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واشــنــطن) ,أ ف ب) - رفض وزيــر
اخلـارجـيّـة األمـيـركي مـايـك بـومـبو
الــــقــــول مـــا إذا كــــانـت الــــواليـــات
ـتّـحـدة سـتُعـارض ضـمّـاً مـحـتمالً ا
ـســتـوطــنـات من جـانـب إسـرائــيل 
الضفّة الغربيّة كما رفض أن يؤكد
دعـم واشـــــنــــــطن إلنــــــشـــــاء دولـــــة

فلسطينية.
وفي جــلـســة اسـتــمــاع أمـام جلــنـة
فـرعـية فـي مجـلس الـشـيوخ رفض
بـــومـــبـــيـــو اإلجـــابـــة عـــلى ســـؤال
وقراطي كريس فان الّسناتور الـد
هـولـ عمّـا إذا كـانت إدارة دونـالد
تــرامب ســتُـعــارض "ضمّ إســرائـيل
بـشكلٍ أحـاديّ لكـلّ الضـفّة الـغربـيّة

أو جلزء منها".
وكــان رئــيس الـوزراء اإلســرائــيـلي
بنيامـ نتانيـاهو أعلن السّبت أنّه
يـعــتـزم ضمّ مـســتـوطـنــات الـضـفّـة
الــغـربــيّـة احملــتــلّـة في حــال فـوزه
بــواليـة جــديــدة بـعــد االنــتـخــابـات

التشريعيّة.
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وتـــــعـــــتــــبـــــر األســـــرة الــــدولـــــيّــــة
ــسـتــوطـنــات انـتــهـاكــاً لـلــقـانـون ا
الـدولي وعقـبةً أمـام جهـود الّسالم
إذ بُـنــيت عـلى أراض فـلــسـطـيــنـيّـة
يُـفتـرض أن تشـكّل جزءاً من الـدولة

نشودة. الفلسطينية ا
ورفض بومـبيـو أيضـا تأكـيد الدعم
األمــيــركـي حلل قــائـم عــلى أســاس
الـدولتـ كـانت اإلدارات األميـركـية
السـابقة دافعـت عنه. وقال بـومبيو
"في النـهاية سـيُقـرّر اإلسرائيـليون
والفلسطينيون كيف سيجدون حالً

لذلك".
وأضــاف أن مـســتــشــاري الــرئـيس
األمـيــركي دونــالـد تــرامب صــهـره
جاريد كوشنر وجـيسون غرينبالت
سـيقـدمان قـريبـا اقتـراحا "لـتسـوية
مـشــكـلـة مـســتـمـرة مــنـذ عـقـود ولم
تتمكن اإلدارات السابقة من حلها".
وتـابع "ستـرون مقـترحـنا" مـضيـفاً
أنّ هذه اخلـطّة سيـتمّ الكشف عـنها
"في وقتٍ لـيس ببـعـيد" من دون أن

يُعطي مزيدا من التفاصيل.
وأضـــاف "نـــأمـل أن تـــكـــون هـــنــاك
بـعض األفـكـار اخملـتـلـفـة والـفـريـدة
الــــتي تـــســــمح لـالســـرائـــيــــلـــيـــ
والـفـلسـطيـنـي بـالـتوصل إلى حل

للنزاع".
ـوقراطي عن ورأى الـسـناتـور الـد
وزاليـة ميـريالنـد فـان هولن أنّ ضمّ
كل الـضـفـة الـغـربـيـة أو جـزء مـنـها
"يـــــــــعــــــــــني أنـه ال اتـــــــــفــــــــــاق مع
الـفـلـسطـيـنـي (...) وسـيـقوّض أيّ
جــهــدٍ إليـجــاد حـلّ سـيــاسي (قــائم

." على أساس) الدولت
واتـــــخــــذت إدارة تـــــرامب قــــرارات
تـــتــــعـــارض مع اإلجـــمـــاع الـــدولي
والتـقاليـد الدبـلوماسـية األميـركية
من خالل اعترافـها أحاديًـا بالقدس
عــــاصـــمــــة إلســـرائــــيل من دون أن
تنتـظر الكـشف عن خطتـها للسالم.
كما اعـترفت بالـسيادة اإلسرائـيلية

. على اجلوالن السوري احملتلّ
ويــرفض الــقـادة الــفــلـســطــيـنــيّـون

الـتـواصـل مع واشـنـطن مـنـذ إعالن
واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة

إلسرائيل.
الى ذلـك وضــــمـن رئــــيس الــــوزراء
االســرائـيـلـي بـنـيــامـ نــتـانــيـاهـو
الفوز بوالية خامسة بعدما أظهرت
النتائج الكاملـة تقريبا لالنتخابات
التـشريـعيـة التي جـرت الثالثاء في
اســـــرائــــيل أنـه في أفــــضـل مــــوقع
ليكلف بتشكيل احلكومة اجلديدة.
وتفيـد األرقام التي نشـرتها وسائل
ـــئــة من اإلعـالم بــعـــد فــرز  97 بـــا
األصـــوات أن حـــزب نـــتـــانـــيـــاهـــو
ــقــاعــد ((35 ســيــشــغل عــددا من ا
ـقـاعــد الـتي حـصل يـسـاوي عــدد ا
ـ عــلـيـهــا حـزب "أزرق أبـيض" (

الوسط) الذي يقـوده بيني غانتس.
لـكـنهـا تـتوقع أن يـتـمكن نـتـانيـاهو
من جذب أحزاب اليـم واحلصول
عـلى دعم  65نـائــبـاً من أصل 120

في الكنيست.
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وفي هــذا الــوضع يــبــدو من غــيــر
ـــــرجـح أن يـــــعـــــهـــــد الــــــرئـــــيس ا
االســرائــيــلـي رؤوفــ ريــفــلــ في
قـبلة لـشخصيـة أخرى غير األيام ا
نـتـانــيـاهـو مـهـمـة تــشـكـيل ائـتالف

حكومي.
وبـذلك يحـقق نتـانيـاهو ( 69عاما)
الـذي يـحـكم بال انـقـطـاع مـنـذ عـشر
ســنـوات اجنـازا كـبـيـرا بـفـوزه في
انـتـخـابـات اعتـبـرت إلـى حـد كـبـير

استـفتاء عـلى شخـصه على الرغم
من التـهديد بـاتهـامه بالفـساد. لكن
ـكن أن تعود متـاعبه مع الـقضاء 
اعتبارا من األشهر األولى لواليته.
وكـان نتـانـياهـو أعـلن قبل سـاعات
فــــوزه في االنــــتــــخــــابــــات. وقــــال
ألنصـاره الذين جتمـعوا في أجواء
من احلــــــمــــــاس فـي تـل أبــــــيب إن

االنتخابات كانت "رائعة".
وأشــار إلى أن هـــذه االنــتــخــابــات
جرت في "ظروف مـستحـيلة" وعلى

الرغم من "وسائل إعالم معادية".
وأضـــــاف أن "شـــــعـب اســـــرائـــــيل
مــنـحــني ثــقـته لــلـمــرة اخلـامــسـة
مــنــحــني ثــقــة أكـبــر". وفــيــمــا بـدأ
اتــــــصــــــاالت مـع قــــــادة األحــــــزاب
الـيمـينـية األخـرى لتـشكـيل ائتالف
حكومي أكد نتـانياهو أنهم قدموا

"جميعا تقريبا" الدعم له.
وأضاف "ستكون حكومة من التيار
الـيـمــيـني لــكـنـني ســأكـون رئـيس

وزراء للجميع".
في مـقر قـيـادة حـزب "أزرق أبيض"
في تـل أبــــــيب وصـف غــــــانــــــتس
االنتـخابات أمـام حشـد من مؤيديه
بـــأنــهــا "يـــوم تــاريــخـي. أكــثــر من

مليون شخص صوتوا لنا".
وفي حـديــثه لــلـصــحـافــيـ خـارج
منزله صـباح األربعـاء قال غانتس
"نـحن بانـتظـار الـنتـائج النـهائـية".
وأضــاف "هــذا إجنــاز تـاريــخي. لم
يحـدث من قبل أن شُكل حـزب بهذا

احلـجم وهذه الـروعـة وبهـذا الـعدد
الكبـير من خيرة الـناس خالل فترة

قصيرة كهذه".
دعي نــحــو  6,3ماليـ نـاخب إلى
اخـتيـار نـوابهم ال 120وتقـريـر ما
إذا كــــان "بـــــيــــبـي" كــــمـــــا يــــلـــــقب
االسرائيـليون نتـانياهو الـذي يثير
إعــجـاب الـبـعـض ويـكـرهه آخـرون
ـكـنه مـواصـلـة حـكـمه الـطويل أو
أن سـاعة الـتغـيـير دقت مع غـانتس
احلـــديث الـــعــهـــد عـــلى الـــســـاحــة

السياسية.
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ئة من في اجملموع صوت  67,9با
ـئـة في الـنـاخـبـ مـقابل  71,8بـا
االنتخابات الـسابقة التي جرت في

2015.
وبـدت النـتيـجـة غيـر واضحـة حتى
اللـحـظـة األخـيـرة. وقـام نـتـانـيـاهو
وغانـتس قبل سـاعتـ فقط من بدء
االقــــتـــراع بـــتـــوجــــيه نـــداءات إلى

مؤيديهما.
أمــا الــيــســار فــقـــد تــلــقى ضــربــة
بـحـصــوله عـلى ســتـة مـقــاعـد فـقط
وقــالت شـــيــلـي يــاشــيـــمــوفـــيــتش
القيـادية في حزب العـمل التاريخي

إنها "حتت تأثير الصدمة".
وحـقق غانـتس الـذي دخل السـاحة
الـسـيــاسـيـة قـبل ســتـة أشـهـر فـقط

جناحا كبيرا.
وقال شوشان ليفي ( 61عاما) أحد
مــؤيـديـه "انـنـي سـعــيــد جــدا. هـذه

يجسدها نتانياهو.
- "ال للسالم" -

ركــز نــتــانـيــاهــو في حــمــلـتـه عـلى
صـــورته كـــرجل قـــوي وجنـــاحـــاته
الـدبـلـومـاسـيــة وقـربه من الـرئـيس
األميركي دونالد ترامب وكذلك على

تواصل. النمو االقتصادي ا
وكــــــمــــــا فــــــعـل في  2015جلـــــذب
أصـوات الـيـمـ أخـرج نـتـانـيـاهـو
مفاجـأة في اللحـظة األخيـرة عندما
أعـلن استـعـداده لضم مـسـتوطـنات
الـضـفــة الـغـربـيـة احملــتـلـة من قـبل
الــدولــة الـــعــبــريــة مـــنــذ أكــثــر من

خمس عاما.
وتـــــعـــــتــــبـــــر األســـــرة الــــدولـــــيّــــة
ــسـتــوطـنــات انـتــهـاكــاً لـلــقـانـون ا
الـدولي وعقـبةً أمـام جهـود السّالم
إذ بُـنــيت عـلى أراض فـلــسـطـيــنـيّـة
محـتلة يُـفترض أن تـشكّل جزءاً من

نشودة. الدولة الفلسطينية ا
وتـعـلـيـقـا عـلى نـتـائج اسـتـطالعات
الرأي عـند مغـادرة الناخـب مراكز
االقــتــراع رأى أمــ ســرّ مــنــظّــمـة
الـتــحـريــر الــفـلــسـطــيــنـيّــة صـائب
عـريـقات الـثالثـاء أنّ اإلسـرائيـلـيّ
صـــوّتـــوا بـ"ال لــلـــسالم". وقـــال في
بــيـان إنّ "اإلســرائــيــلـيــ صــوّتـوا
للمـحافظـة على الوضع الـقائم. لقد

قالوا ال للسالم ونعم لالحتالل".
وأضــاف أن " 18نـــائـــبـــا فـــقط في
ـان االسـرائـيـلي يـدعـمون حل الـبـر

." الدولت
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نتـيجـة تاريخـية حـتى إذا لم يشكل
ـقبـلة وانـتصار غانـتس احلكـومة ا

كبير لتشكيل جديد".
وسـينـتـزع نتـانيـاهـو في حال كـلفه
الــرئـــيس ريــفـــلــ فـــعال تــشـــكــيل
احلــكـومـة في تـمـوز/يـولـيـو الـرقم
الـقــيـاسي الــذي سـجــله ديـفــيـد بن

غوريون في مدة احلكم.
ويـتـوقع أستـاذ الـعلـوم الـسيـاسـية
جــــدعــــون راحــــات أن تــــســــتــــمــــر
شاورات الصـاخبة ب نـتانياهو ا
وشــركــائه احملــتـمــلــ بــ أربــعـة
وستة أسابيع. وقال "سيكون هناك
ضـجـيج كـبيـر وسـتـحـاول األحزاب
ـسـاومـة على وزارة أو الـصـغيـرة ا

إجراءات سياسية".
لكن نتانـياهو سيجـد نفسه بسرعة
في مـواجـهـة مـشـاكل الـقـضـاء. فـقد
ــــــــــدعي الــــــــــعــــــــــام في أعـــــــــلـن ا
شباط/فبراير نيته اتهامه بالفساد
واالحتيال وإسـاءة االئتمان. وحدد
ـــــدعـي الـــــعــــــام الـــــعــــــاشـــــر من ا
تــمـــوز/يــولـــيــو مـــوعــدا جلـــلــســة
الـــفــرصــة األخـــيــرة قـــبل أن يــقــرر
اتـهــامه.ويـؤكـد نــتـانـيــاهـو بـراءته

ويعتبر أنه ضحية حملة.
في مواجهة نتـانياهو ركز غانتس
( 59عـامـا) فـي حـمـلــته عـلـى عـمـله
كــــمـــظـــلي ســـابـق ورئـــيس ســـابق
لألركـان في بــلـد يــواجه تــهـديـدات
مـــســـتـــمـــرة. وقـــد وعــد وضـع حــد
لــسـنــوات من االنـقــســام والـفــسـاد
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ـهـدي غـيـر مـتـهـمة   كي ال اكـون سيء الـنـيـة عـلي االعـتـراف ان حـكـومـة عـبـد ا
قال.انا اعني بـكالمي اي شخص يفكر ان قاضيا ـا ساقوله في هذا ا بشيء 
شـهمـا كـسـيـادة الـقـاضي الـعـكـيـلي قـد يـكـون خـطـرا عـلـيه.وفي احلـقـيـقـة انا ال
هنيون النزيهون لشغل استـطيع تخيل ان هناك من يود ان ال يعود االشخاص ا
مـنـاصب مهـمـة.ال اسـتطـيع تـفهم هـذه الـرغـبة في الـتـسقـيط وابـعـاد كل من لديه
تاريخ في محاربة الفساد وكأن هذا النزيه او ذاك هو خطر داهم ينبغي ابعاده.
ما يثـير استغرابي ان احلديث عن الـفساد يجعلنـا نشعر باننـا في ازمة حقيقية
ـلك لـهـا حال مـنـاسـبـا.فـمع وجـود الـفـسـاد الـذي ذكـره رئـيس الـوزراء ال احـد 
ان,في مـقابل هذا الـكم من الفاسدين شخـصيا قـبل اسابـيع عند حـضوره للـبر
.هـذا ما افـهمه بنـاء على مـا نراه على لك علـى ما يبـدو رجاال نـزيه فنـحن ال 
ارض الــواقع.لـــديــنــا فــاســـدون لــكن لـــيس لــديــنـــا نــزيــهـــون.مــعــادلـــة صــعــبــة
ـعادلة ايـضا مـا يقال عن امـتالكنـا للنـفط ونحن مـدينون وغامضـة.وتشـبه هذه ا
ـنـطق يـقـول:اذا كـنـا حـقـا نـريـد مـحـاربة ونـعـاني من الـبـطـالـة واالمـراض. اذن ا
ـنـاسب.الصـحـح هذا ـنـصب ا ـنـاسب في ا الـفـسـاد فـعـلـيـنـا ان نـضع الـرجل ا
غـريات في مـكانه القـول العـتـيق بقـولي ان ال بد من وضع الـرجل الـذي رفض ا
كن ان نـبحث عن شـخص ونقـدمه للـمسـؤوليـة بنـاء على مـبدأ انـنا نـاسب.ال  ا
قدمة االفضل واالهم هي ان يكون نعرفه ونحسن به الظن.هذا شيء جيد لكن ا
ـغريـات وخرج نـظيـفا من مـنصبـه كمالك.لذا هذا الـشخص واجه حـقا ورفض ا
فانـا اقـول دائمـا ال تـوجـد سعـادة تـسـتحق هـذا االسم افـضل من اجلـلوس الى
الك يـتـشـابــهـان ذلك الن رفض الـدخـول الى شـخص نــزيه.الـنـزيه احلـقـيــقي وا
عرس الفـساد هو هـبة الله لالنسـان وقد يرفضـها الكثـيرون كما نـرى ما يحدث
االن. لــذا فـان عـلى احلـكــومـة ان تـبـادر الى تــغـيـيـر وجــهـة نـظـرنــا الـبـائـسـة ان
الـنــزيـهــ امـا خــارج الــبـلــد او مـوتـى.هـذا االمــر بـيــد هـذه
احلكـومة وعليها ان تعـيد للعدالة شيـئا من كرامتها التي
قـدمة االخالقـية سلـبت عـلى ايدي الـفاسـدين.هـذه هي ا
الـتي ال بـد ا تــكـون نـتـيـجـتـهـا ان يــعـود الـعـكـيـلي الى
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قدورك أنْ باالخالق تـستـطيع أنْ تـملك الـقلـوب  ومتى مـا ملـكتَ القـلوب كـان 

فتاح للوصول الى النجاح ... تصل الى ما تشاء مِنْ دُونِ عناءٍ  فهي اذن ا
وفي االخالق سعة األرزاق كما جاء في اخلبر 

أمـا تـرى أصحـاب األخالق احلـسنـة كـيف يجـتـذبون زبـائـنهم  ويـقـيمـون مـعهم
أوثق الروابط والصالت فتدر عليهم هذه الصالت أكبر الفوائد والعوائد?!

- 3 -
ويكفيك أنْ مكارم األخالق كانت السبب الذي من أجله ابتعث اللهُ سبحانه سيدَ

الرسلِ واالنبياءِ حيث قال :
ا بعثت ألتممَ مكارم األخالق " " ا

- 4 -
وصاحب اخلـلق احلسن قريب من الـله وقريب من الناس فـهو الفائـز في الدنيا

والفائز في اآلخرة .
- 5 -

فانه مطـلوب من الكِـبار وأصحاب واذا كان اخلـلق احلسن مطـلوباً من اجلمـيع 
ـقام الرفـيع بشـكل أكبر حـيث يُثبتُ لـلرجل بـعده عن التـكبر كانـة السـامية وا ا
والـتـجـبـر  ويُــثـبت له تـواضـعه اجلـمّ وحـسن تـعـامـله وتــعـاطـيه مع االشـخـاص

واألشياء ويضفي على ايجابياته لوناً جديداً ورونقا فريداً ...
ـناصب العليا الى اصطناع التعالي والتكبر على الناس واقع وا واذا أدّت به ا
ـواطنـ لم يـعـتـرف له أحد أو ظـهـرت مـنه شظـايـا الـشـراسة في الـتـعـامل مع ا
ـزيـة أصالً ويـتم الــتـشـكـيك بل االنــكـار لـكل مـا انــطـوت عـلـيه شــخـصـيـته من

مواهب ومزايا 
وتلك خسارة كبرى  –كما هو معلوم  –

- 6 -
وقـد يُـحْـَملُ الـشـاب اذا ركـبَ مـوجـةَ الـطـيش والـفـظـاظـة واتـسم بـشيء من سـوء
قاومة لـنفسه األمّارة بالـسوء  ولكن شيئا اخللق عـلى قلة التجربـة  وضعف ا
ن يــفــتــرض فــيــهم احلــنـكــة في من ذلك ال يُــحــملُ عــلــيه الــكِــبــار في الــسنّ 

عطيات  والقدرة على كبح جماح النفس ... التصرف والتجربة الغنية با
ومن هنـا فانـهم يُـنتـقدون أشـد االنتـقـاد على تـردي أخالقهم وسـوء تـعامـلهم مع

الناس .
- 7 -

سمى وقد عـثرت على هجـاءٍ مُرٍّ صاغه أحـد الشعراء وهـو يهجو أحـد الوزراء ا
) وقد ساء خلقُه بعلّو سِنّه فقال : بـ (العباس بن احلس

كم رأينا مِنْ وزيرٍ        صار في األجداث رَهْنا 
أينَ مَنْ كنتَ تراهُمْ        دَرَجُوا قرنا فقرنا 

فَتَجَنَبْ مركبَ الكِبرِ         وقُلْ للناس حُسنا 
ا أمسى بِعَزْلٍ           مَنْ بإصباحٍ يُهنّى  ر

طاع األمر        أالّ يتــــــــــــأنّى  وقبيح 
أترك الناسَ وأيامُك         فيهم تُتَمَنى 

لك راجع تكملة تاريخ الطبري حملمد بن عبد ا
طبوع مع تاريخ الطبري ج 13ص  117 الهمداني ا

الـشـاعـر هــنـا يـدعــو الـوزيـر الســتـذكـار مـا حـلّ بـالـوزراء قــبـله  فـهم اآلن رهن
قـابر ويحذره من ركوب موجة التكبر فهي مُهلكة ال محالة ويدعوه الى االدب ا
القـراني بان يقول للناس حسنا ويُلفت نظره الى أنَّ من الوزراء مَنْ يأتيه العزل

في مساء اليوم الذي كلّف فيه بتحمل أعباء الوزارة 
ناصب  –أعراض زائلة .. فالوزارة  –وكل ا

نـصب اخلطير قبيح به االنـفعال واالرجتال والتسرع والرجل الـكبير وصاحب ا
في اتخاذ القرار ...

وعليه أنْ يكون متأنيا متأمال قبل إصداره.
 وأخيراً :

دع النـاس تُذكـر أيامَكَ فـتحنّ الـيهـا وتتـمنـاها  وهي ال
تفعل ذلك االّ اذا كانت عابقةً بشذا مكارم األخالق ...

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ـواضـيع الـتي تخص الـفـكـر الـديني مـهـمـا كانت لم أشـأ الـتـعلـيق عـلى أي من ا
دون . مسيلة للعاب الكتاب وا

إال أن العـمى الذي أصاب مـسؤولي الدولة وأصـحاب القضـاء والقانون  وصل
ـدعــو ابن احملـافظ الـذي ألـقي حـداً  يـصـعب جتـاهـلـه . فـلـو تـنـاسـيــنـا قـضـيـة ا
الــقـبض  عــلـيه مع ثالثــة آخـرين كــانـوا مـعه في 21 كـانــون الـثـاني 2018 في
بـغــداد مـتـلــبـسـاً وبــحـوزتـهم أســلـحـة خــفـيـفــة وأنـواع من اخملــدرات والـهـويـات
احلـكـومـيـة بـيـنـهـا (هـويـات جـهاز اخملـابـرات الـعـراقي) ! أو تـركـنـا احلـديث عن
ـسؤول األول سـتشري في دوائـر احملافظـة ومنهـا مجلس احملـافظة_ا الفـساد ا
قاول الفاشل والـرخص لفتح مراكز الترفيه عن منح الـعقود  للمستثمـرين وا
بـيـنهـا الـكوفي شـوبـات التي  يـصـفهـا رجـال دين وبـعض من يتـفق مـعهم بـأنـها
مراكـز حلرف الشباب  ! أو صرفـنا النظر عن جتـاوز احملافظ لصالحياته ولكل
تهم بـاإلساءة إلى الشعائـر الدينية حتت األعراف والـقوان عبر نـشره صورة ا
مسـمى (القدسية) التي يبدو أنـها (أي القدسية) غيـر صاحلة للدفاع عن حقوق
قدسة!! النـاس وأموالهم التي تسرق وتنتهك جهارا نهارا وغيرها من األماكن ا
نطق الذي يستخدمه أي إنسان لو جتاوزنا كل هذه الفظائع وغيرها الكثير  فا
عـاقل مـنصف يـحـتم علـيه أن يـسأل عن "األسـبـاب احلقـيـقيـة" وراء ظـهور حـالة
ـتـهـم ب"اإلسـاءة" إلى الـشـعـائـر الـديـنـيـة أيـام زيـارة اإلمـام مـثل حـالـة الـشـاب ا
الـكـاظم والتي تـسـتهـدف  بـحسب آخـر اإلعـترافـات الـتي تزعم قـيـادة الشـرطة
احلصول عـليها منه  "اختراق" الشباب فكـريا واستدراجهم للعمل مقابل مبالغ
مالية في صفوف داعش بعد غسل ادمغتهم واستهداف القيم االخالقية لديهم !
هل هذه األسبـاب متعلقة صدقاً بـقناعة أمثال هذا الشـاب باألفكار التي حتملها
سلحـة ? أم هو سوء إدارة وتنظيم شؤون الناس بشكل عام التنـظيمات الدينية ا
ـنـاسـبـات بـشـكل خـاص   من قـبل أصـحـاب الـسـلـطـة بـطـريـقـة تـمـنع  وأيـام ا
ـمـارسـتـهـا أو ال يـؤمن بـهـا  ? هـذا الـكـالم وهذه تـعـطـيل حـيـوات من ال يـرغب 
تـهم بـ (اإلساءة للشـعائر الديـنية) أو للـدفاع عنه فهذه قارنـات ليست لتـبرئة ا ا
وظـيـفـة احملـامــ والـقـانـون اإلنــسـاني احلـقـيــقي  .. لـكن  إخـتــصـار مـشـكالت
ـتـعـاظـمـة وحـرف األنـظـار عـنـهـا تـارة ب"فـزاعـة" اإلحلـاد الـعـاطـلـ عن الـعـمل ا

وأخرى ب"بعبع" اإلنحراف األخالقي 
أصبحت بالية وسخيفة جدا  .

النجف
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حــــيــــفــــا (اســــرائــــيل)) ,أ ف ب) -
خـــاضـت خــمـس نــســـاء عـــربـــيــات
االنــتــخــابــات اإلســرائــيــلــيــة امس
الثالثاء ثالث منهن على القائمت
الـعربـيتـ فـيمـا تخـوض مرشـحة
نـافسة على الـقائمة عربيـة درزية ا
عـروفة ب"قائـمة اجلـنراالت" التي ا
تـــنـــافس قـــائـــمـــة رئـــيس الـــوزراء

بنيام نتانياهو.
وكـان عــدد الـنــسـاء في الــكـنــيـست
نتهية واليته  35من أصل ?120 ا

بينهن ثالث نساء عربيات.
وفـي مـا يـأتـي نـبـذات صــغـيـرة عن

رشحات العربيات: ا
- عـايــدة تـومــا عـضــو الـكـنــيـست
الــسـابــقــة: مـرشــحـة عـن "اجلـبــهـة
ـسـاواة" ـقـراطـيـة لـلـسالم وا الــد
تقول إنها حتـمل هموم النساء الى
الـــكــــنـــيـــست وتــــطـــرح مـــوضـــوع
تــهـمــيـشــهن ولــيس فــقط الـنــسـاء
الـعربـيات بل أيـضا هـموم الـنساء
ـعـروفات ـتـشـددات ا الـيـهـوديـات ا
". ونـشطت عايـدة توما ب"احلريد
في جـمعـيـات نسـويـة عدة وعـملت
لسـنوات طـويلـة للـدفاع عن قـضايا
رأة وانـتخـبت عام  2015نائـبة ا

في الكنيست.
وقــالت تـــومــا في لــقــاء انــتــخــابي
جمـاهيري في مديـنة حيـفا بالـكلية
الـعــربـيـة االرثــوذكـسـيــة قـبل أيـام
إنها "تطرح معـاناة النساء في غزة
وتـأثـيـر احلصـار عـليـهن والـنـساء
ـعـتـرف بهن الفـلـسـطيـنـيـات غـير ا
اللـواتي ترفض اسرائـيل إعطاءهن
حق لـمّ الــــــشــــــمل مـع أزواجــــــهم".
وأشــــارت الى أنـــــهــــا نــــقـــــلت الى
الكـنيـست "تأثـير هـدم البـيوت على

النساء العربيات".
وأضــافت "اســتــطــعت خــلـق نــقـاط
" الـتــقـاء مع نــسـاء مـثـل "احلـريـد

تشددات. تدينات ا ا
وتـمـنع دسـاتـيـر األحـزاب الـديـنـيـة

الـيـهـوديـة عـلى الـنـسـاء الـعـمل في
السـياسـة ودخول الـكنـيست. وقبل
شـهـر ألـزمت احملـكـمة الـعـلـيـا هذه
األحــــزاب بــــإضـــــافــــة نــــســــاء الى
قـوائـمـهـا. وتـقول تـومـا إنـهـا قادت
"اللـوبي" الذي طالب بـهذا األمر في

الكنيست.
نتمية الى احلريد رأة ا وتمنع ا
من اسـتـخـدام أي وسـيـلـة لـتـنـظـيم
احلـمـل وهي الــتي تــعـمـل وتـعــيل
األسـرة ألن عـلى زوجـهـا أن يـتـعلم

الدين طوال حياته.
وذكـرت تـومــا أنـهـا دفــعت بـاجتـاه
تـــعـــيـــ "قـــاضـــيـــات مـــســـلـــمـــات
ومـسـيـحـيـات ودرزيات فـي احملاكم

الشرعية اخملتلفة".
ّ تعـي أول قـاضيـة شرعـية في و

احملاكم اإلسالميـة في إسرائيل في
أيار/مايو .2017

وكــانت عــايــدة تــومــا أول عــربــيـة
ـرأة في الكـنـيست. تـتـرأس جلنـة ا
وأشـارت الى صــعــوبــة الـعــمل في
الـكـنـيسـت في ظل حـكومـة "فـاشـية
وأكـثـرهـا عـنـصـريـة" مـضـيـفـة "لـو
كـــــنـت أشـــــعـــــر أنـــــني ال أنـــــاضل
بـــوجــودي في الـــكــنــيــسـت لــكــنت
أفـــضل أن أكـــون مع أحـــفـــادي في

مدينة عكا".
وينـقسم الـعرب اإلسرائـيلـيون ب
ـشـاركـة في من يـعـتــقـد بـوجــوب ا
االنــتـخـابـات ومـحـاولـة الـدفـاع عن
حقـوق العـرب من الداخل وب من
يـعـتـبـر أن ال فـائـدة من ذلك ويـدعو

الى مقاطعة االنتخابات.

ــرشــحــة ســـنــدس صــالح عــلى - ا
قراطية للسالم قائمة "اجلبهة الد
ساواة": قالت في لـقاء انتخابي وا
في مــديــنــة عــكــا أخــيـرا "يــجب أال
ـانية خـالية من نتـرك الساحـة البر

." النضال فيها يتم سن القوان
وتابعت أمام مئـات السكان محذرة
"يـريـدون كـنـيـست بـدون عرب. (...)
لــو قـــاطع الـــعـــرب االنــتـــخـــابــات
سـتـخـتـار الـسـلـطـات اإلسـرائـيـلـيـة
ثلونهـا ويتحدثون باسمنا عربا 

وهذا خطر على وجودنا".
ـشـهد وسـنـدس صـالح مـن قـريـة ا
قــضـاء الــنــاصــرة وهي أم لــثالثـة
أطفـال. أنهت دراسة الـبكـالوريوس
فـي مــــوضـــوع الــــبــــيـــولــــوجــــيـــا
ـاجـسـتـيـر فـي مـوضـوع الـعـلوم وا

والتكنولوجيا في معهد التخنيون
في حيفا.

ـــان اخلـــطـــيب مـــرشـــحـــة في - إ
ــوحـدة الــعـربــيـة وحـزب قـائــمـة "ا
ـــكـــونــة مـن احلـــركــة الـــتـــجــمـع" ا
اإلسالمــــيـــة اجلـــنــــوبـــيـــة وحـــزب
ــوقــراطي: تــنـتــمي الــتــجــمع الــد
اخلــطـيـب الى احلــركــة اإلسالمــيـة
وتـغـطي رأسـهـا. وحتـدثت في لـقاء
انــتـخــابي بــحــمـاس وحــيــويـة عن

ضرورة التواجد في الكنيست.
وقـالـت في قـاعـة الــكـلــيـة الـعــربـيـة
االرثــوذكـسـيـة في حــيـفـا "إنـني لم
أفـكــر بـالـســيـاسـة إال عــنـدمـا صـار
عـــــــنـــــــدي أوالد وبـــــــدأت أفـــــــكــــــر
ـسـتـقـبلـهم". وتـريـد اخلـطيب "أن
تـكــون في مـواقع مــؤثـرة بــاحلـيـاة
الـسيـاسية". وتـقول لـوكالـة فرانس
بـــرس إنـــهـــا أثـــرت عـــلى احلـــركــة
اإلسالمــيــة "لــتــغــيــيــر دســتــورهــا
وإدخــال نــســاء في االنــتــخــابـات"
وصــارت هي أول امــرأة في قـائــمـة
احلـــــركـــــة اإلسـالمـــــيـــــة وإن كــــان
حــصــولـهــا عـلـى مـقــعــد أمـرا غــيـر
مــضـمــون. وتـقــول "بـالــنـســبـة إليّ
ــــوقع هــــو رســــالــــة لــــلــــنــــســــاء ا

لتزمات". ا
ــان اخلـطــيب إنــهـا "مع وتـقــول إ
إقـرار كــوتـة نــسـائـيــة في األحـزاب
الـعـربـيـة حتـى يسـتـطـعن الـوصول

الى الكنيست في مواقع متقدمة".
ان اخلطـيب ياس ( 54عاما) وإ
من عـــرابــة الــبــطـــوف في اجلــلــيل
األســفل مـتـزوجــة وهي أم ألربـعـة
أوالد حـصـلت عـلى مـاجـسـتـير في
مـــوضــوع اخلــدمــة االجـــتــمــاعــيــة
بــتــخـــصص الــنــســاء والــنــوع من

جامعة تل أبيب.
- الـنـاشـطـة الـسيـاسـيـة هـبـة يزبك
( 34عــامـا): تــرشـحت مــحل حـنـ
زعبي التي بقيت في الكنيست مدة

عشر سنوات.

وهـــبــة يــزبك من مـــوالــيــد مــديــنــة
ركـزية الـناصـرة وعضـو اللـجنـة ا
ــوقــراطي. بـــحــزب الــتــجــمـع الــد
اجـستـير في الـعمل أنهت دراسـة ا
االجـتــمـاعي من جــامـعــة تل أبـيب
وحتـضــر الـدكــتـوراه في مــوضـوع

. التهجير الداخلي للفلسطيني
- اإلعالمـيـة غديـر كـمـال مريح (34
ــرشـحـة في قــائـمـة رئـيس عـامـا) ا
األركــان الـــســابق اجلــنـــرال بــيــني
غــانــتس: عــربــيــة درزيــة تــخــوض
ـــقــعــد مــضــمــون االنــتــخــابــات 

بحسب كل التقديرات.
وغـديـر مـريح من دالـيـة الكـرمل في
جبل الكرمل في حيفا. كانت مذيعة
نـشـرة األخـبـار العـربـيـة الرئـيـسـية
عـلى قـناة "مـكـان" بـالـلـغـة الـعـربـية
وصـارت مـقدمـة الـنـشرة اإلخـبـارية
الـرئــيـســيــة بـالــلـغــة الــعـبــريـة في

التلفزيون اإلسرائيلي.
حـاصـلة عـلى درجـة الـبكـالـوريوس
في الـعلوم االجـتمـاعيـة والتـصوير
الطبي من جامعة بار إيالن ودرجة
اجستير في العالقات الدولية من ا

جامعة حيفا.
واخــتـار غــانــتس امــرأة درزيــة في
مــحـاولــة السـتــرضـاء الـدروز وهم
الوحيدون ب عرب إسرائيل الذين
يــــؤدون اخلــــدمــــة الـــعــــســــكــــريـــة
اإللــزامـيــة ويـبــدون أكـثــر تـأقــلـمـا
بشكل عـام في اجملتمع اإلسـرائيلي
من أفــراد الــديــانــات األخــرى غــيـر

اليهودية.
ـرشـحـات الـعـربـيـات في وتــنـشط ا
ـيادين حـتى سـاعات مـتـأخرة من ا
الـلـيل خـصوصـا مع اقـتـراب مـوعد

االنتخابات.
وتظهر استطالعات الرأي أن نسبة
الـتصـويت بـ العـرب سـتصل الى
 ?%51وأن نــــــســـــبـــــة  %25الى
 %30من أصـوات الـعـرب سـتذهب

لألحزاب الصهيونية.


