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قـيد الرضـاع من بلغ مـبلغ برغم اخـتالف الروايـات في صحـة خـبر الـترخـيص ا
الـرجـال فـأن الكـلـمـة هـذه سـتـقـارب عـنوانـا ومـغـزى فـرضـيـة انه يـجـوز ارضاع

الكيان احلزبي من حزب ليكون محرما له!.
قبل هـذا لنا ان نسأل هل رضعت احزاب من احزاب? اجلواب نعم وهل عندنا
احـزاب في الـعـراق رضـعت من احـزاب عـراقـيـة او غيـر عـراقـيـة? ايـضـا اجلواب

نعم وهل جرى العكس? 
ايـضـا نـعم لـكن هل اصـبـحـوا مـحـارم لـهـا? اجلـواب لـيس كـلـهم فـالـبـعض قـال
ا حـتى وان كانت الـرضعات المهـاته احلزبـية" اف" و نـهرها و لم يـقل قوال كـر

مشبعة.
بدأ الـرضاعة مـن اجملاعة و بـعضهـا كان فـصاله اطول بعض االحـزاب عملـت 
مدة و اكـثرها ارضعت لكراهة رؤيت بوجه الـعراق- كما قيل ان كراهة شوهدت
بــوجه ابـي حـذيــفــة من دخــول ســالم عــلى امــرأتـه وقـد احــتــلم- مـن دخـول تــلك

االحزاب اليه! 
غلـوط للقصص- ان كانت حـقيقية في وقـوعها- اسوأ االفعال لقـد ادى التأويل ا
اضي كله فـكانت عيوننـا وعقولنا والنتـائج في حياتنـا التي تخدرت وانشـغلت با
ـواكبة التي تـفرضها احلـياة فيما واسماعـنا منقـادة تردد ما حصل فـخسرنا ا
ادى اختالق الـقصص لـترقيع الـتاريخ افعـاال اسوأ ونـتائج افظع لـيس ادل عليه
نـافق وصـفـنـا حلالـنـا مـشـتـتـ مـتـعـادين مـتـنـاحـرين جـاء في األثـر من ايـات ا
الــثالث وفــوقــهــا ايــات كل من ســيــقف خــارج ظل يــوم ال ظل فــيه اال لــله فــقـد
اله الـدينية ارضعت الـدينيـة االحلادية من اجل مـقعد نـيابي وارضعت الـسوق 
ـعـارضـ وهي لالحــتـمـاء خـلـفـهـا وارضع الــقـومـيـون الـديـنـيـ والــبـعـثـيـون ا

لقم? ارسة التدري من يشعر لذتها اكثر الالقم ام ا
اقول ان كلمتي لن تكون مطولة لكن الذي استوقفني ان احلليب ال يتوفر اال بعد
الـوالدة وال حـلـيب ايضـا في سن الـيـأس فـكـيف يجـوز ارضـاع كـبـير ال يـعـتـمد
على احلـليب وال يوجـد حليب من االسـاس في صدر من بلـغت سنا ال يـكون فيه

حمل?
هل بقي في صدر العراق شيء?
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كأي مـسؤول له شهـرة مل خليـفة االنتـرنت التأخـر عن الظهـور االعالمي فجلب
ثالثـة اشـخاص و اجـلـسـهم عـلى يـسـاره لـيلـقي عـلـيـهم كـلـمات غـايـتـهـا ان يـقول

للناس الزلت حيا حتى االن.
مع ان كالمـه ال يـسـتـحق الـتـصـويـر وال الـبث اال ان عـراقـيـة الـبـغـدادي في حب
طلوب مثلـه. لست مهتما شخصيا بوضعه الظهـور طغت على اجراءات السالمة 
سالحا خـلفه فتلك حـركة سبقـها اليه من سـبق الى حتفه لكـني وجدت ان اللون
االبـيض خـلـفه هــو اشـبه بـعـازل بالسـتــيـكي او اشـبه بـقـمــاش مـشـمع اسـتـخـدم
كان الذي  فيه تـصوير خطابه االخير حيث لم يـتگئ ملقيا بثقل للتـمويه على ا
ظهره لـلخلف ولم تـظهـر ساعته يـده الثمـينة الـتي ظهر فـيها يـوم طلب البـيعة في
ا شـاهده و شاهدوه من افالم وصل في مـشهد يـظهر تـأثر الرجل و الـعوام  ا

سينمائية تناولت االسالم.
ـشهـد فقـد ارتكب ان كان مـستـشار الـبـغدادي االعالمي هـو من اقـنعه بـفكـرة ا
خطأ سـيجـر اخللـيفـة الى مقـتل فالـبغـدادي لم يحـصل عـلى اهتـمام كـالذي كان
ن الظواهـري وكال الرجـل كانـا اخطر دورا من يحـظى به اسامـة بن الدن و ا
البغـدادي واقل طموحا فلم يـعلنا انـهما خليـفة للمسـلم فيمـا ذهب هذا ليلبس
ا النـه قرأ خالل دراسـته ان الـعبـاسـي لـبـسوه شـعـارا للـدعـوة وزيا الـسـواد ر
للـخالفة وهـو اي الـبغـدادي يـريد ان يـكون امـتـدادا.غيـر ان الـرجل الذي اكـتفى
بـشـال اسـود الـلون عـلى الـرأس مع بـقـايـا لـلون احلـنـاء عـلى اسـفل الـذقن ظـهر
باهت االداء مـصرا على احلـديث بفـصيح اللـغة وكأنـه يريد جـبرا ان يلـوي رقبة

الوقت نحو تاريخ ال يخبو صراعه حتى في الكتب. 
ن الــظــواهـري االن ضــــــحـكــة ابــلـيس من ــا يـردد ا ر
ـــا قــال لـه: عـــجــبـــــت مــنـك انــا رفـــضت فـــرعـــــــون 
الـســجـود وانت ادعـيت الــربـوبـــــيـة فــالـظـواهـري ظل
محـتـــفظـا بدور احملرض مـكتــــفـيا بالـتوجيه الـعقدي
امـا هـذا الـعــجـول فـنـصب نـفـسه خــلـيـفـة عـلى مـواقع

التواصل االجتماعي.

االنبار
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لكن الذي مررت به قد ر أي شـخص احيانا بـظروف قاسية وصـعبة في حيـاته
حـيث كنت يـكـون شيـئـا مسـتـحيـال وحتوال هـائالً لم يـخطـر عـلى بـالي في يوم مـا
كـنت انظر إلى أقضي أجـمل أوقاتي في مديـنتي الفـلوجة مع اسـرتي وأصدقائي
لكن في نـهايـة عام 2014© الـذي أطلـقت عـليه احليـاة من بـاب السـعادة والـنجـاح
عام نـهاية األحالم) وعلى حـ غرة وبشكل مـفاجئ دخل إلى مدينـتي احلبيبة أم
إذ جاءوا باسم لم أر مثلـهم طوال حيـاتي غربـاء العصـر ووحوش اللـيل سـاجد ا
اشـكــالـهم ال أعــرف كـيف أصــفـهـم الـدين لــيــقـتــلـوا الــفـقــراء من أبــنـاء مــديـنــتي
تصـرفات وحـشية لـدرجة أنك تـسمع صـراخ األطفال في وسلـوكهم أغـرب غريـبة
إنهم وحـوش الليل (داعش وقت متـأخر من الـليل لـشدة اخلوف والـرعب داخلـهم
يـتاجـرون بالدين لـعون) الـذين جاءوا باسـم الدين وأغروا الـناس بـتقـوى مزيـفة ا
ظـلومية وباسم ا ليشـيات خدعـوا الناس بشـعار انقاذهـم من ا والدين مـنهم براء
باالدعاء فقـد وعدونا بـاخلالص واالنقاذ من الـظلم التي نـادوا بها مـرارا وتكرارا
إنـهم سـيحـاربـون الـقتـلـة واجملـرم والـفـاسديـن لتـخـلـيص الفـلـوجـة من ظلم حل
ـأسـاويـة ... حــيث اشـتـعـلت نـار احلـرب بـ هـكـذا بـدأت حـكـايــة مـديـنـتي ا بـهـا
لعون واحلكومة التي ال تمتلك السيطرة على عناصرها األمنية ; داعش ا الطرفـ
وحـ اشتـعـلت احلـرب أصـبح األطفـال والـنـساء وال تـقـوى عـلى ضبـط سلـوكـهم
فـاحـتـرق األخـضـر واليـابس وعم ـدينـة وقـودا لـهـا والـشـيب والـشـبـاب في هـذه ا
فـــهــذا هــو عــنــوان أي ــنــازل ركـــامــاًِ وحــطــامــاً الـــدمــار كل شيء فــأصـــبــحت ا
الـتي حتـولت إلى أثر وقـفت حائـرا أنـظر الى مـا آلت إلـيه مـدينـتي اجلمـيـلة حرب
ـستـشفـيات بـجثث األبـرياء من وامـتألت الشـوارع وا بـعد عـ فـاشتـعلت بـيوتـها
وهنا وجدت نفسي وأهلي ب نارين; نار اخلروج من مكان ولدت ساجد مديـنة ا
ونار البقـاء فيها حتت رحمة وتربـيت فيه وعشت فيه حيـاتي بأفراحها و أحزانـها
ـلـتـهب أوارهـا وهي تـأكل ونـار احلـرب ا أوبـاش الـعـصـر (الـدواعش)  وأعـوانـهم
وب أن أبـقى أعزي وأواسي احلجـر والشجـر قررت اخلروج مـنها بأقل مديـنتي
لتبدأ اً وقلبي يتفطر على كل شيء فقدته وأنا أكفكف دموعي حرقة وأ تضـحيات
صفـحة جـديـدة حيث أصـبحـت لي هويـة جديـدة حتـمل صفـة نـازح أو مهـجر في
وأصـبح يــوزع الـشـرف عــلى مـقــيـاسه وطن أصـبح فــيه الـقــاتل يـصــول ويـجــول
ستجير فسدين فكنت كا فهـربت من القتلة أللوذ حتت رحمة اللصوص وا وهواه
وأصـبح يصـدق عـليّ قول الـشاعـر ( كـنت أخشى عـضاض بالـرمضـاء من الـنار
) بدأت األفاعي وأنـا اليوم حتت عضاض العقارب) وحتت هذا العنوان (النازح
ـدينة قضـيت عام خـارج مدينتي من فبـعد اخلروج من ا تاعب واإلذالل رحلـة ا
ولم تـصل إلى مسـامعي سوى أخـبار الـدمار واخلراب أصعب مـا مر في حـياتي
وفي الوقت نفـسه كنت أتـبع أخبـار أولئك الـذين رفعوا وقتل األبـرياء في مـدينـتي
فــالـعـجـيب انـهم الذوا بـالــفـرار إلى اسـطـنـبـول وعـمـان شـعـار قـادمـون يـا بـغـداد
ليـتحولـوا من قادة تظـاهرات واعتصـامات إلى مـتسكعـ على بحـيرات وشواطئ
وتـمـر األيام والـشـهور لـتـدخل الـسنـة الـثالـثـة وفي كل يوم الـعـار والذل في أوربـا
تــصــيـــبــني صـــعــقــة الـــفــقــدان إذ تـــصل إلى مــســـامــعي أخـــبــار فــقـــد األحــبــة
واألغـرب واألكـثـر قـسـاوة عـلى قـلـبي أنـني تـلـقـيت اتـصـاال مـن أقرب واألصـدقـاء
ن كـنت أقـضي مـعه أجـمل حلـظـات عـمـري حيـث كان أحب الـنـاس إلى قـلـبي و
ـديـنـة وهـو في وقت مـتـأخـر مـن الـلـيل لـيـتـصـل بي من داخل ا الـنـاس إلى قـلــبي
وقد كان بينه وب دينة ليـودعني للمرة االخيـرة يستـغيثني من أجل العـودة الى ا
ـا وشــوقـاً إلى وتــنـقــطع مــعه انـفــاسي أ ــوت دقـائق لــيـنــقـطع االتــصـال فــجـأة ا
فـاتصـلت به ويدي عـلى قلبي لـيرد أحـد أقاربي ويـخبـرني أن (علي) اتصل رؤيته
فـحــمـدت الـله فــقـد انـتــقل إلى رحـمــة الـله بك وكـان آخـر كالمـه في الـدنـيــا مـعك
وتـصـبح حـياتي واسـتـرجـعت لـتكـون حـيـاتي بـعـد هـذا االتصـال جـسـدا بال روح
وغادر الـفرح والسعادة من قـاموسي فابتعدت عن مظـلمة بعتمـة فراق من أحببت
ثل بارع نـتحر وإما أحتـول إلى  فإما أن اخـتار ميـتة ا أي شيء مفـرح وسعيـد
لكـن األسى واحلزن يقطع ابتـسم وأوزع الفرح واالبـتسامـة الزائفة عـلى اآلخرين
نـهـايــات يـصـنـعـهــا الـقـتـلـة وهـذا حـالي وحــال كل من فـقـد داره وذكــريـاته قــلـبي
قارعتهم وليس لديـنا احلق في امتالك السالح  اجملرمـ وليس لنا حول وال قوة
اليـوم قررت أن أعود إلى مدينـتي العزيزة بعد وانتـزاع البسمة والـفرح من جديد
وأزور قـبـور أحـبـتي وقـبـر ثالثـة سـنـ عـجـاف ألقـبل تـرابــهـا وركـامـهـا واحلـجـر
عــدت إلى الــفــلــوجــة ألن انــتــمــائي لــهــا مــصــدر قــوتي صــديــقـي الــعــزيــز عــلي
عـدت ألحـكي لـها آالم غـربـتي واسمـع أنيـنـها من ولن أرض بـغـير ذلك وسعـادتي
وسأسمع عـدت إلى منزلي ألحـدثه كيف قلّ مـقداري بعد تـرك داري ظلم الـظا
ـفـخـخـات وصوت مـنه تـفـاصـيل عـاشـهـا لوحـده حتت وحـشـيـة الـقـصف وأزيـز ا
سأخبركم بقصص الصمود في مدينـتي  لنكتب ديوانا جديدا نستذكر الطائـرات
لنبدأ حياتنا اجلديدة رتزقة وفاقدي الضمير ونلعن اخلونة وا الشهداء والشرفاء

بال ذكريات وبال أصدقاء.
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– { بــــــــــــــاريـس (أ ف ب) 
ـنـاسـبـة شـهـدت  بــاريس 
مـــســيـــرات عــيـــد الــعـــمــال
الـــتــقـــلــيـــديــة في األول من
أيـار/مـايـو تــدابـيـر أمـنـيـة
مشددة هذه الـسنة مع نشر
قـــــوات من الـــــشــــرطـــــة في
الـشـوارع وإغالق واجـهـات
مــحالت جتــاريـة حتــســبـا
خملـاطـر وقـوع أعـمال عـنف
يـــنـــفــــذهـــا مـــتــــظـــاهـــرون

راديكاليون.
وفيما جـرت مسيرات امس
بــــصـــورة ســـلـــمـــيـــة لـــرفع
مــطــالب تـتــعــلق بــاألجـور
سيتم هذه السنة نشر أكثر
من 7400 شـــــــرطـي ودركي
في الــعـاصــمـة الــفـرنــسـيـة
ــواكـبــة الــتـظــاهــرت الـتي
تــــوقع وزيــــر الــــداخـــلــــيـــة
كـريــسـتـوف كـاســتـانـيـر أن
يشارك فيـها "ألف إلى ألفي

ناشط متطرف".
nMŽ ‰ULŽ«

ـانـويل وطـالب الـرئــيس إ
مــاكـرون مــنــذ الـثـالثـاء في
حال وقوع أعـمال عنف برد
"بـــــــــالـغ احلــــــــــزم" عــــــــــلى
ــــعــــادين الــــنــــاشــــطـــــ ا
للرأسمالية والفاشية الذين
يتـظاهرون مـرتدين مالبس
سوداء ومـلـثمـ ويعـرفون
بـ"بـالك بـــلــــوك" أو الـــكــــتل
الـســوداء وذلك بــعـد ورود
دعــــوات عـــــلى شــــبـــــكــــات
الــتــواصل االجــتـمــاعي من
أجل حتـــــويل بـــــاريس إلى

"عاصمة الشغب".
وشـارك في تـظــاهـرة الـعـام
ــــــــــاضي 1200 نــــــــــاشط ا
مــتــطــرف ارتـكــبــوا أعــمـال
عـــــنـف شــــــمـــــلـت إحـــــراق
وحتــطـــيم مــتـــاجــر وحــرق

سيارات.
وقـــال كــــاســـتـــانـــيـــر خالل
مـؤتــمـر صــحـافي الــثالثـاء
قصود التهويل بل "ليس ا
ـــقــصــود الـــتــحــذيــر (...) ا
هـنـاك خـطـر غـدا". وإن كـان
قرر تـسييـر تظاهرات من ا
في كل أنحاء فـرنسا إال أن
األضواء تبقى مسلطة على
الـعــاصـمــة الـتي غـالــبـا مـا
تــــشــــهـــد جتــــاوزات مــــنـــذ
انــــطـالق احــــتـــــجـــــاجــــات
"الـــــــــــــــــســــــــــــــــــتـــــــــــــــــرات
الــصـفــراء".ويــعـتــزم هـؤالء
احملتجون الذين يتظاهرون
كل يوم سبت مـنذ مـنتصف
تشرين الثاني/نوفمبر ضد
ســـــيـــــاســــــة احلـــــكـــــومـــــة
ـــالـــيــة االجـــتـــمـــاعــيـــة وا
الــــــنــــــزول إلـى الــــــشــــــارع
األربعاء.وتراجعت حركتهم
عـلى مـر األشـهـر غـيـر أنـهـا
ازدادت راديــــــكـــــــالـــــــــيــــــة
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{ كـــابـــول (أ ف ب)  –انــــطـــلـــقت
امـس األربـــعـــاء في قـــطـــر جـــولـــة
جـديــدة من مـحـادثـات الـسالم بـ
تحدة وفق ما طالبان والواليات ا
أفــــاد مـــتــــحـــدث بــــاسم احلــــركـــة
ـــتـــمـــردة في إطــار األفــغـــانـــيــة ا
ـــســــاعـي إلنـــهــــاء أطــــول حـــرب ا

تحدة. تنخرط فيها الواليات ا
ـتحـدث باسم طـالبـان ذبيح وقال ا
الـله مـجـاهـد لـوكـالـة فـرانس برس
إن "اجلــــــولــــــة الــــــســــــادســــــة من
احملـادثــات بـ اإلمـارة اإلسالمـيـة
ــتـــحــدة (طــالـــبــان) والـــواليـــات ا

ستنطلق في الدوحة اليوم".
ولم يـــصــدر بــعــد أي تـــعــلــيق عن
الـسفـارة األميـركيـة في كابـول لكن
وزارة اخلارجية األمـيركية أشارت
فـي وقت سـابق إلى أن مــبـعــوثـهـا
ــاي اخلــاص إلى أفـــغــانــســتــان ز
خـــلـــيل زاد ســـيـــزور الـــعـــاصـــمــة
ـثل الـقطريـة هذا الـشهـر للـقاء 

عن طالبان.
…—dJ²   UŽUL²ł«

وأجرى الطرفان اجـتمعات متكررة
ــــنــــاقــــشــــة إطـــار عــــمـل من أجل
الـتــوصل في الــنـهــايـة إلى اتــفـاق
سالم تــتــعــهــد طــالــبــان من خالله
بوقف استـخدام أفغانـستان كمالذ
لإلرهـاب مـقـابل انـسـحـاب الـقوات

األجنبية من البالد.
ولم تـشمل أي من احملـادثـات حتى
اآلن احلـــكــومــة األفـــغــانـــيــة الــتي
تـعـتـبـرهــا طـالـبـان مـجـرد أداة في

أيدي واشنطن.
ويعـني ذلك أنه حتى ولـو توصلت
ــتــحـدة وطــالــبـان إلى الــواليـات ا
ستمرة منذ اتفاق إلنهاء احلـرب ا
 17عـامـا ووضـعـتـا جـدوال لـسحب
الـقـوات األجـنـبـيـة فـسـيـكـون على
ـــتـــمــرديـن إبــرام اتـــفـــاق مــا مع ا
الـــســيــاســيـــ األفــغــان وشــيــوخ
القبائل قبل أي توقف دائم إلطالق
الــنـــار. وزار خــلــيـل زاد مــوســكــو
ـــاضي حـــيث أعـــربت األســـبــوع ا

روسيا والص عن دعمهما للخطة
األمـيــركـيــة لـلــسالم وشـددتــا عـلى
ضــــرورة إجـــراء "حــــوار أفــــغـــاني
داخـــــــلـي" يــــــشـــــــمالألطـــــــراف في

أفغانسان. 
nMF « œU¹œ“« 

وافـاد تـقريـر أمـيركي فـصـلي صدر
امس  االربعـاء أن العنف ازداد في
أفـغانـستـان رغم مـحادثـات السالم
اجلارية مع حـركة طالـبان من غير
أن يــورد ألول مــرة نـسـب سـيــطـرة
الـســلـطـات األفــغـانـيــة عـلى الـبالد
بعدما قررت بعثة احللف األطلسي

التـوقف عن تقـييـمهـا. وذكر تـقرير
ـــفـــتش الــــعـــام إلعـــادة إعـــمـــار "ا
أفـغـانسـتان" اسـتـنادا إلـى بيـانات
صــادرة عن بـعــثـة "الـدعـم الـثـابت"
الـتـابـعة لـلـحـلف األطلـسي بـقـيادة
تحـدة في هذا البلد أن الواليات ا
ـتوسط الـشهـري للـهجمـات التي ا
ــتــمــردون اإلسالمــيــون نــفــذهـــا ا
ــمـتــدة بـ مــطـلع خالل الـفــتـرة ا
تــشــريـن الــثــاني/نــوفــمــبــر 2018
ونهايـة كانون الثـاني/يناير 2019
ازدادت بـ %19عن متوسط الفصل
السـابق. كما ازدادت اخلـسائر في

سـيـطـرتـها عـلى مـنـاطق كـامـلة من
الــــــــــــبـالد. وفـي 31 كــــــــــــانـــــــــــون
األول/أكـــــــتـــــــوبــــــر 2018 كـــــــانت
احلكومة تسيطر على %53,8 فقط
مـن احملـــــافــــــظـــــات الـ407 وكـــــان
%63,5 مـن األفـغـان يــعـيــشـون في
مــنـــاطق حتت ســيـــطــرة أو نــفــوذ
حكـومة كـابول مـقابل  %65,2 في

نهاية الفصل السابق.
 U½UOÐ ŸËdA

مـن جــهـــة أخــرى عـــدد الــتـــقــريــر
ـــنــــظـــمـــة غـــيـــر اســــتـــنـــادا إلى ا
احلكومـية "مشروع الـبيانات حول
سلحة" مواقع وأحداث النزاعات ا
 2234 حادث عـنف في أفغانـستان
بــــــــــــــ األول مــن كــــــــــــــانــــــــــــــون
األول/ديــــــــــســــــــــمــــــــــبــــــــــر و28 
شـبــاط/فـبـرايـر بـزيـادة  %39 عن

الفترة ذاتها من العام السابق.
وكــــان ســـوبـــكـــو أسف األســـبـــوع
ـاضي خالل لـقـاء مـع صـحـافـي ا
النـعدام الـشـفافـيـة من قبل الـقوات
الـتي تـخـوض مـنذ 17 عـامـا حـربا
لم حتـقق عــلى مـا يــبـدو أهــدافـهـا
ـــقــاتـــلــ ــعـــلـــنــة وهي طـــرد ا ا
اإلسالمــــيـــ من أفــــغـــانــــســـتـــان
وتـــشــكـــيل حـــكـــومـــة قــادرة عـــلى
إبــقــائــهم عــلى مــســافــة.وقــال "مـا
نــكــتـــشــفه الـــيــوم هـــو أن جــمــيع
ـعــايــيـر (...) ــؤشـرات جــمــيع ا ا
الـتي تــسـمح بـتــقـيـيـم الـنـجـاح أو
الـفـشل باتت مـصـنـفة طي الـسـرية
لـدواعي الــدفــاع أو أنـهــا لم تــعـد
متوافـرة".وينتـشر حوالى  14 ألف
عـسـكري أمـيـركي في أفـغانـسـتان
وهو رقم ال يزال ثـابتا مـنذ تشرين
الــثــاني/نــوفــمــبـر 2017 بــحــسب
الـــتـــقـــريـــر. وبـــاشـــرت الـــواليــات
اضي محادثات تحدة الصـيف ا ا
سـالم مع طـالـبـان تـسـعى لـضـمـان
عـدم عودة أفـغانـستـان لتـكون مرة
جــديـدة نــقـطــة انـطالق لــهـجــمـات
إرهـابيـة مـقابل انـسـحاب الـقوات

األجنبية منها.

ـفـتـش الـعـام جون فـائـدة. وكـتب ا
سـوبكـو "تقول بـعثـة الدعم الـثابت
إن تــقــيـــيم االســتـــقــرار في كل من
احملــافـظـات  لـيس لـه سـوى قـيـمـة
محدودة عـلى صعيـد عملـية اتخاذ
الــقـرار بــالـنــســبـة لــقـائــد+" قـوات
احلــــــلف األطــــــلـــــسـي اجلـــــنـــــرال
األميركي أوسـ ميلر من دون أن
تــعــرض أي إجـــراء بــديل. وأشــار
آخر تقييم لسيطرة سلطات كابول
عـــلـى الــــبالد صــــدر في تــــشــــرين
األول/أكــتــوبـــر إلى أن احلــكــومــة
األفـــغــانـــيـــة تــخـــســر تـــدريــجـــيــا

l  …b¹bł  UŁœU×  W uł sŽ sKFð ÊU³ UÞ
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صـفـوف اجلـيش األفغـاني بـنـسـبة
%31 بـــــــ مــــــــطـــــــلـع كـــــــانـــــــون
األول/ديــــــســـــمـــــبــــــر ونـــــهـــــايـــــة
قارنة مع الفترة شباط/فبراير بـا
اضي بحسب ما ذاتها من العام ا
جــاء في الـتــقــريـر مــشــيـرا إلى أن
"هـذه التـوجهات مـلفـتة عـلى ضوء
تــراجـع الــعـــنف خالل الـــســنــوات
ـاضــيـة اثــنــاء الـشــتـاء".وأوضح ا
الـتـقـريـر أنه لم يـعد يـقـيم سـيـطرة
سلطـات كابول على أفـغانستان إذ
قررت البعثة األطلسية التخلي عن
ـؤشـر الـذي لـم تـعـد تـرى له هــذا ا

اي خليل زاد في كبول وفد األميركي اخلاص إلى أفغانستان ز b∫ ا u
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وتــتــرافـق مــســيــراتــهم مع
أعـمـال عــنف وتـخـريب. من
جــهــتــهــا تــأمل الــنــقــابــات
تـظاهرين العـالقـة ما بـ ا
ـــتـــطـــرفـــ والـــســـتـــرات ا
الــــــصــــــفـــــــراء في إبــــــراز
ناسبة حضورها فتـنظم 
عـيـد العـمـال جتـمـعـات قبل
الظهر وتـسيّر موكـبا كبيرا
يـنـطـلق في الـسـاعـة 12,30
ت غ من حي مــونــبــارنـاس
متـوجـها إلى سـاحة "بالس

ديتالي".
WÝUO « dOOGð

وقـــــــال األمــــــــ الـــــــعـــــــام
للكونـفدرالية العـامة للعمل
(ســـيـه جـــيه تــــيه) إحـــدى
أكـبر الـنـقـابـات الفـرنـسـية
فـيلـيب مـارتـيـنـيه "يجب أن
يـكـون األول من أيـار/مـايـو
جتمع كل الذين يـتظاهرون
مـــنــذ أشـــهــر وأشـــهــر (...)
ليـقـولوا أنه يـنبـغي تـغيـير

السياسة االجتماعية".
وكب أمـام مـقهى وسيـمـر ا
"ال روتـــــونــــد" الـــــذي بــــات
"رمــزا" لـــلــســلــطــة بــعــدمــا
ــــانــــويل احــــتــــفـل فــــيه إ
مــــاكـــرون بــــانـــتـــقــــاله إلى
الـــــدورة الــــــثــــــانـــــيــــــة من
االنـتخـابـات الـرئاسـيـة عام

.2017
ــــقــــهى وأقــــر اصــــحــــاب ا
الــثالثــاء بـبــعض الــتــوتـر
مـبــدين مـخــاوف من تـكـرار
ــقـهى "فــوكـيـتس" مـا حل 
الـــذي تــــعــــرض لــــلــــنــــهب
واحلــــــــرق عــــــــلـى جــــــــادة
الــــشـــانــــزيـــلـــيــــزيه في 16
آذار/مـارس خالل تـظـاهـرة
لـلـمـحـتـجـ من "الـسـتـرات
الـصـفـراء". وأوضح سـيرج
تـــافـــانــيـل الــذي ســـيـــغــلق
مـطــعـمه عــلى غـرار جــمـيع
ـتـاجـر واحملالت الـواقـعة ا
على طـول مـسار الـتظـاهرة
بــــطـــلـب من الـــشــــرطـــة "ال
ـواكب الـنـقـابـيـة نـخـشى ا
بـل الـــســـتـــرات الـــصـــفــراء

ومتظاهري بالك بلوك".
وسيـتم تسـيير 190 دراجة
نــــــــاريــــــــة فـي مــــــــحـــــــــيط
التظاهـرات للسـماح لقوات
األمن بالتنقل بشكل سريع
كـــمـــا ســـيـــتـم اســـتـــخـــدام
طــائـرات مــسـيــرة لـضــمـان
أمن الـتظـاهـرة بـحـسب ما

أوضح وزير الداخلية.
من جــــــهـــــة أخــــــرى قـــــال
كــاســتــانــيــر إن "عــمــلــيـات
تـــدقـــيـق أمــنـي مـــســـبـــقــة"
و"تـــوقــيـــفــات" جـــرت مــنــذ
صــبــاح الــثالثــاء بــدون أن
يحدد عـددها مكـتفيـا بذكر
تـــوقــــيف رجل فـي بـــاريس
مـعه "حـقـيـبـة حتـتوي عـلى


