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بغداد

الصرامة التي يسمح بها القانون".
فـيما  قُـتل فـلسطـيني وأصـيب آخر
بــنــيــران اجلــنــود اإلســرائــيــلــيــ
االثــنـ عــنـد حــاجــز عـســكـري في
شـمــال الـضـفـة الــغـربـيــة احملـتـلـة
بـحسب مـا أفاد مـسؤولـون طبـيون
فلسطينيون دون الكشف عن مزيد

من التفاصيل.
وكــان اجلـيش اإلسـرائــيـلي قـد قـال
إن قــــواتـه أطــــلــــقـت الــــنــــار عــــلى
"مهاجـم ألقـيا عبوة نـاسفة" على
مـنطـقة احلـاجـز العـسكـري بالـقرب
مـن جـنـ إال أنـه لم يـؤكــد إصـابـة
أي مــنـهـمــا. وقـال إنه لم يـصب أي

من اجلنود.
من جـهـتـها أعـلـنت وزارة الـصـحة
الفلسطينية في بيان أن القتيل هو
عـــبـــد الـــلـه طـــوالـــبــة ( 19عـــامـــا)
مــوضـحــة أنه "اصـيب بــالـرصـاص
. احلي" وتوفي في مستشفى جن
وكــان مــســؤولــون في مــســتــشــفى
جن أعـلنوا أن الـفلسـطيني يدعى
عبـد الله أبو طـالب ويبلغ  20عاما
وقد قتل في حـادثة حاجـز "اجللمه"

. في جن
ـصــدران إصـابــة رجل آخـر وأكــد ا

بجروح متوسّطة.
كـمـا أعـلـنت لـيتـوانـيـا أنـهـا رفضت
طلبا من رئيس الوزراء االسرائيلي
بــنــيـامــ نـتــانـيــاهــو بـنــقل رفـات
حـــاخــام يـــهــودي بــارز مـن الــقــرن
الــثــامن عــشـر مـن فـيــلــنــيـوس الى

اسرائيل إلعادة دفنها.
وأفـــاد ارنـــولـــداس بــــيـــكـــزرنـــيس
مــــســــتـــــشــــار األمن الــــقـــــومي في
فـيـلـنـيـوس وكـالـة فـرانس بـرس أنّ
نـتـانـيـاهو طـرح مـسـألـة نـقـل رفات
احلـــاخـــام فـــيــــلـــنـــا غـــاوون خالل
مـبــاحـثـات مع نــظـيـره الـلــيـتـواني
سـاليـوس سكفـيرنـليس فـي القدس
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الثالثاء الفائت.
وقال بيكزرنيس "تلقـينا طلبا لنظر
في امكانية نـقل رفات فيلنا غاوون
الى اسـرائيل" لـكـنه أكّد أنّ الـطلب

 رفضه.
وأكـــد أنّ "فــيـــلـــنــا غـــاوون جــزء ال
يــتـــجــزأ من اجملـــتـــمع الــيـــهــودي

الليتواني وتاريخ ليتوانيا".
وقـالت زعـيـمـة الـطـائـفـة الـيـهـودية
فـايـنـا كـوكلـيـنـسـكي الـتي شاركت
أيـــضــا فـي مــبـــاحـــثـــات الـــقــدس
لـــــفــــرانـس بـــــرس إن نــــقـل رفــــات

احلاخام أمرا "غير وارد".
واضــافت كــوكــلــيــانــســكي إن إرث
احلاخام والباحث إيليا بن شلومو
عـروف باسم فيـلنا غاوون ان ا ز
شكّل جزءًا مهمًا من تاريخ الطائفة
الـيــهـوديـة الـتي كـانت مـزدهـرة في

ليتوانيا.
وكـان نـتـانـيـاهـو اثـار الـفـكـرة ح
قــــام بــــزيــــارة فــــيـــــلــــنــــيــــوس في
آب/أغـسطس الـفـائت على مـا أفاد
مـصـدر حـكومي واخـر في الـطـائـفة

فرانس برس.

فـــيــلـــنــيـــوس. و نــقـل رفــاته إلى
مــقــبــرة جــــــــــــديــدة في ضــواحي
الـعـاصمـة ابان خـمـسيـنـيات الـقرن

العــــــشرين.
ـيـة الـثانـيـة بـلغ قـبل احلـرب الـعـا
عــدد ابــنــاء الــطــائــفــة الــيــهــوديــة
النابضة باحلياة في ليتوانيا نحو
 200ألف شخص لكن أكثر من 90
ئـة منهم قتـلوا ب عامي 1941 با
و 1944خـالل احملــرقــة عــلى أيــدي
ــــــتــــــعــــــاونــــــ الــــــنــــــازيـــــــ وا

. احمللـــــــــــي

قراطية (حسم األكثرية ) وهو قراطية في العراق بعد عام 2003 سُـميت د الـد
قـراطي هـام جـداً  يـتصل بـالـتـعدديـة ويـعـني ان األكثـريـة في الـدولة هي مـبـدأ د
الـتي حتكـم وتتـبع سيـاسـة تنـاسب وجـهة نـظرهـا وأهـدافهـا لـكنـها تـمـنح األقلـيات
كن سـتقـبل . ـنافـسة عـلى السـلطـة والتـحول إلى أكـثريـة في ا حقـوقا من أجل ا
قـوميـة سـياسـيـة . ويبـقى حـسم األكـثريـة هـام جداً ألنه لألكـثـرية ان تـكـون دينـيـة 
قراطية وهـناك عدة تعـديالت تب اهمـيته في النظام يعتـبر من قواعد  الـلعبة الـد
ـقـراطي ; الن حـسـم األكـثـريـة أقـرب لـلـشـعب مـن األقـلـيـة  وحـسم األكـثـريـة الـد
يـضـمن اسـتـقـرار الـسـلـطـة وعـدم االجنـرار الى الـفـوضى . بـالـتـأكـيـد في اي بـلـد
ــكن ان يـحــصل اجـمـاع عــلى مـوضـوع مــعـ  لــذا سـنـقــبل بـحـكم األكــثـريـة ال
قـراطـيـة كمـضـمـون عمـل وليس عـنـوانـا  تفـريغ مـحـتواه  انـتصـاراً لـنـهج الـد
وارد االقتصادية  نهج ستسيـطر على ا ولكي يتـم تقييد السلطـة التي وفق هذا ا
ا أن الـسلـطة ـعلـومـات  اجهـزة فرض الـقانـون  و وارد الـبشـرية  مـصادر ا ا
تـتـمتع بـكل هـذا الـنـفوذ وخـوفـاً  من ان تـتـحول الى سـلـطـة مـستـبـدة  وجـدت عدة
واطن والتعدي نعـها من التعـدي على حقوق اإلنسـان وا ووسائل لـتقيد السـلطة و
نعها مـن االستبداد والظـلم للشعب ومـن ب هذه الوسائل على حـقوق األقليـات و
بـدأ فـصل السـلطـات  اإلنتـخابـات وامكـانيـة تبـديل السـلطـة  سلـطة هـو العـمل 
بـدأ فصل السـلطات راقـبة  لذلك كـان البد الـعمل  القـانون وأجهـزة األشراف وا
قـراطية ويهـدف الى تقييـد السلطـة وخصوصاً وهو مبـدأ هام جداً في الـدولة الد
أنهـا تتمـتع بقوة هـائلة وصالحـيات واسعـة جداً . أول من نادى بـفصل السـلطات
هـو مونـتسـكيـبه وطـور الفـكر جـون لوك وعـ ثالث سلـطات ; تـشريـعيـة  تنـفيـذية
قراطـية ما بعد عام ٢٠٠٣ في العراق مبدأ فصل وقضـائية . شهدت التجربة الد
قـراطي وامـتـثاالً الـسلـطـات  ولـكن لم تـفصـل السـلـطـات تطـبـيـقـاً للـمـشـروع الـد
ــبـادئه الــسـامــيـة  بل لالسـف  تـوزيع الــسـلــطـات والـرئــاسـات وفـق الـتـقــسـيم
ـقراطـية الـتي تؤكـد على فـهوم الـد ـا تسـبب بـخرق كـبيـر  الـطائـفي والـعرقي  
انـها اغـلـبـيـة "عدالـة اجـتـماعـيـة"  ولـيس مـشروعـا لـتـرسـيخ االنقـسـام داخل الـبـلد
ـقراطـيـة ال  كعـنوان بل جـوهـر ومضـمون الـواحـد نحن بـأمس احلـاجة لـفهم الـد
قـراطي كمشروع انـقاذ وطني وتنمـية فكرية شروع الد لنتـمكن من التعـامل مع ا
ونقـلة نوعية   ال كـمشروع لطمس الهـوية  وزرع اخلالفات والتسـابق على التمدد
على حـساب االخر   وهـذا فعالً مـاحدث في العـراق  حيث التوجـد قاعدة مـهيأة
ــقـراطــيـة والتــوجـد بــيــئـة نــاضـجــة لـهــضم  مـفــاهـيم لــلـتــعــامل مع مـشــروع الـد
قراطي بيـئة دخيلة منعزلة عن البيئة شروع الد قـراطية   وبالتالي اصبح ا الد
ــقـراطي وفق ــشـروع الـد ـعــتـادة  نـحــتـاج ان نـســيـر عــلى خـطى ا الــعـراقـيــة ا
سـيـرة الصـحيـحة مـامرسـوم له عـلمـياً مـنهـجـاً وعمالً  لـكي نضـمن انـنا ضـمن ا
باجتـاه انقاذ البلد من واقع  الـتخلف والتراجع الذي سـببته احلروب والصراعات
ناكـفات الـسياسـية وكخـطوة  اولى ; عـلينـا فك االشتبـاك مابـ السلـطات لكي وا
ـذهبية نحافظ عـلى اداء مسـتقل ومحـايد بعـيداً عن التـأثر بالـضغوط احلـزبية او ا
ـقـراطي بـاالجتـاه الذي يـحـافظ عـلى ـشـروع الـد والـقـومـيـة . كي نـضـمن سـيـر ا
حقـوق األقليات وعـدم استبداد األكـثرية  ان اخلـوف والرعب الذي صاحب تـنفيذ
قـراطي في العراق هو ان االنـتخابـات جتري بقـانون انتـخابات هو شـروع الد ا
نـتـاج افـكـار احـزاب ولـيس جـهه مـحـايـدة اي ( الـقـانـون مـفـصل خلـدمـة االحـزاب
ـنــاسـبـة لـرفـد الــعـمـلـيـة ـنع من ان تـتــوفـر االجـواء ا ـنـافـســ ) بل و ويـقــصي ا
الـسيـاسيـة بـوجوه جـديدة ومـسـتقـلة وتـشـعر بـالهم الـعـراقي كونـهم اليـستـطيـعون
مجـاراة االحزاب الكبيرة واليتيح  القانون االنـتخابي لهم فرصة التنافس  وكذلك
ـان مـسؤوال عن اخـتـيـار رئيس اجلـمـهـورية بـعـد اجراء االنـتـخـابات سـيـكـون البـر
ا مـعنـاه ( مشـيلي وتـكـليف رئـيس الوزراء والـتصـويت عـلى الكـابيـنة الـوزاريـة  
ـقـراطي الـذي قـوض بفـعل ـشـروع الـد ومـشـيـلك ) هـنـا يكـمن خـطـر احـتـضـار ا
ـقـراطيـة احزاب تـعـمل حتت شعـار (لو الـقـوى السـياسي الـفـاعلـة ليـتـحول الى د
ـلـعب ) عـلـمــاً ان من سـاعـد عـلى تـلك اخلـطـوات هـو الـدسـتـور نـلـعب لـو نـخـرب ا
العـراقي الذي كُتب عـلى عُجـالة عـلى أمل تعديل كـثيـر من فقراتـه فيمـا بعد اال ان
نـطلق االول وفق ـان ا ـقال  الـبر التـعديل لم يـتم االتفـاق علـيه لغـاية كـتابـة هذا ا
ان الـدستـور لـتشـكيل بـاقي الـسلـطات وفق الـتـوافقـات السـياسـيـة داخل قبـة البـر
ـوافقة ـنح االقليـة منـصب على ان يـتم اختـيارة وا ووفق  نظـام التـراضي  الذي 
عـلـية من قـبل االكـثريـة  كـونـها هي الـتي تـصوت بـاالغـلـبيـة ويـجب ان يكـون مـيول
الـشـخص الذي يـقع عـلـيه االختـيـار قـريبـا من االكـثريـة . هـكـذا تسـيـر االمور  مع
سـتـقلـة " وفي ظل هـذا التـنافس ـناصب وأخـتيـار الـسلـطات والـهـيئـات " ا بـاقي ا
قراطي وفق ارادة جهه واحدة هو دليل قاطع على شروع الد احملمـوم لتفصيل ا
ـقـراطي  ودخـول البـلـد حـالـة  من الضـيـاع   وفـقدان ـشـروع الد فـشل ومـوت ا
الـبـوصـلــة وسـيـؤدي الى ضـعف ســيـاقـات الـعــمل االداري الـسـلـيـم والـتـخـبط في
ـصالح احلـزبـيـة او مصـالح االكـثـرية . الـتـخطـيط والـتـداخل بـ السـلـطـات وفق ا
قـراطي يحتضر في العراق فـابسط دليل هو اختيار شروع الد عنـدما نقول ان ا
ثـلي  االحزاب) فكيف نضمن اسـتقالليتها . ـستقلة من  (مفوضـية االنتخابات ا
اني ان كان وتقسـم على جهات حزبية معروفة  حسب تمـثيل اجلهة وحجمها البر
ـلك ارتبـاط حزبي ولديه يـول الطـائفي  او احلـزبي  وكيف من ال على مـستـوى ا
كـفـاءة ونزاهـة وقـدرة عـلى العـمل بـعيـداً عن االنـحـياز لـطـرف  على حـسـاب االخر
نـافسـة ? هذا لالسف لـن يجـد مكـاناً  لـذا ما أمـامنـا اليـوم ان اردنا ان فرصـة ا
قراطي والذي بدوره سينعـكس على انقاذ البلد اال شروع الـد ننـقذ ماتبقى من ا
سـتقـلة واسـتبدالـها بـكفـاءات غير ان نتخـذ خطـوات جريـئة في حل كل الـهيئـات ا
خاضـعة الرادة االحزاب والـعمل بجـد على فصل الـسلطـات واخراجهـا من قوقعة
الـقـومي واحلــزبي  ومـنح فـرصـة حـقـيـقـيـة وجـادة الصـحـاب الـتـخـنـدق الـطـائـفي 
نـاصب لكي نـغيـر صورة ـرتبـط بـالعـراق فقط بـتـسنم بـعض ا مشـروع الوطن ا
ـشـوهـه  في ظل فـقـدان الـسـيـطـرة الـكـامـلـة عـلى ـقـراطـيـته ا الـعـراق الـعـلـيل ود
ا تمـسك بـالسلـطة    مجـريات االحداث في الـبلد من قـبل ا
ضـاعف ذلك من شَـدّة اخلالفـات واالخـتالفـات الـتي تـكاد
ـقـراطيـة برمـتهـا  ويـبقى اإليـثار ان تطـيح بالـتـجربـة الد
ـشروع اخلالص والتـضحـية هـما  الـسبـيالن الوحـيدان 

سار . راجعة اجلريئة الطريق االقصر لتصحيح ا وا

قوات في منطقة اعتقال فلسطيني قتل اسرائيلية

ولم يـعلق مـتحـدث باسم نـتانـياهو
في القدس على الفور.

ورفض عـــامــيـــر مــيـــمـــون ســفـــيــر
إسـرائيل لـدى فـيلـنيـوس الـتعـليق
لكنه لم يـنف بوضوح أن نتـانياهو

قدم الطلب.
وقـــضى احلــاخـــام غــاوون مـــعــظم
حياته في فيلـنيوس ثم كان محور
ـعـروفة احلـيـاة الفـكـريـة العـبـرية ا
باسم "القدس الشمالية" قبل وفاته
عام  1797عن عـمر نـاهز  77عـاما
ودفن في مـقـبـرة سـنـيـبـسكـيس في
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{  الــــــقــــــدس - (أ ف ب) - أعــــــلن
نـاطق بـاسم الـشـرطـة االسـرائـيـلـية
امس  الـسـبت اعـتـقـال فـلـسـطـيـني
يـشتـبه بأنه قـتل شابـة اسرائـيلـية
وذلك خالل عـــمــلــيـــة جــرت في رام

الله في الضفة الغربية احملتلة.
وكان عثر على جثة أوري أنسباخر
( 19عـــامــا) مـــســـاء اخلــمـــيس في
جـــنـــوب الـــقـــدس وجـــرى دفـــنـــهــا
اجلــمــعــة فـي مــســتــوطــنــة تــقـوع.
وأصـدرت الـسـلـطـات االسـرائـيـلـيـة
أمـرا يـحـظـر نـشـر أي تـفـاصـيل عن

ة القتل هذه. جر
ولم تـــــــكــــــشف الـــــــشــــــرطــــــة اسم
الفلسطيني مـكتفية بالقول إنه من
اخلـلـيل في جـنـوب الضـفـة الـضـفة

الغربية احملتلة.
وحــمل ســفــيــر إســرائــيل في األ
ـــتــــحـــدة داني دانـــون في بـــيـــان ا
الـسـلــطـة الــفـلـســطـيــنـيـة بــرئـاسـة
مـحــمـود عــبـاس مـســؤولـيــة مـقـتل

االسرائيلية.
وقــال إن "الـسـلــطـة الـفــلـسـطــيـنـيـة
تـــــواصـل ســـــيــــــاســـــة دفـع رواتب
اإلرهــابـيــ (...) وقـتـلـت شـابـة في
التاسعة عشرة من عمرها بوحشية
في إســـــرائـــــيل" مـــــلـــــمـــــحـــــا إلى
الـيـة الـتي تـمنح إلى ـسـاعـدات ا ا
ــعــتــقــلــ في الــفــلــســـطــيــنــيــ ا
اســرائـيـل أو الـذيـن قـتــلــهم جــنـود

اسرائيليون.
ودعـا دانــون أيــضــا مـجــلس األمن
ــة الــدولي إلى إدانـــة "هــذه اجلــر
الـوحـشــيـة" و"الـتـحــرك بـحـزم ضـد
ثقافة الرعب للسلطة الفلسطينية".
وقـبـل تـوقـيف الـفـلـسطـيـنـي صرح
رئيس الوزراء االسرائيـلي بنيام
نـتـانيـاهـو اجلمـعـة أن "قوات األمن
ة سؤولـ عن جر ستـعثر عـلى ا
الـــقــتل هـــذه وســـنــعـــامـــلــهـم بــكل
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شاريع نقل الـطاقة الكـهربائية – ديريـة ا دير الـعام  سـتأنفان (وزيـر الكهربـاء - اضافة لوظيـفته وا ـقدم من قبل ا للطعن االسـتئنافي ا
رقم ٨٩١ / ب / ٢٠١٨ رقـمة ١١٢ / س ٢ / ٢٠١٩ على الـقرار البدائي الـصادر من محـكمة بداءة الـرصافة ا اضافة لوظـيفته) بـالدعوى ا
وافق ـرافعة ا في ٢٠١٨/١٢/٢ وجملـهولية مـحل اقامتك تقـرر تبليـغك اعالنا بصـحيفتـ محليـت للحـضور امام هذه احملـكمة في يوم ا
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