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العالم

العالم

على الغالف
في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري في شمال غرب
سوريا ،مترافقًا مع تصعيد سياسي مستمر بين موسكو
ّ
يتقدم الكثير من األسئلة
وأنـقــرة على وجــه الخصوص،
ّ
الضاغطة التي ال تــزال بال أجوبة حقيقية .إذ كيف تبدل
المشهد ّ
جذريًا خالل شهر واحد؟ وما الذي ّ دفع موسكو
إلى وضع تفاهماتها مع أنقرة على المحك؟ وما ّ
سر شهر
ّ
حزيران /يونيو؟ أسئلة تحتم بحسب البعض وجــود قطبة
ّ
مخفية ،ربما تكون إماراتية الصنع ،بحسب المعلومات التي
حصلت عليها «األخبار»

ّ
«القطبة المخفية» في إدلب

ّ
مبادرة إماراتية
من تحت الطاولة؟
صهيب عنجريني
ق ـب ــل ش ـه ــر م ــن ال ـ ـيـ ــوم ،ه ـي ـم ـنــت عـلــى
واجهة املشهد السوري أنباء عن لقاء
عـلـنــي الف ــت ب ــن رئ ـيـ َـســي امل ـخــابــرات،
السوري علي مملوك ،والتركي حقان
فـ ـي ــدان .ف ـتــح ال ـل ـقــاء الـ ــذي احـتـضـنـتــه
موسكو الـبــاب أمــام تحليالت كثيرة،
ّ
ـب م ـع ـظ ـم ـهــا فـ ــي خـ ــانـ ــة واحـ ـ ـ ــدة،
صـ ـ ـ ّ
ُ
«تـ ـب ــش ــر» ب ــدخ ــول الـ ـص ــراع ال ـس ــوري
ّ
ّ
منعطفًا جــديـدًا ،يمهد لتغير العالقة
بني الجارين اللدودين .اليوم ،انقلبت
امل ـع ـط ـي ــات رأسـ ـ ــا ع ـل ــى عـ ـق ــب ،لـتـبــدو
الصورة مغايرة باملطلق ،بما يوحي
بأن طبول حرب حقيقية ومباشرة قد

أي لـحـظــة .الــافــت أن ّ
ُتـقــرع فــي ّ
حمى
التصعيد انسحبت أيضًا على عالقات
ّ
موسكو بأنقرة ،على رغم كل ما راكمته
ـام فــي عالقاتهما في
الــدولـتــان مــن تـنـ ٍ
السنوات الثالث األخيرة.

ّ
«سر حزيران»

قـبــل ف ـتــرة ،ك ــان مـصــدر س ــوري رفيع
ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث ع ـ ــن سـ ـق ــف زم ـ ـنـ ــي إلنـ ـه ــاء
سـيـطــرة املـجـمــوعــات املـسـلـحــة .وقــال
امل ـ ـصـ ــدر ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «ت ــواف ـق ــا
س ــوري ــا ـ ـ ـ ـ روس ـي ــا ج ــرى ع ـلــى إن ـهــاء
الوجود املسلح في سوريا قبل شهر
ح ــزي ــران /يــون ـيــو امل ـق ـب ــل» .بـطـبـيـعــة
الـحــال ،بــدا املوعد املقترح مفرطًا في

ُ
تلقي «المبادرة» على عاتق دمشق وموسكو مسؤولية دفع عجلة «الدستورية» إلى األمام (أ ف ب)

ّ
التفاؤل ،نظرًا إلى اتساع رقعة إدلب،
وازدح ـ ـ ـ ــام الـ ــرايـ ــات ف ـي ـه ــا ،وح ـض ــور
العنصر «الـجـهــادي» على أراضيها،
ً
ف ـض ــا ع ــن وج ـ ــود م ـس ــاح ــات كـبـيــرة
أخ ـ ــرى ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا م ـج ـمــوعــات
ّ
ســوريــة مسلحة تحت رايــة االحـتــال
الـ ـت ــرك ــي (مـ ـن ــاط ــق «درع ال ـ ـف ـ ــرات»،
و«غصن الزيتون» ،و«نبع السالم»).
ً
فضال عن ذلك ،شهر حزيران /يونيو
هــو األج ــل امل ـضــروب لــدخــول «قــانــون
قيصر» األميركي ّ
حيز التنفيذ ،والذي
ً
سيكون كفيال بانتفاء النفع الحقيقي
(الـعــابــر لـلـحــدود) مــن السيطرة على
الطريقني الدوليني «( »M4الالذقية،
ح ـل ــب ،م ـع ـبــر ال ـي ـعــرب ـيــة م ــع ال ـع ــراق)

ّ
تتحدث المعلومات عن
دور خليجي أساسي في
تغيير الرؤية الروسية
على وجه الخصوص
و«( »M5حلب ،دمشق ،معبر نصيب
م ــع األردن) .ف ـمــا الـ ــذي ّأدى إذًا إلــى
هــذا االستعجال السوري ـ ـ الروسي،

ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى حـ ـ ّـد م ـغ ــام ــرة مــوس ـكــو
بخسارة تفاهماتها مع أنقرة؟ علمًا
ّ
بــأن التباينات الكثيرة بينهما ظلت
حــاضــرة ط ــوال الـسـنــن املــاض ـيــة ،من
دون أن تنعكس على امللف السوري.

أصابع إماراتية؟

ُ
تـ ـق ـ ّـدم م ـع ـلــومــات مـتـقــاطـعــة ،حصلت
عليها «األخبار» من مصادر متنوعة،
ما قد يكون تفسيرًا منطقيًا لـ«القطبة
ّ
ّ
تتحدث املعلومات عن دور
املخفية».
خـلـيـجــي أس ــاس ــي ف ــي تـغـيـيــر الــرؤيــة
الـ ــروس ـ ـيًـ ــة عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص،
ّ
تتصدى
مــوضـحــة أن دول ــة اإلمـ ــارات
لـ ــ«مـ ـب ــادرة م ــن ت ـحــت الـ ـط ــاول ــة» ،من

شـ ــأن ـ ـهـ ــا إحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات كـ ـب ــرى
فـ ــي امل ـش ـه ــد ال ـ ـسـ ــوري ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه .وف ـقــا
للمعلومات ،فإن «املبادرة» اإلماراتية
ّ
تنص على ضمان فتح معبر نصيب
ّ
ال ـ ـحـ ــدودي م ــع األردن ب ـش ـكــل جـ ــدي،
َ
ميناء ي
باإلضافة إلى ضمان تنشيط
الــاذقـيــة وطــرطــوس ال ـســوريــن .لكن،
ك ـي ــف س ـي ـت ـح ـقــق ذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن مــع
دخــول «قيصر» ّ
حيز التنفيذ؟ نسأل
ّ
م ـ ـص ـ ــدرًا واس ـ ـ ـ ــع االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،ف ـي ـج ـيــب
بالقول إن «العمود الفقري للمبادرة
هــو ضـمــانــة إمــارات ـيــة ب ــإرج ــاء العمل
بالقانون األميركي ،أو تخفيف قيوده
ّ
على األقل لفترة تجريبية» .في مقابل
ّ
ذلك ،تشير املعلومات إلى أنه «يتوجب

عـ ـل ــى دم ـ ـشـ ــق (ومـ ــوس ـ ـكـ ــو ب ـط ـب ـي ـعــة
الحال) ضمان تحقيق ّ
تطور ملموس
ّ
ّ
واملنصة
املسار السياسي».
ومؤثر في ّ
املفتوحة املرشحة لترجمة هذا التطور
سريعًا هي «اللجنة الدستورية» التي
ّ
تـعــطـلــت أعـمــالـهــا فــي جـنـيــف ،قـبــل أن
ُ
ت ـبــدأ فـعـلـيــا .وت ـل ـقــي «امل ـ ـبـ ــادرة» على
ع ــات ــق دمـ ـش ــق وم ــوس ـك ــو م ـســؤول ـيــة
دفــع عجلة «الــدسـتــوريــة» إلــى األم ــام،
وضـ ـم ــان إشـ ـ ـ ــراك «املـ ـ ـك ـ ـ ّـون الـ ـك ــردي»
فيها ،وفي املستقبل السياسي للبالد،
عـ ــاوة ع ـلــى إرس ـ ــال رس ــائ ــل واض ـحــة
وج ـ ـ ّـدي ـ ــة «تـ ـضـ ـم ــن االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـح ـلــول
سياسية حقيقية ،واحترام التغييرات
الدستورية املوعودة» .وبني هذا وذاك،
سيكون على اإلم ــارات ،بالتعاون مع
ال ـس ـع ــودي ــة ،ض ـم ــان تـغـيـيــر هـيـكـلـيــة
الـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ــار ّض ــة
ال ـس ــوري ــة ،عـلـمــا ب ــأن امل ـس ــرح املــرشــح
لتحقيق التغيير املذكور هو القاهرة،
ال ـت ــي ُيـنـتـظــر أن تـحـتـضــن ف ــي أوائ ــل
شهر آذار /مارس املقبل مؤتمرًا ُينتج
تغييرًا في «الهيئة العليا للتفاوض»،
ُ
ويستتبع بإشراك ممثلني عن «اإلدارة
ّ
الـ ــذات ـ ـيـ ــة» فـ ــي امل ـ ـكـ ــون امل ـ ـعـ ــارض فــي
ّ
«الدستورية» .وتنقل مصادر مطلعة
ع ـل ــى ع ـم ــل ف ــري ــق املـ ـبـ ـع ــوث ال ــدول ــي
إل ــى س ــوري ــا ،غ ـيــر ب ـي ــدرس ــن ،تـفــاؤلــه
ب ــ«ال ـت ـئ ــام ع ـقــد ال ـل ـج ـنــة الــدس ـتــوريــة
املـصـغــرة ،مـجـ ّـددًا ،فــي منتصف آذار/
مارس املقبل».
وإذا مــا صـ ّـحــت املـعـلــومــات املـتــوافــرة،
فـمــن املـفـتــرض ب ــ«امل ـب ــادرة» أن ّ
تمهد
لسحب البساط من تحت أقدام أنقرة،
وهــو مــا يستوجب حتمًا إع ــادة رسم
الـ ـخ ــريـ ـط ــة املـ ـي ــدانـ ـي ــة لـ ـشـ ـم ــال غ ــرب
ســوريــا ،بما يضمن سيطرة مستقرة
عـلــى الـطــريـقــن الــدول ـيــن الـحـيـ ّ
ـويــن،
وبهوامش أمــان واسـعــة .كما يضمن،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ت ــأم ــن عــاص ـمــة
اإلنتاج االقتصادية :مدينة حلب .لكن،
ّ
على رغــم كــل مــا قـيــل ،ثمة تفصيل ال
ّ
ي ـقــل أه ـم ـيــة ،وه ــو املــوقــف األم ـيــركــي؛
فهل ستكون املفاتيح اإلماراتية ّ
فعالة
لدى واشنطن؟ سؤال لن يطول الوقت
ملعرفة إجابته.

ّ
أنقرة تخفض سقف تهديداتها :استثمار أميركي في الخالف التركي ـ ـ الروسي
بـ ــدا ريـ ـف ــا إدلـ ـ ــب وحـ ـل ــب ،يـ ــوم أم ــس،
أكثر ه ــدوءًا مما كانا عليه فــي األيــام
املاضية .إذ ،على رغم متابعة الجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـم ـل ـي ــات ــه فـ ــي ريـ ـ ــف حـلــب
الغربي ،في مسعاه إلى توسيع طوق
األم ــان ح ــول الـطــريــق الــدولــي حـلــب ـ ـ
حماة ( ،)M5إال أن الجبهات لم تشهد
عمليات عسكرية كبيرة ،وخصوصًا
من جهة املسلحني وداعميهم األتراك،
ال ــذي ــن ل ــم ي ـقــومــوا ب ـ ّ
ـأي ت ـح ـ ّـرك أم ــس،
بــاس ـت ـث ـن ــاء ق ـص ــف ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة
ب ـص ــواري ــخ ص ـغ ـيــرة م ــواق ــع للجيش
ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى ج ـب ـهــة ك ـفــرح ـلــب فــي
ري ــف حـلــب ال ـغــربــي ،مــن دون اإلب ــاغ

دعت موسكو أنقرة
إلى الحفاظ على ضبط النفس
واإلبتعاد عن اإلستفزاز

يتابع الجيش السوري عملياته في توسيع نطاق األمان حول الطريق الدولي عند مدخل حلب الغربي (أ ف ب)

ع ـ ــن إص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات .وس ـ ـي ـ ـطـ ــر الـ ـجـ ـي ــش
َ
السوري ،أمس ،على منطقتي جمعية
املهندسني  1وجمعية املهندسني ،2
َ
وقريتي كفرجوم وأورم الصغرى في
ريـ ــف ح ـلــب ال ـج ـنــوبــي ال ـغ ــرب ــي ،بعد
معارك مع الفصائل املسلحة.
وان ـ ـس ـ ـحـ ــب ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ع ـلــى
ال ـت ـخ ــاط ــب ال ـس ـي ــاس ــي ب ــن األط ـ ــراف
املـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــازع ـ ـ ـ ــة ،وخـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا ب ــن
مــوس ـكــو وأنـ ـق ــرة .وب ـع ــد أيـ ــام حــافـلــة
ب ــال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـادة ال ـ ـصـ ــادرة
عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن وس ـي ــاس ـي ــن أت ـ ـ ــراك،
دع ــت مــوس ـكــو ،أمـ ــس ،إل ــى «ال ـح ـفــاظ
ّ
ع ـل ــى ض ـب ــط ال ـن ـف ــس والـ ـتـ ـخ ــل ــي عــن
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات االس ـ ـت ـ ـف ـ ــزازي ـ ــة» ح ــول
ال ـت ـســويــة ال ـس ــوري ــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«موسكو على اتصال دائــم مع أنقرة

ّ
«تؤيد
في إطار صيغة أستانا» ،وأنها
التنفيذ الكامل ملذكرة سوتشي حول
اس ـت ـق ــرار ال ــوض ــع ف ــي إدلـ ـ ــب» .وقــالــت
الخارجية الــروسـيــة ،فــي بيان،
وزارة
ّ
«(إن ـنــا) تلقينا بالدهشة تصريحات
زعـيــم حــزب الـحــركــة القومية التركي،
دول ـ ــت بــاه ـت ـش ـي ـلــي ،ي ـ ــوم  11ش ـبــاط
الـ ـج ــاري ،وال ـت ــي ح ــاول فـيـهــا تحميل
روسيا والحكومة السورية مسؤولية
مقتل العسكريني األت ــراك فــي سوريا،
ودعا قيادة بالده إلى إعادة النظر في
العالقات الروسية ـ ـ التركية».
ّ
وتتمسك موسكو برؤيتها ملــا يجري
ّ
ف ــي إدل ـ ــب وحـ ـل ــب ،عـ ـ ــادة إي ـ ــاه نتيجة
ّ
ل ـت ـل ــك ــؤ الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي فـ ــي تـنـفـيــذ
ّ
ت ـ ـعـ ــهـ ــداتـ ــه املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فــي
«اتفاقات سوتشي وأستانا» .وفي هذا
السياقّ ،نبه املتحدث الصحافي باسم
الرئاسة الروسية ،ديمتري بيسكوف،
إلـ ــى أن «ال ـك ــرم ـل ــن ال يـ ــرى ن ــزاع ــا في
م ــا ي ـحــدث ف ــي إدلـ ــب ،ب ــل ه ــو مـحــاربــة
ّ
الـ ـق ــوات امل ـســل ـحــة ال ـس ــوري ــة ل ــإره ــاب
على أرض بالدها» .وأضاف بيسكوف
إن «ال ـحــديــث ال يـ ــدور ح ــول نـ ــزاع ،بل
ح ــول ع ــدم تـنـفـيــذ ات ـف ــاق ــات ســوتـشــي،
وح ـ ـ ـ ــول االل ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي أخ ــذتـ ـه ــا
األطــراف على نفسها وفق االتفاقات».
وغ ـ ـ ـ ــداة ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات م ــوس ـك ــو ال ـ ـحـ ـ ّـادة
ألنقرةّ ،
توعدت تركيا ،أمــس ،بـ«ضرب
الجهاديني في محافظة إدلب السورية
إذا ل ــم ي ـح ـت ــرم ــوا وقـ ــف إط ـ ــاق ال ـن ــار
فــي ه ــذه املـنـطـقــة» .وق ــال وزي ــر الــدفــاع
ال ـت ــرك ــي ،خ ـلــوصــي أك ـ ــار ،إن ــه «سـيـتـ ّـم
اس ـت ـخــدام ال ـقــوة فــي إدل ــب ض ـ ّـد مــن ال
يحترمون وقف إطالق النار ،بمن فيهم
املتطرفون» .وتابع« :سنرسل وحدات
إض ــاف ـي ــة إلرس ـ ـ ــاء وقـ ــف إطـ ـ ــاق ال ـن ــار

«الحر»
اشتباكات بين
ّ
و«قسد» في شرقي الفرات
اندلعت ،ليل أول من أمس ،اشتباكات عنيفة بني فصائل «الجيش ّ
الحر» املدعومة تركيًا
من جهة ،و«قسد» من جهة أخــرى ،على طول خطوط املواجهة بني الطرفني في قرى:
العالية ،العريش ،القاسمية إلى الشرق والشمال الشرقي لبلدة تل تمر في ريف الحسكة
الشمالي الغربي .جاء هذا إثر ّ
ّ
«الحر» هجومًا على مواقع
شن القوات التركية وفصائل
«قسد» في محيط بلدة تل تمر ،ومحيط بلدة عني عيسى في ريف الرقة الشمالي .كذلك،
أف ــادت تقارير عــن مقتل  5مسلحني مــن «قـســد» ،مساء أول مــن أمــس ،ج ـ ّـراء قصف
مدفعي متبادل بينها وبني القوات التركية والفصائل املدعومة ُتركيًا ،عند أطراف بلدة
تل تمر وطريق أبو رأسني شمالي البلدة .كما استهدف الطيران امل ّ
سير التركي ،في الليلة
نفسها 4 ،حواجز تابعة لـ«قسد» عند أطراف تل تمر.
(األخبار)

م ـج ــددًا ،وال ـتــأكــد م ــن أن ــه سـيـسـتـمـ ّـر».
كــذلــك ،وف ــي س ـيــاق مـســاعــي الـتـهــدئــة،
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،أمس ،أن
«رئـيــس هيئة األرك ــان الــروسـيــة بحث
مع نظيره التركي هاتفيًا الوضع في
إدلب».
في املقابل ،واصلت الواليات املتحدة
مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا ت ـس ـع ـيــر ال ـ ـخـ ــاف بــن
ّ
روسـيــا وتــركـيــاُ ،مــركــزة على دعمها
ت ـحـ ّـركــات أن ـقــرة فــي إدلـ ــب .وف ــي هــذا
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أع ـ ـلـ ــن امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث الـ ـخ ــاص
لـ ـلـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ش ــأن
س ــوري ــا ،جـيـمــس ج ـي ـفــري ،أمـ ــس ،أن
ب ــاده «تنظر فــي سبل تقديم الدعم
ل ـت ــرك ـي ــا فـ ــي إدل ـ ـ ــب فـ ــي إط ـ ـ ــار حـلــف
ال ـنــاتــو ،واألول ــوي ــة هـنــا هــي لتزويد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن األتـ ـ ـ ـ ـ ــراك ب ـم ـع ـل ــوم ــات

اس ـت ـخ ـب ــاري ــة وم ـ ـعـ ــدات ع ـس ـك ــري ــة»،
مـ ـسـ ـت ــدرك ــا فـ ــي حـ ــديـ ــث ت ـل ـفــزيــونــي
أثـ ـن ــاء الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا إلــى
تركيا حاليًا بــأن «الحديث ال يــدور،
حتى اآلن ،عــن دعــم أنـقــرة عــن طريق
إرس ــال جـنــود أميركيني إلــى منطقة
ال ـن ــزاع» .واسـتـبـعــد جـيـفــري احتمال
ان ـ ـ ـ ـ ــدالع ن ـ ـ ـ ــزاع واس ـ ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق فــي
الساحة السورية بمشاركة الواليات
املتحدة وتركيا وروسيا وإسرائيل،
مـعـتـ ّبـرًا أن ه ــؤالء «الــاع ـبــن الـكـبــار
يـتــوخــون أقـصــى درج ــات ال ـحــذر في
تحركاتهم» .وأشــار إلى أن واشنطن
وأنـ ـ ـق ـ ــرة ت ـت ـف ـق ــان ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
النقاط حول إدلب ،مؤكدًا «حق تركيا
في حماية أمنها وحدودها».
(األخبار)
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فلسطين

ّ
شادي البنا :شهيد الرواية الظالمة
بيروت حمود
َخ َفت مواء القطط في ّ
حي «هادار» في
مدينة حيفا املحتلة .الرجل الذي كان
يسبقها لــوضــع الـطـعــام لها صباحًا
ل ــم ي ـعـُـد م ـنــذ أسـ ـ ّب ــوع ،ف ـي ـمــا ال ـ ــورود
ال ـت ــي أعـ ـ ـ ـ ّـدت ل ـع ــش ــاق سـيـشـتــرونـهــا
ً
ال ـ ـي ـ ــوم احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاال بـ ـعـ ـي ــد «ال ـ ـقـ ـ ّـديـ ــس
فالنتني» ذبلت في انتظار صاحبها.
يـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،الـ ـس ــادس
مــن ّالـشـهـ ّـر ال ـج ــاري ،لــم يفتح شــادي
الـبــنــا مـحــلــه لـبـيــع ال ـ ــورود فــي الـحـ ّـي
ذي الـعـمــارة األوروبـ ـي ــة؛ فـهــو بعدما
استيقظ صباحًا ،وجــد أن جسده لم
يعد ملكًا له ،بل بات ملكًا لشعبه .هو
ليس «مـجـنــونــا» وال «م ـجــرمــا» ...وال
«قربانًا» أيضًا .لقد قرر أن يبذل هذا
الـجـســد فــي سبيل شـعـبــه ،مثله مثل
ّ
أي فلسطيني آخ ــر ،لـكـنــه مــن حيفا،
ٌ
وللقصة هنا بعد آخر.
ّقرر شادي أن يحمل ّ
مسدسه ،ويذهب
إلــى بــاب األسـبــاط في البلدة القديمة
ب ــال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة .قـ ــال لـنـفـســه وهــو
يـ ـخ ــرج« :سـ ــأفـ ــرغ رص ــاص ــات ــي بـتـلــك
ال ـج ـيــوش ال ـتــي ت ـحــاصــر املــدي ـنــة .قد
أموت ،أنا أعرف ،لكن ليس مهمًا .لقد
قررت أن أستشهد ،أن أموت ألن موتي
سـيـقـتـلـهــم ،وه ــذه الـطــريـقــة الــوحـيــدة
الـ ـت ــي س ــأل ـغ ــي ب ـه ــا وج ـ ــوده ـ ــم»« .أال
نخوض حربًا على الوجود؟» ،تساءل
وه ــو عـلــى م ـش ــارف املــدي ـنــة ،مـتــابـعــا:
«أعــرف أنهم قد يحتجزون جثماني،
ألنهم عاجزون .أجهزتهم األمنية ليس
بــاسـتـطــاعـتـهــا الـتـنـ ّـبــؤ بـمــا ســأفـعـلــه،
ولذلك سيظنون أن التمثيل بجسدي
ّ
ّ
ّ
شاب
قد يبدد ّ عجزهم» .ربما يتبرع ّ
مــن الـحــي ليقول فــي حــديــث ستوثقه
شــرطــة إســرائ ـيــل ف ــي ف ـيــديــو ،إن ــه «ال
ُيـ ـ ـص ـ ـ ّـدق مـ ــا ف ـع ـل ــه ش ـ ـ ــادي ال ـل ـط ـيــف،
ال ــذي يطعم الـقـطــط ويـبـيــع ال ـ ــورود...
ن ـحــن ف ــي صـ ــدمـ ــة!» .س ـي ـت ـبـ ّـرع أيـضــا
آخ ــرون لـيـقــولــوا« :م ــاذا؟ ش ــادي؟ هذا
املجنون الذي ّ
بدل دينه من املسيحية
ّ
إلــى اإلس ــام؟» .لكن شــادي رد عليهم
مسبقًا بجملة واح ــدة« :اغـفــر لهم يا
أبتي» ،فهم ال يزالون في ...صدمة.

م ــا س ـبــق ق ــد ي ـك ــون م ـج ــرد مـحــاولــة
ّ
البنا،
لتخيل ما دار في عقل الشهيد ُ ّ
الـ ـ ــذي ل ـ ــوال أن ـ ــه م ــن م ــدي ـن ــة اح ــت ــل ــت
عــام  ،1948ملــا تـجـ ّـرأ أحــد على نسج
ال ــرواي ــات حــولــه .إذ ألن ــه اب ــن مدينة
ال ـنــاص َــرةّ ،وع ــاش حـيــاتــه فــي حيفا،
فـ ـه ــذا ِل ـ ـ ــن اتـ ـهـ ـم ــه ب ــأن ــه «م ـض ـط ــرب
ـاف ك ــي ُي ـس ـت ـث ـنــى م ــن رد
ع ـق ـل ـيــا» ك ـ ـ ٍ
ال ـف ـعــل ال ـش ـع ـبــي .يـنـطـلــق هـ ــؤالء من
نـ ـظ ــرة م ـج ـح ـفــة ب ـ ُح ــق أه ـ ــل األرض
األصـ ـلـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن فـ ــرضـ ــت عـلـيـهــم
الجنسية اإلســرائـيـلـيــة بحكم األمــر
ال ــواق ــع ،وق ــد ُيـظــن أنـهــم يـحـيــون في
رفاهية ال تـقـ َ
ـارن إال مــع مــا هــو قائم
ّ
فــي ال ــدول األوروب ـي ــة ،مــع أن مــا حــل

لم يعتنق شادي
اإلسالم قبل العملية
بأسبوعين ،بل قبل
عشرين عامًا

ب ـه ــم هـ ــو أس ـ ـ ــوأ كـ ــارثـ ــة فـ ــي ف ـصــول
النكبة .نظرة ّ
ربما ّ يختزلها ما قاله
صاحب أحــد املحال الواقعة بالقرب
ّ
م ــن م ـحــل ب ـيــع الـ ـ ــورود الـ ــذي يملكه
الشهيد ،من أن «الفلسطينيني الذين
ال يملكون جنسية إسرائيلية (يقصد
غ ــزة وال ـض ـفــة) ل ــم ي ـع ــودوا لـيـنـفــذوا
عـمـلـيــات ،واآلن شـخــص يـعـيــش في
هذه الدولة ،وفي مدينة وليس قرية،
ولديه جنسية إسرائيلية يقوم بهذا
الهراء .أنا في صدمة ،وال ّ
أصدق بأن
شادي فعل ذلك».
م ــن جـهـتـهــاّ ،ادعـ ــت شــرطــة االح ـتــال
أن «ش ــادي م ـعــروف لـلـشــرطــة بسبب
مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـج ــري ـم ــة
ّ
خــل ،وهــو غـ ّـيــر دينه
ـدا ّ
املنظمة فــي الـ ُ
قبل شـهــر» .لــم تكلف وســائــل اإلعــام
الفلسطينية نفسها عناء البحث عن

ّ
ُ ّ
تبنى الشهيد طفلة ّ
أردنية مصابة بالسرطان ،لم تبلغ حتى اآلن باستشهاده (عن الويب)

مصدر املعلومة ،في حني أن الحقيقة
ك ـمــا يـنـقـلـهــا إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» محمد
كبها ،الــذي زار العائلة معزيًا ،تفيد
بــأن «الشهيد مــن الـنــاصــرة ،واعتنق
اإلسالم قبل عشرين عامًا ،فيما بقيت
زوجته على دينها ،وقد ّ
تقبلت عائلته
خـ ـي ــاره واح ـتــرم ـتــه».ت ـش ـعــر الـعــائـلــة
«بالفخر ملا قام به ابنها ...لقد اختار
هـ ــذا ال ـط ــري ــق .عـ ــاش م ــرف ــوع الـ ــرأس
ومــات مرفوع ال ــرأس» ،يضيف كبها.
وعلى إثر العملية التي نفذها ،اعتقل
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي زوج ـت ــه واب ـنــه
( 20عــامــا) .وم ــع أن ــه لــم يـكــن لديهما
ّ
أي علم بما حــدث فــي بــاب األسـبــاط،
ّ
إال أنهما تعرضا للضرب واإلهــانــة،
قبل أن يحضر إليهما املحققون علبة
حـلــوى .وعـنــدمــا استفسرا عــن سبب
ّ
الـضـيــافــة بـعــد ك ــل ه ــذا الـتـنـكـيــل ،قــال
لهما املحققون إن «شادي مات وهذه
الحلوانة».
مما ترويه العائلة عن شادي ،أنه في
أواخ ــر السابعة عشرة مــن عمره كان
يـتـجـ ّـول ورفـ ّيـقــه فــي ســوق الـنــاصــرة،
وهناك استفزه منظر الجنود ،فغافل
أحـ َـدهــم وجـ ـ ّـرده مــن ســاحــه ليخفيه
لشهر فــي مخبأ .ويــوم مـيــاده ال ـ 18
بالضبط ،اعتقله الجيش وحكم عليه
بالسجن ثــاثــة أع ــوام .العائلة ،التي
تفخر ُبــابـنـهــا ،تـبــدي قلقًا فـقــط على
َ
طـفـلــة ت ـعــالــج ف ــي أح ــد املـسـتـشـفـيــات
اإلسرائيلية مّــن مــرض الـســرطــان ،إذ
إن «شادي تبنى طفلة أردنية مصابة
بــال ـســرطــان ،وح ـتــى اآلن لــم نخبرها
ب ــأن ــه اس ـت ـش ـهــد .إن ـه ــا ت ـحـ ّـبــه ك ـث ـي ـرًا،
ّ
سنخبرها».
وال يمكننا تخيل كيف ّ
ه ـكــذا ،اخ ـتــار الـشـهـيــد ال ـبــنــا طــريـقــه،
مقررًا أن يصطحب معه إلى العملية
صديقته الوفية ،وهي كلبته السوداء.
أخــرج فــي ذلــك الصباح مسدسًا كان
يخفيه تحت ثيابه .أطلق الـنــار على
جنود واقفني أمام باب األسباط .لكن
ً ّ
خلال شل الرصاص عن االنطالق ،ما
دفـعــه إل ــى ال ـهــرب مــن ن ـيــران الـجـنــود
ال ــذي ــن ل ـح ـق ــوا ب ــه ّح ـت ــى ق ـت ـل ــوه .أم ــا
كـلـبـتــه ال ــوف ـي ــة ،ف ـظــلــت ت ـعــوي بـحــزن
فوق جثمانه.

