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ومحاولة تشتيت تلك اجلهود نحو 2017
ـصـلـحتـهم احلـزبـية أمـور اخـرى ثـانويـة 
وارتـباطاتهم اخلارجيـة كالتهدئة مع دولة
االحــتالل  والـبـحـث عن فك احلـصـار رغم
أن مـن يـفـرضه هـو االحـتالل  واالنـقـسـام
الــذي تـتــمــسك به حــركـة حــمـاس  وهــنـا

اجدد التأكيد
عـلى أن الـقاهـرة تـضع كل ثـقلـهـا للـخروج
بــنـتـائـج إيـجـابــيـةن وال زلـنــا مـتـمــسـكـ

صرية دون سواها. بالرعاية ا
صـرية { وهـل كان لـكم حتفـظات عـلى الورقـة ا
ـعدلـة اخلاصـة بتـمكـ حكومـه الوفاق الـوطنى ا
خـالل شـهــريـن عــلى ان تــشــكل حــكــومــة وحـدة

طالب اجلانب ? وطنية كحل وسط 
- نحن مع تطبيق اتفاق 12 اكتوبر 2017
وهـذا مـا نـسـعى الـيه  بـتمـكـ احلـكـومة
من الـقـيام بـواجبـاتهـا بـكل حريـة كمـا هو
احلـال بـالضـفـة الغـربـية  وبـعـدها يـجري
احلـديث عن تشـكيل حكـومة وحدة وطـنية
ـشاركة من يرغب من الفـصائل  مهمتها

التحضير لالنتخابات
راوغة ومحاولة كسب الـعامة بعيدا عن ا
الــوقت الــتي تـنــتـهــجــهـا حــركـة حــمـاس
ـنـاسـبـة لم يـكـن هـنـاك ورقـة مـصـريـة وبــا
مـعدلة حسب ادعاء حـماس هناك ورقة من
ـصر ولم تـقبل حـمـاس عرضـها االشـقاء 
النـهـا تـتنـصل بـالـكامل من كـل االتفـاقـيات

وقعة. ا
{ وهل ترى ان سعـي حماس لعقـد اتفاق تهدئة
ــدى يــهـدف الـى تـكــريس مع اســرائــيل طــويل ا

انفصال القطاع عن الضفة ?
- نــــحن مع أيــــة جـــهــــود تـــرفـع الـــضـــرر
واحلــرب عن أهــلــنــا بـقــطــاع غــزة  ولـكن
ضـمن اطار الشـرعية الـفلسـطينـية حماس
تـسـعى إلبـرام اتـفـاق تـهـدئـة مع إسـرائـيل
في مـحـاولة لـتـثبـيت حـكـمهـا لـقطـاع غزة
كــمــا انــهــا تــســتــغل مــســيــرات الــعــودة
والتصعيد على احلدود للوصول لتهدئة
 وهـدنة من أجـل تثبـيت أركـان حكمـها في
غــزة واالنــخــراط في صــفــقــة الــقـرن وأي
اتـفـاق تـهـدئة يـجب أن يـكـون عـلى أساس
اتـــفــاق  2014 الــذي وقـع بـ الــفــصــائل

الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية.«
وهـنا أيضا نقول أن األزمة في غزة ليست

ا «إنسانية وإغاثية» و«سياسية»إ
إنـهـاء احلـصار يـبـدأ بـإنهـاء حـكم حـماس
هــنـــاك وان االحــتالل يــتــذرع بــســيــطــرة

احلركة على القطاع في فرض احلصار.
اخلـــــوف اجلـــــدي هـــــو ايـــــجـــــاد شـــــريك
فـلسطيني ينخرط في صفقة القرن  بوادر
وتـصـريـحات وافـعـال حـركة حـمـاس بدعم
قـطري واضح هي بـاجتاه أن تـكون شريك
 وبـالـتالي الـتهـدئـة طويـلة األمـد جزء من
تــفـاهـمـات قـائـمــة بـ حـمـاس واسـرائـيل

ثل االم برعاية قطرية مع 
ـتحدة نـيكوالي مـيالدينوف  الـعام لال ا
ي مـن أجل الـوصــول لــنـقــطـة كــغــطـاء ا
واقـامـة كـيـان سـيـاسي بـقـطـاع االنـفـصـال

غزة وتقاسم وظيفي بالضفة الغربية .
مع الــــتـــأكـــيـــد مـــرة أخـــرى إن الـــقـــيـــادة
الـفـلـسـطـيـنـيـة والـرئـيس مـحـمـود عـباس
حـريـصـون عـلى حـقـن الـدمـاء وال يـقـبـلون
عـدوانًـا إسـرائـيـــــــليًـا جـديـدًا عـلى اهـلـنا

بغزة .
{ وهل هــنــاك تـوتــر فى الــعالقــة بــ الـســلــطـة
صرى فى الـفلسـطيـنية ومـصر بالـنسـبة للـدور ا

ملف التهدئة ?
- عــلى االطالق  هـنـاك تــفـاهـمـات بــيـنـنـا
ـصريـة  نحن نـدرك تمـاما وبـ القـيادة ا
أهــمـــيــة غــزة بــالـــنــســبــة لـألمن الــقــومي
ــصــري والــتــنـــســيق دائم وعــلى أعــلى ا
ـسـتـويات مـابـ القـيـادتـ وهنـاك لـقاء ا
صري قـمة قريب جدا سيجمع الرئيس ا

والفلسطيني .
ـركـزى { وكـيف تـرى تـاثـيــر قـرارات اجملـلس ا
الفلسـطينى اخلاصة بتعليق االعتراف باسرائيل
ووقف الـتنـسـيق االمـنى مـعـهـا خـاصـة ان هـناك

اثلة اتخذت فى الدورات السابقة ? قرارات 
ركـزي كلـف للـجنـة التـنفـيذية - اجملـلس ا
ا في ذلك ـنظمة التحرير بتنفيذ قرارته 
تـــعــلـــيق االعــتـــراف بــاســـرائــيـل اضــافــة
الجراءات اخرى  و«اللجنة التنفيذية هي
حـــكــومـــة دولــة فـــلــســـطــ وهي اجلـــهــة
ـتابـعة الـتـنفـيذيـة صاحـبة الـصالحـيات 
ركزي الفـلسطيني ويقع قـرارات اجمللس ا
عليها عبئ تنفيذ القرارات الصادرة عنه. 
كــمــا إن مــوضــوع الـعـالقـة مـع اسـرائــيل
مـوضوع له حساسية كـبيرة وهو مرهون
بـشــرطـ االول اعـتـراف اسـرائـيل بـدولـة
فـلـسـط ووقف االسـتـيطـان وإلـغاء ضم
وضوع ـسؤولـية كبـيرة تـركنـا ا الـقدس
مـعـلـقـاً بـيـد الـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة الخـتـيار
ــنــاسب إلعالن إلــغــاء االعــتـراف الــوقت ا
بـإسـرائيـل. إن االتفـاق االنـتقـالي قـام على
ثالثــة عــنـاصــر األول: الــتـنــســيق األمـني
والـــثــانـي: اتــفـــاق بــاريـس االقــتـــصــادي
والــــثـــــالثً: نــــقـل الــــصالحــــيــــات «  وأن
مــوضـوع االتــفـاق االنـتــقـالي مع حــكـومـة
االحـتالل أصبح محط مراجعة وتغيير ألن
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اضيه تصعيد جديد عبر حـدث في االيام ا
اخلالف بـ السـلطة الـفلـسطيـنيـة وحركة
فـتح مـن جـهـة وحـركة حـمـاس والـفـصـائل
بـعد قرار ـتحـالفـة معهـا من جهـة اخرى  ا
الـــســلــطـــة الــفــلـــســطـــيــنــيـه حل اجملــلس
الـتـشـريـعى الـفـلـسـطـيـنـى والـذى تـسـيـطر
عـليه حـركه حمـاس فى محـاولة  لـتفويض
سـلـطه حـمـاس عـلى قـطـاع غـزة فى الـوقت
صرية لتحقيق الـذى تعثرت فيه اجلهود ا
ـصاحلة مع تفاقم اخلالفات ب الطرف ا
وفـى ظل تـلـك الـتــطــورات ادلى د / احــمـد
نـظمه مـجدالنـى عضـو اللـجنه الـتنـفيـذيه 
الـتحرير الفـلسطينيـة بحوار خاص تناول
فيه وجهه نظره ازاء تلك التطورات وفيما

يلى نص احلوار :
{ كيف تـرى تاثيـر حل اجمللس الـتشـريعي على
حـمـاس ? وهل ســتـتـخـذون اجـراءات تــصـعـيـديـة
ضــد احلـركــة فى حــالـة اســتـمــرار مــوقـفــهـا من

صاحلة ? قضية ا
- بـدايـة نـحن نـعـتبـر حـركـة حـمـاس جزءاً
مـن الـــنــــســـيج الــــوطـــنـي واالجـــتــــمـــاعي
عركة الـفلسطـيني  وخير مثـال على ذلك ا
الـدبـلــومـاسـيـة الـتي خـضـنـاهـا دفـاعـا عن
تـحدة والجل عدم وصم حـماس في اال ا
نـضال شعبنا ضد االحتالل باالرهاب لكن
في كـل مفـصل تـاريـخي تـمـر فـيه الـقـضـية
الـفلـسطيـنيـة  نتـفاجأ بـأن احلركـة ترتهن
الجندات خارجية وتغلب موقعها وموقفها
ـــصــالح ومـــصــاحلـــهــا احلـــزبــيـــة عــلى ا
ــنــاســبــة ال تــعــتــرف الــوطــنــيــة وهي بــا
نظمة بـالنظام السياسي الفلسطيني وال 
ــمـثـل الـشــرعي الــتــحــريــر بـاعــتــبــارهــا ا
والـوحيـد للـشعب الـفلسـطيـني  بل تعـتبر
ـكن أن يـحـل بـأيـة حلـظة نـفـسـهـا بـديال 
كـن استـغاللـها لـذلك ال تـتـرك أية فـرصـة 
جتــاه هــذا اخملـطـط الـقــد اجلــديـد ومن
هــــنـــا فــــإن مـــوقـف حـــمــــاس من الــــقـــرار
الـتـفـسـيـري لـلمـحـكـمـة الـدسـتـوريـة والتي
تـعـتـبـر أعـلى سـلـطـة قـضـائـيـة في الـنـظام
السياسي الفلسطيني و محاولة التشكيك
أو الـطـعن بـقراراتـهـا خاصـة فـيـما يـتـعلق
بــــحل اجملـــلـس الـــتــــشـــريـــعـي والـــدعـــوة
إلنـتخابات خالل 6 أشـهر تعتبر محاوالت
لـلنيل من سـلطة الـقضاء وهـيبته ومـكانته
ونـزاهـته بخـاصـة وأنهـا ذات احملـكمـة قد
أصــــدرت قـــراراً فـي الـــعـــام 2016 بــــوقف
اجــراء االنــتـخــابــات لــلـهــيــئــات الـبــلــديـة
واحملــــلــــيـــة ورحــــبت بـه كـــافــــة الــــقـــوى

ا فيهم حركة حماس. والفصائل 
حـمـاس تـرى في اجملـلـس التـشـريـعـي أحد
ــثـبـتـة حلـكـمـهـا في قـطـاع غـزة  االركـان ا
وبـــالـــتـــالي تـــتـــصـــرف وفق ذلـك بـــفــرض
الـقـوانـ والـتـشريـعـات والـتي جـزء مـنـها
يـتعـارض مع القـانون األسـاسي لـلسـلطة 
وأيــضــا هــذا اجملــلس قــد انـتــهت واليــته

ويكلف خزينة الدولة امواال
واالهم هو نـتاج اتفـاقيـات اوسلوا طـائلـة 
الـتي مـلـئت حـمـاس الـدنيـا ضـجـيـجـا ضد
اتـفـاق اوسلـو واجملـلس التـشـريعي نـتاج
التـفاق اوسلوا واصـبح لديهم االن مقدس
والنه سـوف يؤثـر على حتـركاتـهم العـربية
واالقـليمـة والدولية كـونهم يتـحركوا باسم
والدعم اجمللس تشريعي وينتحلوا صفته 

كله يأتي
 ليس للشعب بل للحركة . 

ـدخل طــبـعــا قــرار حل الـتــشـريــعي بــات ا
احلــقـيـقي نـحــو اعـادة تـصـويب االوضـاع
نـحـو بنـاء الـنظـام السـيـاسي الفـلـسطـيني
وحـمـاس عــلى أسس جـديـدة وصـحــيـحـة 
هـي من وضـعت نـفــسـهـا فـي هـذه الـدائـرة
وبـالتالي لن نبـقى رهينة لـساسات حماس

رتبطة بأجندات خارجية ومواقفها ا
 ولـبعض االطـراف االقلـيمـية  خـاصة في
ظل مـا تـشـهده الـقـضـية الـفـلـسطـيـنـية من
تـصــعـيـد من االدارة االمـريـكـيـة واالحـتالل
االسـرائـيلي لـتمـريـر صفـقة الـقـرن الهـادفة
لـتصفية القضية الفـلسطينية  مع التأكيد
أن أي إجـراءات تتخذ يجب آال تمس حياة
فـــغــزة لــيــست شــعـــبــنــا في قـــطــاع غــزة 
طـلوب هو شل حركـة االنقسام و ا حـماس
ووقـف اخملــــطط الــــقــــائـم لالنــــتــــقــــال من
االنــقـســام إلى االنـفــصـال وغــزة جـزء من
ــشـروع الـوطــني وحـمـاس لــيـست غـزة ا
واإلجــراءات قــيــد وغــزة لـــيــست حــمــاس 
الـنـقـاش وكل اخلـيـارات مـفـتوحـة من أجل
إلـزام حــمـاس عـلى تـطـبـيق مـا  االتـفـاق
عــلـيه والـعـودة إلـى الـشـراكـة الــسـيـاسـيـة

وإنهاء االنقسام.
ــصـــريــة اخلـــاصــة { وهل تـــرى ان اجلــهـــود ا

صاحلة قد انهارت ? باجناز ا
- األشـــقـــاء في مـــصـــر بـــذلـــوا ومـــازالــوا
يـبذلون جهـودا جيدة ومتـراكمة  ويدركوا
رحـلة الـتي تـمر جـيـدا طبـيـعة وخـطـورة ا
بـهـا الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة  وهم أيـضـا
كن وصفها مـتواجدين على االرض  وال 
بــأنـهـا انـهــارت بل مـتـعــثـرة بـفــعل تـعـنت

حركة حماس وعدم جتاوبها
احمد مجدالنى مع تـلك اجلهود لتطبيق اتفاق  12اكتوبر

 √dIð ô ÆÆ √d √ W √

  UÝb *« rJ% ULMOŠ

األمــريــكــيـة فـي قـطــاع غــزة والــتي تــقـود
لـتهدئة بـ حماس وإسرائـيل مقابل إقامة
مـشاريع إنسانـية في القطاع »مـيالدينوف
هـو عـراب الـصـفقـة ويـعـمل مع دولـة قـطر
على إقامة جسر ب حماس وإسرائيل

شـروع كالهما يبحثان مع  لـتطبيق هذا ا
إسـرائيل إقامة مـطار ومينـاء وغيرهما من
ـشاريع في غـزة وهذا يـشكل جتاوزا من ا
ـمـنوح لـه من قبل مالديـنـوف لـلـتفـويض ا
ـتـحدة وهـنـا أريد أن األمـ الـعام لأل ا
أوضـح بـأن مالديـنـوف جتــاوز الـتـفـويض
منوح له حيث أن التدخل في ما يسمى ا
 بـــالـــوضع اإلنـــســـاني في غـــزة لـــيس من
ضــمن عـمـله ألن عــمـلـيـة الــسالم تـتم بـ
الـــقـــيـــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة واالحـــتالل
االســرائـيــلي وأن الــقـيــادة ابـلــغت األمـ
تـحدة أنـطـونيـو غوتـيريش الـعـام لأل ا
بـأن ميالديـنوف جتـاوز مهـماته وبـالتالي
فـان الـقـيـادة لـيـست مع الـتـجديـد له وهي
ناسبة لم تـتعامل معه ولم يلتقي ايـضا با

به اي مسؤول فلسطيني. 
واالسـرائيليون أنفـسهم كشفوا عن لقاءات
ــنــدوب ســريــة مــنــفــصــلــة جــمــعت بــ ا
الـقـطـري في غـزة مـحـمـد الـعـمـادي ووزير
اخلـارجية محمـد بن عبد الرحمن آل ثاني
ــســتــقــيل بــوزيـــر احلــرب االســرائــيــلـي ا
ر أفيغدور ليبرمان من أجل بحث إقامة 

مائي ب قطاع غزة
ـر وقــبـرص حتت إشــراف إسـرائــيـلي و
لــلــطـيــران عـبــر مــطـار ايالت ذهــاب بـدون

عودة بطائرات نقل قطرية.
بـالنسبـة اليران فهي تستـخدم قطاع غزة 
وعــبـر عـالقـاتــهـا مع بــعض الــتـنــظـيــمـات
الـفـلـسـطـينـيـة  وجـزء من حـركـة حـماس 
حـــــيـث أن مـــــوقف االخـــــيـــــرة مـن األزمــــة
الـــســوريــة  قــد أثـــر عــلى عـالقــة طــهــران
ـثـلة بـحـمـاس وبـقي خـيط رفـيع بـيـنـهم 

تيار مع داخل حماس ترى
 أن من مــصــلـحــتـهــا في ظل صـدامــهـا مع
اإلدارة االمـريكـية اسـتخدام الـقطـاع كورقة
ضـــغط ســيـــاســيــة  تـــأتي ضــمن االوراق
نطقة  فهي االخرى التي تستخدمها في ا
بـذلـك تـرى أن مـصـلـحـتـهـا تـكـمن في بـقـاء
االوضـــاع عــــلى مـــا هـي عـــلـــيه وأن كـــان
دورهـــا بــشـــكل خـــفي في هـــذه الـــلــعـــبــة

قاومة السياسية حتت غطاء ا
ــنـاسـبــة ايـران تــدعم فـقط  ودعــمـهــا وبـا
تـنـظـيمـات سـيـاسيـة قـريـبة مـنـهـا  وليس
كـما يحاول البعض تـمرير ذلك بأنها تدعم
الـشعب والـقضـية الـفلـسطـينـية نـستـطيع
الـقـول الدور االيـراني ليس كـما هـو احلال
كشوف مع قـطر التي تـفتح اوراقها عـلى ا

.
{ فى حالة اسـتمـرار التعـنت االسرائـيلى ماهى
ـــطـــروحه ? وهل يـــدخل فـى اطـــارهــا الـــبـــدائل ا

سلح ? العوده للكفاح ا
- الــقـيـادة الـفـلــسـطـيـنــيـة في ورشـة عـمل
مـفتوحـة واجتماعـات متواصـلة على اعلى
ـستويـات كذلك فصـائل منـظمة الـتحرير ا
في حــالــة انــعــقــاد دائم وعــمـل مــســتــمـر
أضــافـة إلى اجلـهــود الـدبـلـومــاسـيـة الـتي
ـستـويات  تـقـوم بهـا الـقيـادة عـلى كافـة ا

مع التأكيد على حق
الـشـعب الفـلسـطيـني في مـقاومـة االحتالل
بـكـافـة الـطـرق واألسـالـيب  ونـحن نـبـحث
في كــافـة اخلـيـارات دون اسـتـثـنـاء وتـبـعـا
ـــلـــمـــوس  وال نــريـــد اعـــطــاء لـــلـــظــرف ا
االحـتالل أية فـرصة أو ذريعـة تظـهره أمام
ي وخــصــوصــا بــهـذا الــرأي الــعــام الــعــا
ـعـقد  بـأنه الـضحـيـة تلك ـنـاخ الدولي ا ا

الصورة النمطية
الــتي يــحــاول االحـتالل تــمــريـرهــا لــلـرأي

ي لكسب التعاطف .  العام العا
االن نــبـذل اجلــهـود نــحـو طـلـب االعـتـراف
ــتــحــدة  بـــفــلــســطـــ كــدولــة فـي األ ا
ــنـظــمـات الــدولـيـة  واالنــضـمــام لـكــافـة ا
ـقـاومـة الـشـعـبـية الـتي تـفـعـيل وتـطـويـر ا
أثـبتت ومن خالل جتـربة الـصمـود باخلان
األحـمـر  والـقـدس عـنـدمـا حـاول االحـتالل
بـأنــهـا قــادرة في هـذا نــصب الـكــامـيــرات 
ــلــمـوس  الــتــوقــيت والــظــرف الــزمــنـي ا
ـــنـــاخ الـــدولـي والـــعـــربي عـــلى فـــضح وا
االحــــتـالل  وهــــز صــــورته فـي الــــعــــالم 

اسـرائيل لم تف بالتزامـاتها وعملت خالل
ــاضـيــة عـلى إفـراغ مــضـمـون الــسـنـوات ا

االتفاق 
االنـتـقالي وتـغيـيره وسـعت إلى إنهـاء هذه
الــصـيـغـة الــتـعـاقـديــة من جـانب واحـد من
خـالل فرض اجراءات أحـادية اجلـانب على

القيادة والشعب الفلسطيني.
كـمــا أن الـتـنـسـيق األمـني مـكـون من ثالثـة
دني الذي عـناصر وهي  أوال : التـنسيق ا
يــشــمل الــقــضـايــا احلــيــاتــيـة والــيــومــيـة
ـشترك وهو : الـتنسيق ا واالنـسانيـة ثانياً
الــتــنــســيق الــعــســكــري الــذي اوقـف بــعـد
اجـتـيـاح عام 2002 والـتنـسيق االمـني ب

األجهزة.
وتـمثلت استراتيـجية دولة االحتالل بثالث
عـناصـر وهي سلطـة بدون سـلطة من خالل
ـدنـيـة اعــادتـهـا إلى مــا يـسـمى بــاإلدارة ا
واحـــتالل بـــدون كـــلـــفــة وحتـــمـــيـــلــنـــا كل
مـسؤولياته وتبعاته وما يوقع على شعبنا
ـارسـات يـومـيـة والـعـمل عـلى فـصل من 

قطاع غزة عن الضفة
ان حكـومـة االحتالل سـتـستـخدم الـغـربيـة 
ـدنـي لـلــضـغط عــلى الــشـعب الــتـنــســيق ا
ـنع وقف الـتــنـسـيق اآلخـر الــفـلـسـطـيــني 
وســوف تـصـعـد إجـراءاتــهـا فـيـمــا يـتـعـلق
بــقــضــايــا احلـصــار واالعــتــقــال والــتـنــقل
لألفـراد والـبضـائع  في مـحاولـة اسـتثـمار
وتـوظيف هذا الـشكل من أشكـال االستفزاز

السياسي كما تفعل اآلن
 بقرصنة األموال الفلسطينية. 

عـلى أيـة حال إن الـلـجنـة التـي انبـثقت عن
ـركزي األخـيرةن عـملت وال دورة اجملـلس ا
زالت تـــعـــمـل عــلـى بـــلـــورة ســلـــســـلـــة من
ـتـصـلـة بـإعـادة االجـراءات والــسـيـاسـات ا
الــنــظـر بــالـعـالقـة الــتــعـاقــديـة مـع سـلــطـة
ع ضــرورة الــتـــأكــيــد عــلى أن االحـــتالل 

العالقة مع دولة االحتالل
 لـيس مـدخـلـها مـا يـصـطلح عـلى تـسـمـيته
الـتنـسيق األمـني بل اتفاقـيات ومـعاهدات
وبـالـتـالي فـإن ـكـنــنـا الـقـول أنـهـا دولـيـة
قــراراتــنــا يــنــبــغي أن تــرتــكــز إلى جــوهـر
تعلق بكيفية االنتقال من مرحلة الـصراع ا
ــرحـلــة الــدولـة وذلك اســتــنـاداً الــســلـطــة 
ي ية وفي مقدمتها القرار األ لـقرارات أ

في
ـــوجــبه الـــعــام  2012 والـــذي اعــتـــرفت 
ـتــحـدة بــدولـة اجلــمـعــيــة الـعــامـة لـأل ا

فلسط عضواً بصفة مراقب.
ـنـطـقه { وهـل تـرى ان هـنـاك دول اقـلـيـمــيه فى ا
ـصرى كـقطـر وايـران تعـمل عـلى افـشال الـدور ا

صاحله ? فى ملف ا
- قـطاع غـزة وبفـعل سيطـرة حركـة حماس
عــلــيه أصــبح مــحط انــظــار بــعض الـدول
االقـليـميـة لتـحقـيق مصـاحلهـا واستـخدام
نـاكفـات إقلـيمـية الـقطـاع كورقـة سيـاسيـة 
ودولـــيـــة وهـــذا واضح تـــمـــامـــا من خالل
ثله محـمد العمادي الـدور القطري الـذي 

السفير القطري في األراضي
الـفلـسـطيـنيـة  وجتلى ذلك بـوضوح أكـثر
من خالل ادخال االموال  »بالشنط «لقطاع
ـوافـقــة إسـرائــيـلـيــة  واخلـطـورة غــزة  
األهم هــو سـمـاح حــركـة حـمــاس حلـكـومـة
نــتـنـيـاهـو بــالـتـدقـيق بـكــشـوفـات األسـمـاء
لـلذين يتلقـون الرواتب  قطر ومـعها تركيا
يـلـعـبـون دوراً كـبـيـراً في تـعـطـيـل أي جـهد

مصري/ فلسطيني
ــصــاحلــة وإنــهــاء  مــشـــتــرك لــتــحــقــيـق ا

االنقسام ويتقاطعون بذلك مع 
ـــشـــروع األمــريـــكي مـــخـــطط لـــتـــنــفـــيـــذ ا
سمى بصفقة القرن والهادف اإلسرائيلي ا
لـــفــصل الــقـــطــاع عن الــضـــفــة والــقــدس 
ـــشــاريع الـــتي جتـــعل من غــزة وبـــطــرح ا
دويلة والتقاسم الوظيفي بالضفة الغربية
ارتــبـــاطــا بــقــرار مــكـــتب اإلرشــاد الــدولي

سلم جلماعة األخوان ا
ـــتــــبـــقـي لـــهم ــــوقع ا بــــاحلـــفـــاظ عــــلى ا
بـالـسـيـطرة الـكـامـلة عـلى قـطـاع غـزة  هذا
الـتــدخل يـؤهل حـركـة حـمـاس ويـشـجـعـهـا
عـلى االنـخراط في (صـفقـة القـرن) وأعتـقد
أن قــطــر تــدرك مــا تــفـعــله مـن دعم تــوفـره
حلــركـة حـمـاس وتـأهـيــلـهـا لالنـخـراط في
صـفـقـة الـقـرن. الـنظـام الـقـطـري ونـيـكوالي
مـيالديـنـوف يـعـمالن عـلى تمـريـر الـصـفـقة

بــاإلضــافــة إلى تــفــعــيل وتــطــويــر حــركـة
ـقـاطـعة لالحـتالل  كـمـا أننـا نـعـمل على ا
لـفات عبر مالحـقة االحتـالل بالعديـد من ا
احملاكم الدولية منها االستيطان العدوان
ــسـتـمـر عـلى أبــنـاء شـعـبــنـا مـا تـسـمى ا
عـــصــابـــات تـــدفــيـع الــثـــمن مـن قــطـــعــان
ـستوطن ومـلف األسرى أيضا  وكذلك ا
ـنـتـوجـات نـشـر ثـقـافـة الـوعي بـخـطـورة ا
االسـرائيلـية ومـقاطعـتها فـلسطـينيـا  كما
هـــو احلــال هــذه االيــام بـــوقف اســتــيــراد
اخلــضـــار والــفــواكه من دولــة االحــتالل 

هذه كلها ملفات متشابكة
نــعـــمل عــلــيـــهــا ســويــا  بـــاخــتــصــار إن
اسـتراتـيجيـة عمل قـيادة وفصـائل منـظمة
الـتحريـر الفـلسطـينيـة ترتكـز على ضرورة
ردم الـهوة ب الشارع من جهة والسياسة
الـرسـميـة من جـهة أخـرى عـلى أساس أن
االشـتباك الـسياسي والدبـلوماسي جزء ال
يـــتــجــزأ من مـــعــركــة الـــنــضــال واحلــراك
الـــشــــعـــبي ضـــد االحـــتـالل وســـيـــاســـاته

العنصرية والفاشية. 
ـتحـدة لن تـعلن { هـنـاك من يرى ان الـواليـات ا
عن صفقـة القرن وانها تنفذها على ارض الواقع
ـنـطـقـة فـمـاهى بـالـتـواطـؤ مع دول اقـلـيـمــيـة فى ا

رؤيتك لذلك ?
- صــفـقـة الــقـرن مـجـرد اسـم او مـصـطـلح
تــــــداولـــــته ادارة تــــــرامب والحـظ حـــــتى
التسمية صفقة هذه ادارة تتقن الصفقات
الـعـقـارية  وحتـاول الـتـعامل مـع القـضـية
تلكه ترامب الـفلسـطينيـة وكأنها »عـقار 

ما تسمى صفقة القرن هو احلل  »
اإلقليمي الذي حتدثت عنه

اإلدارة األمـريـكيـة السـابقـة الصـفقـة التي
يتحدثون عنها هي أقل من دولة وأكثر من
حـكم ذاتي ومركـزها قـطاع غـزة مع تقاسم

وظيفي في الضفة الغربية  وبقاء
سـيـطرة االحـتالل واسـتمـراره بـالسـيـطرة
األمــنـيـة وحتـسـ الــظـروف االقـتـصـاديـة

واالجتماعية للشعب.
سـيـطرة االحـتالل واسـتمـراره بـالسـيـطرة
األمــنـيـة وحتـسـ الــظـروف االقـتـصـاديـة

واالجتماعية للشعب الفلسطيني.
مـــوضــــوعـــيـــا لم يــــعـــد بـــامـــكـــان االدارة
االمـريـكيـة أن تقـدم خطـة بعـد القـرار الذي
اتـخـذه الـرئـيس األمريـكي بـشـأن الـقدس 
ــنــاســبــة فــان قــرار الــقــدس مــقــدمــة وبــا
لـتصـفيـة القضـية الـفلسـطيـنيـة فال نأخذه
عزل عن خطتهم ولو طرحوا ما اسموه

شكلة. صفقة العصر لكانت ا
 ســتـــكــون أكــبــر انــنــا كـــنــا ســنــتــعــرض
محاولة شطب قضية للضغوط للقبول بها
عبـر وقف تمـويل وكـالة الـغوث الالجـئـ 
ــقــدمـة لــلــســلــطـة  ــســاعــدات ا ووقف ا
ــوضـوع ولم األمــريـكــيــون طـرحــوا هـذا ا
يـجـدوا أي طـرف يـستـطـيع ان يـقـبل بـهذا
ـوقف الـتصـفـوي للـقضـيـة الفـلسـطـينـية ا
وكل احملـاوالت لـلـضغط عـلـيـنا قـد فـشلت
وهـناك صعـوبة أن تتـقدم أمريـكا اآلن بأي
ــكن أن نــسـمــيه مــبـادرة مــقــتـرح أو مــا 

سياسية او رؤية سياسية.
ــســـألــة ال تـــتــعــلق ــكن الـــقــول ا كـــذلك 
بـشـخص سـواء الـشـهيـد يـاسـر عـرفات أو
الــرئــيس مــحــمـود عــبــاس فــهي مــتــصـله
أسـاسا بطابع ومضمون النظام السياسي
 هل هــذا الــنـظــام مـتــسـاوق مع مــشـروع
شروع الـتصفـية أم مصر عـلى التمـسك با
صير الوطني القائم على أساس تقرير ا
ـســتـقــلـة وعــاصـمــتـهـا  وإقــامـة الــدولـة ا
الـقـدس الـشـرقـيـة عـلـى حدود  1967وحق
عـودة الالجـئـ طـبـقـا لـلـقـرار  194أو أنه
يـــتــســـاوق مع مــشـــروع حــلـــول جــزئـــيــة
وانـتـقـالـيـة ال مـكـان لـلدولـة الـفـلـسـطـيـنـية
فـيها.نـحن لسنا في جـيبة أحد وال مـوقفنا
مـرهــون ألحـد وقـرارنـا وطـني فـلـسـطـيـني
مـستقل طبقا الحـتياجاتنا وطـبقا لتحقيق
مـصالح شعـبنا.وهـنا ال بد مـناالشارة إلى
أن الـعالقـة السـيـاسيـة والدبـلـوماسـية مع
تحـدة مقطوعـة وكل االتفاقات الـواليات ا
والـتفـاهمـات ب دولـة فلـسط واإلدارات
األمـريكـية قـد انتهت جـراء تنـصل األخيرة
مـنـها بـاستـثنـاء اتفـاقـية الـتعـاون األمني
والـتي هي مطروحة للنقاش أيضا وكذلك
مـــا يــــتـــعـــلـق بـــعــــــــــدم االنــــضــــــــــمـــام
ؤسسات الدولـية حيث أننا لـلمنظمـات وا
فـي حلّ من ذلك أيـضــا وسـنــشـرع مــجـددا
ــنـظـمــات وقـد بـدأنـا بــاالنـضـمــام لـهـذه ا

فعلياً بذلك.
{ فى الـنـهـايـة هـل تـتوقـعـون ان تـقـوم اسـرائـيل
ـرحـلــة الـقـادمـة بـهــجـوم واسع عـلى قـطـاع فى ا
غزه للهـروب من مشاكلها الداخـلية واستحققات

نطقة ? السالم با
- نـتنيـاهو على استـعداد للقـيام بأي عمل
ثل رأس الفاشية اجلديدة في دولة فـهو 
االحــتالل  ويــريـد الــوصـول لــلـحــكم مـرة
اخــرى وفي ســبــيل ذلك ال اســتـبــعـاد ألي
عـمل عـدوانـي ضـد اهـلنـا فـي قـطـاع غزة 
عـركة كـبـداية حلـملـته االنـتخـابيـة  لـكن ا
االن هي الـضفة الغربية  بـامكان نتنياهو

 . تطرف أن يشبع رغبات الناخب ا

عـاما. كـما يـشيـر مشـروع القـانون إلى
إمـكانية "استدعـاء األشخاص البالغ
مـن الـعــمـر أكــثـر من 25 ســنــة والـذين
اســتــفــادوا من اإلعــفــاء ألداء اخلــدمـة
الـعسـكريـة إلى ح بـلوغهم  40 سـنة
وذلـك في حـــال زوال الــســـبب الـــداعي
إلـى إعـفـائـهـم". وفي حـديث مع بي بي
ـــنـــتــدب سـي عــربـي وصف الـــوزيــر ا
ـــان ــــكـــلف بــــالـــعـالقـــات مع الــــبـــر ا
ــدني الـــنــاطق الــرســمي واجملـــتــمع ا

UÐ vM  ≠ ÊbM

بـعد مـرور أكثـر من عشـر سنـوات على
إلـغاء اخلدمة الـعسكريـة اإلجبارية في
غربي مشروع ان ا ـغرب تبنى البـر ا
قـانـون يقـضي بعـودتـها فـشمـلت هذه

رة النساء أيضا. ا
ـغـربي الذي وكـان اجملـلس الـوزاري ا
ـلك مـحــمـد الـســادس الـقـائـد يــرأسه ا
ــغـربــيـة ــسـلــحـة ا األعــلى لـلــقـوات ا
ورئــــيس األركــــان قــــد أقـــر مــــشـــروع

الـــقــانـــون اخلــاص بــالـــتـــــــــــجـــنــيــد
اإلجـبـاري في شهـر أغـسطــــــــــس/آب
ـــاضــــــــي ومع مـــصــادقــة مـــجــلس ا
ـغـربي مــسـاء األربـعـاء عـلى الــنـواب ا
مـشروع القانون سيدخل القانون حيز
الــتـنـفــيـذ ابــتـداء من تـاريـخ نـشـره في
اجلـريـدة الـرسـمـيـة قـبل نـهـايـة الـسـنة
اجلـاريـة.وستـشمل اخلـدمـة العـسكـرية
اإلجـبارية ومـدتها  12شـهرا الـشباب
الـذين تتراوح أعمارهم ما ب  19و25
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خــطـرا بـالــنـسـبــة لـهـذه احلــكـومـة وال
سـيما بعد االحتجاجات وحراك الريف
غـرب وحـراك جـرادة وكـذلك بـعد فـي ا
قاطعة التي انخرط فيها عدد جتـربة ا
كـبـيـر من الـشبـاب.ومن نـاحـيـة أخرى
ـطالبـة بفـرص العمل ارتـفعت وتـيرة ا
بـشــكل كـبـيـر".ومن الـنـقـاط األسـاسـيـة
الــتي يــعـتــرض عـلــيــهـا هــؤالء الـبــنـد
الـقـانـوني الذي يـقـضي بفـرض غـرامة
مـــــالــــيــــة قــــد تـــــصل إلى  1000دوالر
وعـقـوبـة سجن بـ شـهر واحـد وسـنة
لــكل شـخص فـي الئـحـة اجملــنـدين ولم
يـــســـتــجـب لألمـــر الــفـــردي أو الـــعــام
بـالتجنـيد".ولكن التجـنيد اإلجباري لن
يـشـمل جـمـيع الـشـبـاب والـفـتـيـات ب

عاما. فوفقا للناطق باسم 25و 19
ــغـربــيــة فـإن مـن يـقــعـون احلــكــومـة ا
ضــمن هـذه الــفـئــة يـتـجــاوز عـددهم 4
مـاليـ "ولــكن الـعــدد الـذي يــتـوقع أن
يـستفيد سيكون أقل بكثير ألنه إضافة
إلى شــروط اإلعــفــاء الــتي تــضــمــنــهـا
الـقانون "هناك عـدد من احملددات منها
ـالي."ويـضـيف أنـه يتـوقع أن احملـدد ا
يــطــبق قــانــون اخلــدمــة الــعــســكــريــة
اإلجــبـاريـة "في الـفـصـــــــل األخـيـر من
ـراحل ســنـة  2019 بــعـد اســتـكــمـال ا

التشريعية".

بــاسم احلــكـومــة مـصــطـفى اخلــلـفي
مـشروع الـقانـون بأنه "إيـجابي ومهم"
قـائال إن اخلـدمـة الـعـسـكـريـة "سـتـوفـر
فــرصــة لـلــشـبــاب لــتـعــمـيـق وتـطــويـر
خـــبـــراتــهـم ومــهـــاراتـــهم خـــاصــة في
مـجـاالت مـهنـيـة أو تقـنـيـة تمـكـنهم من
تــعــزيــز شــروط االنــدمــاج في احلــيـاة
الـعامـة أوال  وثانيـا لتعـميق منـظومة
الـقيم خاصة مـا يهم الدفاع عن الوطن
والـــدفـــاع عن وحـــدتـه." ويـــســـتـــفـــيــد
اجملـنـدون من "أجرة وتـعويـضات" كـما
يـسـتـفـيـدون من " الـتـغـطـيـة الـصـحـيـة
ومن الـعالج في مؤسسات استشفائية
عـسـكـرية." وكـانت اخلـدمـة العـسـكـرية
اإلجــبـاريـة قـد أقــرت لـلـمـرة األولى في
ـــوجب مــرســوم ــغــرب عــام  1966 ا
غـربي الراحل مـلـكي أصدره الـعـاهل ا
ــلك احلـسـن الـثــاني قـبل أن تُــلـغى ا

عام 2006. 
ويـســتـثـني مـشـروع الـقـانـون اخلـاص
بـالتـجنـيد اإلجـباري األشـخاص الذين
يــتـــابــعــون دراســتــهـم وأولــئك الــذين
يــــعـــيــــلـــون عــــائالتــــهم إضــــافـــة إلى
األشــخــاص الــذين لــديــهم أخ أو أخت
في اخلـدمـة الـعـسكـريـة أمـا بالـنـسـبة
ـتـزوجات لـلـفـتيـات تـستـثـني أيـضا ا
والالتـي لـديـهن أطـفـال.وتـعـقـيـبـا عـلى

ـــوضــوع حتـــدثـــنــا مـع بــعض هـــذا ا
ـغاربـة إذ تـقول مـليـكة وهي الـشـباب ا
شـابـة مـغـربـية إنـهـا "تـتـمـنى أن تـكون
ضــمن الـفـوج األول من الـنـسـاء الالتي
يؤدين اخلدمة العسكرية اإلجبارية في
ــغــرب رغم مــعــارضــة أهــلــهـا الــذين ا
يـرون أنـها مـهـمة شـاقـة على الـنـساء"
ــــشـــكـــلـــة فــــهي تـــرى فـي األمـــر "حال 
الـــبــطــالــة الـــتي تــعـــاني مــنـــهــا مــنــذ

سنوات". 
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ورغم أن البطالة هي دافعها األساسي
فـــهـي تـــضـــيف أنــــهـــا "حتب بـــلـــدهـــا
ومـسـتـعدة لـلـدفاع عـنه حـتى في حـالة
احلـرب".ولـكن مـشروع الـقـانـون كان له
صـدى مختـلف لدى بعـضهم فـمباشرة
بــعـد اإلعالن عــنه أسس مـجــمـوعـة من
الـشـبـاب صـفـحة عـلى مـوقع فـيـسـبوك
ـــغـــربي ضـــد بـــعـــنـــوان "الـــتــــجـــمع ا
اخلـــــــــدمة العسكرية اإلجبارية" وهي
تـــــــــــضـم حــالـــيـــا أكـــثـــر من 15.000

عضو.
ـتحـدث باسم التـجمع مـحمد ويـقول ا
ــســيـر لــبي بـي سي " لـقــد رأيــنـا أن ا
احلـكومـة بدأت تتـخوف من وجـود فئة
واعـيــة من الـشـبـاب تـقـيم الـسـيـاسـات
الـعمومية وتتدخل فـيها وهو ما يشكل

ضحـكنـا بوجع لـسـماحـة السـيد حـسـ هادي الـصدر وهـو يروي طـرفة
واقعيـة قال فـيهـا : ( ان عشرة مـحامـ قدمـوا عريضـة .. كتـبوا فـيها -
نحنـو -  فأي انحـدار بلغة  امـة محمـد (ص) التي اختـارها الله لـتحمل
رسالـته  كمـا ان نزول اول ايـة قرآنـية بـالـتأكـيد عـلى ( أقرا) وقـسم الله
صادفـة  بل هو وجوب لـلتـعلم والقـراءة لغرض بالقـلم لم يكن من بـاب ا
الـوعي في شــؤون االمـة  كي ال يــبـقى حـكــامـهـا طــغـاة  ال يـفــقـهـون وال
ــا يــنــاسب مــزاجـهم يــسـمــعــون اال من جــوقــة اجلـهــلــة احملــيـطــ ... 

ومصاحلهم ) . 
ـؤلفه كان ذلـك ضمن حـفل تـوقـيع كـتـاب ( عالمـات التـعـجب ال تـنـتـهي) 
ـركـز الـعـراقـي لـلـتـنـمـيـة سـمـاحـة الـســيـد حـسـ الـصـدر الــذي أقـامه ا
اإلعالمية .. في حفل شهد حراكاً وتعليـقاً وتشخيصاً لكثير من عالمات
التـعـجب التي حتـيط بـالـعراقـيـ جراء سـيـاسات سـلـطويـة نـعانـيـها مـنذ
عقود بـلغت بنـا من السوء سـاد فيه بـعض اجلهلـة بغفـلة من الزمن حتت
وصـايـة او ظـرف مـعـ  جــعـلت من أولـئك اجلـهــلـة يـقـودون  الـكـفـاءات

وأصحاب الشهادات واخلبرة وتلك مصيبة  كما قال األفوه األمدي: 
ال يَصلُحُ الناسُ فَوضى ال سَراةَ لَهُم   وَال سَراةَ إِذا جُهّالُهُم سادوا 

 كنت في البـاص اتنقل من عـملي الى شوارع بـغداد  اذ احب ان أكون
قريبا من الفقراء الذين اتشرف باالنتساب اليهم واالستماع الى قصص
ـنـتـهيـة حـيـنـمـا حتـدث احـدهم قـائال  : (راجـعت احدى مـعانـاتـهم غـيـر ا
شفى دير واألطـباء ال يهشون وال ينشون  فا ستشفيات فوجدت ان ا ا
كله حتت سـيطـرة واحد (مـدكدك ) يـتمـنطق مـسدسـاً  كل األمور تـسير
ـبـاشـر او وفـقـا لـتــوقـيع مـسـدسه .. وأوامــره ال تـخـرج اال عـبــر الـدفع ا
ـشون جـنب اجلدار الواسـطة او االغـراء  ... فـيمـا أصـحاب الـكفـاءات 

خوفا ال ينتظرون اال رحمة الله واول الشهر لقبض الراتب .
روى سماحة الـسيد حادثـة مر بها قبـل خمس عامـًا  يقول : ( وصلت
لبيتنا بالكاظمية منتصف الستينات رسالة خطية من دائرة التام طلبوا
ؤسسة : (ان حضوري  فاستغربت ثم ذهبت الـيهم ) . فقال لي مدير ا
وظف نائبي اخملتص بالقانون قد انتقل الى رحمة الله  ودائرتنا بحاجة 
بديل بنزاهته وكفاءته وفكرنا بـنشر اعالن  ثم عدلنا الفكرة كون االالف
سـيـقـدمـون لنـا  فـصـار الـراي ان نـفـاحت كـلـيـة الـقـانـون بـجـامـعـة بـغداد
لتـرشدنـا الى متـخرج كفء لـلمـهـمة فـاجابـوا  ان حضـرتك مهـيأ لـشغل
الوظيفة حسب تقييم تقرير اجلامعة )  يعلق سماحة السيد على القصة
بـان قـبل خـمـسـ عـامـاً كـان نـظـام الـتـعـيـ في دوائـر الـدولـة الـعـراقـيـة
ـهمـة ال تعـطى اال وفق معـاييـر الكـفاءة والـنزاهة ـناصب ا والسيـما في ا
صـالح الفاسدة واحلرص الوطنـي فيما الـيوم تسـرح وتمرح االمـزجة وا
ــؤسـســات حـد اخلــجل  . نـقل احــدهم قــصـة من الــتـاريخ بـكــثـيــر من ا
ـدرسـة الـعـراقي  تـقــول : (هـنـاك مـديــر مـدرسـة  عـشق بــنت حـارس ا
وتـزوجـهـا بـعـد ان كــافـأ والـدهـا  بـتـرقـيـتـه من حـارس الى مـعـلم خـارج
قرب للـدكتاتورية .. يلبس دير من ا الضوابط وبال شهادة  فقد كـان ا
زي الـسـلـطـة ويـحـمل سالحـهم  واجلـمـيع يـخـشـاه ويـتـحـاشـاه  . شيء
ـدرسة  حتى اصـبح مديرا لـها بعد فشيء تسلـط نسيبه عـلى مقدرات ا
علمات حتت علمون وا ان رقي نسيبه الى منصب مدير عام   ليصبح ا
ـعــلم اجلـاهل - الــذي يـعـيش عــقـدة الــنـقص واخـذ رحـمـة - احلــارس ا
ا ( للنفاق العالي ) يعاجله ويسده باشياء أخرى .. وبعد سـنوات وتكر

دير الـعام  تمت ترقيته الى وزيـر للتربية الذي ميز ا
 وهو بـدوره رقى نـسـيبه الى مـديـر عـام  ونتـيـجة
لتردي مسـتوى التـعليم شـكلت جلنة عـليا لـلتدقيق
ـوظــفــ  ارجتف مــنــهــا الــنـســيب في شــهــادة ا
ـزور  فــقـال له الــوزيـر : (اطــمـئن نــسـيـبـي فـقـد ا

عنية) . جعلتك على راس اللجنة ا

دائـمـاً تَـسـعى احلـكـومـات اجلـديــدة جـاهـدة ألبـراز افـضل مـا لـديـهـا من
ـنهج مُعَـد مسبـقاً كي تتـمكن من كسب قدرات عقـلية وبـدنية و تـخطيط 
ميـز  خصوصا" اذا جنحت في أدارة ملفات ود وثقة اجلمهور باآلداء ا
االمن واخلـدمــات ومــعـاجلــة مـلف الــبـطــالـة مــروراً بــالـصــحـة والــتـعــلـيم
وجـمــيـعــهـا مـلــفـات مــهـمــة خـاصـةٍ فـي الـعـراق حــيث نـحــتـاج "حــكـومـة
رور الزمن لـفات اصبحت  الن تلك ا استثنائيـة" للقيام بتـلك الواجبات 

تُشَكل عبأ كبير  يعيق  بناء وتقدم البلد. 
فقد تطَـرق السيد رئـيس مجلس الـوزراء في برنامجه احلـكومي الى بنود
مهـمـة ومفـصـليـة ومـعاجلـات يـعتـقـد للـوهـلة االولى انـهـا نابـعـة من عقـلـية
راسخـة وتفـكيـر عمـيق وتخـطـيط نوعي   لـذا اعتـقدنـا ان برنـامج السـيد
هدي هـو مشروع اخلالص من زمن الـتردي والصراع وبادرة أمل عبد ا
يوماً لالنتـقال الى زمن الـنهـضـة والتـنمـية  وبـعد مـرور مايـقارب من 75 
ـفترض ان ئـة يوم الـتي وعدنـا بهـا االخ رئيس احلـكومة الـتي من ا من ا
نتلمس خاللها بشـائر برنامجه احلكومي بـشكل عملي لألسف لم يتمكن

 : اال من تنفيذ نقطت
نطقة اخلـضراء باوقات محددة وبثـالث اوامر  متتالية في االولى ; فتح ا
ـسـمـوح ورفع عـدد من اوقـات مـخـتـلـفـة اال انــهـا تـلـتـقي بـزيــادة الـوقت ا

الدعامات الكونكريتية .
وثانياً ; رفع الدعامات الكونكريتية من كثيـــــر من شــــــوارع  العاصمة

بغداد  
لذلك استحقت حـكومتنا ان نـطلق عليهـا تسمية  (احلكومة الكـونكريتية)
وبعيداً عن اهمية النقطت اعاله .. لكن هل حتتاج تلك النقاط ألن تأخذ.

احليز االكبر واالهمية القصوى من جهد االخ رئيس مجلس الوزراء ?
ـلـفات الـعـالـقـة والتي وهل عـلى حكـومـة مـثل حـكـومتـنـا تـنـتظـرهـا االف ا
واطن حتتاج الى حـلول طـارئة ابتـداءا"  من ملـفات تمس حـياة وكـرامة ا
ـغيـب واخملـتـطفـ والـقابـع بـالـسجـون ظـلمـاً   وصوالً الى وخاصـة ا
ـواطن "ملف البـطالـة " وتقد اخلـدمات  التي هي ملفـات تالمس عيش ا

من صلب واجبات احلكومة ? 
لالسف كل احلــــــــكـومـات الـتي تـعــــــــاقـبت عـلـــــــى حـكم الـعـراق مـا
بـعـد عام 2003 هي حـكومـات اسـتـعـراضـيـة وال حـكـومة جنـحت في ان
تنفـذ برنـامجـها احلـكومي او تلـتزم بـاالتفــــــــاقات والعـقود الـسيـاسية 
حـــــبة وتفـاعل اجلــــــــمهور والسبب وبالتالي كل احلكومـات لم حتظ 
واطن بشـكل مباشر ـهمة التي تالمـــــــس حـياة ا شاريع ا عدم تنفـيذ ا
ـشاريع والــــــــشـروع بالـقضـاء عـلى آفات اخـرى التقل اهـــــــمـية عن ا
اخلدمية واولها الفساد الذي قصم ظـهر الـــــــــدولة والبطالة التي اثقلت
ـواطـــــــن وحـولـته الى مـعول تـخـريب ولـيس بـناء ضـمن مـسـيرة كاهل ا

الدولة .
ـهـدي يسـير بـنـفس النـهج الـذي سار ا يـؤسف له ; ان  الـسيـد عـبدا و
ــغـا ـنــاصب وتــوزيع ا عـلــيه اسـالفه ..وانـا اعــطــيــة احلق الن حــرب ا
أصبحت  مـثل "حرب الـبسوس" النـهاية لـها وخسـائرهـا كبيـرة جداً على

جميع االصعدة .
 ثـمانـيـة أشـهـر أنـتــــهـت من الدورة االنـتـخـابـيـة الـرابعـة واحلـكـومـة غـير

مكتملة  
والـسـؤال ; مـتى تـكـتـمـل بـاقي مـلـفـات الـبـرنـامـج احلـكـومي يـاحـكـومـتـنـا

الكونكريتية ?
اعتـقـد سـؤال صـــــــعب االجـابـة عـليه فـي وقت تتـرقــــــــب كل الـــعـيون
تـسـارع االحــــــــــداث مع حتــركـات أمـريـكـــــــــيـة غـريـبـة عــلى الـسـاحـة
الـعـراقـيــة يـقـابـلـهــا ردود افـعـال اعـــــالمـيــة ايـرانـيـة  وصـاحب االرض
ـطبق وكـأنه ينـتظـر القـضاء والـقدر دون تـقدير "العـراق" يلـتزم الـصمت ا

العواقب.
نحن بـحاجـة الى صحـوة ضمـائر حـقيـقيـة مبـنيّـة على
انتماءات وطنية سليمة وتـخطيط واع وتنفيذ ومتابعة
ـأزق بـأقل سـلـيــمـ لـكي نــتـمـكن من اخلــروج من ا
اخلـسـائـر    والنـنـسى ان الـتـأريخ يـحـاكم اجلـمـيع

وأثرك هو خير من يُدافع عنك ...


