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

)

طبق االصل

الديمقراطية والسذاجة
السياسية
بقلم :كينيث مينوغيو
ترجمة :عادل العامل

ان املشكلة الرئيسة مع
الدميقراطية هي حماقة مواطنينا
نحن ،وقد يبدو هذا أشبه مبالحظة
حزبيه على نحو متعجرف ،لكنه ليس
كذلك ،فأينما كنا من الطيف السياسي ،فاننا
نتفق على ذلك جميعاً ،وسيصف كل واحدٍ منا
هذه احلماقة على نحوٍ مختلف ،من دون شك،
لكن ال أحد منا ينكر انها موجودة ،وذلك ما يثير
هنا إمكانية مهمة ،فهل سيمكن االتفاق،
بالنسبة لليمني واليسار ،على
التصنيف العام للحماقة يف
السياسة
إنني ،وانا أتكلم سياسياً هنا ،على مبعدة مما يدعى على نحوٍ
مـضـلل يف الغــالـب بـ"الـيـمـني" و (أعـنـي االحــرار واحملــافـظـني)،
غيـر ان وجهة نظري العـامة سيردد صـداها بالتـأكيد افراد من
اجلنـاح اليـساري ،الـذين يـندهـشون بـشكل ثـابت من الـطريـقة
الغـبيــة الـتي يـصــوت بهــا االمــريـكي ــون لبــوش أو الـتي سـلكهــا
البـريطانيـون مع نفاقات تـوني بلير بـشأن حرب الـعراق ،ومتى
مـا اشتـدت التـوتـرات فـيمـا يـتعلق بهجـرة العـالـم الثـالث ،فـان
الكـثيــر مـن النــاس يـعبــرون عـن الفــزع مـن فكــرة ان "متـطــريف
اجلـن ــاح الـيـمـيـنــي" ميكـن ان يـصـيـبهـم الهـي ــاج .وان مح ــاول ــة
ضـبــط "خ ـطـ ــاب الـكـ ــراهـيـ ــة" تفـتـ ــرض ان الـنـ ــاس الـ ــرهـيـبـني
والبـسطـاء "خـارجـاً هنـاك" وسـط اجلمـاهيـر ميـتلكـون الـقليل
ج ــداً مـن العـقالنـيـ ــة بحـيـث ان الـكلـم ــات احمل ــرضـ ــة ميكـن ان
تغريهم بارتكاب أفعال حقيرة.
وهذه اخملاوف معقولة ،ومع هذا فـاننا كدميقراطيني ملزمون،
بـفعل االسـتـمــراريــة أو الـثـبــات ،بــاحـتــرام آراء اآلخــريـن النـنــا
نعارض سلـب حقهم يف التصـويت ،واستنتج مـن هذا حقهم يف
التصـويت ،واستنتج من هـذا ان دراسة السـذاجة السـياسية ،أو
احلمـاقـة  ، footishnessأو رمبــا الغبــاء بكـل معنـى الـكلمـة،
هــي مقـ ــولـ ــة جت ـ ــاهلـنـ ــاهـ ــا ط ـ ــويالً ان ــطالق ـ ـاً مـن الــتقـ ــوى أو
الـتهذيب .ولـو أولينـاه شيئـاً من التـفكير ،فـاننا ميـكن ان نكون
جميعاً قادرين على االتفاق على عدد من املبادئ االساسية.
ان دراسة كهـذه سيتوجب ان تـبدأ من حقيقـة ان بعض طبقات
النـاس أكثـر سـذاجـة من غيـره علـى نحـو خطيـر ،وكـان هـذا مـا
ت ـضـمــنه املـبـ ــدأ الـ ــذي قـي ـ ــدت به االجـيـ ــال االســبق االمـتـيـ ــاز
الصحــاب امللـكيـة ،فـإذا كـان لــديك عقـار تـديـره فــانك متـتلك
شـيـئ ـ ـاً مـن اخلـبـ ــرة ورمبـ ــا املهـ ــارة اي ـض ـ ـاً يف الــتفـكـيـ ــر بـ ـشـ ــأن
مسؤوليات السياسة العامة.
وبــالـتنــاظــر فقــد كــان محـســوس ـاً ان "ســواد النــاس "mobأو
(بـتعـبـيــر اجـتـمــاعـي الحق) "اجلـمهــور " crowdكــان ي ـشـكل
مـجمـوعـة مـن النـاس املـتهـوريـن وغيـر املـتعلـقني الــذين يـجب
ابقـاؤهـم بكل الـتكــاليـف بعيـداً عـن عتالت الـسلـطـة .وان كـون
هـ ــذا الـ ــرأي لـي ــس بـ ــاالحـمـق عل ـ ــى االطالق ميـكــن فهــمه مـن
حـقيقـة ان االكــراه املنـظم لـســوادات النـاس( ،أو غـوغـائهـا) قـد
سـهل التــدميــر التـوتـالـيتــاري للــدميقــراطيــة يف بلـدان كـثيـرة
خالل القرن العشرين.
ان نوعـاً خاصـاً من الالكفـاءة أو الال أهلـية الـسيـاسيـة سيمـيز
بـالتـالي فـيمـا يبــدو مجمـوعـات معـينـة مـن النـاس ،ويف وقـتنـا
هــذا يـنـبغـي ان يـتــوجـب علـيـنــا الـبــدء بــاالشــارة الــى املـمـثلـني
والفـنـ ــانـني ،يف الـ ـسـيـنـمـ ــا ،واملـ ـسـ ــرح ،والـتـلفـ ــزيـ ــون ،والفـنـ ــون
التـشـكيـليــة ،فهــؤالء علــى نح ـوٍ واضـح ليـســوا بــالنــاس الــذين
يستـشيرهـم املرء يف نشـدانه مناذج الـذكاء أو الفهم الـسياسي،
ان عـدد نـشـاطــات التــسليـة الـتي مت حـشـد املــراتب املـكتلــة من
العــاملني بـالفـن القنــاعنـا بـان احلـرب جحـيم لهــو مثـال بـارز
لالخالقـية املـنصقـلة لـدى اولئك الـذين يـشتغـلون يف اخلـيال.
فـاملـمثلــون والفنـانــون يعيـشـون وسـط االعمـال اخليـاليـة fic-
tions.
وميكـن للـمـ ــرء ان يقـ ــول تق ــريـبـ ـاً ان حـيـ ــواتهـم هـي "ت ـظ ــاه ــر
" make believeواالكثــر من هــذا ،ان مـهنـتهـم تتـطـلب ان
يكــون علـيهـم االسـتجــابــة لالعـمــال القـصـصـيــة أو اخلـيــالـيــة
بـ ــانـفعـ ــاالت ع ـ ــاطفـيـ ــة وقـ ــويـ ــة ،وكـ ــان االم ـ ــر الالفـت بـ ـشـ ــأن
االيـديـولــوجيـات الـشمــوليـة يف القـرن العـشــرين انهـا تعــاملت
بـطرق ميلودراميـة -نضاالت يائـسة ما بني اخليـر والشر .وكان
ذلــك يف الغـ ـ ــالــب احلـ ـ ــدود االخالق ـيـ ـ ــة ال ـنـ ـظ ــيفـ ـ ــة لالل ـتـ ـ ــزام
االيـديـولـوجي الـذي اجتـذبت هكـذا املمثلـني والكتـاب ،وخالفـاً
لـذلك ،فـان مهـارة العمل الـسيـاسي تـكمن يف ابقـاء امليلـودراما
يف وضع حـرجٍ الطــول وقت ممـكن ،فـالـدولــة كمـا هـو معـروف "
وحش بارد".
ان هنـاك بــالطـبع ،استـثنـاءات لهـذه القـاعــدة ،كمــا هي احلـال
بالـنسبـة لتـعميم كـهذا ،فقـد كان رونـالد ريغـان رئيـساً مقـتدراً
جــداً للــواليــات املـتح ــدة ،ويبــدو ارنــولــد ش ــوارزينـيغــر ح ــاكم ـاً
مـتمـكن ـاً علــى نح ــو معقــول لــواليــة كــالـيف ــورنيــا ،لـكن ه ــذين
الـرجلني حتـركـا بـبطء الـى داخل الـسيـاسـة بعـد فتـرة التـمهن
األسـبـق للعـمل ال ـسـي ــاسـي ،واالكـث ــر مـن ه ــذا ،ان االثـنـني مـن
"اجلناح اليمـيني" وهذا النوع من "اجلناح اليميني" قائم على
الواقع بطريقة ال تتوفر لوجهات نظر اجلناح اليساري.
والسـبب يف ذلك من نواحٍ كثيرة ان "اجلنـاح اليميني" قد اهتم
بــاحملــافـظــة علــى نـظــام االمــور ال ــذي عمـل حتــى االن بـنجــاح
معق ــول يف األج ــزاء الغ ــربـي ــة عل ــى م ــدى املـئ ــة سـن ــة القلـيل ــة
املــاضـيــة ،بـيـنـم ــا ان تكــون "جـنــاح ـاً ي ـســاريـ ـاً" يعـنـي املـبــاشــرة
مبغامـرة نحو شئ مـن النسخ غيـر اجملربـة بعد من االصالح أو
االرتفاع الى مرتبة الكمال ،وعليه فان املرء ميكن ان يفكر بان
الـفنانـني يعانـون من نقص مهـني -وهو مـا يدعـوه الفرنـسيون
بتشوه مهني -يف فهمهم الواقع السياسي.
عنthe new Criterion :

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

(اخوة اجملاهدين)

جيل كارول تستعيد ذكرى اختطافها يف بغداد

احللقة الثامنة

ترجمة :املدى

الصحفية جيل كارول التي اطلق سراحها
مــــــن قــــــبــل خــــــــــــــــاطــفــــــيــهــــــــــــــــا

ومتضي جيل كارول يف
سردها لالحداث

كان ،ابـو كرار ،شـاباً مـستديـراً ،ويبدو انه
انـضـم ح ــديـثـ ـاً للـمج ــاه ــديـن ،ولــم يكـن
يـحف ــظ الـك ـث ـي ـ ــر م ــن القـ ـ ــرآن وبعـكـ ــس
اقـرانه .وكـان احيـانـاً يتفـرج علـى قنـوات
االغــانـي يف الـتلفــزيــون عـنـمــدم ــا يكــون
متـأكـداً من عـدم وجـود احـد حـوله .ومن
اجـل إظه ـ ــار قـ ـ ــوته ،ي ـ ــرك ــض يف املـك ـ ــان،
ويــركل قــدمـه اليـمنــى يف الهــواء ويــدفع
ذراعيه امـامـاً ،يف حـركـة خـرقـاء لـ كــونغ
فو.
ابو حسن كان اكبر سناً ،رياضياً ،منتمياً
إلـى اجلهــاد بكل مـشـاعـره ،وكـان مقـاتالً
اي ـضـ ـاً ،وه ــو مـثل ابـي كـ ــرار ،يحـب افالم
كـ ـ ــارت ـ ـ ــون( ،القـ ــط والف ـ ـ ــأر) ،نعــم كـ ـ ــانـ ـ ــا
يشاهدان( ،توم وجيري).
وعنـدمـا كـان يـضجـر ،وغــالبـاً مـا يحـدث
ذلك ،ف ــانه يـب ــدأ بـتالوة اآلذان ،م ــسجالً
ص ــوته علــى (ه ــاتفه الـنق ــال) ،واقف ـاً يف
اعلــى درج ــة من الـسلـم ،مقلــداً امل ــؤذنني
يف مـنـ ــارات اجل ـ ــوامع ،ثـم يـ ـسـتــمع إلـ ــى
صوته املسجل ليرى مدى جودة ادائه.
هـ ــذان ال ـ ــرجالن كـ ــانـ ــا حـ ــارسـيّ االكـثـ ــر
مالزم ــة لـي ،وك ــان ــا يــنقالن ألبـي أحـم ــد
حتـركـاتي (وهـو احـد رجـال ابـو نـور) .امـا
ابــو احـم ــد فكــان بــاحـثـ ـاً اسالمـي ـاً ،وقــد
انهـ ــى قـ ــريـب ـ ـاً تـ ــرجـمـ ــة سـيـ ــرة ،هـنـ ــري
كـيسنجـر ،إلى العـربيـة ،وكان يقـرأ "كيف
تـكـ ـسـب االصـ ــدقـ ــاء وتـ ــؤثـ ــر يف الـنـ ــاس،
تأليف ديل كارينجي.
لم يرافقني هذان احلارسان يف كل منزل
اح ــتجـ ـ ــزت ف ــيه ،وكـ ـ ــان آخـ ـ ــرون يـ ـ ــأتـ ـ ــون
وي ـ ــذه ـب ـ ــون ح ـت ـ ــى يف حـ ـض ـ ــور االث ـنــني.
ولكنـي يف فتــرة احتجـازي امـضيـت فتـرة
اطـ ــول معهـم ــا ،واصـبح ــا ب ــالـن ـسـب ــة لـي
مثالني قريبني للمجاهدين العراقيني.
اب ـ ــو ك ـ ــرار وأب ـ ــو حـ ـســن ك ـ ــان ـ ــا شخ ـصــني
مخـتـلفـني متـ ــام ـ ـاً ،علـ ــى الـ ــرغـم مـن ان

اح ــدهمــا يــدعــو اآلخ ــر بـ (االخ) ،وهمــا
ل ــذلك كــانــا منــوذج ـاً للـتـنــاقـض الــذي
رأيـته يف مجموعـة اكبر من اجملـاهدين.
بعـضهم كــان ذكيـاً جــداً ،البـعض اآلخـر
ل ـيـ ــس ك ـث ـيـ ـ ــراً .بعـ ــضهــم ب ـ ــدا خـ ـط ـ ــراً،
والغـ ــالـبـيـ ــة مــنهـم ،كـ ــان ورعـ ـ ـاً وتقـي ـ ـاً
ومـخل ـصـ ـ ـاً ،الــبعــض ك ـ ــان مــتع ـ ــاطفـ ـ ـاً،
الـبعـض كــان مـتعلـمـ ـاً .ويف األقل ،بــدت
إمـراة واحـدة غيـر راضيـة عـن حظهـا يف
احلياة.
وبقـ ـ ــدر مـ ـ ــا عـ ـ ــرفــت ،كـ ـ ــانـ ـ ــوا ج ـم ــيع ـ ـ ـاً
عراقيني.
وبيـنمــا امتـدّت اســابيـعي يف االحـتجـاز
إلـى اشهر .اصـبح كل من ابي كـرار وابي
حسن يتسمـان بالتوتـر والضجر ،وذلك
بـسبب طـول فتـرة بقـائهـما يف احلـراسة
ودون أي نـشـاط آخــر .والنـتيجـة كــانت،
انهـمــا اصـبحــا اكـثــر نــزق ـاً وم ـشــاك ـســة
معي.
ويف الــوقـت نفـسه ،اصـبحـت اكثــر يــأس ـاً
وخ ــوفـ ـاً وغـضـبـ ـاً .أح ـس ـسـت انـي ب ــدأت
افقــد الــسيـطــرة علــى نفــسي .وقــد ادى
ذلك إل ــى ص ــراع بـيـنـي وبـيـنهـم ــا ح ــول
اتفه االشيـاء وكأننـا حيوانـات يف قفص
مغلق متاماً.
ادع ــى اب ــو ك ــرار انه مـن ضـمـن الف ــريق
الــذي اخـتـطفـنـي ،ولكـنه ان ك ــان حق ـاً،
فـ ــانـي لـم اره .لـكـنـي اتـ ــذكـ ــر انـي رأيــته
واقفـاً خارج غـرفة نـومي يف الليلـة التي
احــتج ــزت فــيهـ ــا .عل ــى أي ح ــال ،فـ ــانه
شـخـ ــص ال ميـكــن إه ـم ـ ـ ــالـه ،بـخ ـ ـص ـ ـ ــره
العــريـض ،داللــة علــى عــاداته يف االكل،
وايـ ـض ـ ـ ـاً بـ ـ ـس ـبــب الـ ـ ــوش ــم عل ـ ـ ــى ذراعه
اليسرى ،يحمل كتابه بالعربية.
لقـد اخبرني انه يف السادسة والعشرين
من عمـره ،وقـد تـزوج حـديثـاً جـداً .وقـد
حصل مـؤخراً عـلى اجـازة للـزواج بفـتاة
عمرها ( 13سنة).
لم يـكن يعـرف مــاذا يعـني الـ E-mail
لـم ي ــر جهــاز كــومـبـيــوتــر .كــان يـتعجـب
ك ـيـف تعــمل  -ف ـت ـ ــاح ـ ــة الـعلــب .ك ـ ــانــت
هنـاك اوقات بدت فـيها عالقتنـا حسنة.
ولكـنه ،علــى العمــوم ،تصـرف مـثل فتـى
صغيـر يـستـمتع بــامتالكـه سلطـة علـى
انـسـان آخـر  -وهـو أنـا .وقــد علمـت منه
ايـضـ ـاً ،انه يف اثـنــاء نــوبــة حــراسـته ،يف
الليلة االولى ظل ينظر إلى الغرفة من
ثقـب البــاب خــوف ـاً من ان أهــرب .وكـنت
اعلــم ان مح ـ ــاول ـ ــة ال ـ ــره ـ ــائــن يف ت ـ ــرك
انـطبـاع لـدى اخلــاطفني ،كــونهم انـاسـاً
ع ـ ـ ـ ــادي ــني ،ه ــي الـ ـ ـط ـ ـ ـ ــريـق ـ ـ ـ ــة االفـ ـ ـضـل
للحـصول علـى عطفهـم ولذلك حـاولت
التحدث معه وطلبـت منه مساعدتي يف
تعلـم اللغ ــة العــربـيــة .كـنـت اشـيــر إلــى
بـع ـ ــض احلـ ـ ـ ـ ــاجـ ـيـ ـ ـ ـ ــات واطـل ــب مـ ـنـه ــم
اسمـاءهـا بــالعــربيـة .كـنت اتعــامل معه
بود ،وكـان ذلك خطـأً كبيـراً .اذ ال ميكن
لفـت ــاة ان تـت ـص ــرف بـ ــذلك ال ــشكـل مع
الـرجال يف مجـتمع محافـظ كهذا .فهم
يف الغالب يفهمون االمر بشكل خاطئ.

ولـذلك تغيـر ابـو كـرار واصـبح يطـالـبني
ببعض االمـور ،ومنـها ان دبـوس حجـابي
سقـط وانفـتح حجـابـي ،وعنـدمـا اخـذت
يف رب ـ ـطـه ث ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ــال ،ال ،اف ـتـح ـيـه،
خفضت بصري وهمست" ،ال".
ك ــرر ق ــوله" ،افـتحـيه" وه ــو يـتــطلع إلـيّ
بعينني واسعتني وبجدية.
وبالنسـبة للغربيني الغرابة يف مثل هذا
االم ــر ولكـنه بــالـنـسـبــة لــسكــان الـشــرق
االوسـط فــانه يعـتب ــر غيــر الئق متــام ـاً.
وكـ ــان عل ـيّ اسكـ ــاته ،جـمـ ــدت يف مك ــانـي
دون حـراك منحنيـة الرأس واضعـة يدي
يف حج ـ ــري .وغ ـ ــادر ،اب ـ ــو ك ـ ــرار ،اخ ـي ـ ــراً
واغلق الـبــاب وقـفله ايـض ـاً .وك ــان يعــود
بــني كل سـ ــاعـ ــة واخـ ــرى ،دون ان أت ـطـلع
اليه.
ابـو حسـن ،الذي التقـيت به بعدئـذ ،كان
اكبـر سناً ،يف حوالي ( 32سـنة) ،متزوجاً
ولـديه اطفال .وبيـنما كـان ابو كـرار غير
ريــاضـي ،فــان ابــا ح ـسـن كــان ذا لـيــاقــة.
وقد اخبرني انه كان مدرس جمناستك.
ولبعض االسباب ترك لـدي انطباعاً انه
كــان ضـمن احلــرس اجلـمهــوري اخلــاص
بصدام حسني.
يف بــادئ االمــر وج ــدته االكـث ــر تع ــاطف ـاً
من بني االخوة عـمره جعله اكثـر نضجاً
واكثر مـسؤوليـة .وفيما بـعد تزايـد لديه
االحـ ـسـ ــاس بـ ــاالحــتجـ ــاز واخـ ــذ ي ـضــيق
بجمـوده .كان يـذرع املكان جـيئة وذهـاباً،
ا ويــتلـ ــو س ـ ــورة الفـ ــاحتـ ــة  -اولـ ــى سـ ــور
القرآن.
العالقـة بـني االثنـني لم تـكن مـتكــافئـة،
فـك ـ ــان اب ـ ــو ح ـ ـس ــن يف بع ــض االح ـي ـ ــان،
يعـامل ابـا كـرار وكـأنه حتـت التمـرين يف
اجلهاد ،فمثالً االكبر كان يعلم االصغر،
كيف يـنظف سـالحه ويغلقه ،هـذا االمـر
كـان حسـناً بـالنـسبـة لي ولـسالمتي ،الن
اب ــا ك ــرار ك ــان غ ــالـبـ ـاً م ــا ي ــوجـه سالحه
نحوي متظاهراً باطالق النار عليّ.
ابو حـسن كان مـعتاداً علـى اخلروج ليالً
لـ ــزرع املـتـفجـ ــرات ثـم يـ ــذهـب صـبـ ــاح ـ ـاً
لـتفـجيــرهــا ،ويف ي ــوم كن ــا يف  -املنــزل -
الـنـ ــادي ،عـنـ ــدمـ ــا قـ ــال ،ابـ ــو حـ ـســن ،انه
سيتأخـر قليالً عن الذهاب الداء مهمته
بسبب تواجد اجلنود االمريكيني.
وعند ذلـك تظاهر ،ابـو كرار ،انه سيمثل
دور اجملاهديـن ،امسك بكوفية ،سوداء -
بيـضــاء ،املفـضلــة لــديهـم والقــاهــا علــى
كتفـيه بطـريقــة مسـرحيـة ،ثـم اعلن انه
سيـذهـب لقتـال االمـريـكيـني مهمـا يـكن
االمر.
وكـمــا االسـتــاذ ي ــواجه تلـمـيــذه املـتـمــرد،
امسك ابو حسن بكتفي ابي كرار وانتزع
الك ــوفـي ــة مــنه مع اعـت ــراض ــات االخـي ــر
العالـية .الـرجل االصغـر لم يكن يـسمح
له بــاخـتيــار معــاركه .وعــرف ابــو حــسن
الكـوفيـة ،بأنـها عـالمة هـائلـة تشـير ألي
جنـدي امـريكي وتقـول" ،اطلق عليّ ،انـا
مجاهد".

افالم فيديو

بعـ ــد م ـضــي شهـ ــريــن علـ ــى احــتجـ ــازي،
بدأت معـنويـاتي تـتراجـع بحدة كـان من
مـشاكلي الكـبرى انني كـنت قد زرعت يف
نفـ ـســي االمل .مـ ــرات عـ ــدة كـ ــان قـ ــائـ ــد
املـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــردي ــن ،ابـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ــور ،ذو الـعـ ـيـ ـن ــني
ال ـســوداويـن ،اعلـمـنـي ان قـضـي ــة اطالق
س ــراحــي ،مج ــرد م ـس ــألـ ــة اتفـ ــاق عل ــى
الــتف ـ ــاصــيل .ب ـ ــالـت ـ ــأكـي ـ ــد ،ان م ـ ــزاجـي
يــتحـ ـسـن اثـ ــر ذلـك ،ثـم ال يـتــم اطالق
سراحي" ،ملشكلة ما" ،ثم يصبح مزاجي
أسوأ من ذي قبل.
وبعدئذ كان الفيديو ،لقد تعجبوا كيف
ان فــيلــم الفـيـ ــديـ ــو االول لـي ،مــن اجل
اطالق سـ ــراح نـ ـسـ ــوة سجـيـنـ ــات يف ابـ ــو
غريب ،قـد جاء مع اطالق سـراح خمس
من النسـوة ،ولذلك بدأوا يفـكرون فيما
سيحصلون عليه مقابل حريتي.
ظلــوا يطــالبـون بـافالم اخــرى ،وطلبـات
اخرى ،موجهة ملشاهدين مختلفني.
م ـ ـ ـ ــرة طـلـ ـب ــت م ــن مـلــك االردن اطـالق
سراح سـاجدة الـريشـاوي ،إمراة حـاولت
تفجيـر فندق اردني يف  9تشـرين الثاني
 - 2005حـيـث ف ــشل حـ ــزامه ــا املـتـفج ــر
وتع ــطل عــن العــمل ،ثــم القــي القـبــض
علـيهـا .يف مـرة اخـرى رجـوت املـسـاعـدة
مـن قــائــد االم ــارات العــربـيــة املـتحــدة.
وصورت آخر اهاجمه فيه.
اربعــة افالم  -فيـديـو من الـتي صـورتهـا
وصلـت إل ــى العــالـم اخلــارجـي ،يف حـني
انــي صـ ـ ــورت حـ ـ ــوال ــي ( )12فل ـم ـ ـ ـاً ،مــن
ضـمــنه ــا اع ــادة الـت ـص ــويـ ــر يف بعــضه ــا
النني لـم ابك كما هـو املطلـوب .وانا لم
احب عمليـات التصويـر تلك ،ليس النه
مـن ال ــصعــب علـ ــى املـ ــرء ان يـقف امـ ــام
الكامـيرا ويرجـو اآلخرين انقـاذ حياته.
بـل النه كـ ــان يعـنـي ان مـ ــدة احــتجـ ــازي
ستـطــول ،مـضــاف ـاً إلــى ذلـك خيــار آخــر
وهــو ان الـتهــدي ــدات بقـتلـي والـت ــواريخ
التي تعلن ،ستكون حقيقية.

يوم ممتع

ويف تـلــك االث ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء س ـ ـ ـ ـ ــاءت عـالق ـ ـتـ ــي
بـحـ ـ ـ ــارسـ ـيّ .ال ـ ـضـجـ ـ ـ ــر والـ ـيـ ـ ـ ــأس بـ ـ ـ ــدآ
يختفيان ليحل بدلهما مظاهر اخرى.
فبدالً من ان اكون ضيفة لديهما ،اخذا
يف تـبـ ــادل الـتـعلــيقـ ــات والـنـكـ ــات عـنـي،
بــالعــربيــة ،معـتقــدين عــدم فـهمـي لهــا،
كمـا قلصا ساعات مكوثي يف الشمس او
التمشي حتى يف املمر الداخلي.
لق ــد تغـي ــرت لغـتهـم معـي .فـمـثالً ،ذات
يــوم ،كنــا نـتنــاول الـشــاي ،وكـنت احــرك
قدمي بعكس عقرب الساعة .فنظر إليّ
ابـ ـ ـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ـ ـ ــرار وقـ ـ ـ ـ ـ ــال( ،ال ،مـع عـقـ ـ ـ ـ ـ ــرب
الساعة!).
لقـ ــد ضقـت ذرع ـ ـاً بــتلـك الـت ـصـ ــرفـ ــات.
وعـندمـا انتقلـنا إلـى منـزل ،ابي احـمد،
غـرب الفلوجـة ،اصررت علـى نيل املـزيد
مـن احل ــري ــة ،وذلك ب ــالـبق ــاء مع امل ــرأة
امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة يف امل ـن ـ ـ ــزل .ولــم يـ ـ ـس ـت ـ ـطـع

بـعـــــــــد حمـــــــــاولـــــــــة اهلـجـــــــــوم الـفـــــــــاشـلـــــــــة
تعـتقــد اجهـزة اخملـابــرات البـريـطــانيـة بــانهـا
ـوم ــا كـب ــي ـ ــرا .فهـي ــث ــرو ،املــطـ ــار
هج ـ ـ
احـب ـطــت ـ
الــرئيــس يف لنـدن ،عـادة مــا يعج بـاملـسـافــرين
امل ـسـت ــائـني واملـصــطفـني (بـط ــوابـي ــر) يف ه ــذا
الع ـ ـ ــام .ولـكــن اخل ــطـ ـ ـ ــوط ي ـ ـ ــوم
ـال ـ ـ ــوقــت م ــن ـ
اخلـميــس  10آب اصبـحت مـلتــويــة كــاالف ــاعي
كمـا ان النـاس فيهـا كــان ينتـابهم الـقلق اكثـر
ممــا يحـســون بـه من غـضـب عنــدم ــا انتـشــرت
االخبار حول قيـام الشرطة واالجـهزة االمنية
بـاحباط مـخطط لتفجيـر عدة طائـرات كانت
مـتجهــة الــى امــريكــا .فلــو ان االرهــابـيني قــد
جنحـوا  ،كما قـالت الشـرطة البـريطانـية ،فان
ذلك سيسفـر عن " قتل جماعي على نطاق ال
فق ـ ــد اع ــتقـل  24شخ ــص ـ ـ ـاً،
ـص ـ ــوره" .ـ
ميـكــن ت ـ ـ
جميعهـم على مـا يبدو مـواطنون بـريطـانيون
ومعـظـمهـم مـن اصــول بــاك ـسـتــانـيــة ،مـن قـبل
ال ـشــرطــة الـبــريـطــانـيه يف لـنــدن ،بــرمـنـكهــام
وهاي ويكومب ،وهي مدينة قريبة من هيثرو.
ظهـر بـان املـشتـبه بهم تـربـطهم عالقـات قـويـة
مع ب ــاك ـسـت ــان .وق ــالـت اجه ــزة االمــن يف ذلك
الـبلــد إنهــا قــد اعـتقـلت ايـضــا عــدة اشخــاص
عل ــى خلف ــي ــة الهج ــوم الف ــاشل
م ـشـتــبه بهـم ـ
وانها قـد ساعـدت اخملابـرات البـريطـانيـة على

اكتشاف اخملطط.
االم ــريكـي ــة ال ــى ان خـم ـس ــة
اش ــارت املـص ــادر ـ
اخــرين ال يـزالـون هــاربني .و علـى ايـة حـال،
يزعـم جون ريـد ،وزير الـداخليـة البـريطـاني،
ـط ــان ــي ــة قـ ـ ــد وضعـت
ـرط ــة ال ــب ــريـ ـ
ـب ــان ال ـ ــش ـ ـ
"الالعـبـني الــرئـي ـسـيـني" رهـن االعـتقــال .ويف
يــوم اجلـمعــة ،امــرت احلكــوم ــة البــريـط ــانيــة
ـس ــابـ ــات  19مـن
بـنـك انـكل ــت ــرا بــتجـم ــي ــد ح ـ ـ
املـشتـبه بهم .واصـدر البـنك االسمــاء وبعض
االشخ ــاص ـال ــذيـن تـتـ ــراوح
ـ
ـتف ــاصــيل عــن
الـ ـ
اعمـارهـم بني  17و  35.يبـدو ان اخملـطط قـد
متت صيـاغته على غـرار هجوم ارهـابي فاشل
آخـر يف مانيال عام  1995.كـانت تلك اخلطة،
الـتي شـملـت تفـجيــر  11طــائــرة جـمبــو فــوق
احمليـط الهــادي يف فتـرة يــومني ،قــد صمـمت
مـن قـبل جـم ــاع ــة ع ــرقـي ــة ب ــاك ـسـت ــانـي ــة ذات
ارتبــاطــات بــالك ــويت :رمــزي يــوسف وقــريـبه،
خ ــال ــد شـيـخ مح ــم ــد ،مه ــن ــدس هجـم ــات 11
أيلــول  2001.ولكن يـوجـد هنـالك فـرق كـبيـر
ـط ـ ــة مـ ـ ــان ــيال
بــني اخملـ ـطـ ـط ــني :فلــم تـكــن خ ـ ـ
ال ــرئيــسيــة مـصـممــة علــى أســاس اسـتخــدام
ـتح ـ ــاريــني كـ ــم ـ ــا ـه ـ ــو احلـ ـ ــال مع هـ ـ ــذه .يف
ان ـ ـ
احلقيقة ،كـان اإلرهابيون يـنوون زرع قنابلهم

خالل املــرحلـة االولــى من رحـلتـهم املـتكـونـة
مـن مرحلتني واالبـتعاد خالل فتـرة التوقف.
ـتق ــال الـتـي جـ ــرت ،لـم
وبع ــد عــمل ــي ــات االعـ ـ
ـ
يـسمح ملسـافري املطـارات البريـطانيـة بحمل
سوى الـنقد ،وجـوازات السفـر ووثائق الـسفر
االخرى يف رحالتـهم ،اما السوائل ،واي شيء
ميكـن ان يـخفـي شحـن ــة مـتـفجـ ــرة ،فق ــد مت
اسـتـبعــاده ــا .وجعلـت األمهــات تــرتــشف مـن
حلـيب الطفل قـبل السمـاح لهن بأخـذه على
ال ــراهــن ،علـ ــى
ـائ ــرة .ويف ـال ــوقـت ـ
ـط ـ ـ
مـنت الـ ـ
االقل ،ســوف لن يـسـمح لـلمـســافــرين بــأخــذ
حقائب اليـد معهم يف املطـارات البريطـانية.
لم تـقتـصــر الفــوض ــى هنــاك .فــالكـثي ــر من
رحالت الطائـرات البريطـانية قـد ألغيت الى
مـطــارات لـنــدن كـمــا مت الغــاء اكـثــر مـن 600
رحل ــة من هـيثــرو وحــده .ويــواجه مــا يقــارب
 100000مـســافــر تــاخيــرات يف الــوصــول .ويف
ـاف ــرون املـتـجهـ ــون الـ ــى
ـس ـ ـ
ـام ــري ــك ــا ،مــنع امل ـ ـ
بريطـانيا مـن اخذ املشـروبات ،زيـت الشعر او
احملــاليل االخــرى علــى منت الـطـائـرة .وهـذه
لـي ـسـت هـي احملــاولــة االولــى الـتـي تـتـضـمـن
طــائــرات م ـســافــريـن الـتـي كــانـت اخملــابــرات
البـريطـانيـة علـى بيـنة مـن امرهـا .ففـي عام

 2003عـزز تـونـي بليـر االجـراءات االمـنيـة يف
هـيـث ــرو مب ــزي ــد مـن  450جـن ــدي يف ع ــرب ــات
ش ـ ــرطــي اضـ ـ ــايف ،رغــم ان
ـفح ـ ــة و  1000ـ
مـ ـص ـ
العـديـد قــد انتقـدوا وجــود اجليـش علـى انه
مـيل ــودرامـي و غـي ــر ض ــروري .ويف اغ ـسـطــس
ـؤول ـ ــون ـب ـ ــانهــم اح ـب ــط ـ ــوا
ـس ـ ـ ـ
ادع ـ ــى ـامل ـ ـ
 2004ـ
مـحاولة ارهـابية اخـرى بعد ان مت االستيالء
عل ــى خـبـي ــر ح ــاسـب ــات م ـشـتـبه ب ــانـتـمـ ــائه
للق ــاع ــدة يف ب ــاك ـسـت ــان ووج ــد ب ــانه ــا ك ــانـت
حتـتوي على صور لـلمطار .يقول الـسيد ريد
ان مــا مجمـوعه  20مـن امثـال هـذه املـؤامـرة
قــد اكتـشفـت من قـبل  ،M15واجهــزة االمن
ال ــداخلـي ، M16 ،اجهــزة االمـن اخلــارجـي،
والـشرطـة .ولكن املصـادر االمنيـة تعتقـد بان
ه ــذه احمل ــاول ــة ـك ــان ميكـن ان تـصـبح االكـث ــر
دم ــوي ــة حـت ــى االن .يـب ــدو ان اخمل ـطــط ك ــان
يـتضمـن اخذ سـائل متفـجر مت اخـفاؤه عـلى
ال ـ ــى مقــصـ ــورة
كح ــولـي ـ
ـش ــروب غ ــي ـ ــر ـ
انه م ـ ـ
الـطــائــرة .ك ــان ميكـن ان تكــون اخلـطــة غـيــر
قابلـة لالكتشـاف عن طـريق تدقـيقات املـطار
الـتقـليــديــة ،وتقــول االجهــزة االمـنيــة بــانهــا
كـان ميـكن ان تـنفجــر بنجــاح .فحتـى ان اي
انفجــار صغيـر يف نـقطـة حـرجـة علـى جـسم

الطـائـرة بـامكـانه ان يحــدث ثقبـا يف الغالف
اخلـارجي ،مـسـببـا هبـوطـا سـريعـا للـضغط و
ام ــا اذا وضعـت يف خ ــزان
ارت ـط ــام ــا ممـيـت ــا .ـ
احلقــائـب ،ف ــان القـنــابـل ميكـن ان تك ــون اقل
فعـاليـة .فـسيتـوجـب ان يتم اشعـالهـا امـا عن
ـاع ـ ــة ـت ـ ــوق ـيــت او ـن ـ ــوع م ــن جه ـ ــاز
ـط ـ ــريق ـس ـ ـ ـ
التفجـير عن بعد ،وكالهما ميـكن اكتشافهما
بـسهـولــة عنــد تفـتيـش احلقـائـب .كمــا تقـول
االجهـزة االمـنيـة بــان اخلطـة كــانت تـتضـمن
عل ـ ــى ـم ـ ــراحل ،ـب ـ ــاســتهـ ـ ــداف ع ـ ــدة
هج ــم ـ ــات ـ
ـط ـ ـ ــائ ـ ــرات ومــن احمل ـت ــمل ان تـ ــت ـ ــركـ ـ ـ ــز علـ ـ ــى
اخلطوط البـريطانيـة واالمريكيـة .وقالوا إن
الهـجمــات ق ــد احبـطـت بع ــد عمـليــة م ــراقبــة
اسـتغــرقت عــدة اشهــر ولم يـكن امــامنــا رمبــا
سوى ايـام .يف واشنطـن ،اشار مـسؤولـو االمن
بان حـاملي القـنابل قـد استهـدفوا اخلـطوط
املتحـدة ،االمـريـكيــة والكـونـتيـنيـنتـال .ولقـد
رفع ق ـسـم االمـن ـال ــداخلـي حت ــذيـ ــره اجملف ــر
بـااللـوان الــى االحمـر ،علـى بـعض الـرحالت،
والول ـم ــرة م ــن ــذ ـت ــاسـي ــسه .ـك ــانــت تلـك هـي
املؤامـرة االولى التي حتبط يف بريطانيا منذ
امل ــاضـي بـ ــانهـ ــا
ـشه ــر ـ
ـوم ــة ال ـ ـ
ان ـق ــررت احل ــك ـ ـ
سـتقــوم ايـضــا بـن ـش ــر تقـيـيـمــات الـتهــديــدات

(احلـ ــارسـ ــان) مـن دخـ ــول املـن ـ ــزل لعـ ــدم
وج ــود زوج امل ــرأة فــيه .ومتــتعــت يف ذلك
ال ـي ـ ـ ــوم بـح ـ ـ ــري ـتــي .ق ـ ـطـعــت مـع امل ـ ـ ــرأة
اخلـضــراوات ،طبـخت ،غـسلـت االطبــاق،
كـنـ ـسـت ارضـيـ ــة الـ ــدار ،صــنعـت الـ ـشـ ــاي
ولعـبــت مع ابـنــتهـ ــا ال ــصغـ ــرى .وملـ ـسـت
تعـ ــاطفـ ـاً مـن امل ــرأة جت ــاهـي ،مبـ ــدحه ــا
ط ـ ـ ــريق ـت ــي يف تق ـ ـش ـيـ ـ ــر ال ـبـ ـطـ ـ ــاطـ ــس،
وس ــألـتـنـي عـن ن ــوعـي ــة االف ـط ــار ال ــذي
يتناوله االمريكيون.
بعــد بـضعــة ايــام ،عــدنــا إل ــى( ،املنــزل -
ال ـن ـ ـ ــادي) ح ـيــث ال ام ـ ـ ــرأة ف ـيـه .وبـع ـ ـ ــد
وصـولي إلـيه ،اغلقـوا البـاب عليّ ،كـانـوا
يفتحـون البـاب ألخـرج واتنــاول الطعـام
وح ـ ــدي ،وال ي ـ ـش ـ ــارك ـنــي فــيه اح ـ ــد ،ويف
الـشــرق االوسـط ،يعـتبــر ه ــذا التـصــرف
غيـر الئق ،وبعـد الطـعام كـنت اقتـاد إلى
الغـرفـة ثـانيـة وكـنت علـى الـدوام احـاول
ان ابــدو متـوافقـة معـهم ،ولكـني كـنت ال
استـطـيع االسـتجــابــة السـئل ــة من نــوع:
"ملـاذا انت غيـر مسلـمة؟" "ملـاذا ال حتبني
الزرقـاوي؟" ،ملاذا ال تريدين قيادة سيارة
مفخخة؟".
وكـنـت انـ ــام اثـ ــر ذلـك وانـ ــا يـ ــائـ ـسـ ــة مـن
االمر كله .ومنذ ذلك بـدأت باالستسالم
مـن اجل هــدف اكـبــر وهــو الـبق ــاء علــى
قـيد احلـياة .وان كـان االخوة اجملـاهدون
ق ــد ك ـسـبـ ــوا مع ــركـ ــة معـي ،فـ ــان ذلك ال
يعـنـي أنهـم ك ـسـب ــوا احل ــرب .ويف االي ــام
التالية ،كان ابو حسن قليل النوم ،وقال
لـي يـ ــوم ـ ـاً" :اجلـنـ ــود االمـ ــريـكـيـ ــون لـن
يغـ ــادروا العـ ــراق ابـ ــداً ،حـتـ ــى بعـ ــد 300
سنة".
كـ ــانــت تلـك هـي املـ ــرة االولـ ــى الـتـي ارى
فـيهــا احــد اجملــاهــديـن يعـبــر عـن شـيء
غير التفاؤل جتاه املستقبل.
تـدهـورت حـالـتي .كـنت ابـكي يف الفـراش
بـشــدة وبـصــوت مـنخفـض .وط ــوال تلك
االيـ ـ ـ ـ ــام واالسـ ـ ـ ـ ــابـ ـيـع ،ل ــم اؤد الـ ـ ـصـالة،
تصـورت ذلك نـوعـاً مـن النفـاق ،فجـميع
افــراد العــائلـة مـن الكـاثـولـيك ،وانــا لم
اذهب إلى الكنيسة منذ زمن طويل..
لــم يـكــن ل ـ ــدي ال ـت ـ ــزام دي ـنــي ش ـ ــدي ـ ــد..
ولكـنـي كـنـت اريـ ــد ته ــدئـ ــة نف ـســي قلـت
لـنفـسـي حـسـن ـاً ســأطلـب مـن اهلل القــوة
والصبر.
"شكـراً يــا الهـي ،لقـد جنــوت حتـى اآلن،
رجـاء اعـطـني القــوة لالسـتمــرار ..امنح
القـوة الفـراد عـائلـتي ،انـا اعـرف انـي لم
آت اليك مـن قبل ،ومجـيئـي اليـوم يبـدو
سـيئ ـاً وانــا يف وضع صـعب يــا الهـي ،ابق
معي ..ابق معي.

عن:كريستيانسانيس مونيتر

ترجمة :فاروق السعد
ـرك ــز املـ ـش ــت ــرك لـتـحلــيل
ـدره ــا ـامل ـ ـ
ـص ـ ـ
الـتـي يـ ـ
االرهــاب العــائــد لهــا .وكــان املــستــوى قــد رفع
"ص ــارم" ـال ــى "خ ـطـيـ ــر" .
ـبق ــا ـل ــذلـك ،مـن ـ
طـ ـ
ولكـن كالم ال ـسـيــد ريــد يف الـيــوم الــذي سـبق
عـمليـة الـشـرطـة ،الـذي ذكــر فيه بـالغــرم من
انـه ـك ـ ـ ــان "واث ــق ـ ـ ــا ـب ـ ـ ــان االج ــه ـ ـ ــزة االمـ ـن ــيـ ـ ـ ــة
وال ـش ــرط ــة س ــوف تق ــدم  %100جه ــداً و %100
تـركيزاً ،اال انهـا لن تضـمن جناحـاً  ،%100كان
ميـثل تذكـرة بان درجـة معينـة من اخلـوف هو
امـر معقـول .واستجـابت اسـواق املـال بسـرعـة
لالخـب ــار يف  10آب .فق ــد هـبـطـت االسهـم يف
اخلطـوط اجلويـة البريـطانيـة  %5.1يف اليوم
التالي كما ان شركات اخـرى مرتبطة بالسفر
قــد تـكبــدت خـســائــر .ولـكن  FTSE 100قــد
شفـيـت مـن الهــزات ال ـس ــابقــة ،مـنهـيــة الـيــوم
مبجــرد  . %0.6كــانـت اخلـطــوط اجلــويــة قــد
شـهدت منـوا قدره  %6.7خـالل الشهـور السـتة
االولــى من العـام و كــانت تـامـل بنفـس القـدر
مـن ال ــزي ــادة .رغـم ان هـن ــالك ف ــرص ــة قلـيل ــة
للحصـول على ذلـك االن وذلك لوجـود بعض
االش ــارات عل ــى ح ــدوث انـعك ــاسـ ــات اوسع يف
ـ
االسواق.
عن :االيكونومست

