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{ الـــقـــدس) ,أ ف ب) - اعــــتـــقـــلت
الــشـرطـة اإلسـرائـيـلـيـة امس األحـد
وزيـرا في الــسـلـطـة الـفـلــسـطـيـنـيـة
واســتــجــوبــته فـيــمــا أكــد مــصـدر
مقـرب من الوزير أن اعـتقاله  من

منزله في القدس الشرقية.
وقـــال الــــنـــاطـق بـــاسم الــــشـــرطـــة
اإلســرائــيــلــيــة مــيــكي روزنــفــيــلــد
لــــفـــرانس بــــرس إن وزيـــر شـــؤون
الـقدس في الـسـلـطـة الـفلـسـطـيـنـية
فــــــادي الــــــهـــــــدمي اعـــــــتــــــقل و
اســـــتــــجــــوابه "لــــنــــشـــــاطــــاته في

القـــدس".
وصرح مـصدر مقـرب من الوزير أن
اعـتــقـال الـهـدمي جـاء عـلى األرجح
دينة بسبب نشاطاته األخيرة في ا
ــتــنــازع عــلــيـــهــا والــتي شــمــلت ا
مـــرافـــقـــته لـــلـــرئـــيس الـــتـــشــيـــلي
ســيــبــسـتــيــان بـيــنــيـرا فـي زيـارته

للمسجد األقصى.
ـصـدر فـإن "قـوة كـبـيـرة وبـحـسب ا
من شــرطــة ومـــخــابــرات االحــتالل
دهــمت مــنــزل الـوزيــر (...) وقــامت
بـــعــمـــلــيـــات تــفـــتـــيش في مـــنــزله
ومصـادرة أجهـزة الهـواتف النـقالة

اخلاصة به".
وتـمـنع الـسـلـطات اإلسـرائـيـلـية أي
مـــظـــاهــــر ســـيـــاديـــة لــــلـــســـلـــطـــة

الفلسطينية في القدس.
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ورافق وزير شؤون القدس الرئيس
الـتـشيـلي في جـولـته التي وصـفـها
مــصـدر رســمي في الــوفـد حــيـنــهـا

بأنها "خاصة".
وأثــارت زيـارة بــيـنــيــرا لـلــمـســجـد
غـــضب إســـرائـــيل الـــتي احـــتــجت
عليـها واعتبـرت أنها تمـثل انتهاكا
لـلـقواعـد والتـفـاهمـات الـسابـقة مع

سانتياغو بشأن زيارة الرئيس.
ويعتبر مجمع األقصى الذي يعرف
عـنـد الـيـهـود بـاسم "جـبل الـهـيكل"
ــــثـــيـــرة ــــواضـــيع ا بــــ أكـــثـــر ا
لــــلـــــحــــســـــاســــيــــات فـي الــــنــــزاع

اإلسرائيلي الفلسطيني.
وقع خالل ويُسمح لليهود بزيارة ا
أوقـات مـحـددة ولكن تُـمـنع عـلـيهم

الصالة فيه لتجنب التوترات.
وأشـــار مـــهـــنـــد جــبـــارة مـــحـــامي
الـهــدمي في بــيــان إلى أن "الــوزيـر
يـخــضع لـلــتـحــقـيق (...) فـي مـركـز

سكوبية". حتقيق ا
وبـحـسب احملـامي فـإن "الـتـحـقـيق
يـــــدور حـــــول ادعـــــاء الـــــشـــــرطـــــة
اإلســـرائـــيـــلـــيــــة أن الـــهـــدمي مس
بـالـسـيادة اإلسـرائـيلـيـة في الـقدس

في األسبوع األخير".
من جـانـبه طـالب رئـيس احلـكـومة
الفلسطينيـة محمد اشتية إسرائيل

بــــاإلفــــراج الـــفــــوري عـن الــــوزيـــر
الهدمي.

وقال اشتية عبر حسابه على موقع
فـيسـبوك "نـطالب بـاإلفراج الـفوري
عن الــوزيــر الـــهــدمي (...) ونــدعــو
دول الــعـــالم التــخــاذ مـــوقف يــدين
ـستـمرة بحق انتـهاكـات إسرائيل ا

." قدسي القدس وا
وأضــاف رئـيس الــوزراء "االحـتالل
يـستـهـدف كل فلـسـطيـني يـعمل من
أجل القـدس وأهلهـا لكن احلـكومة
سـتــبـقى مـلــتـزمـة بـواجــبـهـا جتـاه
قدسة وسـيستمر نشاطها دينة ا ا

التنموي فيها".
ويــــتـــزامن اعــــتــــقـــال الــــوزيـــر مع
مواجهات "عنيفة" تشهدها القدس.
وقـال روزنـفـيـلـد في بـيـان "واصـلت
الـشـرطـة اإلسـرائيـلـيـة الـتـعامل مع
أعــمـال الـشـغـب واالضـطـرابـات في
عـدة أحيـاء بـعدمـا ألـقيت احلـجارة
وأطـلـقت األلـعـاب الــنـاريـة بـاجتـاه

الضباط".
وبـحـسب روزنـفـيــلـد أصـيب اثـنـ
واجـهات التي من الضـباط خالل ا
. أدت إلى اعتقال ستة فلسطيني
واجهـات اخلمـيس بعد واندلـعت ا
إطـالق الـقـوات اإلسـرائـيـلـيـة الـنـار
عـلى فلـسطيـني يبـلغ من الـعمر 20
عامـا في بلدة "الـعيـسوية" بـالقدس

الــشــرقـيــة مــتــهــمــة إيــاه بــإلــقـاء
األلعاب النارية باجتاه القوات.

وتوفي الـشاب محـمد عـبيد مـتأثرا
بـــجـــراحـه وفق مـــا أعـــلـــنت وزارة

الصحة الفلسطينية.
واحتـلت إسرائيل الـقدس الشـرقية
عـام  1967وضــمــتـــهــا الحــقــا في
خــطـوة لـم يـعــتــرف بـهــا اجملــتـمع

الدولي.
وتـعـتبـر إسرائـيل الـقدس بـأكـملـها
عــاصـــمـــة لــهـــا بـــيــنـــمـــا يــنـــظــر
الــفـلـسـطـيــنـيـون إلـيـهــا كـعـاصـمـة

ستقبلية. لدولتهم ا
وقـــــالـت صـــــحـــــيـــــفــــــة هـــــاآرتس
اإلســـرائــــيـــلــــيـــة وهــــيـــئــــة الـــبث
اإلسرائيلي يوم السبت إن السلطة
الـفـلسـطـيـنيـة اعـتقـلت رجل أعـمال
ــؤتـــمــر فــلـــســـطــيـــنـــيــا حـــضـــر ا
االقــتـصـادي الــذي قـادته الـواليـات
ــتــحــدة في الــبــحــريـن األســبـوع ا

اضي. ا
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وذكـرت الصـحيـفة وهـيئـة البث أن
رجل األعــــمـــال يـــدعـى صالح أبـــو
مـــيــاله وهـــو من مــديــنـــة اخلــلــيل
بالـضـفـة الغـربـيـة احملـتلـة. وقـالـتا

إنه اعتقل مساء اجلمعة.
وقال شقـيقه طالبـا عدم نشر اسمه
إن أبــو مــيــاله حــضــر حـفـل زفـاف

أحـد أفـراد األسـرة يـوم اجلـمـعة ثم
اختفى.

وأضاف أن الـشرطـة لم حتضر إلى
منزل رجل األعمال.

ولم يرد جهاز األمن التابع للسلطة
الفـلسطـينيـة على طلـبات للـتعليق
لــكن رجـل األعــمــال الــفـلــســطــيــني
أشـــرف اجلـــعـــبـــري الـــذي حـــضــر
نـامـة قال عـبر الـهاتف إن مـؤتمـر ا
ابن أبو ميـاله حتدث إليه بـالهاتف

وأبلغه باعتقال والده.
ورد نــفـس االبن عــنـــدمــا اتـــصــلت
بهاتف أبو مياله احملمول قائال إن
والـــده ال يـــســـتـــطــيـع الــقـــدوم إلى

الهاتف.
ـتـحدث ولم يـتـسن الـوصـول إلـى ا
باسم الرئـيس الفلـسطيـني محمود

عباس للحصول على تعليق.
ووصف الــــبـــــعض فـي الــــقــــيــــادة
الـفـلـسطـيـنـية الـتي قـاطـعت ورشة
عـــمـل الــبـــحـــرين رجـــال األعـــمــال
الـفــلـســطـيــنـيــ الــقـلــيـلــ الـذين

شاركوا فيها بأنهم ”متعاونون.“
وأحــجـمت الـسـفـارة األمـريـكـيـة في
إسـرائـيل عن الــتـعـلــيق بـشـأن أبـو

مياله.
وذكـرت صـحـيـفــة هـاآرتس وهـيـئـة
الــبث اإلســرائـيــلي أن رجل أعــمـال
فـلــسـطــيــنـيــا آخـر حــضــر مـؤتــمـر

ـكسيكية السبت وقالت السلطات ا
إن مــســلــحــ مــجــهــولــ قــتــلـوا
ــوســـيــقى بــالـــرصــاص مـــنــسـق ا
اإللــكـتــرونــيــة اإلسـرائــيــلي رونـ
ـــــعــــروف أيــــضـــــا بــــاسم دهــــان ا
بــيـربـلـيـكس خالل هـجـوم عـلى نـاد
لـــلــرقص في مـــديــنـــة ســان لــويس

كسيك. بوتوسي بوسط ا
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وقـال مــكـتب الـنــائب الـعــام لـواليـة
سـان لـويس بـوتـوسي في بـيـان إن
ــسـلــحـ مــجـمــوعـة من الــرجـال ا
دخـلــوا الـنــادي الـواقع في جــنـوب
ديـنة في ساعـة مبكـرة من صباح ا
السبت وأطلقـوا النار وقتلوا دهان
( 45عاما) وأصابوا ثالثة آخرين.
ولـــــفظ أحـــــد اجلــــرحـى أنــــفـــــاسه
األخـيــرة مـتــأثـرا بـجــروح في أحـد

ستشفيات فيما بعد. ا
ة. ولم يُعرف الدافع وراء اجلر

وقـال مــكــتب الـنــائب الــعـام إن من
ـعتـقد أن دهـان كـان يؤدي عـرضا ا
فـي الـنـادي و الــتـعـرف عــلـيه من
الـوثـائق الـتي كـانت معـه وإنه كان

مواطنا إسرائيليا.
وأوضـحت صـفـحـة رسـمـيـة لـدهـان
عــلى فـيـسـبـوك إنه ولـد في فـرنـسـا
ونـشــأ في إســرائـيل ومــسـتــقـر في

ستوكهولم.
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نامة تمكن من جتنب االعتقال. ا
وتــرفض الـســلـطـة الــفـلــسـطـيــنـيـة
ومـنـظـمــة الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة
الــتـعـامل مع إدارة تــرامب مـنـذ 18
شــهــرا وتــتــهــمــانــهــا بــاالنــحــيــاز

إلسرائيل.
ودشن فــــريق تــــرامـب بــــرئــــاســـة
مسـتشـاره وصهره جـاريد كـوشنر
خطته االقـتصادية الـتي تتكلف 50
مـلـيـار دوالر لـتــحـقـيق الـسالم بـ
اإلسرائـيـلـيـ والـفلـسـطـيـنـي في
الــبــحــرين يــوم الــثالثــاء وقـال إن
ــــقــــدم بــــرنــــامج االســــتــــثــــمــــار ا
لـلــفــلـســطـيــنـيــ ســتـتــبـعه خــطـة
ـسـتـمر سـيـاسـية إلنـهـاء الـصراع ا

منذ عقود.
لـكـن سـعــيــهم قــوبل بــرفض واسع
بــ الــفــلـســطــيـنــيــ وفي الــعـالم
العربي والسبب الرئيسي هو عدم
ـــطــلب قـــبــول تـــرامب حـــتى اآلن ا

الفلسطيني بدولة مستقلة.
ؤتمر وشاركت مصر واألردن في ا
وهـما الـبلـدان العـربيـان الوحـيدان
الــلــذان أبــرمـــا اتــفــاقــات سالم مع
إســـــــرائـــــــيـل. وقـــــــالـت اإلمــــــارات
ؤتمر والسعودية اللتان حضرتا ا
أيــضــا إنــهـمــا لن تــؤيــدا خــطـة ال
ـــــطـــــالـب األســـــاســـــيــــة تـــــلـــــبي ا
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ـؤقت لـسـنة 2005 ادة (/39أوالً) من الـدسـتـور العـراقي ا نـصَّت ا
عـلى أنّه " ال يــجـوز إجـبـار أحـدٍ عـلـى االنـضـمـام إلى أي حـزب أو
جمـعية أو جـهةٍ سـياسة أو إجبـاره على االسـتمـرار في العـضوية

فيها ".
ادة سـابقـة الذكـر تُعـدّ اغتـصاباً إلرادة وفيـما أسـلفـنا آنـفاً فـإنَّ ا
الناخب وقد يتـساءل البعض : أين االغتـصاب للحقـوق السياسة

ادة? في هذه ا
بــاد ذي بـدء أنَّ الــدســتــور الــعــراقي ســمح ألعــضــاء أي حـزب
ســـيــاسـي في الـــعــراق االنـــتـــقـــال من حـــزب إلى آخــر وهــذا من
ـشـكـلة ـقـراطـيـة الـدسـتـور الـعـراقي ونـؤيـد ذلك وبـشـدة ولـكن ا د
الكبرى تكمـن في أنَّ النص جاء مطلقاً وهذه احلرية التي أعطاها
الــدسـتــور ألفـراد احلــزب الـتــنـقل كــيــفـمــا يـشــاء تـخــتـرق حق من
احلقوق السياسة للناخب وهذا ما نشاهده في كل دورة انتخابية
انـية أو محليـة وذلك عن طريق التنقل من حزب إلى سواء كانت بر

آخر حتى بعد انتهاء االقتراع.
ولكل كمـا هو مـعـروف بأنّ الـعراق بـلـد متـعـدد الطـوائف واألديان 
ادة طائفة اعتقادها اخلاص من ناحية السياسية ورجوعاً لنص ا
) من الـدستـور فإنـها أعـطت احلق للـمرشح الـفائـز التـنقل (/39أوالً
حلـزب آخـر غـيـر الـذي كان مـوجـود فـيه قـبل الـبـدء بـاالنـتـخـابات!!
وليس هذا فقط بل لألحزاب احلق في إنشاء حتالفات بعد االنتهاء
من االنــتـخــابـات وهــذا يــفـسح اجملــال لألحــزاب األكـثــر شــعـبــيـة
وتصـويتـاً على حسـاب األحزاب التي تـمثل األقلـيات من النـاخب

أال يـعتبـر هذا خرقـاً واضحاً وصـريحـاً? وخاصة نـحن على أبواب
انـتـخـابات مـحـلـيـة في مـارس من الـسنـة الـقـادمـة حـسب مـا أكدته

شرفة على العملية االنتخابية. اللجنة ا
ثـابة ـنطـلق البـد من معـاجلـة هذه الـثغـرة التي تـعـتبـر  ومن هذا ا
اغـتصـاب بـصـورة غـيـر مبـاشـرة إلرادة الـنـاخـب وذلـك عن طريق
ـادة أثــبـتت فـشــلـهـا خالل الـدورات تــعـجـيل الــدسـتـور ألن هـذه ا
االنتخابيـة السابقة من بعد 2003م وكما قـال مونتسكـيو في كتابه
روح الــشـرائع : " عــلى صــاحب الـســلـطــة الـعــلـيـا  _وهـو يــقـصـد
الشعب  _أن يصنع بـنفسه كلَّ ما يـحسن صنعه وعليه أن يصنع
بواسطة وزرائه ما ال يحسن صنعه وال يكون وزراءه له مطلقاً إذا
لم يُــعـيــنـهم ويــكـون تـعــيـ الـشــعب لـوزرائه مــبـدأ أسـاســيـاً لـدى

احلكومة إذن ".
وليس هذا فقط حيث يجب أنّ تكـون االنتخابات مبـاشرة بانتخاب
رئيس احلـكومـة بعـيـنه كمـا هو احلـال في بـعض األنظـمة األجـنبـية
والعـربية عـلى حدٍ سواء لكي ال نـفسح اجملـال لألحزاب السـياسة
ــطـلــقـة في حتــقـيق مــصـاحلــهـا اخلـاصــة قـبل حتــقـيق بــاحلـريـة ا

صالح العامة. ا
ادة (/39أوالً) من الـدستـور الـعراقي عن وعلـيه فالبـد من تعـديل ا
طريـق إعطاء للـمرشح حـرية االنتمـاء لألحزاب الـسياسة قـبل البدء
بعـملـية االقـتراع وال يـحق لـلمـرشح الفـائز بـحـرية االنـتقـال حلزب
ـرشح الـفـائـز يروم آخـر بعـد انـتـهـاء عـمـلـيـة االقـتراع فـإذا كـان ا
االنتـقال حلزب آخر فـإن ذلك يخسره أصـواته االنتخـابية وال يحق

له تمثيل إرادة من انتخبه.
لـكن الـوضع الـسيـاسي الـراهن في العـراق ال يـسمح لـلـشروع في
) من الـدسـتـور بـسـبب نـقص الـكـابـيـنة ادة (/39أوالً تـعديـل نص ا
احلكوميـة من جهة والوضع االقـتصادي للبـلد من جهة أخرى ألن
ذلك يعتبر عـقبة كبير أمام مـوضوع تعديل الدستور واألخير ليس
بـالهـ تعـديله في لـيلـة ويوم ولـكن يتـطلب وقـفة جادة
وحاسـمة من قبـل احلكومـة والشعب إال أنَّ من
ـعـاجلـة واجـبـنــا وضع الـنـقـاط عــلى احلـروف 
النقائص السياسة والـقانونية كواجب توجيهي

ال أكثر.

بغداد
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اتـقـدم بـالـشــكـر واالمـتـنـان
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في كــــــركــــــوك جلــــــهــــــوده
ـــبـــذولـــة والـــتـــفـــاني في ا
مـــــــعـــــــاجلـــــــة مـــــــرضــــــاه
والنـسـانــيـته في مــسـاعـدة
ـرضى الــغـيـر مــتـمــكـنـ ا
ـوفـقـية ماديـا مـتـمنـ له ا

والتقدم في عمله.
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بـتاريخ  ٢٠١٩/٢/٤ حـضـر مركـزنا اخملـبر (حـمزة
ـدعو مـحـمد عـبد الـله) مخـبرا عـن فقـدان شقـيقه ا
ـلـصـقة صـورته أعاله (حـازم مـحـمد عـبـد الـله) وا
دونت اقوالها وعرضت الكيفية على السيد قاضي
فـقود حتـقـيقي ابي غـريب وقرر تـعـميم اوصـاف ا
في جـريـدت مـحـلـيـت راجـ الـتـفـضل باالطالع
واتخاذ الالزم من قبلكم خدمة للصالح العام وذلك

المور حتقيقية.. مع التقدير
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(وفي نـفـسي انـقـبـاض كـالـذي يعـاود الـنـفـوس في أمـسـيـة الـشـتاء
احلزينة عندما تكون نائية عمن حتب).

عـلى وفـق هـذا الـوقع احلـزين يـكـتب الـشـاعـر الـكـبـيـر بـدر شـاكـر
الـسـياب ( 1926ــ  (1964خـمـس رسـائل الى صـديـقه الـشـاعـر
الـبصـري الراحل عبـد اللـطيف الـنائب الـتي قرر ابنـه رافع النائب
أن يـنـشـرهـا بـعـد أكـثر مـن نـصف قـرن علـى رحـيل الـسيـاب في
كتـاب عـنوانه " نـسق الـتالزم بـ السـيـاب والنـائب" تـوزيع مكـتـبة
ـعـاصـر ــتـنـبي. يــضم الـكـتــاب ديـوان الـنــائب ا عـدنـان ــ شـارع ا
لــلـســيـاب مع مــقـدمــة وافـيــة بـقــلم ولـده رافـع ودراسـة حتــلـيــلـيـة
لـلـرسـائل كـتـبـهـا الــدكـتـور ضـيـاء مـصـطـفى واشـكـرهـمـا الـشـكـر
اجلزيل ألنـهما بـعثا إليّ بنـسخة مـنه على سبـيل اإلهداء. قرأنا من
قـبل رسـائل السـيـاب الـتي جمـعـهـا وقدم لـهـا الـناقـد مـاجـد صالح
الـسامـرائي واقـتـرح عـلـيه أن يـضـيف هـذه الـرسائل اخلـمس الى
بدع كتابه فهي تعود الى مرحلة زمنية مبكرة من حياة شاعرنا ا
وحتــديـداً مـابــ تـشـرين األول  1943وكــانـون الــثـاني ? 1944
ـعلـم الـعالـية وهي كتـبهـا في بغـداد عنـدما كـان طالـباً في دار ا
تـمتاز بـأسلوب عـذب ومؤثر عـرف به الشـاعر في نثـره كما عـرفناه
في شعره. االنطباع  الذي خرجت به من بعد قراءة هذه الرسائل
هـو أن النص االبداعي عـند الـسياب شـعراً ونثـراً الينـفصل عنه
فـحـيـاته في جـوانـبـهـا اخملـتـلـفة تـلح عـلـيه شـعـراً ونـثـراً بـحـضور
عـنيف ومـقـلق الجنده بـهذا الـصدق والـعمق لـدى سواه أال يـكفي
أنـنا نعـرف اسمـاء من أحبهنّ جـميـعاً ونعـلم  مسـتقره في جـيكور
واسم زوجتـه وابنائه واصـدقائه وتـفاصيل مـرضه ومأسـاة رحيله?
ما الـذي نـسـمي هـذا : أهـو الـصـدق الـفنـي? أم هي ذات أخرى ـــ
ـبـدع لتـخرج الى كمـا يقـول نـاقد مـعاصـر ـــ  "انـدمجت في ذات ا
الـعلن من عـظامه وحلـمه من أفكـاره وأحالمه إنـها تـنتـقل ببـساطة
من الفـكرة اجملردة الى الكـيان اخمللـوق". مهما تـكن التسمـية فهو
غلـقة في القـسم الداخلي هـنا مفـرط احلساسـية بسـبب احليـاة ا
ــعـلــمــ الـعــالـيــة يـخــتـنق خــلف األســوار ويـحن الى أبي لـدار ا
اخلصـيب ويـكتب عن حـبـيبـة اسمـهـا "هالـة" يـخشى أن يـعود الى
القرية فال يجدها وهـو في شوق الى خلوته هناك على ضفة شط
العـرب: ( كنت أقـضي أماسي صـيف عام  1941على ضـفة شط
العرب في الـريف أنظم الشـعر وأتأمل الطـبيعة وحيـداً بعيداً عن
النـاس). يجعل السـياب من صيـغة الرسائل مـتنفـساً من الضيق
ـثـابـة آلـية دفـاع عـمـا يـطـبق عـلى نفـسه من وحـسـنـاً يفـعل فـهي 
ضيق وتبرم فيـشعر باحلزن إن لم يكـتب: " وهل أمهلتني أحزاني
ن ألتمس لـديهم تخفـيفهـا? وهل جعلـتني آالمي قادراً على فأكـتب 
ـنا الى بـثـها?". اليـريـد السـيـاب أن يخـتفي عـن عا
األبــد يــعــود مــتى مـــاشــاء حــ يــشــتــاق الى
أصـدقـائه وهـاهـو يـأتي حـامالً إلـيـنـا ذكـريات
شبابه بعد مايقرب من ستة عقود من الغياب.
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