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غــــــزة - (أ ف ب) - قـــــــتل اربـــــــعــــــة
فلسطيـني بينـهم طفل وجرح مئات
آخرون برصاص اجليش االسرائيلي
ـسـيل لـلـدمـوع اجلـمعـة في والـغـاز ا
قــــــــطـــــــاع غــــــــزة حـــــــيـث يــــــــواصل
الفلسـطينـيون حركة االحـتجاج التي
يــقــومـون بــهــا مــنـذ  30آذار/مـارس
واطلـقوا علـيها اسـم "مسيـرة العودة
الـكـبـرى" بـيـنـمـا وصـفـتـهـا اسـرائـيل

بانها "مسيرة الفوضى".
وتدفق آالف الفـلسطـينيـ على طول
الـــســـيـــاج احلـــدودي الـــذي يـــفـــصل
القطاع احملـاصر عن الدولة الـعبرية.
وذكـر مـراسل وكـالـة فرانـس برس ان
صـدامـات جتـري بـ مـئـات الـشـبـان
واجلــيش االســرائــيــلي بــالــقــرب من

احلدود.
واوضح ان الــــشــــبـــان يــــشــــعــــلـــون
االطارات ويلقون احلجارة بينما يرد
اجليش االسرائيلي باستخدام قنابل
ــسـيـل لـلــدمـوع والــرصـاص الــغـاز ا

احلي.
واعـلن الـنـاطق بـاسم وزارة الـصـحـة
الفـلسطـينيـة في القـطاع مقـتل اربعة
فـلــسـطـيـنـيـ اجلــمـعـة وجـرح نـحـو
ـنــاطق احلــدوديـة  600آخــرين في ا

الشرقية للقطاع.
وقـــال الـــطـــبـــيب اشـــرف الـــقــدرة ان
"الـشـهـداء هم احـمـد رشـاد الـعـثامـنه
( 24عاما) واحمد نبيل ابو عقل (25
عاما) والطـفل محمد ايوب (15عاما)
وجـميـعـهم من جـبـالـيا واسـتـشـهدوا
بــرصــاص االحـتـالل شـرق جــبــالــيـا
وســــعـــد ابــــو طه (29عـــامــــا) الـــذي
اســـتــشـــهــد شـــرق خــان يـــونس" في

جنوب قطاع غزة
ولفت الى ان حصـيلة اجلرحى "645
مــصـابــا بـالــرصـاص وقــنـابل الــغـاز
سـيل لـلـدموع بـيـنهم  5في حاالت ا
ـصــابـ خــطــيـرة" مــضــيـفــا "بــ ا

29طفال".
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وذكــر مــراسـل فــرانس بــرس ان بــ
اجلرحى "احد مـصوري تلـفزيون ابو
ظــبي االمــاراتي الــذي أصــيـب بــيـده

اليمنى بالرصاص احلي".
ــتـــحــدة الى ونـــدد مــبـــعـــوث اال ا
الـشـرق االوسط نـيـكـوالي مالديـنوف
ـــقـــتل اطـــفــال فـي غــزة بـــرصــاص
الـقـوات االسـرائـيلـيـة مـطـالـبـا بـفتح
حتقيق في اطالق النار على االطفال.
وقال في تغـريدة على تـويتر "انه أمر
شـائن ان تـطـلق الـنـار عـلى االطـفـال!
ـكن لـقـتل طفل في غـزة الـيوم كيف 
مـــســاعـــدة الــسـالم? ال يــســـاعــد! انه
ــزيــد من يـــغــذي الــغـــضب ويــولـــد ا
الـــقــتل. يــجـب حــمــايـــة األطــفــال من
الـــعــنف ال تــعـــريــضــهـم له  ولــيس
قـــتــلــهـم! يــجب الـــتــحــقـــيق في هــذا

أساوي". احلادث ا
قتل الـفلسـطينـي االربعـة ترتفع و
حصـيلـة قتـلى االحتـجاجـات منذ 30
37 ــــــــــــاضـي الـى  اذار/مــــــــــــارس ا
فـلــسـطـيـنـيـا. واصــيب نـحـو خـمـسـة
االف اخـــريـن بـــالـــرصـــاص والـــغـــاز
ــســـيل لــلــدمــوع الــذي اســتــخــدمه ا
اجليش االسـرائيـلي في أقوى مـوجة
عــنف يـشــهـدهــا الـقــطـاع مــنـذ حـرب

2014.
واكد شـهـود عيـان ان احـمد ابـو عقل

كان يقف بـالقرب من احلـدود بجانب
شــبـان يــشــعـلــون اطـارات ســيـارات
مـوضحـ انه من ذوي االحـتـيـاجات
اخلـاصـة اذ انه ابـكم. وكـان ابو عـقل
اصيب في ساقيه اثناء االحتجاجات
على اعالن الـرئيس االمـيركي دونـالد
ترامب الـقدس عـاصـمة السـرائيل في
الـسـادس من كـانـون االول/ديـسـمـبـر
 "2017 . وفي كــلــمـة وجــهــهــا امـام
االف الـفـلسـطـيـنـي عـلى بـعـد مـئات
االمتـار من احلـدود مع اسـرائـيل قال
يـحــيى الـســنـوار رئـيـس حـمـاس في
الـقـطـاع ان "قـيـادة الـقـسـام (اجلـنـاح
الــعـســكــري حلـمــاس) وعــلى راسـهم
الــقـائـد الــكـبــيـر ابـو خــالـد (مــحـمـد)
الضـيف يجلـسون عـلى مدار الـساعة
في غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات مـــتـــواصـــلـــة

حلمايتكم والتدخل اذا لزم".
ـكـتب امـا اســمـاعـيل هــنـيـة رئــيس ا
السياسي حلـماس فقال خالل زيارته
لـلمـتـظـاهرين شـرق جـبـاليـا "سـتزول
ـصــطــنــعـة هــذه االسالك واحلــدود ا
". واضاف لنـعـود الى ربوع فـلـسطـ
مــخــاطـــبــا الــفــلـــســطــيـــنــيــ داخل
االراضي الــفـلــسـطــيـنــيـة وخــارجـهـا
"اســتـعـدوا لــلـنـفــيـر الـعــام وتـهـيـأوا
لـلمـسـيـرة الكـبـرى في ذكـرى النـكـبة"
الــسـبـعــ في مـنــتـصف ايــار/مـايـو

قبل. ا
وتـابع "نـقــول لـهـؤالء احملـتـلـ انـكم
تـــواجــهـــون جــيـال فــريـــدا ال يــعــرف
اخلـوف وال اجلـ تــواجـهـون جـيال
يــحب الـشــهـادة قــوتـكـم لن تـفــيـدكم
ـقاومة الـشعبـية الوطـنية امام هذه ا

سيرة العودة". والطوفان البشري 
مـن جـــهــتـه قـــال نــبـــيـل ابــو رديـــنه
الـــنــاطق الــرســـمي بــاسـم الــرئــاســة
الفلسطينية مساء اجلمعة "سنتوجه
إلى مجـلس االمن الـدولي مـرة اخرى

{  بــاكـاكــرا (الـســويـد) (أ ف ب) -
يـــلـــتـــقى  أعـــضـــاء مـــجـــلس االمن
الــدولي في مــزرعــة مــعــزولــة عــلى
الـطـرف اجلـنـوبي للـسـويـد الـسبت
في مــســعى لــتــخــطي انــقــســامـات
عـــمــيــقـــة حــول انـــهــاء احلــرب في
سوريا. وفي أول خطـوة من نوعها
لــلــمــجــلس الــذي عــادة مــا يــعــقــد
جـلــسـته الــسـنــويـة في نــيـويـورك
دعت الـسـويـد الـعـضـو غـيـر الـدائم
في اجمللس السفراء الـ 15واالم
الــعـام انــطـونــيـو غــوتـيــريش هـذه
الــســنــة لــعـــقــد اجــتــمــاعــهم غــيــر

الرسمي في باكاكرا.
ـوفد ولم يـتم بـعـد تأكـيـد حضـور ا
الــــــدولي اخلــــــاص إلـى ســــــوريـــــا

ستافان دي ميستورا.
قـر الـصيـفي لداغ ـزرعة كـانت ا وا
هـامـرشـولـد  الـذي كـان ثـاني أم
ـتـحــدة ولـقي مـصـرعه عــام لأل ا
في حادث حتطم طائـرة في افريقيا

بشكل غامض عام 1961 .
ــزرعــة الــواقـعــة في قــلب وتــضم ا
مـحـميـة طـبيـعـية عـلى بـعـد مسـافة
قـصـيـرة عن بـحـر الـبـلـطـيق اربـعة
مبـان حول بـاحة وخـضعت العـمال
تـــرمـــيم فـي الــســـنـــوات االخـــيــرة.
قر الصيفي واجلناح الغربي هـو ا
ـيـة الـسـويـديـة الـتي تـمنح لالكـاد

جوائز نوبل لالدب.
وبــعــيــدا االف الــكــيــلــومـتــرات عن
نـــيــــويـــورك ودمــــشق ســـيــــنـــاقش
اجملـلس "سبل تـعزيـز مهـمات األ
تحدة حلفظ السالم وجعلها اكثر ا
فــــعـــالـــيــــة" بـــحـــسـب احلـــكـــومـــة

السويدية.
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ورحــــــبت وزيــــــرة اخلــــــارجــــــيــــــة
السويدية مارغوت فالستروم بقرار
عـقـد االجـتـمــاع في الـسـويـد "الـتي
تؤمن بـاحللـول السـلميـة للـنزاعات
ومنع حدوثها". وقـال نائب السفير
ـتـحـدة كارل الـسـويـدي لدى األ ا
ســـكــاو إن فـــكـــرة االجـــتـــمـــاع هي
"العــــــادة خـــــــلق حـــــــوار" و"اطالق
الزخم" بـتواضع وصـبر وذلـك بعد
اسبـوع على ضربـات جوية نـفذتها
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــواليــات

تحدة ضد النظام السوري. ا
وقــال ســـكـــاو لــلـــصــحـــافـــيــ في
نـــيــــويـــورك إن االجــــتـــمــــاع "مـــهم

صداقية اجمللس".
ومع ان الــــنـــزاع في ســـوريـــا لـــكن

الــغــربــيــة تــصــر عــلى أن الــنــظـام
السوري جتاوز خطا أحمر.

وأدت الـضـربـات الـتي نـفـذت بدون
قــرار من مــجــلس االمن إلى تــوتـر
كبير ب روسـيا العضو الدائم في
ــــتــــحــــدة اجملــــلـس والــــواليــــات ا
وفـرنـسـا وبريـطـانيـا. واسـتـخدمت
مـوسـكـو الـفـيـتـو في مـجـلس االمن

 12مرة منذ عام 2011 .
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واجلمعة حذرت الوزيرة فالستروم
بـالغة في تـعلـيق االمال على من "ا
حل لـلـقـضيـة (الـسـورية) بـرمـتـها".
وقالت "قـبل كل شيء نحتـاج وقتا
للتـحدث بشأن الـدور الطويل االمد
ـــتــحــدة في جملـــلس االمن واال ا

النزاع السوري".
ويـنــتـظـر فـريـق من مـنـظــمـة حـظـر
األسـلـحــة الـكـيـمـيــائـيـة في دمـشق

السماح له بالتوجه إلى دوما.
وانــــتــــقـــدت بــــعض الــــدول غــــيـــر
االعضاء في اجمللس عقد االجتماع

في السويد.
وقال أحـد السـفراء طـالبـا عدم ذكر
اســمـه إنه وسط الـــنــزاعـــات الــتي
سـينـاقشـها اجملـلس ومنـها الـنزاع

في سوريـا فإنه مـن غيـر الطبـيعي
سافة. أن يسافر اجمللس كل هذه ا
وتساءل الـسفير "مـا الذي سيحدث

إذ حصل أمر سيء?".
ز) الى ذلك حـذرت صـحـيفـة (الـتـا
البـريطـانية في تـقريـر نشرته امس
من ان ايـران وإسـرائـيل عـلى وشك
ــواجـهـة في سـوريـا مـشـيـرة الى ا
ـية في الـطـريق . وقال ان حـرباً عـا
كـاتب الـتــقـريـر الــذي حـمل عـنـوان
(ايــــران وإســــرائــــيـل عــــلى شــــفــــا
ـواجهـة في سـوريا ) في مـسـتهل ا
تقريـره (لقد شـببت بانـتظار اندالع
ـية منـذ خريف عام 1962 حرب عا
حـتى ربـيع عام  .2018ولـكني اآلن
واثق أن احلرب في طريقـها إلينا)
مشيراً الى   أن (الوضع يتجه اآلن
ــواجــهــة بــعــد حــرب غــيـر نــحــو ا
مـكــشـوفــة). وتـابع ان(إيــران كـانت
في الــــســــابـق تــــخــــوض حــــروبًـــا
بـالــوكـالـة ضـد إسـرائـيل من خالل
تـدريب وتـمـويل جـمـاعـة حـزب الله
الـــلــــبـــنـــانــــيـــة وحـــركــــة حـــمـــاس
الفـلسطـينـية لكن وبـعد أن أرسلت
طـــائـــرة بــــدون طـــيــــار مـــحــــمـــلـــة
ــتــفــجــرات بــاجتــاه إســرائــيل بــا

ـعـادلـة) مـشيـراً الى انه( تـغـيـرت ا
قــبل الــعــمـلــيــة الــعــســكــريـة الــتي
ــتــحـدة شــاركت فــيـهــا الــواليـات ا
وبـريطـانيـا وفـرنسـا شنت طـائرات
إســـرائــيــلــيــة غـــارات عــلى قــاعــدة
للـطائرات اإليـرانية بـدون طيار في
سـوريـا وكـانت هـنـاك إشـاعات في
ــــــاضــــــيــــــة عن غــــــارات األيــــــام ا
إسـرائـيــلـيـة إضـافــيـة عـلى أهـداف
جـديــدة وعن انـفــجـارات غــامـضـة)
مـنــوهــاً الى أن(هــنــاك إشـارات في
اإلعالم احلــــكــــومي الــــســــوري عن
احـــتـــمــــال تـــوجه اجلــــيش نـــحـــو
عملـيات احلرب اإللكـترونية).ويرى
كاتب التقرير أن (ما يجعل احتمال
نـشوب احلـرب أمرا شـبه مؤكـد هو
بــدء احلــرس الــثـوري اإليــراني في
اآلونـة األخيـرة ببـنـاء عدد أكـبر من
ـعـسـكـرات في سـوريـا) الفـتاً الى ا
قـاتلـ اإليرانـي في سـوريا ان( ا
يـــديــنـــون بــالـــوالء آليــة الـــله عــلي
خامـنئي ال لـلرئـيس السـوري بشار
األسـد). وخلص الـكـاتب الى الـقول
أن (إيران تملك اآلن نفوذا في أربع
عـــــواصـم هي دمـــــشـق وبـــــيـــــروت
وبـغــداد وصـنـعــاء) مـســتـدركـاً أن

(روســـيــــا هي الـــقـــادرة عـــلى نـــزع
الـفـتـيل عـلى أسـاس أن احلرب ين
إيــران وإســرائـــيل ال بــد أن تــمــتــد
إلــيـــهــا ال مـــحــالـــة) الفـــتــاً الى أن
(روسـيـا ال حتب أن تـكـون مـنـبـوذة
عـلى حلـبة الـسـياسـة الدولـية). من
جـهة اخـرى أعـرب وزير اخلـارجـية
الـــســـعـــودي عــــادل اجلـــبـــيـــر عن
اســتـعـداد بـالده إلرسـال قـوات إلى
سـوريـا حتت مظـلـة التـحـالف الذي
ــتـــحــدة.وقــال تـــقــوده الـــواليــات ا
اجلــبـيـر خالل مـؤتــمـر صـحـفي مع
ـــــتــــحــــدة األمـــــ الــــعـــــام لأل ا
أنطونـيو غوتيريـش إن (السعودية
اقـترحت هـذه  الـفكـرة من قـبل على
إدارة الـرئــيس األمــريــكي الــسـابق
بــاراك أوبـامـا ومـازلــنـا نـنـاقش مع
ـتـحــدة مـنـذ بـدايـة هـذا الـواليـات ا

العام هذا االقتراح) .
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ـنـاقـشـات (ال تـزال وأشـار إلـى أن ا
جــاريــة في مـــا يــتــعــلـق بــنــوعــيــة
الــقـوات الــتي يــجـب أن تـوجــد في
شــــــــــــرق ســــــــــــوريــــــــــــا ومـن أيـن
ستأتي).وفيـما أكد إلى أن االقتراح
لـــيـس جـــديـــدا لــــفت الى أن بالده
(قــدمت أيـضــا مـقــتــرحـات لــبـعض
أعــضــاء دول الــتـــحــالف اإلسالمي
اضية كافحة اإلرهاب في السنة ا
إلدارة أوبامـا لكن اإلدارة لم تـتخذ
إجـــــراء إزاء االقــــتـــــراح).واضــــاف
اجلــبــيــر أن بـالده (حتــافظ دائــمــا
عــــلى الــــوفــــاء بــــحـــصــــتــــهــــا من
ـــالــــيـــة وحتـــمل ـــســــاهـــمـــات ا ا
سؤولية والـعبء).وأفادت تقارير ا
في وقت ســابق بـأن إدارة الـرئـيس
األمـريـكي دونالـد تـرامب طـلبت من
حـلفـائهـا الـعرب إرسـال قوات حتل
محل الـقوات األمـريكـية فـي سوريا
ناطق شمال لتساعد في استقرار ا
ـة داعش  شـرقي الــبالد بـعـد هـز
بـــحــسب صــحــيـــفــة وول ســتــريت
جـورنـال الـتي أضـافـت الـصـحـيـفـة
أن(مـــســـتـــشـــار الــــرئـــيس تـــرامب
اجلديد لألمن القومي جون بولتون
ـــــدة األخــــــيــــــرة من  طــــــلب فـي ا
مــســؤول مــصـري بــحث إمــكــانــيـة
مــشـاركـة مـصـر في هـذا االقـتـراح)
ـبـادرة جـاءت عـقب مـوضـحـة إن (ا
طــــــلب اإلدارة األمــــــريـــــكــــــيـــــة من
الــسـعـوديـة وقـطـر ودولـة اإلمـارات
ــلــيــارات الــدوالرات ــســـاهــمــة  ا

إلعادة تأهيل شمالي سوريا).

لــطــلب تــوفــيـــر احلــمــايــة الــدولــيــة
لشـعـبنـا الفـلسـطـيني الـذي يتـعرض
العـتـداءات وحشـيـة مـتـكـررة من قبل

االحتالل.
واضاف "اضـافة إلى سـياسـة تهـويد
الـــقـــدس واالعـــتـــقـــاالت ومـــصـــادرة
ستوطن في االراضي واعتداءات ا
الــضــفـة الــغـربــيــة وعـمــلـيــات حـرق
االمــاكن الـديــنـيــة وخط الـشــعـارات
الـعـنصـريـة فـان التـحـرك الـسـياسي
ـرحــلـة الــقـادمـة الــفـلـســطـيــني في ا
سـيتـركـز عـلى طـلب تـوفيـر احلـمـاية

للشعب الفلسطيني".
واعــتــبـــر أبــو رديــنه انه "امــام هــذه
االنــتــهــاكـات لــلــقــانـون والــشــرعــيـة
الدوليـة وحقوق االنـسان فأنه يجب
علـى اجملتـمع الـدولي التـحـرك لوقف

العدوان ضد شعبنا".
وبـــدأ الــــفـــلـــســــطـــيـــنــــيـــون في 30
نيسـان"مسيـرة العودة" بـالتزامن مع
ذكـرى "يـوم األرض" عـلى ان تـختـتم
في ذكـرى الـنـكـبـة في  15ايار. وهي
ــطـالــبـة بــتـفــعـيل "حق تــهـدف الى ا
العودة" لالجئـ الفلسـطيني ورفع

احلصار االسرائيلي عن القطاع.
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وكان الـسـنـوار مع طفـله ابـراهيم (3
سـنـوات) وابـنـته الـرضـيـعـة (سـبـعـة
ـتــظـاهــرين عـلى اشــهـر) سـار بــ ا

مسافة  400متر من احلدود.
ــــنــــظــــمـــة واطــــلــــقـت الــــهــــيــــئــــة ا
لالحـتـجــاجـات عـلى حتـركـات الـيـوم
اسم "مــســيـرة االســرى والــشــهـداء"
ــســيـرة وعــلــقت عـلـى طـول طــريق ا
صـــــورا لـــــقـــــتــــــلى وأســـــرى. اال ان
مجـمـوعة من الـشبـان الـفلـسطـينـي
اطلقـت عليـها اسم "جـمعة الـطائرات

الورقية".
واطـــلق هـــؤالء الــــشـــبـــان عـــشـــرات

الطائرات الـورقية الـتي علقوا عـليها
اعالمـا فلـسـطيـنـيـة ومنـشـورات كتب
علـيهـا "ايـها الـصهـاينـة. ال مكـان لكم
. عودوا من حـيث اتـيتم في فـلسـطـ
ال تــســتــجــيــبــوا لــقـــيــادتــكم فــانــهم
ـــوت او االســـر يــــرســـلــــونـــكم الـى ا

." ..القدس عاصمة فلسط
وكـان الشـبـان الـفلـسـطـينـيـون قـاموا
صـــبــاح اجلــمــعـــة بــاطالق طــائــرات
ــواد حـارقــة عـلى ورقــيـة مــحــمـلــة 
مـناطق زراعـيـة في اسـرائـيل. ويـبدو
ان هذه الطائرات في طريقها لتصبح

أحد رموز "مسيرة العودة".
وكــان اجلـيش االســرائــيـلي قــد حـذر
سكان غزة من االقتراب من السياج.
ــتــحــدث الــعــســكــري بــاسم وكــتب ا
اجلـيش االسرائـيـلي افـيـخاي ادرعي
عـلى صفـحـته عـلى فيـسـبـوك بالـلـغة
العربـية مـتوجهـا الى الفلـسطيـني
"حمـاس تقذف مـستـقبلـكم ومسـتقبل
أبـنائـكم في الـهـواء وتـوهمـكم بـانـها

تفعل شيئا من أجلكم".
واتــــهم احلــــركـــة االسـالمـــيــــة الـــتي
تسيـطر على قـطاع غزة بـانها "تـنشر
فيديـوهات الستـخدام ادوات عبـثية..

لن يقودكم الى اي نتيجة".
ونـشـر ادرعي تـسـجـيل فـيـديـو اطـلق
علـيه اسم "مـسـيرة الـفوضـى" يظـهر
فـيه شـبـان فلـسـطـيـنيـون وقـد ثـبـتوا
عـلى االرض مقالعـا ضـخـما يـقـذفون
منه حجارة يصل مداها إلى مسافات
طويلة. وتتهم اسرائيل حركة حماس
الــتـي خــاضت ثالث حـــروب ضــدهــا
مــــنـــذ الــــعـــام  2008بــــاســـتــــخـــدام

التظاهرات لتنفيذ أعمال عنف.
الى ذلك جـدّد الـســفـيـر الـفـلـسـطـيـني
ــتـحــدة ريـاض مــنـصـور لـدى األ ا
ـتـحدة بـإجراء امس مطـالـبته األ ا
"حتـــقــــيق مــــســـتــــقل وشــــفـــاف" في

برصاص اجليش االسـرائيلي والغاز
ـسيـل للـدمـوع في قـطـاع غـزة حيث ا
يــواصل الـــفــلـــســطــيـــنــيـــون حــركــة
االحتجاج الـتي يقومون بـها منذ 30
آذار واطـلــقـوا عـلــيـهـا اسـم "مـسـيـرة
الــعـودة الــكـبــرى" بـيــنـمــا وصـفــتـهـا

اسرائيل بانها "مسيرة الفوضى".
وشدد الـسفـيـر الفـلسـطيـني على انه
"عـلى الـرغم مـن الـطـبـيـعـة الـسـلـمـيـة
لـهــذه االحـتــجـاجــات تـواصل قـوات
االحــتالل اإلســرائــيــلــيــة اســتــهـداف
دنيـ الفلـسطيـني بـشكل متـعمد ا
ووحــشي في جتــاهـل تــام لــلــقــواعـد

عايير القانونية الدولية". وا
وطــالب مــنـصــور "اجملــتـمـع الـدولي
وخـــاصـــة مــجـــلس األمن بـــالــقـــيــام
ــســؤولـيــاته في تــوفــيـر احلــمــايـة
الدولـية لشـعبـنا الفـلسـطيني في ظل
اجلـرائم والـسـيــاسـة الـقـمـعـيـة الـتي
تــــنـــــفـــــذهــــا إســـــرائـــــيل في األرض
الفلسطينية احملتلة ومن أجل صون
األمن والـــســلم الــدولـــيــ وحتــقــيق
ســـيــادة الـــقــانـــون "ومــحــاســـبــة من

يتجاهلها أو يتعمد انتهاكها.
ـقـابل طـالب الـسـفـيـر االسـرائيـلي بـا
ــتـحــدة داني دانــون في لــدى اال ا
ــتــحـدة بــيــان "كل مــســؤولـي اال ا
بــإدانـة حــمــاس" الـتي "تــشــجع عـلى
الـــــعــــنـف وانــــعـــــدام االســــتـــــقــــرار"
بتعريضها النساء واالطفال للخطر.
قتل الـفلسـطينـي االربعـة ترتفع و
حصـيلـة قتـلى االحتـجاجـات منذ 30
37 ــــــــــــاضـي الـى  اذار/مــــــــــــارس ا
فـلــسـطـيـنـيـا. واصــيب نـحـو خـمـسـة
االف اخـــريـن بـــالـــرصـــاص والـــغـــاز
ــســـيل لــلــدمــوع الــذي اســتــخــدمه ا
اجليش االسـرائيـلي في أقوى مـوجة
عــنف يـشــهـدهــا الـقــطـاع مــنـذ حـرب

2014.
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مالبسـات مقـتل مدنـي فـلسـطيـني
برصـاص الـقوات االسـرائـيلـية خالل
االحتـجاجـات التي يـقومـون بهـا منذ
ثالثة اسـابيع عـلى طول احلـدود ب

قطاع غزة والدولة العبرية.
وقـال مـنـصـور في رسـالـة إلى األمـ
ـــتـــحـــدة أنــطـــونـــيــو الــعـــام لأل ا
غــوتــيــريـش ومــجــلس األمن الــدولي
ـتـحدة ان واجلـمعـيـة الـعامـة لأل ا
تحدة الفلسطـيني يطـالبون اال ا
بـ"إجراء حتـقيق مـستقـل وشفاف في
أعـمـال الــقـتل الـتي تــقـوم بـهـا قـوات
االحــتالل اإلســرائــيــلــيـة لــلــمــدنــيـ
الـفـلـسـطـيـنـيـ الـذين يـشـاركـون في

االحتجاجات السلمية".
W “ô  «¡«dł«

واضـــاف انه "يــنـــبــغي أن تـــلي هــذه
الـدعــوات اتــخـاذ اإلجــراءات الالزمـة
حملــاسـبـة اجلــنـاة ومــنع تـكــرار مـثل
ـزيـد من هـذه اجلـرائم ومـنع وقـوع ا
اخلــسـائــر في أرواح األبــريـاء" خالل
ــتـواصــلـة مــنـذ 30 االحــتـجــاجـات ا
آذار/مارس.وأكد السفير الفلسطيني
في رسالته التي نشـرت وكالة االنباء
الـفلـسـطيـنيـة (وفـا) نصـهـا انه "ال بد
من أن يــســتــجــيب اجملــتــمع الــدولي
لـــهـــذه االحـــتــجـــاجـــات وأال يـــســمح
إلســــرائـــيـل بـــاإلفـالت من الــــعـــقـــاب
ـسـاءلــة الـتي اعـتــادت عـلـيه عـلى وا

مدى العقود".
واضــــاف انه يــــجـب ردع اســـرائــــيل
"ومــنــعــهــا من مــواصــلــة ارتــكــابــهـا
ا ـمـنهـجـة  لـلجـرائم اجلـسـيمـة وا
في ذلك جرائم احلـرب واجلرائم ضد
اإلنـسانـيـة التي ال تـتـباهى فـيـها بل
أنــهــا أيـضــا حتــتـفل بــهــذه اجلـرائم

بطرق مقيتة وغير أخالقية".
واجلـمــعـة قـتل اربــعـة فـلـســطـيـنـيـ
بــيــنــهم طــفـل وجــرح مــئــات آخـرون
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ال ريب في استفهام البعض وتداول تلك االسئلة في مخيلتهم .
ماذا يعني فيتام واو?

كن احلصول عليه? وكيف 
ـراكز ألصـحية ,الصـيدليـات ام عند الـعطارين  او هل يتـوفر في ا

لدى بائع اخلضار حتى?
بــاإلضــافــة الى الــتــســاؤالت عن فــائـدة هــذا الــفــيــتــامـ ومــا هي

االيجابيات الناجتة عن استعماله?
هل لهُ سلبيات?

لكن مـا يـختـصر كل هـذه الـفوضى واخملـيـلة الـتي ابـحرت بـها في
اجملهول ?

فيتام واو هـو مصطلح متداول في اجملـتمعات العربيـة كما يعتبر
تـضخم كنيـة لتـلك الـظاهرة الـتي غـزت الضـمائر  فـحرف الـواو ا
هو سبب في تسـميتها بـذلك وهذه الظاهرة هي الـرشوة  ففي سنة
 2013 عـمل اسـتــطالع صـادر عن مـنـظـمـة الـشـفـافـيـة الـدولـيـة
ألكثـر الدول العربـية لها الـقابليـة على احتضـان الرشوة وبالـتركيز
على الـصعـيد الـعربي فـإن التـقريـر كشف أن الـعراق والـيمن كـانا
ب قائمة أكثر الدول تقاضيا للرشوة في قطاع األحزاب ألسياسة
في حـ أن مـصر كـانت بـقـائـمة أكـثـر الـدول الـتي يتـقـاضى فـيـها

جهاز الشرطة باإلضافة إلى قطاع اإلعالم الرشاوى.
ا والـرشـوة تخـتـلف تـمـامًـا عن الـواسـطة . وإضـرارهـا تـتـلـخص 

يلي:
ـة الـتي تـسـود في أجملـتـمع ومـا ـبـاد واألخالق الـكـر _تـدمـيـر ا
يتبع ذلـك من انتشار األخالقـيات السيـئة كالتـسيب والالمباالة في

حقوق اآلخرين 
وفـقـدان الـشـعـور بـالـوالء لـلـمـجــتـمع وكـذلك انـتـشـار اإلحـبـاط بـ

الناس. 
تعـريض صحّـة النـاس للـخطـر نتـيجـة وصول هـذه اآلفة اجملـتمـعيّة

إلى القطاعات الصحيّة وكذلك قطاع تصنيع األدوية. 
توسيد األمـر والوظائف إلى غيـر أهلها من أصحـاب ألكفاءات مثل
ـلك الكـفاءة تقـد الرشـوة للـحصـول على وظـيفـة ما لـشخص ال 
ـنـاسـبـة. إرغـام صـاحب احلقّ في بـعض األحـيان إلى ـؤهالت ا وا
اللجوء إلى الرشوة لتحصيل حقهُ ألنّ حتصيل احلقوق في بعض

اجملتمعات ال يكون إال من خالل الرشوة. 
انـتـشـار الـظــلم والـعـدوان في اجملـتــمع. فـسـاد اجملـتــمع وتـضـيـيع
ــال. قــطـع احلق من أصــحــابه حـــقــوق الــعــبــاد. إضــاعـــة بــركــة ا
وإيــصـاله إلـى غـيــره. نـشــر احلــقـد والــفـوضى والــكــره بـ أبــنـاء
اجملــتـمع. ظـهـور مـبــدأ االتـكـالـيـة حـيث إنّ الــراشي يـتـبع أسـلـوب
االتـكالـية واالعتـماد عـلى ماله فـقط وسرقـة أموال اآلخـرين. إفساد

تبع والقضاء على مبدأ العدالة. منهج احلكومة ا
البد من القضاء على هذه الظاهرة لكن كيف ?!

فـالطـرق النـموذجـية لم تـعد ذات مـنفعـة فحـتى هي باتت تـبحث عن
الرشوة لكي تعمل بنحو جيد

ـرتـشــ والـفـاسـديـن ومـراقـبـة أمــوالـهم وأرصـدتـهم فـمـحــاسـبـة ا
ومعرفة مصدر هذه األموال لم تعد طريقة ذات فائدة

ارس هذا الفعل على ضوء الشمس والقمر ولم  فأصبح اجلميع 
يعد يبالي الى غضب الله ورضاه.

سيئة أيعقل ان الضمير بدء يتالشى? أم أننا أعتدنا تلك االفعال ا
لتصبح بسيطة كفعل التنفس.

السماوة

.d   U¹¬

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 6017 - 6018 Saturday-Sunday 21-22/4/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 6017-6018 السبت-االحد 6 من شعبان 1439 هـ   21-22  من نيسان (ابريل) 2018م

‚öš_«Ë WO½U*d³ «  UÐU ²½ù«

WOÝUO «

بغداد

Íd  VM¹“

بدأ الـعد التنـازلي إلنطالق االنتـخابات النـيابية في الـعراق أو كما
يحلو للـبعض تسميتـها "العرس االنتخـابي" أو مارثون االنتخابات
لـكن تبـقى االنتخـابات ظاهـرة صحيـة للـعملـية السـياسيـة. وحلداثة
عـهـدهـا في الـعــراق; فـهي حتـتـاج تـأصـيالً وجتـذيـراً ونـشـر وعي
شـاركة بها دون الـدخول بتفاصـيل أمرتكزها مجتـمعي بضرورة ا

قراطي حقيقي أم صوري?. الد
 مـا يهـمني فـي هذه الـسطـور التـركيـز على األخالق الـتي يجب أن

رشحون سواء فازوا في حملتهم االنتخابية أو ال. يتّسم بها ا
رشح أو فـمن األخالق أن نـبتـعـد عن الـتـسـقيط الـسـيـاسي لـهـذا ا
تـلك الـكتـلـة والـقائـمـة والتـركـيـز على الـبـرنامج االنـتـخـابي وكيـفـية

عرضه وآلية التأثير في مختلف البيئات.
ويـقـول الـكــاتب واحملـلل الــسـيـاسي الــدكـتـور عـدنــان الـسـراج من
ـانـيـة الـضــروري االبـتـعـاد عن خـلط األوراق في االنـتــخـابـات الـبـر
ـواطن الـكـامل بـبـعض األمـور كـاسـتـخدام واسـتغـالل عدم وعي ا
سـوء اخلـدمـات في الـدعـايـة االنـتـخـابـيـة إذ ال عالقـة لالنـتـخـابـات
ـانـية بـهـذه األمور حـتى يـصل األمـر لبـثـها في بـرامج خـاصة البـر
بـبعـض الفـضائـيات أو إجـراء لـقاءات وحـوارات تدور حـول احملور
نـفـسه: هـو تـسـقـيط هـذه الـقـائمـة أو تـلك الـكـتـلـة. فـسـوء اخلـدمات
الي أمر مشخص من اجلميع لكن ما نحتاجه والفساد اإلداري وا
فعالً هو احللول الناجـعة والفاعلة لتغيـير واقعها أو احلدّ منها من

أجل مستقبل أفضل للعراق.
ان هو التصويت ثقفة أنَّ من مهام البر فمن الواضحات للنخب وا
صـلحة ـا يتالءم مع ا تشـريع القـوان وسدّ الـفراغ التـشريعي و
الـعــامَّـة وكــذلك له دور رقــابي ومـحــاسـبي فــقط فـعــنـدمــا يـتــكـلم
وجه له: رشح عن سوء اخلدمـات هنا وهناك السؤال ا ويتحدث ا
ما مـدى إمـكانـياتك لـتغـيـير هـذا الواقع? ومـا اآلليـات الـتي تمـلكـها
لتغيير هذه اخلدمات وأنت تملك صالحيات معروفة ومحددة?! وما

قول القائمة التي رشحت من خاللها?!
ـواطن الـتـمـيـيـز والـفـصـل بـ الـسـلـطـت واسـتـغالل عـدم إدراك ا

التشريعية والتنفيذية هو سُوء خُلق من السياسي بالتأكيد!
ـرشـحـ أنَّهم مـسـتـقـلون وكـمـا يـقول األمـر اآلخر يـدعي بـعض ا
ـركز الـعراقي اخلـبـير الـقانـوني طـارق حرب في نـدوة أقيـمت في ا
لـلتـنمـيـة اإلعالميـة: لـيس هنـاك مـرشح مسـتقل فـهـو مدين لـلـقائـمة

التي رشحته وهو متبني برنامجها االنتخابي شاء أم أبى.
ال العـام للترويج نـصب وا ومن األمور األخالقـية عدم اسـتغالل ا
رشـح الذين يـشغـلون حـالياً مـناصب في احلـكومة عن بـعض ا
وكذلك عـدم الـبـدء بالـدعـايـة واإلعالن قـبل انطالق مـوعـدهـا احملدد
رشح وقد شمر عن ساعديه قبل الفترة قانونياً إذ نرى بعض ا
احملددة عـلى الرغم مـن التـحذيـرات بـاتّخـاذ إجراءات عـقـابيـة ضدّ

قرر. وعد ا كلّ مَنْ يعلن عن نفسه قبل ا
ـرشح وهـو نـفـسه ولـعلّ من األخالق الــتي يـجب أن يـتـمـتع بــهـا ا
ـوضـوعي لـلتـأثـير ـتزن وا ربّـمـا غافل عـنـهـا استـعـمال اخلـطـاب ا
ـسـتـهـدفة دون الـلـجـوء إلى اخلـطـاب الذي ـتـلـقي أو الفـئـة ا عـلى ا
تـشائمة ويـفيض يأساً من يصبّ وابل من الكـلمات ا

ب سطوره.
شـاركة في االنتخابات وكلمة أخيـرة نقولها: ا
مارسة أمر ضروري ال بدّ منها لـتعميق هذه ا

الفتية.

ــوضـوع الــبــارز الــوحــيـد يــكــون ا
لــلـمــحـادثــات فــإنه سـيــأخـذ حــيـزا
كــبـيــرا من االجــتــمــاع النه تــسـبب
بـانــقـسـامـات عــمـيـقــة بـ اعـضـاء
اجملـــلـس في االشـــهـــر الــــقـــلـــيـــلـــة

اضية. ا
وقـــال ســكـــاو إن بـــاكــاكـــرا "مــوقع
مـنـاسب ومـلـهم" لـلـتواصـل مع قوة
الـدبـلـومـاسـيـة. واضـاف "إنه مـكان
لـلــعـمل واالبـتــعـاد عن الـرســمـيـات
والــتـوصل لــطـرق حــقــيـقــيـة وذات

معنى للمضي قدما".
اسـتـهـدفـت الـضربـات الـغـربـيـة في
 14نيـسان/ابريل في سـوريا ثالثة
مـــواقع تـــقــــول تـــلك الـــدول إنـــهـــا
تُـستـخـدم من جـانب نظـام الـرئيس
بــشــار األسـد لــبــرنــامج لألســلــحـة
الــكـيــمــيــائــيــة. وسـوريــا مــتــهــمـة
بـاسـتـخدام اسـلـحة كـيـمـيائـيـة قبل
أسـبـوع عـلى الـضـربـات في هـجوم
ـعـقل االخـير لـلـفـصائل في دومـا ا

عارضة قرب دمشق. ا
ويــنــفـي االســد وحــلــفــاؤه الــروس
مسؤولية سوريـا عن تلك الهجمات
الــتي أدت بــحــسب مــســعـفــ إلى
مـــقــتل  40شـــخــصـــا. لـــكن الــدول
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