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مـــشــــروع قـــرار اعـــتـــرضت عـــلـــيه
ـتـحــدة يـدين إسـرائـيل الــواليـات ا
علـى خلـفية مـوجة الـعنـف األخيرة
في قـطـاع غـزة. ورفـضت اجلـمـعـية
العـامة مـقترحـا أميـركيا لـتضـمينه

اثلة حلركة حماس. إدانة 
شـهـد الصـيف تـصـعيـدا في أعـمال
الـعــنـف مــرات عـدة أوقـع عــشـرات

القتلى في اجلانب الفلسطيني.
في  14تــــمــــوز/يــــولــــيــــو شــــنّت
إسرائـيل عـشرات الـغارات اجلـوية
عـلى قـطـاع غـزة أسـفـرت عن مـقـتل
فتي فلسطـيني في ح أطلقت
الفصائل الفلـسطينية حوالى 200

صاروخ وقذيفة على اسرائيل.
في  20 تـمــوز/يـولـيـو قـتل أربـعـة
فلسطيني في قطاع غزة في ح
قـــتـل في الــــيـــوم نــــفـــسه جــــنـــدي
إسرائـيلي بـنيران فـلسـطينـية على

احلدود مع القطاع.
في  25تـمــوز/يــولــيــو قـتـل ثالثـة
فـلـسطـيـنـي في قـصف إسـرائـيلي
عــلى شــرق مـــديــنــة غــزة ردا عــلى
إطالق صواريخ أسفرت عن إصابة
جـنــدي إســرائـيــلي بــجـروح. بــعـد
يوم في  27تـمـوز/يـولـيـو قـتل
ثالثة فلسطينـي بينهم فتى عمره

 12عاما.
في الـسـابع من آب/أغـسطـس قتل
عـــنــصـــران من كــتـــائب عـــز الــدين
القـسام اجلـناح الـعسـكري حلـركة
حـمـاس في غـارة إسرائـيـلـيـة على

شمال القطاع.
لــيل  9-8آب/أغـــســـطس أطـــلــقت
حـمـاس حوالى  150صـاروخاً من
قـطـاع غـزة بـاجتـاه إسـرائـيل الـتي
ردّت بشنّ  40 غارة جـوية أسـفرت
عن مقـتل ثالثة فـلسـطينـي بـينهم

امرأة ورضيعتها. 
وأصـــيـــبت امـــرأة تـــايالنـــديـــة في
جـنــوب إسـرائــيل بــجـروح خــطـرة
جــراء سـقـوط صـاروخ فــلـسـطـيـني

في منطقة أشكول.
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عـاد هــدوء نــســبي لــيـســجل خالل
أيلـول/سبـتمبـر لكن مـبعوث اال
ــــتــــحـــدة اخلــــاص الى الــــشـــرق ا
االوسط نـيــكـوالي مالديـنـوف حـذر
أمــام مــجــلس االمن الــدولي من أن
ـكن أن يــنـفــجـر بـ قـطـاع غــزة "

حلظة وأخرى".
في  28 أيلول/سبتمبر و 4تشرين
االول/أكـــــتـــــوبـــــر قـــــتـل عـــــشــــرة
فــلــســطـــيــنــيــ خـالل تــظــاهــرات
ومــــــــواجـــــــــهــــــــات مـع اجلـــــــــيش

االسرائيلي قرب السياج االمني.
فـي الـــــــــتــــــــاسـع مـن تـــــــــشـــــــــرين
االول/أكـتــوبـر وصـلت شـحـنـة من
ــــــــــــــولــــة من قــــطـــر الــــوقــــود 
مـــوجــهــة الى مــحـــطــة الــكــهــربــاء
الـوحيـدة في القـطـاع الى غزة عـبر
اسـرائـيل إثـر اتفـاق أبـرم بـإشراف

تحدة. اال ا
لكن في  12تـشرين االول/أكـتـوبر
أمــرت احلـــكــومـــة االســرائـــيــلـــيــة
بـتـعلـيـق تـسـلـيم الـوقـود بـعـد يوم
عـنف جـديـد أوقع سـبـعـة قـتـلى في

اجلانب الفلسطيني.
في  17تـــشــــرين االول/أكــــتـــوبـــر
قــصف اجلـيش االســرائـيــلي نـحـو
عـشـرين هـدفـا عــسـكـريـا في قـطـاع
غـــــزة ردا عــــــلى إطـالق صـــــواريخ
حـــــمــــــلت اســــــرائــــــيل حــــــمـــــاس
مــســؤولـيــته. لــكن حــركــة حــمـاس
نـددت بـإطالق الصـواريخ مـشـيرة
الى أن ال عالقـــة لـــهــا بـــهـــا. وقــتل
فـــــلــــــســـــطـــــيــــــني فـي الـــــغـــــارات

اإلسرائيلية.

الـــبالد" في حـــ حـــمّل الـــرئـــيس
الــفــلـــســطــيـــني مــحـــمــود عــبــاس
إسـرائـيل مـسـؤولـيـة سـفـك الـدماء
فــيـــمــا دانـت تــركـــيـــا واجلــامـــعــة
الـــعـــربـــيـــة ومـــصـــر واألردن الـــرد

اإلسرائيلي.
فـي مـجــلس األمـن الـدولـي عـطّــلت
ــتـحــدة مــشـروع بــيـان الـواليــات ا
يدعـو إلى "التـهدئـة" ويطـالب بفتح
حتـــقـــيـق وهـــو مـــطـــلب نـــادت به
ـتـحـدة واالحتاد خـصـوصـاً األ ا

األوروبي.
في  6 نـيـسـان/أبـريل جتـمّع آالف
الفـلسطـينيـ مجدّداً قـرب السياج
ــواجـهـات بـ األمــني وأسـفـرت ا
ـتظـاهـرين والـقوات اإلسـرائـيلـية ا
عن مــقـتـل تــسـعــة فــلــســطــيــنــيـ

وإصابة نحو  500آخرين بجروح.
في  13 نــيــســان/أبــريل أســفــرت
مـــواجــــهـــات جـــديــــدة عن مــــقـــتل
فـلـسـطيـني وإصـابـة أكـثر من 120
آخرين بالرصـاص فضال عن تلقّي
نــحــو  400 الــعـالج من إصــابــات
ـا فـي ذلك اسـتــنـشـاق مـخــتـلــفـة 
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في  20نــيـــســـان/أبــريل أســـفــرت
مــواجـــهــات عن مـــقــتل أربـــعــة من
الـفــلـســطـيـنــيـ الــذين جلـأوا الى
أسـلــوب جــديــد يــقـوم عــلى إطالق
ــواد طـــائــرات ورقــيــة مـــحــمّــلــة 
حـارقـة عبـر احلـدود بـهـدف إضرام

النيران في اجلانب اإلسرائيلي.
في  14أيــار/مــايــو يــوم افــتــتــاح
الـســفــارة األمـيــركـيــة في الــقـدس
جتمّـع عشـرات آالف الفـلسـطيـني
عـنــد الـسـيــاج الـفــاصل لـتــشـتـعل
مــواجـهــات بــيـنــهم وبــ الــقـوات
اإلسرائيلـية أسفرت عن مـقتل أكثر
من سـتــ فـلـســطـيـنــيـا عـلى األقل
وإصــابــة أكــثـر من  2400 آخـرين

بجروح.
وفـي حـــــــ دانت الـــــــســــــلـــــــطــــــة
الـفـلـسطـيـنـيـة "اجملزرة" ودعت إلى
تــدخل دولي فــوري لــوقــفــهــا قـال
مسؤول كـبير في حـماس إن معظم

القتلى هم من عناصر احلركة.
في  29أيـــــار/مـــــايــــــو قـــــصـــــفت
إسرائـيل عـشرات األهـداف في غزة
ردا عــلى إطالق صــواريخ وقـذائف
من الــقــطــاع في أعــنف مــواجــهــة
بـيـنــهـا وبـ الـفـلـســطـيـنـيـ مـنـذ

حرب العام .2014
وأعـلــنت حـركـتـا حـمـاس واجلـهـاد
االسـالمي في بــيـان مــشــتــرك نـادر
تـبـنـيــهـمـا إطالق الــصـواريخ عـلى
اســــرائـــــيل ردا عـــــلى "الـــــعــــدوان

االسرائيلي".
في األول من حزيران/يونيو قُتلت
مـسـعـفة طـبـيـة بنـيـران إسـرائيـلـية
خالل موجة جديـدة من التظاهرات

احلدودية.
في اليـوم ذاته اعتـرضت واشنطن
علـى مشـروع قرار طـرحته الـكويت
في مجلس األمن الـدولي يدعو الى
حــمـايــة الــفـلــسـطــيــنـيــ في غـزة

والضفة الغربية احملتلة.
في الرابع من حزيران/يـونيو قتل
فـلـسـطـيـني أثـنـاء مـحـاولـته عـبـور

احلدود.
في الثامن من حزيران/يونيو قتل
أربـعـة فـلـسـطـيـنـي وأصـيب 100
آخـرون بــيـنــهم مــصـوّر في وكــالـة
فـــــــرانس بـــــــرس كــــــان يــــــغـــــــطّي
الــتـــظـــاهـــرات الـــتي ســـرعـــان مــا

حتوّلت إلى صدامات.
في  13حــزيـــران/يــونــيـــو تــبــنّت
ــتـحـدة اجلـمــعـيــة الـعــامّـة لأل ا
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هل من سبيل الختيـار مستقل مـؤهل لتكلـيفهم بالوزارات? صحيح
ان اسـلـوب البـريـد اال لكـتـروني اثـار السـخـريـة لدى الـبـعض الذي لم
ـكـلف بـتـشكـيل احلـكـومـة بـهذه يـدر بـخـلـده ان يـقوم رئـيس الـوزراء ا
الطريقة اجلديدة علما ان هذا االسلوب يطرق الول مرة في العالم وال
اعـلم ان كــان قـد عـمل به في اي بـلـد آخـر ام ال وتـسـتـخـدمه الـدوائـر
احلـكـوميـة احـيانـا اذا مـازاد العـدد عـلى احملـدود من طلـبـات التـعـي
عـلـما ان ؤهـلـة والـتي تـستـحق وفق مـلـفـاتهـا  السـتـخالص االعـداد ا
ـا يـخص وزارات التـيـار الصـدري حلـ التـفـاهم مع باقي مـافعـله ر
الــكـتـل وهـو امــام كــاســر اعالمي رهــيب يــحــسب عــلـيـه انـفــاسه في
طـروحات مـاب اخـفاقه وعـجزه فـي النـجاح او الـتفـاؤل في بنـاء نواة
ـتراكم عـبر اسس الـدولة احلـديثـة معـتمـدا على اسـتخالص الـفشل ا
سن مصبوغة بالوان صارخـة احيانا وباهتة في احيان اخرى وهذه
ـأزق الـذي هي الـفــرصـة االخـيـرة لالسالم الـسـيـاسي لـلـخـروج من ا
وضـعوا انـفـسهم فـيه من خالل نـهج عـقيم اليـهــــــــدف لبـنـاء دولة او
اسـعـاد شـعب وقـطـعـا اذا كـان ثـمـة فـشل قـادم فـأن الـعـراقـيـ لـيس
بــوســعــهم الــتــحــمل والــــــــصــبــر عــلى مــآسي تــتــراكـم وعــجـــــــــز
مـسـتـفـحل وحـتـمـا سـيـقـول كـلـمـته في اخلالص من هـذا الـواقع اآلثم
وسـيرمـيهم الى حـيث أتوا والى خـارج اللـعبـة السـياسـية رغـما عـنهم
اضع ذلك في االعتبـار ان هذه االحزاب قد بـدأت تتعظ وتـسلم امرها
على خجل وتـتنازل شيـئا فشيئـا امام الضغـوطات احملليـة واألمريكية
واعتقد مؤشر تـنازل احلزب احلاكم مرغما عن الـسلطة هو دليل على
ذلك وعـليه فـأن اخـتيـار البـريد االلـكـتروني لـيس فيه مـثـلبـة كمـا لو ان
شـخصـا يـلبس الـبدلـة الرسـمـية لـلتـسوق هـنـا او للـتنـزه وفي اخلارج
ـهــدي لــبس اليــخــجل من لــبس (بــرمــودا) وهــكــذا هــو عــادل عــبــد ا
(.بــرمــودا) وخــرج لــلـــتــبــضع واعـــتــقــد لــو ان دولـــة مــا او حــكــومــة
اوربـيـــــــــة قـامت بهـذا االجراء الندهـشنـا وتعـجبـنا بـطريـقة الـتفـكير
احملدثة وتابـعنا ذلك باهـتمام نحن هـنا لألسف ال نسـتــــــطيع احتواء
ط مـعـ من الــسـلـوك في االبـتـكــار والـتـحــديث ألنـنـا اعــتـدنـا عـلـى 
طـبــيــــــعــة شــخــصـيــة وســلــوك مــقــ وعـشــائــريــة مــقــرفـة وانــغالق
مـجـتـمــــــعي سـاخـر مـن نـفـسه النه ابــعـد (بـضم االلـف )عن مـظـاهـر
اط الـغريـبة اال احلـياة والـتثـقيف بـأعلى مـستـوياتـها وحـتى قبـول اال
ـــظــهـــر (اخلـــنــافس) ــلـــبس وا بـــعــد ان نـــهـــضــمـــهــا لـــســـنــ فـي ا
هدي و(الشارلستون) في الستينـات واعتقد ان ما قام به عادل عبد ا
هـو قـوة ابـتكـار ونـظـرة. عمـيـقـة للـمـسـتقـبل ومـحـاولته
الـتـخــلص من شـرنـقـة احملـاصـصـة الـتي خـلـقـهـا
االسالم السـياسي وهـيمـنته عـلى مقـاليـد احلكم
في الـــعـــراق وهــو فـي الـــطــريـق الــصـــحـــيح مع

ناقضة له. احترامي لكل االراء ا

{ عـــمـــان  (أ ف ب) أعـــلـــنت وزارة
اخلارجية االردنـية امس األربعاء أن

 279عنصرا من "اخلوذ
ـدني فـي مـنـاطق الـدفــاع ا الـبــيض"
عارضة سيطرة الفصائل السورية ا
ـمـلـكة عـبـر اسـرائيل الـذين دخلـوا ا
ــاضي قـد نــهــايــة تــمـوز/يــولــيــو ا
غــادروهــا.وقـــال مــصــدر رســمي في
مواطـنا وزارة اخلارجـية إن " 27.9 
ـدني ســوريـا مـن مـوظــفي الــدفــاع ا

ملكة". غادروا ا
وأضاف أن "احلكـومة كـانت سمحت
ـرور عــبـر أراضــيـهــا بـشـكل لــهم بـا
مـــؤقت إلعـــادة تــوطـــيــنـــهم في دول
تحدة غربية بـناء على طـلب األ ا

ألسباب إنسانية بحتة".
وأكـد أن إدخـالـهم  "بـعـد أن قـدمت
ـانــيـا وكــنـدا تــعـهـدا بــريـطــانـيــا وا
خــطــيــا مـــلــزمــا قــانـــونــيــا بــإعــادة
توطينهم خالل فترة زمنية ال تتعدى
ثالثة أشـهر ودون الـتزامـات تترتب

ملكة". على ا
bOŽ«u  XÐ

ــواعــيـد واشــار الى "اتــمــام الــبت 
تـبقي مـنهم إلعـادة توطـينهم سفـر ا

." تباعا خالل االسبوع القادم
ـصـدر فـإن عـدد من دخل وبـحـسب ا
ــمـلــكــة "بـلغ 422 شــخـصــا لــكـنه ا
ارتــفـع نــتـــيــجــة والدة  أطــفـــال إلى

 "428شخصا.
وأعـلن األردن في  23تـمــوز/يـولــيـو
ـاضي إسـتـقـبـال  422من عـنـاصر ا
"اخلــوذ الـبــيض" فــروا من مــنـاطق
جنوب سوريا قـبل إستعادة اجليش
الـسوري الـسـيطـرة عـلـيهـا ودخـلوا
ـمــلـكـة عن طـريـق اسـرائـيل إلعـادة ا
ــانـيـا تــوطـيــنـهم فـي بـريــطـانــيـا وا
وكــنــدا.وتــعــرّف الــعـالـم عـلـى أفـراد

"اخلــوذ الـــبــيض" بــعــدمــا تــصــدّرت
صــــــــــورهـم وســـــــــــائـل االعـالم وهـم
يـبـحـثــون بـ األنـقـاض عن عـالـقـ
باني أو يحملون أطفاال حتت ركام ا

شافي. مخضب بالدماء الى ا
نـظمـة على أنـها "مـستـقلة" وتشـدد ا
وتـلــقت مـســاعـدات من دول غــربـيـة
لكن دمشق وموسكو تتـهمانها بانها
مع اجلهاديـ في سوريا و"أداة" في

أيدي احلكومات التي تدعمها.
وظهـرت مجـموعـة "اخلوذ الـبيـضاء"
عــام  2013عـــنـــدمـــا كـــان الـــصــراع
الــسـوري يــقـتــرب من عـامه الــثـالث.
ومنـذ تـأسيـسـها قـتل أكـثر من 200
مـتطـوع في صـفـوفهـا وأصـيب نـحو
 500غيرهم.وأعلن رئيس الوزراء

االسـتـرالي سـكـوت مـوريـسـون امس
الثالثاء أن بالده تدرس إمكانية نقل
سـفـارتـهـا في إسـرائـيل من تل أبـيب
إلـى الــقــدس كـــمــا فــعـــلت الــواليــات

اضي. تحدة في أيار/مايو ا ا
وقـــال مـــوريــــســـون خالل مــــؤتـــمـــر
صحافي إنه "مـنفتح" على مـقترحات
لالعـتـراف رسـميًـا بـالـقـدس عـاصـمةً

إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها.
وستشكل خطوة من هذا النوع خرقا
للـسيـاسـة التي اتـبعـتهـا احلكـومات
تعاقبة على مدى عقود. األسترالية ا
وقال موريسون "نحن ملتزمون بحل
" اســـــرائــــــيل ودولـــــة الـــــدولــــــتـــــ
فلسطينية. وأضاف "لكن بصراحة ال
تـــســـيــر األمـــور عـــلى مـــا يــرام ولم
يتحقق الكـثير من التقـدّم وعلينا أال
نـواصل فـعل الــشيء نـفـسه ونـتـوقع
نتائج مختلـفة".ووصف مقترحات لم
يحـدد مـصدرهـا لالعـتـراف بالـقدس
عـــاصــمــة الســـرائــيل ونـــقل ســفــارة
ــعـــقـــولــة" أســتـــرالـــيـــا إلــيـــهـــا ب"ا

ـــقــنــعــة" مـــؤكــدا أن احلــكــومــة و"ا
سـتنـظـر فيـهـا. وفي بـيان صـدر بـعد
إعالن رئيس الوزراء االسترالي قال
رئيس احلكومة االسرائيلي بنيام
نــتــانــيــاهــو أنه نــاقش إمــكــان نــقل
السـفـارة مع مـوريسـون. وكـتب على
تــويــتـــر "أبــلـــغــني بـــأنه يــفـــكّــر في
االعـتـراف رسـميًـا بـالـقـدس عـاصـمةً
إلسرائيل ونـقل السـفارة األستـرالية
ـ جــدا له عـلى إلى الــقـدس. أنــا 

ذلك".
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وجاء إعالن مـوريسون الـذي لم يكن
مـــتـــوقـــعــا قـــبـل أيـــام قــلـــيـــلـــة من
انتخابـات تشريعـية فرعيـة ستجري
في دائـرة انـتـخـابيـة يـهـيـمن عـلـيـها

اليهود في سيدني. 
وتـــشـــيــر اســـتـــطالعـــات الــرأي إلى
تــراجع مـــرشح احلــزب الــلــيــبــرالي
الـذي ينـتـمي إلـيه مـوريسـون سـفـير

استراليا السابق في اسرائيل.
ـة انتـخـابـية لـلـحزب وسـتؤدي هـز
ـقعـد الذي اللـيبـرالي إلى خـسارته ا

ان. يؤمن له األغلبية في البر
تـحدثـة باسم واتهـمت بيـني وونغ ا
ـعـارض مـوريـسون حـزب الـعـمـال ا
بـالـقيـام بـهـذا اإلعالن بـشـأن الـقدس
. من أجل استمالة مزيد من الناخب
وقالت إن "سـكـوت موريـسـون يائس
حــالـيــا من الـبــقـاء فـي مـنــصـبه إلى
درجـة أنه مــسـتـعــد لـيـقـول أي شيء
إذا كان يعتـقد أنه سيـجلب له مزيدا
من األصــوات  حـــتى عــلى حــســاب

صلحة القومية ألستراليا". ا
وأصبح موريـسون رئيـسا للـحكومة
ــاضي بــعــد أن في آب/أغــســـطس ا
أزاح احملـافــظـون مــالـكـولم تــرنـبـول
ـسؤول األكـثـر اعـتـداال في احلزب ا

ــنـــصـب.وعـــنــدمـــا أعـــلن مـن هـــذا ا
الرئيس األمـيركي دونـالد ترامب عن
ـتــحـدة إلى نــقل سـفــارة الـواليــات ا
الــقـدس نــأت حـكــومــة تـرنــبـول عن
الــقــرار األمـــيــركي واعــتــبــرت أنه ال
يـــســـاهم في عـــمـــلــيـــة الـــسالم بــ

. اسرائيل والفلسطيني
ونــفى مـوريــسـون تــصـريــحـات بـأن
قـراره جــاء نـتـيــجـة ضــغط مـارسـته
ـــتــــحـــدة أو أن يـــكـــون الـــواليـــات ا
مــرتــبــطــا بــاالنــتــخــابـات فـي دائـرة

وونتوورث التي ستجرى السبت.
وقـال "اتـخـذت هـذا الـقـرار بـدون أي
ــــتــــحــــدة". تــــدخل من الــــواليــــات ا
ــسـألـة "لم تـطـرح وأضـاف أن هـذه ا
في مـناقـشـات أجـريتـهـا مع الـرئيس

. " األميركي سؤول أو ا
وكـان الـرئـيس األمـيركـي اعتـرف في

السـادس من كـانـون األول/ديسـمـبر
بالقدس عاصمـة إلسرائيل متجاهالً
حتـــذيـــرات مـــخــتـــلف األطـــراف في
خـطـوة شــكـلت قـطـيــعـة مع سـيـاسـة
أسـالفه.وأثـــار هـــذا الــــقـــرار غـــضب
الـفـلـسـطـيـنـيـ واسـتـنـكـار اجملتـمع

الدولي.
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ومذاك يرفض الـفلسـطينـيون إجراء
اتــــصـــاالت مـع اإلدارة األمـــيــــركـــيـــة
وقـيـامـهـا بـدور الـوسـيط في عـمـلـيـة
الـسالم.وقـال محـمـد خـيرت الـسـفـير
صري لدى استـراليا إن سفراء 13 ا
دولـة عـربـيـة اجـتـمـعـوا في كـانـبـيـرا
يـوم امس الــثالثـاء بـدافـع الـقـلق من
أن تـــضــر اخلــطــوة الـــتي تــدرســهــا
استراليا باالعتراف بالقدس عاصمة

إلسرائيل بفرص السالم.

وكــــان رئـــيس الــــوزراء االســـتـــرالي
ســـكـــوت مـــوريــســـون قـــال في وقت
سابق يوم الثالثـاء إنه "منفتح" على
االعتراف بالقـدس عاصمة إلسرائيل
ــا نــقل ســفــارة اســتــرالـيــا إلى ور
هــنــاك.وقـال خــيــرت لــرويـتــرز عــبـر
الهاتف إن ذلك دفع  13سفيرا عربيا
لـــلــدعــوة الجــتــمــاع في الــعــاصــمــة

االسترالية. 
وقــال "اتـفــقـنــا عــلى إرسـال خــطـاب
لـوزيـرة اخلـارجيـة نـبـدي فـيه قـلـقـنا
ومــــــخـــــــاوفــــــنــــــا إزاء مـــــــثل هــــــذا
ثل هذا التصريح".وتـابع "أي قرار 
قـد يضـر بـعمـلـيـة السالم... سـيـكون
لـذلك عـواقب سـلـبـيـة علـى العـالقات
لــيس فــقـط بــ اســتــرالــيــا والـدول
ـا الــكـثــيـر من (الـدول الــعـربـيــة وإ

اإلسالمية) أيضا".

بـ صـولـون وعـادل بـ أثـيـنـا وبـغـداد بـ األحـرار والـعـبـيـد وهي
ساواة.  عينها ب احلرية وا

ـسـاواة. بال حـريـة أو بال احلـريـة شـرط اإلنــسـان اإلنـسـان يـصـنع ا
تحذلق ـنافق وا سوخ ا مساواة أو بدونهما معـاً ليسَ ثمَّة غير ا
ـرتزقـ بالـكـذب واالحتـيال ومـا يـخدعـون إال أنفـسـهم. في مجـتمع ا

عادلٍ ومتساوٍ ليس ثمَّة متحذلقون وال منافقون! 
يالد ة في الـقرن الـسابع عـشر قـبل ا حدَث هـذا في الـيونـان القـد
تـمتع ي النصيـر على األغنـياء ا ـعدم عـد (ازداد حقد الـفقراء ا
بـاالمـتـيازات وحـمـايـة القـانـون حـتى أوشكَ أنْ يـقذف أثـيـنـا في أتون
احلرب األهلـــــــــية وفي احلرب يُـقتــــــل الغــــني والفـقير الصغير

والكبير. 
ـدن احلضـارية في الـتاريخ الـقد بسـبب جتمع وقد انـتهت جـميع ا
الثـروة في فئة مـحددة والفـقراء يرون حـياتهم تـزداد سوءاً عامـاً بعد
آخـر. يـأس شـعب أثـيـنـا وصاروا يـتـحـدثـون عن ثـورةٍ دمـويـة احلكم
واجليش في أيدي الـسادة األثريـاء واحملاكم فاسـدة مرتشـية تقضي
في كل نــزاع ضـد مـصــلـحــة الـفـقــراء وامـتــنع الـفــقـراء عن تــسـديـد
ديونهم وغضب األغنياء من حتدي الفقراء وتهديداتهم باالعتداء على

دخرة وأمالكهم واستعدوا للحرب.  أموالهم ا
أساة في تـاريخ احلضارات واألعجب وقد يبـدو عجيـباً تكرار هـذه ا
أنْ يـقـوم رجل واحـد بـإقـنـاع الفـقـراء واألغـنـيـاء معـاً بـتـسـويـة األمور
باحلـوار. هـذه هي ثـورة صـولـون الـسـلـمـيـة مـعـجـزة تـاريـخـيـة تبـعث
الشـجاعة واألمل في الـنفوس! أسـماها ديـورانت بالثـورة الصولـونية.
يالد. قام انتـخبَ الشـعب صولـون رئيسـاً للـقضـاة سنة  594 قبل ا
ـدين الـذي ال يـسـتـطـيع بـإلـغـاء الـقـوانـ كـافـة وخـاصـةً الــقـائل إن ا

تسديد دينه يصبح عبداً رقيقاً للدائن. 
وقال بـأنَّ جلميع الـناس الـفقراء واألغـنياء احلق بـأنْ يُنـتَخبـوا أعضاءً

في اجلمعية الشعبية ليكون لهم رأي في صناعة القرار. 
بـيـسـستـراتس طـاغـية أثـيـنـا خـرق دستـور صـولـون في أول األمر ثم
ـتطرف بإعادة تقسيم األراضي عاد مُكرهاً. رفضَ صولون مطالب ا
لـكيات لـكنه أصـدرَ قانون رفـع األعباء بـإلغاء جـميع الـديون سواء وا
كـانت لـلــدولـة أو لألثــريـاء وهـكــذا حـرَّر أراضي الــفـقـراء مـن جـمـيع
الرهون وأطـلق سراح جمـيع مَن استرقـوا أو التصـقوا باألرض وكل
مَن بـــيــعــوا رقــيـــقــاً في خــارج الــبـالد وطــلب إلــيـــهم أن يــعــودوا إلى

ستقبل.  مواطنهم وحرَّم مثل هذا االسترقاق في ا
وظنَّ األغنيـاء أنَّ صولون وأصـدقاءه اشتـروا أراضٍ مرهونـة ثم تب
بـعـدئـذ أنه وهو الـدائن الـكـبيـر قـد خـسر بـقـانـونه الشيء الـكـثـير. ولم
يرضَ األغنيـاء وال الفقراء عـنه لكنهم بـعد عشرة سـنوات اعترفوا أنَّ

صولون أنقذهم من حربٍ أهلية). 
وِل ديــورَانت قـــصــة احلــضــارة تــرجــمــة: د. زكـي جنــيب مــحــمُــود
وآخرون دار اجلـيل بـيروت  1988ج -6 ص .212 -208 الـباب

اخلامس: أثينا. الفصل الرابع أتيكا. 
مَنْ ينقـذ بغداد من احلـرب األهلية? كـما أنقـذَ النبي يـثرب منهـا. كلمة
ها النـاس) مشورةً من رجالٍ النبي الـعظيـمة يوم بدر (أشـيروا عليَّ أيـُّ
ا أشارَ احلُبَاب بن أحرار بال حتذلق وال نِفاق ولوال رسوخ احلرية 

نذر يوم بدر وال سلمان الفارسي يوم اخلندق.  ا
والـعـبـدُ يُـقـرعُ بـالـعـصـا واحلــرُّ تـكـفـيه اإلشـارة! ورحـــــــــمَ الـله أبـا
ام: رأيـتُ احلـرَّ يـجــتــــــــنـبُ اخملـــــــازي  ويَـحْــمِـيهِ عـنِ الـغـــــَـدْرِ تـمـَّ
َـرْءُ مـا اســتـــــــحـيَى بِـخَــيـرٍ ويـبـقى الــعـودُ مـا بـقيَ الـوَفـاءُ. يَـعِــيش ا

اللحاءُ. 
فال واللهِ مـا في العـيشِ خيـر وال الدُّنيـا إذا ذَهبَ احلَيـاءُ. لئـيمُ الفعلِ

من قومٍ كرامٍ لهُ مِنْ بينهمْ أبداً عُوَاءُ. 
ـسـاواة لـيـست نِــظـامـاً طـبـيـعـيـاً بل إذا كـانت احلـريـة طـبـيــعـة فـإنَّ ا

صِناعة إنسانية محضة. 
فـإذا أطلـقـنا احلـريـة حبالً عـلى الـغارب لن يـصعـد إلى الـكراسي إال
ـنـافـقـ ذوي احلـيـلـة والـدهـاء مـتـرفـــــــــوهـا لـيـفـسـقـوا فــيـهـا من ا
الــفـاسـدين بـشــــــــــــتَّى الـطـرق والـوســائل: تـزويـر شـراء أصـوات
شِعارات طـائفيـة قتل على الـهوية اغـتياالت تـهريب خيـانات عُظمى
ــنــاطق احلــدوديــة وخــيـرات الــبالد إلى دول بــبــيع ا
اجلـوار والـشـركــات األجـنـبــيـة. فـتـنــشـأ الـفـوارق
الكبرى وتـزداد ب أبناء الـشعب الكثـرة الطاغية
ـسؤولـ وأقـربائـهم من القِـلَّة الـغاضـبة وأبـناء ا

احملصورة في اخلضراء. 
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{ غـزة (االراضي الـفـلسـطـيـنـية) ,أ
ف ب) يـشــهـد قــطــاع غـزّة مــنـذ 30
آذار/مارس احتجاجات ومواجهات
بــ الـــفــلـــســطـــيــنـــيــ والـــقــوات
اإلسـرائيـليـة قـرب السـياج الـفاصل
بـــ الــقـــطــاع احملـــاصــر والـــدولــة

العبرية.
واجـهات عن مـقتل وأسفـرت هـذه ا
 207فلسطيني على األقل بنيران
الـقـوات اإلسـرائيـلـيـة في حـ قتل

جندي إسرائيلي واحد.
في  30 آذار/مارس جتمّع عشرات
آالف الـفلـسـطيـنيـ بـينـهم العـديد
من الـنسـاء واألطـفال عـنـد السـياج
احلـــــدودي الــــــفـــــاصـل بـــــ غـــــزة
وإســرائــيل في حتــرّك احــتــجــاجي
أطــلق عـلـيه اسم "مــسـيـرة الـعـودة"
ونــظّــمــتـه رســمــيــاً مـــنــظّــمــات من
ــدنـي بــدعم مـن حــركــة اجملــتـــمع ا

حماس التي تدير القطاع.

ـسـيـرة لـلــمـطـالـبـة وأطـلـقت هــذه ا
بـ"حـق الــــعــــودة" لــــعــــشـــرات آالف
الـفـلـســطـيـنـيــ الـذين هـجّـروا من
ديارهم لدى قيام دولة إسرائيل في
 1948وكذلك أيضا للمطالبة برفع
احلـــصـــار الـــذي تـــفـــرضه الـــدولــة
الـعبـرية عـلى القـطاع مـنذ أكـثر من

عشر سنوات.
ــسـيـرة مــواجـهـات بـ وشـهـدت ا
مــجــمــوعــات من الــفــلـســطــيــنــيـ

والـقـوات اإلسرائـيـلـية بـعـدمـا ألقى
الـفـلـسـطـيــنـيـون احلـجـارة وقـنـابل
ــــولــــوتــــوف بــــاجتــــاه اجلــــنـــود ا
اإلســرائـيـلـيــ الـذين ردّوا بـإطالق
الرصـاص احليّ ما أسـفر عن مـقتل

.  19فلسطينياً
وفـي الــــــيـــــــوم الـــــــتــــــالـي في 31
آذار/مــارس هـــنّــأ رئـــيس الــوزراء
اإلســرائـيــلي بـنــيـامــ نـتــانـيــاهـو
اجلـــيـش عـــلـى "حـــمــــايـــتـه حـــدود
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ؤهـل وذوي اخلـبرة لـتقد يـسر (وزارة الـنفط/ شـركة تـعبـئة الـغاز شركـة عامـة) بدعـوة ا
العطاءات لـ (جتهيز ابرة صمام اسطوانة الغاز بكمية/  ١٥مليون ابرة)

مع مالحظة ما يأتي:
ـؤهلـ والراغـب في احلـصول على مـعلـومات اضـافيـة االتصال ١- على مـقدمي العـطاء ا

pd.taji@qfc.oil.qov.iq (شركة تعبئة الغاز شركة عامة) على عنوان
تضمـنة في القسم الثالث من الوثيقة طلوبة: (قانونيـة فنية مالية) ا ٢- متطلبات التـأهيل ا

قدمي العطاءات الفقرة ٣٨-٢).  القياسية (التعليمات 
ـهـتـمـ شـراء وثـائق الـعـطـاء بـعـد تـقـد طـلب حتـريـري الى ٣- بـامـكـان مـقـدمي الـعـطــاء ا
ـقـدمـي الـعـطـاء وبـعــد دفع قـيـمـة الــبـيع لـلـوثــائق الـبـالـغـة الـعـنـوان احملــدد في الـتـعـلــيـمـات 

(٥٠٠٫٠٠٠ فقط خمسمائة الف دينار)غير قابله للرد
٤ - يـتم تـســلـيم الـعــطـاءات الى الـعـنــوان االتي (بـغـداد/ الـتــاجي/ مـقـابل مــديـريـة شـرطـة
تأخرة سوف التاجي) الى غـاية (٢٠١٨/١١/٧) وحل انتهاء الـدوام الرسمي العـطاءات ا
ثـليهم الراغب باحلضور في تـرفض وسيتم فتح العطاءات بحـضور مقدمي العطاءات او 
ـواد) في الـزمان والـتاريخ (٢٠١٨/١١/٨) وال الـعنـوان االتي (مـقر الـشـركة/ هـيـئة ادارة ا

يسمح بتقد العطاءات الكترونيا.
ناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي ٥- اذا صادف يوم غلق ا

يلي يوم العطلة.
بلغ (١٣٫٥٠٠٫٠٠٠) ثالثة عشـر مليون وخمـسمائة الف دينـــار ٦- تقـد تأمينات اولـية 
ـثل نـسـبـة ١ %عـلـمـا ان الـكـلـفــة الـتـخـــــمـيـنـيـة ذات مـنـــــشـــــأ الــــصـيـني تـبــــلغ الـذي 

(١٫٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  فقط مليار وثالثمائة وخمسون مليون دينار.
ناقـصة في اي مرحـلة من مراحـلها وقبل االحـالة وعدم اجراء ٧- لـلدائرة احلق في الـغاء ا
طالبة باي ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للـمشترك في ا فاضلة وحسب مـقتضيات ا ا

تعويض جراء ذلك.
ناقصة. ٨- مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوم من تاريخ غلق ا

٩- على ان يتم الـتزام مـقدم الـعطاء بـتلـبية مـتطـلبـات الوثائق الـقيـاسيـة بكافـة اقسـامها من
ضـمـنهـا القـسم الـرابع واخلاص بـاسـتمـارات العـطـاء من قبل مـقـدم العـطاء وبـخالفه سـيتم

استبعاد العطاء.
ناقصة اجور النشر واالعالن. ١٠- ويتحمل من ترسو عليه ا
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