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{ رام الــله- أ ف ب: رأت احلــكــومــة
الـفـلـسطـيـنـيـة أن تـصـريـحـات سـفـير
ـتحـدة في اسرائيل ديـفيد الواليات ا
فريدمان الـذي أكد "حق" اسرائيل في
ضم أجـــزاء من الـــضـــفـــة الــغـــربـــيــة
احملـتـلـة تـعكـس حـجم هـيـمنـة "غالة
" على الـسيـاسة اخلـارجية تـطرفـ ا
ـــتــحـــدث بــاسم األمــيـــركــيـــة.وقــال ا
احلكـومة إبـراهيم مـلحم في تـصريح
صحافي مساء السبت إن تصريحات
ديـــفـــيـــد فـــريــدمـــان "تـــعـــكس حـــجم
الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن
سـيــاسـتــهـا اخلــارجـيـة بــأيـدي غالة
تطـرف أمثـال كوشنر وجـرينبالت ا

وفريدمان".
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ووصف مـلحـم فريـدمـان بـأنه "سـفـير
االستـيـطان" مـعـتبـرا أن تصـريـحاته

"خارجة عن الشرعية الدولية".
وكـان فريـدمـان صـرح في مـقـابـلة مع
ـز" السبت إنّ صحيـفة "نيـويورك تا
الدولـة العبـرية تـملك "احلق" في ضم
"جـزء" من أراضـي الـضــفـة الــغـربــيـة
احملـــتـــلـــة. واضــــاف في ظل ظـــروف
ــنـة أعــتـقــد أن إسـرائــيل تــمـلك مـعــيّ
احلق في احملـــافــظــة عـــلى جــزء من
لــكن عــلى األغــلب لــيس كل الــضــفـة
الغـربيـة". وقال مـلحم إن تـصريـحات
الــســـفــيـــر األمــيـــركي "تــتـــمــاهى مع
الـســيـاســات اإلسـرائــيـلــيـة وتــعـكس
حـجم االرتـهـان االمـيـركي لـلـغـطـرسـة

وشهوة التوسع اإلسرائيلية".
وكــان رئـــيس الـــوزراء اإلســرائـــيــلي
بنيام نتانـياهو تعهد في احلمالت
الـتي سبـقت االنـتـخـابـات الـعـامة في
ــسـتــوطــنـات نــيـســان/ابــريل ضم ا
الـيــهـوديــة في الـضــفـة الــغـربــيـة في
حتـرّك دعـمه مـنـذ مـدة طـويـلة جـمـيع
النواب تقريبًـا في حتالفه الذي يضم

ينية ودينية. أحزابًا 

من جـهــتـهــا دانت وزارة اخلــارجـيـة
ــغـتــربــ الــفـلــســطــيـنــيــة األحـد وا
تـصـريــحـات فـريـدمــان الـذي وصـفـته
سـتـوطن" مـعتـبـرة أنهـا "امـتداد ب"ا
ـنـحازة لسـيـاسـة اإلدارة األمـيركـيـة ا
بــشــكل كــامـل لالحــتالل وســيــاســاته
االستـعمـاريـة التـوسعـيـة". وقال إنـها
تــدرس تــقــد شـــكــوى ضــد ســفــيــر
ــتـحــدة "خلــطــورته عــلى الــواليــات ا

نطقة". السلم واألمن في ا
أما صـائب عريـقات أمـ سر الـلجـنة
نظمة التحرير فقد وصف التنفيذية 
في تغـريدة على تـويتـر فريـدمان بأنه

تطرف". ستوطن ا "سفير ا
من جـهــة اخـرى اكـد وزيــرا خـارجـيـة
ــانـــيـــا األحــد ان بالدهـــمــا األردن وا
مـتـفــقـتـان عـلى إن حـل الـدولـتـ هـو
"الــســبــيل الــوحــيــد" إلنــهــاء الــنــزاع
الـفـلـسـطـيــني اإلسـرائـيـلي وذلك قـبل
ـرتقبة اإلعالن عن اخلطة األميـركية ا

للسالم في الشرق األوسط.
ن وقـــال وزيــــر خـــارجــــيـــة األردن أ
الصفـدي في مؤتمـر صحافي مـشترك
ـاني هـايــكـو مـاس في مع نـظـيــره األ
وزارة اخلـــــارجـــــيـــــة فـي عـــــمــــان إن
"القضية الفلسطينية كانت في مقدمة

مباحثاتنا".
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انيا متفقان أن حل وأضاف "نحن وا
الدولـت هـو السـبـيل الوحـيد إلنـهاء
اني ـوقف اال الصـراع. نثـمن عالـيا ا
الــثــابت واجلــهــود الــتي تــقــوم بــهــا

انيا من اجل حتقيق هذا احلل". ا
ملكة "تريد سالما وأكد الصفدي أن ا
شــامـال ودائــمـــا ومن اجل ان يـــكــون
السالم شامال ودائما". وأضاف "ال بد
ان يـنـتــهي االحـتالل وال بــد ان تـقـوم
ـسـتـقـلة عـلى الـدولـة الـفلـسـطـيـنـيـة ا
حــدود الــرابع مـن حــزيــران/يــونــيــو
لــلــعـام  1967وعــاصــمــتــهــا الــقــدس

الشـرقـيـة". وتـابع الصـفـدي "الـصراع
سيـاسي واحلل سـياسي وبـالـتالي ال
حل خـارج إطــار حل سـيـاسـي يـنـهي
االحـــتـالل ويـــحــــقق حل الــــدولـــتـــ
ـستقلة لتعيش الدولـة الفلسـطينية ا
عـلى الــتـراب الـوطـنـي الـفـلـســطـيـني
بـــأمن وسـالم الى جـــانـب إســـرائـــيل

وفق قرارات الشرعية الدولية".
من جهـته قال ماس "مـا زلنـا متـفق
عـلى إن الــتـوصـل الى حل الـدولــتـ

ــــانـــيـــا ي" مــــشـــيــــرا الى إن "ا األ
سـتـقـوم بـزيـادة الـدعم لالونـروا".أمـا
ماس فـقـد أكد ان "عـمل االونـروا مهم
جـــــدا (...) وســــــنـــــواصـل دعم هـــــذه
الــوكـــالــة".وتـــأســسـت األونــروا عــام
 1949لـــتـــقــد خـــدمـــات الـــتـــعــلـــيم
والصـحة لـنـحو خـمسـة مالي الجئ
فلسطيـني في األردن ولبنان وسوريا
ـا وقـطـاع غــزة والـضـفــة الـغـربــيـة 

فيها القدس الشرقية احملتلة.

لــــــتـــــشـــــغــــــيل وغـــــوث الـالجـــــئـــــ
الـفلـسـطـيـيـنـيـ (أونروا) الـتي دعت
تـحـدة في  22أيـار/مـايو الـواليـات ا
إلى حـلـهــا بـعـد أوقـفت مـســاهـمـتـهـا
البـالغـة نحو  300ملـيون دوالر فـيها
ـــــاضـي.وقــــال في آب/أغـــــســـــطس ا
ـانـيـا شـركاء الـصـفـدي إن "األردن وا
فـي دعم االونــــــروا الــــــتي يــــــجب ان
تــســـتــمـــر في الـــقــيـــام بــدورهــا ازاء
الالجئ الفـلسطيـني وفق تكـليفها
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ـفـاوضــات هـو احلل الـوحـيـد" عـبـر ا
لهـذا الـنـزاع. واضـاف "نـحن نـعلم إن
االردن يشعر بإنه مـتأثر بشكل خاص
بـــأي خـــطـــة سـالم لـــلـــشـــرق االوسط
بــســبب دوره اخلــاص فــيــمـا يــخص
ــقـدســة في الـقـدس ـواقع ا حـمــايـة ا
وفـيـمـا يـخص اسـتـقـبـال االردن لـهـذا
الــــــعــــــدد الــــــهــــــائـل من لـالجــــــئـــــ
".وأكد وزيرا اخلـارجية الفلـسطيـنيـ
ــتــحــدة عــلى أهــمـــيــة وكــالــة األ ا
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قـترح صـباحي مـفاجــــــئ سـببه امـتعـاضه من شدة بـادرني مرة زمـيل لي 
ـروري وصعـوبـة الوصـول الى الـعمل فـي الوقت احملـدد يـحث فيه االزدحـام ا
الـدولة على اصدار تـعميـــــــــماً يشـجع استخدام الـدراجة بانـواعها اخملـتلفة

دون تبـــــــعات مرورية مفروضة عليها كشأن السيارات .
تـبسمت قائال صـدقت نهاية الـســـــــــبعيـنات أمضيت سـفــــــــرة رسمية الى
الـص وجدت حــــــلمك هناك محققا في العاصمة بك لهذا الكم من البشر
في حـله وترحـــــــــاله في غـاية الـنـشوة واالنـســــــــانـية واالسـتـعداد الـذهني

والبدني للعمل سواء اكان خدميا ام انتاجيا ..
ـلـيار نـسـمـة آنـذاك قد هـنـا قاطـعـني .... في هـذا الـكم الـسكـاني الـذي فـاق ا
) النـتـخـذه شـيـئاً اسـتـقر االمـر بـهم لـهـذه اخلـطوة فـلـمـاذا نـحن (قـاب قـوس
طـبيـعـيـاً في حـيـاتـنـا الـيـومـية في مـدنـنـا اني اتـصـور ان الـعـامل الـتـشـجـيعي
والـتوعـيـة التـعـبويـة ومـنح هـذه (الطـروادة) هـدية من لـدن الـدولـة لكل مـنـتسب
حـكـومي كي تـركن كـافـة وسائـط النـقل اخلـصـوصي والـعـامـة جـانـبـا ويـتسع
الـشارع وتـخف الـساحـات ومـفتـرقـات الطـرق واجلـسور والـتـقاطـعـات وتخف
ــروريـة ومـشــاكـلـهـا وايــجـاد نـظـام مــروري الئق بـكـرامـة حـدة االزدحـامـات ا
ــواطن وصـيـانــة وامـنـيـة الــطـرق الـســالـكـة ونــظـافـة الــبـيـئـة ـرور وا شــرطي ا

هنية وصيانتها صحيا ووقائيا من التلوث والعوادم ... والسالمة ا
سـلم لسانك واجزم بالقول ان خير الناس من نفع الناس بالقول والفعل وهذا
مـقترح دليل خير على ضـرورة االرتقاء بالقول والفعـل وهذا مقترح دليل خير
ـشرف والبد لي ان اسـتذكر بـهذا الصدد عـلى ضرورة االرتقـاء احلضاري ا
دراجـات الفيلبس والرويال ايام زمان وهي حتـمل معلمي وطلبة ابناء االرياف
ــديـنــة حـيث تــركن في بــاحـات مــخـصــصـة لــهـا في كل الى مـدارســهم في ا

مدرسة .. 
ـدارس مـفـارقـة مـضـحـكـة حـيـنـمـا جنـد الـيـوم ان بـعض ا
والـدوائــر تـمــنع دخــول الـدراجــة بـحــجـة عــدم وجـود

اماكن اليوائها . 
ويـبقى احلصان احلديد الذي اطلـــــــــقت عليه هذه
الـتسمـــــــية من ابنـائنــــــا واجدادنا حـينما ادخلته
قـوات االحـتالل الـبـريــطـاني لـلـعـراق واسـطـة مـهـمـة

دني والعسكري عام 1918. للنقل البريدي ا
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) دعــوته الــقـضــائــيـة ــواطن (كــر زرار حـســ قـدم ا
لتبديل (لـقبه) وجعله (الـعكيلي) بـدال من (جناني) فمن
ديـرية خالل خمسة عشر لديه اعـتراض مراجعة هذه ا
يـومــا من تـاريـخ الـنـشــر وبـعــكـسه ســوف تـنــظـر هـذه
ـادة (٢٢) من ـديــريـة بــطـلــبه اسـتــنـادا الى احــكـام ا ا
ـعدل قـانـون الـبـطـاقـة الـوطـنـية رقم (٣)  لـسـنـة ٢٠١٦ا
على ان يكون النشـر بأسم مدير عام اجلنسية احملترم.

مع التقدير.
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العدد/ ١٨ / ٣١٩٦
التاريخ/ ٢ / ٦ / ٢٠١٩

سـجـلة في الـلـجـنة الـوطـنيـة لـلتـسـجيل اشارة الى االعالن اخلـاص بـشركـتـنـا (التـصـنيع لـلـغيـر لـلـمبـيـدات ا
ـنـشور بـالـعـدد (٦٣٥٧) اخلـميس ١٨ من ـبيـدات لـصـالح شـركتـنـا/ مـصـنع الطـارق لـلـمـبيـدات) وا واعـتـمـاد ا
رمضان ١٤٤٠هـ - ٢٣ من ايار (مايو) ٢٠١٩م لـوحظ ان هناك خطأ في كتـابة البريد االلكتـروني لشركتنا حيث

كتب   furattcol@gmail.com والصحيح هو  furattco 1@gmail.com لذا اقتضى التنويه.
مع التقدير
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رغم أن الـســــــياسـة الـيوم أصـبـحت الـشغــــــــل الـشـاغل لـلكـثـيـــــــرين في
وطـننـا وأنهـا هي الـتي تفـرض واقـــــــع األمـر علـينـا وأنهـا جـزء ال يتـجزأ من
ا النني ـوقف السلـبي ..ر مـنظــــــــومـة احلياة اال انـني اقف من السـياسة ا
ـكـر والتـزلف والـنفـاق وأنـهم يـسعـون الى حتـقيق أجـد في رجال الـسـيـاسة ا
ـا ألن اآليـة ـصـلــحـة الـعــامـة ...ور مـكـاسب شــخـصـيـة لــهم عـلى حــسـاب ا
ـا لـديـهم فرحـون ) حتـذرني وتـبـعـدني عن الـولوج الى الـقـرآنيـة ( كل حـزب 
عـالم السياسة ومع ذلك فأنـا اراقب عن كثب ما يجري عـلى الساحة واتفاعل
عطيات الناجمة عنها وهي معطيات ال تبشر بخير بل هي معطيات سيئة مع ا
وقـبيحـة .رجال الـسيـاسة في وطنـنا ال يـشبـهون رجال الـسيـاسة في االوطان
تـقدمـة .. فــــــفي تـــــــلك االوطــــــان يرون ان االخـرى واعني بـها االوطـان ا
الكرسي ليــــــس هدفا لرؤيتــــــــهم يريدون منه الربح بل هم يسعون لتحقيق
مـنجـــــــزات لشـعوبـهم ..لـقد احـتـوتهم الـوطنـيـة مع فكـر مسـتــــــــنيـر وثقـافة
عـاليـة  أما في وطـننا وفي بـعض االوطان االخـرى فالـكرسي هـو الغـاية وهو
احملـرك ألطـمـاعـهم  يـرون فـيه الـكــسب والـربح والـغـنـيـمـة  أمـا وطـنـهم وأمـا
رعـيتهم فال شأن لهم بهم .وأنا اراقب عن كثب كنت اتمنى من هؤالء الساسة
أن يـقيموا صروح العمران والثقافة واالقـتصاد وأن يحتويهم وعي ضد الفقر
رض بعد مـعاناة طويـلة من حـــــــروب وخراب وارهـاب وطائفية  واجلـهل وا
وأن يـسـتـثـمـروا ثـروات هـذا الـوطن الـهـائـلـة الجنـازات عـظـيـمـة  ولـكن هـؤالء
الساسة  – وا أسفاه ويا مصيبتاه  –انقلبوا الى اكبر لصوص لسرقة اموال

الوطن وأنهم في كل احاديثهم يعزفون على الوتر الطائفي .
فـكـيف يـا تـرى استـطـيع ان اهـضم مـا اتـلـمـسه من فـساد
وفـوضى وتخلف وقعنا فيه على ايدي رجال السياسة
ـــكن أن ارضى لـــوطـــنـي ان يـــكـــون آخــر  وكـــيف 
الـركب بكل مـا يـقتـرفه رجال الـسيـاسة من مـساو
ومــنـكــرات بــعــد ان كــان هــذا الــوطن هــو الــســبـاق

للحضارة على ا االرض كافة .

بغداد


