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اجلنود األمـريكيـ بإحدى الـقواعد
ـنطقة اجلفر). وأشارت العسكرية 
الـصحـيـفة إلـى أن (احملكـمـة وجهت
ـؤامـرة لــلـمــشـتـبه بــهـمــا تـهـمــتي ا
بــقـصــد الــقــيــام بـأعــمــال إرهــابــيـة
والـترويج ألفـكـار جمـاعـة إرهابـية).
ويـسـتـهــدف مـقـاتـلـو تـنـظـيم داعش
وجـماعـات مـتشـددة مـتشـددة أخرى
ــمـلــكـة مــنـذ وقـت طـويل ويــقـضي ا
تـشددين عقـوبات السجن عشرات ا
ـدد طـويـلـة في األردن حـالـيـا.ويُـعد
ــلك عـبـد الـله من الـعـاهل األردني ا
نطقة الذين حذروا من أبرز زعماء ا
ـتـشـددة.وخالل خـطــر اجلـمـاعــات ا
ـاضـيـة هـزت الـســنـوات الـقـلـيــلـة ا
مـلكـة التي تـفادت بعض األحـداث ا
إلى حد بعيد االنتفاضات واحلروب

ا إجراءات عبور احلدود العادية 
يـجـعل عــمـلـهم أكـثـر صـعـوبـة.ورغم
ـــلــحق انــتـــهــاء الـــعــمل أيـــضــا بــا
نـطقة الـغمر الـواقعة إلى اخلاص 
اجلنوب فقـد قالت وزارة اخلارجية
اإلســــرائـــيـــلـــيـــة ”حـــكـــومـــة األردن
سـتـسمح لـلـمـزارعـ اإلسرائـيـلـي
بحصاد محاصيلهم التي زُرعت قبل
ـلــحق.“واألردن انــتــهــاء الــعــمل بــا
واحـــد من دولــتــ عــربــيــتــ فــقط
أبــرمــتــا اتـفــاق سالم مـع إسـرائــيل
وربـط الـــبـــلـــدين تـــاريـخ طـــويل من
الـعالقـات األمنـيـة الـوثيـقـة. غـير أن
ــعـاهــدة ال حتـظـى بـالــقـبــول عـلى ا
ـسـتـوى الـشـعـبي في األردن حـيث ا
يـنتـشر الـتأيـيد لـلفـلسـطيـنيـ على
نــــطــــاق واسع. وقــــال أوري أريــــيل
وزير الزراعـة اإلسرائيـلي إن انتهاء
الــعــمل بــاالتـفــاق اخلــاص بـاألرض
جــاء في وقت بــلـغت فــيه الــعالقـات
اإلسرائيـلية األردنـية نقـطة متـدنية.
وقال لرويترز ”لسنا في شهر عسل.

ستمر.“ بل في فترة من الشجار ا
وفـي أحــدث مــثــال عـــلى ذلك شــعــر
األردن بـالـصـدمة بـفـعل تـصـريـحات
لــرئــيس وزراء إســرائــيل بــنــيــامـ
نـتـنـيـاهـو وعـد فـيـهـا خالل الـدعـاية
االنـتخـابيـة في انـتخـابات سـبـتمـبر

اضي بضم غور األردن. أيلول ا
ـاضـية وخالل الـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا
تأثرت الـعالقات الدبلـوماسيـة سلبا
أيـضــا بـجـمـود عـمــلـيـة الـسالم بـ
إسـرائيل والـفـلسـطـينـيـ وخالفات

تتعلق باحلرم القدسي.
وقـال أريـيل إنه كـان عـلى احلـكـومـة
أن تـتـحــرك في وقت سـابق حملـاولـة
إقناع األردن بتمديـد العمل باالتفاق
والسماح للمزارع بزراعة األرض.

ـسـؤول ”أعـلن الـيوم ـان وا الـبـر
ـلحـقـ اخلـاص انـتـهاء الـعـمل بـا
ــنـطــقــتـي الــغـمــر والــبــاقــورة في
اتــفـاقــيـة الــسالم وفـرض ســيـادتــنـا
الكـاملة عـلى كل شبـر منـهما.“ويعد
إنــهـاء الــعـمل بـهــذا االتـفــاق ضـربـة
قـويـة لـلـمـزارعـ اإلسـرائـيـلـيـ في
.وقـال إيـلي أرازي ـنـطـقـتـ هـاتـ ا
ـــزرعــة ( 74عـــامـــا) الــذي تـــتــولى ا
اجلـمـاعـيــة الـتي يـنـتـمي لـهـا زراعـة
إحــدى قـــطـــعــتي األرض واســـمـــهــا
بـالــعــبــريـة نــهــارايــيم وبــالـعــربــيـة
الباقورة ”كان األمر أشبه بـلكمة في

الوجه.“
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ونـهـارايــيم كـلــمـة عــبـريــة مـعــنـاهـا
ـنــطـقــة عـنـد ”نـهـران “وتــقع هـذه ا
مـــلــتــقى نـــهــري الــيــرمــوك واألردن.
ويــقــول إسـرائــيـلــيــون إن هـنــاك مـا
يــثـبـت حــقــوق مــلـكــيــة خــاصــة في
نطـقة ترجع إلى عـشرينـيات القرن ا
ـنطقة جزءا العشرين حـينما كانت ا
مـن فــــلـــــســــطـــــ حتت االنـــــتــــداب
الـبريـطـاني. وقـال أرازي إن مـزرعته
اجلـمـاعـيـة أو الـكـيـبـوتـز واسـمـهـا
اشــدوت يـــعــقـــوب مـــيــوهـــاد تــزرع
ـنطـقة مـنذ 70 عاما محـاصيل في ا
ــــوز مـن بــــيـــــنــــهــــا الـــــزيــــتــــون وا
واألفــوكـــادو.وفي مــعــاهــدة الــسالم
تـــأكــدت الـــســـيـــادة األردنـــيــة عـــلى
نطقـة بينمـا احتفظ اإلسرائـيليون ا
ـلـكـيـة اخلـاصـة لألرض والـبـنـود بـا
اخلـــاصـــة الـــتـي تـــســـمح بـــحـــريـــة
التنقل.وقـال مسؤولون إسـرائيليون
وأردنــــيـــــون إن األردن ســــيـــــواصل
احتـرام حـقوق مـلكـيـة اإلسرائـيلـي
في الباقورة. لكن في ظل عدم وجود
البنود اخلاصة سيكون عليهم إتمام
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ـتــشـددين الـتي األهــلـيـة وأنـشــطـة ا
جتـــتــاح الــشــرق األوسـط مــنــذ عــام
ــاضي 2011. وقــال األردن الـــعــام ا
إنه أحـبـط مـخـطـطـا لــتـنـظـيم داعش
اشـتـمل عـلى لـشن سلـسـلـة هـجـمات
على منـشآت أمنيـة ومراكز لـلتسوق
وشـخصـيات ديـنـية مـعـتدلـة. وألقت

شتبه بهم. ملكة القبض على ا ا
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وكــان طـعم احلــصـاد مــرا في أفـواه
ـزارع اإلسـرائـيـلـيـ على بـعض ا
احلـــــدود مع األردن. فـــــيــــوم األحــــد
ـاضي  إنـتـهي رسـمـيـا أجل اتـفاق ا
بــــدأ ســــريـــانـه قـــبل 25 عــامـــا بــ
ــزارعــ الـــبــلــدين وأتــاح لــهــؤالء ا

زراعة األرض. 
ــقــتــضى هــذا االتــفــاق الــذي كـان
برمة ب جزءا من معاهدة السالم ا
األردن وإســــــرائـــــيل عـــــام 1994 
االعــتـراف بـأن قــطـعــتـ من األرض
عــلى احلـدود تــخـضــعـان لــلـســيـادة
األردنــــيــــة وســـمـح اتــــفــــاق خـــاص
لــلـمــزارعـ اإلســرائـيــلـيــ بـزراعـة
األرض ولـــلــزائـــرين بـــالــتـــجــول في
نطقة.إال حديقة جزيـرة السالم في ا
أن األردن أعــــــــــــلـن فـي 2018 أنه ال
يريـد مواصـلـة العـمل بهـذا التـرتيب
وذلك فـيمـا اعـتـبر عـلى نـطاق واسع
عالمــــة عــــلى تــــوتــــر مــــتـــزايــــد في
الــعالقــات الــدبــلــومــاســيــة. وأعــلن
ـــلك عــــبـــد الـــله الـــعـــاهل األردنـي ا
الــثـاني رســمـيـا يــوم األحـد انــتـهـاء
الـعـمـل بـهـذا االتـفـاق الـذي يـعـتـبـره
كثير من األردنـي مهيـنا وسببا في
اسـتــمـرار ”االحـتالل “اإلسـرائــيـلي
لك في كلمة له ألرض أردنية. وقال ا
فـي افــتـــتـــاح دورة جـــديــدة جملـــلس
األمـــة وسـط تـــرحـــيب من أعـــضـــاء
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{ مـــــــــدريـــــــــد أ( ف ب) - قــــــــام
االنفـصالـيون الكـاتالـونيون امس
بـــإغالق طـــريـق ســـريع رئـــيـــسي
يـربط بـ إسـبـانـيـا وفـرنـسـا في
مــحـاولـة جلـذب االنــتـبـاه الـدولي
إلـى قــــــــضــــــــيــــــــة اســــــــتـــــــــقالل
كــاتـالــونـيــا.وقـالـت هـيــئـة الــنـقل
ــــئـــات من الــــكـــاتـــالــــونـــيـــة إن ا
النـشطـاء أغلقـوا الطـريق السريع
"آي بي 7 في غــــيـــــرونــــا بــــعــــد
ســـاعـــات من تـــفـــريق الـــشـــرطـــة
الـفرنـسيـة والكـتالـونيـة مجـموعة
أخــرى أغـلــقت الــطــريق الــسـريع
نــفـسه عــنـد نــقـطــة حـدوديــة بـ

فـرنـســا وإسـبـانـيــا ألكـثـر من 24
ساعة.وقـالت متحـدثة باسم إدارة
األمن في مـــنــطـــقــة الــبـــيــريـــنــيه
الفرنـسية الـشرقيـة انه  اعتقال
 16مواطـنا اسبانـيا خالل عـملية
فـــتـح الـــطـــريق الـــســـريع دون أن
يــصب أحـد بــأذى.واالثـنــ أغـلق
ـــئــات مـن االنــفـــصــالـــيــ هــذا ا
الـــطــريق الــســريـع الــذي يــشــهــد
حــركـة ســيـر كــبـيــرة بـ فــرنـسـا
وإسـبـانـيـا وذلك احـتـجـاجـا على
ـاضي احلــكم الـصــادر الــشــهــر ا
بــــــســـــجـن تــــــســـــعــــــة مـن قـــــادة
االنفصـالي لـفترات طـويلة.وقال
مـــــســـــؤولـــــون مـــــحـــــلـــــيــــون إن
تظـاهرين أغلقـوا أيضا الطريق ا
السريع "آي بي 8 الذي يربط ب
إسـبـانـيـا وفـرنــسـا الـثالثـاء عـنـد
نقطة حدودية في إيرون في إقليم
الــبـاسـك شـمــال إســبــانــيـا وهي
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الـشــيـوخ مـخــولـة وفق الــدسـتـور
تولي الـرئاسـة بعـد نائب الـرئيس
ورئــــيـــسـي مـــجــــلـس الـــشــــيـــوخ
ومـجـلس الـنـواب فـي الـكـونـغرس
الــذين اســـتــقـــالــوا جـــمــيـــعــا مع
ـــــقــــــابل دان مـــــورالــــــيس.وفـي ا
مـــورالــيـس الــثالثـــاء مــا أســـمــاه
"االنـقالب األكـثـر خبـثـا وعـدوانـية
فـي الـــتـــاريخ" بـــعـــد إعالن آنـــيـــز
نــــفــــســــهــــا رئــــيــــســــة مــــؤقــــتـــة
لــلـبالد.ووصـف آنـيـز في تــغـريـدة
كسيك على تويـتر من منفـاه في ا

ـاضي بلغ تشـرين االول/أكتـوبر ا
 7 قتلى.
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و دعــــا الـــرئــــيس الــــفــــنـــزويــــلي
نيكوالس مادورو الثالثاء اجليش
في بـــولــيـــفـــيــا إلـى إعــادة إيـــفــو
مورالـيس إلى السـلطـة وذلك بعد
وصــــول الـــرئــــيس الــــبــــولـــيــــفي
ـــكــســـيك الــتي ـــســتـــقــيل الى ا ا
وافــــقت عـــلـى مـــنــــحه الــــلـــجـــوء
السياسي.وأشـار مادورو احلليف
ـورالــيس الــذي اسـتــقـال الـقــوي 

بــأنـــهــا "عــضــو مــجــلس شــيــوخ
ـــــيـــــنـــــيـــــة مـــــحــــرضـــــة عـــــلى
االنقالب".وأضاف "أعـلنت نـفسها
(...) رئــيـسـة مـؤقــتـة دون نـصـاب
قـانوني يـحيط بـها مـجمـوعة من
ــتــواطـئــ وتــدعــمـهــا الــقـوات ا
ـســلـحـة والــشـرطـة الــتي تـقـمع ا
الـشــعب".من جـهــة أخـرى أعــلـنت
الــســلــطــات الــبـولــيــفــيــة أن عـدد
الـقــتـلى جــراء أعـمـال الــعـنف في
الـــشــــارع الـــتي تــــلت االعالن عن
نـتـائج االنتـخـابـات الرئـاسـية في

مـــنــطــقـــة ذات تــاريخ انـــفــصــالي
ـــــتـــــظـــــاهــــرون طـــــويل.وأوقـف ا
سـيــاراتـهم عـلى الـطـريق الـسـريع
ووقــفــوا بــجــانــبــهــا مــا تــســبب
بـــتـــشــكـل طــوابـــيـــر طـــويــلـــة من
الـسـيارات في حـ لـوح الـبعض
باالعالم الكاتالونـية أو الباسكية
كــمــا أظــهــرت مــشــاهــد عــرضــهــا
الـتـلــفـزيـون األسـبــاني.كـمـا أغـلق
ـئـات من االنفـصـاليـ الـشوارع ا
الـرئــيـسـيــة في بـرشـلــونـة.وتـأتي
تـظاهـرات إغالق الـطرق هـذه بـعد
االنتخـابات العـامة التي جرت في
إسـبانـيا األحـد وحقق فـيهـا حزب
تشدد تطرف ا "فوكس" اليميني ا
بوجه احلركة االنفـصالية مكاسب

كبيرة.
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الـى ذلك  أيــــــــدت احملــــــــكــــــــمـــــــة
الـدسـتـوريـة في بـوليـفـيـا الـثالثاء
تـعيـ جانـ آنيـز رئيـسة مـؤقتة
لـلـبـالد لـتـمـأل الـفـراغ في الــسـطـة
الـذي خـلفـه ايفـو مـورالـيس.وجاء
بـيـان عن احملـكـمــة لـيـدعم تـعـيـ
آنــيــز الـبــالــغـة 52 عــامـا بــعـد أن
فـشلـت جلـسة تـأكيـد تـعيـينـها في
الـكــونـغـرس في تــأمـ الــنـصـاب
الـقانـوني.واستـنـدت احملكـمة الى
إعالن دسـتوري صـادر عام 2001
يقضي بـأنه ال ينبغي تـعليق عمل
الـســلـطــة الـتـنــفـيـذيــة بـحـيث ان
الــتـــالي في الـــتــســـلــسل يـــتــولى
الــرئـاســة "بــحــكم الــواقع".وآنــيـز
الـنـائـبـة الـثـانـيـة لـرئـيس مـجـلس
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ويــأتي ذلـك غــداة إعالن الـــرئــيس
أشـرف غـني أنّ السـلـطات سـتـفرج
عن ثالثــة ســجـنــاء من كــبــار قـادة
حركة طالبان في صفقة تبادل على
مـا يــبـدو مع أسـتــاذين جـامــعـيـ
أجـنبـي حتـتجـزهمـا احلركـة منذ
2016 في بـــادرة قـــد تـــكـــون لـــهــا
انــعــكــاســات كـبــرى عــلى عــمــلــيـة

السالم.
وبـــ الـــســـجـــنـــاء الـــثالثـــة أنس
ـوقـوف منـذ الـعام 2014 حـقاني ا
وهـــو ابن مـــؤسس شـــبـــكـــة جالل
سؤولـة عن العديد الدين حقـاني ا
من الــهــجـــمــات عــلى كــابل وعــلى

قوات احللف األطلسي.
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والـســجـيــنـان اآلخـران الــلـذان من
ــفـتــرض إطالق ســراحــهــمـا هم ا
حاج ملي خـان الذي يعـتقد أنه عم
قـائــد حـركـة حــقـاني ســراج الـدين
حـقـاني وعبـد الـرشـيد الـذي يـقال
إنّه شــقـــيق مــحــمــد نــابي عــمــري
ـكـتب الـسيـاسيّ لـطـالـبان عـضـو ا

في قطر.
الى ذلـك قـــال الــــرئـــيـس اإليـــراني
حــــــــــسـن روحــــــــــانـي إن إيـــــــــران
سـتـسـتـعـيـد الـقـدرة عـلى الـوصول
إلى سوق السالح الدولي في وقت

{  كـابـول (أ ف ب) - قـتل سـبـعـة
أشـــــخــــاص عـــــلى األقـل وأصــــيب
عشرة بجروح بينهم أربعة أجانب
في انفـجار سـيارة مفـخخـة صباح
امـس األربــعـاء فـي كـابـل عـلـى مـا
أفاد متحدث بـاسم وزارة الداخلية

نصرت رحيمي.
وأوضح رحـيـمي أن االنـفـجار وقع
في الـسـاعة  (2,55 7,25ت غ) في
الــــقـــطـــاع "بي دي 15ء" بـــشـــمـــال
العاصمـة األفغانيـة على مقربة من

وزارة الداخلية.
وقــــال إن االعــــتــــداء الــــذي نــــفــــذ
بـواسطـة "حافـلـة صغـيرة مـفخـخة
ــتــفــجــرات اســتــهــدف ســيــارة بــا
ربـاعيـة الدفع تـابعـة لشـركة أمـنية

أجنبية هي غارداوورلد".
وتـابـع "قـتل سـبـعـة من مـواطـنـيـنا
وأصـيب عـشــرة أشـخـاص بــيـنـهم
أربـعـة أجـانب من الـشركـة األمـنـية

بجروح".
وكــان مـصـدر في وزارة الــداخـلـيـة
أفــاد في وقت ســابق أن الــهــجــوم
اسـتـهـدف مـوكب آلـيـات حـكـومـيـة

على طريق رئيسي.
ولـم تـــعـــلـن أي جـــهـــة فـي الـــوقت
احلاضـر مسـؤوليـتهـا عن االعتداء

الذي وقع في ساعة ذروة.

ــقـــبل إذا الـــتــزمت الحق الـــعـــام ا
بـاالتفـاق الـنووي الـذي أبـرمته في
ية وإن عام 2015 مع القـوى العـا
هــذا ســيــكــون جنــاحــا ســيــاســيـا
هــــائال. ومـع هــــذا بــــيــــنــــمــــا من
ـفـتـرض رفع حـظـر فـرضـته األ ا
ـتـحـدة عـلى األسـلـحـة إليـران في ا
تشرين األول 2020 أي بعد خمس
ســــنــــوات من ســــريــــان االتــــفــــاق
الـنــووي أصـبــحت هــنـاك شــكـوك
فــيــمــا إذا كـــان ذلك ســيــحــدث في
ضـــوء تــفـــكك االتـــفـــاق في اآلونــة

األخيرة.
ـتـحـدة من وانــسـحـبت الـواليـات ا
االتـفــاق في عـام 2018 قـائــلـة إنه
معيب وفرضت من جـديد عقوبات
تـصـيب صـادرات الـنـفـط اإليـرانـية
ــا دفع إيــران إلى الـرد بـالــشــلل 
بـتــجـاوز احلــدود الـتي يــفـرضــهـا
االتـــــــفــــــــاق عـــــــلـى قــــــــدرتـــــــهـــــــا
ـكن الــنـوويـة.وقـالت إيـران إنـهـا 
أن تــتـــراجع عـن اخلــطـــوات الــتي
اتخذتها إذا تراجعت واشنطن عن
الــــــــعــــــــقـــــــوبــــــــات وعــــــــادت إلى
االتـفــاق.ويـرى روحــاني إمـكــانـيـة
إلنقاذ االتفـاق على الرغم من تآكله
الــســـريع وقــال إن أحـــد الــعــوائــد
الـكـبـيـرة بالـنـسـبة إليـران سـتـكون

لــــكن إدارة الــــرئــــيس األمــــريــــكي
دونــالــد تــرامب حــذرت من أن رفع
احلــظـر عــلى األسـلــحــة سـيــسـمح
إليـران بـاحلصـول عـلى أسلـحـة قد
تـــشـــعل الـــصــراعـــات في الـــشــرق
األوسط حـيـث تـنـخـرط طـهـران في
حـــروب بــالــوكــالـــة مــنــذ عــشــرات

ـــفـــروض عـــلى إنـــهـــاء احلـــظـــر ا
األســـلـــحـــة الـــعـــام الـــقـــادم.وقـــال
روحــــاني حــــسب الــــتــــلـــفــــزيـــون
اإليـراني (باسـتـمرارنـا قي االتـفاق
سنـبـلغ هـدفـا سـياسـيـا وعـسـكـريا
وأمـــــنــــــيــــــا هـــــائـال (في 2020)..
سـيـكـون جنـاحـا سـيـاسـيـا هائال).

.لــكن مع تــصـدع االتــفـاق الــسـنــ
النووي فـإن احتمـاالت رفع احلظر
على األسلحة ضعفت على ما يبدو
ـــتـــحــدة حق وتـــمـــلك الـــواليــات ا
االعـتــراض عــلى أي قــرار يـتــخـذه
مــــــجــــــلـس األمن الــــــتــــــابـع لأل

تحدة. ا
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كـان يـامـكـان في زمن الالزمـان حـيث نـعـيش عـلى هـامش احلـيـاة بكل
كيان.

يـحـكى أن هـناك عـجـوزاً تـسكن كـوخـاً قـمة تـل قرب الـصـحـراء فتـبـعد
بينها وب األمـراء جبال وبحار وداء فكـانت تشكو مرض وبالء طرق

بابها ذات مساء شاب عانى ما عانى من ذئاب وأفاع وخفية حرباء.
اء والكهرباء  نع عنها حق ا سألها راحة بال من مسؤول 

فأكرمته قطعة خبز وأشارت بأنها بكماء.
فالم حظه العاثر بكل عناء.

وقال :-
ـا تكون الـسعـادة من حلفـائك كانت تـتطلب تـلك الثورات من يدري ر
ـديـنـة الـتي تـنـدد بـاحلـريـة ومـطـالـبـاتـهـا بـحـقـوق أجدر داخل أسـوار ا
بالـدولـة تـوفـيرهـا دون ان تـدفع بـالـشـباب الـثـائـر لـلتـظـاهـر ان تـسكن

بجوارك لعلها تسعد
ألـيس من حـق تلـك األصابـع البـنـفـسـجـيـة ان تـتـمـتع بـخـيرات بـالدها
ن أوليس من حقها ان تنعم بحقوقها قبل ان تتحول  الى فرص تمنح 
ــسـتــوى ومن يــرتـدي ثــوب الـفــقـر يــحـمل ابــاؤهم مــنـاصب رفــيــعـة ا

واحلرمان عليه ان يطرزه بخيوط السكوت.
ـقاعد نال ـوت عشرات ا كانت تلك الـثورات حتمل حتت أجـنحة ملك ا
الشـهادة إبن إمـرأة راح عمـرها عـلى مدى سـتة عـشر عامـا وهي تلف
عوذات لتحميه من إنفجار أو مفخخة ولدها بوشاح قرأت عليه مئات ا
أو إطالق نـار حـيث إنــتـشـر في حــقـبـة حــكـمـهم الــرصـاص اجملـهـول

عسول سؤول كالبهلول ال يدري عن شعبه ا وا
بلول. هبول ا أل الكروش كا غاطسا 

هناك ثورة سيسجلها التأريخ
كـرسـائل اجلـنـود قـبـل أن يـغـادروا احلـيـاة تـروي ألـف حـكـايـة حـكـايـة
الوجع حينما أصيبوا وحكايـة الشوق ألم أحضانها تستصرخ وشوق

حبيبة لرفع الغبار من على رداء العساكر في حلظة عناق.
ـشاعـر مـنهم من اليـ ا ثـورة كـالرسـائل تـقرأ بـألف طـريقـة وشـجو 
يـردد كـلـمـاتـها ودمـوعه تـذرف حـزنـا ومـنـهم من تـعـزف أصابـعه  حلن
شـوق مـرجتفـة ال تـقوى عـلى حـمل وريقـة كـتبـت من على مـسـافات من

دافع ورائحة النيران أصوات ا
ونحمل نحن قضية ذكراهم كمريض على سرير اإلنعاش.

سؤول بكسر اجلدران واحلواجز  كن رجال أيها ا
وإهدي كرسيك جليل اليوم.

وت فـيك راح يغـدر بسـاعات اجملـد ويأخـذ ما كفـاك يـابالدي  فحـتى ا
وت أكبر من أن ينـتظر مشيخهم يليق به من شباب أشوقك لـهم أيها ا

أن يحل ..?
ـنـــــعـهـم من الـوالدة بـبــــالد تـتـغــذى تـربـتـهـا عـلى  وأصـغـر من أن 

الدماء ..? 
ثـمـة موت أسـرع من خـرير مـاء بـســــــقف بـيت فـقيـر في لـيلـة مـاطرة
وثمـة موت أبـطأ من عــــــــقارب السـاعة حـينمـا ينـتظر الـعشـاق موعداً
ما فمـا ب هذا وذاك ضـاعت أحالم شباب وهــــــم ينتـــظرون فرصة
ليثـبتوا رسـائلهم في حـــــــيـاة مازالت ال تريـد رؤياهم برغم الـعصيان
ـطـالـبـهم والـثـورات الـسـلـمـيـة شـبـاب ســلـمـيـون ثـوريـون يـــــــنـادون 
والـســلـطــات الـقــمـعــــــيـة تـــــنـتــهـز حلــظــات الـغــدر لـتــعـلن جــبـروتــهـا
وطغـيـانـــــــهـا سـاحـة الـتـحـريـر ذاتـهـا بـدأت تـنـتفــــــض صـامتـة وهي
تعتنق جثث شبابها فالغدر لـيس من شيم أرضها أوكأنها تعتذر لعمر

صباهم.
أرض يــــــــحـكـمـهـا طــــــــــغـاة قــــــــــــــادرون عـلى أن يــبـتـلــــــــــعـوا
ا تمــــــتاز به مالبـــــــسهم الرسمية من جيــــــوب فـــــــهي وطـــناً  
أهـــــم مـــــن ربــــــــــــطـة الــعــــــــــنق وتــلك األزرار اإلحــتــــــــيــاطــيـة

األخــــــرى.
قرر ذلك الشاب أن يقضي ماتبقى من عـمره بكوخ يجاور تلك العجوز
ـعـاق من احلــــــياة هـنـا في قـمــــــة جبل لم يـنـته من رسم مـسـتـقبـله ا
حـتى داهـم الـبــاب كـلـب مـصــروع وراح يـدمــر كل مــا في ذلك الــكـوخ

البائس.
فــزع الـشاب لفـرط ضـــحـكات عجـــــوز ال يحــــــمل فاها
نــابــًا وال أضــراســاً عــجــــــوز فـي قـــــــمــة الــعــجـز ال
حــــــيــاة فـيــهـا أوكــأنـــــهــا تـصــور لك حــيـاتك في

بالدي .
ـوت نيـابة تغـادرهـا وكأنك لم تـكن فنـحن نـعيش ا

عن احلياة.
ياخلدعة الوطن.
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استـقبل العـالم ضخامـةَ األرقام التي تـداولها االعالم عن الـــــــشهداء
ــظــاهــرات الــــــــشـعــبــيــة الــعــراقــيـة واجلــرحى الــذين ســقــطــوا في ا
الـتـشـريـنـيـة بـاسـتـنـكـار شـديد وحتـرّكت الـدول من شـرق االرض الى
غربها من اليابان الى ماوراء البحار  تنــــــاشد احلكــــــومة العراقية
ـتـظـاهـرين ــفـرطـة في مـواجـهــة ا نـبـذ الـعـنـف واســـــــتـخـدام الـقــوة ا

السلمي .
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ولـقـد لــفت نـظــري أنّ األرقـام الـتي جــاءت عـلى لــسـان الـنــائب عـدنـان
الزرفي  –في هذا اخلـصوص  –وهو يـتـحدث الى احـدى الفـضائـيات

العراقية عن عدد الشهداء أنها قفزّت الى الضعف حيث قال :
جــاء في كـتــاب لالمــانــة الـعــامــة جملــلس الـوزراء أنــهم بــلــغـوا (600)

شهيد..!
والسؤال األن :

ـواجهة الـقاسيـة للمتـظاهرين هل انّ اخفـاء احلقائق واالسـتمرار في ا
سيؤدي الى رجوعهم الى البيوت وانهاء احتجاجاتهم ?

انهم لن يرجعوا الى بيوتهم مالم تتحقق مطالبُهم .
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـي ـحـاسـبـة مـجـتـرحي الـقـتل بـحق ا ـطـالـبة  انّ ا

مستمرة لكن دون جدوى  –لالسف الشديد –
ـا يصعّـد من منسـوب السـخط اجلماهـرير والغـضب العارم – وهذا 

كما هو معلوم –
رجـعية الـدينـية العـليا كـررّت مطالـبتـها بتـلك احملاسبـة ولم تسمع ان ا

حتى اآلن االّ الوعود ..!!
ـهـمـة كـلـما طـالت انّ الـتـحـقـيـقات اجلـنـائـيـة تـفـقـد الـكـثـيـر من األدلـة ا

رتكبة وب التحقيقات ..! سافة ب اجلرائم ا ا
ويقيناً :

رجـعيـة الديـنيـة العلـيا الـشريـفة في الـنجف األشرف  وال لن تـنسى ا
اجلماهيـر العراقية الغـاضبة الدماء الـزكية التي أُريقت  –وبدم بارد –
حـتـى اذا طال الـوقـت واسـتمـر الـتـسـويف فـي اظـهار نـتـائـج التـحـقـيق

طلوب . ا
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سارعة الى إظـهار نــــــتائج لقد كـان على احلكومـة ا
الـــتــحــقــيـق اطــفــاءً لــنـــيــران الــغــضـب الــشــعــبي
ــــــــسـتــعـر بـدالً مـن االسـتـمــرار في الـتــأخـيـر ا
والـتـسـويف  ولـكـنـها  –كـمـا يـبدو  –ال تُـحسن

القراءة لنبض الشارع وقراءاته ..!
شكلة الكبرى . وهنا تمكن ا

األحـد إن الوضع في بـوليـفيـا "قد
يـــؤدي إلى حـــرب أهــلـــيـــة".وقــال
مـــــادورو فـي اجـــــتـــــمـــــاع لـــــدعم
مــورالــيس فـي كــراكــاس "أتــوجه
الى القـيادة العـسكـرية العـليا في
ـا بـولـيـفـيـا: كـونـوا عـلى درايـة 
تـفــعـلـونه".وتـابع "قـائـدكم األعـلى
مـن خالل الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري
وتـصــويت الــشـعب يــدعى إيــفـو
ــا وعـلــيــكم إعـادته مـورالــيس آ
إلى السـلطـة".وأضاف "ال تـقمـعوا
الـنـاس. ال تقـتـلـوا الـناس".وواجه
الزعيم اليساري الفنزويلي موجة
اضطرابـات شعبـية في بالده منذ
عـام 2014 خــلـفت أكــثـر من 200
قـــتـــيل وسط أزمـــة اقـــتــصـــاديــة
اليـــ عـــلى خــانـــقـــة أجـــبـــرت ا
الــفــرار.وقــال مــادورو إنه حتــدث
مع مــــورالــــيـس عـــبــــر الــــهــــاتف
الـثالثـاء بـعـد وصـول األخـيـر إلى

كسيك. ا
وأضاف "اتـصلت به عـبر الـهاتف
ــا اســـتـــطــعت ذلـك. قــال لي: حـــا
+مـــــادورو انــــقـل حتــــيـــــاتي الى
الشـعب الفنـزويلي وأبلـغهم بأني
قــوي وأني سـاعـود الى بـولـيـفـيـا
الي مـنا+ لـقد وسـيكـون هنـاك ا
كـان في حـالة جـيـدة".لـكن مادورو
قـــال إن مــــورالـــيس أُجـــبـــر عـــلى
سـدس مـصوب الى االسـتقـالـة "
وت" بـعد أن رأسه وهو مـهدد بـا
سحبت قوات األمن دعمها له بعد
أســــابـــــيع من االحـــــتــــجــــاجــــات

ناهضة للحكومة. ا
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ـتشددين الثنـ يشتـبه بأنهـما من ا
لــــشن هــــجــــمـــات إرهــــابــــيـــة عــــلى
دبلوماسيـ أمريكي وإسـرائيلي
وكــذلـك قــوات أمـريــكــيــة فـي قــاعـدة
عسكرية بـجنوب البالد.وأضافت أن
شـتبه بـهمـا خطـطا لـلهـجوم على (ا
أهـدافــهــمـا بــاألســلــحـة الــنــاريـة أو
الـــطـــعـن أو الـــدهس بــــاســـتـــخـــدام
ســيــارات وأنــهــمــا ســيــمــثـالن أمـام

محكمة أمن الدولة).
ÂeŽ bIŽ

ــتـهـمـان وقــالت الـصــحـيـفــة (عـقـد ا
الــعــزم في إحــدى جــلـســاتــهم خالل
ـاضي عـلى تـنـفـيـذ عـمـلـيات الـعـام ا
عــسـكـريــة تـسـتــهـدف الـعــامـلـ في
السـفارتـ األمريـكيـة واإلسرائـيلـية
في األردن بـاإلضـافـة إلى اسـتـهـداف
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قتل أربعة فـلسطيـني صباح امس
األربــعــاء في غـــارات إســرائــيـــلــيــة
جـديدة عـلى قـطـاع غـزة بـعد إطالق
دفــعـة جــديـدة مـن الـصــواريخ عـلى
اسرائيل كما أعـلنت وزارة الصحة
التـابعـة حلـماس في الـقطـاع.وقالت
الـوزارة في بـيـان مـقـتضـب "وصول
3 شهـداء الى مجمع الـشفـاء الطبي
وشهيد الـى مستشـفى القدس جراء
الـتــصـعـيـد االسـرائــيـلي شـرق غـزة
قبل قلـيل" وبذلك يرتـفع عدد شهداء
الفلسـطينيـ الذين سقطـوا نتيجة

الغارات الى 23 شخصاً.
وقالت صحيفة الرأي األردنية امس
الـــثـالثـــاء إن اخملــــابــــرات بـــاألردن
أحـبطـت في اآلونة األخـيـرة خـطـطا

»b²Ž»¡∫ طائرات اسرائيلية تعتدي على اهالي غزة


