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باسل طلوزي

هي املرة األولى التي يخرج فيها الشعب 
عــن بــكــرة جــــّده تــأيــيــًدا لــلــزعــيــم، بــعــد أن 
رأى الــحــشــود الــعــســكــريــة تــتــجــه صــوب 
الحدود مع إسرائيل. لم يصدق الشعب، 
فــي الــبــدايــة، مــا يــحــدث، عــلــى الــرغــم من 
الدبابات تجوب  اعتاد على مشاهد  أنه 
الـــــشـــــوارع ألتـــفـــه األســـــبـــــاب، خــصــوًصــا 
ــك الـــــــشـــــــوارع ذات  ــلــ ــــأت تــ ــتــ ــ ــا امــ ــدمــ ــنــ عــ
ــنـــوف اآللــــيــــات والـــحـــشـــود  ــوم بـــكـــل صـ ــ يـ
ا عن »إرهابي يحمل جرة 

ً
العسكرية بحث

متفجرات« على ظهره منذ أيــام، ليتبّي 
في ما بعد، أنه محض مواطن »غلبان« 
ا عمن يتصدق عليه 

ً
يحمل جرة غاز بحث

بتعبئتها.
ا، لوال أن الشعب  وكاد األمر أن يمر عادًيّ
رأى الحشود العسكرية ال تطيل املكوث 
الــشــوارع، بل تواصل سيرها صوب  في 
ــذاك انــقــلــب كل  الـــحـــدود مــع إســرائــيــل. آنــ
شيء، وسرعان ما سرت اإلشاعة كالنار 
ــيـــم قــــرر أن يــحــارب  فـــي الــهــشــيــم: »الـــزعـ
البهجة  استحوذت  وعندها  إســرائــيــل«، 
العارمة في عموم املنازل، وخرج الجميع 
لتحية الجند والــزعــيــم مــًعــا. والــحــال أن 
التظاهرات العفوية  الزعيم بوغت بهذه 
غــيــر »املــخــطــط لــهــا« فــقــد كـــان يــعــرف أن 
الــــوالء لشخصه ال تــكــون إال  تــظــاهــرات 
بــاإلكــراه، لكن مــا منعه مــن الــخــروج إلى 
شــعــبــه لـــــرّد الــتــحــيــة، أنــــه كــــان مــشــغــول 
الذهن منذ أيام بموضوع األسرى الستة 
الذين نجحوا بالفرار من أحد السجون 
 خــشــيــتــه أن 

ّ
ــل ــ ــلــــيــــة، وكـــــــان جــ ــيــ اإلســــرائــ

يحاول هؤالء األسرى التسلل إلى بالده، 
ا« بإعالن  وسرعان ما اتخذ قراًرا »حربًيّ
آلــتــه العسكرية  الـــطـــوارئ وحــشــد  حــالــة 

بأكملها على الحدود.

مـــرت هـــذا األســـبـــوع الـــذكـــرى الــعــشــرون لهجمات 
11 سبتمبر/ أيلول املأساوية، التي هــزت أميركا 
ومعها دول عديدة دفعت ضريبة باهظة للهجمات 
ومـــا بــعــدهــا. الــعــديــد مــن دول الــعــالــم وعــلــى رأســهــا أميركا 
 منها تناولتها من زاوية 

ً
طبعًا، أحيت تلك الذكرى، ولكن كال

الحدث  هـــذا  اســتــذكــر  الــعــالــم  والكاريكاتير حـــول  مختلفة، 
ــوان أيــضــًا. إلــيــكــم بــاقــة من  ــ وتــنــاولــه بالحبر األســــود واأللــ

الكاريكاتير العاملي الذي تناول أحداث 11 سبتمبر 2001.
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مضحكات عربية

مترجم ماريان

حشود 
على الحدود

)دعاء العدل، تويتر(

 ١١
سبتمبر

)ماريان كمنسكي، كارتون موفمنت(

مسلسل ال نهاية له اسمه كورونا )باقي بوخالفة، فيسبوك(

ذكرى اتفاق أوسلو والمصافحة الخادعة )محمود عباس، فيسبوك(

اإلعالم المسؤول يطبل للمسؤول! )عبيد، سودان بلس(اعتقال األسرى الهاربين لن يطفئ قصتهم )رأفت الخطيب، فيسبوك(

فقراء في انتظار مؤتمر آبل لشراء الهاتف الجديد! )عبد اهلل جابر، تويتر(
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غضب أميركا يتحول دمارًا على الشرق األوسط )تاييرد رويادز، المصدر ذاته(دخان برَجي التجارة يرسمان حروبًا ودمارًا )دلوغ، كارتون موفمنت(

طائرتان ترسمان خطين متوازيين من الحزن )أوليفر بلو، المصدر ذاته( أميركا تضيء شموع خسارتها )خوليو جويفا، المصدر ذاته(


