
لم ادع يوما بـأنني افـضل من غيري ال والـله لم يكن هـذا تواضعـا ولكنه
احلقيقة ولكن ما اشعر به منـذ الطفولة بأني غريب اني ال انتمي لهذا أو
ــراحل ــا لــفــقــد والــدتي وانــا الزلت طــفال في ا ــاذا ر لــذلك وال اعــلم 
االبتدائية من الدراسة يصحبها الفـقر الذي عشته يتبعها شعوري بأنني
قبـيح اخلـلقـة وال اصـلح الن اتمـتع بـاحليـاة كـما تـمـتع فيـهـا الشـباب من
جـمـال ومـال وقـوة وجـاه فــتـراهم كـلـهم ثـقـة ولــكن (كـولن ولـسن) يـقـول:

لك االذكياء كل مبررات الشك. االغبياء مترعون بالثقة في ح 
ا يحيط به رتبـطة  اذا كان االنسان القـد قد عرف "الغربة احلـسية" ا
ـعــاصـرة قـد افــرزت انـواعـاً من بـشــر وعالقـات وامــاكن فـأن احلـيــاة ا
اخرى من الـغـربـة تتـمـثل في "الـغربـة الـنـفسـيـة والفـكـريـة" التي جـسـدها
فـكرون في الـشرق والـغـرب من خالل اعمـالهـم االدبيـة. واحيـانا يـكون ا

االنسان ب اهله واقاربه ومحبيه ويشعر بغربة قاتلة.
فاالرحتال عن االهل والوطن لم يـعد يشكل ذلك الـهم الكبيـر في الشعور
بالغـربة أو االغـتراب. هذا اذا لم يـكن هذا االرحتـال وسيلـة هرب لـلبحث
عن وطن ونـاس يهـيـئان لـه منـاخـا من الشـعـور بـاالستـقـرار والـسكـيـنة..
وهذا ما تـعكسه هـجرات االفراد واالسـر من بلد الى اخـر لالقامة بـعيدا
عن اوطـانـهم وبعـضـهم يـتـخـلى عن جـنـسـيـة مـوطنـه االصلـي في سـبيل
احلصول على جنسـية بلد اخر.. وح تسـأل بعضهم عن دوافع هجرته
عن وطـنه يـردد مـا قـاله ابـو حـيـان الـتـوحـيـدي "اغـرب الـغـربـاء من صـار

غريبا في وطنه"!!.
واذا اخذنـا قـضـيـة البـحث عن "لـقـمـة العـيش" صـورة من صـور اغـتراب
ـقابل عـددا من القـضـايا تـمثل صـورا اخرى االنسـان  فانـنا جنـد في ا
فـكر خـصـوصا جتـمعـهـا قضـية كـبرى هي الغتـراب االنسـان عـمومـا وا
"قضـية احلـريـة" التي تـتـفرع عـنهـا قـضايـا عديـدة تـشكل الـنـسيج الـعام

لقضية اغتراب االنسان وغربته في احلياة.
عزل عما حـوله او مجرد مخلوق فكـر اليستطيع ان يـعمل  فاالنسان ا
تـغيرات يعيش عـلى هامش احلـياة ومـجرياتـها وهـو يسعى الى صـنع ا
تطـلـعـا الى تـطـويـر احليـاة والـتـخـلص من حـالة الـسـكـون واجلـمـود التي
ة في الوقت الذي تقف في وجهه مجموعة كانت حتكم اجملتمعات القد
تخلـفة بكل ما تـملك من وسائل القوة من العوامل العتـيقة واالحبـاطات ا
ـفكر الى الـشعـور بالغـربة وكأنه والثبـات فيـحدث التـصادم الذي يـقود ا
عني يقـول احد احلكمـاء "االنسان الفاضـل الذي يعيش في مـدينة غير ا

فاضلة".
وبالرغم من ان الـدارس واالدباء قـد تناولـوا قضيـة االغتراب من خالل
ـدقق بـتـمـعن يـجـد ان هـذه الـصور عـدد من الـصور واالشـكـال اال ان ا
ـتمثـلة في قـضية واالشكال مـجرد قـطاعات لـلوحـة االغتراب االنـساني ا

طاردة في كل زمان ومكان. سلوبة وا "احلرية" ا
واحلريـة رغم انهـا حق كفـلته كل االديـان السـماويـة والقـوان الـوضعـية
اال ان مفهومهـا يختلف بـاختالف الظروف احملـيطة وباخـتالف القضايا
فهـوم احلرية وبـاختالف النـظم والسيـاسات واأليديـولوجيات رتبـطة  ا
صـالح.. ونتـيـجة  لـهـذه االختالفـات حتولت احلـريـة الى سالح رهيب وا

أل السجون باالبرياء..  يقتل ويشرد ويجوع و
فقـد قـامت االنـقالبـات الـعسـكـريـة في بالد الـعالـم عامـة والـعـالم الـثالث
خاصة من اجل احلرية فكان حصادها مئات بل االف الضحايا موتا أو
ـعــتـقالت الـكـبـــــــيـرة واخـتـــــــرعت تـعـذيـبــا وانـشـئت الــســــــجـون وا
وسائل تـعذيب واهـدرت كرامـة االنسان فـصارت مـقولـة "كم من اجلرائم
ترتـــــــكب باسـمك ايتـها احلـرية تـعــبيـر عن مدى الـتشـــــويه الذي حلق
لـتـزمة بهـذا احلق في زمن اصـبح االنـسان يـبـحـــث فيه عن احلـــــريـة ا
احلــريـــة الــتـي التــســـلب حــقـــوق االخــريـن ولــيس

للفوضى..
 فالـفـوضى لم تكن حـريـة بل هي رعب وخوف وال
استـقـرار فـيـهـا كـمـا نراهـا االن في بـلـدنـا الـعـزيز

ويؤسفني هذا كثيرا.
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ـديــنـة عــنـد نــقـطـة الـســيـاحــيـة فـي ا
التقاء نهري نويز وترينت.

ــتـقــاعـد تــشـارلـز ـدرس ا واشـتــرى ا
ض فـيه أكـثـر ـنـزل الــذي لم  راكـر ا
من خــــمس لــــيـــال عــــنـــدمــــا ضـــربت
نطقـة ما أدى إلى ارتفاع العاصفـة ا
ــيــاه ثالثـة أمــتـار فــجـأة. مـســتـوى ا
وقـال لـفـرانس بـرس "كـان األمـر وكأن
قطارا سريعا يعبر البهو. لم أر شيئا
كهذا من قبل شعرت باخلوف فعال".
وذكر مـراسل لفـرانس بـرس أن طبـقة
ياه من زيت محركات السـفن تغطي ا
الــتي تــغـــمــر الــشــوارع. وأضــاف أن
ـنــازل فـتـحت أبــوابـهـا الـتي بـعض ا
خـلـعت بـسـبب شـدة الـريـاح. وتـطـفـو
أيضـا تـمـاثـيل لـدببـة احلـيـوان الذي
يشكل شـعار نيو بـرن على الرغم من
ثقلها في الـشوارع التي يصل ارتفاع

ياه في بعضها الى الفخذ. ا
ديـنة دانـا آوتلو وقال رئيـس بلديـة ا
لشـبـكـة "سي ان ان" إن أكـثر من 400
شخص  إنـقـاذهم وأكـثر من 4200
منزل تـضررت باإلعـصار. وأضاف أن
ــوجـودة ـيــاه ا "األولـويــة هي ضـخ ا
دينة" لـكن "وقت العودة لم يحن في ا
بعـد".وحرم أكـثر من  800 ألف منزل
من الــتــيــار الــكـهــربــائي الــســبت في
كـارواليـنـا الـشـمــالـيـة حـسب سـلـطـة

إدارة الكوارث.
…—dC²  oÞUM

من جهـتـها عـبرت الـوكـالة الـفدرالـية
للمحـميات الـوطنية في تـغريدة على
تـويـتــر عن ارتـيــاحـهـا ألن  16 مـهـرا
بـــريــا من مـــنـــطــقـــة أوكــراكـــوكي في

ة. جزيرة قبالة الساحل سا
وسيـتـفـقـد الرئـيس األمـيـركي دونـالد
تـرامب مـطــلع أو مـنـتــصف األسـبـوع

تضررة. ناطق ا قبل ا ا
وبـيــنـمـا مــا زالت الـعــاصـفــة تـضـرب
السـاحل األمـيـركي عاد تـرامب مـساء
اجلـمـعـة إلى اجلــدل حـول احلـصـيـلـة
الـرسـمــيـة لـضــحـايـا اإلعــصـار مـاريـا
الــذي دمــر جــزيـــرة بــورتــوريــكــو في
أيـلــول/سـبـتــمـبـر  2017 وهي ثالثـة
آالف قـتــيل.ولم تــكن هـذه احلــصـيــلـة

سوى  16قتيال بعـد زيارته "وارتفعت
بـفـعـل سـاحـر  3000 قـتـيل (...) أمـر
ـكــنـا" كـمـا كــتب تـرامب عـلى لـيس 
تويتـر.وقال مـستـشار لرئـيس الفـلب

امس األحــــــد إن مــــــا ال يـــــقـل عن 25
شخصا لقوا حتـفهم في البالد نتيجة
الدمـار الـذي خـلـفه اإلعصـار مـانـكوت
وإن أغــــلب الــــقــــتـــلـى ســــقـــطــــوا في
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ناطق اجلبلية. انهيارات أرضية با
وتــسـبــبت االنــهــيــارات األرضــيـة في
سقوط  20قتيال في منطقة كورديليرا
بجزيرة لوزون وأربعة قتلى في إقليم
نـــويــــفـــا فـــيـــزكــــايـــا اجملـــاور. وقـــال
فرنسيس تـولينـتينو إن شـخصا آخر
توفي نـتيجـة سقـوط شجـرة في إقليم

إيلوكوس سور.

»UBŽ—∫ مدينة المبرتون في والية كاروالينا الشمالية األميركية بعد مرور االعصار فلورنس

تـحدة)) ,أ ف { نيـو برن (الـواليـات ا
ب) - ما زالت العاصـفة فلورنس التي
أســفــرت عن ســقــوط  13قــتــيال عــلى
األقـل عـــــلـى الــــــســـــاحـل األمـــــيــــــركي
ـزيـد من الـدمار في األطلـسي تـهـدد 
نــهــايــة األسـبــوع بــســبب "الــكــمــيـات
الـهــائـلـة" مـن األمـطـار الــتي حتـمــلـهـا
والـفـيـضـانـات الـتي تـسـبـبـهـا حـسب
السـلـطات الـتي حـذرت السـكـان الذين
 إجالؤهم من مــحـاولـة الــعـودة إلى

بيوتهم.
وذكـــرت وســـائل اإلعالم األمـــيـــركـــيــة
وبــيــنــهـــا "سي ان ان" أن احلــصــيــلــة
وقـتـة لضـحـايا هـذا اإلعصـار بـلغت ا
 13قتـيال بيـنـهم عشـرة في كارواليـنا
الشمالـية وثالثة آخـرون في كاروالينا
اجلــنــوبـــيــة. وبــ هـــؤالء ســيــدة في
احلاديـة والـسـت قـتـلت في اصـطدام

سيارتها بجذع شجرة على طريق.
وســـبــبـت هــبـــات الـــريــاح واألمـــطــار
الغزيرة أضرارا جسيمة. وما زال عدد
كــبـيــر من الــطـرق مــقــطـوعــا بــجـذوع
أشـــجـــار وأعـــمــــدة كـــهـــربـــاء وحـــتى

فيضانات مفاجئة.
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وقـــال روي كـــوبـــر حـــاكم كـــارواليـــنــا
الشمالية (جـنوب شرق) الوالية األكثر
ــنـــخـــفض "يـــؤدي إلى تـــضـــررا إن ا

هطول كميات هائلة من األمطار".
ـنـطـقة وحـذر كـوبـر من أن "كل طـرق ا
ياه". وقال متوجها كن أن تغمرها ا
إلى الـذيـن يـنـتــظـرون بــفـارغ الــصـبـر
الـعــودة إلى بـيــوتـهم إنه عــلى الـرغم
من رفع أوامــر اإلخالء عــلى الــســاحل
"لن تـــكــونـــوا بــأمـــان إذا ذهــبـــتم إلى

هناك".
وأضـــــاف أن "كـــــثــــيـــــريـن من الـــــذين

يعتقـدون أن العاصفـة لم تصل إليهم
لم يــواجــهــوهــا بــعــد" مـحــذرا بــذلك
ــنــاطق اجلــبــلــيــة في غــرب ســكــان ا
الــواليــة بـــيــنــمــا يـــتــوقع أن يــواصل
اإلعــصــار فــلــورنـس تــوغــله بــاجتــاه
الـغــرب الـسـبت قــبل أن يـنــعـطف إلى

الشمال األحد.
وتــلـــقت بـــلــدات عـــدة في كــارواليـــنــا
الــشــمــالـيــة وكــارواليــنــا اجلــنــوبــيـة
السبـت أوامر إخالء خـوفا من حدوث

فيضانات.
ـسؤول في وقال سـتيف غـولدسـت ا
الـــوكــالــة الـــوطــنـــيــة لــلـــمــحـــيــطــات
واألجواء إن الـعـاصـفـة "سـتؤدي إلى
فــيــضــانــات كــارثــيــة في مــنــاطق في
كــارواليــنــا الـــشــمــالــيــة وكــارواليــنــا
اجلــنـوبــيــة لــبــعض الــوقت" بــسـبب

"بطئها األقرب إلى التوقف".
ـركـز الوطـنـي لألعـاصيـر في وأعـلن ا
نـشرتـه في الـساعـة الـثـانـيـة بـتـوقيت
غريـنـتش أن العـاصـفة الـتي تـضعف
تـتــقـدم عـلـى الـبـر بــسـرعـة  9كـلم في
الساعـة ترافقـها رياح شـدتها  65كلم

في الساعة.
وتعمل السـلطات حاليـا على تصريف
ـــيــاه ومـــســـاعــدة الـــســـكـــان الــذين ا

ياه. حتاصرهم ا
حـول مديـنـة هـامـبسـتـيـد عـلى ساحل

كاروالينـا الشمـالية يـحاول سكان 
إجالؤهم العـودة إلى منـازلهم لـتقـييم
ــيـاه الــتي األضــرار عـلـى الـرغـم من ا
تغطي الطرق كمـا ذكر مراسل لوكالة

فرانس برس.
ـيـاه مـنـذ اجلـمـعـة جزءا من وتـغمـر ا
مدينة نيو برن التي يبلغ عدد سكانها
حـوالى ثالثـ ألف نـسـمـة وحتـاصر
نـطقة مئات األشـخاص فـيها. وتـقع ا
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اني البتـهل الى الـله تعـالى ان اليـكون مـجلس الـنـواب في دورته احلالـية
كسابقة الذي الحول له والقوة لقبول هذا القانون او رفض ذلك. السبب
ن انتخبوه كشوف الرضاء الناس  الذي ادى الى اصابته باالخفاق ا
سرات بخالف ن لم ينتخبه منـهم وتمسك اعضائه باالمـتيازات وا او 
مايقال (ان خير الرجال هم الذين ينتخبون من ابناء الشعب ليقدموا لهم
خيـر اخلدمـات ويشـرعـوا افضل الـقوانـ التـي تدخل الـفرح الى بـيوت
) فمـجـلس النـواب احلالي وخالل جـلسـته االولى بـرئاسـة كبـير النـاخبـ
دة السن والتي تمت فيها تـأدية القسم العضاء وبـعدها رفعت اجللسه 
سـاعـة لــغـرض الـتــداول النـتـخــاب رئـيس اجملـلس ونــائـبـيه.. وبــعـدهـا لم
يتحقق النصاب واجلت اجللسة الى يوم اخر ولم يتحقق النصاب ايضاً
لعـدم التوافـق ب الكـتل علـى تسمـية رئـيس اجمللس ونـائبـيه ولم حتصل
ـقـراطيـة الـتـوافـقـية لـعدم تـسـمـيـة الـكتـلـة الـكـبـرى. اذن هي نـفسـهـا الـد
واحملاصـصـة تـتـكرر مـن جديـد وفي اجلـلـسـة ادعت اكـثر من كـتـلـة انـها
الـكـتلـة االكـبـر والـكل ركـز قـدراته وجـهـوده عـلى مـاتـريـده كـتلـته وحـزبه
ان ـا يـريـده الشـعب وهـذا مـانـشـاهـده اليـوم حتت قـبـة الـبـر واليكـتـرث 
ـوضوع العـراقي ونـسـمعـه من عبـارات وطـرح لـرغبـات مـخـتلـفه خـارج ا
الذي انـعـقـدت جـلـسـة يوم  2018/9/8 من اجل (منـاقـشـة االوضاع في
ـالي ـســلـوبــة بـسـبـب الـفـشـل االداري والـفـســاد ا مـحــافـظــة الـبـصــرة ا
ـتـعـاقـبـة والتي والـسـياسـات اخلـاطـئـة لـلـحـكـومـات احمللـيـة واالحتـاديـة ا
ـقـدرات ــتـسـلــطـة لـلــعـبث  اطـلـقت يــد الـعـصــابـات الـتــابـعـة لالحـزاب ا

واطن ومؤسسات الدولة. ا
فـمــا حـدث من فــوضى والمـبــاالة خالل اجلـلــسـة ومـا دار مـن مـشـادات
كالميـة بـ محـافظ الـبصـرة ورئيـس مجـلس الوزراء وفـريـقه من الوزراء
ـواقف االنــتـهـازيه لـبـعض اعـضـاء اجملـلس احلـاضـرين في اجلـلـسـة وا
ولـيس كـلـهم فـذلك الـبـعض اليـفـكـر اال في مـصـلـحـته الـشـخـصـيـة اوالً
ا ادى الى اخـفاق اجلـلسة فـي تقد وحزبه وكـتلـته السـياسـية ثـانيـاً 
ا تـمـخض عـنهـا من حـقائق ودالئل احللـول اال انـها تـعـد جلـسـة مفـيـدة 
تؤكـد بأن كل واحـد يـعمل لـنفـسه وحـزبه دون حلظـة تفـكـير في مـصلـحة
االخريـن وعنـدمـا لم يـحـصل هـوالء (الـطارئـون عـلى الـعـمل الـسـياسي)
ـشاكل واالنـقسـامات والتـكتالت ـنافع يـحاولـون خلق ا ـكاسب وا على ا
داخل الكتل واالحزاب عن طريق تعميق اخلصومات الفردية والعشائرية
ـذاهب والـقـومــيـات واالقـلـيـات اخملــتـلـفـة االخـرى. وهـذا الـطـائـفـيــة بـ ا
مايحصل اليوم للمسـيرة السياسية في العـراق فلقد مورست االنتهازية
الـفـرديـة واجلـمــاعـيـة من اجل مـصــادرة الـطـاقـات والـكــفـاءات الـوطـنـيـة
ـواقع االداريـة والـوزارية من وتشـبث عـنـاصـر االحـزاب غيـر الـكـفـوئة بـا
ـوضوعـية وحـرمان البالد من الـطاقـات الوطـنية قـاييس ا خالل تعـطيل ا
اخملـلـصــة. فال بـد مـن الـقـضــاء عـلى هــذه الـظـاهــرة الـتي بــرزت بـشـكل
فاضح في عملية تكوين الكتلة االكثر عدداً في انسحاب وخروج البعض
ـشروع يـعد من ـكاسب والـثراء غـير ا ـنافـذ وا من الكـتل ساعـياً وراء ا
ان وب اعضائه في اخطر اشكال االنـتهازية التي جتـري حتت قبة البـر
دورته احلالية والتي ستـؤدي الى االنتكاسات والصـراعات والتي تتحول
الى العـنف وتـعطي االجـراءات الـدستـورية في انـتـخابـات رئـاسة مـجلس
الـنـواب ورئــيس اجلـمــهـوريـة والــتـكـلــيف لـرئـاســة مـجـلس الــوزراء. فـمـا
ان ومانسـمعه من عبارات واطالق الرغبات نشاهده اليوم حتت قبـة البر
ينها من شمالها سيلحق ضرراً اخملتلفة التي اليعرف 
فـادحــاً في قــيـام اجملــلس بــاعـمــاله وواجــبــاته الـتي
ـا حــددهـا الــدســـتــور وســتــنــتــهي هــذه الــدوره 
الحتمـد عقـباه.. الن اعـضــاء اجمللس (لـيلـهم ضيع

نهاره).
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فيه تنظيمات إسالميـة مسلحة مثل جبهة
النصرة وتنظيم الدولة.

وطالـبت تـركيـا بتـعـليق الـعـملـيات ووقف
إطالق الـــنــار والــســـمــاح لــلـــمــفــاوضــات
الـسـيـاسـية بـحـل األزمة لـكـن هذا الـطـلب
رفضته روسـيا وإيران.وتـابع األم العام
ـتحـدة :"أوجه دعـوة صـريـحـة لكل لأل ا
األطـراف وبـخـاصـة الـدول الـثالث (إيـران
وروسيا وتـركيـا) إلى عدم ادخـار أي جهد
مـن أجل إيــــــجـــــاد حــــــلـــــول حلــــــمـــــايـــــة
".وخاطب غـوتيريش الدول الثالث دني ا
قـائال "حـافظـوا عـلى اخلـدمـات األسـاسـية
ـسـتـشـفـيـات. واحـرصـوا عـلى احـتـرام كـا

القانون الدولي اإلنساني".
وشدد على ضـرورة تعاون روسـيا وإيران
وتـركـيـا "أكـثــر من أي وقت مـضى إليـجـاد
وسيلة لعـزل اجلماعات اإلرهـابية وتفادي

دنيون ثمن احلل في إدلب". أن يدفع ا
وتدعـم تركـيـا جـماعـات مـسـلـحة في إدلب
كما أرسـلت قوات عسـكرية إلى احملـافظة
ـشــاركـة في وحتـاول إثــنـاء روســيــا عن ا
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{ دمــــشـق (أ ف ب) - فــــتــــحـت مــــراكــــز
االقتراع األحـد أبوابـها في أول انتـخابات
جملالس اإلدارة احمللية منذ بدء النزاع في
 2011 فـي ســــــوريــــــا وهـي جتــــــرى في
مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار األسد.
ويفترض أن يصوت الناخبون من الساعة
الــســابــعــة ( 4,00 0 ت غ) إلى الــســاعــة
 16,00) 19,00ت غ) الخــتـــيــار أعـــضــاء
هذه اجملالس في الـبالد التي تشـهد نزاعا

مستمرا.
وقالـت وكالـة األنـبـاء السـوريـة (سـانا) إن
"أكثـر من أربـعـ ألف مـرشح" يتـنـافـسون
عـــلى " 18 ألـــفـــا و 478 مـــقـــعــــدا في كل
احملافـظات".وعـرض التـلفـزيون احلـكومي
السوري لقطات لـناخب يضعون األوراق
في مـراكـز الـتـصــويت بـالـقـرب من دمـشق
وفي مـديـنـتي طـرطـوس والالذقـيـة (غرب)

. الساحليت
وبــعــد أكــثــر من ســبــعـة أعــوام مـن حـرب
ـسـاعــدة حـلـيـفه الـروسي الـذي دامـيـة و
يدعـمه عسـكريا يـسيـطر الـنظـام السوري
عـلى حـوالى ثـلـثي الـبالد. لـكن مـعـارك مـا

زالت مستمرة في عدد من مناطق البالد.
وأسفـر النـزاع منـذ اندالعه في سـوريا في
 2011 عن ســـقــــوط أكـــثـــر من  360 ألف
قتـيل وأدى إلى نـزوح ماليـ الـسـكان من

بيوتهم.
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وجرت آخـر انتـخابـات مـحلـية في سـوريا
في كانون األول/ديسمبر  2011 بعد ستة
أشهـر من بـدء الـنزاع. وقـد جـرت مـنذ ذلك
احلــ انـتــخـابــات تــشـريــعــيـة في 2016

وانتخابات رئاسية في .2014
تـحدة يـعمـلون وقال مـحقـقون مـن األ ا
في مـجـال حـقـوق اإلنـسـان امس األربـعـاء
إن القوات احلكوميـة السورية أطلقت غاز
الكـلور وهـو سالح كـيمـاوي محـظور في
الــغــوطـة الــشــرقــيــة الـتـي كـانـت تـخــضع
عارضة وفي محافظة إدلب هذا لسيطرة ا
الـعــام في هــجـمــات تـمــثل جــرائم حـرب.
تـحدة في تـصريح وذكر مـسؤول بـاأل ا
أن (هــذه الــوقــائع تــرفع عــدد الــهــجــمـات
الـكيـمـاويـة التـي وثقـتـهـا جلنـة الـتـحـقيق
بـشـأن ســوريـا في الـبـالد مـنـذ عـام 2013
إلى  39هجوما منها  33 هجوما منسوبا
تـسبب للـحكـومـة ولم يتم حتـديد هـويـة ا
ا يـكـفي. في الـهـجـمـات الـسـتـة األخـرى 
وأوضح احملققون في أحدث تقرير لهم أن
وجب استخـدام الكلـور كسالح محـظور 
اتفاقية األسلـحة الكيمـيائية التي صادقت

اني وقف األ كن أن يكـون ا اني ”ال  األ
هـو مـجـرد قـول ’ال ‘بـصــرف الـنـظــر عـمـا

يحدث في العالم).
ــــتــــحــــدة وحض األمـــــ الــــعــــام لأل ا
أنــطـــونــيـــو غــوتـــيــريش كل مـن روســيــا
وتـركـيـا وإيـران علـى بـذل أقصـى اجلـهود
ـدنــيـ في "لـلــتــوصل إلى حل حلــمـايــة ا

محافظة أدلب السورية.
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وقــال غـوتــيــريش لــلـصــحــفــيـ في األ
ــتـحــدة الــثالثــاء :"من الــضــروري جـدا ا
جتـنـب مـعــركـة شــامـلــة في إدلب" مــشـددا
عـلى أنـهـا يـجب أن" ال تـتـحـول إلى حـمـام
دم".وأضـاف "هـذا سـيـتــسـبب في كـابـوس
إنـسـانـي لم يـسـبـق له مـثـيـل في الـصـراع

السوري الدموي".
وجاءت حتـذيـرات غوتـيـريش بـعد خالف
ب إيران وروسـيا مع تـركيا في اجـتماع
ــــاضـي حـــول في طــــهــــران األســــبــــوع ا
الـعمـلـيـة الـعسـكـريـة لـلسـيـطـرة عـلى أخر
ـسـلـحة والـذي تـوجد ـعـارضة ا معـاقل ا

توقع. الهجوم العسكري ا
ـتـحـدة من كـارثة إنـسـانـية وحتذر األ ا
في حال وقوع هـجوم على احملـافظة التي
تـضم نــحـو ثـالثـة ماليــ نـســمـة بـيــنـهم
. مليون طفل نصفهم تقريبا من النازح
وســــبـق أن حــــذر غـــــوتــــيـــــريش في 29
ــــاضـي من "اخلــــطــــر أغــــســــطـس/ آب ا
تـنـامي لـوقوع كـارثـة إنـسانـيـة في حال ا
شن احلـكومـة الـسـورية عـمـلـية عـسـكـرية
واســعـة الــنــطـاق في مــحــافـظــة إدلب في
سوريـا".وامـتنع األمـ العـام الـثالثاء عن
الرد على سؤال عن سبب عدم توجهه إلى
مـارسة مـزيد من الـضغـوط على نـطقـة  ا
أطـراف النـزاع في سـوريـا. وقـال الـسـفـير
ـــتــحــدة فــاســيــلي الــروسي لــدى األ ا
نـبـيـنـزيا فـي كلـمـة له أمـام مـجـلس األمن
ـطــروح في إدلب "لـيس عــمـلـيـة عـلى أن ا
ـكافـحة اإلرهـاب" ما عسـكريـة بل عـملـية 
ثلي لقي استنكارا بـخاصة من عدد من 
ملكة ثل ا الدول في اجمللس من بينـهم 

تحدة. ا
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وأفادت وكالة األنـباء الرسمـية في سوريا
باعتـراض عدد من الصواريـخ بالقرب من

مطار دمشق الدولي.
ونقـلت وكـالة (سـانا) عن مـصـدر عسـكري

اتهامه إلسرائيل بشن الهجوم.
وقالت متحـدثة باسم اجلـيش اإلسرائيلي
إنـهم ال يــعـلــقـون عـلـى تـقـاريــر أجـنــبـيـة
ـصدر الـعـسـكري وبحـسب (سـانـا) قـال ا
السوري (وسائط دفـاعنا اجلـوي تتصدى
لـعـدوان صـاروخي إسـرائـيلـي عـلى مـطار
دمــــــشـق الـــــدولـي وتــــــســــــقط عــــــددا من
عـاديـة).وتـعـهـدت احلـكـومة الـصواريـخ ا
اإلسرائـيـلـيـة في السـابق بـوقف مـا تـقول
إنه (حتــــصن) عــــســــكـــري إيــــراني داخل
ــرة األولى الــتي ســوريــا.وهـذه لــيــست ا
يتـهم فيـهـا مسـؤولون سـوريون إسـرائيل
بـشن هـجـمـات داخل سـوريـا.فـفي أبـريل/
نــيــسـان ثــارت اتــهــامــات بـأن صــواريخ
إسرائيـلية ضـربت قاعـدة "تيفـور" اجلوية
في حمص والـتي تشـير تـقاريـر إلى أنها
تـسـتـخــدم كـمـركـز قـيــادة لـطـائـرات بـدون
طــيــار إيــرانـيــة وتــضم نــظــامــا إيــرانــيـا
مــتـــطــورا لـــلــدفـــاع اجلــوي. وقـــد أســفــر

. الهجوم عن مقتل سبعة إيراني
وكـــذلك في مـــايـــو/ أيـــار أفـــادت وكـــالــة
األنـباء الـسـوريـة الـرسمـيـة بـأن إسـرائيل
شــنت هـــجــومــا صــاروخــيـــا عــلى مــوقع

عسكري جنوب العاصمة دمشق.
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ــقـــتــضـى الــقـــانــون عـــلــيـــهـــا دمــشـق و
تعـارف عليه. وأضاف اإلنساني الـدولي ا
احملققون في تقريرهم ”الستعادة الغوطة
الــــشـــرقـــيــــة في أبــــريل شـــنـت الـــقـــوات
احلكومية العديد من الهجمات العشوائية
في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية
واشــتـــمل ذلك عــلـى اســتــخـــدام أســلــحــة
كـيــمـاويـة “في إشـارة إلى أحــداث وقـعت
ب  22كــانــون الــثـــاني وأول شــبــاط في
منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية

إحدى ضواحي العاصمة دمشق).
ـانيـة أجنيال مـيركل ـستـشارة األ وقالت ا
كنها أن تدير انيا ال  امس األربعاء إن أ
ظـهـرهــا لـدى حـدوث هـجــوم كـيـمـاوي في
سوريا. وتأتي كلمـة ميركل بعد يوم من
ـانـيـة بـأنـهـا جتري تـصـريح احلكـومـة األ
محادثات مع حلفائهـا بشأن نشر عسكري
مـحتـمل في سـوريـا. وقـالت مـيـركل أيـضا
ـانـيا عـلى مـثل ـكن أن يـكـون رد أ إنه ال 
هـــذه الــــهـــجـــمـــات هـــو مــــجـــرد الـــرفض
الـشفـهي). وأضـافت أمـام مـجـلس الـنواب
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{ كـراكـاس(أ ف ب) - أعـلـنت نـائـبة
الرئيس الفنزويـلي ديلسي رودريغيز
امس أن كـراكـاس سـتـدين أمـام األ
ـنـظـمـة الدول تـحـدة األمـ الـعام  ا
ــاغــرو "بــسـبب األمــيـركــيــة لــويس أ
ـه بـــالـــتــــحـــريض عــــلى تـــدخل قـــا

عسكري" في فنزويال.
وكــتـبـت رودريـغــيــز عــلى تــويــتـر أن

ـتـحدة "فنـزويال سـتـدين أمـام األ ا
ـاغرو (...) ومنـظـمات دولـيـة أخرى أ
بسبب قـيامه بـالتحـريض على تدخل
عسـكـري في بلـدنـا وإضراره بـالـسلم

في أميركا الالتينية والكاريبي".
ـاغــرو يــنـوي إحــيـاء وأضـافـت أن "أ
اســــوأ الــــتــــدخـالت الــــعــــســــكــــريـــة
االمبـريـاليـة في منـطـقتـنـا التي يـبدو

اســتـقــرارهــا مــهــددا بـشــكل خــطــيـر
ن يـسـتـغل بـالـتـحـركـات اجلــنـونـيـة 
نـظـمة بشـكل مـشـ األمـانة الـعـامـة 
اغرو صرح الدول األميـركية".وكـان أ
اجلــمــعــة أنه يــجب عــدم اســتــبــعــاد
"تدخّل عسكري" في فنزويال "إلسقاط"
حــكـــومـــة نــيـــكــوالس مـــادورو الــتي
حمـلها مـسؤولـية األزمـة االقتـصادية
واإلنسانـية والـهجـرة اخلطـيرة التي
تشهدها البالد حاليًا.وقال في مؤتمر
صـحــافي عـقــده في مـديــنـة كــوكـوتـا
الكـولـومبـيـة الـقريـبـة من احلدود مع
فـــنـــزويال "في مـــا يـــتـــعــلـق بــتـــدخّل
عــسـكــري يــهـدف إلـى إسـقــاط نــظـام
نيكـوالس مادورو أعتـقد أننا يـنبغي
ألّــا نـــســتـــبــعـــد أيّ خــيـــار".وحتــدث
اغـرو الـذي يـدين مـادورو "تـدخله" أ
في شـؤون فــنـزويال عـن "انـتــهـاكـات
حلـــقــــوق اإلنــــســـان" و"جــــرائم ضـــد
اإلنــســانـــيــة" تــرتــكــبـــهــا احلــكــومــة

الفنزويلية بحق شعبها.
وقــال "أمـــام مــعـــانــاة الـــنــاس أمــام
الـهـجـرة اجلـمـاعـيـة (لـلـسـكـان) الـتي
تسـببت بـهـا (احلكـومة الـفنـزويلـية)
يــــجـب أوالً الــــقــــيــــام بــــتــــحــــركـــات
دبـلومـاسـيـة لـكن يـجب أال نـسـتـبـعد
ـاغـرو الـذي أي عـمل" آخـر.وانـتــقـد أ

اخـتتـم اجلمـعـة زيـارة تـسـتـمـر ثالثة
أيــام إلى كـــولــومــبــيـــا لالطالع عــلى
تفـاصيـل موجـة هجـرة الـفنـزويلـي

ادورو لرفضه "احلكم الديـكتاتـوري" 
تلـقي مسـاعدة إنـسانـية في مـواجهة
األزمـة االقــتـصـاديــة اخلـطــيـرة الـتي

تضرب البالد.
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وقــال إن الــســـلــطــات الــفـــنــزويــلــيــة
تـسـتــخـدم "الـبــؤس واجلـوع ونـقص
األدويــة واألدوات الـقــمــعـيــة لــفـرض
إرادتها الـسياسـية على الـشعب. هذا

غير مقبول".
وشــــهـــد الــــوضع االقــــتــــصـــادي في
فـــنــزويال تـــدهـــورا كــبـــيـــرا مــا دفع
ـواطـنـ لـلـهرب عشـرات اآلالف من ا

إلى الدول اجملاورة.
وكانت فنزويال بلدا غـنيا جدا وتملك

أكبر احتياطات نفطية في العالم.
ـئة من عـائدات ويؤمن الـنفط  96 با
فـــنـــزويال لـــكن انـــتـــاجه تـــراجع إلى

مستوى هو األقل منذ  30 عاما. 
وقد بلغ  1,4مليون برمـيل يوميا في
تـمــوز/يــولـيــو مـقــابل مــعـدل إنــتـاج
قــيــاسي حــقــقـتـه الــبالد قــبل عــشـرة

أعوام وبلغ  3,2مالي برميل.
ـئة من إجـمالي ويبـلغ العـجز  20 با

الـنــاجت الـداخــلي والــدين اخلـارجي
 150مـلـيـار دوالر بـيــنـمـا ال يـتـعـدى

احتياطي النقد تسعة مليارات.
الى ذلك جــرح شــخــصــان عــلى األقل
بـالـرصـاص الـســبت في هـجـوم عـلى
تــظــاهــرة لــلـــمــعــارضــة ضــد رئــيس
نـــيــكـــاراغــوا دانـــيــال أورتـــيـــغــا في
الـعــاصــمـة مــانـاغــوا حـســبـمــا ذكـر

شهود عيان.
وقـام مـسـلـحـون عـلى دراجـات نـاريـة
ويـرتـدون لبـاسـا مـدنـيـا بـفـتح الـنار
ــتـظـاهــرين في حي دوكـوالي عـلى ا
مـا أدى إلى جــرح امـرأة في الـثــانـيـة
والثالث من العمر ورجل يبلغ عمره

 57 عاما.
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وقــال شــاب مــلــثم حــاول مع آخــرين
ـهـاجمـ لصـحـافيـ "كان اعتـقال ا
هــنــاك ثالثــة أشــخــاص عـلـى دراجـة

نارية وبدأوا إطالق النار". 
ـــرأة بــــالـــرصـــاص في وأصـــيــــبت ا
ساقهـا والرجل برصاصـة في البطن

حسب الشاهد نفسه.
من جهتـها اتهـمت الشرطـة في بيان
"اجملموعات االنقالبية اإلرهابية" في
تظـاهرين بإطالق النار إشارة إلى ا

رأة. على ا

تـظاهـرون في االلتـفاف على وجنح ا
محاوالت شرطة مكـافحة الشغب منع
مــســيــرتــهـم في الــعــديــد من أحــيــاء

العاصمة.
وعـلـى الـرغم من الــهــجـوم واصــلـوا
مــســيـرتــهم وهـم يـهــتــفــون "حــريـة"
مطالب باإلفراج عن مئات "السجناء
" وبــرحـــيل حــكـــومــة الـــســيـــاســيـــ
أورتــيــغـــا الــذي يــحــكـم الــبالد مــنــذ

2007.
وبدأت التظاهـرات ضد احلكومة قبل
خمـسـة أهشـر واسـتمـرت عـلى الرغم
من القمع الذي أسفـر عن سقوط أكثر
من  320 قــــــتــــــيال وألــــــفـي جــــــريح
وتـوقيـف أكـــــثـر من  300 مـتـظـاهر
طـــبــــيب وإقـــــــالـــة أكــــثــــر من  400 

ومدرس.
وقد بـدأت احلركـة االحتـجاجيـة التي
بــلــغت مــســتــوى غــيــر مـســبــوق في
نيكاراغوا في  18نيسان/أبريل ضد
إصالح لـنظـام الـضـمـان االجـتـماعي

تخلت عنه احلكومة
عـارضة أورتـيغا ( 72عاما) وتتـهم ا
بــإقــامــة نــظــام ديــكــتـاتــوري يــتــسم
بـالــفـسـاد واحملــسـوبـيــة مع زوجـته
الـتي تــشـغل مــنـصب نـائـب الـرئـيس

روزاريو موريو.
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اغرو يلتقي فنزويلي خالل زيارة إلى كوكوتا في كولومبيا نظمة الدول االميركية لويس أ األم العام   ∫¡UI


