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{ نــــــيــــــويــــــورك (أ ف ب) - واجه
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
الـسـبـت هـتـافــات مـنـاهــضـة له من
اجلـمــهــور خالل حــضـوره مــبـاراة
لـــفـــنــون الـــقـــتــال اخملـــتـــلـــطــة في
نـــيــويــورك بــعــد ســـتــة ايــام عــلى
ــاثل في مـلـعب في إحـدى مـوقف 
مـــبــاريــات دوري الــبـــيــســبــول في
واشـــنــــطن. وجـــلس تــــرامب عـــلى
مـقربـة من حـلـبة الـنـزال حيث وجّه
الالعـبــون ركالت ولـكــمـات قــاسـيـة
عــلى أوجه وأجــســاد خــصــومــهم
ليـسيل الـدم في مشـهد روتـيني في

قاعة "ماديسون سكوير غاردن" .
ÊU−N²Ý«  U×O

وشـوهـد تـرامب يـصـفق. كـمـا وقف
مـرة واحـدة لـيـحـظى بـرؤيـة أفـضل
فـــــيــــمـــــا كــــان  20 ألـف مــــشـــــجع
يـصــيـحــون في حـمــاس في أجـواء

ملتهبة.
وذكـر صــحــافي من وكــالــة فـرانس
بـرس أن دخـول تـرامب إلى الـقـاعـة
قبـيل السـاعة  03,00) 22,00ت غ
األحـد) أثــار صـيـحــات اسـتــهـجـان

طغت على التصفيق والتشجيع.
لـكنّ مـشــجـعـ من أنــصـار تـرامب
حــيّـوه بـحـرارة. كـمـا لم يـكن هـنـاك
تكرار صاخب لصـيحات "احبسوه"
الـتي اســتـقــبـلــته عـنــد ظـهـوره في
مـبـاراة البـيـسبـول نـهايـة األسـبوع

اضي. ا
وقالت آنـا توريس ( 50عامـا) التي
أطـلـقت صــيـحـات اسـتــهـجـان ضـد
تـرامب مع صـديـقهـا لـفـرانس برس
ـتـعـة أكـبـر لـو لم "كـنـا سـنـحـظـى 

يكن هنا".
شاهدين قابل أعرب بـعض ا في ا
عن سـرورهم لـرؤيـة الـرئـيس الذي
يـخــوض مـعــركـة في واشــنـطن مع

قراطي لعزله. محاولة الد
وقــال نـيــكـو فــيـرانــتي الــبـالغ (30
عــــــامــــــا) إن "إطالق صــــــيــــــحـــــات
االسـتـهـجـان أمـر غـيـر مـحـتـرم ألنه
رئـيـسنـا" مـضـيـفـا أنه لـم يتـفـاجئ
حلضور الرئيس. واضاف فيرانتي
أنّ ترامب "من نـيويـورك وهو يحب

هذا النوع من النشاطات".
وأدى حــضــور رئــيـس الــدولــة إلى
مــديــنــته نــيــويــورك إلـى تــظــاهـرة

ضمت بضع عشرات من األشخاص
أمــام الـــصـــالــة الـــشـــهـــيــرة. ورفع
ـتــظـاهــرون الفـتـات كــتب عـلــيـهـا ا
"تــــــرامـب/بــــــنس اخــــــرجــــــا اآلن!"
ـــتـــبـــارين و"احـــبـــســـوه". وأحـــد ا
الــسـبت جـورج مـاسـفـيـدال هـو من

أنصار الرئيس ترامب.
بـاراة ب كـيفن لي وتابع تـرامب ا
وغـــريــغــور غـــيــلــيـــبــسي ثم وقف
لــثالثــ ثــانـيــة تـقــريــبـا لــيــصـفق

للمتباري غيليبسي.
ـشــاهـدين هـتـافـات "يـو اس وردد ا
ايه" حـ انـتـصر مـتـبـاري أمـيركي

على آخر من بلغاريا.
ــدرجـات انـدلـعت شـجـارات وفي ا
مــتـفــرقــة جنـمـت عن إفــراط بـعض
احلــضـــور في تــنـــاول مــشــروبــات
كــحـولــيـة واوقف األمن شــخـصـ

على األقل من قسم واحد.
فـي األسـفل دارت فــتــيـات يــرتـدين
سراويل قصيـرة حول قفص النزال
وهن يـرفعـن الفتـات فـوق رؤوسهن

تعرض رقم جولة النزال التالية.
جلس ترامب ( 73عاما) في الصف
الـــثـــالـث مع ابـــنـــيه دونـــالـــد االبن
وإيــــريـك وعــــدد من قــــادة احلــــزب

اجلمهوري.
ـتـفـرجـة الـيـا ديـبـنـر الـتي وقـالت ا
جاءت من والية بنسلفانيا حلضور
الــلــقــاء "لــقــد هـتــفت لـه". وتـابــعت
ا ال اتفق مع سياساته لكنه من "ر
الـلـطــيف أن يـخـتــار اجلـلـوس بـ
الناس ح يكـون بوسعه اجللوس

على منصة" يحميها زجاج.
‰U²I « ÊuM

ــــعــــروف عن تــــرامب ولــــعه ومن ا
بـــفـــنـــون الـــقـــتـــال اخملـــتـــلـــطــة إذ
اسـتـضــاف نـشـاطـات لــهـا في أحـد
عروف أنه صديق فنادقه. كما من ا
مـقــرب لـرئــيـســته دانــا وايت الـتي

تعلن دعمها علنا له.
ـــتـــوقـع أن يـــقـــضي تـــرامب ومن ا
لـيـلـته في "بـرج تـرامب" فـي اجلادة
اخلــامــســة قــبل أن يــغــادر صــبـاح

األحد.
وتـــأتي زيــــارته بـــعــــد يـــومـــ من
إعـالنه اخلـمــيس أنه ســيــجـعل من
مــجــمــعـه الــفــنــدقي في مــارا الغــو
بـواليـة فـلـوريـدا مـقـرا إلقـامـتـه بدال

{ دبـي (أ ف ب) - مــــــــنــــــــذ بــــــــدء
إنـتـاجـهـا الـنـفـطي في الـعام 1938
عـنـدمـا  اكـتـشـاف الـذهب األسود
بـكـمـيـات جتـاريـة من "بـئـر اخلـير"
حــقــقت شـــركــة الــنــفـط الــعــمالقــة
(أرامــكـــو) ثــروات تــفـــوق اخلــيــال

للمملكة الصحراوية.
ـت الــشــركــة مــنــذ تــأســيــســهـا و
لتـصبح أكـبر شـركة طـاقة وأكـثرها
ربـحيـة في الـعالم حـيث أنـها تـوفر
يا ئة من إمدادات النفط عا  10 با
ــمــلــكــة احملــافــظــة وتــعــود عــلى ا

بترليونات الدوالرات.
وقــد أكّــدت أرامــكـو األحــد نــيــتــهـا
إدراج جزء من أسهمـها في السوق
احملليـة بعد وقت قـصير من إعالن
ــالـيـة الــسـعـوديـة هـيــئـة الـسـوق ا

وافقة على تداول األسهم. ا
 …dOBš  UL−¼

إال أنـــهــــا تــــعـــرّضـت في األشــــهـــر
األخـيــرة لـســلـسـلــة من الـهــجـمـات
اخلطيـرة التي استـهدفت منـشآتها
الـــنــفـــطـــيــة كـــان آخـــرهــا هـــجــوم
بــطــائــرات مــســيــرة أدى الى وقف
تـدفق  5,7 ماليـ بـرمـيل نـفط في
الـيــوم أي نــصف إجـمــالي إنــتـاج

الشركة.
واالكــتـــتــاب الــعـــام ألكــثـــر شــركــة
حتــقــيــقــا لألربــاح عــلـى مــســتـوى
الـــعـــالم هـــو حـــجـــر الـــزاويـــة في
برنـامج اإلصالح االقـتصـادي لولي
الــعـهــد األمـيـر مــحـمــد بن ســلـمـان
ـــــســــمّـى "رؤيــــة  "2030والــــذي ا
يــســعـى إلى اســتــقــطــاب عــشــرات

مليارات الدوالرات لتمويل مشاريع
ضخمة.

قـال يـاسـر الـرمـيـان رئـيس مـجـلس
ـثّل هـذا إدارة أرامــكـو في بـيــان "
الـــيـــوم عـالمـــة فـــارقــــة في تـــاريخ
الــشــركـــة وخــطــوة مــهـــمــة نــحــو
ملكة  2030الرامية حتقيق رؤية ا
إلى حتــــقـــيق الـــنــــمـــو والـــتـــنـــوع

ستدام". االقتصادي ا
من جــهــته اعــتــبـر أمــ الــنــاصـر

رئــيس شـركــة أرامــكــو أن شــركـته
"تــســـهم بــثــبــات فـي أمن الــطــاقــة
ي" موضحا أن "احتياطياتها العا
ــؤكـــدة من الـــســوائل بـــلــغت في ا
نهـايـة عام  2018أكـثر من خـمـسة
أضعاف احتياطيات شركات النفط
يـة اخلمس الكبرى مـجتمعة". العا
وكـانت احلـكـومـة الـسـعـوديـة تأمل
جـمع مـئة مـلـيار دوالر مـشـيرة إلى
ان قيمة الـشركة تقدر ب 2تريليون

دوالر في عـــمــلــيــة تـــأجّــلت مــراراً
لعوامل عدة بينها انخفاض أسعار
النفط. يعود تاريخ تاسيس ارامكو
إلى عـــام  1933عـــنـــدمـــا  إبــرام
اتــفـاقــيـة االمــتــيـاز بــ احلـكــومـة
الـسـعـودية وشـركـة سـتـاندرد اويل
اوف كالـيفـورنيـا (سوكـال) حيـنها.
وبـــدأت أعـــمـــار حـــفـــر اآلبـــار عــام
 .1935وبـدأ إنـتاج الـنـفط بكـمـيات
جتارية بعد ذلك بثالث سنوات أي

في  .1938ويـعـود اسـمـهـا احلـالي
إلى شركـة متفـرعة  إنـشاؤها في
األربـعــيــنـات إلدارة االتــفــاق أطـلق
عـلـيـها اسم "شـركـة الـزيت العـربـية
بلغ األمـيـركـيـة". وفي الـعام  1949 
إنـــتــاج الـــنـــفط  500ألف بـــرمـــيل
يــومـيــا وفي الـعـام  1950أجنـزت
أرامـكــو خط األنـابــيب عـبــر الـبالد
العربيـة "تابالين" بطول  1212كلم
لــتــصــديــر الــنــفط الــســعــودي إلى

توسط. أوروبا عبر البحر ا
وارتـفـع اإلنـتـاج بـشـكل سـريع بـعـد
اكـتـشـاف آبـار نــفط بـريـة وبـحـريـة
ضـخـمـة بـيـنـهـا حـقل الـغـوار الـذي
يـعــتـبــر األكـبـر فـي الـعـالـم اذ يـبـلغ
حــجم احــتـيــاطه قــرابـة  60مـلــيـار
بــرمـــيل وحــقل الــســفــانــيــة الــذي
يـعتبـر أكبـر حقل بـحري في الـعالم
مع احـــتـــيــاطـي قــدره  35مـــلـــيـــار

برميل.
في الـــعــام  1973شـــهــدت اســـعــار
النفط ارتفاعـا كبيرا في ذروة حظر
النفط الذي  فـرضه ضد الواليات
ـتـحـدة بـسـبب سـيـاسـتـهـا بـشـأن ا
إسـرائـيل. واســتـحـوذت احلــكـومـة
الــســعـوديــة عـلى  %25من شــركـة
ارامـكـو لزيـادة حـصـتـها إلى 60%

ؤسسة. لتصبح أكبر شريك في ا
وبـعـد سـبع سـنـوات قـامت بـتـأمـيم
الـــشــركــة وفي عــام  1988أصــبح
اســمــهــا شــركــة الـــزيت الــعــربــيــة

السعودية (ارامكو).
وابتـداء من التسـعيـنات استـثمرت
ارامـــكــو مـــلـــيـــارات الــدوالرات في

مشـاريع التـوسع الضـخمـة ورفعت
الــقــدرة االنــتــاجــيــة إلى نــحــو 12
مـلـيـون بـرمـيـل يـومـيـا إضـافـة إلى
ـية الـقـيـام بعـمـليـات اسـتـحواذ عـا

ومشاريع مشتركة.
وحــالــيــا لــدى ارامــكــو نــحـو 220
مـلـيـار برمـيل من احـتـيـاطي مـؤكد
الــثـانـي في الـعــالم بــعــد فــنـزويال
إضـــافــة الى  300تــريـــلــيـــون قــدم

مكعب من الغاز.
W Oz— WDI½

ويقع مـقر الـشركـة في الظـهران في
ـنطـقة الـشـرقيـة ولديـها عـملـيات ا
نــفـــطــيــة رئـــيــســيـــة في الــواليــات
ـتـحـدة والـصـ والـهـنـد وكـوريـا ا
اجلــنـــوبــيـــة والــعـــديـــد من الــدول

األوروبية واآلسيوية.
وشـيــدت ارامـكــو كــذلك شـبــكـة من
ـــصــافي داخل أنــابـــيب الـــنــفط وا
ـمـلـكـة ووسـعت وجـودها وخـارج ا

في قطاع البتروكيميائيات.
وفي نـيـسـان/ابريل فـتـحت ارامـكو
ســجالتــهــا لــلـمــرة االولى مــعــلــنـة
حتـقــيق أربــاح صــافــيـة في 2018
بــــلـــغت  111,1مــــلـــيـــار دوالر اي
بــارتـفــاع بـنــسـبـة  %46عن الـعـام
الـذي سـبق. كــمـا بـلـغـت عـائـداتـهـا

 356مليار دوالر.
واعُـتـبـر هـدف هـذه اخلـطـوة زيـادة
الــشــفــافــيــة قـبـل االكــتـتــاب األولي
العام الذي يعتـبر حجر الزاوية في
"رؤيـــة  "2030اإلصـالحـــيـــة الـــتي
طــرحـــهــا ولي الــعــهــد الــســعــودي

األمير محمد بن سلمان.

من شقته الفاخرة من ثالثة طوابق
في قمة "برج ترامب".

وغـــادر تـــرامب قـــاعـــة الــنـــزال في
الـسـاعـة الـواحـدة صـبـاحـا بـعد أنّ
هـزم جـورجي مـاسـفـيـدال مـنـافـسه
نـاتي ديـاز في الـنـزال األخـيـر عـلى
ــصـارع حــزام "بي ام اف". وسـلّم ا
ـثال دوين جـونـسـون الـذي صـار 
ـــعــروف بـــاسـم "ذا روك" احلــزام ا

اسفيدال.
ـاثال وكــان تـرامب واجه مـوقــفـا 
ــاضي عــنــدمــا حـضــر مع األحــد ا
بـاراة اخلـامـسة زوجـته مـيالنـيـا ا
فـي الــــــدور الــــــنـــــهــــــائـي لـــــدوري

البيسبول في واشنطن.
وحـــضــر تـــرامب في الـــيــوم الــذي
أعـــلـــنـت فـــيه إدارته مـــقـــتل زعـــيم
تـنـظـيم الـدولة اإلسالمـيـة أبـو بـكر
ــــــطـــــلـــــوب األول الـــــبــــــغـــــدادي ا

للبنتاغون.
وبــعــد الــشــوط الـثــالث لــلــمــبـاراة
عـــرضت كــامـــيــرات الــفـــيــديــو في

ــلـعب صـور جــنـود حـاضـرين في ا
ــدرجــات لــكـنــهــا حتــولت فــجـأة ا
لـــتـــظــهـــر صـــورة تــرامـب. وأطــلق
ـشـجـعـون صـيـحـات االسـتـهـجان ا
عــنـدمـا ظـهـرت صـورة تـرامب عـلى

شاشة عمالقة.
الى ذلك أظــهــرت وثـائـق نـشــرتــهـا
وزارة الــعــدل األمــيــركــيّــة امس أنّ
أحـد كبـار مـستـشـاري ترامب خالل
حمـلـته االنـتـخـابيّـة الـرئـاسـيّـة قال
عــام  2016إنّ أوكــرانـــيـــا ولــيس
روســـيـــا مـــســـؤولـــة عن اخـــتــراق
إلـــــــكـــــــتــــــــروني طـــــــاول احلـــــــزب

وقراطي. الد
وبــحـــسب شـــهــادة أدلى بـــهــا ريك
ــديــر الـســابق غــيــتس مــســاعــد ا
حلــمــلــة تـرامـب أمـام اإلف بي آي
فـإنّ بـول مـانـافـورت مـديـر احلـمـلـة
ـســاعــديه إنّ وقــتــذاك كــان يــقــول 
اختـراق البـريد اإللكـتروني لـلحزب
ـــوقــراطي "كـــان عــلى األرجح الــد

عمل األوكراني وليس الروس".

اخلـمـيس مع قـيـام مـجـلس الـنواب
بـــالــتــصـــويت عــلـى إجــراء حــاسم
سيفتح مرحلـة جديدة في التحقيق
بـشــأن الـفــضـيــحـة األوكــرانـيـة إذ
يـــجــيــز اســتــجـــواب الــشــهــود في

جلسات علنية.
وفــور الـتــصـويت نـدد تــرامب عـلى
تــويـــتــر بـ"أكــبـــر حــمــلـــة مــطــاردة

سياسية في التاريخ األميركي".
ـوقــراطـيـة وقـررت الــرئـيــسـة الــد
جمللس النواب نانسي بيلوسي في

 24أيلول/سبتمبر أن تسلك
بـــحـــزبـــهـــا طـــريق "آلـــيـــة الـــعــزل"
احملــفــوفــة بـاخملــاطــر بــعــد كـشف
معلـومات عن اتصـال هاتفي أجراه
تــــرامـب مع الــــرئـــــيس األوكــــراني
ــيـــر زيــلـــيــنـــســكي خالل فــولـــود
الـصـيف. وطلب الـرئـيس األمـيركي
ـة من نـظيـره الـتـحـقيق ـكـا خالل ا
ــوقـراطي جـو بـشـأن خــصـمه الـد
بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في

أوكرانيا.

ــقـراطـيـة حـيـنـاً وبـاسم الــذين يـسـيـطـرون عـلى الـعــراق ويـحـكـمـونه بـاسم الـد
ـنـاصب تـطبـيـقاً غـا وا وبطـريق احملـاصـصة وتـقـسـيم ا الـتوافـقـيـة حيـنـاً آخـر
 حتى صار العراق اقطـاعية كبيـرة وملك طابو لعـدد من الشخصيات ارسـة و
ناصب الوظائف وكل شئ والعـوائل الذين توارثوا كل شئ السلـطة الوزارات ا
مُــسـجـل بـاســمــهم او بــاسم ابــنــائــهم واصــهـارهم وابــنــاء خــاالتــهم وعــمــاتـهم

وعشائرهم.
هذا الـسلوك وطريـقة احلكم الـفاشلـة والفاسدة هـو الذي قاد ويـقود العراق الى
مثـلة في اجملـهول الـذي ستـكون نـتائـجه الكـارثيـة اوالً على الـطبـقة الـسيـاسيـة ا
كـتل واحـزاب ونـواب اليـجـتـمـعـون اال عـنـدمـا تـتـضـرر مـصـاحلـهم واليـتـوحـدون
عـنـدمــا يـجــدون االخـطــار حتـيط بــهم وان اجــتـمـعــوا حتـدثــوا عن اجـراءات او

اصالحات ال حتدث.
ظاهرات اما احلـكومة فهي غائبة ومـتخلفة عن حراك الشـارع واالحتجاجات وا
ـتـزايدة الـتي حـولـتـهـا الى مـا يشـبه االنـتـفـاضـة الشـعـبـيـة بـسبب ـستـمـرة وا ا
انضمـام العديـد من النقابـات والفعـاليات اجملـتمعـية وتأييـد الغالـبية الـكبيرة من
العـراقي لهـا لكن الرد احلـكومي مازال في دائرة رد الـفعل القـائم على اعطاء
الــوعــود واصــدار الــقــرارات واالصالحــات الــتي مــا زالت تــدور في مــوضــوع
ـرض السلطة والتي هي وبوءة  الراتب والـتعيينات مـسيطرة على هذه الـطبقة ا

حكومة وسلطة منتجة لالزمات وغير قادرة على القيادة واحلكم الرشيد.
ان االجـراءات الـتي تتـخـذهـا الطـبـقة الـسـيـاسيـة من خالل احلـكـومة غـيـر قادرة
على ايـقاف الغـضب واالنتفـاضة الشـعبيـة التي يبـحث احملتجـون عن وطن يليق
بــهم  وتـواصل احلــكـومــة اغـراق نــفـسـهــا بـاخــطـاء وخــطـايـا تــصل الى درجـة
ختـلف اسمائـها وعنـاوينها اجلرائم العـمدية الـتي تقتـرفها الـقوات العـسكريـة 
ـشاركة طـلبة اجلـامعات نتـفض الـذين تتـسع دائرتهم  والتي تـقف في وجه ا
عـلـم واحملـام ومـهن اخرى الى اعالن االضـراب وتأيـيد دارس ودخـول ا وا

تظاهرين. مطالب ا
ثل تـقـريرمـنـظمـة الـعفـو الـدوليـة الـصادر في((2019 /10/31أول اعـتراف و
دولي بــالـتــظـاهـرات الــعـراقــيـة حـيـث أكـد عـلـى وقـوع مـجــمـوعــة من اإلصـابـات
ـمـيـتـة بـسـبب اخـتراق قـنـابل غـاز جـديـدة مـسـيـلـة لـلـدمـوع اختـرقت الـشـنـيـعـة ا
ـنـظـمة الـسـلطـات الـعراقـيـة عـلى ضمـان أن تـتوقف جـمـاجم احملتـجـ وحثت ا
شرطـة مكـافـحة الـشغب وقـوات األمن األخـرى على الـفور عـن استـخدام نـوع
سيلة للدموع لم يسبق استـخدامهما من قبل لقتل احملتج بدالً من القنـابل ا

من تفريقهم.
ـنــظـمــة مـقـابـالت عن طـريق الــهـاتف والــبـريـد هـذا الــتـقــريـر جــاء بـعـد اجــراء ا
اإللكـتروني مع شهـود العـيان واطالع على الـتقـاريرالطـبيـة واستشـارة االطباء
ـروعـة التي وأخـصـائي في الـطب(الـعـدلي)الشـرعي مـسـتـقل حـول اإلصابـات ا
سبـبتها هـذه القنـابل من خالل حتليل األدلـة في مقاطع فـيديو صـورت بالقرب
تفحم واجلروح من ساحـة التحرير ببغداد توثّق الوفـيات واإلصابات واللحم ا
نـظمـة العسـكري أنـواع قنـابل الغاز التي انـبعث منـها "الـدخان" وحـدد خبيـر ا
ـصمّمة على ستـخدمة كنـوع مختلـف من بلغـاريا وصربيا ا سيل لـلدموع ا ا
ـسيل غرار الـقـنابل الـعـسكـريـة ويبـلغ وزنـها  10أضـعاف ثـقل عبـوات الـغاز ا
ــا أدى إلى إصـابـات مـروعــة ووفـاة عـنـدمــا أطـلـقت مــبـاشـرة عـلى لـلـدمـوع 

. احملتج
وتـشـيـر جـمـيع األدلـة إلى قـيـام قـوات األمن الـعـراقـيـة بـاسـتـخـدام هـذه القـنـابل
العـسكرية ضد احملتج في بغداد مسـتهدفة رؤوسهم أو جسدهم من مسافة
قريـبة وبـصورة مبـاشرة وكـان لهـذا نتـائج مدمـرة في حاالت مـتعـددة اخترقت
ـا أدى إلى جـروح مروعـة وموت بـعـد أن تنـغـرس القـنابل جمـاجم الضـحـايا 

داخل رؤوسهم.
شروعـة على أيدي ـساءلـة عن عملـيات الـقتل واإلصابـات غيـر ا كمـا أن غياب ا
ـسؤولـة عن الغـالبـية الـعظمـى من اإلصابات في قوات األمن ا
كـنهم القتل اضي يـبعث برسـالة مفـادها أنه  الشـهر ا
وإحـداث اإلصـابـات دون خـوف من عـقـاب فـيـجب عـلى
السـلطات كبح جماح الشرطة وضمان إجراء حتقيقات
ــسـؤولـ عن تـلك فـوريـة ونــزيـهـة وفـعـالــة ومـحـاكـمـة ا

االنتهاكات.

U³—»…∫ جانب من مباراة فنون القتال بحضور ترامب

ووفـــقــــاً لـــلـــشـــهـــادة إيّـــاهـــا فـــإنّ
ـسـؤولـ عن حمـلـة تـرامب قـالوا ا
إنّـهم مـقـتـنـعـون بـأنّ كـيـيف تـدبّرت
األمـر بـشـكل يُـتـيح إلصـاق الـتـهـمة

بروسيا.
qzUÝ— dA½

في تـــــمّـــــوز/  2016 بـــــدأ مـــــوقع
ويـكيـلـيكس نـشـر اآلالف من رسائل
الــــبـــريـــد اإللـــكـــتــــروني لـــلـــحـــزب
وقراطي. وقالت االستخبارات الد
ّ األميركيّة الحقًا إنّ تلك الرسائل 
احلـــــصـــــول عـــــلـــــيـــــهـــــا من خالل
جواسـيس روس وأُرسِلَت بـعد ذلك

إلى ويكيليكس.
والـــوثــائـق الــتي نُـــشــرت الـــســبت
تُــظـــهــر أيـــضــاً أنّ تـــرامب وكـــبــار
مـــســـتــشـــاريه وأفـــرادًا من أســـرته
نـاقــشـوا مـرارًا كــيـفـيــة وضع الـيـد
عــلى رســائل الــبــريــد اإللــكـتــروني

التي حصلت عليها ويكيليكس.
واشتدّ خـطر آلية العـزل التي تهدد
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
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عانت الـكلمـة هي األخرى..من الفـساد اجلـائر - منـذ فجـر التاريخ وحـتى اليوم-
ن فسرها خطأ ن أوّلها خطأ..  ن حرّفها ..  ن تعسف في استخدامها  
ن تستر بها ن كذب بها   وجة الثانية   ن ركب موجـتها األولى وعاف ا  
ـن همـشـها ن أبـدلـها بـأخـرى مـستـهـلـكة  أو مـيـتة   ن خـذل ميـثـاقهـا    
وحـرمـها من نـور الـظـهـور في واجهـات اإلعالم  وظل يـركّـز عـلى أخـرى منـطـفـئة
ن قـالـهـا وحرفـهـا عـلى رأي قول اإلمـام عـلي ع: "كـلـمة حق يـراد بـهـا باطل" ..
ن جـحـد بـهـا علـى قوله فـيـكون عـلـيه الـسالم أول من شـخص فـسـاد الـكـلـمـة ..
تـعالى : " وجـحدوا بهـا واستيـقنـتها أنـفسهـم ظلمـا وعلوا فـانظـر كيف كان عـاقبة
ن حـجب ن حـولـهـا إلى بـضاعـة نـفـاق  او رياء ..  ـفـسدين"/ 14 النـمل .. ا
ن عـامـلهـا مـعـامـلة ن سـلـبهـا مالبس الـذوق األنـيـقة ..  أنـوار الـعقل عـنـها .. 
ن بكى بها وهي ن مازح فيها وهي تبكي وتتألم ..  العـبيد وهي ام األحرار ..
ن قـتل بها اء الـعكر ..  ن حولـها الى مـصيدة قـذرة في ا في ذروة زهـوها .. 

ن جرح بها على قول البيت الشعري:   ..
وال يلتامُ ماجرح اللسانُ جراحات السنان لها التئامُ   

ن مدح الوضيع وجتافى عن مدح ن شتم بها من اليستحق الشتم ..    
ن لم ينشـرها متـألقة بـ محاسن ن سـاوى ب حـقها وبـاطلهـا ..و الرفيع ..و
الكـلمات( النصوص األخرى)  بل اختارها لتضيع ب الضحاالت .. الفساد في
غيبة .. الكلمات اليقل خطورة عن الفساد في السياسة .. نتج عنه مئات األقالم ا
زيـف عـلى حسـاب بـضاعـة األصالء ..نتج عـنه هذا ونـتج عـنه تسـويق بضـاعـة ا
ـهمـش على ـبدع ا ـارس بحق الكـلمـة  وبحق ا االنحطـاط أالجتـراري الذي 
ـشـهـد الـعـربي  فـصـنـع منـا امـة مـحـطـمـة بـ األ ..فـأنـت الـيـوم ترى واجـهـة ا
صـحـفــا ومـجـالتٍ جتـاوز عـمــرهـا (اخلــمـســة عـقـود) .. لــكـنــهـا كــمـا شــبت عـلى
الـضحالة شابت عليها .. فهي تـخصص أعلى مقاعد النشر  للمزيف الفارغ 
ـسيـئـ الى قـيـمـة الكـلـمـة  وال ادري عـلى من يـضحـكـون ? والى مـتى يـظـلون وا
ـنـشـورة مايـضـحك الـصـبـيـان  وتشـيب له يـكـذبون?.. فـنـتج لنـا من الـنـصـوص ا
ـارس رؤوس الـولـدان .. من ضـحــالـة الـقـول وانــحـطـاط الــكـلـمـة .. فـأصـبــحـنـا 
الصنـمية األدبـية بدون شـعور  ونتـناول غـذاء الطالسم والسـفسفـة  (واللتـلتة) 
الـذي يـنــتج لـنـا فـيـمــا نـقـرأ أورام اجلـسـد  وجتـاعـيــد الـوجـوه وتـرهل الـكـروش
..واصبحت بعضا من الصحف عبارة عن مخازن للغذاء الفاسد الذي الينتج منه
ـثــقـفـة .. وأصـبح الــنـقــد احملـابي  ســوى تـدمــيـر الــذائـقــة  وضـعـف الـذاكــرة ا
واجلـوائـز الـكـاذبـة  واحملـافـل الـنـاعـقة   و.. الخ أصـبـحت هـذه أدوات فـاعـلة في
ـارسة فساد الـكلمة .. أنت تعـجب اليوم عـندما ترى صـحيفـة تدعي االحترام 
زبـلة مـن نصـوص الضـحالـة والتـردي  فهي وهي تـنشـر نصـا عـبقـريا مـحاطـا 
تلقي اكبـر صفقة لـفساد الكـلمة كمـا تمرر اكبر هنا تـخلط األوراق وتمرر عـلى ا
مـؤامـرة عـلى اإلبـداع ..ان فــسـاد الـكـلـمـة يــنـتج لـنـا : فـسـاد
ــقــالــة  والــقــصــة  ــوقف  والــقـــصــيــدة  وا الــرأي  وا
شهد واحملفل  والصحيفة.. ولكي  اليكون والروايـة  وا
كـالمي ســوداويـــا  فــإني الانــفـي وجــود صــحـف جــعــلت

كافحة فساد الكلمة.. بوابتها شعارا 

كربالء
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{ عـــمـــان (أ ف ب) - بــــدأ نـــحـــو
ســـبـــعــة آالف مـــوظف وعـــامل في
ـتــحـدة مــؤســسـات وكــالــة األ ا
لــــغــــوث وتــــشـــــغــــيل الالجــــئــــ
الفلسـطيني (أونروا) في األردن

إضـرابـا مـفتـوحـا عن الـعمل امس
االحد للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وشل االضــــــراب كـــــافـــــة مــــــرافق
الـوكـالــة الـتـعـلــيـمـيـة والــصـحـيـة
واخلــــدمــــاتـــــيــــة وغــــيـــــرهــــا من

ــــــؤســـــســـــات فـي األردن الـــــتي ا
يـديـرهـا نـحو سـبـعـة آالف موظف

وعامل.
وتــــقــــوم الـــوكــــالــــة بـــإدارة 169
مـدرسة فـي االردن تـسـتقـبـل نـحو

 120ألف طـالب وطـالبـة من أبـناء
الالجــئــ الــفـلــســطــيــنــيـ و25
مـركزا صـحـيا و 14مـركزا نـسـويا

ومؤسسات ودوائر اخرى.
وقال احتاد الـعاملـ احمللي في
األونـــــروا بـــــاألردن الـــــذي يـــــضم
مـجـالس الـعـامـلـ في الـقـطـاعات
ـــعــــلــــمـــ والــــعــــمـــال الــــثـالث ا
واخلــدمـــات في بــيــان إنه "تــقــرر
ــــفــــتـــوح الـــبــــدء في االضــــراب ا
اعـتـبـارا من صـبـاح االحـد بإغالق
جـــمــيـع مــؤســســـات االونــروا في
ــوظــفــون األردن بــحــيث يــبـــقى ا

والطلبة في بيوتهم".
واوضح الــــبــــيــــان إن "االضــــراب
ـــوظــــفـــ في يـــشــــمل جــــمـــيـع ا
ـا فـيهم القـطـاعـات الـثالثـة (...) 
صـــنـــدوق الــتـــمـــويل الـــصـــغـــيــر
ــــــواقع واحلــــــراس في كــــــافــــــة ا
ــدارس والـــســـائـــقـــ وطـــلـــبـــة ا
واجلـــامــعـــة والــكـــلــيـــات ومــركــز
ـــــكـــــتب ـــــهـــــني وا الــــتـــــدريـب ا

اإلقليمي".

وحــــمل الـــبـــيـــان إدارة الـــوكـــالـــة
ــسـؤولـيـة الــكـامـلـة عـن تـعـلـيق "ا
الــدراســة واخلــدمــات الــصــحــيــة
ـقـدمـة واالجـتـمــاعـيـة واالغـاثـيـة ا
لـالجـئــ بـســبب ســيـاســتــهـا في
الـتـعـنت" داعـيـا إلى "تـغـلـيب لـغة
احلوار وحتـقيق مـطالب العـامل
وحتـسـ خــدمـات الالجــئـ قـبل

فوات األوان".
Vð«Ë— …œU¹“

ـــتــحـــدث بـــاسم االونــروا وقــال ا
ســامي مــشـعــشع لــوكـالــة فـرانس
بـــرس إن إحتـــاد الــــعـــامـــلـــ في
االردن طــالـبــوا بـالــبـدايــة بـزيـادة
مـــــقـــــدارهــــا  200ديــــنـــــار أردني
(حوالى  280دوالر) ثم خفـضوها
الى  100ديــــنـــار أردنـي (حـــوالى
ـــــقــــابـل عــــرضت  140دوالر) بــــا
الـوكـالة زيـادة مـقـدارها  70ديـنار

أردني (حوالى مائة دوالر)".
واوضح مــشــعــشع إن "احلــكــومـة
االردنــيــة وادارة األونــروا بــذلــتــا
جهـودا كبيـرة للتعـامل مع مطالب

العـاملـ وعلى الـرغم من العرض
اجلــيـد الــذي تــقـدمت بـه الـوكــالـة
التي تعاني من ضائـقة مالية قرر
االحتــــاد لـألسف رفض الــــعــــرض

ضي قدما باالضراب". وقررت ا
وتــــابع "نــــحن نـــأسـف لالضـــراب
وقــــلـــقــــون من تــــداعــــيـــاتـه عـــلى
ـقدمـة لالجـئـ ونأمل اخلـدمـات ا

بالعودة الى طاولة احلوار".
وكانت األونروا واجهت أكبر حتد
مالي لها في عام  2018في أعقاب
ـتحـدة قـطع مـبلغ قـرار الـواليـات ا
 300مــلـيــون دوالر من تـمــويـلــهـا

للوكالة.
وتـــأسّــــست األونـــروا في ?1949
وهي تــقــدّم مـســاعــدات ألكــثـر من
ثالثـة ماليـ فـلـسـطيـني من أصل
خـمـسـة ماليـ مـسـجـلـ الجـئ
في األراضي الفـلسطـينية واألردن

ولبنان وسوريا.
ويــســـتـــضـــيف األردن نـــحــو 2,2
الجئ فــلــسـطــيــني يــعــيــشـون في

عشرة مخيمات.
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ـتحـده في الـعراق ثـلـة االم الـعـام لأل ا دخل الـتك تـوك الـذي أستـخـدمـته 
ي حـيث تـوالت الـعـروض ألجل شـراء هـذا الـتك ـزاد الـعـا بالسـاخــارت سـوق ا
تـوك واالحـتـفـاظ به كـونه آلـة نـقل غـريـبه واسـتـخـدمت من شـخـصـيـة دوليـة وفي
منـاسبة خاصـة هي تظاهـرات ساحة الـتحريـر والذي يبدوا ان هـنالك توقف في
ـية كـونه حـصل عـلى امـتـياز بـيـعه لـكي يـصل الى أعـلى سعـر في الـسـوق الـعـا
زماني ومكاني وشخصي فبلغت شهرته أكثر من شهرة سيارات جنوم هوليود.
أما بالـنسبة للسيدة بالسـخارت فأن خطوتها لم يسبـقها أي مبدع سياسي كما
ـكـان والـقـنـابل فـعـلت اذ أقـدمت عـلى خـطــوة الـتك تـوك عـلى الـرغم من زحـمـة ا
ـتـظـاهــرين وهـذا يـؤهــلـهـا ألن تـكـون ـسـيـلــة لـلـدمـوع واجلـرحـى واالالف من ا ا
مرشـحة ساخـنة لـنيل  جائـزة نوبل لـلسالم اذ مـوقفهـا أكثـر شجـاعة من موقف
نـاديه مـراد الـتي  مـنـحـهـا الـنـوبل الـسـنه احلـالـيه كـمـا ان ذلك
ـتـحدة أهلـهـا للـوصـول الى مـنصب االمـ الـعام لأل ا
وهـو أعلى منـصب في عالم الـيوم اضـافه الى ان ساحة
ـتـظـاهـرين والـتك تـوك فـتـحـا الـبـاب واسـعاً لـتـحـريـر وا
أمـامــهــا عـلى أوسـع مـا يــكـون دولــيــًا فـطــوبى لــهـا من

شجاعه أقدمت على خطوة شجاعه أنعدم مثيلها. 

موظفو االونروا
االردنيون

يضربون عن
العمل


