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حما�س والهدنة طويلة الأمد
} حميدي العبدالله
كشف موقع «واال» اإلسرائيلي وثائق مصورة باللغتين العربية
واالنكليزية ،تشير إلى أنّ حماس معنية بوقف إطالق نار أو هدنة
طويلة األمد تستم ّر لسنوات مقابل ف ّك الحصار المفروض على
غزة.
حول صحة هذه األخبار المس ّربة ،يبدو أنها صحيحة في ضوء
أمرين أساسيين ،األول أنّ حماس أكدت الخبر في معرض التعليق
عليه ،عندما أش��ارت إلى وجود ع��روض ،ولكنها قالت إنه لم يت ّم
ال��ر ّد عليها بعد .وع��ادة ه��ذه عملية محسوبة لتهيئة ال��رأي العام
لمثل ه��ذا الخيار .األم��ر الثاني أنّ حركة حماس أ ّي��دت منذ فترة
طويلة «هدنة طويلة» األمد مع الكيان الصهيوني كبديل عن تسوية
الدولتين .وهذا ما جاهرت به قيادات حماس في فترات متعاقبة.
واألرج��ح أنّ اندفاع حماس في هذا االتجاه يعود إلى تفسير
��ي الكتمان ،ويكمن ه��ذا التفسير في
ق��د تجاهر ب��ه ،أو تبقيه ط ّ
ال��ح��ال��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن م��ص��ر وح��رك��ة ح��م��اس ومستقبل المعابر
بين البلدين ،فمن بين الخيارات المطروحة األخ��رى ،هو خيار
تسليم المعابر إلى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس،
لكن يبدو أنّ حماس فضلت خيار الهدنة الذي ينسجم مع خطها
وطرحها التاريخي عن الهدنة الدائمة على تسليم المعابر للسلطة
الفلسطينية ،واحتماالت أن يؤدّي ذلك إلى زعزعة سيطرتها على
القطاع .ولكن هذا الخيار ،إذا التزمته حماس ،ولم يبق في حدود
المناورة والضغط السياسي ،فإنّ له تداعيات خطيرة أبرزها:
أوالً ،وق��ف المقاومة والتخلي ع��ن ك�� ّل أش��ك��ال الضغط على
الكيان الصهيوني عبر غزة ،ومن شأن ذلك أن يس ّهل على العدو
الصهيوني ابتالع القدس وتهويد الضفة الغربية ،وه��ذا سوف
يشكل كارث ًة أخطر من تلك المترتبة على قيام دولة فلسطينية في
الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشرقية.
ً
ث��ان��ي��اً ،ه��ذا ال��خ��ي��ار س��ي��ع��زز ارت��ب��اط غ��زة اق��ت��ص��ادي��ا بالكيان
الصهيوني في ضوء التخلي عن المعابر مع مصر لصالح المعابر
م��ع الكيان الصهيوني ،وتعزيز االرت��ب��اط االق��ت��ص��ادي بالكيان
يصب في مصلحة هذا الكيان حتى وإنْ استفاد من
الصهيوني
ّ
ذلك جزئيا ً سكان القطاع المحاصرون منذ فترة طويلة.
ث��ال��ث��اً ،م��ن ش���أن اع��ت��م��اد ه���ذا ال��خ��ي��ار أن ي��ع��زز االنقسامات
الفلسطينية ويع ّمقها ،فهو لن يكون مرفوضا ً من قبل السلطة
الفلسطينية وحدها التي تعتبره موجها ً ضدّها ،بل إنه سيكون
مرفوضا ً من قبل فصائل أخرى لها وجود وازن في قطاع غزة،
وال سيما الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية ،وسترفض قوى
المقاومة هذا الخيار ،وقد يتح ّول الرفض إلى اقتتال في ضوء
تجارب الماضي.
ف��ي ض���وء ه���ذه ال��ت��داع��ي��ات ،م��ن ال��واض��ح أنّ ال��س��ي��ر ف��ي هذا
الخيار لن يكون في مصلحة حماس ،وال في مصلحة القضية
الفلسطينية.

رد ًا على تقدم �إيران
قوات برية �أميركية في العراق؟
} روزانا ر ّمال
بعد األزمة التي اجتاحت أروقة الكونغرس واالنقسام الحاصل حول
خطاب نتنياهو بشأن إيران ووضوح االنقسام بين أعضاء مجلس
الشيوخ األميركي من جمهوريين وديمقراطيين ،طلب الرئيس باراك
أوباما من الكونغرس منحه تفويضا ً الستخدام القوة البرية بسبب التقدّم
العراقي اإليراني في العراق.
إذا كان هذا التقدّم بالنسبة إلى األميركيين في العراق غير مقبول ،فإنه
بالتالي اعتراف بأنّ مكافحة «داعش» جديا ً بالطريقة التي تقوم بها إيران
وحلفاؤها ،والتي كشفت قدرة على استعادة األراضي من المسلحين غير
مقبولة!
هذا أوالً ،أما ثانياً :فإن في هذا إشارة الى أنّ المقبول فقط بالنسبة إلى
األميركيين هو عمليات عسكرية بطيئة وغير محسومة النتائج للتحالف
الدولي على «داعش» الذي يش ّن غارات في سورية والعراق لم تؤكد
أي منطقة من أيدي المسلحين ،ما يؤكد على كالم
قدرتها على استعادة ّ
القيادة العسكرية األميركية األخير حول تخفيف العمليات على «داعش»
بمعنى انه ال داعي لالستعجال في القضاء على اإلرهاب ،وبالتالي التر ّوي
في ذلك.
األكيد أنّ التقدّم التي أحرزته القوات العراقية ومجموعات المقاومة
أبرزها ما ُيعرف بـ«حزب الله العراقي» وقيادات عسكرية إيرانية التي لم
تتوان عن الظهور في العراق والتقدّم العسكري هناك يرسم تساؤالت
كثيرة ،أبرزها «هل وافق األميركيون على هذه العمليات في تكريت؟ وإال
لكانوا منعوا تقدّم الجيش العراقي أم أنّ ك ّل هذا هو فعالً انعكاس لحالة
النفوذ اإليراني الواضح والكبير في الميدان العراقي ،والتنسيق الواضح
بين الحكومة العراقية الحالية والحكومة اإليرانية في العراق ،بحيث لم
يعد زمام االمور كله بيد األميركي وحده في هذا اإلطار؟
ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى يؤكد أنّ األميركيين يراقبون
المشهد تماماً ،ولم يتدخلوا لتوقف تقدّم القوات العراقية وما يعني من
تقدّم إيراني ،وانهم لو أرادوا ذلك لفعلوا ،معتبرا ً أنّ في هذا تأكيدا ً على
المرحلة الجديدة المقبلة التي توحي بالمساحة الكبيرة للنفوذ اإليراني
أي اتفاق مع الغرب.
المحتمل في الشرق األوسط بعد ّ
تسارع العمليات العسكرية لحلفاء إيران قبل توقيعها مع الغرب أمام
تحالف دولي هو تقدّم الفت خصوصا ً الصراحة في الحضور الذي بات
أي منطقة يعتبرها تقع ضمن محور
اإليراني يجاهر فيه من دون تردّد في ّ
حلفائه ،وقد برز ذلك أكثر بعد عملية القنيطرة التي استهدف فيها قائد
رفيع المستوى من الحرس الثوري اإليراني ،وبالتالي فإنّ التقدّم في
العراق أمام عجز عن تقدّم مقابل لقوات التحالف الدولي يرسم تساؤالت
حقيقية حول قدرة اإليرانيين على حسم األمور في الميدان وإذا كان
األميركي كفرضية ممكنة يس ّهل تقدم الجيش العراقي من أجل التذ ّرع
بطلب قوات برية من الكونغرس والدخول مجدّدا ً الى العراق ،فإنّ الغير
مؤكد أن يجمع الكونغرس على إعطاء هذا التفويض ألوباما ،وبالتالي
يبقى هذا األمر ضمن إطار محاوالت اإليحاء األميركي بأنّ الثوابت في
محاربة اإليرانيين وتقدّمهم في المنطقة ال يتنازل عنها البيت األبيض،
أي تقدّم في الملف النووي اإليراني...
وذلك رغم ّ

«توب نيوز»

خيبة �سعودية في مجل�س الأمن
يعرف السعوديون أن ال قيمة لما يتض ّمنه أيّ بيان عن مجلس األمن بالتأكيد
على شرعية الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي طالما لم يق ّرر وفقا ً للفصل
السابع تثبيت حكمه بالقوة.
يعرف السعوديون أنّ التأكيد على الحوار كإطار وحيد لح ّل األزمة اليمنية
يتح ّمل أن يضاف إليه أيّ كالم يبقى بال قيمة كمرجعيات للحوار ،مثل المبادرة
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
يهت ّم السعوديون بأمرين وهما ،عدم ذكر اتفاقية السلم والشراكة التي وقعت
بعد انتفاضة الثوار وسيطرتهم على صنعاء وتض ّمنها تعيين مستشارين
للرئيس مع شراكة كاملة يمثلون الحوثيين والحراك الجنوبي ،واأله ّم عندهم
تثبيت مكان الحوار في الرياض وفقا ً لدعوة منصور هادي.
في مجلس األمن سواء لدى روسيا والصين أو لدى أميركا وفرنسا وبريطانيا
قناعة بأنّ تحديد مكان الحوار ينتقص من مهمة المبعوث األممي الذي وفقا ً
لقرار تعيينه يتولى تحديد مكان الحوار وتوجيه الدعوات ،والقناعة الثانية
هي أنّ اإلصرار على تحديد الرياض يعني إلغاء الحوار.
مجلس األمن سيتفادى تسمية مكان الحوار ومواضيعه ومنها تشكيل مجلس
رئاسي.
خيبة سعودية كاملة.

التعليق السياسي
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عندما تنتقد وا�شنطن م�صر في (حقوق الإن�سان) وتهاجمها لأنها ث�أرت لل�شهداء الأقباط في ليبيا
�سجل �أميركا الإرهابي عبر التاريخ!
} د .رفعت سيد أحمد
يبدو أنّ مصر قد دخلت مرحلة عدم الرضا األميركي عنها،
فبعد التقارب المصري – الروسي ،والمصري – الصيني،
وتن ّوع مصادر استيراد السالح (صفقة راف��ال الفرنسية
نموذجاً) وأميركا ال ّ
تكف عن اللعب مع مصر ،ألعاباً ،بعضها
(دموي) كما يت ّم عبر عمالئها من التيارات التكفيرية بقيادة
«داع��ش» في سيناء أو تلك الموجودة في ليبيا ،وبعضها
(سياسي) عبر دفع بعض دول الخليج إلى انتقاد مصر
عندما تصدّت لقطر في جامعة الدول العربية واصفة إياها
وصفا ً هو الحقيقة ال ُم ّرة التي لم تجرؤ مصر على قولها منذ
بدء ثورة كانون الثاني  2011وخطف «اإلخوان» وقطر لها،
(واألصح دويلة) داعمة لإلرهاب
عندما وصفها بأنها دولة
ّ
في المنطقة ،وبعض األخير من اللعب األميركي يت ّم هذه األيام
باسم حقوق اإلنسان عبر منظمات ودكاكين حقوق اإلنسان
في مصر المنتشرة كالفطر في عمالة للغرب نادرة المثال،
وأميركا التي فعلت ك ّل هذا نسيَت تاريخها ،ونسيَت جرائمها
ليس مع مصر فحسب ولكن مع المسلمين ،والبشرية كك ّل.
لع ّل جريمة حماية السلطات األميركية للمواطن األميركي
القاتل (غريغ هيكس) قبل أي��ام ،ال��ذي قتل عائلة مسلمة
(ي��وم  )2015/2/10في (شايل هيل بوالية كارولينا)
عائلة (ضياء بركات  23سنة – وزوجته يسرا محمد 21
سنة وأختها رزان  19سنة) هي أحدث الجرائم العنصرية
التي حمت فيها اإلدارة األميركية القاتل بحجة أنّ األمر كان
مشاجرة عادية ،وهو لم يكن كذلك.
إنّ التاريخ األميركي المجرم تجاه العالم والذي سنذكر
بعض وقائعه يقول ألميركا (عيب ج��داً) أن تتهمي مصر
بانتهاك حقوق اإلن��س��ان وأن���تِ أكبر مجرم ف��ي التاريخ
اإلنساني ،وكما تقول األغنية المصرية (إن كنت ناسي أف ّكرك)
وها نحن نذ ّكرهم ببعض تاريخهم األسود!

قتل و«غلي» لليابانيين

في الحرب العالمية الثانية ،د ّمرت  334طائرة أميركية ما
مساحته  16ميالً مربعا ً من طوكيو ،بإسقاط القنابل الحارقة،
وقتلت مائة ألف شخص في يوم واحد ،وش ّردت مليون نسمة،
والحَ � َ
�ظ أح ُد كبار الجنراالت بارتياح ،أنّ الرجال والنساء
واألطفال اليابانيين قد أحرقوا ،وت ّم غليهم وخبزهم حتى
الموت ،وكانت الحرارة شديدة جداً ،حتى إنّ الماء قد وصل
في القنوات درجة الغليان ،وذابت الهياكل المعدنية ،وتفجر
الناس في ألسنة من اللهب ،وتع ّرضت أثناء الحرب حوالي 64
مدينة يابانية للقنابل ،واستعملوا ضدّهم األسلحة النووية،
ولذلك فإنّ اليابان ال تزال حتى اليوم تعاني من آثارها .وألقت
قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي ،وقال
بعدها الرئيس األميركي هاري ترومان ،وهو يكنّ في ضميره
الثقافة األميركية« :العالم اآلن في متناول أيدينا».
وف��ي الخمسينات ذبحت ال��والي��ات المتحدة في تقدير
معتدل زه���اء ع��ش��رة ماليين صيني وك���وري وفيتنامي
وكمبودي ،وتشير إحدى الوثائق العالمية المهمة إلى مقتل
مليوني كوري شمالي في الحرب الكورية ،وكثير منهم قتلوا
في الحرائق العاصفة في «بيونغ يانغ» ومدن رئيسة أخرى.

محرقة فيتنام

وفي الستينات سبّبت حرب فيتنام التي ش ّنتها أميركا في
مقتل  160ألف شخص ،وتعذيب وتشويه  700ألف شخص،
واغتصاب  31ألف امرأة ،و ُنزعت أحشاء ثالثة آالف شخص
وهم أحياء ،وأحرق أربعة آالف حتى الموت ،وهوجمت 46
قرية بالمواد الكيماوية السامة.
هذه هي أميركا التي تدافع اليوم عن إره��اب الجماعات

المسلحة وعن سياسات قادة «اإلخوان المسلمين» في مصر
وسورية وليبيا ،وهذه بعض أفعالها لمن يجهلها.
يحدثنا التاريخ أيضا ً أنّ القصف األميركي لهانوي في فترة
أعياد الميالد ،أدى إلى إصابة أكثر من  30ألف طفل بالصمم
الدائم .وقتل الجيش األميركي المد ّرب في غواتيماال أكثر من
 150ألف فالح.

إبادة الهنود الحمر

وقاموا بإبادة ماليين الهنود الحمر ،يصل عددهم في بعض
اإلحصائيات إلى أكثر من مائة مليون ،وأصدرت بعد ذلك قانونا ً
بإزاحة الهنود من أماكنهم إلى غربي الواليات المتحدة؛ وذلك
إلعطاء أراضيهم للمهاجرين ،وكان ذلك منذ قرابة  190عاماً،
وهُ ّجر إلى المناطق الجديدة أكثر من  70.000ألف هندي،
فمات كثير منهم في الطريق الشاق الطويل ،وعرفت هذه الرحلة
تاريخياً :برحلة الدموع.
وفي عام  1763أمر قائد أميركي برمي بطانيات كانت
مصحات عالج الجدري إلى الهنود الحمر؛ بهدف
تستخدم في
ّ
نشر المرض بينهم ،مما أدّى إلى انتشار الوباء الذي نتج عنه
موت الماليين ،ونتج عن ذلك شبه فناء للسكان األصليين في
القارة األميركية .إنها حرب جرثومية بك ّل ما في الكلمة من
معنى ،فكانت هذه الحادثة هي أول وأكبر استخدام ألسلحة
الدمار الشامل ض ّد الهنود الحمر.
وفي إحدى المعارك قتلت أميركا فيها خالل ثالثة أيام فقط
 45ألف من األفريقيين السود ،ما بين قتيل وجريح ومفقود
وأسير .وأميركا أكثر من استخدم أسلحة الدمار الشامل ،فقد
استخدمت األسلحة الكيماوية في الحرب الفيتنامية ،وقتل
مئات اآلالف من الفيتناميين .وأميركا أول من استخدم األسلحة
النووية في تاريخ البشرية .كما سبق وأشرنا.

مذابح العراق

يزعم مؤيدو بعض الثورات المزيفة في المنطقة ،أنّ أميركا
تساند الثورات العربية هي وحلف الناتو ،وبالتالي ينبغي أن
نشكرها ،ونسي هؤالء َّ
المضللون أنّ جرائم أميركا ض ّد العرب
والمسلمين يندى لها جبين اإلنسانية وإليكم بعض األمثلةُ :قتل
أكثر من مليون طفل عراقي ،بسبب قصف الطائرات األميركية
للعراق ،وحصارها الظالم له خالل أكثر من عشر سنوات قبل
االحتالل المباشر  2003وبعد االحتالل وصل عددهم إلى 5
ماليين قتيل ،وأصيب اآلالف من األطفال الرضع في العراق
بالعمى لقلة األنسولين ،وهبط متوسط عمر العراقيين  20سنة
للرجال ،و 11سنة للنساء ،بسبب الحصار والقصف األميركي،
وأكثر من نصف مليون حالة وفاة بالقتل اإلشعاعي .وقد رفع
أحد المحامين األميركيين دعوى على الرئيس األميركي جورج
بوش ـ األب ـ يطالب فيها بمحاكمته على أنه مجرم حرب ،بسبب
ما أحدثه في العراق من قتل وتدمير ،وارتكب األميركان المجازر
البشعة ،في حرب الخليج الثانية ض ّد العراق ،فقد استخدمت
أميركا متفجرات الضغط الحراري ،وهو سالح زنته 1500
رطل .وكان مقدار ما ألقي على العراق من اليورانيوم المنضب
أربعين ط ّناً ،وألقي من القنابل الحارقة ما بين  60إلى 80ألف
قنبلة ،قتل بسببها  28ألف عراقي .وقتل اآلالف من الشيوخ
والنساء واألطفال الفلسطينيين بالسالح األميركي .وقتل اآلالف
من اللبنانيين والالجئين الفلسطينيين في المجازر التي قامت
بها «إسرائيل» بحماية ومباركة أميركية على مدار  9حروب
آخرها حرب غزة في  ،2014والتى د ّمر فيها عشرون ألف منزل
وقتل فيها قرابة الـ  7آالف فلسطينى!

جرائم بين الصومال وليبيا

ويحدثنا التاريخ أنه وفي الحرب على الصومال قتل

الجيش األميركي اآلالف من الصوماليين أثناء غزوهم
للصومال .وف��ي التسعينات شنت أميركا هجوما ً عنيفا ً
بصواريخ كروز على السودان وأفغانستان ،وقصفوا خالله
معمل الشفاء للدواء في السودان ،وقتلوا أكثر من مائتين،
دعمت حركة التم ّرد وبعض الدول المحيطة بها إلى أن ت ّم
انفصال الجنوب في كانون الثاني  ،2011وقصة تأييدها
األعمى لـ«إسرائيل» ومجازرها في لبنان وفلسطين قصة
طويلة ومخزية.
وقتل في أفغانستان خالل ثالثة أشهر فقط عام 2001
نتيجة القصف األميركي ما ال يق ّل عن  50أل��ف أفغاني،
ُجلّهم إنْ لم يكونوا كلهم من المدنيين .وتسبّب حصارهم
ألفغانستان في قتل أكثر من  15.000طفل أفغاني.
أما حصارها على ليبيا قبل المؤامرة األخيرة التي ُس ّميت
«ثورة»  17شباط  ،2011وهي مؤامرة تعاني مصر اليوم
( )2015منها بسبب سيطرة «داعش» وأخواتها على ليبيا،
هذه المؤامرة أدّت إلى كوارث كبرى ،إذ بعد خمسة أشهر
فقط من بداية الحظر الجوي والحصار ،بلغت خسائر ليبيا
ما يزيد على  2مليار دوالر ،أما الحرب والمؤامرة الخليجية
األميركية بعد  2011/2/17فقد قتلت أميركا وحلفاؤها فيها
قرابة الـ 10آالف مدني في طرابلس لوحدها.
ويحدّثنا التاريخ أيضا ً أنه وبرعاية أميركية قتل عسكريو
أندونيسيا أكثر من مليون شخص ،وأما معاملتهم لألسرى
فأسوأ معاملة ،ونموذج معتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب
خير شاهد على ذلك.
لقد ح��رص األميركيون على إظهار التشفي من هؤالء
األسرى في غوانتانامو في ك ّل مناسبة ،حتى بلغت بهم الحال
أن يتركوا هؤالء األسرى في مقاعدهم ،ألكثر من يوم ونصف
بال أي حراك ،ومن دون تمكينهم من استخدام دورات المياه،
كما توضح الصور ،أنّ األميركيين حرصوا على تعطيل كافة
الحواس :السمع والبصر بل حتى الفم واألنف ،وضع عليها
أغطية كثيفة ،والمتأ ّمل للصور يشعر بأنّ األسرى يفتقدون
حتى اإلحساس بالمكان ،وربما الزمان ،ومن الواضح خالل
تصريحات المسؤولين األميركيين ،أنهم لن يتردّدوا في
استخدام أي وسيلة يت ّم من خاللها إهانة وتحطيم هؤالء
األسرى .مع الدوس باألحذية على المصاحف بشكل يومي
مهين لعقيدة األس��رى ،وهم في ك ّل هذا خالفوا ك ّل األديان
والشرائع ،وخالفوا اتفاقات جنيف التي تؤكد على أنّ إجبار
أسير الحرب على اإلدالء باعترافاته هو عمل إرهابي.

أميركا وجرائم الحرب

هذا ويلخص الخبراء في مجال حقوق اإلنسان أبرز جرائم
الحرب التي ارتكبتها أميركا والتي ال تسقط بالتقادم في
القائمة التالية من التهم:
 - 1جرائم في الحرب األميركية الفلبينية :أجرت التحقيق
لجنة التحقيق بالكونغرس في جرائم الحرب العسكرية في
الفلبين .حيث ُقتل ما يقرب من  1مليون و 500ألف مدني.
 – 2جرائم أميركا في الحرب العالمية الثانية :وذلك
ممثالً في القصف الجوي على المدن ،حيث استخدم الحلفاء
ودول المحور القصف الجوي على المدن والمدنيين طريقة
لالنتصار في الحرب .مما خلف حوالي  2.5مليون قتيل مدني
ُقتلوا تحت القصف الجوي األميركي والبريطاني.
 مثال ذلك قصف مدينة دريسدن الذي خلف  25ألفقتيل وبرلين الذي خلف  800ألف قتيل بألمانيا.
 قصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي باليابان .حيث تمقصف المدينتين بقنبلتين نوويتين إلرغام دول المحور على
االستسالم (كما سبق وأشرنا).
قتل أسرى الحرب كما حدث في مجزرة كانيكاتي بإيطاليا
على يد العقيد جوزيف مكافري.

 مجزرة داتشاوي في ألمانيا. مجزرة بيسكاري بإيطاليا. عملية « »teardropحيث ت ّم قتل  8بحارة ألمان بعدالقبض عليهم وكانوا قد نجوا من غرق سفينة ألمانية.
 مجزرة أودوفيل ال هوبيرت بفرنسا ،حيث ت ّم قتل 80أسيرا ًألمانياً.
 مجزرة ساحل أوماها بفرنسا حيث ت ّم قتل  64أسيرألماني.
وهناك العديد من جرائم الحرب في قتل األسرى وقعت
في ألمانيا واليابان لم يت ّم التحقيق فيها ،وقد أكدها باحثون
مثل كتاب «يوم المعركة» لريك أتكينسون ،وكتاب «معركة
نورماندي دي-داي» ألنتوني بيفر ،المؤ ّرخ األميركي جيمس
وينغارتنر أرجع القلة الشديدة ألسرى الحرب اليابانيين لدى
الواليات المتحدة في الحرب العالمية الثانية إلى عاملين
أساسيين:
 )1مقاومة اليابانيين الشديدة لالستسالم )2 .اقتناع
أميركي منتشر ل��دى الجنود أنّ اليابانيين ع��ب��ارة عن
«حيوانات» أو «غير آدميين» بما ال يعطيهم حق المعاملة
بقوانين حماية أس��رى ال��ح��رب .ال��م��ؤ ّرخ فيرغيوسن أكد
العامل الثاني بأنّ «قوات الحلفاء كانت تنظر لليابانيين كما
كان النازيون ينظرون إلى خصومهم خاصة ال��روس أنهم
« »Untermenschenأي «غير آدميين» .ومن ثم قاموا
بقتلهم بدم بارد مع اغتصاب نسائهم!
 - 3الحرب الكورية :حيث قامت وحدة برية وطائرات
عسكرية أميركية بقتل ما بين  300إلى  400مدني في األيام
ما بين  26إلى  29تموز  ،1950أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ
في قرية نوغن  -ري بكوريا الجنوبية ،لم يت ّم التع ّرف على
أغلب القتلى والمفقودين حـتى اليوم.
 - 4الحرب الفيتنامية :ولقد سبقت اإلشارة بالتفصيل
إليها ونضيف إليها أنّ أميركا قامت باستخدام الرش الكيماوي
لتدمير وحرق وإتالف البشر والحقول والقرى في فيتنام -
مثال ذلك عملية رانش-هاند والتي وقعت سنة  1962واستم ّر
تأثيرها حتى  .1971وكانت فيتنام قد ادّعت سنة  1995أنّ
عدد القتلى في الحرب بلغ  5ماليين 4 ،ماليين منهم مدنيون
عُ ّزل .في حين كان وزير الدفاع األميركي ماكنمارا وقتها قد قال
في لقاء متلفز الحقا ً أنّ عدد القتلى  3ماليين و  400ألف.
 - 5قصف يوغوسالفيا :أدان��ت منظمة العفو الدولية
القصف الجوي الذي قامت به قوات الناتو بدعم أميركي سنة
 ،1999حيث خلف القصف على األق ّل  400مدني وعلى األكثر
 5000مدني قتيل.
***
أميركا في ك ّل هذه الجرائم هي أ ّم اإلره��اب ذات��ه ،ولع ّل
رعايتها – أخيرا ً – لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي في العراق
وسورية ،وسيناء وليبيا ،رغم جرائمه المشهورة والمعادية
لك ّل القيم اإلنسانية ،ورغم ادّعاء واشنطن أنها تحاربه ،يؤكد
هذا اإلجرام األميركي التاريخي ،أنها تستخدم مع هذا التنظيم
تحجم التنظيم
ما يمكن تسميته بـ(الحرب الناعمة) ،التي
ّ
ولكنها ال تقضي عليه .إنّ صناعة أميركا لوحش اإلرهاب سواء
من «القاعدة» عندما صنعتها لتحارب االتحاد السوفياتي من
بوابة أفغانستان في التسعينات ،أو «داعش» وأخواتها لكي
تفكك سورية وليبيا واآلن مصر ،ثم لكي تستخدمه كفزاعة
المتصاص النفط ،إنها بذلك تقدّم نفسها كأكبر داعم لإلرهاب
في العالم .فلماذا تنتقد واشنطن مصر؟ رغم أنها تدافع عن
أمنها القومي وعن مواطنيها المذبوحين في ليبيا أو سيناء!
لماذا؟ اإلجابة ببساطة شديدة :ألنّ أميركا ال تريد الخير
لمصر .فانتبهوا أيها السادة!
E – mail : yafafr @ hotmail. com

�سالم على تاء الت�أنيث وهي ت�ستعيد ذاتها لذاتها!...
} نصار إبراهيم
( )1طوبى لك أيتها األنثى ،فأنت األصل وقوة الحياة!
هل هي مجرد صدفة أن يكون يوم المرأة العالمي وعيد األم في شهر آذار ..شهر
استيقاظ الطبيعة ورمز الخلق ..بهاء الكون ..وبهاء األرض ..وإزهار اللوز والرمان..
فيحتفل العالم بهذه المناسبات بالطبل والزمر والورود الحمراء للمرأة وطنجرة أو
شرشف طاولة أو بيجاما لألم ،و (كل عام وأنت بخير أيتها المرأة ...كل عام وأنت بخير
أيتها األم!) يا سالاااام ،منتهى التقدير واالحترام! ولكن في واقع الحال لقد فقدت هذه
األيام والمناسبات معناها ،فأصبحت نوعا من عادة أو ممارسة شكلية ...ذلك ألننا
نجعل من حياة المرأة وحياة األم وعلى مدار  364يوما جحيما ،ثم نأتي في الثامن من
آذار أو في  21منه لنقول :كل عام وأنتن بخير ...ولكن من أين سيأتي الخير يا ترى إذا
نؤسس له ونمارسه طيلة أيام العام؟
لم ّ
هذا يذكرني بغميضة أو موضة تاء التأنيث (ت)،ال��ت��ي باتت تزيّن أحاديث
وتقارير الكثير من المؤسسات والمنظمات (النسوية والذكورية) ودعاة حقوق المرأة
ومساواتها بالرجل ...وكأن المشكلة في اللغة أو في غياب تاء التأنيث المسكينة،
وليس في بنى ومنظومات االقتصاد والحقوق والثقافة والسياسة واألخالق .فانتبهوا
لتاء التأنيث جيدا وإال ،...ولحل هذه المشكلة عليكم إعادة الكلمة أو الجملة مرتين ،مرة
بالتذكير ومرة بالتأنيث ...بل ومن فرط حساسيتي الجنسية (الجندرية) تجاه هذه
المعضلة رحت اتشدد حتى النهاية /فأقول مثال :إن حقوق الحمار/ة ،البغل/ة..
نعم هكذا والله!
ما أريد قوله إنّ المشكلة في الجوهر ليست في اللغة ،بل فيما وراء اللغة ،في
منظومات الثقافة والسياسة واالقتصاد وعالقات القوة التي تحكمها بما يناقض
حقوق المرأة الطبيعية التي تعادل نصف الحقوق على وجه هذه األرض ما دام هناك
ذكور وإناث ،وفي حال نجحت البشرية في النضال لتغيير عالقات القوة تلك وتحققت
المساواة في الواقع فلن تبقى مثل هذه الحساسية اللغوية الجنسانية قائمة،
(المقصود المساواة الحقيقية وليست المساواة التي تعني مساواة الرجل في الظلم
والسيطرة والقهر واالستغالل)...
ال تزال المرأة ،وفي مختلف بقاع العالم ،وبالرغم من ك ّل الشعارات والوعود
والخطط تدفع الثمن األكبر من حريتها وحقوقها وكرامتها ،إنها تكابد وتقاوم ،ومن
حولها ألف دائرة للحصار والقهر واالستغالل ،فيجري قتلها واغتصابها واستغاللها
وتسليعها وتشييئها ،حتى فقدت كرامتها وضاعت معالم شخصيتها وفرادتها
وخصوصيتها ..فأصبحت وسيلة إلشباع غرائز الذكورة المنفلتة ...لقد تح ّولت في
عصر االستهالك إلى سلعة استهالكية ،إنها الوسيلة للترويج للسيارات والسجائر
والمدافئ ومبيدات الحشرات ومساحيق التنظيف ومعاجين األسنان والوجبات
السريعة وأكاذيب التنحيف والشيخوخة ومايوهات البيكيني واصطياد الفئران
والفالفل والبيتزا والفلفل الحار والحلو...و ...و ...فك ّل مغامر أو مقامر يحلم بالثروة
ويريد الترويج ألكذوبة جديدة يبحث عن جسد المرأة فيهتك خصوصيته وقداسته لكي
يبيع أكثر ليربح أكثر ...كما أنّ المرأة هي وقود الحروب واالحتالالت واقتتال الطوائف
واألديان والقبائل وصدام الحضارات والثقافات .يشعل مجتمع الرجال (كمنظومة
سائدة في ك ّل المجاالت) النيران من حولها ويحاصرونها ثم يبدأون بالصراخ والتألم
على آالمها ...يطلقون شياطين الحروب والدمار والقهر وتجارة الدعارة وجهاد النكاح
ثم يعقدون المؤتمرات للبكاء على ما تتع ّرض له من ويالت ...يرفعون راية الحرية
والديمقراطية والمساواة! وحقوق اإلنسان وفي ذات اللحظة يك ّرسون ويؤبّدون
منظومات القهر والتمييز واالستغالل التي تعيد إنتاج استالب المرأة وعبوديتها ،ثم
يقولون إنّ نصيبها في الناتج القومي  10%مثالً ،يحرمونها من فرص التعليم ،ثم
يقولون إنّ نسبة األمية أعلى عند النساء ،واألخطر في ك ّل هذه العملية عندما تتح ّول
إلى أحكام قيمية وراثية مطلقة ،أيّ أنّ األنثى هي هكذا ألنها أنثى.
إذن ،المشكلة أكثر تعقيدا ً وهوال ً من الرقص على مفردات اللغة ومن لعبة تاء
التأنيث ،إنها تعود وتستند إلى الديناميات والعالقات المختلة بعمق عبر التاريخ
اإلنساني ،التي تعيد إنتاج قهر المرأة واستالبها السياسي واالقتصادي والثقافي
والجنسي والنفسي (منذ قصة جدتنا حواء والتفاحة اللعينة) ،تلك العالقات التي
هبطت بتاء التأنيث من مداراتها الطبيعية المقدسة والجميلة بذاتها وجعلتها تتوارى
خجالً من ذاتها ومن عقد النقص والعار التي زرعت قسرا فيها ...حتى باتت المرأة (وال
أقول األنثى) تشعر فعالً بأنها بطبيعتها ناقصة ،لقد احتلت الذكورة وعيها ...ومنذ
ذلك الوقت وهي تجاهد إلرضاء ذوق «أسيادها» ،لقد أصبحت تنظر إلى ذاتها بعيون
الرجل وليس بعيونها ...وما دامت تدور في هذه الدائرة المفرغة فلن تكتشف ذاتها،
ولن تعرف معنى الحرية الحقيقية أبداً.
ولكن ...وبالرغم من ك ّل هذا ...فللمرأة ،أينما كانت ...في فلسطين ،وفي سورية
وفي العالم العربي ،في آسيا ،في أفريقيا ،في أوروبا ،في أميركا الالتينية ،في أميركا
الشمالية وفي استراليا ...التحية واالحترام وهي تكابد وتقاوم ،تحضن اإلنسانية

وتحب وتعشق وال تكره حتى من يضطهدها...
وتتح ّمل ويالتها ،تلد وتربّي وتبني
ّ
وكأنّ لسان حالها يقول :أحبّوا حتى «أعداءكم»! فطوبى لك أيتها األنثى ،فأنت األصل
وقوة الحياة ،والمجد والسالم والجمال لتاء التأنيث وهي تستعيد ذاتها لذاتها كما
هي ،وليس كما نريدها نحن معشر الذكور.
( )2المرأة ليست نصف المجتمع!
أعترف أنّ أحد القضايا التي تستفزني في غالب األحيان هي قضية مساواة المرأة،
وخاصة عندما تجري مقاربتها على شكل مجاملة وشعارات ونفاق في المناسبات،
وفي كثير من األحيان بصورة ميكانيكية ،من نوع أنّ «المرأة نصف المجتمع» أو أنها
حامية «نارنا المقدسة» ...و/أو !...بل وأكثر من ذلك ...خاصة عندما يجاهد البعض
وبصورة مضحكة في محاولة إلثبات أنّ المرأة تملك بنية جسدية أقوى من الرجل،
وبإمكانها رفع األثقال والعمل في المناجم ،وخوض الحروب ...كما لديها القدرة على
تح ّمل األلم أكثر ...وهكذا ...ما شاء الله!!
في الواقع قضايا المرأة وما يتعلق بها من أسئلة هي أعمق من ذلك بكثير ،وال أدري
ما هو المقصود بالضبط بمقولة إنّ المرأة نصف المجتمع؟ فماذا لو أنّ عدد الذكور
على المستوى الكوني مثال كان  % 50.5فهل يعني ذلك أنّ مسائل الحقوق ستحسم
بالتصويت على قاعدة النصف  ، +1أو بالعكس ،فأهال بالحروب األهلية الجنسية؟
ما أريد قوله إنّ المرأة ليست نصف المجتمع ،نعم هكذا! ذلك ببساطة ألنّ المرأة
كدور طبيعي واجتماعي هي ك ّل المجتمع ،كما أنّ الرجل كدور طبيعي واجتماعي
هو أيضا ً ك ّل المجتمع ،إذ يستحيل علميا ً أن يوجد أيّ مجتمع بشري ويستمر بدون
المرأة أو بدون الرجل؟ فما دام شرط وجود واستمرار المجتمع البشري هو وجود
المرأة ،إذن فإنّ وجودها بك ّل أبعاده النوعية والكمية والوظيفية والمعرفية هو شرط
لوجود المجتمع ذاته من حيث المبدأ ،وذات الشيء ينطبق على الرجل ...وهكذا ينتفي
المجتمع في غياب أحدهما ،وبهذا المعنى فإنّ وجود المرأة أو وجود الرجل (وهنا
أقصد األنثى والذكر) هو معادل موضوعي لوجود المجتمع ذاته ،فالمجتمع البشري
ليس حاصل جمع ك ّمي للنساء والرجال ،بل حاصل تفاعل وتكامل نوعي شامل لكال
الجنسين اللذين يشكالن بنية المجتمع التي ال يمكن تفكيكها مطلقا ً إال بنفي المجتمع
كامالً ،إذن األساس في المساواة هو أساس موضوعي وليس أساس إحصائي أو
قانوني أو بيولوجي ،فهو ال يرتبط من قريب أو بعيد بالقدرات العضلية للمرأة أو
بقدراتها على تح ّمل األلم أو القيام بذات الوظائف التي يقوم بها الرجل تماماً ...أما إذا
أص ّر البعض على ذلك فإني اقترح للقياس والحكم معيارا ً أكثر أهمية من معيار آالم
الوالدة ،أو رفع األثقال أو حجم الكتلة العضلية ،أو عدد خاليا الدماغ!!! بحيث يجري
اعتماده للبرهنة على قدرات المرأة ،أال هو قدرتها على تح ّمل قرف الثقافة الذكورية
منذ آالف السنين!! (قد تكون عامالت النحل على حق بالتخلص من الذكور بعد قيامهم
بإنجاز وظيفتهم اإلخصابية مع ملكة الخلية) ...أو ليقم الرجل مثالً بذات الوظائف
البيولوجية الطبيعية الخاصة بالمرأة كي يستحق هو أيضا ً المساواة بها ،أو ليبن
مجتمعا من الذكور ،أي بدون نساء ،ليحاول ...عجيب...؟
( )3األم كمقدّس ...والمرأة كعقدة عار!
شهر آذار شهر الربيع واللوز ،شهر المرأة ،شهر األم وشهر الكرامة ...كما هو شهر
شباط شهر الحب!
نقول القصائد في تقديس األم ،وهي بوظيفتها الطبيعية اإلنسانية الخالدة تلك
يمس طرف ثوبها همسا ً أو لمساً ...ولكننا ننسى أنّ األم هي
فعالً مقدسة ،وويل لمن ّ
في األصل أنثى بذاتها ولذاتها ،وهو ما ال نتذكره عندما نقارب محاوالتها (كإمرأة)
لتنتزع حقها في الحرية والحب واالختيار .نفصل بين األم (األخت ،اإلبنة ،الزوجة)...
والمرأة ،فاألم مقدسة ألنها «أمي» وما أن تتخطى هذه العالقة حتى تعود إلى دائرة
المرأة ...أي المرأة التي يجب أن تخضع وتستكين وترتجف أمام سطوة ذكورتنا
وسلطتها المطلقة .وهي بهذا المعنى رمز «الشرف» شرف الذكورة ،شرف االنصياع،
شرف التملك ،شرف التمتع ،وشرف آلة التفريخ التي تواصل تجديد البشرية والحفاظ
على النوع ،ولكن ضمن أنساق ذكورتنا السياسية والثقافية واالجتماعية والقانونية
واألخالقية والنفسية والجنسية ...وفي حال الجرأة على تخطيها فإنها تغادر دائرة
المقدس وتهبط فورا إلى دائرة العار...
والغريب في هذه المعادلة أنّ المرأة ال تدخل دائرة «العار» تلك إال مع شريك هو
أحدنا نحن الذكور ،وكأنّ المرأة هي المسؤولة وحدها فقط عن قصة «الشرف»المفتعلة
تلك ...إننا نشجعها نغريها نجبرها نجذبها ننصب لها ألف مصيدة ومصيدة ...ثم...
ثم نرفع صرخاتنا استنكارا للمرأة التي أهانت «شرفنا» ...ولكن ماذا عن شرف الرجل
بذاته ولذاته؟! هذه جدلية الطبيعة والمجتمع اإلنساني ومنطق الرياضيات الصارم
منذ األزل ،أي ال زائد بدون ناقص ،وال أبيض بدون أسود ،وال عبد بدون سيد ،وال قن
ِ
مغتصب (بكسر الصاد) ،كما
مغتصبة بدون
بدون إقطاعي ،وال مقتول بدون قاتل ،وال
َ
ال وجود للفاعل بدون المفعول ،وهكذا؟!
( )4الذكر واألنثى ...المرأة والرجل!
في شهادة الميالد نسجل جنس المولود :ذكر أو أنثى ...المفاهيم حيادية وهادئة

كما براءة الطفولة ...ولكن في الغرفة المجاورة ،أي بعيدا عن الطفل/ة الذي أو التي
ولد/ت قبل دقيقة ...الطفل الذي ال يملك في عقله سوى ذاكرته أو خارطته الجينية
الطبيعية البيضاء والنقية ،تجري طقوس ومراسيم أخرى ...تسأل إحداهن أو أحدهم
(شو جابت؟) (الحظوا صيغة السؤال :شو جابت (هي)؟ وكأن ما جابته هو من ذاتها
لوحدها،أي بدون شريك ...سبحان الله الذي ال شريك له!) تابعوا الطقوس؛ جابت (!)
ولد ،انتبهوا! لم يعد ذكرا ً لقد أصبح ولدا ً أو صبياً ،فتنفرج الوجوه وتعلو الزغاريد...
مبروك .أو جابت (!) بنتا! أي لم تعد أنثى ،لقد أصبحت بالمعنى االجتماعي بنتا...
همهمة وغمغمة ووجوم ...الله بعوض!! خسارة كبرى تستدعي التمنيات لتعويض
لتعويض ذلك فوراً ...وممن؟ من الله ذاته ...وكأنه أخطأ في هذه اإلرسالية ...ولذا
يجب البدء بانتظار وتمني التعويض وبالبريد السريع لكي نتخطى المأساة!
تمضي األيام والسنوات ...وتبتعد المسافة ما بين مفهومي الذكر واألنثى ...الولد
والبنت ...وتتراكم عملية التنميط وتقسيم األدوار االجتماعية ،التي تشارك فيها
وبال رحمة ك ّل منظومات القهر المتراكم عبر التاريخ ،منظومات السياسة ،االقتصاد،
األخالق ،القانون ،األديان ،الثقافة ،العادات ،والتقاليد ...وهكذا يصبح ذات المخلوقين
البريئين ،أيّ الذكر واألنثى ،في هذا السياق المعقد رجال وام��رأة ...فعندما تقول
ألحدهم أنت رجل ...فهذا يعني تلقائيا ً الشهامة والقوة والسيطرة والعقالنية والحق
واألخالق والوفاء ،أي   الكمال ...و ...و ...و ...و ...و ،حتى ولو كان ذلك «الرجل» لصاً،
حقيراً ،كاذباً ،منافقا ً وجباناً ،وكم يشعر الرجل باإلهانة (حتى الجبان واللص) عندما
يقول له أحدهم :أنت إمرأة ،وإذا أردت مديح إمرأة تقول :إنها رجالية أو أخت الرجال...
ولو! ومن ذات المنطلق فأن تصف أحدهم بأنه إمرأة ،فهذا يعني بأنه ضعيف،هش،
عاطفي ،ال عقالني ،أي ناقص ومخت ّل «جسديا ً وعقلياً» ،ذلك ألنّ المرجعية في الحكم
والتقييم لم تعد هي األصل ،أي الذكر بذاته واألنثى بذاتها ،بل أصبحت المرجعية هي
الذكورة المتمركزة على ذاتها ،بقيمها وسطوتها ومعاييرها وقوانينها ...وهذا بالضبط
ما عبّرت عنه سيمون ديبوفوار في مقولتها الشهيرة منذ أربعينيات القرن الماضي
«المرأة ال تولد إمرأة بل تصبح إمرأة».
هذه المقاربة هي بالضبط نفس المقاربة التي تتعامل على أساسها الدول
االستعمارية مع الدول ال ُمستعمَرة ،فهي متخلفة مقارنة بمرجعيات وقيم ومعايير
الدول ال ُمستعمِرة.
هذه العملية الخادعة ..تنسى أو تتناسى عن قصد جبان بديهة أزلية ،وهي أنّ
مفهوم الرجولة ما كان ليكون لوال نقطة األصل أيّ ثنائية الذكر – األنثى كثنائية
طبيعية تقوم على التوازن والمساواة المطلقة بين الذكر واألنثى والتي بدونها ال
وجود لإلنسانية ،وهي الثنائية التي بدونها ما كان هناك أيّ إمكانية لظهور مفهوم
الرجولة التي يتحدثون عنها .بكلمات أخرى ،لقد ظهر أو اشتق مفهوم الرجولة من
تشويه الثنائية األصلية (الذكر – األنثى) ،فالذكورة تدين بوجودها لتلك الثنائية...
تخيّلوا ،مثال ،لو كان العالم كله ذكوراً !...فهل ستكون هناك أي إمكانية لظهور مفهوم
الرجولة بك ّل غطرسته وغروره؟! خالصة القول إنّ الذكر واألنثى هما دوران ووظيفتان
وكيانان وكائنان متساويان بصورة مطلقة ،فال وجود ألحدهما بدون اآلخر ،والتمايز
أو االختالف البيولوجي والنفسي واالجتماعي بينهما هو بحكم الوظيفة الطبيعية
وليس بحكم األفضلية ليس إال.
( )5المرأة ...األرض ...الرمز!
يقول محمود دروي��ش« :المرأة كائن بشري وليست وسيلة للتعبير عن أشياء
أخرى(.ف) الوردة كائن جمالي من دون أن يرمز إلى جرح أو دم».
جميل أن نرتقي بكائن إلى مستوى الرمز ،فنحن بذلك نرتقي به ،وبصورة ما ،إلى
مستوى»المقدس» ،وهذه عملية تعكس التقدير واالنفعال اإليجابي ...ولكنها ،عندما
تتخطى حدودها ووظيفتها الجمالية أو االجتماعية تصبح عملية خطرة ...فتبتعد
بالتدريج عن األصل ،بحيث يصبح الرمز مقدسا ً بذاته ،وفي لحظة معينة يرت ّد في
عملية معاكسة ليناقض األصل األول .فجمال هذه العملية هي في كونها أوال تفاعلية،
فالمرأة جميلة بذاتها ،ومن جمالها نكشف بعضا ً من جمال األرض ،واألرض جميلة
بذاتها ،ومن جمالها نكشف بعضا من جمال األنثى ..وهذه في الواقع عملية استحضار
أو إسقاط نفسي لكي نغطي مساحات فارغة في وعينا ،أو لنستنهض قوة الفعل
والمبادرة ...هذا يذكرني بمقولة «األدوية البديلة» في وصف األعشاب الطبية ،ففي
حين أنّ معظم األدوية الكيماوية المصنعة هي استخالص من تلك األعشاب (األصل)،
إال أنّ األعشاب الطبيعية أصبحت فجأة هي «البديل» والتقليد هو األصل .إذن ،نحن ال
نعشق المرأة ألنها تعويض عن األرض ،كما ال نرتمي في أحضان األرض ألننا نتخيّلها
إمرأة ...إننا في الواقع نحب التقاطعات بينهما ال أكثر ...فالمرأة هي المرأة واألرض
هي األرض ولك ّل منهما مداراته وأفالكه وقواه الجاذبة والطاردة وقوة تأثيره التي ال
تعويض وال بدائل لها.
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