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ونـصف الـسـنـة من الـتـقـلبـات أصـبح
ــئـة من بـريــكــست الــذي أيـده  52 بـا
النـاخـبـ الـبـريـطانـيـ في اسـتـفـتاء
 2016 واقــعـــا. وبــعــد  47 عــامــا من
العـمل األوروبي خسـر االحتـاد للـمرة
األولى دولـة عـضواً ومـعه  66مـلـيون
نـــســــمـــة.وقــــد وعـــد رئــــيس الـــوزراء
الــبــريــطــاني بــوريس جــونــســون في
األشـهـر األخـيـرة بـعصـر ذهـبـي جـديد
لبلـده لكن ما زالت أمـامه مهام كـبيرة
ـية" الذي جلعل شـعاره "بـريطـانيـا عا
واجهة يفترض ان يرمز لبلـد مستعد 
ــة حـــقــيـــقــة.هـل يــلـــتــفت إلى الــعـــو
ـتـحـدة الـتي تـمـد له يـدها? الواليـات ا
هل يصبح منافـسا جديدة على أبواب
االحتاد األوروبي? أم بالعـكس يتقرب
بــقــوة من األوروبــيــ الــذين يــبــقـون
ـــــــكـن االلـــــــتـــــــفـــــــاف شـــــــركـــــــاء ال 
عليـهم?.يفـترض أن يقـدم رئيس بـلدية
لـــنـــدن الـــســـابـق اإلثـــنـــ رؤيـــته في
خــطـــاب بــيــنـــمــا ســـيــعــرض كـــبــيــر
فاوض األوروبـي ميشـال بارنييه ا
رحلة اجلديدة للمفاوضات أولويات ا
التي تـفـتـتح في لـنـدن. في خـطاب بُث
قـبل سـاعـة من بـريـكـست وعـد رئـيس
الـوزراء احملافـظ الـبالـغ من الـعـمر 55
عـامـا وراهن عــلى بـريـكــست "بـنـجـاح

تتردد أصداؤه ... أيا تكن العقبات".
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{ لـنـدن - (أ ف ب) : بـدأت بـريـطـانـيا
امس الـــســبـت عـــهــدا جـــديـــدا خــارج
االحتـاد األوروبي بــتـحــديـات جــديـدة
تــتــمـــثل بــنـــسج عالقـــات جــديــدة مع
الـتكـتـل الذي يـضم  27دولـة وحتـديد
مــكــانــهـــا اجلــديــد في الـــعــالم.وأمــام
ـان في لـندن تـبـادل بـريطـانـيون البـر
ـلــكـة" الـقــبل وغــنــوا "لـيــحــمي الـلـه ا
احـتـفـاال بـاسـتـعـادة اسـتـقاللـهم. وفي
ــشــكك في جــدوى شــمــال انــكــلــتــرا ا
االحتاد أطـلقـت األلعـاب النـاريـة. لكن
في ادنـبــره أضـيـئـت الـشـمــوع حـزنـا
عــــلـى االنــــفـــــصــــال مـع حــــلـم عــــودة
اســكـتــلــنــدا مــسـتــقــلــة يــومــا مـا إلى
احلـــضن األوروبي. وأمـــضـى آخــرون
الدقائق األخـيرة في االحتاد األوروبي
عــلى مــ عــبــارة بــ مــرفــأي كــالــيه
ـــانـش. وقــد ودوفـــر لـــيال في بـــحـــر ا
ســادت أجـــواء من احلـــزن في واحــدة
من آخر رحـالت العـبـارات الـتي تـقطع
عادة  42كيـلومـتـرا ب الـبلـدين.وقال
اإليطالي اليسيو بورتوني الذي عاش
قي بـريــطــانـيــا عـشــر سـنــوات إن "مـا
يـحــدث الـيـوم مــؤسف جـدا".واحــتـفل
بـعض الـبـريـطـانيـ فـي اسـبانـيـا في
عــدد من احلــانــات. لــكن كــثــيــرين من
ـؤيـديـن ألوروبـا كـانــوا يـتــمـنـون أال ا
يـأتي هـذا الـيــوم.وبـعـد ثالث سـنـوات
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{ ام الفـحم  - (أ ف ب): يشعـر الفـلسطـينـيون في إسرائـيل بالـغضب واخلوف من
ـثلث" الـتي يسـكنهـا أكثر خطة دونـالد تـرامب للـسالم التي تقـترح نـقل قرى ومدن "ا
من ربع مليون عربي إسرائيلي وسط البالد الى الضفة الغربية معبرين عن رفضهم
هــذه اخلــطــة جــمــلـة وتــفــصــيال.تــقــتــرح خـطــة تــرامب تــبــادل أراض بــ إسـرائــيل

. والفلسطيني
وتـشمل األرضي الـتي تقتـرح مبادلـتها
ــثــلث الــعــربـيــة إذ ورد في مــنــطــقــة ا
ثلث الـصفحة  13مـنهـا: "تتألف قـرى ا
من كـفــر قـرع وعـرعـرة وبـاقـة الـغـربـيـة
وأم الـفـحم وقـلـنـسـوة والـطـيـبـة وكـفـر
قــــــاسـم والــــــطــــــيـــــــرة وكــــــفــــــر بــــــرا
وجـلـجولـيـة".وتـضيف اخلـطـة أن "هذه
اجملـتـمعـات الـتي تعـرِّف عن ذاتـها إلى

حــد كـبـيــر عـلى أنــهـا فـلــسـطـيــنـيـة 
حتـديـدهـا أصالً لـتـقع حتـت الـسـيـطرة
األردنـيـة خالل مـفـاوضـات خط الـهـدنة
لعام  .1949لـكن إسرائيل احتفظت بها
في الـنهـاية ألسـباب عسـكريـة تراجعت
. تطـرح رؤية أهـمـيتـهـا منـذ ذلك احلـ
هـذه اخلطـة إمكـانيـة إعادة رسم حدود
إســرائــيل بــاتــفــاق الــطــرفــ بـحــيث
ــثــلـث جــزءًا من دولــة تـــصــبح قـــرى ا
. في إطـار مـثل هـذا االتـفـاق فـلــسـطـ
ــدنـــيــة لـــســكــان تــخـــضع احلـــقــوق ا
عمول بها ثلث للقوان ا مـجتمعات ا
وتـناط األحكام القضـائية باجلهة التي
تـنقل الـيهـا".وتطرح هـذه اخلطـة ايضا
ـــســـتـــوطــنـــات الـــيـــهــوديـــة في ضم ا
األراضي الـفلـسطيـنية احملـتلة وأراض
فـلــسـطـيـنــيـة مـحـتــلـة أخـرى الى دولـة
إسـرائيل.وقال عضو الـكنيست يوسف
ثلث جـبارين من مـدينـة ام الفـحم في ا
"إن مــخـطط نـقل الــسـكـان هــو مـخـطط
ـتـطــرفـة وهـذه االحــزاب الـيـمــيـنـيــة ا
كـانت حـمـلة أفـيـغـدور ليـبـرمـان رئيس
حـزب يسرائـيل بيتـينو عام  1995 بان
". وأضـاف ـســتـوطـنـ يـبــادلـونـا مع ا
ـقـارنـة بـيـنـا وبـ ـكن ا جـبـاريـن "ال 
ـستوطنـ نحن أصحاب األرض أما ا
ــــســــتـــوطــــنــــون فــــســــرقـــوا األرض ا
واسـتولوا عليها بـالقوة وهم يعيشون
في مـستوطنات تـعبر عن جرائم حرب.
ــقـارنــة فـنـحن بــالـتـالـي نـرفض هـذه ا
نـعـيش عـلى أراضـيـنـا". وقـال جـبـارين
شتـركة "نحن عـضو القـائمة الـعربيـة ا
نـرفض خـطة تـرامب جمـلـة وتفـصيال".
وقـال مـسـؤولـون إسـرائيـلـيـون لـوكـالة
فــــــرانس بــــــرس إن رئــــــيـس الـــــوزراء
اإلسـرائيلي بنيام نـتانياهو سيطلب
ـــوافــقـــة عــلى ضم من وزرائـه األحــد ا
إســرائـيل أجـزاء من الــضـفـة الــغـربـيـة
احملـتـلـة.وعـنـد مـدخل مـديـنـة ام الفـحم
تـسابق شبان صـغار يشربـون العصير
في مـطعم صـغير إلـى الشارع لـلحديث
عن الــــصـــفـــقـــة وعن تـــبـــادل االراضي

مـديـنـة باقـة الـغـربيـة الـتي كـتـبت على
مـداخـلــهـا بـالـعـربـيــة والـعـبـريـة "بـاقـة
الـغــربـيـة مـديـنــة الـسالم".قُـسـمت هـذه
ـديـنة إلى شـطـرين عام  1948أحـدها ا
في الـقــسم الـعـربي فـيـمـا بـقي الـشـطـر
الـغربي منهـا داخل دولة إسرائيل.وفي
ورشـة لـلـسـيـارات قـال مـحـمـد مـجـادلة
(27عـامـا) "الــنـاس جـمـيـعـهـا في حـالـة
صـدمـة وغــيـر مـصـدقـة" مـسـألـة تـبـادل
األراضي والـسـكان.واضـاف طـبعـا "انا
ال اوافق عـلى هـذا اخملطط سـنرد عـليه
شاركة في االنتـخابات".ودعت جلنة بـا
ـتابعة "إلى أوسع مشاركة جماهيرية ا
شــعــبــيـة فـي مــظـاهــرة قــطــريــة ظــهـر
الـســبت في مـديــنـة بـاقـة الــغـربـيـة في
ــــثـــلـث كـــمــــا دعت الـى نـــشــــاطـــات ا

جـمـاهيـرية واسـعـة".وقال مـحـمد بـركة
ـتـابـعـة الـعـلـيـا وعـضو رئـيس جلـنـة ا
الــكـنــيــست الـســابق "إن االنــتـخــابـات
ــــؤيـــدين ـــقــــبــــلـــة ال جتــــري بـــ ا ا
ـؤامـرة 'صــفــقــة الــقـرن ــعـارضــ  وا
ؤسسة ـشتركة وا ـا ب القائمة ا وإ

اإلسرائيلية".
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وجـرت بعد ظـهر اجلمـعة مظـاهرة عند
مــداخل ام الـفـحم "ضـد صــفـقـة الـقـرن"
شـارك فـيـهـا جـبـارين وعـشـرات آخرين
. يقدر وحـملـوا الفتات وأعالم فـلسطـ
ليون و 400 الف عـدد عرب اسرائيل 
نــــســــمـــــة يــــتــــحــــدرون من  160 الف
فـلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام
دولـــة اســــرائـــيل عـــام  .1948 وتـــبـــلغ

ـــئــة من الــســكــان نـــســبــتــهم 17,5 بــا
ويـشكون التميـيز خصوصا في مجالي

الوظائف واالسكان.
وقـصـفـت طـائـرات حـربـيـة اسـرائـيـلـيـة
واقع التابـعة حلركة حماس عـددا من ا
في غـزة بـعـد إطالق قـذائـف هـاون عـبر
حـــدود الــقـــطـــاع كــمـــا أعــلـن اجلــيش
االسـرائـيـلي.وقـال اجلـيش في بـيان إن
الـقصف طـال "أهدافـا إرهابـية حلـماس
في شـمـال قـطـاع غـزة".واضـاف الـبـيان
الـذي نـشـر بـالـلغـة االنـكـلـيـزيـة أن "ب
األهـداف منشأة لتـخزين السالح وبنية
حتت األرض تــســـتــخــدمــهــا مــنــظــمــة
حـمـاس اإلرهـابـية".ولم يـتم اإلعالن عن
إصـــابــات أو اضـــرار.وأُطــلـــقت بــعض
الــقـــذائف من غــزّة اجلــمـــعــة بــاتّــجــاه

بــصـخب وقــال وسـيم ( 16عــامـا) "هـذا
لـــيـس سالمــــا وال تـــوجـــد فــــيه دولـــة
فـلسـطيـنيـة لن نذهب الي مـكان".بـينـما
قــال عــبــد الــرحـمن (16عــامــا)" نـحن ال
ـا ورد فـي صـفــقـة الــقـرن هـذا نــؤمن 
كالم بــــكالم وعـــنـــد بــــدء مـــظـــاهـــرات
االحــتـجـاج سـنــشـارك فـيــهـا دفـاعـاً عن
بـلـدنـا".وقـال انس مـحـاجـنـة (31عـامـا)
ــطــعم "نــحن فـي عـام وهــو عــامل في ا
ــــاضـي ضـــحــــكـــوا عــــلى   2020 في ا
أجـدادنـا وهـجـروهم لكـن االن جمـيـعـنا
ظاهـرة ." واضاف "هذه سـنشـارك في ا
لــيــسـت صــفــقــة الــقـــرن هــذه صــفــعــة
الـقـرن.الـصـفـقـة تـكـون بـ طـرفـ هم
يـتعامـلون معـنا بقـوة مدفوعـ بالقوة
االمـيـركــيـة وراءهم  يـتـعـامـلـون مـعـنـا
وكــانــنـــا حــجــارة شــطــرجن... او غــيــر

موجودين بنظرهم أصال".
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وفي هـذا الـسيـاق رأى يوسف جـبارين
أن اخلـطة "محاولة للتخلص من العرب
في إسـرائـيل وتقـلـيل عددهم وإضـعاف
وجــــودهم من اجـل اضـــعـــاف قــــوتـــهم
الـسيـاسيـة وهذه الـفكـرة حتمل دوافع
عـنـصـريـة البـعـاد نـحو  350الـف عربي
ثـلث ويـشـكـلـون خمس يـعـيـشـون في ا
ـواطن العرب في إسرائيل".وأضاف ا
"نـريد تعـاونا دوليا لـرفض هذه اخلطة
الـتي تريد تصفية القضـية الفلسطينية
صـيـر وجعـل الفـلـسـطيـنـي وتـقـريـر ا
يـديرون مـناطق هي اقرب مـا تكون الى
ـعازل الـتي كانت الـبانـتـوستـانات أو ا
في جـنوب إفريـقيا وتـطبيق نـظام دولة
واحـدة يـهويـة دولـة ابارتـهـايد تـكرس

االحتالل".
ـــكن الي فــــلــــســـطــــيـــني او وأكــــد "ال
لــلـمـجــتـمع الـدولـي الـقـبــول بـذلك".امـا
روزين زيـــد وهي مـن بــلـــدة كــفـــر قــرع
تـدرس الـعالج بالـفن في مـدينـة نـتانـيا
ـــوضــوع عــلى فــقـــالت "نــحـن نــأخــذ ا
مـــحــمـل اجلــد وال نـــأخــذه بـــتـــهــكم أو
اســـتــــهـــزاء. األمـــر يـــحــــتـــاج الى دعم
ظاهرات الشعبية شاركة با إعالمي وا
وتــكـثـيـف الـتـصــويت في االنـتــخـابـات
إلسـقـاطه".وشـاركـتـهـا قـلـقـهـا وخـوفـهـا
صــديـقـتــهـا لــبـنى عــسـلي وهي فــنـانـة
تــــرسم وتــــقـــيـم مـــعــــارض في الــــبالد
وخـارجــهـا وقـالت "عـادة أنـا ال أنـتـخب
ـرة سـانتـخب الـقـائـمة لـكـني في هـذه ا
ـنـطـقــة نـفـســهـا تـقع ـشــتـركـة".فـي ا ا

إســرائـــيل لـــكــنـــهــا لـم تــكن بـــكــثـــافــة
الـــــصــــــواريخ الـــــتـي أُطـــــلـــــقـت خالل
ـاضي. مـواجــهـات عـدّة وقـعت الـعـام ا
ونـــفّـــذت إســـرائـــيل ضـــربـــات جـــويــة
اسـتـهدفـت مواقع حلـمـاس في غزة في
وقت مـبـكـر اجلـمـعـة بـعـد إطالق ثـالثة
صـواريخ منهـا في الليـلة السـابقة في
هـجمات لم تتسبب بـسقوط ضحايا أو
وقـــــوع أضــــرار بـــــحـــــسب اجلـــــيش.
وخـــاضـت حـــمـــاس وإســــرائـــيل ثالث
حـروب مـنذ الـعام  2008 لـكن تـوصّلت
حـمـاس بـشـكل تـدريـجي إلى مـا يـشـبه
هـدنة غـير رسمـية مع إسرائـيل خففت
الــدولــة الـعــبــريــة عـلى إثــرهــا بــشـكل
ــفـروض عــلى غـزة طــفـيف احلــصـار ا

مقابل التهدئة.

صاب بإعاقات ناجمة عن األشـخاص ا
الـنـزاعات والـتي تـتخـذ من فـرنسـا مـقرا
لـها عن "االشمـئزاز" لقـرار ترامب.وقالت
آن هـــري مــديـــرة اجملـــمــوعـــة إن "إعالن
ـضادة لألفراد تـعلق باأللـغام ا تـرامب ا
". وأضـافت هـو عـقـوبـة إعـدام لـلـمـدنـيـ
"هـنـاك أعـمـال حـرب خـارج كل الـقـواعـد.
واأللــغــام تـدخـل في تــلك الــفــئـة".وبــعث
ـوقـراطي جــيم مـاكـغـوفـرن الـنـائـب الـد
ـــدافع عـن قــضـــايـــا حـــقــوق الـــنـــاشط ا
اإلنـسـان بـرسـالـة إلى الـبـنـتـاغـون يـعـبر
فـيهـا عن الـقلق إزاء الـتـغيـر.وقال إن أي
ألـغام مـزودة بآليـة تدمـير ذاتي يجب أن
يـســيــطــر عـلــيــهــا أشـخــاص نــظـرا ألن
ــعــارك احلـــديــثــة والــســكــان مــيــادين ا
ـدني يتحـركون بسرعـة.وكتب "أفتخر ا
ــتـحـدة لم تـعـد مـصـدرا كـون الـواليـات ا
إلصـــابـــات ووفـــيـــات نـــاجـــمــة عـن هــذا
الـسـالح الـعـشــوائي".وأضـاف "أحــضـكم
ـمــكــنــة عــلى عـدم بـأقــوى الــعــبــارات ا
الـتراجع عن عـقـود سابـقة بـشأن األلـغام
ـضـادة لألفـراد".وقالـت "رابطـة مـراقـبة ا
االسـلحـة" وهي مجـموعـة أبحـاث مقـرها
واشـنطن إن األلغـام األرضية "الـذكية" لم
تحدة تـعمل ورفضهـا حلفاء الـواليات ا
في حــلف شــمـال األطــلــسي.وقــال جـيف
ابـرامسون الزميل في الرابطة إن "العالم
تـخطى استخدام األلـغام األرضية. وعلى
ــــتــــحـــدة أن تــــفــــعـل هـــذا الــــواليــــات ا
ايــضـا".وأكـثـر من  160دولــة من بـيــنـهـا
غـالبـيـة دول الغـرب أطـراف في معـاهدة
نع ـبرمـة عام  1999والـهـادفـة  أوتـاوا ا

ضادة لألفراد.  األلغام ا

الـشـمـالـية. وأمـر أوبـامـا ايـضـا بـتـدمـير
ـضادة لألفـراد غـير مـخـزونات األلـغـام ا
ـصـمـمـة لـلـدفـاع عن كـوريـا اجلـنـوبـيـة ا
تحدة لن تتعاون مع وقـال إن الواليات ا
دول أخـــــرى عــــلى تـــــطــــويـــــر األلــــغــــام
األرضـيـة.وقـال الـبيـت األبيض إنـه باتت
لـدى اجليش األميركي حرية نشر األلغام
األرضـيــة في أنـحــاء الـعــالم في "ظـروف
اسـتـثنـائـيـة".وفي إلـغـائـها الـتـوجـيـهات
الـســابــقــة لـلــبــيت األبـيـض قـالت إدارة
تـرامب إن الــسـيـاســات سـيـضــعـهـا اآلن
الـبـنتـاغـون الـذي قال إنه ال يـزال يـحـظر
كن األلـغام األرضيـة التقـليديـة التي ال 
إبـــطــال تــشــغـــيــلــهــا أو تـــدمــيــرهــا عن
بــعـد.واأللــغــام اجلــديــدة مــزودة بــآلــيـة
تـدمــيـر ذاتي في غـضـون  30 يــومـا لـكن
ـكن تـدمــيـرهـا خالل سـاعـتـ فـقط إذا
لــزم األمــر وفق مــا ذكــر فــيك مــيــركـادو
ــكـــلـف هــذه مـــســـؤول الـــبـــنـــتـــاغـــون ا
.وفي تـقـديره ال الـسـياسـة لـلـصـحافـيـ
تـتعدى احتماالت فشل عمل آلية التدمير

ليون. الذاتي ستة في ا
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وقــــال وزيــــر الـــدفــــاع مـــارك إســــبـــر إن
تـحـدة أخـذت بعـ االعـتـبار الـواليـات ا
ـدنــيـ لــكن اعــتــبـرت األلــغـام سالمــة ا
األرضية "أدوات مهمة" للجيش. وأضاف
لـلصـحافـي "بـنـهايـة األمر نـريد ضـمان
ـتـاحـة أن تـكـون لـديـنـا جـمـيع األدوات ا
قـانـونـيـا والـفـعـالـة في ضـمـان جنـاحـنـا
وضـمــان حــمــايـة جــنــودنــا وبـحــارتــنـا
ـاريـنـز".عـبــرت مـجـمـوعـة وطـيـاريـنــا وا
ـدافـعة عن "هـانـديـكاب انـتـرنـاشـونـال" ا

ـفاوضـات في قطر طـالبـان.واستـؤنفت ا
في كـانون األول غـير أنّهـا علّـقت مجدداً
بـعد ايـام قـليـلة في أعـقـاب هجـوم تبـناه
ـــتــمـــردون عــلـى قــاعـــدة بــغـــرام الــتي ا

يسيطر عليها األميركيون.
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كــمـــا ألـــغت إدارة الـــرئـــيس األمـــيـــركي
فروضة دونـالد ترامب اجلمـعة القيـود ا
عـــلـى األلــغـــام األرضـــيـــة مـــعـــتـــبــرة أن
الـتكنولوجيا احلديثـة جعلتها أكثر أمنا
طالـب بحظر مـا أثار غضب النشـطاء ا
دني تفجرات التي تشوه آالف ا هذه ا
كـل عـــــام.وفـي آخـــــر قــــــرارات إبـــــطـــــال
سـيــاســات سـلــفه بــاراك أوبـامــا أعـطى
تـرامب الـضوء األخـضر جلـيل جـديد من
ـكن األلـغــام األرضـيــة "غـيــر الـدائـمــة" 
وقــفـهــا أو تــدمــيــرهــا عن بــعـد بــدال من
تـركـهـا في األرض في حـالـة تـشغـيل إلى
األبـد.وأعـلن الـبـيت األبـيض في بـيان أن
"وزارة الــعـــدل قــررت أن الـــقــيـــود الــتي
تـفــرضـهـا ســيـاسـات إدارة أوبــامـا عـلى
ـــكن أن تـــضع الـــقـــوات األمـــيـــركـــيــة 
الـقـوات في وضع غيـر مـؤات خالل نزاع
ضــد خـصــومــنــا".وأضــاف أن "الــرئـيس
لـيس على اسـتعـداد لقـبول هـذه اخملاطر
عـلى قواتنا ... الرئيس ترامب يعيد بناء
جـيـشنـا وهـو أقـوى من أي وقت مضى".
وكـــــان أوبـــــامــــا قـــــد حــــظـــــر في 2014
ـــضــادة لـألفــراد اســـتـــخـــدام األلـــغـــام ا
مـــســتـــثـــنــيـــا حتت ضـــغط اخملــطـــطــ
الـعسكري شبه اجلـزيرة الكورية حيث
ــتـفــجـرات عــلى احلـدود تـنــتـشــر هـذه ا
األخــيــرة لـــلــحـــرب الــبــاردة مـع كــوريــا

ـسـؤولــ امـيـركــيـ في بــاكـسـتـان ان
خــلــيل زاد "رحـب بــجــهــود بـــاكــســتــان
ــســتـمــرة لــدعم خــفـض الـعــنـف الـذي ا
سـيـمــهـد الـطـريق التــفـاق بـ الـواليـات
ــفــاوضــات بـ ــتـحــدة وطــالــبــان وا ا
االفـغــان والـتـوصل الى وقف اطالق نـار
شــامل ودائـم دعــمــا لــسـالم مــســتــدام".
ـتـحـدة وطـالـبان وتـتـفـاوض الـواليـات ا
مـنــذ عـام من اجل الـتــوصل الى اتـفـاق
وكــــادتــــا ان تــــعـــلــــنــــا عن اتــــفــــاق في
ايـــلــول 2019 عــنـــدمـــا اعـــلن الـــرئــيس
األمــــيـــركي دونــــالـــد تـــرامـب فـــجـــأة ان
الـــعــــمـــلــــيـــة "مــــيــــتـــة" بــــســـبـب عـــنف

ـتـحــدث بـاسم وضع احملــادثـات.وذكــر ا
غـــني ان خـــلـــيل زاد مـــســـتـــعـــد لـــعـــقــد
مـحادثات مع غـني بعد الـظهر. إال أنه لم
يـكـشف عن فـحـوى احملـادثـات.ولم تـعلق
الـسفـارة االميـركيـة في كابـول فورا على
وصـول خليل زاد.وتـأتي زيارة خليل زاد
إلى افــغــانـســتــان بــعــد يـوم مـن زيـارته
بـــاكــــســـتـــان حـــيـث الـــتـــقـى بـــعـــدد من
ـــســؤولــ من بـــيــنــهم رئـــيس هــيــئــة ا
االركـــان الـــبـــاكــســـتـــاني قـــمـــر جـــاويــد
بـاجـوا.وساعـدت اسالم ابـاد في تيـسـير
احملـادثــات بــ طـالــبـان وواشــنـطن في
ـاضي.وجاء في بـيان قـطر خالل الـعام ا

ــبــعــوث { كــابل - (أ ف ب): يـــلــتــقـي ا
االمـيركي اخلاص للمـفاوضات مع حركة
ـــاي خـــلــيل زاد بـــالـــرئــيس طـــالـــبــان ز
األفـغاني اشرف غني السبت بحسب ما
أكـد مـسـؤول في مـسـعى جـديـد عـلى ما
يــبـــدو لـــدفع احملـــادثــات الـــهـــادفــة الى
الـــــتـــــوصل الـى اتـــــفــــاق مـع احلـــــركــــة
ـســلـحــة.وال تـزال واشــنـطن وطــالـبـان ا
تـسـعيـان الى الـتوصل الى اتـفـاق يؤدي
الـى خـــروج الــــقـــوات األمــــيـــركــــيـــة من
افـغـانـستـان مـقـابل ضـمـانـات أمـنـية من
ـتــحــدة لــزمت احلــركــة.إال أن الــويــات ا
الــصــمـت في األســابــيـع األخــيــرة حــول
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ي والـذي يـتـضـامن فيـمـا بـينه في ظل االزمـة احلـاليـة في االمن الـصـحي الـعا
إليـقاف زحف اإلصابات بفيروس كورونا القادم من الص اقترح على اجلهاز

احلكومي العراقي اآلتي :- 
1 -  تـطـويـر وحـدة مـهـمـات خـاصــة من كل الـوزارات الـعـراقـيـة بـقـيـادة وزارة

واجهة اثار ازمة كورونا . الصحة االحتادية 
سافرين ـنافذ اجلوية والـبرية والبـحرية لتسـجيل كل ا 2 - التـشديد على كل ا
بسـجالت رسـمـيـة مـخـصصـة لـشـرح احلـالـة الـصحـيـة لـكل مـسـافـر قادم الى
ـسـافـر العـراقي بـكـتـاب خـلوه من الـفـيـروس كـورونـا حتى ال الـعراق وتـزويـد ا

طارات الدولية . واطن العراقي للمضايقة في ا سافر من ا يتعرض ا
دة 3- اخـضاع كل مسافر عـراقي قادم من الص الى االسـتضافة الـصحية 
14 يـومـا لـلـتأكـد مـن خـلـوه من الـفـيـروس كـورونا  بـعـيـدا عـن اجملتـمـع حملـاولة

السـيطرة على انتقال الفيروس كورونا الى العراق وتزويده بتاك إلكتروني يُب
حالته الصحية .

4- تـوفـيـر الـفـرق الـصـحـيـة عـلى كل مـطـارات الـعـراق االحتـاديـة واحملـلـيـة في

احملافـظـات وإصدار نـشرة دوريـة وشـفافـية عـالـية بـاإلصابـات ونـشر الـبيـانات
الدورية بشكل شفاف .

5- إيقـاف االستيـراد من الص لـلمواد الـغذائية مـؤقتا حلـ تعافي جـمهورية

الص الشعبية من الفيروس كورونا .
6- التـحقق من معسكرات اليـد العاملة الصيـنية في العراق من خالل الفحص

راقبة احلالة الصحية جلميع الوافدين للعمل في العراق .  راجعة الدورية  وا
ـواطنـ على ـرض وتـشجـيع ا 7- القـيـام بحـملـة تـثقـيـفيـة وطـنيـة للـوقـاية من ا

عاجلة فيروس كورونا . االبالغ من خالل خط الطوارى اجملاني 
8- الـتشجيع على حـمالت التطوع للـفرق اجلوالة اجملازة

ــســانــدة دور ــهـــمــات الــوطــني  مـن قــبل فــريق وحــدة ا
اجلـهـاز احلـكومـي في السـيـطـرة عـلى حتـجـيم االنـتـقال

لفيروس كورونا في البالد.
يدواحدة لتحجيم_الفيروس
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ربع نصب رئيس الوزراء والبقاء في ذات ا اإلصـرار على عدم إختيار مرشح 
طـوال األشهـر األربع الـتي مـرت يـشيـر إلى تـمـسك الـقوى الـسـيـاسـية الـفـاعـلة
ـماطـلـة والذي يـتمـثل بـهـذه الصـورة نـتيـجة رتـبط بـالتـسـويف وا بذات الـنـهج ا
اخلـشية من إنـفالت األمور من سيـطرتهـا خاصة األحـزاب والشخصـيات التي
حصـلت على مكاسب مـالية وكونت شـركات ومافيات مـالية وجتمـعات سيطرت
من خاللها على مفاصل الدولة وال تريد أن تسلم األمور إلى رئيس وزراء ليس
اضية ـعتاد خالل الـسنوات الـطويلـة ا في مجـال سيطـرتها ونـفوذها كـما هو ا
التي شـهدت سطوة كاملة عـلى مفاصل الدولة اإلقتصاديـة والسياسية ما مكن
البعض من أن يتحكم بصناعة القرار و يعطل حركة التغيير خشية من خسارة

كل تلك اإلمتيازات التي جتمعت لدى قلة بينما حرمت األكثرية منها . 
ـتـظـاهـرين الـذين هـنــاك تـعـارض خـطـيـر بـ مــعـسـكـرين األول هـو مـعـســكـر ا
يدفـعـون بإجتـاه إخـتيـار رئيـس وزراء من خارج الـعـملـية الـسـياسـيـة التـقـليـدية
ويـراد له أن يـكون مـسـتـقال ويـشـرف عـلى مـرحـلة إنـتـقـالـيـة مـحـدودة إلى ح
إجـراء إنتـخـابات مـبـكرة كـمـا هي الدعـوة الـقائـمـة في هـذا السـبـيل وهي دعوة
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة وقوى إطلـقت مـن نخب ومـفـكـرين ومـتـظـاهـرين وعـاضـدتـها ا
سيـاسيـة  ودعمت بقـانون إنـتخابـات  أو هيـكلة لـلمـفوضيـة وكانت تـلك مطالب

اجلماهير . 
ال تـدعم القـوى الـسيـاسـية هـذا اإلجتـاه مطـلـقـا و تدفع بـإجتـاه  إختـيـار رئيس
وزراء ال يـخضع لشروط قوى سـياسية ومـتظاهرين وأن يـكون من دائرة القوى
الفـاعلة لـضمان بـقاء اإلمتـيازات وجتنب إتـخاذ قرارات مـضرة بهـا فأي رئيس
ـتـظـاهرين قـد يـقـوم بإجـراء مـحـاسبـة ومالحـقـة للـكـثـير من وزراء مدعـوم من ا
الـفـاعـل الـكـبـار والـصـغـار ويـفـعل قـانـون من أين لـك هـذا? وبـالتـالـي فـاألمور
توقـعة وهنا تـمضي إلى ما ال يـحمد من القـرارات واإلجراءات الصـادمة غيـر ا
ـعـضـلة فـقـد رشـحت الـقوى الـسـيـاسيـة الـعـديـد من الشـخـصـيات و تكـمن ا
نصب ولم تظاهرون شخصيات يرونها مهيئة لتولي ا رفضـها في ح رشح ا
تلـتفت إليـها القوى الـسياسـية ألنها ال تـمثل مصـاحلها وتخـشى من إجراءاتها

الالحقة.
ترتـبة على هذا اجلمود خـطرة للغاية في الـواقع فأن اخملاطر ا
ـوقف والـوصـول إلى نـقطـة حـرجة ال وقـد يتـم تصـعـيد ا
ـكن جتــنب مـا ســيــكـون فــيـهــا من تـصــعـيــد وصـدام
ومـشاكل مع الـيـأس الذي بـدأ يدب في الـنـفوس بـسبب
ـكـان وقـد تـصل األمور ـراوحة في ذات ا ـدة وا طـول ا

إلى مستوى الكارثة.

ـقراطـية وحـرية يعـد انـتشـار اجملالس الـبغـداديـة األدبيـة سمـة من مظـاهـر الد
ـدن الـعراقـيـة مـؤخرا بـعـد مـعانـاة الـنـاس قبل  2003 من الـراي التي شـمـلت ا
مـظاهـر احلـكم الـفردي والـشـمـولي والتـعـسف األمـني والـرقابي ومـا يـعـنيه من

جثم على صدر االمة وكتم مشاعرها وتعطيل دور الراي فيها .. 
مـجلس الـصـدر احد هـذه اجملـالس الـتي انتـشـرت بعـد الـتـغيـيـر اذ تاسس في
الـشـهـر األول من عـام  2016بـنـاء عـلى طـلب من بـعض الـوجـوه والـرمـوز الذين
فاحتوا سماحة العالمة السيد حس هادي الصدر على ضرورة ان يكون لهم
لفات احمليطة مقـر تقام به جلساتهم الشهـرية واالستثنائية لتداول الـكثير من ا
واطن ليتقرر بعد ذاك اختيار بيـت السيد الصدر في الكاظمية مقرا بالـوطن وا
له .. وقـد مرت قـبل أيـام ذكرى تـأسيس اجملـلس الـرابعـة حـيث تلـيت الـقصـائد

ناسبة .  والكلمات بهذه ا
راقت لي كـلـمة راعي اجملـلس الـسـيـد حسـ الـصـدر التي تـعـارف عـلى خـتمه
جلـلساته ..  إذ تطـرق الى أهميـة االستذكـار وربطه بحـاضر االمة واإلفادة من
عبراته حيث تمر ذكرى رحيل بضعة الرسول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
(ع ) وما لها من جوانب مشعة في حياة االمة.. اذ ذكر الصدر : ( ان الزهراء
ـؤمنـات ولم تـذكر نـفـسهـا بشـيء يومـاً ما .. كانـت تدعـو كل حـ للـمـؤمنـ وا
حـتى لـفـتت انـتـبـاه صـغـيرهـا االمـام احلـسن (ع) الـذي بـادر سـائال عن سـبب
عنى ان االخر اإلسالمي اين ما ذلك.. فقالت له .. يا بني اجلار قبل الدار .. 
كــان اهم من الــنــفس .. في قــمــة االيــثـار ونــكــران الــذات واالحـســاس بــاالمـة
عنى .. من والـتواصل معهـا .. وقد قال رسولنـا الكر محـمد (ص) في ذلك ا

ؤمن ويحمل همومهم ليس منهم ) . لم يشعر با
ثم مـر سريعا على ذكرى وفاة الدكتور حس علي محفوظ التي مرت قبل أيام
اضي قـرب بيت العالمة وذكر انـهما كـانا يتمـشيان مـنتصف سـتينات الـقرن ا
محـفوظ حينما جاء ساعي البريد ليـصلح عطل تلفونه .. فبادر محفوظ الكرامه
ال.. لـكنهمـا تفاجئـا بردة فعل العـامل الذي رفض االكرامية بجـزء بسيط من ا
ـلــفـات الـفـسـاد والـرشـوة وعـبـر عن غـضـبه   ثـم ربط الـصـدر هـذه احلـادثـة 
سـتـشـريـة في البـلـد حـالـيا جـراء غـيـاب الرقـابـة وتـعـطل دور أجهـزة الـنـزاهة ا
ـسـؤول من قـبل عدد ـفتـشـيـات ... مع ضـعف الوازع الـديـني واالحـساس ا وا
ن تـمـكنـوا وتـسـلطـنـوا في دوائـر الدولـة .. مـذكـرا انه ارسل احد لـيس قلـيل 
ـوظفة احملـجبة – ـكتبه لـقضاء مـعاملـة رسميـة له وقد بادرت فـيها ا العـامل 
هـنـا قـضـية ومـعـنى اخـر -  الـى إعطـاء عـامـله ظـرفـا .. قـالت له ضع فـيه 300
عـروفـة على ـعـاملـة برغـم اسم ورمزيـة الـسيـد ا الف ديـنار حـتى تـتم تمـشـية ا

واطن البسيط ..? الصعيد الوطني .. متسائال كيف سيكون التعامل مع ا
ـلفات بـحاضـرنا وما يـعنيه تـعطـيل تسمـية رئيس بعـد ذاك ربط سمـاحته هذه ا
لـحـة العالنه وتـشكـيل احلـكومـة لـتمـشـية أمـور الـناس الـوزراء برغم احلـاجـة ا
خـتلف توجهاتهم وانتماءاتهم.. والسيما بعد حاالت االنفالت التي تفشت اثر
لف الدولي واإلقـليمي الـظروف األخيـرة التي مر بـها البـلد وتـاثرها بـا
ـرحلة حـرجة جدا  تـتطلب من والـداخلي مشـيرا الى ان ا
ـعنيـة ان تعي وتـبادر بـنكـرات الذات بـعيدا عن اجلـهات ا
نطقة ا يـجري با ـصالح الضيقة وان تتـسع حدقاتها  ا
والـعالم وتضع مـصالح العـراقي كـافة ب مـد بصرها

وفي ضميرها قبل أي عنوان أخر ..


