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ـــثــــلـــو { جــــنـــيـف (أ ف ب) - وافق 
أطراف الـنزاع في ليـبيـا اجملتـمعون في
جنيـف على مبـدأ حتويل الـهدنة الـهشة
إلى وقـف دائم إلطالق الــــنــــار وفق مـــا
تحدة إلى ليبيا امس أعلن موفد األ ا
الــــــثـالثـــــاء. وقــــــال غــــــســــــان سـالمـــــة
ـبدأ من اجللسة للصحافـي " تبني ا
األولـى. يــتـــعـــلق األمـــر اآلن بــتـــحـــديــد
شـروطه.وتـعـرضت مـنـشـآت نـفـطـيـة في
وسط ســــوريــــا فـــجــــر امـس الـــثـالثـــاء
العـــتـــداءات بــــقـــذائف أدت إلى أضـــرار
مـاديـة ونـشـوب حـرائق تـمت الـسـيـطرة
عــلـيــهــا وفق مـا أفــادت وكــالـة األنــبـاء
الـسـوريـة الـرسـمـيـة (سـانـا).وقـال وزير
الــــنـــــفط الــــســـــوري عــــلـي غــــا وفق
تــصـــريـــحــات نـــقــلـــتــهـــا الــوكـــالــة إن
"اإلرهابـيـ ورعاتـهم عـادوا الستـهداف
قــطــاع الــنـــفط ومــنــشـــآته بــاعــتــداءات
إرهابـية فـجر الـيوم ال سـيمـا معـمل غاز
ــنـــطــقــة إيــبال ومــعـــمل غــاز جـــنــوب ا
الوسـطى ومـحطـة غاز الـريـان ومصـفاة
حـــمص".وأوضح مـــديــر عـــام الــشـــركــة
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ـفـروضـة بـســبب الـعـقـوبـات الـغــربـيـة ا
فـروضة علـيهـا والعـقوبـات األميـركيـة ا
عـلى طهـران الـداعمـة لـدمشق.ومـنـذ بدء
الــنــزاع عـام 2011  مُــني قــطــاع الــنــفط
والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74
ـــعـــارك وفـــقــدان مــلـــيـــار دوالر جـــراء ا
احلـكـومـة الـسـيـطـرة عـلى حـقـول كـبـرى
شدّدة فضالً عن العقوبات االقتصادية ا
علـيـهـا.وفي الـعام 2017 وإثر اسـتـعادة
قــوات الــنــظـام الــســيـطــرة عــلى حــقـول
حمص بعدما كانت حتت سيطرة تنظيم
الـدولة اإلسالمـيـة ارتفـع اإلنتـاج بـشكل
محـدود إال أنه ال يسـدّ حتى اآلن حـاجة
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ونــزح أكـثــر من نـصف مــلـيــون شـخص
ـعـارك والـقـصف في خالل شـهـرين من ا
شــمــال غــرب ســوريــا وفق مــا أحــصت
ـــتــــحـــدة امس الـــثالثـــاء جـــراء األ ا
الــتـصــعـيــد الـعـســكـري لــقـوات الــنـظـام
ــتــحــدث وحــلــيــفــتــهـــا روســيــا.وقــال ا
اإلقـليـمي بـاسم مـكـتب تنـسـيق الـشؤون

ب األكـبر منـذ اندالع الـنزاع عام 2011.
وهي وفـق ســوانــســون "تـــفــاقم الــوضع
اإلنــســاني الــسيء أســاسـاً عــلى األرض
منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ
نــهــايـــة نــيـــســان/أبــريـل حــتى نـــهــايــة
آب/أغـســطس وكـثــيـرون مـنــهم نـزحـوا
ـاثلة رات عـدة" جراء حـملة عـسكـرية 
لـــدمـــشق بـــدعـم من مـــوســـكــــو في تـــلك
الفترة.ومـنذ سيـطرة الفصـائل اجلهادية
قـاتلـة على كـامل احملافـظة عام 2015 وا
تصعّد قوات النظام بدعم روسي قصفها
للـمحافـظة أو تـشنّ هجـمات بـرية حتقق
فيهـا تقـدماً وتنـتهي عادة بـالتوصل الى
اتـفـاقات هـدنـة تـرعـاها روسـيـا وتـركـيا
كـان آخرهـا اتـفـاق جرى اإلعـالن عنه في
التاسع من الشهر احلالي لكنه لم يصمد
إال أياماً.وتـمكنت قـوات النظـام األسبوع
ـاضي من السـيـطرة عـلى مـدينـة مـعرة ا
الـنـعـمـان ثـاني أكـبـر مـدن إدلب بـعـدمـا
نــزح عــشـرات اآلالف مـن سـكــانــهــا عـلى
مـــراحل.وهي تــخـــوض حــالــيـــاً مــعــارك
عـنـيـفـة قـرب مـدينـة سـراقب الـتي فـرغت
أيضاً من سكانـها في محاولة لـلسيطرة
عـلـيـهـا كـونـهـا تـشـكل نـقـطـة الـتـقـاء ب
طـريقـ دولـي اسـتـراتيـجـي يـربـطان

محافظات عدة ببعضها بعضاً.

ـتحـدة ديـفـيد اإلنـسانـيـة الـتـابع لأل ا
سـوانــسـون لـوكـالـة فــرانس بـرس "مـنـذ
األول من كـانون الـثانـي/ديسـمـبر نـحو
520 ألف شــخص نـزحــوا من مـنــازلـهم
ــئــة مـــنــهم من الــنــســاء ثـــمــانــون في ا
واألطفـال".ومـنذ كـانـون األول/ديسـمـبر
تــصـــعّـــد قـــوات الـــنــظـــام بـــدعم روسي
حملتها على مناطق في إدلب وجوارها
تــؤوي أكــثــر مـن ثالثــة ماليــ شــخص
نصفـهم نازحـون وتسيـطر علـيها هـيئة
حتـــريـــر الـــشـــام (الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً)
وحـلــفــاؤهــا وتــنــتـشــر فــيــهــا فـصــائل
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وأوضح سـوانــسـون أن "أعـمــال الـعـنف
شـبه الـيـومـيـة لـفـتـرات طـويـلـة أدت إلى
مـعــانـاة مــئـات اآلالف من الــنـاس الـذين
ــنـطــقـة بــشـكـل ال مـبـرر يــعـيــشـون في ا
له".ويــتــوجّه الــنــازحــون إلى مــنـاطق ال
ـدن أو يـشــمـلـهــا الـقـصف خــصـوصـاً ا
مــخــيـمــات الــنـازحــ قــرب احلـدود في
شمـال غـرب إدلب بيـنمـا انـتقل عـشرات
اآلالف مـنـهم إلى مـنـاطق عـفـرين وأعزاز
في شمال محـافظة حلب والـتي تسيطر
عـــلـــيـــهـــا فــــصـــائل ســـوريـــة مـــوالـــيـــة
ألنقـرة.وتـعدّ مـوجـة النـزوح األخـيرة من

الــسـوريـة لــلـغـاز غــسـان طـراف لــوكـالـة
ســانـا أن مــحـطــة غـاز الــريـان تــعـرضت
"العتداءات إرهابيـة بعدة قذائف ومعمل
ــنـطــقـة الــوســطى بـثالث غــاز جـنــوب ا
قـذائف ومـعـمل غـاز إيـبال بـقـذيـفـتـ مـا
أدى إلى نـشــوب حـرائق ووقـوع أضـرار
مادية".وكانت احلـكومة السـورية أعلنت
ـاضـي أنّ مـنــشــآت نـفــطــيـة األســبــوع ا
صـفاة بـانيـاس تعرّضت بحـرية تـابعـة 
للتخريب بـواسطة عبوات نـاسفة زرعها
غــطّــاسـون مــؤكّــدة أنّ األضــرار لم تـؤدّ
ــــصـــــفــــاة.وفي 23 إلى تــــوقـف عــــمـل ا
ـنشآت حزيران/يـونيو 2019 تعرّضت ا
صفاة بانياس لعملية النفطية البحرية 
تخـريـبيـة ما تـسبـب بتـسرّب نـفطي في
ـــصب الـــبــــحـــري وتـــوقف مـــنـــطـــقــــة ا
بـعـضـهـا.وخالل نـحـو تسـع سنـوات من
احلرب خرجت مـنشآت نـفطيـة أساسية
عن سـيـطـرة دمــشق مـا دفع بـاحلـكـومـة
الـســوريـة إلى االعـتــمـاد عـلـى اسـتـيـراد
احملـــروقـــات.ويــواجه تـــصـــديــر الـــنــفط
الــســوري صــعــوبــات كـبــيــرة ال ســيّــمـا
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اذا يدورُ في خلدي دائماً فعل اخلطأ سواء مني أو من قبل األخرين ال أدري 
سأذكـر جانب اخلـطيـئة  عـلى قـدر  بسـيط دون توسع كـون آثار اخلـطأ قـد تزول

بسرعةحال االعتراف به واالعتذار .
وما أبـر نفـسي إن الـنفس ألمـارة بالـسوء إال مـا رحم ربي إن ربي غفـور رحيم
سـورةيوسف - آية 35 قد تـنصدم فـي ردة فعل غاضـبة من أحدهم حـينمـا تذكر
تـناثرة ب له اخلطـأ الذي ارتكبه   وأحـياناً ال تسـتطيع أن جتـمع حبات احلق ا
أثـنـ من أصـدقـائك أو أكـثـر ألن كـلّ مـنـهـمـيـبـرر الـقـضـيـة إلى صـاحله مع عـدم
االعتراف مـطلقاً باخلـطأ  لذا فتشـخيص اخلطأ يحـتاج إلنسان كالـدكتور يعرف

كيف يفرزه وتشخيص عالجه .
ـا يدور من حـديث ب اخلـصوم . سبق وأن تتـابع الصـدق من هنـا وهنـاك تبـعاً 
ـوضـوع لكن من نـاحـيـة اجتـمـاعـيـة دون وضع النـقـاط عـلى احلروف كـتـبت عن ا
زاجية للفرد. لقد الحظت أن كونه يـتدخلفي جوانب عديدة في احلالة النفـسية وا
مـسـاعي اخلـيـر قـلـيـلـة في الـتـوسط ألجل نـزع فـتـيل الـتـخـاصم وتـقـريب وجـهات
ـاانعـدم السـعي بـ األصدقـاء واألقارب في حـالة زعل النـظر بـ اخملتـلـف ور
شاهد غير ـا تالقي من يصب الزيت على الـنار بعد نقل الـكالم وا أطراف بل ر
تـنازعـة على عدم ا تـزمت االطراف ا ـتخـاصم ةر سلـيمة وصـحيـحة لألطراف ا

اإلقرار باخلطأ .
نحـتاج ب فـترة مـراجعة عالقـاتنـا مع األخرين ومن جانـبي أنا حـساس جداً مع
اصـدقــائي فـزعــلي قــريب مـنـي في قـراراتي لــذا سـريـع في قـطع عـالقـتي بــأتـفه

قال خطاباً لنفسي أوالً قبل غيري . قد يكون هذا ا االسباب 
لنبـدأ بالسؤال  هل تدعي العصمة لنفسك  طبعا ننكر ذلك . فكل إنسان يعرف
نـفسـهال عـصمـة له لـكن يكـاد أن يـثبت الـعـصمـة لـنفـسه عـملـيـاً . بيـنـما االنـسان
معـرّض للخطأ بسبب اجلهل أو الغفلة أو ضعف اإلرادة أم االغراءات . فيصعب
ـرء أن يـعتـرف إالإذا مـا اضـطر حتت ضـغط الـقوة أو واعـز احلـياء . ومن على ا

االسباب لعدم اإلقرار بخطئه :-
الـسـبب األول  هـو جتـنب آثـار اخلطـأ أي لـلـخـطأ ثـمن وعـلـيه أن يـدفع الـثـمن لذا
كن يتجنب بعض اآلثار مؤقتاً ينـكر مافعله وهل يتجنب االرتدادات والتداعيات 

لكن اليستطيع التخلص من التأنيب الضمير .
ـقـدوره نكـرانه  ومن جـهـة أخـرى الـنـاحـية ومن اآلثـار احلـسـاب اإللـهي ولـيس 
ـا في بعض اجملـتـمعـيـة قد يـتصـور اإلنـسان أنه يـسـتطـيع اسـتغـفـال النـاس  ر
األوقات ولـيس كلهاوعـند انكاره سـيجنـبه النتائج واآلثـار لذا فهـو غير واقعي في

تفكيره.
أمـا الـسـبب الـثانـي اإلقرار  بـاخلـطـأ نـوع من الـنقص والـضـعف .في الـبـدايـة قد
يـتصـور ذلك لـكن يكـتشف احلـقـيقـة انهـا ثقـة بالـنـفس ومن الشـجاعـة باالعـتراف

دى البعيد . واعتذاره يسكب االنتصار على ا
رء لالعتـراف باخلطأ على أنه إذالل كـابرة واإلصرار قد ينـظر ا السـبب الثالث ا
للنـفسلـذا يدعـو للمـكابـرة فيغـطيه بـشتى األعذارِ بـينـما في احلقـيقـة سيؤدي إلى
االغـراء بـتـكـراراخلـطــأ في حـ أن االعـتـذار فـيه نـوع مـن اجلـهـد الـنـفـسي فـهي

عقوبة اختيارية يفرضهااالنسان على نفسه تدعوه لعدم تكرارها . 
إنّ التـعالي والشعور بالرفعـة والتفوق إذا ما أخطأ اإلنـسان جتاه من يعتقد أنهم
ـعـذرة مـنـهم . كـاالعتـذار لـلـزوجة أقل مـنه شـأناً ومـكـانـة يـجعـله يـسـتـثقـل طلب ا
وظف أقل مـنه فالتهرب السبيل الوحيد إلنقاذ موقفه اخلاطئ.والواقع ولألوالد أو
واقف باالعتذار أن جوهـراألخالق الفاضلة والنبل والسمو تتجلى في مثل هذه ا
واالعتـراف والفضل واجملـد في حسن الـتعامل مع الـضعـفاء وأداء حقـوقهم على

عكس التعامل معأرفع شأناً منه ومنزلة . 
سؤولية على غيره سـيغريه بتكرار اخلطأ والتمادي في أما إذا لم يـعتذر وألقى ا
ـصـداقـية تـرتـيب الـوضعـيـة الـصـحـية  . ومن نـتـائج عـدم االعـتـراف هـو فقـدان ا
الذاتـية وتـكريس االزدواجـية في اعـمـاق النـفس .وسيـحرم من فـضيـلة االعـتراف
وجتـاوز آثــاراخلـطــأ  فـالـتــربـيــة األخالقـيــة حـفــزت لـهــا تـعــالـيم الــدين بـالــتـوبـة
ـرء نـفـسه من الصـفـة األخالقـية واالسـتـغـفار واالعـتـراف باخلـطـأ وإن ال يـحرم ا
الـرفـيعـة . من اجلـانب النـفسي عـنـدما يـصـحو االنـسان بـعـد الصـراع ب احلق
والـبـاطل فـوق سـاحـة عـقـله الـبـاطن والـظـاهـر مع ظـهـور احلق لـلـعـيـان بـضـبـابـية
كـابرة واخلـذالن . قد يـحتـاج الى بعض الـوقت لتـراكم هذه الـثقـافة الراقـية من ا
الـتـنـازل عن اخلـطـأ . أتــوقع أن االعـتـراف بـاخلـطـأ مـســألـة ذاتـيـة وشـخـصـيـة ال
يــسـتـطــيع اجملـتــمع أن يـتـولـى في انـتـزاعـه من اخملـطئ سـواء بــالـلـوم أو الــقـسـر
عنوي . تبقى للتربية األسرية الدور الفعال في تنمية هذه الثقافة في اجلسدي وا
ـرء مع ثوابت الدين والتعاليم السماويـة في تثبيت هذه الظاهرة أو الصفة نفس ا

احلميدة لدى اإلنسان ..
أمــا في األدبـيـات احلــزبـيـة هـل هـنـاك اعــتـراف ضـمــنـاً بـاخلــطـأ من وجـهــة نـظـر
اإلنـسـانـيـةلــيس اخلـطـأ احلـاصل فـي الـسـيـاسـة  فـاعــتـراف االحـزاب ال يـشـكل
صلحة التي تستدعي هذا قصود في االعتراف هو ا إحساناً أو جميالً بقدرما ا
االعالن . ومـا عدم االعـتراف بـالـفشل في حـسن إدارة الـعراق من قـبل االحزاب
احلـاكـمـة يـدخل ضـمن فـقـدان الـشـجـاعـةوصـحـوة الـضـمـيـر مع
الشـعور اجلمعي بالتكبر واعتبار اجملتمع حتت سلطته كأمر

رباني .
كابرة والـــــغلو في  لذا عـلــــينا كأفراد الـــــتـنازل عن ا
الــتـكــبــر فـكــــــلــنـا مــعــــــرضــــــون لــلـخــطـــــأ شـــــئــنـا

أمأبيــــنا ..

{ اخلــرطــوم - أ ف ب  أكّــد رئــيس
مــــجــــلس الــــســــيــــادة االنـــتــــقــــالي
الـسوداني الـفـريق أوّل عـبد الـفـتّاح
الــبـرهــان الـثالثــاء أنّ لـقــاءه رئـيس
الـــوزراء اإلســـرائـــيـــلي بـــنـــيـــامـــ
نـتــانـيـاهـو في أوغــنـدا اإلثـنـ كـان
بـــهـــدف "صـــيـــانـــة األمـن الـــوطـــني

السوداني".
وقال الـبرهـان في بيـان بعـدما أطلَع
اجملــلس احلــاكم عــلى مــا جــرى في
االجــتـمــاع الـذي عــقـد في عــنـتــيـبي
"قــــمتُ بـــهــــذه اخلـــطـــوة مـن مـــوقع
مــســؤولـيّــتي (...) حلــفظ وصــيــانـة
األمن الـوطـني الــسـوداني وحتـقـيق
صالح العليا للشعب السوداني". ا
وأكّد أنّ "بـحث وتطـوير الـعالقة ب
الـــســودان وإســرائـــيل مــســـؤولــيّــة
ـعـنـيّـة بـاألمر وفـق ما ـؤسّـسـات ا ا
نـصّت عـلـيه الـوثـيـقـة الـدسـتـوريّـة".
وشـــدّد عـــلى أنّ "مـــوقـف الـــســودان
ـبـدئيّ من الـقـضـية الـفـلـسـطـيـنـيّة ا
وحقّ الــشــعب (الــفــلــســطــيــني) في
إنـــــــشــــــــاء دولـــــــتـه ظـلَّ ومـــــــا زال
وســيـســتــمـرّ ثــابــتًـا وفق اإلجــمـاع
العربي ومقرّرات اجلامعة العربيّة".
وكــان لــقــاء الـبــرهــان بــنـتــانــيــاهـو
مفاجئًا بالنّسبة إلى مجلس الوزراء
السوداني االنتقالي علمًا أنّه اللقاء
ــسـتـوى األوّل من نـوعـه عـلى هـذا ا
ب الـبلديـن اللذين يُـعتـبران نـظريّاً

في حالة حرب.
وقـال مـكـتب نــتـانـيـاهـو اإلثـنـ إنّه
التـقى البـرهان في عـنتـيبي و"اتّـفقا
عــلى بــدء الــتــعــاون لــلــوصــول إلى
التطبيع الكامل في عالقة البلدين".
لـكنَّ مجـلس الـوزراء الـسـوداني قال
في بـيــان مـسـاء اإلثــنـ إنّه لم يـكُن
عـــلى عِـــلم مــســـبق بـــالــلـــقــاء وإنّه
سـيــعـقـد الــثالثـاء اجـتـمــاعـا طـارئًـا

للبحث في األمر.
ـــتــحـــدّث بــاسـم احلــكـــومــة وأكّـــد ا

الـسودانـيّـة فـيصل مـحـمـد صالح أنّ
مـــجــلس الــوزراء عـــلِم بــالـــلــقــاء من
وسائل اإلعالم. وقال "لم يتمّ إعالمنا
أو مـشـاورتـنـا حـول اجـتـمـاع رئـيس
مـجـلس الـسـيـادة االنـتـقالـي برئـيس

الوزراء اإلسرائيلي".
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من جـهـته قـال مـكـتب نـتـانـيـاهـو إنّ
الـسـودان يسـيـر في "اتّـجـاه إيـجابي
جــــــــديـــــــد" وإنّ رئــــــــيـس الـــــــوزراء
اإلسـرائــيـلي أطــلع وزيـر اخلــارجـيّـة

األمــيـركي مــايك بـومــبـيـو عــلى هـذا
وقف. ا

ـــــصـــــدر نـــــفـــــسه إلى أنّ وأشـــــار ا
ــســاعـدة عــلى "الــبــرهــان يــحــاول ا
حتــديث بـالده من خالل إخــراجــهــا
من عـزلتـهـا وإعـادتهـا إلى اخلـريـطة

الدولية".
وعـــقِــد لــقــاء عــنــتـــيــبي بــعــد إعالن
الـسـودان أنّ بـومـبـيـو دعـا الـبـرهـان
لزيارة رسـميّـة إلى واشنطن لـلبحث
في العالقـات الثنـائيـة. وهي الدعوة

إقــامــتــهــا.وقــال أمـ ســرّ الــلــجــنـة
ــنـــظّــمــة الـــتــحــريــر الــتـــنــفــيـــذيّــة 
الــفـلــسـطـيــنـيّــة صـائب عــريـقـات إنّ
"الـــلــقــاء طــعــنــة فـي ظــهــر الــشــعب
الــفــلــســطــيــني وخــروج صــارخ عن
مــبـادرة الــسالم الــعــربـيّــة في وقتٍ
حتــاول فــيه إدارة الــرئــيس دونــالـد
ترامب ونـتـانيـاهو تـصفـية الـقضـيّة

الفلسطينيّة".
بـــدوره وصف احلـــزب الـــشــيـــوعي
الـســوداني االجـتــمـاع بـأنّه "خــيـانـة

للقضيّة الفلسطينيّة".
ـتـحـدّث بـاسم احلـزب فتـحي وقـال ا
فــضل عـبــر فــيـســبـوك إنّ "مــا حـدث
طـعـنـة في ظــهـر الـشـعب الـسـوداني
ــــســـانـــدة لـــلـــقـــضـــيّـــة ومـــواقـــفه ا
الــفـلـســطـيـنـيّــة ومـسـانــدته حلـقـوق

الشعب الفلسطيني".
تحدّث باسم كما انتقد فـضل بيان ا
احلـكومـة قـائالً إنّه "كـان عـلى بـيان
مـجــلس الـوزراء والـنــاطق الـرسـمي
بـاسـمه فـيـصل صـالح أن يـدين هـذه
اخلــــــــطـــــوة ويـــــرفـــــضـــــهـــــا ال أن
يتـــــــحدّث عـن عدم إبالغه بها وأن
يُــــعــــلن عـن مــــوقــــفـه صــــراحــــة من
االجـتـمـاع".واحلـزب الـشـيوعـي جزء
كوّن من حتالف احلرّيـة والتـغييـر ا
لـلحـكـومـة. وهـو التـحـالف الـذي قاد
االحتجاجات التي أطاحت البشير.
عقب حـرب عام 1967 التي اسـتولت
إســــرائـــيـل فــــيــــهــــا عــــلى األراضي
الفلسطينيّة عقد الزعماء العرب في
اخلرطـوم قـمّـة عـرِفت باسم "الالءات
الــثالث" وهي "ال صــلح وال اعــتـراف

وال تفاوض" مع إسرائيل.
ولـم يـــعــــقـــد ســــوى األردن ومـــصـــر
مـعـاهـدتي سالم مع إسـرائـيل فـيـما
تــشــهــد عـالقــات الــدولــة الـــعــبــريــة
حتـــسّــــنًـــا مـع دول اخلـــلــــيج الــــتي
تـشـاطـرهـا قـلـقـهـا من دور إيـران في

نطقة. ا

احــتاللـهــا األراضي الــفـلــسـطــيـنــيـة
. وجرّاء معاملتها للفلسطيني

ويـتـطـلّع الفـلـسـطـيـنـيّون إلـى موقف
عـربي مـوحّـد مــنـذ أن أعـلن الـرئـيس
األمــيــركي دونـالــد تــرامب األســبـوع
ـاضي خـطّـته لـلـسالم الـتي تـعـطي ا
إسرائـيل ضـوءًا أخـضـر لضمّ أراض
ـا فيها محتلّـة في الضفة الـغربية 

غور األردن. 
وهــــذه األراضي جــــزء رئـــيــــسي من
الـدولـة الـتي يـنـوي الـفـلـسـطـيـنـيّـون
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األولى التي يتـلقّاهـا رئيس سوداني
مـنــذ ثالثـة عـقـود.مــا زالت واشـنـطن
تضـع السـودان علـى الئحـتـها لـلدول
"الــــراعــــيــــة لإلرهــــاب" وهــــو وضع
موروث من نظـام الرئـيس السوداني
السابق عمر البـشير الذي استضاف
زعيم تـنظيم الـقاعـدة السـابق أسامة

Æ1996بن الدن ب عامي 1992 و
WOCI « W½UOš

والــتــزم الـســودان عــلى مــدى عــقـود
ـقاطـعة الـعربـيّة إلسـرائيل بـسبب با

تحدة اخلاص الى ليبيا غسان سالمة خالل مؤتمر صحفي في dLðR∫ مبعوث األ ا
انيا ختام مؤتمر برل في ا
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ـا اليـقبل الـشك ان العـراق بحـاجـة الى رئيس حـكومـة قادر لقـد بات واضـحا و
عـلى خـلق تــوازن داخـلي بـ ابـنـاء الـشـعب وان يــعـمل لـلـعـراق ولـيس حلـزبه او
طائـفته  وال الجنـدة خارجيـة. يضمن الـسلم اجملتـمعي ويشـهر سيف الـعدالة في
وجه الفـاسدين ومحـاسبـتهم بـاألفعال ولـيس باألقـوال ويستـطيع ان  يـجمع حول
وجود فيه شخصه تـوافقاً دوليـاً واقليمـياً وينقـذ االقتصاد الـوطني من االنهيـار ا
هذه الـصفات هو جدير بان يكون رئيس حكومة مقبل. ان الشارع العراقي اليوم
سـتقـيلـة  واثـبتت سـياقـات اإلحداث نح الـثـقه للـحكـومـة ا بـكل اطـيافه الـذي لم 
نتفض  الذي لم طالب الشعبية ولهذا اسقطها الشارع ا انها غـير مؤهلة لتلبية ا
نح اليـوم ثقـته الي حكومـة تكـون نسخـة مسـتنسـخة عن سـابقـاتها وان تـغيرت
ـطلـوب لـلـخـروج من هذه رمـوزهـا وشـخوصـهـا واالطـراف الـتي تتـشـكل مـنـهم. ا
األزمـة هو اطـالق عمـلـية سـيـاسيـة جـديدة تـبـدأ بتـشـكيل حـكـومة حتـاكي مـطالب
االنـتفـاضـة في رؤيـتهـا وبـرامـجهـا لـلـبنـاء الـسيـاسي اجلـديـد الذي اليـسـتـقيم اال
باعادة تـشكيل حكومة تكوينا وطنيا واولى خطواتها قانون انتخابي وطني يحمي
ـنـتخب من الـتـزويـر وحرق صـنـاديق االنـتخـاب وخـارج الـقيـد الـطـائفي ـواطن ا ا
ومـفـوضـيه مـسـتـقـلـة قـوال وفـعال التـنـصـبـهـا االحـزاب واقـرار قـانـون اسـتـقاللـيـة
ـهـلـهل. احلـكـومــة والـسـلـطـة الـقـضـائـيــة. والـعـمل بـاعـاده الـنـظــر في الـدسـتـور ا
الللطـريقة الـتي اظهرت فيـه عمليـة التكـليف والثقة الي حـكومة تـستنسخ من رحم
السلـطة الفاشلـة  . الن الذين تناوبوا على الـسلطة حتت مسـمى حكومة "التوافق
الي واالداري والشـراكة" كـانوا عـبـئا عـلى الشـعب الـذي اكتـوى بنـار الـفسـاد  ا
ـنسـوبية واحملـاصصـة وانعدام اخلـدمات وابسـط مقومـات احلياة واحملسـوبية وا
راهنـة على حصـول تغيـير بحده االقـصى واصالح بحده االدنى ـكن ا ولذلك ال
ـنظـومة سـواء كانت مـنقـسمـه على نـفسـها او مـوحدة الن فـاقد الـشيئ من هذه ا
ـبـاركة بـكل  طـيـفـها الـسـيـاسي الـوطني اليـعطـيه. قـوى االنـتـفاضـة الـتـشـرينـيـة ا
ـدني والـتي بحت اصـواتهـا مـطالـبة بـتشـكـيل حكـومة جـديدة. وهـيئـات اجملـتمع ا
حـكومـة انقـاذ وطنـي وتصـريف اعمـال حل الـقيـام بانـتخـابات مـبكـرة اجتـماعـية
ـفاصل السـلطة والـتحذير من مـسكة  وليس دولة مـحاصصـة للقـوى الطائـفية ا
االلتـفاف عـلى رزمة احلـقوق الـتي انتـفض الجـلهـا الشـعب وهو الـذي اجبـر على
مدى سـنوات عجاف عـلى ان   تكون من خارج االطـراف السياسـية التي حكمت
طالب الشعبية وهي العراق طول 17 عامـا وحتاكي من خالل برنامجها للـحكم ا
حـقـوق واجـبـة عـلى الـدولـة جتـاه مـواطـنـيـهـا في حـال كـانت دولـة رعـايـة وحـمـاية
ـان احلالي واحلـكـومة والـطـبـقة الـسـياسـيـة عـاجزين عن االصالح حـقـوق. فالـبـر
.فهذه الـتشـكيلـة ظلت تـتاجر بـالعـمل السيـاسي على حـساب الدم الـعراقي الذي
سال في سـاحات الـتظاهـر من خالل معـلجـة الفـشل بالـقتل والـترويع واخلطف..
ـكن بناء وطن ما عملـية سيـاسية مبـنية علـى احملاصصة اليـكتب لها الـنجاح. ال

دام الفاسدون في السلطة.. 
وان صخب بـحر الـشعب الـذي اسـتنـهض كل قيم االجـداد الـعظـام وتضـحيـاتهم
وبطـوالتهم. هؤالء أبـناؤه يصـدون بصدورهم الـعامرة رصـاص الغدر. ويـحطمون
كل االغالل والقـيود هؤالء الشبـاب الذين عبدوا طريـقهم بالدماء الـزكية يزاحمون
الــشــمس في اشــراقــهــا وهـــديــر زحــفــهم يــحــطم اســـوار الــفــاســدين وقالعــهم

واحلصون.
 انه البـركان الذي تفـجر وأن يهدأ .انـها انتفـاضة شباب
يقـاتل معهم االجداد واالنهـار والرمال والصخور شعب
الــعـراق شـعب الــشـهـداء شــعب اليـنــام عـلى ضـيم وال
ـشي مــعـهم كل يـهــدأ له بــال عـلى حــقـوق مــسـلــوبه و
التـاريخ ويـحـمل تاريـخ كل شهـداء الـعراق  واالمـة عـبر

التاريخ فهم اشرقوا واناروا الطريق.
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دوالر لـكن غـالـبـا مـا تـكون الـروابط
األسـريــة الـقـويــة الـتي نــشـأ الـنـاس
علـيـها والـتي جتـعل األزواج اجلدد
ــشـاركــتـهم يــدعـون أعــدادا كــثـيــرة 
الـفــرحـة ســبـبــا في جتـاوز احلـدود

ـعقـولة لـلـصرف.ونـتيـجـة للـبطـالة ا
ئة التي يـزيد مـعدلـها على 50 في ا
وتردي الـوضع االقـتصـادي يضـطر
كــثــيــر من الــعــرســان لــلــتــوجه إلى
جمعيات تـقدم قروض زواج تتراوح

لكـفالـته.وقال سالمـة العـوضي مدير
جـمـعـيــة فـرحـة لـتـيـسـيـر الـزواج إن
نـحو 20 جـمـعيـة كـجـمـعـيـته أغـلقت
أبــوابــهــا بــســبب مــعــدالت الــســداد

نخفضة. ا
ـا وقــال الــعــوضي إن الــشــركــات 
فـيـهـا جـمـعـيـات قروض الـزواج في
حــالـــة تــراجـع بــســـبب الـــضــائـــقــة

االقتصادية الشديدة في القطاع.
ومــضى يــقــول ”كــنــا بــيــكــون عــنــا
(عـنـدنـا) خـمـسـ عـريـسـا كل شـهر
حــالــيــا أكـثــر شيء 15 عــريـســا في

الشهر واألقل 5 عرســـان.“
وفي الــــــوقـت احلــــــالـي تــــــقــــــاضي
جــمــــــــــعـيــته 120 عــمــيال بــيــنــمـا

يتأخر 600 عميل في السداد.
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وتــعــمـــقت األزمــة االقــتــصــاديــة في
قـطــاع غـزة بــســبب ثالث حـروب مع
إسـرائــيل وقـيـود صـارمــة تـفـرضـهـا
احلـكومـة اإلسـرائيـلـيـة على الـقـطاع
وأيضا بسـبب اخلالفات ب حماس
الـتي تديـر هـذا اجليب الـفـلسـطـيني
مــــــنـــــذ عـــــام 2007 والــــــســـــلـــــطـــــة
الفلسطينية في الضفة الغربية التي

يرأسها محمود عباس.

ب 2000 و4000 دوالر وغــالــبــا مـا
يستحيل السداد.

وقــال مــتــحــدث بــاسم الــشـرطــة في
الـــقــطـــاع الــذي تـــديــره حـــمــاس إن
ئة من قروض الزواج تمثل  22في ا
قـــــضـــــايــــا الـــــتـــــعـــــثــــر فـي ســــداد
الديـون.وقال الـشاب إيـاد الزهار إنه
حتول منذ حصوله على قرض زواج

إلى ”رد سجون .“
وكـان الــزهـار (24 عـامــا) يــعـمل في
مـجـال الـرخـام لـكـنه عـاطل اآلن وأب
.وقـال لـرويـتـرز وهو جـالس لـطـفـلـ
عــــلى كـــــرسي ال أثـــــاث غــــيــــــــــــره
بـــــالــــغــــرفــــة ”بــــــــعت ذهب مـــــرتي
(زوجتـي) والغـسـالة والـســــــــخان“

لسداد الدين.
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وبـيـنـمـا يـتـحـدث تـسـاقـطت قـطـرات
ــعـدني وهـرع ـطــر عـبـر الــسـقف ا ا
أفراد األسرة إلحضار بعض األواني
صنوعة من البالستيك اللتقاطها. ا
وقال الزهار إنـه دخل السجن خمس
مـرات عــلى األقل لــتـعـثــره في سـداد
الـقرض وكـان يـقضـي ما بـ عـشرة
أيام و12 يوما وراء القضبان في كل
مــــــرة إلـى أن يــــــتــــــقـــــــدم شــــــخص

وفي مـحـاولة لـلـضـغط عـلى حـماس
خفض عبـاس رواتب عشرات اآلالف
من موظفي السلطة الـفلسطينية في
غــزة وأوقف صـــرف رواتب آخــرين.
ولسنوات طويلة تعجز حماس التي
يعتبـرها الغـرب منظمـة إرهابية عن
صـــرف أجــور الـــعـــامـــلـــ لـــديـــهــا

وعددهم 40 ألفا.
ويقـول اقـتصـاديون مـحـليـون إن ما
يـقــرب من ألف شـركــة بـ صــغـيـرة
وكـبـيــرة أغـلـقت أبــوابـهـا في عـامي

 2018 و2019.
دير التنفيذي وقال نعيم السكسك ا
لــواحـدة من أكــبـر شــركـات أنــابـيب
ـيــاه والـبـنـيـة األســاسـيـة في غـزة ا
والـضـفـة الــغـربـيـة إن شـركـته الـتي
كان يعمل فيها في وقت من األوقات
400 شـخص يــعـمل فــيـهـا اآلن 146
شخـصـا وحتاول جـاهـدة البـقاء في

السوق.
وقـــال الــســـكــسك ”الـــنــاس قـــاعــدة
بـتـذوب (تـنـصـهـر) واذا مـا صار أي
انـفـتـاح (يـعـيـد االقـتـصـاد إلى حـالة
مالئـــمــة) راح يــصــيــر انــفــجــار في
الــبـلــد. الـنــاس مــا ظل عـنــدهـا شي

تخسره.“
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بــدال من أن يــبـدأ األزواج اجلــدد في
غزة حـياة هـانـئة يـدخلـون السـجون
بـــســبـب قــروض الـــزواج ويــتـــكــلف
الزواج في الـقطـاع نحـو عشرة آالف

»UHÞ¡ ∫ رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق خزان بعد هجوم على مصفاة النفط في حمص


