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اخلـرطـوم) ,أ ف ب) - داخل مـصـنع
لــلــزيــوت في اخلــرطــوم تـقـف سـارة
الفاحت أمـام أحد عمّـالها وهـو ينهال
طرقـته على قطعـة معدنـية محاوالً
تـصـلـيـحهـا قـائـلـة بـحـسـرة "نحن ال
نــســتـطــيع أن نــســتـورد قــطع غــيـار
بــسـبب الــعـقـوبــات األمـيـركــيـة عـلى
ــا تــوفّـر الــســودان لــذلك نــشـتــغل 
لــديــنــا".وبــعــد مــرور عــام عــلـى بـدء
حركـة احتـجاجـية ضـد الرئـيس عمر
الـبـشـيـر الـذي حكـم البـالد طوال 30
عــامـاً بـقــبـضـة من حــديـد وأطـاح به
اجلـيـش في نـيــسـان/أبـريـل يـسـعى
الــســودان الــيــوم إلى فــتـح صــفــحـة
جـديـدة لــكنّ اقـتـصـاده ال يـزال غـيـر

قادر على النهوض.
ÍœUB² « dEŠ

ـتـحدة رفـعت في ومع أنّ الـواليـات ا
 2017 احلـــظــر االقـــتــصـــادي الــذي
فرضـته طـوال عـقدين عـلى الـسودان
حـيث أقـام مــؤسّس تـنـظـيم الـقـاعـدة
أسـامـة بن الدن من  1992ولـغـايـة ?
إلّا أن هـذا البـلد ال يـزال مدرجـاً على
الـقــائـمـة األمـيـركـيــة لـلـدول الـراعـيـة
ديرة العامة لإلرهاب.تقول الفاحت ا
لشركـة "زيوت التـيتل" التي تـمتلـكها
عـائــلـتـهـا لـوكــالـة فـرانس بـرس إنّه
ا أنّ السودان مـدرج على القائمة طا
األميـركية الـسوداء "فـأنا ال أسـتطيع
أن أقـــوم بــاســتــثــمــار إضــافي عــلى
مــــاكــــيـــنــــاتـي ألنّ مـــا مـن بــــنك في
الـــســــودان يــــســـمـح لي بــــأن أفـــتح
نعـها من القيام اعتماداً مالـياً" ما 
بـأي حتــويل مـصــرفي دولي ويـحـرم
ـوارد الـطـبيـعـية من الـبلـد الـغـني با
استثمـارات أجنبيـة هو اليوم أحوَج
الي ما يكون إليهـا.ويشرح اخلبير ا
عـثمـان الـتوم لـفـرانس برس أنّ "رفع
ّ لــكنّ احلــظـــر األمــيـــركي كـــقـــرار 
الــبـنــوك األجـنــبــيـة مــا زالت تـرفض
الــتـعــامل مع الــبـنــوك الـســودانـيـة"
مــشــيـراً إلى أنّ "الــبــنـوك األجــنـبــيـة
تــقــول لــنــا إذا نــحـن تــعــامــلــنــا مع
الــســودان وهــو مــصــنّف من اإلدارة
األميركـية كدولـة راعية لإلرهـاب فقد
تـتعـرّض مـصاحلـنـا للـخـطر".ويـجزم
ــصــرف الــنــيــلــ ــديــر الــســابـق  ا
(حكومي) أنّه "اليـوم ال توجد إطالقاً
حتــــــــويالت تــــــــتـمّ من بــــــــنـك داخل
الـسـودان إلـى دولـة خـارج الـسـودان
بـعـمـلـة أجـنـبـيـة (...) لـيس هـناك أي
حتــــويل يـــــتمّ عن طـــــريق اجلــــهــــاز
ـــصــــرفي إطالقــــا".وكــــانت األزمـــة ا
االقــتــصــاديـــة الــتي يــعـــاني مــنــهــا
الـــســودان مــنــذ ســنــوات أحــد أبــرز
األسـبـاب الـتي دفـعت بـالـسـودانـيـ
إلى اخلـروج في تــظـاهـرات ضـخـمـة
ضدّ البشـير. والسبت قـضت محكمة

في اخلــــرطــــوم بــــإيــــداع الــــرئــــيس
الـســابق "داراً لإلصالح االجــتـمـاعي
" بـعـد إدانـته بـتـهم فـساد ـدة عـام
مالي.وإلى جـانب اإلطاحة بـالبـشير
جنحت حركة االحتجاج في التوصّل
التّفاق مع اجليش ينصّ على تقاسم
السـلطـة بيـنهـما في مـجلس سـيادي
ّ دني والـعسكري  مشترك بـ ا
تـشـكـيــله في آب/أغـسـطس وأعـقـبه
في أيـلول/سـبـتمـبـر تشـكيـل حكـومة
مدنية برئاسـة عبد الله حمدوك.وفي
ظـلّ مــعــدّل تــضــخّم ســنــوي يــنــاهـز
 %60بــحـــسب األرقـــام الــرســـمـــيــة
واحــتـيــاطي من الـعــمالت الـصــعـبـة
يكاد يقارب الصفر فقد وعد حمدوك
اخلـبيـر االقتـصـادي الدولـي بحـزمة
إصالحات لكنّه لم يـعلن حتى اليوم
عن أي خـــطـــة اقــــتـــصـــاديـــة.وخالل
زيـارته الـتاريـخـيـة إلى واشـنطن في
مطلع كـانون األول/ديسـمبر اجلاري
حـمل حـمـدوك مـعه مـطـلـبـاً أسـاسـيـاً
هو شـطب السـودان من قائـمة الدول
ـدرج عـليـهـا مـنذ الـراعـية لإلرهـاب ا
 .1993لـــكنّ مــصــادر دبــلــومــاســيــة
عـديــدة أكّـدت أنّ حتـقـيق هــذا الـبـلـد
سـيسـتـغرق وقـتـاً.وتسـعى واشـنطن
بشكل خاص إلى الـتأكّد من أنّ نظام
ّ تـفـكـيـكه بـالفـعل.وفي الـبـشـير قـد 
هــذا الــســيــاق أصــدرت الــســلــطــات
االنتقالية في تشرين الثاني/نوفمبر
ـوجبـه حزب الـفـائت قـانـونـاً حـلّت 
البشيـر وأتبعته الـسبت بقرار حلّت
بـوجـبه الـنـقـابـات التـي تأسّـست في
عهـد الـرئيس اخملـلـوع وكانت تـشكلّ
أحـد دعـائم حــكـمه.كـمـا بـدأ حـمـدوك
مـــحـــادثــــات سالم مع اجلــــمـــاعـــات
تـمرّدة في دارفـور وجنـوب كردفان ا
والنيل األزرق الواليات الثالث التي
كـانت مــسـرحـاً لـنــزاعـات دمـويـة في
عـهد الـبشـير.وبـالنـسـبة إلى كـليـمان
ديزاي الباحث في مجـموعة "نوريا"
الــبــاريــســيــة فــإنّ الــسـودان يــواجه

"حتدّيات متداخلة".
 UŽ«e½ W¹u ð

ويوضح اخلبير الـفرنسي في الشأن
الــســوداني أنّ "األزمــة االقـتــصــاديـة
هي الــتـــحـــدّي األول الــذي يـــتـــعــيّن
مــواجــهــته وبــنــاء عــلى هــذا سـيــتم
احلـكم عــلى احلـكـومــة".ويـضـيف أنّ
"األزمـة االقـتــصـاديـة لن تُـحلّ إلّـا إذا
جرى إصالح مـؤسّـسات الـدولة (...)
وتــــمّـت تــــســــويــــة الــــنــــزاعــــات في
الــــبالد".لـــكـنّ شـــطب الــــســـودان من
الــقـائــمـة األمـيــركـيــة الـسـوداء دونه
ـالـية تـسـوية قـضـيـة التـعـويـضات ا
ألسر ضحايا االعـتداءات التي شنّها
تـــنــظـــيم الـــقـــاعـــدة عــلـى ســفـــارتي
تـحدة في كينيـا وتنزانيا الواليات ا

ـدمـرّة األمـيـركـيـة في  1998وعـلى ا
"يــو إس إس كـول" في  ?2000وهي
هجمات أكّد القضاء األميركي وجود
ضــلع لــلــخــرطــوم بــهــا.وبــانــتــظـار
تـــســـويــــة هـــذه الـــقـــضـــيـــة وإزالـــة
الــســودان من الــقــائــمـة األمــيــركــيـة
السوداء فإنّ رجال وسيّدات األعمال
الـــســودانــيــ مـن أمــثــال الــفــاحت
يــلـــجــؤون إلـى وســائل بـــديـــلــة عن
ـصرفي إلجراء حتـويالتهم النـظام ا
ــالـيــة الـتـي غـالــبـاً مــا حتـصل عن ا
طــريق شــركــات حتــويـل أو صــرافـة
ا يكبّـد االقتصاد خارج السـودان 
الـسوداني خـسـائر كـبيـرة.كـذلك فإنّ
العـقوبـات األمـيركـية لـيست الـسبب
الـــــوحـــــيــــد العـــــتالل االقـــــتـــــصــــاد
الــســوداني فـالــبالد خــســرت ثالثـة
أربـاع احـتـيـاطـيـاتهـا الـنـفـطـيـة مـنذ
انـــــــفـــــــصل اجلـــــــنـــــــوب في 2011
والــرئــيس اخملـلــوع هــو أيــضـاً في
نــظـر صـنـاعــيـ من أمــثـال الـفـاحت
مــســـؤول عن "تـــدمــيـــر" االقــتـــصــاد
ـصنع الذي الوطـني.وتقول مـديرة ا
يــنــتج الــزيت من أربــعـة مــحــاصـيل
سودانية هي الـفول السوداني وبزر
الــقـطن وعــبّـاد الــشـمس والــسـمـسم
األحمر ويشغّل  400عامل فضالً عن
 150موسـمـي إنّ "الـنـظام الـسابق

لم يقم بأيّ تـنميـة ومن غير تـنمية ال
إنـتـاج. لم يــسـتـثـمـر في الـزراعـة. لم
يستـثمر في الـصناعـة".وتضيف وقد
وقـفت أمام مـاكيـنـة ضخـمة لـتـقشـير
الفول الـسوداني غطّت الـقسم األكبر
من زوايــاهــا شـبــاك عـنــاكب كـونــهـا
خـارج اخلـدمـة مـنـذ فـتـرة طـويـلة إّن
"الـنـظـام الـسـابق دمّـر الـصـنـاعـة في

السودان ببساطة".
الى ذلك اعـــتـــبـــر رئـــيـس الـــلـــجـــنــة
الــقـــضـــائــيـــة في مـــجــلس الـــنــواب
األمــيــركي أن سـوء ســلــوك الــرئـيس
دونـــالــد تـــرامب يــرقى إلـى مــصــاف
ـــة قـــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ" تـــهـــدد "جـــر
ــوقـراطــيـة فـي الـبالد في وقت الـد
يـسـتـعــد مـجـلس الـنـواب إلى إجـراء
تـصويت عـلى تـوجـيه االتـهام لـسـيّد
الـــــبـــــيت األبـــــيض والـــــتــــوصـــــيــــة
بـــعــزله.وتـــســـاءل رئـــيس الــلـــجـــنــة
وقـراطي جيـري نادلر النـيابـية الـد
وقـراطيـة دستـورية أم "هل لديـنـا د
لديـنا نظـام ملكي يـكون فـيه الرئيس
خارج احملاسبـة?" مؤكدا أن هذا هو
وضوع.وأعرب عن استيائه جوهر ا
إزاء إعالن أعــضــاء جـمــهــوريـ في
مجلس الشيوخ مسبقا أنهم حسموا
قـــرارهم بــتــبــرئـــة الــرئــيس من دون
ســـمـــاع األدلـــة أو الـــشـــهـــادات.ومن

ويــعّــول عــلـى تــبــرئــتـه في مــجــلس
الــــــشــــــيــــــوخ ذي الــــــغــــــالــــــبــــــيــــــة
اجلـــمــــهــــوريـــة.وردا عــــلى مــــواقف
أعـــضــاء جـــمـــهـــوريـــ بـــارزين في
مـجـلس الـشـيـوخ أبـدوا مـعـارضتـهم

إلدانة ترامب 
ــواقف تـنـاقض قـال نــادلـر إن هـذه ا
القسَم الذي يـلزم أعضاء الـكونغرس
بـ"عـدم الـتـحـيّـز" في مـحـاكـمة رئـيس
وجّـه إلـيـه مـجــلس الــنــواب اتّــهــامـا
يــسـتـدعي عــزله.وقـال نــادلـر إن هـذا
األمـــر ســيـــشـــكل "تـــخـــريـــبــا كـــامال
للـمنـظومـة الدسـتوريـة".وتابع نـادلر
أن "هــــذا الـــرئــــيـس تـــآمــــر وســــعى
الســــــتــــــدراج تــــــدخّل خــــــارجـي في
انتـخابـات العام  ?"2016في إشارة
إلى تــدخّل روســيـا في االنــتـخــابـات
الــرئــاســيــة.وتــابع نــادلـر ان تــرامب
"يـــســعى عالنــيـــة الســتــدراج تــدخّل
خارجي في انـتخابـات العام "2020
بـطـلـبه من أوكـرانـيـا فـتح حتـقـيـقات
ــــــــرشّح بـــــــحـق جـــــــو بـــــــايـــــــدن ا
واجـهته ـوقراطي األوفـر حظـا  الد
قبل.وقال في االستحقاق الـرئاسي ا
كن أن رئيس اللجـنة القضـائية "ال 
نــســـمح لــهـــذا األمــر أن يـــســتـــمــر"
مضـيفا أن الـتهـاون مع هذا الـسلوك

يشكل "تخريبا للنظام الدستوري".
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ــتــوقّع أن يـبــدأ مــجـلـس الـشــيـوخ ا
بـعــقــد جـلــســات حملـاكــمــة الــرئـيس
بعدمـا بات شـبه محسـوم أن مجلس
الــنـــواب ســيـــصــادق عـــلى تـــوجــيه
اتّـهامـ لـتـرامب وسيـحـيل الـرئيس
إلى احملـاكـمـة في الغـرفـة الـعـلـيا من
الـــكــونـــغــرس.ووافـق الــنـــواب عــلى
مــــادتــــ األولى تــــتــــهم الــــرئــــيس
بـاستـغالل الـنفـوذ بـاشتـراطه تـقد
مساعدة عسكرية ألوكرانيا ودعوتها
إلـى اجــتـــمــاع في الـــبــيـت األبــيض
بــقـيـامــهـا بـفـتـح حتـقـيق يــسـتـهـدف
. والــثــانــيــة تــتـهــمه ــوقـراطــيــ د
بـعـرقـلة الـكـونـغـرس لـرفـضه الـقاطع

التعاون مع كافة جوانب التحقيق.
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تـوقّع أن يـصبح تـرامب ثالث ومن ا
رئــــيس يــــطـــلـق مـــجــــلس الــــنـــواب
إجراءات عـزله بـعد آنـدرو جونـسون
في الـعام  1868وبـيل كـلـيـنتـون في
الـعام .1998وكـان الـرئـيس األسـبق
ريـتـشــارد نـيـكـسـون قـد اسـتـقـال في
الـعـام  1974قـبل تــصـويت مــجـلس
الـنـواب عــلى إطالق إجـراءات عـزله
عــــلـــمــــا أن أيـــا مـن جـــونــــســـون أو
كــــلـــيــــنـــتــــون لم يــــدَن في مــــجـــلس
الـشــيـوخ.ويـصـف تـرامب الـتــحـقـيق
الـرامي لعـزله بـأنه "حمـلـة اضطـهاد"
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ا حتبون"..ال عمران 92 "لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
اي انها لم وقد جـاءت على وجه العـموم البر:هي كلـمة جامـعة للخـير كله
بل تـعـدت الى كل جـهـد يبـذله ـال فـقط لـوجـود كـلـمـة"تـنـفـقـون" تـقـترن بـا
والوقت الذي يـقتـطعه من يومه في سـبيل تلك ـساعدة االخـرين االنسان 
ــال الــذي يــعــتــبــر عــلى راس الــهــرم لــتــقـد ــســاعــدة اضــافــة الى ا ا

ساعدة.. ا
فقد ال بكل مـايحوي من مـواد مادية وعـينيـة ا ان االنفـاق يتصـدره ا و
وهي ان ينفق اخضع الله سبحانه وتعالى هـذا االنفاق لضوابط وشروط

ا حتبون"وليس العكس.. رء انفس مايحب"حتى تنفقوا  ا
يـلـجـأ بـعض الـنـاس لـلـتـصـدق بـاالشـيـاء الـفـائـضـة عن احلـاجـة من بـاب
عـابة التي لم يـعد بحـاجة اليـها بدال ة او ا فيهب االشـياء القـد الصدقـة
من رمـيـهــا بـالـنـفــايـات نـاسـيــا ومـتـنـاســيـا ان االنـسـان الــذي وهـبه تـلك
الن انا وتقوى وغنى ا يفوقه ا بل ر احلاجات اليقل عنه خلقا والخلـقا

"ان اكرمكم عند الله اتقاكم"..احلجرات13 الغنى هو غنى النفس
لـذا فان احـترام ومهـمـا كان االنـسـان فقـيـرا يبـقى الـتعـفف تـاجا يـتـوجه
مشـاعـر الفـقـراءومـعامـلـتهم مـعـاملـة طـيـبة واالحـسـان اليـهم من اولـويات
"ان الله اعطى ؤمن الذي يسعى لنيل الـبر قال رسولنا الكر االنسان ا
االغـنـيـاء مـايـكـفـي الـفـقـراء فـان جـاع الـفـقـراء كــان حـقـيـقـا عـلى الـله ان
رء فـليتـصور ا ـصير" يحاسب اغـنيائـهم و يكبـهم في نار جـهنم وبئس ا
نفسه بهذا احلال من الفقروالفاقة ويتصدق االخرون عليه بحاجيات غير
وان كـانت تسـد رمقه من اكل عـلـيهـا الزمـان وشرب مـهتـرئة معـابة الئقـة

اضطر لقبولها من باب االضطرار.. شدة العوز
ان من شروط الـهديـة-الـصدقـة- ان تكـون من اجـمل مايـكـون لكي تـترك
ـا ان االنـفـاق في سبـيل الـله فيـجب ان يـكون و اثرهـا بـالغـا في الـنفس
هـترئـة ونتـباهى ـة ا غال ونـفيس ولـيس العـكس ان نـهدي االشـياء الـقد
باننا تصدقنا الن من شروط الصدقة اال تـعلم اليد اليمنى ماانفقت اليد
رضاة الله ومدعاة  اليسرى النها في النـهاية ستكون الطريـق الى اجلنة
جل وعال"والـذين يـكـنـزون الـذهب والـفـضـة واليـنـفـقـونـهـا في سـبـيل الـله
ال فبـشرهم بـعذاب الـيم"..التـوبة 34وكمـا ذكرنـا فان االنفـاق اليشـمل ا
رسـم بسمـة على ـلهوف اغـاثة ا عـونة ن يـحتـاج ا فقط بل مـد يد الـعون 
اهداء احلاجيـات الفائضـة-اجليدة-بدل تـكديسها وجه يتيم في يوم عـيد
نحن ننـعم بالدفئ في ح وعدم استخـدامها الن هناك مـن يحتاج اليـها
جنـمع االموال والـعقـارات وهناك ان هنـاك ناس يحـترقـون بجـحيم الـبرد
نـرمي الفائض مـن الطعام بـعد من امتالت لـكون سقفـا ياويهم اناس ال
بـطـونـنـا  بـكل مـالـذ وطـاب وهــنـاك من تـقـطـعت احـشـاءه من اجلـوع قـال
وحقيقة ان بعض "ليس مـنا من بات شبعان وجـاره جائع" رسولنا الكر
البس نكدس ا قدوره ان يـطعم عوائل الفائض من الطعـام الذي يرمى 
واالحذية الفاخـرة التي النستـخدمها وقد اسـتغاثت الدوالـيب من كثرتها
ـدرسة وهنـاك من جتـمـدت اطـرافه من الـبـرد وامـتـنع عن الـذهـاب الى ا
لك حـذاءا اولبـاسا يـقيه من الـبرد نـنام عـلى فراش وثـير وهـناك النه ال
ـاكـلـه ومـلـبـسه من اكـلت االرض اضالعه   والــله لـوانـصف االنــسـان 
ـا عم الفـقر وشعـر باالم االخـرين وتقـاسم مع-الفـقراء-ولـو بنـزر يسـير 
لـقد فرض الـله الزكاة كـركن اساس من اركان االسالم وانتشـرت الفاقة
فـاذا كان الله قـد فرض عليـنا رعاية الشباع الفـقير ولـيس الزعاج الغني
الفـقير واالنـفاق عـليه-كل حـسب سعـته-فلـم ال نطبـق شريعـته لكـي ينعم
"حب الخـيك كـما حتب قال رسـولـنـا الـكـر ـة االنـسان بـحـيـاة حـرة كـر

لنفسك"صدق رسول الله..

بغداد

wHD  .d

نـتـفـضـ مـسـتـمـرين بـوقـفـتـهم الـبـطـولـيـة في سـاحات تـمـر األيـام وا
احملافظات تـمر األيام ويبـقى الشعب العـراقي بشيبـه وشبابه صابراّ
مـحتـسبـاّ مؤمـناّ بـأن قضـيـته ومطـالبه هي ابـسط احلقـوق تمـر األيام
ويـســقط في كل يــوم مـنــهـا شــهـداء من هــؤالء الـشــبـاب الــذين غـطت
ـان يـسـيرون فـي الطـريق دمـائـهم أرض الـرافـدين  واحلـكـومـة والـبـر
الـذي لم يـجـدِ مـنـفــعـة. الى الـيـوم لم جنـد حــلـوالً مـنـهم الّـا مـحـاوالت
بائـسة لتـغيـير مسـار االنتـفاضة وتـشويه اسمـها ولم جنـد منهم حالً
يوقف الـعنف ويـهدّ الـنفـوس ويعـيد الـسالم والسالمـة الى العراق .
وال يـعلـمـون بل ويهـمـلون مـشـكلـة تـعطـيل الدراسـة وتـوقف الدوام في
بعض دوائـر الدولـة ببـعض احملافـظات ان هـذا سيـؤدي باالخـير الى
ـهنـية فيه. تـغيـير بـنية الـعراق واسـلوب احلـياة الـعلـميـة والدراسـية وا
نـعم مرت االيـام وستـنتـهي مهـلـة تقـد اسم رئيس الـوزراء القـانونـية
طروحة كلها ان والشعب  وهم يعلمون جيدا ان االسماء ا امام البر
ال تـصــلح لـقــيـادة بـلــد مـنــتـفض مــثل الـعــراق ولن يـرضَ عــنـهم ابـال
االنتفـاضة فهم يـريدون من يكون مـخلصا وطـنيا قـويا وغير مـحسوبا
ن خـذلـوا الــعـراق وشـعـبه ... عـلى ايـة جــهـة سـيـاســيـة او حـزبـيــة 
خمسة عشرا يـوما ليقرر رئيس اجلـمهورية قبول اسمـا عراقيا وطنيا
باركة ويقبله معه الـشعب والشباب الـصامد في ساحات االعـتصام ا

.
 الـيـوم ومن درايـتنـا وخـبرتـنـا الـطويـلـة بتـاريخ الـعـراق نعـلم جـيدا ان
ـطـروحـة هي مـجـرد الـعـوبـة بـيـد تـلك الـكـتـلـة او االخـرى  االسـمـاء ا
مـأمـورة من تـلك الـدولـة أو اخـرى  وسـنـقـدمـهـا نـصـيـحـة عن جتـربـة
ان يـكون قبولها تدة سنـينا طويلـة ونحذر من قبول اسـماء في البر
امـرا واقعـا على الـشعب المـفر مـنه .. ولكـنكم ال تـعلـمون ان الـصوت
تـظاهرين الذين لن يـخفى عليـهم اية العوبـة سياسية اليوم لـلشعب وا
ـشـروعـة وحتـقق كل طـمـوحاتـهم او حـزبـيـة ال تـتـوافق مع مـطـالـبـهم ا
واهـدافـهم الـتي خرجـوا وصـبـروا وضـحوا من اجـلـهـا .. واعـطوا من
الدم الطاهر الزكي الكثير الكثير ب شهيد وجريح ومغيّب ومخطوف
سـتقـلة تـظاهـرين من هم الـشخـصيـات ا  وال يـخفى عـلى الشـبـاب ا
ـؤمنـة بحب الـوطن والـنزيـهة من دنس فـسـادهم االداري النهم بـاتوا ا
الـيوم اكـثر ادراكـا حلـاجة الـبلـد الى الـنزيه الـشريـف الصـادق ليـقود
الـبالد والـبـعد الى بـر االمـان . وحتـقيق الـطـفـرة النـوعـية الـكـبـيرة في
جتسـ واقع الـعراق الى االفـضل في كل اجملـاالت ... وعلى شـبابـنا
ان يـخـتاروا الـيـوم قـبل غدا اسـمـاء مرشـحـيـهم لتـولي مـنـصب رئيس
ـقـبول قـبل ان نـتـفاجئ وتـتـفـاجؤون بـشـخص انتم الـوزراء الـعراقي ا
كم اي مـرشح سوف ترفـضـونه وكل الشـعب يرفـضه  ان عـدم تقـد
سؤوليـة مسؤوليـتكم حتى رئيس يذهب دماء شـهداء العراق سدى فـا
اجلمهـورية ينـتظر ان تـقدموا له مرشـحا وبهـذه احلالة سـيخرج االمر
عن مـسـؤوليـتـكم ... وإذا بـقت األمور عـلى نـفس احلـالـة ويتم اخـتـيار
رئيسـا جدياد من األحزاب احلـاكمة وأنتم تـستمرون في حـالتكم هذه
دون اخـتيـار الـشخـصـية الـتي تالمس مـطالـبـكم وحقـوقـكم .. فان كل
ـعوقـ الـذين ضـحوا من هـذا الـذي حصل من شـهـداء واجلـرحى وا

اجل ان يعلوا اسم العراق ستذهب مع الريح ..
نـصب رئيس نـعم اليـوم قبل غـدا يـجب ان تبـادروا الى طرح اسـمـاء 
الـوزراء وان يـكــون من الـشـخـصــيـات الـوطـنــيـة كـمـا ذكــرنـا انـفـا وال
تتأخروا فـالعراق مليئ بـالكفاءات العـلمية والسـياسية والقـانونية وهو
مـصــدر الـطـاقـات والـعـلـوم وابـدؤا بـتـرشـيح رئـيس الـهـرم ونـزوال الى
الدرجـات الوزاريـة .. أما ان تـستـمرهـذه احلالـة وعدم الـترشـيح اكيد
وت سـوف يخـسر اجلـميـع ونذهب الى نـفق مظـلم ال مـخرج مـنه اال ا
قابل هناك من ال السمح الله . وأنتم اعلم من غيركم بهذا الوضع وبا
رتزقة ضدكم لكون يريد ان يسمعكم كونه ماضي بعمالته وجتييش ا
مشروعكم الوطني سوف يعريهم ويفضحهم فانتم
سـتقـبل فـسيـروا في طريق وضع ابطـال وقـادة ا
العـراق في طـريق التـقدم والـنهـوض وبنـاء عراق

وفق خالي من الظلم والتسلط والله ا

عمان
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بيروت) ,أ ف ب) - أصيب عـشرات
األشـخــاص لــيل اإلثـنــ الــثالثـاء
ـــدني في وفق مـــا أفـــاد الــدفـــاع ا
مــواجــهــات عــنــيــفــة انــدلــعـت بـ
مـنــاصــري حـزب الــله وحــركـة أمل
والـقــوى األمـنـيـة في وسط بـيـروت
عـلى خـلـفـيـة شـريط فـيـديـو اعـتـبـر
مـهــيـنـاً لـلـطـائـفــة الـشـيـعـيـة.وعـنـد
حـــوالى مـــنــتـــصف الـــلــيـل هــاجم
عـــشــرات الــشـــبــان من مـــنــاصــري
ــنــاوئـ احلــزبــ الـشــيــعــيـ وا
لـــلـــمـــتـــظــاهـــريـن ضـــد الـــطـــبـــقــة
الــسـيــاســيـة ســاحــات االعـتــصـام
الـفـارغـة في وسط بـيـروت وفق ما

أفاد مصور وكالة فرانس برس.
WOM « Èu

واجهات إثر  وسرعان ما اندلعت ا

تصدي الـقوى األمنيـة وعناصر من
اجلــــيش الــــلـــبــــنــــاني لــــهم.ورمى
الشبان الذين قـدموا سيراً أو على
دراجـــــــات نـــــــاريـــــــة قـــــــوى األمن
ـفــرقـعــات الـنــاريـة بــاحلـجــارة وا
وأشعلوا النيران في ثالث سيارات
عـلى األقل وفي جـزء من مـبـنى قـيد
اإلنــشــاء وفـق مــا شــاهــد مــصــور

فـرانس برس.وردت الـقـوى األمنـية
ـســيــلـة بــرمي عــشـرات الــقــنــابل ا
لـــلــدمــوع بــاجتــاهـــهم.واســتــمــرت
عـمـلـيـات الـكـر والـفـر بـ الـطـرف
ســــاعــــات عــــدة في مــــحــــيط وسط

بيروت قبل أن تـعود وتهدأ األمور
عــنـــد حــوالى الـــســاعـــة الــرابـــعــة
فــجـراً.وأفـاد مــصـور فـرانس بـرس
عن وقـــوع إصـــابـــات في صـــفــوف
القوى األمنية جراء رمي احلجارة

كــمـا أصــيب الــبــعض بـاالخــتــنـاق
ـتصاعد من نتيـجة كثـافة الدخان ا
ـســيـلــة لـلـدمــوع.وأعـلن الــقـنــابل ا
دني الـلبـناني في تـغريدة الدفـاع ا
أن عــنـــاصــره بــعــد عــودة الــهــدوء

" وجـرى نـقل عـاجلـوا " 43مـواطــنـاً
 23جــريـــحــاً إلى مـــســتـــشــفـــيــات
ــنــطـــقــة من دون حتــديــد مــا إذا ا
كـانــوا من الـشــبـان الــغـاضــبـ أو
ــرة .وهــذه لــيــست ا الــعــســكــريــ
األولى التي يهاجم فـيها مناصرون
من حـزب اللـه وحركـة أمل سـاحات
التظاهر التي تكون خالية ليالً من
تظـاهرين ضد الطـبقة السـياسية ا
وسط انتشـار للقوى األمـنية.وعادة
ـتـظـاهريـن على مـا يـهـاجم هـؤالء ا
خلفية هتافات ضد زعمائهم إال أن
ــرة جــاءت رداً عــلى شــريط هــذه ا
فـــيــــديـــو  تــــداوله عـــلـى مـــواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي ولـم يُـعـرف
تـاريخ تـصويـره يـظـهر شـابـاً قيل
إنه خارج البالد ويتـحدر من مدينة
طـــــرابـــــلس (شـــــمـــــال) يـــــتـــــوجه
ـقـدسـات الـشـيـعـة.وفي بـاإلهـانـات 
مـديـنة صـيدا جـنـوباً هـاجم شـبان
ملثمون منطقة االعتصام الرئيسية
الـــــتي كـــــانت شــــبـه خــــالـــــيــــة من
ــتــظــاهــرين وحــطــمــوا عــدداً من ا
اخلــيم بــحــسـب مــراسل لــفــرانس
بـرس.وحـذّر نـاشـطـون عـلى مـواقع

الـتـواصل االجـتـماعـي من االجنرار
إلى مـا صفـوه بـ"الفـتنـة" معتـبرين
أن وقوعها يخدم الطبقة السياسية
فقط.ويـشهد لـبنـان منذ  17تشرين
األول تــظـــاهـــرات شــعـــبـــيــة غـــيــر
مسـبوقـة بدأت عـلى خلـفيـة مطالب
مــعــيـــشــيــة. وبـــدا احلــراك عــابــرًا
ـنـاطق ومـصـراً عـلى لـلـطـوائف وا

مطلب رحيل الطبقة السياسية.
Ÿ—UA « jG{

وحتت ضــغط الـشــارع قـدم رئـيس
احلكـومة سـعد احلريـري استـقالته
في  29تـشـرين األول/أكـتـوبـر. ولم
تــتــمــكـن الــقــوى الــســـيــاســيــة من
التوافق عـلى تسمـية خلف له حتى
ـتــظـاهـرون اآلن فـي وقت يـطــالب ا
بتشكيل حكـومة تضم مستقل عن
األحــزاب الــســيــاســيــة والــســلــطـة
احلـالـيـة.وأرجـأ الـرئـيس الـلـبـناني
مـيشـال عون اإلثـن لـلمـرة الثـانية
مــوعـــد االســتــشـــارات الــنــيـــابــيــة
لتـسميـة رئيس جديـد للحـكومة ما
يـعكـس عمق األزمـة الـسيـاسـية في
بـالد تـعـاني من انـهـيـار اقـتـصـادي

ومالي. W∫ مواجهات ب انصار حزب الله وحركة امل والقوى االمنية dŠ

ـشتـبه به إلى هـولنـدا عـلى الرغم ا
من عــدم وجـود مــعـاهــدة لــتـســلـيم
اجملـرمـ بـ الـبــلـدين.وقـال قـائـد
الشـرطة الـهولنـدية إريك أكـيربوم
ـثل (أهـمـيـة إن اعـتـقـال الـطــاغي 
كبيرة لهولندا) وجاء نتيجة تعاون
بـ الـبـلـدين.وتصـاعـدت الـضـغوط
على السلطات الهـولندية بعد مقتل
احملــــــامـي ديــــــرك ويـــــــرســــــوم في
سـبــتـمــبـر/ أيــلـول.وكــان ويـرسـوم
محاميـا لشاهد يُـدعى نبيل بقالي
في قضيـة ضد الطـاغي ومشتبه به
ـاثـلـة يُـدعى آخـر مـطـلـوب بـتــهم 
ســعـيــد رزوقي.وتــسـمـح الـقــوانـ
الهولندية بتدخ بعض أنواع من
اخملدرات لكن تـقريرا أعـده مجلس
مديـنة أمـستـردام هذا الـعام قال إن
ــديـــنــة تــعــاني اآلن من مــشــكــلــة ا
ــة كـــبــيـــرة مع اخملـــدرات واجلـــر
ــنـــظــمــة.وكــانت إحــدى نــقــابــات ا
الـشرطـة الـهـولـنـدية الـرئـيـسـيـة قد
قـالت إن إطالق النـار عـلى احملامي
كـان (تـأكـيـدا عـلـى أنـنـا نـعـيش في

دولة مخدرات).
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اعـتــقــلت الــشـرطــة في دبي أخــطـر
مــطـلـوب هـارب من هـولـنـدا.وكـانت
مـذكـرات اعـتـقـال دولـيـة قـد صـدرت
ـولود في بـحق رضـوان الـطـاغي ا
ـغرب ويـبلـغ من العـمر  41عـاما ا
التـــــهـــــامه بـــــالـــــقـــــتل وتـــــهـــــريب
اخملـدرات.وفـي أيـلــول قُــتل مــحـام
هـولــنـدي كــان مــوكـله شــاهـدا في
قـضـيــة ضـد الـطـاغـي بـالـرصـاص
بــالـقــرب من مـنــزله في الــعـاصــمـة
الهـولندية أمـستردام.وقـالت شرطة
دبي في بيان إن الطاغي دخل دولة
اإلمــــــارات (عــــــبــــــر مــــــطــــــار دبي
بـاسـتـخـدام جــواز سـفـر وتـأشـيـرة
لشخصية مزيفة".وأضافت الشرطة
أنه كـان يـعـيش في منـطـقـة سكـنـية
ـارس أي في دبي "حــيث لـم يـكـن 
نـــــشـــــاط إجـــــرامي) وكـــــان لـــــديه
(مساعـدون من جنسـيات مخـتلفة).
وقــالت شـــرطــة دبي إنـه  (اعــتــرف
بـجمـيع اجلرائم) .وقـال مسـؤولون
هــولـــنـــديــون إنـــهم يـــعــمـــلــون مع
نــظــرائــهم اإلمــاراتــيــ لــتــســلــيم

dDš√ qI²Fð  «—U ù«

«bM u¼ s  »—U¼ »uKD
e¹ËdÐ vKŽ Â«bŽùUÐ rJ(« ∫ÊU² UÐ

vLEF « W½UO)« WLN²Ð ·ÒdA
{ اسـالم ابـــــــــاد( أ ف ب) - قـــــــــضت
مـحــكـمـة بــاكـسـتــانـيـة امـس الـثالثـاء
باإلعـدام لـلرئـيس الـعـسكـري الـسابق
بـرويــز مــشـرّف غــيـابــيًــا بـعــد إدانـته
بـ"اخلـيـانـة الـعـظـمى" وفق مـا أفـادت
وسائل إعالم رسـميـة في خطـوة غير
مسـبـوقة في بـلد يـتـمتع الـعـسكـريون
الحـــــقـــــة فـــــيـه بـــــحـــــصـــــانـــــة مـن ا
الـقـضـائـيــة.وجـاء في تـغـريـدة إلذاعـة
بـاكــسـتـان أن "احملــكـمــة اخلـاصـة في
إسالم أبـــاد حـــكـــمـت عـــلى الـــرئـــيس
الـســابق بـرويــز مـشـرّف بــاإلعـدام في
قـضيـة اخلـيـانـة العـظـمى".وتـتـمـحور
الـقــضـيـة حــول قـرار مــشـرّف تــعـلـيق
الـــعــمـل بــالـــدســـتــور وفـــرض حـــالــة
الطوار في  2007 بحـسب محـاميه
ـثـيرة أختـر شـاه.وأشـعـلت اخلطـوة ا
لـلـجـدل احـتـجـاجـات ضـد مـشـرّف ما
دفــعه لالســتــقــالــة في وجـه إجـراءات
لـــعـــزله.ويـــقــيـم مــشـــرّف في مـــنـــفــاه
االختياري منذ رفع حـظر السفر الذي
كان مـفروضًـا عـليه في  2016 والذي
سـمح لـه بـتــلـقي الــعالج في اخلـارج.
ومـــنـــذ ذلك احلـــ قـــضى الـــرئـــيس

األسـبق الــبــالغ من الـعــمـر  76 عـامًـا
مــعــظم وقــته بــ دبي ولــنــدن. وقــال
شاه "أراد مشرّف تسـجيل بيانه وكان
مسـتـعداً لـزيـارة باكـسـتان لـكـنه طلب
ضمـانـات أمنـية لم تُـمـنح له".وأضاف
ـــا فـي دبي". الى ذلك "ال يـــزال مـــريــضً

أعـلن مـسـؤولـون أفـغـان مـقتـل عـشرة
أفراد من عـائلـة واحدة امس الـثالثاء
إثر انفجار قـنبلة لدى مـرور مركبتهم
وهم في الطريق لـلمشـاركة في جنازة
بـشـرق أفـغـانـسـتـان.وكـان الـضـحـايـا
عــلى مــ ســـيــارة كــبــيــرة في واليــة

خوست عنـدما وقع االنفـجار بحسب
ـتحـدث بـاسم حاكم .وقال ا مسـؤولـ
والية خـوست طـالب مـانغـال لـفرانس
بـرس إن من "بــ الـضــحـايـا خــمـسـة
رجــــال وامـــــرأتــــ وثـالثــــة أطــــفــــال
جـمـيـعـهم من عـائـلـة واحـدة".وأضاف
أنــهم كــانــوا في طــريـقــهم إلـى "واليـة

لوغار حلضور جنازة".
WŁœUŠ qO UHð

ــد الـنــاطق بــاسم شــرطــة الــواليـة وأكّ
عــادل حــيـدر احلــصــيــلــة وتــفـاصــيل
تـحدث باسم احلادثة بـينـما أضـاف ا
وزارة الـداخــلـيــة نـصـرت رحــيـمي أن
الـقنـبـلـة زرعـهـا عنـاصـر طـالـبـان على
جانـب الطـريق.ولم يـصـدر أي تـعـليق
بعـد من طـالـبان.وال تـزال أفـغانـسـتان
ــفــاوضـات تــعــاني من الــعــنف رغم ا
ـتـقـطـعــة الـتي جتـري بـ الـواليـات ا
تـحدة وحـركة طـالبـان والتي تـهدف ا
إلى ســـحب الـــقــوات األمـــيــركـــيــة من
ـتمردين حتسّن البالد مقـابل ضمان ا
الـوضع األمـني.وتـقع خـوست جـنـوب
شــــــرق كـــــابـــــول عــــــلى احلــــــدود مع

باكستان.
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