
كــلـيـنـغــبـايل "إنـني واثق من أن
النتيجة ستكون أن ماسن يجب
أن يــرحـل. احلـــزب االشــتـــراكي
وقراطي مصمم على ذلك". الد
وكــانت زعــيـمــة احلــزب انــدريـا
نـــالــــيس صـــرحـت في نــــهـــايـــة
األســــبــــوع أنـه "عــــلى مـــــيــــركل

توضيح وضع احلكومة. 
مــاسـن يــجـب أن يــرحـل وأقــول
لــكـم إنه ســـيــرحل".ويـــرى قــادة
احلــــــــــــــزب االشـــــــــــــــتــــــــــــــراكـي
وقـراطـيـة أن ماسن "أحلق الـد
ضـررا كـبيـرا بـالـثقـة في أجـهزة
األمن" بـسـبب تـدخل في اجلدل

سياسي الوطني. 
وكـشف اسـتـطالع لـلـرأي أجـراه
معهد سيفي مؤخرا أن أكثر من
ــاني واحـد من كـل اثـنـ (58 أ
ــــئـــــة) ال يـــــثق بـــــأجـــــهــــزة بـــــا
االســـتـــخــبـــارات لـــضـــمــان أمن

البالد. 
ــعـــزل عن قـــضــيـــة الــيـــمــ و
ـــــــتــــــطـــــــرف واجـه جـــــــهــــــاز ا
االســــتــــخـــبــــارات الــــداخـــلــــيـــة
انــتــقــادات بــســبب إخــفــاقه في

مراقبة جهادي في البالد.
على الـصعيـد السـياسي األزمة
ــفـتــوحــة حـول مــاسن لــيـست ا
ســوى جتـسـيـد جـديـد لـلـضـعف
يـركل بينما ـتزايد  السياسي ا
يـــبـــدو أن واليـــتـــهـــا عـــلى رأس
احلـكـومة سـتـكون األخـيـرة.وقد
واجـــهت صـــعـــوبـــات جــمـــة في

تشكيل حتالفها. 
ومـنــذ ذلك احلـ تــبـدو مــيـركل
مـشـتـتـة بـاسـتـمـرار بـ احلـزب
ـوقـراطي الذي االشـتـراكي الـد
دخـل احلــــكــــومـــــة بــــعــــد تــــردد
ـسـيحي واالحتـاد االجـتمـاعي ا
الذي ال يكف عن االحتجاج على

سياستها للهجرة.ويتطلع
 احلــزب الــبــافــاري حـالــيــا إلى
ــقـاطــعـات في 14 انـتــخـابــات ا
ـقـاطـعة تـشـرين األول في هذه ا

همة.  ا
ــكـن أن يــخـــســـر أغــلـــبـــيــته و
ـطـلــقـة أمـام حــزب الـبـديل من ا

انيا. أجل أ
وفي مـواجـهة الـشـلل في الـعمل
احلــكـــومـي ذهـــبت صـــحـــيـــفــة
"هـانـدلـسـبالت" االثـنـ إلى حـد
الـدعوة إلى "انـتخـابات جـديدة"
لوضع حد لـلجمود.وتـرى مجلة
"ديـر شـبـيغل" أن سـلـطـة مـيركل
التي حتـكم البالد مـنذ " 2005

تتبخر تدريجيا".
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ـان (محـمداحلـلبوسي) في في وسط  تصـاعد دخان أخـتيـار رئيس لـلبر
ظل تنـافس شديـد لم يـسبق له مـثـيل في الدورات الـسابـقـة التي تـوحدت
وجب عقد الصـفقات للرئاسات الثالث فيها السنة عـلى مرشح واحد و
ــكــون الـســني لــهـذه يــتم ايـضــا الــتـصــويت بــاالجــمـاع عــلى اخــتــيـار ا
رشح الكرد الشخصية من قبل الشيعة والكرد مقابل ان يصوت السنة 
ــرشح الـشـيـعـة عــلى مـنـصب رئـيس عـلى مـنـصب رئــيس اجلـمـهـوريـة و

الوزراء!
تداخلت االحزاب والـشخصيات السنية في هذه الدورة اختلف كل شيء
في الـتــحـالــفــات الـشــيـعــيـة الــتي هي االخـرى انــقـســمت الى مــحـورين
(االصالح واالعـمـار) و(الـبـنـاء) بـيـنـمــا لم يـحـسم الـكـرد كـأحـزاب تـمـثل
الـتـحــالف الـكــردسـتـانـي او انـهـا تــمـثل اربـيـل والـسـيــلـمـانــيـة مع وجـود

شخصيات قليلة ترشحت مع القوائم والكتل العربية ! 
ـوقف الذي كـنا نـعتـقد بـإنه سوف يـقضي نحن نـشعـر بالـسعـادة لهـذا ا
كن ان تـكون الوالدة مـختلـفة للـرئاسات نهائـيا على الـنفس الطـائفي و
ـمـكن ان يكـون رئيس الثالث والـتفـاؤل ذهب بـعيـدا فـتصـورنا ان من ا
ـان لهـذه الـدورة مـثال (شيـعـيا او كـرديـا) ورئـيس الوزراء قـد يـكون البـر
(سـنــيـا او كــرديــا) وهـكــذا مـنــصب رئـيـس اجلـمــهـوريــة! وحـيــنـمــا عـاد
ـنصب رئـيس مـجلس ـكون الـسـني  السـيـاسيـون يـتكـلـمـون عن حصـة ا
النواب تراجع التفاؤل وحل محله التشاؤم فـلم تغادر الطبقة السياسية
ناصـب على اساسهـا والبداية مفهوم (احملـاصصة) لـلمكونـات وتوزيع ا
كانت بـالـرئاسـات الـثالث! ويبـدو ان الـعراق يـعـيش (اتفـاق الـطائف) من
دون مؤتمـر  وهذا االتفـاق هو من يـتحكم بـالعمـليـة السيـاسية في لـبنان
ـان شيعي رئيس ـناصب الرئـاسية بالـشكل التالي (رئـيس البر لتكون ا
اجلمهـورية مـسيـحي ماروني ورئيس الـوزراء سني)  لـهذا ال يـتوقع احد
ستقبل القريب! وبدال من بإننا قادرون على جتاوز هذه التقسيمات في ا
احملاصـصـة كمـصطـلح بـغيـض ستـكون مـفـاهيم الـتـفاهـمـات واالتفـاقات

و(التعاون) بديال لنفس السلوك!
ـراقب بإن االتفاق ان يالحظ ا بالرجوع الى الـتصويت على رئـيس البر
والتفاهم ب كتلة االصالح واالعمار وكتلة البناء كان غائبا فالبعض قد
ـنـصب وهـو مـرشح الـبـنـاء عـلى ان كـتـلة صـرح فور فـوز احلـلـبـوسي بـا
االصالح لم تــلــتـزم بــاالتــفــاق لــلـتــصــويت عــلى مــرشح الــبـنــاء مــحــمـد
احللبـوسي وقامت بالـتصـويت على مرشح الـكتـلة (خالـد العبـيدي) وهذا
خروج عن االتـفاق وصـرحـوا بإنـهم غيـر مـلزمـ للـتـصويت عـلى مرشح
ان! مع ذلك ـنصب الـنـائب االول لـرئـيس الـبـر كتـلـة االصالح واالعـمـار 
ـنصب!! كي تـبقي قامـوا عنـد التصـويت بـتمكـ مرشح سـائرون بـهذا ا

الباب مواربا لالتفاق على منصب رئيس الوزراء!
راقبون بإن السنة في كل دورة احللبوسي هو من االنبار ويؤكد بعض ا
ان من احدى احملـافظـات السنـية (حـاجم احلسني من تقدم رئـيسـا للبـر
ـوصل وسلـيم اجلبوري ـشهـداني من بغـداد النجـيفي من  ا كركوك ا
ــان من من ديــالى) وبــذلك في الــدورة الــقــادمــة قــد يــكــون رئــيس الــبــر

(تكريت).
ـكون ثـل كل العـراقيـ وليس ا نحن مع احلـلبـوسي حـينـما يـقول بـإنه 
الـسـني فـقط وعـمـومـا الـعـنـاصـر الـشـابـة في عـالم الـسـيـاسـيـة ال تـكون

متعصبة! 
ان! كما اننا ال لكننا لسنا معه حينما يهدد االعالم اذا تناول بالنقد البر
نــتـفـق مـعـه بــشـأن عــدم الــضــرر من مــنح رواتـب وامــتــيــازات ألعــضـاء

ان!  البر
ظلم ثـابة ايقـاد شمـعة في الـنفق الـسيـاسي ا ـان  انتخـاب رئيس الـبر
كـن تمـريـر انـتـخـاب مـنصـب رئيس اجلـمـهـوريـة بـنـفس الـقدر من فـهل 
ــقـــراطي الـــســهـــولـــة واالتـــفــاق فـي ظل تـــنـــافس الـــد
ـنصب الكـردستـاني بتـقد ثالثـة مرشـح لـهذا ا
ــدة مع االحتــاد الـــوطــنـي الــذي احـــتــكـــر طــوال ا
ـنصـب! كـمـا ان مـعضـلـة مـنـصب الـسـابـقـة هـذا ا

رئيس الوزراء ما زالت بال مخرج!

فلسطينيون يحملون جريحا خالل تظاهرة قرب احلدود مع اسرائيل في قطاع غزة

{ غـزة - (ا ف ب)  تـوفي شاب
فـلسـطـيـني امس الثالثـاء أثـناء
قـــيــــام اجلــــيش اإلســــرائـــيــــلي
باعتقاله مـن إحدى قرى الضفة
الــــغــــربــــيــــة حـــسـب مــــصـــادر
فـلـسطـيـنيـة وإسـرائيـلـية فـيـما
اتـهـمت عــائـلـة الــشـاب اجلـيش
بـــضـــربه. وقـــال مـــصــدر أمـــني
فلـسطـيني لـوكالـة فرانس برس
إن قوة من اجلـيش اإلسرائـيلي
اعـتـقــلت فـجـر الــثالثـاء الـشـاب
مــحــمــد اخلــطــيب ( 24عــامــا).
وبــــــعـــــــد اعـــــــتـــــــقــــــالـه أبـــــــلغ

اإلســـــرائـــــيــــــلـــــيــــــون اجلـــــانب
الفلسـطيني أنه توفي.وجاء في
بـيـان لــلـجـيش اإلســرائـيـلي في
بيـان "أوقف اجليش فـلسـطيـنيا
يشتبه بقيامه بنشاطات معادية

ـا ليـال" مضـيفا " في بيت ر
تــــــوقــــــيــــــفه مـن دون عــــــنف أو
مــقــاومـــة من جــهــته. وقــد فــقــد
الــوعي".واعــلــنت وفــاته الحــقــا

ستشفى. بعد نقله الى ا
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وقــال بـشــيــر اخلـطــيب شــقـيق
ــتـــوفي إن شـــقـــيــقه الـــشـــاب ا

تــــعــــرض لـــضــــرب شــــديــــد من
الــقــوات اإلســـرائــيــلـــيــة أثــنــاء
اعــتـــقــاله من غـــرفــته.وأضــاف"
دخـلـوا عـلى غـرفـة مـحـمـد وهـو
نــائم وقــامــوا بــضــربه بــشــكل
عـنـيف وسـمـعت صـراخه ألنـني
أســــــــــــــكــن فـي الــــــــــــــطــــــــــــــابـق
الثـاني".وتابع "بـعد فـترة سكت
صـوته ومن ثم قـاموا بـتكـبـيله
وحمله جنـدي واحد على ظهره
وخـــــرجـــــوا به وضـــــعـــــوه في
ســـيـــارة عـــســـكـــريـــة وغــادروا.
صــــبـــــاح الــــيــــوم عــــرفــــنــــا أنه

اسـتـشـهـد".وأفـاد "نـادي األسـير
الفلـسطينـي" من جهته نقال عن
الـعـائـلـة أن الـشـاب تـوفي "بـعـد
تـــعــرضـه لــلـــضــرب في غـــرفــته
ـالبس الـنــوم عـقب اقــتـحـام و
ــنـزل العــتــقــاله".وحــمّل نـادي ا
األســيـر الــفـلــسـطــيــني اجلـيش
ـــســؤولـــيــة عن اإلســـرائــيـــلي ا
الــــوفــــاة.وذكــــرت مــــصــــادر في
القرية أن الـشاب كان ب ثالثة
شــــبــــان اعـــــتــــقــــلــــهم اجلــــيش

اإلسرائيلي ليال.
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مـن جـهـة اخــرى حتـدث تــقـاريـر
عن عزم جارد كوشنير- مبعوث
الـرئيس االمـريكـي للـمفـاوضات
بـ إسـرائـيل والـفــلـسـطـيـنـيـ
عــلى اعالن خــطــة الـسـالم الـتي
تـعـرف باسـم "صفـقـة الـقرن" في
شـهــر تـشـرين الـثـاني من الـعـام
اجلـاري. ونــقــلت الـتــقــاريـر عن
مـــــــصــــــادر فـي واشــــــنـــــــطن أن
الـتـأجـيل يـأتي بـهـدف االنـتـظار
حـــتى انــــتـــهـــاء االنـــتـــخـــابـــات
ـتحدة النـصفـية في الـواليات ا
ومن أجل متابـعة دراسة "بدائل
حلل عــادل لــقــضــايــا الالجــئـ
" بــحـيث اعـتـبـر الـفـلــسـطـيـنـيـ
مـــــصــــــدر أمـــــريـــــكـي أن "مـــــلف
الالجئـ هو أحـد قضـايا احلل
الـــــنــــهـــــائي".وبـــــعــــد أن قــــررت
ـتـحـدة وقف تـمـويل الـواليــات ا
وكـالـة غوث وتـشـغـيل الالجـئ
الـفـلـسـطـيـنـيـ "األونـروا" الـتي
تـحدة ونية انبثـقت عن األ ا
ـــتــحـــدة االعــتــراف الـــواليــات ا
بـــنـــحـــو نـــصف مـــلـــيـــون الجئ
فلسطيني فـقط نقل التقرير في
"الـعــربـيــة" عن مــصـدر أمــريـكي
مسؤول قوله إن "القرارات التي
اتخذها ترامب وإن كانت تبدو
بـأنهـا مصـلحـة إســــــــرائـيلـية
إال انــــــــهــــــــا لـــــــــيــــــــسـت ضــــــــد

 .( الفلسطيني
وتـــابع "قـــرار اعــتـــبــار الـــقــدس
عــاصــمــة إلســـرائــيل تــرافق مع
تـــصـــريـح الـــرئـــيس األمـــيـــركي
بقوله يوم  6ديسمبر  2017إن
تحـدة ال تأخذ موقفاً الواليات ا
ـا من قــضـايـا احلل الـنـهـائي 
فـي ذلـك حـــــــدود الـــــــســـــــيـــــــادة
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة في الـــقــدس أو

تنازع عليها". احلدود ا
ـسـؤولـون األمـريـكـيـون ويــرى ا
أن الـقرارات األمـريـكيـة األخـيرة
ــيــزانــيــات الــتي بــشــأن وقـف ا

ــتـــحــدة تــقـــدمـــهــا الـــواليـــات ا
لــلـفـلــسـطــيـنـيــ الـتي سـبــقـهـا
االعــتــراف األمــريــكي بــالــقـدس
عـــــاصــــمــــة إلســـــرائــــيـل ونــــقل
الـسـفـارة األمـريـكـيـة إلسـرائـيل
تأتي بـعدما قـرر الفلـسطيـنيون
مـقاطـعة اإلدارة األمـريكـية وأن
"واشـنــطن تــريـد الــضــغط عـلى
الــفــلــســطـيــنــيــ جلــلـبــهم إلى

فاوضات". طاولة ا
«Ëd½Ëô« q¹uLð

ـسؤول األمـيركي "أن كـما أكـد ا
ــتــحــدة مــســتــعــدّة الـــواليــات ا
إلعادة الـنظر في تـمويل أونروا
فـي حـال إعـادة الـوكــالـة الـنـظـر
فـي طــريـــقـــة عــمـــلـــهــا وإن رأت
اإلدارة األمـــــيـــــركـــــيـــــة أن عبء
ّ تــوزيــعه" وفـق مـا الــتـمــويل 
أورد الـتـقـريـر الـذي أكـد أيـضـا
استعداد األمريكي إلعادة فتح
مــكـاتب مــنــظـمــة الــتـحــريـر في
واشـــــــــــــــنـــــــــــــــطــن "إذا عــــــــــــــاد
الــفــلـــســطــيــنـــيــون إلى طــاولــة

فاوضات". ا
وتـشهـد العالقـات الـفلـسطـينـية
األمــــــريــــــكــــــيــــــة أســــــوأ أزمــــــة
دبـــلـــومـــاســيـــة مـــنـــذ اعـــتــراف
واشـــنــطـن بــالـــقــدس عـــاصــمــة
إلسرائيل وبعدها بدأت اإلدارة
األمـــريــكــيــة بــاتــخــاذ خــطــوات
عــــــــــديـــــــــدة أثــــــــــارت غــــــــــضب
الفـلسـطينـي كـان آخرها وقف
ــــــــيـــــــــزانـــــــــيــــــــات حتـــــــــويـل ا
لـلــفــلــســطــيــنــيــ في مــجـاالت
مـــــخــــتــــلــــفــــة ووقـف تــــمــــويل
األونــــروا إضـــــافـــــة الى إغالق
مـــكـــاتب مـــنـــظـــمــة الـــتـــحـــريــر
الــفــلــســطــيــنــيـة فـي واشـنــطن.
ويــوم أمـس أفــادت تـقــاريــر عن
أن الـســفـيـر الـفــلـسـطــيـني لـدى
واشــــنـــطـن وعـــائــــلــــته بــــاتـــوا
شـخـصـيات غـيـر مـرغوبـة فـيـها

تحدة. في الواليات ا
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((ان دسكات االجهزة االمنية في الـعراق شبكة غريبـة عجيبة فهي تعمل
قلوب تمسك الـسمك الصغيـر ويفلت منها كشبكة الصـياد التي تعمل بـا
السـمك الـكبـير)) هـذا مـا كتـبته لـلـرئيس صـدام حـس في الـعام 2002
ـواطـن وكانت هـذه نـقـطة من  32نقـطـة قدمـتـها خالل مـقـابـلتي له مع ا
عندما كنت رئيـسا للهيئـة التدريسية لـكلية الدفاع الوطـني .. ذكرتها هنا
ألني فـقط اريـد تـبــديل عـبـارة (دسـكـات االجـهــزة االمـنـيـة ) بـعـبـارة (كل
شيء) لتنطـبق احلالة عـلى توصيف مـا يجري الـيوم وبضمن (كل شيء)

يبرز القانون على رأس تلك االشياء.
صدر القانون رقم  72 لسنة  2017 والذي صار مـلزما قـبل عام ونيف
ـادته الـسـادسـة  قــرار مـجـلس احلـكم (88) الذي وهـو كـان قـد الـغـى 
يقـول عنه الـسـياسـيـون انه كان يـشمل (49) الف شخص واحلـقيـقة انه
ـنقـولة يشمـل نحو (7) ملـيار انـسـان كونه نص عـلى. ((حـجز األمـوال ا
سـؤول في الـنـظام الـسابق وكـبار أعـضاء نـقولـة الـعائـدة إلى ا وغيـر ا
ـنـحل واألجـهـزة األمـنـيـة وزوجـاتهـم وأوالدهم (وأقـاربهم) حـزب البـعث ا
ووكالئهم )) ولـو اخـذنـا( االقارب) الـتي جـاءت مـطلـقـة دون درجـة فكـلـنا
اوالد آدم وأوالد سارة وهـاجر وبـالتـالي كل البـشريـة مشـمولـة وال ندري
هل سـتشـمل الـوالدات اجلـديـدة بـعـد القـرار كـمـا صـار االمـر مع قـانون
رفحـا ام ال ?? وال ندري ايـضا كـيف صـار ذلك القـرار الـتشـريعي يـأخذ
تـاريخ  9/4وهـو سن في نــهـايــة الـعــام وهـذه ســابـقــة لم حتـصل اال في
الـعـراق عـنــدمـا سن قـانـون مــجـلس الـنــواب االخـيـر واعـتـبــر نـافـذا قـبل
ن مصادقة الـسيد رئـيس اجلمهوريـة وقبل نشـره في الوقائع الـعراقية و
ـنح الـنائب (9000) دوالر منـحة وراتب ال يعـرف فـحوى الـقانـون فـهو 
اول تـضــرب في  12 في  328 فـيــكــون حــاصل الـضــرب مــوضــحـا لم
الــبـصــرة دون مــاء ولم لم تــدفع مــســتـحــقــات اجلــيش الــســابق امـا اذا
اضيـفت اليـها ملـيار سـج سـياسي ومـعهـا رفحـا وغيـرها يـضاف اليه

ان الستكملت الصورة تماما. اما  30مليون دوالر سعر رئيس البر
اجلديد فكل ما قام به كل اعضاء اجملـلس هو انهم اقسموا على احترام
ارادة الشـعب (الدسـتور) وحـنثـوا بالـيمـ ألن كل ما قـاموا به هـو باطل
دستوريا ألن جـلساتهـم لم تكن دستوريـة اصال وينبـغي احالتهم جـميعا

الى القضاء
هــذا الــقـرر (88)  مــا زال يـعــشـش في اذهــان الـبــعـض رغم مــحـاوالت
ال وغـيره وبـعـد جـهـد جهـيـد وعـنـاد اشد اصـدر الـسـيد السـيـد حـيـدر ا
رحوم اللواء وزير العدل تعليـماته الرسمية بـإلغاء  القرار الذي انـتظره ا
الـركن حـســ حـسن عـداي ســنـة كـامــلـة لـيــبـيع داراً له كي يــتـمـكن من
االسـتـمــرارفي عالج نـفــسه واتـصــلت به وبـشــرته بـعـد مــنـتــصف الـلـيل
فصـلى الـفجـر وغـادر الى رحـمة الـله .. وال بـد من ذكر حـالـة اخرى ألخ
بلـغته بـرد جلنـة احلجـز السـلبـي لطـعنه (فـضربه الـشرجي) وبـعد يـوم
سـتشفى حـيث ان مرارتـها تـعطلت اتصلت بـه ألجده مرافـقا ألهـله في ا

وهي في غرفة العمليات ,,
هذه هي الـقـوانـ ايهـا االخـوة الـسيـاسـيـ انهـا لـيـست اغنـيـة تـغنى او
ان عـبارات يـصـوت عـلـيـهـا نـاس يـستـخـدمـون جـواالتـهم حتت قـبـة الـبـر

خالل التصويت ويغفوا بعضهم خالل القراءات الثالث.
ـوضـوع ان هــنـاك مــوظف دولـة عــنـوانه مـديــر الـتــسـجـيل اجلـديــد في ا
الــعــقــاري (وكــالـة) اصــدر كــتــابــا بــرقم  8245 في  2018/ 30/8 الى
مديريـات التسـجيل الـعقاري يـطلب مـنهم ما مـضمونه
اعـــادة احلـــجـــز ويـــقــــول لـــهم ســـيـــتـم اعالمـــكم
ـقـال وال بـالـتــفـاصــيل حـال ورودهــا..  انـتــهى ا
اضيـف اال سؤاال لـلـدولـة كـلـهـا وهـو أهـكـذا يتم
التـعامل مع الـقوانـ الـنافـذة ?? واقول لـهم قبل
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ــســيــحـي الــبــافــاري احملــافظ ا
جـــــدا الــــذي يـــــتــــزعـــــمه وزيــــر
الـداخــلـيـة هــورست سـيــهـوفـر
واحلـــــــــــــزب االشـــــــــــــتــــــــــــراكـي
ـوقراطـي.وذكرت صـحـيـفة الـد
"دي فـيــلت" أن مــيــركل اتــخـذت
قــــرار إقــــالـــة هــــانـس غــــيـــورغ
مـــاسن لــكــنــهـــا مــعــلــومــات لم
يـؤكدهـا مصـدر رسـمي.ويواجه
ماسن ( 55عاما) صعوبات منذ

السابع من أيلول/ر. 
فــــقـــد نـــفـى وجـــود عـــمــــلـــيـــات
"مـطـاردة جمـاعـيـة" ألجانب مع
أن مـــــيـــــركل دانـــــتـــــهـــــا بـــــعــــد
عـادية للمهاجرين التظاهرات ا
في كيـمنتس (شـرق) بدعوة من
ــتــطـرف.كــمــا أكـد أن الــيـمــ ا
تسجيل فيديو نشر على مواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي في هـذا
الـشـأن لـيس صـحــيـحـا بـيـنـمـا

كان التسجيل حقيقيا.
W{d²H   U öŽ

وبشكل عام يواجه يواجه مدير
ــــكـــتب الــــفــــدرالي حلـــمــــايـــة ا
الدستور (بي اف في) انتقادات
ـــفـــتـــرضـــة بـــســـبب عـالقـــاته ا
الــــوثـــــيــــقــــة جـــــدا مع احلــــزب
الــيـمــيــني الــقــومي الـبــديل من
انيـا الذي دخل بقوة في أجل أ
 2017 إلى مـــجــــلس الـــنـــواب
مــســتــفــيــدا من اخملــاوف الــتي
أثـارها وصـول أكـثر من مـلـيون
طــــــالـب جلــــــوء مــــــنــــــذ .2015
وتـتهـمه الصـحف بـأنه نقل إلى
احلـركـة مـعـلومـات سـريـة لـكنه
نفى ذلك رسميا.واعترف رئيس
جهاز االسـتخبـارات بأنه التقى
أعــضـــاء في حـــزب الــبـــديل من
ـــــانـــــيـــــا كـــــمــــا يـــــفـــــعل أجل أ
بـــاســتـــمـــرار لــكن مـع عــدد من

الشخصيات السياسية.
ومـــاسن يـــلـــقى حـــتى اآلن دعم
وزيــــر الـــــداخــــلــــيـــــة هــــورست
تـمـرد عـلى سـيـاسة سـيـهـوفـر ا
الـهـجـرة التـي تـتـبـعهـا مـيـركل
إلـى درجـــــــة أن وســـــــائـل إعالم
انيـة تتحـدث أيضا عن رحيل أ
قـريب لوزيـر الداخـلـية.من جـهة
أخــــــــــــرى يــــــــــــواجـه رئــــــــــــيـس
االستخبارات هجمات حادة من
احلــــــــــــــزب االشــــــــــــــتــــــــــــــراكـي
وقراطي العضو اآلخر في الد
"التـحالف الـكبـير" احلـاكم الذي

يطالب بطرده.
b R  qOŠ—

وقال األم العـام للحزب الرس

رئيس جهاز االستخبارات الداخلية هانس غيورغ ماسن في برل

{ برلـ - اف ب يواجه رئيس
جـهـاز االسـتـخبـارات الـداخـلـية
ــتــهم بــالــتـواطــؤ مع ــاني ا األ
ـتـطرف الـذي يـتظـاهر الـيـم ا

في الـــشــارع احــتــمـــال إقــالــته
إلنـــقـــاذ الـــتـــحــالـف احلــكـــومي
بــرئـاسـة انـغــيال مـيـركل والـذي

يزداد ضعفا. 

وفي مــحـــاولــة إليــجــاد مــخــرج
ألزمـــــة مــــتــــفــــاقـــــمــــة تــــرأست
انـيـة التي تـقود ـستـشـارة األ ا
ــوقــراطي أيــضــا االحتــاد الــد

ـ الـوسط) بـعـد ـسـيـحي ( ا
ظهر امس الثالثاء اجتماعا مع
احلـزبـ اآلخـرين في حتـالـفـهـا
أيـــضـــا االحتـــاد االجـــتـــمـــاعي


