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مثلة اخلاصة لألم حديث الـسيد السيستاني الى السيدة جين بالسخارت ا
ـتـحـدة ورئـيـسـة الــبـعـثـة الـدولـيـة في بــغـداد بـشـأن سـلـوك الـكـتل الـعــام لأل ا
السيـاسيـة "التي اذا لم تـغير من مـنهـجها في الـتعـامل مع قضايـا البـلد فانه لن
تكون هـناك فرصة حقيقية حلل االزمات الراهنة" وبشأن تفشي الفساد ومعاناة
واطـن من نقص اخلدمات وال سيما في محافظة البصرة  وتسريبات اخرى ا
ـا ال يـقـبل الشك عـن اغالق البـاب امـام اسـتقـبـال الـرئاسـات الـثالث; يـؤكدان 
ـرجعية الـدينية الـثابت وعدم رضـاها عن األداء السيـاسي.. ولعل هناك موقف ا
وقف لم تـتغير رغم تـبدل رؤساء الوزراء وتغـير احلكومات  اسبـاباً حول هذا ا

منها:
1- استمرار الصراع السياسي وجتذر اخلالف ب الكتل السياسية عامة

كون الواحد. وحتى داخل ا
2- استفحال الفساد وانتشاره ثقافة في معظم الدوائر احلكومية دون رادع او

رقيب.
ستويات الوظيفية الدنيا والعليا 3- تفشي احملاصصة السياسية في كافة ا

هنية. قاييس ا وسيادتها على باقي ا
4- استمرار األزمات ذات الطابع السياسي خصوصا في مجالس احملافظات

وتأثيرها سلبا على األوضاع العامة.
5- فوضى السالح.

تفاقمة من خالل واطن ا رجعية حالة التذمر الشعبي ومعاناة ا 6- تلمس ا
كوس بشكل مكثف عيشة وفرض الرسوم وا نقص اخلـدمات وارتفاع تكاليف ا

ومتتال.
كل هـذه واسـبــاب اخـرى تـتـمـثل في غـيـاب الــنـضج الـسـيـاسي اوال; رغم مـرور
سنـوات طويلة من سقـوط النظام الـديكتاتوري الـسابق. تكرار الـوجوه ثانيا; في
دورات انـتـخابـيـة مـتـتـالـيـة. وانـتهـاج نـفس الـسـيـاسـات ثـالـثـا; قادت الـى موقف
رجـعية الـدينـية الرافض لـلقـاء الرئاسـات الثالث واسـتمرار اغالق الـباب امام ا
ـا تــقــدم فـان الــكــرة مـا زالت فـي مـلــعب الــكـتل . وعــلى الــرغم  الــسـيــاســيـ
ـرجعـيـة الديـنيـة لن يـتغـيـر اذا لم تغـير الـسيـاسـية ولم تـخـرج منه وان مـوقف ا
الـكتـل السـياسـيـة من منـهـجهـا احلالـي الى منـهج آخـر جديـد ينـبـذ احملاصـصة
ويـحـارب الـفـسـاد والفـاسـدين ويـفـرض الـقـانـون عـلى اجلـمـيع ويـقـدم اخلـدمات

  . االساسية للمواطن
ان استكـمال التـشكـيلة الـوزارية بعـد العـطلة الـتشريـعيـة وايقاف حـرب مجالس
احملافـظات قـد يكـون مؤشـرا إيجـابيـا يتـوافق مع ضرورة تـغيـير
الــسـيـاسـات وفـتح ابـواب احلــوار مع اجلـمـيع بـإشـراك
كافـة الـقوى الـسـياسـيـة دون استـثنـاء في حـوار واقعي
مثـمر يفضي الى حل كافة األزمات ودعم جهود ترسيخ
األمن ومـكافـحة الـفسـاد وإعـادة اخلدمـات ودورة البـناء

واإلعمار.
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في مـثـل هـذا الـزمن الـصـعب الـذي يـتــعـرض فـيه الـعـرب واالسالم الى حـمالت
ثل االرهاب ـتعـصبة بـأنه  مسعـورة من التـشويه والتـهم البـاطلة والـتحريـفية ا
ـسـلم الـعـربي بـالـذات وتـخـصـيـصـاً بـعد حـتى اصـبـحت هـذه الكـلـمه تـقـتـرن بـا
تحدة االميركية فكانت احداث احلادي عشر من ايلول/ سبتمبر في الواليات ا
ذريعـة حملاربة االسالم والعـروبة وغزوا االوطان وتقـسيمهـا والعمل الدؤب على
شـحونة بـالكـراهية ة بـديالً عن القـوميـة واالديان.وفي هذه االجـواء ا جعل الـعو
ـشـبـوهـة كـافـة كـان البـد من الـتـصـدي واحلـقـد ومن اجل افـشـال اخملـطـطـات ا
بـحــزم لـفــضح كل مــايــدور في اخلـفــاء من شــرور بـحق هــذه االمــة وبـدافع من
باد والـضميـر فهي مسـؤولية تاريـخية عـلى الغيارى من ابـناء االمة الـعربية ا
والدين احلـنيف عليـهم ان يشمـروا عن سواعدهم بوجه هـذا الطوفان من خالل
سـلم عـلى االنسـانية بال الرد بالـبيـان والبرهـان والبـينة بـأن فضل الـعرب وا
ـا جاء بـالرسالـة احملمـدية واسس حدود فـقد نـقلـوها من الـظلـمات الى الـنور 
تطبـيقاتها نـبي الرحمة محمـد (ص) معتمداً عـلى الوحي االلهي وقدرته اخلارقة
ضامـ االنسانـية التي تـدعونا الى اخلـير ورفاه على قـرائة الواقع واسـتلهـام ا
رحلـة والواقع الراهن بـالعودة اليـها مجدداً وان البـشرية انهـا رساله تدعـونا ا
تنـال حضهـا من الدراسـة والبحث والـتألـيف حيث اثـبتت االحداث بـأن الواليات
تحـدة االميركـية بعد تـدمير الـقطب الثـاني بالشعـارات االنسانـية التي رفـعتها ا
عـاجلة اجلوع والفقـر االنساني مع انهـا السبب فيـها قد خطت خـطوات بعيده
عن الدول االخـرى وصرفت من االمـوال مايـسد جوع االنـسانـية كـاملة من اجل
ـطلـقـة واجلـبـارة فافـتـعـلت االحداث تـدميـر االنـسـانـية بـعـد ان انـفردت بـالـقـوة ا
سلم بداعي االرهاب عـاونة اعوانها وقامت بالصاق التهم جزافاً بالعرب وا
طـابقـة لشـعاراتـها فـقد ـصـالح ا من اجل الـسـيطـرة وتوسـيع النـفوذ لـتحـقيق ا
ستبدين اخلارج نطق ضرورة اسقاط احلكـام ا عمـلت على تدمير الشعـوب 
عن طاعـتها في (افـغانستـان والعراق) بـعد اجهـاضها االنـضمة االشـتراكية في
ا تـعـانيه الـرأسـمالـية من اوربـا الشـرقـية وتـخـلصـهـا من القـطب الـثاني ونـظـراً 
ـعنوية ومجـتمعاتها الـتي تسير نحوا ادية منها وا تخبط في ازمـاتها اخلانقـة ا
تحدة االميركية حربها على التـحلل واخلراب من كل هذا وذاك شنت الواليات ا
سـلم وهـي حرب على االسـالم والعروبـة فالـغرب امـيركـا يتـخوفون العـرب وا
ـسلمـ لكـونهم اصـحاب هـذا االرث احلضـاري االنساني من نهـضة الـعرب وا
الذي اثـمر منهج يصلح لكل زمـان ومكان لنشر اخليـر واحملبة والسعي لسعادة

االنسان واالوطان. 
ـا تـمـتـلـكه من قـوة هائـلـة تـعـيش حـالـة اخلوف في ان االمـبـريالـيـة االمـيـركـية و
داخلـها فاالعوان من احلكـام العرب واالقلـيمي ودويلـة اسرائيل التنـقذها النها
وقعت بـ كماشـة تضـيق علـيها يـوماً بـعد يـوم فالقـيم االنسـانية
ـاركـسـية في االسالم والـقران فـي السـمـاء واالشـتـراكـيـة ا
على االرض سـتطبق علـيها وتنـقذ االنسانـية من شرورها
طال الـزمن ام قصر قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي

منقلب ينقلبون) 
(صدق الله العظيم)  

تــنــظــيم داعـش في الــشــرق األوسط
وخــارجه لــكن مــســؤولــ قــالـوا إن
احللفاء األوروبي تساورهم شكوك

بشأن تعهدات واشنطن.
وأصيب احلـلفـاء بحـالة من الـدهشة
واالرتبـاك بـإعالن الرئـيس األمـريكي
دونـالـد تـرامب في ديــسـمـبـر كـانـون
األول سحب الـقوات األمـريكيـة التي
يبـلغ قوامـها  2000فرد من سـوريا.
وقام مـسؤولـون أمـريكـيون بـجوالت
مـــكـــوكـــيـــة في الـــشـــرق األوسط في
ـاضيـة لـطـمـأنة األسـابيـع القـلـيـلـة ا
احلـلـفـاء بـأن واشـنـطن ال تـزال عـلى

نطقة. التزاماتها جتاه ا
‰ULŽUÐ ÂUO

ولــقي قـــرار تــرامب بـــشــأن ســوريــا
معـارضـة من كبـار مـساعـديه ومـنهم
وزيــر الـــدفـــاع جــيم مـــاتـــيس الــذي
استقال اعتراضا على القرار ليتولى
نـائبـه شانـاهـان الـقـيـام بـأعمـاله في

البنتاجون.
وقـال شـانـاهـان عــقب اجـتـمـاع عـلى
هـامش مـؤتـمــر مـيـونـيخ لألمن ”في
الــوقـت الــذي تـــقــتــرب فـــيه مـــهــمــة
الــقــوات األمـريــكــيــة بــشــمــال شـرق

سـوريـا مـن االنـتـهــاء فـإن الـواليـات
ـتــحــدة ال تـزال مــلـتــزمـة بــقـضــيـة ا
حتـالـفــنـا (الـرئـيــسـيـة) وهي إحلـاق
ـة نــهـائـيـة بــداعش في الـشـرق هـز

األوسط وخارجه.“
وشارك في االجـتـماع نـحو  12وزير
دفـاع من دول الـتـحالـف الـذي يقـاتل
تـنـظـيم الـدولــة اإلسالمـيـة. ويـسـعى
مــقــاتــلــون بــقــيــادة وحــدات كــرديـة
للـسـيـطرة عـلى آخـر معـقل رئـيـسيي
للـتـنـظيم في سـوريـا. لـكن حتى دون
سيطرة التنظيم على أي مساحة من
ـــثل عـــلى األراضي فـــإنـه مـــا زال 

نطاق واسع تهديدا مستمرا.
وقال شـانـاهـان إنه يـتصـور حتـالـفا

”أكبر وأقوى “لقتال الدولة
اإلسالمــيــة عــلى مــســتــوى الــعــالم.
وأضـــاف ”ســـنــــواصل دعـم قـــدرات
شركـائنـا احملليـ للـوقوف في وجه

فلول داعش.“
لكن مـسؤولـ أوروبيـ قالـوا إنهم
لم يــحـصــلـوا ســوى عـلـى تـفــاصـيل
ـغــلق في قــلـيــلــة خالل االجـتــمــاع ا
مـيـونـيخ وإن كـثـيـرا من األسـئـلـة ال

تزال عالقة.
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ـــرصــــد الــــســـوري حلــــقـــوق قــــال ا
اإلنـــســـان إن مـــقـــاتـــلــ تـــدعـــمـــهم
ـتحـدة سيطـروا على آخر الواليات ا
جـــيـب لـــتـــنــــظـــيم داعـش في شـــرق
ســـوريـــا يـــوم امـس الـــســـبت بـــعـــد
تشـددين الذين كانوا في استسالم ا

نطقة. ا
ــرصــد الــذي يــقع مــقــره في وذكــر ا
ـئـات من مــتـشـددي بـريــطـانـيــا أن ا
ــــنـــطـــقـــة الـــتــــنـــظـــيـم كـــانـــوا في ا
واســــتـــســـلــــمـــوا لـــقــــوات ســـوريـــا
ـــقــــراطــــيـــة خـالل الـــيــــومـــ الــــد
. وأضـــــاف أن بـــــعض ـــــاضـــــيـــــ ا
ـا مـا زالـوا مخـتـبـئ تـشـددين ر ا

في أنفاق.
ـقراطـية وحاربت قـوات سوريـا الد
الــتـي يــقــودهـــا األكــراد وتــدعـــمــهــا
ـة ضــربـات جــويــة أمـريــكــيـة لــهــز
تـنـظـيم الـدولــة اإلسالمـيـة في جـيب
باغـوز الـذي يقع شـرقي نـهر الـفرات

قرب احلدود العراقية.
وقال باتريك شاناهان القائم بأعمال
وزير الـدفـاع األمـريكي يـوم اجلـمـعة
ة ـتحدة مـلتزمـة بهز إن الواليات ا

U¹—uÝ ‚dý w  5O½b*« s  dO¦  œbŽ œułË

في محافظة سيستان بلوشستان .
وقـال الــلـواء جــعـفــري إن "احلـكــومـة
الـبــاكــسـتــانـيــة آوت هـذه الــعـنــاصـر
اخلـطــرة عـلـى االسالم وعـلى الــثـورة

{ طــــهــــران (أ ف ب) - اتـــهـم قــــائـــد
احلرس الثوري اإليراني اللواء محمد
عـلي جــعـفــري في تــصـريــحـات بــثـهـا
الـتـلــفـزيـون احلــكـومي اإليـراني امس

الـسـبت "الـقـوات االمــنـيـة احلـكـومـيـة
ـسلحة الباكسـتانية" بـدعم اجلماعة ا
الـتي نـفـذت هـجـومـا انـتـحـاريـا أودى
بـحـياة  27من أفـراد احلـرس الـثوري
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وقراطية مـادورو الذي (يواصل) قمع الـد

وقراطي في فنزويال". والالعب الد
ومن بــ الــشـخــصـيــات اخلـمس مــانـويل
كـويـفـيدو الـذي تـصـفه اخلزانـة بـالـرئيس

"غير الشرعي" لبيديفيسا.
ــســاعـدات اإلنــســانــيــة أحـد وأصــبــحت ا
محاور في الصراع ب مادورو وغوايدو.
ـعارضـة الذي أعـلن نفسه فـقد وعـد زعيم ا
اضـي رئيـسـا بـالوكـالـة بـإدخال الـشـهـر ا
ــســاعـدات في  23شــبــاط/فــبــرايـر. ومن ا
جـهـته يـرفض مادورو الـسـمـاح بدخـولـها.
ـوالـي له جـسـرا حـدوديا ويـقـطع جـيـشه ا

ب فنزويال وكولومبيا.
ويــــصــــر الــــزعــــيم االشــــتــــراكي عــــلى أن
ــســـاعــدات لــيــست ســـوى غــطــاء لــغــزو ا
عـسـكــري أمـيـركي مـخـطط له فـيـمـا يـؤكـد
وتوا ما غوايدو إن  300ألـف شخص قد 

ساعدات الضرورية. لم تصل ا
وقـال غوايدو "دفـعنا ثـمنهـا بأموالـنا ألننا

ال نتسول من أحد".
ويـــتـــهم غـــوايـــدو مـــادورو ب"اغـــتـــصــاب
الــسـلــطــة" عـقب فــوزه بــواليـة جــديـدة في

اضي. انتخابات مثيرة للجدل العام ا
ويـــقـــول مــادورو إن غـــوايــدو ( 35عـــامــا)
تحدة ان دمية بـيد الواليات ا رئـيس البر
الــتـي حتــاول ضــمــان الــوصــول إلى ذهب
فـنـزويال واحـتـيـاطـهـا الـنـفـطي الـهـائل --

األكبر في العالم.
وأكـد مـادورو أن حتـدي غـوايـدو لـسـلـطـته
"خـــيـــانـــة". وقـــال "أســـوأ شيء هـــو إثــارة
اجلنون االمبريالي حلكومة كوكلوس كالن

متطرفة في البيت األبيض".
وأعـلـن مـسـتـشـار األمن الـقـومي األمـيـركي
جــــون بـــولـــتــــون اخلـــمـــيس أن  25دولـــة
"تـــعـــهــدت تـــقــد  100مـــلـــيــون دوالر من

ساعدات اإلنسانية". ا
وقـال مـسؤول في وزارة الـدفـاع األميـركـية
اجلـمعـة إن اجليش األميـركي سينـقل نحو

ساعدات اإلنسانية  200طن من ا
اخملـصــصـة لـفـنـزويال إلى كـولـومـبـيـا في

األشهر القادمة.
وحـرق متـظـاهرون عـلمـا أميـركيـا اجلمـعة
في قـلب العاصـمة الهايتـية بور أو برنس
ساعدة لـتسوية األزمة مـطالب روسيـا با
الـتي تـشل الـبالد مـنـذ أسبـوع كـمـا ذكرت

صحافية من وكالة فرانس برس.
ـتــظـاهــرين الـذي وقــال بـرونــسـون أحــد ا
كــانـــوا في مــجــمــوعـــة صــغــيــرة وقــامــوا
بـإحــراق الـعـلم "نـريـد أن نـقـول أنـنـا نـريـد
. بـقـيـنا االنـفـصـال نـهـائـيا عـن األميـركـيـ
تـحدة لـفترة طـويلة ولم بـأيدي الـواليات ا

نعد نريدهم".
تظاهرون الذين يبلغ عددهم ورأى هؤالء ا

ـتـحدة نـحـو مـئـتي شـخـص أن الـواليـات ا
هـي من نــصـــبت فـي الــســـلــطـــة الـــرئــيس
الهايتي السابق ميشال مارتيلي والرئيس
احلالي جوفينيل مويز.وبعد إحراق العلم
هـتف الـشـبـان "يـسـقط األميـركـيـون يـحـيا

صدر نفسه. " حسب ا بوت
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وقــــال بـــرونـــســــون "نـــطـــلـب من روســـيـــا
وفــنـزويال والـصـ أن تــنـظـر إلى الـبـؤس
هــنــا".وبــعــد ذلك انــدلــعت صــدامــات بـ
مـتـظاهـرين وقـوات األمن. وسمع صـحافي

من وكالة فرانس دوي انفجارات.
وكـــانت الـــشـــرطـــة فـــرقت في وقت ســـابق
ـديـنـة مسـتـخـدمة مـعـظم الـتـجمـعـات في ا

سيلة للدموع. القنابل ا
وفي بــقـيـة أنــحـاء الـعــاصـمـة اســتـؤنـفت
الـنشاطات إلى حد ما اجلـمعة لكن السكان
يـــشــعـــرون بــاخلــوف مـن أعــمــال الـــعــنف

ويفضلون البقاء في منازلهم.
وكـان الــرئـيس الـهـايـتي جــوفـيـنـيل مـويـز
خـرج عن صمـته اخلمـيس بعـد أسبوع من
احـتجـاجات عنـيفة تـطالب بـاستقـالته قتل
خاللـهـا سبـعة أشـخـاص. وقال في خـطاب
مـسجل مسبـقا بثه التلـفزيون الرسمي "لن
ـسـلـحـة أتـرك الــبـلـد بـأيـدي الـعــصـابـات ا
ومـــهـــربـي اخملـــدرات".قـــال ســـيـــزار الــذي

ــديـنــة عـلى يــسـاعــد الــسـكــان في وسط ا
ـيــاه "لم يـقل أي شيء مــلىء أوعـيـتــهم بـا
جـديد إطالقا بل سـبب تفاقـما في الوضع
ألنه بـالوقاحة التي حتدث فيها إلينا أثار
عــداء مــزيــد من الــنــاس له".وكــانت وزارة
اخلــارجـيــة األمـيــركــيـة أعــلـنت اخلــمـيس
" وظف غير األساسي استدعاء جميع "ا
من هـايـتي وحذرت األمـيركـيـ من السـفر
إلى هـذا الـبـلـد الـغارق في أزمـة سـيـاسـية
عـميـقة واحـتجاجـات عنـيفـة.وأغلـقت كندا
اخلـمـيس سـفارتـهـا إلى أجل غيـر مـسمى.
وبـقي نـحـو مئـة سـائح كـيبـيـكي في فـندق
عـلى الـشـاطىء في غـيـاب إجـراءات أمـنـية

كافية لنقلهم إلى مطار بور أو برنس.
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وفي إجـراءات جـديـدة أعـلـنـتـهـا اجلـمـعـة
عـلقت كـندا إبعـاد الهـايتيـ الذين ترفض
طـلباتهم لـلجوء أو صدرت بـحقهم قرارات
طـــرد إلـى بـــلـــدهم ودعـت رعـــايـــاهـــا إلى
االمـتناع عن زيارة هذا البلد موضحة أنه

قد يتم إجالء السياح العالق السبت.
وقـال رئـيس الـوزراء الـكـنـدي في لـقـاء مع
صـحافي بعد ظـهر اجلمعة أنه "قلق جدا

من األحداث اجلارية في هايتي".
وكــتـبـت وزارة اخلـارجــيـة الــكــنـديــة عـلى
مـوقـعهـا االلـكـتروني "جتـنـبوا الـسـفر إلى

هـايــتي بـسـبب االضـطـرابـات الـتي حتـدث
فـي جــمـــيع أنـــحـــاء الــبـالد". وأضــافت أن
ـكن أن يـتدهـور بـسـرعة "الـوضع األمـني 
وعــيـلـكم الـتـفــكـيـر في مـغــادرة هـذا الـبـلـد

ا أنها متوفرة". بالوسائل التجارية طا
مـن جــهــتـه صــرح رئـــيس وزراء كــيـــبــيك
فـرنـسوا لـيـغو إنه قـد يـتم استـئـجار ثالث
مــروحــيــات الـســبت لــتــنــظــيم إعـادة 113
ســائـحـا عـالــقـ مـنـذ بــدايـة األسـبـوع في
فـنـدق في مـنـتجع شـعـبي.من جـهـة أخرى
اكـد مـصـدر حـكـومي كـنـدي لـفـرانـس برس
أنـه إلى جانـب هؤالء الـسـيـاح يـحاول 25
رحلة الثانوية وصلوا طـالبا كيبيكيا في ا

األحد إلى هايتي العودة إلى كندا.
وأكـــد أحــد مــرافـــقي هــؤالء الـــطالب عــلى
صـفحته عـلى موقع فيـسبوك أنه "ال جتري
ـنـطـقـة الـتي يـتـواجدون أي تـظـارهـة في ا
فـيـها والـشبـان بـأمان" مـؤكـدا العـمل على

كن". إعادتهم "في أسرع وقت 
ومنذ السابع من شباط/فبراير قتل سبعة
أشــــــخــــــاص عــــــلـى األقل عــــــلـى هــــــامش
الــتـظـاهـرات الـتي ســبب االنـفالت خاللـهـا
أضــرارا مــاديــة جــسـيــمــة في الــعــاصــمـة
خـصوصا. وتبـاطأ النشـاط االقتصادي في
الـبالد بـسبب احلـواجـز التي نـصـبت على

احملاور الرئيسية للطرق.

{ كــــراكــــا ()أ ف ب) - شـن نــــيــــكــــوالس
ـتــحـدة مــادورو هـجــومـا عــلى الـواليــات ا
الـتي اتـهمـها "بـسـرقة" مـليـارات الدوالرات
قـابل بينـما فرضت وتـقد "الفـتات" في ا
واشـنـطن عقـوبـات علـى خمـسـة مسـؤول

مقرب من الرئيس الفنزويلي.
ـــســـاعـــدات في وتـــتـــكـــدس أطــــنـــان من ا
كــولــومــبــيــا عـلـى مــقـربــة من احلــدود مع
عـارضة خوان فـنزويال. وقـد تعـهد زعـيم ا
غـــوايــدو حتـــدي مــحــاوالت مـــادورو مــنع

دخولها إلى البالد.
وقـــال مـــادورو خالل فـــعـــالـــيـــة في بـــلــدة
سـيوداد بـوليفـار بجنـوب شرق البالد "إنه
فخ يــقـدمـون اســتـعـراضــا بـأغـذيــة عـفـنـة
وملوثة". وأضاف "لقد سرقوا ثالث مليار
دوالر ويـعرضـون أربع كسـرات من األغذية

العفنة".
وفـي وقت الحق اجلـمـعة طـلب مـادورو من
اجلـيش االستعداد للقيام "بانتشار خاص"
لـتــعـزيـز احلـدود مع كـولـومــبـيـا وجـعـلـهـا

"منيعة".
وقـال "لست أبالغ. في الـبيت األبيض أعلن
دونــــالـــد تـــرامـب وإيـــفـــان دوكـي (رئـــيس
كـولومبيا) خططا حلرب ضد فنزويال" في
إشـارة إلى لـقاء األربـعـاء كرر فـيه الـرئيس
األمـيركي بـأن "جمـيع اخلـيارات" مـطروحة

فيما يتعلق بفنزويال.
وتـشــهـد فـنـزويال أزمـة اقـتـصـاديـة أفـقـرت
مـالي األشـخـاص وسط نـقص في الـسلع

األساسية مثل الغذاء والدواء.
وغـوايدو الـذي اعترفت به  50دولـة رئيسا
بـالوكالة لـفنزويال يتهم مـادورو بالتسبب
بــالـصــعـوبـات االقــتـصــاديـة بــسـبب سـوء
إدارتـه. ومن بـ تــلك الـدول كــوسـتــاريـكـا
الــتي أمـهــلت وزارة خـارجـيــتـهـا اجلــمـعـة
ثالثـة دبلوماسيـ معين من مادورو "60

غادرة البالد. يوما" 
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أمـــا مــادورو فـــيــعـــزو أزمــة فـــنــزويال إلى
العقوبات األميركية.

ووصـف مادورو ( 56عــامـا) الــذي اخـتـاره
سـلـفه االشـتراكي هـوغـو تـشافـيـز الوضع

في فنزويال بأنه "حرب األوليغارشية".
وتـسـتــهـدف الـعـقـوبـات األمـيـركـيـة بـشـكل
رئــيـسي شــخـصــيـات مــرتـبــطـة بــالـنــظـام
وشــركـة الـنـفـط احلـكـومـيــة "بـيـديــفـيـسـا"
مــصـدر احلـكــومـة الـرئــيـسي لــلـدخل. لـكن
وزارة اخلـزانـة األمـيـركيـة أعـلـنت اجلـمـعة
فـرض عـقوبـات عـلى خمـسـة مسـؤول من

االستخبارات واألمن مقرب من مادورو.
قـالت وزارة اخلزانة األميـركية في بيان إن
ــســتــهــدفــ بــالــعــقــوبــات "مــرتــبــطـون ا
بـالـرئيس غـير الـشـرعي السـابق نيـكوالس
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االنــســان بــات وجـود الــتــنــظــيم في
الــبـاغــوز "يــقـتــصــر عــلى الـعــنــاصـر
ـتــوارين ضـمن هــذه األنـفــاق" الـتي ا
حـفـروهـا خالل سـيــطـرتـهم عـلى هـذا

اجليب.
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ويــؤخـــر ذلك حــمـــلــة قـــوات ســوريــا
ــوقـــراطــيــة وفق عـــفــرين الــذي الــد
حتــدث لـــوكــالـــة فــرانس بـــرس بــعــد
سـاعات مـن اعالن الـرئيـس االميـركي
اجلـمــعـة لــوسـائل اإلعالم في الــبـيت
األبيض أن "هناك الكثير من البيانات
رتبطـة بسوريا وجناحنا في همة ا ا
القـضاء عـلى اخلالفة وسـيتم اإلعالن

عنها في غضون  24ساعة".
ـركـز وامـتـنع كل من عـفـرين ومـديـر ا
وقراطية االعالمي لقوات سوريا الد
مــصــطــفى بــالي عن الــتــعــلــيق عــلى

تصريحات ترامب.
وقراطية وتخوض قوات سوريا الد
مــنــذ أيـــلــول/ســبــتــمـــبــر وبــدعم من
التحـالف الدولي هـجوماً واسـعاً ضد
التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.
ودفـعت الــعـمـلـيــات الـعـسـكــريـة مـنـذ
مـطــلع كـانــون األول/ديـســمـبــر نـحـو
أربعـ ألف شـخص إلـى اخلروج من
منـاطق كانت حتت سـيطـرة التـنظيم
غـالبـيـتـهم نـسـاء وأطـفال مـن عائالت
اجلهادي بـينهم نحو 3800 مشتبه
بانتمـائهم إلى التـنظيم و تـوقيفهم

رصد. بحسب ا

نطـقة وتـعلم أين مواقـعها وهي في ا
حتـــــظى بــــدعـم الــــقــــوات االمـــــنــــيــــة
احلـكـوميـة الـبـاكـسـتـانـيـة" في إشارة
إلى جمـاعة "جـيش العـدل" التي تـبنت

الهجوم.
وأضـــــــاف أنه "عـــــــلى احلـــــــكــــــومــــــة
الباكستانية (...) أن تتحمل مسؤولية
ـــة الــتـي نــفـــذتــهـــا هــذه هـــذه اجلــر

العناصر".
تــابـع الــلـــواء جــعـــفــري "ال شـك انــهم
(الـبــاكـسـتــانـيــون) ان لم يـعــاقـبـوهم
فسـيـتم تنـفـيذ اجـراءات انـتقـامـية من
ــعـــاديــة لــلــثــورة هــذه الــعـــنــاصــر ا
وسترى احلكومـة الباكستـانية تبعات

عادية للثورة". دعم العناصر ا
وأدلى جعفري بهذه التصريحات على
هـــامش مــراسـم لــتـــشــيـــيع ضــحـــايــا
االعتداء الـذين سيدفـنون في محـافظة
ـدينة أصفهـان بعد صالة الـظهر في ا
الـــتي حتـــمل االسـم نـــفـــسه في وسط

إيران.
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وأشــار فـي تــصــريـــحــاته أيـــضــا إلى
ــدعــومــة من قــبل الـدول ــؤامـرات ا "ا
نطـقة وخاصة الـسعودية الرجعيـة با
واالمارات وبأوامر من أميركا والكيان
الــــصـــهــــيـــوني" مــــؤكـــدا أن "نــــظـــام
اجلــمـــهــوريــة االسـالمــيــة االيـــرانــيــة
وانــتــقـــامــا لــدمــاء هـــؤالء الــشــهــداء
ؤكد بـإجراءات انتقامية" سيقوم من ا

ضدها بدون إضافة أي تفاصيل.

ـقراطـية أن وأكدت قـوات سوريـا الد
ــدنـيــ ال تـزال "أعـداداً كــبـيــرة" من ا
مـوجــودة في الــبـقــعـة األخــيـرة حتت
سيـطـرة تـنظـيم الـدولـة االسالمـية في
شـرق ســوريـا غــداة تـأكــيـد الــرئـيس
األمــيــركي دونـــالــد تــرامب أن اعالنــاً
هـامــاً بـشـأن "الــقـضـاء عــلى اخلالفـة"

سيصدر في غضون  24ساعة.
ــتــحــدث بــاسم حــمــلــة قـوات وقــال ا
ـوقـراطيـة فـي ديـر الزور سـوريـا الـد
عدنان عفرين لوكالة فرانس برس ليل
ـدنــيـون مـا زالـوا اجلـمـعــة الـسـبت "ا
موجـودين في الـداخل بـأعداد كـبـيرة"
مــوضــحــاً أنــهـم "نــســاء وأطــفــال من
عـوائل داعش مـوجـودون في األقـبـية

حتت األرض وفي األنفاق".
ـفـاجئـة الكـبرى وأضاف "هـذه كانت ا
ـا كـنا لـنا. لـم نتـوقع هـذا الـعـدد وإال 
ـاضي اسـتـأنـفـنـا احلـمـلـة" الـسـبت ا
موضحاً أن البحث "ال يزال جاريا عن
األنـفـاق ويـتم الـتــعـامل مـعـهـا بـطـرق

متعددة منها اإلغالق أو التفجير".
وأوضح عفرين أن "احلمـلة لم تتوقف
لـكن الضـرب الـعـشـوائي تـوقف" الفـتاً
الى أن "مقـاتلي داعش يـختـبئـون ب
ــدنــيــ بـعــدمــا خــلــعــوا الــلــبـاس ا

دني". العسكري وارتدوا اللباس ا
ـوقـراطـية وجتري قـوات سـوريـا الد
عـمـلـيــات تـمـشـيط واســعـة بـحـثـاً عن

مقاتلي التنظيم.
ــرصــد الـســوري حلــقـوق وبـحــسب ا

وقـــال مــســـؤول أوروبـي طــلـب عــدم
نشر اسمه ”ال نزال نحـاول أن نفهم
كــــــيف يـــــخــــــطط األمــــــريـــــكـــــيـــــون

لالنسحاب.“
وقـال مـسـؤول آخــر إن شـانـاهـان لم
يـعـرض عـلى احلـلـفـاء جـدوال زمـنـيا
لالنــســحــاب األمـريــكـي من ســوريـا
وإن احلـلــفــاء عـبــروا عن شــكــوكـهم

خالل االجتماع.
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وقـال مسـؤول دفـاعي أمـريـكي كـبـير
طلب عدم نشر اسمه إن االجتماع لم
يشـهـد تقـد التـزامـات وإن النـقاش
بشأن اجلداول الزمنية كان محدودا.
هــذه ــــســـؤول األمــــريـــكي ” وقـــال ا
االجـتـمـاعـات ال تـقـدم جـداول زمـنـية
وال قرارات (لـكـنـهـا) تركـز أكـثـر على

تقييم وضعنا احلالي.“
لـكن تــرامب أشـار يـوم اجلــمـعـة إلى
أنه سـيــعـلن عن تــقـدم كــبـيـر قــريـبـا

جدا.
وقال ترامب خالل مناسبة في البيت
األبيض ”لدينا الكـثير من اإلعالنات
الـعـظـيـمـة الـتي لـهـا عالقـة بـسـوريـا
وجناحـنـا في الـقـضـاء عـلى اخلالفة

والــتي ســيــتـم اإلعالن عــنــهــا خالل
األربع والعشرين ساعة القادمة.“

تريد تـركيا إقـامة منـطقة آمـنة بدعم
لوجستي من احللفاء وتقول إن هذه
نـطـقة يـنـبغي أن تـكـون خالـية من ا

باتريك شاناهان

وحــدات حــمــايــة الــشــعب الــكــرديــة
الـســوريـة الــتي تــدعـمــهـا الــواليـات
ـــتـــحـــدة. وتــعـــتـــبـــر أنـــقـــرة هــذه ا

الوحدات جماعة إرهابية.
ـسـؤول األمـريـكي إن الوزراء وقال ا
حتــدثـــوا عن احلــاجـــة إلى نــوع من
التـرتـيـبـات األمنـيـة في شـمـال شرق
ســوريــا بــعـــد انــســحــاب الــواليــات

تحدة. ا
وقـال الــسـنــاتــور األمـريــكي لـيــنـزي
جراهام خالل مـؤتمر مـيونيخ لألمن
إن أكبـر جنـرال أمريـكي سيـطلب من
ـساهمـة بقوات للـمساعدة احللفاء ا
ــنــاطق احملــررة من في اســتــقـــرار ا

الدولة اإلسالمية.
جرد وقال مسـؤول فرنسي كـبير ”
أن يـنـسـحب األمـريـكـيـون سـنـضـطـر
إلى االنـسـحـاب. لن نـكـون الـضـحـية
لألمـريــكــيـ .“وأضــاف أنه ال يــرى
آخرين على استعداد لشغل الفراغ.
وقال وزير اخلـارجية الفـرنسي جان
إيف لو دريـان لـلـنواب يـوم األربـعاء
نطقة اآلمنة. إن لديه شكوكا بشأن ا
وأضـــاف ”من ســـــيــــراقــــبــــهــــا? من

سيضمنها? وما حدودها?.“

تحدة في العاصمة بور او برنس dŠ‚∫ متظاهرون في هايتي يحرقون علم الواليات ا

½uF‘∫ وصول نعوش ضحايا التفجير االنتحاري في جنوب شرق ايران الى مطار بدر في اصفهان

ـا ان الـوقت كـالـسـيف اذا لم تـقــطـعه قـطـعك. فـنـحن كـثـيـرا مـا نـغـتـال قـيل قـد
ـكن ان يـشـكله هـذا االغـتيـال من اعـبـاء على مـسـيرة ا  اوقـاتـنا غـيـر عابـئـ 
ردود أو االداء. بذول الحتواء التقصير احلاصل في ا حياتنا وجهدنا اليومي ا
وكلـما تتبـعت انسراب الزمن من دون االفـادة منه ساورني القـلق على الوسائل
التي يـجب اتباعها للتعويض او السـبيل االكثر مالءمة العادة العمل الى وتيرته
الصحـيحـة وايقـاعه اجلمـيل. ألننـا ببسـاطة نـتوهم ان في وسـعنـا تعـويضه متى
شـئـنـا وح نـفـشل في ذلك نـبـدأ بـألـقـاء الـلوم عـلى احلظ الـعـاثـر الـذي الزمـنا
خالل ذلك.حجـجنا واهية وغير مقنعة وعقيـمة وغير منطقية نحن في حاجة الى
الـكـثيـر من الـصراحـة مع انـفسـنـا والى الـقلـيل من االعـتمـاد عـلى احلظ. لعـلـنا
ح نـصدق مع انفـسنا نـصل الى عدالة الـتقيـيم وفي العدالـة تكمن قـوة الفرد
واقف احلياتية احلقيقية.ان من افضل واجملامـيع ويصبح العمل الفاعل سيد ا
متع احليـاة ان يكـون للمـرء عمل مفـيد يـؤديه خدمة لـلمجـتمع ألنه سـيكافـأ عليه
ة استـحقاقا جلهده بأجـر يتناسب مع جهـده ويؤمن له االحترام واحليـاة الكر
بـذول.ولو عرفنـا قيمـة الوقت حقيـقة ما حـصل لنا كل الـذي حصل ويحصل ا
ـأزق التي وقعـنا فيـها على امـتداد سنـوات التجـارب سواء على وما وقـعنا في ا
مسـتوى الدول واجملـتمـعات ام على مـستـوى االفراد. ولهـذا اسأل من شئت من
. كيف وصلت الى جناحك فسيـقول لك: كنت اسيطر على الزمن حتى تـفوق ا
في ادق تفـصيالته وبهذا جنـحت.اذا الوقت من اهم عوامل النـجاح وقد قسمه
ان ونـقـوم فيه الله سـبـحانه وتـعـالى بحـيث نـؤدي خالله فـروض العـبـادة واال
بـواجبـاتـنـا جتـاه دنـيـانـا بـشكـل فاعـل وعمـلي ومـفـيـد ونـتـلـذذ بـقـسط من مـتـعة
الـراحــة الـتي تـزيل عـنـا اعـبـاء الــعـمل ولـهـذا يـجب عـلـيــنـا رفع وتـيـرة اعـمـالـنـا
الختـصار زمن اجنـازها واالفـادة من مـجمل الـنشـاطات كي النـصبح نـقول وال
نعمـل ونقرأ وال نـفهم ونـقول والنـطبق دعـونا نـكون عـملـي بـصدق مـللـنا الكالم
فالـكالم الكثيـر في كل شيء في العمل والسـياسة والديـانة واالخالق والتسامح
ــودة واالخالص وكــله كالم جـمــيل جــدا ونـحن اصــحـاب والــصـدق وا
مبـاد سـامـية وتـاريخ مـشـرف. فـدعونـا ان نـطـبق هذا
عـلى الـواقع لـكي يـراه الـعـالم ويـقـر لنـا بـأنـنـا اصـحاب
دين وتـاريخ وصدق واخالص وامـانة بكل صـدق لنرفع
رؤوسنـا قائلـ نحن قلـنا وفعـلنـا. فليـشهد الـعالم لذلك

ويحني له رأسه احتراما لنا.


