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أن نـحتـلـها لن يـسـود إال القـوي في الـنهـاية. كل
شيء في الـعالم الـطبـيعي الـضعـيف مدى احلـياة
سـوف يــتم تـدمـيـره بـشـكـل ال يـطـاق. في الـعـقـود
ـاضيـة أخـطأت الـبشـريـة بشـكل رهيب الـقلـيـلة ا
اذا نحتفظ باحلياة ضد قانون االنتقاء الطبيعي. 
ـاذا سـمـحــنـا لـهـا بــالـتـكـاثـر! الـتي ال تـسـتــحق; 

رضى! " أحفاد هؤالء يبدون كا
بــعـــد ثالث ســنـــوات من عــرض الـــفــيــلـم لم يــكن
ـانية في ؤسسـات العـقلـية األ مفـاجئًـا أن تبـدأ ا
ـــرضى األبــريـــاء بـــالـــغــاز. من قــتـل اآلالف من ا
الـواضح تـمــامًـا أنه ال يـوجـد أي أسـاس حـقـيـقي
للـقانون األخالقـي بخالف قانـون الغـاب بصرف
ـلحد الشهير النظر عن قاضٍ متـعالٍ. كما قالها ا

ريتشارد دوكينز:
"هـذا هـو أحــد أصـعـب الـدروس الــتي يـتــعـلــمـهـا
ـكـنـنــا أن نـعـتـرف بـأن األمـور قـد ال الــبـشـر. ال 
تـكــون جـيـدة أو شـريـرة ال قــاسـيـة وال مـجـازيـة
ـعاناة ولكن بـبساطـة قاسيـة - غيـر مبالـية بكل ا

تفتقر إلى كل األغراض ".
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األمـر األكثـر إثارة لالهـتـمام هـو أنه بـعد خـسارة
ـان في ـانـيــا لـلــحـرب حــوكم قـادة الــنـازيــة األ أ
نــورمـبـرك. مع بـدء مـحـاكــمـات نـورمـبـرك أثـيـرت
أسـئـلة بـشـأن القـوانـ الـتي ينـبـغي اسـتخـدامـها
. قــبل بـدء احملـاكــمـة كـان لـلـحــكم عـلى الــنـازيـ
احلـلــفــاء قـد أعــدوا مـحــكــمـة مــيـثــاق تــتـألف من
القواعد اإلجرائية وقـواعد اإلثبات والقوان التي
. وادعى ـقــتــضـاهــا مـحــاكـمــة الـنــازيـ سـتــتم 
وجب قوان تهمـون النازيون أنـهم يحاكمـون  ا
بـأثـر رجعـي وانتـقـدت عـدة سلـطـات في الـقـانون
الـدولـي قـضـاة احلـلـفـاء لـنــفس األسـبـاب. اعـتـبـر
الـنازيـون الـذين حـوكمـوا أنـهم اتبـعـوا باسـتـمرار
أوامـر بـلـدهم وحـكـومـتـهم وأن أفـعالـهم كـانت في
ـعـمول بـهـا في ذلك الـوقت. لـقد طـاعـة القـوانـ ا
ـكن إدانـتهـم جملرد أن سـلـوكهم جـادلوا بـأنه ال 

نتصر.  انحرف عن قيم نظام ا
ـئـات في الـعـراق بـحـسب مـا أعـلـنت بـعـد مـقـتل ا
سابقاً مـفوضية حقـوق اإلنسان العـراقية وتزايد
حـاالت خطـف النـاشـط واغـتـيـالهم بـدا مـجلس
األمن يـطــالب بــإجـراء حتــقــيـقــات بــشـأن أعــمـال
ـتظـاهرون في العـنف والـقمع الـتي يتـعرض لـها ا

البالد. 
كــمـا أعــرب اجملـلس فـي عـدة بــيـانــات عن مـوقف
ـقـتـطف: "أعـرب أعـضاء أعـضـاؤه كـمـا في هـذا ا
مـــجـــلس األمـن عن قـــلـــقـــهم الـــبـــالغ إزاء مـــقـــتل
متظاهرين وكذلك بشأن عـمليات القتل والتشويه
واالعتـقاالت الـتعـسفـية للـمتـظاهـرين العـزل". كما
أكد قلقه الـبالغ حيال تـورط جماعات مـسلحة في

تظاهرين في العراق. عمليات قتل واستهداف ا
وبــحـسب تـقــريـر يـونــامي فـإن رجـاال مــسـلـحـ
مـجــهـولــ يُـطــلق عـلــيـهم "مــلـيــشـيــات" أو "جـهـة
مجهولة ثالثة" أو "كيـانات مسلحة" وثمّة من يقول
إنــهم "خـارجــون عن الـقــانـون" و"مــفـسـدون" هي
ـتعـمـد واخـتـطاف جـمـاعـات مسـؤولـة عن الـقـتل ا
ـتـظـاهـرين. وطـالـب الـتـقـريـر احلـكـومـة بـتـحـديد ا
ـهـم لـلــمـحــاكـمـة هـويــة هـؤالء األشــخـاص وتــقـد
ـتـظـاهرين ـسـؤولـيـة حلمـايـة الـشـعب وا وحتـمّل ا
سـلحة الـتي تعمل السـلميـ من بطش اجلهـات ا

خارج سيطرة الدولة.
قــــالـت هــــيــــومـن رايــــتس ووتـش إنه مــــنــــذ بــــدء
ظاهرات يـبدو أن السلـطات تدخلت في وسائل ا
اإلعـالم واالتـصــاالت مــنـتــهــكــة احلق في حــريـة
التـعبيـر. أدان بيان صـادر عن "نقابـة الصحـفي
" في  7أكـتـوبر/تـشـرين األول مـداهـمة العـراقـي
مــكـــاتب الــقــنــوات اإلخـــبــاريــة مــثـل "الــعــربــيــة"
و"دجــلـة" و "إن آر تي" و"احلــدث" و "تي آر تي"
من قـبل مسـلـح مـلثـمـ بعـضـهم يرتـدي الزي
داهـمـات هـدفت إلى منع الـعسـكـري ويـبـدو أن ا

التغطية للتظاهرات.
وجب الـقانون الدولي احلكومـة العراقـية مُلـزمة 
حلـقـوق اإلنسـان بـحـمـاية احلق فـي التـعـبـيــــــــر

 . والتجمّع السلميّ
ـشـاركـة في مـظـاهـرة حـتى لـو كـانت ال تُـعـتـبــر ا
بـدون تـصــريح أو االنـتـقـاد الـسـلـمي لـلـحـكـومـة
ـوجب ــتــظــاهـريـن  أســبـاب كــافــيــة لــتـوقــيف ا
الــقـانــون الـدولـي. عـلى الــسـلــطـات أن تــفـرج عن
ـتظاهرين الـذين لم تُنسب إليـهم اتهامات جميع ا

بجرائم محددة.
عموما يحب أن يتحلى اجملتمع الدولي بالشجاعة
واجـهة مـا يـتعـرض له الشـعب العـراقي في هذه
الـفتـرة إذ أنـها تـنـدرج حتت مسـمى بـاالنتـهـاكات
"اخلـطيـرة" لـلـقانـون الـدولي اإلنـساني. وال سـيـما
وجود سوابق قـضائية واسـعة وثابتـة منذ احلرب

ية األولى وحتى يومنا هذا.  العا
خـتـامـا ال أجـد ابـلغ مـن كـلـمـات الـشـاعـر الـكـبـير
أحــمـد مـطـر تـعــبـيـرا عن الـواقـع األلـيم الـيـوم في

العراق ألنهي به كالمي:
"بيني وب قاتلي حكاية طريفة

فقبل أن يطعنني حلفني بالكعبة الشريفة
أن أحبس الدماء عن ثيابه الشريفة

ألنه سوف يصلي بعدما يـفرغ من تأدية الوظيفة.
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الــدامس الـبــعـيــد .. انـهــا اقـرب
ـفهـوم الـشيـطـان الـهالمي الذي
تـتحـدث عـنه لغـة األديان او ذلك
الـغــول الــذي تـنــتــشـر حــكــايـته
بـالـقرى واالريـاف .. فـهي اسرار
تـسـتـبـطن اكـثـر قـوة وتـاثـير من
غــيـرهــا ... مـيـدانــهـا الـطــبـيـعي
مـسـتـتـر بـعـيـدا عن الـراي الـعام
الــــــذي هــــــو حتـت مــــــرمــــــاهـــــا
واسـتـهـدافهـا ال الجل خـدمته بل
لـــتـــرويـــضه وتـــوجـــيــهـه كــاداة
لــتـحــقــيق أهـدافـه عـلى حــسـاب

العام ..
WÝUO « n¹dFð

هــــنـــا تـــكـــمن طـــرافـــة تـــعـــريف
عنى ساسة اخليل . السياسـة 
اذ يــؤرشف لــنــا بـعـض مـؤرخي
يـة األولى تفـاصيل احلـرب العـا
مـــهــمــة ووقــائع تــعــد جــزءاً من
الـعمـود الفقـري للـحرب الكـونية
الــقــائـمــة عــلى شــعـارات رنــانـة
تــعـــبـــر عن الـــتــحـــريـــر والــدين
واجملتـمع .. لـكـنهـا في احلـقيـقة
تــسـتــهــدف االنــسـان لــتــحــقـيق
أغــراض ذلك احلـــديث الــظالمي
وراسمي خـططه  .. تـقول بعض
حكايـات احلرب األولى ان تركيا
اتـــــخــــــذت بـــــعـض الـــــقـــــرارات
ـبكـية حيـنمـا اعلنت ضحـكة ا ا
الــــنـــفــــيــــر الــــعــــام عـــام 1914

ـلـكــتـنـا دون بــلـدنــا وحـمـايــة 
البـحث عن أي تـبـرير او تـعـليل
لالسـالــيب الــتي حتـقق ذلك ) ..
بــعــد قــرون واجــيــال وفي ذروة
انطالق االنسـان نحو احلضارة
احلــديــثــة قــال تـشــرشل رئــيس
وزراء بـــريـــطـــانــيـــا واهـم ابــرز
ســـاســة االســـتــعـــمـــار احلــديث
قـــولــــته الــــشـــهــــيــــرة : ( لـــيس
لــبــريــطــانـــيــا الــعــظــمى أعــداء
دائــمـون او أصـدقــاء دائـمـون ..
بل هـناك مصـالح دائمـة ) .. لغة
الـسياسـة خاصـة جدا مفـرداتها
نـخــبــويــة تـخص مـن يـلــعــبـون
قدرات العالم كل ح .. تبقى
حـروفـهـا ومـضـامـيـنـهـا عـصـيـة
عــــلى الــــفـــهـم اال عـــنــــدهم ومن
تــــخــــرج فـي مـــدارســــهـم شـــرق
الـــعـــالم وغـــربـه .. اذ يـــغـــطــون
مــيـــدان احلــيــاة ويـــومــيـــاتــهــا
وجـمـيع شؤونـهـا واجزائـها فال
يتركون شـبراً دون تغطية كي ال
يفلت مقبض العالم من ايدهم ..
لــذا هم مــتـقــدمـون مــسـيــطـرون
يــرتـــعــون بـــخــيـــرات الــبـــلــدان
ــــلـــفـــات احملـــتــــلـــة يــــســـرون ا
بـطـمـانــيـنـة وكـمـا يـخـطـطـون ..
ـقــتـضـيــات جتـعل من لــغـتـهم ا
ظالمية بحتة ال يجوز نطقها اال
خلـف االستار وفـي غرف الظالم

مـنــذ اقـدم الـعـصـور ومع نـشـوء
التجمعات اإلنسانية على خطى
تلمس احلضارة التي كان اسها
الـــــتـــــنـــــافس واالســـــتـــــحـــــواذ
والـســيـطــرة والـغــلــبـة عــبـر كل
تاحة لغرض حتقيق الوسائل ا
الـهـدف وفـقـا لـنـظـريـة ( الـغـايـة
تبـرر الوسـيلـة ) التي تـعد اكـثر
الـنـظـريـات السـيـاسـيـة صـراحة
ووقاحة .. شـهدت جميع حروب
ـعـزل عـن عـنـاويـنـها الـعـالم - 
الـــتي تــــطـــلق حــــسب رغـــبـــات
ونـــزوات مـن اشــعـل فــتـــيـــلـــهــا
مـــقـــدســة كـــانت ام مـــدنـــســة –
اسـتـخــدام اشـكـال صــور الـقـتل
والـــــدمــــار والـــــتــــخـــــريب الجل
استـسالم االخـر.. هنـا يـذكر لـنا
ي مـقـطـعا مـعـبرا الـتـاريخ العـا
نـــادرا وجــمـــيال حـــد الــطـــرافــة
ان حيـنما تـعترض اقلـية من بر
ــلك بــعـد اســبـرطــة عــلى قـرار ا
شــنه هــجــومـاً واحــتالل أثــيــنـا
ــوقع بـــرغم عـــقــد الـــتـــحــالـف ا
ـعترضون : بيـنهمـا .. فقد قال ا
( ان كـسـر الــتـحـالف من قــبـلـنـا
دون أي مـــــســـــوغ وبـال ســـــابق
انذار يعد عمال غير أخالقي .. )
ـلك رد حـازمـا بـدرايـة .. اال ان ا
سـياسيـة ال حتتمل مـعنى اخر :
( ان الـعـدالـة تـكـمن في مـصـالح

امراض اجلدري .. كذلك نابليون
أسس بعض الوحدات العسكرية
الــتي حتـددت مــهـمــتـهـا الــبـحث
وجـــمع احلـــيـــوانــات الـــنـــافـــقــة
واسـتــخــدامــهـا عــنــد الــضـرورة
ــاء وإمــكـان بــاالنــهــار وعـيــون ا
أخــرى تــصــيب االخــر بــاالوبــئـة
الفـتاكة .. كـذلك بريطانـيا عاقبت
انـيا االيـطالـي لـتـحالـفـهم مع ا
ـــيــة األولى اذ في احلـــرب الـــعــا
وضــعــوا لــهم في مــيــاه الــشـرب
واالسـتـخـدامات األخـرى جـراثيم

مرض الكوليرا..
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يــذكـر الـدكـتــور عـلي الـوردي في
كـتــابه حملـات من تــاريخ الـعـراق
احلـديث ( ان الـعـراق كـان ارضـاً
خــصـــبــة الســـتــخـــدام االمــراض
بصورة مـباشرة او غيـر مباشرة
كـسالح فـتاك الحـتالله من جـميع
جــيـــوش الـــغــزاة .. اذ عـــادة مــا
كــانت األوبــئــة تــســبق احلــروب
بعـد ان تـصيب الـنـاس وتخـلخل
الــراي الـعــام كــمـا انــهـا تــمـرض
وتـقـتل اجلـنـود والـقـادة وتسـهل
مــهــمــة اخلـــصــوم قــبل نــزولــهم
ـيدان .. كـما حتـدث عن انتـشار ا
ــوجــات مــتــبــاعـدة الــكــولــيــرا 
مــتــعــددة خالل عــقــود االحــتالل
الـعثمـاني الذي كانت فـيه الناس
ئـات االالف فيما لم ينج تموت 
اال مـن يــــلــــجــــا الى الــــســــفــــارة
البريطانية والكنائس التي كانت
تـنتـشر فيـها دعـايات تعـد الناس
عنى بعالج مضاد للمرض   –وا
في قـلب من يجـيـد لـغـة الظالم –
اما من ال يـتعلم تـلك اللغة او في
األقل يـجيد تـهجئتـها ولو بـتلكؤ
سـيـبـقى ابـدا الـدهـر حتت رحـمة
أسـلحـة قـادة الـظالم مـا كـان منه
جــيش الـــكــتــروني او جــرثــومي
مــرضي مــثل الــكــولــيــرا وااليـدز
وجـنون الـبقـر وافالونزا الـطيور
ا يدعون .... وغيـر ذلك الكثيـر 
ويروجون .. واخيرا وليس اخرا
 –كـورونـا  –الـتـي لـيس هــدفـهـا
الـفـتك بـالـنـاس .. بل ذلك تـكـتـيك
لتحقـيق غرض استراتيجي دائم
يـســمى بـالــهـيــمـنــة والـســيـطـرة
واالسـتـغـالل وعـبـوديـة االخـر ...
الــذي مـا زال الــواقع يـشــهـد فـيه
كيـفيـة تعـاسة مـليـارات البـشرية
في شـــــــرق الـــــــكــــــوكـب األرضي
وجــــنــــوبه خـــاصــــة ...  فـــيــــمـــا
تستمتع مالي النخبة الظالمية
ومـن يدور بـفـلـكـهـا بـكل تـقـنـيات
وجـــمـــالـــيــــات احلـــضـــارة عـــلى
ليارات البائسة اال حساب تلك ا
من رحــمـــة الــلـه الــذي ال امـل اال

عبر رحمته..

اســتـعــدادا لـدخــول احلـرب وقـد
أصـدرت قـيادتـهـا فرمـانا  –قرار
 –يقضي بالـقاء القبض على كل
الــــبـــــغــــال واخلـــــراف واخلــــيل
واالبـقـار التـي تقـع ضمـن حدود
مـنـاطـق اجلـيش لـغـرض اإلفـادة
مــنــهـا في احلــرب .. - قــطــعـا -
تــلك احلــيــوانـات لم تــكن مــلــكـاً
صـرفــاً لـلــدولـة وال لـلــجـيش وال
ـيـة سوى جـزءاً من احلـرب الـعا
ـا انـهـا كــانت ضـحـيــة أخـرى 
تـبـقى من أمالك عـامـة الـنـاس –
الـراي الــعـام - الـتي يـعـتـاشـون
بهـا ومن خاللها حـيث اصبحوا
بــــ يـــــوم ولــــيــــلـــــة بال مــــورد
يــعــيـشــون بـه ســوى اعـطــائــهم
ورقــة ال قـيـمـة وال رصــيـد لـهـا ..
تـوحي بـانـهم سـيـعـوضـون بـعد
احلــرب .. الــتـي يــعــلـم قــادتــهــا
ومــخـطـطـوهــا وشـاعـلـو فــتـنـهـا
ن يــجـيــدون لــغـة ونـيــرانــهــا 
ية سوف الظالم ان احلرب الـعا
لن تــنــتــهي عـــلى الــشــكل الــذي
بداته اذ سـيتـغـير مـيزان الـقوى
وخـارطــة الـدول الــتي سـتــشـهـد
انــــــــــتـــــــــهــــــــــاء حــــــــــقب وزوال
امـــبــراطـــوريــات وهـــلم جــرى ..
فـيـمـا يـبـقى الـنـاس سـادرين في
رحى مــطـــحــنــة الـــظالمــيــ  ..
قـطـعـا من يـكـون هـدفه االحـتالل
واالسـتيـالء على مـقدرات الـعالم
ال يـكون سـاذجاً وال يـتوقف عـند
ـباديء وال يـتوانى بـاستـخدام ا
ـدنـسـة لـتـحـقـيق كل األسـلـحـة ا
مـبتـغاه الـذي ال يقف عـند حدود
وغل بالقدم .. يحدثنا الـتاريخ ا
عن اسـتـخـدام االمـراض كـسالح
فـــتــاك بــيـــد الــغـــزاة لــتــحـــقــيق
ـــتـــعـــددة أهـــدافـــهم بـــصـــوره ا
وشــتى اشـكــاله .. فــاالشـوريـون
ـيالد كانوا قـبل ستـة قرون من ا
يــســـتــخــدمــون فــطــريــات صــدا
الــقــمح الــســامــة وذلك من خالل
ــيــاه كي رمـــيــهــا  في االبـــار وا
يــســمـوا بــهــا اعـداءهـم .. فـيــمـا
الـتــتـار جلـأوا الى طـريـقـة جـمع
الـفـئـران وقـتـلـها ورمـيـهـا خـلف
ــدن احملــاصـرة لــنــشـر اســتـار ا
مــرض الـطــاعـون .. امــا الـروس
فـــكــانـــوا يــلـــقــون جـــثث قـــتــلى
ـدن اإلسالمـيـة اخلـصـوم عــلى ا
احملــاصـــرة لــتــقـــتــلــهـم وتــدمــر
نــفــسـيــتــهم من خـالل االمـراض
ستـشرية .. كذا جلـا االمريكان ا
الى حيلة خبيثة في حربهم ضد
ن عـرفـوا الــسـكـان االصـلــيـ 
بـــالــــهـــنـــود احلــــمـــر اذ اخـــذوا
يوزعـون لهم بـطـانيـات حتمـيهم
من شـــدة الـــبـــرد فـــيـــمـــا كـــانت
ـــضــمــونـــهــا جــمــرة تــخــبيء 
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لم تعـرف البـشريـة عنـفاً كـالذي
شـــهـــده الـــعـــالم مـــنـــذ الـــقـــرن
الـعشـرين ولـغايـة اآلن فـقد زاد
عــــدد ضــــحــــايــــاه في احلــــرب
ية األولى على   20مليون العا
إنـســان وتــعــدّى عـددهم الـ 60
مــــلـــيـــون إنــــســـان في احلـــرب
ة ية الـثانيـة وكانت جر الـعا
قـصف هـيـروشـيـمـا ونـاكـازاكي
بـالــقــنــابل الـذريــة إحــدى أبـرز
جـرائـم الـعـصـر وهـو مـا يـدعو
لـلــقـول إن الــعـنف أصــبح أشـد
بــاسـاً وأوسع انــتـشــاراً وأكـثـر
ـكن أن نطـلق عـليه " إيـالماً و

العنف الراديكالي ".
وبـرّرت أنـظمـة كـثيـرة مـحافـظة
أم تــقـــدمـــيـــة  رأســمـــالـــيــة أم
اشــتــراكــيــة مــثل هــذا الـعــنف
العــتــبــارات أيــديــولــوجــيــة أو
قــومــيــة أو ديــنـيــة وحــاولت "
شـرعنـته"  وإضفـاء عدالـة على
ـــكن ـــارســـته وإلّـــا كــــيف 
تـفـسـيـر الـلـجـوء إلـى الـتـطـهـير
الــعـرقـي أو الـديــني وتــعـريض
أتـــــبـــــاع أعــــــراق وأديـــــان إلى
عـــمــــلـــيـــات إبـــادة جـــمـــاعـــيـــة
واســتــخــدام أســلـحــة مــحــرّمـة
ـــا فــيــهـــا األســلــحــة دولــيــاً 

الــكـــيــمـــيــاويـــة واإلقـــدام عــلى
عـمـلـيـات قـتل جـمـاعي  ضد أي
ـعـارضـة أو لـفرض اشـتـبـاه بـا
ط تـــفـــكــيـــر بـــالـــعــنـف عــلى
الــسـكـان بـالـضـد من الـطـبـيـعـة
البـشـرية أو قـتل قبـائل لقـبائل
أخـــرى لـــدرجــــة اإلبـــادة بـــزعم
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كل ذلك لم يـكن عنـفـاً اعتـيـادياً
ـألوف إذْ لم بل جتـاوز حدود ا
يـكن ردّة فـعل إزاء سـلوك مـع
أو مــــوقف مــــحـــدّد بـل ارتـــقى
ليكـون خطة  مـنهجـية مبـرمجة
إلزالة مـجـموعـة من الـوجود أو
إلغاء دورها وتصفية تأثيراتها
في إطار حتضـير مسبق ومثل
هذا العنف يـنطوي على نزعات
آيـديـولـوجـيـة وعـرقـيـة وديـنـيـة
وطائفية وسـياسية واجتماعية
 اســـتـــعـالئـــيـــة تــــزعم امـــتالك
احلــقـــيــقــة وتـــدّعي أفــضـــلــيــة
الـتـفـوّق بـحـيث تـسـعى اجلـهة
الــتي تــلــجـأ إلــيه إلـى إكـســابه
ــشـــروعـــيـــة" كــجـــزء مـــبــرّر "ا
لـنـظـامــهـا أو تـوجــهـهـا سـواء
أكـانت في السـلطة أم خـارجها
مــثل تــنــظـيم داعـش والـقــاعـدة

وأخــواتــهــا اإلرهــابــيــة. ولــعلّ
ـســوّغ األيـديـولــوجي بـسـبب ا
الـعـرق أو الـساللـة أو الدين أو
ـذهـب أو الـلــغـة أو الــلـون أو ا
اجلـنس أو األصل االجــتـمـاعي
هـو الــذي يــقف وراء تـصــنـيف
الــنــاس إلى فــئــات مــخــتــلــفـة
فــمـــنــهم مـن هــو أعــلـى جــديــر
باحلياة والـتسيّد وآخرون من
هم أدنى وقـــد ال يــســتـــحــقــون
العيش ولذلك فإن احلرب على
اآلخـــــــــريـن ذات "وجـــــــــاهـــــــــة"
و"مـقـبولـيـة" مـثلـمـا تذهب إلى
ذلك األيديـولوجيات الـعنصرية
الـــتي تـــفـــتـــرض األفـــضـــلـــيـــة
الـبـيولـوجـية والـتفـوق الـعرقي
أو الـديـني أو غــيـره  بـتـهـيـئـة
اغوجـية ومنـهجية إعالمـية د

استعالئية ضد اآلخر.
ومثل هـذا العنف الـراديكالي ال
يـــقـــتـــصـــر عـــلى الـــصـــراعــات
الــــداخـــلــــيـــة فــــحــــسب بل إن
"أبــلـــســة" أ وشـــعــوب ودول
وأديــان وجـــدت طــريـــقــهــا إلى
بعض الـتيـارات الشـعبـوية في
الــغــرب حـــيث تــرتــفع وتــيــرة
الـكـراهـيـة لألجـانب بـشـكل عام
ـسـلـمـ بـشـكل خـاص وقد وا

ـتـحـدة اسـتـخـدمـت الـواليـات ا
ذلك في حربها على أفغانستان
الــــــــعـــــــام  2001وكــــــــذلـك في
احـتاللـها الـعـراق الـعام 2003
باعـتـبـارهـما دولـتـ مـارقـت

وأن دينهمـا يحضّ على العنف
واإلرهاب. 

وهــكـذا يـتم اســتـخــدام الـعـنف
بتوظيف " القانون الدولي" أم "
الـقــوانـ الــداخـلــيـة" إلضــفـاء
الــشــرعــيـــة عــلى االســتــهــداف
اجلـــمــاعي جملــامـــيع ثــقـــافــيــة

بشرية.
وعـلى الـرغم من وجـود أسـباب
مارسـة العنف بـعضها عـديدة 
اجــتـــمـــاعي وآخـــر نــفـــسي أو
عــنــصــري أو ديـــني لــكن تــلك
األسـبــاب وحـدهــا غـيــر كـافــيـة
لـتفـسـيـر هـذه الظـاهـرة  فـثـمة
منظومة آيديولوجية تربط ب
الغـايـة والـوسيـلـة  فـالوسـيـلة
ــــكن جــــزء مـن الـــغــــايــــة وال 
هاتما فصلها عنها أم حسب ا
غانـدي  فـالوسـيلـة إلى الغـاية
مـثل البـذرة إلى الشـجرة األمر
الــذي يــســتـــوجب الــبــحث عن
جـــــوهـــــر ظــــــاهـــــرة الـــــعـــــنف
ودوافــعــهـا الســيّـمــا بــتـفــكـيك
مــضـمـونـهـا وشـبـكـة عالقـاتـهـا
لـــلـــتـــصـــدي لـــهــا وصـــوالً إلى
مــطــمح الــلّـاعــنف ســواء عـلى
ـســتـوى اإلنـسـاني  اخلـاص ا
ستوى الدولي العام أو على ا
ـــا يـــحــكـم عالقـــات األفــراد و
وســـلـــوكـــهـم وعالقـــات الـــدول

وقوانينها.
Êu½UI « WDKÝ

وفي الـظـروف غـيـر االعـتـيـادية
وانـهيـار سلـطة الـقانـون فثـمة
حـقـل جـديــد الحــتــواء ظــواهـر
الـعــنف ومـنع االنـتــقـام والـثـأر
وحتـقيـق قدر من الـعـدالـة وهو
مـــا يُـــطــــلق عـــلـــيـه "الـــعـــدالـــة
االنـــتـــقـــالـــيـــة" الــتـي هـــدفـــهــا
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بيروت

الـــــوصـــــول إلى احلـــــقــــيـــــقــــة
ــسـاءلــة دون كــيـد أو حــقـد وا
وذلـك بـــــجــــبـــــر الـــــضــــرر ورد
االعـتبار للـضحايا وتـعويضهم
مادياً ومعنوياً وإصالح النظام
الــــقـــــانــــوني والـــــهــــدف هــــو
ـــــصـــــاحلــــة الـــــوصـــــول إلى ا
اجملـتـمـعيـة والـتـطهّـر من حـالة
الـعــنف والـعـودة إلى الــسـويّـة

اإلنسانية .
ــاً قِــدَم وإذا كــان الـــعــنف قـــد
الـبـشـريـة وهـو الـقـاعـدة وليس
االستثنـاء إلّا أنه اكتسب بُعداً
أكثر وحشية وهدماً وهالكاً في
عـهد  احلداثـة وتطـور وسائله
خــــصـــوصـــاً بــــعـــد أن جتـــاوز
الـعــنف الـراديـكـالـي "إنـسـانـيـة
اإلنـــســان" لـــدرجــة الـــتــوحّش
علماً بـأن االضطرار إلى الدفاع
عن الـــــنـــــفس وردّ الـــــعـــــنف ال
ـارسـة يــنـدرج ضـمـن قـاعــدة 
الـــعـــنف بل هـــو االســتـــثـــنــاء
ــســتـوى أيـضــاً ســواء عــلى ا
الـفـردي أو اجلـمـاعي  في دفع
ظلم أو لدفاع عن مظلوم أو في
مقاومـة احتالل أو صد عدوان
وذلـك في مــــواجـــهــــة الـــعــــنف
الــهـادف  لــلــتــسـيّــد والــتــفـوّق
وإذالل اآلخــــر والــــقــــائم عــــلى
االسـتـعالء والـكـراهـيـة دون أي
اكــتــراث لـــلــجــانـب اإلنــســاني

واحلقوقي والقانوني. 
ــــرتــــكـــبــــون في ويــــنــــطــــلق ا
ـارسـتـهم لـلـعـنف مـن نـزعات
آيـديـولـوجـيـة مـركـزيـة  شـديدة
الــــصــــرامـــة أو مــــا فــــوقــــهـــا
أوجـدتهم وصـيّرتـهم علـى نحو
ال إنـــســـانـي وغـــيـــر مـــكـــتـــرث
ـمـارسـة العـنف ال بـاعـتـباره
عمالً مشيـناً أو غير مشروع أو
ال إنــســاني بل بــصــفـتـه عـمالً
عــــادالً يــــنــــبـع من  شــــرعــــيــــة

معتقدهم.
{ باحث ومفكر عربي 
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ـتلك أي مـغزى قد يـعـتقـد البـعض أن الـكون ال 
ـا ال يــتـرك لـكل فـرد الـفـرصـة إلعـطـائه ذلك لـكن 
ـغـزى. لــديـنــا جـمــيـعـا الــفـرصــة كي جنـعل من ا
وجودنـا شيـئا ذا قـيمـة. وبعـد ذلك كجـزء من هذا
عاني في كل شيء مهما الكون الفسيح نبـلور ا

قد يكون صغيرا.
األفعال التي نـقوم بها قـد تبدو غيـر مهمة ضمن
ــكن أن اإلطــار الـواسـع لـهــذا الــكــون لــكــنــهـا 
ـكنـنا أن حتدث فـرقًا كـبيـرًا في حيـاة اآلخرين. 
ـكننا جنلب الراحـة والبهجـة حلياة اآلخرين أو 
أن جنــلب الــدمـار والــبـؤس. لــكن مـفــهـوم اخلــيـر
والــشــر هــو ذاتي إلـى حــد مــا. مــا يــبــدو جــيــدًا
بالنسبة لفرد أو مـجموعة من األشخاص قد يبدو
شريرًا جملموعة أو فرد آخر. كل هذا يتوقف كليا
عــلى مـــا إذا كــان الــتــصــرف يـــعــتــبــر ذا فــائــدة
للمراقب. الـشخص الذي يجرح أو يـقتل شخصًا
يـهــاجـم أسـرتـه يُـثــمن فــعــله مـن قـبـل أصـدقــائه
وأفراد أسـرته وكذلـك من قبل ذاته بـينـما ال يـعد
هاجم بيـنما من نـفّذ الهجـوم ينظر شريرا فِـعل ا
هــو وأســرته وأصـــدقــاؤه إلى الــعـــمل الــدفــاعي

كشر.
ال يبدو األمر شائكا لهذه الدرجة.

بينما كـنت أطالع مررت بهذه الكـلمات في العهد
ر خَـيْـرًا َ لِــلـشـَّ الـقـد الـتي تــقـول "وَيْل لِـلْــقَـائِـلِـ
ورَ الَمَ نُـورًا وَالــنـُّ َ الـظـَّ وَلِـلْــخَــيْـرِ شَــرًّا الْــجَـاعِــلِــ
َ الْمُرَّ حُـلْوًا وَالْـحُلْوَ مُـرًّا." (سفر ظَالَمًا الْـجَاعِلِـ

إشعياء 20 :5). 
 من الـذي يـحــدد اخلـيـر ومـا هـو الـشـر? هل أنت
وأنا نستطـيع حتديد ذلك? في مجتـمعنا اليوم هل
جنرؤ على تسمية اخلطيئة حتى لو كانت مقترفة

من األغلبية?
اجملـتــمع قـادر عـلى االسـتـمــرار بـاعـتـمـاد قـواعـد
مـعـيـنـة أقـرهـا أفـراده. عـنـدمـا يـخـرق شخـص ما
هــذه الـقـواعـد فـإنـه يـجـعل اسـتــمـراريـة اجملـتـمع
صـعــبـة. يـنـطـبق هـذا عـلى كل اجملـتـمـعـات مـهـمـا

كانت طبيعة ذلك اجملتمع وخلفياته.
منطـقيا يـكون األشخاص الـذين ينفـذون القواعد
“جـيـدًين" واألشـخـاص الـذين يـخـالـفـون الـقـواعد
"شــريـرين". اجملـتـمــعـات تـضع الـعــقـوبـات أيـضـا
ألولئك الـذين يخالـفون الـقواعد وأحـيانًا مـكافآت

ن ال يخالفون القواعد.
قد تفعل مـا تشاء بجـسدك قد ترسم نـفسك تعبد
ضــفـدعــا أخـضـرا كــبـيــرا وبـذلك فـأنـت ال تـفـعل
شيـئًا جيـدًا أو شريـرًا. ومع ذلك إذا قمت برسم
حـشـد من الـنـاس وكـانـوا يـفـعـلـون نـفس الـشيء
شـاعـر ستـتأجج فـي مقـر العـبـادة احمللـية فـإن ا
وسـتستـشعـر بالـتهـديد لبـنيـتهـا وسلـطتـها. لذلك
فهي من أجل استـعادة أبنـاء رعاياهـا ستدعوك

بالشرير.
uHB « dJŽ

نـحن نـعيش فـي وقت يشـعـر فـيه النـاس بـاحلـيرة
حــقًـا بــشــأن اخلــطــأ الــذي عـكــر صــفــو مــجـرى
حـياتـنـا. واقعـا هـناك الـكـثيـر من عـدم االستـقرار
في حيـاة النـاس. عنـدما تـنظـر إلى حيـاة مخـتلف
الـفئـات العـمريـة وال سيـمـا النـاضجـة منـها يـبدو
أن هــنــاك الـكــثـيــر من االرتــبـاك األخـالقي. كـيف

يحدد الفرد اليوم ما هو الصواب أو اخلطأ?
ــبـــادرته ـــكن إلـــقـــاء الـــلــوم عـــلـى أحــدهـم  هل 
بـاالحـتـجـاج ألنه سـأم الـفـقـر والعـوز? هل أصـبح
ـوت الـبطـيء في هذا كـيـان األنـسـان محـكـومـا بـا
البـلد? هل من الـعدل قـتل الصـبيان ومـنهم من لم
يـبــلغ من الـعــمـر حـتى  19عـامًــا ألنه أراد حـيـاة
ــة. أيـعــقل أن تــســتـبــاح احلـرمــات وتــسـفك كـر

الدماء للنساء والرجال ألنهم أرادوا وطن.
غلوط الذي جعل مافيات السرقة ما هذا الواقع ا
ـقــاولـة الــتي لم تــتـرك ال أو مــا تــسـمى أحــزاب ا
صغـيرة وال كـبيـرة من حرم الـقانـون لم تنـتهـكها
ليـشيـات. والشعب محـميـة باجليش والـشرطـة وا
ـطـالب باحلـريـة والعـيش الـكر بـشيـبه وشـبابه ا
ـــافــيـــات ومن يـــقـــمع ويـــنــكـل به من قـــبل هـــذه ا

يحميها. فأين الشر وأين اخلير.
يــقـــتل هـــذا الــشـــعب األعـــزل وبــأي مـــبــرر. هل
ن اتبـعوا نظـرة نيتشه الـدنيوية أصبحـتم فجأة 
للعالم وأصبحت أساس تفكيركم. للنظر في هذا
األمر نـحن مضطـرون للـعودة للـتفـكير في أدولف
هـتـلر الـذي تـأثـرت حيـاته تـأثـراً عمـيـقًـا بكـتـابات
نـيــتـشه. إذا  إعـطـاؤنـا الـفـرصـة لـتـحـدي هـتـلـر
وجهـاً لوجه وسـؤاله عن الشـر الذي اقـترفه بـقتل
ماليـ األبريـاء لـكان قـد أجـاب بأنه ال يـوجـد ما
هــو خــاطئ فـي أعــمــالي وأنه من أجل الــصــالح
الــعـام لـلــبـشـريـة. ســبـاق. هـذا ضــربـات في قـلب
طبـيعـة األخالق. لقـد كان يـعتـقد أن بـقاء األصلح
هـو حــقـيـقــة طـبــيـعـيــة وكـان مـنــسـجــمـا مع هـذه
احلـقـيــقـة. كـان يـعـتـقـد بـوضـوح أنه كـان يـحـسن
اجلنس الـبشـري عن طـريق تخـليص اجملـتمع من
الـكـائـنـات الـدنـيـا. كـان يـعـتـقد أنـه ال يوجـد شيء

غير أخالقي فيما كان يفعله.
اني للعالم من أجل التأثير على رؤية الشعب األ
أمـر هــتـلـر بـإنـتـاج فــيـلم دعـائي وعـرضه في دور

انية. الراوي في الفيلم كان يقول: السينما األ
"أينما يـضعنا الـقدر أيا كانت احملـطة التي يجب
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