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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

الديمقراطية املتآكلة
يف أمريكا الالتينية

)

طبق االصل

بقلم /ثيليا سوتيرمان
ترجمة /عادل العامل

يشهد عدد من بلدان امريكا الالتينية
يف الفترة االخيرة "تأرجحاً نحو
اليسار" يتمثل يف انتخاب حكومات
يسار الوسط يف البرازيل وتشيلي،
وشخصيات أكثر راديكالية يف فنزويال
وبوليفيا ،وموجة من االهتزازات
واالحتجاجات االجتماعية يف بلدان مختلفة
مثل األرجنتني ،وااليكوادور واملكسيك يف
السنوات االولى من القرن احلادي
والعشرين ،وعلى كل حال ،فإن القصة
سطحية ال أكثر فهي تهمل عامالً أساسياً:
التيارات الشعبية ،والقومية والفاشية
Authoritarianالتي عادت الى السطح
يف اماكن كثيرة ،وتكشف رواية كاملة لهذا
العامل ان ما هو أعمق يف امريكا الالتينية
ليس يساراً مولوداً يزيد يف تآكل
املؤسسات السياسية املدمرة اآلن.
واالشـارة الواضحـة لهذا االجتـاه االكثر أسـاسية ظـاهرة يف مقـارنة
االداء النــوعي ملـؤسـســات احلكـم علــى امتـداد االقـليـم ،فقـد كــانت
تــشيـلي واروغــواي تــاريـخيـ ـاً قمــة هــذا الـتحــالف اخل ــاص ،تتـبعهــا
(بشيء من املسافة) البرازيل.
وهنــاك يف االسفـل بيــرو ،ام ــا يف مكــان م ــا من الــوســط ،ولكـن مع
دالالت قوية على حترك منحدر ،فهناك األرجنتني.
ان حكـومـات تـشـيلي واروغــواي (والبـرازيـل تتحـرك يف اجتــاههمـا)
ميـكن فـهمهــا بيـسـر كـدولٍ اجـتمــاعيـة – دميقــراطيــة ،تتـولـى أمـر
مـجتمع يـطمح يف االقل الـى شيء مـن املالمح الكالسـيكيـة لنـظام
دميـقراطي :ثقـافة سـياسيـة متشـاطرة يحـترم فيهـا حكم القـانون،
واحلــريــات واملــؤسـســات الــراسخــة ،ومجـتـمع تـضـمـن فـيه مـســاواة
املواطنني.
ومـن االصعـب هـن ــا حت ــدي ــد اجملـتـمع ــات ،وامل ــؤس ـس ــات والـثق ــاف ــات
الـسيــاسيـة لـلبلــدان التـي يف أسفل الــرابطـة ،وميـكن ان تـسـاعـدنـا
وجهة نـظر تاريخـية يف حتديـد جذور مثل هـذا التشعب :التقـاليد
الدميقراطية الطويلة البقاء (وان اعترضها التدخل العسكري يف
فتـرات معـينـة) يف بلــدان القمــة ،والتقــاليـد الـشعــوبيـة والقــوميـة
القائمة يف البلدان الكائنة يف األسفل.
ويف هــذا الــسيــاق ،فــان األرجـنتـني تعـتبــر سـيئــة احلـظ علــى نح ـوٍ
مضـاعف :الـشعبـي ،والبيـروني .والبـد هنــا من استـذكـار ان فتـرات
اجلـمه ــوري ــة اللـيـب ــرالـي ــة وال ــدميق ــراطـي ــة حقـ ـاً يف األرجـنـتـني لـم
تـستمر يف مجموعها أكثر من  12سنـة حتى استعادة الدميقراطية
يف عـام  1983بعـد سـبع سنـوات من الـدكتـاتـوريـة العـسكـريـة .وعلـى
كل حال ،فمنذ عام  ،2002كان االرتداد وااللتفاف من دون لني.
فلماذا دميقراطية االرجنتني يف مشكلة؟ ان جزءاً من ذلك يتمثل
يف ان قــدر"الــدميق ــراطيــة" ( بـتع ــريفهــا االجـتمــاعـي ،واللـيب ــرالي
واجلـمهــوري) هــو يف أيــدي اولـئك الــذيـن ال يهـتمــون بــاملــؤسـســات
األس ــاسيــة للــدميق ــراطيــة وال يــدركــون اهـميـتهــا :حكـم القــانــون،
الفـصل بني الـسلطـات (مبـا يف ذلـك القضـاء املـستـقبل) ،وامكـانيـة
محـاسبة احلكومـة ،حرية الـصحافة ،وثقـافة املصاحلـة والتسامح.
وهــذا مــا ال يقـبله الـبي ــرونيــون والـشعـبيــون علــى ح ـدٍ س ــواء ،فمــا
يـشغل اجلناح اليميني ال ما يحتـاجه أو يطلبه "الشعب" ،وامنا ما
يستخدمه "اعداء الشعب" الخفاء نياتهم الشريرة.
وان النمو االقتـصادي املؤثـر الذي مكن األرجنتـني من التعايف من
انهـيارهـا الفعلي يف كـانون األول  2001ال ميـكنه ان يخفي ان نـوعاً
مـن دميق ــراطي ــة "متــده ــورة" أو "واطئــة الـشــدة" ق ــد سيـط ــر حتت
قيادة رئيسها نستور كيرشنر.
ولقـد احتفل كيـرشنر مبـرور ثالث سنوات علـيه يف السلطـة يوم 25
آيار  2006يف اجتـماع جمـاهيري يف بـوينس آيـرس التي تـرى بشكل
واسع كـمـعلـم مــن معـ ــالـم حــملـ ــة اعـ ــادة انــتخ ـ ــابه يف عـ ــام ،2007
وصــدقيــة لتعــريف القـائـد الــشعبـوي خــوان بيــرون لفتـرة مـا بعـد
 1945نفـسه ،فــان كيــرشنـر يـتصـور الـسيـاسـة "فـن قيـادة الـرجـال".
ومع هـذا فـان هـذا "الـفن" ميكـن تصـوره بــاملصـطلحـات العـسكـريـة
والفاشية أكثر مما باملصطلحات الدميقراطية أو العالئقية:
فهـ ــو كـله حـ ــول جتـ ـسـيـ ــد ال ــسل ـطـ ــة ،والـن ـظـ ــام ال ـصـ ــارم واالذعـ ــان
لـ"القائد" وتكديس السلطة والهيمنة الطاغية.
وق ــد قـ ــال ريك ــاردو الغـ ــوس ،سلف مـيـت ـشـيل ب ــات ـشـيلـيـت ك ــرئـيــس
جلمهـورية تـشيلي ،ان الشعـبية ال ميكـنها االستمـرار يف البقاء من
دون فــائـضٍ مــالـي .وان تكــاثــر االمــوال املــوزعــة مبــرس ــوم تنـفيــذي
كـوسيـلة لـلرعـاية -جتـاهالً للمـسؤولـية الـتشـريعيـة -هو واحـد من
الـشفــافيــة .وهنــاك افتفــار ادارة كيــرشنـر الـى الـشفــافيــة .وهنـاك
امثلـة أخـرى :مـن انتهـاك قـواعـد متـويـل احلملـة الـى تعـيني قـادة
البكويتيرو الذين احرقوا مركز شرطة الى االوضاع احلكومية.
ان اخـتيــار الـبكــويـتيــرو  piquetorosال ــراديك ــاليـني ،القــائـمني
بـاالضـرابـات واحـتالل املعــامل ،يف احلكـومــة ميكـن عقـلنـته كجـزء
مـن ستـراتـيجيـة لــزجهم يف الـسيـاسـة الـدميقــراطيـة اخلــاليــة من
العـنف .وهــو ،علــى الـصـعيــد الـعمـلي ،بــاالحــرى اذعــان للـتهــديــد.
وميكن رؤية هـذه الذهنية نفسها يف تسيـيس التعيينات القضائية،
التي تقضم مبدأ التعددية والضوابط الفعالة والتوازنات يف عالم
الرأي العـام (وقد بعثت منـظمة مراقبـة حقوق االنسان رسـالة الى
ال ــرئـي ــس كـي ــرشـن ــر يف شـبـ ــاط  2006تعـب ــر فــيه ــا عــن قلـقه ــا مـن
"اصالحاته" يف هذا اجملال).
ويف غـضــون ذلك ،فــان الكــونغـرس االرجـنتـينـي غيــر فعـال عـمليـاً،
وايـنمــا الـتقــى فــانـه يبــدي غفل ــة الفتــة لـلنـظــر جت ــاه دستــور عــام
 ،1994وتــشتــرط هــذه الــوثـيقــة ان عل ــى رئيــس مجلـس الــوزراء ان
يكـتب تقـريـراً الـى الكـونغـرس مـرة واحـدة يف االقل يف الـشهـر ،ولم
يفعل ذلك اال سبع مرات منذ آيار  ،2003ومرة واحدة يف عام 2005
كله.
ومن الـصعب حتـديــد الثقـافـة الـسيــاسيـة ،ومع هـذا فــالكـثيــر من
االمـور الـتي جتـري يف األرجنـتني ميكـن فهمهـا فـقط علــى خلفيـة
من املــواجهــة العـنيــدة والعـنيفـة بـني جمـاعــات منقــسمــة ال بفعل
الهويـات اإليديـولوجـية أو الـبرنـامجيـة بل بفعل مـطاردة ال تـرحم
من جهاز الدولة ومواردها املالية.
ويف ت ــركـي ــزه ــا ال ــذي لـيــس يف محـله عل ــى ال ـسـي ــاس ــات واألح ــزاب
الراديكـاليـة وليـس على مـؤسسـات احلكومـة ،فان حكـاية االنـبعاث
الـيـ ـسـ ــاري -يف األرجـنـتـني ،كـمـ ــا يف أي مـكـ ــان آخـ ــر مـن امـ ــريـكـ ــا
الالتينيـة -تخفق كلياً يف إدراك مـثل هذه الوقـائع .وهكذا فعـندما
يـصخب القادة الشعبيون ضد "السـوق" وميتدحون "الدولة" فانهم
ال يحـاولون يف احلقـيقة فهـم ما يـنبغي ان يكـون عليه دور الـدولة،
وامن ــا هـم ،ب ــاالح ــرى ،يح ــددون "ع ــدو ال ــشعـب" (رج ــال االعـم ــال،
األجـانـب واحملليـني -لكن األجـانب بـوجه خـاص شيــاطني صنـدوق
النقـد الـدولـي والبـنك العــاملي ،ويف بـعض احلــاالت االوليغـاركـيني
الذين ال وجود لهم).
واالستنتـاج املنطقي لـتخيالتهم هـو "دولة" يف أيـدي "الشعب" (أي
احلـزب احلاكم وزبـائنه وأصحـابه) ،تصـرف األموال العـامة عنـدما
تكون متـيسرة ،من دون الـشعور باحلـاجة الى تقـدمي بيان عن مثل
ه ــذا الـص ــرف .وبع ــد كل ه ــذا ،ف ــان امل ــدي ــريـن اجل ــدد لل ــدول ــة هـم
"الـشعب" وهـم ميثلـون "اخليـر" امــا اولئك الـذين يـستـفسـرون عن
صـ ـ ــرفه ــم ،فهــم االعـ ـ ــداء "الل ـي ـب ـ ــرال ـي ـ ــون اجل ـ ــدد" وات ـبـ ـ ــاعهــم يف
الصحافة!
وهـذا النـوع من الـسيـاسـة مـألـوف جـداً يف امـريكــا الالتيـنيـة -ولـو
مب ـظ ــاه ــر أخ ــرى .وق ــد أدى ال ــى ف ــوض ــى اقـت ـص ــادي ــة ،وك ــراهـي ــة
اجـتمــاعيـة ،وفقـر ،وفـسـاد طـاغٍ ،وانعــدام للقـانـون وارتفـاع حـاد يف
األسعار .
عن :انترناشنال هيرالدتربيون

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

جيل كارول تستعيد ذكرى اختطافها يف بغداد
آمال خائبة
ومتضي جيل كارول يف حكايتها:
يف نهـاية كانـون الثانـي ،كانت انتقـالتنا
الثـانية متعبة أحـسست بحرارة شديدة
جـراء الـسفـر ،تقيـأت كل مـا يف معـدتي
لم يكـونوا علـى علم بأني اتعـرض لهذا
علـ ــى الـ ــدوام عـنـ ــد ال ــسفـ ــر بـ ــواس ـطـ ــة
السيارة.
سـألني ابـو رشا" :هـل انت مريـضة؟ هل
انت بحاجة إلى طبيب؟ بامكاننا جلب
طبيـب لك" .مستمراً يف قيادة السيارة.
م ــرة ث ــانـي ــة وث ــالـث ــة رأيـت ان امي ــانهـم
سيـسـمح لهـم مبنع احلـريــة عنـي ،مثل
اآلن ،وهـ ــو اي ـضـ ــا يـ ـســمح او يـ ــدفـعهـم
للــتعـبـيـ ــر عـن اهـتـم ـ ــامهـم اخلـ ــالــص
بصحتي وحالتي كرهينة.
عنــدمــا وصـلنــا قــادونـي بحــالتـي تلك،
إلـى منـزل جـديـد –املكـان السـادس يف
ثالث ــة اس ــابـيع ،احـتج ــز فـيه .لــم تكـن
امـ ــور مهـم ــة ت ــدفـعهـم إل ــى االنـتق ــال:
مجـرد حـركـة هلـيكــوبتـر يف الـسمـاء او
نـبـ ــاح كالب سـ ــائـبـ ــة يف اللــيل او مـ ــرور
دورية امريكية يف املنطقة ويف هذه املرة
ظـنـنـت ان املـنـ ــزل كـ ــان جـنـ ــوب بغـ ــداد،
العـسكريـون االمريكـيون يقـولون الـيوم
انه كان بالقرب من ابي غريب.
وما ان دخلـنا املنـزل حتى اخـذوني إلى
احلـ ـم ـ ـ ـ ــام ،ون ـ ـ ـ ــزع ــت عـ ـن ــي مـالبـ ـ ـ ـس ــي
املتسخة.
كـ ــان املـنـ ــزل حـ ــديـث ـ ـاً ج ـ ــدا بحـيـث ان
اجملـاهـدين كـانـوا ال يـزالـون يـبنـون من
حولي ،ال عـائلة تعيش فـيه .هذا املنزل
كــان شيــد من قـبل (ابــو نــور) ،مـن اجل
اسـتعمـال اجملـاهــدين فحـسـب ،ولعقـد
االجـتـم ــاع ــات ،ولـصــنع القـن ــابل ،ومـن
اجـلــي ( ،سـج ـن ـ ـ ــا) :يف ذه ـنــي اطـلـقــت
عليه اسم "منزل النادي".
لم يـكن للنساء وجـود يف هذا املكان وال
اطفال لالتـصال بينـي وبني اخلاطفني
–او مل ـش ــاه ــدة م ـصـي ــري احملـت ــوم .يف
حـني كـنـت احــس بـن ــوع مـن االم ــان مع
وجـ ــود اسـ ــر اجملـ ــاهـ ــديـن .رمبـ ــا كـ ــانـت
افكاري وهماً ويف كل االحـوال ،قد تبدد
ذلك اآلن.
ومع اسـتـم ــرار فـت ــرة احـتج ــازي ،ب ــدأت
اح ـ ــس ب ـتـ ـ ــزايـ ـ ــد الـ ــضغ ــط ال ــنفـ ـ ـســي
والبدني.
النشـاط البدني كان معدوماً وتعليقات
اخلاطفني الـذين لم يعرفوا إال القليل
عــن االم ـ ــريـك ـيــني ،وذلـك ب ـ ــده ـ ـشــتهــم
ال ـشــديــدة وصــدمـتهـم مـن عــدم كــونـي
شقــراء –جعلـتنـي يف بعــض االحيــان
احـس اني حيوان يف حـديقة يتفـرجون
عليه.
اصبحـت حالتي الصحية صعبة ،وكنت
آنــذاك اسـتلقـي ليـال ،وتنـتفخ عـينــاي،
اغمـضـهمــا واشعـر حـينــذاك ان جفـنيّ
ل ـي ـ ـس ـ ــا ك ـب ـي ـ ــريــن بقـ ـ ــدر حجــم ك ـ ــرتــي
العينني.
واحيــان ــا كنـت افكــر بــانــاس يف ال ــوطن
ويـراودنـي ازاء ذلك احـسـاس بـالـراحـة،
جــداي مـن الكــاثــولـيك وي ــذهبــان إلــى
الكنيسة يـومياً ،اتذكـر كم هو الوقت يف
اميــركــا واقــول" ،اراهن انـهمــا يـصـليــان
مـن اجلي اآلن متـامــا .اراهن ان الــوقت
لـ ــو كـ ــان مـبـكـ ــراً اآلن .كـنـت س ـ ــاتخــيل
والـ ــدتـي ووال ـ ــدي ،وشقــيقـتـي الـتـ ــوأم،
كـاتـي ،ستـسـتيقـظ من نــومهـا وان كـان
الــوقـت متــأخــرا بعـض الــشيء ســأفكــر
"انهــم اآلن يف جلـ ـســتهـم ال ـصـبـ ــاحـيـ ــة
بجــوار املــونـتـيــر رمبــا انهـم يـتحــدثــون
عـني كـانـت تلك طـريقـتي الــوحيـدة يف
الهرب.
املنزل –النادي
يف املـ ــرة االولـ ــى يف املـنـ ــزل –الـنـ ــادي،
كنت سعـيدة للـجلوس وحـيدة يف غـرفة
نومي من دون ان يزعجني احد.
ب ــني دق ـ ـ ـ ــائـق ذع ـ ـ ـ ــري ،يف خـالل م ـ ـ ـ ــدة
احتـجازي ،كـانت هنـاك ساعـات طويـلة

جيل كارول مع اخلاطفني اثناء عرضها على شاشات التلفزيون
ج ــانـب ــا وق ــال :شـمــس ،مـت ـطـلعـ ـاً إل ــى
ال افعـل فيهـا شـيئـاً ،ويف هــذا املكــان لم
االشعــة القــادم ــة عبــر زج ــاج النــافــذة،
ارغــب يف االطـالع علـ ـ ــى مـ ـ ــا يف خـ ـ ــارج
جل ـ ـس ــت عل ـ ــى االرض ح ـيــث ي ـ ــسق ــط
الغ ــرف ــة ،النـنـي ح ــاولـت االبق ــاء عل ــى
شعـاع الشمس واغمـضت عيني وشعرت
االحسـاس لكـون املكـان جـديـداً ،وايضـاً
بالدفء.
علــى متعــة النـظـر إلــى اشيـاء جـديـدة
***
اطــول مــدة ممـكنــة  ،بعــد اخلــوف كــان
ويف هـذه املــرحلـة ،كـنت تـعلمـت الكـثيـر
الضجر معذبي وعدوي الدائم.
عن طــريق عمل اجملـاهـدين وبـالنـسبـة
وكنـت افكــر ،ســأمـضـي اليــوم بــالتـطلع
لـي ،يف االقل ،بــدأت وســائلـهم غــايــة يف
إلى املـدفأة الـكهربـائيـة ،وغداً سـاجلس
الذكاء.
يف ركـن آخ ــر مــن الغ ــرف ــة وان امل ــشه ــد
ومـث ـ ــاال عل ـ ــى ذلـك :رج ـ ــال ذوو حل ـ ــى،
يكون مختلفاً.
سيـارات حتمل شخصـاً واحدا او اثنني،
يـب ــدو االم ــر غـيـ ــر معق ــول الـي ــوم ،ك ــان
ك ــانت جتــذب اهـتمــام رجــال الــدوريــات
آنذاك يبـدو طبيعيـاً واملرء ان نظـر إلى
ونقــاط التفـتيـش لـذلك الـسـبب كـانـوا
كـل شيء نـظــرة تــشمـل جمـيع مــا فـيه،
يحـلق ـ ــون ذقـ ـ ــونهــم ،وي ــتج ـ ــولـ ـ ــون مع
فـان املشهـد سيبـدو اعتـياديـاً ومضـجراً
ع ــوائـلهــم :اطف ــاال ون ـس ــاء ،كـمـ ــا انهـم
بشكل سريع.
كـانـوا يف سيـاراتهـم يسـتعملـون انـاشيـد
وهنـاك غنـيت لنفـسي اغـاني اخمليـمات
ومــوسـيقــى الـشـيعــة ،وهـم كمـتم ــردين
واغ ـن ـي ـ ـ ــات ك ـ ـ ــانــت امــي تـغ ـن ـيـه ـ ـ ــا لــي
كانوا يحاولون ان ال يبدوا كمتمردين.
باستمرار ،وكنت اتخيل كيف ان املارينز
***
سيقـومون بـانقـاذي .وكثيـراً ما تـذكرت
عدنان الدليمي واطالق سراحي
اصـدقـائي القـدامــى واالختيــارات التي
مــن الف ــوائ ــد الـتـي س ــاعـ ــدتهـم وج ــود
قمت بهـا .لقد نـاقشت بعـمق قراري يف
احلقـول بجـوار منـازلـهم وكمـا اخبـرني
اجمليء إلى العـراق ،وخصصت عـاما يف
اب ـ ــو ن ـ ــور ،ق ـ ــائ ـ ــدهـم  ،اكـث ـ ــر مـن م ـ ــرة:
االردن لـ ــدراسـ ــة العـ ــربـيـ ــة ،وعــملـت يف
"بـ ــامـكـ ــانـي اخلـ ــروج وزرع قـنــبلـتـي ،ثـم
صحـيفــة يــومـيــة ب ــاللغــة االنـكلـيــزيــة،
العــودة إلــى املـنــزل وتـن ــاول الغ ــداء مع
متعلمة ببطء ،من اجل ماذا؟ من اجل
زوجـ ـت ــي مـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــذي يـفـعـلـه اجلـ ـنـ ـ ـ ــود
ق ـضـ ــاء ايـ ــامـي االخـيـ ــرة حتـت رحـمـ ــة
االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــون" انهــم يـ ـ ــذه ـبـ ـ ــون إلـ ـ ــى
اجمل ــاه ــديـن؟ ل ــو انـي تـخل ـصـت ي ــومـ ـاً
قـواعـدهم واليجـدون طعـامـا جيـداً وال
هكــذا قــررت ،فــانـي لن اغــادر الــواليــات
يرون عوائلهم.
املتحدة االمريكية ثانية.
ابـو نـور (العـينـان بلــون احلبـر االسـود)
ويف الليل ،كنت افكر بكاتي ،وهي ترسل
اليروني كل يوم تقريباً من الواضح ان،
رسـائلهـا الـذهنيـة ،انـا بخيـر ،ال تقلقي
هـل حتـ ـ ـ ـس ــني ب ــي؟ ويف ذهـ ـن ــي اكـ ـت ــب
املنزل –النادي ،زيارته سهلة اكثر من
رسـ ــائل ل ــوال ــدي يف ن ــورك ك ــارواليـن ــا،
املـن ــازل ال ـس ــابق ــة االخ ــرى ،ويف اح ــدى
احـ ـكـ ـ ــي لــه عـ ـ ــن اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ــي ،ات ـخ ـ ـ ـي ـلــه
تلك الـزيارات تـطرق إلـى ذكر مـاركريت
يحتـضنـني ويعـانـقني يف مـدخل الـدار،
حسن ،وعند ذلك تـوسلت إلى احلراس
سـارداً علي مـا حـدث وان كل شيء علـى
بج ـنـ ـ ــون ان اق ــتل ب ـب ـنـ ـ ــدق ـيـ ـ ــة ول ـيـ ــس
مـا يـرام ،وقضـيت وقتـاً طـويال يف تـأمل
بالسكني.
اصابع قدمي.
بع ــد بــضع ــة اي ــام يف املـن ــزل -الـن ــادي،
س ـ ـ ــألـ ـن ــي احل ـ ـ ــراس ان كـ ـن ــت ارغ ــب يف
م ـ ـ ــراق ـب ــتهــم يف اع ـ ـ ــداد الـ ــطع ـ ـ ــام ،ثــم
سـ ـمـحـ ـ ـ ــوا ل ــي مب ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدة قـلـ ـيـلـ ـ ـ ــة
لل ـتـلفـ ـ ــزيـ ـ ــون ،وس ــمحـ ـ ــوا ل ــي يف تلـك
الفـتـ ــرة ،بـ ــاملـ ـشــي علـ ــى طـ ــول املـنـ ــزل،
حوالـي ( )15قدمـاً ،وايضـا املسـاعدة يف
غـسل الصحـون واعـداد الـوجبــات ،كنت
اكثر من سعيدة بتلك االنشطة بعد ان
امضيت ساعات طويلة يف الالشيء.
اشع ـ ــة ال ـ ـش ـمـ ــس اص ــبح ــت الف ـ ــائ ـ ــدة
الـوحيـدة التي اراحـتني ،وكـانت تتـسلل
إلـى غـرفــة املعيـشـة حـيث كـان حــراسي
يـن ــام ــون وحـيـث كـن ــا جـمـيعـ ـاً نـتـن ــاول
الطعام.
كنت يف اشـد الشــوق للشـمس بعـد ايـام
مــؤملــة يف غــرف معـتم ــة يف منــزل( ،ابــو
غـ ــريـب) ،مـع ام علـي ،الـتـي فـ ــارقـتـنـي
اآلن.
احد احلـراس يف هذا املـنزل ،الـذي كان
هـ ـ ــو شخـ ـص ـيـ ـ ـاً ق ـ ــد امـ ـض ـ ــى زم ـنـ ـ ـاً يف
الـسـجن ،بــدأ مـتفـهمــا مـشــاعــري ،ويف
احـد االيام وقبل االفـطار ،ازاح السـتائر

ويف ذلـك املنـزل ايـضـا بــدا متـشـوقـاً ان
اجــري معه (مقــابلـة) كـان بـدأ يـرى يفّ
رسوالً انقل مـا يقوله فكـرة كنت احاول
دفـعهـ ــا إلـ ــى اذه ـ ــانهـم ،امـال يف ايجـ ــاد
سبب الطالق سراحي.
كــانت يـداي تـرتعـشـان وانـا اجــري تلك
(املقابالت) ومن االمور االخرى ان (ابو
ن ــور) اخب ــرني ان الـبعــض من الــشبــاب
يـن ـضـم ـ ــون إل ـ ــى اجمل ـ ــاه ـ ــديـن بـ ـسـبـب
املعاملـة السيـئة يف سجـن (ابو غـريب)،
او أثـر الهجمـات اجلويـة علـى منـازلهم
يف الـل ـيـل .والـك ـث ـي ـ ـ ــر م ـنـهــم سـجـل ـ ـ ــوا
اسمـاءهم متطـوعني للقتـال يف معارك
اعتقـدوا انهـا سـتحقـق نصـراً كـبيـرا يف
ن ـيـ ـ ـس ـ ـ ــان  2004مــن اجـل الـفـل ـ ـ ــوج ـ ـ ــة،
واضـ ـ ــاف ابـ ـ ــو نـ ـ ــور ان ال ــبع ــض م ــنهــم
ل ـ ــديهـم اه ـ ــداف غـي ـ ــر نقـي ـ ــة ول ـ ــذلـك
خ ـس ــروا الفلــوجــة يف ت ـشــريـن الـثــانـي
2004.
واكــد لي ابـو نـور" ،اجملـاهــد اجليـد هـو
ال ـ ــذي ي ـ ــدخل احل ـ ــرب ،ل ـي ـ ــذهــب إل ـ ــى
اجلنة بعد موته".
وقــال ايـضــا" :ان ال ـسـنــة امل ـشــاركـني يف
احلـكـ ــومـ ــة احلـ ــالـيـ ــة الـتـي تـ ــدعــمهـ ــا
الـواليــات املتحــدة  ،هم خـونــة لالسالم
ويتوجب قتلهم".
كــان اخلــاطفــون يــضحكــون مـثال لــدى
ظهــور عــدنــان الــدلـيـمـي علــى شــاشــة
التلفـزيون –اما يف حـالة تـوجيه نداء
الطالق سراحي او كجزء من مجموعة
مــن ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـيــني ال ـ ــذيــن ي ـ ـشــكل ـ ــون
احلـك ـ ــوم ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة .وك ـنــت ذه ـبــت
الجراء مقـابلة مع الـدليمي عنـدما مت
خطفي من امام مقره يف بغداد.
ويف مـ ــؤمتـ ــر صـحفــي له يف  20كـ ــانـ ــون
الثــاني ،قــال الــدليـمي" :بــاختـطــافهــا،
توجهـون اهانـة لي انـكم تهينـون العمل
الـذي اقـوم به مـن اجل العــراق اطلقـوا
سراحها"
وكــان حــراسـي يقــولــون" :انـظــري جـيل
هـا ها ها هـذا هو صديقـك الدليمي...
اوه  ...رجاء  ..اطلقـوا جيل ! ها هـا ها
" وهكذا كانوا يسخرون منه.
بـعـ ـ ـ ــد دقـ ـ ـ ــائـق م ــن اطـالق سـ ـ ـ ــراح ــي ،
ســاورتـنـي الــشكــوك يف الــدلـيـمـي ،كــان
اخلاطفـون يف انتظـارنا ،عـند مغـادرتنا
مكـتبه .البـد من انهـم علمـوا مبـوعـدي
معه.
يف احــدى تـلك احملــادثــات يف املـنــزل –
ال ـنـ ـ ــادي ،قـ ـ ــال ابـ ـ ــو ن ـ ـ ــور ان لق ـ ـ ــاء مع
الـ ـ ــدل ـي ـمــي مت يف ذلـك االس ـبـ ـ ــوع .وان
ال ـ ــدل ـي ـمــي ق ـ ــد تـ ـ ــوسل إل ـ ــى ص ـ ــاحــب
العـيـنـني بل ــون احلـب ــر مــن اجل اطالق
ســراحي .وفـيمـا بعــد اعلمـني احلـراس
ان ال ـ ــدل ـي ـمــي ق ـ ــد ع ـ ــاد ث ـ ــان ـي ـ ــة وق ـ ــال
الـ ــدلـيـمـي" :رجـ ــاء ،اطـلقـ ــوا سـ ــراحهـ ــا
اجلنـود االمــريكيـون يهـددون بــاعتقـال
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اب ـن ـ ـ ــائــي ،اخ ـب ـ ـ ــرونــي ايــن هــي ج ــيل..
اطلقوا سراحها.".
***
اطالق سراح خمس نساء عراقيات
خطوة اولى
كـان اخلاطفون يـشعرون بالغـضب كلما
اطـلق علـيهـم صفــة "ارهــابـي ــون" ولكـن
مقــتل ع ـ ـش ـ ــرات مــن االب ـ ــري ـ ــاء ب ـ ــاث ـ ــر
انـ ـش ـطــتهـم مـثـل مقــتل مـتـ ــرجـمـي –
االن ،لم يلطخ نقاء جهادهم.
وقـال ابـو نــور" :احيـانــا ،عنـدمـا نحـاول
قتل جنـدي امـريكي او عـراقـي نقتل يف
بعـض امل ــرات ن ـس ــاء او اطف ــاالً يف تـلك
العـملـيـ ــة  ،ونحـن ال ن ــري ــد ذلـك ولكـن
هذه هي احلرب".
وكـان ابـو نـور ايضـا يقــول لي ان النـاس
يـطــالـبــون ب ــاطالق ســراحـي ولكـنه لـم
يقل ان كان ذلك امراً سيئاً او حسناً.
ومرة سألني ابو نور ان كنت اعرف قائد
حـركـة حمـاس الفلـسـطيـنيــة واعتقـدت
ان ذلـك ال ـ ـس ـ ــؤال ج ـ ــزء مــن ام ــتح ـ ــان
شخـصـيتـي ولكـن علـمت فـيمــا بعــد ان
حـمـ ــاس اصـ ــدرت بـيـ ــانـ ــا ت ـطـ ــالـب فــيه
ب ــاطالق س ــراحـي وت ــديـن اخـتـط ــايف او
اختطاف املدنيني.
وعـن ــدم ــا ظه ــر وال ــداي للـم ــرة االول ــى
علــى شــاشــة الـتلفــزيــون الطالق نــداء
مــن اجـلــي ،ق ـ ـ ــال اب ـ ـ ــو رش ـ ـ ــا" ،وال ـ ـ ــدك
ووالـدتك يقوالن "هلو" لك .ثم اضاف:
"رجل طـيب ،والــدك رجل طـيب جــداً".
ويعنـي ذلك ان مـا قـااله يف الـتلفـزيـون
ترك انطباعا حسنا لدى الناس.
يف يــوم من االيــام ،وصل ابــو نــور ،وقــال
انه مت اطالق خـمــس ن ـس ــاء سجـيـن ــات
مـن سجن (ابـو غــريب) وان ذلك يـعتبـر
خبراً مهماً ،وجيداً.
وق ـ ــال" :ه ـ ــذه خـ ـط ـ ــوة اولـ ـ ــى وعل ـي ـن ـ ــا
االنتقال إلى اخلطوة الثانية".
وطلــب م ـنــي ت ـ ــسج ــيل نـ ـ ــداء آخـ ـ ــر يف
شـريط فيديـو واطلب فيه اطالق سراح
جميع السجينات العراقيات.
اصـبت بــاالنـهيــار ،شــريــط فيــديــو آخــر
يعني انتـظار اسـابيع من اجل بـثه على
الهـواء ،واالنـتظـار بعـدئـذ للـرد ،الـرجل
ذو العيـنني السـوداوين ،الشخـص الذي
اعتقـد انه لـم يكن يـنظـر اليّ كـانـسـان،
عل ـ ــى ال ـ ــرغــم مــن انه ك ـ ــان يـجلــب لــي
الـ ـشــيكـ ــوالته مــن بغ ــداد –اعــتق ــد ان
لـديـه شيئـاً مهمـاً جـدا .الـشيء االخيـر
الذي سيفعلونه هو اطالق سراحي.
ولـم اعلم اال فيـما بعـد ان اطالق سراح
النـســوة اخلمـس قــد ســاعــد يف تعـقيــد
منحهم مبررات لقتلي.
عن كريستيان سانيس مونيتر
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