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نــــشــــرت الــــثالثــــاء ســــيــــتــــحــــمل
ـســاهـمــون في شــركـة بــاسـيــفـيك ا
اخلـســائــر الـنــاجــمـة عـن احلـرائق
وكذلك كـلفة تـدابيـر مكافـحة حرائق
ــــعــــدات الــــغــــابــــات وصــــيــــانــــة ا
الـكـهربـائـيـة التي تـسـبـبت بالـعـديد

دمرة. من احلرائق ا
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ـــكــــنـــهــــا حتـــمــــيل الــــزبـــائن وال 
الــكــلــفـة.وكــانت شــركــة بــاســيـفــيك
تــقـدمت بــطـلب حـمــايـة من االفالس
في كانـون الثاني قـائلة إنـها تواجه
مطـالبـات بأكـثر من  30ملـيار دوالر
عـــلـى صـــلـــة بـــاحلـــرائق.وتـــســـعى
الشـركة إلى حـل التـزاماتـها بـحلول

{ لــــوس اجنـــــلــــيس (أ ف ب) -
توصلت مجـموعة عمالقـة للطاقة
في كاليفورنيـا إلى تسوية بنحو
 1,7مــــلــــيـــار دوالر مـع جــــهـــات
تنظيمية على خـلفية مسؤوليتها
في الـــتــســبـب بــحــرائـق غــابــات
عــــــامي  2017و 2018أوقــــــعت
أكـــــــثـــــــر من  100قـــــــتـــــــيـل في
اجملــــمــــوع.وكــــانت أعــــطــــال في
خـطوط مـددتـها شـركـة باسـيـفيك
للغـاز والكهـرباء تسـببت باندالع
حــريق "كــامب فـــايــر" في شــمــال
كالـيفـورنيـا والذي اعـتبـر األكثر
دمــــويـــة فـي الـــتــــاريخ احلــــديث
وجب الـتـسويـة التي لـلواليـة.و
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{ نــــيـــودلـــهـي (أ ف ب) - مـــنـــعت
الـسـلـطـات الـهـنـديـة امـس األربـعاء
الــتــجــمـــعــات في عــدد من نــواحي
الــعـاصــمـة نــيــودلـهي غــداة وقـوع
صدامـات ب الشـرطة ومتـظاهرين
ـواطـنـة مـعـارضـ لـقـانـون حـول ا
ـواقف في عـمالق تـنـقـسم بـشـأنه ا
جـنــوب آسـيـا.وأوقف  12شـخـصـا
الـــثالثـــاء وأصــيب الـــعـــشــرات في
ستمر سياق احلراك االحتجاجي ا
ـاضي فـي الـهــنـد مــنـذ األســبــوع ا
والـذي يـعـدّ واحـداً من بـ األوسع
نــطـــاقــا مــنـــذ وصــول الــقـــومــيــ
الــهـنـدوس بـزعـامـة رئـيس الـوزراء
نـاريــنـدا مــودي إلى الـســلـطــة عـام
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وغـداة وقــوع صـدامـات جـديـدة في
الـعــاصـمــة شــهـدت إطالق الــقـوى
ـسيّل للـدموع فـيما األمنـية الـغاز ا
ــتـــظــاهـــرون يــرشـــقــونـــهــا كـــان ا
باحلـجارة مـنعت شـرطة نـيودلهي
الـتـجــمـعـات الـتي تــزيـد عن أربـعـة
أشـخـاص فـي عـدة أحـيـاء تـقـطـنـها
غـالـبــيـة مـسـلـمــة في شـمـال-شـرق
ـديـنـة.وأصـيب  21شـخـصـا هـذه ا
بـيـنهم  12شـرطـيا إثـر الـصـدامات
الـتي شـهـدتهـا مـنـطقـة سـيالمـبور
بحسب وكـالة أنبـاء "برس تراست"
الـــهــنــديــة.وأشـــارت الــشــرطــة إلى
شـاركـتهم تـوقـيف ستـة أشـخـاص 
وفقا لها في أعمال شغب وتخريب.
كما أوقف سـتة آخرون في الـبنغال
الـــغــربـــيـــة (شـــرق) لـــرمــيـــهم اداة
متـفجرة باجتـاه عناصـر شرطة في
مــــديــــنــــة هــــاورا الـــــقــــريــــبــــة من
كـالــكـوتـا.وقــال مـديـر الــشـرطـة في
هاورا غوراف شارما لفرانس برس
إنّ عناصر شرطة محلي تعرّضوا
لـهــجـوم بـيـنــمـا كـانـوا يــسـتـعـدون
لــتــوقــيـف مــتــظــاهـــرين يــقــومــون
بـــــتـــــخـــــريـب مــــحـــــطـــــة لـــــســـــكك
احلــــديــــد.واتــــهم رئــــيـس الـــوزراء
ـعـارضـة ب"نـشر نـاريـنـدرا مـودي ا
العنف وخلق جو من اخلوف". غير
أنّ مـعـارضـيه يـنـظـرون إلـى قـانون
اجلـنــسـيــة عـلـى أنه يـنــدرج ضـمن
ـسلم في توجه قومي لـتهميش ا
الــهـنــد.ويـســمح الـقــانـون اجلــديـد
ان عـليه األسبوع الذي صوّت الـبر
ـهـاجرين ـنح اجلنـسـية  ـاضي  ا
غير مسلم من ثالث دول مجاورة
هي أفــــغــــانـــســــتــــان وبـــنــــغالدش
وبــــاكـــســـتـــان.ويـــرتـــقـب تـــنـــظـــيم

ـدير شـامـلة.وكـتب في رسـالـة إلى ا
الـتـنـفــيـذي لـشـركـة بــاسـفـيك ولـيـام
جـونـسون إن الـواليـة "ال تـزال تـركز
عـــلى تــلــبــيــة احـــتــيــاجــات ســكــان
ـا في ذلك الــتـعـامل كـالـيــفـورنـيــا 
ـــنــصـف مع عـــائالت الــضـــحـــايــا ا
ـالـيـة لـوول ـصـالـح ا ولــيس عـلى ا
ة ـعدات الـقد ستـريت".واعتـبرت ا
وأعمـدة الكهـرباء اخلشـبية وأراض
غـيــر مـجــروفــة في مـحــيط خــطـوط
الـــتـــوتــــر الـــعــــالي مـــســــؤولـــة عن
احلـرائق. واتُهـمت شركـة بـاسيـفيك
للـغاز والـكهـرباء بـتقـد مصـاحلها
على السالمـة.وال يزال يتـع إجراء
راجعات خلطة التسوية. مزيد من ا

مهـلة نـهائـية حـددتهـا احلكـومة في
حـــزيــــران من أجل الــــوصـــول إلى
ــــلـــيــــارات الـــدوالرات صــــنـــدوق 
لتعويض ضحـايا احلرائق.وأعلنت
كذلك عن تسويـة بقيمة  13,5مليار
ـــــتــــــضــــــررين فـي وقت دوالر مـع ا
ســابق هـذا الــشــهــر عـلـى خـلــفــيـة
حــــــــرائـق دمــــــــرت مــــــــئــــــــات آالف
ــــنـــــازل.غـــــيـــــر أن حــــاكـم واليــــة ا
كــالـيـفـورنـيـا غـافن نـيـوسـوم الـذي
ــوافـقــة عـلـى خـطـة يـتــعـ عــلـيه ا
احلــــــــمـــــــايـــــــة مـن اإلفـالس رفض
تضـررين قائال إنها التسـوية مع ا
"أدنى بــــكــــثــــيــــر" من تــــطــــلــــعـــات
الوالية.ودعا إلى تغييرات تنظيمية

تـظاهـرات جـديدة األربـعـاء في عدد
ـا في ذلك من الـواليـات الـهـنـدية 
فـي تـــامــيـل نـــادو وكـــيـــرال وأنــدرا

براديش وغوجرات.
الى ذلك وصل الــرئــيس الــصــيــني
شـي جـــنـــيـــبـــنـغ إلى مـــاكـــاو امس
األربـــــعـــــاء في وقـت تـــــســـــتـــــعـــــد
ـسـتـعـمـرة الـبـرتـغـالـيـة الـسـابـقـة ا
إلحـيـاء ذكـرى مـرور  20عـامًـا عـلى
إعـادتـهــا إلى الـصـ فـي احـتـفـال
يـــــتــــنـــــاقض بـــــشــــكـل صــــارخ مع
االضـطـرابـات التي شـهـدتـهـا هونغ

كونغ اجملاورة على مدى شهور.
و تعزيـز اإلجراءات األمنـية قبيل
زيـارة شي التي تـسـتمـر ثالثـة أيام

وتتوج بإحياء الذكرى اجلمعة.
وحتـــرص الـــقـــيـــادة الـــصـــيـــنـــيـــة
الــسـلــطـويــة عــلى تـصــويـر مــاكـاو
" كمثال لصيغة "بلد واحد بنظام
فـيـما أغـدق قـادة احلزب الـشـيوعي
ــديـــنــة الــبــالغ عــدد ــديـح عــلى ا ا
عـروفة سكـانها  700ألف نـسمـة ا
بـــالــكـــازيــنـــوهــات والـــوالء لــلـــبــر

الصيني الرئيسي.
وقــال شي لــدى وصـوله إلى مــطـار
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لم تــتــوقف مـســيــرة الـتــاريخ مــنـذ
ـاضي وصــلـوا في أواسط الــقـرن ا
طــلــبــا لــلــجــوء فــتــرة تــوقــعـوا أن
تستمـر بضعة أسابـيع لكنها دامت
الــعــمــر كـــله.ومن حــولــهم تــقــلــبت
األحــــوال في الــــشــــرق األوسط من
الـصــراع إلى احلــرب األهــلــيـة إلى
الــسالم لـتـعـود الـكـرة من جـديـد.إال
أن هـؤالء الالجـئـ الـفـلسـطـيـنـي
في مـخـيـمـاتهم لـم يشـهـدوا حتـركا
. يـذكـر عـلى مـدار عــشـرات الـسـنـ
ولـم يـتــمــكن الــفــلـســطــيــنــيـون من
الـــعــودة دون قـــيــد إلى أراضـــيــهم
الضائعـة سوى من خالل ذكرياتهم
وآمــالـــهم.وفـي زيــارات مـــصــورين
تـفصل بـينـهـا عقـود من الزمـان بدا
أن الـوقت مـر بـسـرعـة مـخـتـلـفة في
الــعــديــد من مــخــيــمــات الـالجــئـ
تـنـاثرة فـي لبـنان الـفـلسـطـينـيـ ا
واألردن وسـوريا والـضفـة الـغربـية

والقدس الشرقية وقطاع غزة.
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وقـد حــدثت تـغــيـرات بــالـفــعل لـكن
غــايـاتــهــا ظـلت مــحــدودة. حتـولت
اخليام الـتي أقيمت من اخليش في
بيروت عام  1948إلى بيوت مبنية
ـواد بسـيـطة وأضـحت الـشواطئ
أزقــة ال تــرى الــشـــمس.وأصــبــحت
الـشــابـات الالئي كن يـحـمـلن جـرار
ــاء فـوق رؤوســهن في غـزة خالل ا
اخلـمـســيـنـيــات هن اجلـدات جلـيل

(أونروا) أثر بالغ األهمية في حياة
الالجئ من خالل توفير اخلدمات
واحلمـايـة لنـحو  5.5ملـيون الجئ
فـلـسطـينـي.ويعـيش نـحو ثـلث هذا
الــعــدد أي أكــثــر من  1.5مــلــيــون
نــــــســـــمــــــة في  58مـــــخــــــيــــــمـــــا

مـسـجال.أنـشـأت اجلـمـعـيـة الـعـامـة
ـتـحـدة وكـالـة األونـروا قـبل لأل ا
 70عـاما لـلـتعـامل مع مـئات اآلالف
من الالجـئـ الـفلـسـطـينـيـ الذين
أخــرجـــوا من ديــارهـم أو فــروا من
ويالت الصراع الذي الزم قيام دولة

.وقـد قـال بـنـيـامـ الـفـلـسـطــيـنـيـ
نتـنيـاهو رئـيس وزراء إسرائيل إن
طول بقاء األونروا ساهم في إطالة
أمـد مـشكـلـة الالجـئ ال في حـلـها.
وقـــال عـــام  2017إن الـــوقت حـــان
ـتــحـدة حلـل الـوكــالـة وحـث األ ا
على إعادة النـظر في وجودها.ومن
ـــقـــرر أن يـــعـــاد الـــنــظـــر في أداء ا
ـــقـــبـــلـــة إذ الـــوكـــالـــة فـي األيـــام ا
سيصوت مجلس األمن على جتديد
تــفــويــضـــهــا.ووسط أزمـــة مــالــيــة
وغموض سـياسي حذرت الـقيادات
الفـلسطـينـية من وقوع اضـطرابات
إذا اختفت خدمات األونروا.غير أن
 170دولــة صـوتت في جلــنـة خالل
نوفـمبر تشـرين الثانـي على جتديد
تــفـويـض الـوكــالــة قـبل االجــتــمـاع
الـــعــام لــلــجـــمــعــيــة الـــعــمــومــيــة.
واعـتـرضت على األمـر دولـتـان فقط
هـــــمــــــا إســـــرائــــــيل والــــــواليـــــات
ـتحـدة.ويقـول مؤيـدو الوكـالة إنه ا
رغـم أنه مـــــا من شـيء مــــؤكـــــد في
أحــابـــيل الـــســـيــاســـة في الـــشــرق
ـسـتـبـعـد أن تـنـقـلب األوسـط فـمن ا
أغلبيـة ساحقة كـهذه في التصويت
الـــــنـــــهـــــائي إذ ال يـــــوجـــــد بـــــديل
سـهل.وقالت إلـيزابـيث كـامبل وهي
مـســؤولـة في األونــروا بـواشــنـطن
”الــطـاعــنـون في األونــروا يـريـدون
ـشـكـلـة الـالجـئـ دون اتـفـاق حـال 
سـيـاسي ... وهـذا أمـر من الـصـعب

جدا حتقيقه.“

ـــديــنـــة إن "الـــشـــعب الـــصــيـــني ا
ـــركـــزيــة فـــخــورون واحلــكـــومــة ا
بـاإلجنـازات والـتـقـدم الـذي حـقـقته
مـاكــاو خالل الـسـنـوات الـ 20مـنـذ
إعـادتهـا إلى البـلد األم" فـيمـا لوّح
طالب مدارس خـلفه بـأعالم الص
ومـاكـاو.ومنـذ أن أعـادتهـا لـشبـونة
إلى السيادة الصينية عام ?1999
بـرزت أصـوات مـعارضـة قـلـيـلة في
مــاكـاو بــخالف الــوضع في هـونغ
كـونغ حيث انـدلـعت تظـاهرات مـنذ
سـتـة أشـهـر تخـلـلـتهـا أعـمـال عنف
أحيانًا في ظل الغضب الذي تشعر
ـدينة به شرائح كـبيـرة من سكان ا

. حيال هيمنة بك
W Uš WOKLŽ

وعــلى غــرار هــونـغ كــونغ حتــظى
ماكاو بـعملتـها اخلاصة وقـضائها
وسـوقـهـا احلرة. لـكـنـها أقـرّت مـنذ
ـكافـحة الفـتنة مدة طـويلـة قوان 
ــطـبــقـة في الــبـر عــلى غـرار تــلك ا
الـــرئــيـــسي والـــتي جنــحـت هــونغ
كــونغ في مــقـاومــتــهـا. ولـم تـنــشـر
الــســلــطــات تــفــاصــيل كــثـيــرة عن
ـقـرر جــدول أعـمـال شي. لــكن من ا

أن يـلـتقي بـقـادة محـلـي ويـحـضر
عـشـاء وعــرضًـا ثـقـافــيًـا اخلـمـيس.
وفي الـيـوم الـتالي سـيـتـرأس حفل
تـنصيـب رئيس السـلطـة التـنفـيذية

اجلديد للمدينة هو إيات-سنغ.
وفاز هو الذي كـان عضواً في أعلى
هــيــئــة تـشــريــعــيــة في الــصـ في
ــرشح الــوحـيــد فـيه اقـتــراع كـان ا
نصب رئـيس السلـطة التنـفيذية
الــذي تــخـــتــاره جلــنــة تــضم 400
عــضــو ويــهـيــمن عــلــيـهــا مــوالـون
. ورفــعت الفـــتــات حتـــتــفل لـــبــكـــ
ـدينـة ومنـها بـالذكـرى في أنحـاء ا
في بعض الـكازينـوهات الـتي تمثل

دينة. عصب اقتصاد ا
و تـــشــديـــد اإلجــراءات األمـــنــيــة

بشكل كبير قبيل زيارة شي.
وأقــامت الــشــرطــة نــقــاط تــفـتــيش
وشـددت عـمـلـيـات تـفـتـيش الـركـاب
الـواصـلـ بيـنـمـا ذكرت الـسـلـطات
أنه ســـيـــتـم إغالق بـــعض الـــطـــرق
الرئـيـسيـة. وُأعلن أنه سـيتم إغالق
خـط الــســكك احلــديـــديــة لــلــقــطــار
ــديـــنــة خالل اخلــفـــيف األول فـي ا
زيــارة شي بــعــد أســابــيع فــقط من

مـــ عـــبّــــارة األربـــعـــاء. وفي وقت
سـابق هـذا الشـهـر منع كـذلك أكـبر
مــسـؤولَــ في غـرفــة جتـارة هـونغ
كــونغ األمـيـركـيــة من دخـول مـاكـاو
ألســــبـــاب لـم تـــوضّح. وقــــال أحـــد
الـسكـان الـبالغ مـن العـمر  34عامًا
والـذي كـثـيـراً مـا يـزور هونـغ كونغ
لـفــرانس بـرس "إنه بـشـكل تـام بـلـد
واحد بنـظام واحد" مـشيراً إلى أن
الـتـظـاهـر في مـاكـاو أمـر "ال جـدوى
مـنه وخـطيـر". وأضـاف أن "الـسبب
الـذي يــجـعل األمـور تــسـيــر بـشـكل
جــــيّــــد هـــــو أن أهــــالي مــــاكــــاو ال
يتظـاهرون". لكـنه حتدث عن وجود
غـــضب شــعـــبي حــيـــال مــدى ثــراء
دينة والـبنية التحتية النخبة في ا
ـــواصالت احملـــدودة فـي مـــجــــال ا
واالكــتـظـاظ الـشـديـد رغم أن حـالـة

ادية حتسّنت. السكان ا
وشــهــد أفـق مــاكــاو واقــتــصــادهــا
حتــوّالً جــذريــا مــنــذ انــتــهـاء حــكم
الـبـرتـغـالـيـ الـذي اسـتـمـر ألربـعة
عـــــقــــود ســـــنــــة  ?1999إذ بــــاتت
الـكــازيــنــوهــات الــعــمــود الــفــقـري

دينة. للتطور الكبير في ا
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ــطـار عن افــتـتــاحه بـيــنـمــا أعـلن ا
إعادة جدولة بعض الرحالت.

و كذلك تشديد اإلجراءات األمنية
في موانئ العبّارات من وإلى هونغ
كــــونغ وعـــلـى شـــبــــكـــة اجلــــســـور

. دينت واألنفاق التي تربط ا
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وفي خطـوة غير مـسبوقـة األسبوع
ـاضي أقــامت الـشــرطـة مـن الـبـر ا
الصـيـني الـرئـيـسي نـقـطـة تـفـتيش
جـديدة عـلى اجلزيـرة االصطـناعـية
التي تربط شبكة اجلسور واألنفاق
ب هونغ كونغ وماكاو وجوهاي.
وتـــرفض ســـلـــطــات مـــاكـــاو مــراراً
ها الطـلبات القـليلـة التي يتم تـقد
لــتـــنــظــيم مــســـيــرات في وقت بــدا
ـدينـة أكثر التـوّجه السـلطوي في ا

وضوحًا مع اقتراب الذكرى.
ومُـنـع عـدد من الـصـحـافـيـ الـذين
يــحـمـلـون جــوازات سـفـر من هـونغ
كــونغ ويــعــمــلــون لـصــالح وســائل
إعالم مــحــلــيــة ودولــيـة مـن دخـول
ماكاو قبـيل الذكرى بيـنما مُنع عدد
ـــــــدافــــــعـــــــ عن من الـــــــنــــــواب ا
ـوقــراطـيـة من الــصـعـود عـلى الـد

بغداد

wKz«u « ”U³Ž s ;« b³Ž 

فرق االطفاء تكافح حرائق كاليفورنيا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6536 Thursday 19/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6536  اخلميس 21 من ربيع الثاني 1441 هـ 19 من كانون االول  (ديسمبر) 2019م

اضي في سـاحة الـوثبة ـة القـتل البشـعة الـتي وقعت االسـبوع ا جر
ـتظاهرين الـسلميـ يعيد ببغـداد وتعليق جـثة شاب امام االالف من ا
الى االذهان جرائم عديدة ومناظر مؤسفة حفل بها تاريخنا احلديث.
فبعد عقود من القتل أصبحَ واضحا أن لكل عراقي أيا كان مذهبه أو
دينه أو قومـيته عدوا له من أبنـاء بلده يـريد قتله لـسبب أو بدون سبب

عن معرفة أو بدون معرفة.
×× تذكروا القتل والسحل

ـاضي إلى أن عـمـلـيـات الـقـتل تـصـاعـدت مــنـذ خـمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
وصلت الذروة في القرن احلادي والعشرين.

لـكي وقـتل وسـحل رمـوز ذلك بـعـد ثورة  14تـمـوز وسـقـوط الـنـظـام ا
ت الـعـهـد بـوحـشـية وجـدنـا الـكـثـيـر من الـنـاس يريـدون قـتل كل من 
لـكي بسبب أو بدون سـبب وبعد أشـهر بدأت عـمليات بصلـة للعـهد ا
قتل ب من أرادوا خالفة ذلك العهد فجرى قتل قومي ثم شيوعي
ثم أكـــراد ثم قـــتل قــادة الـــنــظــام اجلـــمــهـــوري اجلــديـــد ومع تــوالي
احلــكــومــات واالنــقالبـــات ارتــفــعت أعــداد الــقــتــلى وتــنــوعت وعــرف
قابر اجلمـاعية والقتل بـالسالح الكيمـياوي وتعدى القتل العراقيـون ا
اخلصـوم إلى قتل اإلخـوة ورفاق الـعقيـدة والقـتل في ساحـات معارك
صنـعناهـا بأنفـسنا لـنقتل ونـقتل بعـضنا البـعض في خالفات مـذهبية

وقومية وسياسية ومادية.
×× القتل الهداف سياسية ومذهبية

ا يـحدث وال رابـطة ن يـقتـلون ال عالقـة لـهم  واكـتشـفنـا أن اآلالف 
لهم بأهداف القتلة. القتل باجلملة ألهداف سياسية أو طائفية ال يفرق

ب هذا وذاك.
ن ال مهنـة له. ادفع مقابل قتل من تريد قتله سواء أصبح القتل مهنة 
كان قريبك أو جـارك أو من عشيرتك أو من طائـفتك أو من قوميتك أو

من جهات أخرى. 
ن يريد احلكم بدال من محاولة احلصول وأصبح القتل إلثارة الرعب 
أكل والسكـن. وشاهدنا افالما على التـأييد الشعـبي بتوفيـر األمن وا
يـتـداولـها الـنـاس يـظهـر فـيـها رجـل من داعش يدعـي التـمـسك بـالدين
وهـو يــذبح عـراقـيــ ذبـحـا. وعــرف الـعـراق مــخـتــلف أسـلـحــة الـقـتل
ـتـفـجـرات واألسـلـحـة والـعـبوات وانـتـشـرت في ربـوعه مـعـامل صـنع ا
الناسفـة ومحالت ليع اسلـحة القتل وأصبـحت نسبة الـثكالى واأليتام
واألرامل ال مــثـيـل لـهــا في الــعـالـم وجـاء األجــنــبي لــيـقــتل هــو اآلخـر
. اكثـر من مليون عـراقي قتلوا العراقـي مباشـرة أو بواسطة عـراقي
ن تـسـلـموا بـعـد االحـتالل االمـريـكي قـتـلـهم االمريـكـيـون واعـوانـهم 
الـسـلطـة الـفـاسـدة وفي عام  2006شـهد الـعـراق الـقتل عـلى الـهـوية
ــتــحــدة فــان نــحـو  34الف عــراقي قــتــلــوا الســبـاب وحــسب األ ا

طائفية.
×× كل نظام أسوأ من سابقه

 وظهرت أحزاب وكـتل كلها تـدعي الوطنيـة بقتل من يعـتقدون انه غير
وطني فـكان الـكل سواسيـة وظهـرت جمـاعات تقـتل في سبـيل اإلبقاء
ال بل والدفاع عن على مصاحلهم السياسية أو الشخصية وكسب ا

عمليات الفساد.
عمـوما نـحن العـراقيـ اآلن بأسـوأ حال وان حـالة الـشعب حتت كل
نظام أسوأ من حالته في النظام الذي سبقه حتى بات بعضنا يترحم
عــلى الـســابــقــ ألن الـقــتل فـي زمـانــهم اقل عــددا واخف وحــشــيـة
ووصلنـا إلى درجة إن فينـا من يرحب باألجنـبي حاكما ويـنسى مئات
األلوف من العراقي الذين قتلهم األجنبي في سبيل حتقيق السيطرة

على بالدنا وثرواتها.
×× حكومات تعمل من اجل البقاء

ونسـينـا حقـيقـة أن حكـوماتـنا لم تسـتطع حـفظ األمن وظلت تـعمل من
اجل أن تبقى حتى وان مات نصف الشعب.

وأصـبح الـشـيعـة يـرون في الـسـنة عـمالء لـلـسـعوديـة وقـطـر ويجب أن
يـقتـلـوا وأصبح الـسـنة يـرون في الـشيـعـة عمالء إليـران وهم مـجوس
سـيحـي وصـفويـون يجب أن يـقـتلـوا وظهـر من بيـننـا من يـريد قـتل ا

وااليزيدي والتركمان إضافة إلى العرب والكرد.
كل عراقي أصبح هـدفا لعراقي آخـر يريد قتـله. وفقدنا األمل في حل

يحقق األمن بالرجوع الى القانون حملاسبة القاتل.
أيـهـا الـنـاس: الـبـعـثـيــون عـراقـيـون والـشـيـوعـيـون عـراقـيـون واالكـراد
عراقـيـون والـتركـمـان عـراقـيون. الـسـنـة عراقـيـون والـشـيعـة عـراقـيون
ـســيـحــيـون عــراقـيـون وااليــزيـديــون عـراقــيـون. بل وا
ـــائـــة من أضـــيف إلـى ذلك ان أكـــثـــر من  90بـــا
مسلـحي داعش هم عراقـيون وإننا نـقتل بـعضنا
الــبـــعض دون أن نـــنـــتـــبه إلى أن هـــذا الـــشــعب

سينتهي ونحن كلنا خاسرون.
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ـاضي كـان الـفـالسـفـة هم الـذين يــنـشـغـلـون بـقــضـيـة الـسـعـادة في ا
الـبـشريـة ثم جـاء علـمـاء النـفس واالجـتمـاع لـدراسة وتـقـييم الـسـعادة
واالسـبـاب الـتي تـدعـو االنـسـان ان يـكـون سـعـيـدا او العـكس أمـا في
ادية بـ النـاس فأن قـضية ة الـذي طغت فـيه العالقـات ا عصـر العـو
ــال واالقـتـصـاد والـذين الــسـعـادة اصـبـحـت من اخـتـصـاص رجـال ا
شاعر االنسانيـة من خالل االرقام لتحديد قيمة الرضا ينظرون الى ا
ا االثن والسعـادة واليوم ال ادري هل انـا سعيـد..? أم متشـاؤم.. ر
ألن هنالك مـجهول واجملهـول احيانـا يكون مخـيفا واحيـانا يكون امال
مفـرحـا وهـا انـا انـظـر لهـذه اجلـمـاهـيـر الـغـفيـرة وهـذه الـقـضـيـة التي
تـذكـرني بـأيــام الـصـبـا والـشــبـاب ودعـني اقـول لك احلــقـيـقـيـة أن من
عـادتي ان احلـم كثـيـرا.. احضـر لـنفـسي احلـلم واضع له االطـار قبل
الـنوم واتـرك الفـكـاري رسم الصـورة.. ومـا رأيته الـيـوم كان تـضـاربا

ب حلم مفتعل وحلم حقيقي.
رأيـت نـفــسي اقف وسـط دخـان والــكل في ســبــاق.. مــنـهم مـن يـصل
ومنهم مازال يزاحم.. ومنهم من تعـمد الوقوع.. لم اجد غير السحاب
اقف عـلـيه.. وتــزايـد الـزحـام وعــلـمت من بـعــضـهم ان مـوكـبــا مـهـيـبـا
سـيـصل بـعــد حلـظـات.. وان عـلى اجلــمـيع ان يـكـونــوا في اسـتـقـبـال
الـوافـدين.. ووجـدت نفـسي ازاحم مـثـلـهم واخـذت مـكانـا فـوق اكـتاف
ـوكب.. قــالـوا احـقـا التـعـلـم.. يـظـهـر انك غـريب ن ا احــدهم.. سـألت 
قادم من االرض.. اشار بأصبعه الى اول القادم هذا سيدي موكب
ـبـاد والـذي يـلـيه الـقـيم.. ثم مـوكب االخـالق.. امـا احملـاط بـالورود ا

فهو لزعيمهم االكبر سيادة الضمير.
صاحبي لـم يكمل عـبارته ووجدت نـفسي ارتطم بـاالرض وهو يركض
ويــردد مع االخــرين "احلــســاب يـوم احلــســاب" وانـا اردد "ومـن عـلى
االرض من يــحــاســبــهم". وعــدت الى االرض الجــد مــوكــبــا اخــر في
انتظاري مزاد علني الكل ينادي ضمير من ذهب.. خالص العيار 24
ولم احـتـمل الــصـراخ والـصــراخ في داخل يـعــلـو ويـعــلـو.. ركـضت..
ة بل دعـني اكافح هـربت.. وابتـعدت نـهـائيـا.. ثم عدت وقـلت ال للـهـز
في احلـياة فـاحليـاة جـد كمـا وصفـها شـاعـرنا اجلـواهري حـيث قال:

جدوا فأن الدهر جدا.. وتراكضوا شيبا وولدا.
فأن هـذه التظـاهرات جهـاد بل تضحـية بـالنفس من اجل مـباد وقيم
خـالـدة من اجـل حق اغـتـصـبه افـراد ونـحن نـنـظـر اليـهـم وقـلنـا دعـهم
لـيأكلـوا حتى يـشبـعوا ولـكنهم تـمادوا بـعد ان شـبعوا فـعبـثوا وظـلموا
وتـمادوا وتـعدوا وطـغـوا طغـيانـا ال مثـيل لهـم وبدأوا يـضحـكون عـليـنا
وكـأننـا النفـهم وهـا نحن ثـائـرون بوجـوههـم لم نرحـمهم
ابـدا قائـلـ لـهم ارحلـوا.. ارحـلـوا بال رجعـة غـير
مـأسوف عـلـيكم يـا خـونة يـا فـاسدين يـا سـارق
اموال البـلد الـتي هي اموال اجلمـيع.. فلعـنة الله

والتاريخ والشعب تالحقكم اينما كنتم.

إسـرائـيل عـام .1948وكـانت جناح
أبو ريالة من ب من عانوا من هذا
النـزوح إذ عاشت حـياتـها كـلها في
مخيم الشاطئ ثـالث أكبر مخيم من
بـ ثـمـانيـة مـخيـمـات لالجـئ في
قطاع غزة.تتذكر جناح التي أصبح
عـــمـــرهــا اآلن  61عـــامـــا األوضــاع
البدائية التي كانت تعيش فيها في
فـتـرة شـبـابـهـا بـاخملـيم الـذي ازداد
عـدد سـكـانه من  23ألـفــا ألكـثـر من
 85ألـــــفــــا.وتـــــقــــول وهـي تــــعــــود
بذاكـرتهـا للوراء ”الشـوارع لم تكن

مرصوفة. كانت رمال وترابا.“
w½UJÝ dDš

غـيـر أن الـسنـ الـتي جـلبت مـعـها
ـزيـد من اخلــدمـات جـلــبت أيـضـا ا
ــزيـد مـن الـتــوتــر واالنـقــســامـات ا
ا أدخـلوا واليـأس.قالت جناح ”ر
يـاه إلى الـبـيـوت لكن الـكـهـربـاء وا
ـا كـانت. األوضــاع أسـوأ كــثـيــرا 
في ذلك الــوقت كــنـا أكــثــر تـرابــطـا
وأكــــثــــر احتـــادا.“وتــــريــــد جنـــاح
وغــيـــرهــا مـن الالجــئـــ احلق في
الـــــعــــودة إلـى أراضي عــــائـالتــــهم
السابقة في فـلسط ما قبل 1948
والـــتي تـــقع اآلن داخل إســـرائـــيل.
وترفض إسرائيل حق العودة بتاتا
ـثل خطـرا سكانـيا على باعـتباره 
األغـلبيـة اليـهوديـة.وينـظر كـثيرون
من اإلسرائيلي بع الشك لوكالة
نـظمـات اإلنسـانية األونـروا أكبـر ا
الـــــتي تـــــتــــعــــامـل مع الـالجــــئــــ

يـفتح الـيوم الـصنـابيـر في البـيوت
ـعـبأ إلى اء ا لـكنـه ما زال يـحـمل ا
الــــــبـــــيــــــوت ألنه أنــــــقى وأصــــــلح
تـحدة لـلشـرب.وكان لـوكالـة األ ا
إلغــــاثــــة وتــــشـــــغــــيل الـالجــــئــــ
الـفـلــسـطـيـنــيـ في الـشـرق األدنى
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الجئة فلسطينية حتمل طفلها


