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سـيـاسـتـهـا بـشـأن تـطـبـيـقـات الـلـيـاقـة
واالجــــهـــزة الــــتي تــــتـــيـح تـــتــــبع من
ــشـي أو اجلـري ــارســون ريـاضــة ا
بعـد أن نشرت شـركة "ستـرافا" خارطة

تعرض نشاط مستخدميها.
وشـــكل األمــــر خـــطـــورة فـي الـــعـــراق
وسـوريـا خـصـوصـا حـيث أمـكن تـتـبع
أنشـطة مسـتخدمـ في مناطق بـعيدة
تـوجـد فــيـهـا قـواعـد عــسـكـريـة وطـرق
ـشي. وفي شبـاط/فبـراير اجلري أو ا
قـال دان كــوتس مـديــر االسـتــخـبـارات
ـــســـؤولــ الـــوطـــنــيـــة وغـــيـــره من ا
االسـتـخـبـاراتـيـ ان عـلى االمـيـركـي
االمـتـنـاع عن شـراء أجـهـزة الـشـركـت
. وقــال كــوتس لــلــجــنـة الـصــيــنــيــتـ
االسـتخـبارات في مـجـلس الشـيوخ ان
هـــيـــئـــات "الـــتــجـــسـس اإللــكـــتـــروني
والــهـجـمـات اإللــكـتـرونــيـة الـصــيـنـيـة
ســتـواصـل دعم أولــويــات الـصــ في

مجال األمن القومي واالقتصاد".
من جهة اخرى أعلن الرئيس األميركي
دونالد ترامب في وقت متأخر اجلمعة
أن الـــصــ "تـــســـتــفـــيــد كـــثـــيــرا" من
ـكاسب الـتجـاريـة التي حتـققـها ازاء ا
ـتحدة وذلك بـعد عودة وفد الواليات ا
اقتـصادي أمـيركي رفـيع من مـحادثات

. في بك
ــفــاوضــات الــتي وفــشل يــومــان من ا
سؤول أجراها الـوفد االميـركي مع ا
الصـيـنيـ في بكـ في حل اخلالفات
الــتـجـاريـة بـ اجلـانـبـ قـبل أقل من
ثـالثـــة أســـابـــيـع عـــلى دخـــول رســـوم

جمركية أميركية حيز التنفيذ.
وكــتـب تـــرامب في تـــغـــريـــدة "وفـــدنــا
الـرفــيع في طــريق عــودته من الــصـ
حــيث عــقــد اجــتــمــاعــات طــويــلــة مع
ـثـلـ لـقـطاع مـسؤولـ صـيـنـيـ و

االعمال".
وأضــاف "ســـنــلـــتــقـي غــداً (الـــســبت)
لـتـحـديـد الـنـتـائج لـكن الـوضع صـعب
بــالــنـــســبــة الـى الــصــ الـــتي بــاتت
تستفيد كثيرا من مكاسبها التجارية".
ـمـارسات وكـان تـرامب اتـهم الصـ 

"غـيـر نزيـهـة" ادت الى عـجـز ضخم في
ـيـزان الـتـجـاري االمـيـركي مـع بـك ا

ـلــكـيـة الــفـكـريـة كــمـا نـدد ب"ســرقـة" ا
االميركية.
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وتواجه الـص تهـديد رسوم جـمركية
جــديــدة قـــد تــفــرض اعــتــبــارا من 22
أيـار/مــايـو وتـطـال حـوالى  50مـلـيـار
ـــصـــدرة إلى ـــنـــتـــجـــات ا دوالر مـن ا
تـحـدة. وتلـوح بـك بـالرد الـواليـات ا
من خالل فــرض ضــرائب بــقــيــمــة 50
مليار دوالر على وارداتها من منتجات
امــيـركــيـة مـثـل الـصــويـا والــسـيـارات

وحلوم االبقار وغيرها.

{ واشنطن (أ ف ب) - لم يـعد بوسع
الـعــامــلــ في الــقــواعـد الــعــســكــريـة
األمـــيــركــيـــة شــراء هـــواتف وأجــهــزة
أخـرى تـصـنـعهـا شـركـتـا هواوي و"زد
تـي إي" الــصــيــنــيــتــان بــعــد أن قــالت
وزارة الـدفــاع األمـيــركـيــة انـهـا تــمـثل

تهديدا أمنيا.
وتـبدي الـوزارة تشـددا حـيال األجـهزة
ـستـخدمـة للـتطـفل على اإللـكتـرونيـة ا

العسكري أو تعقب حركتهم.
ــتـــحــدث بــاسم الــبـــنــتــاغــون وقــال ا
ــيـــجـــور ديـف ايــســـتـــبـــرن امس ان ا
"أجــهـزة هـواوي وزد تي إي قــد تـمـثل
تهديـداً غير مـقبول لعـناصر (اجليش)

همات". علومات وا وا
عـلومات واضاف انه بـناء علـى هذه ا
"ليس من احلـكمة مـواصلة بـيعها" في
مــتـاجــر الـبــيع الـتــابـعــة لـلــجـيش في

قواعده في مختلف أنحاء العالم.
وقال ايسـتبرن ان الـقرار صدر في 25
نيـسان/ابـريل بسـحب أجـهزة هواوي
مـن الــبــيع وكـــذلك هــواتف زد تي إي
ـتـصلـة بـها دون أن يـحدد واألجـهزة ا

موعدا لذلك.
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تصلة ولم يشر الى اجلوانب الفـنية ا
بـالـتـهـديـد لكن صـحـيـفـة وول سـتريت
جـورنـال قـالـت ان الـبنـتـاغـون يـخـشى
من تـعقب احلـكومة الـصيـنيـة للـجنود

باستخدام هذه األجهزة.
ـتحـدث باسم شـركة هواوي ان وقال ا
أجـهـزة الــشـركـة تـوفـر أعــلى مـعـايـيـر
األمن واخلـــصـــوصــيـــة والـــهـــنـــدســة
ا البرمجية في كل بـلد تستخدم فيه 

تحدة. في ذلك في الواليات ا
وأضــاف "نــبــقى مــلـتــزمــ االنــفــتـاح
والـشفافـية فـي كل ما نـفعلـه ونريد أن
نــكـــون واضــحــ بــأنـه لم يــســبق أن
طـلبت مـنا أي حـكومـة أن نسـاوم على
أمن أو سـالمــة أي من شـــبــكـــاتــنــا أو

أجهزتنا".
وكانت وزارة الـدفاع األميـركيـة اعلنت
في كـانـون الـثـاني/ينـايـر انـهـا تراجع
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من جهتها اوردت وكـالة انباء الص
اجلـــديــــدة الـــرســـمـــيــــة في بـــيـــان ان
"اجلانـب أقرا بـوجود خالفات كـبيرة
ــســائل وان عــلــيــهــمــا حــول بـــعض ا

مواصلة العمل لتحقيق تقدم".
وتـابع الـبـيان "تـبـادل اجلـانـبان االراء
حــول زيــادة الـــصــادرات الى الــصــ
وتبـادل اخلدمات واالستـثمار الـثنائي
ـلـكيـة الـفكـرية وحل وحـمـاية حـقوق ا

مسائل الرسوم اجلمركية".
وأضاف ان اجلانـب "اتفـقا في بعض
الــنــواحي" من دون اعــطــاء تــفـاصــيل
وانـــهـــمــا قـــررا انـــشـــاء "آلـــيــة عـــمل"

واصلة احملادثات. WOÞ«dI1b « WÐc

r
«u

Ž

وكانت بكـ تعهـدت اجراء اصالحات
عـــلى عـــدة مــســـتـــويـــات في االشـــهــر
ـا في ذلك رفع الـقـيـود على االخـيـرة 
مـلــكــيــة االجــانب لــشــركــات تــصـنــيع
الـســيـارات والـسـمــاح لـلـمـســتـثـمـرين
االجـانـب بـامـتالك حـصص كـبـيـرة في

شركات مالية.
طـالب التي تـقدمـت بها اال ان الئحـة ا
واشنطن اظـهرت ان هذه االجراءات ال
تـــزال اقـل بـــكـــثـــيـــر من الـــتـــوقـــعـــات

االميركية.
واعـتـبـر الـبـيت االبـيض ان احملـادثات
"صـريــحــة"من دون االشــارة الى انــهـا

ستستكمل.

UNł«u ∫  فلسطيني يرشق اجلنود االسرائيلي باحلجارة في مواجهات قطاع غزة

{ نــيـــويــورك (أ ف ب) - فـــشــلت
ـتـحـدة امس في إقـنـاع الـواليـات ا
مـجـلس األمن الـدولي بتـبـني بـيان
ـالحـظــات الــتي أدلى بــهـا يـدين ا
الــرئــيس الــفــلــسـطــيــني مــحــمـود
عـبـاس عن اليـهـود والتي اعـتـبرت
أنـهـا "غيـر مقـبـولة" وحتـتـوي على

"إهانات قاسية معادية للسامية".
واعــتـرضت الـكـويت الـعـضـو غـيـر
الدائم في مـجلس األمن على نص
البيان باعتـباره متحيزاً وقالت إنّ
عـبـاس قــدم اعـتـذاره. ويــتم تـبـني
الــــبــــيـــــانــــات في مــــجـــــلس األمن
بــالـــتــوافق بــ جــمـــيع أعــضــائه
اخلـمـســة عـشـر. وقـالت الــسـفـيـرة
ـتحـدة نـيكي األمـيـركيـة في األ ا
هـــــايــــــلي إنّ فــــــشل اجملـــــلـس في
وافقة على الـبيان "يزيد تقويض ا
ــــتـــحـــدة في مـــصــــداقـــيـــة األ ا
مــعـــاجلـــة" الــنـــزاع اإلســـرائـــيــلي

الفلسطيني.
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ـعـاديـة وأضــافت "الـتـصـريـحـات ا
لـــلــســـامـــيــة مـن جــانب الـــقـــيــادة
الـفـلـسـطــيـنـيـة تـقـوض احـتـمـاالت

السالم في الشرق األوسط".
ـالحظات واعتـذر عبـاس عن تلك ا
التي قالها خالل اجـتماع للمجلس
ــركــزي الــفـــلــســطــيـــني وكــانت ا
تـحدة دعته في مسودة الواليات ا
البيان إلى "االمتناع عن التعليقات

عـادية لـلسـامية". واقـترح الـبيان ا
عـلى مـجـلس األمن أن يُـبـدي "قـلـقه
الــعـمـيق" حـيـال مالحـظـات عـبـاس
الـتي تـتـضـمـن "افـتـراءات وضـيـعة
معـادية للـساميـة ونظريـات تآمرية
ال أســاس لـهــا وال تــخــدم مــصـالح
الشعب الفلـسطيني وال السالم في
ــســودة الـــشــرق األوسط". ودعت ا
الـتي اطـلعت عـلـيـها وكـالـة فرانس
بــرس "كل األطــراف إلى االمــتــنــاع
عن االســتــفـــزازات الــتي تــزيــد من
ـفـاوضـات". صـعـوبـة اسـتــئـنـاف ا
أثــارت مالحــظــات عـبــاس غــضــبـا
ي بـعـد أن قال ـستـوى الـعا عـلى ا
إنّ العـداء جتاه الـيهـود في أوروبا
ال عالقة لها بعـدم التسامح الديني
ا بسبب "مكانـتهم االجتماعية وا
وعملهم في قطاع البنوك والتعامل

بالربا".
ــتـــحــدة واعــتـــبــر مـــنــسّـق األ ا
اخلاص لـعملـية الـسالم في الشرق
االوسط نــــيــــكـــــوالي مالديــــنــــوف
االربــعـــاء تــصـــريــحـــات الـــرئــيس
الـفــلــســطــيــني عن الــيــهــود "غــيـر

مقبولة ومقلقة للغاية".
واعــتـذر عــبــاس اجلــمـعــة مــؤكـدًا
إدانـتـه "حملـرقـة" الـيـهـود بـوصـفـها
ة في التاريخ" ومبديا "أشنع جر
تعاطفه "مع ضحاياها". وأكد إدانة
"معاداة السامية بجميع أشكالها".
لـــكـنّ وزيــر الـــدفـــاع االســـرائــيـــلي

ـان رفض االعـتـذار افـيـغـدور لـيـبـر
وقــال عـلى حـسـابـه عـلى "تـويـتـر"
"أبــو مــازن أنـــكــر احملــرقــة وكــتب
مـــوضــوع دكـــتـــوراه حــول إنـــكــار
احملـرقـة ونـشـر فـي مـا بـعـد كـتـابا
عن إنكار احملـرقة... يجب مـعاملته
بان نقول إن اعتذاره غير مقبول".
ـتــحـدة مــرتـ أعـاقت الــواليــات ا
صــدور بـيــانــات كـان يــفــتـرض ان
يـعـبـر اجملـلس فـيـهـا عن قـلـقه ازاء
اعمـال الـعنف في قـطاع غـزة حيث
قـــتل نـــحـــو خـــمـــســـ شـــخـــصــا
بــرصــاص الــقـوات االســرائــيــلــيـة

خالل مسيرات "العودة".
ــتــحـدة لــفـتح وتــتـجه الــواليـات ا
ســـفــــارتـــهــــا في الــــقـــدس في 14
ايـار/مــايـو وهــو حـدث يــتـوقع ان
يـــــــؤجـج الـــــــعـــــــنـف فـي األراضي

الفلسطينية.
من جـهــة اخـرى أعــلـنت إســرائـيل
انـسحـابـها من الـسبـاق لـلحـصول

على مقعد في مجلس األمن.
وفي بـــــيـــــان قـــــالت الـــــبـــــعـــــثــــة
ـتــحـدة اإلسـرائــيـلــيـة لــدى األ ا
"بـعـد مـشـاورات مع شـركـائـنا (...)
قـــررت دولــــة اســــرائـــيـل تـــأجــــيل
ترشـيحهـا لشـغل مقعـد في مجلس
األمن". وكـــــــانت هـــــــذه أول مــــــرّة
حتــاول إسـرائــيـل احلـصــول عــلى

مقعد باجمللس.
ولم يُـقــدّم أي تـفــسـيــر بـشــأن هـذا

االنسحاب. لكنّ دبـلوماسي قالوا
إنه أصــبح واضــحــا أن إســرائــيل
انيـا وبلجـيكا في ستـخسر أمـام أ
تـــــــــــصـــــــــــويـت الـــــــــــثــــــــــامـن مـن

حزيران/يونيو.
قـال وزيـر اخلـارجـية الـفـلـسـطـيني
ـاضي إنّ ـالـكي الـشـهـر ا ريـاض ا
الـــدول الـــعـــربـــيـــة تـــبـــذل "كل مـــا
بوسـعـهـا لـعـرقـلـة الـتـصويـت على
مــحـاولـة اسـرائـيل احلـصـول عـلى

مقعد في مجلس األمن".
q U  bŠ

وتــعــرض نــحــو الف فــلــســطـيــني
سيل لالصابة بالرصاص والغاز ا
لــلــدمــوع فـي قــطــاع غــزة في يــوم
اجلــمــعـــة الــســادس من "مــســيــرة
الـعــودة" الـتي شـهـدت جتـمع آالف
الـفـلسـطـينـيـ قرب احلـد الـفاصل
مع اســرائــيل بــحــسب مــا افــادت

وزارة الصحة في غزة.
وقـال اشـرف القـدرة الـنـاطق باسم
الــــوزارة في بــــيـــان "ان اجــــمـــالي
االصــــابــــات  1143بــــيـــــنــــهم 83
بــالــرصــاص احلي و 820بــالــغـاز
ـصـابـ ـسـيل لـلـدمـوع) وبـ ا (ا

." ثالثة مسعف وثالثة صحافي
ـــصـــابـــ 149 وتـــابـع ان "بـــ ا
طــفـال" مــشـــيــرا الى ان "ثـالثــة من

صاب في حالة خطيرة". ا
ووسط اعـــمـــدة دخــان كـــثـــيف من
حرق اطـارات سيـارات جتمع آالف

االشخاص مجددا شرق مدينة غزة
عــــلـى طــــول احلـــــد الــــفـــــاصل مع
اسرائـيل بحـسب مراسـلي فرانس

برس.
وكـــمـــا حـــدث فـي ايـــام اجلـــمـــعـــة
السابقة نظمت ايضا تظاهرات في

قطاع غزة ونقاط حدودية اخرى.
ــتـظـاهــرين كـانت اقل لــكن اعـداد ا
ـــاضــــيـــة وفــــقـــا من االســــابـــيـع ا

راسلي فرانس برس.
وعـزا عـامـر شريـتح عـضـو اللـجـنة
تظاهرين االعالمية تراجع اعـداد ا
الى "اجتـاه الـريـاح الـشـرقـيـة الـتي
ــسـيل لــلــدمـوع) تــؤدي بـالــغــاز (ا
ودخـــــــان (االطــــــارات) بـــــــاجتــــــاه
ــشـاركـ اضـافـة الى ان الـلـجـنـة ا
ــشــرفــة ال تــريــد ارهـاق الــعــلــيــا ا
واطنـ مع بدء امتحـانات نهاية ا

دارس واجلامعات". العام في ا
وشـوهـد في االجـواء عـدد قلـيل من
الـطائـرات الـورقيـة محـمل بـعضـها
زجـــاجــات حـــارقــة لــكـن طــائــرات
اسـرائـيـلـية يـتـم التـحـكـم فيـهـا عن

بعد كانت تالحقها السقاطها.
وذكــــر شــــهـــود ان مــــتــــظـــاهــــرين
اسقـطوا اثنـت من هذه الـطائرات
االسرائيلية في جنوب قطاع غزة.
وذكـــر شــهـــود عـــيــان ان عـــشــرات
ــتــظــاهــرين اقــتــحــمــوا اجلــانب ا
الـفـلـسـطـيني مـن بوابـة مـعـبـر كرم
ابـو سـالم (كيـرم شـالوم) الـتـجاري

شـــرق رفـح في جـــنـــوب الـــقـــطـــاع
واحرقوا عدة غرف وحاويات.

وقالت شفا ابو قادوس ( 28عاما)
التي تتـحدر عائـلتها من يـافا انها
تــأتي كـل جــمــعــة لـلــمــشــاركــة في
االحـتـجـاجـات. واضـافت "سـنـعـود
الى ديارنا اليوم او غدا (...) لست

وت واحد". خائفة ا
ويـتـجـمع فـلـسـطـيـنيـون مـن قـطاع
غـــزة مـــنـــذ  30آذار/مـــارس (يـــوم
االرض) بـــاالالف قــرب احلــدود مع
اسـرائـيل خـصـوصـا يـوم اجلـمـعـة
لـلـمـطـالبـة بـحـقـهم في الـعودة الى
اراضــيــهم الــتي طــردوا مــنــهـا او
غادروها عند تاسيس اسرائيل في

.1948
وفي بـيـان قـالت الهـيـئـة الوطـنـية
ــشـرفــة عــلى فــعـالــيـات الــعــلـيــا ا
"مــســـيـــرة الــعـــودة" انـــهــا تـــدعــو
الفـلسطـينـي الى "ان يجـعلوا من
اجلـمـعـة الـقــادمـة (جـمـعـة االعـداد
والـــنــذيــر) مـــوعــداً لـــلــتــحـــضــيــر
ـــلــــيـــونـــيــــة الـــعـــودة) يـــوم 14 )
ايـار/مـايـو" في الذكـرى الـسـبـع

للنكبة.
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وتهدف "مسيرة العودة" ايضا الى
الــتـنــديـد بــاحلـصــار االسـرائــيـلي
فروض على قطـاع غزة منذ اكثر ا

من عشر سنوات.
وقال القيادي في حماس اسماعيل
رضــوان الـذي وصـل الى مــنــطــقـة
تــبــعــد نــحـو أربــعــمــئــة مــتـرا عن
احلـدود االسـرائيـلـيـة شرق مـديـنة
غـزة "مـاضـون في مـسـيـرة الـعـودة
وكـــســر احلـــصـــار االســـرائـــيـــلي
االحـتالل لــيس له اال ان يـرحل عن

أرضنا".
وتوقع رضوان "مشـاركة كبيرة من
أبــنــاء شــعـــبــنــا فـي مــســيــرة 14
أيار/مـايو" تـاريخ ذكرى "الـنكـبة"
مـعـتــبـرا أنه "يـوم مــفـصـلي ال شك
سيـكون مـحطـة مهـمة مع االحتالل

الصهيوني".
ــتــظـاهــرين عـلى ويـبــقى مــعـظم ا
مـســافـة من احلـاجـز احلـدودي مع
اســـرائــيـل الــذي يـــحــرسه جـــنــود
مــدجــجـــون بــالــسالح. ويــتــحــدى
بــعـــضـــهم اخلـــطــر ويـــقـــتــرب من
احلاجز لرمي احلـجارة ومقذوفات
بـــاجتـــاه اجلـــنـــود او يـــحـــاولــون

العبور عنوة.
ومـــنـــذ 30 آذار/مـــارس 2018 تل
49 فلسطينيا برصاص اجليش
االســـرائــيــلي واصــيب االالف. ولم

قابل. يصب اي اسرائيلي في ا
وطـــــلب االحتـــــاد االوروبي واال
تـحدة اجراء حتـقيق مـستقل في ا
استـخدام مفـرط للـقوة من اجليش

االسرائيلي.
ــتــظــاهــرين ويــقــول اجلــيش ان ا
حتـــركــــهم حـــمــــاس الـــتـي حتـــكم
الــقـطــاع وان جـنــوده ال يــطـلــقـون
الرصـاص احلي اال عـند الـضرورة
وبــعــد اســتــنـفــاد االســالــيب غــيـر
ميـتة في الدفـاع عن النفس وعن ا
دني االسرائيلي في اجلوار. ا

ملـوءة  بدال من نظـرة نصف الكأس ا لـو تمعـنا وفق مبـدأ نصف الكـأس ا ر
الـفـارغــة بـصـدد االنـتــخـابـات الـتــشـريـعـيــة جنـد أن هـذه الـدورة فــيـهـا بـعض
قراطية ؤشـرات التي تبشـر وفي األمد البعيـد وجود استيـعاب وتطبيق الـد ا
عـمال وليـست شـعـارات ألن احلراك اجلـمـاهـيري عـلى مـوضـوعة االنـتـخـابات
ـرشـح وتـشـخيص الـفـاسدين عـلـنا في مـواقع الـتواصل وشخـصـوها من ا
قروءة مع مدح الوطني سموعة وا رئية وا االجتـماعي واالعالم بكل قنواته ا
ؤشرات السلـبية هي اآلليات الـبدائية خاصة اخمللـص من الكفاءات. ولـكن ا
رشح لنفسه وكتلته منها حجم الصور الكبيرة التي ازدحمت طريـقة تسويق ا
ا إثـارة حفـيـظة بـعض الـناخـب دن ومـنـها بـغـداد  بهـا سـاحات وشـوارع ا
ــعـوزين ـرشــحـ خــاصــة الـذين يــدعـون أنــهم مع الــفــقـراء وا عــلى بـعـض ا
ـانـيـة الـبـالـغة أربع ـنـاطق الـشـعـبـيـة وهـو لم يـصل الـيـهم طـيلـة فـتـرته الـبـر وا
سنـوات وآخرين ثمانية.. القصد من اإليجابيات أيضا صعود شريحة شبابية
ـوطـنـ في هـذه الـدورة سـواء في الـتـصـويت وحــتى في الـتـرشـيح كـمــا أن ا
ينـاقـشون ويـقومـون اجليـد أو الـفاسـد في الوقت كـانت الـدورات السـابقـة بلغ
ــرشـحــ صــفــا أو صــفـ أو ثـالثـة فــقط?? أي كــانت دوائــر مــغــلــقـة عــدد ا
مـحاصصـاتية بـ ...عمك ..إو خالك. ..أو نـسيبك أو ..الخ وحـتى قوائم هذه
ـنــاطـقـيـة ـعــلـنـة طــبـعـا بــعـيـدة  عن الــطـائـفــيـة وا الـدورة مـعــظم شـعـاراتــهـا ا
ـقراطـيـة أو كمـا يـقول ا نـحـو توجه إلى الـد والعـشـائريـة. .هي مـؤشـرات ر
الـسيـاسـيـون ضـوء في نـهايـة الـنـفق . فـعـسى ولـعل وهذه
لــيـسـت بـعــيـدة اذا كــان الـنــاخب دقــيـقــا في االخـتــيـار
األصـوب وجترد خـاصة أنه لـوحده في غـرفة االقـتراع
وان يـكــون صــادقـا أمــام نــفـسه وضــمــيـره وهي روح

قراطية . الد
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قبل أربـعة عشر عاما كانت امريكا قد أسقطت النظام الدكتاتوري في العراق
عايير الغربية وكان الشعب العراقي فرحا قراطي وفق ا لتـحل محله نظام د
ـقـراطـيـة والـرفـاه االجـتـمـاعي بـهـذا الـتـغـيـيـر عـلى أمل أن يـعـيـش عصـر الـد
واالقتـصادي وفق مـابشـرت به امريـكا والـسياسـيون الـذين أتوا مـعهـا .  بعد
قـراطـية هي ـقـراطيـة اكـتشف الـعـراقيـون ان الـد أربعـة عـشر عـامـاً من الد
اكبـر كذبـهـا سوقـها األمـريكـان وصـدقهـا العـراقيـون في الـبدايـة ودفعـوا ثمن
تصـديقـهـا غالـيا من دمـائـهم واموالـهم ومسـتـقبـلهم الـذي اصـبح مرهـوناً بـيد
الـشـركـات النـفـطـيـة األجنـبـيـة والبـنك الـدولي وأمـريـكا وحـلـفـائهـا كـمـا اصبح
العـراق رهـينـة بيـد دول اجلوار سـياسـيـاً وأمنـيا واقـتصـاديا .  واآلن بـعد ان
متحن بـسياسيوا اجنلت الـغبرة عن هذه الـكذبة الكـبرى واكتشـفها الشـعب ا
الــصـدفه الـذي اعـتـرفـوا عـلـنـاً بـأنــهم فـاشـلـون وسـراق اال انـهم اليـريـدون ان
ـنـصب الـذي وفر لـهم أمـوال لم يـكـونـوا يـومـا يحـلـمـون بـهـا .  على يتـركـوا ا
الشـعب العراقي ان يقول كلمته االخيرة الـشجاعة من النظام السياسي الذي
ـعروفة اسـاة العـراقيـة مسـتمـرة بتـفاصـيلـها ا دمر الـبالد والعـباد وإال فـان ا
الفـساد واالرهـاب والفقـر واالمية والـتبـعية والـقائمـة تطـول .  ان كذبة امـريكا
قـراطية قـراطية أنـتجت لـنا مخـرجات ال تـمت الى الد سـماة بـالد الكـبرى ا
بـصـلـة مـنــهـا الـطـائـفـيـة وتـمـزيق اجملـتـمع وفـقـدان الـسـيـادة واألمن واالرهـاب
وقوانـ التمت الى حرية التعبير عن الرأي والعقيدة بصلة .  لقد تستر عباءة
قراطـية دكـتاتوريـيي صغـارا قانعـ لكل صـوت او حرية الـد
دة تـعـبيـر عن رأي او انـتـقـاد على فـسـاد رهن الـعـراق 
خــمــســـ ســنــة قــادمـــة .  مــتى نـــســتــفــيـق من كــذبــة

قراطية ?  الد
واذا اسـتفـقـنـا مـتى نـتخـلص مـنـهـا ? وكـيف ? اجلواب

عند الـشعب الراقي.
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ـؤثرة قـبل ايـام من موعـد االنـتخـابات الـنـيابـيـة العـراقيـة تـبث قنـاة الشـرقـية ا
ـشاهـدة حوارا من بـرنـاج" باحلـرف الـواحد" حـيث يجـلس سـكرتـير واسعـة ا
قراطي الـكردستـاني فاضل ميـراني ليقدم رأيه كـتب السيـاسي للحـزب الد ا

في اجلواب على اسئلة محاوره الزميل احمد مال طالل.
انية الضـيف واحلدث والتوقيت كلها عناصر مؤثـرة فالعراق يستعد لدورة بر
جـديدة بـالـذي مـافي الـبالد من حتـديات عـلى كل االصـعـدة دورة انـتهت االن
رافقت فـترة قـوة تنـظـيم الدولـة االسالميـة لتـصفـو بـعدهـا الى عنـاوين دعائـية
وصل انتـخابيـة تفجـر اسئلـة شتى اكثـرها بال جواب هـو هل الذي وقع في ا
نتـيجـة لـسيـاسة خـاطئـة ام سـبب ونتـيـجة واقـلهـا هو مـصـادر انفـاق ووسائل
صلحة الذات. بعد تقـرب للناخب جتزم بشخوص الفسـاد واستغالل الواجب 
اثنـتـ وخـمـسـ سـنة من الـعـمل في اعـرق االحـزاب نـشـأة رد مـيرانـي على
مقـدم البـرنـامج الذي سـار بـالدقـائق ب مـحـطات مـتـصلـة تنـاولت االسـتفـتاء
ـقراطي الكـردستاني رئـيس احلزب مسـعود بارزاني الكـردستانـي ثقل الد
الــعـالقــات بــكــردســتــان ومن هــو مــنــافـس حلــزب بــارزاني تــوقــعــات نــتــائج
االنتـخابـات رئاسـة اجلمـهوريـة ان بقـيت فهل لـنفس الـفريق احلـزبي واسـئلة

حادثة ولدها رد سكرتير احلزب.
ـنتبه عـراقيا ام غير شاهد ا ـا يشعر بهـا ا ثمـة ملحوظـة اضعها شـخصيا ر
عراقي لـكن الكـردي يشـعر بـها فـورا وهي التـصورات غـير الـناضـجة للـعقل

العربي في العراق بخصوص الشعب الكردي ايا كان صاحب العقل.
صدر من تابعة احلوار سيجد ان القصة بروايت رواية ا شاهد  فلو جلس ا
شوه غـلوط واقصـد هنا الـرأي ا الداخل وهـو السيـد ميـراني واختصـارها ا
والذي حـاول البرنامج تنقيتـه. لليوم يقال ان االستفـتاء كان لكسر العراق ولم
يقـدم سياسي عراقي فهما للحالة وال تساؤال عن سببه وكأن العراق جنة منع
الكـرد فيـهـا من التـفـاحة فـكـانوا مـثل ادام! وكـان طبـيـعيـا ان ان يـقوم مـيراني
بـشــرح السـبــاب االسـتــفـتــاء والـتــأشـيــر عـلى حــواراته والـتي اغــلـقـت عـيـون
سـيــاسـيي الـعــراق عن رؤيـتـهــا مـثل اذانـهم الــتي سـدت عن ســمـاع مـبـرراته.
وجوهـر احلزب الـذي لم يـتغـيـر كمـا قـال سكـرتـير احلـزب شـارحا لـلـمشـاهد
مفـترض السؤال ان الـعملية تـكامليـة من حيث تاريخ احلزب في الـعمل بحثا
عن مـسـتـقـبل مـؤوسـسـاتي مـنـتج لـلعـراق وشـعـبه ولـيس بـقـبـول فـرض احلال
فقـضايا الشـعوب يخون فيـها االستفـتاء فيمـا مصير حـريات تصل حد تزويج
القـاصر تمرر وكأن شـيئا لم يحدث! ابـرز عنوان في اللقـاء بحسب الرأي كان
عـنـوان الـكـبـوة فـجـاوب ميـراني وكـذا انـا فـهـمـته ان الـذين سـارعـوا وهـرعوا
لـلـتــصـفـيق والـتـأيــيـد ضـد االسـتـفــتـاء هم سـبب الـكــبـوة وحتـريف احلـدث عن
مـضـمــونه الـذي رفـعـوا فـيه اصــابـعـهم ثم اخـفـوهــا و اداروا ظـهـرهم لـلـشـعب
باحـث عـن مراكـز قوى بـبـغداد اسـتـثمـرت خزين اخلـالفات لـتفـجـر ازمة بـعد
زعـوم بـ قـريبـ في الـعـائـلة االسـتـفـتـاء. غريب ان يـتـسـلل عـنوان اخلـالف ا
البـارزانيـة ليراد له ان يـكون عـماد قصـة تغيـر تاريخ احلـزب وغريب كذلك ان
يتـصـور الـعـقل الـعـربي ان بـارزاني الـذي كـان سـر جنـاح اي اتـفـاق يـوم كان
ـنــصب تـخــلى هـو عـنه مـقــاتال في اجلـبــهـات قل ظـهــوره االعالمي مـتــأثـرا 
الغـريب ان الـقـياس بـالـعقل ال يـجـري وفق تـصورات االفـراد بـأسقـاط ضـعفك
ا كان ثمة قابل ولو كانت االمور هكذا  فترض ليشكل نفس الضعف عند ا ا
ارس الـسـيـاسة فرق بـ الـشـريف والـداعر. فـاضل مـيـراني الـذي قـال انه 
شاكل ب ارسل كما هو دوما رسالة غير معقدة مفادها ان القادر على حل ا
الـعـاصـمـتـ هـو من سـنــقف مـعه مـضـيـفـا وهـذا ال يـعـني انـنـا نـقـاطع جملـرد
الـشــغف او نــتــواصل جملــرد الـعــبث. تــنــقل مـيــراني في احلــديث بــ مــحـلل
اجــتـمـاعـي وسـيـاسي واقــتـصـادي ومــنـظـر لــفـكـر مــعـاصـر لــلـحـيــاة احلـزبـيـة
غلقة فال والسـياسية في العـراق والتي قال عنـها انها مادامت بـنت حزبيتهـا ا
تـوقـعـات بـتـبـدل احلـال لالفضـل فواقـعـيـة مـيـراني وثـقل طـروحـاته حتول دون
االقتـراب من امور غيـر واقعية سـيكون الـعراق قبالـتة واقعـها الصـعب التخيل
بعـد ايام. ومثـلمـا هي واقعـيته في تـسميـة االشيـاء ومعـرفة تأثـيرهـا فلـقد قال
بـفـكـرة لــكل حـدث حـديث ومـنـهـا تـقــاسم االدوار الـسـيـاسـيـة والـذي تـفـرض
الـوقائع انه سـابق الوانه بـرغم كل مـحاوالت احملـاور الذكـيـة لسـحب تـصريح
مـنــصـوص عـلى مــضـمـون اتــفـاقي داخل احلـزب او بــالـتـنــسـيق مع االحـزاب
االخرى لـتقد مع بالذات لشغل موقع ماكان ليشغله
الكرد لوال دماء مئات الوف الكرد! اللقاء كان مهما من
حـيث الـشـخص واحلـديث والـلـقـاء هـو درس اخر من
ـكان يقود  فيه ومن ن يريد ان يصل  دروس مـيراني 

خالله مصالح شعب بأمانة ال مصاحله هو فقط.
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