيـطرة مرة وتناقص أنـصارهـا يومـاً بعد يـوم 
أخـرى عـلى األوضــاع وبـعـدهــا حـصـلت حــمـامـات دم ومــقـابـرجــمـاعـيـة
وإعـدامــات بــاجلـمــلــة ضـد مـن أشـتــرك أو حــتى مع من لم يــشــتـرك في
اإلنتفاضة قـامت بها أجهزة صدام الـقمعية بـشكل وحشي المثيل له في
تاريخ العراق .. وهـذا ماذكرته بالـتفصيل  في كـتابي ( قصة اإلنـتفاضة
الشعبانية 1991 وقلت بإن حرق مؤسسات الدولـة واإلعتداء عليها كان
ـبـرر للـنـظـام أن ينـهي إنـتفـاضـتهم خطـأ فـادحاً وقع بـه الثـوار وأعـطوا ا

ويقمعهم ويستأصلهم دون شفقة أو رحمة .
إن أي عمل تخريبي أهوج وأي عـمل تصادمي مع قوات األمن أو جتاوز
عـلى الـنـظـام والـقـانـون هـو عمـل مـنـبوذ وغـيـر مـقـبـول ومـآله إلى الـفـشل
ـشـروعة الـتي ـطـالب ا وسـوف يـنعـكس سـلـبـاً عـلى األهـداف الـنـبـيـلـة وا
قـامت من أجـلهـا الـتـظـاهـرات واإلحـتجـاجـات وسـوف يـخـرج هـذا الـفعل

اإلنساني عن سلميته وحضاريته ..
ـتـظاهـرين هو كمـا أن أي إعتـداء مـسلح تـقـوم به األجهـزة األمنـيـة على ا
عمل غير مـبرر ومرفـوض بتاتاً إالّ إذا كـان دفاعاً عن الـنفس ودفاعاً عن
مؤسسات الدولة وحمـاية مصالح الناس الـعامة ..فأنه من حق الدولة أن
حتمـي مؤسـسـاتـهـا وتـدافع عن أمن مـواطـنيـهـا من الـفـوضى والـتـخريب

متلكات العامة واخلاصة .. واإلعتداء على ا
نـسـأل الـله الــعـلي الـقـديــر أن يـحـفظ شـعــبـنـا الـعـراقي
العـزيز وخـصوصـاً أهلـنا في الـبصـرة احلبـيبة وأن
يــدفع عـــنــهم كــيـــد األعــداء ويــبـــعــد عــنـــهم الــفــ

والبغضاء إنه سميع مجيب ..
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القـانون اسـمه قانـون والذي يـقتـرحه ينـبغي ان يـكون ذو درايـة بالـقانون
تـخـصصـ في هـذا اجلانـب في مجـلس الـوزراء الذي فكم هي نـسـبـة ا
يقترح القوان  بل كم متخصص او ذو دراية في هذا اجملال ب 328
نائبا ?? وكم متخصص ب الذين وضعوا تعليمات تنفيذ القانون ?? وكم
مـتــخــصص في جلــنـة االمــر الــديـوانـي الـتي قــضت وســتــقـضي في رد

االعتراض على القانون .
عندما تريـد ان تؤخر امرا او تعـرقله او تخربه شكل جلـنة خصوصا ان
كان االمـر يتـعلق بـقانـون اما الـلجـان .. اي جلان فهـي  حلـقات زائدة ال
كن ان تكون مؤسسة  تقوم بواجب النضر تمتلك شخصية معنوية وال 
بطعـون متـعلقـة بأمـوال الناس فـهي جلنـة مرتبـة ترتـيبا وقـتيـا ال يجمـعها
روح الــفــريق فــهي عــبــارة عن مــدراء من عــدة وزارات وفــيــهــا من غــيـر
القـانـونيـ وهم مـرتبـطـون بوزاراتـهم ولـديـهم واجبـات في تـلك الوزارات
تـاحة ( سنـت من تـاريخ تقـد الطلب ) أي سـنة صـافية دون والفتـرة ا
ـديرياتهم (((عـلى االقل))) تبقى لديهم 150 عطلة ودون اجازة نـصفها 
ـعـدل عمـل يومي ((6 يومـا فـيـكـون عـلـيهـم حسم ) 30قضـيـة) يـومـيـا 
ساعات أي قضية كل ثلث سـاعة بال استراحة وبال شاي وال حديث عن

الكتلة االكبر وال نواة الكتلة االكبر التي تذكرنا بدرس الفيزياء
ما هي هـذه (القـضيـة) التي سـتدرس خالل ثـلث السـاعة ?? انـها دراسة
وجــمع مـعــلــومــات دقـيــقــة لــلـقــرار عــلى شــمــول او عـدم شــمــول الـذات
سـاءلة وطلب بإجراءات احلـجز  وفي هـذا اخذ ورد ب الـلجنـة وهيـئة ا
خـطوط خـدمـة وشـهـود وغـيـر ذلك الـكثـيـر ولـذلك جنـد الـلـجـنة ذهـبت في
ساءلة (دلـيال قانونيا) غير قراراتها الى اعتبـار وجود االسم في قوائم ا
قـابل لــلـطـعن وبــالـتـالـي سـتـصــادر امـوال الـشــهـداء وضـحــايـا االرهـاب
واعضـاء في منـظمـة السـجنـاء الـسيـاسيـ وأسمـاء مكـررة وآخرين كـثر
منـهم امـرأة تتـعـالج من مـرض السـرطـان في اخلـارج وهي عضـوة فـرقة
اعتبرت عضوة مكتب وهي ال تملك من حطام الدنيا شيئا .فهل ستتمكن

اللجنة البت في ذلك
هذا جزء من (الـقضيـة) اما اجلزء االهم فـهو ان تـبدأ اللـجنة بـتدقيق كل
مال منقـول او غير منـقول في (قضيـة) الشخص الواحـد وهل ان العقار
س مثال خصص له بـسبب مـنصبه الـرسمي او احلـزبي وهذا ما يـتطلب
الكثير من اجلهد والوقت هو غير متاح للجنة غير متفرغة مهما بذلت من
جهـد .بل ان اختـنـاقات الـقانـون وغمـوضه وعـدم فك الغـموض من خالل
التعـليمـات ال حتلهـا اكبر جلـنة بل اكـبر محـكمة في الـعالم ولنـتصور ان
ـنـصب  وهـي في الـغـالب قـطـعة ارض وبـنى تـمـلك الـعـقار كـان بـسـبب ا
ـشـمـول بـيـتـا فـكـيف يـكـون الـتـصـرف ازاء هـذه احلـالة مـن لدن عـلـيهـا ا
اللـجنـة او احملكـمة اخملـتـصة?? هل سـتصـادر االرض وما عـليـها ?? وأن
حصل ذلك اال يـعـد ذلك اغتـصابـا غـير قـانونـي وغيـر شرعي ?? وهل ان
اهـداء االراضي من لــدن الـدولــة غـيــر شـرعي ?? وأن كــان غـيــر شـرعي
فــلـمــاذا مــارســنــاه عـلـى مـدى ثــمــاني ســنــوات بــعـد  ?? 2003وكـيف
تتصرف والقـانون حدد اعفـاء دار سكن ولم يقل غيـر ذلك ?? كيف يكون
ــزرعــة او عــمــارة او قــطــعــة ارض زراعــيــة غـرس االمــر ان كــان دارا 

صاحبها فيها الف نخلة ??
لهذه االسـباب وغيـرها  سـألني احد مـوظفي اللـجنـة  بعد ان اجـبته على
عـلم مـقابل بدل عام تلك دار واحـدة من جمعـية ا سؤاله بأن مـوكلي 
1971يوم كان نصيرا في احلزب (( اليس هـو عضو فرع?? عليه ينبغي
شـكـلة ان تذهـبـوا الى جلنـة اعـفـاء دار السـكن او الى الـقـضاء)) عـلـيه ا
شكلة ان لدى اللجنة ليست في وافع التـملك كما يقول القانون  72بل ا
الـذات عـضـو فــرع ولـذلك جـاء قـرار الــلـجـنـة بـرد االعــتـراض  لـشـخص
ـزايـدة العـلنـية وآخـر على تـلك دارا مشـيدة عـلى قـطعـة اشتـراها في ا
قطـعة اشتـراها فـي العام  2013أكرر الـعام  ? 2013ولديه دار سكن
لم تكلف اللجنة نفسها بأن يقدم وثائق تدل على واقع تملكه للعقار وهذا
يذكرني بـعميد كـلية بـدين وكان مطـلوبا لقـانون التـرشيق (النـحافة) ح
قـال والله ال يـحق لـهم مـحـاسـبـتي عـلى سـمـنـتي وشـحمـي  ألني جـمعت

شحمي  قبل الثورة ولم يأتيني منهم .
معـوقات واسـئلـة اخرى تـطرح نـفـسهـا وهي ان الذي يـعتـرض لدى جـهة
وترد االعتراض فـالدعوى تـقام ضد تـلك اجلهة وهي الـلجنـة فهل تصلح
اللـجـنة ان تـكون خـصـما وهي ال تـمـتلك شـخـصيـة مـعنـويـة ?? فهل تـقام
الدعـوى ضد رئـاسـة الوزراء ام االمـانة الـعـامة ??  ولـعل االكثـر بـديهـية
من ذلك هو ان حـضور اخلـصم او محـاميه لـلمـرافعة امـر حتـمي .. فهل
تمتلك اللجنة شبكة محام هائـلة ستجوب كل محافظات القطر لتحضر
ـكن او مـنــطـقي عـلى االقل ?? اكـثـر من ( (15الف مـرافـعـة وهـل هـذا 
ولتقريب الصورة اذكر بأن لكل ع (عـقار) دعوى بعدة مرافعات فالذي
لديه ثالثـة عـقـارات في ثالثـة محـافـظات عـلـيه اقـامة الـدعـوى في مـحاكم
بـداءة احملــافــظـات الــثالث ولــعـدة مــرافـعــات وجلــان كـشف وبــخــشـيش
ائة من قيـمة العقار الكشاف وكروت مـوبايل لصحـة الصدور وعشرة بـا
اتعـاب احملـامي حـسب قـانـون احملامـاة وغـيـر ذلك الـكـثيـر وبـالـتـالي فأن
اخلـصم اي كـان سـيـجـد نــفـسه مـضـطـرا لـتــكـلـيف مـا ال يـقل عن 100

محامي  في عموم العراق مقابل اجور
يـذكــرني كل ذلك بـأســتـاذ جــامـعي راحل عــنـدمـا تــقـرر تــدريب اسـاتـذة
اجلامعات في العطلة الصيفية خالل احلرب العراقية
االيرانية قال للـمضيف في مـعسكر التدريب خالل
تـقـد وجـبـة الـغـذاء اجلـمـاعي (( والـله يـا جـمـاعـة
اخلير ما انتـو متوازي لـو مخليـينا ببـيوتنا احسن

ألنا واحسن ألكم )) .
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ــدعي (رضـا هـشـام عـلي) اقـام ا
الـــــدعـــــوى الــــــبـــــــــــــــدائـــــيـــــة
ــرقــــــــــمــة  ٢٩٧ / ب / ٢٠١٨ ا
دعـى علـيه اعـاله (والتي عـلى ا
يطلـب فيها الزامه بـتاديته مبلغ
ــــــــــطــــــــــالـب بـه عـن الــــــــــديـن ا
الـكـمـبــيـاالت) وجملـهـولـيـة مـحل
اقـــامـــتك حـــسـب شــرح الـــقـــائم
بـــالــتـــبـــلــيغ واشـــعـــار اجملــلس
الـبـلـدي لـنــاحـيـة الـوحـدة تـقـرر
تـبـيــلـغك بـواسـطـة صــحـيـفـتـ
رســــمــــيــــتـــــ يــــومــــيــــتـــــــــ
وعـــــــــــــــ يـــوم  ٢٠١٨/٩/١٨
الـساعة الـتاسعـة صباحـا موعد
لــــلــــمـــرافــــعــــة وفي حــــال عـــدم
رافـعة حـضورك سـوف جتـري ا

بحقك غيابا وفق األصول.
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{ واشـــــــنــــــطن (أ ف ب) - نــــــدد
الـرئـيس االمـيركي الـسـابق باراك
أوباما امس بصـمت اجلمهوري
إزاء تــصــرفــات الــرئــيس دونــالـد
ترامب وذلك فـي خطاب حـماسي
ـوقـراطـي أراد مـنه تـعـبـئـة الـد
للـفوز في االنتخـابات التشـريعية

قررة بعد أقل من شهرين. ا
وتسـاءل أوبـامـا في كـلمـة ألـقـاها
فـي واليــة ايـلــيــنــوي "مــاذا حـدث
لــلـحــزب اجلــمـهــوري?" مــنـتــقـدا
ــسـؤولــ اجلـمــهـوريــ الـذين ا
يكـتفـون ب"تصـريـحات مـعتـرضة
غـامــضـة عـنـدمـا يـتـخـذ الـرئـيس

مواقف فضائحية".
وتابع أوبـاما ( 57عامـا) "إنهم ال
يــقـــدمــون خـــدمــة ألحـــد عــنـــدمــا
يـدعـمــون بـقـوة  %90من االمـور
اجملـــنـــونـــة الـــتي تـــأتي مـن هــذا
الـبيت االبيـض ويكتـفون بـالقول
"+ال تـقـلـقـوا سنـعـمل عـلى جتـنب

ال %10الباقية+".
ومنـذ مغادرته الـبيت االبيض في
العشرين من كانـون الثاني/يناير
 2017الـــتـــزم أوبـــامـــا الــصـــمت
نــســبــيـا لــكن يــبــدو انه قــرر مع
اقــــتـــراب مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات
الــتـشــريــعـيــة الـدخــول بــقـوة في
ــعـــمـــعــة الـــســيـــاســـيــة دعـــمــا ا

. وقراطي للمرشح الد
ـقولة التي تعتبر وانتقد أوباما ا
أن "كل شيء يـجـري عـلى مـا يرام
مـــا دام هـــنـــاك في قــــلب الـــبـــيت
االبــيـض من ال يــتـــبــعـــون أوامــر

الرئيس".
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وأضـــاف "لــيـس هـــكــذا يـــجب ان
ـوقـراطيـتنـا" في إشارة تـعمل د
ــعــلــومــات الـــتي كــشــفــهــا الى ا
الـصــحــافي االســتـقــصــائي بـوب
وودورد حـــول طـــريـــقــــة الـــعـــمل
الـفــوضـويــة احلـالــيـة في الــبـيت
االبــيض. وانـتــقـد أوبــامـا االدارة
احلالـية الـتي تعمل عـلى إضعاف
الـتـحـالـفـات الـتقـلـيـديـة لـلـواليات
ـتحدة وتـتقـرب من روسيـا كما ا
نـــدد بــانــتـــقــادات تــرامـب لــعــمل
القضاء وتهجمه على الصحافة.
وبــعــد أن قــدم صــورة ســوداويــة
جدا للوضع السياسي في البالد
حـــــرص أوبـــــامـــــا مع ذلـك عـــــلى
االعـــــراب عـن األمل بـــــتــــــحـــــسن

الوضع.
وقال "أمام هذا الوضع السياسي
الـسوداوي أرى نـوعـا من الوعي
ـــواطــنـــ عـــبـــر الـــبالد" لـــدى ا
مـــــوجـــــهـــــا نـــــداء حـــــارا الى كل
ـــوقـــرطــيـــ لـــلــتـــوجه الى الــد
صـــــــنــــــــاديق االقــــــــتـــــــراع خالل
قبلة في االنتخابات التـشريعية ا

قبل. تشرين الثاني/نوفمبر ا
وقــال "عــلـــيــكم ان تــقــتــرعــوا ألن

وقراطيتنا على احملك". د

مـــنـــذ عـــام  ?1871وهي ال تـــزال
تـمثل اآللـية الفـعليـة التي تـتحرك
وراء احلــكـومــة الــفــدرالـيــة عــبـر
مـــراقـــبــة ســـيــاســـات الـــســلـــطــة
التـشريعيـة. إنها تسمـى الوظيفة
الـعــامــة الـتي انــشـئـت لـلــحـد من

سلطات الرئيس".
ودعـا الــرئـيس االمـيــركي دونـالـد
ترامب اجلـمعة وزيـر العدل جيف
قـالة سـيـشنـز الى التـحقـيق في ا
ـــوقــعـــة الــتـي نــشـــرتــهــا غـــيــر ا
ـز وقالت صـحـيفـة نيـويـورك تا
ـســؤول كـبـيـر في االدارة بـأنــهـا 
نـدد بـشـكـل فـاضح بـطـريـقـة حـكم

ترامب.
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وقال ترامب في تصريح صحافي
على مـ الـطائـرة الـرئاسـيـة "اير
فـورس وان" "أقول أن عـلى جيف
ــعـرفـة "من هـو كـاتب ان يـحـقق" 
ـقالـة ألنني أعـتقـد بالـفعل هـذه ا
ــــســــألــــة تــــتــــعــــلق بــــاألمن أن ا
الــقــومي". وكــان تــرامب دعــا الى
ـــقــال. كـــشـف "اجلــبـــان" كـــاتـب ا
وأضاف انـه باسم األمن الـقومي
عـلى الـصحـيـفة أن تـكـشف "فورا"
ــقــال. وحتـت عــنـوان عن كــاتب ا
قـاومة داخل ادارة "انا جـزء من ا
ترامب" كـتب احد اعـضاء االدارة
ـقـال كيـف يـعمـل جاهـدا مع في ا
آخـــريـن لـــلـــتـــصـــدي من الـــداخل
"ألسـوأ شـطـحــات" رئـيس يـتـمـتع
بـــقــــدرات قـــيــــاديـــة "وضــــيـــعـــة"

و"متهورة" و"غير فعالة".

ـــز صـــحــــيـــفـــة نـــيــــويـــورك تـــا
عـارضـة التي يـهـاجمـهـا ترامب ا

بشكل دائم.
وقــال جـاك غـولــد سـمــيث اسـتـاذ
احلـــقــوق فـي جــامـــعــة هـــارفــرد
وصـاحب كـتـاب بـعـنـوان "الـدولـة
قالة ستعطي العميقة" "إن هذه ا
ؤامرة حول مصداقية لـنظريات ا

وجود +دولة الظل+".
وأضــــاف "أخــــشى من طــــريــــقــــة
تصـرف الـذين يعـتـبرون أنـفـسهم
ضحايا انـقالب ناعم ضدهم بعد

قالة". نشر هذه ا
ويـــبـــدو ان فـــكـــرة وجـــود "دولـــة
الظل" او "الـدولة العـميقـة" ليست
جـديدة. لـكـن ترامـب أخـرجهـا من
الــتــداول بـــ أصــحــاب نــظــريــة
ــــؤامـــرة لـــتــــصـــبـح حـــاضـــرة ا
ومستخدمة في النقاش اليومي.
ـصـطــلـحـان يـردان عـلى وهـذان ا
لـسـان مـســتـشـار تـرامب الـسـابق
ستـيف بانون وفي مـقاالت موقع

تطرف. بريتبارت اليميني ا
ووراء هـذه التـسـميـة وجود نـحو
مــلــيــونـي مــوظف في احلــكــومــة
الـفـدرالـيـة يـبـقـون في مـنـاصـبـهم

عزل عن التغيرات السياسية.
وقـــال اخلــبــيــر اجلـــيــوســيــاسي
االميـركي جـورج فـريـدمـان بـشكل
ســاخــر في تــصــريح لــصــحــيــفـة
"هـافـيـنــغـتـون بـوست" "ان +دولـة

الظل+ موجودة بالفعل".
واضــاف "إال ان االمــر لـيـس سـرا
كمـا يـعـتقـد. إن دولـة الظل قـائـمة

الهوية الذي وصف بأنه "مسؤول
كـــبـــيـــر في ادارة تـــرامب" هـــاجم

بشدة هذه النظرية.
وكـتب فـي مـقـالـتـه إن مـا يـحـصل
داخل االدارة االمـــيــركـــيـــة "لــيس
عــمال تــقــوم به مــا يــســمى دولــة
الـــــظـل بل هـــــو عـــــمـل الـــــدولــــة
سـتقرة" شـارحا عمل احلـكومة ا
الـتـي أقـامت ســدا حـول الــرئـيس
االمــــيــــركـي وأطــــلــــقـت مــــواقف
مغـايرة عن مواقفـه وحتى عرقلت

تنفيذ اوامره.
وهـذا الــوصف يـلـتـقـي كـثـيـرا مع
الــــوصـف لــــطـــــريــــقـــــة الــــعـــــمل
الــفــوضــويــة في الــبـيـت االبـيض
الــــتي كــــان قــــدمــــهـــا قــــبـل يـــوم
الـصــحــافي االســتـقــصــائي بـوب
وودورد عــبـر نـشــر صـفــحـات من

كتاب له يصدر قريبا.
ثال ويروي وودورد على سـبيل ا
كــيف أمـر تــرامب بــقـتل الــرئـيس
السوري بـشار االسد في ح ان

وزير الدفاع جتاهل االمر.
عـلومـات التي كشـفها وودورد وا
تــغـذي الــفـرضــيـة الـتـي تـقـول إن
مـــجـــمـــوعـــة من الـــتـــكـــنـــوقـــراط
ـتـحـالــفـ مع قـادة في اجلـيش ا
وفــي وزارتــي الــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدل
واالستخبارات يعملون على عدم
تــنـفــيـذ اوامــر تـرامب وبــالـتـالي
عدم الرضـوخ الرادة الشعب الذي

انتخبه.
ومــا من شــأنه أن يــعــزز نــظــريـة
ــؤامــرة ان الــرسـالــة نــشــرتــهـا ا

ويبـدو أن زوجته مـيشـال اوباما
التي حتظى بشعبية تنوي أيضا
النـزول الى الـساحـة الـسيـاسـية
عــلـى أن تــظـــهـــر في جتـــمـــعــات
ـوقـراطيـ في الس فيـغاس لـلد

وميامي في نهاية ايلول.
الى ذلك ســاهم نـشـر مـقــالـة غـيـر
سـؤول في مـوقعـة ألحـد كبـار ا
ادارة تـرامب في تـعـزيـز النـظـرية
الــــتي يـــدافـع عـــنـــهــــا الـــرئـــيس
االميـركي ومفادهـا أن هناك عددا
ـــوظـــفـــ في إدارته من كـــبــــار ا
عبـارة عن "دولـة الـظل" يـعـمـلون

سرا على إفشال واليته.
وقـال ترامـب صـبـاح اجلمـعـة في
تصـريح الى شبكـة "فوكس نيوز"
الداعـمـة تقـلـيديـا لسـيـاساته في
ـقالة "قد كالمه عن صاحب هذه ا
ال يـكـون جمـهـوريـا وال مـحـافـظا
قـد يكـون واحدا من الـعامـل في

دولة الظل".
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واعـتـبـر الرئـيس االمـيـركي أن ما
الي من يحصل "ظالم لبالدنا و
االشـــخــــاص الـــذين مــــنـــحـــونـــا
اصـــواتــهـم". وكــان تـــرامب كــتب
صبـاح اخلـمـيس عبـر تـويـتر "إن
دولـــة الــظـل والـــيــســـار واالعالم
الــنــاقل لالخــبــار الــكــاذبـة بــاتت

أقرب الى اجلنون".
وغــالــبــا مــا يــنــدد تـرامـب بــقـوة
بتسريب معلومات من ادارته الى

الصحافة.
ـــقـــالـــة اجملـــهــول وكــان كـــاتب ا

وتـابع "إذا كــنـتم تــعـتـقـدون أن ال
أهــمــيـــة لالنــتــخــابــات آمل بــأن
ــاضـيــتـان قـد تــكـون الــسـنــتـان ا

غيرتا من نظرتكم هذه".
وأعــرب اوبــامــا عن دهــشــته ازاء
مـحاولة تـرامب االستـئثار لـنفسه
عـجزة االقتـصادية" ا يـسمى "ا

االميركية.
وقــــال بـــهـــذا الـــصــــدد "عـــنـــدمـــا
تــــــســــــمــــــعــــــون كـم أن الــــــوضع
االقتصادي جيد تذكروا ببساطة

متى بدأ هذا التحسن".
وقال أوباما أيضا في كلمته التي
لـقيت تـصـفيـقـا حـادا"إن التـهـديد
ــوقــراطــيــتــنــا لــيس االكــبــر لـد
دونالد ترامب (...) بل الالمباالة".
ــــــقـــــرر ان يـــــنـــــتـــــقـل الى ومن ا
كـالــيـفــورنـيــا الـسـبـت واوهـايـو
ـرشـح ـقـبل لـدعم ا اخلـمـيس ا
ـــوقــــراطــــيـــ في هــــاتـــ الــــد

. نطقت ا
ـقـبـلـة في وجتـري االنـتــخـابـات ا
الـــــــــســــــــــادس مـن تــــــــــشــــــــــرين
ـقـبـل لـتـجـديد الـثـاني/نـوفـمـبـر ا
كــامـل اعــضــاء مــجـــلس الــنــواب
ال 435وثـــلث اعـــضـــاء مـــجـــلس

الشيوخ واحلكام في  36والية.
وتتـوقع استـطالعات الـرأي تمكن
ــــوقـــراطـــيــــ من انـــتـــزاع الـــد

االكثرية في مجلس النواب.
وكـان الـرئـيس الـسـابق ركـز حتى
االن نـشـاطه عـلى كـتـابـة مذكـراته
ــؤســـســـة الــتي وعـــلى إنـــشـــاء ا

ستحمل اسمه في شيكاغو.


