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{ باريس - أ ف ب) - وقع انـفجار
قـــوي في مـــخـــبـــز بـــوسط بـــاريس
صــبــاح امس الــســبت مــا أدى إلى
سـقــوط عـدد من الـقـتـلى واجلـرحى
وحتــطم زجـــاج واجــهـــات مــحالت
مـحيـطة إثـر تـسرب مـحتـمل للـغاز
كما أعلنت الشرطة وصحافيون من

كان. وكالة فرانس برس في ا
وانـدلع حـريق بـعـد االنـفـجـار الذي
وقـع حـوالى الـسـاعـة الـتـاسـعـة في
الــدائــرة الـتــاســعـة فـي الـعــاصــمـة
الـفـرنــسـيـة وهي مـنـطــقـة سـكـنـيـة
وجتـاريــة. وأظـهــرت صـور نــشـرت
عـــلى تـــويـــتــر ركـــام مـــتـــنــاثـــر في
الـشــارع فـيــمـا دمـر الــدور األسـفل
للمبنى واشتـعلت فيه النيران. كما
تعرضت سيارات متوقفة الضرار. 
وشــــاهــــد مــــراسل فــــرانس بــــرس
عـناصـر االطفـاء يخـرجون شـخصا

بنى. على األقل على حمالة من ا
فيمـا قالت حصـيلة نهـائية  ان عدد

القتلى اربعة .
وهـــرع عــنــاصــر اإلطـــفــاء الخــمــاد
احلـــريـق وإجالء عـــدد مـن ســـكـــان
ـبـنى مـسـتـخدمـ الـسـاللم فـيـما ا
عــاجلـت فــرق االســـعـــاف عــددا من

صاب في مكان احلادثة. ا
الى ذلك وبــعـد حـوالـى شـهـرين من
بــدء حتــركـهم يــســتـعــد مــحـتــجـو
"الـســتـرات الــصـفــراء" لـلــنـزول من
جديـد إلى الشارع لـسبت تاسع من
الـتـظــاهـرات تـعـبـيــرا عن غـضـبـهم
الــذي لم يــهـدأ قــبل ثـالثـة أيــام من
احلـــوار الــوطـــني الــذي دعـــا إلــيه

انويل ماكرون. الرئيس إ
وتـواصـلت الـدعـوات عـلـى شـبـكات
التـواصل االجتـماعي إلـى التـظاهر

دن الفرنسية السبت في باريس وا
األخـرى بـيـنـمـا تـتـوقع الـسـلـطـات
تــعـــبــئــة أقــوى وأكــثــر تــشــددا من

اضي. األسبوع ا
وفـي الـــعـــاصـــمـــة أعـــلن جـــزء من
ــتـــظــاهــرين وبــيــنــهم أحــد أبــرز ا
شــــخــــصـــيــــات الـــتــــحــــرك ســـائق
الـشـاحـنـات إيـريك درويه الـتـجـمع
في حي ال ديـــفــــانس لألعـــمـــال في

شهق الناس

{ الـقاهـرة (رويـترز) - ذكـرت قـناة
اإلخــبـاريــة الـســعــوديـة الــرسـمــيـة
امس نـقال عن بيـان للـتحـالف الذي
تــقـــوده الـــســعـــوديــة بـــالـــيــمن إن
الـتـحـالف دمر مـركـزا تـابعـا حلـركة
احلــــوثي لــــتـــوجــــيـه الـــطــــائـــرات
ـــســـيـــرة. وأفـــادت وســـائل إعالم ا
ســعــوديــة وحـوثــيــة بــأن طــائـرات
تـحالـفة مـسـيرة تـابعـة للـجـماعـة ا
مع إيـران هـاجمت عـرضـا عسـكـريا
لـلجـيش الـيمـني في مـحافـظة حلج
ا أدى لسقوط عدد يوم اخلميس 

من القتلى.
وانـدلـعت اشـتـبـاكـات صـبـاح امس
السبت فـي مدينة احلـديدة اليـمنية
ـوالــيــة لــلـحــكــومـة بــ الــقــوات ا
ـتمـردين احلوثـيـ رغم الهـدنة وا
ـديـنـة االسـتـراتـيـجـية الهـشـة في ا
بــحـسـب مـراســلــة لـوكــالــة فـرانس

برس.
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وتــردّدت فـي الـقــسم اجلــنــوبي من
طـلـة عـلى البـحـر االحـمر ـديـنـة ا ا
في الـــســـاعــات األولـى من صـــبــاح
الـســبت أصـوات طـلــقـات مـدفــعـيـة
واشـتـبـاكـات بـاالسلـحـة الـرشـاشة

وفقا للمراسلة.
وفـي وقت الحـق تــــراجـــــعـت حــــدة
االشــــتــــبــــاكـــات الــــتـي أصـــبــــحت

متقطعة.
ويــســري وقف إطالق الــنــار الـهشّ
في مـحـافـظة احلـديـدة وسط تـبادل
لالتّهـامات بخـرقه منذ دخـوله حيز
الــــــتـــــنــــــفـــــيــــــذ في  18كـــــانـــــون

االول/ديسمبر.
ـتــمـرّدون عــلى اجلـزء ويـســيـطــر ا
ــديـنــة بـيــنـمـا األكـبــر من أرجـاء ا
تـتــواجـد الـقــوات احلـكـومــيـة عـنـد

أطرافها اجلنوبية والشرقية.
ــوجب االتــفـــاق الــذي أبــرم في و
الـــــــســــــــويــــــــد في  13كــــــــانـــــــون
ـتــمـردون االول/ديـســمـبــر وافق ا
عـلى إعـادة االنـتـشـار من احلـديـدة.
وتـدخل عبـر ميـنـاء مديـنة احلـديدة

واد الغذائية. ساعدات وا غالبية ا
وكـانت منـسّقـة الـشؤون االنـسانـية
ـتــحـدة في الـيــمن لـيـز لـدى اال ا
غـــرانـــدي زارت مـــيـــنـــاء احلـــديــدة
اجلمعـة والتقت مـسؤول مـحلي

هناك.
وقـال مـديـر فـرع الــهـيـئـة الـوطـنـيـة
إلدارة وتنسـيق الشؤون اإلنـسانية
جابر الرازحي لـوكالة فرانس برس
أن سبب زيـارتهـا هو "اإلطالع على
األوضــاع اإلنـسـانـيـة (...) والـتـأكـد
ـيـناء ـساعـدات عـبر ا من وصـول ا
ــوجـب اتــفـــاقــيـــة ســـتــوكـــهــولم

(السويد)".
ومـيـنـاء احلـديـدة هـو نـقـطـة دخول
ساعدات الغذائية إلى  14مليون ا
ــني عــلى حــافــة اجملــاعــة وفــقـاً
تـحدة ويشـكل جبهة ألرقام األ ا

رئيسية في حرب اليمن.
و تـصاعـدت احلرب بـ احلوثـي
ـــدعـــومـــ مـن إيـــران والـــقــوات ا
ـواليـة للـرئـيس عبـد ربه منـصور ا
2015 هـــــــــادي فـي آذار/مــــــــارس 
عـنـدما هـرب هـادي إلى السـعـودية
وتـــدخل الـــتـــحــالـف الــذي تـــقــوده

السعودية في البلد.
ومــنـــذ ذلك احلــ قـــتــلت احلــرب
حـــوالي  10آالف شــــخص وفـــقـــاً
ـيـة رغم أن ـنـظـمـة الصـحـة الـعـا
مـنظـمـات حقـوق اإلنـسان تـقول إن
عــدد الــقــتــلى احلــقــيــقي قــد يـبــلغ

خمسة أضعاف ذلك.
ـتّــحـدة الى ذلك تُــنـظّم الــواليــات ا
ـقبل في بولندا قمّة دوليّـة الشهر ا
سـتـركّــز عـلى الـنــفـوذ اإليـراني في
الــشـرق األوسط بـحــسب مـا أعـلن

وزيــر اخلــارجــيّـة األمــيــركي مــايك
بومبيو لقناة "فوكس نيوز".

ويـأتي إعالن بـومـبيـو في مـقـابـلته
مع الـقـنـاة األمـيــركـيّـة خالل جـولـة
يـجريـها في الـشرق األوسط تـهدف
تحدة إلى طمأنـة حلفاء الـواليات ا
بـعـد قــرار الـرئـيس دونــالـد تـرامب

فاجئ سحب قوّاته من سوريا. ا
وأكّـد بــومـبـيــو "سـنـجــمع عـشـرات

الدول من كلّ أنحاء العالم".
وبحـسب الوزيـر األميـركي سـتُركّز
الــقـــمّـــة عــلى "اســـتـــقــرار الـــشــرق
األوسط والــسالم واحلــرّيــة واألمن
نـطقة وهذا يتضمّن هنا في هذه ا
عنصرًا مهمًا هو التأكّد أنّ إيران ال
تمارس نفوذًا مزعزعًا لالستقرار".
ـتّـحـدة وبـولـنـدا وقـالت الـواليـات ا
فـي بـــيــــان مـــشــــتـــرك إنّ وزراء من

أنـحــاء الـعـالم ســيـدعــون حلـضـور
الـقـمّة في  13و 14شـبـاط/فـبـراير

قبل في وارسو. ا
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غــيـــر أنّ الــبـــيــان لـم يــذكـــر إيــران
بـــالــتــحــديـــد وقــال إنّ االجــتــمــاع
ســيــركّــز عـــلى "شــرق أوسط أكــثــر

سالمًا واستقرارًا".
وأضـــــاف "االجــــتـــــمـــــاع الــــوزاري
ســيـتــطـرّق إلى عــدد من الــقـضــايـا
ـهــمّـة مـنــهـا اإلرهـاب والــتـطـرّف ا
وتــطــويــر الــصــواريخ واالنــتــشـار
والــــتــــجــــارة الــــبـــحــــريــــة واألمن
والـــتـــهـــديـــدات الـــتـي تـــمـــثـــلـــهـــا
مــجــمــوعـات تــعــمل بــالــوكــالـة في

نطقة". أنحاء ا
وأكّــــــد مــــــتــــــحـــــدّث بــــــاسم وزارة
اخلـارجـيّـة أنّ بولـنـدا أسـوة بدول

أوروبــــيـــة أخـــرى تـــدعم االتـــفـــاق
الــدولي الـذي انـســحب مـنه تـرامب
تـعلّق بـالبـرنامج ـاضي وا الـعام ا

النووي اإليراني.
ـتـحدّث إنّ اجـتـمـاع وارسو وقـال ا
"يــوجّه رســالــة مـهــمّــة مــفــادهـا أنّ
الــدول الـتي لــديـهــا آراء مـخــتـلــفـة
ــكن أن بــشــأن االتــفــاق الـنــووي 
نـاقشة قـضايا أخـرى مهمة تلـتقي 
نـطقة". وبـولندا التـي تقودها في ا
ـيـنـيّـة حـليف حـكومـة شـعـبـويّـة 
ــتـحــدة وتـتــمـتّع قــد لـلــواليـات ا
بــــعالقــــات مـع تــــرامب أفــــضل من

انيا وفرنسا. أ
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وأعـاد تـرامب فـرض عـقـوبـات عـلى
إيـران سعـيًـا لـتـغـيـيـر نـهج الـنـظام
لـكـنّه لم يــلق دعـمـا لــدى حـكـومـات
غربـيّة تقول إنّ طـهران تطـبّق بنود

تحدة. دعوم من األ ا االتفاق ا
ـتـشـدد من غـيـر أنّ مـوقف تـرامب ا
طـهـران لـقـي تـرحـيـبــا من حـلـيـفي
ـــتــحــدة اإلقــلـــيــمــيــ الــواليــات ا

السعودية وإسرائيل.
وردّ وزيــــر اخلــــارجــــيّـــة اإليــــراني
مـحـمّــد جـواد ظـريف عــلى تـويـتـر
قـائالً إنّ "احلــكـومــة الـبــولـنــديّـة ال
يُــمــكــنـهــا مــحـو الــعــار: فــفي حـ
أنـــقـــذت إيـــران بـــولـــنـــديّـــ خالل
ـيّة الثانيـة تستضيف احلرب العا
(بـــولــنـــدا) اآلن ســـيـــركًـــا مـــضــادًا
إليــران". كـمــا نــشــر ظــريف صـورةً
عـلى تـويـتـر لـقـمّـة عـقـدت في الـعام
 1996جـمعت في شـرم الـشيخ كالً
من الـرئـيـسـ السـابـقـ األمـيركي
ـصــري حـسـني بـيـل كـلـيــنـتــون وا
مبـارك ورئيس الوزراء اإلسـرائيلي

السابق شيمون بيريز.
َن وكـــــــتب ظـــــــريـف "تــــــذكـــــــيـــــــر 
سيسـتضيف وسيُـشارك في مؤتمر
ضــدّ إيــران: أولـئك الــذين شــاركـوا
في الـــعــــرض األمـــيـــركـي األخـــيـــر
ــوجّه ضــدّ إيــران إمّــا مــاتـوا أو ا

وُصِموا بالعار أو هُمّشوا".

ـكـان الــفـعـلي غـرب بـاريس. لــكن ا
لتظاهـرهم سيعلن على األرجح في

اللحظة األخيرة.
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وقـررت وزارة الداخـلـية الـفـرنسـية
نــشـر خــمـســة آالف شـرطي ودركي
في الــــعــــاصـــمــــة وكــــذلك آلــــيـــات
مــــصـــفـــحـــة تـــابــــعـــة لـــلـــدرك. في
اجملـــمــوع تــمـت تــعــبـــئــة حــوالى

ثـمـانـ ألـفـا من رجـال قـوات األمن
في جميع أنحاء فرنسا.

وتتوقع السـلطات تعبـئة كبيرة في
ــديــنـة الــواقــعــة في وسط بــورج ا
فـرنـسـا الـتي اخـتـارتـهـا مـجـمـوعـة
نــافــذة مـن "الــســتــرات الــصــفــراء"

كموقع للتجمع.
وعــلى مـوقع فـيـسـبـوك أعـلن أكـثـر
من  2800شــخـص حــوالى الــســاعـة

حـشد  2500من عنـاصـر قوات األمن
ـديـنــة. وبـعـد تــبـاطـؤ في شـرطــة ا
للتعبئة في نهاية السنة استعادت
اضي مع احلركـة زخمـها السـبت ا
تـظـاهر نـحـو خمـسـ ألف شخص
فـي الــشــوارع حــسب أرقــام وزارة
الـداخـلـيـة الـفــرنـسـيـة الـتي يـطـعن
فيـها باسـتمرار مـحتجـو "السترات

الصفراء".

ظاهـرة الـتـناسـل في احليـاة الـعـراقيـة بـعـد عام 2003 ظاهـرة تـسـتحق
الـدراسـة رغـم انـهـا طــبـيـعــيـة في ظل الــفـوضى الـتـي جـلـبــهـا االحـتالل
لــلــعــراق وهي تــنــاسل هــجــيــنـي وغــريب ال يــقــتــصــر عــلى الــتــنــاسل
ا تعداه الى (تـناسليات) في احلياة العـراقية اليومية فقد البيولوجي ا
تنـاسل الفـقـر والبـطالـة واجلوع والـقتـل  والعـمالـة وأنواع الـزواج احملرم
وغير احملرم والـطقوس الـدينيـة وأنواع األحزاب واجلـمعيـات والرابطات
دارس االهلية مـثلما تنـاسلت أيضا اخلضروات االهلية واجلامعـات وا
ولم يـعد في والفـواكه بأنـواعـها اإليـرانيـة والتـركـية والـهنـدية واالسـيـوية 
فـارقة صـادمة ان قامـوس التـناسـل شيء اال وجتده في الـعراق. وانـهـا 
يرى العراقي نفـسه في ظل هذه التناسـليات العدمـية ان العالم من حوله
يتـقدم في كل شيء وهـو ال يـتقـدم اال في العـمر حـيث تـنتـظره شـيخـوخة
بالـغـة الـوحشـة والـقـسـوة ألنه يعـيش في مـجـتـمعـات يـصـدق علـيـهـا قول
الـشــاعـر: اني ألفــتح عـيــني حـ افــتـحـهــا ولـكن ال ارى أحــدا. فـثــقـافـة
ا هـو ابعد الفـوضى وعدم الـثقـة حولـته الى (متـناسل) سـلبـيا ال يـفكـر 
من الوجبة الغذائية القادمة.ومثلما تناسل العراق الفوضى والدمار فقد
تـنــاسل االعالم الـعــراقي الــفـضــائـيـات واحملــطـات االذاعــيـة والــصـحف
هـارات الكـثيـرين منـهم حتى شكـوك  بأنـواعهـا وجيـوش اإلعالميـ ا
اننـا نـشـاهـدهم وكـأنـهم في مالعب األطـفـال ولـيس في مالعب الـسـلـطة
ـفـارقـة صادمـة ان يـسـعى الـبـعض الى تـمـثيـل االخرين الـرابعـة. وأنـهـا 
رغما عنهم وهم ال يستطيـعون صياغة جملة سيـاسية او ثقافية ولوال ما
ـا ـا سـمـعـنـا حـرفـا  اصـاب الـثـقـافـة من تـراجع وانـحــسـار وتـهـمـيش 
نـسمع ولـكـان هـنـاك شيء من احلـيـاء لـكن لألسف فـإن الـذين اسـتـحوا
ماتـوا! نـعم أنه انفـجـار اعالمي من نـوع مخـتـلف ال نتـحـدث عن كوكب
يصـطـدم بـآخـر أو مـركبـة فـضـاء تـخـرج عن مسـارهـا نـحن نـتـحدث عن
رة ب مـئات القنوات انفجار فـضائي إعالمي عراقي. االصطـدام هذه ا
التـلفـزيونـية ومـئـات احمللـل الـسيـاسيـ الـذين اقتـحمـوا منـازل العـباد
ـتـتـالـية ـدافع والـتـفـجـيـرات والـغـام الـطـائـفـيـة واألزمـات ا حتت قـصف ا
فتعلة بحيث فوجئ العباد بهذا الغزو الفضائي في زمن يشهد اليوم وا
حـالـة من الـتـشـرذم والـتـحـزب لم يـسـبق لـهـا مـثـيل. بـعـد سـنـوات طـويـلة
اعتادوا فيها عـلى قنوات حكومـية قليلة وحـدتهم فكريا بـنسيج اجتماعي
( واحـد. هـؤالء الـذين يـســمـونـهم في االعالم (خـبــراء) و(اسـتـراتـيـجـيـ
يتكاثرون بسرعة هائلة على الشاشات يوزعون آراءهم العاجلة ويثوّرون
مواقف ضـد مواقف أخـرى يصـرخون ويـتقـاذفون الـشتـائم  ويتـبادلون
تُهم اخليانة والـعمالة واالرتـهان لألجنبي أو الـعمل كأبواق لـدى السلطة;
ـا وصــلت بــهم احلــكـايــة إلى حــد االشــتـبــاك بــاأليـدي عــلى الــهـواء ور
مباشرة  دون أن جند في كالمهم حكمة تـنقذ العباد من وجع السياسة
ـهم أنـهم الـعـراقـيـة ومـآسـيـهـا  وسـلـوك (صــبـيـان) الـسـيـاسـة اجلـدد .ا
ـا ال يـفـقـهـون ال في الـسـيـاسـة وال في الـشـؤون الـعـسـكـرية يـتـحـدثـون 
ألنهم باتـوا اليوم جنـوماً ينـتظرهم الـناس ليـطّلعوا عـبرهم علـى تداعيات
األحداث ومـسـتـقبـلـهـا يفـضّـلـون بعـضـهم ويـكرهـون بـعضـاً آخـر مـنهم.
ثل القائل من اول غزواته اضاع عصاه! اكتشفت وهؤالء يصلح عليهم ا
مـؤخـرا بـالـصـدفـة من خالل أحـد الـسـائـحـ الـعـراقـيـ في دبي وهـو
ـزوجة باالسـتهـزاء ان قريبه (فالن يتحـدث لي عن أحد اقـربائه بفـخر 
الـفالني) تـقــدمه الـيـوم الـفـضــائـيـات الـعـراقــيـة والـعـربـيـة كــخـبـيـر أمـنى
واسـتراتـيـجي بـعـد ان كـان يقـدم نـفـسه لـلـنـاس خبـيـرا في صـنـاعـة ل
ـغـشـوشة أربيـل قبـل عام  2003 وانه كـان بـارعـا في تـسـويق الـبـانه ا
ا هي صناعة بغدادية تصنع في بعض ألنها ليست من صنع أربيل وا
محالت بغـداد الشـعبيـة. مضيـفا بـالقول انه حتـول اثناء
االحتالل الى أحـد األحزاب الـديـنيـة التي فـتحت له
األبـواب فـي قـنــاتــهـا الــفــضـائــيــة ومــنـحــته صــفـة
(اخلبير االستراتيجي) بعد كان خبيرا استراتيجيا

في ل أربيل! 
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اجلـمعـة استعـدادهم لـلمشـاركة في
هـذا الــتـجــمع. وفي جــمـيع أنــحـاء
فــرنـســا  اســتـئــجــار حـافالت أو
سـيارات لـلـتـوجه إلى هذا الـتـجمع

في بورج. 
ويــثـــيــر هــذا اخلــيــار قــلق ســكــان
ـديـنـة الـتي تـضم  66ألف وبـلـديـة ا

نسمة.
وذكرت مـصادر شبه رسـمية أنه 

ø œËdI « h — dL² ¹ v²  v ≈

بـعدمـا يـنـيف  عـلى الـسـت عـامـا  أرتـأيـنـا ان نلـتـقي مع شـاعـر الـعرب
اجلـواهـري الـكـبـيـر لنـتـعـرف عـلى مـا دار بـيـنه وبـ عـابـر سـبـيل ( عـلى
ـا في هـذا احلـوار من مــعـان عـمـيـقــة حـيـة نـاجتـة عن قـارعـة الـطـريـق ) 

جتربة حياتية عاشها اجلواهري ويعيشها االنسان العراقي . 
يقول اجلواهري :

" قال لـي وقـد عرج عـلي  –وانـا في مـنـتـصف الـطـريق الى حـيث أريـد ـ
أانت مسافر مثلي .... ? 

فقلت له : ال ! بل أنا شريد . 
قال : وأين وجهتك االن ? ....... الخ " 

ـشي الى  يـتـواصل عـابـر الــسـبـيل في حـديـثـه مع اجلـواهـري الـذي 
ـعرفـة احلـقيـقة االمام عـلى ضـوء الشـمس هـو وافراد عـائـلته الـسـبعـة  
التي يـجـهـلهـا طـيلـة اعـوام كثـيـرة من عـمره . وحـ يـستـفـسر مـنه عـابر
السبيل  كيف يطيق  –اجلواهري  –وافراد عائلة عناء السير الطويل ?
ـاذا ال حتاول أن تكسوهم وتـطعمهم فـيما تمر وكيف يتحمـلون البرد ? و
دن والـقـرى والـناس ? يـجـيـبه اجلواهـري بـانه لم يـفعل ذلك  أذ به من ا
ليس لـديه ثـمن مـقـابل ذلك  انه يـريـد ان يـعمل هـو واوالده كي يـشـبـعوا
ـدن والقرى ويكـسبـوا  وبدون ذلك فـان الثـمن الذي يـريده الـناس في ا
اذا الترقص مثل هو الرقص مثل القرود  وح يسأله عابر السبيل  و

القرود ? يجيبه اجلواهري باالتي : 
" النني لم اوهب سعة حيلة هذا احليوان وصبره على اجملاراة . "  

قـطع من مقـدمة اجلـزء االول من ديوان اجلواهـري تضـمن رمزية هذا  ا
عـالـيـة غـايـة في الـدقـة مـعـبـرة عـن واقع اجـتـمـاعي يـربـتط بـالـتـنـاقـضـات
ــسـتــمـرة بــالـتــزايـد في اجملــتـمـع االنـســاني والـذي تــعـود في احلـادة وا
عاشي وانعـدام الضمانات االساس الى فقدان الـعدالة في دخل الفـرد ا
االجتماعية في بـلدان تعيش في ظل تسـلط الفرد او حكم احزاب او كتل
مجـردة من الـروح الـوطنـيـة ومـتعـطـشة لـلـسـلطـة  تـستـخـدم كل الـوسائل
ـواطـن الـذين ـصـيـر ا ـشروعـة لـبـقـائـهـا مـتـحـكـمـة  واالسـالـيب غـيـر ا
ـلــتـزمـ يـعــانـون اجلــوع والـعـري واجلــهل.  لــيس في مـقــدور الـنــاس ا

الرقص كالـقرود لكي يـكسبـوا عيشهـم على حسـاب سمعتـهم وشرفهم 
قـابل جنـد الـفـاسديـن وزبانـيـتـهم لـديهم كل االسـتـعـداد لـذلك فهم وفي ا
ـاءه ــجـرد ا ــسـتــوى احط من ذلك  يـرقــصـون لــيس كـالــقـرود ال بل 
بسـيـطـة من مـروضي احلـيوان طالب الـسـلـطـة واجلاه بـأي ثـمن وكـمـثال
ـسـؤول في الـدولة من وزراء على ذلك مـايـحصل عـنـد استـقبـال كـبار ا
واخرين بـالـقـبالت الكـاذبـة والـورود الزائـفـة  نرى الـقـرود الـذين لم تكن
ـســؤول اجلـديـد يـسـتـقـبـلـونه عـنـد بـاب الـوزارة او لـهم سـابق مـعـرفـة بـا
الـدائـرة بـالـورود والــريـاحـ  وحـ يـلــتـقي بـهم في صــالـة االسـتـقـبـال
ديح له ويـحمـدون الله عـلى اختـياره رئـيسـاً جديـداً لهم  يبـدأون بكـيل ا
ومـا أن يـبـدأ بـعـرض تـصـوراته وخـطـة الـعــمل الـتي يـنـوي تـطـبـيـقـهـا في
وزارته والتي تختلف او تتعارض في بعض مفاصلها مع خطة الوزير او
ـنافـقون في كيل الـثناء لـلخطـة اجلديدة سؤول الـذي سبقه  يـتسابق ا ا
ـسيـرة الـعلـمـية لـلـوزارة وانهـا سـتفـتح افـاقاً وانهـا سـتؤدي الى تـقـو ا
جديـدة اغفـلهـا او تعـمد اغـفالـهـا الوزيـر السـابق  في ح انـهم ( نفس
القـرود ) هللـوا للـوزير الـسابق عـند اسـتقـبالـهم له ومدحـوا واطروا على
خـطـة الـعمـل الـتي طـرحـها فـي حـينـه. من الـواضح لـلـجـمـيع ان الـفـساد
نظومة القانونية ومن يؤدي الى تخريب القيم االجتماعية ويضعف دور ا
ـافـيـات واتـساع الـنـتـائج احلـتـمـيـة التـي تـتـرتب عـلى ذلك بـروز ظـاهـرة ا
دائـرة الـنــفـاق والـكــذب واالحـتـيــال وهـذا بـدوره يــؤدي الى زيـادة اعـداد
جرد اشارة من القرود التي تـرقص في كل ح بـثمن بخس او بـدونه 
ـواطن العـراقي امـام مـحنه جتار الـفـساد. حـقـاً ان ا
حقـيـقـيـة ومن حـقه ان يـتسـاءل الى مـتى سـيـسـتـمر
رقص القـرود ? وهل ستـتوقف او تـتبـاطأ في االقل

عجلة الفساد عن الدوران.
قراطي { األم العام للتيار االجتماعي الد

بغداد
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قاتل احلوثي قرب مدينة احلديدة اليمنية عناصر من ا

{ واشــــــنـــــطـن - أ ف ب - أعـــــرب
رئـيس الـوزراء األردني عـمـر الرزاز
عن أمـله بـعودة اقـتـصاد بالده إلى
الـنـمو وذلـك بعـد أن أبـلغ صـندوق
الـــــنــــقــــد الـــــدولي بـــــاإلصالحــــات
الضـريبية الـتي أثارت احـتجاجات
ملكة. وقـال الرزاز وهو خبير في ا
اقتصادي تخرّج من جامعة هارفرد
اضي األميركية وتولى منذ العام ا
رئاسة احلكـومة األردنية إنه بحث
مع مـديـرة صــنـدوق الـنــقـد الـدولي
كــريـــســتــ الغـــارد في اخلــطــوات

قبلة. ا
w³¹d{ ÂUE½

وقــال الــرزاز لــلــصــحــافــيــ بــعــد
انـــتـــهـــاء االجـــتـــمـــاع الـــذي عـــقــد
اخلميس في واشنطن "اآلن بعد أن
اسـتعـاد نظـامـنا الـضريـبي عافـيته

نريد حتفيز النمو".
وقـال الـرزاز إنه عـقـد اجـتـمـاعـا في
واشــــنـــطـن مع غــــرفــــة الـــتــــجـــارة
صالح األميـركية جلـذب مزيـد من ا
الـتـجـاريـة وإنه سـيـنـظّم فـي نـهـاية
شـبــاط/فـبــرايـر في لــنـدن مــؤتـمـرا
لــدعم االقــتـصــاد واالســتــثــمـار في

األردن.

بــــدورهــــا قــــالت الغــــارد إن زيـــادة
ضـــريـــبـــة الـــدخـل في األردن الـــتي
أقـرهــا مـجـلس الـنـواب األردني في
تــشــرين الــثــاني/نـوفــمــبــر تــشـكل
"خطـوة في االجتاه الصـحيح" لكن
األردن "ال يـــزال يــــواجه حتــــدّيـــات

اقتصادية واجتماعية".
وقـالت مــديــرة صـنــدوق الـنــقـد في
ـــالــيــة بـــيــان إن "ضـــبط أوضــاع ا
الــعــامـــة أســاسي لـــلــحـــفــاظ عــلى
اسـتــقـرار االقــتـصــاد الـكــلي الـذي
يـحـتـاج إلى الـتـدعـيم عـبـر تـسـريع
تـــــطـــــبـــــيق اإلصـالحـــــات من أجل
تـشـجيع فـرص الـعـمل واالستـثـمار
وتــخـــفــيض تـــكــالـــيف الـــشــركــات
تـلك األردن الذي الـتجـاريـة". وال 
ـنـطـقـة يـعـتـبـر اســتـقـراره حـيـويـا 
ــضـــطـــربــة أي الـــشــرق األوسـط ا

موارد طبيعية تذكر.
مـلـكـة األردنـية 1,3 وتـسـتـضـيف ا

مالي الجئ سوري.
وباإلضـافة إلى دعم صـندوق الـنقد
الــدولي تـعـهّـدت دول خـلـيـجـيـة في
حـزيران/يـونيـو بـتقـد مسـاعدات

بقيمة  2,5مليار دوالر.
وشــهـــد األردن احــتــجـــاجــات ضــد

إجــراءات الــتــقــشّف قــادتــهــا فــئــة
الــشـبــاب الــتي تــعـاني مـن نـســبـة

ئة. بطالة تبلغ  39با
وفي مـوازاة زيادة ضـريـبـة الدخل
يـنصّ الـقـانـون عـلـى إعـفـاء األفراد
الـذين ال يـتـجـاوز دخـلـهم الـسـنوي
تسعـة آالف دينار (حوالى  13ألف

دوالر) من الضريبة كما والعائالت
إذا كـان مـجــمـوع الـدخل الــسـنـوي
ـعيل  18ألف للـزوج والـزوجة أو ا

دينار (حوالى  25ألف دوالر).
الى ذلك  قــررت مــحـكــمــة اجلـمــعـة
إطالق سـراح ســوري مـسـجـون في
ـشـاركـة في أعـمـال اجملـر بـتـهـمــة ا

شـغب عـلى احلدود في  2015يوم
ـقبـل مـا يـطـوي صـفـحة اجلـمـعـة ا
قـضـية مـثـيرة لـلـجدل اتـهمـت فيـها

بودابست باستخدام القوة.
وسيـطلق سـراح أحمـد حامـد بدون
شـروط من الــسـجن في  19كـانـون
ا الثاني ثم يـطرد من البـالد وفقا 
قـــال مـــتـــحـــدث فـي مـــحـــكـــمـــة في
نـيريـغـيهـازا (شرق) لـوكـالة األنـباء

اجملرية.
 d³J  Â«b ²Ý«

واتــهـم حــامــد بــاســتــخــدام مــكــبـر
للصـوت لتدبيـر أعمال عنف ورشق
حـــجــارة عـــلى الـــشــرطـــة اجملــريــة
إلجــبـــارهــا عــلى فـــتح احلــدود مع
صربيا في أيلول/سبتمبر .2015
ووقـعت الــصـدامـات في ذروة أزمـة
الـهـجرة فـي أوروبا بـعـد يـوم على
إغـالق حـــكــــومــــة رئـــيـس الـــوزراء
ـعـادية ـتـشددة ا فـيـكـتور أوربـان ا

للهجرة احلدود بسياج شائك.
وخالل أعـــــمــــال الــــشـــــغب حــــاول
ـهـاجرين عـبـور الـسـياج عـشـرات ا
لـــلـــدخــــول إلى اجملـــر فـي نـــقـــطـــة
روسكي احلدوديـة فيمـا استخدمت
شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغب الــغــاز

ــيــاه ـــســيـل لــلــدمـــوع ومــدافـع ا ا
إلجــــبـــــارهم عــــلـى الــــتـــــراجع إلى

االراضي الصربية.
وأصيب نـحو  15شرطـيا ومـا ب
مـئة و 150مـهـاجـرا بـيـنـهم أطـفال
. وحكم على دع بجروح بحسب ا
حـامــد الـذي كـان يــقـيم فـي قـبـرص
العضو في االحتاد األوروبي قرابة
 10سنـوات قبل وقـوع الصـدامات
بـالــسـجن  10سـنــوات في تـشـرين
ـوجب الـثــاني/نــوفــمــبـر  2016

قوان مكافحة االرهاب.
و إســقــاط اإلدانــة في وقت الحق
لــغـــيــاب األدلـــة لــكـن بــعـــد إعــادة
اضي محاكمة في أيلول/سبتمبر ا
قـــررت احملـــكـــمـــة ســــجـــنه خـــمس
ـــضي ثـــلـــثي ســـنـــوات عـــلـى أن 
الــفــتــرة -- بـــيــنــهـــا الــوقت الــذي
أمــضــاه في الـــتــوقــيف -- وصــدر

حكم بطرده من اجملر.
وقــــالت كل مـن وزارة اخلـــارجــــيـــة
ـان األوروبي إن األمــيـركــيـة والــبـر
احلكم األسـاسي القـاضي بالـسجن
 10سـنـوات قاس جـدا فـيـمـا قالت
مـجــمـوعــات حـقـوقــيـة مــجـريـة إنه

ناجت عن "محاكمة صورية".
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