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{ واشـــنــطن (أ ف ب) - يـــقــضي
الشق االقتصادي من خطة السالم
زمـعة لتـسويـة النزاع األميـركيـة ا
اإلسـرائـيلـي الفـلـسطـيـني بتـعـزيز
االقتصاد الفلسطيني بهدف معلن
هـو جـمع أكثـر من خـمـس مـلـيار
دوالر مـن االســـــــــتــــــــثـــــــــمــــــــارات
واسـتـحـداث مـلـيـون وظـيـفة خالل

عشر سنوات.
وســـــيــــتـم بــــحـث هــــذه اخلـــــطــــة
االقتـصادية الـتي  الكشف عـنها
السبت خالل مـؤتمر ينـظم برعاية
واشـــنـــطـن الـــثالثــــاء واألربـــعـــاء
ـقـبــلـ في الــبـحـرين ويــقـاطـعه ا
الفـلسـطيـنيون الـذين يعـتبرون أنّ
إدارة تــــرامب الــــداعـــمــــة عـــلــــنـــاً
إلســــرائــــيـل تــــســــعـى إلى شــــراء
الفلـسطيـني وحـرمانهم من دولة

مستقلة.
في مـا يـلي الـنـقـاط الـرئـيـسـية من
هذا الشق االقـتصادي الـذي نشره

البيت األبيض:
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تــدعــو اخلــطــة إلى اســتــثــمــارات
ضـخــمــة من أجل حتــسـ إنــتـاج
الـكـهـربـاء وإمـدادات مـيـاه الـشرب
ومـعـاجلـة مـيـاه الـصـرف الـصحي
في األراضي الـفلـسـطيـنـية في ظل

تردي اخلدمات األساسية.
وفي قطاع غزة الذي تـسيطر عليه

حـــركــة حـــمـــاس وتـــفـــرض عــلـــيه
إسـرائـيل حـصـارا مــحـكـمـا تـنص
اخلطة على هبـات وقروض بفوائد
مـتـدنـيـة بـقـيـمة  590مـلـيون دوالر
لتحديث محطـة إنتاج الكهرباء في
غـــزة واســـتــحـــداث عـــشــرات آالف

الوظائف.
كـمـا تـلـحظ اخلــطـة جـهـودا كـبـرى
لـدمج االقـتــصـاد الـفـلــسـطـيـني مع
اقــــتــــصـــادات الــــدول الــــعـــربــــيـــة

ا ليس مع إسرائيل. اجملاورة إ
وستسـتخدم هـبات تصل إلى 900
مـلــيـون دوالر لــتـحــسـ مــحـطـات
شـــحن الـــبـــضـــائع وشـق طـــرقــات
خـــاصـــة لـــلـــحــد مـن الــوقـت الــذي
تستغرقه عمليات الشحن التجاري

عبر احلدود وخفض كلفتها.
وتـــتــضـــمن اخلـــطــة شق طـــرقــات
حــديــثــة مع إمــكــانــيــة إقــامــة خط
لـلـسـكك احلـديـد يـربط بـ الـضـفة
الـغـربـيـة وقطـاع غـزة في مـحـاولة
ـطالـبة الـفلـسطـينـي لالسـتجـابة 
بإقامة دولة متواصلة جغرافيا.
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تـلـحظ اخلـطـة  500 مـلـيـون دوالر
من الـهـبـات إلقـامـة جـامـعـة جـديدة
ي في الــضــفــة ذات مــســتــوى عـــا

الغربية أو في قطاع غزة.
كــمـــا تــنص عــلـى تــخــصــيص 30
ملـيون دوالر إلعـداد النـساء بـهدف

رفع حصتهن ضمن القوى العاملة
من  20إلى .35%

وتـهـدف اخلطـة بـصـورة عـامة إلى

اإلســـــــــرائــيــلـي الــفــلــســـطــيــني
مـتـفــاديـة ذكـر أي اتـفــاق سـيـاسي

. ب الطرف
وتـــؤكـــد إدارة تـــرامب أنه ســـيـــتم
الكـشف عن اجلـانب السـياسي من
ا في اخلطة الحـقا هذه الـسنة ر
تــشــرين الـــثــاني/نــوفـــمــبــر بــعــد
رتـقـبة في إسـرائيل االنـتخـابـات ا

وتشكيل احلكومة اجلديدة.
ويـنـظـر الفـلـسطـيـنـيون بـريـبة إلى
إدارة دونـالـد تـرامب الـتي اتـخذت
عــــدة خـــطــــوات أثــــارت غـــضــــبـــا
فــلــســطــيـنــيــا عــارمــا ورفــضـا من
اجملـتـمع الــدولي وفي طـلـيــعـتـهـا
االعـــتــــراف بـــالـــقــــدس عـــاصـــمـــة
إلسرائيل ونـقل السفارة األمـيركية
ـســاعـدات لــوكـالـة إلـيــهـا وقــطع ا
غـــــوث وتـــــشــــــغـــــيل الـالجـــــئـــــ

الفلسطيني (أونروا).
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في انـــتـــقــاد ضـــمـــني لـــلــســـلـــطــة
الفلسـطينيـة تنص اخلطة على أن
ــائي مــتــعــدد يــتــولـى مــصــرف إ
ـنع الفساد األطراف إدارة األموال 

وضمان الشفافية.
وتــدعـو اخلـطـة بــالـتـوافق مع رأي
ـتـحدة وصـنـدوق النـقد الـواليات ا
الــدولي القــتــصــاد ســوق يـضــمن
ــلــكــيـة حــمــايــة أفــضـل حلــقــوق ا
و"تــشــريــعــات ضــريــبــيــة تــشــجع

النمو".
كـمــا تـخـصص اخلـطـة 30 مـلـيـون
دوالر من الــهــبــات إلنــشــاء قــاعـدة
بـيـانـات حـديـثـة لـتسـجـيـل صـكوك

لكية العقارية. ا
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ال تــــتـــطــــرق اخلــــطــــة إلى الــــشق
الــــــــســـــــــيــــــــاسـي مـن الــــــــنــــــــزاع
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ـتـوقع من زيـادة مــتـوسط الـعـمـر ا
 74إلى 80 عاما.
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تركز اخلطة على القطاع السياحي
مع تخـصيص 1,5 ملـيار دوالر من
ـتـدنـيـة الـفـوائـد و500 الـقـروض ا
مـلـيـون دوالر مـن الـهـبـات لـتـطـوير
ــواقع الـــســيـــاحـــيــة والـــتــرويج ا
لــــــــلـــــــســـــــيــــــــاحـــــــة فـي األراضي

الفلسطينية.
وإذ تـشيـر اخلـطة إلى أن األراضي
واقع الـفلـسطـيـنيـة تؤوي بـعض ا
ـسـيحـية األكـثـر قدسـيـة للـديـانة ا
مكن تعزيز السياحة ترى أنه من ا
فــيـــهـــا بـــاجــتـــذاب عـــشــرات آالف
الـسـيــاح اإلضـافـيــ كل سـنـة وال
ســيـمـا من خالل تـشـجـيع الـسـيـاح
عــلى زيــادة مــحــطــة إضــافـيــة إلى

رحلتهم.
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{  اديـس ابــــــابـــــــا (أ ف ب) - قــــــتل
رئــــيس هـــيـــئــــة األركـــان في اجلـــيش
االثيوبي ح أطلق حرسه الشخصي
الـنـار عـليـه بـعـد سـاعات مـن مـحـاولة
انـــقالب في واليـــة أمــهـــرة الــتـي قــتل
رئيسـها احمللي أيضـاً وفق ما أعلنت
األحـد مـتـحـدثـة بـاسم رئـيس الوزراء.
ـتـحـدثـة لـلـصـحـافـة امس إن وقـالت ا
"فــرقـة قــتل" يـقـودهــا رئـيس األمن في
أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعا
بـعــد ظـهــر الـســبت فـأصــابت رئـيس
الوالية أمباشو ميـكون إصابة قاتلة
وجـرحت مسـؤوالً كبـيـراً آخر ثمّ بـعد
قليل قتل رئيس هيئة األركان اجلنرال
ســـيــاري مــيـــكــونــ من قـــبل حــرسه
الــشــخــصي في عــمــلــيــة وصــفــتــهــا

تحدثة بأنها "هجوم منسق". ا
WDK « `ýd

وأعـلن مـرشح الـسـلــطـة لالنـتـخـابـات
الـرئاسـية في مـوريتـانيـا محمـد شيخ
الـــــغـــــزوانـي امس األحــــــد فـــــوزه في
اجلـولــة األولى من هـذه االنـتـخـابـات
في تصريح أدلى به بـحضور الرئيس
ــنــتــهــيــة واليــته مــحــمــد ولــد عــبـد ا
الـعزيـز ونقـلته صـحافـيون كـانوا في

كان. ا
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ـتـحدث فـريـق مـرشح الـسـلـطـة.وقـال ا
بـاسم الـغـزواني سـيـد ولـد دومان في
مــؤتــمــر صـحــافـي قـبـل إغالق مــراكـز
االقــتــراع "مــرشــحـنــا ســيــحــقق فـوزاً
ساحقاً من الدورة األولى". ودعي نحو

رئـيسـ منـتخـب في هـذا البـلد الذي
شـهـد الـعـديـد من االنـقـالبـات مـنـذ عام

1978 وحتى عام 2008 تاريخ
االنـقالب الـذي قـام به مـحـمـد ولـد عـبد

العزيز الذي كان حينها جنراالً.

1,5 مليون ناخب السبت النتخاب
خـلف للـرئيس مـحمـد ولد عـبد الـعزيز
الـذي ال يـحق له الــتـرشح بـعــد تـولـيه
.وتــشــكل هــذه االنــتــخــابــات واليــتـــ
الـرئـاســيـة أول انـتـقـال لــلـسـلـطـة بـ

وقــام الــغــزوانـي بــهــذا اإلعالن قــبــيل
ــؤيــدين في الــفــجــر أمـام حــشــد من ا
ختام الليلة االنتخابية وبعد فرز نحو

ئة من صناديق االقتراع. 80 با
ـئـة لكن وأضاف "لم يـبقَ سوى 20 با
ذلك لن يـغير الـنتـيجة الـنهـائية" وفق

. الصحافي
Õ«d² ô« o¹œUM

وقـال مـصـدر في الـهـيـئـة االنـتـخـابـيـة
سـتقلـة إن الغزواني حصل الوطنـية ا
عـــلى نـــســـبـــة %50,56 من أصـــوات
صـــنــاديـق االقــتـــراع الــتي  فـــرزهــا
ـعـارض سـيد (%80) مـتقـدمـاً على ا
مـحمـد ولد بـوبـكر وبـيرام ولـد عبـيدي
الـلــذين حـصل كـلّ مـنـهــمـا عــلى نـحـو
 %18من األصوات فيما يتواصل

فرز األصوات األحد.
ـرشحـ اخلمـسة ولم يُـصدر أي من ا
ـنـافـسـ لـلـغـزواني بـعـد أيّ رد فعل ا
عـلى هــذا اإلعالن لــكن أربــعـة مــنـهم
بـيـنـهم بـوبـكـر وعـبـيـدي نـددوا خالل
اجـتـمـاع بـعـد ظـهـر الـسـبت بـحـصـول
ثـلـيـهم من بعض مـخـالفـات وبـطـرد 
مراكز االقتراع. لكن الهيئة االنتخابية
أكــدت أنـهــا لم تـســجل أي حـادث هـام
خالل االنتخابات وهذا ما أكده أيضاً

بغداد
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في احلـديث القـدسي (أنـا عنـد ظَن عـبدي بـي فلـيظـنَّ بي ما يـشاء إِنْ
ظَنَّ بِي خَيْـراً فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَـرّاً فَلَهُ). وابن مَـسعُـود: ما ظنَّ أحـد باللهِ
ظناً إلّـا أعطَاه مـا يظنُّ فالـفَضلَ كُلَّه بـيدِ الله. واحلـسن البصري: إن
ؤمن أحسن الـظن بربه فأحـسن العمـل وإن الفاجر أسـاء الظن بربه ا
َ بِالـلَّهِ ظَنَّ السَّـوْءِ عَلَـيْهِمْ دَائِرَةُ فأسـاء العـمل. وتوعـدنا تعـالى: (الظَّـانِّ
َ?) الصافات: السَّوْءِ) الفتح: 6.ويسألنا تعالى (فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَب الْعَالَمِ
نجنيق 87.هل هو كظن إبراهيم يُحَطم أصنامهم? هل هو كظنهِ في ا
ينـتـظـر إلـقـاءه في نـارٍ عـظـيـمـة? هل هـو كـظـنهِ وهـو يـترك زوجـته وابـنه
البِـكر رضيـعاً في وادٍ غـير ذي زرع? هل هو كـظنهِ وهـو يُمرر الـسك
ليـذبحَ ابنه البِـكر بـعدما بـلغَ معه السـعي? هل هو كـظن يوسف اخلادم
العبد إذ خـافَ شهوته فدعـا ربه (رَب السجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِـمَّا يَدْعُونَنِي
?  هل هـو إِلَـيْه)? هـل هـو كـظن يـوسف في ظـلـمـة الـسـجن بـضع سـنـ
كـظن الـفتى راعي الـغـنم داود إذْ بَـرَزَ للـعـمالق جـالوت فـقـتله بِـحَـصَاةٍ

رماها بسم الله?  
هل هـو كظن مـوسى مسـتلـقيـاً حتت ظل شجـرة? غريـباً خـائفـاً طريداً
ا ارادَ كـسرة خبز يدعو (رَب إِني لِـمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَـيْرٍ فَقِـير) وإ
ولم يـسـأل الــرعـاة وال الـفـتــاتـ الـلـتـ ســقـا لـهـمــا. هل هـو كـظـنه إذْ
استـغاثه قومه وهم يـرون جيش فـرعون خلـفهم والـبحر أمـامهم? (قَالَ

أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. 
ا إِنَّ مَعِيَ رَبي سَـيَهْـدِين).  هل هو كـظن خديـجة في اجلـاهلـية قَالَ كَـلـَّ
إذ تـقـول لزوجـهـا: كـلَّا! والـله مـا يـخزيك الـله أبـداً إنك لَـتَـصِلُ الرَّحِمَ
ـعـدومَ وتَـقـريَ الـضـيف وتـصـدُقُ احلـديـثَ وتَـحـمِلُ الـكَلَّ وتَـكـسِبُ ا
وتع على نوائب احلق وتـؤدي األمانة.  هل هو كظـنهِ صلى الله عليه
وسـلم يـرى قـومه يُـعـذَّبـون ويقـتـلـون في بـطن مـكـة وزوجـته تـموت في
حـصـار شِــعْبِ أبي طــالب ويـأتــيه خـبــاب بن األرت وهـو مــتـوسـد ظِلَّ
الـكـعبـة: أال تـستـنـصر لـنـا? أال تدعـو لنـا? فـقال: كـان مَن قـبلـكم يُـؤخذ
نشـار فيوضع الرجل فـيُحفـر له في األرض فيُجـعل فيـها ثم يؤتى بـا
ـشـط بـأمـشاط احلـديـد مـا دون حلـمه عـلى رأسـه فيـجـعـل نـصـف و
وعظمه ما يـصده ذلك عن دينه واللهِ لـيتمنّ الله هذا األمـر حتى يسير
الـراكب مـن صـنــعـاء إلى حــضــرمـوت ال يــخـاف إال الــله والــذئبَ عـلى
غـنـمه ولـكـنـكم تـستـعـجـلـون. هل ظـنكم كـظـنه يـوم دَفنَ أبـنـاءه الـقاسم
وعبدالله ابني خـديجة وإبراهيم بن مـارية القبطـية? هل ظنكم كظنه (إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَـفَرُوا ثَانِيَ اثْنَـيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْـغَارِ إِذْ يَقُولُ لِـصَاحِبِهِ لَا
تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا). هل ظنكم كظنه يوم أُحد وهو يرى أصحابه وعمَّهُ
ـثَّالً بـجـثـته ورَأَى مَـنْـظَـراً لَمْ يَـرَ مَـنْـظَراً قَـطُّ أَوَجَعَ لِـقَلْـبِهِ مِـنْه حـمـزة 
فَـقَالَ: رَحْـمَةُ الـلَّهِ عَـلَيْكَ فَـقَدْ كُـنْتَ وَصُـوال لِلـرَّحِمِ فَـعُوال لِـلْخَـيْراتِ ثُمَّ
َ مِـنْــهُمْ مَـكَـانَكَ. فَـنَـزَلَ حَـلَفَ وَهُـوَ وَاقِف مَـكَــانَهُ: وَالـلَّهِ ألُمَـثِّـلَنَّ بِــسَـبْـعِـ
الْـقُـرْآنُ وَهُـوَ فِي مَـكَـانِهِ لَمْ يَـبْـرَحْ بَـعْـدُ (وَإِنْ عَـاقَـبْـتُمْ فَـعَـاقِـبُـوا بِـمِـثْلِ مَـا
عُوقِـبْتُمْ بِهِ وَلَـئِنْ صَبَـرْتُمْ لَهُـوَ خَيْـر لِلـصَّابِـرِينَ) فَكَـفَّرَ رَسُولُ الـلَّهِ صَلَّى
ـينـه وصـبر. هـل ظـنـكم كـظـنه يـوم اخلـندق? (إِذْ الـلَّهُ عَـلَـيْهِ وَسَـلَّمَ عـن 
جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ
ونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا). وهو يـضرب الصخرةَ: بسم الله. الله الْحَنَاجِرَ وَتَظُنـُّ
أكبر أعطيت مفاتيح الشام الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس الله أكبر

أعطيت مفاتيح اليمن. 
ـنـزلـة هل ظــنـكم كـظـنه يـوم اتـَّهـمـوا زوجــته في حـديث اإلفك واإلفك 
النجس يقودهم عبد الله بن أبـي ابن سلول (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ)
وأشارَ اإلمام علي: يا رسـول الله لم يضيق الله علـيك والنساء سواها
كثـير. وقالت عـائشة: فـو الله ال أجـد لي ولكم مثال إال أبـا يوسف ح
ـستـعـان عـلى مـا تصـفـون وأن الـله مـبرئي قـال فـصـبر جـمـيل والـله ا
ببراءتي. فـو الله ما تـركَ أحد مجلـسه حتى أنزل الـله تعالى (إن الذين

جاءوا باإلفك عصبة منكم) إلى آخر العشر آيات. 
يزان واحلادثـة متـفق علـيها في تـفاسـير الـشيعـة كالـوائلي وتفـسيـر ا
للسـيد الطـباطبـائي وغيرهمـا. هل ظنكم بـالله كظن احلـس يومَ الطَّف
لم يـطـلبـوا منه إال كـلـمةً واحـدة? فـقدَّم نـفسـه وأهله ومـاله لـله بسـخاوة

نفسٍ رافضاً أدنى تنازل للظالم? 
اد زين هل ظــنــكم كـظـن الـنــاس الــذي أفـســحــوا طـريــقــاً البـنهِ الــســجـَّ
العـابـدين وهم يرونه مـقتـرباً مـطأطـأً رأسه يريـد احلجـر األسود ومن
قبل لم يفسحوا للخليفـة هشام رغم سطوتهِ وحرسهِ وأسلحتهم فوقفَ

يراقب? فسُئل َمَنْ هذا? 
فـقـال الـفـرزدق: أنـا أعرفـه (هذا الـذي تـعـرف الـبـطـحاء
وطأته والبـيت يعرفه واحلِلُّ واحلَـرَمُ. وَلَيْسَ قَوْلُكَ:
الـعُـرْبُ تَـعـرِفُ من أنـكَرْتَ مَن هـذا? بـضَـائرِه
وَالــعَـجمُ). يــعـرفه الـنــاس بـورعهِ وزهــده وفـقـره
وتـــواضــعـه ال بــســـيـــاراته وقـــصـــوره وبــطـــشهِ

وحماياتهِ.
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من اولى واجبـات احلكـومة الـعمل على تـقد اخلـدمات ورفع مـستوى
عاشي والـثقافي لـلسكـان بدون اي تفـرقة. فال تقـدم حضاري بدون ا
تـنـمـيـة فـرديــة كـانت او حـكـومـيـة وتـتـمـثـل هـذه الـتـنـمـيـة بـكـثـرة انـشـاء
الي واالهم هو دارس وزيادة تـطوير القـطاع الزراعي والصـناعي وا ا

قطاع الصحة. 
ويحـصل االفراد على االمـوال من العمـل وحتصل احلكـومة علـيها من
الضرائب او بيع بعض من ثـرواتها الطبـيعية. وفي اخلمسـينات اعتمد
الـعــراق عـلى واردات الـنـفط لـتـمـويل الـتـنـمـيـة فـفي سـنـة  1961نـشر
يـوجـ ستـانلـي كتـابه (مـستـقـبل دول حتت التـنـميـة) ذكـر بان الـعراق

ئة من واردات النــــفط للتنمية.  خصص 70 با
وبذلك اصبح االول في معدل النـمو في االنتاج والبالغ %11,1 وذلك
لسـنة 1958 – 1950 هـذا عنـدما كـان تعـداد الـسكـان ال يتـجاوز 7

مالي نسمة. 
اما االن وقد وصل تعداد السكان الى 35 مليون نسـمة فان احلكومة
ـئـة فقط ئـة من واردات الـنفط لـلـخدمـات االدارية و10 با تدفع 90 بـا
لالسـتثـمارات والتـنمـية. فـاحلكـومة عـليهـا االن ان تعـيد اولـوياتـها بان
حترص على ان تكون تنمية االنـتاج الوطني دائما اكثر من الزيادة في
ا السـكـان وان لم تـفـعل فـالـدولـة سـتـقع في مـشـكـلـة وفي تـقـهـقـر ور
االنزالق في فوضى نتيجة التهافـت على متطلبات العيش. وان ال تهدر
ـثـيالتـهـا ـنـافـسـة  ـواد الـغـذائـيـة ا االمن الـغـذائي لـلـبالد بـاسـتـيـراد ا
يزانـية بالقروض االجنـبية اال لالستثمارات نتجة محـليا. وال ترهق ا ا

كبناء السدود ومحطات الكهرباء. 
ـفـرط النه الـدافع لـكل غش وفـساد في وان تـكـافح الـتضـخم الـنـقدي ا
الـبالد والــعـبــاد. ويـجب ان تــكـون االســتـثــمـارات في جــمـيـع مـجـاالت
وطـبـقات الـشـعب حـتى ال تفـقـد الطـبـقـات الفـقـيرة الـقـدرة على الـعـطاء

والتعاون واالبداع. 
ـكـان ـنـاسب في ا ـو الـبـلـد وضع الـرجل ا ومن الـضــروري لـسـرعـة 
ناسـب في اجلهاز االداري لـلحكومـة وعكسـه يحرم الدولـة من تقد ا
تـخـصـص ـة االداريـ وا افـضل اخلـدمـات والتـطـور ويـقلل من عـز
لالجـتـهـاد. واخـيرا عـلى الـعـامـل في الـسـيـاسـة ان تعـرف مـتى تـقدم
ـصـلحـة احلزبـيـة وان يضـعـوا حتذيـر ارنست ـصلـحـة العـامـة على ا ا
همنكوي في مقدمة افكارهم وهو ان احلل الشامل االول لدولة اسيئت
ادارتـهـا هـو تـضــخم الـعـمـلـة والــثـاني احلـرب. كالهـمــا يـجـلب الـرفـاه
ؤقت وكالهما يـجلب اخلراب الدائم. ولكن كالهـما ملجأ لـلسياسي ا

. واالقتصادي االنتهازي
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وسـيــتـوجب حــالـيـاً عــلى اجملـلس
الــعـــســـكــري حتـــديـــد مــوقـــفه من

قترح. ا
وقـــــال الـــــقـــــيــــادي فـي احلـــــركــــة
االحــتـجــاجــيـة بــابـكــر فــيـصل في
تــصـريح مــقـتــضب لـلــصـحــافـيـ
قـترح "نـعـتقـد أنّ موافـقـتنـا عـلى ا
ــثـابـة خــطـوة كــبـيــرة لـتـحــقـيق
أهــــداف الــــثــــورة وهـي احلــــريـــة
والـــعــــدل والـــسالم".وتـــابع أنّـــهـــا

{ اخلرطوم (أ ف ب) - أعلن قادة
احلركـة االحتجـاجيـة في السودان
امس قبـولهم بـإنشاء هـيئة تـتكوّن
ـرحـلة مـن غالـبـيـة مـدنـية وتـديـر ا
االنــتـقــالــيـة وفق الــصــيـغــة الـتي

اقترحها الوسيط اإلثيوبي.
وتـقـترح اخلـطة إنـشـاء الهـيـئة من
 15عضواً يتوزعون ب ثمانية
مـدنيـ وسبعـة عسـكريـ حسب

ثلي احلركة االحتجاجية.

ــــســـار "ســــتـــضـع الـــبـالد عــــلى ا
ـــــرحـــــلــــة الـــــصـــــحــــيـح إلطالق ا
االنــتـــقــالـــيــة الـــتي ســتـــقــود إلى

وقراطية مستدامة". د
وسـيـمـثّل سـبعـة من أصل ثـمـانـية
مدني حتالف قوى إعالن احلرية
والــتـغـيـيـر وفق مـا كـان قـال أحـد
ــثــلي الـــتــحــالف أمـــجــد فــريــد
لفرانس برس.وكان التحالف أعلن
في بـيــان صــدر في وقتٍ مــتــأخـر

أثــيـوبـيـا آبي أحـمـد من اخلـرطـوم
ــوقـراطي إلى تــنــظـيـم انـتــقــال د

"سريع" في السودان.
بـعـوث األميـركي اخلاص وأعـلن ا
ــاي خـلـيل زاد إلى أفـغـانــسـتـان ز
امس أن بـالده وحـــركـــة طـــالـــبــان
ـقـبل جـولـة سـتـعـقـدان األسـبـوع ا
جـديــدة من احملـادثـات مـعـربـا عن
أمـلـه بـتـحــقـيق تــقـدّم نـحــو إنـهـاء
حــــــرب هـي األطـــــــول في تـــــــاريخ

تحدة. الواليات ا
وأوضـح خـــلــــيـل زاد أن اجلــــولـــة
الـسـابـعـة من احملـادثـات سـتـجـرى

في 29 حزيران/يونيو.
ـبعـوث األمـيـركي اخلاص وكـتب ا
عـلـى تـويـتـر "بنـاء عـلـى الـزيـارت
الـــلـــتـــ أجـــريــــتـــهـــمـــا مـــؤخـــرا
ألفغانستان وقطر أعتقد أن جميع
األطــراف يــريـــدون حتــقــيق تــقــدم

سريع".
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وأعــــــلــــــنـت وزارة اخلــــــارجــــــيـــــة
ـــفـــاوضـــات مع األمـــيــركـــيـــة أن ا
عتاد. طالبان ستجرى في قطر كا
وكـانت اخلــارجـيــة األمـيــركـيــة قـد
أعــلـنت مـطـلع حـزيـران/يـونـيـو أن
خـــلـــيـل زاد ســـيـــجــــري في قـــطـــر
ثـلي حركة محـادثات جديـدة مع 
طـــالــــبـــان.ويــــأمل خـــلــــيل زاد في

اجلـمــعـة أنه تــسـلّم الــوثـيــقـة من
الـــوســيـط اإلثــيـــوبي وأشـــار إلى
أنّـها تمـثّل "مقـترحـاً لوثـيقـة اتفاق
إعالن مــبــاد حــول الــتــرتــيــبــات

االنتقالية".
ÍdJ Ž fK−

وأكـد الـتحـالف أن وثـيقـة الـوسيط
تــقـوم عــلى "حــصــيـلــة مــشـاوراته

معنا ومع اجمللس العسكري".
وبعد أشهـر من تظاهرات أدت إلى
إطـــاحـــة اجلـــيش الـــرئـــيس عـــمــر
الــبــشــيـر في  11 نــيــســان/ابـريل
يـبـقى السـودان في حـال نـزاع ب
اجمللس الـعسـكري االنـتقـالي الذي
يــديــر الـبـالد والـقــوى األســاســيـة

للحركة االحتجاجية.
وتصاعد التوتر ب الطرف في 3
حـــزيــران/يـــونـــيــو عـــنـــد تـــفــريق
مسلح بلباس عسكري اعتصاما
أمـام مــقــر اجلــيش في اخلــرطـوم
كــان يــطــالب بــنــقل الــســلـطــة إلى

. دني ا
وقتل  128 شـخـصاً عـلى األقل في
هـذه الــعـمـلــيـة والـقــمع في االيـام
التي تلـتها بـحسب أطبـاء مقرب
من احلـركة االحـتجـاجيـة في ح

حتــدثت الـســلــطــات عن مــقـتل 61
شخصاً.

وبعد أيـام قليـلة دعا رئيس وزراء

الـتـوصل التــفـاق يـتــيح لـلـواليـات
ـتحـدة سحب قـواتـها الـتي غزت ا
أفــغـانــســتــان بـعــد اعــتـداءات 11
أيــلــول/ســـبــتــمــبــر 2001 مــقــابل
ضــمــان طــالــبــان عــدم اســتــخـدام
األراضي األفـــغـــانــيـــة مـــنــطـــلـــقــا
لـهــجــمــات تــنــظــيــمــات إسالمــيـة
مـتـشـددة كـتـنـظـيم الـقـاعـدة الـذي
يـعـتـبـر الـســبب الـرئـيـسي لـلـغـزو

األميركي قبل نحو عقدين.
وتــرفض حـركـة طـالـبـان الـدعـوات
األمـيـركـيـة إلنـهـاء الـعـنف من أجل
توفـير أجواء مـؤاتيـة للمـحادثات

وتصر على مواصلة تمرّدها.
وقـــال الـــزعـــيم اجلـــديـــد حلـــركـــة
ال هـيـبـة الله طـالـبـان األفـغانـيـة ا
ـنـاسـبـة أخـونـد زاده في رسـالـة 
ـــقــاومــة ضــد عــيــد الـــفــطــر إن "ا
االحـــتالل تـــقــــتـــرب من مـــرحـــلـــة
الـنـجــاح".ويُـعـتـبــر رفض طـالـبـان
الـتفـاوض مع احلـكومـة األفـغانـية
ـعــتـرف بــهـا دولــيـا إحــدى أبـرز ا
النقـاط العالـقة علمـا بأن مسؤوال
ــانــــــــيـا ــيـا أكــد مــؤخـرا أن أ أ
وقـطـر تـبـذالن جــهـودا لـعـقـد لـقـاء
أفــغـاني-أفـغــاني.وكـان تـرامب قـد
أعـرب عن نفـاد صـبـره من احلرب
مـعـتـبـرا أن ال مبـرر لـتـحـمّـل مـزيد

ادية. من اخلسائر البشرية وا
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