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» يف إمرباطوريّة العار، الذي حتكمه الندرة املنظمة، 
مل تعد احلرب حالة طارئة، بل هي حالة دائمة. هي مل 
تعد تشّكل حالة مرضيّة، بل هي القاعدة. وهي مل تعد 
تعين كسوف العقل، بل هي مربر وجود هذه اإلمرباطورية.

الكرة  أخضعوا  ق��د  االقتصادية  احل��رب  س��ادة  ف��إنّ 
النظاميّة  السلطة  األرضيّة، لتخطيط حمكم. يهامجون 
ل��ل��دول، وي��ش��ك��ك��ون يف ال��س��ي��ادة ال��ش��ع��ب��ي��ة، وي��ف��س��دون 
البشر  وحيّطمون  الطبيعة،  وي��دمّ��رون  الدميقراطية، 

وحريّاهتم.
إنّ النظام العاملي، االقتصادي واالجتماعي والسياسي، 
إنه  وحسب،  قاتالً  ليس  النهّابة،  الرأمسالية  بّثته  الذي 
أيضاً نظام عبثي، إذ هو يقتل، ولكنه يقتل دون ضرورة.

هذا النظام جيب أن يواجَه مبقاومة جذريّة!
وإنّ كتابي هذا يريد أن يكون سالحاً يف هذه املعركة! «
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  مبثابة تقديم
  

  هل يل أن أقدّم مؤلف هذا الكتاب؟
ــاحثني      ــاط البــ ــامل، يف أوســ ــاق العــ ــى نطــ ــاً علــ ــون معروفــ ــد يكــ قــ

، 2000والسياســيني والدبلوماســيني، ألنــه كــان منــذ شــهر أيلــول عــام        
وعلى مدى سنوات كثرية، مقـرراً خاصـاً لألمـم املتحـدة يف شـؤون حـق       

  .التغذية
  .أن لديه ما يثري الدهشة حتى اإلعجاب إال

إنه صوت غربي ومسؤول، فريد حقاً، ألنه، على ما احتلـه بـاألمس   
من مركـز مرمـوق يف هيئـة األمـم املتحـدة، وعلـى مـا ميثلـه اليـوم مـن           
مركـــز مرجعـــي يف نطـــاقي التـــدريس اجلـــامعي والبحـــث العلمـــي، يف  

لفاتـه الكـثرية،   سويسرا وطنه، وسواها مـن بلـدان الغـرب، ينتـهج يف مؤ    
أسلوب التنديد الصـريح واهلـادئ واملوثـق، بالنظـام الغربـي الـراهن، يف       
وجهيــه، السياســي منــه واالقتصــادي، ويــدعو إىل يقظــة عامليــة، علميــة  
وفكرية وسياسية واجتماعية، يريد هلا أن تـذهب يف اتسـاع وعمـق، كـي     
يـــأتي يـــوم تطـــيح فيـــه هبـــذا النظـــام الـــذي ال يـــين يصـــفه بـــاملفرتس   
واملتوحش، وتُحِلّ حملـه نظامـاً إنسـانياً وعامليـاً، يعيـد إىل هيئـة األمـم        
املتحــدة، املتحللــة واملنــهارة، جــدارهتا يف قيــادة العــامل كلــه، علــى أســس  

  .ثابتة من احلق والقانون واملساواة والكرامة
وعــاملي العربــي كلــه، والعــامل اإلســالمي جبميــع دولــه،     -أســأل اهلل 

أن ميـنّ عليهمـا، يف هـذا الـزمن      -اخلـواء واملـوت   يغوصان يف الضياع و
جــان "اخلــارج علــى كــل زمــن، بقامــات فكريــة وإنســانية، حبجــم قامــة    

  "!زيغلر
  20/9/2014دمشق يف 
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  مقدمة

وكانـت الـريح تنـدفع بسـرعة فاقـت      . كان الليل قامتاً، والقمر غائبـاً 
ارٍ، ثـم  كانـت األمـواج تشـرئبّ إىل عشـرة أمتـ     . املائة كيلومرت يف السـاعة 

هتبط يف صخب مروّع فوق املركب اخلشيب اهلشّ، الـذي كـان قـد غـادر     
الشواطئ املوريتانية، قبل عشرة أيام، وعلى متنه مائة وواحد وعشـرون  

  .اًأفريقي اًالجئ
وكانت املعجزة عندما قذفت العاصفة باملركـب علـى صـخور سـاحل     

  .، فوق جزيرة صغرية من أرخبيل جزر الكناري"امليدانو"
قــد وجــد حــرس الشــاطئ اإلســباني، يف هــذا املركــب، فضــالً عــن       و

الناجني املخبولني، جثث امرأةٍ وثالثة فتيان، كان اجلـوع والعطـش قـد    
  .قضيا عليهم

مركــبٌ صــغريٌ، علــى مســافةٍ قريبــةٍ مــن هــذا     رســايف الليلــة ذاهتــا، 
ـدعى    ، وكــان علــى متنــه ســتون رجــالً،     "اهلــيريو"الســاحل، يف موقــعٍ يـُ

وكانوا أشـبه هبياكـل عظميـة حتتضـر،     . طفالً، وسبع نساء وسبعة عشر
  1.فما أن بلغت الشاطئ، حتى اهنارت

ويف الفــرتة عينــها، جــرت مأســاةٌ أخــرى، ولكــن، هــذه املــرة، يف البحــر         
ــى مســافة  : األبــيض املتوســط  ــرة مالطــا، رصــدت    ) 150(فعل كــم مــن جزي

مركباً ينـوء   ،FRONTEX(2" (فرونتكس"طائرة مراقبة تابعة ملنظمةٍ تُدعى 
 - رمبا بسبب عطل يف احملـرك   - بثالثةٍ ومخسني راكباً، هائماً فوق البحر 

وقــد تــبني ألجهــزة التصــوير يف الطــائرة، أنّ فيــه نســاء    . تتقاذفــه األمــواج 
  .ويف احلال، بلّغ قائد الطائرة السلطات املالطية باألمر. وأطفاالً صغاراً

ه حنـو     ورفضت هـذه السـلطات التـدخل، متذرّعـةً بـأنّ      املركـب يتوجـّ
" لــورا بولــديين"فتــدخلت الســيدة ". منطقــة البحــث والنجــدة، الليبيــة"
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)Laura BOLDINI(  وهــي مندوبــة اهليئــة العليــا لشــؤون الالجــئني يف ،
األمم املتحدة، وطلبت من سـلطات مالطـا املسـارعة إىل إرسـال مركـب      

علــى يف فــرتة ســابقة، حــدث ملراكــب أن هتــيم   : "وكانــت حجّتــها. جنــدة
  .3"وجهها يف البحر املتوسط، مدة عشرين يوماً

  .عبثاً
  .مل يتحرك أحدٌ يف أوروبا

  .وفُقِد كل أثر هلؤالء الالجئني

ــبٌ    ــان مرك ــل ذلــك بأســابيع، ك ــة الجــئ     وقب ــة مائ ــه قراب ــزدحم في ي
أفريقـــي، يـــدفعهم اجلـــوع حملاولـــة بلـــوغ جـــزر الكنـــاري، قـــد غـــرق يف  

  4.جُ منه إال اثنان فقطومل ين. احمليط، مقابل سواحل السنغال

لــــوا رميــــاً   تَ، كــــان جنــــود إســــبانيّون، قــــد قَ   28/5/2005ويف يــــوم 
شبّانٍ أفارقةٍ، كانوا حياولون تسلّق اجلـدار املكهـرب،    مخسةَ ،بالرصاص

ة     ،ل باألسالك الشائكةواملكلّ يف ) Ceuta" (سـويتا "الـذي حيـيط مبحميـّ
شـبّانٍ أفارقـةٍ آخـرون،    وبعد ذلك بثمانية أيام، قُتـل أيضـاً سـتّة    . الغرب

  5.رمياً بالرصاص، يف ظروف مماثلة
هم وهناك اآلالف من األفارقة، بينهم نساء وأطفال، ينصبون خيـامَ 

ــاطعيت   ــواجز مقـــ ــيال"إزاء حـــ ــويتا"و) Melilla" (ميلـــ ، يف )Ceuta" (ســـ
ون األفارقـة،  إال أن رجـال شـرطة املغـرب يـردّ    . صحراء الريـف احلارقـة  
  .، إىل الصحراء الكربى"بروكسيل"بأمر من املسؤولني يف 
  .دون ماء ودون غذاء

  .6مثة مئاتٌ، ورمبا آالف منهم، ميوتون وسط صخور الصحراء ورماهلا
هم، وهـم  بلـدانَ  عـامٍ  ما هو عدد األفارقة الشـبّان الـذين يرتكـون كـلّ    

ر أعـدادهم كـلّ   هم للخطر، كي حياولوا بلوغ أوروبا؟ تقدّيعرّضون حياتَ
ملليونني، الذين يسعون للـدخول بطـرق غـري مشـروعة،     عامٍ مبا يقارب ا

كمــا يقــدّر أنّ مــا يقــارب األلفــني منــهم . أراضــي االحتــاد األوروبــي إىل
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أمــا . ميوتــون يف البحــر األبــيض املتوســط، ومــا مياثلــهم يف األطلســي  
جبــل طــارق، انطالقــاً مــن املغــرب، أو بلــوغ  هــدفهم فهــو جتــاوز مضــيقَ
  .وريتانيا أو السنغالجزر الكناري، انطالقاً من م

مهـــاجراً غـــري نظـــامي، ) 47.685(وفقـــاً للحكومـــة اإلســـبانية، فـــإنّ 
 )23.151( وجيــب أن نضــيف إلــيهم . 2006بلغــوا شــواطئ إســبانيا عــام   

غري نظامي بلغوا اجلزر اإليطالية أو جزيـرة مالطـا، انطالقـاً     اًمهاجر
 ون بلـوغَ ن حيـاول وهنـاك مَـ  . من اجلماهريية العربيـة الليبيـة أو تـونس   

  .اليونان أو ساحل إيطاليا األدرياتيكي، مروراً برتكيا أو مصر

، األمـني العـام   )Markku NISKALA" (مـاركو نيسـكاال  "يقول السيد 
  :لالحتاد العاملي جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

فـال يكفـي أال   . ف هذه األزمة على حنو مطلقإنّ الصمت يغلّ« 
املساعدة هلؤالء الناس الواقعني يف أقصى ضـيق،   يد يكون هناك من ميّد

جري حىت اإلحصائيات الكفيلة بالكشف عـن  بل ليس مثة أي منظمة ُت
  7.» هذه املأساة اليومية

ــد لــه      إنّ اهلــرب بطريــق البحــر، لالجــئني األفارقــة اجليــاع، قــد مهّ
ــيادين    :ظـــرفٌ خـــاص ــارع الـــوترية، جلماعـــات الصـ إنـــه التـــدمري املتسـ
وذلــك . لــى شــواطئ األطلســي والبحــر األبــيض املتوســط املتواجــدين ع

. يعود إىل أن الدول األفريقية تبيع حقوق الصـيد للمشـاريع األجنبيـة   
، اليابانيـــة والكنديـــة والربتغاليـــة والفرنســـية "املعامـــل -البـــواخر"فـــإنّ 

شـيء،   فيفقـد الصـيادون كـلّ   . جتتاح امليـاه اإلقليميـة  … والدامناركية اخل
واليــــأس، والعجــــز حيــــال اللصــــوص، فيبيعــــون   ويغرقــــون يف البــــؤس

ارين حمتـالني، أو هـم حيـاولون العبـور        مراكبَ هم بأمثـانٍ خبسـةٍ إىل عبـّ
إال أنّ هـذه املراكـب، الـيت أُنشـئت للصـيد طـوال السـاحل يف        . بأنفسهم

  .املياه اإلقليمية، ال تصلح عموماً لإلحبار يف عرض البحر
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 1972ومـا بـني عـام    . البشـر  يف أفريقيا، يعـيش مـا يقـارب املليـار مـن     
، ارتفع عدد األفارقة الذين يعانون النقص من سوء التغذيـة  2002وعام 

  .ماليني) 203(مليوناً إىل ) 81(على حنو متواصل وخطري، من 

  ملاذا؟
هـا إىل السياسـة الزراعيـة    ويعود أمهّ. دةهذا الوضع متعدّ أسبابَ إنّ

  .املشرتكة داخل االحتاد األوروبي
ي       ل املصنّالدو إنّ عة داخـل االحتـاد األوروبـي، دفعـت ملزارعيهـا ومربـّ

مليـار دوالر، بصـفة معونـات    ) 350(، أكثـر مـن   2006لديها عام املواشي 
  .لإلنتاج والتصدير

إنّ االحتاد األوروبي على حنو خاص، يسعى يف أفريقيـا إىل إغـراق   
  .ال ترحم األسواق مبنتوجاته الزراعية، بصفاقةٍ

صوصــاً التــدمري املنــتظم للمنتوجــات الزراعيــة فيــنجم عــن ذلــك خ
  .األفريقية احليوية

لنتخذ مثاالً على ذلك، أكرب سـوق للمـواد االسـتهالكية اليوميـة يف     
، اليت تشـكل  )SANDANGA" (ساندانغا"أفريقيا الغربية، وهي املسمّاة 

  ".داكار"ناً، دافقاً بالروائح، رائعاً، يقع يف قلب عاملاً صاخباً، ملوّ
ــتســـت ة املنـــزل أن تشـــرتي فيهـــا، حبســـب املواســـم، اخلضـــار طيع ربـّ

… والفواكـه الربتغاليـة والفرنسـية واإلسـبانية واإليطاليـة واليونانيــة اخل     
  .مبا يعادل ثلث أو نصف مثن املنتوجات احمللية املماثلة
حارقــة، يعمــل   وعلــى بعــد بضــعة كيلــومرتات منــها، وحتــت مشــسٍ   

دون أن … ســة عشــرة ســاعة يوميــاًالفــالح مــع زوجتــه وأوالده، حتــى مخ
  .نصيب يف احلصول على احلد األدنى الالئق ر له باملقابل أيّيتوفّ

بلــداً زراعيـاً علـى حنـو شــبه     37بلـداً أفريقيـاً، منـها     52يف أفريقيـا  
  .كامل
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األرض، بقدر ما يعمـل الفالحـون   يف هم الناس الذين يعملون  قلةٌ
هم، يف السـنغال ومـايل   وفَتضـاهي بصـعوبتها ظـر    األفارقة، ويف ظـروفٍ 

  .وكيفوفاسو وبوركينا 
ر إغــراقهم مبنتوجهــا الزراعــي، تــدمّ الراميــة إىل سياســة أوروبــا  إنّ
  .هم وحياة أوالدهمحياتَ

االحتاد األوروبي، كي حيمي أوروبا من الجئي اجملاعـة، قـد أقـام     إنّ
  ).FRONTEX" (فرونتكس"تنظيماً عسكرياً شبه سري، حيمل اسم 

ــذه امل ــؤون   إن هـ ــدير شـ ــة تـ ــا  "نظمـ ــة ألوروبـ ــدود اخلارجيـ ، أي "احلـ
  .احلدود الواقعة خارج القارة األوروبية

هــا متتلــك بــواخر للمطــاردة يف عــرض البحــر، ســريعة ومســلحة،  إنّ
دة بكـامريات بالغـة   ارات املراقبة، مزوّ، وأسطوالً من طيّةًقتاليّ اماتٍوحوّ

رة ة، ووسـائل متطـوّ  عيّبالليل، ورادارات، وأقمار صـنا  ةًاحلساسية وخاصّ
  .البعيدة املدى اإللكرتونيةجداً للمراقبة 
معســــكرات "فــــوق الــــرتاب األفريقــــي، أيضــــاً، " فــــرونتكس"ومتتلــــك 

، حيـــث يُكـــدَّس الجئـــو اجلـــوع، القـــادمون أيضـــاً مـــن أفريقيـــا  "اســـتقبال
ــو       ــة الكونغــ ــاد، ومجهوريــ ــن التشــ ــة، مــ ــرقية أو اجلنوبيــ ــطى، الشــ الوســ

  …والكامرون، واحلبشة، واملاالوي، وزمبابويه اخل الدميقراطية، وبوروندي،
ة، منذ سنة أو كثرياً ما يكون هؤالء الالجئون يف الطريق عرب القارّ

ــدبّ  ــنتني، يتـ ــاولون    سـ ــدود وحيـ ــازون احلـ ــان، جيتـ ــا كـ رون العـــيش كيفمـ
ــاحل  ــدرجيياً مـــن السـ ــال  . االقـــرتاب تـ ــة رجـ ــون يف قبضـ ــدها يقعـ وعنـ

فــني مبــنعهم مــن  ني، املكلّلــيّأو يف قبضــة مســاعديهم احمل ،الفــرونتكس
  .الوصول إىل مرافئ املتوسط أو األطلسي

للحكومـات  " فـرونتكس "مها ونظراً للمـدفوعات الضـخمة الـيت تقـدّ    
  ".املعسكرات"ة منها ترفض إقامة هذه القلّ األفريقية، فإنّ

  .وحدها اجلزائر صانت شرفها
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ــا    ــز بوتفليقـ ــد العزيـ ــرئيس عبـ ــال الـ ــد قـ ــذه  : "فلقـ ــرفض هـ ــا نـ إننـ
  ".ولن نكون أبداً سجّاني إخوتنا. املعسكرات

فهــم مــن جهــة، ينظّمــون : بغــيضٌ هــو دهــاء املســؤولني يف بروكســيل
  .مون باإلجرام الجئي اجلوعصِاجملاعة يف أفريقيا، ومن جهة ثانية، يَ

ــع، خلّ ــذا الوضــ ــيدة هــ ــته الســ ــه"صــ ــا تراوريــ  Aminata" (اميناتــ

TRAURÉ(على النحو التايل ،:  

ة، اليت تستخدمها أوروبا ة والتكنولوجّيالبشرية، واملالّيالوسائل  إنّ «
موجات اهلجرة األفريقية، هي، يف الواقع،  بدوهلا السبعة والعشرين، ضّد

ان أفارقة، عّزل، ة العاملية، وشّبة، بني هذه القّوة ونظامّيفعلّي وسائل حربٍ
دية، ويف هم يف التربية واملعرفة االقتصـا هكت حقوقُمن الريف واملدن، انُت

هـم ضـحايا   إّن. ة، يف انتظار التغـيري العمل والتغذية، يف بلداهنم األصلّي
مبسؤولني عنـها،   حالٍ ضخمة، ليسوا يف أّي ٍةاقتصادّي وخياراٍت قراراٍت

وها هم ُيطَردون بال حقوق، وُيهانون، إذا ما حاولوا أن جيدوا خمرجاً هلم 
لذين خلّفتهم األحداث الدامية القتلى واجلرحى واملعاقني، ا إنّ. يف اهلجرة

آالف اجلثـث الـيت ختلّفهـا     ، كما أن2005ّ، عام "مليال"و" سويتا"يف 
" المبيـدوزا "شهر، على شواطئ موريتانيا وجزر الكناري و األمواج كلّ
  8.» هم ضحايا اهلجرة القسرية واملُجرَّمةأو سواها، كلّ

ه دورتـَ  ، عقد جملس حقوق اإلنسـان 2007يف شهر حزيران من عام 
  .العادية الرابعة، يف قصر األمم يف جنيف

درس اجمللس اقرتاحاً مبنح الجئي اجلـوع  : حزيران 11يوم اإلثنني 
  .تةيُبعَدوا بصورة مؤقّ هم يف أالّحقّ

ني والجئي ة بني الالجئني االقتصاديّز بدقّجيب أن منيّ :حدعوني أوضّ
  ".احلاجة"فع يهاجرون بدا ون أناسٌفالالجئون االقتصاديّ. اجلوع
  ".الضرورة"ا الجئو اجلوع فهم يهربون بدافع أمّ
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الدويل، ويف معظـم   جداً يف احلقّ معروفٌ حالة الضرورة مفهومٌ إنّ
  .ةاحلقوق الوطنيّ

سيارة إسعاف تسري بأقصى سـرعة لتصـل يف أقـرب وقـت إىل     : مثالً
أو عـدداً مـن قواعـد السـري، فهـي       جريح، وهي، إذ تفعل، ختالف واحدةً

 وإنّ خمالفتها لقانون السري تعترب الغيةً". الضرورة"فعل ذلك بدافع ت
  .ةمهمّ وغريَ

ن، الربنـامج الغـذائي العـاملي يعـيّ     إنّ: كذلك هو حال الجئي اجلـوع 
شهراً بعد آخر، منـاطق يف األرض، مل يعـد البقـاء فيهـا ممكنـاً، بفعـل       

  .ةأو بشريّ) …مثل اجلفاف أو اجلراد اخل(ة كوارث طبيعيّ
  .اًموضوعيّ احال الضرورة ميكن التأكد منه نّإ
وهــو يفعــل . الجتيــاز احلــدود ،مــن أجــل بقائــه اجلــائع، يضــطرّنّ إ

عتــرب الغيــاً،  وإنّ خروجــه علــى القــانون يُ  . ذلــك يف خمالفــة للقــانون  
  .ا هو فيهيتبسبب حال الضرورة، ال

الجـئ  " تربئة"جيز العاملي ما يُ حتى الساعة، ليس بني أدوات احلقّ
وإنّ شـــرعة األمـــم املتحـــدة حلمايـــة الالجـــئني، الصـــادرة عـــام . جلـــوعا

ة ة، دينيّـ ضـطهدون ألسـباب عرقيّـ   اللجـوء إال ملـن يُ   ، ال متنح حق1951ّ
  .وإنّ هذه املعايري خاضعة للتحديد. ةأو سياسيّ

ــة املهــاجرين، الــيت تعــود أدواهتــا إىل         ــا الشــرعة مــن أجــل محاي أم
نـدوب الســامي لألمـم املتحــدة مــن   ولــيس إىل امل(مكتـب العمــل العـاملي   

  .الجئي اجلوع جيز تربئةَ، فليس يف نصوصها ما يُ)أجل الالجئني
اهليئــة الوحيــدة املخوّلــة إلصــدار القــوانني، هــي جملــس األمــم      إنّ

ــه، تنتخبُ اًعضــودولــة  47ف مــن املتحــدة حلقــوق اإلنســان، املؤلــّ   هــا في
ة ثــالث ة، ملــدّقــارّ لّلكــ حمــدّدةٍ اهليئــة العامــة يف نيويــورك، وفــق نســبةٍ  

  .سنوات، قابلة للتجديد

، كانـــــت القاعـــــة الثانيـــــة 18، الســـــاعة 11/9/2007يـــــوم اإلثـــــنني 
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والعشــرون مــن البنــاء الشــرقي امللحــق بقصــر األمــم، تغــصّ حبضــور      
ت، جوء املؤقّللّ وكان يف جدول أعماهلا، اقرتاح بإحداث قانونٍ. مشحون

  .لصاحل الجئي اجلوع
 Anke" (انكــه كـــونراد "دة وبـــي، رفضـــت الســـيّباســم االحتـــاد األور 

KONRAD (9معاجلة املوضوع.  

، تقـوم يف نصـفه اجلنـوبي   ) 122(، منها دولةً) 192( نا يضمّإنّ كوكبَ
  .مليار دوالر) 2100(ها اخلارجية يتجاوز جمموع ديونِو

القطـع النـادر،    جـوهرَ  إنّ. املشـنقة  حبـلِ  للديون اخلارجيـة فعـلَ   إنّ
م يف سـتخدَ لـدان العـامل الثالـث بفضـل صـادراته، يُ     الذي يكسـبه أحـد ب  

  .ينتسديد قسم من فوائد الدَّ
صـاب البلـد   فيُ. قالدماء كـالعلَ  صّتوإنّ مصارف الشمال الدائنة مت

  .املديون بالوهن
والبنى  يّويَحُول الدَّين دون االستثمار االجتماعي اجملدي، يف الرّ

  .ة كانتيف الصناعة أيّ ةٍبأوىل حجّة، وة والصحيّة، واملدرسيّة الطرقيّالتحتيّ
  .بالنسبة إليها ممكنٍ دائمٍ رٍا البلدان األكثر فقراً، فما من تطوّأمّ

. ةبها اجلـوع، تتواصـل يف رتابـة جليديّـ    إنّ اجملزرة اليومية اليت يسـبّ 
 ويف كــلّ. دون العاشــرة مخــس ثــوانٍ، ميــوت مــن اجلــوع طفــلٌ  ففــي كــلّ

  .Aه إىل فيتامني افتقارِ عمى، نتيجةَصاب بالن يُأربع دقائق، هناك مَ
أي بنســبة واحــد إىل   -مليــون إنســان  ) 854(، أصــيب 2006يف عــام 

، فيمـا كـانوا   ودائـمٍ  يف التغذية، خطريٍ بنقصٍ -ة من سكان األرض ستّ
  .مليوناً) 842(، 2005عام 

الـذي   ،ةإنّ تقرير الغذاء العاملي، الصادر عن منظمة الغـذاء العامليّـ  
ة تســتطيع، يف وضــعها  الزراعــة العامليّــ  د أنّألرقــام، يؤكــّ يعطــي هــذه ا 

أي بواقع (ي بصورة طبيعية تغذّ ر قواها اإلنتاجية، أنّالراهن من تطوّ
  .مليار إنسان 12) حريرة يومية للفرد البالغ 2700
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  .مليار إنسان على األرض 6.2حنن اليوم نبلغ 
ــليســت هنــاك أيّــ : النتيجــة وعــاً، هــو ميــوت ج طفــلٍ وكــلّ. ةة حتميّ
  .يُقتل قتالً

النظام العـاملي، االقتصـادي واالجتمـاعي والسياسـي، الـذي بنتـه        إنّ
  .ة السارقة، ليس قاتالً وحسب، بل هو أيضاً عبثيالرأمساليّ

  .ه يقتل دومنا ضرورةه يقتل، ولكنّإنّ
  .ةه مبقاومة جذريّجيب أن يواجَ

  .كتابي هذا يريد أن يكون سالحاً يف هذه املعركة وإنّ

  الرجاء أين
ي ه يف رفض اإلنسان رفضاً مدروسـاً، التسـليم الـدائم بعـامل يغـذّ     إنّ

ة، ة، ويأسها واستغالهلا وجوعهـا، الرفـاه النسـيب ألقليّـ    فيه بؤس الغالبيّ
  .بيضاء بصورة عامة، وهي يف الغالب، ال تدرك احلقيقة

  .اواحد منّ يف كلّ ة قائمةٌاألوامر األخالقيّ إنّ
  .ظها، وحشد املقاومة وتنظيم املعركةب علينا إيقايتوجّ

هلـا بغـريي،   نزِة الـيت أُ الالإنسـانيّ  وإنّ. أنا هو اآلخر، واآلخـر هـو أنـا   
  .ر اإلنسانية فـيّتدمّ

  :يقول" كارل ماركس"كتب 

  ".العشب أن يكون قادراً على مساع منّو ب على اإلنسان الثورّييتوّج"
اجتمـاع رؤسـاء دول   د قِـ ، ع2007ُعـام  ) يونيـو (حزيران  7و 5ما بني 

ــع     ــامل، يف منتجــ ــاني دول يف العــ ــوى مثــ ــات أقــ ــدام"وحكومــ " هايليغنــ
)Heiligendamm(بأملانيا، على حبر البلطيق ،.  

ــ ضــعت شــبكةٌوُ  ، وأســالكٌقــيم جــدارٌيف البلطيــق، وأُ ضــخمةٌ ةٌمعدنيّ
احون وكــــان هنــــاك ســــبّ. كيلــــومرتاً 12ت علــــى مســــافة امتــــدّ شــــائكةٌ

) 16000(السوداء، و يشتامات آبا، وحوّةٌأمريكيّ ةٌحربيّ مقاتلون، وباخرةٌ
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ــرقٌ  ــة والقنّ   شــرطي، وف ــود النخب ــوق  خــذت مواقعَاصــة، اتّمــن جن ــا ف ه
ذلـــك مـــن أجـــل محايـــة منتـــدى  كـــلّ. أســـطح مجيـــع القـــرى اجملـــاورة

  .الثمانية
موا مـن العـامل أمجـع،    دِ، قـَ وكان يتابع احلدث مخسة آالف صحفيّ

  .اجملاورة) Kühlenborn" (كوهلنبورن"وأقاموا يف بلدة 
من فالدميـري بـوتني،    ، حاول كلّ)Heiligendamm" (هايليغندام"ويف 

فوا بوصـفهم  وأجنيال مركل، وجورج بوش ونيقـوال سـاركوزي، أن يتصـرّ   
  ."األرض سادة"

  .خجول، تداني السخف ها حماولةٌإنّ
ة، شركة عامليّ 500، فرضت أقوى 2006عام ) يونيو(يف شهر حزيران 

مـن النتـاج العـاملي اخلـام، أي علـى مجيـع       % 52ا علـى أكثـر مـن    رقابتَه
املنتجة ) …، اخلbrevets براءاترؤوس أموال، خدمات، بضائع، (الثروات 

  .يف عام واحد على األرض
  .كانت أفريقيا يف قلب املناقشات

بضـمان  "قان، من جهـة،  كانت أهم نقطتني يف جدول األعمال، تتعلّ
ات رباءمبجمــوع محايــة الــ "جهــة ثانيــة،  ، ومــن"االســتثمارات اخلاصــة

)brevets."(  
  ".هايليغندام"يف جدول أعمال  مدرجةً" جوع"ومل تكن كلمة 

الرمليـة، وعلـى   " مكلنبـورغ "أرض فـوق   متتـدّ وكانت، خلـف اجلـدار،   
  .امتداد النظر، اخليم واملالجئ املرجتلة ملقاومي منتدى الثمانية

بلـداً، ومنثّـل عـدداً ال     41ن منا مدِشخص، قَ 150.000ا أكثر من كنّ
ة وطـوال مـدّ  . ة والكنـائس والنقابـات  حصر له من احلركـات االجتماعيّـ  

ــ ونقاشــاتٌ ،حلقــة 120دت قِــة، عُالقمّــ ــ وأمســياتٌ ،ةعامّ ونوقشــت . ةليليّ
 يف ماء الشـرب، والصـراع ضـدّ    مواضيع الديون، والجئي اجلوع، واحلقّ

مـن بلـداهنا، والتمييـز يف رواتـب      النباتات املعدَّلة جينياً، ونقل املشـاريع 
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ة، والســكن غــري الصــحي، وضــرب   النســاء، واســتقالل املصــارف املركزيّــ  
الزراعة يف بلدان العامل الثالـث، واإلرهـاب، والتنظـيم العـاملي للتجـارة،      

  .واخلصخصة القسرية للقطاعات العامة

  ."أريد إلغاء البؤس… تريدون مساعدة الفقراء": يقول فكتور هوغو

حصـى مـن   ، وعدداً ال يُضخمةً ةًخفيّ خوّةًضمرياً مجاعياً جديداً، وأُ إنّ
  .ه، كلّ ذلك أخذ يذرّ قرنَ)م يف املستقبلنظّاليت ستُ(ة بؤر املقاومة احملليّ

ــإنّ جمتمعــاً مــدنيّ يــربز مــن حتــالف مجيــع هــذه    ،اً، جديــداًاً وكونيّ
  .الضمائر املستيقظة
  .ل والسعادةتعقّبعامل مدعو للعدالة وال وهو حيمل رجاءً

  .مآل الصراع ليس مبضمون إنّ
) Pablo NERUDA" (بـابلو نـريودا  "، يشري إليه قائمٌ ة يقنيٌولكن مثّ

  ":النشيد العام"يف ختام 

  .يستطيع أعداؤنا أن يقطعوا مجيع الورود« 
  10.» ولكنهم، أبداً، لن يكونوا سادة الربيع

  جان زيغلر
  2007) سبتمرب(أيلول  - جنيف 
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  أضواء
  

ــــ1776عـــــام  يف فرنســـــا،  ل ســـــفريٍأوّ" نجامـــــان فـــــرانكلنيب"يّن ، عـُ
وقــد . كــان لــه مــن العمــر ســبعون عامــاً . ةة الفتيّــة األمريكيّــللجمهوريّــ

" نانــــت"كــــانون األول، عــــن طريــــق مدينــــة  21وصــــل إىل بــــاريس يف 
)NANTES(ٍريربيـزال "على منت البـاخرة   وخطريةٍ طويلةٍ ، بعد رحلة "
)REPRISAL.(  

). PASSY" (باسـي "يف منطقة  متواضعٍ عالِم الكبري يف بيتٍوأقام ال
ــدون كـــلّ   حركاتـــه  وأخـــذ املخـــربون الصـــحفيون بســـرعة كـــبرية، يرتصـّ

  .وسكناته
… "سيّد"ما من أحد يدعوه ): "La Gazette" (الغازيت"وكتب مراسل 

… ور فـرانكلني دكتـ ": بعبـارة  بسـاطةٍ  ه بكـلّ إذ يتوجّه إليه، خياطبُـ  والكلّ
مل يكـن  : "وقـال آخـر  . "فوا مـع أفالطـون أو سـقراط   نوا تصـرّ كما لـو كـا  

وكــذلك هــو بنجامــان  . إنســاناً يف هنايــة املطــاف إالّ ) Protée" (هيــبروت"
  ".11رجالهلم من ولكن يا … فرانكلني
يف الرابعـــة والثمـــانني، ومـــا كـــان عمليـــاً  ) Voltaire" (فـــولتري"كـــان 

امللكيـة ليسـتقبل    ليخرج قط من منزلـه، إال أنـه مضـى إىل األكادمييـة    
  .استقباالً حافالً" بنجامان فرانكلني"

" تومــــاس جيفرســــون"قــــد صــــاغ مــــع " بنجامــــان فــــرانكلني"كــــان 
)Thomas Jefferson(    ــوم ــع ي ، إعــالن اســتقالل الواليــات املتحــدة، املوقّ
، فجلــب لــه ذلــك فــوراً، يف الــدوائر الثوريــة   "فيالدلفيــا"، يف 4/7/1776

مــا الــذي جــاء يف هــذا    . واســعةً ، شــهرةًوالصــالونات األدبيــة ببــاريس  
  :متهاإلعالن؟ فلنُعِد قراءة مقدّ

قـوا  ِلمجيع النـاس خُ : نعترب احلقائق التالية صرحية اجلالء يف ذاهتا« 
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 يف احلياة، احلـقّ  احلّق: هلاهم حقوقاً ال ُتمّس، أّوواخلالق منَح. متساوين
  ]…[ .يف السعادة ة، احلّقيف احلرّي

ـ   يهم إىل التمّتالبشر، يف سع إنّ" هم ع هبذه احلقـوق، وهبـوا أنفَس
وعنـدما   ]…[ة السلطة فيها إىل تأييد احملكومني حكومات، تعود شرعّي

 ما، أياً كان شكلها، عن هذه األهداف، يعود للشعب احلّق تبتعد حكومةٌ
سها على هـذه  أخرى، يؤّس إقامة حكومٍة يف استبداهلا أو إلغائها، ومن مثّ

  .»ه ه وسعادِتأمنِ الشكل الذي يرى فيه ضمانةَ ا وفَقمهاملبادئ، وينظّ
الالتــيين،  ، الواقــع يف قلــب احلــيّ )Procope" (بروكــوب"ى هــكــان مق

اجتماعــاهتم،  فيــه وكــانوا يعقــدون. انار الشــبّاملكــان املفضــل لــدى الثــوّ 
يتنـاول فيـه الطعـام    " بنجامـان فـرانكلني  "وكـان  . مون احتفـاالهتم وينظّ

  ).Brillon" (بريون"بة احلسناء مدام بصح ،وآخر بني حنيٍ
ــدعى    ذات مســاءٍ ــادره حمــامٍ شــاب ي ــون "، ب  Georges" (جــورج دانت

DANTON(فـأين  . العامل ليس سوى ظلـم وبـؤس  : "، بنربة صوت عالية
قـاً، أي سـلطة، ال   هو العقـاب؟ أمـا إعالنـك، فلـيس لـه، كـي يكـون مطبّ       

  "…ة، وال عسكريةقانونيّ
 فخلــف هــذا اإلعــالن، تقــوم ســلطةٌ! طــأيــا للخ": "فــرانكلني"أجابــه 

  !".إهنا سلطة العار: ، أبديةٌهائلةٌ
إنـه  : "عـن العـار  ) Le Petit Robert" (قـاموس روبـري الصـغري   "يقـول  

ــ خـــزيٌ ــ شـــعورٌ] …. [لّذِمـُ ة، بالالجـــدارة أو بـــاإلذالل إزاء قـــاسٍ بالدونيـّ
عـاج  باالنز شعورٌ] …). [شعور باخلزي(اآلخر، باملهانة يف نظر اآلخرين 

  ".بالوجدان يستبدّ
 حـيّ  داً جيـاعُ إنّ هذا الشعور وهذه املشاعر اليت يثريها، يعرفها جيّـ 

  :ةالربازيليّ "السلفادور"، يف مدينة )Pela Porco" (بيال بوركو"
  ".يف احلاويات أن أقهر شعوري بالعار، كي أستطيع أن أنبَش ب علّييتوّج"

  .، فهو ميوت جوعاًوإن مل يستطع اجلائع أن يقهر شعوره بالعار
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ني أن يسقطوا من اإلعياء، بسـبب  برازيليّ يف املدرسة، حيدث ألطفالٍ
ويف ورشات العمل، حيدث أن يتهاوى العمال من افتقـارهم إىل  . األنيميا
ــا الالتينيّــ    . الغــذاء ــا وأمريك ة، هــذه ويف مــدن الصــفيح، يف آســيا وأفريقي

، "ةســاكن غــري صــحيّ م"املــدن الــيت أطلقــت عليهــا األمــم املتحــدة عبــارة   
ات البيـوت  اجلـرذان تـزاحم ربّـ    مـن سـكان العـامل، فـإنّ    % 40وحيث يعيش 

  .ب السكانة يعذّالشعور بالدونيّ إنّ. على مؤونة العائلة اهلزيلة
ــيا    إنّ ــارات املــــدن الكــــربى، يف آســ ــاع التــــائهني يف حــ مجــــوع اجليــ

  .الوسطى وأفريقيا السوداء، يعانون، هم أيضاً، من الشعور بالعار

الـه  مسالشعور باخلزي مينع العاطل عن العمـل مـن الـدخول بأ    إنّ
ــ ى لــه، مــع ذلــك، أن جيــد  ة إىل األحيــاء الراقيــة، حيــث قــد يتســنّ  الرثّ

ض الشــعور بالعــار مينعــه مــن التعــرّ   إنّ. ي أســرتهيــه ويغــذّ عمــالً يغذّ
  .ةألنظار املارّ

ى يف أحياء الصفيح يف مشال الربازيل، درجـت األمّهـات، مسـاءً، علـ    
عــادة وضــع احلصــى يف طنــاجر تغلــي ماؤهــا فــوق النــار، وهــنّ يقلــن      

، وهـنّ  "…سـيكون الطعـام جـاهزاً قريبـاً    : "ألطفاهلنّ البـاكني مـن اجلـوع   
ــ. يرجــون يف هــذه األثنــاء أن يستســلم األطفــال للنــوم   ن يــدرك هــل مَ

رين جوعــاً، وهــي إزاء أطفاهلــا املتضــوّ الشــعور بالعــار الــذي جيلــد األمّ
  امهم؟تعجز عن إطع

، يف صباه، أفلـت مـن شـرطة    )Edmond KAISER" (دمون كايزرإ" إنّ
اً يف وعندما أصـبح حمقّقـاً عسـكريّ   . ومن االعتقال) VICHY" (فيشي"

، اكتشـف يف مقاطعـة األلـزاس، ثـم     )Leclerc" (لـوكلري "جيش اجلنـرال  
، )Lausanne" (لـوزان "ة، فآثر العـيش يف  يف أملانيا، هول املعتقالت النازيّ

ــ ــس منظمــة عامليّــ حي " أرض البشــر"اهــا ة ملســاعدة الطفولــة، مسّ ث أسّ
)Terre des Hommes .(   وقــد تــوفّي يف الثانيــة والثمــانني، علــى عتبــة

  .12ة اجلديدة، يف أحد امليامت يف جنوب اهلنداأللفيّ
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  :وقد كتب ادمون كايزر

. لو كان لنا أن نرفع غطاء العامل، لكان صراخه دحر السماء واألرض« 
، ال يف السماء وال يف األرض، وال بني البشر، قد أدرك ما من أحٍد بأنّذلك 

  » 13.حقّاً احلجم املرعب لبؤس األطفال، وال ثقل القوى اليت تطحنهم
، علـى آالم اجليـاع   تـامّ  ني، املطلعني على حنـوٍ الكثريين من الغربيّ إنّ

اقهم، األفارقــة أو العــاطلني عــن العمــل يف باكســتان، مل يعــودوا، يف أعمــ  
بصـعوبة، تواطـؤهم اليـومي مـع نظـام عـاملي        لوا إالّيستطيعون أن يتحمّ

وهــم يشــعرون، نتيجــة ذلــك، باخلجــل، الــذي حيــلّ حملّــه   . يأكــل البشــر
علـى مثـال ادمـون     - منهم جيدون  ةًقلّ أنّ إّال. بالعجز على الفور، شعورٌ

ن، وهنـا لكـم يغـري اإلنسـا    . شجاعة مواجهة هذا الواقـع القـائم   - كايزر 
  !ةكي يسكّن اضطراب الوجدان لديه، أن يلجأ إىل تفسريات تسويغيّ

 الشعوب املثقلة بالـديون يف أفريقيـا، هـي شـعوبٌ     ويقال ببساطة إنّ
، ، عــاجزة عـن بنـاء اقتصـاد مســتقلّ   "غـري مسـؤولة  "، "فاسـدة "، "كسـولة "
. ، وهـي بالتـايل عـاجزة عـن اإليفـاء هبـا      "شعوب ولدت يف الـديون "هم إنّ

يف حـني أن  … روهوع، فكثرياً مـا يسـتعني بعضـهم باملنـاخ ليفسّـ     ا اجلوأمّ
حيـث يشـبع النـاس     -الظروف املناخية يف القسم الشمايل من األرض 

مبا هـي عليـه يف القسـم اجلنـوبي منـها،       ،اهتسوققارن من حيث ال تُ -
  .ق الناس من سوء التغذية واجلوعنفُحيث يَ

مـن   ةٍتامّـ  ء علـى بيّنـةٍ  فـإنّ هـؤال  . ولكن اخلجل يسكن السادة أيضـاً 
ة تدمري العائالت، وعذاب العمال القليلـي األجـور،   فثمّ: نتائج أعماهلم

ذلـك لــيس   كــلّ .الـذي يـداني االستشــهاد، ويـأس الشــعوب غـري املنتجـة     
  .خبافٍ عليهم

مـن ذلـك   . رات تشـهد علـى مـا ينتـاهبم مـن انزعـاج      بل هنـاك مؤشّـ  
" نوفـــارتيس"، أمـــري  )Daniel VASELLA" (دانيـــال فاســـيال" مـــثالً أنّ
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)Novartis(ّة العمالقة يف صـناعة األدويـة، قـد    ، وهي الشركة السويسري
الــذي ، "االســتوائيةمعهــد نوفــارتيس لألمــراض   "" ســنغافورا"بنــى يف 

ــ املالريــا، وهــي  ، أقراصــاً ضــدّحمــدودةٍ اتٍب عليــه أن ينــتج، بكميّــ يتوجّ
  .ه يف البلدان الفقريةباع بثمن كلفتِسيُ دواءٌ
" لومـات  -بـيرت برابيـك   "، وهـو  )NESTLÉ" (نسـتله "د شركة سيّ نّوإ

)Peter Brabech-Lemathe(ّــل ــال، يسـ ــددهم  مـــن عمّ م كـ ــالغ عـ ــه البـ الـ
ــ"كتــاب توصــيات"ة ومثــانني بلــداً، ، والعــاملني يف ســتّ)280.000( ه ، خطّ

ــر"إنســاني و ملــي علــيهم ضــرورة الســلوك علــى حنــوٍ ه، وهــو يُبيــدِ ، "خيّ
  .وهنايت يستغلّحيال الشعوب ال

الشــعور باخلجــل، يــنجم  أنّ) E. KANT" (عمانوئيــل كانــت"ويــرى 
د إزاء سـلوك، ووضـع،   ر عن التمرّوهو يعبّ. عن الشعور بانعدام الشرف

الشرف الناجم عن "وأعمال، وغايات مذلّة، سافلة، دنيئة، تتعارض مع 
عتمـد  ر عـن العـار مبجمـل معانيـه، ي    وهو، إذ يعبّـ ". كون اإلنسان إنساناً

) die schande(ة اً باللغــة الفرنســيّهمــا عمليّــتعــبريين يســتحيل ترمجتُ
ـــ ). die scham(و مـــن اإلهانـــة النازلـــة بغـــريي،     ) Cham( ي خجـــلٌ إنّ

  ).Schande(واحلالّة، يف الوقت نفسه، بشريف، بوصفي إنساناً 
اء إنسان، من جرّ احلالّ بكلّ إنّ إمرباطورية العار حيدّها أفق الذلّ

  .شرأمل الب
اب الــذين كــانوا ، ألغــى النــو1789ّيف ليلــة الرابــع مــن شــهر آب عــام 

نا اليـوم  واحلال، أنّ. ة، نظام اإلقطاع يف فرنساة الوطنيّفون اجلمعيّيؤلّ
. ونولقـد عـاد السـادة املسـتبدّ    . اإلقطاع علـى نطـاق العـامل    نعيش عودةَ
ــ ـــ واإلقطاعيـّ ــدة الرأمساليّ ــتِ  ات اجلديـ ــلطة مل يـُ ــك اآلن سـ  يّح ألة متلـ

  .ها قبلهابابا أن ميلكَ ، وأليّملكٍ إمرباطور، وأليّ
ات ة، والعـابرة للقـارّ  ة اخلمسمائة اخلاصّأقوى الشركات الرأمساليّ إنّ

كانــت،  - يف نطــاق الصــناعة والتجــارة واخلــدمات واملصــارف  - يف العــامل 
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أوضـح،   مـن النـاتج العـاملي اخلـام، وبعبـارةٍ     % 52، تسـيطر علـى   2006عام 
  .على كوكبنا واحدٍ نصف الثروات الناجتة يف عامٍأكثر من 

وقت  اجلوع والبؤس وسحق الفقراء، قد بات أفظع من أيّ أجل، إنّ
  .مضى
ــداءات  إنّ ــام   11اعتــــ ــول عــــ ــنطن   2001أيلــــ ــورك، وواشــــ يف نيويــــ

عـادة اإلقطـاع إىل   إة اً يف عمليّـ وبنسلفانيا، قد أحدثت تسريعاً مأسـاويّ 
ــامل ــة الـــيت  . العـ ــت الفرصـ ــد كانـ ــلّ ولقـ ــت للمتسـ ــدد، أن  أتاحـ طني اجلـ

ة لسـعادة  يستولوا علـى العـامل، وأن ينـهبوا دون منـازع، مصـادر ضـروريّ      
  .ةروا الدميقراطيّة، وأن يدمّالبشريّ
. والقانون الدويل حيتضـر . آخر سدود احلضارة توشك أن تنهار إنّ

ة والرببريّ. ئ ومدانومنظمة األمم املتحدة، وأمينها العام، يف وضع سيّ
لـد هـذا الكتـاب    ولقـد وُ . عمالقـةٍ  م خبطواتٍطة على العامل تتقدّتسلّامل

  .من قلب هذا الواقع اجلديد
وهــو ال ينفصــل . نــة لألخــالقالشــعور بالعــار هــو أحــد العوامــل املكوّ إنّ

ــعــن ضــمري اهلويّــ   ــدورها الشــخص البشــري   ة الذاتيّ ــوّن ب ــإذا . ة، الــيت تك ف
أعـاني   - يف جسـدي ويف فكـري    - تُ ماجُرِحتُ، وإذا ما كنتُ جائعـاً، وإذا كنـ  

وإذا ما شاهدت األمل احلالّ بإنسان آخر، أشعر، . ة البؤس، أشعر باألملمذلّ
ــه   ــن أملـ ــيء مـ ــداني، بشـ ــاطفي،    . يف وجـ ــديّ تعـ ــدوره لـ ــثري بـ ــذا األمل يـ وهـ

  .ثقلين أيضاً باخلجل، فأحتفّز للعمل، ويُويستنهضين يف اندفاعة تضامنٍ
لكـلّ إنسـان    إحساسـي األخالقـي، أنّ  وأنا أعـرف، حبدسـي، بـتفكريي، ب   

  .ة ويف السعادةاً يف العمل، يف الغذاء، يف الصحة، يف املعرفة يف احلريّحقّ
ــ ــوإذا كـــان وعـــي اهلويـّ إنســـان، وبالتـــايل أيضـــاً  ة، يســـكن كـــلّة الذاتيـّ

  فون على هذا النحو املدمّر؟طني على العامل، فكيف تُراهم يتصرّاملتسلّ
هم، على مثل هذا النحـو مـن الالمبـاالة،    ر مقاومتكيف لنا أن نفسّ

  ة إىل السعادة؟عات الطبيعيّة واخلبث، التطلّوالوحشيّ
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أن تكـون إنسـاناً، وال شـيء    : لقد سقطوا يف هذا التناقض األساسي
، أو أن تغـــتين وتســـيطر علـــى األســـواق، ومتـــارس مجيـــع  ســـوى إنســـانٍ

احلـرب  وهـم يعلنـون حالـة الطـوارئ، باسـم      . دالسلطات، وتصـبح السـيّ  
ــاديّ ــتمرارٍ االقتصـ ــنّوهنا باسـ ــيهم املفرتضـــني  ة، الـــيت يشـ ــى منافسـ . علـ

ــاً اســتثنائيّ   ــى األخــالق العامّــ   ويقيمــون نظام قــون ة، ويعلّاً، خارجــاً عل
دها   (ة ة األساسـيّ ما على مضض، احلقـوق اإلنسـانيّ  أحياناً، ربّ الـيت تؤيـّ

ــع شــعوب األرض  ــدها مــع ذلــك    (ة والقواعــد األخالقيّــ ) مجي الــيت تؤكّ
ــ)ةاألنظمــة الدميقراطيّــ الــيت مل يعــودوا ميارســوهنا (ة ، واملشــاعر العاديّ

  ).ضمن العائلة أو مع أصدقائهم إالّ
 تضـامناً مـع غـريي، فـإنّ     ، وإذا ما أبديتُوإذا ما أعربتُ عن تعاطفٍ

فأجـــدني، . رنيوســـيدمّ ،علـــى الفـــور ضـــعفي هـــذا منافســـي سيســـتغلّ
مـن   حلظـةٍ  اً، يف كـلّ رّ، مضـط مقهـورٍ  بالتايل، على مضـض، ويف خجـلٍ  

ة الــيت ســأدفعها، ألن أمــارس اً كانــت الكلفــة البشــريّالنــهار والليــل، وأيّــ
 مـن األربـاح واملصـاحل، وألن أضـمن أعظـم قـدرٍ       السعي وراء أكرب كسـبٍ 

  .ممكنةٍ كلفةٍ ، وبأقلّممكنٍ من املرابح، يف أقصر وقتٍ
، مثلـها  تٍة الدائمة، املزعومة، تقتضـي تضـحيا  احلرب االقتصاديّ إنّ

ــلّ  ــل ك ــدو خاضــعةً   أنّ إالّ. حــربٍ مث ــامجٍ هــذه تب ــقٍ لربن ــث ال  دقي حبي
  .تُعرف هلا هناية

ش وجـدان  ات التافهـة، تشـوّ  جيّوات واإليـديول العديد من النظريّـ  إنّ
وهلذا السبب، يرى الكثريون منهم . بني يف الغربالرجال والنساء الطيّ

هــذا  وإنّ. هميكــن تغــيريُ  ال نظــام العــامل الــراهن واملفــرتس، نظــامٌ     أنّ
هم من أن يرتمجوا شـعور اخلجـل القـابع يف أعمـاقهم،     االعتقاد ليمنعُ

  .دومترّ إىل أفعال تضامنٍ
  .اتمن هنا كان الرهان األول على تدمري هذه النظريّ

، تقوم علـى  1793عام " ثوار"ة، كما رمسها رسالة الثوار التارخييّ إنّ
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ــ القتــال مــن أجــل عدالــةٍ ــ ةٍاجتماعيّ ــ. ةعامليّ ب علــيهم أن يوقظــوا فيرتتّ
ــ ة حـــاالت الغضـــب الكامنـــة، وأن حيرّضـــوا هـــوى املقاومـــة الدميقراطيـّ

ب إعــادة العـامل إىل قوامـه، فيكــون رأسـه يف األعلــى،    ويتوجّـ . ةاجلماعيّـ 
ـــ     وال بـــدّ. وأقدامـــه يف األســـفل  . ةمـــن أن تُســـحَق يـــد الســـوق اخلفيّ

ــ فاالقتصــاد لــيس ظــاهرةً ، جيــدر بنــا أن وى أداةٍوهــو لــيس ســ. ةًطبيعيّ
  .ةالبحث عن السعادة اجلماعيّ: وحيدٍ ها يف خدمة هدفٍنضعَ

ــ ه ليســع إنســان العــامل الثالــث، املســكون بالعــار، اجملبــول بشــعور   وإنّ
ــدم جدارتــه، إذ يكتشــف أنّ     ــار، وبع ــة القهّ ــدَّ  الدوني ين ليســا اجلــوع وال

ــاً وينــهض   ــزداد وعي العمــل  اجلــائع والعاطــل عــن   فــإنّ. حتمــيّني، أن ي
 ه، طاملـا هـو يعتقـد أنّ   د عـارَ ، يـزدرِ والذليل، إذ يعاني من شـعوره بالـذلّ  

 ، حلظـةَ ، وثائرٍدٍ، ومتمرّل إىل مقاتلٍوهو يتحوّ. هه ال ميكن تغيريُوضعَ
وعنـدها تصـبح   . ة املزعومـة ف الشـروخ يف احلتميّـ  األمل، وتتكشّـ  يشرقُ

ــ. هامصــريِ ة صــانعةَالضــحيّ إىل  ،كتــابي ألرمــي مــن وضــع هــذا ال  وإنّ
  .السريورةحتريك هذه 
ل مــن ، مهــا أوّ"تومــاس جيفرســون"و" بنجامــان فــرانكلني"لقـد كــان  

ــر عــن حــقّ  " ثــوار"وقــد اســتعاد  . اإلنســان يف البحــث عــن الســعادة   عبّ
ك األكـرب للثـورة   هذا املطلب، فبـات احملـرّ  ) Jacques ROUX" (جاك رو"

ة، ختتـزل  ة واجلماعيّـ فكـرة السـعادة الفرديّـ    وكـانوا يـرون أنّ  . ةالفرنسيّ
  .فوري وملموس اً، شاؤوا له أن يُطبَّق على حنوٍمشروعاً سياسيّ

ــق حــقّ      ــوم دون حتقي ــات الــيت حتــول الي اإلنســان يف  مــا هــي العقب
ك هــذه العقبــات؟ كيــف يُفــتح البحــث عــن الســعادة؟ كيــف لنــا أن نفكــّ 

ة؟ إن هــذا الكتــاب الطريــق واســعاً أمــام البحــث عــن الســعادة اجلماعيّــ 
  .اول اإلجابة عن هذه األسئلةحي

  :هوذا خمططه
. يف تاريخ األفكار العام ةًجذريّ ة قطيعةًلقد أدخلت الثورة الفرنسيّ
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. ة احملـرّرة ة لعصـر األنـوار، وللعقالنيّـ   اً املبادئ الفلسفيّوترمجت سياسيّ
، قد رمسوا آفـاق  "الثوار"ما منهم ني، وال سيّبعض أبطاهلا الرئيسيّ وإنّ

ــ مجيــع املعــارك ة القائمــة آنــذاك واآلتيــة، مــن أجــل العدالــة االجتماعيّ
، يـرتك هلـم   "السـعادة  يف حـقّ : "القسم األول، وهو بعنـوان  فإنّ. ةالكونيّ
أنّ هـذا القسـم يصـف أيضــاً حركـة إعـادة اإلقطـاع احلاليــة        إالّ. الكـالم 

ة اخلاصة والعابرة على نطاق العامل، اليت تقوم هبا الشركات الرأمساليّ
ت، كمــا هــو يصــف نظــام العنــف البنيــوي الــذي تنشــئه، والقــوى  اللقــارّ

فيـه يعـاجل    هـامٌّ  ة قسـمٌ مثـّ . ةً، اليت تنتصب يف وجههااليت ال تزال خفيّ
  .احتضار القانون

ر العام لعالقات السبب والنتيجـة، بـني   ويطرح القسم الثاني التصوّ
، يُســتخدمان ضــد أضــعف شــاملٍ ين واجلــوع، ومهــا ســالحا تــدمريٍالــدَّ

، إذا مـا فُرِضـت   وجيـزةٍ  ه خـالل فـرتةٍ  اجلـوع؟ يسـعنا أن نقهـرَ   ! الشعوب
  .ن يستخدمون هذين السالحنيبعض اإلجراءات على مَ

يف  ، ومن اهنيـارٍ مزمنةٍ األثيوبي، الذي يعاني من جماعةٍ الشعبَ إنّ
له الذي يستطيع أن حيوّ -ة القهوة حبّ -ة التصدير الوحيدة سعر مادّ
ــادرٍ إىل قطــعٍ ــألّ، ين ــنظّ ت ــه ي ويف الطــرف اآلخــر مــن   . م نفســهم، ولكن

هذا البلـد، الـذي    فإنّ: هامسريتَ صامتةٌ ثورةٌالعامل، يف الربازيل، بدأت 
، يصــيب قطاعــاً واســعاً مــن  يعــاني هــو أيضــاً مــن ســوء تغذيــة مــزمنٍ   

مـن أجـل    معهـودةٍ  غـريَ  ، قد أخـذ يصـنع أدواتٍ  ساحقٍ سكانه، ومن دَينٍ
احملاوالت غري املألوفـة يف الصـراع واملقاومـة،    وإني ألخص هذه . رهحترّ

  .بالقسمني الثالث والرابع منه
ات، اليت متلك أعظم مـا عرفتـه   ة، العابرة للقارّالشركات اخلاصّ إنّ

هلـذا   ل العمـود الفقـريّ  ة من تكنولوجيا ورساميل وخمابر، تشكّالبشريّ
مـن   ط الضـوء يف القسـم اخلـامس   وإنـي ألسـلّ  . النظام الظامل والقاتـل 

  .كتابي هذا، على أحدث ممارساهتم
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ــدةُ  إنّ ــة ولي ــد احلريّــ    املعرك ــة تل ــة، واملعرك ة ة والظــروف املاديّــ املعرف
تـدمري النظـام العـاملي املفـرتس هـو مـن شـأن         إنّ. للبحث عـن السـعادة  

  ):Régis Debray" (رجييس دوبريه"ولقد كتب . الشعوب

فليس له أن ُيغري، بل . ا هو قائٌمف هي التعبري عّمة املثقّمهّم إنّ« 
  .» أن ُيسلِّح

، الــذي )Gracchus Babeuf" (غراكــوس بــابوف "ولنصــغِ أيضــاً إىل  
ــاحة      ــزرة سـ ــاب جمـ ــاب، يف أعقـ ــذا اخلطـ ــى هـ ــارس "ألقـ ــان دو مـ " الشـ

)Champ-de-Mars:(  

ه ة، وأّنب احلرب األهلّيمن جتّن ها الدهاة، إنكم تّدعون أنه ال بّدأّي« 
تثري  ٍةأهلّي فهل من حربٍ. اخلالف الشعب ناَر ال جيوز أن نلقي بني أبناء

، ومجيع الضحايا من تلك اليت تضع مجيع القتلة من جهٍة الغضب، أكثَر
  ؟ثانيٍة العّزل من جهٍة

  !ةولنبدأ املعركة يف سبيل اهلدف العظيم، هدف املساواة وامللكّي
ـ وأّم. ة السابقةسات الرببرّياملؤّس الشعب مجيَع مِوليهِد ين ا حرب الغ

، واجلبانـة  الفقري، فلتكّف عن اختاذ طابع الشجاعة املطلقة من جهٍة ضّد
ر قويل، إن مجيع الشرور قـد بلغـت   أجل، أكّر. أخرى املطلقة من جهٍة

  .بثورة شاملة"إال إصالحها وال ميكن . ذروهتا، ومل يعد بوسعها أن تتفاقم
  .» ةوإين ألريد أن أساهم يف تسليح الضمائر، يف سبيل هذه الثور
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  القسم األول

  احلق يف السعادة

I - احلرية شبح  
  

ــى أقصــى قــدرٍ  1792كــان صــيف عــام    ــاريس، عل . مــن البــؤس  ، يف ب
ــوري"قصــر امللــك، املســمّى  وكــان . فــاجلوع حيــوم يف ضــواحيها  " التويل

)TUILERIES (وكانت الشائعات تسرح ومترح. الت اجلياعخميّ يسكن .
  …امللكيةالقصور س يف من اللحم، تتكدّ وتاللٌمن اخلبز  ة جبالٌفثمّ

خــالل ليلــة التاســع إىل العاشــر مــن شــهر آب، شعشــعت األنــوار يف   
. هاواحلركــة فيــه كانــت علــى أشــدّ ). Hôtel de Ville" (أوتيــل دو فيــل"

هـم  إنّ. اب يفـدون إليـه مـن مجيـع األحيـاء ومجيـع الضـواحي       وكان النوّ
د العــام يف مــع الفجــر التمــرّ يتشــاورون، ويتفاوضــون، وهــا هــم يعلنــون

  .القدمية ملدينة باريسة البلديّلقد حُلّت . باريس

، )MANDAT" (مانـدا "ه العـام  ل قائـدُ تِـ ، إذ قُالـوطينّ  أُلغي احلرسُو
  ).SANTERRE" (سانتري"وحلّ حملّه 

ــ". التويلـــوري"وقـــرّر املتمـــرّدون اهلجـــوم علـــى قصـــر   ه حنـــوه فتوجـّ
واخلنـاجر،  واملعـاول  ن بالبنـادق،  احالن من النسـاء والرجـال، مسـلّ   يفص

ل مــن م الفصــيل األوّدِوقَــ .الثــوارمــن  هبــم جمموعــاتٌ  توقــد أحاطــ 
ة هنـر السـني اليمنـى، بينمـا     القائمة على ضفّ ،"سانت أنطوان"ضاحية 

  .ة اليسرىم الثاني من الضفّدِقَ
وواحــداً   كــان املــدافعون عــن القصــر الــذي كــان شــبه خــالٍ، مائــةً        

  .تلوا مجيعاً حتى آخرهمفقُ. نيالسويسريّزقة املرتوسبعني من 
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أوانــي املوائــد و وألبســةٍ مــن أثــاثٍ -واســتوىل الســارقون علــى كنــوزه 
ت طالئعهـم،  وعنـدما أطلـّ  . ومضوا هبـا  ،القصر اليت اكتشفوها يف… اخل

، أوقفهــم "الســني"وقــد محلــوا غنــائمهم علــى ظهــورهم، عنــد ضــفاف    
، وشـــنقوهم علـــى "نييعقـــوبيّ"، وكـــانوا يف معظمهـــم رجـــال امليليشـــيات
ــفالنــهب واملســاس بامللكيّــ . أعمــدة املصــابيح ة، حتــى لــو كانــت  ة اخلاصّ

مـن  قـد جتلّـت   و. بـاملوت ان بـ عاقَة امللك، على بغضهم الكبري لـه، يُ ملكيّ
هـي احـرتام    - ةًمركزيّ ق حبفظ النظام، قيمةًخالل هذا احلادث املتعلّ

 كـان يتناقلـها وجـدان الطبقـة     الـيت  -ة، احرتاماً مطلقـاً  ة اخلاصّامللكيّ
ــاجلديــدة الصــاعدة، طبقــة البورجوازيّــ   . ة األوىلة والصــناعيّة التجاريّ

  .ض هلا سريعاً أن حتتكر الثورةيّولقد قُ
ــاوم بعــــــــد فــــــــرتةٍ  ــزةٍ ولســــــــوف يقــــــ ـــــــوجيــــــ ة ، هــــــــذه البورجوازيـّ

ــ ــونلِالكَ"ة، الدميقراطيـّ ــان يقـــودهم الكـــاهن  )les enragés" (بـ ، الـــذين كـ
  ":جاك رو"لنصغِ إىل و). J. ROUX" (جاك رو"

مـن   ، عندما تستطيع طبقـةٌ فارغٍ ة ليست سوى شبحٍاحلرّي إنّ «
واملساواة ليست سوى . الرجال أن جتّوع الطبقة األخرى، دومنا عقابٍ

 ، عندما يستطيع الغين، بواسطة االحتكار، أن ميـارس حـقّ  فارغٍ شبحٍ
، عندما فارغٍ شبحٍ ة ليست سوىواجلمهورّي. احلياة واملوت، على شبيهه

الـيت ال   ،، يف أسعار املبيعاتة فعلها، يوماً بعد يومٍتفعل الثورة املضاّد
  ». يطالوها، دون أن يذرفوا الدموع ى لثالثة أرباع املواطنني أنّيتسّن
  :آخرموقع ويف 

ة ة، وهي أشّد قسوةً مـن أرسـتقراطيّ  ة التجارّياألرستقراطّي إنّ« 
ة وكنـوز  باجتياحها الثروات الفردّي قاسيةً عبةًالنبالء والكهنة، متارس ل

أسعار البضـائع   ومع ذلك فنحن جنهل مدى جتاوزاهتم، ألنّ. ةاجلمهورّي
هـا املواطنـون   أّي. ، ما بني الصـباح واملسـاء  مرعبٍ ترتفع على حنوٍ
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ه الذي يشـنّ  ،اً للصراع القاتلاملنتدبون، لقد آن األوان كي نضع حّد
  .»طبقات إنتاجاً يف اجملتمع أكثر ال ون ضّداألنانّي

  :أيضاً" رو"ولنصغِ إىل 

ل إىل الطابق الرابع كم صعدمت من الطابق األّواب اجلبل، ليَتيا نّو« 
، حاشٍد روا بدموع وأّنات شعبٍمن بيوت هذه املدينة الثائرة، كي تتأثّ

إىل هذا الوضـع مـن البـؤس     عليه، وقد آلَ لديه وال ثياَب ال خبَز
 حبّق القوانني كانت قاسيةً االحتيال واالحتكارات، ألنّ والشقاء، بسبب
يـا  … يغت من قبل األغنياء ومـن أجـل األغنيـاء   الفقري، وألهنا ِص

ممثلي الشعب الفرنسي، الـذين   ق أنَّمن تراه يصّد! يا للعار! للغضب
مـن اجلبانـة    على مستبّدي اخلارج، كانوا على درجٍة أعلنوا احلرَب

  .» 1ي الداخل؟منعتهم من سحق مستبّد
ة الصحافة؟ فليس للجـائع  ما الذي جينيه أمّيّ من اإلعالن عن حريّ

العـني أسـرته متـوت مــن     ن يـرى بــأمّ ومَـ . مـا جينيـه مـن قــانون االنتخـاب    
  .باحلريات على صعيد الفكر والتجمّع املرض والبؤس، ال يعود يهتمّ

  .ةاجتماعيّ هلا، دون عدالةٍ ة ال قيمةَاجلمهوريّ إنّ

  ):Roux" (رو"صدى ) Saint Just" (سان جو" ويرجّع

  ".مبأمن من احلاجة ة أن ميارسها، إال رجالٌال ميكن للحرّي"
  :2"سان جو"يقول أيضاً . ل حقوق اإلنسانالسعادة هو أوّ حقّ إنّ

  3".عند اكتمال السعادة ف الثورة إالّلن تتوقّ"
هـو   للمصـابني بـاحلروق،   ة سـوى مشـفى واحـدٍ   ، لـيس مثـّ  "أنغوال"يف 

ــادوس"مشـــفى  ــدا"، يف )Los Queimados" (لـــوس كيمـ ). Luanda" (لوانـ
ــال أنّ ــفوريّ   واحلـ ــل الفوسـ ــامل، وللقنابـ ــتخدام الكثيـــف للنابـ ــد االسـ ة، قـ

صـفوا باألعـداء،   ني الـذين وُ أصاب باحلروق الكثريين مـن السـكان املـدنيّ   
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، وهــي إحــدى احلركــات املســلّحة "األونيتــا"دون منظمــة هــم كــانوا يؤيّــألنّ
  .ةعاماً من احلرب األهليّ عشرَ ملناهضة للسلطة القائمة، طوال مثانيةَا

) 780(، قرابــة اً كــلّ عــامٍيســتقبل وســطيّ" لــوس كيمــادوس"مشــفى  إنّ
أربعني باملائة منهم ميوتون فور وصـوهلم، نظـراً    وإنّ. طفالً دون العاشرة
عـه  اً يسـتحيل م يبلـغ حـدّ   ما حيلّ هبم من عذابٍ وإنّ. خلطورة حروقهم
  .ولكن اإلنتانات تتفاقم، إذا مل تغيّر الضمادات. تغيري ضماداهتم

ــ" الباراســيتامول"أقــراص  إنّ ة ات اجلراحيّــواملــورفني، وكــذلك التقنيّ
بها اآلالم الـيت تسـبّ   العالجات املستخدمة ضدّ القليلة الكلفة، هي أهمّ

ــروق ـــ   أنّ إالّ. احلـ ــذه التقنيّ ــة وهـ ــذه األدويـ ــوفّهـ ــات، ال تتـ . والر يف أنغـ
ــإنّ  ــذا ف ــر مــن   وهك ــلٍ) 500(أكث ــا بــني عــام     طف ــاتوا م ، 2006و 2002م
  4.فظيعة وسط آالمٍ
ـف الشــركات الدوائيــة الكــربى،       مكــانٍ يف كــلّ علــى وجــه األرض، تكيـّ

البلــدان يف  معظــمَ واحلــال أنّ. ها مــع الوضــع االقتصــادي العملــيأســعارَ
ة الغالبيّـ  فإنّ: اًجدّ حمدودةٍ ةٍداخليّ أفريقيا السوداء، ال متلك سوى سوقٍ

ة الشــركات الدوائيّــ ولــذلك فــإنّ. الســاحقة مــن الســكان تفتقــر إىل املــوارد
ة للطبقـــة احلاكمـــة ها مـــع القـــوة الشـــرائيّأســـعارِ الكـــربى تـــؤثر تكييـــفَ

  .اً، ولكن بأسعار عاليةفهم يفضّلون بيعاً متدنيّ. الرقيقة احمللية
ل سوقاً جديرةً هبذا تشكّ ها العائالت األطفال احملروقني، مبا أنّ إنّ

ى هلا بـالطبع أن  ة، لن يتسنّة إىل القدرة الشرائيّاالسم، وتفتقر بالكليّ
ة، فمـن العبـث   أما الدولة األنغوليّ. ةعلى هذه األدوية الضروريّ حتصلَ

  .ها يف ما يشبه اإلفالسإنّ: ع املساعدة منهاتوقّ
بلـداً  ) 122(هناك ما يقـارب مخـس مليـارات إنسـان يسـكنون اليـوم       

وهــؤالء تعنــيهم اليــوم علــى حنــو مرعــب، الكلمــات   .مــن العــامل الثالــث
" غراكــــوس بــــابوف"، الثــــائر 1791الــــيت تلفّــــظ هبــــا يف بــــاريس عــــام 

)Gracchus Babeuf.(  
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ـمّي   ـة املطلقــة،   نَ، أولئــك الــذين مَ "نيطوبــاويّ"لقــد سـُ حــوا األولويـّ
ــ ــة، للصــراع مــن أجــل العداة الفرنســيّداخــل احلركــة الثوريّ ة، لــة العامليّ

رة، مبكـّ  هـم مـاتوا يف سـنّ   وهؤالء الرجـال كلّ . اإلنسان يف السعادة وحقّ
كـان  . ، قضيا حتـت املقصـلة  "بابوف"و" سان جو" فإنّ  .عنيفةٍ وبطريقةٍ

 وإنّ. يف السـابعة والـثالثني  " بابوف"يف السابعة والعشرين، و" سان جو"
عليه بـاملوت   كمَعرف احل ه باخلنجر، حلظةَنفسَ نَ، طعَ)ROUX" (رو"

ولكـن إذا كانـت   . اغتيـل ) MARAT" (مـارا "و .ةمن قبـل احملكمـة الثوريّـ   
 املقصلة واخلنجر قد قتال أجسادهم، فإهنما مل ميسّا األمـل يف عدالـةٍ  

ــ ــ ةٍاجتماعيّ ــ، وُةٍعامليّ ــم لَروحَ وإنّ. دت مــن صــراعهم لِ ــذا يف  ه ــا هك تحي
  .ا جديدةشكل يوطوبي وجدان املاليني من البشر اليوم، حتتَ

  .من أعماق القرون وافدةٌ" يوطوبيا"كلمة  إنّ"

ام اجنلـرتا، وصـديق   كبري حكـّ ) Thomas MORE" (توماس مور"كان 
ــوروّاد النهضــة، وقــد قُ) ERASME" (ايرامســوس" ــ 6ه يف ع رأسَــطِ وز متّ

ــ. 1535عــام  ــان نشــر،   ه الرئيســيّجرميتُ ــه مــن  وحــيٍيف ة؟ لقــد ك إميان
الجنلرتا، غري العادلة والظاملـة،   قاطعٌ ه نقدٌاملسيحي الصادق، كتاباً في

ة األمثــل يف وضــع اجلمهوريّــ : (عنوانــه ،يف عهــد امللــك هنــري الثــامن  
  ).ويوطوبيا اجلزيرة اجلديدة

ــ جيوردانــو "ون األوائــل، والفرنسيســكانيّ" يــواكيم دوفلــور "ه، كــان قبلَ
 ةٍوتالميــذه، قــد ناضــلوا مــن أجــل بشــريّ) Giordano BRUNO" (برونــو

مجيـع النـاس غـري املنـازع،      حتت إمرة قـانون الشـعوب، وحـقّ    صاحلةٍمت
  5.يف أمن أشخاصهم وسعادهتم وحياهتم

ويف صـميم مجيـع املـواعظ، ومجيـع الكتـب ومجيـع التوصـيات الــيت        
 ، ينـهض حـقّ  "تومـاس مـور  "و" جوردانو برونـو "و" صاغها يواكيم دوفلور

  .إنسان، يف سعادته الذاتية كلّ
ة تعــين املكــان، ، انطالقــاً مــن كلمـة يونانيّــ "ورتومــاس مـ "بـذلك كــان  
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 كلمــةً ، قــد اشــتقّ )U" (يــو"، وحــرف النفــي  )TOPOS" (توبــوس"وهــي 
املكـان، والعـامل الـذي    : أي الالمكـان، بعبـارة أدقّ  ". يوطوبيا"هي  جديدةً

  !موجود ال يزال غريَ
هـي تعـين مـا ينقصـنا     . هي الرغبة يف الشيء اآلخر" اليوطوبيا" إنّ

هـا  إنّ. وهـي تتنـاول العدالـة املطلوبـة    . نا القصـرية علـى األرض  يف حيات
ة، عــن التضــامن، عـن الســعادة املشـرتكة، الــيت يســتبق   ر عــن احلريّـ تعبّـ 

هــذا الــنقص، وهــذه الرغبــة،   وإنّ. هــااتِهــا وحيثيّوجــدان اإلنســان حلولَ
إنســاني خيــدم   فعــلٍ ل املصــدر األعمــق يف كــلّ  وهــذه اليوطوبيــا تشــكّ  

 ة أيّوبعيـداً عـن هـذه العدالـة، فلـيس مثـّ      . ةة العامليّـ اعيّالعدالة االجتم
  .األيٍّ منّ ممكنةٍ سعادةٍ

أقــوى القــوى، فهــي أيضــاً  -مــع العــار  -ولكــن، إن كانــت اليوطوبيــا 
  ك؟راها تتحرّفكيف تُ. ها غموضاً يف التاريخأكثرُ

  ):Ernst BLOCH" (أرنست بلوخ"جييب 

ـ  . ذو داللة ٌعمرجحنملها فينا، هي  أدىن رغبٍة إنّ«  ا فنحن مـا كّن
ـ  ،م على مثل هذا النحولنتألّ فينـا   ة شـيءٌ من نقائصنا، لو مل يكن مثّ
هذه األصوات اليت تسعى، يف أعمق أعماقنا، إىل  مل تكن لوو… ضناحيّر

 ].…[. نا والعامل احمليط بناما ميّس أجساَد إىل محلنا على جتاوزتوجيهنا و
ياء على طريقة األطفـال، فنرجـو أن   وإنه ليسعنا أيضاً أن نشعر باألش

وما … اللعبة احملكمة األقفال، واليت حتتوي سّر أصولنا ذات يومٍ تنفتَح
ما هو الكتلة العظيمة وغري املكتملة، كتلة ك يف الواقع، إّننراه هنا يتحّر
قهر، إذ هـي الـروح   ة رغائبنا اليت ال ُتقّووة، ّية واحلّسنوازعنا اإلرادّي

  ». ة الناشطةالطوباوّي ة للنفساحلقيقّي
 واليوطوبيــا تســكن أعمــاقَ . اإلنســان يف جــوهره كــائنٌ مل يكتمــل  إنّ
  :أيضاً" بلوخ"يقول . هوجودِ
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، كي من حياٍة كبريٍ إىل مزيٍد مماته، يكون يف حاجٍة ا، حلظةَكلٌّ مّن« 
  ".من احلياة يشبَع
فمـا   .هذا املزيد من احلياة، لن نظفر به بالطبع على هذه األرض إنّ"

أدّق، أن  أو على حنوٍ. نا لليوطوبياه؟ أن نسلّم أمَرى لنا فعلَالذي إذن يتبقّ
  » .بعدنا ن سيأتونََم ، الذي سيسكن مجيَع"ذاك املرجّو"لرغبة  نستسلَم
  ":بلوخ"يقول 
أي  - نا م أمَرب علينا، شئنا أم أبينا، أن نسلّيف حلظة احتضارنا، يتوّج« 
نا، لألحياء، ألولئك املليارات الذين سيأتون بعَدلآلخرين،  - م أنانا أن نسلّ

  ». املكتملة هم، سيستطيعون أن يكّملوا حياتنا غَريألهنم هم، وهم وحَد
 ةًاجتماعيّـ  ةًسياسيّ فهي متلي ممارسةً: تقود اليوطوبيا ة مفارقةٌمثّ
. ةًفلسـفيّ  ومؤلفـاتٍ  ةًاجتماعيّ ، وهي تولّد حركاتٍ، أبداً حاضرةًةًوثقافيّ
ه، ال تكشــف دين، وهــي يف الوقــت نفسِــحمــدّ أفــرادٍ توجّــه معــاركَوهــي 
  .يف ما هو أبعد من أفق اإلنسان الفاعل ها إالّحقيقتَ
ــ  Jorge Luis" (خـــورخي لـــويس بـــورغيس "يكتبـــها  ة مفارقـــةٌمثّـ

BORGES(إذ يقول ،:  
  ".ةبالعني الداخلّي اليوطوبيا ال ُترى إالّ إنّ"
 كـان ضـريراً، وكتابـه حيمـلُ    " بـورغيس " ، ألنّمضـاعفةٌ  ها ملفارقـةٌ وإنّ

  ".بعينني مغمضتني كلّياً: "هذا العنوان
ة ألهنـا  وهـي تارخييّـ  . أحـداً ال يراهـا   ، ولكنّجارفةٌ ةٌاليوطوبيا قوّ إنّ

ة اليت صُنِعتُ منها الزمن هو املادّ إنّ": "بورغيس"يقول . تصنع التاريخ
  ".لنهري هذا اوالزمن هو النهر الذي جيرفين، إال أنّ] …[

ــر  ــوفيفر "نشـ ــري لـ ــهري ) H. Lefebvre" (هنـ ــه الشـ ــل، : "كتابـ هيجـ
فسأله أحد  6.، يف منتصف السبعينيات"ماركس، نيتشه أو مملكة الظل

ــا ال أودّ": "راديــو فرنســا "مــذيعي  ك هم يقولــون إنــّ ولكــنّ… كأن أثــريَ أن
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  ":لوفيفر"فأجابه … "يوطوبي"
 إنّ… التسميةفأنا أطالب هبذه … فينك تشّرإّن… على العكس« 
األفق بنظرهم، ويكتفون بالتحديق يف ما  وايتجاوز نيريدون أال  الذين

ن أن ينشـطوا مبـا   وة، وحياوليطالبون بالرباغماتّي نالذيهؤالء يرون، 
هم الذين وحَد… يف تغيري العامل ميلكون فقط، هؤالء ليس هلم أي حظّ

مـن األفـق،    ما ال ُيرى، والذين ينظرون إىل ما هو أبعد إىلينظرون 
ـ  . ونهم هم الواقعّيوحَد … يف تغـيري العـامل   ظّوهؤالء ميلكـون احل

ة ما نا التحليلي يعرف بدقّعقلَ إنّ. فاليوطوبيا هي ما هو أبعد من األفق
ولكن ما جيب أن يأيت، وما نريد، وهو … من تغيريه ال نريد، وما ال بّد

خلي، واليوطوبيـا  ديد، ليس سوى نظرنا الدااجل، واًكلّيختلف املم عالَال
  .» ها، مها اللذان يكشفانه لناالكامنة فينا وحَد
  7."واليوطوبيا هي املطرقة… قيٌد التحليلّي العقلَ إنّ" :ويقول بعد ذلك

يف " جلنـــة اخلـــالص العـــام"يف وجـــه أعضـــاء " ســـان جـــو"ويصـــرخ 
  :باريس، الذين سيحاكمونه، قائالً

ـ الذي يشكّ التراَب إين أحتقُر«  وسـيكون  . ثكمّدلين، والذي حي
اكم أن ولكين أحتّد. سوا هذا الترابخرِبقدرتكم أن تضطهدوين، وأن ُت
ة، اليت َمَنحُتها لذايت يف األزمنة اآلتيـة،  تنتزعوا مين هذه احلياة املستقلّ

  ». ويف السماوات
ســاحة "مقصــلة " ســان جــو"، اعتلــى 27/7/1794ويف اليــوم التــايل، 

  .، يف باريس)ة الثورةكان امسها آنذاك ساح" (الكونكورد
وهـم  . رينمن الصعب تصنيف حَمَلَة اليوطوبيا بني األبطـال املظفـّ  

عـات الظـافرة   أقرب إىل املقصلة واحملرقـة أو املشـنقة، منـهم إىل التجمّ   
 ةٍإنســانيّ نفحــةٍ ومــع ذلــك، فلــوالهم، لكانــت كــلّ. واملســتقبالت املشــرقة

  !بعيدٍ تالشيا من كوكبنا من زمانٍقد  رجاءٍ وكلّ



  املنظمة الندرة - II  ..........................................................  السعادة يف احلق

37 

II - املنظمة الندرة  
  

ات القدميـة، مبـا ال   ، تفـوق اإلقطاعيّـ  جديـدةٌ  اتٌاليوم، ظهـرت إقطاعيّـ  
هـــا الشـــركات إنّ. ة والوقاحـــة، والقســـوة والـــدهاءقـــاس، مـــن حيـــث القـــوّيُ

ات، يف نطـــاق الصـــناعة واملصـــارف واخلـــدمات    العـــابرة للقـــارّ اخلاصـــة 
تالني ومساسـرة احلبـوب   د ال يُقارَنون باحملوهؤالء السادة اجلدُ. والتجارة

". بــابوف"و" سـان جــو "و" جــاك رو"واملتـاجرين بــاحلواالت، الـذين حــارهبم   
  .ةكونيّ ات، اخلاصة، سلطةًة العابرة للقارّللشركات الرأمساليّ فإنّ
ـــــأ هــــــؤالء ) األرض ســــــادة( )Cosmocrates(" كومســــــوقراط"ي مسـّ

  .ة العارإمرباطوريّ هم سادةُإنّ. دني اجلدُاإلقطاعيّ
  .حدّق يف العامل الذي خلقوهولن

ــدَّين ليســا ظــاهرتَ    أنّ صــحيحٌ ــدتَاجلــوع وال ــاريخني جدي . ني يف الت
ويف . األقويـاء بالضـعفاء عـن طريـق الـدَّين      فمنذ فجر األزمنة، حتكّـمَ 
 د يســتبدّز بغيــاب العمــل املــأجور، كــان الســيّ  دنيــا اإلقطــاع، الــذي متيّــ 

، الـذي هـو أحـد األشـكال     "مالقسـائ "نظام  فإنّ. بأقنانه بواسطة الدَّين
حتى اليوم، يستخدمه بالطريقـة   القدمية للعمل الزراعي، وقد استمرّ

ـــــالّك األراضــــــي الكــــــبرية يف اإليكــــــوادور " البــــــاراغواي"و" نفســــــها مـُ
  .ها العامل الزراعي، ليستعبدوا بالطريقة نفسِ"غواتيماال"و

قـد  ف. ة منـذ ظهورهـا علـى األرض   ، هـو أيضـاً، البشـريّ   واجلوع رافقَ
ــريّ كانـــت اجلماعـــات األفريقيّـــ  ة ة األوىل، وهـــي أقـــدم اجلماعـــات البشـ
وكان أفرادها يعيشون مـن مجـع اجلـذور    . املعروفة، تعيش من القطاف

وما كـانوا يعرفـون الزّراعـة    . آلخر ة، من شتاءٍواألعشاب والفواكه الربيّ
. احليوانات الصغرية ما ميارسون صيدَاحليوانات، وكانوا قلّ وال تدجنيَ

اً، وكـان كبـارهم سـنّ   . لـديهم  ةٍاجتماعيّـ  سـةٍ ل مؤسّوكان قتل األطفال أوّ
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وكان ميتد طوال سبعة أشـهر، ال يتـاح هلـم    (فصل جاف،  يف مطلع كلّ
يعـدّون مـن   ) فيها أي قطاف، وحيث كـان صـيد صـغار احليوانـات نـادراً     

ر وكـانوا، وفقـاً لتقـدي   . رة لديهمب عليهم تغذيتهم، واملؤونة املتوفّيتوجّ
مـن األطفـال املولـودين، علـى      متفـاوتٍ  تقرييب، يعمدون إىل إبادة عـددٍ 

  8.يد أهلهم
ه إنـّ : رئيسـيّ  فات كارل ماركس الضخمة، يكمـن اهتمـامٌ  يف قلب مؤلّ
 مقتنعـاً بـأنّ   ،مـاركس حتـى الـنفس األخـري     وقـد ظـلّ  . حتديد الـنقص 

وكــان . أخــرى مــن العــوز طــوال قــرونٍ  اإلنســان ســوف يعــيش يف حالــةٍ 
  .د والعبد، ليس بقريب التالشيالثنائي اللعني، ثنائي السيّ قد أنّعتيُ

هــا تصــعب ترمجتُ يعتمــد مــاركس، يف معاجلتــه هــذه املســألة، عبــارةً
تعين وضـعاً تكـون    وهي عبارةٌ". النقص املوضوعي"ة، وهي إىل الفرنسيّ

 ةٍموضـوعيّ  بصـورةٍ  رة على األرض، غري كافيةٍة املتوفّيّفيه اخلريات املادّ
كمـا  (ويف أيـام مـاركس   . األوّليـة والقـاهرة  النـاس  لتفي جبميع حاجـات  

، كـان الـنقص املوضـوعي، يف الواقــع،    )كانـت احلـال يف القـرون الســابقة   
 رة فيهـا ال تكفـي علـى حنـوٍ    ها، إذ كانت اخلريات املتـوفّ األرض كلّيسود 
ة ة املاركسـيّ جممـل النظريّـ   وإنّ. ة، لتفـي حباجـات البشـر احليويّـ    قاطعٍ

ة، ونشــوء الدولــة، وصــراع  ول تقســيم العمــل، والطبقــات االجتماعيّــ حــ
ــد بُــ   ــات، ق ــى هــذه الفرضــيّ  الطبق ــنقص املوضــوعي  ة، فرضــيّين عل ة ال

  9.للخريات
خـاص خـالل النصـف الثـاني      ولكن، منذ وفـاة مـاركس، وعلـى حنـوٍ    

ــإنّ  ــرين، فـ ــناعيّ   مـــن القـــرن العشـ ــورات الصـ ــاً ضـــخماً مـــن الثـ ة تعاقبـ
األرض  واليـوم، فـإنّ  . ك القـوى املنتجـة  ة، قد حـرّ ميّة والعلوالتكنولوجيّ

  .ها تنهار حتت ثقل ثرواهتاكلّ

، مل قتل األطفال، كما كان ميارس يوماً بعـد يـومٍ   آخر، فإنّ وبتعبريٍ
  .ضرورة يعد خيضع أليّ
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ــ إنّ ــار، ينظّســـادة إمرباطوريـّ ــلّ ة العـ ــةٍ مـــون النـــدرة بكـ وهـــذه . درايـ
  .أقصى ربح ختضع ملنطقِ

ما كان الشيء نادراً، ارتفـع  وكلّ. ف على ندرتهء ما يتوقّمثن شي إنّ
، الـذين يبـذلون   "األرضسـادة  "ة مهـا كابوسـا   الوفرة واجملانيّ فإنّ. مثنه

  !مهافلننظّ. ها تضمن الربحفالندرة وحدَ. الستبعادمها جهوداً خارقةً
ــادة " إنّ ـــ  " األرضســ ــن اجملانيـّ ــع مــ ــيبهم اهللــ ــا  يصــ ة الــــيت تتيحهــ

هلـم   وال بـدّ . طـاق غـري شـريفة، ال تُ   ون فيهـا منافَسـةً  وهم ير. الطبيعة
قـــة هلـــذه الســـهولة الكريهـــة، بواســـطة الـــرباءات املتعلّ مـــن وضـــع حـــدّ

ـــ املطـــوّ  ،باألحيـــاء والنباتـــات واحليوانـــات   اً، وكـــذلك بواســـطة   رة جينيّ
  .ولنا إليها عودةٌ. خصخصة ينابيع املياه

ــي،     إنّ ــريات، هـ ــاميل واخلـ ــدمات والرسـ ــدرة اخلـ ــيم نـ ــذه  تنظـ يف هـ
ولكــن هــذه النــدرة   . ة العــارات ســادة إمرباطوريّــ الظــروف، أوىل فعاليّــ 

على حياة ماليـني الرجـال واألطفـال والنسـاء،      عامٍ مة تقضي كلّاملنظّ
  .على األرض

ــة الثالثــة، بلــغ البــؤس مســتوى فــاقَ     ــ ويف مطلــع هــذه األلفي ه هبولِ
ر مـن عشـرة   أكثـ  مـن ذلـك أنّ  . التـاريخ السـابقة   فته عهودُما عرَ مجيعَ

ــلٍ  ــلّ  ماليـــني طفـ ــون كـ ــة، ميوتـ ــة    دون اخلامسـ ــوء التغذيـ ــن سـ ــام مـ عـ
مخســني باملائــة مــن هــذه   وإنّ. ث امليــاه ومســاوئ الســكنوتلــوّ ،واألوبئــة
ــ ــتّ الوفيـّ ــدث يف سـ ــراً   ةٍات حتـ ــدان األرض فقـ ــر بلـ ــن أكثـ ــنني  وإنّ. مـ اثـ

وأربعـــني باملائــــة مــــن بلــــدان اجلنـــوب، حتتــــوي تســــعني باملائــــة مــــن   
  10.الضحايا

موضـوعي يف اخلـريات،    هؤالء األطفال ال يقضون نتيجة نقصٍ إنّ
  .مفتعلٍ ا، وإذن بفعل نقصٍهلولكن بفعل توزيع غري متساوٍ 

، 2004حزيــران عــام  18إىل  14بــاولو، بالربازيــل، مــن  وقــد يف ســاعُ
وقــد )". CNUCED(منظمــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة "مــؤمتر 
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وكـان، يف الوقـت نفسـه،    . ااماً على تأسيسـه فل فيه مبرور أربعني عاحتُ
  .ه، من مهامّ"كوبريويروبنس ر"العام،  ايرمي إىل إعفاء أمينه

ــا األمــم املتحــدة، الغامضــة واملشــبوهة،    " ريكــوبريو"وكــان  هــذا، يف دني
 ، وهـو طويـل القامـة، ولـه صـوتٌ     ناسـكٍ  فله يف حنوله جسمُ. رجالً فريداً

ة ة العسـكريّ ولقد قاوم الدكتاتوريّ. جلليد، وعينان زرقاوان خترتقان اوديعٌ
ني، وهـو  لسـادة األرض احلـاليّ   شـرسٌ  يف الربازيل، يف شبابه، وهو معارضٌ

  !معاصر" جباك رو"ه أشبه إنّ. ال يلني، وال يرتاجع مسيحيّ
ــ إنّ يف  اًوعضــبلــداً،  191بلــداً مــن أصــل  86ة، يف املنتوجــات الزراعيّ

القـدرة   ولكـنّ . وارداهتم من التصـدير ل أساس هيئة األمم املتحدة، متثّ
ثُلــثَ أو أدنــى، مــا   مل تعــد تقــارب اليــوم إالّ  ،ة هلــذه املنتوجــاتالشــرائيّ

  .ان تأسيس هذه املنظمةكانت عليه إبّ
باملائـــة مـــن ســـكان  85 ونمعـــجيبلـــداً مـــن العـــامل الثالـــث،  122 إنّ

  .باملائة 25هم يف التجارة العاملية ليست سوى حصتّ العامل، ولكنّ
، اليـــوم أكثـــر مـــن مليـــار ومثامنائـــة مليـــون إنســـانٍ  كوكبنـــا يعـــدّ إنّ
 ، مبــا يكــاد ال يتجــاوز الــدوالر الواحــد لكــلّ مــدقعٍ طــون يف بــؤسٍيتخبّ

مــن  يــربح منــهم، فيمــا هنــاك واحــد باملائــة مــن أغنــى أغنيــاء األرض، 
  .باملائة من أفقر فقراء األرض 57األموال ما يرحبه 

 325 يعـانون مـن األمّيـة، يف حـني أنّ     ،لغٍبا مليون إنسانٍ 850هناك 
  .ةٍدراسيّ ة فرصةٍاً من أيّالدراسة، حمرومون كليّ يف سنّ مليون طفلٍ

، مليـــون إنســـانٍ 12 عـــامٍ األمـــراض القابلـــة للشـــفاء، تَقتـــل كـــلّ  إنّ
  .معظمهم يف القسم اجلنوبي من األرض

ــذي أُ  ــت الـ ــيف الوقـ ــه نشـِ ــة "ئت فيـ ــارة   منظمـ ــدة للتجـ ــم املتحـ األمـ
ين اخلـــارجي املرتاكـــم ملائـــة واثـــنني ، كـــان الـــدَّ)CNUCED(" لتنميـــةوا

أمـا اليـوم فهـو    . مليـار دوالر  54وعشرين بلداً من العامل الثالـث، يبلـغ   
  11!مليار دوالر 2000يبلغ 
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مليون مولود ال ميلكون الـوزن الضـروري عنـد     152، كان 2004يف عام 
  .العصيب احلركيهم يف منوّ الوالدة، وكان نصفهم سيعاني من نقصٍ

دولــة مــن أفقــر دول العــامل، يف االقتصــاد العــاملي،    42كانــت حصــة 
  !%0.6، فهي 2004ا عام أمّ. 1970عام % 1.7تبلغ 

يعـانون مـن سـوء     مليـون إنسـانٍ   400خلت، كان هناك  ألربعني سنةٍ
  .مليون 854ا اليوم فهم ، أمّومزمنٍ ، دائمٍتغذيةٍ

وكــوارث، تتفــاقم   العــامل اعتــداءاتٌ  ة اجلديــدة، هتــزّ منــذ مطلــع األلفيّــ 
فمن نيويورك إىل بغداد، ومن الكوكاز إىل بايل، ومـن الـدار البيضـاء    . هوالً

  .حونجرَحرقون، وعشرات األلوف يُقون ويُمزّإىل مدريد، آالف البشر يُ
ــحايا      ــابر بضـ ــئ املقـ ــن األرض، متتلـ ــوبي مـ ــم اجلنـ ــدان القسـ ويف بلـ

  .اإللغاء والبطالة جيتاحان الغرب األوبئة واجلوع، وهي يف تزايد، فيما
ــةٍ  ــ أخــرى، فــإنّ  مــن ناحي ــاإلقطاعيّ ة اجلديــدة، تعــرف  ات الرأمساليّ

عائـــد رؤوس األمـــوال الصـــافية، اخلاصـــة     وإنّ. املزيـــد مـــن االزدهـــار  
يف % 15ات يف العـامل، قـد بلـغ    أقوى الشركات العابرة للقارّمن ) 500(بـ

  .فرنسا يف% 12، و2001الواليات املتحدة، منذ عام 
قاس، حاجاهتا يف ة هلذه الشركات، تتجاوز مبا ال يُالوسائل املاليّ إنّ

يف اليابــان، % 130نســبة متويلــها الــذاتي يبلــغ   وهكــذا فــإنّ: االســتثمار
  .يف أملانيا% 110يف الواليات املتحدة، و% 115و

ون اجلـدد؟ إهنـم   فما الذي يفعله، يف هذه الظـروف، السـادة اإلقطـاعيّ   
وهــم . هم اخلاصــةجديــد، وبكثافــة، مــن البورصــة، أســهمَ    يشــرتون مــن  

  12.فلكيةً ني مكافآتٍة، ويقدّمون لإلداريّيقدّمون ملسامهيهم أرباحاً خياليّ
  !هااألرباح الفائضة تواصل منوّ فإنّ! ولكن، ال بأس

ان يف طريقــة ات، مهــا عــامالن أساســيّ د اجلنســيّاالحتكــار وتعــدّ  إنّ
سـريورة إعـادة    خني يـرون أنّ عديد من املـؤرّ ال بل إنّ. اإلنتاج الرأمسايل

اً، ة قويـة عامليّـ  ة رأس املـال، ونشـوء جمموعـات ماليّـ    اإلقطاع، واسـتقالليّ 
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ة، قــد ي املصــلحة العامــة، وقــرارات الدولــة التنظيميّــوقــادرة علــى حتــدّ
  .ةانطلقت من صميم سريورة الثورة الفرنسيّ

ة، يف ة السياسـيّ يّـ ، ألسـباب مـن االنتهاز  "مكسيميليان روبسبيري"كان 
ة إزاء التهديـــد اخلـــارجي، قـــد حرصـــه علـــى ضـــمان الوحـــدة الوطنيّـــ 

اســتبعد مــن عمــل الثــورة، احلضــاري والتنظيمــي، حركــات رأس املــال      
-جـان "و" غراكـوس بـابوف  "، و"جـاك رو "ولـذلك جاهبـه بعنـف    . اخلاص

وانتـــهى األمـــر  -" ســـان جـــو"وهـــذا مـــا مل يفعلـــه قـــط  -" بـــول مـــارا
" مـارا "و" رو"وهكـذا قـدّم   ". روبسـبيري "دت أن أيّـ إىل ة نيّـ ة الوطباجلمعيّـ 

  .حياهتم، مثناً ملعارضتهم القاطعة لقوى املال" بابوف"و
ة، يف شـهر نيسـان عـام    ة الوطنيّـ ، أمام اجلمعيّ"روبسبيري"وقد صرّح 

ــنفّ". …املســاواة يف الثــروات وهــم  إنّ: "1793 س الصــعداء يف القاعــة،  فت
دد، واملستفيدون احملتـالون مـن بـؤس الشـعب،     احملتكرون، واألثرياء اجل

ة، أرباحــاً ماليّــة الــذين عرفــوا أن يســتخرجوا مــن االضــطرابات الثوريّــ
  13!".ال أريد أن أمدّ يدي إىل كنوزكم": "روبسبيري"وقال هلم . قيّمة

ــ"روبســبيري"كــان  ة كانــت مراميــه، يفــتح طريــق ، هبــذا التصــريح، وأيّ
  .ال اخلاصة، أمام الرأمسالسيطرة العامليّ

ات، الــــيت أحصـــاها مؤشــــر  ، العــــابرة للقـــارّ 374أعظـــم الشـــركات    إنّ
 600، متلك اليوم، معاً، أكثر مـن  )Standard and Poor" (ستاندرد أند بور"

هـذا املبلـغ قـد جتـاوز الضـعف منـذ عـام         وإنّ. مليار دوالر من االحتيـاط 
مل، وهــي أعظــم مشــروع يف العــا وإنّ. 2003منــذ عــام % 13وهــو زاد . 1999

، حتوي يف صناديقها كنزاً يتجـاوز  )MICROSOFT" (ميكروسوفت"شركة 
  .2006شهر مليار دوالر، منذ بداية عام  مليار دوالر، وهو يزداد كلّ 60

إن : "باقتضـاب ) Eric Le BOUCHER" (ايريـك لـو بوشـيه   "يالحـظ  
ــدّ ــركات املتعـ ــيّالشـ ـــ دة اجلنسـ ــةٍ ة تـــاللٍات تنتصـــب علـــى قمّ مـــن  هائلـ

  14".هي ال تدري ما تفعل هباو… الذهب
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: اً يفـرض نفسـه  بـديهيّ  ة حـال مثّ بون أنّويرى الرجال والنساء الطيّ
صــار إىل ختفــيض أســعار املنتجــات؟ وإهنــا لطريقــة يُتــاح فيهــا    مل ال يُ

ــ. أن يــردّوا قســماً مــن األربــاح املرتاكمــة  " ســادة األرضل" ه ليســعهم وإنّ
ومل ال؟ . جديـدة  حـدثوا وظـائفَ  أيضاً أن يزيدوا األجور واملكافآت، أو يُ

ــاً أن يقومـــوا باســـتثماراتٍ فإنّـــ ــ ه يســـعهم أيضـ ، ال ســـيما يف ةٍاجتماعيـّ
  .ةبلدان القسم اجلنوبي من الكرة األرضيّ

ــع مــن جمــرّ  " ســادة األرض" إال أنّ ــدخّ يصــيبهم اهلل ــتفكري بت  لٍد ال
 ،روا يف إعـادة توزيـع  وبـدالً مـن أن يفكـّ   . ةيف لعبة السـوق احلـرّ   مقصودٍ

ــات       و ــاحهم، فهــم يواصــلون إلغــاء مئ ــزر اليســري مــن فــائض أرب ــو الن ل
األلـــــوف مـــــن الوظـــــائف، وختفـــــيض الرواتـــــب، وتقلـــــيص النفقـــــات 

  .ة، وحتقيق املزيد من الربح على حساب العمالاالجتماعيّ
، مـــا كـــان ال مســـبوقٍ اً غـــريَالرأمساليـــة النهّابـــة قـــد بلغـــت حـــدّ إنّ

 وهـــو النمـــوّ: أن يتصـــوّروه" لبـــابوف"وال " لســـان جـــو"، وال "جلـــاك رو"
ــدّمٍ   ــائف، ودون تقـ ــل، دون إحـــداث وظـ ــريع واملتواصـ ــال، ودون  السـ للعمـ

  .ة للمستهلكنية الشرائيّزيادة القوّ
أحناء العامل،  كان عدد أصحاب املاليني بالدوالر من كلّ 2003يف عام 

وكان هـذا الـرقم، باملقارنـة مـع     . يبلغ سبعة ماليني وسبعمائة ألف إنسانٍ
ــام ــج2002ّ عـ ــغ  ، يسـ ــدّماً يبلـ ــارةٍ%. 8ل تقـ ــرى بعبـ ــاك ف: أخـ  500.000هنـ

  .قد برزوا خالل عام واحد مليونري جديد من أصحاب الدوالرات
، ومـن  2005إىل عـام   2004ولقد زادت وترية التقـدّم أيضـاً مـن عـام     

عـــدد أصـــحاب املاليـــني بالـــدوالر، قـــد   وإنّ. 2006إىل عـــام  2005عـــام 
  .شر مليون إنسان، اثين ع2007جتاوز عام 
ــلّ ــامٍ يف كـ ــرف  عـ ــي مصـ ــنش "، حيصـ ــريل ليـ ) Merryl Lynch" (مـ

ــال، وهــو شــريكٌ    ــي لألعم " كبجيمــيين"ة يف جملــس مستشــاريّ  األمريك
)CAPGEMINI ( أي األشــخاص الــذين ميلكــون أكثــر  "األغنيــاء"عــدد ،
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ه، إن كــان ضــح مــن ذلــك أنــّ ويتّ. مــن مليــون دوالر بــامسهم الشخصــي 
عــددهم يــزداد   الً أمريكــا الشــمالية وأوروبــا، فــإنّ   األغنيــاء يســكنون أوّ 

 هم يف هــذا البلــد، يف ســنةٍ ولقــد منــا عــددُ . يف الصــني واهلنــد بتســارعٍ
%. 22، ويف الصني بنسبة %12، بنسبة )2003إىل  2002من عام ( واحدةٍ

  .2007-2004وتسارع تزايدهم يف هذين البلدين، خالل األعوام 

  وما هي احلال يف أفريقيا؟
تــراكم رؤوس  ة، كمــا هــو معــروف، فــإنّ معظــم بلــدان هــذه القــارّ يف 

، واالســتثمارات حمصــول الضــرائب شــبه معــدومٍ  األمــوال ضــعيف، وإنّ
إىل عـام   2002مـن عـام   (ومع ذلك، فخالل عـام واحـد   . ة ضعيفةالعامّ
عدد أصحاب املاليني بالـدوالرات، الـذين ينتمـون إىل هـذا      ، فإنّ)2003

وهـم  %. 15قيا اإلثنني واخلمسني، قد زاد بنسبة أو ذاك من بلدان أفري
األفارقـة األغنيـاء ميلكـون اليـوم،      وهكـذا فـإنّ  . 100.000اليوم أكثر مـن  

 500مليـار مـن الـدوالرات، مقابـل      600خاصة تبلـغ   بالرتاكم، مقتنياتٍ
ــام   ــار لعـ ــإنّ . 2002مليـ ــاً، فـ ــا أيضـ ــدد   ويف أفريقيـ ــات وعـ ــم املوروثـ حجـ

  15.، قد ازدادا على حنو ضخماألفارقة البالغي الثراء
ــارّ   ــذه القـ ــدان هـ ــم بلـ ــإنّويف معظـ ــة جي  ة، فـ ــوع واألوبئـ ــتااجلـ ان حـ

، والبطالــة الدائمــة فاألطفــال حمرومــون مــن مــدارس الئقــةٍ  : الســكان
اً ال يســتثمرون األفارقــة األثريــاء جــدّ ولكــنّ. ر العــائالتوالكثيفــة تــدمّ
ة، وهـــم يُودعـــون ليّاً، يف اقتصـــاد بلـــداهنم األصـــاســـتثنائيّ بـــالطبع، إالّ

الغـين، سـواء كـان مـن      وإنّ. هم حيـث تعـود علـيهم بأقصـى مـردود     أموالَ
يتعامـل مـع    ،)Zimbaboué" (زمبابوي"أو ) Bénin" (بينان"أو " مراكش"

اً ، ويســتهزئ كليّــ "جنيــف"ة يف بورصــة نيويــورك، ومــع الســوق العقاريّــ   
  .ةحباجات مواطنيه إىل االستثمارات االجتماعيّ

ــ ة، تقــومُراصــنة االقتصــادات األفريقيّــ يف مجلــة ق مــن كبــار   ةٌغالبيّ
املدهش، علـى قائمـة    النموّ فإنّ. ةاملوظفني، من وزراء ورؤساء مجهوريّ
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، لعــدد )Merryl Lynch/ CAPGEMINI" (كبجيمــيين/ليــنش-مرييــل"
  .، بالفسادواسعٍ ر على حنوٍأصحاب املاليني األفارقة، يُفسَّ

خـاص، وقـد بـات     يراً سـابقاً ملصـرفٍ  ، كان مـد يل، يف جنيف، صديقٌ
مــن . خــاص مــع املغــرب وهــو يتعامــل علــى حنــوٍ. خاصــةٍ مــدير ثــرواتٍ

عام، منذ أكثر مـن عشـرين عامـاً،     زبائنه القدامى، شخصية حتمل كلّ
ــداً، مــن أجــل اســتثماره يف الغــرب      ــون دوالر نق ــة ملي ــد شــعر  . قراب وق

 فهـو ربّ . ابعـة عملـه  ه ال ميتنـع عـن مت  أنـّ  اء ذلـك، إالّ ز من جـرّ بالتقزّ
عـن   إن قاطعت هذا الزبون، فهو لـن يكـفّ  : "، وهو يقول يل حبقّعائلةٍ

  ".وسيكتفي بتبديل مدير أعماله… سرقة بلده
اإلرث اخلـــاص املرتاكـــم، الـــذي يعـــود لالثـــين عشـــر مليـــون مـــن  إنّ

مليـار  ) 32.000(، 2007أصحاب املاليني مـن الـدوالرات، كـان يبلـغ عـام      
فارق مع الثروات اخلاصة اليت كانـت تعـود للسماسـرة     يا له من. دوالر

ينـدّد هبـم يف أواخـر    " جـاك رو "وسائر احملتكرين للحبـوب، الـذين كـان    
تتجـاوز قلـيالً مـائيت عـام، منـا التفـاوت        ففي فرتةٍ! القرن الثامن عشر

فني مـن الثــوار  املتطــرّ"ولكـن، كمــا يف زمـان   . ةٍفلكيّــ سـبٍ يف الظـروف بنِ 
 وأنّ. تـــراكم ثـــروة األغنيــاء، يقتـــل أطفـــال الفقـــراء  نّ، فـــإ"نيالفرنســيّ 

  .نيفارغ نية والسعادة بالنسبة إليهم، ليستا سوى شبحاحلريّ
مــن مــانيال إىل كراتشــي، مــن نواقشــوط إىل ســاو بــاولو وكويتــو، يف 
مجيع املدن الكربى يف القسـم اجلنـوبي مـن األرض، يتيـه يف الشـوارع،      

وهـم حيـاولون البقــاء   … كن ثابـت مئـات ألـوف األطفـال، دون عائلـة وســ    
أو  ،بالسـرقة مـن واجهـات الباعـة، باملتـاجرة بأجسـادهم      : كما يتاح هلـم 

ــ"للشـــرطة، وبعضـــهم يعملـــون بصـــفة  بالســـرقة خدمـــةً كمـــا " ناريطيـّ
لــة كوكــايني يف خدمــة أي محََ": جــانريو ريــو دو"يســمّوهنم يف ضــواحي 

  .يزعيم مافيا حملّ
م أمـواالً  ة تقـدّ الشركات التجاريّـ  بعض وإنّ. حياهتم ال تساوي شيئاً
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 جمرمةُ وهناك شبكاتٌ. كي يقتلوهم ،لبعض رجال الشرطة الفاسدين
رجـــال الشـــرطة   بعـــضَ وإنّ. ه الفتيـــات علـــى ممارســـة الـــدعارة   كـــرِتُ

قلـةً   وإنّ. ني، خيضعوهننّ أحياناً للتعذيب، بدافع التسـلية فقـط  الساديّ
  .لرشدا ، يبلغون سنّ"القصّر الضائعني"من هؤالء 

، قصري القامة، حنـيالً،  )Helio BOCAÏUVO" (هيليو بوكايوفو"كان 
يف الربازيـل،   قـوميّ  ، وهو مبثابة بطلٍرشيقةٍ اراتٍالنظر خلف نظّ حادّ

، وقـد  "جـانريو  ريو دو"وكان املدعي العام لوالية . 1990منذ مطلع عام 
 ك بـأنّ ذلـ ". قضـية جمـزرة الكانـديالريا   "جنح يف تولّي القضية املسمّاة 

ة، كــانوا قــد ذحبــوا وأطلقــوا النــار بعضــاً مــن رجــال الشــرطة العســكريّ
ـــعلــــى ثالثــــة عشــــر طفــــالً، كــــانوا يرقــــدون حتــــت بوّ   ة ابــــة كاتدرائيـّ

مـن هـؤالء الضـحايا دون     وكـان أربعـةٌ  . ، يف مركـز املدينـة  "الكانديالريا"
  .صغريات منهم فتياتٍ السادسة، ومخسةٌ

، قـد  "بوكـايوفو "وكـان  . اجملـزرة قـد جنـا مـن هـذه      واحـدٌ  وكان طفـلٌ 
ــامَ ، كـــي يســـتبقيه حيّـــ )يف زوريـــخ(آواه يف أوروبـــا   اً ويقـــدّم شـــهادته أمـ

  .احملكمة
ديـن  األصـول، وأُ  فقد جـرت احملاكمـة وفـقَ   : قصدّوقد حدث ما ال يُ

 .من الشرطة، بينهم نقيب، بعقوبات مخسةٌ

ــ ، علــى اًاملــدعي العــام املقــدام ال يــزال حيّــ  فــإنّ: أخــرى ة معجــزةٌمثّ
  .غتيالهال الرغم من التهديدات الكثرية وحماولتني

ات جنيـف،  ، يف بيـت مجعيّـ  2003ه يف شـهر آذار مـن عـام    وقد التقيتُ
وهــو أحــد  (ة ضــد التعــذيب  مبناســبة انعقــاد جملــس املنظمــة العامليّــ   

ل أكثــر مــن أربعــة تِــيف العــام املاضــي، قُ": "بوكــايوفو"فقــال يل ). أركانــه
]. …[ ل علـى يـد رجـال الشـرطة    تِمعظمهم قُ. ارعمن أطفال الشو آالفٍ

عــدد  ، يف الواقــع، فــإنّ]…[وهــذه األرقــام، قــد أدىل هبــا قضــاة األحــداث   
  ".تني هذا العدد، مرّالضحايا يفوق، على األقلّ
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فهـو يسـجنهم   . ف االقتصادي يفعل فعل السجون بالبشرالتخلّ إنّ
  .ال أمل فيه يف وجودٍ

نـادرون  . له مستحيل، واألمل ال حدّ السجن دائم، واهلروب منه شبه
الصفيح ويف مدن . اً هم الذين يستطيعون حتطيم قضبان السجنجدّ
ــاليزا"يف  ــاةٍ  ، فــإنّ"كراتشــي"أو " ابتيكوســيكل"و" دكــا"و" فورن  احللــم حبي

واألمل . ة وهـــمٌالبشـــريّ والكرامـــةُ. خيـــايلّ خـــذ مالمـــح حلـــمٍتّيأفضـــل 
  .أمل ا يبدو، أيّتيح، كموهو ال يُ. أبديّ الراهن أملٌ

ــإنّ    ــاس، ف ــعٍ  بالنســبة إىل هــؤالء الن ة ذي قــوى إنتاجيّــ  واقــع جمتم
، يُختـزَل بـبعض   "سـادة األرض "ل دون مقاومة قرارات فة، ويتحمّمتخلّ

، وغيـاب  )ر اجتمـاعي يف تطـوّ  وإذن غيابٌ(غياب املدارس : ةاألمور اجلليّ
التغذيــة  ، وغيــاب)يف الصــحة وإذن غيــابٌ(املشــايف والعالجــات الطبيــة  

  .ة، وغياب العمل املأجور، وغياب األمان، واالستقالل الشخصيالنظاميّ
  :يقول شارل ديكنز

  16".أن تكون فقرياً، هو اجلحيم"
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III - البنيوي العنف 

  

تعـد  مل م، ة العار، اليت حتكمها سياسة التجويع املنظّيف إمرباطوريّ
ل وضـعاً مَرَضـياً،   ، وهي ال تشـكّ دائمةٌ بل هي حالةٌ طارئةً احلرب حالةً

ر وجود العقل، بل هي مربّ وهي مل تعد تعين كسوفَ. اًبل وضعاً طبيعيّ
  .ةهذه اإلمرباطوريّ

ــيّ ســــادة احلــــرب االقتصــــاديّ فــــإنّ ة، ة قــــد أخضــــعوا الكــــرة األرضــ
كون ة للـدول، ويشـكّ  يهـامجون السـلطة النظاميّـ   فهم . حمكم لتخطيطٍ

ـــ   ــدون الدميقراطيـّ ــعوب، ويفســ ــيادة الشــ ــيف ســ ــة، ة، ويــ دمّرون الطبيعــ
  .هماتِوحيطّمون البشر وحريّ

يــدهم "أمــا مرتكــزهم الفلســفي، فهــو تعمــيم هــذا االقتصــاد، ودسّ  
ــ ــادة القصــوى يف األربــاح هــي    الــيت حتــرّ " ةاخلفيّ ك الســوق، فيمــا الزي

ــ ــي هـــذه الفلســـفة وهـــذه املمارســـة عنفـــاً . ةقاعـــدهتم العمليـّ إنـــي أمسـّ
  .اًبنيويّ
ــال    إنّ ــا ســـ ــوع مهـــ ــدَّين واجلـــ ــذين   الـــ ــامل، اللـــ ــدمري الشـــ حا التـــ

ة عملـهم  ، ليسـتعبدوا الشـعوب، ويسـرقوا قـوّ    األرضيستخدمهما سـادة  
  …هم األوىل وأحالمهموموادّ
ة، الزراعـة العامليّـ   د أنّ، يؤكّ)FAO(مة الغذاء العاملية تقرير منظّ إنّ

ر الغــذاء ة، تسـتطيع أن تـوفّ  ر القـوى اإلنتاجيّـ  يف الوضـع الـراهن لتطـوّ   
لــ  ) بـالغٍ  إنسـانٍ  حريرة باليوم لكلّ 2700أي مبا يقدّم (ة بصورة طبيعيّ

  !مليار إنسان 12
  .مليارات ومائيت مليون إنسانٍ 6، نعدّ اليوم، وحنن

ــدَرٍ حمتــومٍ: باختصــار ميــوت  طفــلٍ كــلّ وإنّ. لــيس هنــاك إذن مــن قَ
  !قد قُتل جوعاً، هو طفلٌ
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ــاً هـــذه إنّـــ املمارســـة، ، وهـــذه "النظـــرة الكونيـــة"ي أدعـــو عنفـــاً بنيويـّ
  .نياجلديدتَ

ــةٍ يف حقبــاتٍ ــرب العنــف مبثابــة وضــعٍ    طويل  مــن تــاريخ البشــر، اعتُ
ة، الـيت  ة واألخالقيّـ ، للمعايري التنظيميّرٍمفاجئ ومتكرّ مَرَضي، واهنيارٍ

ــ  Max" (مـــاكس هورخـــامير"وقـــد حلّـــل . س اجملتمـــع املتحضّـــرتؤسـّ

HORKHEIMER (ّلعقــلا كســوفَ"و يــدعوه هــو. هــذا الوضــع املَرَضــي" ،
  .ه شهرةًوهو عنوان أحد أكثر حماوالتِ

ــ وإلــيكم هــذا . التــاريخ، للعنــف يف أقســى مظــاهره  ، عــربَة أمثلــةٌمثّ
  .املثل

ــد         ــر القائـ ــاً، كسـ ــني عامـ ــة وأربعـ ــيح مبائـ ــيد املسـ ــيالد السـ ــل مـ قبـ
وقــد . ، مقاومــة آخـر مقــاتلي قرطاجــة "شــيبيون إميليــانوس"الرومـاني،  

ــ. فيهـــا  هـــوادةَشـــوارع ال ه هـــذا، حـــربُســـبقت انتصـــارَ دخل الفـــاتح فـ
  !هار حموَ، وقرّبسبعمائة ألف نسمةٍ زخرت الروماني مدينةً

ح أيضـاً منـهم   بـِ أما سكاهنا، فقد هرب مئات األلـوف منـهم، ولكـن ذُ   
  .عشرات األلوف

ــا أمــر    ــة املدينــة كلّ " شــيبيون إمليــانوس "وســرعان م ــا، وأمــر  بإزال ه
  …!ملحاً… وقد رشّ فوق خطوط احملاريث. بفالحة أرضها

كســوف " "هورخــامير"تــدمري قرطاجــة ينتصــب مثــاالً ملــا يــدعوه  إنّ
إىل " شـيبيون إمليـانوس  "وملا عاد !). اًها كان العقل رومانيّويومَ" (العقل

ــمّ   ــانون يسـ ــاد خيضـــع لقـ ــا، عـ ــو املنظ رومـ ــعوب، وهـ ــانون الشـ ــة وى قـ مـ
  .ة وعالقاهتا مع سائر الشعوبم اإلمرباطوريّة، اليت كانت تنظّالقانونيّ

 تنتشـر، هـي  ف. ممارسة أقصى العنف، قـد باتـت ثقافـةً    باملقابل، فإنّ
ــوٍ  ــى حنــ ــمٍ علــ ــازعٍو، دائــ ــادي    . دون منــ ــبري العــ ــة التعــ ــي طريقــ  -وهــ

ــ -اإليــــديولوجي، والعســــكري، واالقتصــــادي والسياســــي   ـ ات لإلقطاعيـّ
  .وهي تسكن نظام العامل. ةالرأمساليّ
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تنـتج منظومتـها    هذه الثقافة، بدل أن تكـون كسـوفاً للعقـل طارئـاً،    
ــ وهــي تبــدع شــكالً  . تهاتــها اخلاصــة مبشــروعيّ ة اخلاصــة، ونظريّالكونيّ

مـن   القلـبَ  هـا لتحتـلّ  وإنّ. ةة والكونيّـ ة، اجلمعيّجديداً من األنا الفوقيّ
  .ةها بنيويّإنّ. تنظيم اجملتمع العاملي

، تــدلّل علــى   "لعصــر األنــوار  "ســة وهــي، باملقارنــة مــع القــيم املؤسّ   
  .ال رجعة عنه كما يبدو - واضحٍ تقهقرٍ

ة، الـيت للفالحـني يف الكونغـو، ويف    وإهنا لتتبدّى يف اهلياكل العظميّـ 
العيـون الزائغــة الــيت لنسـاء بــنغالدش، الباحثــات عـن نــزرٍ مــن الطعــام    

ريـو  "يف  ،"سـاحة الكانـديالريا  "ل التائـه يف  ة املتسـوّ لعائالهتنّ، ويف مذلـّ 
  !صفعاً الذي ينهال عليه الشرطي ،"دو جانريو

ات هـذا العنـف   ، آليّـ مـدهشٍ  على حنوٍ" جان بول سارتر"لقد وصف 
 :يقول. ية يف عامل الندرة املنظمةة، املتفشّ، اخلفيّالبنيويّ

ه لغائب وإّن ].…[العنف ليس بالضرورة فعالً  إنّيف واقع احلال، « 
وهو لـيس أيضـاً    ].…[كثرية  من حيث كونه فعالً، ضمن سريوراٍت

ـ عّيحاً طبيلَمَم ـ  ].…[ اًاً أو احتماالً خفّي ة الثابتـة يف  ه الالإنسـانيّ إّن
 باختصار، هو ما جيعل كـلّ  .نةًمبطّ ة، بوصفها ندرةًالسلوكات البشرّي

ينجم عن ذلـك   ]…[.ومبدأ الشراآلخر  ،واحد ، يرى يف كلّواحٍد
أن حتـدث   -كي يكون اقتصاد الندرة عنفاً  - ه ليس من الضرورّيأّن

بل لـيس   ]…[استخدام منظور للعنف أن يقوم ت، أي جمازر واعتقاال
ويكفـي أن تكـون   . وجود مشروع راهن الستخدامه من الضرورّي

املتبادل،  من اخلوف، والشّك يف مناخٍ ةًومستمّر عالقات اإلنتاج قائمةً
 ،"دمضا… إنسان"هو " اآلخر" ين أبداً لالعتقاد بأنّمستعّد لدى أفراٍد

ـ   وبعبارٍة ،غريبٍ نه ينتمي إىل جنسٍأو اً أخرى، أن يستطيع اآلخـر أّي
  .]…[" كان، أن يظهر دائماً لآلخرين، على أنه هو البادئ
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بواسـطة   ،بوصفها نفياً لإلنسان يف اإلنسان ،الندرة وهذا يعين أنّ"
  17.» ةة اجلدلّي، هو مبدأ العقالنّيةاملاّد
ــويّ  إنّ ــاً جمــرّ   العنــف البني ــيس مفهوم ــو يتجلــّ . داًل ى يف نظــام وه

  .رة على األرضختصيص املوارد املتوفّ

، الـذي كـان مسـاعداً لألمـني     )Ralph BUNCH" (رالـف بـانش  "كتـب  
، ونـال جـائزة نوبـل    1971إىل عـام   1959العام لألمم املتحـدة، مـن عـام    

  :، يقول1950للسالم عام 

كي يكون للسالم معىن بالنسبة إىل مجاهري البشر، الذين مل يعرفوا « 
جيب  -يف زمن السالم، كما يف زمن احلرب  -ألمل حىت اليوم، سوى ا

ة وبالتربية، وكذلك ، بالسكن الثابت، بالصّحم باخلبز أو األرّزترَجأن ُي
  18.»ة بالكرامة اإلنسانية واحلرّي

ار، يف مدخل قاعـة جملـس   الزوّ ، يعلو ممرّأبيض ضخمٍ على جدارٍ
يُظهـر،   ،مقلـوبٍ  عـن هـرمٍ   ، هـي عبـارةٌ  األمن، يف نيويورك، عُلِّقت لوحـةٌ 

، ويف يه العُلويّني، النفقات العامليـة العسـكرية خـالل سـنةٍ    ثلثي قسمَيف 
 ة، ألهــمّه الثالــث الســفلي، نفقــات هيئــة األمــم املتحــدة، الســنويّ   قســمِ

قيمـت هـذه اللوحـة يف    وقـد أُ . ةة والتنمويّـ ة والبيئيّـ الربامج االجتماعيّـ 
األثناء، كانـت األعـداد    يف هذه. 2000ل من شهر كانون الثاني عام األوّ

  .ت هي هية ظلّة النفقات العامليّقد تبدّلت، ولكن بنيّ

  ).BUNCH" (بانش"ولكم حنن بعيدون عن تطلّعات 

ــف      إنّ ــاوزت ألــ ــد جتــ ــامل، قــ ــع دول العــ ــليح يف مجيــ ــات التســ نفقــ
. وهـــي، منـــذ ذلـــك احلـــني، ال تـــين تتصـــاعد . 2004مليـــار دوالر، عـــام 

قــــات، هــــي مــــن نصــــيب الواليــــات  مــــن هــــذه النف% 47 واليــــوم، فــــإنّ
  .ةاملتحدة األمريكيّ
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  النفقات العسكرية العاملية يف عام
  مليار دوالر 780

  بلداً األكثر فقرا49ًإلغاء ديون  تطوير الطاقات البديلة
 مليار30 مليار50

 واللقاحات ضد األوبئةيدزنشر عالجات اال  مقاومة اجنراف األراضي
 مليار19 مليار24

  وضع حدّ لسوء التغذية واجلوع مدن الصفيحإزالة
 مليار20 مليار20

  توفري مياه الشرب للجميع تثبيت سكان العامل
 مليار19 مليار10.5

  مكافحة احتباس احلرارة يف األرض  مكافحة األمطار اآلسيوية
 مليارات8 مليارات8

  إيقاف تدمري الغابات  تفكيك أنظمة التسلح النووي
 مليارات7 مليارات7

  إسكان الالجئني إنقاذ طبقة األوزون
 مليارات5 مليارات5

  العمل على إحداث مؤسسات دميقراطية إلغاء األمية
 مليار2 مليارات5

   انتزاع األلغام ضد األفراد
  مليار2

هذا التزايد، كما كانت احلـال يف العـام املاضـي، جيـب أن ينسـب       إنّ
ء الـدائمني اخلمـس، يف جملـس األمـن، وال     شيء، إىل األعضـا  قبل كلّ

معهــد ســتوكهومل الــدويل للبحــث "ويــرى . ما إىل الواليــات املتحــدةســيّ
ه لـه مـن أن يتواصـل أقلـّ     ه ال بـدّ هـذا التوجّـ   ، أنّ)SIPRI" (عن السـالم 
  .2009حتى عام 

ــ" إنّ ، الــيت تقودهــا الواليــات "ة الراهنــة ضــد اإلرهــاباحلــرب العامليّ
الذي يسكن نظام  ، عن العنف البنيويّصوّراً شبه كاملٍاملتحدة، توفّر ت

  ".سادة األرض"
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ــدّ أُ ــيم ع ــي ادٌق ــة املتصــاعدة    عمــالق، مهمّ إلكرتون ــه تســجيل الكلف ت
ـ ، "ماهنــاتن"يف " تــاميس ســكوار "اً، للحــرب يف العــراق، يف ســاحة   يوميـّ

وهـو  ). Project BILLBOARD" (بروجكـت بيلبـورد  "ة مببادرة من مجعيّ
وقـد بـدأ   ". بـرودوي "ي حـ اطع الشـارع السـابع واألربعـني و   يقع عنـد تقـ  

. مليـار دوالر ) 134.5(، ويف لوحته رقـم  25/8/2004العمل يوم األربعاء 
ماليـني   7.4يـوم، وبنسـبة    مليـون كـلّ  ) 177(وإذا بالعدد يتزايـد بنسـبة   

ها حرب العراق وحـدَ  إنّ 19.دقيقة دوالر كلّ 122.820ساعة، وبنسبة  كلّ
فرتة هذا احلسـاب  (شهر  مليارات دوالر كلّ 4.8ات املتحدة ف الواليتكلّ

  ).2004إىل شهر أيلول  2003هي من شهر أيلول 
للســالم  قــد طــرح هــذه الفكــرة املــثرية، وهــي أنّ   " ايرامســوس"كــان 

احلـرب ستتالشـى مـن     أخـرى، فـإنّ   فيمكن شراء السالم، وبعبـارةٍ . مثناً
  ":اة السالممغنّ" كتابه، ولقد قال يف. األرض، إذا ما دفع الثمن لذلك

أنا ال أحسب هنا جمموع األموال اليت تنساب بني أيـدي   ]…[« 
وإذا ما أجرينا حساباً دقيقـاً  . ار السالح وموظفيهم، وأيدي القادةجتّ

مكان، إذا مـا   من كلّ طرَدأن أُ ل بأسًىجلميع هذه النفقات، فإين أحتّم
  ». هذه النفقات شرِبُع متم بأنه سيكون بوسعكم أن تشتروا السالمسلّ
ني، تنتصـب يف  ني الدمويّمن اإلرهابيّ فةٌمتطرّ صغريةٌ ة مجاعاتٌمثّ

وجه اجلرائم اليت يرتكبها جورج بوش وأرييل شارون وفالدميري بـوتني  
ــراق، وفلســطني والشيشــان  ( ــإنّ). يف الع إرهــاب اجلماعــات الصــغرية    ف

مـن   ،ةأصـول ثريّـ   وإن كان قـادهتم يف الغالـب مـن   . يقابل إرهاب الدولة
يُختارون عموماً مـن  "مقاتليها  ة ومصر وسوامها، فإنّة السعوديّالعربيّ

، والـــدار البيضـــاء أو مـــن األكـــواخ  "كراتشـــي"أكثـــر الطبقـــات فقـــراً يف 
ة تفقــأ ة النفقــات العســكريّعبثيّــ نّإمــن هنــا . البائســة يف جبــال اهلنــد

اإلذالل  فـــالبؤس هـــو تربـــة هـــذه اجلماعـــات الصـــغرية، حيـــث: العيـــون
  .نية عمل االنتحاريّي بقوّوالشقاء وقلق الغد، يغذّ
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، "ة علـى اإلرهـاب  احلرب العامليّـ "جزءاً من النفقات املستثمرة يف  إنّ
تــام، باستئصــال أســوأ الكــوارث الــيت تصــيب الشــعوب    علــى حنــوٍ كفيــلٌ

ــإنّ. املنبـــوذة علـــى هـــذه األرض  برنـــامج األمـــم املتحـــدة مـــن أجـــل  " فـ
ــة ــام     ،)PNUD" (التنمي ــره الســنوي لع ــدّر، يف تقري ــاً  نّأ، 2006يق إنفاق
ــار دوالر، علــى مــدى عشــر ســنواتٍ    85اً يبلــغ ســنويّ ، مــن شــأنه أن  ملي

ة، وعلــى الظــروف احلصــول علــى الرتبيــة األساســيّ إنســانٍ لكــلّ يضــمنَ
لشــرب، وعلــى  لة، وعلــى غــذاء مناســب، وعلــى مــاء    ة األساســيّالصــحيّ

للنســاء احلصــول علــى العنايــة   ة، كمــا يضــمنالبنــى الصــحية التحتيّــ
  …ة يف حاالت احلمل والوالدةالصحيّ

  .تعمي الذين يقودوهنا" احلرب العاملية ضد اإلرهاب"ولكن 
ولــيس هلــا حــدّ  . دون بوضــوحوهــذه احلــرب لــيس هلــا أعــداء حمــدّ   

  !ها حرب األلف سنةإنّ. عمتوقّ
م نـاتورا "، علـى يـد   30/1/1948كان املهامتا غاندي، قبل اغتيالـه يف  

ــ"كــورس وكانــت اجملــازر . حاشــدٍ ة األخــرية، إىل مجهــورٍه للمــرّ، قــد توجّ
يف  ني واملســلمني، قــد أودت حبيــاة مخســة آالف إنســانٍ    بــني اهلندوســيّ 

  .كالكوتا
  :فقال هلم غاندي. كانت اجلماهري تدعو إىل الثأر

ا قريـب  فعلوا ذلك، وعّمِا ]…[؟ عني بعنيأتريدون أن تنتقموا؟ « 
  » ]…[! ها عمياءكلُّ ةُستصبح البشرّي

وأعواهنم يف البيت األبيض والبنتاغون والسي آي ايه، " سادة األرض" إنّ
، يطـوّرون مفهومـاً   "ة ضـد اإلرهـاب  احلـرب العامليّـ  "أي مجيع املسؤولني عن 

ــ. اً للشــركيانيّــ ة مطلقــة، مَــن يعتــربوهنم وهــم حيــدّدون بأنفســهم، ويف حريّ
 وإنّ. موضــوعي عامــلٍ ة مكــان أليّويف هــذا التحديــد، لــيس مثــّ . نيإرهــابيّ

علـى  ) ون والـروس ون، واإلسـرائيليّ األمريكيّ(هو من يصفه احلكام  اإلرهابيّ
  .ةهم ميارسون احلرب االستباقيّإنّ. ه إرهابيأنّ
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  ":دونالد رامسفيلد"فاع األمريكي، ولنصغِ إىل وزير الد

الذين  نّوإ. اإلرهاب ضّد ٍةعاملّي ، يف حربٍأنا أرى أننا يف حربٍ« 
  20.» ال يشاطرونا هذا الرأي، هم يف معظمهم إرهابيون

هم، أي مصــاحلهم اخلاصــة، علــى  تَيــؤثرون ذاتيّــ " ســادة األرض" إنّ
مبـــادئ شـــرعة األمـــم املتحـــدة، واألمـــن اجلمـــاعي، وحقـــوق اإلنســـان،   

  .الدويل واحلقّ

مـن  ) …بالقصف والقتـل اخل (يدّعون القتال ! يا له من خبث جامح
لعدالــة والســالم يف العــامل، وهــم ال يفعلــون ســوى الســعي أجــل إقامــة ا

ــيّ ــةوراء مصـــــاحلهم الشخصـــ ــأنّ . ة واخلاصـــ ــروب  ذلـــــك بـــ وراء احلـــ
ــاالســتباقيّ ــلّ  ة األمريكيّ ة إنســان، املصــاحل املاليّــ   ة، تكمــن، كمــا يعــرف ك

  .لبوصفها الدافع األوّ ،اتة، العابرة للقارّللشركات الرأمساليّ
ــنّ علــى العــراق يف شــهر آذار  لنعــد إىل العــدوان األمريكــي   الــذي شُ

  .2003عام 

ــة      ــوم، املرتب إن املخــزون اجلــويف يف أرض الرافــدين حيتــل حتــى الي
أي مـا يعـادل   : الثانية يف نظـام املخزونـات النفطيـة املعروفـة يف العـامل     

. لـرتاً  159والربميل، كمـا هـو معـروف، يعـادل     . مليار برميل 112قرابة 
ــات العرا   ــإن املخزون ــذلك ف ــغ    وب ــة بــني كركــوك وبصــرى، تبل  18.000قي

  .ويعتقد اخلرباء أن املخزونات غري املكتشفة بعد، هائلة. مليار ليرت

كـان جممـل   . بئراً نفطيّةً 1821، كان العراق يستثمر 2003قبل عام 
بئـر،  ) 800(ة املستثمرة يف الواليات املتحدة، وهي تقـارب  اآلبار النفطيّ

  . العراقيف واحدةٌ ره بئرٌر ما توفّتوفّ
ة، وهــو املوقــع ولكــن هنــاك مــا هــو أهــم مــن مســاحة احلقــول النفطيّــ

فهو يف الشمال، كما يف اجلنوب، قريب مـن  . اجليولوجي للنفط العراقي
وإن . ق الذهب األسودإذ يكفي حفر بضعة أمتار، كي يتدفّ. سطح األرض
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يف  دوالراً 15كان مثن تكلفة الربميل اخلام، عشـرة دوالرات يف تكسـاس، و  
  …ه يف العراق هي دون الدوالر الواحدتكلفتَ حبر الشمال، فإنّ

كيلــوغ "و) Halliburton" (هــاليبورتون"ات، الشــركات العــابرة للقــارّ إنّ
ــد رووت " تكســاكو"و) Chevron" (شــيفرون"، و)Kellogg and Root" (أن

)Texaco(  ة الســرقة ، قـد لعبــت بــالطبع دوراً حامسـاً يف اإلعــداد لعمليّــ
فقـد كـان نائـب الـرئيس األمريكـي،      : ةة حلقول النفط العراقيّكيّاألمري

ة ، ووزيـرة اخلارجيّـ  "هـاليبورتون "، هو نفسه رئـيس شـركة   "ديك تشيين"
ــ ــة، األمريكيـّ ــدليزا رايـــس "ة احلاليـ ــى رأس  "كونـ ــيفرون"، كانـــت علـ ، "شـ

ــابق،     ــدفاع الســ ــر الــ ــبة إىل وزيــ ــال بالنســ ــذلك هــــي احلــ ــد "وكــ دونالــ
ة ، فإنـه يـدين بثروتـه الشخصـيّ    "جـورج بـوش  "س أما الـرئي ". رامسفيلد

  .ة يف تكساساهلائلة للشركات النفطيّ

ــ ــالٌمثّ ــة يف نطــاق  الشــركات العــابرة للقــارّ   إنّ. آخــر ة مث ات، العامل
ـــ ة واملتــــاجرة هبــــا، ومثلــــها رؤوس األمــــوال  صــــناعة األســــلحة احلربيـّ

مثــل شــركة  (ة ات العســكريّاملســتثمرة خصوصــاً يف متويــل األلكرتونيّــ   
، تستفيد يوماً بعد يوم، مـن التنـامي   )Carlyle Group" (كراليل غروب"

واحلـال  ". هتديـد اإلرهـاب  "رهـا  ة، الـيت يربّ ات العسكريّالضخم للميزانيّ
ة يف الواليات املتحدة، واليت العديد من كربيات الشركات التلفزيونيّ أنّ

ات يوم عشرات املاليني، ميلكهـا أصـحاب شـرك    يبلغ عدد مشاهديها كلّ
، "جنـرال الكرتيـك  "مثالً هي ملك شـركة  ) NBC(شبكة  فإنّ. األسلحة

وهــــي إحــــدى أهــــم شــــركات صــــناعة التســــليح يف العــــامل، يف ميــــدان 
  …ةالعسكريّ تااإللكرتوني

 ة ضـدّ احلـرب العامليّـ  "أ، يف هذه الظـروف، إن كانـت   رى سيفاجَن تُمَ
ــ"اإلرهــاب ة، إىل كذبــة ، تقفــز، يف المبــاالة، مــن الكذبــة الصــغرية العاديّ

الدولة، فتعمـد مبثـل هـذه السـهولة، إىل اسـتخدام التخويـف واإللغـاء        
  والكراهية والعنصرية؟
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  :يقول) Richard LABÉVIÈRE" (ريشار البيفيري"كتب 

احلرب  فإنّ. ]…[ة د به األنظمة الشمولّيهذا االستخدام، تتفّر إنّ« 
يف مجيـع  ( ةًعسكرّي اإلرهاب، ال تستدعي فقط عملياٍت املتواصلة ضّد

، هي وليـدة سياسـة   اعتقاليةً حدث أيضاً مقاربةً، بل هي ُت)اتالقاّر
  » 21.، ال أكثر وال أقل)Apartheid( الفصل العنصرّي
تهم، أمورهم، كـي تلقـى اسـرتاتيجيّ   " سادة األرض"ر ولكن كيف يتدبّ

قبوالً لـدى جممـل الـدول وشـعوب األرض؟ ففـي أسـاس عملـهم، تقـوم         
احلـرب علـى   " = "البحث عـن السـالم   إنّ: "ا على الدوام، يردّدوهنمعادلةٌ

اجلميــــع ينصــــاع  ا كــــان اجلميــــع يريــــد الســــالم، فــــإنّوملّــــ". اإلرهــــاب
  ".سادة األرض"دها للمقتضيات اليت حيدّ

 فــإنّ. عــة، كــثرية ومتنوّةاأليديولوجيــي، منــابع هــذا العنــف الكلــّ  إنّ
يف ) Marc Raphaël GUEDJ" (مــارك رافايــل كويــدج"احلاخــام األكــرب 

  :، يعدّد بعضها"جنيف"

س أرضاً، أن تعطي صفة اإلطالق خلطاب يأسر الضمائر، أن تقّد« 
ق، أن متفّو ة اخلالص حصراً، أن تّدعي أنك من جنسٍأن تطالب بأحقّي

ـ   ـ ترى يف ذاتك الوريث الشرعي لتراث اآلخـرين، أن تتقّي ة د حبرفّي
علـى   ةًدينّي ضفي صفةًسة، أو أيضاً أن تتدعو إىل احلرب املقّد نصوصٍ

  » 22.للعنف ل مصادر ممكنةًذلك يشكّ ، كلٍّةمشاريع إنسانّي
مــن  ، قبــل كــلّ"الفرســان التوتونيــون"يف القــرن الثالــث عشــر، كــان  

ــانوا يشــنّوهنا ضــدّ      ــيت ك ــزو، ال ــهب والغ ــائالت الفالّ محــالت الن حــني ع
وعلـى  ون حبـرارة  البؤساء، يف بولونيا وليتوانيا، يطيلون الصـالة، ويصـلّ  

يدّعون امـتالك  " -" كويدج"لكلمات احلاخام  يف استعادةٍ -وكانوا . املأل
  ".اخلالص حصراً
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  .]…[إنه جيش اهللا، يف بيت اهللا، يف مملكة اهللا  ]…[« 
] النضال ضد اإلرهاب اإلسالمي[ينا من أجل هذه الرسالة لقد ترّب"

هو  العدّو إنّ .]…[ ةٌمسيحّي ةٌيبغضوننا، ألننا أّم] املسلمني إنّ. []…[
إهلي هو  وأنا أعرف أنّ. ]…[إهلي أعظم من إهلهم  إنّ. ]…[الشيطان 
  ». إهلهم هو صنم ، وأنّإله حّق
  راه يقول هذا الكالم؟من تُ

ــ إيـــه، إنّ ف هـــذه الكلمـــات اخلالـــدة هـــو أحـــد أملـــع اجلنـــراالت  مؤلّـ
 مــن النخبــة، وقــد هــو مقاتــلٌ. ةحة األمريكيّــات املســلّالعــاملني يف القــوّ

وقـد عيّنـه الـرئيس جـورج     . يف الصـومال " الدلتا"يف قسم مغاوير  مَخدَ
، مساعداً لوزير الدفاع، يف شـؤون  2003بوش، يف شهر حزيران من عام 

  23"!بويكني -" جريي" -وليم"اجلنرال : امسه. االستخبارات العسكرية

ه التقزّز مـن الصـور الـيت نشـرهتا صـحيفة      وكيف لإلنسان أال يصيبَ
ــون  االنرتنا" ــد تريبي ــرئيس جــورج بــوش   ، الــيت تُ"شــيونال هريال ظهــر ال

هم، وأســندوا ني، وقــد ضــمّوا أيــديهم، وأغمضــوا عيــونَوشــركاءه الرئيســيّ
ــة الضـــخمة مـــن خشـــب    ــرافقهم علـــى الطاولـ ــاجو"مـ ــة "يف " األكـ قاعـ

ــهلون إىل اهلل مــن أجــل جنــاح قصــفهم مــدن      "االجتماعــات ، وهــم يبت
  ن؟العراق وأفغانستان، املكتظة بالسكا
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IV- القانون احتضار 

  
ة الـيت يشـنّها السـادة اجلـدد     احلرب االستباقيّ ر أنّكيف لنا أن نفسّ

هم هم، وعـنفَ فَهم الدائمة، وتعسّتَإىل ما ال هناية، دومنا حدود، وعدوانيّ
كل ذلك يتواصل دون معوقات؟ فاليوم، قـد اهنـارت معظـم     نّأالبنيوي، 

  .هلا ة نفسها باتت ال حياةَ، واألمم املتحدحواجز القانون الدويلّ
ــةٍ     إنّ ــاء يف كلمـ ــا جـ ــع، كمـ ــد وضـ ــانون قـ ــةٍ القـ ــيمليان " مجيلـ ملكسـ

ــ"م ، كـــي يـــنظّ"روبســـبيري فالقـــانون الـــدويل اليـــوم، ". اتتعـــايش احلريـّ
  ملاذا هذا االهنيار؟. حيتضر، إذ هو بات عاجزاً عن أداء وظيفته

ــةً  إنّ ــانون الـــدويل غايـ ــيّ للقـ ــريُةًرئيسـ عنـــف وتـــدجني  ، هـــي حتضـ
شـرعة   وإنّ. ر عـن إرادة الشـعوب الناظمـة   وهـو يعبّـ  . فياألقوياء التعسّـ 

  :األمم املتحدة تبدأ هبذه الكلمات
  "…حنن، شعوب األمم املتحدة"
األمم املتحـدة هـي يف الواقـع تنظـيم دول، كمـا هـي        ا نعرف أنّولكنّ

 ،ة األخــرى والكــربى، الــيت تتبعهــا أيضــاً حــال مجيــع املنظمــات الدوليّــ  
ة للتجــارة، واملصــرف الــدويل، وصــندوق مــة العامليّــخصوصــاً املنظّمنــها 

 القـانون الـدويل يلـزم الـدول قبـل كـلّ       باختصار، إنّ… النقد الدويل اخل
  وممّ هو مكوّن؟ .، حتى اآلن، شبه حصريشيء، وعلى حنوٍ

اإلعـــالن العمـــومي، الصـــادر يف    وإنّ. الً حقـــوق اإلنســـان هنـــاك أوّ
ــها ،10/12/1948 ــلّ ال أنّواحلــ. ليعلن ــدةٍ دولــةٍ ك ــد االلتحــاق   جدي تري

حقــوق  إذن فــإنّ. ب عليهــا قبــول هــذا اإلعــالن  بــاألمم املتحــدة، يتوجّــ 
ه ال ، ألنـّ هـا يف واقـع األمـر، ليسـت ملزمـةً     ولكنّ. اًنظريّـ  اإلنسان ملزمـةٌ 

جلنــة  فــإنّ 24.حلقــوق اإلنســان يوجــد علــى الصــعيد العــاملي، حمكمــةٌ  
ــألّ   ــةً ف مــن مخحقــوق اإلنســان، وهــي تت ــةً ســني دول ــا ( منتخب وتكليفه
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ة، تسهر على احرتام هذه ة العامّمن قبل اجلمعيّ) لثالث سنوات فقط
  .التصويت على إدانة: وسالحها الوحيد يف حال خرقها. احلقوق

  :ثانٍ ة حدٌّمثّ
اإلعــالن العمــومي لألمــم املتحــدة، املنســجم مــع تقليــد اإلعــالن      إنّ

ــا عــام    ، 1789مــع اإلعــالن الفرنســي عــام   ، و1776األمريكــي يف فيالدلفي
" اليونـور روزفلـت  "ان، ومع التفسري الذي قدّمه بشأنه، واضـعاه الرئيسـيّ  (
ــ ، يهــــتمّ)René CASSIN" (رينــــه كاســــان"و ـ ة أساســــاً بــــاحلقوق املدنيـّ

ة ة الدينيّــ ة الصــحافة، واالجتمــاع، والتعــبري، واحلريّــ    حريّــ (ة والسياســيّ
، ممارســة بعـــض  )25(يف بنـــده اإلعــالن يـــثري أيضــاً    صــحيح أنّ ). …اخل

ـــاحلقــــوق االقتصــــاديّ الغــــذاء،  محايــــة األمومــــة، حــــقّ(ة ة واالجتماعيـّ
ـل، الشــيخوخة، العجــز، حــقّ       الســكن   الضــمان يف حــال البطالــة، الرتمـّ

ولكن احلـرب البـاردة، بـدءاً مـن     ). …ة، محاية الطفولة اخلوالعناية الطبيّ
 - حول حقوق اإلنسـان  ، مجّدت النقاش الدويل 1948عام " براغ"انقالب 

  .ةة واالجتماعيّوعرقلت خصوصاً، االعرتاف باحلقوق االقتصاديّ
 ، كــان كــلّ 1991حتــى انفجــار االحتــاد الســوفيييت، يف شــهر آب عــام      

واحلـال  . من أصل ثالثة، على األرض، يعيش حتـت نظـام شـيوعي    إنسانٍ
تفتاء دة، واالســة املتعــدّة كانــت تــرفض الدميقراطيّــ األنظمــة الشــيوعيّ أنّ

ــالعــام، وممارســة احلريّــ  وكــانوا ميارســون نظــام  . ســهاة الــيت تؤسّات العامّ
وكانــت . ة والتعــبري عنــهااحلــزب الواحــد، بوصــفه طليعــة اإلرادة الشــعبيّ  

ــتَة املطلقــة، لِة تــويل األولويّــاألنظمــة الشــيوعيّ . م شــعوهبا االجتمــاعيدّقَ
ــاحلقوق االقتصـــــ     ــواقعي بـــ ــام الـــ ــؤثرون االهتمـــ ــانوا يـــ ــذلك كـــ ة اديّولـــ

  .ةة والسياسيّة، على حساب احلقوق املدنيّة والثقافيّواالجتماعيّ

واجتمعت اللجنة املكلفة بصـياغة اإلعـالن العمـومي، مـرة أوىل، يف     
بشــراً نريــد : "ح ســفري بريطانيــا منــذ البــدءوقــد صــرّ. 1947ربيــع عــام 

  !".أحراراً، ال عبيداً متخمني بالطعام
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  :فأجابه سفري أوكرانيا

  ".األحرار، ميكنهم أن ميوتوا جوعاًشر البحىت "
ل حتــوّ وقــدحــوار طرشــان،  إذن منــذ بدايــة احلــرب البــاردة، نشــأ     

وكان الغـرب  . ي العامل يف مواجهةووضع نصفَ ،أحياناً إىل تبادل شتائم
ة، بقصـد إلغـاء   ة والسياسـيّ هم العامل الشيوعي برفض احلقوق املدنيّيتّ

ة، وكانــت احلكومــات الشــيوعيّ. ةات وحلــول الدميقراطيّــممارســة احلريّــ
ـــ مـــن جهتـــها، تعيـــب علـــى الغـــربيّ     ة كاذبـــة،  ني ممارســـتهم دميقراطيّ

  .ةوإمهاهلم النضال من أجل العدالة االجتماعيّ
اً لألمم املتحدة من عـام  بطرس بطرس غايل، إذ كان أميناً عامّ وإنّ

فــدعا، . ، قــد ابتــدع يف حدســه عقــد مــؤمتر فيينــا 1995إىل عــام  1992
حول  ل مؤمتر عامليّيار االحتاد السوفيييت بسنتني، إىل عقد أوّبعد اهن

قت، بفضل حنكته، ولقد حتقّ. ةحقوق اإلنسان، يف العاصمة النمساويّ
قــتني حبقــوق وتصــميمه وصــربه املطلــع، املصــاحلة بــني الــرؤيتني املتعلّ

التساوي بـني احلقـوق    ،)1993عام (س إعالن فيينا وبذلك كرّ. اإلنسان
ــ ـــ ة مـــن جهـــةٍ والسياســـيّ ةاملدنيـّ ة ة واالقتصـــاديّ، واحلقـــوق االجتماعيّ

  .ثانية ة، من جهةٍوالثقافيّ

  ":برتولد برخت"كتب 

  ".ي جائعاًال تغذّ بطاقة تصويٍت إنّ"
ـــ  إنّ ــوق املدنيّ ــيّاحلقـ ــلّة والسياسـ ــوق   ة تظـ ــلولة، دون حقـ ــبه مشـ شـ

ــاقتصــاديّ ــة واجتماعيّ م اجتمــاعي دائــم،  ولكــن مــا مــن تقــدّ  . ةة وثقافيّ
  .ةة ودون دميقراطيّة شخصيّكن، دون حريّمم

ة، هـا عموميّـ  منذ ذلك احلني، باتت مجيع حقوق اإلنسان تُعرَّف بأنّ
  .ة بينهاتراتبيّ ة أيّوليس مثّ. أ، ومتداخلةال جتزّ

كـربى   اتٍاتفاقيّـ  ، سـتّ 1948ت إىل اإلعـالن العمـومي لعـام    مّوقد ضُ
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لعنصــرية، وتأييــداً ا التمييــز حيــال النســاء، ضــدّ  التعــذيب، ضــدّ ضــدّ(
ـــحلقــــوق األطفــــال، واحلقــــوق االقتصــــاديّ  ـــة واالجتماعيـّ ة، ة والثقافيـّ

  .دهتا معظم الدولوقد أيّ). ةة والسياسيّواحلقوق املدنيّ
، تســمح ةٍإضــافيّ وقــد أُرفقــت بعــض هــذه املعاهــدات بربوتوكــوالتٍ     

هوا علـى حنـو مباشـر    سيء إليهم، بأن يتوجّرون أنه أُللناس الذين يقدّ
ــفــة بتطبيــق االتفاقيّــ اللجنــة املكلّ إىل تلــك هــي، مــثالً، حــال  . ةة املعنيّ

إذ يســتطيع مــن عُــذّب أو أســرته، أن يطالــب  : التعــذيب ة ضــدّاالتفاقيّــ
  .لدى هذه اللجنة بتعويضٍ
ع خالهلـا علـى عـددٍ    ت عقـودٌ ومرّ مـن املعاهـدات األخـرى،     كـبريٍ  ، وُقـِّ

إنتــاج وتصــدير  منــها مــا هــو ضــدّ: مــن الــدول متفــاوتٍ مــن قبــل عــددٍ
ة األسـلحة البيولوجيّـ   ث املنـاخي، وضـدّ  األفراد، وضد التلوّ األلغام ضدّ
  …ع احلياة اخلة، ومن أجل محاية املناخ واملياه وتنوّوالكيماويّ

ــ وإنّ ة، مــن جهتــها، تالحــق املســؤولني عــن ة الدوليّــاحملكمــة اجلنائيّ
  25.ةجرائم احلروب، وجرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانيّ

 أخــرى، يعيقــان   ة، مــن ناحيــةٍ  ة العامّــ جملــس األمــن واجلمعيّــ    إنّ
آخـر   شـيءٍ  فـال شـرعة األمـم املتحـدة، وال أيّ    . تطبيق القـانون الـدويلّ  

س لقـانون  قراراهتمـا تؤسّـ   هما يفعـالن ذلـك، وإنّ  ولكنّ. جييز هلما ذلك
ــدخّ حــقّ إنّ: مــثالً. عــريف ــرار يف جملــس األمــن   ل قــد وُالت ــد مــن ق . ل

ــ(شــعبها  مــا خرقــاً خطــرياً، حقــوقَ رق حكومــةٌفعنــدما ختــ ة يف أو أقليّ
. ل، وواجب احلمايةالتدخّ ة حقّيعود لألسرة الدوليّ) كيان هذا الشعب

  26.أكراد العراق يدينون يف بقائهم ملثل هذا القرار وإنّ
) 700(ة ألكثـر مـن   ة العامّـ ، صـوّتت اجلمعيّـ  1945لذلك فمنـذ عـام   

  .قراراً 130كثر من أل ن، وجملس األمهامّ قرارٍ
 وفضالً عن القانون الـدويل بـاملعنى الـدقيق للكلمـة، هنـاك ترسـانةٌ      

وهــو يســتند أساســاً إىل معاهــدات  . اإلنســاني ى احلــقّســمّملــا يُ واســعةٌ
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يف معاملـــة (ني ، وإىل بروتوكولَيهــا اإلضــافيّ  1949جنيــف األربــع لعــام    
اجبـات القـوى   ني أثنـاء احلـرب، وو  أسرى احلرب، وحقوق السكان املـدنيّ 

  )…اخل ةٍغري دوليّ احملتلة، وواجبات املتقاتلني يف حال نشوب نزاعاتٍ
كــال مــن   وباختصــار، فمــن وجهــة نظــر النصــوص والقضــاء، فــإنّ      

، يف حالــة اإلنســانيّ ق، والقــانون الــدويلّمبعنــاه الضــيّ القــانون الــدويلّ
قـــدرة فلمـــاذا نشـــهد، يف هـــذه احلالـــة، اهنيـــار ال . وســـريعٍ دائـــمٍ رٍتطـــوّ

  ؟ة للقانون الدويلّالتنظيميّ
، معـوملٍ  عـة القتصـادٍ  شيء، هنا تقاس النتائج املروّ بالطبع، قبل كلّ
ـــ  ــع لدكتاتوريّ الشـــركات  ، الـــذين ميلكـــون أهـــمّ  "ســـادة األرض"ة خيضـ

ر رؤوس أمـــواهلم ســـتثمَولكـــي تُ. اتاخلاصـــة يف العـــامل، العـــابرة للقـــارّ
د ال ني اجلــدُاإلقطــاعيّ إنّ، فــممكنــةٍ ةٍبالقــدر األقصــى، ويف أقصــر مــدّ  

فيكفـيهم املنظمـة   . حيتاجون، ال إىل دول، وال إىل هيئة األمـم املتحـدة  
ــ ــدويل    العامليّ إذ قــد : ة للتجــارة، واالحتــاد األوروبــي وصــندوق النقــد ال

ــ  أهــمّ ولقــد قلــت إنّ. اهتمعني الســرتاتيجيّذين الطــيّجعلــوا منــهم املنفّ
، هــذه الــدول بعينــها الــيت تــذوب ، هــم الــدولني بالقــانون الــدويلّاملعنــيّ

سلطات السيادة فيها، يف إطار االقتصاد املعومل، كما يذوب الثلج حتت 
ة للقــانون يــللفعاليــة التنظيم مــن هنــا كــان الضـياع اجلــذريّ . الشـمس 

  .فقيواالدويل، التأسيسي منه أو الت
ولكــن هنــاك ســبب آخــر الحتضــار القــانون الــدويل، إذن الحتضــار    

  .ه صعوبة أكربوهذا السبب ميثّل اكتشافُ. تحدةهيئة األمم امل
ــة األمريكيّـــ  ــاز الدولـ ــمّ يف داخـــل جهـ ــذراع األهـ واألقـــوى  ة، وهـــي الـ

  .لاهتم، قد حدث تبدّعلى اختالف جنسيّ" سادة األرض"بالنسبة إىل 
، وهـــو وزيـــر دفـــاع الواليـــات "هنـــري كيســـنجر"، نشـــر 1957يف عـــام 

  :لدكتوراه، حتت عنواناملتحدة، السادس واخلمسون، أطروحته يف ا
  27)"1822- 1812(ميرتنيخ، كاسلرييغ وقضايا السالم : عالَم متجدّد"
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مــن  ،قهــا فيمــا بعــدكــان يشــرح فيهــا نظريتــه اإلمربياليــة، الــيت طبّ
، بوصفه عضواً يف جملس األمن القـومي مـن   1975إىل عام  1969عام 
وزيـراً  ، بوصـفه  1977إىل عام  1973، ومن عام 1975إىل عام  1969عام 

دة األطـراف  ة املتعـدّ الدبلوماسـيّ  إنّ: ةوكانت أطروحته الرئيسـيّ . للدفاع
الشعوب يف تقرير  االحرتام الصارم حلقّ وإنّ. ال حتدث سوى الفوضى

، ةًكونيّـ  ةًقـوّ  وإنّ. مصريها، ولسيادة الدول، ال ميكّن مـن ضـمان السـالم   
مكـان، يف   كـلّ  ة، والقدرة علـى التـدخل السـريع يف   متلك الوسائل املاديّ

  .ها تستطيع أن تفرض السالمزمن األزمات، هي وحدَ
يف  هنـــري كيســـنجر هـــو بالتأكيـــد أحـــد أكثـــر املرتزقـــة صـــفاقةً  إنّ

ــيالً نافــذاً جــدّ    . إمرباطوريــة العــار  ــزاع ومــع ذلــك، فقــد قــدّم حتل اً للن
ــات       ــز الدراســـ ــد يف مركـــ ــؤمتر عقـــ ــالل مـــ ــنة، خـــ ــدامي يف البوســـ الـــ

ة، يف هــد اجلــامعي للدراســات العليــا الدوليّــاالســرتاتيجية، التــابع للمع
وقـد شـعرت، إذ كنـت    . 1999قبو فندق الرئيس ويلسون يف جنيف، عـام  

  ؟أتراه على حقّ. ب إيلّيتسرّ أستمع إليه، بالشكّ
ــت  ــ"كانـ ــرت     "اييفوريسـ ــد حوصـ ــهراً، قـ ــرين شـ ــد وعشـ ــة واحـ ، طيلـ

قتيــل، عشــرات األلــوف ) 11.000: (ةصــفت مــن قبــل القــوات الصــربيّوقُ
. ة مـن األطفـال  ني، وبينـهم غالبيّـ  هـم مـن املـدنيّ   ن اجلرحى، عملياً كلّم

ة، عـن  عجـزاً تامـاً، وكـذلك الـدول األوروبيّـ      كانت األمم املتحدة عـاجزةً 
رت فيـه السـلطة   حتـى كـان يـوم قـرّ    ". يفيتششـ ميلو"ة قتلة جلم وحشيّ
حبــوض  احمليطــةَ ةَالصــربيّ ة، أن تقصــف املدفعيــةَة األمريكيّــاإلمربياليّــ

باختصــــار، أن  .)DAYTON" (ديتــــون"، وتفــــرض مــــؤمتر "ســــرياييفو"
  !تفرض السالم يف البلقان بالقوة

ــةً" كيســنجر"نظريــة  وهنــا نــرى أنّ … علــى حنــو مطلــق ليســت عبثيّ
دة اجلهـات، يفقـأ   ة املتعـدّ ك هيئات الدبلوماسـيّ اخللل يف حترّ ذلك بأنّ

، اجتاحــت 2003إىل عــام  1993مــن عــام  وخــالل العقــد املمتــدّ . العــني
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أي (قـال إهنـا ذات كثافـة متدنّيـة     كوكب األرض، ثالث وأربعـون حربـاً، يُ  
ــ). يف الســنة ضــي فيهــا علــى عشــرة آالف إنســانٍ   أنــه قُ هيئــة  لْومل حتُ

ة كيسنجر نظريّ حال، فإنّ على كلّ. منها األمم املتحدة دون نشوب أيّ
  .ات املتحدةوجيا املسيطرة يف الواليولة، قد باتت هي األيداإلمربياليّ

ــ ــالقــوّ إنّ: يف مــا يبســطه كيســنجر كــامنٌ ة افــرتاضٌمثّ ة، ة األخالقيّ
ذلـك   ة على التنظيم االجتماعي، كلّوإرادة السالم، وقدرة اإلمرباطوريّ

ة هــي هــذه الفرضــيّ واحلــال، أنّ. يفــوق قــوى مجيــع الســلطات األخــرى
ي بالتحديد اليت باتت تعـاني الفشـل، ويناقضـها عمـل اجلهـاز السياسـ      

  .والعسكري األمريكي

، املقرر اخلـاص للجنـة   )Théo Van BOWEN" (تيو فان بوون"م تكلّ
ــاء       ــوم األربعـ ــذيب، يـ ــول التعـ ــان حـ ــوق اإلنسـ ، أمـــام 27/10/2004حقـ

وقـد عـدّد بالتفصـيل، يف    . لألمـم املتحـدة يف نيويـورك   ة العامّة اجلمعيّ
قهـا  تطبّ هبا اهللع، طرق التعذيب اليت ، أمام قاعة استبدّمطلقٍ صمتٍ

ــ ة يف العـــراق وأفغانســـتان، علـــى أســـرى احلـــرب أو علـــى   القـــوة احملتلّـ
حرمـاهنم مـن النـوم خـالل فـرتات طويلـة، سـجنهم        : نيمشبوهني عاديّ

يف أقفــاص ال يســتطيع فيهــا الســجني ال أن يقــف، وال أن جيلــس، وال  
ــجونٍ   ــجناء إىل سـ ــل السـ ــدّد، نقـ ــريّ أن يتمـ ــارس  ةٍسـ ــدان متـ ، أو إىل بلـ

أفظــــع طرائــــق الــــبرت واالغتصــــاب واإلذالل اجلنســــي،  علــــيهم فيهــــا 
  …ة، هنش الكالب هلم اخلإعدامات ومهيّ

، يّ، ســرّرئاســيّ ، وقّــع الــرئيس األمريكــي علــى أمــرٍ    18/9/2004ويف 
. أو دويلّ وطـينّ  قـانونٍ  ، تنشط خـارج كـلّ  ةٍقتاليّ جييز تشكيل جمموعاتٍ

معهم وقتلهم يف  ، والتحقيق"نياإلرهابيّ"مهمة هذه اجملموعات؟ توقيف 
، "نيويـورك تـاميز  "املراسل السابق الكبري لصـحيفة   وإنّ. بقاع األرض كلّ
): Chain of Command" (حلقـة القيـادة  "، يقـدّم يف كتابـه   "سيمور هـرش "

  28.عن عمل هذه اجملموعات دقيقةً ، أمثلةً"أيلول إىل أبو غريب 11من 
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بـات يقـرّر مـن تلقـاء      الرئيس األمريكيّ إنّ: ة ما هو أكثر إدهاشاًمثّ
ــن اعتقلتــهم الســلطات األمريكيّــ      ــه، مــن هــم األســرى، ممّ ــذين ذات ة، ال

ون محايــة معاهــدات جنيــف، وبروتوكوالهتــا اإلضــافية واملبــادئ  يســتحقّ
، "وفقـاً للقـانون  "ومـن هـم الـذين سيُسـلَّمون      -اإلنسـاني   ة للحقّالعامّ

  .ديهملتعسّف جالّ
ــام     ــران عـ ــهر حزيـ ــن شـ ــابع مـ ــحيفة  2004ويف السـ ــرت صـ وول "، نشـ

ــال ــذكّ "ســـرتيت جورنـ ــية ملـ ــر الرئيسـ ــة صـــفحةٍ  رةٍ، العناصـ ، تقـــع يف مائـ
مجيـع العـاملني    يبـيّن أنّ  وكان هـذا الـنصّ  ". البنتاغون"ها حقوقيّو عَوضَ

ــ(يف احلكومــة  اس ارين، وعمــالء املخــابرات، وحــرّارة، وطيّــمــن جنــود وحبّ
 خدمــة الشــأن ، الــذين يعملــون حتــت إمــرة الــرئيس، ويف )…الســجون اخل

 ض هلـم بـأيّ  التعـرّ  ولن حيـقّ . كاملةٍ ةٍقضائيّ الوطين، يتمتّعون حبصانةٍ
  29.وا معتقلني، واغتصبوهم، وشوّهوهم أو قتلوهممالحقة، حتى لو أذلّ

التعـذيب،   وماذا عن املعاهدة الصادرة عن هيئة األمم املتحدة، ضـدّ 
ــ أو معاهــدات جنيــف الــيت وافقــت عليهــا الواليــات املتحــدة؟   ه حيــقّفإنّ

ــود، القــائمني    ني، وحــرّللعمــالء الســريّ  اس الســجون، والشــرطة، واجلن
  .خطر على خدمة رئيس الواليات املتحدة، أن يتجاهلوها دون أيّ

ــ إنّ ــي التاليـــة " البنتـــاغون"ي ة حقـــوقيّحجـّ مجيـــع قـــوانني   إنّ: هـ
بفعـــل " التعـــذيب، قـــد باتـــت الغيـــةً  ومعاهـــدات األمـــم املتحـــدة، ضـــدّ 

تقــوم حبمايــة الشــعب  هــي ة، املالزمــة للرئاســة، إذ  توريّالســلطة الدســ 
  ".األمريكي

  :ثم يلي هذا النص

ى أثناء التحقيقات اجلارية حتت سلطة القائـد  حظر التعذيب ُيلَغ إنّ"
  ".العام
ــجـــرائم احلـــرب الـــيت يرتكبـــها اليـــوم املوظّ إنّ ون، يف فـــون األمريكيـّ

زنـازين التعـذيب يف    ة، أو يفمعسكرات االعتقال يف الصـحراء األفغانيّـ  
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ــ ــ عــاء، الكــامن يف كــلّراً رهيبــاً لالدّأبــو غريــب ببغــداد، تــوفّر تنكّ  ةٍنظريّ
ة، األخالقـي، حتـى لـو كانـت هـذه      ق السلطة اإلمربياليّـ ، بتفوّةٍإمربياليّ
ــرا ــد أُئاجلـ ــتم قـ ــة     وإنّ. دينـ ــد احلمايـ ــارون، إذ جتـ ــل شـ ــة أرييـ حكومـ

تظلــم بأبشـع الطــرق،   ة ذاهتـا، والتشـجيع مـن هــذه السـلطة اإلمربياليّــ   
، وهــو "فالدميــري بــوتني"نظــام  وإنّ. يف فلســطني أربعــة ماليــني إنســانٍ 

ولقـد  . ، يقتـل عشـرات األلـوف مـن الشيشـان     سـادة األرض حليف آخر ل
ــقُ ــذ عــام  تِ ــلّ  ) 180.000(، 1995ل من ــد احملت الروســي، أي مــا   مــدني بي

  .من جممل السكان يف الشيشان% 17يعادل 

ــاليب  ــا هـــي األسـ ــاعيّ  ولكـــن مـ ون الـــيت يعتمـــدها املســـتبدّون اإلقطـ
وا عمـل  اجلدد، واجلهاز السياسي والعسـكري الـذي خيـدمهم، كـي يشـلّ     

  األمم املتحدة؟
ــ% 26احلكومــة يف واشــنطن متــوّل  إنّ ة يف عمــل ة العاديّــمــن امليزانيّ

ــ هيئــة األمــم، والقســم األهــمّ  ــمــن امليزانيّ ات احلفــاظ ة اخلاصــة بعمليّ
مــن اجلنــود ذوي القبعــة الزرقــاء،    72.000 وهــي تشــمل (علــى الســالم  
ة، ات املنظمات املختصّـ ، وقسماً كبرياً من ميزانيّ)بلداً 18الناشطني يف 

ــ. االثنــتني والعشــرين  ــر الطعــام    أمّ ــامج الغــذاء العــاملي، الــذي وفّ ا برن
ــه   ، فــإن2004ّعــام  وتســعني مليــون إنســانٍ  لواحــدٍ واشــنطن تســاهم في
  .من الفائض يف أمريكا عةًمقتطّ أطعمةًم أصالً ، إذ تقدّ%60بنسبة 

ر ، أمـــارس عملـــي بوصـــفي املقـــر2000ّوإنـــي، منـــذ شـــهر أيلـــول عـــام  
هذا الوضع ال جيعل  وإنّ. الغذاء اخلاص هليئة األمم املتحدة، حول حقّ

  .مطلق وهو يضمن يل احلصانة واالستقالل على حنوٍ. فاًمين موظّ

مركزاً فوق املرتبـة   حيتلّ فموظّ أيّ وأالحظ أنّ ،وأنا أراقب اجلهاز
)P5 (- ــ د، نظــام األمــم اً كــان موقعــه يف هــذا النظــام الواســع واملعقــّ  أيّ

، دون مٍتقــدّ ال حيظــى بــأيّ  -ة ته األصــليّة كانــت جنســيّ املتحــدة، وأيّــ 
  .املوافقة الصرحية من البيت األبيض
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حكومات االحتاد األوروبي، وال سيما حكومة  إنّ: وهنا أفتح هاللني
ــ ، ال هتــتمّفرنســا م مواطنيهــا وحُلفائهــا، داخــل اً، بالتزامــات وتقــدّعمليّ

ولـذلك  . نظام األمم املتحدة، أو هي تبدي اهتماماً بعيداً عـن التوفيـق  
ة العامـة، دوراً  فـإن لعبـت فرنسـا غالبـاً، داخـل جملـس األمـن واجلمعيّـ        

  .تأثريها شبه معدوم داخل اجلهاز اً ومستقالً، فإنّهجوميّ
فريقاً خمتصاً  ة مكتب يضمّفي أقبية البيت األبيض، مثّباملقابل، ف

ــار والدبلوماســيّ    ــوظفني الكب ــة ســلوك   وهــم مكلّ. نيمــن امل فــون مبتابع
كــات كــلّ مــن املســؤولني الرئيســيني يف األمــم املتحــدة، أو   وأعمــال وحترّ

فمــن ال يســلك ســلوكاً حســناً، يفقــد فــرص       30.منظمــاهتم املختصــة 
مـا، أو هـو يسـقط     عـاجالً أو آجـالً، بقـرارٍ   وسـينحّى  . البقاء يف النظـام 

  .ه لهيكون الفريق املعين قد أعدّ يف فخّ
وملـا كانـت األمـم    . 31دوليـة  ةٌاليوم حمميّـ " كوسوفو" إنّ. ولنقدّم مثالً

عـــرب حلـــف (، اللجـــوء إىل القـــوة فيـــه 2001املتحـــدة قـــد أجـــازت عـــام 
 شبه سـيادةً ني الصربيني، فهي متارس فيه اليوم ما يضد احملتلّ) الناتو
ة، تـأتي  ة وموارده املاليّاملدنيّ تهولكن القوات املتمركزة فيه، وإدار. تةًمؤقّ

  .من االحتاد األوروبي
ــ إنّ ــاملمثّ  واحــدٍ ، وهــو يف آنٍ"برشــتينا"ة يف ل األعلــى لألســرة الدوليّ

حه جملـس وزراء  قائد القوات العسـكرية الدوليـة واإلدارة املدنيـة، يرشّـ    
صــرف، مــن قبــل   ةٍشــكليّ وخيضــع اختيــاره ملوافقــةٍ  .االحتــاد األوروبــي 

  .أمني عام األمم املتحدة
ــام  ــاني  2003يف عـــ ــان األملـــ ــتاينر "، كـــ ــل شـــ  Michael" (ميكائيـــ

STEINER(    شــرودر"، وهــو املستشــار الدبلوماســي الســابق للمستشــار "
)SCHRÖDER(، ــ فعــيّن . ل األعلــىقــد بلــغ هنايــة تكليفــه بوصــفه املمثّ

  ).Pierre SCHORI" (بيري سكوري"خلفاً له، االحتاد األوروبي، 
" أولــوف باملــه"مــن  ةًأكثــر األصــدقاء قربــاً ومحيميّــ " ســكوري"وكــان 
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)Olof PALME .(   ـــ ــدوباً أوروبيّ ــرة، ومنـ ــاون واهلجـ ــراً للتعـ ــان وزيـ اً، وكـ
وكان أيضاً . وأخرياً كان سفرياً للسويد لدى األمم املتحدة يف نيويورك

  .ني، كفاءةً وتقديراًوروبيّني األأحد أكثر الدبلوماسيّ
  !ثارت ثائرة فريق األقبية يف البيت األبيض

ــ"بـــيري ســـكوري" جيـــب أن أشـــري إىل أنّ ام شـــبابه، قـــد ، كـــان، يف أيـّ
ني ني السـويديّ ، ومعظم املسـؤولني االشـرتاكيّ  "أولوف بامله"مع  -تظاهر 

ة باملعـادا " فريـق القبـو  "همـه  فاتّ. ضد العدوان األمريكي على فييتنـام  -
املطالبــة علــى البيــت األبــيض علــى الفــور     للواليــات املتحــدة، فأصــرّ  

، ات متتاليـةٍ وحدث لكـويف عنـان أن اسـتقبل أربـع مـرّ     . بسحب ترشيحه
  …"كولن باول"

إن كـان األمـني العـام يوافـق علـى االختيـار       : وكان التهديـد صـرحياً  
لعليـا يف  ة اليّـ الواليات املتحـدة تقطـع عالقاهتـا مـع املمثّ     األوروبي، فإنّ

  ؟"برشتينا"
وكمــا هــي احلــال يف الغالــب، خضــع كــويف عنــان لالبتــزار، ورفــض      

  ".سكوري"املوافقة على تعيني 

مـا أمسّيـه العنـف     ، ضـدّ "اإلرهـاب " يُوجّه للحرب ضـدّ  أي انتقادٍ إنّ
مـن قبـل    ب دون رمحـةٍ عاقَللقانون الدويل، يُ خرقٍ أيّ البنيوي، أو ضدّ

  .من فريق القبو فيه البيت األبيض، إثر اقرتاحٍ

األمــم املتحــدة، وقــد باتــت تقصــر عملــها علــى أكثــر      ولــذلك، فــإنّ 
ــة، وتقــديم      - ةًنشــاطاهتا تقنيّــ  ــع األغذي ــة، وتوزي ــل مكافحــة األوبئ مث

قد باتت اليـوم يف منتـهى    -… ة للطالب الفقراء اخلاملساعدات الدراسيّ
  .الضعف

دة بعيــدها ، احتفلــت األمــم املتحــ2007ويف شــهر حزيــران مــن عــام 
  …طويالًالوجود يف  ها قد ال تستمرّولكنّ .نيالثاني والستّ السنويّ
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V- ومرآهتا الرببرية  
  
ــ إنّ ــوم  وأعــواهنم السياســيّ " ســادة األرض"ة إمرباطوريّ ني، تواجــه الي

ة ة اجلزائريّـ إرهاب اجلهاد اإلسـالمي، والقاعـدة، واجلماعـات اإلسـالميّ    
ة مــن أجــل ة، واحلركــة الســلفيّصــريّة املحة، واجلماعــة اإلســالميّاملســلّ

هــذه احلركــات هــي  إنّ. أخــرى مــن هــذا القبيــل  التبشــري، أو تنظيمــاتٍ
على الصعيد العسكري  -ة اليوم األعداء الوحيدون، ذوو الفعالية احلقّ

" سـادة األرض "يف وجـه العنـف البنيـوي الـذي ميارسـه       -على كل حال 
  .ومرتزقتهم، يف القوات املسلحة األمريكية

  :الوضع بقوله" رجييس دوبريه"تزل خي

ال  وسـيطٍ  للغضب، وعصـرٍ  مثريٍة ٍةاخليار هو بني إمرباطورّي إنّ"
  32".طاقُي

، ألهنـا باتـت   "إسالمي"إني أعتمد عبارة : يل من توضيح هنا، ال بدّ
ه وإنـّ . ة، يف العامل العربي والغرب علـى السـواء  يف اللغة اليوميّ متداولةً

اجملــازر اهلوجــاء الــيت تطــال األطفــال والنســاء  مــن النافــل القــول بــأنّ
ـــ  والرجــــال، وإنّ ـــ ة والعنصــــريّهــــوس التيوقراطيـّ ة ة املعاديــــة لليهوديـّ

ــذلــك ينــاقض كلّ كــلّ ة، إنّوللمســيحيّ ة أو تعــاليم اً العقيــدة اإلســالميّيّ
  .القرآن

  .دت الشعوبفمنذ غياهب التاريخ، مترّ
تراكيــا، اعتقلــه  يف القــرن األول مــن حقبتنــا، كــان راعٍ ســابق مــن      

، مـع  "كـابُوا "يف  "سـجن الثكنـة  "الرومان وأصبح مصارعاً، قد أفلت من 
ـــ" ســــبارتاكوس"وقــــد دعــــا . ســــبعني مــــن رفاقــــه ة عبيــــد اإلمرباطوريـّ

دين، فكسـر، يف  وتبعه عشرات األلـوف مـن املتمـرّ   . ة، إىل الثورةالرومانيّ
ـــ    ــوش الرومانيّ ــن اجليـ ــد مـ ــة، العديـ ــارك متعاقبـ ــزار . ةمعـ ــرق املـ ع وأحـ
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ــرّ  ــعة، وحـ ــرة     الشاسـ ــور إىل جزيـ ــاول العبـ ــه، وحـ ــالل زحفـ ــد خـ ر العبيـ
، أمـــام اجلحافـــل 71مـــت عـــام ولكـــن مســـريته الظـــافرة حتطّ. صـــقلية
ــ ، بــالقرب مــن بلــدة "ليشــنيوس غراكــوس"ة، الــيت كــان يقودهــا الرومانيّ

واآلالف مـــن مقاتليـــه، " ســـبارتاكوس"قـــل فاعتُ". لوكانيـــا"، يف "ســـيالر"
  ).Via APPIA" (طريق ابيا"ى طريق املسمّبوا على طول اللِوصُ

ــام    ــن عـــ ــول مـــ ــهر أيلـــ ــ1831ويف شـــ ــدران  ، غطّـــ ــات جـــ ت اإلعالنـــ
" باســــكييفيتش"، حتــــى طالــــت نوافــــذ املاريشــــال  "فرســــوفيا"مدينــــة 

)PASKIEVITCH(ّــال ــي ، جـ ــا الروسـ ــا    . د بولونيـ ــب عليهـ ــد كُتـِ ــان قـ وكـ
ــ ــ ــبـــــاحلروف الالتينيـّ ــ ــبيل حريّ: "ةة والبولونيـّ ــريّيف ســـ ــا وحـــ . "تكمتنـــ

ــالة قلـــّ   ــذه الرسـ ــيّ  ةٌوقـــد فهـــم هـ ــلّ مـــن جنـــود اجلـــيش الروسـ . احملتـ
ــرّ  ــع التمـــ ــ ــدموقُمـِ ــدّ . (د يف الـــ ــان ال بـــ ــن ترقّـــــ  وكـــ ــام مـــ ، 1989ب عـــ

ـــ  " ســــوليدارنوش" وانتصــــار حركــــة   ى العنــــف البولونيــــة، كــــي يتخلّـ
  ).عن بولونيا الروسيّ االستعماريّ

ــةٍ  ــ وعلــى مقرب ــ" جبهــة التحريــر الــوطين "ا، مــن منّ إىل  ة،اجلزائريّ
ر يف أفريقيـا  يف السـلفادور، إىل حركـة التحـرّ   " فارابوندو مـارتي "جبهة 
يف " ةاجلبهـة الصـاندينيّ  "إىل " الكـامرون "ة، ومن حركة حتريـر  اجلنوبيّ

وقد سَحَق الكثريَ منـها  . قائمة حركات التحرير ملدهشةٌُ نيكاراغوا، فإنّ
ة، يف م الســلط ه غــاص، عنــدما تســلّ  وبعضــها انتصــر، ولكنّــ  . أعــداؤها

  .ةالفساد أو البريوقراطيّ
ن تـاهوا    -" اجلبهة الشعبية لتحرير أريرتيا"مثل  -ومنهم أيضاً  مـَ

، إمــا علــى رجــاءٍ لــةَمَهــم كــانوا حَإال أهنــم كلّ. ةٍاســتبداديّ يف احنرافــاتٍ
  .هادئةٍ ا بصورةٍق، وإمّحنو متألّ

 هـا، ويف طليعتـهم ثـوار   علـى ذكرِ  مجيع هذه احلركات اليت أتيـتُ  إنّ
وكــانوا . ةكونيّــ رســالةٍ لــةُمَيف فرنســا، كــانوا يشــعرون أهنــم حَ 1789عــام 

هــم يعتقــدون بــأهنم ال يقــاتلون مــن أجــل حتريــر أرضــهم وشــعبهم     كلّ
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وكانـت القـيم الـيت    . فحسب، بل من أجـل سـعادة وكرامـة مجيـع النـاس     
  .ة مجعاءتُلهِم تضحيتهم، تعين البشريّ

  ":روبسبيري"أخرى  ةًلنسمع مرّ

ون ضـطرّ ولكـن ستُ ! جمداً خالداً ينتظركم الفرنسيون، إنّأيها « 
ى لنا سوى اخليـار بـني أفظـع    فلم يعد يتبقّ. عظيمٍة القتنائه بأعمالٍ

. د مصري مجيع األممها ليحّدمصَري وإنّ]. …[ كاملٍة ات وحريٍةالعبودّي
وأن يقاوم يف  ،العامل ل عبَءب على الشعب الفرنسي أن يتحّمفإنه يتوّج
ـ ! نـا فلنستيقظ كلّ]. …[ه ه الطغاة الذين يرهقوَننفِس الوقِت  ْدوليُع

وعلى جرس اإلنذار الذي قرعناه يف باريس، ! أعداء احلرية إىل الظلمات
  » 33.مكان يف كلّ َعأن ُيسَم

بـوريس  " حمـلّ " ميساك مانوشيان" ، حل1942ّار من عام يف شهر أيّ
ــ". جرةاليـــد العاملـــة املهـــا"، علـــى رأس مقـــاتلي حركـــة "هولبـــان ق فعلّـ
محراء يف بـاريس، تظهـر فيهـا وجـوه بعـضٍ       ون إعالناتٍون النازيّاحملتلّ

ــة، وأمســا    ــ. همؤمــن أعضــاء احلرك ــع هــؤالء مــن أصــولٍ    وملّ ــان مجي  ا ك
ــ ــأجنبيـّ ــة، أرمنيـّ ــازيّة أو بولونيـّ ــأنّ ة، حـــاول النـ ــوا النـــاس بـ  ون أن يقنعـ

  .على األجانب إرهاهبم، كانت مقتصرةً حة ضدّاملقاومة املسلّ
م أحد اخلونة اجملموعـة إىل املخـابرات   ويف شهر تشرين الثاني، سلّ

ــة  ــيان"قـــل فاعتُ). GESTAPO(األملانيـ ــر مـــن ســـتني مـــن  " مانوشـ وأكثـ
ومنـــهم الثالثـــة والعشـــرون، الـــذين وردت  -رفاقـــه، بـــني رجـــل وامـــرأة 

  ".اإلعالن األمحر"أمساؤهم وصورهم يف 
إطالق النار علـيهم يف جبـل   موا بعدِعاً، ثم أُبوا تعذيباً مروّذّوقد عُ

  .21/2/1944، بتاريخ "فالرييان"
  :لزوجته، يقول هلا" مانوشيان"كتب ويف الليلة اليت سبقت إعدامهم، 

  ".أنا ال أبغض الشعب األملاين"
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، الكــــوبي، قبــــل معركــــة )José MARTI" (خوســــيه مــــارتي"كتــــب 
ــانزاس" ــدّ )MATANZAS" (ماتـ ــعت حـ ــرته  ، الـــيت وضـ ــه، يف دفـ اً حلياتـ

  :اصاخل

  34".ةوطننا هو البشرّي إنّ"
، قـد  )Augusto César SANDINO" (اندينوسـ أوغسـتو سـيزار   "كـان  
ويف شـهر كـانون   . للتحريـر الـوطين يف نيكـاراغوا    ةٍشـعبيّ  ل حـربٍ قاد أوّ

ة، قـد غـادر   ة األمريكيّيف البحريّ ، كان آخر جندي1934ّالثاني من عام 
ــاغوا" ــاء ). MANAGUA" (مانـ ــرج 22/2/1932ويف مسـ ــ"، خـ " اندينوسـ

" بيدرو ألتامريانو"وكان . ةه حنو الكاتدرائيّمن القصر احلكومي، وتوجّ
)Pedro Altamirano (ســــوموزا" ةُلَــــتَوكــــان قَ. يرافقــــه) "SOMOZA (

كانــت ). la VITORIA" (ال فيتوريــا"يكمنــون لــه عنــد مفــرتق شــارع     
فتمــتم  فــاحننى فوقــه ألتــامريانو،   . ، فاهنــار ، قاتلــةً "اندينوســ "إصــابة 

  35".للعامل ورَالنّ أردنا أن حنملَ: "هذه الكلمات" اندينوس"

يف مدينــة  كنــتُ ،1972أذكــر يومــاً بعيــداً مــن أيــام شــهر آذار عــام       
ــانتياغو" ــيلي "ســ ــمة التشــ ــوار    . ، عاصــ ــوم الثــ ــت هجــ ــذاك وقــ ــان آنــ كــ

إىل  ونزلـتُ ذات صـباحٍ  . ني علـى خـط االسـتواء السـابع عشـر     الفيتناميّ
عالناً ضخماً، كان العاملون يف الفندق، قد أعـدّوه  هبو الفندق، فرأيت إ

، هـــذا محـــراء كـــبريةٍ وكـــانوا قـــد رمســـوا فيـــه، بـــأحرفٍ . خـــالل الليـــل
هل هناك أمجل من هذا اهلجوم، برهانـاً علـى طاقـة الفكـر     : "التساؤل
ون الشـجاعة لالنتقـال إىل   فلقد وجـد املقـاتلون الفييتنـاميّ   ". البشري؟

فوا بالطـائرات،     وا، وأُحبـ اهلجوم، بعـد أن كـانوا ذُ   حرقـوا بالنابـامل، وقُصـِ
ــوِّه أطفــاهلم، وتعــرّ  وبعــد أن أُ ــرت مشــافيهم، وشُ ض حرقــت قــراهم، ودُمِّ

 ةًفلقد أحدث هجـومهم هبّـ  . يف العامل شنّه أعتى جيشٍ بلدهم لعدوانٍ
نذاك قد طالت وجدان عشرات األلوف آوكانت . جتاوزت البحار ةًنفسيّ

حيــي وكانــت تُ. غربــي مــن احملــيط اهلــادئ  مــن العمــال، يف الشــاطئ ال  
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ة، بعد اإلحباط العابر الذي كان قـد اسـتوىل   د فيهم القوّأملهم، وجتدّ
ــة التخريــب األوىل، الــيت قادهــا أصــحاب الشــاحنات       ــيهم، إثــر محل عل

احلكم الدميقراطي  ضدّ ،)1972يف شهر كانون الثاني عام (ني التشيليّ
  ).S. ALLENDE" (لنديهأسلفادور "ب، حكم املنتخَ

  !ية تبعث األحالم يف الشعوب؟ بالطبع كالوهل احلركات اإلسالم
مــا الــذي يقرتحونــه؟ الشــريعة، وأيــادي اللصــوص املقطوعــة، ورجــم   

الإنسـاني، ورفـض    همات بـالزنى، والعـودة بالنسـاء إىل وضـعٍ    الزوجات املتّ
  .والروحي، على أبشع حنو واالجتماعيّ ف الفكريّة، والتخلّالدميقراطيّ

ومنـــذ أكثـــر مـــن ثالثـــني عامـــاً، يعـــاني شـــعب فلســـطني الشـــهيد،         
. واالســـتهتارة مــن الوحشــيّ   فاضــحٍ  عســكري، علــى جانـــبٍ   مــن احــتاللٍ  

ــطينيّ      ــاومني الفلسـ ــر املقـ ــوم أكثـ ــم اليـ ــن هـ ــني  ومـ ــاعلني، املناهضـ ني الفـ
هـــــم لنظـــــام شـــــارون االســـــتعماري، القـــــائم علـــــى إرهـــــاب الدولـــــة؟ إنّ 

ــالمي،   ــاد اإلسـ ــاس واجلهـ ــاتلو محـ ــذين    مقـ ــاء، الـ ــال والنسـ ــؤالء الرجـ هـ
د الــــــديانات إذا انتصــــــروا، ســــــيغرّقون اجملتمــــــع الفلســــــطيين، املتعــــــدّ 

  .التطرّفواألعراق، يف 
يف ذاكـــرة " نبيـــل صـــحراوي"ومـــا القـــول يف الـــذكرى الـــيت خلّفهـــا  

" عمــارة ســيف"، و"مصــطفى أبــو ابــراهيم"بــه  اربــة واألفارقــة، عنيــتُغامل
، "بعقـدة البـارا  "، امللقـب  "عبد العزيز ابي"، و"بعبد الرزاق البارا"امللقب 

هلـم،  وكـان أوّ  ؟ةون حلركـة التبشـري السـلفيّ   ثـة املتوفـّ  وهم الزعماء الثال
ــــ1966عـــــام  "قســـــطنطني"وقــــد ولـــــد يف   ــــ، الهوتيـّ راً، مولعـــــاً اً متبحـّ

ين مـن اجلـيش   ني، فـارّ ني دمـويّ ة، فيمـا كـان اآلخـران وحشـيّ    املعلوماتيّب
ولقــد اقرتنــت أمســاء هــؤالء الرجــال الثالثــة إىل األبــد،        . اجلزائــري

الرعـاة والفالحـني يف   بوالنـهب، الـيت أنزلوهـا    بأعمال الذبح والتعذيب 
  .طريف الصحراء الكربى

. ةزعــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيّــ  " عبــد العزيــز املقــرن "كــان 
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ل فيـه نبيـل   تِـ ، أن يُقتَـل يف اليـوم نفسـه الـذي قُ    غريبـةً  ولقد كانت صدفةً
 يف أحـد " املقـرن "ل تِـ وقـد قُ . 2004حزيران مـن عـام    18صحراوي، أي يف 

  ".القبائل"ل الصحراوي يف إحدى غابات تِأحياء الرياض الراقية، فيما قُ
" تشـي كيفـارا  "يف وجـدان النـاس، مبثابـة    " املقـرن "ترى، هـل سـيظل   

ه الوحيـد، هـو هـذه    إرثـَ  فـإنّ ! ، العربي؟ بالتأكيـد ال "باتريس لومومبا"و
، وتلــك األجســاد  وحاقــدةٍ شــةٍمشوّ األشــرطة املســجلة، املليئــة بعظــاتٍ  

طحونــة، امللقــاة علــى أرض املــدن الســعودية، إثــر تفجــري الشــاحنات    امل
  .باملسامري ةٍاً، وحمشوّيّحملّ املفخخة، واملليئة بقنابل مصنوعةٍ

واحلــرب املتواصــلة،  ي العنــف البنيــويّي يغــذّواإلرهــاب اإلســالمَ إنّ
ــ"اللـــذين يقومـــان يف أســـاس  وهـــو يـــدعم منطـــق ". ة العـــارإمرباطوريـّ

  .ه، على حنو ما، يسوّغهاوإنّ. القدرة املنظمة
ــ  مبهــارةٍ يّوة، مــن جهتــها، تســتثمر اإلرهــاب اإلســالم  واإلمرباطوريّ

ـــ  جتّــــ وإنّ. اإلعجــــاب تســــتحقّ ري حرهبــــا ار األســــلحة فيهــــا، ومنظّـ
  .أكيداً اًون منه رحبجنُة، يَاالستباقيّ

ني، عـن  يّوني اإلسـالم تفصل اجلهـاديّ  ةٌضوئيّ بالطبع، هناك سنواتٌ
حلـم اجلهـاد لـيس     وإنّ. ةة الكونيّأجل العدالة االجتماعيّاملقاتلني من 

جـاك  "ا حلـم أبنـاء وبنـات    أمّـ . ومـوتٍ  وجنونٍ وانتقامٍ سوى حلم تدمريٍ
ــا"مــا هــو  ، فإنّ")بــابوف"و" ســان جــو "و" (رو مــن أجــل احلريــة   "يوطوبي

  .والسعادة املشرتكة
". رضسـادة األ "ة لرببريّـ  ني، الالعقالنـي، هـو مـرآةٌ   عنف اجلهاديّ إنّ

ب علـى هـذا اجلنـون    ها الكفيلة بالتغلـّ ة هي وحدَواحلركة الدميقراطيّ
  .املزدوج

هــذه  وإنّ. ة الضــمائر أمجــل فتوحــات عصــر األنــواركانــت اســتقالليّ
 يف الواقــع علــى إحــداث موجــةٍ  قــادرةٌلحــدت، عــت واتّمِّالضــمائر، إذا جُ

  !اتكنّسه، بل أن "ة العارإمرباطوريّ"م أظافر تستطيع أن تقلّ ،عارمةٍ
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أسلحة التحرير، هي تلك اليت ورثناها عـن ثـوار أواخـر القـرن      وإنّ
ــيّ    ــامن عشــر، مــن أمريك ــرأة،    إنّ: نيني وفرنســيّالث ــا حقــوق الرجــل وامل ه

ــفٍ    وحريّ ــام، وممارســة الســلطة بتكلي ــلٍ اهتمــا، وهــي االســتفتاء الع  قاب
ــوفّ . لإللغــاء ــاول اليــد وهــذه األســلحة مت ــلّ. رة، ويف متن عمــل مــن يُ وك

ب عليـه أن ينتـهز   ة والتضـامن، يتوجّـ  يف العامل بعبـارات التبادليّـ   فكرَلا
  36".إىل األمام حنو اجلذور": "أرنست بلوخ"يقول . ذلك دون تأخري

ده علـى  يحـدّ لَ" عمانوئيـل كانـت  " وإنّ. أخالقي يسـكننا مقتضى ة مثّ
 - إال وفــق الشــعار الــذي تــودّ   حلظــةٍ ال تفعــل يف كــلّ : "النحــو التــايل 

ــاً عموميّــ  -ادتــك مبــلء إر ــأنّ  37".اًأن يصــبح قانون كــان " كانــت" ذلــك ب
 ميكنــه أن يولــد ملهــذا العـا  وإنّ". اًيّـ كلّ ذي جـوهر مغــايرٍ  بعــاملٍ"حيلـم  
  .املتحالفة ،ةد الضمائر املستقلّمن مترّ
ة، وفــتح الطريــق للبحــث عــن الســعادة  اســتعادة الســيادة الشــعبيّ إنّ

  .إحلاحاًيات املقتضالن اليوم أكثر املشرتكة، يشكّ
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  لثانيالقسم ا

  يف أسلحة الدمار الشامل

I - دَّيـنال   
  

تون يف عملـهم، مـن أجـل متويـل     سـتمي شعوب البلـدان الفقـرية ي   إنّ
اجلنـوب ميـوّل الشـمال، وال سـيما الطبقـات       فإنّ. ةر البلدان الغنيّتطوّ

الشــمال علــى  أقــوى وســائل ســيطرة   وإنّ. املســيطرة يف بلــدان الشــمال 
  .خدمة الدَّين ،اجلنوب، هو اليوم

قها فــوق تــدفّ ي ،ق رؤوس األمــوال مــن اجلنــوب إىل الشــمال تــدفّ إنّ
للطبقـات   ،سـنةٍ  البلدان الفقرية تدفع كلّ إنّ. من الشمال إىل اجلنوب

ى منها، حتـت أشـكال   ا تتلقّة، أكثر بكثري ممّاملسيطرة يف البلدان الغنيّ
مــن اإلعانــات ة، أو عــاون، واملســاعدة اإلنســانيّالت وقــروض االســتثمارات،

  .نميةتأجل ال
متـها  ، كانت املساعدة العامة من أجل التنمية، اليت قد2006ّيف عام 

عة يف الشـــمال، ملائـــة واثنـــتني وعشـــرين دولـــة يف العـــامل الـــدول املصـــنّ
وكانت هذه البلـدان، يف العـام نفسـه،    . مليار دوالر 58الثالث، قد بلغت 

ــت   ــد حوّلـ ــادة األرض لقـ ــارف يف سـ ــمال، مصـ ــار دوالر، ) 501(الشـ مليـ
لتعـبري بعينـه عـن العنـف     وهـذه اخلدمـة هـي ا   . للـدَّين  بوصفها خدمةً
  .ايل للعامليسكن النظام احل البنيوي الذي
حات، مــن أجــل  لرشاشــات والنابــامل واملصــفّ إىل ا ة حاجــةٌلــيس مثــّ 

  .ةفالدَّين اليوم يقوم باملهم. اد الشعوب وإخضاعهاباستع
ــ ــواســعةٌ ةٌهنــاك مجعيّ ني ، تضــم مســيحيّ"2000يوبيــل عــام "دعى ، تُ

ـــ    ــدان األوروبيّ ــف البلـ ــون إىل خمتلـ ــال    . ةينتمـ ــؤالء الرجـ ــاد هـ ــد قـ وقـ
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، عرفـت  ةًعموميّـ  ة الثالثة، محلـةً والنساء، مبناسبة االنتقال إىل األلفيّ
م ، كي يعرّوا أمـام الوجـدان الغربـي، اجلـرائم املرتكبـة باسـ      نادرةً ةًفعاليّ

  .هذا الدَّين
ـــ يف (الضــــغط الــــذي ميارســــه الــــدائنون  ة أنّوتــــرى هــــذه اجلمعيـّ

ــد   ــندوق النقـ ــدويل صـ ــة FMIالـ ــارف اخلاصـ ــاء  ) ، ويف املصـ ــى النسـ علـ
ــاع  ــا ،والرجــــال واألطفــــال اجليــ ــيا اجلنوبيــــة ،يف أفريقيــ ــزر  ،وآســ وجــ

  .للسيادةإنكاراً وأمريكا اجلنوبية، يعادل  الكارييب،
. ة، احلقبـة االسـتعماريّ  ن تعقب، دون انتقـالٍ يحقبة السيطرة بالدَّ إنّ
ــ ين اخلفـــي، قـــد حـــلَّ حمـــلّ عنـــف الـــدَّ وإنّ ة للســـلطة الفظاظـــة املرئيـّ

ــ ــ. وهـــاكم مثـــاالً علـــى ذلـــك . ةاملركزيـّ ات، فـــرض ففـــي مطلـــع الثمانينيـّ
بالغـة القسـوة مـن     ةًعلى الربازيـل، خطـّ  ) FMI( "صندوق النقد الدويل"

 احلكومة لتقليص نفقاهتا على نطـاقٍ  تفاضطرّ. أجل إعادة ترتيب بُناه
ـ مــن ذلــك، أهنــا أوقفــت محلــةً    . واســعٍ . احلصــبة للتلقــيح ضــدّ  ةًوطنيـّ

بالتحديــد،  1984، عــام مرعــبٍ ها وبــاء احلصــبة علــى حنــوٍفانتشــر عنــدَ
  .حوالقَّمات بسببه عشرات األلوف من األطفال، الذين مل يُ

  !إنّ الدَّين كان قد قتلهم
دون  ، سيموت طفـلٌ 2006ه يف عام أنّ" 2000مجعية يوبيل "وحسبت 
  1.ين، بسبب الدَّثوانٍ مخسِ العاشرة، كلّ

" سـادة األرض : "ين يعود بالفائدة على فئتني من األشـخاص إن الدَّ
ولننظـر  . ة املسـيطرة وأفراد الطبقات الوطنيّـ  ،)وهم الدائنون األجانب(
  .الً ناحية الدائننيأوّ

 فـإنّ . القسـوة  دينة شـروطاً بالغـةَ  هم يفرضون على البلـدان املسـت  إنّ
يف حقيقــة األمــر، أن تــدفع، مقابــل     حكومــات العــامل الثالــث تضــطرّ   

تفوق ما بني مخس إىل سـبع مـرات، النسـب     ،ديوهنا، نسباً من الفوائد
ــ يفرضـــون شـــروطاً " ســـادة األرض"ولكـــن . ةاملألوفـــة يف األســـواق املاليـّ
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ــاً ــداً ( أن ختصـــخص احلكومـــات وتبيـــع لألجـــنيب : أخـــرى أيضـ وحتديـ
اخلــدمات واملنــاجم مثــل ، بعــض املشــاريع القليلــة، النــادرة،   )للــدائنني

 فاحشـةً  ةًضـريبيّ  امتيـازاتٍ أن متـنح  املرحبـة،  ) …االتصاالت اخل(ة العامّ
ح كـي تسـلّ   ،لشـراء أسـلحةٍ   ات، كمـا هـي تضـطرّ   للشركات العـابرة للقـارّ  

  …ها الوطين اخلهبا جيشَ
دة ضـخمة علـى الطبقـات احلاكمـة يف     ين يعود أيضاً بفائولكن الدَّ

 ميثّـل إال ال  ،العديد من حكومات اجلنوب ذلك بأنّ. البلدان املستدينة
ــيّ مصــــــاحل فئــــــةٍ اة مــــــن شــــــعوهبم، وهــــــي الطبقــــــات املســــــمّ  قةٍضــــ

)Compradores .(  منطـني مـن   إهنـا تعـين   وما الذي تعنيه هذه الكلمـة؟
  .ةاالجتماعيّالطبقات 

إىل  د األجـنيب حباجـةٍ  مار، كـان السـيّ  يف عهد االسـتع : لالنمط األوّ
وائتمنـــهم علـــى بعـــض ، امتيـــازاتٍوقـــد مـــنحهم . نييّمســـاعدين حملّـــ

ــ وأنشـــأ لـــديهمالوظـــائف،  هـــذه ت فاســـتمرّ). مســـلوباً(اً ضـــمرياً طبقيـّ
ــتعمر، وأصـــبحت هـــي     ــاالت، بعـــد رحيـــل املسـ ــم احلـ ــة يف معظـ الطبقـ

  .مارفها االستعيف الدولة اليت خلّ ،الطبقة اجلديدة احلاكمة
اً، معظـــم دول اجلنـــوب تقـــع اليـــوم اقتصـــاديّ      إنّ: الـــنمط الثـــاني  

حتـــــت ســـــيطرة رأس املـــــال األجـــــنيب والشـــــركات اخلاصـــــة، العـــــابرة 
ــارات ـــ  وإنّ. للقـ ــوى األجنبيّ ـــ القـ ــتخدم إداريّ ــة تسـ ــيّني وفنـّ ني، يّني حملّـ

ــامِ  ــون حمـــــ ــايا احمللّميوّلـــــ ــحفيّ ي القضـــــ ــة والصـــــ ــم … ني اخليـــــ وهـــــ
ـــ بــــدورهم يشــــرتون، بطــــرقٍ   اجلنــــراالت وقــــادة   طبعــــاً، أهــــمّ  ةٍخفيـّ

  .من العمالء ثانيةً فون شرحيةًهم ليؤلّوإنّ. الشرطة
ـــ". الشــــاري"ة، تعــــين باإلســــبانيّ" كــــومربادور"كلمــــة  إنّ ة فالبورجوازيـّ

. ني اجلـدد مـن قبـل اإلقطـاعيّ   " املشـرتاة "ة ة، هـي البورجوازيّـ  الكومربادوريّ
  .الذي خرجت منه وهي تدافع عن مصاحل هؤالء، ال عن مصاحل الشعب

. حيكـم نظامـاً سـارقاً وفاسـداً     ،"حسين مبـارك "الرئيس املصري،  إنّ
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اً يّـ ة، ختضـع كلّ ه اإلقليميّـ ة، كمـا هـي حـال سياسـتِ    ه الداخليّسياستَ وإنّ
  .نيألوامر ومصاحل أوصيائه األمريكيّ

ة رجال املخابرات األمريكيّـ  وإنّ. حيكم الباكستان" برويز مشرّف" إنّ
، علـى حنـو مباشـر،    يـومٍ  ى كـلّ وهـو يتلقـّ  . مونـه ويثبّتونـه  هم الذين حي

وماذا عسـاني أقـول عـن طبقـات املـزارعني الكبـار       . أوامره من واشنطن
ــيانيأندو"، والطبقــــات احلاكمــــة يف "غواتيمــــاال"و" هونــــدوراس"يف  " ســ
حتـى الصـميم مبصـاحل الشـركات      هم مرتبطـةٌ مصاحلَ ؟ إنّ"بنغالدش"و

ة وهــي ال تبــايل باملصــاحل األوليّــ . يف بلــداهنمات، الناشــطة عــابرة القــارّ
  .ة لشعوهبمواحلاجات احليويّ

 ةًصـاً ماليّـ  صَم حِة تقـدّ خمتلـف الشـركات النفطيّـ    إنّفيف السودان، و
ــة     ــة احلاكمــة العميل ــيس . ملختلــف أحــزاب الطبق ــو "ول يف " لعمــر بونغ

، طـويالً يف احلكـم   اأن يستمرّ" برازافيل"يف " يسوغساسو ن"، و"الغابون"
) ELF(" إلـف "رها هلما، شركة لوال املال والنصيحة واحلماية، اليت توفّ

  .ة، العابرة للقارات، ذات األصل الفرنسيالنفطيّ
ــث، ال يــين        إنّ ــدان العــامل الثال االســتالب الثقــايف لنخــب بعــض بل

  .يفاجئ بعمقه
ة، يف حــي مــفخ، ال"كرومــا كريســنتن كــوامي" فــيالّيف  ر ســهرةًأتــذكّ

اً على العشاء، من قبـل املـدير العـام    كنت مدعوّ". بوجاأ" ، يف"روواسوك"
ــمّ  ــدى أهـ ــا  إلحـ ــاد نيجرييـ ــوزارات يف احتـ ــة   . الـ ــن قبيلـ ــل مـ ــان الرجـ كـ

اولوسـيكون  "كـان قريبـاً للـرئيس    . فاً، ودوداً وثرثـاراً ، وكان مثقّ"اهلاوسا"
  ".اوباساجنو

لب طمن ثقل ما يُ -اً ما كان حمقّربّ -وكان املدير العام هذا يشكو 
ه، وكانــت هــي أيضــاً مــن مواليــد تــه زوجتُــقاطعَ وفجــأةً. منــه مــن عمــل

ــانو" ــذا صــحيح  ): "KANO" (ك ــ! أجــل، ه ــقٌإنّ ولكننــا ! بالعمــل ك مره
وبعبارة . )home leave( "منتجعنا"حلسن احلظ سنكون قريباً جداً يف 
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ــة ســنكون  : أوضــح ــام قليل ــا"يف أي ــة يف  "يف بيتن ــنعم باهلــدوء والعطل ، ن
ــا يف  ــاغو "منزلنــ ــاحة مونتــ ــدن )Montagu Place" (ســ ــب لنــ . ، يف قلــ

املنظـر الـذي تـنعم بـه مـن شـرفة       عـن  واستفاضت السيدة يف احلـديث  
 عــنعلــى احلديقــة الصــغرية واألشــجار، و منزهلــا يف لنــدن، وهــي تطــلّ

اإلثـارة الـيت    عـن ، و)SOHO" (سـوهو "غنى الربامج السينمائية يف حي 
  ).DERBY" (بيدر"هبا خالل مشاهد السباق يف  تستبدّ

ت كـثرياً  جـ ، راةٌمنطيّـ  ةٌريّااسـتعم  عبـارةٌ ) ) "Home Leaveـهوم لي"
، طـوال  "إدارة املسـتعمرات مركـز  "ني، يف فني الربيطـانيّ يف أوساط املـوظّ 

سـتخدم اليـوم كـثرياً لـدى بعـض      هـذه العبـارة تُ   واحلـال أنّ . فقرن ونيّـ 
راس ســان "، و"كــان"و" جلزيــراأ"و" مــاربيال" فــإنّ 2".نيجرييــا"القــادة يف 

لة لـدى الطبقـات العميلـة يف املغـرب،     ، هي أمـاكن اإلقامـة املفضـّ   "جاك
بعـض أفخـم أحيـاء     وإنّ. وهو أحـد أكثـر بلـدان اجلنـوب، فقـراً وفسـاداً      

أو  ،األثريـاء ا، ، يكاد ال يقطنها سوى عـائالت حمـامي القضـاي   "ميامي"
يف أصوهلم إىل  يعودونالذين ات، ة عابرة القارّمدراء الشركات األجنبيّ
ــوادور  ــا أو االيك ــارييبطبقــات العمــالء يف جــزر    وإنّ. كولومبي ــى  الك عل

 ،وبـارات  ميلكـون مطـاعم وأنديـةً    ،"بريكل درايف"خاص، يف خليج  حنوٍ
  .خاصة هبم

ــ دات العــائالت الكــبرية، مــن  أحاديــث ســيّ بعــض ب مســاعلكــم يتوجّ
أو  ،اتاهلنـديّ  هنّيتحدّثن عـن خادمـاتِ   ، وهنّ"السلفادور"أو " غواتيماال"

أعمـق مـا فـيهنّ مـن احتقـار       فإنّ !على الساحل اس شاليهاهتنّحرّ عن
  !مجلة يف أقواهلنّ لشعبهنّ، ينضح من كلّ

مبقاليــد احلكــم يف بالدهــا، اً شــكليّالطبقــات العميلــة، املمســكات  إنّ
ــعةٌ  ــي خاضـ ــ هـ ــارات،   بالكليـّ ــابرة للقـ ــركات العـ ــاداً، للشـ ــراً واقتصـ ة، فكـ

ــ ،مينعهــا وهــذا األمــر ال. ةجنبيّــوللحكومــات األ ه احلــديث إذ هــي توجّ
  .ةناريّ ةٍوطنيّ ها خبطاباتٍلشعوهبا، أن تلهبَ
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حيمـل رقـم    يف بنـاءٍ  ،)OMC" (ةمنظمة التجارة العامليّ"يقوم مركز 
ــ"لـــوزان"يف شـــارع  ،157 ــا مضـــطرٌّ. ـ، يف جنيـ ــ ألســـبابٍ وأنـ أن  ةٍمهنيـّ

ث أن يتحـدّ " اهلنـدوراس "ل ملمثـّ  ه ليطيـبُ وإنـّ . أحضر بعض اجتماعاتـه 
ــن  ــقّ"عـ ــدّ احلـ ـــ   ،"ساملقـ ــود ألمّ ــذي يعـ ــدوراساهل"ة الـ يف حصـــص  ،"نـ

أن جيـد تعـابري أكثـر تـأثرياً     " جلـورج دانتـون  "ما كـان  . تصديرها للموز
ــ أنّ إالّ. منـــــه ــ مجيـــــع صـــــناعة املـــــوز يف   ة هـــــي أنّاحلقيقـــــة العمليـّ

السـفري   ، وأنّةة الشـماليّ األمريكيّ" شيكيتا"هي بيد شركة  ،"اهلندوراس"
ه له اً أعدّنصّ -له بالتوفيق يف هذه القراءة  وأقرّ -يقرأ على األرجح  

ــ يف الرئيســـي ة يف هـــذه الشـــركة، يف مركزهـــا قســـم العالقـــات اخلارجيـّ
  …نيويورك

مـن سـكانه،   % 77.3 فإنّ: هو أحد أفقر بلدان العامل" اهلندوراس" إنّ
 دٍمشـرّ  طفـلٍ  700ر مـن  تـل فيـه أكثـ   ولقد قُ 3.يعيشون يف الفقر املطلق

) Tecucigapa" (تيكوســــيكابا"يف عاصــــمته، " كتائــــب املــــوت"علــــى يــــد 
 ،، وهـي مركـزه الصـناعي   )San Pedro Sula" (سان بيـدرو سـوال  "ومدينة 

فيـه  ولقـد تفـاقم    2004.4وشـهر آب عـام    2003ما بني شهر شباط عام 
  .سوءاًوضع أطفال الشوارع اليوم 

، داخل الطبقات العميلة، تلعـب علـى   نياط األصليّشرحية الضبّ إنّ
ــ م أيضــاً هبــذا الشــأن منوذجــاً  يقــدّاهلنــدوراس لَ وإنّ. اًالعمــوم دوراً هامّ

ات ، رئيســاً لألركــان يف مثانينيّــ"لفــاريزأكوســتافو "كــان اجلنــرال . مــثرياً
آنــذاك، وفقــاً حيتــلّ ، كــان غلــيظٍ شــاربٍذو  القــرن املاضــي، وهــو وحــشٌ
). 316(ي للكتيبــة الــزعيم الســرّمركــز ة، اطيّــملصــادر املعارضــة الدميقر

قــارب ملــا يُ ،عــن االغتيــال الصــريح مســؤولةً عتــربُوكانــت هــذه الكتيبــة تُ
هم مبثابــة ســتخدم وطــنُ، يرفضــون أن يُ"نــدوراساهل"مــن  مــواطنٍ 200

ويف . ةالصــاندينيّ" نيكــاراغوا" ضــدّ ،للواليــات املتحــدة حاملــة طــائراتٍ
ــقٍ لــى اتصــالٍ ع" لفــاريزأ"ذلــك الوقــت، كــان   ــهغجبــون ني" وثي " روبونتي
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)John NEGROPONTE (- وهـــو ســـفري  - امللقـــب باحلـــاكم الطاغيـــة
" ريغـان "وكانـت إدارة  . 1985إىل عـام   1981مـن   "نـدوراس اهل"أمريكا يف 

ــرال 1983قــد منحــت عــام    ــ"ســام االســتحقاق و" "الفــاريز"، اجلن ه ، ألنّ
ن سـفرياً يف  يّ، فقـد عُـ  "هروبونتيـ غجون ني"ا وأمّ". ةع الدميقراطيّمشجّ"

  .2004بغداد، عام 
الطبقات العميلة قد مضى على وجودها ردحاً من الـزمن، وبلغـت    إنّ

كــثرية تســلّم هبــا  ة مــن احلمــاس، حبيــث باتــت شــعوبٌيف خطبــها الوطنيّــ
ــ" بوصــفها ســلطاتٍ ــ". ةطبيعيّ  ه ليصــعب علــى هــذه الشــعوب أن تــدركَوإنّ

  ".سادة األرض" ،خدمة أسيادهاالدور الذي تلعبه هذه الطبقات، يف 

ل بالنسبة إىل الطبقات احلاكمة يف البالد احملكومة، ين يشكّالدَّ إنّ
ــازاتٍ ــثريةً امتيـ ــإن تَ. كـ ــفـ ــيك و  وجـَّ ــات املكسـ ــى حكومـ ــيا أب علـ ندونيسـ

ة، وبنغالديش، أن تباشر يف وغواتيماال، ومجهورية الكونغو الدميقراطيّ
ــاء  ــىًبُإنشـ ــ نـ ــدودٍةٍحتتيـّ ــاتٍ، وسـ ــئ، وطرقـ ــاراتٍ ،، ومرافـ ، وبعـــض ومطـ

ا عليهـا أن تفـرض   فإمّ. ها جتد نفسها أمام حلّنياملدارس واملشايف، فإنّ
لــدى  تصــاعدي، وإمــا عليهــا أن تتعاقــد علــى دَيــنٍ  ضــرائب وفــق نظــامٍ

  .ةاملصارف األجنبيّ
، فيمـا االسـتدانة باتـت مـن السـهولة      فظيـعٌ  دفع الضـرائب ألمـرٌ   إنّ
  .مبكان

ــ  خاضــعةً ،العظمــى مــن حكومــات العــامل الثالــث ةوملــا كانــت الغالبيّ
، احلـل  ثابـتٍ  ة ملصاحل الطبقـات العميلـة، فهـي ختتـار يف انتظـامٍ     بالكليّ
  .ة تسارع لدى أدنى إشارةٍواملصارف األجنبيّ. الثاني

. ةولكن الدَّين جيلب العديد من الفوائـد للطبقـات احلاكمـة الوطنيّـ    
ة سـتثمارات يف البنـى التحتيّـ   فهي اليت تستفيد بالدرجـة األوىل، مـن اال  

فالدولة تبين يف الواقـع، بفضـل االعتمـادات    . الثقيلة، اليت ميوّهلا الدَّين
ــ ــدّ املرافـــئ  شـــيء، طرقـــاتٍ ة، قبـــل كـــلّاألجنبيـّ إىل املـــزارع الكـــربى، وتُعـِ
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ها أيضاً تستثمر يف فـتح  ولكنّ - لتسهيل تصدير القطن والقهوة والسكر 
  !سجون… و ةٍعسكريّ بناء ثكناتٍ، ويف ةٍداخليّ ةٍجويّ خطوطٍ
معظـم   متـتصّ ) وبعض األقساطأي دفع الفوائد (ين خدمة الدَّ إنّ

لتمويــل  شــيءٌ ،بعــد ذلــك ى يتبقّــفــال يعــود  . مــوارد البلــد املســتدين  
ــــ ــــاملدرســـــة العم: ةاالســـــتثمارات االجتماعيـّ ــــةوميـّ ة، ، واملشـــــايف العامـّ

  …ة اخلوالتأمينات االجتماعيّ
، ويــزداد الــدائنون  الضــغط يشــتدّ، املــايل وعنــدما يتفــاقم العجــز  

مــــن واشــــنطن،  "الــــدويل شــــرطة صــــندوق النقــــد"صــــل تإحلاحــــاً، و
". ذات قصـــدرســـالة "رون صـــون وضـــع البلـــد االقتصـــادي، وميـــرّفيتفحّ
، اخلضـوع ملزيـد مـن    "يف حريـة "ق عليـه، أن يقبـل   د املضـيَّ لـ الب فيضطرّ
  ؟يُجريها راهتُ أين. ات اإلنفاققليص ميزانيّفيعمد إىل ت! التضييق
ــ يقتطـــع لـــن ــمـــن ة ذلـــك البتّـ ة اجلـــيش وأجهـــزة األمـــن أو ميزانيـّ
. ة لضمان أمن االستثمار األجـنيب هذه املؤسسات ضروريّ فإنّ. الشرطة

اجلــيش ورجــال املخــابرات والشــرطة هــم أبــداً يف محايــة لصــوص  فــإنّ
 كمـا أنّ . اً كـان مصـدرها  ومنشـآهتم، ضـد التهديـدات، أيّـ    " سادة األرض"
فــال بــأس  . يومــاً نظــام الضــرائب  لــن ميــسّ " الــدويلندوق النقــد صــ"

أفـــال تصـــيب : ةاالســـتهالكيّ الً بـــاملوادّأوّ بضـــرائب غـــري مباشـــرة، حتـــلّ
أو (ة علـى املـدخول   ، الفقراء؟ أمـا الضـريبة التصـاعديّ   األوىل بالدرجة

صـندوق النقـد   " مـن مهـامّ  ولـيس  : ، فهي الكفر بعينه)حتى على اإلرث
 دجِــمــا هــو وُإنّ .اعد علــى إعــادة توزيــع الــدخل القــوميأن يســ" الــدويل

  .ليمارس الضغط، ويضمن الدفع النظامي لفوائد الدَّين

ــ إنّ ــوب،  غالبيـّ ــة يف اجلنـ ــدان الواقعـ ــورةٌمنة البلـ ــاد خـ ــإنّ. بالفسـ  فـ
الوزراء واجلنراالت وكبـار املـوظفني يف املغـرب، واهلنـدوراس وبـنغالدش      

مـة للخزينـة   ، مـن االعتمـادات املقدّ  شيءٍ والكامرون، يقتطعون قبل كلّ
 ،نقل بعــد ذلــكة، األمــوال الــيت ســتُمــن قبــل املصــارف األجنبيّــ ،ةالعامّــ
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أو يف كربيات  ،ـة، يف جنية لدى املصارف اخلاصّحلساباهتم الشخصيّ
  .مصارف األعمال يف لندن أو نيويورك

ــ ،"قصـــدذات الرســـالة ال"ولنعـــد إىل  البلـــد املســـتدين،  فـــإنّ. ةاهلامـّ
مـن قبـل   (اً ه مضـطرّ ه عـن دفـع الـدَّين، جيـد نفسَـ     ده عجزُندما يتهدّع

 .ة الدولـة نـة يف ميزانيّـ  لتقلـيص النفقـات املدوّ   ،)الـدويل صندوق النقد 
  هذا اإلجراء؟راه يعاني من تُومن 
مالــك املــزارع  فــإنّ. شــيء، النــاس البســطاء قبــل كــلّ ،هــم بــالطبعإنّ

ال ينزعجـــان مـــن إغـــالق   الكـــربى الربازيلـــي، واجلنـــرال األندونيســـي، 
يدرســون يف مــدارس فرنســا وسويســرا أو الواليــات  افأوالدمهــ. املــدارس
 اعائالهتم ألنّ: ال يباليان بذلك اهمالق املشايف العامة؟ إنّغوإ. املتحدة

الرئيسي، ويف املشـفى األمريكـي    ـة يف مشفى جنيجتد العناية الطبيّ
  .أو ميامييف باريس، أو يف العيادات اخلاصة يف لندن 

  .همإن عبء الدَّين يثقل الفقراء، والفقراء وحدَ
ولكي أبرز مالمـح الـدَّين يف بلـدان اجلنـوب، أعـرض بعـد قليـل عـدداً         

" جلنـــة إلغـــاء دَيـــن العـــامل الثالـــث "وأنـــا أســـتعريها مـــن . اجلـــداول مـــن
)CADTM(ّــ، وهـــي منظ ة مـــن أصـــل بلجيكـــي، أنشـــأها مـــة غـــري حكوميـّ

، وهو بروفسور )Eric TOUSSAINT" (ك توسانايري"وحيرّكها حتى اليوم 
ــوب بدقــّ    يف الرياضــيّ ــدان اجلن  وصــربٍ ةٍات، ونقــابي، ودَرَس تطــوّر دَيــن بل

، اتٍوشـابّ  انٍوقد انتهى األمـر، بفضـله وفضـل مسـاعديه مـن شـبّ      . فائقني
ة تواجـه  مضـادّ  ها سلطةٌاليوم، على أنّ) CADTM(إىل أن تُفرَض منظمة 

ــرت يف  املؤسّ ــيت ظهـ ــات الـ ـــ  سـ ــاب اتفاقيّ ــون وود"ات أعقـ ــدى "و" زبريتـ منتـ
 6.خارقـةٍ  ةٍتربويّ وفريق باحثيه عن موهبةٍ" توسان"ولقد برهن  5".باريس

" اريـك توسـان  "اليت أعـدّها   اجلداول الحقاً، على سبيل املثال، دوإني ألور
مـا  ربّ - ة لـدى معظـم البلـدان    بنيـة الـدَّين اخلارجيّـ    فـإنّ ). 2003(يف عام 

  .ر كثرياًمل تتغيّ - ن الربازيل واألرجنتني باستثناء دَي
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مـن   ،ةأنـه سـيكون خمطئـاً بالكليّـ    يتّضـح  لدى دراسة هـذه اهليمنـة،   
ــنّ ــدّ  أنّ يظـ ــرية جـ ــدان الفقـ ــوّ البلـ ــعيف التطـ ــاد الضـ  ،راً، وذات االقتصـ

 فـإنّ . ض للخنـق بفعـل الـدَّين   ها الـيت تتعـرّ  ة، هي وحـدَ واملداخيل اهلشّ
ــدَينٍ   ــوء ب ــل، إذ تن ــار دوالر   خــار الربازي جي يفــوق مــائتني وأربعــني ملي

، هــي اإلمجــايلمــن منتوجهــا الــداخلي % 52أمريكــي، وهــو رقــم يقابــل 
الربازيـل هـي    واحلـال أنّ . يف دول اجلنوبةً بذلك أكثر البلدان مديونيّ
وتــأتي . ة، الدولــة احلاديــة عشــرة يف العــاملمــن حيــث القــوة االقتصــاديّ

ـــاإلجنــــازات يعــــة اراهتا وأدويتــــها يف طلطائراهتــــا وســــيّ  ة التكنولوجيـّ
ومــع . العديــد مــن جامعاهتــا مــن أفضــلها يف العــاملعتــرب يُو. ةوالعلميّــ

 مليوناً، يعيشون يف حالٍ 176مليوناً من سكاهنا البالغني  44 ذلك، فإنّ
عـام،   سوء التغذيـة واجلـوع يقـتالن كـلّ     وإنّ. من نقص التغذية مزمنةٍ

  .ت األلوف من أطفاهلا، عشراأو غري مباشرٍ مباشرٍ على حنوٍ

  الدَّين اخلارجي للعامل الثالث
  2003وبلدان الكتلة السوفييتية السابقة عام 

 جمموع الدَّين  
 مبليارات الدوالرات

 الفوائد واملدفوعات اإللزامية
  مبليارات الدوالرات 2003عام 

  134 790  أمريكا الالتينية
أفريقيا جنوب الصحراء 

  13  210  الكربى

وسط وأفريقيا الشرق األ
  42  320  الشمالية

  14 170  آسيا اجلنوبية
  78 510  أسيا الشرقية

  62 400 الكتلة السوفييتية السابقة
  343 2400  اجملموع

  )جلنة إلغاء دَين العامل الثالث CADTM( :املصدر
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  من هم دائنو هذا الدَّين؟
  الدَّين اخلارجي

  مليار دوالر 2400
  قسم خاص  درين فقطقسم ذو مص  قسم متعدد املصادر

نوبريت"يعود إىل مؤسسات 
  وسواها 7"زوود
  مليار دوالر 460

19%  

  مليار دوالر 640
27%  

يعود إىل املصارف وشركات 
استثمار، وحمال جتارية 
 …وشركات عابرة للقارات اخل

  مليار دوالر 1300
54%  

ب مـا يرتتـّ   ة تـدفع بأمانـةٍ  ة البلدان املعنيّـ غالبيّ وعلى الرغم من أنّ
  .ة تذهب يف تفاقمها اخلارجيّديونَ ، فإنّعليها من مدفوعاتٍ

  :ولنالحظ األرقام خالل العقدَين املاضيني

  اخلدمات السنوية  مليار دوالر/ جمموع الدين  السنوات
  )الفوائد ومدفوعات الدين(

1980 580 90  
1990 1420 160  
1996 2130 270  
1997 2190 300  
1998 2400 300  
1999 2430 360  
2000 2360 380  
2001 2330 380  

2002/2003  2400  395  
  )CADTM(املصدر 

ــ  إنّ: هلــاأوّ. دةاألســباب متعــدّ ر هــذه الظــاهرة؟ إنّكيــف لنــا أن نفسّ
ة، وال سـيما  البلدان املديونة هي يف الغالب بلدان منتجة للمواد األوليّـ 

ــ ــة، فيُالزراعيـّ ــناعيّ رّطضـ ــواد الصـ ــم املـ ــترياد معظـ آالت، مـــن (ة ون السـ
 واحلــال أنّ. الــيت حيتــاجون إليهــا  ) …إمسنــت اخلووشــاحنات، وأدويــة،  

ة، خــالل العشــرين ســنة األخــرية، قــد تضــاعفت أســعار     الســوق العامليّــ 
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 أسـعار املـوادّ   وباملقابـل، فـإنّ  . ة أضـعاف ة أكثـر مـن سـتّ   ها الصـناعيّ موادّ
ــ ــاألوليّ والكاكــاو فــول ســوداني، مــن قطــن وســكر القصــب، و (ة ة الزراعيّ

ر بعض األسعار، مثل سـعر القهـوة أو سـكّ    وإنّ. تواصل هبوطها) …اخلو
لالسـتدانة   الدول املديونة تضطرّ فإنّ ولذلك. اًيّالقصب، قد اهنارت كلّ

ب بالتـايل اإلفـالس   من جديد، كي متـوّل خدمـة فوائـد ديوهنـا، وتتجنّـ     
ة الصــناعيّات املعــدّاســتحالة اســترياد حــال الــذي تواجهــه يف  ،والعجــز

  .ةوريّالضر
ة يف بلـدان العـامل الثالـث    هنـب األمـوال العامّـ    فـإنّ . آخـر  ة سـببٌ مثّ

ــوفييتيّ  ( ــة الســ ــدان الكتلــ ــبري مــــن بلــ ــدد كــ ــابقةوعــ ــاد  ،)ة الســ والفســ
مــع بعــض املصــارف   ،قمــة يف تواطــؤ مطبــِ املنظّ ىاملستشــري، والرشــاو

 فــإنّ. ة، هــو يف أوج نشــاطهوالفرنســيّة ة واألمريكيّــالسويســريّ ،اخلاصــة
ة يف زائـــري، وهـــي اليـــوم مجهوريّـــ  ة اخلاصـــة للـــدكتاتور املتـــوفّى الثـــرو

ــ وقــد  .ة، كانــت تبلــغ قرابــة مثانيــة مليــارات دوالر  الكونغــو الدميقراطيّ
، كــان 2006ويف عــام . ةئــت هــذه الغنيمــة يف بعــض املصــارف الغربيّــ بّخُ

 15يبلـغ مـن جهتـه     ،ةة الكونغو الدميقراطيّـ الدَّين اخلارجي جلمهوريّ
  .رمليار دوال

ة، وثالــث أفقــر أفقــر بلــدان أمريكــا الالتينيّــ  جزيــرة هــايييت هــي  إنّ
خــالل فــرتة  ،)Duvalier" (الييهـــدو" شــريةوكانــت ع. البلــدان يف العــامل

وعشــرين عامــاً، قــد ســرقت مــن اخلزينــة     حكمــه الــيت جتــاوزت أربعــةً  
مليـون   920ة، ة يف املصارف الغربيّة، ونقلت إىل حساباهتا اخلاصّالعامّ

  .دَين هايييت اخلارجي يقارب اليوم هذا املبلغ واحلال أنّ. الردو

ـــ  إنّ. الســـبب الثالـــث ــة الزراعيّ ــركات التغذيـ ــارّالة، شـ ــابرة للقـ ات، عـ
ــ ات، للخـــدمات والصـــناعة ة، والشـــركات عـــابرة القـــارّواملصـــارف الدوليـّ

والتجـــارة، تشـــرف اليـــوم علـــى قطاعـــات واســـعة مـــن صـــناعات بلـــدان  
ــ. اجلنــوب القســم  وإنّ .ةًمعظــم األحيــان، أرباحــاً فلكيّــ  يف قوهــي حتقّ
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ة عاد إىل املسؤول، يف أوروبا وأمريكـا الشـماليّ  األعظم من هذه األرباح يُ
اً، يّـ ه حملّعـاد اسـتثمارُ  يُمـن هـذه األربـاح،     ضـئيالً  اًقسم وإنّ. أو اليابان
  .ةالوطنيّبالعملة 

 ،للبلـد املسـتقبِ  ات واعابرة للقارّالات املربمة بني الشركة االتفاقيّ إنّ
مثــال علــى . األربــاح بــالقطع النــادر " اســرتجاع"تســعى يف الغالــب إىل 

  :ذلك
وهــي تســتثمر أرباحهــا   ت يف الــبريو، ة اســتقرّشــركة أجنبيّــ  هنــاك

. هذه األراضية ملكيّها ترفض بالطبع أن تنقل ، ولكنّباقتناء األراضي
ــا"فيمضـــي مـــديرها إذن إىل  ــ "ليمـ . يط لـــدى مصـــرفها املركـــز ليتوسـّ
  …فه دوالرات ميكنه نقلهافيضع هذا املصرف يف تصرّ

ات، العاملة يف العامل معظم الشركات العابرة للقارّ إنّ. السبب الرابع
ــا إدارة الشـــركة الثالـــث، تســـتخدم بـــراءاتٍ  مـــن ذلـــك، مـــثالً، أن  . متلكهـ

، "شـيربودال "و" بـريوالك "ي نستله يف البريو والتشيلي، ومها شركتا شركتَ
الصــغرية، " شــام"جتــارة بلــدة  لة يف ســجلّدارة نســتله املســجّترتبطــان بــإ

اســـتخدام هـــذه الـــرباءات  وإنّ. يف سويســـرا" زوك"الواقعـــة يف مقاطعـــة 
ــمّ  ــا يسـ ــدفَع مبـ ــاالت"ى يـُ ــذه "جعـ ــاالت"، وهـ ــاح  "اجلعـ ــل أربـ ــها مثـ ، مثلـ

ــات "ة، أو إىل الشـــركات، تُنقَـــل إىل أوروبـــا واليابـــان وأمريكـــا الشـــماليّ جنـّ
  .ةيّجزر الكارييب، بالقطع النادر، وليس بالعملة احمللّيف " الضرائب

ــرياً،  ــأخـ ــببٌة مثّـ ــري سـ ــبة : أخـ ـــ  إىلبالنسـ ــوق العامليّ ــرؤوس السـ ة لـ
العـامل الثالـث،   يف ) …مشـاريع اخل مبـا لـديها مـن    (دول الـ  إنّ، فـ األموال

وانطالقـاً إذن مــن هـذا املنطــق،   . اجملازفــة بالغـةَ  مديونــةً هيئـاتٍ ل تشـكّ 
على مـديوني اجلنـوب، نسـباً مـن     تفرض ة الكربى الغربيّاملصارف  فإنّ

فتساهم . ض على مديوني الشمالفرَقاس، ما يُالفوائد تفوق مبا ال يُ
هذه الفوائد الفاحشة بـالطبع يف نزيـف رؤوس األمـوال، الـذي يصـيب      

  .بلدان اجلنوب
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 ، فـإنّ بليـغٍ  أو جـرحٍ  ه إثر اعتداءٍجسم اإلنسان يفقد دمَ ومثلما أنّ
بواسـطة هنـب الـدائنني     ردمَّة تـُ هتـا احليويّـ  مادّ ، جتـد أنّ اجلنوببلدان 

وهـاكم هـذا املثـل، الـذي أجـده      . عميلـةٍ  واملتواطئني معهم، مـن طبقـاتٍ  
  .بالغ الوضوح

املرتاكـــم علـــى دول أمريكـــا  ،ات، كـــان الـــدَّين اخلـــارجييف الســـبعينيّ
مليـار   240، 1980وقـد بلـغ عـام    . مليـار دوالر  60ة، يبلغ قرابـة  الالتينيّ
وبعـــد عشـــر ســـنوات فقـــط، ارتفـــع هـــذا املبلـــغ إىل مـــا فـــاق         . دوالر

، كـــــان الـــــدَّين 2001ويف عـــــام . مليـــــار دوالر 483الضـــــعفني، إذ بلـــــغ 
هـذا   وإنّ 8.مليـار دوالر  750حـول  يتـأرجح  ة اخلارجي ألمريكا الالتينيّـ 

للــدائنني، وذلــك منــذ  عــامٍ مليــار دوالر كــلّ 24الــدّين يتســبّب يف نقــل 
ت طـوال ثالثـة عقـود،    ة اضطرّهذه القارّ وباختصار، فإنّ .ني عاماًثالث
مــن مداخيلــها العائــدة مــن % 35إىل  30ن تفــي مــن ديوهنــا، مــا بــني أل

  9.ها وخدماهتاتصدير موادّ
تـيح للبلـد الـذي    جيـب أن يُ  احلصول علـى دَيـنٍ   من حيث املبدأ، إنّ

وقـواه املنتجـة    ،نـاه اخلاصـة  يطلبه، أن يستثمر، وإذن أن ميـوّل تنميـة بُ  
ــ ولكــن هــذا . ينــهيفــي دَ نأ ،وهــو يســتطيع بفضــل هــذه التنميــة . ةعامّ

بلـدان العـامل الثالـث     واليـوم، فـإنّ  . ده يف الطريـق فسِـ املنطق جيد مـا يُ 
… جزئـي  ، وتفي ديوهنا علـى حنـوٍ  مستمرٍّ متضي يف ارتفاعٍ تدفع فوائد

  …ردةمطّ تزداد فقراً بصورةٍهي و
وهـو يتفـاقم دون   . ل عالجـه مهِـ أُ شبه بسـرطانٍ الدَّين اخلارجي أ إنّ
دون خـــروج  يحـــولُهـــذا الســـرطان لَ وإنّ. حمتـــومٍ ف، وعلـــى حنـــوٍتوقّـــ

  .شعوب العامل الثالث من بؤسها، وهو يقودها إىل االحتضار
رى، ما الذي ميكنه أن حيدث، إذا ما رفض أحـد البلـدان االلتـزام    تُ

صندوق النقـد  أو  ،الشمالبالدَّين، ومل يعد يدفع الفوائد إىل مصارف 
  الدويل؟
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ف عـــن توقّـــالو(ة يف حـــال اإلفـــالس لـــيس هنـــاك إجـــراءات قضـــائيّ
والقــانون الــدويل . الــدول الــيت تعجــز عــن الــدفع ، ختــصّ)…الــدفع اخل

الدولـة العـاجزة عـن تسـديد      ولكن، يف الواقع، فإنّ .هبذا الشأن صامتٌ
اً أو يّـ يعجـز، كلّ  فـردٍ  خـاص أو أيّ  مشـروعٍ  ل أيّمَاعل كما يُعامَالدين، تُ

  .اً، عن تسديد ديونهجزئيّ
كــان يــوم فمنــذ عقــدين، كانــت احلكومــة يف الــبريو،  : م مــثالًولنقــدّ

ــى ــأت أنّ )Alan GARCIA" (الن غارســياأ"رأســها  عل الوضــع  ، قــد ارت
ة من تسـديد ديوهنـا اخلارجيّـ   البتّة ميكّنها  ناملايل الكارثي يف البلد، ل

ــها، تلــك الــيت كا  يّبكلّ ــت ارتبطــت هبــا مــع مؤسّ   ت ــ"ســات ن " زن وودوبريت
)Bretton Woods (ــ رت تســديد هــذه ة، فقــرّواملصــارف اخلاصــة األجنبيّ

  فماذا كانت النتائج؟. فقط من جممل الديون% 30الديون بنسبة 
ــدث أنّ ــاخرةٍأوّ حـــ ــتَ ل بـــ ــم رفَـــ ــبريو"ع علـــ ــل طحـــــني  "الـــ ، وحتمـــ

 ، حتـــــى اســـــتولت عليهـــــا"هـــــامبورغ"مســـــك، مـــــا إن دخلـــــت مرفـــــأ 
ــ ــ ــــ  ة، بطلـــــبٍالعدالـــــة األملانيـّ . ة دائنـــــةمـــــن جممـــــوع مصـــــارف أملانيـّ

ــ ــأســـطوالً جوّ كة الـــبريو متلـــويومهـــا كانـــت مجهوريـّ ــيـّ . اً راقيـــاًاً ودوليـّ
ــدن، يف     ــد ولنـــ ــورك ومدريـــ ــا يف نيويـــ ــت أوىل طائراهتـــ ــا إن حطّـــ فمـــ
األيـــــام الـــــيت أعقبـــــت اإلعـــــالن عـــــن ختفـــــيض تســـــديد الـــــديون        

  .نيدائنني املعنيّوفوائدها، حتى صودرت بطلب من ال
العـامل الثالـث، يسـتطيع اليـوم أن      يف مـديونٍ  ما من بلـدٍ : باختصار

ين، ما مل يكن قادراً علـى  خيتار طريق العجز الصريح عن تسديد الدَّ
وبذلك، علـى القبـول باالنقطـاع التـام عـن       -ي على ذاته االنغالق الكلّ

  .دويل تبادلٍ أيّ
نــوب االثنــتني والعشــرين،  ، يف معظــم دول اجلشاســعٌ يقــوم تفــاوتٌ 

صـة  ة، وتلك املخصّصة للخدمات االجتماعيّة املخصّبني نفقات امليزانيّ
  :هاكم بعض األمثلة. ينلتسديد الدَّ
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  10قسم امليزانية املخصصة للخدمات االجتماعية وخلدمة الدين

  خدمة الدَّين  اخلدمات االجتماعية  البلدان
  %36.0  %4.0  الكامرون

  %35.0  %11.4  ساحل العاج
  %40.0  %12.6  كينيا
  %40.0%6.7  زامبيا
  %33.0  %20.4  النيجر
  %46.0  %15.0  تانزانيا
  %14.1  %9.2  نيكاراغوا

البـؤس   ،يعين للعـائالت ) والوظائف(ة غياب اخلدمات االجتماعيّ إنّ
ــا يلطّ    وإنّ. واإلذالل ــد مـ ــد، جيـ ــأن الغـ ــق بشـ ــذا القلـ ــاً يف  هـ ــه أحيانـ فـ

هـذا املـورد هـو     ولكـنّ . مهـاجرٍ  ، وقريـبٍ وابنـةٍ  ة مـن ابـنٍ  حتويالت نقديّـ 
 واحــداً مــن مخســةٍ واليــوم، يف العــامل، فــإنّ. املشــكلة أدنــى مــن أن حيــلّ

لـون إىل  ، كان املهاجرون حيو1970ّويف عام . وثالثني عامالً، هو مهاجر
. مليـار دوالر  93، بلـغ هـذا املبلـغ    1993ويف عام . ي دوالرمليارَبلداهنم 

  .املشكلة ح حللّاً عن التنطّيّجز كلّيعاملبلغ وهذا 
ــى االجتماعيّــ   إنّ ــدهور البن ــت ــى حنــوٍ   ة التحتيّ ــثري الغضــب عل  ة، لي

مــوا رِ مــن األطفــال، الــذين حُخــاص، عنــدما نالحــظ عشــرات املاليــني 
األعضـاء يف األمـم    ،إحدى وتسعني دولـةً املائة وويف . من املدرسة اًهنائيّ

خلامسـة عشـرة، خـارج املدرسـة،     دون ا مليون طفـلٍ  113هناك املتحدة، 
  .من البنات% 62منهم 

ــ حيـــبّ مضـــوا أيـــام عطلتـــهم يف مـــراكش، وأغـــادير، ون أن يُاألوروبيـّ
مــن البــالغني ال يقــرأون وال % 42ويف املغــرب، هنــاك . وتاجنيــه أو فــاس

عامـاً،   15و 6من األطفـال، الـذين تـرتاوح أعمـارهم بـني      % 32يكتبون، و
  .ال التعامل مع املدرسةشكل من أشك حمرومون من أيّ
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  11:هذا احلساب" اليونيسيف"وقد أجرت منظمة 
ــة     إنّ ــا بــــني السادســ ــال العــــامل، مــ تــــوفري الدراســــة جلميــــع أطفــ

 7ة، قرابــة  واخلامســة عشــرة، تبلــغ كلفتــه بالنســبة إىل الــدول املعنيّــ      
هـذا املبلـغ هـو     وإنّ. عام، طوال عشر سنوات ة كلّمليارات دوالر إضافيّ

 ،هم التجميليةعام سكان الواليات املتحدة على موادّ كلّ دون ما ينفقه
ــ هــو دون مــا ينفقــه كــلّ : أو أيضــاً املقيمــون يف إحــدى (ون عــام األوروبيّ

ل الدول اخلمسة عشر، األعضاء يف االحتـاد األوروبـي يف مـا سـبق األوّ    
  .جاتاملثلّ من أجل شراء) 2004من أيار عام 

، تقـع  رائعـةً  صـغريةً  مساحةً نالشكّي" ـجني"ة وكانتون مجهوريّ إنّ
ــ"الـــرون"ي مياههـــا هنـــر علـــى ضـــفاف حبـــرية يغـــذّ ة ، والكتـــل اجلليديـّ

اليـوم قرابـة    ، وهي تعد1536ّست عام سِّولقد أُ. جبال األلبيف البعيدة 
. خمتلفــةً ةًإنســان، ينتمــون إىل مائــة وأربعــة وعشــرين جنســيّ 400.000
ــأرضــها وتكــاد  ــا أعــيش فيهــا، وفيهــا   . 2كــم 247ة ال تتجــاوز الوطنيّ وأن

، حـدث  وجيـزةٍ  ي، منـذ فـرتةٍ  أنّ إالّ. لطيفةٌ حتدث يل يف الغالب لقاءاتٌ
  .للغاية مقلقٌ يل فيها لقاءٌ

ــار  7املوافــق  ،حنــن يف أواخــر يــوم اجلمعــة   كــان  .2004عــام مــن أي
ونســكو، وهــو  يمــدير مكتــب االتصــال بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة ال     

حيتفـل بإحالتـه علـى التقاعـد،     ) G. MALEMPRÉ" (جـورج مالنربيـه  "
ث عـن الـورود   حـدِّ ). Moynier" (يـه يموان"يف الطابق األرضـي مـن فـيال    

  …واخلطابات واحلرارة اإلنسانية، وال حرج

األمــواج النوافــذ املرتفعــة، هتــيّج   - كانــت الزمهريــر، خلــف األبــواب 
 ةهــو رجــل عميــق املــودّ " مالنربيــه"الســيد ". يمــانل"الســوداء يف حبــرية 

ــطــوال أربعــني عامــاً، تفــانى كلّ   ،فلقــد كــان : والشــجاعة اً يف التطــوير يّ
م مجهـور أصـدقائه   دِوقـد قـَ  . يف أكثـر البلـدان فقـراً    ،املدرسي لألطفـال 

وقــد ألقــى . مــوه، هــو وزوجتــه وبناتــه ليكرّ ،مــن خمتلــف أحنــاء العــامل 
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، )Federico MAYOR" (فيـدريكو مـايور  "ونسكو العام السـابق،  يمدير ال
ــ أوج حيويّوهــو يف وقــد حضــر أيضــاً ســفري . ةتــه، خطابــاً يف غايــة الرقّ

  ".ميشل آدم"بلجيكا وزوجته، السيد 
ــ مـــن اجلمهـــور، الحظـــتُ رقيقـــةٍ مبعـــدةٍوعلـــى  اً، رجـــالً أنيقـــاً، فتيـّ

ه جيهــل ضــح يل أنّــفقــد اتّ. مشــرقاً، ويف نظــره شــيء مــن االســتخفاف
  .مت منهفتقدّ. ـجني" قبائل"ت وأعراف اعاد

مــن  قليلــةٍ امٍوكــان قــد وصــل منــذ أيّــ    . اً، يف األربعــنيســيّكــان فرن
ــ وإنّ. واشــنطن كــه يف اجملتمــع، مــا ه، ولباســه، وحترّلفــي طريقــة حديثِ
تـه متثيـل   وكانـت مهمّ . ة اخلالصـة ه من الطبقة التكنوقراطيّيوحي بأنّ
  .يـة يف جن، لدى املنظمات الدوليّالدويلّصندوق النقد مصاحل 

منظمــة " يف حقيقــة األمــر، أنــا ال تعنــيين إالّ ": رني للتــوّولقــد حــذّ
مــة الصــحة منظّ"واملعركــة الــيت خاضــتها  OMC.(12" (ةالتجــارة العامليّــ

والـيت   14؟اجلـوع  ضدّ" برنامج الغذاء العامليّ"واليت خاضها  13؟"ةالعامليّ
ليفـرض   ،"خـوان صـومافيا  "ومـديرها  " مة العمل العامليمنظّ"خاضتها 

ة مــن أجــل  املنظمــة العامليّــ "لــيت خاضــتها  وا 15شــروطاً الئقــة للعمــل؟ 
اهليئــة العليــا  "والــيت خاضــتها   16ر هلــم الرفــاه؟ ، كــي تــوفّ "املهــاجرين

الجـئني الـذين   ل، من أجل مقاومة التعذيب؟ ومصري ا"حلقوق اإلنسان
  ع عنهم اللجنة العليا لالجئني؟دافِتُ

كـان  ومـا  . ذلك شيئاً من االهتمام عري كلّيُه ما كان لِمن الواضح أنّ
شــيء، هــذا املرتــزق األنيــق، هــو خصخصــة املمتلكــات     يعــين، قبــل كــلّ 

ــ ـــ العامـّ ــواق، وحريّ ــر األسـ ــة، وحتريـ ــائعة تنقّـ ــوال والبضـ  ،ل رؤوس األمـ
ــرباءاتو ــارّ     ال مــة منظّ"ات، يف إطــار املمنوحــة مــن الشــركات عــابرة الق

  ".ةالتجارة العامليّ
ــ" C"د الســيّكــان  ــ إالّ .لعــاً وحاذقــاً يف حتليالتــه اً، مطّذكيّ ه، شــيئاً أنّ
فقـد االنضـباط الـذي     -! البيضـاء  ـوبتأثري من مخـرة جنيـ   -فشيئاً 
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ح هــذا أو وكـان قــد مســع بـامسي، وقــد يكـون تصــفّ   . اه يف واشــنطنتلقـّ 
 ،لنـا صـديقاً مشـرتكاً يف البنـاء اإلمسـنيت      ن لنـا أنّ ذاك من كتيب، وتبيّ

" وسـت  ثنـور "يف حـي   ،)H Street(يف شـارع   18181الذي حيمـل الـرقم   
  .يف واشنطن

ورفع يديه حنو . ةٍة مودّمن أيّ خاليةً ، ونظر إيلّ نظرةًف فجأةًوتوقّ
وقـال يل شـيئاً مـن    . العتبران عن كانت عيناه الرماديتان تعبّ. السقف

  :ذلك
ــه ســيّ   إنّ… انظــر" ــذي تفعل ــبّ  … ئال ــع هــؤالء الش ات، ان والشــابّمجي

تاح هلم ون لو يُنّفهم يتم. الذين يستمعون إليك، مشحونون باحلماس
ال سـيما عنـدما   … خطـري  ولكن ذلك أمرٌ… مهموأنا أتفهّ… تغيري العامل

ــيصــادفون أناســاً جيهلــون بالكلّ  هــم إنّ… ة االقتصــاد العــاملي وضــغوطه يّ
  "ولكن ماذا بعد؟… قونكيصدّ

  .ات اللطيفةضبعض االعرتابفأجبته 
. ريةالنوافــذ املفتوحــة وحنــو الــبح  - ها حنــو األبــوابفــت عنــدَتفال

  :ورائحة أوراق الشجر املبللة ،وأضاف وسط أنوار املساء الراحلة
ال … ال فائــدة… لإن قــوانني الســوق ال مهــرب منــها، وهــي ال تتبــدّ   "

  !"فائدة من األحالم
عـاً مـن   هلِ ي كنـتُ أنـّ  إالّ. من الصـدق  مطلقٍ كان الرجل على جانبٍ

اء الـيت  السـلطة العميـاء والصـمّ   هـي  وكان ما خييفين خصوصاً، . ثقته
، على حياة مئات املاليني مـن الرجـال   ميارسها، داخل فريقه، دون شكّ

  .ةواألطفال والنساء، يف آسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبيّ
م شــؤون الــدَّين فقــط، بواســطة  ال يــنظّ صــندوق النقــد الــدويلّ  إنّ

تصــــويب البنــــى، وجتديــــد التمويــــل،    ، وخطــــط رســــائل ذات قصــــد 
ــ، فاملاليـــةم البنـــى واإلنـــذارات، وإعـــادة تنظـــي  ــاً يضـــمن  وهـ أربـــاح أيضـ

  ف؟يتصرّ راهتُفكيف . األجانب املضاربني
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ــد  ولنتّ ــل التايالن ، هــاجم 1997عــام مــن وز ففــي شــهر متــّ  . خــذ مث
ت "اة ة، املسـمّ ملـة الوطنيّـ  املضاربون األجانـب العُ  ، أمـالً منـهم يف   "الباهـْ

ــى حســاب عُ     ــة عل ــاح ســريعة وهائل ــق أرب ــة ضــعيفة حتقي ــدها،  .مل وعن
ســحب البنــك املركــزي يف بــانكوك، مئــات املاليــني مــن الــدوالرات مــن    

فكـان بـذلك حيـاول    . يف السـوق " الباهـت "اته، واشـرتى كميـات   احتياطيّ
  .ةملة الوطنيّإنقاذ العُ
وبعــد ثالثــة أســابيع مــن النضــال، استســلم البنــك املركــزي،    . عبثــاً

ضـاً  هـذا قرو ففرض ). FMI" (صندوق النقد الدويل"وطلب العون من 
ــدةً ــة  جديـ ــى احلكومـ ــطرّ  . علـ ــانكوك مضـ ــت بـ ــذه   ةًوكانـ ــتخدام هـ السـ

ن املضــاربني ومــن أجـل تسـديد ديـ   بالدرجـة األوىل  اجلديـدة،  القـروض  
وهم (من هؤالء املضاربني األجانب  وبذلك مل يفقد أيّ. نياخلصوصيّ

  .فلساً واحداً يف تايالند ،)والبورصةالعقارات حيتان 
إلغـالق   ، احلكومـةَ قُ النقـد الـدويل  صـندو  ويف الوقت نفسه، اضطرّ

تعليق إصـالح  وتقليص النفقات العامة، بقصد مئات املشايف واملدارس، 
متـها  ة قـد قدّ الـيت كانـت املصـارف العامّـ    اسرتجاع القروض الطرقات، و

  .دين التايالندينيللمتعهّ
ني مئات اآلالف من التايالنديّ دَقَوالنتيجة؟ خالل شهرين فقط، فَ

  .غلقت آالف املعاملوأُ ،هاجرين، أعماهلمال املوالعمّ

 توعـــاد). MON-REPOS" (مـــون روبـــو"م الليـــل علـــى حديقـــة خـــيّ
: يل هـذا املرتـزق   قـال  رصـانة،  وبكلّ. هةأبّ إىل الشاطئ بكلّ طيور اإلوز

  ."!فاالقتصاد فيه مزدهر… عد اليوم إىل تايالند"
مئـات   ،لـها طـوال تسـع سـنواتٍ    أما اآلالم، وحـاالت القلـق الـيت حتمّ   

  ؟اآلالف من البشر
ر بدالً عنه، أني أستطيع أن أعبّ إالّ. ال جييب ) C(" سي"السيد  إنّ

  :على طرف لسانه عن اجلواب الذي كان دون شكّ
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، وهــو لــيس أحــد عناصــر    للقيــاس غــري قابــلٍ  القلــق البشــريّ  إنّ"
ا مل يكـن قـابالً للقيـاس، فهـو غـري موجـود       وملّ .حتليل االقتصاد العاملي

  ".صندوق النقد الدويل"نسبة إىل بال
واجتزت سرياً على األقدام احلديقة الغارقـة يف عتمـة الليـل، حتـى     

 عـدوّ  ، ضـدّ املعركة ستكون طويلةً ، وكلي إميان بأنّ"لوزان"بلغت طريق 
مئات املاليـني مـن   يتعرّض ولسوف . مضى وقتً هو اليوم أقوى من أيّ

خـالل   -! أنواع املقاومة أيضـاً  ىولكن لشتّ -ى أنواع اإلذالل البشر لشتّ
  !طويلة فرتةٍ

ــأتنيّ مـــن يقـــول يل    ــدَّين أمـــرٌ   نّإوال يـ ه ، ألنّـــمســـتحيلٌ إلغـــاء الـ
ة حيـدث  رّم ففي كلّ! هض خلطر املوت النظام املصريف العاملي كلّسيعرّ
 ايف حفرة العجز عن تسديده) تاًمؤقّ(ه، أن يسقط سحقته ديونُ لبلدٍ

ــام   ( ــتني عـ ــدث لألرجنـ ــا حـ ــحيفة  نبِ، تُ)2002كمـ ــا صـ ــرتيت "ئنـ وول سـ
عيـد  إذا مـا أُ … نهايـة العـامل  ب" الفاينانشـال تـاميس  "وصحيفة " جورنال

فهل هذه التظاهرات تعود إىل . النظر يف النظام الذي قاد إىل الكارثة
  ة؟ني النفسيّهشاشة الصحفيّ
مشـاهدي   وإنّ. ة مدروسـة هـم خيضـعون السـرتاتيجيّ   إنّ. بالطبع كالّ
اً اً كــان مــدى استســالمهم، يالحظــون يوميّــ ني، أيّــاألوروبــيّالتلفزيونــات 

إهنـــم . وهـــم مشـــمئزّون وقلقـــون. آثـــار اخلـــراب الـــذي يفرضـــه الـــدَّين
وأمــا رجــال ونســاء وأطفــال العــامل الثالــث، فــإهنم       . يطرحــون أســئلة 

" تربيــر "مــن  وإذن ال بــدّ. نتــائج هــذا النظــام   ون يف كيــاهنم مــن يتــأملّ
مـن هنـا كانـت    … "حمتومـاً "ذلـك؟ أن جيعلـوه    كيف السـبيل إىل . الدَّين
ن ميـسّ الـدَّين،   مَـ  كلّ: "اًرة ببغائيّقة رأس املال النهّاب، املكرّزَرتَة مُحجّ

  ."ض خلطر املوت، االقتصاد العامليعرّيُ
ــ ـــولنحلّــ ــ لصــــوصَ إنّ. ة املزعومــــةل قلــــيالً هــــذه احلتميـّ ـ ة الليرباليـّ

ــوم، يواجهــون مشــكلةً   ــدة الي هم يف القــرن التاســع  مل يكــن أســالف  اجلدي
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ففــي زمــن  . عشــر، ويف النصــف األول مــن القــرن العشــرين، ليواجهوهــا   
: ة تكفـي بارتيـاح  ة العنصـريّ ة املنتصـرة، كانـت احلجّـ   السلطة االستعماريّ

ــوّ    إنّ" ــون إال القـ ــم ال يفهمـ ــاىل، وهـ ــوج كسـ ــرب متخلّ… ةالزنـ ــون، والعـ فـ
ن أجــل ، بأنفســهم ومــ حــديثٍ ذواهتــم عــن تنظــيم اقتصــادٍ   يفعــاجزون 
أو غابـــات " األنـــدس"رانـــا نقـــول عـــن هنـــود جبـــال     ومـــاذا تُ. أنفســـهم

ولكـن  ! بقهـوهتم  شـون، أسـعدهم احلـظ بـأن هنـتمّ     هم متوحّغواتيماال؟ إنّ
ــر اليــوم  ــد العــامل فضــاء أحيــائي آيلفهنــاك . الوضــع تغيّ ووســائل . يوحّ

. وهــي تعمــل يف الوقــت احلقيقــي . االتصــال انتشــرت علــى نطــاق الكــون 
ة تتيح التواصل، يف اآلن نفسـه، ملليـارات املعلومـات يف    عنكبوتيّوالشبكة ال

ئات، التلفـاز، علـى مجيـع مـا فيـه مـن سـيّ        من ناحية أخـرى، فـإنّ  . العامل
ل، ة جتلـب التنقـّ  والسياحة اجلماهرييّـ . ينشر باستمرار صوراً من العامل

، ملئات املاليني مـن البـيض   رٍمتكرّ لزمن حمدود بالطبع، ولكن على حنوٍ
وهم يلتقـون فيهـا البـؤس والـذل     . ، حنو أكثر املناطق غرابةً)واليابانيني(

ــدة، مل تعــد العنصــريّ   . واجلــوع ــها  ويف هــذه الظــروف اجلدي ة تفعــل فعل
ة التوزيـع  وهي مل تعد تُجدي يف تسـليم شـعوب الشـمال، بشـرعيّ    . القوي

  .املتفاوت لثروات األرض ورؤوس أمواهلا

" اللصـوص " موكـان أن تقـدّ  . آخـر  مـن وجـود تفسـريٍ    ال بـدّ إذن، كان 
ــ رؤوس  حبركــةم هــا تــتحكّ ، الــيت يــرون أنّ "ةالقــوانني الطبيعيّــ "ة بنظريّ
ة املزعومة، اليت تفضي إىل اسـتحالة إعـادة   ولكن هذه النظريّ. األموال

. النظر يف نظام تـديني بلـدان العـامل الثالـث، ال تصـمد أمـام التحليـل       
  .ذلك عن كثبإىل فلننظر 

خـالل السـنوات العشـر األخـرية، بلـدان       ،متـها ات الـيت قدّ املدفوع إنّ
ــديون      ــة الـ ــفها خدمـ ــرون، بوصـ ــان وعشـ ــة واالثنتـ ــث، املائـ ــامل الثالـ العـ

% 2بة عليها لدول ومصارف بلـدان الشـمال، قـد بلغـت مـا يقـارب       املرتتّ
  .من املدخول الوطين املرتاكم يف البلدان الدائنة
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يف البورصـــة، يف  نيفـــةٌع بت أزمـــةٌ، تســـب2002ّو 2000مـــا بـــني عـــام 
يم املاليـة مـا يسـاوي      ة، فـدمّرت  املاليّـ األسواق اضطراب معظم  مـن القـِ

وخـالل عـامني فقـدت معظـم األسـهم       .مئـات مليـارات الـدوالرات   بضع 
ة العاليـة البـارزة   أما أسهم التقنيّ .من قيمتها% 65 ،البارزة يف البورصة

 وأخــرياً،%. 80اً ، فقــد بلــغ اهنيارهــا أحيانــ)NASDAQ" (ناســداك"لــدى 
رت    يف البورصـة، خـالل هـذه الفـرتة، سـبعني      فقد فاقت القيم الـيت دُمـّ

جمموع بلـدان  يف القيمة املرتاكمة جملموع أسهم الدَّين اخلارجي،  ،ةًمرّ
  .العامل الثالث، املائة واالثنني وعشرين

 ومع ذلك، فعلى الرغم من ضـخامة رؤوس األمـوال املتالشـية، فـإنّ    
ــة  ــة البورصـ ــام   أزمـ ــام  2000مـــن عـ ــب2002ّإىل عـ ــار ، مل تتسـ ب يف اهنيـ

ــاملي   اً، اســتعادت ة قصــرية نســبيّ ففــي فــرتة زمنيّــ  : النظــام املصــريف الع
جيرّ يف اهنياره املفـرتض، جممـل   وبدالً من أن . ة عافيتهااملاليّاألسواق 

النظـام املصـريف    يف دول الشـمال، فـإنّ  االقتصادات والوظائف والتـوفري  
يف الشـمال   واحـدٍ  وما مـن بلـدٍ  . تام اوز األزمة على حنوٍالعاملي قد جت

ــه    - ــاملي مبجملـ ــاد العـ ـــ  -كـــي ال نتحـــدث عـــن االقتصـ ــه أيّ ة قـــد واجـ
ت، خالل النصف األول من شـهر آب  قد هزّ جديدةٌ ة أزمةٌمثّ. مصاعب

ــودُ ،، بورصــات العــامل 2007عــام  مليــار دوالر، وقــد   3.000ر أكثــر مــن  مِّ
  .ة، هذا الدمار، دون مشكلةة العامليّاملاليّاألسواق جتاوزت 

  ول دون إلغاء الدَّين؟حُوإذن، ما الذي يَ

غـري مشـروط،    إن كان إلغاء الدَّين اخلارجي للبلدان الفقرية، إلغاءً
ـ -بالتأكيــد  -ر ال يــدمّ اجلانــب، وكــامالً،  حــاديّوأُ اً مــن اقتصــادات  أيـّ

غـري املسـتبعد أن    مـن فث اهنيـاراً يف املصـارف الدائنـة،    حـدِ وال يُ ،الغرب
ــة أو        لحــقَيُ ذلــك بعــض األضــرار، هبــذه أو تلــك مــن املؤسســات العام

اً، يّكلّ ولكن هذه األضرار ستكون حمدودةً. اخلاصة، يف أوروبا أو أمريكا
  .بالنسبة إىل النظام بكامله ،ةٍتامّ هولةٍسب وبالتايل، مقبولةً
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ة يّمالحظاتــه األساســ"يف ) J-P MARAT" (بــول مــارا -جــان"كتــب 
  :، يقول"ةة الوطنيّحول اختيار مندوبينا إىل اجلمعيّ

، إزاء واحـدٍ  سـرقها الشـعب يف يـومٍ    قيمة بضعة بيوٍت ما« 
ـ َمكََح ،ها، طوال مخسة عشر قرناًة كلّلتها األّماليت حتّماالختالسات  ا ن

؟ ما هو خراب بضعة أفـراد، إزاء مليـار   من امللوك أعراقٍفيها ثالثة 
 ،اصـي الـدماء  ومّص ،، على يد السماسرةشيٍء ن كلّدوا مرُِّج إنساٍن
أفكارنـا املسـبقة    كلّ ْعنَدِل ]…[ني؟ دي أموال الشعب احلكومّيبّدوُم

  17» .ولنحّدق يف الواقع ،جانباً
 ،خالصـــاً جملمـــوع الـــدَّين اخلـــارجي إلغـــاءً إنّ: ر ذلـــكأجـــل، فلنكـــرّ

تصـاد الـدول   علـى اق  أثـرٍ  اً، أيّلشعوب العامل الثالث، لن يكون له عمليّ
، اًولسوف يبقـى األغنيـاء أغنيـاء جـدّ    . ة، وال على رفاه شعوهباالصناعيّ

  .بقليل فقراً الفقراء سيكونون أقلّ ولكنّ
ملــاذا، يف مثــل هــذه الظــروف، تطالــب : حــارقٌ بــالطبع، هنــاك ســؤالٌ

ــ ــاإلقطاعيـّ ــا ات الرأمساليـّ ــدة وأجراؤهـ ــات يف مؤسّ ،ة اجلديـ ــون "سـ بريتـ
 مـن ع أدنـى فلـس   دفَال يلني، بأن يُ بٍتصلّيف ، )Bretton Woods" (زوود

ة دوافعهــم ال عالقــة هلــا بأيّــ  د لدفعــه؟ إنّأدنــى دَيــن، يف الوقــت احملــدّ 
ــ ة، ولكـــن عالقتـــها مرتبطـــة مبنطـــق نظـــام اهليمنـــة  ة مصـــرفيّعقالنيـّ

  .واالستغالل، الذي فرضوه على شعوب العامل

  .ةللتبعيّ ةاحلركة املنظور يما هالدَّين إنّخدمة  إنّ
ــالعبــد يركــع كلّ إنّ صــندوق النقــد مــن ذات قصــد، ى رســالة مــا تلقّ

 العبـد الواقـف هـو عبـدٌ     واحلـال أنّ . بنيـوي لتصـويب  أو خطـة  الدويل، 
ق معصـميه وعنقـه،   تطـوّ  ،، حتى لو كانت سالسل ثقيلة وصـدئة خطريٌ
  ".ياــبولي"فلنأخذ مثل . وقدميه

ألجــنيب حصــراً، د اويف الواقــع، كيــف ميكــن التفــاوض، لصــاحل الســيّ
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حول عقود املناجم، الفاضحة، والتنازالت عن أراضٍ يف األمازون، وبيع 
ة، ة املرحبة أو االمتيازات الضـريبيّ األسلحة، وخصخصة املشاريع العامّ

ة، ة ماليّـ ع بـأدنى اسـتقالليّ  ال تتمتّ" بوليفيا"، إن كانت مضحكةبأسعار 
  ة؟امة سياسيّة، وال بأدنى كرة اقتصاديّوال بأدنى استقالليّ

ــات يف    إنّ ــاملي، يصـــطدمون مبقاومـ ــال العـ ــادة رأس املـ ــسـ نزويال، ــ
 -مــا قريبــاً يف األرجنــتني والربازيــل وربّ -وكوبــا وبعــض البلــدان أيضــاً 

إذن  فال بـدّ . أمامهمآخر، جيدون الطريق مشرعاً  مكانٍ ولكنهم يف كلّ
زعزعـة  من اعتماد احلصار االقتصادي، من أجل تدمري حكومة كوبا، و

ة الشركة الوطنيّ"يف كراكاس، عرب طريق ختريب " هوغو شافيز"رئاسة 
، وتضــييق "كريشــنر"، والتشــهري بــرئيس األرجنــتني )PDVSA( "للــنفط

  .اخلناق على الربازيل
ن هـم يف  ، علـى مَـ  أسفل القاعض البقاء يف فرَجيب أن يُ: باختصار

بقـاء النظـام    إنّف. ون يف سبيل ذلكنّليتفن" سادة األرض" وإنّ. األسفل
  .ف على ذلكقوهنا، تتوقّة اليت حيقّواألرباح الفلكيّ

ينـها، ثـالث وسـائل    لشعوب العامل الثالث، كي تنعتـق مـن قيـود دَ    إنّ
  .ةاسرتاتيجيّ

دة، يســعهم عبَة لـدى الشــعوب املسـتَ  قـادة احلركـات االجتماعيّــ   إنّ. 1
لشــمال، ة، القائمــة يف دول اأن يتحــالفوا مــع حركــات التضــامن القويّــ 

، اليت أرغم نشاطها الصلب، ال "2000مجعية يوبيل عام "وال سيما مع 
صــندوق وحتــى  -نيــا، بعــض اجملموعــات الدائنــة اســيما يف انكلــرتا وأمل

أوراق "لــدت وهكــذا وُ. طفيفــةٍ علــى تقــديم تنــازالتٍ   -الــدويل النقــد 
  ترى، ما املقصود بذلك؟". ينة ختفيف الدَّاسرتاتيجيّ

ــن ثال  ــر مـ ــذ أكثـ ــنةً منـ ــطلح   ثـــني سـ ــدة مصـ ــم املتحـ ــرت األمـ ، ابتكـ
)PMA( سـكان هـذه البلـدان     إنّو. "البلـدان األدنـى تطـوراً   "، الذي يعين

ة جمموعـة مـن   مثـّ و. هم الذين لديهم أدنى مدخول على وجـه األرض 
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 27مقابل (بلداً  49واليوم هناك . حتدّد هذه البلدان ،دةرات املعقّاملؤشّ
. وردت يف هـذه الفئـة  ) معنـى األزمنـة   مـن ، ويف ذلك مـا فيـه   1972عام 

% 10إنسـان، أي مـا يزيـد قلـيالً علـى      مليـون   650جمموعـة   وهي تضـمّ 
مـن   هـذه البلـدان التسـعة واألربعـني تنـتج أقـلّ       وإنّ. من سـكان األرض 

يف  9و. تقـوم يف أفريقيـا   34مـن هـذه الـدول،    . من املـدخول العـاملي  % 1
  .الكارييبزر يف احمليط اهلادي، وواحدة يف ج 5آسيا، و
ــ مثــال علــى  . ، وأخــرى تدخلــها)PMA(ة بلــدان ختــرج مــن فئــة  مثّ
ــك ــة      إنّ: ذلـ ــل سياسـ ــة، بفضـ ــذه الفئـ ــن هـ ــت مـ ــتوانا خرجـ ــة بوسـ دولـ

  .ني، فيما السنغال قد دخلتها حديثاًاالستثمار واإلصالح الزراعيّ
ــ"لــة مْحَ إنّ ين الــدَّ ترتكــز علــى مالحظتــها أنّ" 2000ة يوبيــل مجعيّ

من % 124ل ثّمية، لدول التسع واألربعني املعنيّدى ااكم لاملرت ،اخلارجي
فهــي إذن تنفــق يف ســبيل   PNB.(18(جممــوع نــاجتهم الــوطين الصــايف  

 :ا تنفقـه يف سـبيل خـدماهتا االجتماعيـة    أكثـر بكـثري ممّـ    ،سداد ديوهنـا 
اهتـا  مـن ميزانيّ % 20عـام أكثـر مـن     ص كلّمعظم هذه الدول ختصّ فإنّ
تج االنــ ، كــان منــو1990ّمنــذ عــام فعــن ذلــك،  فضــالً 19.ينالــدَّ مــةدخل

اً، مقابـل  وسـطيّ % 1مـن هـذه البلـدان، أدنـى مـن       الداخلي الصـايف لكـلّ  
ـ%2.7دميغــرايف يبلــغ   نســبة منــوّ  تــراكم  يّا حيــول بــالطبع دون أ ، ممـّ

هذه البلـدان أشـبه    فإنّ. ةة سياسة اجتماعيّداخلي لرأس املال، ودون أيّ
  . الظلمات وتغوص يف حميط البؤسل يفببواخر تائهة، وهي تتوغّ

ــت     ــة، اقتضـ ــذه احلملـ ــع هـ ــاً مـ ــرتاتيجيّ"جتاوبـ ــف أوراق اسـ ة ختفيـ
لصندوق  م بطلبٍاليت تريد أن تتقدّ ،ةمن الدول املعنيّ )PMA( "يندَّال

ه مبشـروع أو مشـاريع   ينها، أن ترفقـَ ، من أجل ختفيض دَالنقد الدويل
ــالغ الـــ    ــه، باملبـ ــد ذاتـ ــتثمار يف البلـ ــادة االسـ ــن  إعـ ــا مـ ــلت عليهـ يت حصـ

. بعيـد  غـري مـرضٍ إىل حـدّ    ولكـن النظـام يسـري علـى حنـوٍ     . التخفيض
ــ فهــو، مــن جهــة، يــثري شــعوراً بالــذلّ  صــندوق  ة، ألنّلــدى الــدول املعنيّ
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هو الـذي يصـبح عنـدها السـيد املباشـر ملشـاريع التنميـة        النقد الدويل 
يعطــي ، مــن ناحيــة أخــرى، ال صــندوق النقــد الــدويل إنّ ثــمّ. ةالوطنيّــ

د، ال ينسـجم مـع مفهومـه اخلـاص،     ة موافقته على مشروع متجـدّ البتّ
ســتغنى الــيت ال يُ" حقيقــة األســعار"، و"انفتــاح األســواق"حــول ضــرورة 

البلد الطالب، إن شاء أن يستخدم قسماً مـن   نّأمن ذلك مثالً، . عنها
ــالغ  ــرَّ"املبـ ــرورة   "رةاحملـ ــر ضـ ــة األكثـ ــواد الغذائيـ ــدعم املـ ــايل  -، لـ وبالتـ

سيصــطدم بــرفض قــاطع مــن  -علــها يف متنــاول أكثــر النــاس فقــراً جل
  .الدويلصندوق النقد 

د ببنـاء طريـق جديـدة بـني     وإن كان البلد املستدين، باملقابـل، يتعهّـ  
الـدويل سـيوافق دون شـك علـى     صـندوق النقـد    املطار والعاصـمة، فـإنّ  

  .، يعادل كلفة بناء الطريق"ينللدَّ اًختفيض"منحه 
م ق تقـدّ ا جيـب فعلـه، كـي يتحقـّ    ك الكثري الكـثري ممّـ  باختصار، هنا

  .يف هذا الطريق جادّ

  :الدَّينق من التحقّ. 2
ــدٍ  قّحيــ ــأن تُ ،بالــديون مثقــلٍ دائمــاً حلكومــة بل  -ع للفحــص خضِ

طريقـة   -فاتورة إثر فاتورة، وعقداً إثـر عقـد، واسـتثماراً إثـر اسـتثمار      
هــذه الطريقــة  وإنّ .ةاألجنبيّــللقــروض اســتخدام احلكومــات الســابقة، 

  .ونون برازيليّقها اقتصاديّمها وطبّدة، قد صمّالة، ولكن املعقّالفعّ
للـدَّين اخلـارجي، مـن قبـل الربملـان      تدقيق ل ، جرى أو1932ّيف عام 
ــي ــة أن تُ  . الربازيلـ ــك، رفضـــت احلكومـ ــاب ذلـ ــارف  ويف أعقـ ــد للمصـ عيـ

التسـمية،   وكـان خيضـع هلـذه   ". شـرعي  غـريَ "ر بـِ مبلغ اعتُ ة، كلّاألجنبيّ
أو  ،ةرة، أو جنم عن فاتورة إضافيّجري على أساس وثائق مزوّدَين أُ كلّ

دَيــن قــام  ر كــلّبِــكمــا اعتُ. مــن أشــكال االحتيــال شــكلٍ عــن فســاد أو أيّ
  .، الغياًربىعلى 

  .سأعود إىل ذلك. ة خرياً عميماً للربازيلوقد جلبت هذه العمليّ
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  "للمديوننياحتاد "تشكيل . 3
والغــين يفــرض إرادتــه علــى  . ةيفــرتض دائمــاً عالقــة قــوّ  الــدَّين إنّ
خيضـع علـى الفـور    واألقسـاط،   االمتناع عن دفـع الفوائـد   وإنّ. الفقري

ن عنها نظام القانون الدويل، الذي هو يف خدمـة الـدائنني   علِلعقوبة يُ
يعـدّل   ،بـني الـدول املديونـة    متجانسـةٍ  تشكيل جبهةٍ وإنّ. تام على حنوٍ

ــوى  ــزان القـ ــإنّ   و. ميـ ــة، فـ ــا النقابـ ــال يف دنيـ ــي احلـ ــا هـ ــات  كمـ املفاوضـ
  .الضعيفلدى فاوضات املة تدعم هامش اجلماعيّ

ــاجمللــس التنفيــذي لالشــرتاكيّ  إنّ ة، وقــد ارتكــز علــى خــربة  ة الدوليّ
ــد مــن االقتصــاديّ   ــيّني، ال ســيّني واخلــرباء املصــرفيّ العدي ني، ما األوروب

ات املفاوضـات  لـذي أحكـم آليّـ   ة، هـو ا املؤمنني مجيعاً باملبادئ االشـرتاكيّ 
  .لسوف أعود إىل ذلك أيضاً. ينالرامية إىل ختفيف الدَّ ،ةاجلماعيّ

ــتاء   ــاً  ، 2004-2003خـــالل شـ ــرج معـ ــان "أخـ  Claus" (كـــالوس بيمـ

PEYMAN(جوتــــا فربــــرس "، و) "Jutta FERBERS( ، مســــرح  علــــى
القديســة "ة اً ملســرحيّجــدّ رةًومــؤثّ حديثــةً يف بــرلني، صــيغةً " برخيــت"

علـى  ، )Meike DROSTE" (مايك دروست"مثّلت وقد ". ن يف املساخلجا
  .لوقد حضرت عرضها األوّ". جان"يسة لقدّاة ، شخصيّحنو مذهل

 "شـيكاغو "خطاهبـا األخـري، أمـام سـادة مسـاخل      " جـان "بعد أن ألقت 
، وجثــث املضــربني القتلــى، قامــت عاصــفة مــن التصــفيق يف  املبتــهجني

  .القاعة
  ":جان"قالت 

  .ألعلى ويف األسفل، هناك لغتانيف ا« 
  .وهناك قياسان ووزنان

  .واحد وجٌه للبشر
  .فون بعضهمهم مل يعودوا يتعّرولكّن
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  الذين يف األسفل
  ظ هبم يف األسفلِفقد احُت

  كي يكون للذين يف األعلى
  ». أن يبقوا يف األعلى

 ال أمـل فيـه، ألنّ   ف االقتصادي يسجن ضـحاياه يف وجـودٍ  التخلّ إنّ
ويبـدو اهلـروب   . داحلكـم عليهـا مؤبّـ    والضحايا تدرك أنّ. ائمسجنهم د
فضـل، هلـم،   األيـاة  احلآفـاق   قضـبان البـؤس، تقفـل كـلّ     فـإنّ  .مستحيالً

  .وألطفاهلم، وهنا يكمن املزيد من األمل
، يعيشـون مبـا   "املوغلني يف الفقـر "البنك الدويل يهم الذين يسمّ إنّ

ة السـاحقة منـهم، مبـا هـو     لبيّـ والغا -من دوالر واحد يف اليـوم   هو أقلّ
وقـد زاد عـددهم مائـة مليـون،     . وهـم اليـوم قرابـة مليـارين    . أدنى بكثري

هم مـن سـجنهم، يفـرض    حتريـرَ  وإنّ 20.خالل مـا يقـارب عشـر سـنوات    
ة هلـــذه مقابـــل، جملمــوع الـــديون اخلارجيّــ   اً دون أيّفوريّــ  حتمــاً إلغـــاءً 

  .البلدان املختلفة
  ".اًيناً كريهدَ"دعى وإليكم ما يُ

ــ" روانــدا" إنّ ، تنــتج الشــاي والقهــوة واملــوز، ةزراعيّــة صــغرية مجهوريّ
، وهـــي ذات تـــالل خضـــراء، ووديـــان    2كـــم) 26.000(وتبلـــغ مســـاحتها  

وهي تقع يف منطقـة الـبحريات الكـربى، يف أفريقيـا الوسـطى،      . عميقة
ويقطنـها قرابـة مثانيـة ماليـني إنسـان،      . 1960ة منـذ عـام   وهي مسـتقلّ 

ولروانـدا حـدود    21-" التوتسـي "و" اهلوتـو " - اثنني رقنيمعظمهم من ع
ــرق،      ــوب والشـ ــا إىل اجلنـ ــرب، وتانزانيـ ــو، إىل الغـ ــع الكونغـ ــرتكة مـ مشـ

  .وأوغاندا إىل الشمال
مـا بـني    22،"اريناجلـزّ "أخذ جنود اجليش النظامي وميليشيات قد و

األطفــال  ،، يقتلــون بانتظــام 1994شــهري نيســان وحزيــران مــن عــام     
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ــال والن ــرق  والرجـ ــن عـ ــاء مـ ــي"سـ ــرق  "التوتسـ ــن عـ ــذلك اآلالف مـ ، وكـ
ــو" ــاوئني للنظــام " اهلوت ــل  . املن ــانوا يطوفــون دون كل ــدن والقــرى،   ،فك امل

ضــهم حيرّ" راديــو الــتالل األلــف"ة بدرايــة، فيمــا عــدّوبأيــديهم قــوائم مُ
  !الساطور :هناراً، بسالحهم املفضلوعلى البغض، وهم يقتلون ليالً 

ــب،   . عمومــاًوكــان التعــذيب يســبق املــوت    وكانــت الضــحايا يف الغال
ــع  ــات، فكــنّ   . أوصــاهلا، بنشــوة بــاردة ومدروســة  تُقطّ أمــا النســاء والفتي

  .قتلنصنب ثم يُغتَيُ ،بصورة شبه منتظمة
ة والكنـائس،  إىل األديرة واملـدارس الدينيّـ  " التوتسي"وجلأت عائالت 

  .هبم نَوكثرياً ما يش" اهلوتو"فكان الكهنة والراهبات 
، "نيـا بـارونغو  "و" كـاكريا "الثة أشـهر، لـيالً وهنـاراً، كـان هنـرا      وطوال ث
وكـان القيّمـون   . عـة س املقطوعة وأطـراف الضـحايا املقطّ  وجيرفان الرؤ

الـيت   ،ةون إىل استئصال مجيـع الكائنـات البشـريّ   معلى هذه اإلبادة، ير
  ".التوتسي"ة العرق تنتمي إىل أقليّ

تفظ هلا يف رواندا، بفصـيلة  يف هذه الفرتة، كانت األمم املتحدة حت
" بـنغالدش "، معظمهـم مـن   اًجنـديّ  1300عات الزرقـاء، تتجـاوز   من القبّ

وكانت هذه الفصائل بإمرة جنرال كنـدي  . وبلجيكا" السنغال"و" غانا"و
ــو دالــــري"يــــدعى  ــيم يف وكانــــت كلّ .)R. DALLAIRE" (روميــ ــا تقــ هــ

  .األسالك الشائكة، هنا وهناك يف رواندا امعسكرات حتميه
ــرات األلـــوف مـــن    ــل عشـ ــازر، توسـّ ــال "التوتســـي"وخـــالل اجملـ ، إىل رجـ

ولكن ضـباط  . ، أمالً منهم باللجوء إىل املعسكرات اآلمنة"عات الزرقاءالقبّ"
األمم املتحدة جاهبوهم برفض قاطع، وكانـت األوامـر تصـل مـن نيويـورك،      

  ".كويف عنان"من جملس األمن، بواسطة األمني العام لشؤون السالم، 
وبتـــــاريخ  ،912يف حـــــني انطلقـــــت اإلبـــــادة، صـــــدر قـــــرار بـــــرقم و

ــن، مــن جملــس األمــ  21/4/1994 ــى النصــف ، يقلّ ــود   ،ص حت عــدد جن
  .األمم املتحدة يف رواندا
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حني بالرماح، وبعصـي  ويف مواجهة هذه العصابات من القتلة، املسلّ
ون جالســواطري، كــان جنــود األمــم املتحــدة، املــدجّ بو ،اة باملســامريمغطّــ
، يشـاهدون يف المبـاالة، اجملـزرة، وال شـغل هلـم سـوى تسـجيل        حبالسال

والطريقـــة الـــيت كـــان رجـــال  ،)ونقلـــها إىل نيويـــورك(األحـــداث بدقـــة، 
باختصــار كــان هــؤالء . ، يواجهــون هبــا املــوت"التوتســي"وأطفــال  ونســاء

  23.اجلنود خيضعون لألوامر اجملرمة
ــد قُ ــوق ــا بــني       تِ ــوم، م ــة ي ــذا النحــو، خــالل مائ ــى ه  ،800.000ل عل

" التوتسـي "مـن عـرق    ،ومليون امرأة ورضيع وطفـل وشـاب وفتـاة ورجـل    
ــار القبّ )يف اجلنـــوب" اهلوتـــو"ومـــن ( ــاء، ، وذلـــك حتـــت أنظـ عـــات الزرقـ

  .الالمبالية، التابعة لألمم املتحدة

رة للسـالح  الـدول املصـدّ   أهـمّ  ت، كانـ 1994وعـام   1990وما بـني عـام   
ــو      ــر، وجنـ ــا ومصـ ــي فرنسـ ــدا، هـ ــديون لروانـ ــا والـ ــا، وبلجيكـ  ،ب أفريقيـ

ـ ة تــأتي بكفالــة  وكانــت األســلحة املصــريّ  . ةة الصــني الشــعبيّ ومجهوريـّ
وكانــت املســاعدات ). Crédit LYONNAIS" (الكريــدي ليونيــه"مصــرف 

، وعــام 1993ومــا بــني عــام . ة املباشــرة تــأتي خصوصــاً مــن فرنســااملاليّــ
ــ1994 طور ســا 500.000ة، قــد أرســلت ة الصــني الشــعبيّ، كانــت مجهوريّ

وكانــــت الصــــناديق املليئــــة بالســــواطري، . العاصــــمة" ايلغــــكي"لنظــــام 
ــزال تصــل  فرنســيّبقــروض املدفوعــة  قادمــة مــن   ،الشــاحناتيف ة، ال ت

  …!، يف حني كانت اإلبادة قد انطلقت"مونباسا"ومن مرفأ " كمباال"

ــوأخــرياً، دُ ــر تقــدّ  حِ ــادة، إث ــو اإلب ة م جــيش اجلبهــة الوطنيّــ  ر مرتكب
ــ ــألّ ة، إذالروانديـّ ــبّكانـــت تتـ ــ"التوتســـي"ان مـــن ف مـــن شـ موا مـــن دِ، قَـ

يف شهر متـوز  " ايلغكي"واستويل على العاصمة . املهاجرين إىل أوغاندا
ــ ،ومــع ذلــك . 1994عــام  ــدّ ظلّ ى مــن ملــن تبقــّ  م األســلحة،ت فرنســا تق
ــ ــادة، إذ كــانوا قــد جلــأوا إىل الضــفة الشــرقيّ   منفّ ة مــن حبــرية  ذي اإلب

  ).KIVU" (كيفو"
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دوراً بــالغ " روانــدا"قــد لعبــت يف   ،"فرنســوا مــيرتان " كانــت فرنســا 
ني، ون قد دعموا القتلة وزعماءهم السياسـيّ اط فرنسيّوكان ضبّ. السوء

ـ، عنــدما دُثــمّ فرنســوا "يف موقــف  وإنّ. روا، ســاعدوهم علــى اهلــرب  حـِ
لـون املوثوقـون علـى هـذا     ره احمللّوهذا املوقف يفسّـ . ما يدهش" ميرتان
، "هابيـا رميانـا  "مارسـها الـرئيس   الـيت  ، "اهلوتو"ية كانت دكتاتور. النحو

ــ ــوكانــت اجلبهــة الوطنيّــ . اًنظامــاً فرانكوفونيّ ة، الــيت تقاتلــه، ة الروانديّ
، ولــــدوا يف "توتســــي"ل مبعظمهــــا مــــن أبنــــاء وبنــــات الجــــئني  تتشــــكّ

ــ"أوغانــدا" م فرنســوا ولــذلك قــدّ. دون للنزعــة االنكليزيــة، وهــم إذن مؤيّ
ــاً،   ــاً مطلقـ ــيرتان دعمـ ــاندته يف  مـ ـــ مسـ ــة الفرنكوفونيّ ــة للنزعـ ة، للقتلـ

فضالً عن ذلك، كانت هنـاك عالقـات صـداقة تـربط      24.منظمي اإلبادة
، "اهلوتــــو"الــــرئيس الفرنســــي بعائلــــة الــــرئيس الروانــــدي، الــــدكتاتور 

، الذي كان مقتله إثر سقوط طائرته، قد أشعل "جوفينال هابيارميانا"
  .النار يف البارود

. اً يفــوق قلــيالً املليــار دوالرينــاً خارجيّــديــدة دَوورثــت احلكومــة اجل
هم ين، بلهَ إلغاءه، ذلك بأنّامه اجلدد من دائنيهم تعليق الدَّفطلب حكّ

ــراً كلّموا بلـــداً مـــدمّتســـلّ ب علـــيهم أي التـــزام اً، فارتـــأوا أنـــه ال يرتتّـــيـّ
عــت طِّلــت شــراء الســواطري، الــيت هبــا قُأخالقــي لســداد الــديون الــيت موّ

صــندوق ع الــدائنني، بقيــادة  ولكــن جتمّــ . وإخــوهتم وأطفــاهلم  هــاهتمأمّ
والبنك الدويل، رفض أخرياً أي تسـوية، وهـدّد بتجميـد    النقد الدويل، 
  .وبعزل رواندا، مالياً، عن العامل ،ديون التعاون

 نيالنـاج ووب يف فقرهم، ، وقد ماثلوا أيّ"رواندا" يفالح فإنّوهكذا، 
ــ آخــر،  دوا شــهراً بعــدســتحيل اليــوم ليســدّة مــن اإلبــادة، يبــذلون املالقلّ

  .للقوى األجنبية، املبالغ اليت استخدمت يف ذحبهم
 Eric" (ايريــــك توســــان"، عبــــارة ابتكرهــــا "دَيــــن كريــــه"عبــــارة  إنّ

TOUSSAINT .(    ثم استعيد استخدامها من قبل معظـم املنظمـات غـري
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ــ ـــ احلكوميـّ ة، الـــيت تناضـــل مـــن أجـــل العدالـــة     ة واحلركـــات االجتماعيّ
، أعيـد  2004ففي ربيع عـام   - ! يا للمفاجأة - ولكن . ةة الكونيّالجتماعيّا

استخدامها، للمـرة األوىل، مـن قبـل دولـة دائنـة كـربى، هـي إحـدى أكـرب          
، )Paul Bremer" (بـول بـرميري  "ل القـوى املتحالفـة،   ممثّ ذلك بأنّ. الدول

 حتدّث خالل مؤمتر صحفي يف بغداد، عن الدَين اخلارجي الذي تـراكم 
ــ". دَينــاً كريهــاً"، بوصــفه "صــدام حســني"يف عهــد  ه بالدرجــة وكــان يتوجّ

ويف . األوىل إىل فرنســا واالحتــاد الروســي، إذ مهــا أكــرب دائــنني للعــراق     
إىل طلب إلغاء دَيـن العـراق، ألنـه، كمـا شـرح،      " برمير"ذلك اليوم، مضى 

فلقد كان يف عجلة من أمره، كـي يضـع   . قد أجري من قبل نظام جمرم
  .ة اجلديدةة األمريكيّسكة األرباح، اقتصاد احملميّ على

كانــت املناقشــات بــني الــدول التســعة عشــر   ،"منتــدى بــاريس"داخــل 
ة مـن  ، كـان لـدى احلكومـة العراقيّـ    1980ويف عام . هاالدائنة، على أشدّ

لـت حـرب العشـر    وقـد حوّ . مليـار دوالر  36االحتياط بالقطع األجنيب، 
 120ينه يبلغ اليـوم  دَ فإنّ. إىل دولة مديونة ،إيران، العراق سنوات ضدّ

ــها   ــار دوالر، منـ ـــ  60مليـ ــدول إقليميّ ــكّ   ،ةلـ ــيت تشـ ــدول الـ ــاقي للـ ل والبـ
، احلصـري  املعنىبـ ين ولكـن جيـب أن يضـاف إىل الـدَّ    ". منتدى باريس"

ــ ،مليــار دوالر مــن التعويضــات 350 ة ة الســعوديّالــيت تطالــب هبــا العربيّ
  .1990والكويت، بسبب اجتياح عام 

وأجــــراؤهم يف " ســـادة األرض "يـــا لـــه مـــن نفــــاق أســـود، ميارســـه      
، ولكنــهم "غــري املرحبــة"إهنــم يرفضــون إلغــاء دَيــن الشــعوب   : السياســة
م تخِالــيت تُــالقــروض ، )وإذن ال ميكــن اســرتداده" (كريهــاًدَينــاً "يعلنــون 

ــتحكّ    ــة، الــيت ت ــدان الغني ــي ألرى أنــّ  .م هبــذه الشــعوب البل م ه يتحــتّوإن
، "كريهــةًديونــاً "ة مجيعهــا، ن بلــدان العــامل الثالــث اخلارجيّــاعتبــار ديــو

ألهنــا تقــود إىل التخلــف االقتصــادي، وإىل حتويــل الشــعوب إىل عبيــد، 
  .وإىل تدمري البشر باجلوع
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II - اجلوع  
  

ــة        إنّ ــنقص يف التغذي ــى املاليــني مــن البشــر، بســبب ال القضــاء عل
ه ألمـر  إنـّ . ة الثالثـة الفضيحة الكربى يف بداية هذه األلفيّ واجلوع، هو

أو سياســـة أن  ،رهيـــربّ نســـبب أ ال ميكـــن أيّ وهـــو عـــارٌ ،منـــافٍ للعقـــل
  .ر إىل ما ال هنايةكرَّتُ ،ةه جلرمية ضد اإلنسانيّإنّ. عهتشرّ

مخس ثـوان، طفـل دون العاشـرة، بسـبب      اليوم، كما قلت، ميوت، كلّ
وع قـد  وبذلك يكون اجل. اجلوع أو األمراض النامجة عن سوء التغذية

، علـى عـدد مـن البشـر، يفـوق عـدد مـن قضـت         2007قضى خـالل عـام   
  .اليت قامت خالل هذا العام نفسه ،عليهم احلروب

ففـي عـام   . ه، بكـل وضـوح، يرتاجـع   اجلـوع؟ إنـّ   أين هو النضال ضـدّ 
ســـبع  ، كـــان طفـــل واحـــد دون العاشـــرة، ميـــوت مـــن اجلـــوع، كـــلّ 2001
ن إنســــان يف حكــــم مليــــو 826ويف هــــذا العــــام نفســــه، بــــات  25.ثــــوانٍ

ــدائم يف التغذيــة    وقــد بلغــوا  . العــاجزين، نتيجــة الــنقص اخلطــري وال
، ازداد عـدد  2004وعـام   1995ومـا بـني عـام    . مليـون  854اليوم أكثر من 

  .مليون إنسان 28 ،ضحايا النقص الدائم يف التغذية

ــه        إنّ ــدَّين، بالقــدر الــذي حيــرم في اجلــوع هــو النتيجــة املباشــرة لل
وير طـ ة لتمن قدرهتا على اسـتثمار األمـوال الضـروريّ    ،ريةالبلدان الفق
  .نى املواصالت واخلدماتوبُ ،ةة الزراعية، واالجتماعيّالبنى التحتيّ

ة اجلوع يعنـى أملـاً حـاداً يف اجلسـم، واهنيـاراً يف القـدرات احلركيّـ        إنّ
ــ ــ ةيــاحاء للفــة، وانتوالعقليّ اً، وقلقــاً بشــأن  ة، وهتميشــاً اجتماعيّــ العمليّ

  .وهو يفضي إىل املوت. د، وضياعاً لالستقالل االقتصاديالغ

د بــالنقص يف أشــكال الــدعم بالطاقــة، الـنقص يف التغذيــة يُحــدَّ  إنّ
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إذ  -وهو يقاس بـاحلريرات  . رة يف الغذاء الذي يستهلكه اإلنساناملتوفّ
  .احلريرة هي وحدة القياس لكمية الطاقة اليت حيرقها اجلسم إنّ

حريرة يف  300فالرضيع حيتاج إىل . تبعاً للسنّالثوابت تتفاوت  إنّ
حريـــرة  1000إىل  ،مـــا بـــني الســنة والســـنتني  ،والطفـــل حيتــاج . اليــوم 
أمـا البـالغ،    .يف سـن اخلامسـة   1600إىل بالضـرورة  اً، وهـو حيتـاج   يوميّ

يـوم، إىل مـا يـرتاوح     ة، كـلّ مـن أجـل جتديـد قوتـه احليويّـ      ،فهو حيتـاج 
 ،فقــاً ملنــاخ املنطقــة الــيت يعــيش فيهــا حريــرة، ذلــك و 2700و 2000بــني 

  .ومنط العمل الذي ميارسه
ــلّ ــة   كـ ــامل، قرابـ ــام، ميـــوت يف العـ ــان، أي  62عـ ــون إنسـ مـــن % 1مليـ
 ،2006ويف عــام . بغــض النظــر عــن أســباب املــوت املختلفــة    -ة البشــريّ

ــر مــن   تمــا ــاً، بســبب اجلــوع   36أكث أو األمــراض النامجــة عــن    ،مليون
  .ة الدقيقةيّالعناصر الغذائ النقص يف

وهـذا اجلـوع هـو مـن     . أسباب املوت علـى كوكبنـا   اجلوع إذن هو أهمّ
ن ميـوت مـن اجلـوع، ميـوت مقتـوالً، وهـذا القاتـل        مَـ  وكـلّ . صنع البشـر 

  .حيمل امساً هو الدَّين
ــة    " إنّ ، )FAO( "والزراعــة منظمــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التغذي
ويعود اجلوع الظـريف إىل  . "البنيوي"واجلوع " الظريف"ز بني اجلوع متيّ

أمــا اجلــوع . أو يف جــزء منــه ،اهنيــار مفــاجئ يف اقتصــاد أحــد البلــدان 
  .ى من ختلف البلد، فهو يتأتّ"البنيوي"

، اجتاحـت  2004يف شهر متوز من عـام  . هوذا مثال على جوع ظريف
 ،مـن هـذا البلـد   % 70فبات أكثر من ". بنغالدش" ،عواصف بالغة العنف

ــوبــات ثالثــة ماليــني  . حتــت امليــاه ،2كــم 166.000ذي الـــ  ا فيــه مــن ممّ
وبنغالدش هو يف الواقـع  . دين باملوت جوعاًمليون إنسان، مهدّ 146.000

وهـذه األهنـار تنـدفع    . برزخ تعربه أهنـار كـثرية تصـب يف خلـيج البنغـال     
ــه مــن   ــا منحــفي ــال اهليماالي ــال"، "الداخ"، "البوطــان. ("درات جب ). "نيب
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فتقتلـع   ،عنيفـاً ومفاجئـاً   هاق، يصبح تـدفّ ةومسيّهتب الرياح املوعندما 
ــاألشـــجار والبيـــوت، وتـــدمّ  ة، ي مبيـــاه خضـــراء طينيّـــ ر الســـدود، وتغطّـ

مضطربة، مئات األلوف من هكتارات األراضي الزراعية، وجتتاح أحياء 
  .املدن احملاذية هلا

ــ طفــل  30.000ة، إن جــاز لنــا التعــبري، يفقــد قرابــة  يف ظــروف عاديّ
ــرة، ــلّ دون العاشـ ــرهم كـ ــارهم إىل   بصـ ــنغالدش، بســـبب افتقـ ــام يف بـ عـ

  .Aالفيتامني 
اجلوع البنيوي، كما هي حال اجلوع الظريف، هو نتيجة مباشـرة   إنّ
ــدَّين أمــا العالقــات  . ذلــك لواضــح بالنســبة إىل اجلــوع البنيــوي    إنّ. لل

  .ها حتتاج إىل شرحين، فإنّة بني اجلوع الظريف والدَّبيّبالس
  .2004ستثنائي الذي ضرب بنغالدش عام لنعد إىل اجلوع اال

ني  نياحلوضني املـائيّ  إنّ ، املسـؤولني عـن فيضـانات شـهر متـوز،      املهمـّ
ــانج"و" برامهــابوترا"مهــا حوضــا   ــوم،  واحلــال أنــّ ". الغ ــيح يل أن أق ه أت

وكانــت . 2002عــام " بــنغالدش"ة يف بتكليــف مــن األمــم املتحــدة، مبهمّــ 
ب جتـدّد مثـل هـذه    ملالئمـة لتجنّـ  بالتحديد إىل دراسة الوسـائل ا  ترمي

يف املكتــب الواســع لــوزير الطاقــات   طويلــةً ســاعاتٍفأمضــيت . الكــوارث
ــ . ات ومشـــاريعطـــات وإحصـــائيّأدرس خمطّ العاصـــمة، "داكـــا"ة يف املائيـّ

، دون التكنولوجيـا املعاصـرة قـادرةٌ    أنّ ،من هـذه الدراسـة  يل ن ولقد تبيّ
الفيضـانات   فـإنّ ". نغالدشبـ "ترويض جممـوع أهنـار   على ر، ذكَمشاكل تُ

ــالريــاح النامجــة عــن  أن  ،ة، ميكــن، علــى الصــعيد التكنولــوجي املومسيّ
أكثـر بلـدان آسـيا    أحد " بنغالدش" تولكن، ملا كان. تروّض على حنو تام

فتقـر إىل األمـوال الكفيلـة برتويـض     ت يفهـ بالـديون،   ة، مثقلـة اجلنوبيّ
  .جماريهااألهنار وضبط 

ــد    ــا تـ ــى مـ ــاالً علـ ــاكم مثـ ــة وهـ ــاو"عوه منظمـ ــوع )FAO" (الفـ ، اجلـ
  .البنيوي
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خارجــاً مــن مكتــب رئــيس مجهوريــة الربازيــل، يف برازيليــا، يف  كنــتُ
، عنــدما 2003رة مــن ليلــة الرابــع مــن شــهر شــباط عــام     ســاعة متــأخّ 

ق كـان يتـدفّ  . الساحة الكـربى، عمـالق أشـقر ومـرح    يف اعرتض طريقي 
  .، فتعانقنا طويالًوكانت تربطنا صداقة قدمية. للحياة مُعدٍ حببّ

ــه   ــان امسـ ــتيديله "كـ ــوان سـ ــداً  )João STEDILÉ" (جـ ــان حفيـ ، وكـ
ــن   لفالّ ــاؤوا مـ ــني جـ ــتريول"حـ ــا، إىل " الـ ــا "يف أوروبـ ــانتا كاتارينـ يف " سـ

ــل ــوم . الربازيـ ــو اليـ ــوطنيّ  وهـ ــؤولني الـ ــني املسـ ــة  ، بـ ــعة يف حركـ ني التسـ
 مشــادّاتهوقــد باتــت . حــني احملــرومني مــن األرض، أكثــرهم نفــوذاً الفالّ
  .ةووزير الزراعة، أسطوريّ) LULLA" (لوال"رئيس اجلمهورية مع 

  :سألين« 
  :قلت ماذا تفعل غداً صباحاً؟

 .سأستقل الطائرة إىل ريو، مث إىل جنيف

  :قال
تاح لك وإال، فلن ُي. القمامةمكّب غداً ستمضي إىل ! هذا لن يكون 

وجيـب أن  … اهنا جيري ممالبتة أن تفهم شيئاً من أمور احلكم عندنا، و
ارتك الرمسية، ودون مرافقيك من رجال دون سّي… جرفتذهب مع ال
  »! وحدك… يف التكسي مضِإ… األمم املتحدة

إذ كانــت  ،راًفقــد اســتيقظت متــأخّ. مل أكــن علــى موعــد مــع الفجــر
بســـرعة أحـــد  يتُالقهـــوة واســـتقلّفـــازدردت الشـــمس يف كبـــد الســـماء، 

ــا" ازدحــام الســيارات صــباحاً يف   إنّ. اتالتكســيّ يفــوق مــا هــو    ،"برازيلي
وملـا  . وقامتـة  غائمـةِ  مـن مسـاءٍ   وكانت احلرارة تنصبّ… عليه يف باريس

ة، مقيماً، يقع يف أحياء املدينة الغربيّ ، حيث كنتُ"اتالنتيكا"كان فندق 
ــوغ     ــر مــن ســاعتني لبل ــبّ أمضــيت أكث القمامــة، الواقــع يف أطــراف   مك

  .ة للعاصمةاألحياء الشرقيّ
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ة قوافـل  مثـّ . يا أكثر من مليوني رجل وامرأة وطفليعيش يف برازيل
ف، نفايـات  أربـع وعشـرين سـاعة دون توقـّ    طوال من الشاحنات، حتمل، 

القمامة، حيث تتعـاىل رؤوس أهرامـات القمامـة علـى     مكبّ املدينة إىل 
الوصـول إىل موقـع املرمـى     وإنّ. عـة مدى يتجاوز ثالثة كيلـومرتات مربّ 

جز حديدي تشـرف عليـه مفـرزة مـن     فهناك حا. خيضع لتنظيم صارم
ــة للشــرطة العســكريّ   ،احلــرس ــاء    تابع ــدون مالبــس زرق ة، ورجاهلــا يرت

ــة مــن الكاوتشــوك     ،حون برشاشــاتقامتــة، وهــم مســلّ   وبقضــبان طويل
  .األسود

اً قرابـة عشـرين   يقطنـه رمسيّـ  من أكواخ الصفيح، ع وهنا يقوم جتمّ
ــ. حلديــديبــني آخــر األهرامــات واحلــاجز ا ميتــدّوهــو . ألــف عائلــة ه إنّ

ـــ ة واألكــــواخ املغطــــاة ة، واملســــاكن اخلشــــبيّحبــــر مــــن العلــــب الكرتونيـّ
 ،هنا حيتمي الجئو اجلوع، ضحايا املزارعني الكبـار … بالصفيح املتموّج

، وتطــرد اخلصــبةراضــي األة الكــربى، الــيت حتتكــر  والشــركات الزراعيّــ 
  .ني وعائالهتمواملياومني الزراعيّ العمال
ة ستمائة رجل وشاب، من جمموع سكان مدينـة  يوم، حيصل قراب كلّ

معـايري؟   وفـق أيّ . الصفائح هذه، على بطاقة دخول إىل مكـب النفايـات  
ولكـين، ملـا كنـت أعـرف املـألوف لـدى الشـرطة        . مل يتسنّ يل معرفة ذلـك 

  .الفساد يلعب الدور األكرب يف منح البطاقات ة، أعتقد أنّالعسكريّ

ذوي العيون السوداء الواسعة،  هناك أعداد ال حتصى من األطفال،
من سوء تغذية فاضح، يذهبون وجييئـون  عليه والفرحني، على ما هم 

ــ ــة،     يف ممـّ ــالب اجلائعـ ــوفة، والكـ ــارير املكشـ ــط اجملـ ــهم، وسـ رات مدينتـ
ـــ ه، وهــــم لقــــد أحــــاطوا بالتكســــي الــــذي أســــتقلّ. ةواألكــــواخ الكرتونيـّ

نقطـة   هـت إىل اخرتقت صـفوفهم وتوجّ . قون باأليادييضحكون ويصفّ
وكـــان . ي عنـــد عتبـــة البـــابنـــنتظريكـــان الضـــابط بامســـاً، . احلراســـة

  .اً يف الليلة السابقةقد اتصل به هاتفيّ" ستيديليه"
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  :قال
  ."ركنا يف انتظارك يف وقت مبكّ"

ــال الرضـــّ  ــاحون علـــى صـــدور أمّ كـــان األطفـ ــامت، وعيـــوهنم ع، يرتـ هـ
ــذباب األزرق بكثافــة    ــا ال ــوفهم يغطيه ــرباز. وأفــواههم وأن ــلّ  وال  ميــأل ك

  .عل ما بني أكوام الرباز وعيون الرضّوكانت أسراب الذباب تتنقّ. مكان
ــتقــوم الشــرطة العســكريّ  يف الربازيــل، . ات الــدرك يف فرنســاة مبهمّ

وهنـا، كـان النقيـب، وهـو     . والية، عضو يف االحتاد وهي بإمرة حاكم كلّ
عيــنني  اذوب، دقيــق املالمــح، يقــارب الــثالثني مــن العمــر، ذا وجــه خــالّ 

ه مل يكـن يسـتطيع إخفـاء احتقـاره     ولكنّـ . كـان يقظـاً وكفـؤاً   . تنيفحميّ
نقطـة احلراسـة وينشـغلون يف األرض    بالـذين حييطـون أبـداً    للبؤساء، 

  .على مبعدة من احلاجز ،املوحلة
ولكـن  . باً، منسجماً على حنو تـام مـع أسـئلة زائـره    كان حديثه مهذّ
  :قال. زيارتي أثارت شكوكه

أما حنـن،  … شيء أنتم حترقون كلّ. ، أنتم أغنياءنيوبّيأنتم األور« 
القمامة تتيح فرصاً للعمل  إنّ… حنن بلد فقري… فلسنا نتصرف مثلكم
شـيء ميكنـه أن    كلّ… حنن ال حنرق شيئاً… لبعض هؤالء املساكني

يسع هؤالء املساكني أن يفعلوه بقطعة ما وسيدهشك أن تعلم … ناديفي
علـب   إنّ… كرتون يباع لتجار اجلملـة وال… من اخلشب واألملنيوم

… والزجاج اجملموع يباع هو أيضـاً … األملنيوم والبرية تسّوى وتباع
إهنم … يف اليوم الواحد" روواال"بوسع الشخص املاهر أن يكسب حىت 

واخلضـار، والثمـار، وبقايـا    الطعـام  ون خنازيرهم بفضـالت  يغذّ
الـذي تـراه    ،هكلّ هذا املكب يتيح العيش هلذا احلي إنّ… احليوانات
الذي كان  ،وكانت يده تشري حبركة واسعة إىل الفضاء الواسع". أمامك

  .يف البعيد عن خياالت ناطحات السحاب البيضاء يفصل املكّب
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ة يف املساحة الواسعة اليت حتتوي ة ال تدخل البّتالشرطة العسكرّي إنّ
اح فقط، مهمتنا تقوم على منح البطاقات يف الصب. "أهرامات النفايات

 إنّ .ب األطفال إليـه ، وحنول دون تسّركي نراقب الدخول إىل املكّب
  .» .يف ذلك، إذا حدث، أذى هلم

وقــدّم يل النقيــب رجــالً ال أســنان لــه، قــوي البنيــة، يقــارب الســتني، 
وكان يتكـئ علـى   . ويرتدي سرتة وبنطاالً أغربين، مليئني ببقع الشحم

، ذات لـون تائـه، تعلـو    مـن قـشّ  وكانـت قبعـة   . وكـان وحيـد السـاق   . عكاز
كانـت لـه رائحـة    . كان شاحب الوجه، تغطي جبينه نقاط العـرق . رأسه

فشــعرت علــى . فكريهــة، ونظراتــه تــوحي باجلبانــة، وكــان واضــح التزلّــ
  :قال النقيب. الفور بنفور منه

ن وهو يعـيّ ". املدينة"إنه املسؤول عن سكان  26".الفيتورهوذا "« 
مثل هـذا العمـل    إنّ… له أن يعمل فيه ّقرجل املكان الذي حي لكلّ

  » …كثريةاخلصومات و! كما تعرف ،حيتاج إىل سلطة
ان، حني، ومهـا زجنيّـ  عة القش، رجلني مسـلّ يدعو الرجل، صاحب قبّ
ي املـؤدّ  ومعـاً، سـرنا يف املمـرّ   . فـان حبمايتـه  كان من الواضح أهنمـا مكلّ 

الوحيـد القـدم،   " ملعلـم ا" منا بطيئاً بالضرورة، ألنّكان تقدّ. إىل اجلبال
ــدّ  ــان يتق ــة عشــرين    . ازهمســتعيناً بعكــّ  ،بصــعوبة نامك ــد ســرنا قراب وق

  .دقيقة حتت الشمس احلارقة
  .األنفاس كانت الرائحة الكريهة تقطع عليّ
  .العرق يتصبب من جسمي بغزارة

ف، يبـدو أشـبه   كان املمرّ، بفعل مرور الشاحنات، ذهاباً وإياباً دون توقّ
ــوادٍ، مــع أنــّ   ــتَخدمان       هب ــان تُس ــه حفرت ــان عريضــاً، وحتــدّه مــن جانبي ك

حـــدثها فيـــه وكـــان مليئـــاً بـــاحلفرات العميقـــة الـــيت تُ . مبثابـــة جمـــارير
  .وكانت الشاحنات تتأرجح حتت فرط محولتها. الدواليب العمالقة
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ــ ،كــان الرجــال واملراهقــون حيملــون قضــباناً طويلــةً  س يف رأســها رِغُ
اً وكـان أكـربهم سـنّ   ". األهرامـات "سلق كالّب حديدي، يستعينون به يف ت

سـهم  ويضـعون علـى رؤ   واوكـان . ينتعلون جزمات سوداء من الكاوتشـوك 
قــف عنــد مــدخل  اهم بــائع الكوكــاكوال، الوعلــيعهــا عــات محــراء، يوزّقبّ

تــركض هنــا وهنــاك بــني  ،وكانــت جــرذان كــبرية حبجــم القطــط. املكــبّ
ة، وقـد  هبياكـل عظميّـ  وكان الكـثريون مـن الفتيـان أشـبه     . أقدام الفتيان

وكـثرياً   ،وهم ينتعلون صنادل من الكاوتشكوك. سقطت مجيع أسناهنم
وكـــانوا ينتزعـــون النفايـــات بأيـــديهم العاريـــة، . ضـــون جلـــروحمـــا يتعرّ

 هلم أو أب أو قريـب، يـدفع عربـةً    وكان أخ. أمكنة حمددةسوهنا يف ويكدّ
ــا محـــار جيرّ ــطّ  توكانـــ. هـ  ك علـــى عجلـــتني حة، تتحـــرّالعربـــات مسـ

  .نيتمهرتئ
ــلّ  ــة حتمــل بضــائع خمتلفــة   كانــت ك ــوء بأكــداس    .عرب فبعضــها ين

وكـــثري منـــها كـــان ينقـــل   .الكرتـــون والـــورق، وبعضـــها بقطـــع احلديـــد 
ار ينتظـرون عنـد   وكان وسطاء التجّـ . الزجاجات الفارغة وكسر الزجاج

  .املخرج، يف أرض بور، على مبعدة من احلاجز
واقـع األمـر، أسـطل مـن      كان معظم العربات حيمل أغذية، وهـي يف 

ــون   ــه الرائحــة، وذو    يتحــرّ ،البالســتيك الرمــادي الل ــا ســائل كري ك فيه
وكانت أسطل حتتوي الطحـني واألرز واخلضـار املقطعـة،    . ألوان غريبة

. ة أرنـب أو جـرذ  وأحيانـاً جثـّ   -وقطع اللحم، ورؤوس أمسـاك، وعظامـاً   
  .وكانت رائحة فظيعة تتصاعد من معظم األسطل

الــذباب ذي اللــون البنفســجي، تغطــي كــالً مــن هــذه   وكانــت أســراب
ــات ــدائم يُ   .العرب ــان طرياهنــا ال ــادراً  وك ــاً ه ــت حشــود  . حــدث طنين وكان

  .ني اجملرّحةأقدام املسنّبث بعيون الفتيان، امللتهبة، أو الذباب تتشبّ
  .ل حمتوى السطولحمَسألت املراقب ملن يُ
  ".إنه للخنازير: "أجابين يف المباالة
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يف نــربة  لــه ، وقلــتُريــاالت ورقــة نقديــة بعشــرة ه خلســةًلــ متُفقــدّ
ر خـاص يف  أنـا مقـرّ  . بسـائح  أنـا لسـت  : "ة ال ختلو مـن السـخرية  رمسيّ

ــة     أريــد أن أعــرف مــا الــذي   … األمــم املتحــدة مــن أجــل حقــوق التغذي
  .جيري هنا

ــ كــان املراقــب ال يبــايل قــطّ  ة فعلــت ولكــن الورقــة النقديّــ . يتمبهمّ
  .فعلها
. قاهلــا، وكــأني بــه يعــذرهم". النــا يعــانون مــن اجلــوعأطف أفهــم أنّ"

يه مـع هـذا اإلنسـان اجلبـان وحارسَـ      ،أشعر بشيء مـن التعـاطف   فكدتُ
  .ني لهاملرافقَ
ــدمّ    إنّ ــة، يـ ــزمن، يف التغذيـ ــي واملـ ــنقص، القاسـ ــيئاً  الـ ــد شـ ر اجلسـ
فينـهار لـدى إصـابته    . ةفهو يضـعفه، ويسـرق منـه قـواه احليويّـ     . فشيئاً

  .قائم أبداًبالنقص إلحساس ا إنّ. بأدنى مرض
ــيت يُ   ــن أســوأ اآلالم ال ــة، هــي القلــق    حــدِولك ــنقص يف التغذي ثها ال

اً، مــن أجــل فيخــوض اجلــائع صــراعاً يائســاً ومســتمرّ. والشــعور بالــذل
فـاألب يعجـز عـن تـوفري الغـذاء      . ب العـار اجلـوع يسـبّ   أجـل إنّ . كرامته
  .يبكيعاجزةً أمام طفلها اجلائع، وهو  تظلّ واألمّ. ألسرته

املقاومـة  علـى   قـدرةَ ال ف اجلـوعُ ضعِ، يُ، ويوماً إثر يومٍإثر ليلةٍ وليلةً
ل عينه اليـوم الـذي لـن يسـتطيع فيـه التجـوّ       وهو يرى بأمّ. لدى البالغ

أو ممارسـة بعـض    ،يف الشوارع، والبحث يف حاويـات القمامـة، والتسـوّل   
بــات شــيء مــن ن الــيت ســتمكّنه مــن شــراء     ،ةاألعمــال التافهــة واآلنيّــ  

ــانيهوت، وكيلـــوغرام ــورةٍ -، يســـند فيـــه مـــن األرزّ املـ ــةٍ ولـــو بصـ  - بائسـ
ــ فيهــيم يف ثيــابٍ. لــه القلــقفيتأكّ. أســرته ئــاً، صــندالً مهرتِينتعــل ة، رثّ

ــه  كــثرياً مــا  هــو و. يف عيــون النــاس ه نبــذَفهــو يــرى  . واحلرقــة يف عيني
امــة يف حاويــات قم ةأفــراد أســرته، الزدراد البقايــا املوجــودمــع ، ضــطرّيُ

  .املطاعم أو بيوت األثرياء
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 Maria" (ماريـا سـوارس ده فريتـاس   "قـام السوسـيولوجي الربازيلـي    

Soares de FREITAS(،   ــة االحتاديّــ ــاونوه يف اجلامع ــة ومع ة يف مدين
 Pela Porco(، يف حي طويلةً استغرق فرتةً بتحقيقٍ ،)الربازيل" (باهيا"

de Salydor(   حـي   ذلـك بـأنّ  . عهماجليـاع أوضـا  يواجـه  ، كي يفهـم كيـف
، مهـا أكثـر   )Alagados" (الغـادوس أ"، وكذلك احلي املسمى "بيال بوركو"

تلــك الــيت كانــت العاصــمة القدميــة      ،أحيــاء عاصــمة الشــمال، بؤســاً   
هنـا يستشـري الفسـاد    ف. للربازيل، يوم كانت حتت االحتالل الربتغـايل 

حة، والتعسف على نطاق الشرطة، والعنف على نطاق العصابات املسـلّ 
ة، والغياب املطلق جلميـع البنـى التحتيّـ    ،كما تستشري البطالة املزمنة

  .ة، وهنا السكن البائسة والصحيّة واالجتماعيّاملدرسيّ
عنـوان هـذه الدراسـة،    . عائلـة ) 11.000(يف هذا احلي، يعيش قرابـة  

: اجليـاع، هـو   العمـل أقـوالَ   نشر بعـد، والـيت مجـع فيهـا فريـقُ     اليت مل تُ
  ".ياعكتابات اجل"

رهم هذا النقص الدائم يف التغذية، يعتمد ضحاياه، يف سبيل حتـرّ 
اجلـوع  ". اجلوع يأتي من خارج اجلسد: "مثل هذه من اخلجل، عباراتٍ

ــنقضّ    ــدي، هــو وحــش ي ــا هــو املعت ــا عــاجز حيالــَ  . علين ــا لســت  . هأن أن
ــ لــيس يل أن أخجــل مــن اخلــرق الــيت ألبســها، ومــن  . ا بــيمســؤوالً عمّ

ــذات ا  دمــوع أطفــايل، وال  ــ مــن جســدي بال ــات ضــعيفاً، وال مــن   ل ذي ب
  .عجزي عن توفري الغذاء لعائليت

الــيت ينتزعوهنــا مــن حاويــات  ،يقـول الــذين يضــطرون ألكــل البقايــا 
ــوم      ــة، الـــيت تقـ ــادق الفخمـ ــوار الفنـ ــة، أو جبـ ــز املدينـ ــة يف مركـ القمامـ

  :، ذي الرمال البيضاء)ITAPOA" (ايتابوا"مبحاذاة شاطئ 

  ".السرقة أسوأ خجلي من البحث يف القمامات، ألنّ لقهر حباجٍةأنا "
". الشـيء : "العديد من النساء والرجال، إذ يُسألون، يُسمّون اجلوع إنّ

أن يعتــرب اإلنســان اجلــوع منفصــالً عــن  ". الشــيء يقــرع بــابي إنّ: "قــاليُ
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ه ، وأن يعــرف أنــّ عــدوانٍ  ةُه ضــحيّجســده، وأن ينظــر إىل ذاتــه علــى أنــّ    
  .ما ذلك حيدث من أجل مقاومة اخلجللقوة، إنّة عدوّ بالغ اضحيّ
ــ ــونة مــن النــاس مَــ  مثّ ــأشــعرني مضــطهَ : "ن يقول ا مــن قبــل  داً، إمّ

اجلـوع هـو أبـداً    : "ن يقولـون ومنـهم مَـ  ". ا من قبـل اجلـوع  الشرطة، وإمّ
الوحش يهامجين، فماذا عساني أفعل؟ ال شـيء   إنّ". أمل جيرح اجلسد
  ".ينالوحش أقوى م إنّ"أو الشيء القليل، 

  .د يف مجيع األجوبة، تكاد ترتدّ"يضطهدنا اجلوع"إن كلمة 
 ،ما يف صـفوف املـراهقني واملراهقـات   سـألون، ال سـيّ  ن يُبعضاً ممّـ  إنّ

علينـا أن  . "فهـم يريـدون أن جيـاهبوه ويقـاوموه    ". الـوحش " يثورون ضدّ
لنـا أن خنجـل أو    مـا، ال حيـقّ   ه، أن نقـوم بعمـلٍ  نكون أقوياء، أن جناهبَ

بعض النـاس ينتـهون إىل ارتكـاب    . جيب أن ننبش يف القمامات. خناف
ال جيــوز . الســرقة، واالعتــداء علــى اآلخــرين، وســرقة أشــياء اآلخــرين   

جيـب أن يكـون لنـا مـن     . ع سـقوط األشـياء مـن السـماء    ألحد أن يتوقـّ 
جيـب علينـا أن ننـهض،    . نـا تنطفـئ  تَ، كـي ال نـدع قوّ  ان قـدر كـبري  اإلمي

  ".…األمام إىل… اموأن منضي قدماً إىل األم
" ماريـا دو كـارمو  "ة، كـان  ة قائمة مـن األسـئلة، البالغـة احلساسـيّ    مثّ

ة مـن  غالبيّـ  فـإنّ ". بـاجلوع الليلـي  "ق ومعاونوه قد طرحوها، وهـي تتعلـّ  
ث حـدُ هم وجنسـهم، تَ النظر عن سنّ حت عليهم هذه األسئلة، بغضّرِطُ

ــا طــاوال  ة وأحــالم تعويضــيّ هلــم رؤى ليليّــ  تكســوها  ،تٍة، يشــاهدون فيه
وتنـوء حتــت ثقـل تـالل مــن الفواكـه واللحــوم      ،ة البيــاضعأغطيـة ناصـ  

ــ ــديّ    فتعوّ. اتواحللويـّ ــات اجلسـ ــن احلرمانـ ــات عـ ــذه اهللوسـ ــهم هـ ة، ضـ
  .والقلق القاتل واألمل

  :ئلتقالت إحدى النساء، إذ سُ
عنـف الشـرطة   (العنـف   خالل الليل، عندما يبكي األطفال ويشـتدّ "

  ".جرنا النوم وحتدث الرؤى، يه)حةوالعصابات املسلّ
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ث اجلـــائع، إذ يواجـــه جمتمعـــاً ينبـــذه وحيرمـــه التغذيـــة، يتشـــبّ       إنّ
  .اًفهي تعيده، عن طريق اخليال، إىل كرامته بوصفه كائناً حرّ. باألوهام
ا تدعوه األمـم املتحـدة اجلـوع اخلفـي،     ملياري إنسان يعانون ممّ إنّ

ة األمــالح املعدنيّــ  حــدّد بفقــدان وهــو يُ. وبتعــبري آخــر، ســوء التغذيــة   
  .يف معظم األحيان ب أمراضاً قاتلةًها ليسبّفقدانَ وإنّ. والفيتامينات

يف ) favelas(يف ليمــــا، و) collampas(اة مـــدن الصـــفائح، املســـمّ    إنّ
. أوبئــةٍ يف مــانيال، إن هــي إال بــؤرُ ) smoky mountains(بــاولو، أو  وســا

أجــواء تســودها  مليــون إنســان، يف ففــي ضــواحي مــانيال، يعــيش نصــفُ
 .عوهنا جرذان تغـرس أسـناهنا يف وجـوه األطفـال الرضـّ     . رائحة العفن

ويف أكــواخ التنــك، ميـــأل النســاء واألطفــال والرجـــال بطــوهنم ببقايـــا      
ـــ  ــة، املرميّ ــال  ة األطعمـ ــوق جبـ ــةفـ ــن   . القمامـ ــيبهم مـ ــون نصـ ــد يكـ وقـ

مـن  أشـكاالً  ل غذاءً هلـم، خيفـي   ولكن ما يشكّ. أحياناً كافياً ،يراترَاحلُ
  .خطريةًالعوز 
، قــد يصــل بــذلك إىل مــا  مــزمنٍ طفــالً يعــاني مــن ســوء تغذيــةٍ  إنّ

يف األمــالح  يعــود إىل نقــصٍ يشــبعه، ولكنــه قــد حيتضــر بتــأثري مــرضٍ
  .ة والفيتاميناتاحلديديّ

يف  ةًحقيقيّ ث إباداتٍحدِيُ ،النقص يف هذه األمالح والفيتامينات إنّ
  .من سكان األرض% 80يه قرابة بلداً من العامل الثالث، يعيش ف 122

بسـبب هـذا الـنقص يف     ،أذكر بني األمراض األكثـر شـيوعاً وانتشـاراً   
ــرض   ــة، مـ ــيوركور"التغذيـ ــا  )Kwashiorkor" (كواشـ ــر يف أفريقيـ ، املنتشـ

الفتيــان املصــابني مبــرض  فــإنّ .داء، وفقــر الــدم والكُســاح والعمــىوالســ
ــ" ــرّ"يوركوركواشـ بشـــرهتم،  صـــفرّشـــعورهم، وت ، تنـــتفخ بطـــوهنم، وحتمـ

الضـروري   من الكـمّ  ،على حنو دائم ،محرَن يُمَ وكلّ. ويفقدون أسناهنم
ساح حيـول دون النمـو الطبيعـي    والكُ. يفقد البصر ،)A(من الفيتامني 

  .هليكل الطفل العظمي
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 ،ه من الطاقـة وحيرم صاحبَ ،أما فقر الدم، فيضرب اجلهاز الدموي
  .على الرتكيز قدرةٍ ومن كلّ
، للبنـك  2006ورد يف تقريـر شـهر آذار مـن عـام     . الً آخـر خذ مثولنتّ
ــدويل ــر مــن   ، أنّال ــال الفلســطينيّ  % 15أكث ني دون العاشــرة، مــن األطف

ة، يعــانون مــن ســوء التغذيــة، علــى  والعائشــني يف الضــفة الغربيــة وغــزّ
  .حنو خطري ومزمن

ة، ة، وحتويــل امليــاه اجلوفيّــ  تــدمري األراضــي الزراعيــة الفلســطينيّ    إنّ
ر مجيـــع املـــدن والقـــرى يف فلســـطني، بفعـــل جـــيش االحـــتالل       وحصـــا

ل هبوطـاً  اإلسرائيلي، قد جعل الناتج الداخلي الصايف الفلسطيين، يسجّ
  .2000، منذ بداية االنتفاضة الثانية، يف شهر أيلول عام %50فاق 

، يف خـان يـونس ورفـح وبيـت حـانون،      "االونروا"ويف مدارس منظمة 
لطالبات أن يغشـى علـيهم ويفقـدوا وعـيهم،     كثرياً ما حيدث للطالب وا

  27.من فقر الدم بسببٍ
ــة، يُ فوب ني صـــاب آالف مـــن األطفـــال الفلســـطينيّ عـــل ســـوء التغذيـ
  .من األذى الدماغي، غري قابلة للعالج ع، بأشكالٍالرضّ

أشكال التلف النامجـة عـن الـنقص     ،من التفصيل ص بشيءٍلنتفحّ
احلديد ضـروري لتكـوين الـدم،     إنّ 28.والفيتاميناتة املعدنيّيف األمالح 
. ات احلمـر ن خصوصاً يف نقص الكريّب فقراً يف الدم، يتبيّوغيابه يسبّ

ويعاني من فقر الـدم يف العـامل، مليـار وثالمثائـة مليـون إنسـان، فـيهم        
يف  مـن فقـر الـدم، يعـود إىل نقـصٍ      مليون يعانون من منطٍ 800قرابة 

  . يف جهاز املناعةث خلالًحدِفقر الدم يُ واحلال أنّ. احلديد
وهـذه تقلّـص،   . من فقر الدم، دون تلك خطورةً بالطبع، هناك أشكالٌ

. هم على العمـل واإلجنـاب  ن يعانون منها، قدراتِ، لدى مَمتفاوتةٍ يف نسبٍ
ــاك قرابــة     مــن الرجــال،  % 20مــن النســاء، و % 50ويف بلــدان اجلنــوب، هن

  .ص يف احلديديعانون بشكل أو بآخر، من فقر يف الدم يعود إىل نق



  اجلوع - II  .......................................................  شاملال الدمار أسلحة يف 

127 

احلديد ضروري يف تغذية األطفال، الذين ترتاوح أعمارهم بـني   إنّ
ــ وإنّ. وعشــرين شــهراً وأربعــةٍ ة أشــهرٍســتّ ه يعطّــل تكــوين اخلاليــا نقصَ

من األطفال يف أفقـر البلـدان   % 30تلك هي حالة . ة يف الدماغالعصبيّ
صـور  ولسوف يعانون طـوال حيـاهتم، مـن أشـكال الق    . التسعة واألربعني

  .العقلي
ــلّ  ــة   ميــوت ك اء امــرأة، خــالل فــرتة احلمــل، مــن جــرّ     600.000عــام قراب

هـــات مـــن مجيـــع األمّ% 20مـــا يقـــارب  وإنّ. املفـــرط إىل احلديـــد افتقـــارهنّ
  .اء افتقارهنّ إىل احلديدمن جرّ نتَما هنّ ميُالوضع، إنّ خاللَ نتَاللواتي ميُ

الـنقص يف الفيتـامني    إنّ). A(ة أيضاً، هي الفيتامني ة أساسيّة مادّمثّ
)A (    هو السبب الرئيسي يف العمى، الذي يفتك بالطبقـات الفقـرية الـيت

أربــع  ه كــلّفهنــاك إنســان يفقــد بصــرَ. تعــيش يف نصــف األرض اجلنــوبي
دقائق، وأربعون مليون طفـل دون اخلامسـة عشـرة، يعـانون مـن نقـص يف       

  .عام مليون يفقدون البصر كلّ 13، منهم )A(الفيتامني 
ضـني  ان املعرّأحصت فئـة السـكّ   )OMS(الصحة العاملية منظمة " إنّ

ــمثــل التــهابات أعصــاب اجلهــاز املَ  (لــبعض األمــراض   ــدي واملِعِ وي أو عَ
ــى حنــو غــري مباشــر، مــن نقــصٍ     ) ةاجملــاري التنفســيّ  يف  النامجــة، عل

  .مليون إنسان 850وتبلغ هذه الفئة قرابة ). A(الفيتامني 

ــود مــادّ إنّ . ة لتــوازن جســم اإلنســان هــي أيضــاً ضــروريّ ) iode(ة الي
يف  النســاء والرجــال واألطفــال، الــذين يعــانون مــن نقــصٍ     واحلــال أنّ

ة مـن  وهم يعيشون خصوصـاً يف املنـاطق الزراعيّـ   . امللياريفوقون اليود، 
ــات كــثري          ــد ب ــح املطــابخ ق ــود علــى مل ــا، يف حــني أن إضــفاء الي كوكبن

قبـل السـلطات يف أوسـاط     سـنوات علـى األقـل، مـن     التداول، منذ عشر
ث حــدِيُ) وبالتــايل يف اجلــنني ( نقــص اليــود يف جســم األمّ   وإنّ. املــدن
 يعـانون مـن عطـبٍ    ،مليون طفـلٍ  20لد قرابة ، و2006ُففي عام . كوارث

  .دماغي غري قابل للعالج
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 ةًيّـ منـه كمّ  ن ال يسـتمدّ مَ ؟ فكلّ)B(وما عسانا نقول يف الفيتامني 
ر ، وهـو آفـة تـدمّ   "الربي بري"رض ملض ، سيتعرّيف غذائه اليومي كافيةً

  .شيئاً فشيئاً اجلهاز العصيب
  ).acorbut(غَر ث داء املَحدِ، يCُوالنقص املستديم من فيتامني 

ــبة   فمحـــض ال إنّ ــي بالنسـ ــك أساسـ ــع  لوليـ ــرتة الوضـ ــاء يف فـ  ،لنسـ
 200.000ر بــ  األمم املتحـدة تقـدّ   واحلال أنّ. ولألطفال حديثي الوالدة

ــلّ الــيت حتــلّ  ،ابات اخلطــرية واملســتدمية عــدد اإلصــ  عــام باألطفــال   ك
وهــذا الــنقص هــو . وليــكفحــديثي الــوالدة، بســبب نقــص يف محــض ال

نامجـة عـن إصـابة يف شـريان القلـب، مـن        ،وفـاةٍ  أيضاً مسـؤول عـن كـلّ   
  .منها يف العامل الثالث أصل عشرٍ

مـن   متداخلـةٍ  يف معظم احلاالت، يـنجم سـوء التغذيـة عـن أشـكالٍ     
ــاحية   . نقصالـــــ ــوخ يف ضـــ ــود يف كـــ ــان الطفـــــل املولـــ ــامبوك"كـــ " برنـــ

)Pernambouc( ومــن أم  عــابر ة، مــن أبٍ، جبــوار مزرعــة كــبرية إقطاعيّــ
يف اليـود واحلديـد وخمتلـف     لـنقصٍ  ،ض على حنو قاطعمياومة، يتعرّ

ــواع الفيتامينــات  الــذين يعــانون مــن   ،أكثــر مــن نصــف النــاس   فــإنّ .أن
  .من النقص مرتاكمةً التٍأشكال هذا النقص، يواجهون حا

 اللـواتي يُعـاننيَ   ،الوفاة خـالل الـوالدة، ملئـات األلـوف مـن النسـاء       إنّ
ــة، وإنّ مـــن نقـــصٍ ــتخلّ  يف التغذيـ ــال املـ فني والدة املاليـــني مـــن األطفـ

اً، وفقدان القدرة علـى العمـل لـدى عشـرات املاليـني مـن الرجـال،        عقليّ
ث، فيمــا حــدُيَلذلــك  كــلّ نّوإ .ل اجملتمعــات ثقــالً باهظــاًحيمّــه هــذا كلّــ

ــنقص الـــيت      ــكال الـ ــن أشـ ــانون مـ ــذين يعـ ــال، الـ ــاء والرجـ ــؤالء النسـ هـ
، مصاباً "دماً فاسداً"أرهقتهم يف طفولتهم، سينقلون ألبنائهم وبناهتم 

وبــالكثري مــن اللعنــات األخــرى النامجــة عــن ســوء    ،ذاتــي أصــالً بفقــر
  .التغذية

مـن األرض   ،ة بسـرعة ه من املمكن إزالـة سـوء التغذيـ   ومع ذلك، فإنّ
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ــ هــا، دون مشــكلةٍكلّ ــ ةٍتقنيّ ــ ر، ودون نفقــاتٍذكَتُ فحســبنا . باهظــةٍ ةٍماليّ
قة يف الغـرب، علـى األغذيـة املسـتهلكة يف     تطبيق التعليمات ذاهتا املطبّ

امللـح الـذي أشـرتيه قـد اغتنـى       ففـي مدينـة جنيـف، إنّ   . العامل الثالـث 
فقـر الـدم النـاجم عـن      فـإنّ  ولـذلك . وفقاً للقوانني املعمول هبـا  ،باليود

مجيـع التشـريعات    فـإنّ . اً يف الغـرب قد تالشى عمليّ ،نقص يف احلديد
اً جـدّ  صـارمةً  ن تعليمـاتٍ عة، تتضـمّ ة بالتغذية يف البلدان املصـنّ اخلاصّ

 وإنّ .والفيتامينــات، يف األطعمــة املســوّقةة املعدنيّــر األمــالح بشــأن تــوفّ
ة يف بلـدان القسـم   اسـتثنائيّ  بصـورةٍ  ر إالّمثل هذه التشـريعات ال تتـوفّ  

  .اجلنوبي من األرض
ذاته، مـن اجلـوع    ة، يف حدّحترير مليارات الكائنات البشريّ أجل، إنّ

. ةالصعوبة املاليّ إالّ اللهمّ ،ة صعوبة مفرطةاخلفي، ال ينطوي على أيّ
وحكومـاهتم  . ة لدى معظم الضحايا، معدومـة القدرة الشرائيّ ذلك بأنّ

ة إىل اإلدارة وهـي تفتقـر بصـورة عامّـ     -غالب إىل الوسـائل  تفتقر يف ال
د مــن اخلــارج،  ج يف البلــد، أو املســتورَ مــن أجــل إغنــاء الغــذاء املنــتَ     -

ة ال متلـك مـن   املنظمـات الدوليّـ   وإنّ. ة والفيتاميناتباألمالح احلديديّ
نها من وضع برامج ترمي إىل استئصال سوء التغذيـة  ما ميكّ ،األموال

  29.لعاملعلى نطاق ا
ــان دوراً      إنّ ــتمعني، يلعبـ ــة، جمـ ــوء التغذيـ ــة وسـ ــنقص يف التغذيـ الـ

حصـى  الـيت ال تُ  ،ةالفريوسـيّ  من األمراضواسع حامساً يف ظهور عدد 
  ."الصحة العامليةمنظمة "، وفق أمراض اجلوعفئة ضمن  مباشرةً
ــهابات، ألنّ    إنّ ــاوم االلتـ ــوع ال يقـ ــه اجلـ ــماً أهنكـ ــواه  جسـ ــقـ ة املناعيـّ

  .ث املوتحدِضعف فريوس، تُأل أضعف هجمةٍ وإنّ. ضعيفة
 يف آسـيا وأفريقيـا، يعـود بنصـيبٍ    ، ملرض السـلّ االنتشار الصاعق  إنّ
  .ساع النقص يف التغذية وسوء التغذيةإىل اتّ كبريٍ

األمر نفسه بشأن انتشـار اإليـدز علـى حنـو مريـع، يف أفريقيـا        يصحّ
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ــوم،  . الســوداء ــون إنســان مصــاب  39ففــي العــامل الي ــه، منــهم  ملي  27ون ب
ــون يف أفريقيــا الســوداء   الرجــال والنســاء واألطفــال األفارقــة،     وإنّ. ملي

ــالج، ألنّ     ــن العـ ــون مـ ــم، حمرومـ ــم يف معظمهـ ــدز، هـ ــابني باإليـ ــم املصـ هـ
، ولـيس  )HIV(اإليدز يعـود إىل فـريوس    صحيح أنّ 30.يفتقرون إىل املال

ني، كمــا موهــو يصــيب املــتخَ . ريــرات أو الفيتامينــات إىل الــنقص يف احلُ
الـنقص يف التغذيـة يسـاهم يف     الصحيح أيضـاً أنّ  أنّ إالّ. يصيب اجلياع
األجسـام الـيت تعـاني     نّأففي أفريقيـا السـوداء خصوصـاً،    . انتشار الوباء

  .ةمقاومة مناعيّ من سوء التغذية وااللتهابات، تفتقر إىل كلّ

ــوت "كتــب  ــيرت بي ة يف ، وهــو مــدير املنظمــة املختصّــ  )Peter PIOT" (ب
 UNAIDS(،31" (اإليدز"مرض  ضدّكفاح العاملي فة بالاألمم املتحدة، املكلّ

ذهبــت إىل " :يقــول، بعــد عودتــه مــن رحلــة إىل أفريقيــا الوســطى، يقــول   
اإليـــدز "مـــن النســـاء املصـــابات بفـــريوس  ، والتقيـــت جمموعـــةً"املـــاالوي"
)HIV .(      وكمــا هــي عــادتي دائمــاً، عنــدما أواجــه أناســاً مصــابني مبــرض
فجـاء  . ة أخـرى، سـألتهنّ مـا هـي أوىل أولويـاهتنّ     ، أو فرقاً مجاعيّ"زاإليد"

املعاجلـــات، وال األدويـــة : مل يقلـــنَ. الغـــذاء: جـــواهبنّ، يف وضـــوح وإمجـــاع
  32."املكافحة للمرض، وال هناية عزلتهنّ، بل الطعام

ة، تقــيم يف مدينــة دة فتيّــ، وهــي ســيّ"ابــفرجينيــا مارام" إلــيكم ســريةَ
، )Mashonaland" (ماشــونالند "، يف واليــة )Muzurabani" (رابــانيوموز"

، بفعـل مـرض   2003ي عـام  ـ، قـد توفـّ  "انـدرو "كان زوجهـا  ". زمبابوي"يف 
ــدز" ــ"اإليـــ ــــ (ف أي إرث ، دون أن خيلّـــ ــامالً زراعيـّ ــان عـــ ــان ). اًإذ كـــ وكـــ

يف  ميـاومٍ  فحاولـت أن تبحـث هلـا عـن عمـلٍ     . لفريجينيا ولدان قاصران
  .ا البيضاملزارع الكربى اليت ميتلكه

ق بعمــل، جتمــع اجلــذور واألعشــاب يف األحــراش،     وعنــدما ال توفــّ 
وكـان جرياهنـا ال   . لطفليهـا  جبوار املزارع الكـربى، لتصـنع منـها حسـاءً    

  .ون فقراً عنهايقلّ
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جبسـم فريجينيـا    النقص املـزمن يف التغذيـة، الـذي كـان يسـتبدّ      إنّ
ة تعمـل  ملرأة الفتيّا فإنّ. ما د مخولٍوولديها وعقلهم، ال يعود إىل جمرّ

 .ٍأرض ى هلــا أن تقــتين قطعــةَ  ، تســن2003ّويف عــام . وعملــها مضــنٍ  -
. والبطاطـا احللـوة   هوتفزرعت فيها الذرة والفاصولياء، واجلزر، واملـاني 

مــا  ،، ولــيس لــدى فريجينيــا مــن املــال  األمطــار ليســت منتظمــةً  إال أنّ
مـاً مـن   ، عشـرين كيلوغرا 2004فحصـدت عـام   . ا من شراء مسـاد هميكن

. الــذرة فقــط، مــا يكــاد ال يكفــي لتــوفري الغــذاء ألســرهتا طــوال شــهر    
وفريجينيا تعاني من جوع، فلم يصمد جسمها، املفتقر إىل الغذاء، يف 

  .وجه االلتهاب
ــ ــ"ة حــول اجلــوع، تــرد كلمــة  يف النقاشــات الدوليّ علــى حنــو " ةحتميّ

سـنوات،  ، أي بعد اسـتقالهلا بـثالث   1974واجهت البنغالدش عام . دائم
" الغـــانج"بت فيضـــانات فقـــد تســـبّ: إحـــدى أســـوأ الكـــوارث يف تارخيهـــا

م عندها تقـدّ . قضت على أربعة ماليني إنسان مبجاعةٍ" الربامهابوتر"و
، وهــو يعــين بــه البلــدان الــيت  "ةحالــة الســلّ"مبفهــوم " هنــري كيســنجر"

ــ يف  أســريةًمــا جيعلــها  ،اليــأسمــن فيــه  تبلغــ ها يف وضــعٍوجــدت نفسَ
  33.رجى منهايُ أملٍ ، يف اهلاوية، حبيث مل يعد أيّ"سلةعمق ال"

نت إىل جِهل نبوءة كيسنجر البائسة مقبولـة؟ هـل هنـاك بلـدان سُـ     
  .هذا" ةاحلتميّ"ق قليالً يف مصطلح ؟ فلندقّ"قعر السلة"األبد يف 

خريطـــة اجلـــوع يف (" الغـــذاء العـــامليمنظمـــة "عـــام تنشـــر  يف كـــلّ
ض فــرتَنتشــار اجلــوع يف العــامل، يُ ة الوهــي خريطــة جغرافيّــ (، )العــامل

ففيهـا ألـوان خمتلفـة    ). ق داخـل مجيـع املـدارس يف أوروبـا    علـّ فيها أن تُ
ن يعـانون مـن نقـص دائـم     خمتلـف البلـدان، وتشـري إىل نسـبة مَـ      تضمّ

ـــ وإنّ. وخطــــري، يف التغذيــــة  ي الغــــامق، ليشــــري إىل نســــبةٍاللــــون البنـّ
ــ . مــن الســكان % 35 يطــال أكثــر مــن  ،يف التغذيــة مــن نقــصٍ  طةٍمتوسّ

وآســيا، مــن أفريقيــا   واســعةً ي مســاحاتٍهــذا اللــون يغطــّ   واحلــال أنّ
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، بــرز اســم 2001ولكــن منــذ عــام . وكــذلك بعــض بلــدان جــزر الكــارييب 
مونغوليــا علــى حنــو دائــم، بــني األمســاء الثالثــة الــيت تــأتي يف طليعــة  

  .هذه اللوحة املشؤومة
 ،"توندرا"ري، وجبال وف من سهوب وصحامنغوليا بلد رائع يتألّ إنّ

، ويسـكنه  2تبلغ مساحته مليون ومخسـمائة كـم  . وهو يقع يف قلب آسيا
مليونان وأربعمائة ألف إنسان، معظمهم من املغول، ولكن هناك أيضـاً  

ــ وإنّ". البوريــا"و" القــزاك" مخســني باملائــة يفوقــون ل فيــه الســكان الرحّ
  .سكانهجمموع من 

مــن  نصــف الشــهر، وميتــدّوالصــيف هنــاك ال يــدوم ســوى شــهرين و
ومنـذ  . اخلريـف فالشـتاء   حيـلّ  ثـمّ . منتصف حزيران إىل أوائـل أيلـول  

 20احلــرارة فيــه إىل مــا دون  أواخــر شــهر تشــرين األول، هتــبط درجــاتُ
خــالل  ،وهــي هتــبط إىل مــا دون اخلمســني درجــةً .حتــت الصــفردرجــة 

ليـا،  مسـاء مونغو  وطوال اثنني ومخسني يوماً، تظـلّ . شهر كانون األول
  .متوهجةً اف، فيما الشمس تظلّوشفّ أزرق باهتٍ بلونٍ شحةًمتّ

منغوليا، اليت جتاور سيبرييا والصني وكازاخستان، متلك مجـاالً   إنّ
، ويف )Taïga" (تايغــا "اة غابــات الصــنوبر املســمّ   ففــي الشــمال   . خارقــاً 

ة ويف عمــق اجلنــوب، الــتالل الرمليّــ   . )Altaï( "األلتــاي" الغــرب جبــال 
ــاح صــحراء غــوبي   اب الصــخريّواهلضــ ــا ري يف الوســط . ة، الــيت تلفحه

، وكـأني هبـا   كثيـفٍ  اة بعشـبٍ تـالل مغطـّ   ،إىل ما ال هنايـة  والشرق، متتدّ
  .ال هناية هلاأمواج 
 كـم، العاصـمة،   600تصل، علـى امتـداد    ،ةة طريق واحدة إسفلتيّمثّ

 وهــــي ،)Selenge" (ســــيلنجيه"، مبدينــــة )Oulan-Bator" (أوالن بــــاتور"
ة حديدية جتتاز البلد من سكّوهناك . مدينة تقع على حدود سيبرييا

عـابر سـيبرييا، الـذي يـربط      ،إنه القطـار الشـهري  : اجلنوب إىل الشمال
  .بيكني بسان بطرسربغ
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قة املرسـومة، الـيت ختـرتق السـهوب، تنتصـب      يف مفارق املعابر الضيّ
 - نيةون الشـاما ة، وهـي لـ  زرقته مساويّـ  مٌلَيعلوها عَ ،أكوام من احلجارة

دعى ي قـديم، يُـ  نوتبعاً لتقليد شاما. ةة التيبيتيّولكنه أيضاً لون البوذيّ
ة الصـــغرية، وإللقـــاء ثـــالث املســـافر للـــدوران ثـــالث مـــرات حـــول التلـــّ 

  .حجارات يلتقطها من األرض يف جواره
وجتتـــاح  .فـــوق الســـهوب وخفيفـــةٌ دائمـــةٌ نســـمةٌ يف الصـــيف، هتـــبّ

ومـا بـني تشـرين الثـاني     . ألول، رياح عنيفـة منذ شهر تشرين ا ،السماء
  .ة، كثرياً ما تبتلع البشر والوحوشعواصف ثلجيّ وشهر آذار، هتبّ

م يف خمتلـف  نظّتـُ ل بـاألعراس، و حتفَفيُ. ر احلياةيف الصيف، تتفجّ
 ةاأللعاب البهلوانيّـ القوس، والرماية ب، واملصارعةيف  الواليات مسابقاتٌ

ة يف اهلــواء، وكــأني هبــا ألغــاني املغوليّــوعنــدها تصــدح ا .وســباق اخليــل
  .زفرات طويلة، رقيقة وساحرة

رموز ماضـيهم   وإنّ. ةًاً وحيّجدّ ، عريقةًةًمجاعيّ ميتلك املغول ذاكرةً
 ،هـم، منـذ أواخـر القـرن الثـاني عشـر      واحلـال أنّ . مكـان  حلاضرة يف كـلّ 

ة عرفتـها  حتى مطلع القرن اخلـامس عشـر، حكمـوا أوسـع إمرباطوريّـ     
القـارة   اً تضـمّ كانت عمليّـ ف، "جافا"من اجملر إىل  كانت متتدّوة، ريّالبش

ة، هـو  س هذه اإلمرباطوريّـ كان مؤسّ 34.)ما عدا اليابان(ها ة كلّاآلسيويّ
وكـان  ". امللك الكوني"وامسه يعين . 1227ي عام ـجنكيز خان، الذي توفّ

  .س بيكنيوأسّ ،"مزقاراكو"قد غادر العاصمة " الي خانبوق"حفيده 

الـربد واألهويـة،    عنـهم  ، تـردّ مسـتديرةٍ  مٍايَـ كان املغول يعيشـون يف خِ 
وكـانوا ميلكـون مـن     .مصـنوعة بصـوف اخلـراف    اللِبـد، من  كثيفةٌ قطعٌ

الـيت تـوفر هلـم صـوف     (القطعان ما يفوق الـثالثني مليونـاً مـن املـاعز     
علــى مجيــع   (ومــن اخلــراف    ،)الكشــمري الفــاخر، املصــدّر إىل الصــني   

مــال ذات احلــدبتني  ، ومــن اجلِ)أبــداً ائعــةاجل(مــن البقــر  و ،)أنواعهــا
، وعلى األخص من األحصنة األصيلة، ")سفن صحراء غوبي"املسماة (
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ــالســريعة،  ، وهــي ســاحرة اجلمــال، والقــادرة علــى اإلســراع علــى  ةالقويّ
  .حنو خارق

والفودكا املستخرج من احلبوب  ،وحلم احلصاناحلِجر وكان حليب 
  .تهموأشرباملغول ا، أفضل أطعمة املستوردة من روسي

ــالالرَبــالغ العطــب هــو اجملتمــع   ، بالغــاً مــا بلــغ مــن حيــث غنــى   حّ
 1999ففــي عــامي  . تقاليــده الســحيقة، وقــيم الضــيافة والتعــاون لديــه  

 ض لشـتاء فاقـت قسـوته مـا كـان مألوفـاً، وأعقبتـه موجـاتٌ        ، تعر2002ّو
من  ماليني حيوانٍ ةَما يقارب عشر قَفَمن اجلفاف واجلراد، فنَ ةٌكارثيّ

  .قطعانه
" منظمـــة برنـــامج الغـــذاء العـــاملي "تظهـــر منغوليـــا علـــى خريطـــة  

)PAM(         مبعـدل وسـطي مـن نقـص يف التغذيـة، مـزمن وخطـري، يبلـغ ،
من أغذيتها، من الصني وكوريا اجلنوبية % 70هي تستورد اليوم و%. 43

  .وروسيا

وهـــم . مـــن الســـكان حتـــت خـــط الفقـــر املـــدقع % 40يعـــيش قرابـــة 
أي مبا (يف الشهر  "توكريك" 22.000من  ون للعيش مبا هو أقلّيضطرّ

احلد األدنى الضروري للبقـاء، وفـق    واحلال أنّ ،)دوالر 22هو أقل من 
ـــ   توكريــــك يف الشـــــهر، يف   30.000ة، يرتفــــع إىل  التعليمــــات احلكوميـّ

  ".ورتبا -اوالن "العاصمة 
جلـأوا   ،كاهنامن س% 30 وإنّ .انالعاصمة أكثر من نصف السكّ تضمّ

من مخس سنوات، هاربني من كـوارث الطبيعـة واجلـوع،     إليها منذ أقلّ
  .اليت ضربت سهوهبا

ات األطفال فيها تبلغ إحـدى أعلـى النسـب يف العـامل، حيـث      وفيّ إنّ
  .2003وفاة من أصل ألف والدة، عام  58لت سجّ

  .هم يف تدهور متواصلوضعَ ا الفقراء، فإنّوأمّ
فصــول الصــيف هنــاك  أمــر بــالغ الصــعوبة، ألنّ اعتمــاد الزراعــة إنّ
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والســقاية مســتحيلة يف ثالثــة . أقصــر مــن أن تتــيح الزراعــة واحلصــاد 
ــاه    ــاع أراضــيها، بســبب مــن نقــص املي ــذا، فــإنّ . أرب ــا تســتورد   ول منغولي

ــ أســـعار  احلـــال أنّو. أغذيتـــها، باســـتثناء اللحـــم واحلليـــب  اً كـــلّعمليـّ
خالل إقاميت هنـاك، يف  . باستمرار ة ترتفعة والروسيّاملنتوجات الصينيّ

أسـعار األغذيـة املسـتوردة مـن روسـيا،       ، ارتفعـت فجـأةً  2004صيف عـام  
  %.22وسطياً … من قمح وبطاطا اخل

، حتــــت احلكــــم 1991إىل عــــام  1921عاشــــت منغوليــــا، مــــن عــــام  
هـا مـع ذلـك تـدور يف     مـن حيـث املبـدأ، ولكنّ    ةًكانـت مسـتقلّ  . السوفيييت

اء معســكرات االعتقــال، انــت مــا عانــت مــن جــرّ  فع .الفلــك الســوفيييت
 ، واالعتداءات املتواصـلة ضـدّ  )KGB(ة املطلقة األيدي والشرطة السريّ

راهـب بـوذي، يف   ) 30.000(ولقد قتل رجال ستالني . اجملتمع التقليدي
  .اتالثالثينيّ

 ت القبائـل متماسـكةً  فظلـّ . ولكن اجملتمع املغـويل صـمد يف أعماقـه   
ففي السـهوب، خـالل الشـتاء، حيـث     : امن هو أساسهمالتض نّألاً، عمليّ

د فقـَ درجة، أو خالل الصيف واجلفاف، عندما تُ 50هتبط احلرارة دون 
ان اخلـــيم يف لـــوال تضـــامن ســـائر ســـكّ ،البقـــاء ألحـــد بُكتَـــامليـــاه، ال يُ

  .األحياء البائسة يف العاصمةيف أو  ،السهوب
س هبـا  رئة الـيت يتـنفّ  ه الإنّ. مكانٍ يف كلّ هذا التضامن حلاضرٌ وإنّ

  .اجملتمع املغويل
 .قة ذات اللـون األصــفر بطـابقني يــواجهين، جبدرانـه املتشــقّ   ة بيــتٌمثـّ 

ـــ   وهـــو يقـــوم جبـــوار أرضٍ   مـــن  ،ة البعيـــدةمشـــاع يف الضـــاحية اجلنوبيّ
ق ضــيّدرب تازهــا جي، عنــد ســفوح تــالل جــرداء، "ورتبــا - اوالن "العاصــمة 

  .يفضي إىل الباب احلديدي صغريٌ ة درجٌمثّ". غوبيددون"حنو مدينة 
مـن اجلـدار    قـة علـى قسـمٍ   سألت أحـدهم أن يرتجـم يل الكتابـة املعلّ   

  ".ت من عناوين األطفالاملركز البلدي للتثبّ: "وقد جاء فيها ،اخلارجي
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ة، يقارب اخلمسني، وكان ع القامة، بثياب مدنيّجه حنوي رجل ربِاتّ
كانـت  . ، وهـو مـدير املركـز   "ااياربيامبب"ه العقيد إنّ. بادي احلذر والقلق

ــيّ ــاً أبـــيض، وهـــي الطبيبـــة    متوســـطةُ دةٌتتبعـــه سـ ــر، ترتـــدي ثوبـ العمـ
ــاإ" ــتّ "خنمـ ــا كـــان يتبعـــه مفـ ــاء  شٌ، كمـ كانـــت . يف الشـــرطة بثيـــاب زرقـ

ــان الشـــجرة     ــواء يـــداعب بلطـــف أغصـ ــماء، واهلـ الشـــمس يف كبـــد السـ
  .املنتصبة أمام البيت ،الوحيدة
  .درجة 35انت قد جتاوزت احلرارة ك ا يف الصباح، ولكنّكنّ

مسؤوالً عـن مركـز إيـواء ألطفـال     أن يكون عقيد يف الشرطة، كيف ل
ولكـــن البـــاب  . دت حلظـــة يف صـــعود الـــدرج الصـــغري   تـــردّ ؟مشـــرّدين

  .احلديدي كان مفتوحاً، وكنت أمسع زقزقة الصغار

مـن بلـدان العـامل     يف أيّ مـزركش، مشهد شـرطي يف لبـاس أزرق    إنّ
شــأنه أن جيعلــين أتراجــع، ألنــي كنــت عنــدها    غــري منغوليــا، كــان مــن 
ها خمتلفة يف ولكن األمور كلّ. ار أجانبر لزوّدبّظننت الظنون يف ما يُ

والبنــات يف  يةبْي شــرطة الدولــة الــيت تكتشــف الصِّــ  أجــل، هــ. منغوليــا
أنفــاق التدفئــة، والــيت تــرغمهم علــى العــودة إىل ســطح األرض، والــيت   

الشـرطة، هـي    ألنّ… أتي هبـم إىل هنـا  ، وتـ البواباتعتبات  عندجتمعهم 
إهنا شـرطة  . د مجيع املغولينيأيضاً، مسكونة هبذا التضامن الذي يوحّ

وثيابـاً وغـذاء وعالجـاً     ،ر ملجـأ ومحامـات ومـراحيض   الـيت تـوفّ   ،الدولة
كــانوا مبعظمهــم حمكــومني  لألطفــال األنفــاق هــؤالء، الــذين لوالهــا،   

ــد مبــوتٍ ــهم، أو مــن    توهــي حتــاول أيضــاً أن تتثبّــ  . أكي ــة أهل مــن هوي
ولكـن  . حتديد مكان إقامة أحد أصدقائهم، القـادر علـى رعايـة الطفـل    

  .يات عموماً فاشلةهذه التحرّ

. طفالً، بني صبيان وبنات، مـن خمتلـف األعمـار    132يف هذا املركز 
كانــت الوجبــة وافــرة،  . كــانوا يتنــاولون الطعــام يف صــحون مــن حديــد   

  .طاف من حلم خروف مغلي وبطاتتألّ
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ــم     % 80 إنّ ــز، هـــ ــذا املركـــ ــلون إىل هـــ ــذين يصـــ ــال الـــ ــن األطفـــ مـــ
يكــــاد ". أطفــــال األنفــــاق"ومعظمهــــم مــــن . أو مرضــــى "جمروحــــون"

أكثــر مــا  وإنّ. معظمهــم، إبــان وصــوهلم، يعــاني مــن نقــص يف التغذيــة 
  .كانوا يعانون منه، هو أمراض اجللد واملعدة

ت، وفـق  خلـَ  نيت خلمسـني سـنةً  قد بُ" ورتبا -اوالن "كانت العاصمة 
وكـان معمـل ضـخم يـوفر الكهربـاء      . ة آنذاكقواعد اهلندسة السوفييتيّ

وكـان  . والتدفئة للمدينة بأسرها، وهو بدوره كان يعمـل بطاقـة الفحـم   
أنفـاق حفــرت  يف القسـاطل  إدخـال  بيقضـي تـوفري التدفئـة اجلماعيــة،    

ات ر امليــاه الدافئــة أيضــاً للمشــعّ   وهكــذا كانــت تتــوفّ   .حتــت الطرقــات 
  .وضوعة يف البيوتامل

 يف هذه األنفاق بالذات، كان يأوي، منذ أواخـر شـهر أيلـول مـن كـلّ     
فهـم خيرجـون إىل   . دوناملشـرّ وال سـيما األطفـال    -عام، أفقر الفقـراء  

. ودون إىل بـاطن األرض يف شـهر أيلـول   عاهلواء الطلق يف شهر أيار، وي
عنــدما وكانــت الشــرطة تبحــث عنــهم، وتقــودهم إىل أحــد هــذه املراكــز، 

  .تعثر عليهم
. ةم حديديّـ يف جوف أحد هذه األنفاق، مسـتعيناً بسـلّ   ولقد هبطتُ

فكانـت  النتانـة،  أما . مجوعاً من اجلرذان فرأيت فيه. بالربازكان مليئاً 
  .ال تطاق

كانت البطالـة يف املدينـة   . كان معظم األطفال ضحايا العنف املنزيل
 يف هــذه الظــروف، فــإنّ و. مــن الســكان العــاملني % 47، 2004عــام تصــيب 

ضــون وكــان األطفــال يتعرّ. ومثلــها اليــأس. الفودكــا تفعــل فعلــها املريــع 
ــداءات جنســيّ   ــربّ للجــروح، العت ــل،   . حة، وللضــرب امل فهــم يســعون يف اللي

  .لالختباء يف األنفاق، ويف النهار، كانوا ينبشون القمامات
  ؟"ورتبا -اوالن "ترى، ما عددهم يف 

  ".باياربيامكا"العقيد  ، جييبين"4.000قرابة "
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وهـو هنـدي أمحـر،     ،"ان دا سلفازبرا"، يقول "عشرة آالف على األقل"
هذه هـي  " رؤيا العامل"و .يف منغوليا" رؤيا العامل"متأمرك، يقود عمليات 

ة، نشـأت يف الكنيسـة املشـيخيّ    ،ةة، وهي أمريكيّـ منظمة عاملية غري حكوميّ
ــنويّميزانيّو ــها السـ ــار دوالرتـ ــأتي ة تبلـــغ مليـ ــها، مـــن  % 59، يـ مـــن متويلـ

من التسعة وثالثـني   عدداًتساعد " رؤيا العامل"ومنظمة . حمسنني أفراد
  ".ورتبا - اوالن "مركزاً إليواء أطفال الشوارع، القائمة يف 

جبــانيب طفلــة، تقــارب العشــر . لتنــاول الطعــام مــع األطفــال عيــتُدُ
ر مثانيـة عشـر   طعم طفالً صغرياً هزيالً، يبلغ مـن العمـ  سنوات، وهي تُ

الـيت كانـت الطفلـة تطحنـها      ،غريةفكان يزدرد قطع اللحم الصـ . شهراً
  .وكان يبدو يف غاية السعادة. بأسناهنا له

ــان  ــدول"ك ــة عشــرة  " ونغ ــاً يف الرابع ــان ال يغطــّ . مراهق ه ي جســدَوك
 ،علــى ظهــره آثــار ضــرب  . الشــديد قصــري، بســبب احلــرّ  ســوى بنطــالٍ 
  .محراء كدمات كبريةشر ي عموده الفقري، تنتوعلى جانبَ

  .القشراً، تغطي وجهه وهناك صيب آخر، دونه سنّ
ولكنــهم . بعضــهم يبــدي خوفــاً. ةق فينــا مبــودّبعــض األطفــال حيــدّ

  .يصافحونالشيئاً فشيئاً، تقدّموا مجيعهم، 
اة ، وترتـدي بيجامـا مغطـّ   "زايـا "دعى ة طفلة يف الثانية عشـرة، تـُ  مثّ

ها، وهـي  اً أصاب دماغَغذية بلغ حدّضت لنقص يف التتعرّوقد بالورود، 
يف نظرهتــا أمل وجنــون، وهــي . غــري مفهومــة عــةًمتقطّ تصــدر صــرخاتٍ

  .حتتاج إىل رفيقة صغرية مثلها لتحملها، عندما تريد أن تنتقل
. فـــون دائـــرةينـــهض األطفـــال، إثـــر تنـــاوهلم الطعـــام، هبـــدوء، ويؤلّ 

يبـدو  !" طبـاخ شـكراً أيهـا ال  : "ونويغنّ ،وميسكون بأيدي بعضهم البعض
  ".برخيت"ات من مسرحيّ لوحةٍأشبه بيل هذا املشهد 

عت ضِـ ع الوقـوف، فقـد وُ  ي، اليت ال تستط"زايا"أما . وتتواىل األغاني
  .بلطف وسط الدائرة
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بات "ث طويالً مع األطفال، على أن يقوم بالرتمجة أن أحتدّ طلبتُ
  .ة، مسؤول اخلدمات االجتماعيّ"وانبونغش

 ةرجة كبرية من التفاهة، إهنا الرواية املألوفـ قصص األطفال على د
  .هيف العامل كلّ س من تدمري وبؤس وإذالل حيال األطفالملا ميارَ

داكنتـان  ، صيب يف السابعة مـن عمـره، لـه عينـان واسـعتان،      "روندسُ"
هو يف هـذا املركـز منـذ    . متشابكة ندباتٌيه يه ويدَحتفر خدّ. ووديعتان

. مبدرسة طوال النـهار  أن يلتحقَ يودّ وهو. شهرين، مبنأى من الضرب
  .والداه يف السجن، حسب روايته

وهــو أليــف الشــارع، وبصــورة . عامــاً 15عي أنــه يبلــغ يــدّ" توغولــدور"
أهلـه لبيـع اخليمـة،     وقـد اضـطرّ  . األنفاق منذ ثالث سنواتأليف ، أدقّ

هـم أيضـاً يعيشـون يف األنفـاق     . همن دَين مل يسـتطيعوا تسـديدَ   بسببٍ
  .ال يدري مكان إقامتهم" توغولدور"و. عوالشار

ــا" افة، ولــه مــن  صــيب هــش، بشــرته بيضــاء، تكــاد تكــون شــفّ    " بيامب
، يف "غـوبي م او"أتـى مـن ضـاحية مدينـة      قـد العمر اثنتا عشـرة سـنة، و  

. سـنوات  ه يـوم كـان لـه مـن العمـر سـتّ      اي والـد ـتوفـّ . ه يتيمإنّ. اجلنوب
. يـت بعـد ذلـك بقليـل    هـا توفّ ولكنّ". ورتبا -اوالن "ته يف ته جدّفاحتضنَ

باألنفــاق، حيــث عــاش مخــس ســنوات، حتــى  " بيامبــا"وعنــدها، التحــق 
ك بسـرتتي، حبثـاً   يتمسّ" بيامبا"، كان وعندما غادرتُ. شهر أيار املاضي

  .عن احلنان العائلي الذي مل يعرفه يوماً
يف اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا، وكانــت     ةًصــبيّ" روفدنشــي"كانــت 

وكانــت  .ةزرقتــه مساويّــ  ،ترتــدي ثوبــاً مهرتئــاً  وهــي  .وحزينــةً مجيلــةً
ــيض  ــنداالً أبـ ــل صـ ــ. تنتعـ ــها أمّختلّـ ــأس   ت عنـ ــا اليـ ــد أن أهنكهـ ــا، بعـ هـ

ــا ــا       . والفودك ــداء عليه ــل، فحــاول االعت ــاطالً عــن العم ــدها ع ــان وال وك
  .اً، فالتحقت بدورها باألنفاق، منذ شهر شباط من هذا العامجنسيّ

، "شبوريـف دا "الساً مقابل اللواء ، كنت ج2004آب  17يوم الثالثاء 
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ة ملكافحة الكوارث، يف بيت كبري ورمـادي، حيمـل   مدير الوكالة احلكوميّ
ــ 35".وراوالن بــات"، يف "املــوالني" شــارع يف 6رقــم   اعتــزازٍ ربز بكــلّوكــان يُ

ــه الســـوفييتيّأومستَـــ ذات اللـــون ســـرتته ة، املغروســـة يف أعلـــى ة واملغوليـّ
قـد  حماطة بالفوالذ، وكـان شـعره األسـود    له نظارات . األخضر الغامق

ــ ة، وتســكنه تلــك  كــان معتــدل القامــة، يضــج باحليويّــ   و. صّ منتصــباًقُ
  .ملغوللدى ااً السخرية البامسة، الالذعة، اليت باتت أليفة جدّ

جني ويــ"وكــان مســاعده، . وهــو أيضــاً حيمــل شــهادة دكتــورا يف العلــوم  
كان قصري القامة، . يف العلوم ، هو أيضاً برتبة لواء، وحيمل إجازةً"دخووا

  .ار القادمني من البعيداً حيال الزوّوفضوليّ - بادي االحرتام لرئيسه 
  .فرتض فيه أن يكافحها، أمامي، الكوارث اليت يُ"داش"تعرض سي

ــ إنّ ــاح خــالل أشــهر      ه األوّكابوسَ ل، هــو حرائــق الســهوب، الــيت جتت
 فـإنّ . الغابـات  حرائـق كـذلك  الصيف، مئات األلوف من اهلكتارات، وهو 

عــرب   الــيت متتــدّ   ة،الشــماليّ ة بــ اة هبــذه الغا مــن منغوليــا مغطــّ  % 8.30
هي أعظم  ،"تايغا"اة ة، املسمّبهذه الغا. سيبرييا حتى القطب الشمايل

حرائـق السـهوب والغابـات     وإنّ. مـن الغابـات يف العـامل   صـلة  متّمساحة 
ــاف   ــبري إىل اجلفـ ــيب كـ ــود بنصـ ــذ هنايـــ    ،تعـ ــاقم منـ ــذ يتفـ ــذي أخـ ة الـ

اً هتطـل وسـطيّ   ،اتفلئن كانت األمطـار يف ختـام الثمانينيّـ   . اتالتسعينيّ
 ،منـذ فـرتات اجلفـاف الكـبري     ملـم، فقـد باتـت أكثـر نـدرةً      200عـام   كلّ

فه، تصـرّ لـيس يف  " داش" نّأواحلـال،  . 2003وعـام   1999عـام   الذي حـلّ 
امــــــات وال طــــــائرات، ملكافحــــــة احلرائــــــق، وإنقــــــاذ العــــــائالت   ال حوّ

  .اتواحليوان
 ،وكان كابوسه الثاني، ظاهرة األوبئة اليت تضرب النعـاج واألحصـنة  

أخطر أعـداء احليوانـات،    فإنّ  .ولكن أيضاً البشر -مال واخلراف واجلِ
ــ وهــ ، علــى مئــات 2003وعــام  2002فقــد قضــت عــام . القالعيــةى احلمّ

ــ. األلـــوف مـــن الضـــحايا : شـــيء ة تفتقـــر إىل كـــلّواخلـــدمات البيطريـّ
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الوحيـد، فهـو    أمـا احلـلّ  . ، والفيتاميناتاتادات الطفيليّمضاللقاحات، 
، األمر الذي ينجم عنه اخلراب النـهائي  ا، وإحراقهةاملصاباملاشية قتل 

  .الرحّالةللعائالت 
شـبح الطـاعون هـو الـذي يسـيطر       ا األوبئة املعادية لإلنسان، فإنّأمّ

ــرال  ــى اجلن ــ. بشــأهنا عل ــث إنّف ــرض، تــُ   الرباغي ــة هــذا امل أن  رُؤث، حامل
ة، هــي واحلمــري الوحشــيّ الظبــاء واحلــال أنّ. املرمــوطختتبــئ يف جلــد 

ر الـدهن، وجلودهـا   وهـي تـوفّ  . الصيد املفضل لدى املغـول  املرموط،مع 
  .مطلوبة يف األسواق

ب علـى اجلنـرال أن   ه ليتوجّـ وإنـّ . صـعب  مكافحة الطاعون ألمـرٌ  إنّ
دعـوا احليـوان   : "ادينإىل الصيّ ةًملحّ بالراديو، نداءاتٍ يكتفي بأن يبثّ
  ".من تلقاء ذاهتا الرباغيثفعلى جسمه البارد، تنفق . املقتول يرتاح

، القــادم مــن الصــني، هــو أشــبه "ســراس"وبــاء  إنّ: ة هــاجس آخــرمثّــ
روبـري  "ه الـدكتور  وهنا، وحدَ. فوق مونغوليا قاملعلّ" داموكليدس"بسيف 
ل منظمـة  ، ميثـّ وحـازم ، وهـو دامنـاركي ذكـي    )Robert HAGAN( "هاجن

م لنـا شـيئاً مـن    يف منغوليـا، يسـتطيع أن يقـدّ   ) OMS(الصحة العامليـة  
نظـــام ب ،ويعـــود إليـــه الفضـــل يف إحلـــاق منغوليـــا منـــذ قليـــل. الرجـــاء

  .األمم املتحدة الةها، وكة كلّللقارة اآلسيويّ تهمراقبة الوباء، الذي أعدّ
وأحيانـاً   ل، كمـا قلـت،  ة تبدأ يف شهر تشرين األوّالعواصف الثلجيّ إنّ

وحيتـــاج . وهـــي تبتلـــع العـــائالت واحليوانـــات. منـــذ أواخـــر شـــهر أيلـــول
ة كـــي يســـتطيع بنـــاء مالجـــئ شـــتائيّ  ،متويـــل ملـــحّإىل اجلنـــرال العـــام 

ي هـذه  فرتض فيها أن تغذّيُ األعشاب من ناحية أخرى، فإنّ. للحيوانات
 ولكـن، منـذ اجتيـاح اجلـراد يف    . طوال أشهر الشـتاء الثمانيـة   ،احليوانات

 إنّ ثـمّ . مئات ألوف اهلكتارات من األراضـي  مّرتدُ، فقد 2003أواخر عام 
ي املاشـية،  احلشرات ابتلعت أعشاب الصيف يف السـهوب، فلـم يتسـنّ ملربّـ    

  .هم من األعشابمؤونتَالتعبري، أن جيمعوا  إن صحّ
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على استرياد آالف مـن   إنقاذ القطعان يفرتض اآلن إذن، القدرةَ إنّ
  .لشاحنات، من سيبريياأطنان العشب، با

ــام  ــت نظّ، 2003يف عــ ــة،    مــ ــري للتنميــ ــتقين السويســ ــاون الــ إدارة التعــ
ــوث الروســيّ     ــة الغ ــةًبالتنســيق مــع وكال ــت إىل  ،مــن الشــاحنات  ة، قافل ونقل

ــ مســاحة تتجــاوز ثالثــة آالف كيلــومرت، غــذاءً  ت هبــا عشــرات وأعالفــاً، خصّ
  .، يفتقر إىل املال2004ولكن عام . رة يف الثلوجاحملاصَ" اخليم"اآلالف من 

  "ماذا تنوون فعله؟: "سألتُ

نرجو … نرجو" "أجابين اجلنرال العام، وهو يرفع عينيه إىل السماء
  ".أن يكون الشتاء حليماً

 ،يف مونغوليــا، يكــون الشــتاء حليمــاً، عنــدما ال هتــبط احلــرارة فيهــا
  .درجة 30دون 

ات، ولكنــها ال  باً للمجاعــاملســتورد، حتسّــ  بّن احلَــالوكالــة ختــزّ  إنّ
 واحلــال أنّ. األمــوالتســتطيع ختــزين املــاء، الفتقارهــا إىل املنشــآت و    

  .ةاملياه اجلوفيّ اجلفاف يستنفد

، "بوريـف داش "علـى زيـارتي للجنـرال العـام      امٍبعد مضي بضـعة أيّـ  
، حيث كانت قد )GOBI" (غوبي"وجدتين بعيداً يف اجلنوب، يف منطقة 

كانـت كتلـة   ). Mandal GOBI" (غـوبي  لنـدَ مَ"، مدينة 1942ست عام أسّ
زة، مـن الـنمط السـوفيييت، حتـوي مكاتـب حـاكم الواليـة،        ة مقزّإمسنتيّ

كــان هــذا ). Jan Chovdo Porjin ADIYA" (يــان شــوفدو بــوريني اديــا"
 ، وهي منطقـة متتـدّ  "بيوغوندد"حيكم مقاطعة  ،الرجل السمني واملرح

  .لرحّلمن ا 51.000، حيث يعيش 2كم 76.000على مساحة 

ة، الـيت  ة تسعون باملائة مـن اآلبـار التقليديّـ   يف هذه املنطقة، كان مثّ
وكـان ال  . ال يتجاوز عمقها مخسـني مـرتاً، قـد باتـت خـارج االسـتعمال      

ات احلفــــر واملضــــخّ تآال مــــن حفــــر آبــــار بعيــــدة العمــــق، ولكــــنّ بــــدّ
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ــ فيعـــود النـــاس، خـــالل الصـــيف، إىل األهنـــار . رةة غـــري متـــوفّالكهربائيـّ
ـــ . ســـتنقعاتوامل وال ســـيما بـــني   ،ات نتيجـــة اإلســـهاالت فتتكـــاثر الوفيّ

  .األطفال الصغار
، حسب معايري "ة املخنوقةالسلّ"رى، هل منغوليا حالة من حاالت تُ

ر مصـائب األطفـال   تفسّـ " ةة خفيّـ حتميّـ "هنري كيسنجر؟ وهـل هنـاك   
  ني؟املغوليّ

  !ينهذه املصائب حتمل امساً هو الدَّ. بالطبع ال
هـــذا الـــرقم  وإنّ. 2006ين يبلـــغ مليـــاري دوالر عـــام الـــدَّكـــان هـــذا 

ليعـــادل تقريبـــاً النتـــاج الـــداخلي الصـــايف، أي جممـــوع الثـــروات الـــيت   
  .تنتجها منغوليا خالل عام واحد

دها، ومجيـــع مجيـــع األخطـــار الـــيت تتهـــدّ وإنّ. منغوليـــا ختتنـــق إنّ
ــباعتمــاد  ،بــها أو مكافحتــهاهبــا، ميكــن جتنّ الكــوارث الــيت حتــلّ  ة تقنيّ

ــوفّهــذه التقنيّــ  واحلــال أنّ. مالئمــة ــا ولكنّ. رة يف أســواق الغــرب ة مت ه
  .مكلفة

ر يف منغوليــا، األمــوال الــيت تتــوفّ  كــلّ وعلــى الصــعيد العملــي، فــإنّ 
  !ينتبتلعها خدمة الدَّ
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" حماكمة هنري كيسنجر) "Christopher HITCHENS" (هيتشنس كريستوفر" 33
  50، ص 2001، عام )verso(لندن، منشورات 

ال، محله أسطول كوري، يف خّي. 140.000 جيش مغويل مؤلف من 1225عام  أخفق 34
 .بوط يف سواحل الياباناهل
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  لثلثاالقسم ا

  اإلهناك والتضامن: احلبشة

I - "َتسيهايه معَل"  
  

  
. والسـماء صــافية . العليــا" جريـه يالت"دائمــة هضـاب  تلفـح الريـاح ال  

هـة حنـو   يف الصباح، بضع غيوم بيضاء تسافر وئيداً حنو الغـرب، متوجّ 
ــات الســودان   ،الشــمس يف الســماء قــرص أغــرب  . احلــرارة مرتفعــة . غاب
حنـن يف أواخـر الفصـل اجلـاف، يف األيـام األخـرية مـن        . ونورها ساطع

  .2004شهر شباط من عام 

. مــرت 2500و 2000يــرتاوح بــني  علــى علــوّ" جريــهيالت"تقــع منطقــة 
بعيــداً يف األفــق، ويعمــل فيهــا منــذ آالف الســنني،  ة متتــدّأرضــها املغــربّ

 ،، وأجسـام رشـيقة  مسراء داكنـة نساء ورجال، ذوو مالمح دقيقة، وعيون 
  .رجاهلا حنيلون، وشديدو املراس يف العمل. كامدةوبشرة 

مـــن االســـكندرية، رهبـــان أخـــذوا م دِيف منتصـــف القـــرن الرابـــع، قَـــ
الثـاني،   ل، ثـمّ ولقد قهروا الشـالل األوّ . دون شيئاً فشيئاً يف النيليصعّ

رون وأخــذوا يبشّــ . ينبــوع النيــل  ، ومــن ثــمّ "تامــا"وهكــذا بلغــوا حبــرية  
ــدار"باإلجنيـــل يف ســـفوح  ــريّ"الكونـ ني، وفـــوق هضـــاب ، يف بـــالد األحمـ

ــ". التيجريــه" مــون رون آخــرون يتكلّيبــاً، مبشّــاهــا تقرم يف الفــرتة إيّدِوقَ
ــ) Guèze" (الكيــز"لغــات اجلنــوب العربــي، وهــي  . ةة الفلســطينيّواآلراميّ

ة من رواد السـواحل الغربيّـ   اراً وحبارةًرين، وكانوا جتّكانوا يهوداً متنصّ
ــ. للبحــر األمحــر اجلماعــات بعــض لــدى ه ليســعنا اليــوم أن نســمع، وإنّ
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ة، مـن  ة احلبشـيّ لكنيسـة األرثوذكسـيّ  ا ة، يف األديـرة الـيت ختـصّ   املسيحيّ
مـن   موروثـةً  ة، كمـا يسـعنا مشـاهدة ممارسـاتٍ    ث باللغة السـريانيّ يتحدّ

  .ة القدميةاجلماعات اليهوديّ

ة، ، العســـكريّ"مانغســـتو هيلــي "ة املاريشـــال ومنــذ ســـقوط دكتاتوريّــ  
اجلبهــة "مقــاتلي املنتصــرين مــن  الــروس، ودخــول   املدعومــة بــأعواهنم 

ــ"التيجريــه ة لتحريــرالشــعبيّ ل احلبشــة ، تشــك1991ّار عــام ، يف شــهر أيّ
 امنـها حكومتـه   ولكـلّ . ةٍإقليميّـ  ف مـن تسـع دولٍ  اً يتـألّ احتاداً فيـديراليّ 

  .اخلاصة اة، وخصوصاً إدارهتاإلقليميّ ا، وقوانينهاتهوميزانيّ اوبرملاهن
ــا خــال اســتثناءاتٍ   ــةً وم ــإنّقليل ــدول اإلقليميّــ  حــدودَ ، ف تطــابق ة ال

ارات القدمية، واللغات والثقافات، اليت انتشرت منـذ آالف  حدود احلض
مليونـاً مـن   االحتـاد  وتتجـاوز مسـاحة هـذا    . السنني يف أراضي احلبشة

  .مليون إنسان 71عة، ويسكنه الكيلومرتات املربّ
ــ دولـــةً" التيجريـــه"ل شـــكّت ويف الشـــرق  .يف أقصـــى الشـــمال ةًإقليميـّ

اجلـرف األفريقـي   ى سـمّ تُ ةٍضخم ةٍهو أشبه هبوّ تنتهي اهلضاب جبرفٍ
، علــى قــامتٍ يف واقــع احلــال، وكــأني هبــا آثــار جــرحٍ متتــدّ وهــي . الكــبري

ة للبحـر األمحـر، حتـى    ة، مـن الشـواطئ اجلنوبيّـ   طول إفريقيا الشـرقيّ 
  !، يف املاالوي البعيد"نياسا"حبرية 
، الذي ينسحب على طـول مشـال   )Danakil" (داناكيل"منخفض  إنّ

 إحـدى املنـاطق األشـدّ    و، هـ "اريرتيـا "مـن احلـدود مـع    أثيوبيـا، بـالقرب   
وفيـه،  . سطح البحـر دون  مئة مرتٍقع على عمق ي ووه. بؤساً يف العامل

قتها شـقّ  حجـاراتٌ ومنـاجم ملـح،   و، حمروقـةٍ  هنا وهناك، بقايا أشـجارٍ 
هنـا وهنـاك،    من الرحّل عاتٍبعض جتمّوة، جافّ بضع أعشابٍواحلرارة، 

ــهار، و ــة يف النـ ــل،  و مشـــس حارقـ ــة يف الليـ ــات مقلقـ ــار،  وظلمـ ــع آبـ بضـ
من  يّواحات نادرة، ومساء ملتهبة طوال اثين عشر شهراً، وحرمان كلّو

  .ة هبذا االسمراألمطار اجلدي
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ل ، وهـم رحّـ  "ارفـ اال"ى يسـمّ  ة، يعربهـا شـعبٌ  هذه الصـحراء القمريّـ  
  .ار ملح معروفون، وجتّمالٍعلى جِ

لرئيســي الــذي يــربط   ل لوصــولنا، علــى الطريــق ا  منــذ اليــوم األوّ 
ــه"مدينــة  ــا،   ب املرتفعــة يف، القائمــة فــوق اهلضــا "ميكيلي مشــال أثيوبي
 ا يضـمّ ممنـه  كـلّ . ي ملـح التقينـا قـافلتَ   ،)Addigrat" (اديكرات"مبدينة 

الً مبئة كيلـوغرام مـن امللـح،    حممّ سنام واحد،مجالً، ذا  50إىل  30من 
وع يف شـرائح ذات لـون   ة، واملقطاملعدنيّ" داناكيل"املستخرج من حبريات 

اجلمال تسري وفق إيقاعها املتماوج، الواحد خلـف   تكان. رمادي غامق
، وأحيانـاً أبعـد   أبابـا اآلخر، عرب آالف الكيلومرتات، حتى أسـواق أديـس   

  .املنخفضة" افاك"من ذلك إىل اجلنوب، حتى أراضي 

ــبّ  ــان شـ ــاال"ان كـ ــومو، ذوو ال"ارفـ ــطنعة شـ ــاحكة  املصـ ــوهنم الضـ ، بعيـ
وكــانوا  .صــفّرونهم النحيلــة، يرافقــون القافلــة ركضــاً، وهــم ي  وأجســام

ــيّ  ــاولون، بعصـ ــاً، اجلِ  حيـ ــدوا، عبثـ ــة، أن يعيـ ــادّ هم الطويلـ ــال إىل جـ ة مـ
والمبـاالة   رٍبَـ ، يف كِحتمـل مـال تتجاهـل، علـى مـا     الطريق، إذ كانت اجلِ
 ارتنا هـي الـيت تضـطرّ   فكانت سيّ. تام على حنوٍ ،انوازدراء، هؤالء الشبّ

  …مال، بإيقاعها األزيلد عن الطريق، فتجاوزتنا قافلة اجلِألن حتي
ــألف  ــه"يتـ ــه، يف " التيجريـ ــبةٍ أساسـ ــن هضـ ــةٍ مـ ــ مرتفعـ  وعـــرةة، وجافّـ

 ،وئيــدةٍ ولكــن يف أقصــى الغــرب منــه، تنحــدر اهلضــبة يف حركــةٍ . ةوصــخريّ
ــشــبه والغابــات واحلــدائق  ىحنــو حقــول املــوز والــذر  وهنــا جيــاور . ةاملداريّ

، بغـزارةٍ فتنمو فيه . واألراضي فيه ذات خصب مدهش. دانالسو" التيجريه"
األشــجار املثمــرة، ومــزارع  يــه وتغطّ. االينيــامالبنــدورة والبصــل والســورغو و 

  .ةا مثار أشجار املانغا فيه، فلها نكهة استثنائيّأمّ. الربتقال خصوصاً
علـى   ،الفالحني وعائالهتمحتثّ أن  ،"ميكيليه"حتاول حكومة إقليم 

إىل أراضــي الغــرب املنخفضــة   ،ن اهلضــاب الكثيفــة الســكان اهلجــرة مــ 
تسـاعد السـلطات   لسوف و. معقول للغاية ه ألمرٌوإنّ. ةومزارعها املداريّ
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والـزرع وبنـاء    ،املهـاجر علـى استصـالح الغابـة     ،طوال سنتنية، احلكوميّ
عائلتـه تسـتثمر، كمـا يف السـابق، أرضـه       ة، تظلّوطوال هذه املدّ. كوخه

ة اختبــاره لألراضــي بعــد ســنتني، صــحّ  ،تــتوإن ثبُ. ةليّومزرعتــه األصــ
وإن أخفقــت . املنخفضــة، يعــود إىل اهلضــاب املرتفعــة ليجلــب أســرته     

ــ ، دائـــمٍ ة، يعـــود الفـــالح الرائـــد إىل أرضـــه علـــى حنـــوٍجتربتـــه الزراعيـّ
  .وبذلك تنتهي املغامرة

ــةً  غــري أنّ ــاك لعب ــه"تالحــق شــعوب   قدميــةً هن ــة ". التيجري فاألوبئ
ــة وغ األراضــي التنتشــر يف ــإنّ. املداريــةشــبه ربي ــا والبلهارســيا   ف املالري

ال، على الـرغم مـن مجيـع اجلهـود     ى الصفراء تقضي على العمّواحلمّ
تريبـا  "دعى جرثومـة تـُ  ة فثمّـ . ةخذها السلطات العامّـ اليت تتّ ،ةالوقائيّ
، "التسـي تسـيه  "وتنتقـل بواسـطة ذبابـة    . شديدة اخلطـورة  ، وهي"نوزوم

  .ث املوتحدِب إىل الدماغ وتُاليت تتسرّ
 ة حبيــثُهــي مــن القــوّ  ،"التيجريــه"ة احليــاة لــدى ســكان  ادإر إال أنّ

ــا تـــدفع املزيـــد مـــن العـــائالت  أنّ ــ ،هـ ة، ي عـــن منـــازهلم احلجريّـــ للتخلّـ
  .الشديدةقات واهلجرة حنو الغرب، على الرغم من مجيع هذه املعوّ

ــخريّ يف  ــبة الصـ ــة يف اهلضـ ــه"ة املرتفعـ ــ" التيجريـ ــع األوسـ ط، يرتفـ
فهنـــاك مائـــة  .ة، املنحوتـــة يف الصـــخرالعديـــد مـــن الكنـــائس الريفيّـــ 
ولقــد زرنــا  . هاوحــدَ) Geralta" (غريالتــا"وعشــرون منــها يف مقاطعــة   

 ،"ديربانيغاسـت "اة أيضـاً  املسمّ ،"ابريها واتسيبا"اة كنيسة الكنيسة املسمّ
وهــي حتمــل اســم أخــوين حكمــا يف مطلــع القــرن    . أي كنيســة امللــوك 

  .ة، املزدهرة والقويّ)AKSOUM" (كسومأ"ابع، والية الر

ــدّ عــن كــلّ   إنّ ففــي ســفح اجلــرف ذي الصــخور   . وصــف املشــهد ين
ــ  اجلمّيـــزة حتـــت ظـــالل أشـــجار احلمـــراء، تضـــطجع القريـــة احلجريـّ

ــ. الضــخمة ــ. غريبــةٍ ة ذات أشــكالٍيف األفــق، قمــم جبليّ  ضــخمٌ درجٌة مثّ
صـعد حنـو   يعـل الريـاح،   بف ر الغرانيت األمحر، تآكلـت درجاتـه  من حج
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ــ. نة، والنفــق الــذي يفضــي إىل بــاطن الصــخور   ابــة احملصّــ البوّ ل وتظلّ
ــ ســـت للمالكـــني جربائيـــل وميخائيـــل، كرّ ،ة العاليـــة ثالثـــة هياكـــلالقبـّ

يف  رت مباشـرةً فِـ حُ ة علـى أعمـدةٍ  وترتكز القبّـ . دة العذراءوكذلك للسيّ
  .نة الشموعالصخر، وكستها بالشقرة ألسِ

ــ ــدة مئـــات األمتـــار مـــن البوّ تعـــيش علـــى مبعـ ــعَ"نة، ابـــة احملصـّ م لَـ
كـــان  1.يف اخلمســـني مـــن عمرهـــا ،ي أرملـــة حـــرب، وهـــ"تســـيهايه ادان

ة لتحريـر  يف اجلبهـة الشـعبيّ   ، مقـاتالً "سيمون نيغيسيه"، الشاب زوجها
د مـن  نادق الغرب، يف تاريخ غري حمدّخيف أحد تفحّم ، قد "التيجريه"

الــذي ألقتــه إحــدى طــائرات    ،لنابــامل، بفعــل نــريان ا 1980أواخــر عــام  
  .ةانطونوف السوفييتيّ

إهنـا ترتـدي ثوبـاً مـن القطـن الرمـادي،       . وتقف منتصبةً هي هزيلةٌ
ــ. نوتنتعــل ســنداالً، وعلــى خصــرها زنــار مــن القمــاش امللــوّ   ة وشــوم مثّ

عينيهــا ي رَحجَــمِغامقــة الزرقــة جتتــاز خبطوطهــا الدقيقــة، جبينــها و 
ــوتتصــرّبارتيــاح، قــة، تضــحك لثّهــي باديــة ا. يهاوظهــر يــدَ . ةف حبيويّ

ــها احلجــري     ــة مــن بيت إىل  اجلــرف وإنّ. فاســتقبلتنا يف الباحــة الثاني
، مــن الريــاح القــنّمــي مزرعــة املــوز والبئــر و حي ،ميــني الــدرج الضــخم 

  .والرمال اليت حتملها ،الدائمة
": م تســــيهايهلَــــعَ"هــــا حتتــــوي مفخــــرة ملــــاذا الباحــــة الثانيــــة؟ ألنّ

  !املراحيض
، يف الصــباح البــاكر، علــى مــنت  "ميكيليــه"منــذ وصــولنا إىل مدينــة  

ــأ"، قادنــا "أبابــاأديــس "ة، القادمــة مــن خطــوط الطــريان احلبشــيّ  دي ابَ
ــ" تيجريــه"، نائــب رئــيس حكومــة  "وربيــغ زميــو يــواني لتيك"ة، واإلقليميّ

ارات ، يف ســـيّ"التيجريـــه"، املـــدير التنفيـــذي جلمعيـــة العـــون يف "ســـفةآ
يف اجتـاه  حنو الغـرب،   وعرةٍ ، فمضينا عرب طرقاتٍألراضيا تصلح لكلّ
  .احلمراء" غريالتا"مرتفعات 
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اً أن فكـان مـن الطبيعـي جـدّ    . األمم املتحدةلصاحل مبهمة إني أقوم 
شـيء، يف تنظـيم    ة العـون فيـه، قبـل كـلّ    ترغب حكومـة اإلقلـيم ومجعيّـ   

م لـَ عَ" ر وجـودي عنـد  وهذا مـا يـربّ  . نييل مع مواطنني منوذجيّ لقاءاتٍ
  ".دانأتسيهايه 

، مـن  1978د عـام  سـت منـذ بـدء التمـرّ    سّقـد أُ " ة العـون مجعيّ"كانت 
مبشــوّهي حــرب العصــابات، ومــن أجــل متــوين القــرى     أجــل االهتمــام  

ــ. احملــرّرة بنقــل اجلرحــى ة االهتمــام ب أيضــاً علــى اجلمعيّــوكــان يتوجّ
 ، عنـــد"ســـودانربو"، أو حتـــى )يف الســـودان" (كســـاىل"اخلطرييـــن حنـــو 

اء ة، أطبّـ عـات التضـامن األوروبيّـ   البحر األمحر، حيـث كـان، بفضـل تربّ   
مون خــدماهتم مــن الســويد والنــروج وفرنســا وإيطاليــا وسويســرا، يقــدّ  

، والطلقــــات ف، للمصــــابني بالشــــظاياهنــــاراً دون توقّــــوالً الطبيــــة لــــي
، من مقاتلي ومقـاتالت جبهـة التحريـر    ،واحملروقني بالنابامل ،رةفجّتامل

ــان ــان اجلرّ .الفتي ــات احــون جيــرون أيضــاً العمليّــ   وك لنســاء ة اجلراحيّ
 واليـوم فـإنّ  . ةالـيت أحرقتـها قاصـفات القنابـل الروسـيّ      ،وأطفال القرى

ــ" ــ" ة العـــونمجعيـّ ذات النفـــع العـــام يف  ،ةة العـــون الرئيســـيّهـــي مجعيـّ
م لَــــعَ"ت نفقــــات املــــراحيض، يف بيــــت غطّــــوهــــي الــــيت ". التيجريــــه"

  ".تسيهايه
مــن  همــا  إنّ: هنــا "ســفة أتيكليــواني "و" زميــو غيــربو  ابــادي "جلــس 

 ةٍِوخفـّ  عـان مبرونـةٍ  ني، يتمتّالسـتّ  همـا، علـى جتاوزمهـا سـنّ    إنّ! الناجني
سـي  ة مـن مؤسّ ة النادرة املتبقيّكالمها أصلع، ومها من القلّ. نيتَمدهش

 ،وقــد عرفــا أدغــال الســودان، وعرفــا الفــرتة الطويلــة". جبهــة التحريــر"
الطويلـة الـيت ال تنتـهي عــرب    املسـريات   حشـد القـوى، ثــمّ  اة فـرتة  املسـمّ 

  .اجلبال، وأخرياً معارك الشوارع الرهيبة يف مدن اهلضبة
. إذ هو حسري النظر ،مسيكةنظارات " يربوغابادي زميو "تعلو وجه 

سـرتته   مّفـارغ هـو كـُ    .تعلو صـلعته امللسـاء دائـرة مـن الشـعر األبـيض      و
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ــذلــك . كــه الــريحاألميــن، الــذي حترّ ــ ه لعشــرين ســنةًبأنّ قــت ، مزّتخلَ
ــةٍ كتفــه شــظيّ  ــةة وأصــابته روســيّ ة مــن قنبل ــاون صــديقه  . غنغرين فتع

ــواني" ــارٍ   مــع أحــد الرفقــاء،  " تيكلي ــى ن مــن حطــب،   وشــحذ ســكيناً عل
العظـم،   صّ، وقـ ت وأوتـار ى من عضـال ما تبقّ وقطع نتف اللحم، وقصّ

  !رذلك دون خمدّ كلّ. اليد عند الكتف برتو
هم هـم  ولكـنّ . ان احلبشـة مـن سـكّ  % 7إال " التيجريـه "ن ل سـكا ال ميثّ

واليـوم، هـم املسـيطرون علـى     . 1994عـام   الذين قلبوا حاكمهم املسـتبدّ 
  راهم يفعلون؟كيف تُ. نى السلطةمعظم بُ

، مـن أصـل ماركسـي،    "ة لتحريـر احلبشـة  اجلبهة الشعبيّ"كان منشأ 
ات املتحـدة،  ليفـة الواليـ  ح) ة صرفة سياسيّبفعل انتهازيّ(أصبحت  ثمّ

مــن  ففــي داخــل كــلّ  .كــان وهكــذا. ســاتاملؤسّ ســتيالء علــى رت االفقــرّ
ــالـــيت تشـــكّ  ،احلكومـــات التســـع  ك أبنـــاء ة احلبشـــة، يتحـــرّ ل فيدراليـّ

ا بوصفهم وزراء، أو يف الغالب، بوصفهم مستشـارين يف  ، إمّ"التيجريه"
، 1991منـذ عـام   متسـك  اجلبهـة   ة، فـإنّ وعلى صعيد الفيديراليّـ . الظلّ

مـن رئــيس الــوزراء،  : ةاملراكز املفصــليّبــبالتأكيـد لفــرتة طويلــة قادمـة،   و
ة، إىل ة، إىل نائـب رئـيس الـوزراء للتنميـة االقتصـاديّ     إىل وزير اخلارجيّ

  .ة، وإىل رؤساء فروع األمنة الرئيسيّقادة الوحدات العسكريّ
ــالل  ــان  خـ ــفر، كـ ــو  أ"السـ ــادي زميـ ــربوغبـ ـــ  "يـ ــاً، ذكيّ ــاً لطيفـ اً، ، رفيقـ

هو ماركسـي،  . وال يتورّع عن السخريّة من ذاته ،، صاحب نكتةفاًمتقشّ
راً حتــى أعماقــه بثقافــة اهلضــاب العريقــة، الداعيــة إىل   وملــا كــان متــأثّ 

ــ: املســاواة ونبــذ الرتــب، مل يكــن ليخشــى الكــالم الصــريح     هــل : "لناأَسَ
ــ… "ميلــيس؟"التقيــت  حنــن  .ال حاجــة بــك إىل لقائــه… ه بعــد؟مل تلتقِ
ــ"نــا هنــا، كلّ . قاهلــا وانفجــر بالضــحك !" ميلــيس"وأنــا أيضــاً  . "يسميل

ة لتحريــر ي األمــني العــام الســابق للجبهــة الشــعبيّوكــان ميلــيس زينــا(
  .)احلبشة، وكان يومها رئيساً للوزراء
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ــأةً  مــــن األطفــــال الضــــاحكني  مجهــــرةٌ واجتــــاح باحــــة الــــدار فجــ
 وكـان طفـلٌ  . ني، ذوي النظرات الفاحصة والعميقـة واملراهقني الفضوليّ

شــيء، يتــأرجح  هرتَــمؤخّبالغــة القصــر، وال يســرت  يرتــدي كنــزةً صــغريٌ
ــم"بفخــار بــني يــدي   ــة ســتّ ". تســيهايه عَلَ ة أوالد تــرتاوح فلهــذه األرمل

ــاً، كمــا   25و 18أعمــارهم بــني   ــاد، أحــدهم ذاك     أنّعام ــة أحف هلــا ثالث
يف أمسـائهم مجيعـاً، مـن أصـغرهم     . ل الذي حتمله علـى ذراعيهـا  املتهلّ

الــيت " ديــربا نيغاســت"هم، مــا يشــري إىل ســطوة كهنــة كنيســة  إىل أكــرب
، "شــــينوم نيكيســــه"، "ويــــلنعما"، "جربمياريــــام: "علــــى القريــــة طــــلّتُ
  ".وشيدك"، "زاسبيا"، "، تسيدوق"يوسف"

ستخدم قط، وهي عبارة عـن مرتفـع   املراحيض مل تُ نّمن الواضح أ
وهـي،  . رةفـ احليعلـو  وهـو  ر باإلمسنـت،  صغري، فيه ثالثة ثقوب، ومؤطّ

ات هامــاً، تقــوم شــاهدة علــى التــزام العائلــة باســرتاتيجيّ  بوصــفها بنــاءً
  !ة لتحرير احلبشةرهتا اجلبهة الشعبيّاليت قرّ ،نميةتال

ة علــى  جتيــب مبــودّ  " م تســيهايه لَــعَ"يف اهلــواء اهلــادر أبــداً، كانــت    
ملاذا اقتادنا هذان املقاتالن السـابقان، وقـد أصـبحا     أدركُ وبتّ. أسئلتنا
ة، ني يف الدولـة اإلقليميّـ  ة للجبهـة، ومسـؤولَ  ين يف اللجنـة املركزيّـ  عضوَ

الضـخمة، قبـل أن يقودانــا إىل    اجلمّيـز إىل هـذه الباحـة، حتـت شـجرة     
ــ  2004عــام  ذلــك أنّ. آخــر مكــانٍ أيّ وهــذا ". حصــاد جيــد" رب عــاماعتُ

ماليني مـن   4.9مليون إنسان فقط، من أصل  نّأ، "التيجريه"يعين، يف 
ة، الــيت ة الدوليّــهــذه الدولــة، ســيعتمدون علــى املســاعدة الغذائيّــســكان 

ر الغــذاء تــوفّ" م تســيهايهلَــعَ" واحلــال أنّ". دجيبــوتي"تصــل عــرب مرفــأ 
ــا، وألســرهتا كلّ ــد ال   نّأه ــدة، مــن أصــل اثنــتني   أســرهتا هــي بالتأكي وحي

ى أمورهـا  اثنتـا عشـرة تتـولّ    امنـه  -ومثانني عائلـة العائشـة يف القريـة    
إذا جــــاز يل أن أســــتخدم هــــذا … األكثــــر حببوحــــة - س إالّنســــاء لــــي

  .ضة للرياحاملعرّاملصطلح الغريب يف هضاب التيجريه هذه، 
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باملقارنة مـع حجـم الكـوارث الـيت تنـهال منـذ قـرون علـى احلبشـة،          
هم ويف جممـل البلـد، وحـدَ   ". جيـد "هـو إذن مبثابـة عـام     2004عام  فإنّ
  .ةعونة الغذائيّماليني شخص، يدينون بالبقاء للم 7.2

الريــاح احلبشــة تقــع يف منطقــة  ومــع ذلــك، كمــا هــو معــروف، فــإنّ
واجملاعـــات . يــذهب يف تفـــاقم  وهـــذه ختضــع لعـــدم انتظـــامٍ . ةاملومسيّــ 
  .يزداد تسارعاً وهي تضرب وفق إيقاعٍ: تتقارب

، مــن املرتفعــة، قضــى املاليــني مــن البشــر، فــوق اهلضــاب  1973عــام 
ــوع والعطـــش  ــام . اجلـ ــات   1974ويف عـ ــاً مئـ ــحايا أيضـ ــدد الضـ ــغ عـ ، بلـ

. نت منـذ ذلـك احلـني   ر قـد حتسّـ  ة اإلنـذار املبكـّ  آليّـ  صحيح أنّ. األلوف
ف كـثرياً بعـد، وذات   عرَ، مل تُ"جنيف"، يف "لوزان"ة منظمة يف شارع فثمّ

ــؤوليّ ـــ مســ ــاحرة حقّـ ــاف،   ات ســ ــات اجلفــ ــري، وموجــ ــتبق األعاصــ اً، تســ
ــ"هــا إنّ: والعواصــف ة هــي وأقمارهــا الفضــائيّ. "ةاملنظمــة املناخيــة العامليّ

ــإنّ . ملــك األمــم املتحــدة   ــوم، ف ــات    والي ــداني ب ــرد املي ــر  ،بفضــلهاال أكث
  .1974وعام  1973ا كان عليه عام ة وسرعة، ممّفعاليّ

ــ ، يواجــه 2004اً كــان احلــال، ففــي هــذا الشــهر، شــباط مــن عــام   وأيّ
، كـان  ة يف البلـد منطقـة إنتاجيّـ   ففي مثانية عشر. اًاً عبثيّضعاملراقب و

والـذرة   "التيـف "مـن أطنـان    األلـوف وفيهـا مئـات   . نتاج احلبوب فائضـاً 
نــى والقمــح، يضــرهبا العفــن، الفتقــار املنــاطق إىل وســائل نقــل وإىل بُ   

دها مضـاربة  نيـة األسـعار، الـيت حتـدّ    بُ أخـرى، فـإنّ   ومن ناحيـةٍ . ةطرقيّ
 طـنّ تكـاليف إنتـاج    وإنّ. ةجامح، هي فاسـدة بالكليّـ   البائعني على حنوٍ

ــذرة  ــغ وســطيّ  ،مــن ال الفالحــني، يف الوقــت   واحلــال أنّ. دوالراً 70اً تبل
 وإنّ. الواحـد  دوالراً للطنّ 23اً ون وسطيّالذي أجوب فيه املنطقة، يتلقّ

 دوالراً يف احلـدّ  140من جهته، يـدفع  ) PAM( "برنامج الغذاء العاملي"
مكــان الــذرة، مــن مرفــأ دجيبــوتي حتــى    اً، لنقــل طــنّاألقصــى، وســطيّ

  .توزيعه
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ــان، جـــائعني        إنّ ــف إنسـ ــئيت ألـ ــبعة ماليـــني ومـ ــذاء لسـ ــوفري الغـ تـ
وحمرومني من مجيع املصادر، طوال عـام كامـل، حيتـاج بالضـرورة إىل     

  .من احلبوب طنّ 900.000
ــ2004آذار عـــام  15يف  ــ نـــداءً" برنـــامج الغـــذاء العـــاملي"ه ، وجـّ اً دوليـّ
 300.000أجـل شـراء   مليـون دوالر مـن    100ص الـدول  اً، كي ختصّـ ملحّ
  .والقمح والذرة، من أثيوبيا بالذاتالذرة البيضاء من  طنّ

ــ 2.اً، دون جــوابهــذا النــداء، عمليّــ  ظــلّ ت عشــرات اآلالف مــن فظلّ
للعفن يف اهلـواء   والذرة والقمح األثيوبي، عرضةً الذرة البيضاءأطنان 

الطلق، علـى بعـد بضـع مئـات مـن الكيلـومرتات، مـن القـرى الـيت كـان           
  .تضر فيها اجلياعحي

مـــن شـــرقها إىل ومـــن مشاهلـــا إىل جنوهبـــا، الشاســـعة، يف أثيوبيـــا 
ـواحلمــى التيفيّــ  غرهبــا، تواصــل املاالريــا والســلّ    ى الصــفراء، ة واحلمـّ
  .فتكها املنتظم والرهيب بالسكان

مسـؤويل  "بيـد   ،ات غري كافيةع بكميّتوزّ ،لوحات مكافحة املاالريا إنّ
، فهـو نـاجم   أمـا السـلّ  . احملليّون اإلقليممة فو حكووهم موظّ، "التنمية

ــة   ــنقص يف التغذي ــد  . عــن ال ــوّ جيــوانتشــار التيفوئي ث د تفســريه يف تل
حيث تستقي معاً احليوانات والناس الذين ليسـت   ،األهنار واملستنقعات

  .لديهم آبار
ــ مـــا مـــن دارٍ ــعَ"كانـــت . اً، املالريـــايف القريـــة إال وأصـــابته عمليـّ م لَـ

بعينيهـا   يّـفـ ق وقـد قالـت يل، وهـي حتـدّ    . ناء الوحيـد االسـتث " تسيهايه
وكان الصغري بني يـديها  !" اًواحد وال طفالً… مل أفقد أحداً: "اقتنيالربّ

  .ك بصخبيتحرّ
. ه يسبق الفصح األرثوذكسـي إنّ. يبدأ الصيام الكبري يف شهر شباط

ني يف ع دورة حيـــاة املســـيحيّوعلـــى جممـــالضـــخم يهـــيمن هـــذا العيـــد 
ــا، ح ــث نصــف الســكان مســيحيّ   أثيوبي ــوذكس، والنصــف اآلخــر   ي ون أرث
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 ل مفارقةًوهذا يشكّ. وخالل الصيام الكبري، يصوم الفالحون. مسلمون
ــ ومـــع ذلـــك، ففـــي . غـــذائي مـــزمن يعـــيش يف نقـــصٍ ة، يف بلـــدٍحقيقيـّ

ــ ،املطـــاعم الصـــغرية م قـــدَّكانـــت تُ ،ف فيهـــاا نتوقّـــيف البلـــدات الـــيت كنـّ
مــع  شـرحية خبـز  نـة مـن   املكوّ(ة عاديّــالوجبـة ال  -وجبتـان علـى الـدوام    

، والثانيـة، مرتافقـة بكتابـة بـارزة، تـذكرياً      )اللحم، أو الدجاج أو البيض
ــذي    ــرتبط هبــا بالواجــب األخالقــي ال ــة الصــيام املســمّوهــي ، ي . اة وجب

وكـان مجيـع الزبـائن    . انيحيـو  نتـوجٍ م د مـن وجبـة الصـيام كـلّ    ستبعَويُ
هــذه املطــاعم،  مقاعــدم علــى صــادفناه نذيالــ ،"التيجريــه"ان مــن ســكّ

  .اً بالوجبة الثانيةيلتزمون عمليّ
، اســتطال 2004ففــي عــام . تعــيش احلبشــة وفــق التقــويم القمــري  

  .نيسان 14شباط إىل  16ومخسني يوماً، من  الصيام الكبري مخسةً
مـن صـفراء    -ة ذات ألـوان زاهيـة   طوال الصيام، هناك علـب معدنيّـ  

وهــي . الــدروبد، عنــد تقاطعــات ترفــع علــى قواعــ -وخضــراء ومحــراء 
ني، الذين يرهبهم مصـريهم األبـدي، كـي    التأثري يف املسيحيّهتدف إىل 

  .عات الصيامع فيها تربّجمَتُ
. هنـا تـرفض اإلجابـة   إيف هذه العلب؟ " م تسيهايهعَلَ"ما الذي تضعه 

  .هنا ال ختضع حلبائل الكهنةأة، ولكين أفهم من ابتسامتها الذكيّ
، خيضــع "أبابــاأديــس "عنــد مــدخل جامعــة   : 2004شــباط عــام   26

اشــرتيت صــحيفة ". التهديــد اإلرهــابي"للتفتــيش، بســبب  مجيــع النــاس
بدءاً مـن هـذا   . يف صفحتها األوىل نبأ لفت انتباهي". اهلريالد تريبيون"

ة، ، احلصـص الغذائيّـ  %30بنسـبة  " برنامج الغذاء العاملي"ص اليوم، سيقلّ
 126.000ففيها يقبـع  . ، فوق أرض احلبشةالالجئنيخميّمات عة يف املوزّ

ولسـوف حتتـوي الوجبـة     .موا من السودان وأريرتيا والصـومال دِالجئ، قَ
شــخص، وهــي وجبــة دون الوجبــة  يــرة لكــلّرَحُ 1500 ،ة اجلديــدةالغذائيّــ

  3.يف حال حدوث جماعة ،ث عنها األمم املتحدةاليت تتحدّ
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ــ ، املخيّمــاتمة يف املســتخدَاملعــايري اجلديــدة  ملــن املســلّم بــه أنّ ه وإنّ
األمـم   تلتـزم هبـا  الـيت   ،ةبالتأكيد علـى جممـوع املعونـة الغذائيّـ     مستعمّ

  .املتحدة يف أثيوبيا
ــا أن نفسّــ   ــامج "ه ر هــذا التقلــيص الصــارم؟ فلقــد وجّــ   كيــف لن برن

: للمتربّعنيجديداً  ، نداء2004ًيف شهر شباط من عام " الغذاء العاملي
املطلــوب كــان  يف حــني أنّيــون دوالر فقــط، مل 37فعــاد هــذا النــداء بـــ  

ب علينـا  يتوجّـ : ةة الرئيسـيّ وكان جواب الدول الغربيّـ . مليون دوالر 142
  .اإلرهاب ة لسياسة األمن لدينا ضدّأن نعطي األولويّ

، حيرف "اإلرهاب احلرب ضدّ"اهلاجس األمين، الذي نشأ بسبب  إنّ
. ن مكافحـة البـؤس  عـ املتحـدة،  معظم الـدول األعضـاء يف هيئـة األمـم     

وهيئة األمم املتحدة، بسـبب الـنقص يف التمويـل، مل     .فاألموال تنضب
  .ن أثيوبياعد اجملاعة بعِتعد تستطيع أن تُ
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II - اخلضراء اجملاعة 

  

 ة التسع يف أثيوبيـا، تكـاد تكـون متجانسـةً    معظم الدول اإلقليميّ إنّ
 يقطـن كـال  ) اًات زهيـدة جـدّ  يّـ باسـتثناء أقلّ (ة شـعب خـاص   فثمّ: اًعرقيّ
" ةدولة األمم واألقوام والشعوب اجلنوبيّـ "واالستثناء الوحيد هو . منها

)SNNPR(، ّاألعــراق اخلمســة تكــاد وأربعــني عرقــاً،  مخســةً وهــي تضــم
  .الكربى بينها تتساوى عدداً

ــ ة، يف األراضــي تقــع هــذه الدولــة يف أقصــى اجلنــوب مــن الفيديراليّ
ــداري، شــــبه اخلصــــبة ذات املنــــاخ  ـــ املــ ــالقرب مــــن احلــــدود الكينيـّ ة بــ

 14قرابــة  وتضــمّ 2كــم 100.000تبلــغ مســاحتها أكثــر مــن  . ةوالســودانيّ
طه مـن التنـك، تتوسّـ    عٌوهي جتمّ". واساأ"عاصمتها هي  .مليون إنسان

اً، جـدّ  قريبـةٍ  ويرتفع جبوار حبـريةٍ  .ةهنا وهناك بعض األبنية البيتونيّ
مسـجد جديـد، مطلـي     الـورود البيضـاء،   اتحتيط هبا حقول القطـن ذ 

  .ةة السعوديّي العربيّباللون األخضر، تقدمة من وهابيّ
وطـوال  . ورائحة الذرة متأل األجواء. تزجمر العاصفةو. ثقيل اجلوّ

  .ة نساء حياولن أن يبعن أكياس الفحم اخلشيبالطريق، مثّ
  .د الزوجات منتشر يف اجلنوبتعدّ إنّ

ه كلـّ " اواسا"يط مدينة ، يف حم)SNNPR(قليم هذا اإليف قلب دولة 
القهـوة،  شعب مـن مزارعـي   هم إنّ ."السيداموس"وحبريهتا، ينبسط بلد 

ــم يُ ــدَّوهـ ــدداً ،رونقـ ــف   ،عـ ــني ونصـ ــة ماليـ ــب  . بثالثـ ــدهم ذو خصـ وبلـ
  .مدهش
هــا، ذو ط البنيــة، قويّلــوثري عنيــد، متوسّــ  " بيــورن لونكفيســت " إنّ
وهــو  ،ونظــره صــافٍ ،، شــعره خرنــوبيزاخــر بالدعابــة، فــرحتني عيــنني
ــة يضــجّ ــ. بالطاق ــذي ،نيه واحــد مــن هــؤالء االســكندنافيّ   إنّ وقفــوا  نال
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زوجته من تنزانيـا، وهـي طبيبـة، وقـد      .دمري األطفالتحياهتم حملاربة 
دون أن  ،وهو يقيم منذ ثالثني سـنة يف أفريقيـا  . ثالثة أوالدله أجنبت 

  .ق الوطين لليونيسف يف أثيوبياوهو اليوم املنسّ. يكون غادرها
 إالّ. هائلــةً يف الثالثــة واخلمســني مــن العمــر، وقــد اكتنــز خــربةً هــو

األمـر ال   نّإه من العبث حماولـة الـدخول معـه يف حـوار سياسـي، إذ      أنّ
والعاصـفة   ،ة، سألتهإبان إحدى رحليتّ على منت طائرة أثيوبيّف. يعنيه

كيـف هـي نظرتـك إىل العـامل؟ إىل أيـن متضـي أثيوبيـا؟        : "ر حولنـا دهت
 مقلــقٍ علــى حنــوٍ  كانــت الطــائرة هتتــزّ ". تصــميمك؟ ســتمدّمــن أيــن ت 

ــ ولكــن . ب علــي االعــرتاف بــأني كنــت أمــوت مــن اخلــوفللغايــة، ويتوجّ
ــورن" ــل " بيـ ــاً مثـ ــان هادئـ ــخرة كـ ـــ  . صـ ــان مـــن الواضـــح أنّ ه مل يكـــن وكـ

دوافعـي؟  : "أجابين. بي ليستوعب أسئليت، وال اخلوف الذي كان يستبدّ
ــي، منــذ نعومــة أظ  لقــد علّ ومــا هــو غــري   ، مــا هــو حــقّ يفــارمــين أهل
بـدا يل اجلـواب مقتضـباً، ولكـين مل     !". جيب احرتام البشر ]…. [مقبول

جيـــب أن نســـاعد هـــؤالء : "يف عـــيين وقـــال" بيـــورن"ق ، حـــدّفجـــأةً. أحلّ
  ".أليس كذلك؟! األطفال

  "!بيورن"بالطبع، يا رفيقي 
ــ ــ"ه إنّ ــران عــام     " رنوبي ، مركــز 2003نفســه الــذي أنشــأ يف شــهر حزي

ويف أحـد  ". السيدامو"، يف دولة "الد"، يف منطقة "ملَعَيريكا "لتغذية يف ا
مـدخل هـذا    سـياج  ، وقفـت أمـام  2004صباحات شباط اجلميلة من عـام  

  .قتغلِراكز قد أُالعشرات من هذه امليف العام السابق، كانت . املركز

اجللسـة  ، فـوق الـرتاب، وهـي    جيلسـون القرفصـاء  ة نسـاء ورجـال   مثّ
الكـالب تـركض   . كانـت احلـرارة خانقـةً   . لدى شعوب اجلنوب ةالتقليديّ

رجل حيمل بني ذراعيـه طفـالً علـى     وكلّ امرأةٍ وكانت كلّ. يف ما بينهم
ــبابات حتاصـــر العيـــون الواســـعة املتعَالـــذ. شـــفا املـــوت هياكـــل مـــن  ،ةبـَ

  .ة، فيما أهلهم يطردوهنا حبركة بطيئةاألطفال العظميّ
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ــال أشـــ   ــل األطفـ ــادي وأرجـ ــت أيـ ــراهتم  كانـ ــاب، ونظـ ــأعواد الثقـ به بـ
ــتبعضـــهم . ملتهبـــة ــه نُي جســـمَغطّـ ــ. مـــن قمـــاش فٌتَـ ــاً، كانـ ت وأحيانـ
  .ترتفع من قلب هذه الكتل من القماش حشرجةٌ
واألكاسـيا والكينـا تلقـي بظالهلـا علـى       العندم اهلنـدي أشجار كانت 

املســؤول عــن هــذا  هــو "انــدال نيكيســو"كــان الــدكتور . الســاحة امللتهبــة
ضــات، وهــي امــرأة ، رئيســة املمرّ"رياهو اليمــاييهولفايتــا"كانــت و. املركــز

ــة، تفــتح البــاب بــني حــني وآخــر، وتــدعو أســرةً       جديــدةً مســراء ومجيل
  .ة وبُسطميدانيّة أسرّب، اليت زُوّدت ثالثاليم إىل إحدى اخل للدخول

هنــا، وهــي يف الــثالثني، ومعهــا ثالثــة أوالد يعــانون    " ماشــالّ مرتــا"
هــم وكــانوا كلّ. ن نقــص يف التغذيــة، وطفــل ســليممــ ،علــى حنــو خطــري

، "بيليـنش كـاييمو  : "أمساؤهم. األوىلاخليمة مقرفصني حول سرير يف 
مـا خـال الطفـل السـليم، كـان      ". همينكيشـ "و" مـاموش "، "كافيتا كـاييمو "

، الـذي  "يالطبّـ احلليب " سأتني يف النهار، على كحيصلون مرّثالثتهم 
ــان  ــورن"ك ــوي برويتي . هومّموزمــالؤه قــد صــ  " بي ــوهــو حيت  شــحومات ون

ــاً  ،ونياســـني) A,D,E,C,B1,B2(وفيتامينـــات  ــاً وكـــذلك أيضـ مـــن خليطـ
  .األمالح املعدنية

 .خاليــة الدســمة مــن بــودرة احلليــب  يف أســاس هــذه الوصــفة، كميّــ 
اً، ينقـل يف أكيـاس مـن    وكان هذا الغذاء اخلاص باحلاالت الطارئة جدّ

-F-1000 B-O(طــــيب ليــــب ح"وكــــان امســــه العلمــــي هــــو . األملنيــــوم

NUTRISET ( ـويُ مغلــي، ج مبــاءٍمــزَيُوكــان وكــان . ذ بطريــق الفــم ؤخـَ
ب وكـان يتوجّـ  ". الطـيب احلليب "ليرت من  2.4ينتجان  ،ليرتان من املياه

 اســتهالك حمتــوى الكــيس، بعــد ثــالث ســاعات مــن فتحــه، يف احلــدّ        
  .األقصى
ة، وهـــي دة معقّـــبعـــث احليـــاة يف أطفـــال ميوتـــون جوعـــاً، عمليّـــ  إنّ

غالباً ما يصل األطفـال إىل  . ة دائمةيّمراقبة طبّإىل حتتاج بالضرورة 
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ة أو هـم مصـابون بـأمراض تنفسـيّ     ،اة بالـدمامل غطـّ املركز، وأفـواههم م 
شيء بطريق  وعندها يستحيل ابتالع أيّ. باتأو غارقون يف سُ ،خطرية

  .من الفيتامينات نٍقَشيء حبُ نون قبل كلّحقَفيُ. الفم
ب على هؤالء األطفال، متى عادوا إىل احلياة، وخرجوا مـن  وسيرتتّ

ولكـن مـاذا   . مـن الـزمن، تنـاول الغـذاء الطـيب      املركز، أن يواصلوا، فرتةً
  بعد؟
ــلّ " اليونيســـف"منظمـــة  إنّ ــاً ويف كـ ــح، دائمـ ــاع  تنصـ ــان، باإلرضـ مكـ

معظـم   ة، فـإنّ املداريّـ  ،املنخفضة ،"السيدامو"ولكن، يف أراضي . بالثدي
 فهـنّ . ة كاحلجـارة أثـداء جافـّ   لواتي يعانني من اجملاعـة، هلـنّ  النساء ال
 مــن نقــص يف التغذيــة، ولــذلك فهــنّ  ودائــمٍ خطــريٍ علــى حنــوٍ يعــاننيَ
  .عن توفري احلليب الضروري إلطعام أطفاهلنّ يعجزنَ

 ،ضــاتضــني واملمرّوزمــالؤه، كــي يســاعدوا املمرّ " بيــورن"ولقــد عمــد 
احلفاظ يف ) ومعظمهم من كوبا(فاة اء احلواألطبّ ،نيال الصحيّوالعمّ

علــى حيــاة األطفــال، بعــد أن يغــادروا املركــز، إىل وضــع كتــاب، عنوانــه    
  ."، موجز خاص باثيوبيامعاجلة سوء التغذية، القاسي واحلادّ"

ة والنصـائح العمليّـ   ،صفحة، والعديد من الرسومات 160وهو يضم 
ــأمني النظافـــ   ــل، وتـ ــة وزن الطفـ ــاس، ومراقبـ ــزين األكيـ ــلتخـ ة، ة املنزليـّ

ــمّ  ــة أهـ ــن     ومكافحـ ــة، وعـ ــنقص يف التغذيـ ــن الـ ــة عـ ــراض النامجـ األمـ
م هـذا الكتـاب   رجِوقـد تـُ  … اجلفاف بفعل اإلسهاالت، ونقص السكر اخل

فــإن : ضــخمةٍ ولكــن انتشــاره يصــطدم بعقبــةٍ. ةاللغــات احملليّــ إىل أهــمّ
  !هات يتقنّ القراءةمن األمّ ةًقلّ

ــ. اً، وســطيّامٍنيــة أيّــمثاة مــدّتقــيم العــائالت يف املركــز  ن كــان مــن ومَ
يقيمـون فيـه   … وسـواه  األطفال، يعاني من أمراض خطرية، مثـل السـلّ  

  .أطول بكثري بالطبع فرتةً
فينتقـل األطفـال   . اخليم الثالث توافق ثالث مراحل من العـالج  إنّ
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ون فيها العالجات اليت تسمح هلـم،  إىل أخرى، ويتلقّ والكبار من خيمةٍ
ــدو  ــهاء ال ــرة، يف انت ــادروا أن ب ــازَ  يغ ــة، وقــد اســتعاد جه ــه هم قوّاألمكن ت

ــالغــذاء  وإنّ. وانتظامــه ــذي طــوّ ي الطبّ ــورن"ره ال ث حــدِيُ ،وزمــالؤه" بي
مئـات األطفـال والكبـار،    " ملـَ عَيريغـا  "ل يف بِفلقد قُ: ةًحقيقيّ معجزاتٍ

  .منهم مل ينقذوا% 10هم ووحدَ
وهم، . املغادرة ىيف اخليمة الثالثة، يقيم املرضى الذين يوشكون عل

ــإذ يغـــادرون املركـــز، ينـــالون أكياســـاً مـــن بـــودرة احلليـــب   ، الـــيت يالطبـّ
ــمّ. نهم مــن مواجهــة األســابيع القادمــة  ســتمكّ ضــة املســؤولة  املمرّ إنّ ث

  .تعطيهم النصائح األخرية
 ، ذات البســـــمة الدافئـــــة، تقـــــاوم وبـــــاءً "افرياهوتـــــاي"ضـــــة املمرّ إنّ

ــ دنَعُــيَهــات كــثرياً مــا فاألمّ: مســتدمياً اهم، إىل املركــز، مــع األطفــال إيّ
ضـة  املمرّعندها  فتسأل. يف التغذية خطريٍ داً بنقصٍصيبوا جمدّوقد أُ

ـــ  ملــــاذا مل تعــــطِ: "إحــــداهنّ ا احلليــــب يف انتظــــام لألطفــــال، كمــــا كنـّ
!". زوجـــي األكيـــاس لقـــد أعطيـــتُ: "فتجيـــب املـــرأة يف حـــرج" ثنا؟حتـــدّ

ــرف أنّ  ــرأة تعـ ــتوبّ املمرّ واملـ ــة سـ ــردف يف مهـــس  . خهاضـ ــي تـ ــذا فهـ : ولـ
  !"سوى زوج واحد ولكن ليس لديّ… سيعطيين اهلل أوالداً آخرين"

لوصف الوضـع   ،الذي وجد املصطلح املالئم" بيورن"هو  ،أخرى ةًمرّ
وأوالدهـــا، واآلالف مـــن عـــائالت " ماشـــالّ مرتـــا"العبثـــي الـــذي تعيشـــه 

ــني يف  ــيدامو"الفالحـ ــال  ". سـ ــد قـ ــم كلّنّإفلقـ ــحايا  هـ ــم ضـ ــة اجمل"هـ اعـ
  ".اخلضراء

. ســـخيّة، طبيعـــة "ملــَ عَا غـــيري"الطبيعــة احمليطـــة خبــيم مركـــز    إنّ
. احلمراء والزرقاء، تتألأل عرب األغصان الكثيفةة اجلهنميّرة هفورود ز

 ال أثر للجفاف يف كـلّ . جوأوراق األكاسيا هي أيضاً ذات اخضرار متوهّ
ــان ــة  . مك ــة محــراء وكثيف ــ. والرتب ــة أعشــاب برّمثّ ــداني ة يّ الرجــل يف ت

. ، ومزارع الربتقـال واملـوز  يقات مزهرةها علّات حتفّميّووالقاد. انتصاهبا
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 ،ق هنر، يتدفّ"ملَعَا غيري"من األمتار من مدينة  وعلى بعد بضع مئاتٍ
من األرض يف  ع كتلٍقتالما ميكّنه من ا ،ةيّتبلغ قوة اندفاع مياهه البنّ

" زيـوي "وحتـى أسـواق    - واألسواق يف املنطقة. بأكملها أدغالو جوانبه،
والسـورغو   االنيـام مليئـة ب  -، على مسافة كـبرية إىل الشـمال   "هوسان"و

  !والعدس والتني، والفاصولياء

  .ويف ليلتنا األوىل إثر وصولنا، هطلت بعض األمطار فوق اخليام
ــ ـ ــة   مَإذن، لـِ ــنقص يف التغذيــ ــة، والــ ــدمّ ،اجملاعــ ــوت، يف ملَ ر، واملــ املــ

  ؟"سيدامو"

ــ: يف كلمــات قليلــة ختصــر اجلــوابيُ ه االهنيــار الكــارثي واملفــاجئ، إنّ
  !ألسعار القهوة يف األسواق العاملية

قعــــة ضــــمن ا، الو"ســــيدامو"، اجملــــاورة ملنطقــــة "كافــــا"منطقــــة  إنّ
 وعلـى كـلّ  . ة يف اجلنوب الغربي، هي مهد القهـوة املداريّحتت األراضي 

مـا  (ة يّـ البنّات هـا هلـذه احلبّـ   الـيت أعطـت امسَ   ،"كافا"حال، هي منطقة 
  )…"بونا"ى القهوة سمّعدا أثيوبيا، حيث تُ

اً يف حيـاة الشـعوب   ، دوراً رئيسـيّ سحيقةٍ القهوة تلعب، منذ أزمنةٍ إنّ
ه، إنـّ . س يف مجيع البيوت تقريباًمارَيُ" االحتفال بالقهوة" إنّ: ةاحلبشيّ

ــمّ. الً، طقــس اســتقبال وضــيافة  أوّ ــ ث  وطــردٍ ه يقــوم بوظيفــة تعــزيمٍ  إنّ
  .حيمي البيت من األذى" االحتفال بالقهوة" إنّ: واح الشريرةلألر

 ةٍمعدنيّـ  شـويها فـوق قطعـةٍ   تهـي   ات، ثـمّ ة املنزل تطحن احلبّربّ إنّ
ــغريةٍ ـــ صـ ــون مـــن الفضّ ـــ ، تكـ ــوت الثريّ ــدى  ة يف البيـ ــد لـ ة، ومـــن احلديـ
ب،   وهو يقـوم علـى  . الفقراء خلـط البخـور   ويُ. قـدٍ متّ فـوق منقـلٍ  منصـَ
  .ةزكيّ م، فيمتلئ البيت برائحةٍبالفح

ر العمليـة ثـالث   كـرّ وتُ. الطـني املشـوي  مـن   ب القهوة يف إبريـقٍ صَثم تُ
  .لضيف األجنيبلم القهوة يف فناجني صغرية، أوالها قدّوأخرياً تُ. اتمرّ
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 تتّســم بأناقــةٍ  حركــاتٍ وفــقَهــة، وأبّ يف صــمتٍجيــري هــذا الطقــس  
. يشرب ثالثة فنـاجني متتاليـة   ب على الضيف أنويتوجّ. ورقيقةٍ جليّةٍ

 علـى املـدعوّ   خرق هذا العرف، فاللعنات ستنصبّ وإنّ. ذلك هو العرف
  .وعائلته، وكذلك أيضاً على بيت املضيف

وهــو املصــدر  . شاحبــتصــدير لــدى األ المــواد  القهــوة هــي أهــمّ   إنّ
ن احلبشـة  ، الـذي ميكـّ  اتاحلمضيّالوحيد، مع جلود احليوانات وبعض 

ف ولــذلك ألِــ . النــادر  احلصــول علــى بعــض القطــع   ع إىلمــن التطلــّ 
ــ"النـــاس هنـــا أن يـــدعوه  وضـــع القهـــوة يف  واحلـــال أنّ". يالـــذهب البنـّ

أسـعار الشـراء    فـإنّ . اً، وضعاً كارثي2000ّة، بات منذ عام األسواق العامليّ
، كانت األسعار قد اهنـارت  2004ويف عام . اًيّج، اهنارت اهنياراً كلّنتِمن املُ
  .مل تعرفه منذ مائة عام اهنياراً

من القهوة يف احلبشة، هو من نتاج % 95أكثر من  وإذا ما عرفنا أنّ
  .الفالحني الصغار، العاملني مع أسرهم، ندرك النتائج

رت أن سـعر  قـدّ  ،)OXFAM( "عومنظمة اوكسفورد ملكافحـة اجلـ  " إنّ
إىل عـام   2000مـن عـام   (شراء كيلو القهوة، قد هـبط يف ثـالث سـنوات    

ة يف أديــس وزيــر املاليّــ  وإنّ 4.ســنتاً 86مــن ثالثــة دوالرات إىل   ،)2003
مليـون دوالر يف   830البلد، منذ ذلك االهنيار، قد خسـر   ر أنّيقدّ ،أبابا

ــ ــام   . ات التصــديرعمليّ ــذلك، ففــي ع مــن  كــبريٌ ى قســمٌ، ختلّــ2004ول
، إذ بـات سـعر   هـا تـاج القهـوة، عـن قطاف   ناً بالفالحني املرتبطني تقليـديّ 

  .قاسبيع دون سعر اإلنتاج مبا ال يُال
ــيك ــام  مإلـــ ــام : بعـــــض األرقـــ ــدان   1990يف عـــ ــل البلـــ ــان جممـــ ، كـــ

ــوة  ــة للقهــ ــدّ  ،املنتجــ ــد صــ ــا يُ قــ ــوب مبــ ــن احلبــ ــارب ر مــ ــار  11قــ مليــ
ـــ   . دوالر ــامل كلّ ــوة يف العـ ــتهلكو القهـ ــان مسـ ــه، كـ ــام نفسـ ــد ويف العـ ه، قـ

ــار دوالر يف القهـــــوة 30أنفقـــــوا قرابـــــة  ، كانـــــت 2004ويف عـــــام . مليـــ
العــــــاملني يف زراعــــــة القهــــــوة، قــــــد  ،عائــــــدات تصــــــدير الفالحــــــني
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ولكـــــــن، يف هنايـــــــة املطـــــــاف، كـــــــان  . مليـــــــار دوالر 5.5هبطـــــــت إىل 
  …مليار دوالر يف استهالكهم 70املستهلكون قد أنفقوا 

تهم مـن  غالبيّ وإنّ. للقهوة جٍنتِمليون مُ 25هناك عرب العامل أكثر من 
ــ طني، وهــماملنــتجني الصــغار أو املتوسّــ ة صــغرية، يعملــون يف مــزارع عائليّ

% 70وإن . ما بني هكتار واحـد ومخـس هكتـارات    ،منها ترتاوح مساحة كلّ
مســاحتها عــن عشــرة   يــأتي مــن مــزارع تقــلّ  ،مــن منتــوج القهــوة العــاملي 

، مجيع هؤالء الفالحني، أنتجوا مبجملهم قرابة 2003ويف عام . هكتارات
  .بّكغ من احلَ 60وي فيما الكيس الواحد حيت ،مليون كيس 119

ز دائمـــاً بتباينـــات كـــبرية يف ســـعر كــان ســـوق القهـــوة العـــاملي يتميّــ  
لها حاليـاً منتجـو   ولكن الكوارث، كاليت يتحمّ. الشراء من املنتج احمللي

وكــان ســعر القهــوة الوســطي،  : اًجــدّ القهــوة، هــي حلســن احلــظ، نــادرةٌ 
، )ICO" (منظمـــة القهـــوة الدوليـــة "، حبســـب 1990-1980خـــالل عقـــد 

. املشـرتى مـن املنـتج احمللـي     بّدوالر لنصف الكيلـو مـن احلـَ    1.2قرابة 
  .سنتاً 50من  ولقد هبط اليوم إىل أقلّ

، "ات خضـراء حبّـ "يف شـكل   ،من القهوة يغادر البالد املنتجة% 94 إنّ
. خـارج البلـد املنـتج    ية الشواء جتـر عمليّ شوَ بعد، إذ إنّات مل تُأي حبّ

ات، تلـك  من الشركات عابرة القارّ طر عليها قبضةٌة يسيوالسوق العامليّ
ويف ". األشـخاص العمالقـة اخلالـدين   " "نعوم تشومسـكي "يها اليت يسمّ

ة، ر بقاء أو موت عشرات األلوف من العائالت الفالحيّالواقع، فهي تقرّ
املنتشرة يف سبعني بلداً، من الربازيل إىل فييتنـام، ومـن هنـدوراس إىل    

شـركة  ال، هـي  "األشخاص العمالقة اخلالـدين "هؤالء  لأوّ وإنّ. احلبشة
  ."نستله"ة، الغذائيّ -ة الزراعيّ
ــإنّ. ة، ال يــين يتنــاقص عــدد ســادة ســوق القهــوة العامليّــ    إنّ ــاً  ف حرب

، كــان 2004يف عـام  و. تقـوم بينـهم، حيـث يبتلـع الكبـار الصـغار       طاحنـةً 
، "يل اســار"، "هلتنســ: "، حيملــون أمســاءالســادة اخلمســة األقــوى بينــهم
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"). فيليـب مـوريس  "وهـي ملـك   ( ."كرافـت "و "تشيبو"، "بركرت اند غمبل"
مـن منتـوج القهـوة    % 45عـام، أكثـر مـن     اً كـلّ جمموعهم يشـرتي وسـطيّ  

 وهم فضـالً عـن ذلـك، يسـيطرون سـيطرةً     . اتهمشتقّ اخلام العاملي، بكلّ
  .ويلها وتسويقهاالقهوة، وحت حتميصتقريباً، على  كاملةً

اً عـة جـدّ  ، يواجه املستهلك عروضاً متنوّالكربى ةوروبيّاألاملتاجر يف 
. بّ، والقهــوة املطحونــة أو قهــوة احلَــوة القابلــة للــذوبانهــمــن أنــواع الق

ة، متتلكها يف حقيقة األمر، إحدى هذه األوروبيّاملتاجر ولكن أبرز هذه 
، يعـودان  "ماكسـويل وجيكـوبس  " فـإنّ . اتالشركات اخلمـس عـابرة القـارّ   

وفيمـا  . ، تعـودان لنسـتله  "نيسربيسو"و" نيسكافيه"و). KRAFT(لكرافت 
متلــك " ســارا يل" ، فــإنّ"فــولغرس"، شــركة "بــروكرت انــد غمبــل "متلــك 

ــ". ربتسكــا يدو" هــا تســوّق ماركــات  ، فإنّ"تشــيبو"ا الشــركة العمالقــة أمّ
  ".ايدوشوا"و" تشيبو"

 ،، والسلّاالميبوفيما يفتك اجلوع والنقص يف التغذية واحلليب، وا
أرقــام املبيعــات واألربــاح الصــافية لســادة    ، فــإنّ"مامارتــا شــالّ"أطفــال ب

% 17قـد ازدادت بنســبة  " يلا ارسـ "أربـاح   نّأمـن ذلــك،  . القهـوة، تنفجـر  
وهـو العـام الـذي أخـذت فيـه أسـعار الشـراء مـن املنـتجني،          ( ،2000عام 
 ، فقد كان"تشيبو"أما شركة %. 26أرباح نستله بنسبة ارتفعت و). تنهار
ــ اًبالنســبة إليهــا، أعظمهــا رحبــ  2000عــام  إذ ارتفعــت : هيف تارخيهــا كلّ

  %.47أرباحها الصافية بنسبة 

جرتـه  طوال أكثر من ثالثني عاماً، خضـعت سـوق القهـوة لتنظـيم أَ    
). International Coffee Agreement" (ةمنظمــة ســوق القهــوة العامليّــ "

ة لقـة السـوق الزراعيّـ   وعماالـدول املنتجـة للقهـوة،     أهـمّ  تبفضلها، كانـ 
وفضـالً عـن منـاورات    . اًأسعاراً ثابتة نسـبيّ للفالحني ، تضمن ةوالغذائيّ

حبيث يكـون احلصـاد وفـرياً    (ة بات املناخيّاملضاربات يف شيكاغو، والتقلّ
الكوارث  فإنّ ،)اً يف العام التايلة، ويف أحد األعوام، وكارثيّيف تلك القارّ
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كانـــت  ،أخـــرى كـــثرية اً، وأســـباباألدغـــالالنامجـــة عـــن بعـــض أمـــراض 
تنظيم هذه : ة حل وحيدمثّ. بات الدائمة يف األسعارعن التقلّ مسؤولةً

  ؟ولكن كيف السبيل إىل ذلك. اًاصطناعيّ بات والعوامل، تنظيماًالتقلّ
ــت  ــة "كانـ ــة  منظمـ ــوة العامليـ ــوق القهـ ــاً   ،)ICA( "سـ ــرض حصصـ تفـ

، يف سـبيل ذلـك،   فاستوحت. لى البلدان املنتجةعمن التصدير  دةًحمدّ
). OPEP( "منظمة البلدان املصدرة للـنفط "من الطريقة اليت حدّدهتا 

ــت هــذه احلصــص احملــدّ    ــاً حمــدوداً يف  دة للتصــدير، تضــمن تقلّ وكان ب
  .الر، لنصف كيلو القهوة اخلامود 2.4و 1.2األسعار، يرتاوح بني 

ل ، إثــر تــدخّ  1989عليهــا عــام   يَضِــ قُ ،)ICA(نظمــة  هــذه امل ولكــن 
لدى  ما كانت دوافعها؟ إنّ. ة العمالقة املتاجرة بالقهوةكات الدوليّالشر

  .اجلواب ،)OXFAM( "أوكسفورد ملكافحة اجملاعةمنظمة "
هم حـون فقـراء علـى العمـوم، ولكـنّ     الذين ينتجـون القهـوة هـم فالّ    إنّ

ــيســكنون بلــداناً هلــا أمهّ  فطاملــا كــان اجملتمــع  . هائلــة جيوســرتاتيجيةٌ ةٌيّ
ــا كانــت املواجهــة علــى األرض    لقطــبني الــدويل خيضــع   اثــنني، أي طامل

ب، بالغـاً  ني، كـان يتوجّـ  ني متعارضَني وسياسيَّني اقتصاديَّبني نظامَ ،هاكلّ
حـــني بـــإغواء ماليـــني عـــائالت الفالّ ؤخـــذَب أن يُمـــا بلـــغ الـــثمن، جتنّـــ 

يعيشـون   سـادة األرض فقد كان . النتماء للحزب الشيوعياأو  ،التصويت
ــابو  ــبه الكـ ــا يشـ ــوّ مـــن س، مـ ــا هتديـــد دائـــم يف حتـ ل الربازيـــل وكولومبيـ

وكـــان التثبيـــت املصـــطنع . ةإىل الكتلـــة الســـوفييتيّ ،والســـلفادور وروانـــدا
" ةمــة ســوق القهــوة العامليّــ منظّ"ات ألســعار الشــراء مــن املنــتج، عــرب آليّــ  

)ICA (ّة ولكـن احلـدود الغربيّـ   . دة، هتدف إىل استبعاد هذا التهديـد املعق
ك االحتـاد  وسرعان مـا تفكـّ  . 1989ة اهنارت عام السوفييتيّ ةلإلمرباطوريّ

ــه  ــوفيييت نفسـ ــد  . السـ ــروف، مل يعـ ــذه الظـ ــوة  "يف هـ ــوق القهـ ــة سـ ملنظمـ
ــ. أي فائـــدة) ICA( "العامليـــة  ة،وهكـــذا فقـــد خضـــع ســـوق القهـــوة العامليـّ

  !ة اخلمسأقوى الشركات الدوليّ األقوى، أي حقّ خضوعاً مطلقاً حلقّ
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يف هـــذه املدينـــة، كـــان ". الســـيدامو"دولـــة  هـــي عاصـــمة" واســـاأ" إنّ
القهـوة   بّكيلوغراماً مـن حَـ   60الفالحون يبيعون الكيس الذي حيتوي 

 2004ويف عـام  . 2000، عـام  )ةالعملـة احملليّـ  ( "بري" 670ة، بقيمة العربيّ
  ."بريا" 150اهنار هذا املبلغ إىل 
ة مليــون عائلــة يعيشــون مــن بيــع القهــو   2.8كــان  ،يف هــذه املنطقــة

فـال اجلفـاف   : 2000حتـى عـام    مزدهـرةً " سـيدامو "وكانت دولـة  . حصراً
ولكــن عائــدات  . فيهــا  ارثّــأ، 1984، وال جفــاف عــام  1973القاتــل عــام  

احلصـاد باليـد    فـإنّ . كـبريٍ  القهوة اليوم هي دون نفقـات اإلنتـاج بفـارقٍ   
يقتضـي   -الـيت تنمـو بإيقاعهـا الطبيعـي      -ات القمـح  حلبّ، ةًفحبّ ةًحبّ

هـذا العمـل مل يعـد اليـوم      ومـع ذلـك، فـإنّ   . هائلـة  وخربةً وطاقةً ةًمهار
  .مرحباً
ربـح، مل يعـد    مـن كـلّ   عائالت الفالحـني، بعـد إذ باتـت حمرومـةً     إنّ

زيــت (ة مــا حتتــاج إليــه لبقائهــا بوســعها أن تشــرتي مــن الســوق احملليّــ
  )…قلي، األدوية، امللح، الثياب، اخلال

 ،د تـــدريس األوالد، كمـــا نـــرىعلـــى صـــعي ،نتـــائج هـــذه احلـــال إنّو
ــ ــا أنّ كارثيّ ــلّ   ة، إذا مــا علمن ــلٍ القســط املدرســي لك ، طــوال نصــف  طف
ــ ،الســنة ــة يكلّ ــأنّ  ،"بــريا" 20ف العائل ــاب املدرســيّ   ذلــك ب ة الكتــب والثي

  .تفرغ شيئاً فشيئاًفاملدارس اليوم أبنية وهكذا . ةليست جمانيّ
عوهنا ويرحلـون إىل  بيين ميلكون بيوتاً هلم، فهؤالء من الفالحني مَ

اً، ومع ذلك، فهم لن جيدوا فيهـا يف واقـع األمـر، عمـالً نظاميّـ     . املدينة
وســائل الــدخل  ل أهــمّوعنــدها ســتكون الــدعارة والتســوّ . وأجــراً كرميــاً

ــ ، سيقضــي عليهــا كــثريةٍ ويف حــاالتٍ. ة املنكوبــةهلــذه العــائالت الفالحيّ
  .البؤس على حنو هنائي

لــدى " الزراعــة"هــو مــدير قســم ) Hans JOEHR" (هــانس يــوئر" إنّ
مبزارعـي   وهو يـدرك أكثـر مـن الكـثريين، العنـف الـذي حيـلّ       ". نستله"
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ــلّ   . القهــوة ــى ك ــذلك حــال، باألســف، نتيجــةً   وهــو يشــعر، عل ــ. ل ه ولكنّ
  ".ةقوى السوق العامليّ"ينسبه إىل 

ة ات الدوليّـ وسائر اجلمعيّـ (اليت جتريها نستله وماذا عن املضاربات 
ة وسـواها؟  ، حول أسعار القهوة العربيّـ )ةالزراعة الغذائيّ يف صةاملتخصّ

إهنـا  : أجـل، هـو يلـحّ   . عن هذه املضـاربات  مل يبلغه شيء قطّ" يوئر" إنّ
ــلَ . مــن اجلميــع ك األســواق، يف غفلــةٍة، تلــك الــيت حتــرّ وى موضــوعيّقِ

  .ةفيها البتّ فليس للبشر يدٌ
. عدهتميتعـــاطف مـــع الضـــحايا ويريـــد مســـا" هـــانس يـــوئر"ولكـــن 

مليون عائلة منتجة للقهـوة، تعـيش    25ة مثّ: واقرتاحه أكثر من واضح
لـوا  أن يتقبّ"، علـى األقـلّ   العشـرة ماليـني منـه    اليوم يف العامل، فـال بـدّ  

  !السوق" حيسّن"ه بذلك، كما فهمنا، إنّ". التالشي
  ."بالتالشي"ينصح الرجال والنساء الفائضني " يوئر" إنّ

  !أجل التالشي
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III - ملقاومةا  
  

منذ القديم، فيها فليس ألحد . ما من أحد ميلك أرضه يف أثيوبيا
 ،قمـــم اجلبـــالفـــوق ان، يف قالعهـــم بـــالره فـــإنّ .االنتفـــاع ســـوى حـــقّ

جــون، حيملــون عصــا طويلــة، وهــم عمومــاً متزوّ - نيوالكهنــة العلمــانيّ
ـــ وتغطـــي مــــن حنــــاس،  يعلوهـــا صــــليبٌ  ال  -بيضــــاء  هم عصــــابةٌرأسـَ

فهم يفلحون أرضهم حتت مشس حارقة، . لقاعدةخيرجون على هذه ا
  .مثل أبناء رعاياهم مويف وجه ريح أبداً عاصفة، مثله

، تقـوم  "التيجريـه "و" وولـو "من منـاطق البلـد، ال سـيما يف     يف بعضٍ
ة، وهــي احلكومــة خبطــوات حــذرة بشــأن خصخصــة األراضــي الزراعيّــ   

ســتفيدين، األراضــي، وبعبــارة ثانيــة، تســجيل أمســاء امل" تنســيب"م تــنظّ
  .الدويلحتت ضغط البنك 

فمنــذ . ة، ميليــه التــاريخة اخلاصّــامللكيّــإلنشــاء رفــض احلكومــة  إنّ
أقــدم العصــور، وحتــى االنقــالب الــذي أطــاح بــآخر إمرباطــور، يف أحــد  

ــام   ــول عـ ــباحات أيلـ ــاعي    1974صـ ــام إقطـ ــت نظـ ــة حتـ ــت احلبشـ ، عاشـ
ت، صــرف، كانــ أمهــري ة، وهــي مــن أصــل  االرســتقراطيّ فــإنّ .شمتــوحّ

شبه الوحيد لـألرض الزراعيـة،    بالتنسيق مع األديرة واألساقفة، املالكَ
  .وللغابات واملياه واملراعي

ــاألديــرة ورؤســاء  ،كــان األمــراء، والســادة  ون، يقتطعــون مــن األمهريّ
حصـــاد الفالحـــني، وفقـــاً للمنـــاطق، حتـــى ثلثـــي احلبـــوب، مـــن أجـــل  

ر تــــدمّ كانــــت هــــذه االقتطاعــــات .جتــــارهتم واســــتعماهلم الشخصــــي
ــتجني، مــع أهنــا كا   ــوفّ املن تطــوير  ة، وســائلر للطبقــات اإلقطاعيّــ نــت ت

وحتـت احلكـم    .ةة واألدبيّـ ة واهلندسـيّ يف الفنون التشـكيليّ  ،ثقافة رائعة
  .مزارعني أقنان اً مبثابة، كان مجيع الفالحني عمليّاإلمرباطوريّ
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تـى  تسـكن ح  ،ة واقتطاعاهتـا الظاملـة  ة الفالحيّـ ذكريات اإلقطاعيّـ  إنّ
عليهــا  ، الــيت اســتولت1974ثــورة عــام  وإنّ. ةاألعمــاق الــذاكرة اجلماعيّــ

، "هايله مريم منغستو"يقودهم العقيد  ،نيمن العسكريّ قبضةٌ ،بسرعة
ة ولكــن اجلبهــة الشــعبيّ . مــت مجيــع األراضــي ة، أمّويتبــاهون باملاركســيّ

 ى مـن ، آخـر مـا تبقـّ   1991لتحرير التيجريه، الـيت قاتلـت، يف أيـار عـام     
  .ة لألرضة اجلماعيّ، أبقت على امللكيّ"ملنغستو" كتائب وفيّة

هــو رجــل و. وزيــر الزراعــةهــو ) Belay EJIGU" (بــيالي اجيغــو" إنّ
يـدور بيننـا نقـاش     ،فمنـذ أكثـر مـن سـاعة    . مسني، مرح وعايل الصـوت 

هادئ حول فنجان القهوة التقليـدي، بشـأن العديـد مـن القضـايا الـيت       
 ،يـــرافقين اثنـــان مـــن معـــاونيّ. ي يف أثيوبيـــايواجههـــا اإلنتـــاج الزراعـــ

ة ة اخلاصّـ مسـألة امللكيّـ   عنـدما أثـرتُ  . ةصان يف املسألة الزراعيّـ متخصّ
، وهـو  وضـرب الطاولـة الواطئـة فجـأةً     ،مقعـده  مـن الـوزير   لألرض، هبّ

وكانــت !" م األرض أبــداً للمضــاربني أتســمع؟ لــن نســلّ  ! أبــداً: "يصــرخ
ة فالحني العائشني أبـداً علـى حافـّ   ففي نظر ال: ة الوزير صحيحةًحجّ

مــن  قــادمٍ ،ل شــارٍإىل أوّ ،اجلــوع، اإلغــراء شــديد مــن أجــل بيــع أرضــهم
  …!من اليمن والصومال أ

مـن  % 50ني يعيشـون يف أقصـى دركـات الفقـر، و    من األثيـوبيّ % 82 إنّ
يعـــانون مـــن نقـــص يف الـــوزن غـــري طبيعـــي   ،األطفـــال دون اخلامســـة

ــ% 59، كانـــت 2006عـــام  ويف .)حســـب معـــايري اليونيســـيف( ات مـــن وفيـّ
ومــا بــني عــام  . األطفــال دون اخلامســة، تعــود إىل الــنقص يف التغذيــة 

  %.25ات األطفال بنسبة ، ارتفعت وفي2000ّوعام  1997

ة ل يف القارّمسجّ أدنى قدرٍ ،ني يستهلكون من احلريراتاألثيوبيّ إنّ
ــ ــاة كلّاألفريقيّ ــرة وســطيّ رَحُ 1750هــي : ه ــوم اً، للفــرد البــ ي الغ، ويف الي
  .فشديدة ،Aأما أشكال النقص يف اليود واحلديد والفيتامني . الواحد
. للشـرب  نظيـفٍ  ة علـى مـاءٍ  ني ال حيصـلون البتـّ  من األثيـوبيّ % 69 إنّ
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يشــربون  ،"الســيدامو"رأيــت أطفــال %. 76ويف الريــف ترتفــع النســبة إىل 
ــهر البنّ   دون حــذرٍ ــاه الن ــمــن مي ــوالراكــدة، حيــث كانــت    ةيّ األبقــار، ع ترت

 فـإنّ ويف هضـاب الوسـط والشـمال،    . وحيث كان اخلنـازير السـود يبوّلـون   
عشـر كيلـومرتات أو أكثـر، كـي      يـومٍ  كـلّ  ماليني النساء والصبايا يقطعـنَ 

  .إىل البيت السطول الثقيلة املليئة باملاء أو بئراً، ليحملنَ ساقيةً يبلغنَ
قياسـاً للسـكان،    مليوني أثيوبي مصابون بفـريوس االيـدز، وهـذا،    إنّ

  .أحد أعلى النسب يف العامل، بعد اهلند وجنوب أفريقيا
ــاة، ســواء لــدى النســاء والرجــال، هــو      إنّ وإن . ســنة 45.7أمــد احلي

  .عاماً 65فقط من السكان يبلغون % 2.9
ــوبيّ % 40.3 إنّ ــذين يتجــاوزون  مــن األثي ــاً، هــم أمّ  15ني ال ــعام . ونيّ

  .ةى الرعاية الطبيّحيصلون عل فقط من السكان% 12وهناك 
ر، يعانني مـن  حيف الغالب ذوات مجال سا النساء والفتيات، وهنّ إنّ
زواج  اً، يـتمّ في معظم االثنيـات عمليّـ  ف. جنسي واجتماعي، قاسٍ متييزٍ

، اً مـا حيـدث اجلمـاع اجلنسـي األول    وكثري. اًرة جدّمبكّ الفتيات يف سنّ
، 12 منـذ بلوغهـا سـنّ    اًمّـ أوتصبح الفتـاة الصـغرية   . لاألوّالطمث منذ 

وهــي، لــدى بلوغهــا اخلامســة والعشــرين، تكــون قــد       . ســنة 15، أو 14
  …أوالد 10إىل  8وضعت ما بني 

يف البيـت، يف احلقـول،   : ة ختضع السـتغالل ثالثـي  املرأة األثيوبيّ إنّ
هــت علــى الــزواج، لــن كرِوقــد أُ يف اخلامســة عشــرة، ةًصــبيّ إنّ. اًوجنســيّ

ــ ةٍرســيّدم ى تنشــئةٍة، علــحتصــل بــالطبع البتــّ  يومــاً ولــن تعــيش  .ةتامّ
ة، ومــن اكتشــاف العــامل، ومــن حــرّ نــها مــن عقــد صــداقاتٍمتكّ مراهقــةً

ها ن كوخ والدها، حيث تنجز مع أمّفهي، م. ةة هلا مستقلّبناء شخصيّ
ـــ    ــا، أقســـى األعمـــال املنزليّ إىل األعمـــال  ة، ســـتنتقل مباشـــرةً وأخواهتـ

  .اليت يفرضها الزوج ،ةالشاقّ
ة، حيث اً يف مناطق البلد الشرقيّت اليونيسيف حتقيقاً ميدانيّأجنز
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) infibulation(فهنــا التعقــيم : قبائــل ذات املنشــأ الصــومايلت الاســتقرّ
 الــبرت ويف املنــاطق األخــرى ســيطر  ،مــن الفتيــات% 70ه أكثــر مــن شــوّي
)exeision(.  

الناســور، أكــرب وأقــدم مستشــفى للنســاء واألطفــال، املعــانني مــن  إنّ
 ، علـى يـد طبيبـةٍ   أبابـا ئ، منذ أكثر من ثالثني عامـاً، يف أديـس   نشِقد أُ

ــ ــوم مستشــفى منــوذجي    .ات، مبســاعدة نســاء بريطانيّــ  ةٍأثيوبيّ وهــو الي
 بــاملاليني النســاء اللــواتي يعــاننيَ دّعَــهــا، حيــث تُة كلّبالنســبة إىل القــارّ
  .من هذه اإلصابة

ضـيق الـرحم لـدى    اً، بسـبب  شرّ مـذلّ ومـؤمل جـدّ    مرض الناسور إنّ
قـاً يف اللحـم بـني    ث متزّحـدِ الوالدة تُ ، فإن14ّأو  12 فتاة حامل يف سنّ

  .لبوّتفال يعود التحكم ممكناً، ال بإخراج الرباز وال ال. الشرج والرحم
ــ إنّ ــا، أيّـــ النتـــائج الكارثيـّ ــرأة يف أثيوبيـ ة كانـــت ة للتمييـــز حيـــال املـ

 60.000العاصـمة وحـدها   ففـي  : ة يف شوارع املدن الكربىثقافتها، جليّ
ــرّ  ــل مشـ ــيف طفـ ــب اليونيسـ ــدّ . د، حسـ ــي تقـ ــرين   ر أنّوهـ ــدد القاصـ عـ

يــدز، وأشــكال ال ل واإلفالتســوّ. 300.000ه، يفــوق اهلــائمني يف البلــد كلّــ
  .ص هبمذلك يرتبّ ر، كلّحتصى من االستغالل، واملوت املبكّ

 هـي  أبابـا أديـس   إنّ. ق البائسون حنـو العاصـمة  ، يتدفّحدبٍ من كلّ
لـيالً وهنـاراً، دون   . تـه برمّ لبلدٍة ذهلم مرآةوهي ة، حقيقيّ ؤرة لصوصٍب

ــإنّ  ــل، ف ــان    مل ــد،  و .قوافــل البائســني تنحــدر إىل أعمــاق الربك مــن بعي
علـى  وما من أحد يعرف، حتـى  . بائسةً حتمل الشاحنات إليها عائالتٍ

ث يف كـان حمافظهـا يتحـدّ   فقـد  . ، عـدد سـكان العاصـمة   وجه التقريـب 
  .هو مخسة ماليني )حمتمل(، عن عدد 2004م شهر آذار عا
هة بركـان  ، أقام اإلمرباطور مينيليك الثاني، يف قاع فو1892ّيف عام 

حتــى ذلــك احلــني، كانــت البالطــات     . أبابــامنطفــئ، يف قريــة أديــس   
ة مبختلف ة اخلاصّولكن أيضاً البالطات امللكيّ( لةًمتجوّ اإلمرباطوريةّ
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ــات املتجمّ ــة يف اإلمربااالثنيـ ــعـ ــوّ ). ةطوريـّ ــذا التجـ ــان هلـ ــدائم، وكـ ل الـ
قـاهر   وكان له أيضاً سـببٌ . ةة واقتصاديّة وعسكريّأسباب كثرية، سياسيّ

فاً من آالف النبالء واألهل واجلنـود  بالط كان مؤلّ كلّ بامتياز، وهو أنّ
. د بســرعةنفــفني، فكــان اخلشــب الضــروري للطــبخ والتدفئــة ي  واملــوظّ

  .ون مرة أخرى للرحيلفيضطرّ
 ك الثــاني قــد اكتشــف، بفضــل مستشــاريهان اإلمرباطــور مينيليــوكــ

ــب، يف اســرتاليا، شــجرةً   ــا شــجرة  إنّ :خــارق بســرعته  ذات منــوّ األجان ه
ملشــكلة التشــجري الســريع،   وبــذلك وجــد حــال . فجلــب بــذارها. الكينــا

وهكــذا أصــبحت  .وجتديــد خمــزون اخلشــب الضــروري للبنــاء والطــبخ 
  .العاصمة الدائمة أباباديس أ

ففيها أوقيـانس  . امللجأ األخري للمحتضرين أباباأديس باتت اليوم، 
ــوت التنــك   مــن التنــك الصــدئ  متــأل قــاع   ،، وسلســلة ال تنتــهي مــن بي

ــ. الربكــان هتــيم يف األراضــي املشــاع،  ،اجلائعــةالزربــان  ة قطعــان مــنمثّ
  .بني أكواخ التنك واألطفال، الضاحكني والصاخبني

 الــذين ال حيصــلون علــى أيّ  ،نيلفيهــا عــدد ال حيصــى مــن املتســوّ  
ــونٍ ــاعي عـ ــ. اجتمـ ــنَ ة مثّـ ــيالت، حيملـ ــاء حنـ ــانون مـــن   نسـ ــاالً يعـ أطفـ

ــاً أرصـــفة   التجفّـــ ف، ورجـــال يف أمســـال ووجـــوه شـــوهاء، ميـــألون أيضـ
 .ة، إبان الضوء األمحـر ارات األجنبيّإهنم يندفعون حنو السيّ. العاصمة

ــوّ  وإنّ املليئــة  ،الواســعةالســاحات جيتــاح ن، هــذا اجلمهــور الثرثــار واملل
ات الثالث الكـبرية، واألدراج الـيت   بأشجار الكينا اليت حتيط بالكاتدرائيّ

  .والشوارع املفضية إليها ،ود إليهاقت
. شـيء  أيّ أن تفعـال  ،ةليس مبقـدور احملافظـة وال احلكومـة املركزيّـ    

  .ف للحظة احتضار الشحاذها حسنة العابر تلطّوحدَ
ــ ــتتــدفّ ،ةحــارّ ة ينــابيع مــن ميــاهمثّ ة، ق يف وســط العاصــمة األثيوبيّ

ع وقد التقطت هذه املياه يف قسـاطل تقودهـا إىل جممّـ   . بسبب موقعها
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ــ وهــو ســوق ضــخم يقبــع يف " (املركــاتو"باســتثناء باعــة . ةمحامــات عامّ
الضـباط الكبـار   باسـتثناء  ، و)بامسه اإليطـايل  ظة التلة، وقد احتفقمّ

هـــم كلّ أبابـــاســـكان أديـــس  ني األجانـــب، فـــإنّوالدبلوماســـيّ ،واملـــوظفني
ــةً  ــدون ألبسـ ــ يرتـ ــاةً رثّـ ــون حفـ ــة   ة، وميشـ ــنادل مهرتئـ ــون صـ . أو ينتعلـ

ون يعـانون مـن نقـص يف    وهناك مسـنّ . كثريون منهم يرتدون األمسالو
ون ذواهتـم مسـتعينني   معـاقون أو عميـان، جيـرّ   يف الغالب  التغذية، وهم

اهلجـــوم  ، يشـــبه املعجـــزة، إذ يـــتمّعبـــور وســـيلة نقـــل عـــامّ وإنّ. بعصـــا
، مـن قبـل احلشـود الـيت كانـت تنتظـر منـذ        الفوري على البـاص املهتـزّ  

  .ساعات حتت املطر

ة اجلبال، اليت حتيط بفوهة الربكان، على ارتفاع أكثر مـن  فوق قمّ
سـم منطقـة   تتّ ،خـالل موسـم الشـتاء   . ترتفع أشجار الكينـا  ،مرت 3000

ق التالل، يف فالغيوم الكثيفة حتوم فو: اهلضاب الوسطى جبمال خارق
ة والكثيفــة مــع ألــوان الــورود الزاهيــة، واألرض الذهبيّــ   صــارخٍ تنــاقضٍ

ومـا  . ل بشتى أنواع العبـق واهلواء حممّ. رقيق اليت يتصاعد منها خبارٌ
، جديــدٍ كثيــفٍ هبطــلٍ ومتــأل الــربوق الســماء، منــذرةً   ،إن يرعــد الرعــد 
سـة، هـي   ة لالختباء، وهم يضحكون، خلف مالجـئ بائ حتى يسارع املارّ

الـيت تقـوم علـى جوانـب      ،الكـثرية  املاخورات/ احلانات ىحدإيف الغالب 
  .الطرقات

حوايل السابعة مساء، يأخذ النهار بالتالشـي، وشـيئاً فشـيئاً يهـبط     
ك فيتحـرّ . يف باحـة كنيسـة القـديس جـاورجيوس     ع جرسٌقرَالشفق، ويُ

ينـهض  و. لني، ويتمايل مثـل مـاء هادئـة أزعجتـها الريـاح     مجهور املتسوّ
هـون عـرب الـدرج الضـخم، حنـو      ويتوجّ ،الشحاذون بسرعة مـع أطفـاهلم  

. األعمــدة، حتــت القبــب العاليــة مبحــاذاة  ون يف صــمتٍفينســلّ. ابــةالبوّ
ــسٌ  ــع مهـ ــذه اآلالف املؤلّ    ويرتفـ ــن هـ ــالة، مـ ــس الصـ ــو مهـ ــن  ، هـ ــة مـ فـ

ــاجر ــاس        إنّ. احلن ــغ فقــرهم وبؤســهم، هــم أن ــا بل ــاً م ــوبيني، بالغ األثي
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ــ ــةٍيتحلّـ ــةٍ ون بكرامـ ــانةٍ ، وخبفـــرٍعظيمـ ــ ورصـ وبعـــد انتـــهاء  .نيمدهشـَ
مـن   يقـف صـفّ   -وهي تدوم ساعتني وثالثـاً حسـب األمكنـة     -الصالة 

  .الكهنة أمام اهليكل الرئيسي

مـن   ، يرتـدون ثيابـاً طويلـةً   رقيقـةٍ وو حلـى  ون، ذَإهنم مسؤولون مسنّ
ضاً ظ أيلحَويُ. ببتطريز مذهّ نةًمزيّ احلرير األسود، وينتعلون أحذيةً

، ع اجلــرس مــن جديــد قــرَويُ. ثاقــب هلــم نظــران، بينــهم مشامســة شــبّ 
 وميــدّ. املــزدوج ع الكهنــة، علــى مســتوى النظــر، الصــليب القبطــيّ رفَــفيَ

مون الصــليب للجمهــور،  الكهنــة أيــديهم إىل مســتوى صــدورهم، ويقــدّ  
ح فـوق اجلمهـور، يف   سبَنظراهتم تَ. ما من كلمة. يف غاية النبل حبركةٍ

اجلمهـور،   ميـرّ . بعـض الشـموع تلقـي أنـواراً متأرجحـةً     . سةعتمة الكني
ة ، إذ يبلــغ آخــر كــاهن، يضــع يف صــينيّ ثــمّ. واحــد الصــليب ل كــلّفيقبّــ
  .الً طوال النهارا يكون قد مجعه تسوّة، القسم األكرب ممّفضيّ

ــ. الليــل، اآلن، جيتــاح الكنيســة  آخــر مــن  . ة مشــوع أخــرية حتــرتق مثّ
يـأتي احلـراس، ويضـربون    . اً، ينسحبونهم سنّلني، وأكربى من املتسوّتبقّ

. رينعوا يف مغـادرة املتـأخّ  هم ذات املسـامري، كـي يسـرّ   أرض الرخام بعصـيّ 
ل طـوال  قفـَ ثـم هـي تُ  . اًصوتاً حـادّ  ، حمدثةًالكنيسة الثقيلةبوابة وتغلق 
وعـــائالت  ،ون واأليتـــاماملســـنّ. يف اخلـــارج، املطـــر يســـقط مـــدراراً. الليـــل
ــ. ، يف الضـــباب، يف الـــربدللنـــوم، يف الوحـــلون تـــها يســـتعدّبرمّ ع ويتجمـّ

 - ة، جبـوار حـائط الســور   أعـداد مـن األطفــال البائسـني، بأمسـاهلم الرثــّ    
  .بعضهم سيموتون يف هذه الليلة أيضاًو. ون شيئاً فشيئاًؤثم يهد

األراضــي وإهناكهــا، راف جنــواة، اجلفــاف وســائر الكــوارث املناخيّــ  إنّ
الزراعـة   اجملاعـات؟ إنّ  مَولِـ ! فال اجملاعات اأمة، ذلك ظواهر طبيعيّ كلّ

طـوال أسـابيع    لقد جبـتُ . ر من أدناها إنتاجاً يف العاملعتبَيف أثيوبيا تُ
 أبابابني أديس  ،متواصلةٍ ل سبع ساعاتٍخالو. الشمال واجلنوب دروب

ــ إنّ. اراً واحــداًجــرّ ، مل أرَ"واســاأ"و  ة احلديثــة تكــاد تكــون غائبــةً  التقنيّ
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ـ وكــثرياً مــا  . وحتــى مــن األراضــي املنخفضــة    -مــن اهلضــاب  ة بالكليـّ
ــل احملــــ  ــكّةٌراحيمــ ــبي ث ســ ــرّ . ةٌخشــ ــو، إذ جتــ ــان  وهــ ــان متعبتــ ه بقرتــ

 وأات مـرّ  مخـسَ  ألن ميـرّ  ضـطرّ يستأجرمها الفالحـون مـن بعضـهم، يُ   
ــاًســتّ  ة، كــي يســتطيع أن يقلبــها وجيعلــها قابلــةً ، فــوق األرض احلجريّ

  .للبذار

ــادرةٌ ــيتو. األمســدةهــي  ن ــة، بســعر الســوق    وجّ ب شــراؤها مــن الدول
ــ ــ. ةالعامليّ ــوال الضــروريّ    قلّ ــون األم  واحلــال أنّ. ةة مــن الفالحــني ميلك

ــموجــة جفــاف تــدمّ وكــلّ. األرض تــزداد افتقــاراً بســرعة ى يف ر مــا تبقّ
  …من قشرة رقيقةالرتبة 

لبعثـة االحتـاد    النشـيط  ، وهو الـرئيس "وجان كلود امسي"يشرح يل 
ــي  ــسيف األوروبـ ــا أديـ ــم  نّأ، أبابـ ــم األعظـ ــي    القسـ ــائالت، وهـ ــن العـ مـ

الفظيعـة، مل يسـتطيعوا حتـى     1984ية من جماعة عـام  الضحايا املتبقّ
، والقـــــدرات )االجتمـــــاعي واالقتصـــــادي( اهماليـــــوم اســـــتعادة مســـــتو

  .ة، اليت كانت هلم قبل الكارثةاإلنتاجيّ
 أبابـا وطريـق أديـس    ،ة يف التيجريـه باستثناء بضع طرقـات عسـكريّ  

ــدامل ــ ، فــإنّعبّ ــالبنــى الطرقيّ اً والقــرى، وســطيّ. شــبه معدومــةٍ ةة التحتيّ
علــى الصــعيد الــوطين، تقــع تقريبــاً علــى بعــد عشــرة كيلــومرتات مــن    

الوصـول   إنّفـ ويف العديـد مـن املنـاطق،    . أقرب طريق ميكن استخدامه
  .هو مبثابة إجنازإىل أقرب سوق، 

فضــالً عــن النيــل   أثيوبيــا هــي مســتودع ميــاه أفريقيــا الشــرقية،   إنّ
ــ2003يف عــام . هنــراً ضــخماً ينبعــون منــها   12فهنــاك  .األزرق ط ، خطّ

ــ) Belay EJIGU" (بــيالي اجييغــو"  4.000ون، إلرواء ومهندســوه الزراعيّ
فلــم يســتطيعوا أن يــرووا ســوى الربــع، أي ألــف   . مــن األراضــي هكتــار
، ولكن أيضاً، وهذا أمـر صـحيح  . مل؟ بسبب النقص يف التمويل. هكتار
طـات امليـاه، إىل اخلزانـات وإىل    إىل خمطّ الفالحني ينظرون بريبـةٍ  ألنّ
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ولقـد قـال يل فـالح    . ف عنـدها ذبابة التسيه التسيه تتوقـّ  نوات، ألنّالق
  ."القنوات جتلب املوت إنّ"): Addigrat" (اديغرات"من مدينة 
. ةًهشّـ  حيـاةً  ال تضمن إالّ يا،أثيوبة يف شيّياملعزراعة ال ، إنّباختصارٍ

، الــذي "جــان كلــود ايســميو"، 2006مها يل عــام ألرقــام الــيت قــدّل تبعــاًو
، وفـود االحتـاد األوروبـي يف    وفهـمٍ  يقود، منذ ثالثـني عامـاً، يف تصـميمٍ   

 ة، ليست يف احلقيقة، قابلـةً من املزارع األثيوبيّ% 53قرابة  أفريقيا، فإنّ
  .لالستمرار

، علــى الــرغم مــن اســكاًمتماجملتمــع األثيــوبي ال يــزال  واحلــال، أنّ
التصــميم وإرادة البقــاء والكرامــة، الــيت     فــإنّ. الشــدائد جممــوع هــذه 

يـربهن عليهـا العديـد مـن الفالحـات والفالحـني الـذين التقيتـهم، قــد         
  هذا الصمود؟ فما هو سرّ. انطباعاً مدهشاً تركت لديّ

هنـاك  ف. ات، الـيت تـروي هـذا اجملتمـع    مـن اجلمعيّـ   كثيفـةٌ  ه شـبكةٌ إنّ
ــاط   آالف ــف األمنـ ــن خمتلـ ــها، مـ ــ: منـ ــوارات مجعيـّ ــع  اجلـ ــيت جتمـ ، الـ

ــا ـــ   ها ءأعضــ ــالقهوة، ومجعيـّ ــروف بــ ــال املعــ ــول االحتفــ ــاون حــ ات التعــ
ــادي، املنظّ ـــ  االقتصـ ــن، ومجعيّ ــول املهـ ــة حـ ــمـ ــات دينيـّ ــد ة، خاصـّ ة بأحـ

ـ)اً كــان أم مســلماً مســيحيّ(يســني القدّ  "سالكــارو "ادي ات صــيّ، ومجعيـّ
)Karos(  املـدني ة منـها إىل القـانون   يّسـرّ الات معيّـ اجل، وهي أقـرب إىل ،

ــ ــتلــكالبئــر أو  هات فالحــني يــديرون معــاً شــؤون هــذ ومجعيّ ات ، ومجعيّ
ــةٍ ــ ذات منفع … القمامــة(ة ، تضــمن حســن ســري اخلــدمات العامّــ   ةٍعامّ

  …واحلي الشعيب اخل ،)…اخل
ـ ةٍات، ذات أمهيّــ ة أمنــاط ثالثــة مــن اجلمعيّــ   مثّــ يصــادفها   ،ةٍخاصـّ

ــ اإلنســان يف كــلّ  ــاًمك  "االيكــوب"، و)IDIR( "االيــدير"إهنــا : ان، أو تقريب
)IQUB(الديبا"، و" )DEBA.(  

، يف حيتـلّ  املـوت  فـإنّ . ة دفـن املـوتى  ، هي مجعيّـ "االيدير"ة مجعيّ إنّ
ــ ــة ويف املخيّاحليــاة االجتماعيّ ــلــة اجلماعيّ ــة، مكانــاً مركزيّ وقــد . اًاً حقّ
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ــ ةًطقســيّ ذلــك صــيغةً اختــذ  يف  عظيمــةً حلظــةًل فاملــآمت تشــكّ . زةمميّ
 فالعائلـة الـيت تفقـد أحـد أفرادهـا، تضـطرّ      . ةحياة األحياء االجتماعيّـ 

ــالـــوداع ألن تـــدعو ألمســـية ، أقربائهـــاام، مجيـــع ، الـــيت تـــدوم ســـبعة أيـّ
عـاد االحتفـال   ويُ. ىالقريبني والبعيدين، واجلـريان وزمـالء عمـل املتـوفّ    

  .بعد مرور سنة ين أنفسهم، بعد أربعني يوماً، ثمّذاته، مع املدعوّ
. مــن هــذا احلضــور الكثيــف   وعــزاءً ةًقــوّ تســتمدّواألســرة احملزونــة 

. ثهم بصــوت خفــيضواجلمهــور هــادئ صــامت، حيــيط باألحيــاء، حيــدّ 
ولكـن  . ام وسبع ليـال، ميـأل املكـان مهـس خفيـف ودائـم      وطوال سبعة أيّ

ــآمت مُ ــةكلِامل ــور املســيحيّ  صــحيح أنّ. ف ــ ، بصــورةٍني هــيقب ــى  ،ةعامّ عل
رهـق  الـذي يُ  أنّ إالّ. ومثلها قبـور املسـلمني  . من البساطة عظيمٍ جانبٍ

الـيت ال تنتـهي،   العـزاء هـذه،   ة العائلـة، هـو، باملقابـل، مـآدب     كـثرياً ماليّـ  
ــزّ  ــام للمعـ ــأتي دور . ينوالـــيت جيـــب أن تقـ ــا يـ ــدير"وهنـ ــفه "االيـ ، بوصـ

ه يسامهون فيـ لَالرجال والنساء  إنّو. يف حالة الوفاة اًيّاحتياط اًصندوق
نـهم،  منذ مراهقتهم، وطوال حياهتم الناشطة، كي يكونوا يف وضع ميكّ

هلــم، مــن احلصــول علــى املــال الضــروري لتغطيــة  يف حــال وفــاة قريــبٍ
  .نفقات املآمت

، كانــت األمطــار قــد هطلــت علــى حنــو شــبه طبيعــي،   2003يف عــام 
شاهداً علـى مـأمتني    ولقد كنتُ. ة حركتهافاستعادت احلياة االقتصاديّ

، يف أوائــل شــهر آذار مــن عــام   )Gueralta" (جريالتــا"مــا يف منطقــة  ظِّنُ
منهما بضـعة آالف مـن النـاس، ليستسـمحوا مـن       قد مجع كلّو .2004
. سـنة  12فنا، أحدمها منذ عشر سـنوات، والثـاني منـذ    ني، ماتا ودُقريبَ
ض فيهـا النـاس   السنوات السابقة كانـت قـد تعـرّ    هذا التأخري؟ ألنّ وملَ

ــةٍ ــا جملاعـ ـــ   ةٍدّحـ ــامهات املاليّ ــن املسـ ــم تكـ ــةً، فلـ ــناديق  . ة كافيـ ــت صـ كانـ
  !الوداع هلماطقوس فلم يكن من املمكن إقامة  - فارغةً" االيدير"

ذلـك  . ع يقوم بـدور مصـرف  من التجمّ منطٌ) IQUB" (االيكوب" إنّ
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ة بـاملعنى الـدقيق للكلمـة، يف املنـاطق     سـات مصـرفيّ  مؤسّتوجـد  ه ال بأنـّ 
ــ معهـــد يف  ميـــة، وال مصـــرف زراعـــي، وال أيّفـــال مصـــرف تن(ة الريفيـّ

  .، ولذلك ينشط املرابون يف األرياف، وأحياء املدن)خدمة الفالحني
قرتض فـيُ . الصغريةالقروض ر يف الواقع شبكة من يوفّ" االيكوب" إنّ

… للبيـت  ثالث، محـار، بـذار، أجـر   منه مبلغ متواضع لشراء دجاجتني أو 
برنــامج األمــم املتحــدة "ني يف منظمــة ني واألمريكــيّاخلــرباء األوروبــيّ إنّ

دون يف انتظـــام، علـــى فاملـــديونون يســـدّ: ، ملدهوشـــون)PNUD(" للتنميـــة
وهـم يـدفعون يف الغالـب    . الشـدائد  مجيـع هـذه  مـن  الرغم مـن بؤسـهم و  

  .دينين الكامل، يف اليوم والساعة احملدّالفوائد والدَّ

ــنته" إنّ ــو ميتـــــهن)Andreas ESHENTE" (انـــــدرياس ايشـــ  ، وهـــ
وهـو  . الفلسفة، قد أمضـى نصـف حياتـه كمنفـي، يف الواليـات املتحـدة      

وهـو اليـوم،   . ةعـن انتقـاد احلكومـة األثيوبيّـ     ة، وال يعـفّ د احليويّـ متوقّ
 تْوفضـالً عـن جامعـة العاصـمة، الـيت اختـذَ      . أبابـا عميد جامعة أديس 

ــةُ إدارتُ ــا وجامعـ ــا، مقـــرّ   هـ ــااحلقـــوق فيهـ ــدمي اًقصـــر ،اً هلـ هلـــايال " اًقـ
ويبلغ إمجـايل عـدد   . ةسبع جامعات إقليميّ أثيوبيا تعدّ ، فإنّ"يهسيالس

ا جامعـة أديـس   أمّـ . طالبة فقـط  16.000طالب، منهم  60.000الطالب 
  .طالب 12.000 ها تضمّذاهتا، فإنّ أبابا

الطـالب أنفسـهم    فـإنّ . اًقد ابتكـر نظامـاً ذكيّـ   " اندرياس ايشنته" إنّ
عــن  ،)ات الطعــام والســكن مبــا فيهــا نفقــ  (يــدفعون نفقــات دراســتهم   

ــرض   ــق قـ ــة قدّتطريـ ــه اجلامعـ ــ. مـ ــه  ويتعهـّ ــتفيدين منـ ــع املسـ  ،د مجيـ
مـن نفقـات دراسـتهم، خـالل السـنوات السـبع األوىل مـن        % 42بتسـديد  

اســتحالة  فــإنّ. اًوقــد جنــح هــذا النظــام جناحــاً تامّــ   . ةحيــاهتم املهنيّــ 
 فتلــك هــي الســمة األبــرز يف احلضــارة . التســديد تكــاد تكــون معدومــةً 

ات ني واألثيوبيّــاألثيــوبيّ وهكــذا فــإنّ. لكلمتــه يّـفــفــاجلميع وَ: ةاألثيوبيّـ 
  .دون بأمانة ديوهنميسدّ
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فمــا . ، قــائم مــن عهــود ســحيقة"االيــدير"، مثلــه مثــل "االيكــوب" إنّ
الصغرية، قد أفلست القروض من حلقات شبكة هذه  من حلقة واحدة

برنـامج األمـم   " ه ضـمن حـدود معرفـة خـرباء منظمـة     أقلـّ (حتى اليوم 
  ).ثوني عنها، الذين حدّ)PNUD( "املتحدة للتنمية

، نقابـة  ة الـيت تشـبه إىل أبعـد حـدّ    ، هي اجلمعيّ)DEBA" (الديبا" وإنّ
ن يف اجللود ووفيها يدافع معاً زارع القهوة والعامل. اًأو تنظيماً تعاونيّ ،ما

  .رالتجاوفي الدولة، واملضاربني موظّ ة ضدّمصاحلهم التعاونيّعن 
ــ ـ ـــمجيــــع هــــذه اجلمعيـّ أو األهــــداف  ،اً كــــان عــــدد أعضــــائهاات، أيـّ

ــ ــا، تقودهــا جتمّ  االجتماعيّ ــع  عــات يتمتــّ ة الــيت ترمــي إليه ــا مجي ع فيه
ــة  ،"أربــاب األســر " ــدما يتّ. حبقــوق متماثل ــإفراط أحــد هــذه   وعن ســع ب

أو ذاك مــن  ة يف هــذا احلــيّ ة املنفعــة العامّــ مثــل مجعيّــ  -التجمعــات 
ل تتشـــكّ -، أو أيـــة مدينـــة هامـــة "هـــرار"، أو "اوادديـــر"، أو أبابـــاأديـــس 
ــ ــ ة مـــن املنـــدوبني، فتعقـــد اجتماعـــاتٍمجعيـّ خـــذ القـــرارات، ، وتتّةًدوريـّ

ة ة دميقراطيّـ فثمّـ . ط للنشـاطات اآلتيـة  وختطّ ،وتوافق على احلسابات
ــيّ ــرّ   ،ةأساســ ــا الســ ــارم، مهــ ــاعي صــ ــامن اجتمــ ــان وراء وتضــ ان الكامنــ

مجيـع  لـدى  ة علـى السـواء،   واالجتماعيّـ  ةة، النفسـيّ االستمرار والفعاليّ
  .ةهذه الشبكات التعاونيّ

ة هـا تعـاني كـثرياً مـن العقالنيّـ     الثقافات العظيمة والعريقة، مع أنّ إنّ
ــ ــوفّ  التجاريّ ــيت ت ــلّة، هــي ال ــث، لشــعوبه،      ر، يف ك ــامل الثال ــان مــن الع مك

ــن  ــاً مـ ــاً مثينـ ــاني خمزونـ ــإنّ .املعـ ـــ  فـ ــذاكرة اجلماعيّ ــة  وبُ ،ةالـ ــى القرابـ نـ
بـني  التضـامن   روابطة الغريبة، والعديد من اهتم الكونيّلواسعة، وتصورّا

يشــهد وذلــك حيمــل جملتمعــات اجلنــوب، التماســك والثقــة،  األفــراد، كــلّ
هـذا الشـعب، علـى الـرغم      ومـع ذلـك، فـإنّ   . على ذلك الوضـع يف أثيوبيـا  

  .ته اخلارقة، وصموده، وشجاعته أيضاً، هو شعب منهك اليوممن حيويّ
  .ق عليه اخلناق شيئاً فشيئاًين يضيّدَّال إنّ
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ــدَّتســديد  إنّ ــال ــة األثيوبيّــ ين كلّ ــام ف الدول ــون  167، 2006ة، ع ملي
ــدوالر، وهــو مبلــغ يفــوق مجيــع خــدمات الصــحة، الوطنيّــ   ة ة واإلقليميّ

د فوائـد  يسـد تمن العائد الوطين اخلام، ل %12ك هلِفلقد استُ. ةيّواحمللّ
لتغطيـة نفقـات    ،قط من العائد الوطينف% 6 بالتايل واستخدم. ينالدَّ

  .ةأو تسويق املنتوجات الزراعيّ ،ةوالزراعة الريفيّ ،والريّ ،األمسدة
  رى، متى ينال الشعب األثيوبي قليالً من السعادة؟تُ

  !ينق ذلك، طاملا سيكون هناك دَحال، لن يتحقّ على كلّ
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  الثالث القسم مراجع
  

                                                            
 سنة 42يف أثيوبيا، رجاء احلياة بالنسبة إىل النساء، هو  1
": برنامج الغذاء العاملي"إن الواليات املتحدة هي، دون مقارنة، املساهم األكرب يف  2

. تأيت من الفائض األمريكي ،2004من احلبوب املوزعة يف أثيوبيا عام % 60فإن 
ولكن الواليات املتحدة ترفض أن . لة جينياًوهذا مبجمله مؤلف من املنتوجات املعّد

) Kansas Indiana(و) IOWA(فالفالحون يف واليات . ّول شراءه يف أرضهمت
ق حبوهبم، لديها عمالؤها ة الكربى اليت تسّووالشركات الزراعّي! هم أيضاً ناخبون

فاحلكومة تشتري منهم : اعة، بركةجم وهم يرون يف كلّ. يف واشنطنذون فّتنامل
له املساعدات الفيدرالية، وترسله إىل ّوبأمثان باهظة فائض مزروعاهتم، الذي مت

 .أثيوبيا
 يف حريرة 1900 بـ للبالغني، األدىن الغذائي الدعم حتدد العاملية الصحة منظمة إن 3

  .اليوم
 عام آذار شهر يف أثيوبيا يف بعثيت خالل الزراعة، روزي يل قدمه الذي الرقم هو 4

2003.  
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  الرابعالقسم 

 رق التحررُطُ: الربازيل

I - لوال  
  
تقـوم يف   ةة وسـلميّ ة، معاديـة للرأمساليّـ  راطيّـ ، دميقضـخمة  ة ثورةمثّ

مليوناً وحسـب،   180ف ال مصري شعب يضم وعلى مآهلا، يتوقّ. الربازيل
واســـع، علـــى حنـــو ر أيضـــاً، وســـتقرّ. ة بأكملـــهامصـــري قـــارّأيضـــاً ولكـــن 

  .ةالعامليّ ،ةة واملعادية للرأمساليّة، الشعبيّمستقبل احلركة الدميقراطيّ
الربازيـل يعـاني مـن     ة، فإنّكما هي حال معظم أمم أمريكا الالتينيّ

 240دَينه اخلـارجي، وهـو يفـوق     فإنّ. ة اخلاصةهيمنة الشركات الدوليّ
أكثــر مــن  فــإنّ. مــن النــاتج الــداخلي الصــرف% 52مليــار دوالر، يشــكل 

 ،وأراض ،ومنــاجم ،وجتــارة ،مــن صــناعات(ة نصــف ثــروة البلــد الوطنيّــ 
  .األمريكي ميلكها سادة الشمال) وسدود ،وطرقات

  .ومآهلا غري أكيد. ة يف أوروباهذه الثورة تكاد تكون جمهولة بالكليّ
". حيـاة غـاليليو  "ة برخيت، ر املشهد الرئيسي من مسرحيّالكل يتذكّ

ــ ففــي هــذا اليــوم،  : ، يف رومــا1633حزيــران مــن عــام   22يف  دثه حيــإنّ
ــال   قضــاء حمكمــة " غــاليليو"واجــه  يف ". بيالرمــان"التفتــيش والكردين

ة نقاش بشأن هـذه األمـور، يف قصـر سـفري مجهوريّـ      هذه األثناء، يدور
، وابنتــه  "فيــدرزوني "والعامــل  " ســارتي  انــدريا "ه ذفلورنســا، بــني تلميــ   

، الـذي يـرون فيـه    "غـاليليو "هم يفيضون إعجاباً ببطلـهم  كلّ". فرجينيا"
يقـف   وفجـأةً .  العامل نور العلمل جمرى التاريخ، إذ حيمل إىلن يبدّمَ
فيواجـه محـاس   . بصـره  عند العتبة، متعبـاً، وقـد فقـد بعـضَ    " غاليليو"

  !".حيتاج إىل أبطالالذي لبلد لالويل : "احلاضرين، هبذه العبارة
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ة مثـّ  ولكـن الصـحيح أيضـاً أنّ   . يف هذا القول بالطبع برخيت حمقّ
ــ ني بعــض اإلرادات اً يقــوم بــني بعــض األفــراد والشــعب، بــ  منطقــاً خفيّ

ل جمــرى وبوســع هــذا املنطــق أن حيــوّ  . اخلاصــة والوجــدان اجلمــاعي 
  .دةاألحداث، يف بعض الظروف احملدّ

ة ة، وقصّـ لـوال مسـريته الذاتيّـ    -" لـويز اناسـيو لـوال دا سـيلفا    " ،لوال
مــــا كــــان لســــريورة الثــــورة  -ة وتصــــميمه وآالمــــه الشخصــــيّ عائلتــــه،
ــ ولســوف . بــه اليــومف عــرَتُملنحــى الــذي خــذ اأن تتّ ،ة احلاليــةالربازيليّ

  1.ومصريه "لوال"شيء آخر، يف صوت  يغوص هذا الفصل، قبل أيّ
ة فـوق  مـا حتـدث عواصـف رعديّـ    هـذه، قلّ  اجلنوبييف أشهر الصيف 

مـن   كثيفـةٌ  ي السـماء قشـرةٌ  ، تغطـّ فجـأةً ف). GOIAS" (غويـا "مرتفعات 
ق سـقف السـماء   حلظات قليلة، حتى يتمزّ وما هي إالّ. الغيوم الداكنة

ات ل األرض احلمـراء، أرض املمـرّ  عندها تتحوّ. اًطلق طوفاناألسود، فيُ
والـربوق   القصـف ولكـن  . م السـائر ني كثيف يعيق تقدّطواحلدائق، إىل 
ب يف مـا بعـد الظهـرية،    وسـرعان مـا يعـود النـور املـذهّ     . ال تدوم طـويالً 

الـيت   ،اهه علـى بقـع امليـ   ءة النحاسي، ويسقط ضـو إىل سطح الكاتدرائيّ
 عيـد الربيـقَ  ، ويُ"تولبالنـا "ج فوق فسـحة القصـر الرئاسـي، املـدعو     تتوهّ

  …ارات الليموزين السوداء الفاخرة، اليت تنساب عرب الشوارعإىل سيّ
والليـــل . الشـــمس احلمـــراء وراء ناطحـــات البيتـــون والزجـــاجتنحـــدر 

 ويف مكتب. ، منذ الساعة التاسعة عشرةيهبط يف برازيليا، خالل الصيف
ــ محــراء أقمشــة الســتائر،  ةٌة الرحــب، حيــث ختــرتق أشــعّرئــيس اجلمهوريّ

، "لــويز اناســيو لــوال دا ســلفا"كــان . تتواصــل املقابلــة منــذ ســاعتني ونيــف
  .سمتا باحلرمانات واجلوعث عن طفولته ومراهقته، اللتني اتّيتحدّ

ق بيقظـة  ه حيـدّ إنّ. جة، وساخرة يف الغالبوجهه أمسر، عينه متوهّ
ــ ــوي وصــبور،       . هيف زائري ــه املنحــوت، وجــه إنســان مــن الشــمال، ق وجه

ــ يــه حليــةٌتغطّ إذ تنقصــها  -هة وهــو، بيــده املشــوّ. صــوته دافــئ. ةرماديّ
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يدعم حبركات واسـعة، هـذه أو تلـك مـن الكلمـات الـيت ينطـق         -إصبع 
 وطبعـه جمبـول قبـل كـلّ    . ةمـن األمهيّـ   والـيت تبـدو لـه علـى درجـةٍ      ،هبا

  .اًجدّ آسرٌ ه إنسانٌإنّ. شيء، بالتصميم واحلنان
 وإنّ. ةمن األراضي الزراعيّ% 43ك، ميلكون من املالّ% 2يف الربازيل، 

قســماً كــبرياً مــن هــذه األراضــي، غــري مــزروع أو هــو يســتثمر يف غــري      
 "املعهــــد الــــوطين لالستصــــالح واإلصــــالح الزراعــــي    " فــــإنّ. انتظــــام

)INCRA(ّــة  أنّ ر، يقــد ــار مــن األراضــي    90قراب ــون هكت ــملي ة، الزراعيّ
ــة ـــ  إنّ. مهملــ ــام ملكيـّ ــذي خلّ نظــ ــديم، الــ ــد  ة األراضــــي القــ ــه العهــ فــ

 وتربيــــة(ديث االســــتعماري، يتعــــايش مــــع االســــتثمار الزراعــــي احلــــ 
 وإنّ. ناجعـــة نـــةنَكْبـــرؤوس أمـــوال ضـــخمة ومَ ، الـــذي حيظـــى)املاشـــية

ة، هـي،  ة خاصّـ ات دوليّـ ات الكبرية، تسوسها مجعيّالعديد من هذه امللكيّ
  .ةة أو أوروبيّة، يابانيّ، أمريكيّيف الغالب

ري احلبـوب يف  الربازيل هو اليوم أحد أهـم مصـدّ   ولكن، يف حني أنّ
انه يعـانون مـن نقـص يف الغـذاء،     عشـرات املاليـني مـن سـكّ     العامل، فإنّ

  .خطري ودائم
، )CAETAS" (كاييتـاس "دعى تُ صغريةٍ ، يف بلدة1945ٍعام " لوال"ولد 

". برنــامبوك"، التابعــة لواليــة )GARAHUNS" (هونساغــار"يف مقاطعــة 
اليت تسكن األراضـي اجلافـة يف    كان أهله، كاملاليني غريهم من العائالت

، ، يعيشــون يف مســتوى مــن الكفــاف اهلــشّ  )Nordeste(الشــمال الشــرقي 
كــني ويشــتغلون لــدى املالّ ،يســكنون يف كــوخ، ويزرعــون أرضــهم الصــغرية  

  .لسكران حصاد قصب االكبار يف البلدة، إبّ
 ،"اوريديس فرييرا دمييلو"وزوجته " اوستيد اناسيو دا سيلفا"أجنب 

  .آخرهم" لوال"، مثانية أوالد، كان "دونا ليندو"اة املسمّ
، متتلـك سـبع   "برنـامبوك "باألمس، كما هي احلال اليـوم، يف واليـة   

ومعظـم هـذه   . مليون هكتار من األراضـي احلمـراء   25وعشرون عائلة، 
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مستقيم، من العائالت القدمية، اليت مارسـت   يف خطّالعائالت تنحدر 
ــ اهتــا مــن أيــادي ملــوك   ت صــكوك ملكيّة واإلقطــاع، والــيت تلقــّ العبوديّ

 80متلـك الواليـة   . الربتغال، يف القرنني السـادس عشـر والسـابع عشـر    
زارع قصـب السـكر،   مَـ  واحلـال أنّ . ةضـي الزراعيّـ  امليون هكتار مـن األر 

ك األراضــي الكبــار، حيتكــرون  تعــود ملــالّ ومثلــها مطــاحن الســكر، الــيت 
  .أكثر األراضي خصباً

يبــدأ عنــد مســافة مــن مدينــة  ،اقيــانوس قصــب الســكر األخضــر إنّ
فـــاألرض احلمـــراء، الكثيفـــة   . اًتقـــارب مخســـني كيلـــومرت   ،"ريســـيفه"

فهــي حتــيط . واخلصــبة، حيــث ينمــو قصــب الســكر، هــي لعنــة الشــعب 
زارع مَـ  يف الـداخل، ذلـك بـأنّ   كسياج من حديد، القرى واملدن الصـغرى  

% 85أكثر من  ينجم عن ذلك أنّ. ةقصب السكر، متنع الزراعات املنزليّ
ــة العاديّــ   ــة مــن األغذي ــامبوك"ة، يف والي نســبة  أنّكمــا . ، مســتورد"برن

ــ وهــي تقــارب نســبة  (ات األطفــال فيهــا هــي مــن أعالهــا يف العــامل   وفيّ
ــرة هــايييت  ــات ألــوف األطفــال مصــاب   وإنّ 2).جزي ــذ  مئ ون باإلعاقــة من

ــالــنقص يف الربوتينــات يَ فــإنّ. نعومــة أظفــارهم خاليــا  ول دون منــوّحُ
  .اًاً طبيعيّالدماغ، منوّ

يف قصـورهم   يف ختمة،هم يعيشون ك األراضي الواسعة، فإنّا مالّأمّ
ة، ويف أبنيتـهم الضـخمة علـى سـواحل     ، ويف فيالت خياليّـ "ريسيفيه"يف 
  .بباريس" شفو"أو يف شارع  -جانريو  دو ريو

احملــرومني "ني العمــال القــرويّعــدد ماليــني  4.8يبلــغ يف الربازيــل، 
رون الطرقـات، ويـؤجّ  مضون حياهتم علـى  يُوالعديد منهم ". من األرض

ة عملـهم بوصـفهم عمـاالً مهـاجرين، وهـم يف الغالـب يفتقــرون إىل       قـوّ 
 يفة، أو ة آخرون يعيشون يف القرى، ويف البلدات الريفيّـ مثّ. سكن ثابت

وهم، يف هذه احلالة، حيصلون على مـا  . جوار املزارع الكربى، يف أكواخ
  .ةاألدنى من اخلدمات االجتماعيّ هو احلدّ
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، يألفـان وجـه   خـاصّ  ها، علـى حنـوٍ  وسط الربازيل ومشـال شـرقيّ   إنّ
ــ". البقـــرة البـــاردة"ى العامـــل، املســـمّ ال احملرومـــون مـــن األرض، فالعمـّ

. سـبوع، إىل سـاحة املقـربة يف البلـدة    صباح من صـباحات األ  يفدون كلّ
ن ســيلتزمون بعمــل ك الكبــار، ليختــاروا منــهم مَــ املــالّ مســاعدو فيــأتي

ه عنـد  كوخَـ  وقبـل أن يغـادر العامـلُ   . ات املنطقـة حمدّد، يف إحدى ملكيّـ 
لـه  تُعـدّ  ال، اختيـار العمّـ   ليمضي إىل الساحة العامة حيث يتمّ ،الفجر

 فـــإنّ. ء واألرزّ وقطـــع البطاطــا مـــن الفاصــولياء الســودا   زوجتــه علبــةً  
فهـو  ض، فِـ وإن رُ". البقـرة "ب عليه أن يعمـل مثـل   ، يتوجّ"ماملعلّ" هاختار

الشــجر،  يف ظــلّ ،سيمضــي النــهار ينتظــر، ينتظــر يف الســاحة العامــة   
  ".بارداً"ويف كال احلالني، فهو سيأكل طعامه … ويطول االنتظار

  ".الباردة البقرة"ال ينتمي إىل فئة عمّ" لوال"كان والد 
يف اخلامسة من عمره، عندما غادر والده البيت، بعد أن " لوال"كان 

ــأس حطّ ــه اليـ ــة  . مـ ــاجر إىل مدينـ ــانتوس"فهـ ــى  "سـ ــبري علـ ــأ الكـ ، املرفـ
فقـد كـان أحـد جريانـه، وهـو ميلـك       ". سـاو بـاولو  "األطلنطي، يف والية 

إدارات املرفـــأ تبحـــث عـــن محّـــالني   يـــو ترانزيســـتور، قـــد أخـــربه أنّ درا
  .ها تعد بأجور جمزيةون أكياس القهوة إىل البواخر، وأنّينقل
يف " لــوال"، كــان 1952يف عــام . حيــوان مفــرتس " مالــك األرض" إنّ

دٍ  البنيـة، ذا شـعرٍ   السابعة من عمره، قصري القامـة، قـويّ    ، أسـود، جمعـّ
 ،"دونا لندو"ك، والدته أرغم مسلّحو أحد كبار املالّوقد . ونظرته قامتة

" يهوتاملــان"وأرضــها الصــغرية، مبــا فيهــا مــن شــتالت   علــى بيــع كوخهــا
ففعلـــت . يـــورو 50، مـــا يعـــادل يومهـــا "الريـــ" 100 هاكـــان مثنـــ. واملـــوز
هــات العــائالت يف مــا فعــل قبلــها مئــات األلــوف مــن أمّ " لنــدو"دة الســيّ

مضــت مــع أوالدهــا حنــو  و: نيالشــمال الشــرقي، طــوال القــرنني املاضــيَ 
  .اجلنوب، حبثاً عن زوجها

ولـيس يف   ،على أفراد يلبسون األمسال" أظالف الببغاء"تسمية  تطلق
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ويسـافرون دومنـا   ، يهوتأرغفـة مـن املـان    ةجعبتهم سوى قربـة املـاء وبضـع   
  .قني على الشاحنات املنطلقة حنو اجلنوبويتنقلون، متعلّأموال لديهم، 

، يســتغرق "ســاو بــاولو"حتــى ســاحل " برنــامبوك"مــن داخــل واليــة  
ــ. يومــاًالســفر ثالثــة عشــر   ي هبــم ببغــاوات،  املســافرون، وكــأنّ ك فيتمسّ

وكـان  . سـة يف الشـاحنة  أو بـأكوام احلطـب املكدّ   ،ىأكياس السكر املصـفّ ب
 "الكاشاســا"الســائقون يرضــون بــأجور هــي علــى العمــوم زجاجــات مــن  

وخــالل االســرتاحات  ". لالريــا"أو قبضــة مــن  ، )عصــري قصــب الســكر (
ـــ ــاءأظــــالف ا"ة، يرقــــد الركــــاب ذوو الليليـّ علــــى األرض، قــــرب ، "لببغــ

   .وا ذواهتم بأغطيةالسائقني، وقد لفّأسوة ب، الشاحنة
وأخـــوه " لـــوال"، حتـــى أخـــذ "الســـانتوس"مـــا إن وصـــلوا إىل خلـــيج 

فتاها يف قـرى التنـك وأرصـفة    . ، يبحثان عن والدمها"خوزيه"األصغر 
األمــر إىل  وأخــرياً، انتــهى هبمــا  .  املرفــأايلاملرفــأ، ومهــا يســأالن محــّ   

مـع طفليهـا    ةٌفتيّـ  لعثور على سكن والدمها، حيـث اسـتقبلتهما امـرأةٌ   ا
ــ ،كـــان والـــدمها قـــد طـــوى صـــفحة املاضـــي. الصـــغريين س عائلـــة وأسـّ

دة السـيّ بو ،"لـوال "بولـده   علـى رفـض أي اتصـالٍ    صـرّ ولسـوف يُ . جديدة
  .وسائر أفراد أسرته السابقة" لندو"

هبــا  يت خــصّيف الســرية الــ) Frei BETTO(" فــراي بيتــو"وقــد كتــب 
  3".عن جرحه هذا، مع مطلق إنسان ث قطّلن يتحدّ": "لوال"

يف غـــرفتني  ،مـــع أوالدهـــا" لنـــدو"دة ت الســـيّ، اســـتقر1956ّيف عـــام 
 .، البائسـة "سـاو بـاولو  "واقعتني خلف ملـهى، يف أحـد أحيـاء     ،معتمتني

  .وكانت املراحيض مشرتكة بني السكارى واملستأجرين
  ":لوال"يروي 

شيء بالنسـبة   كانت كلّ. يني حتّبكانت أّم. سعيداً طفالً كنُت« 
  »! لنا البقاء نا وتضمَنلست أدري كيف استطاعت أن تطعَم. إيلّ
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  .متارس اخلياطة، ليل هنار آنئذٍ "لندو"كانت السيدة 
ــ ــان فقــط مثّ ــا أثرمهــا االجتمــاعيّ   ،ة حادث ــ قــد ترك ــرة  لّذِاملُ يف ذاك

  ".لوال"
  ".جلس عليها ضيوفناالبيت، نُمل يكن لدينا كراسي يف : "األول
م يل أحـد األصـدقاء   حوايل الرابعة عشرة مـن عمـري، قـدّ   : "الثاني

ثيـــابي مل تكـــن  عـــت مـــن الـــدخول، ألنّنِولكـــين مُ. ل بطاقـــة ســـينماأوّ
  ".الئقة

يــت اثنتــان مــن أخواتــه، بســبب التــهابات   وفّتُ. مكــان البــؤس يف كــلّ
  . التغذيةهما كانتا قد أهنكتا من النقص يفة، ولكنّعاديّ

 لـه يف حمـلّ   ل أجرٍأوّ" لوال"الثانية عشرة، عندما كسب  كان يف سنّ
ــاب  ــه أن ينظّــــ . لتنظيــــف الثيــ ــان عليــ ــوم  كــ ــا، ويقــ ــاب ويكويهــ ف الثيــ

يف أحـد  " اخلزمتشـي "تاح لـه أن يقـوم بعمـل    فيمـا بعـد، سـيُ   . بتسليمها
. وعنـدما بلـغ الرابعـة عشـرة، حـدثت املعجـزة      . املكاتب يف مركز املدينة

يف معمـل للحديـد،    عامـل متـدرّب  د أتيح له أن حيصـل علـى مركـز    فق
 ودبرنـاردو   سـاو "، العامـل يف أحـد معامـل    "جوزيـه "بفضل أخيه األكرب 

، فكــان يعمــل مــن "بــاولو ســاو"ة يف واليــة ، وهــي مدينــة صــناعيّ"كــامبو
  .يوم، ما عدا يوم األحد السابعة صباحاً حتى السابعة مساء، كلّ

يف  اطــاًخرّن يف التاســعة عشــرة، أصــبح عــامالً  ، إذ كــا1964يف عــام 
 ذات يــوم حمــلّ وحــلّ. "برنــاردو دو كــامبو وســا"يف " مصــانع فــيالريس"

، ما أصيبت اآللة بعطلٍفأحد زمالئه على آلة تقطيع شرائح األملنيوم، 
  .ب يف قطع اإلصبع الصغرى يف يده اليسرىتسبّ

ــكلّهــي بالو 4.ةة العســكريّآنــذاك كــان عهــد الدكتاتوريّــ  ة يف خدمــة يّ
كـي األراضـي   ومالّة والطبقات الثريّ ،الشركات األجنبية الدولية الكربى

ــ ــوكــان اجلنــراالت يقمعــون بوحشــيّ . نييّاحمللّ . ةة االحتجاجــات العماليّ
  .ة يتفاقموكان بؤس الطبقات الشعبيّ
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ة، ة قويّـ مل تكـن هلـا إدارة سياسـيّ   . كانت اإلضرابات العاصفة تتـواىل 
اً عمليّـ رهتـا  كانت قـد دمّ  ،ةة والدميقراطيّظيمات النقابيّمجيع التن ألنّ

ة يشــارك يف أنشــطة املقاومــة الســلميّ   " لــوال"وكــان . ةالشــرطة الســريّ 
  .واإلضرابات

ــ ــه التنظيميّــ   ت يف ذلــكجتلّ ــان  . ةة االســتثنائيّاحلــني مواهب ومــا ك
اً ة خارقـة، فرضـه بوصـفه زعيمـاً طبيعيّـ     وحيويّ ع به من ذكاء حادّيتمتّ
يف نطــاق مجيــع  ، ثــمّ"فــيالرس"الً يف نطــاق مصــنع ال احلديــد، أوّلعمّــ

يقــف دائمــاً يف طليعــة  " لــوال"وكــان ". ســاو برنــاردو دو كــامبو "مصــانع 
  .الصفوف املقاومة، يدفعه إىل ذلك شعور عميق بالعدالة

وسـرعان مـا    .بـإغالق املصـانع  ذلـك   كان أرباب العمـل يواجهـون كـلّ   
خــالل هــذه  . فعــاش يف فقــر مريــع  ، "لــوال" نمــدخول عــ  انقطــع كــلّ 

وهـو مل يـذكر   . ث عنـه دائماً عـن التحـدّ  " لوال"الفرتة، حدث أمر امتنع 
، ومل يعـد إليـه   قليلـةٍ  بكلماتٍ" فري بيتو"أمام  هذا احلدث املأساوي إالّ

  .ة يف ما بعدالبتّ

وكانـت حـامالً يف شـهرها    . ةفتيّـ  جـاً بعـروسٍ  آنـذاك متزوّ  "لوال"كان 
 صــيبت بالتــهاب، فارتفعــت حرارهتــا إىل حــدّ وأُ. ألولالثــامن، بطفلــها ا

. ضت للهـذيان طـوال الليـل   ، وتعرّاملربّحة ت عليها اآلالمفاشتدّ. خطري
ة، ومضـيا معـاً   صـديق لـه مـن النقابـة السـريّ     " لـوال "عند الفجـر، جـاء   

فطالبـهما  ". برنـاردو دو كـامبو   وسـا "باملريضة إىل املشفى العمـومي يف  
فـرفض  . واحـد  ة، مل يكن هلما منها فلـسٌ نقديّطبيب الطوارئ بسلفة 

ــب اســتقبال املريضــة   ــت زوجــة  فتوفّ. الطبي ــوال"ي ــها، يف أحــد  " ل وجنين
  .ات املشفىممرّ

بـاولو  "، الكردينـال  "سـاو بـاولو  "يف تلك الفـرتة، كـان رئـيس أسـاقفة     
 - الكهنـة "ي بفعاليـة  مـ ، حي)Paulo Evaristo ARNS" (رنسأايفاريستو 

ــ قــد أنشــأ حركــة ســيكون هلــا تــأثري  " ارنــس"وكــان . نيوالنقــابي "الالعمّ
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ــه" لـــوال"حاســـم علـــى  ــا إنّ: ورفاقـ ــ"هـ ــة الرعائيـّ ــذه ". ةاحلركـ وكانـــت هـ
ة، ة والروحيّال، الفكريّة، وتنشئة العمّيّسة تنشط يف مكافحة األمّاملؤسّ

ال سيما أولئك املهاجرين من الشمال الشرقي، الالجئني إىل ضـواحي  
  ".ساو باولو"مدينة 

ع يف امللعـب البلـدي اخلـاص    ، جتم1979ّآذار عام  13عد ظهر يوم ب
ال احلديـد  مـن عمّـ   80.000، أكثـر مـن   "ساو برنـاردو دو كـامبو  "مبدينة 

وكــان هــذا اإلضــراب، وفــق األحكــام الســارية يف   . املضــربني عــن العمــل 
كــان املضــربون يصــغون إىل قــادهتم،    . ة، غــري شــرعي عهــد الدكتاتوريّــ 

ــتحٍ يف  ــويز اناســيو لــوال دا  " الرابعــة والعشــرين، هــو  ومنــهم شــاب مل ل
ــ حلظــةٍ عــون كــلّوكــانوا يتوقّ". ســيلفا التابعــة  ،ةهجــوم القــوات اخلاصّ

  .ة، وتوقيف قادهتمللشرطة الفيديراليّ
م سـتخدَ يُصـندوقها  م من الشاحنة، الـيت كـان   يف هذه اللحظة، تقدّ

. أبـيض  مبثابة منرب للخطباء، رجل حنيل أصـلع، يرتـدي ثوبـاً طـويالً    
ث بصــوت ، وحتــدّ"ســاو برنــاردو"، أســقف "دون كالوديــو هــوس"كــان هــو 

حتى بلغـت آخـر الصـفوف     ،آلخر ر من صفّفكانت كلماته تتكرّ(وديع 
ها ترى فيه عمالً الكنيسة تدعم اإلضراب، ألنّ إنّ): " يف امللعب الشاسع

ين ني حـول قـادتكم الـذ   كم ملتفّوا كلّوهي ترجو أن تظلّ. اًعادالً وسلميّ
روا، ب عليكم أن تقرّأنا لست هنا ألقول لكم ما يتوجّ… ةانتخبوا حبريّ

ــيم اإلجنيليّـــ  ــاند القـ ــها ولكـــن ألسـ ــدافعون عنـ ــد … ة الـــيت تـ وإنـــي ألريـ
ة النامجــة عــن ب عيــالكم آالم النتــائج الســلبيّ حبضــوري هــذا، أن أجنّــ 

  5".هذا اإلضراب

ــا كانــت الدكتاتوريّــ  ــدّة العســكريّومل ــالقيم عي بإحلــاح التمسّــ ة ت ك ب
  .م هذا اإلضرابجرِّة، بات من الصعب عليها أن تُالكاثوليكيّ

ي عقدتـه  ، مبناسبة اجتماع سر1980ّيف شهر كانون الثاني من عام 
كــارول الربتــو : "اً هــورجــالً اســتثنائيّ" لــوال"، التقــى "احلركــة الرعائيــة"
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د كـان قـ  ". األخ بيتـو : "دعى يف السـلك الرهبـاني  ، وكان يُ"ليبانوكريستو
اً، وهـو  ، وكـان راهبـاً دومينيكيّـ   1944عـام   "بيلو اوريزونته"ولد يف مدينة 

ــر يف    ــا الالتينيّــ  أحــد أقطــاب دعــاة الهــوت التحري ــل  . ةأمريك ــان هزي ك
مـزاج  هـو ذو  و ختفـي عيـنني سـاخرتني،   البنية، حيمل نظـارات مسيكـة،   

ــالذع  ــ. مــن حيــث الســنّ " لــوال"وكــان يقــارب  . ةوإرادة حديديّ دت فتوطّ
  .لالرجلني، منذ لقائهما األوّبني قة الصدا

وكــان بالنســبة إىل   . عنــدها خارجــاً مــن الســجن    " األخ بيتــو "كــان 
إدراك هذا  وإنّ. ة، أسطورة حيّ"لوال"ة اليت ينتمي إليها احلركة الشعبيّ

األمر، يقتضي التذكري بتاريخ الربازيل الصاخب، يف الربع األخري من 
  .القرن العشرين
ــة  ــو دو"يف مدين ــان ة العســكريّ، يف عهــد الدكتاتوريّــ "جــانريو ري ة، ك

ــذّجــالدو االســتخبارات اجلويّــ   بون ســجناءهم يف مرائــب القاعــدة   ة يع
وهي بناء ضـخم أبـيض،   . ، يف مركز املدينة"دومون -سانتوس "ة اجلويّ

سـاحة  "يقـع علـى بعـد بضـع مئـات مـن األمتـار مـن          ،ذو مثاني طوابق
جامعــة كانديــدو  "حماضــرات  ، ومــن قاعــات )Praçaquince" (نســيهيكو

  .متيح يل أن أعلّ، حيث أُ)Candido MENDES" (منديس
لـون  ، ويتجوّاجليش، حيملون قوائم املشبوهنيمغاوير  ليلة، كان كلّ

، وكـذلك  "كوباكابانـا "و ،"بوتـافوغو "و ،"كـو نفالم"بلباس مدني يف أحيـاء  
سـة، حيـث   بة والبائاملتشـعّ  الزواريـب ة، ذات يف ضواحي املنطقة الشماليّ

  .اليةواألحياء العمّ" يالتفالفا"تقوم أكواخ 

ــبّ    ــن مصــ ــطة، مــ ــة ناشــ ــت املقاومــ ــدود    كانــ ــازون إىل حــ ــر األمــ هنــ
طالب وكهنة وأساتذة ونقـابيني  املقاومني، من وكان معظم ". األوروغواي"
حركـة التحريـر   : "يكافحون ضمن تنظـيمني خمـتلفني   - ونساء  رجاالً - 

ــ ذا  ،الـــذي كـــان خالســـياً رائعـــاً  6،"يالغريكـــارلوس مـــا"، بقيـــادة "ةالوطنيـّ
 -Vanguarda Revolucionária" (بلماريس - مار"ال تقهر، وحركة  شجاعةٍ
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Palmarès.(7     ،وكــــان التنظيمـــــان يقــــودان حـــــرب العصــــابات يف املـــــدن
ة، احمليطـات البشـريّ  يف انصهار مطلق ضـمن  خصوصاً يف اجلنوب، وهم 

ــ"املتواجــدة يف املــدن الكــربى، مثــل   بورتــو "، "بيلــو اوريزنتــه"، "اولوســاو ب
  .عةوكانت خسائرهم مروّ". ريو دو جانريو"و" اليجريه

ة قـد اسـتطاعت أن ختــرتق   يّ، كانـت الشــرطة السـرّ  1969فمنـذ عـام   
ان وكان أحد الشبّ". ةحركة التحرير الوطنيّ"شبكة من  ،"ساو باولو"يف 

 دهقـــد اعـــرتف، حتـــت التعـــذيب، مبكـــان وســـاعة االجتمـــاع الـــذي حـــدّ 
تشــرين الثــاني، كــان مثــانون عنصــراً مــن خمــابرات    4ويف ". يالغفــاري"

فاغتيــل  . اشــات بأيــديهم  ة، ينصــبون كمينــاً، والرشّ  الشــرطة الفيدراليّــ  
  .ومساعداه عند الرصيف" يالغفاري"

ينتمــــون إىل شــــبكة الــــدعم  ،نية أربعــــة كهنــــة دومينيكــــيّكــــان مثّــــ
ــاري"جلماعــات  ــة   " يالغم ــة يف حمــيط مدين ــاولوســا"املقاتل : ، وهــم"و ب

ــو" ــو"، و"ايفــو"، "ينــدورلو"، "تيت ، اقــتحم "يالغمــاري"وغــداة مقتــل  ". بيت
ــدومينك  رجــال الشــرطة الفيدراليّــ   ــاء ال ــر اآلب ، القــائم يف حــي  نييّة، دي

واعتقل الكهنة األربعة، وأخضـعوا لتعـذيب   ". ساو باولو"، يف "برديشيه"
  .طويلة ع، وحكم عليهم بالسجن سنواتٍمروّ

يد اعتقـال اآلبـاء   عَفبُ. مصرياً على جانب كبري من األمل" تيتو"عرف 
ــدومينكان ــابات، يف   نييّالـ ــال العصـ ــاتلون مـــن رجـ ــو دو "، اختطـــف مقـ ريـ

ت املفاوضـات حـول إطـالق سـراحه مقابـل      ومتـّ . سفري سويسـرا  ،"جانريو
فاقتيــد ". تيتــو" ني، ومنــهمإطــالق ســراح عــدد مــن الســجناء السياســيّ     

مــن " تيتــو"قــل توان. ائمــة اآلخــرون، إىل كوبــاالقســجناء و" تيتــو"عنــدها 
وحظـــي هنـــاك برعايـــة . يف بـــاريس نييّكوبـــا إىل ديـــر اآلبـــاء الـــدومينك 

ولكنه مل يستطع أن ينسى مشاهد اهلول الـيت عاشـها يف سـجن     .ةنفسيّ
فـرتك بـاريس   . بـه  وكانـت الكـوابيس تسـتبدّ   ". ساو بـاولو "يف " تريادنتس"

  8.رباً من الذكريات اليت كانت تالحقه، وهنا انتحر ه"ليون"إىل مدينة 
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الرئاسـي، يف  " بالنـالتو "قصـر  يف اليـوم،   ، فهـو حيتـلّ  "بيتو"أما األخ 
  .برازيليا، املكتب املالصق ملكتب رئيس الدولة

مسـاحتها علـى مـا يفـوق      رئيس الدولـة الـيت متتـدّ    إنّ. ة مفارقةمثّ
دي عشـر بـني   ة، ومتلـك االقتصـاد احلـا   ة اجلنوبيّنصف القارة األمريكيّ

  .دانتماء سياسي حمدّ بأيّلنفسه أقوى اقتصادات األرض، ال يعرتف 
ــوال" وإذ ســألتُ ــ" ة؟جــذوري السياســيّ : "انفجــر ضــاحكاً  ،"ل اً ال حقّ

يس أن أقــرأ مــا كتــب القــدّ    أحــبّ. الصــالة  أنــا أحــبّ . ةرها البتّــأتــذكّ
ــ. قبــل أن آكــل، أرســم إشــارة الصــليب … فرنســيس األســيزي ين تعــرف أنّ

ار، ال أفــوّت علــيّ ل مــن شــهر أيّــ يف األوّ… اً مــا عانيــت مــن اجلــوع كــثري
ســـاو برنـــاردو دو "يف مدينـــة  كنيســـةٍأقـــدم يف  ،اس العمـــالحضـــور قـــدّ

ا بشـأن  أمّـ … "، مثرة عناء وعمل البشـر هذا اخلمر وهذا اخلبز" …كامبو
ق بنظره ، وهو حيدّ!"اركو اوريليومة، فعليك بسؤال النظريات السياسيّ

وهو يضـيف  . ة، اجلالس يف كرسيه مقابلناه للشؤون الدوليّيف مستشار
ــفينـــا الالمعـــني يعرفـــون هـــذه النظريـــات أكثـــر  مثقّ إنّ: "بقســـوة ي منـّ
ــدها، و!". بكــثري ــان عن ــو غارســيا  "ك ته ، املعــروف مباركســيّ "مــاركو اوريلي
، حيـــتفظ "فانســـني -بـــاريس "س الســـابق يف جامعـــة مــة، واملـــدرّ املتقدّ
  .ء حذروهبد

؟ يـأتيين  1980عـام  مطلـع  ال، منذ إنشاء حزب العمّ" لوال"اد ملاذا أر
ــا كلــّ   ألنّ: "جوابــه املفــاجئ  ــوا يومــاً  العمــال، طــوال تارخين ه، مل ينتخب

ففي أعماق الفالحني، والعمال، أحكـام مسـبقة مريعـة كانـت     … الللعمّ
، يقــول 2002ويف كتــاب صــدر عــام  ". مشــرتك مســتقلّ  عمــلٍ كــلّ تشــلّ

ة مسـبقة، كانـت تقبـع يف قلـوب     هنـاك أحكـام طبقيّـ   … : "مفسـراً " لوال"
ــ ــا نشـــكّ وأفكـــار العمـّ ــرّ  ال أنفســـهم، وجتعلنـ ف يف قـــدرتنا علـــى التصـ

  ".!ككائنات هلا تاريخ
ــ إنّ ــكّ  عمـّ ــة تشـ ــات احملكومـ ــن  ال الطبقـ ــر مـ ــكّ % 82ل أكثـ ــن سـ ان مـ
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لـوا هـذه األحكـام املسـبقة، الصـادرة      ولكنهم طـوال قـرون، متثّ  . الربازيل
ــل ا حبقّ ــن قبـ ــم مـ ــة هـ ــات احلاكمـ ــم   : لطبقـ ــدق أهنـ ــوا يف صـ ــد آمنـ ولقـ

  .عاجزون عن قيادة أنفسهم بأنفسهم
تشـرين األول عـام    27ففـي  : هذا الزمان، قـد طـوي إىل غـري رجعـة    

ة الربازيـل  ، رئيسـاً جلمهوريّـ  "فاللوال دا سي لويز اناسيو"ب خِ، انت2002ُ
 مليون صوت، وكانت أعلى نسبة أصـوات ظفـر   52ة، بأكثر من االحتاديّ

  .هبا رئيس برازيلي يوماً

ــيس حــزب العمّــ  إنّ ــة  حبــال، ل ــل هــو جبه ــألّ . زب، ب ف مــن فهــي تت
ــحركــات اجتماعيّــ مجيــع ة، ونقابــات، وتنظيمــات مــن  ة، وحلقــات ثقافيّ

ة، حركـات  يّـ ات حملّة، مجعيّـ مجاعـات نسـائيّ   -ة القاعدة الشـعبيّ أشكال 
 ،دي اجليّـ ز يسـهر علـى املسـتوى الـدميقراط    ة قائد متميّمثّ… ة اخلدينيّ

، )José DIRSEU" (جوزيـه ديرسـو  "هـو  وفيهـا،  القـائم  للحوار الـداخلي  
" جوزيه ديرسو"، كان 2004ويف عام … حةالقائد السابق للمقاومة املسلّ

، املعــادل يف النظــام الربازيلــي، لــرئيس الــوزراء يف "البيــت املــدني"وزيــر 
 ة، ثــمّاســيّاً، وقــد اعتقلتــه الشــرطة السي كــان مقاومــاً أســطوريّ . فرنســا

أطلق سبيله، لقـاء إطـالق سـبيل سـفري الواليـات املتحـدة يف الربازيـل،        
ات ويف كوبـا، خضـع لعمليّـ   . حة قـد اختطفتـه  الذي كانت املقاومة املسلّ

وجـه جديـد،   … ة جديـدة و يّـ ووبعد أن حصل على ه. ةة جتميليّجراحيّ
  ".ساو باولو"ح داخل والية عاد إىل الربازيل ليواصل الكفاح املسلّ

ة، اليت صدرت عن اجملتمع املدني، واليت مجيع احلركات الرئيسيّ إنّ
ــوُ ـ ـــ لـِ ــة للدكتاتوريـّ ــن املقاومــ ـــ دت مــ ــدة والليرباليـّ ــة الفاســ ة ة واألنظمــ

ــت الدكتاتوريّــ    ــدة، الــيت أعقب ــا حلــزب العمّــ   اجلدي ال، ة، تعــرتف بوالئه
ــ: "وهــي ــالتجمّ حركــة الفالحــني مــن دون "و) CUT" (الع املركــزي للعمّ
ـــ"و) MST" (أرض ، )Anampos" (ةع الــــوطين للحركــــات الشــــعبيّالتجمـّ

مبجموعهـا عشـرات املاليـني     وعدد آخر كـثري مـن احلركـات الـيت تضـمّ     
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ــ" فــإنّ. مــن األعضــاء أكثــر مــن  يضــمّه، وحــدَ" الع املركــزي للعمّــالتجمّ
  .عشرين مليون عامل ومستخدم

ـ إنّ  :فلقــد قــال يل  ."لــوال"تســكن  "ابــن الشــمال الشــرقي  "ة واقعيـّ
ة يف بلد مـا،  ر البنى االجتماعيّتغيّ إنّ. حنن يف احلكم، ال يف السلطة"

ــ ــ. ة، وال برملـــانال يكفيـــه ال رئـــيس مجهوريـّ ه حيتـــاج بالضـــرورة إىل إنّـ
ــذا يعــين أنّ ". الشــعب ــة الداخليّــ    وه ــى النخب ــة، االنتصــار عل ة احلاكم

ـــ   ــب، يتوقّ ــدماء األجانـ ــي الـ ــميم  وعلـــى مصاصـ ــيش وتصـ ف علـــى جتيـ
  .ةة والدميقراطيّة والشعبيّتماعيّاخلدمات االج

  .من املوت" لويز اناسيو لوال دا سيلفا"إليكم كيف جنا 
ه إىل مشفى ، كان قد توج1980ّنيسان عام  18يف ليلة يوم اجلمعة 

ــياأ" ــة "سونســ ــامبو  "، يف مدينــ ــاردو دو كــ ــاو برنــ ــة "ســ ــون "، برفقــ ايرتــ
 حا إثر هجـومٍ رِاللذين كانا قد جُ ،، لعيادة اثنني من رفاقهما"سواريس

  .الشرطة على مركز نقابي
ع اعتقالـه بـني يـوم    الشرطة تراقبه، وكان يتوقـّ  يعرف أنّ" لوال"كان 

وعندما عادا يف الساعة الثانية والنصف فجر ذلك اليوم، اقرتح . وآخر
، وأن "الفا روميو"ه القدمية، ئه يف صندوق سيارتِأن خيبّ" ايرتون"عليه 

ســاو  "حــدى مــدن الــداخل، يف واليــة    ميضــي بــه إىل خمبــأ يقــع يف إ   
  ".باولو

ف من طـابقني،  ويف البيت الصغري املؤلّ. وعاد إىل بيته" لوال"رفض 
، وولــديهما القاصــرين، "مــاريز"الــذي كــان يســكنه مــع زوجتــه الثانيــة،  

ــى بســاط الصــالون، األب        ــام أيضــاً عل ــة، ين ــان، يف تلــك الليل ــو"ك " بيت
  ".جريالدو سيغريا"والنقابي 

  ":بيتو"ب يروي األ
أمـام   فت فجأةًارات الشرطة، املعروف، إذ توقّصوت سّي مسعُت« 
فصـعدت بسـرعة   ". لوال"وعلت أصوات الشرطة باسم  ]…[البيت 
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لـوال، الشـرطة   : "ل، وقرعت على باب غرفة النومدرج الطابق األّو
! السيد لويز اناسـيو : "يف اخلارج، كان رجال الشرطة ينادون!". هنا

  !".حنن األمن الوطين! اسيوالسيد لويز ان
أقلـق   وقـال يل بـأالّ   ،للحظته، وفتح باب غرفته "لوال"استيقظ "

كـي ينـهض    لّحباملقابل، ُت "ماريزا"دة وكانت السّي. لصراخ الشرطة
ة رجال عرب شباك الطابق األرضي، سّت وشاهدُت. لتَزفَن. ويرتدي ثيابه

 فصعدُت. أمام الباب كانوا منتصبني. باللباس املدين، وبأيديهم رشاشات
هؤالء الرجال أن يربزوا لك بطاقاهتم  انزل وسلْ: "الدرج وقلت للوال

  ".كشرطة
  .، وفتح الباب"لوال"نزل 

  .أبرز رجال الشرطة بطاقاهتم
. امسعـوا : "وقال هلم وهـو خيـرج  . ع لوال زوجته وأصدقاءهوّد"

اية هذا ، هو املضي حىت هناملهّم. وا بعائليتاهتّم. حافظوا على هدوئكم
  "!الكفاح

  ». مث خرج
" ســـــاو بـــــاولو"خـــــالل هـــــذه الليلـــــة بالـــــذات، يف كامـــــل ضـــــاحية 

ولكـــــن . ني، مـــــن نســـــاء ورجـــــالة، اعتقـــــل مئـــــات النقـــــابيّالصـــــناعيّ
، "بيتــــو"فهــــم مل يعتقلــــوا ال . جســــيماً رجــــال األمــــن ارتكبــــوا خطــــأً

ــدو"وال  ــذلك،    ". جريالــ ــت، ولــ ــاتف يف البيــ ــوط اهلــ ــوا خطــ ومل يقطعــ
ارات الشـــــــرطة، حتــــــى أخطـــــــر الصـــــــديقان  ســــــيّ  فمــــــا إن غابـــــــت 

ــال  ــسأ"الكردينــ ــران " رنــ ــو"واملطــ ــربا بــــدورمها   "سمهــ ــذين أخــ ، اللــ
ـــ  ـ ــــالصـــــحافة األجنبيـّ ـــ  ة، فتبنـّ ـ ، "لـــــوال"ة، ت منظمـــــة العفـــــو الدوليـّ

ــهر   ــجني الشـــ ــفه ســـ ــار  و. بوصـــ ــهر أيـــ ــذ شـــ ــطرّ منـــ ــة اضـــ ت الطغمـــ
  ".لوال"وأطلق سبيل . ترخي قبضتهاة احلاكمة أن العسكريّ
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فــتح بــاب  ، فــور عودتــه إىل بيتــه، أنّ"لــوال"يء قــام بــه ل شــوكــان أوّ
ــافري، املعلّ  ــالون قفـــص العصـ ــيم إىل   ،قـــني يف الصـ ــاح عظـ ــر بارتيـ ونظـ

  !حتليق طيور الكناري عرب النافذة
، كنـــت جالســـاً مقابـــل 2003مســـاء الرابـــع مـــن شـــهر شـــباط عـــام  

داً ذي املقاعـد احلمـراء، فـأثرت جمـدّ     ،يف مكتبه الواسـع " لوال"الرئيس 
  :فروى يل الرئيس. هذه األحداث

  ".جاؤوا ليالً ليقتادوين"
ــكريّ      ــة العسـ ــر الطغمـ ــد أكثـ ــال أحـ ــري إىل رجـ ــان يشـ ــة، كـ ة احلاكمـ

  :وأضاف بامساً". روميو توما"ة، وهو وحشيّ

لـيس التعـذيب وأبشـع    أَو: أنا ال أفهم …!كنت مرتاحاً لكم« 
  » ني؟أشكال اإلذالل، نصيب السجناء السياسّي

  :بقوله" لوال" ويلحّ

كنت مقتنعـاً  . ع أن أعتقلمل أكن أتوقّ !كنت مرتاحاً أجل، أجل،« 
  .» بأين سوف أقتل كما حدث للعديد من رفاقنا، على يد كتائب املوت
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، كان الوضع 1/1/2003الرئاسي، يف " البالنالتو"قصر " لوال"يوم دخل 
: اًب الربازيلــي، وضــعاً كارثيّــ االجتمــاعي واالقتصــادي بالنســبة إىل الشــع 

وكـان  . األدنـى احليـويّ   مليون إنسان فقط يعيشون فوق احلـدّ  53فهناك 
يـوم، وهـو    ، كلّيرة على األقلّرَحُ 1900مثانون مليوناً عاجزين عن توفري 

مليـون   119وكـان  . ةة العامليّـ القسط الغذائي األدنى، وفق منظمـة الصـحّ  
  .دوالر 100ن ع إنسان يعيشون بعائد شهري يقلّ

ة، أكثــر دول األرض الربازيــل اليــوم، هــي، مــع أفريقيــا اجلنوبيّــ      إنّ
  .لتفاوت االجتماعيل عرضة

ــتظّ   ــك، تك يف ة، بســبب بنيــة  ضــحايا اهلجــرة الريفيّــ   يف مــدن التن
ل يف ة تتسـلّ هذه املدن التنكيّ. معنى الكلمة ة، قاتلة بكلّة الزراعيّمللكيّا

ففـي  . اهناواجلـوع يفتـك بسـكّ   . مالقـة فجوات املدن، وحتاصـر املـدن الع  
ان، مــن الســكّ% 42ة الصــغرية ويف األريــاف، حيــث يعــيش القــرى الريفيّــ
، وفقــر )A(يف الفيتــامني  عــام، العمــى النــاجم عــن نقــصٍ  يقضــي، كــلّ

ــوّ     ــة، النامجــة عــن تل ــدم، واإلســهاالت القاتل ــات   ال ــى مئ ــاه، عل ث يف املي
  .ما بني األطفالال سيّ -األلوف من الضحايا 

ــكّ 6.5 إنّ ــواخٍ مـــن سـ مـــن تنـــك أو مـــن   ان الربازيـــل يعيشـــون يف أكـ
ـــ  ــلح البتّ ــون، ال تصـ ــكنكرتـ ــاء  % 40 وإنّ. ة للسـ ــون دون مـ ــهم يعيشـ منـ

  .جارية، ودون جمارير صاحلة
ة يف ل املصدّرة للمنتوجـات الزراعيّـ  الربازيل هي إحدى أكرب الدوّ إنّ
ــامل ــون كلّ  . العـ ــاد تكـ ــادرات تكـ ــذه الصـ ــن هـ ــعةً ولكـ ــا خاضـ ــركات  هـ للشـ
والبلـد،  . ةٍأجنبيّـ  ة، وهـي مبعظمهـا يف أيـدي مجاعـاتٍ    ة الغذائيّـ الزراعيّ

ه، يف ة، ولكنّــعلــى الــورق، يعــيش يف اكتفــاء ذاتــي، مــن الناحيــة الغذائيّــ 
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اليني من الرجال واألطفال والنساء، يعـانون مـن نقـص    امل نّإالواقع، ف
  .يف الغذاء، مزمن، ومن أمراض نامجة عن اجلوع

مليــون يعــانون  22ة عــن ث احلكومــة املركزيّــهم؟ تتحــدّمــا هــو عــدد
وقـد انتـهى حتقيـق    . من الـنقص يف التغذيـة  ) ودائم(على حنو خطري 

حـزب  "فـني مـن قبـل    ، علـى يـد بـاحثني مكلّ   2002، أجـري عـام   مستقلّ
ــ ــ. مليـــون جـــائع 44، إىل وجـــود "الالعمـّ " مـــورو مـــوريلي"ا املطـــران أمـّ

)Mauro MORELLI( ريـــو دو "يف واليـــة " شـــياسكا"، مطـــران مدينـــة
ه يقــدّر عــدد ضــحايا   ، ورئــيس جملــس األمــن الغــذائي، فإنــّ    "جــانريو

ــ. مليــون 53الــنقص يف التغذيــة، الــدائم واخلطــري، بـــ   هــذا  تدوقــد أكّ
  .ة ألساقفة الربازيلالرقم هيئة رعاية الطفولة، واهليئة الوطنيّ

ال ســوء التغذيــة يضــرب العمّــ فضــالً عــن الــنقص يف التغذيــة، فــإنّ
اخلاضـــعني الســـتغالل مفـــرط،   واملســـتخدمنياملهـــاجرين وعـــائالهتم، 

عـة  اً، واحلشـود الواسـعة، املتنوّ  ات الصـغرية جـدّ  عائالت أصـحاب امللكيّـ  و
. واجملهولة، اليت متأل ضواحي املدن العمالقة يف وسط البالد وجنوهبـا 

ــام     ــيف عـ ــة اليونيسـ ــدّرت منظمـ ــد قـ ــال  % 9.5، أن 2007وقـ ــن األطفـ مـ
ة يف مثـل هـذا   ني دون العاشرة، ذوو قامة دون القامـة الطبيعيّـ  الربازيليّ
الــنقص مـــن   وإنّ. ف يف النمــو هــم يعــانون مـــن توقــّ   نّإويقــال  . العمــر 

كـثرياً مـا   : ةب عليـه نتـائج كارثيّـ   واحلديـد واليـود، ترتتـّ   ) A(الفيتامني 
ــان      ــم األحيـ ــم يف معظـ ــة، وهـ ــاك يف املدرسـ ــن اإلهنـ ــال مـ ــهار األطفـ ينـ

ــ ز خــالل فــرتةٍعــاجزون عــن الرتكيــ  ويف هــذه األحــوال، . مقبولــةٍ ةٍزمنيّ
ــ. يقــارب عجــزهم عــن احلفــظ، درجــة الصــفر     ــالغون، فهــم يف  أمّ ا الب

الغالب، يبلغون حداً من الضعف حيول دون عملهم يف األرض، أو دون 
  .مهما كان طفيفاً -عمل مأجور  ممارستهم، يف انتظام ودأب، أيّ

كما يف مدن  -" يو دو جانريور"خلف حمطة القطارات املركزية، يف 
يقــوم منــذ فــرتة قريبــة، مطعــم شــعيب     -أخــرى يف اجلنــوب والوســط  
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ى ، املسـمّ "هربرتـو دو سـوزا  "، وذلـك نسـبة إىل   )Betino" (بيتينـو "دعى يُ
ــ1982، وهـــو الـــذي أنشـــأ عـــام "بيتينـــو"  ة األوىل ضـــدّ، احلملـــة الوطنيـّ

سـة  و بـإدارة مؤسّ ي نفقات هذا املطعم، وهالدولة هي اليت تغطّ. اجلوع
  .خاصة

ابــة ، جذّواســعةً منــهما قاعــةً كــلّ ف البنــاء مــن طــابقني يضــمّ يتــألّ
كلّهـنّ   يرتـدينَ  ة وحرارة، نادالتٌتقوم خبدمته، يف مودّ. األلوان واألثاث

ــاء  ــاً زرق ــ. ثياب ــمثّ ــة مبشّ ــه،   رون إجنيليّ ــون يف مدخل ون يروحــون وجييئ
عـــون اء، ويوزّوهـــم يرتـــدون قمصـــاناً بيضـــ   . بـــالقرب مـــن الصـــناديق  

ــال املنتظــرين مشــجّ ابتســاماتٍ ــذين ال يُ… عة ألرت ــاهلم أي  ال ــدون حي ب
  .اهتمام

ســنتاً  50(= واحــد، يف اليــوم " ريــال"، مبــا قيمتــه فــردٍ يســتطيع كــلّ
واملطعـم  . من ثالثة صـحون  دمسةٍ ، أن حيصل هنا على وجبةٍ)اًأمريكيّ

 ةًه مـرّ يأتيَـ  للمسـتهلك أن  وحيـقّ . ام يف األسـبوع يفتح طيلـة مخسـة أيّـ   
  .ه فيهوعليه أن يتناول وجبتَ. يف اليوم واحدةً

ــى       ــر علـ ــذ الفجـ ــة، الـــيت تقـــف منـ ــار الطويلـ ــال االنتظـ ــمن أرتـ ضـ
السـري،   الرصيف، شاهدت نساء يف متوسط العمـر، ال يكـدن يسـتطعنَ   

بعض األطفال، هلم بطون منتفخـة  . ، وشبه صليعاتةٌرماديّ هلنّ بشرةٌ
واجلميـع تقريبـاً هلـم أسـنان يف     . الديـدان  أو) Kwashiorkor(بسبب الـ 

ــةٍ رة، والــذين ال والرجــال ذوو البشــرة القامتــة، اجملــدِّ  . اًئة جــدّســيّ حال
  …تتجاوز قامتهم مرتاً ومخسني سنتيمرتاً، ليسوا بقليلي العدد

ــ "الريــو"" فــافيالت"لــئن كــان الوضــع مريعــاً يف   ه لــيس الكــثرية، فإنّ
ــ إنّ". ريســـيفيه"بأفضـــل حـــال يف  ــاخلـ ة يف حمافظـــة دمات االجتماعيـّ

، وهـم  "القاصـرين الشـاردين  "بعشرة آالف من  ، متلك سجال"ريسيفيه"
م هلـم  تقدّ. ت عائالهتم عنهم، وحياولون العيش يف الشوارعأطفال ختلّ

ــ" ومنــذ عــام . يف األســبوع اتٍأحيانــاً، ثيابــاً، وحســاء، ثــالث مــرّ " ةالبلديّ
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ــحــزب ا"، فاملختــار مســؤول ينتخبــه  2003 ، وهــو مــدرّس ســابق،  "اللعمّ
  .حصيف، ثائر، حار، ولكنه يفتقر إىل وسائط كثرية

الــذي ينســاب بــبطء حنــو  " الكــابريي"مــن نافــذة مكتبــه، أملــح هنــر   
ــار . تقــوم علــى ضــفّتيه " الفــافيالت". البحــر نصــف  إنّ: "قــال يل املخت

شعبنا يعـيش يف أقصـى حـاالت الفقـر، دون عمـل نظـامي، دون تغذيـة        
. ر البطالــة واجلــوع، العــائالتوغالبــاً مــا تــدمّ… ســكن الئــقكافيــة، دون 

ــرّ ــددٌيتعـ ــبريٌ ض عـ ــي    كـ ــتغالل اجلنسـ ــرب واالسـ ــال، للضـ ــن األطفـ . مـ
فيهربــون مــن البيــت، ويهيمــون يف الشــارع، وينــامون يف الليــل جبــوار        

، ال يقلّــون عــن مخســني ألفــاً، بــني "ريســيفيه"وهــم، هنــا، يف . الكنــائس
وأحيانـاً،  . ا يبلغوا الثالثة من أعمـارهم اً ملّوأصغرهم سنّ. وبناتٍ صبيانٍ

  ".الكبار منهم بالصغار وليس دائماً، يهتمّ
فهـم  . ثابـتٍ  عشرات املاليني مـن الـربازيليني يفتقـرون إىل عمـلٍ     إنّ

روا أمـور بقـائهم، مـن    ، أن يتـدبّ إثر ليلـةٍ  ، وليلةًحياولون، يوماً بعد يومٍ
ة على الشـواطئ، يف األيـام   من بيع للبوظ: خالل أعمال صغرية طارئة

املشمسة، وجتميع وبيع لعلب البرية الفارغة، امللقاة يف احلدائق وعلـى  
ارات أمـام املطـاعم   األرصفة، وجتميع لألوراق املستعملة، وحراسة للسيّ

ق، ومــا هــو أخطــر مــن ذلــك،  ل للســجائر بــاملفرّالفخمــة، وبيــع متجــوّ 
  …ينية خدمات طفيفة ألمراء الكوكايني واهلريوفثمّ

ولكن، فحتى الذين ينعمون براتب نظامي، يعـانون يف الغالـب، مـن    
ن يف االسـتغالل املفـرط   ة تتفـنّ الطبقات احلاكمة الربازيليّـ  ألنّ ،اجلوع
ـــ ــؤالء يتحمّ. الللعمـّ ــناف اإلذالل، يف   وهــ ــع أصــ ــع مجيــ ــون يف الواقــ لــ

ــ. استســـالم، وهـــم ماليـــني ة عشـــرة منـــهم، مقابـــل متمـــرّد واحـــد، فثمـّ
  .هحلول حملّمستعدّون لل

، يقــدّر بأربعــة  "مارتــا سوبليشــي "القــوي، " ســاو بــاولو "حمــافظ  إنّ
وهــذا العــدد ". بســاو بــاولو"، احمليطــة "الفــافيالت"ان ماليــني عــدد ســكّ 
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ــة   % 25يقــارب  ــاء، قلّ . مــن جممــل ســكان املدين ــها  هــذه األحي مــا تدخل
ــا للمؤسّ . الشــرطة ــادر ســات العامّــ ولــيس فيه والوضــع . ة، إال حضــور ن
وقد رأيـت عـائالت مـن اثـين عشـر      . فيها هو، يف الغالب، مروّع الصحي

ــة واحـــدة  ــرداً، تعـــيش يف غرفـ ــا يرتافـــق هـــذا االخـــتالط   . فـ ــاً مـ وغالبـ
ــوال       ــوء األحـ ــي، وسـ ــف الزوجـ ــال، والعنـ ــي لألطفـ ــتغالل اجلنسـ باالسـ

  .ةالصحيّ
ريفـي، لـيس هلــا    مــن العـائالت العائشـة يف وســطٍ  % 80أكثـر مـن    إنّ

هلا، على حنو نظامي وكـافٍ، مـاء للشـرب، حسـب     حتى اليوم، ما يوفّر 
ــايري منظمــة الصــحة العامليّــ    ــإنّ  . ةمع ــة، ف مــن % 10 ويف أوســاط املدين
  .العائالت تعيش يف ظروف مماثلة

التغذية يضـربان الشـعب الربازيلـي     يف التغذية وسوءَ النقصَ ولكنّ
اً أكثـر الواليـات فقـر    فـإنّ . اً، بـني منطقـة وأخـرى   يّخيتلف كلّ على حنوٍ

مـن  % 17.9، كـان  2003فهناك، يف عـام  ". باهيا"و" مارانياهو"مها واليتا 
األطفال املعاقني، دون العاشرة مـن العمـر، قـد أصـيبوا بالشـلل بسـبب       

منـهم يف  % 5.1ة، كـان  ويف الواليات اجلنوبيّ. النقص املزمن يف التغذية
  .الوضع عينه

  .ألقصى الفقر وللجوع، لوناً أيضاً إنّ
من الربازيليني أنفسهم، علـى أهنـم   % 45اء األخري، عرّف إبان اإلحص

ــ" الســود  واحلــال أنّ". ســود"، أو علــى أهنــم "ون مــن أصــل أفريقــيبرازيليّ
أي البـالغني، ذوي الـدخل اليـومي الـذي     " (األكثر فقـراً "الواردين يف فئة 

  .تني عدد البيضيفوق عددهم مرّ) يقلّ عن الدوالر الواحد

ــ ة، تني ونصــف املــرّعــدد الســود يفــوق مــرّ  فــإنّني، يّويف صــفوف األمّ
هـا تكشـف عـن متييـز عرقـي      ة الرواتـب، فإنّ وأمـا إحصـائيّ  . عدد البـيض 

، مل يكـن السـود الـذين ينعمـون براتـب منـتظم،       2003ففي عـام  : رهيب
  .من معدل مدخول البيض% 42اً إال لينالوا وسطيّ
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 فـإنّ . واتوال سـيما النسـاء السـودا    -آخر يصيب النسـاء   ة متييزٌمثّ
بنسـبة   مداخيل النسـاء، علـى اخـتالف أحـواهلنّ، هـي، يف الواقـع، تقـلّ       

ولكن املـدخول الوسـطي للمـرأة السـوداء، ال     . عن مداخيل الرجال% 37
  .من املدخول الوسطي للمرأة% 60ل إال ميثّ

ــ إنّ ــة ملكيـّ ــوم، هـــي مـــن املخلّ  بنيـ ــل اليـ ــات ة األراضـــي يف الربازيـ فـ
ربتغايل والنظـام االسـتعبادي، اللـذين سـيطرا     املباشرة للحكم امللكي ال

ف أن وكـان ملـك الربتغـال قـد ألِـ     . فيها طوال ثالمثائة ومخسني عامـاً 
  .ني وأساقفةألوفيائه، من رجال حاشية وقادة عسكريّ" هدايا"م يقدّ

ه، وفــرتة هامــة مــن القــرن الســابع  طــوال القــرن الســادس عشــر كلــّ 
ــة اجلعشــر، كانــت ســواحل القــارة األمريكيّــ  ها ترســم علــى ة، وحــدَنوبيّ

فكان امللـك يقتطـع   ". أرضاً جمهولة"وكانت أراضي الداخل، . اخلرائط
وكانـــت مجيـــع األراضـــي الـــيت . نـــاً مـــن الســـواحلألوفيائـــه قســـماً معيّ

ينشــر فيهــا  "هــا وى لرجــل امللــك، يف الــداخل، أن يفتحهــا وحيتلّ  يتســنّ
  ".قبطانيّة  "ى مّوكانت هذه األراضي املفتوحة تس. ، تعود إليه"السالم

  ":ة اجلوعجيوسياسيّ"فه يف مؤلّ" جوزيه دو كاسرتو"كتب 

والنصف اآلخـر ال  . ني ال ينامون، ألهنم جياعنصف الربازيلّي إنّ"
  9".ن يعانون اجلوعينام بدوره، ألنه خياف ّمم

ب علـى بـؤس   مـن أجـل التغلـّ   " لوال"ة اليت ينتهجها االسرتاتيجيّ إنّ
ــاء، مسّالشــعب، وتقلــيص غطرســة األ   ــامج إلغــاء اجلــوع  "يــت قوي ". برن

هـا  إنّ. تـها برمّ" الحـزب العمّـ  "وهي يف القلب من السياسة اليت يقودها 
ــادّ  ــورة املضـ ــوهر الثـ ــجـ ــعبيّ ة للرأمساليـّ ــورة الشـ ــة، الثـ ة، ة والدميقراطيـّ

  .الراهنة يف الربازيل

ــا يف أوســع معانيهــا ســتخدَتُ) اجلــوع(كلمــة  إنّ فــالغرض هــو  . م هن
جـوع إىل الطعـام    -باإلنسـان   شـكال اجلـوع الـيت تسـتبدّ    إشباع مجيـع أ 
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ة، ة والعمل واحليـاة العائليّـ  طبعاً، ولكن أيضاً جوع إىل املعرفة، والصحّ
هـذا الربنـامج، الـذي يهـدف إىل حتطـيم بنـى        فإنّ. ة، والكرامةواحلريّ

ة ب عليــه أن يبــدع الظــروف املاديّــ القهــر، الواحــدة تلــو األخــرى، يتوجّــ 
ر أن يقــرّر بعــد ذلــك  وللرجــل املتحــرّ. لبشــر وروحهــملتحريــر جســم ا

هي يف قلب هـذا  ) ةواجلماعيّ(ة ة الفرديّاملسؤوليّ فإنّ. تهيّاستخدام حرّ
  .والفقري هو صانع حتريره الذاتي. ة تصبح فاعالًفالضحيّ. الربنامج

ة عشـرون وزارة  فثمّـ . اًحيتوي الربنامج واحداً وأربعـني إجـراء فوريّـ   
  :واإلجراءات ترتبط بثالث فئات خمتلفة .ملتزمة بتحقيقه

 .ة ملكافحة اجلوعالسياسات البنيويّ

 .صة مبكافحة اجلوعالسياسات املتخصّ

 .ة يف مكافحة اجلوعيّالسياسات احمللّ

ة ألكثـر  ة هتـدف إىل تقلـيص اهلشاشـة الغذائيّـ    السياسات البنيويّ إنّ
خلاصــة ق بوســائلها االعــائالت فقــراً، بإتاحــة الفرصــة هلــا كــي حتقــّ      

األدنـى   ن زيـادة احلـدّ  ة تتضـمّ وهذه السياسات البنيويّ. غذاءها املناسب
ــومسيّ        ــادة فــرص العمــل والتخفيــف مــن العمــل امل ــب، وزي ، مــن الروات

ــالح      ــغرية، وتكثيـــف اإلصـ ــروض الصـ ــامنة للقـ ــاالت متضـ ــيس وكـ وتأسـ
ة الزراعـــي، وتعمـــيم الضـــمان االجتمـــاعي، وتعمـــيم املنحـــة الدراســـيّ      

  .ةللعائالت الفقرية، ودعم الزراعة العائليّواملدخول األدنى 
ــات املتخصّ إنّ ــر   السياسـ ــيل املباشـ ــمان التحصـ ــدف إىل ضـ ــة هتـ  ،صـ

ملساعدة  ،ة على املدى القريبوهي ضروريّ. لتغذية أكثر الناس هشاشةً
هـذه   وتضـمّ . مالئمـةٍ  للحصول على تغذيـةٍ  ة وسيلةٍالذين الميلكون أيّ
ة، وتوزيع ة وقسائم غذائيّالغذائيّ صة تعميم البطاقةالسياسات املتخصّ

ة األغذيـة، وإصـالح برنـامج    ة طارئة، ومراقبة سالمة ونوعيّسلل غذائيّ
والطفـــل، ونشـــر  العمـــال الغـــذائي، ومكافحـــة الـــنقص يف تغذيـــة األمّ 

  .ةة، وحتسني الوجبات املدرسيّمبادئ الرتبية الغذائيّ
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ــ خمتلـــف علـــى " الربنـــامج"ة إىل تطبيـــق وهتـــدف السياســـات احملليـّ
وتنطـوي  . ظروف احلياة، يف الريف، يف املدن الصغرى واملـدن العمالقـة  

ـــ    ــة العائليّ ــم الزراعـ ــى دعـ ــات علـ ــذه السياسـ ــادف إىل   ،ةهـ ــاج اهلـ واإلنتـ
ــ ــالكفايــة الغذائيّ ة، ة يف الريــف، وعلــى تنظــيم األســواق احملليّــ ة العائليّ

دة، وحتسني التبادالت بـني املنـتجني واملسـتهلكني داخـل املنطقـة الواحـ      
ة، ة، ومصــارف غذائيّــ يف املــدن الصــغرى، وعلــى إحــداث مطــاعم شــعبيّ   

  .ة أماكن تبادل األغذية يف املدن الكربىمن مركزيّ وعلى احلدّ
، يف واليـة  2003بدأ العمل هبـذا الربنـامج يف شـهر شـباط مـن عـام       

" باهيا"و" مارانيو"ة جماورة لواليات ، وهي والية مشاليّ)Piaui" (بياوي"
، مل 2004ولكــن يف بــدء الفصــل الثــاني مــن عــام ". برنــامبوك"و" بــارا"و

، "برنامج إلغـاء اجلـوع  "تكن قد استفادت من هذا أو ذاك من إجراءات 
  ملاذا؟. إذن حتى الساعة ه إلخفاقٌإنّ. عائلة 140.000إال 

ل إىل واقـع، إىل ماليـني   حيتاج، كي يتحـوّ " برنامج إلغاء اجلوع" إنّ
" برازيليـا "ولكـن صـناديق الدولـة يف    . ةات العامّالدوالرات يف االستثمار

  !رةاألموال املتوفّ اً كلّفوائد وتغطية الدَّين، تبتلع عمليّ إنّ. خاوية
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III - الينديه سلفادور شبح  
  

ب على الربازيل اليوم، كما يف رواندا، تسديد أمثان الفؤوس ال يرتتّ
ــالـــيت اســـتوردها قتلـــة الشـــعوب، ولكـــن تســـديد الـــديون الفلك  ة الـــيت يـّ

ــها مصــــرف  ــيمبنك"فرضــ ــومي،  (" االكســ ــو مصــــرف أمريكــــي عمــ وهــ
ــ ، واملصــارف وصــندوق النقــد الــدويل ) ص يف متويــل الصــادرات متخصّ
ني ة، علـى الـدكتاتوريّ  ة الشـماليّ ة واألمريكيّـ ة واليابانيّـ ، األوروبيّةاخلاصّ

ني مل يكتفـوا يف  الـدكتاتوريّ  ذلـك ألنّ . ني والرؤسـاء الفاسـدين  العسكريّ
ة، بـل كـانوا   ة وتعـذيب دعـاة الدميقراطيّـ   ات العامّـ قع، بإلغاء احلريّـ الوا

 ، يف خضــوع تــامّ"عمالقــة"قــد هنبــوا البلــد مــن ثرواتــه، وموّلــوا أعمــاالً  
ا وأمّـ . ة ال غري، اليت تعود لرعاهتم يف الشـمال األمريكـي  للمصاحل املاليّ

) يف معظمهـــم(عوا الرؤســـاء الـــذين تعـــاقبوا فيمـــا بعـــد، فقـــد شـــجّ      
ــ ة املنتجـــة، لصـــاحل وأخضـــعوا للخصخصـــة املشـــاريع العامّـــ  10اد،الفسـ

  .الرأمسال املضارب األجنيب

  .أن يسدّده اليوم" لوال"فرتض بالرئيس ه إذن لدَينٌ كريهٌ حقّاً، يُإنّ
هــو الــنظري الربازيلــي لـــ ) Marcos ARRUDA" (مــاركوس ارودا" إنّ

يف  فهـــو، منـــذ عقـــود، يكـــرّس). Eric TOUSSAINT" (اريـــك توســـان"
ــ نضــاله ضــدّ ارة، وعلمــه املوســوعي وذكــاءه مشــنقة الــدَّين، طاقتــه اجلبّ

ــ(فقــد أمضــى ســنوات منفــاه يف جنيــف  . كباحــث اً، مــرتبط وهــو، عائليّ
، وهــو ينتقــد دون هــوادة، لــيس فقــط سياســة االســتدانة يف   )بسويســرا

ة، املسـؤولة عـن   ة واألمريكيّة األوروبيّبلده، ولكن أيضاً اخلطط املصرفيّ
  .ة من الربازيلرؤوس األموال اخلاصّ هروب

 -وهـــو العـــام األخـــري يف رئاســـة فرنانـــدو كـــاردوزو  - 2002يف عـــام 
وكـان  . من النتـاج الـداخلي الصـرف   % 9.5ين وحدها، ابتلعت فوائد الدَّ
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ات، مجيـع النفقـات الـيت قامـت هبـا الدولـة       هذا املبلغ يفوق مخـس مـرّ  
ــ ــألّ   الفيدراليّ ــات الــيت يت ــع الوالي ــدانَي    فة، ومجي ــها االحتــاد، يف مي من

  .س والصحةيدرتال
ــ ــا يتعلّـ ــام وفيمـ يف . هـــذا احلســـاب" ارودا"، فقـــد أجـــرى 1999ق بعـ

ات خدمة مرّ ين فاقت مخسَخدمة الدَّ ة، فإنّة الدولة الفيدراليّميزانيّ
ني وســتّ ة، وتســعةًات خدمــة الرتبيــة الوطنيّــة، وتســع مــرّة العامّــالصــحّ

" الستصــالح األراضــي واإلصــالح الزراعــي املعهــد الــوطين "خدمــة  ةًمــرّ
)INCRA.(  

ين اخلــارجي ، كــان الــد1/1/2003َّيف " لــوال"م الســلطة عنــدما تســلّ
. مليــار دوالر 235يبلـغ أكثـر مـن    ) ة جمتمعـةً ة واخلاصّـ الـديون العامّـ  (

ة يف بلـدان  املركـز الثـاني يف ترتيـب مجيـع الـديون اخلارجيّـ       وهو حيتلّ
ــامل الثالـــث  ــادل  . العـ ــو يعـ ــن   وهـ ــل مـ ــدها الربازيـ ــداخيل الـــيت حصـ املـ

برنــامج "ولســوف يبقــى  . مســتورداته، خــالل الســنوات األربــع األخــرية  
ــحــرباً علــى ورق، طاملــا لــن يتســنّ " إلغــاء اجلــوع ة ى للحكومــة الربازيليّ

ــأجيالً   ــة، أن تفـــرض تـ ــر    -احلاليـ ــى األمـ ــب إن اقتضـ ــادي اجلانـ  -أحـ
  .لتسديد دَينها

  كيف وصلوا إىل ما وصلوا إليه؟
، كـــان دَيـــن الربازيـــل   )1964يف نيســـان عـــام  (يـــوم قـــام االنقـــالب   

ويف هناية حكم اجلنراالت، بعد مضـي  . مليار دوالر 2.5اخلارجي يبلغ 
  ملاذا؟. مليار دوالر 100ين قد بلغ إحدى وعشرين سنة، كان الدَّ

ة املتالحقة تان هتيمنان على األنظمة العسكريّة اسرتاتيجيّكانت مثّ
ــا اســــرتاتيجيّ: 1985وعــــام  1964بــــني عــــام  ، "األمــــن الــــوطين"ة إهنمــ
ي واســع، مــن أجــل قيم جهــاز قــارّفــاُ". التنميــة املتكاملــة"ة واســرتاتيجيّ

. هائلـةً  وكـان يقتضـي نفقـاتٍ   . نيالرقابة والقمع، ومطاردة الدميقراطيّ
فسـاهم   ."األمـن الـوطين  "فاسرتخصوا أعلى النفقات من أجـل ضـمان   



  الينديه سلفادور شبح - III  ............................................  التحرر طُُرق: الربازيل 

211 

وصـندوق النقـد    ،ة الكـبرية صـارف اخلاصّـ  وامل 11،"االكسـيمبنك "مصرف 
ة للحفاظ على هـذا  الدويل مبليارات الدوالرات، يف الوسائط الضروريّ

  .اجلهاز وتطويره
ع ضـخم، ومـن إعـادة      ما قامـت بـه األنظمـة العسـكريّ     إنّ ة مـن توسـّ

ــة والربيّــ  تســليح وتنظــيم وحتــديث، يف البحريّــ    ــد ة والقــوى اجلوي ة، ق
ــقـــروض ات الـــدوالرات، مـــن اســـتهلك بضـــع عشـــرات مـــن مليـــار ة عامـّ

" االكســيمبنك"ة، كــان يقــدّمها دائمــاً مصــرف ة، إضــافيّة أمريكيّــوخاصّــ
  .ة أو صندوق النقد الدويلواملصارف اخلاصّ

ــة املتكاملــة "ة اســرتاتيجيّ إنّ ، مــن جهتــها، كانــت هتــدف إىل   "التنمي
ــة الســكّ فــتح املنــاطق الربازيليّــ  ان، عــن طريــق إنشــاء شــبكات   ة، القليل

ــطر ــتيطانيّ قيـّ ــدن اسـ ــتهدفت . ةة ومـ ــد اسـ ــلّ  ،وقـ ــل كـ ــة   قبـ ــيء، غابـ شـ
حــوض األمــازون  فــإنّ. ة يف العــاملاألمــازون، وهــي أوســع غابــة اســتوائيّ

  .عة ماليني كيلومرت مربّي مساحة تقارب ستّيغطّ
ــنةً  ــا الـــيت  طـــوال اإلحـــدى وعشـــرين سـ ــتواصـــلت فيهـ ة الدكتاتوريـّ

. ع مــن الغابــاتيلــومرت مربّــة، دُمِّــر وأُحــرِق أكثــر مــن مليــون كالعســكريّ
إىل الشــركات  ،مــن هــذه األراضــي املستصــلحة % 90حــت أكثــر مــن  نِومُ

ــ ــالدوليّ ــة املاشــية ة بالزراعــات الغذائيّــ ة املختصّ ــوق  . ة وتربي فأقامــت ف
ة بالزراعـات  ة، املختصّـ ة الشـماليّ املساحات احملروقة، الشركات األمريكيّـ 

ــ ــالغذائيّ ــة، والشــركات الدوليّ مــزارع ضــخمة  ،بيــة املاشــيةة برتة املختصّ
ة برعاية األبقـار  خمتصّ لزراعة لشجر املطاط والبالذر والقمح، ومراعٍ

  .على نطاق واسع

والعمـــال  ،"األبقـــار البـــاردة"ال قـــل مئـــات األلـــوف مـــن فئـــة عمّـــ ونُ
، مـن  دةٍشـبه مسـتعبَ   ني الذين ال أرض هلم، بوصفهم يداً عاملةًالريفيّ

ــواليــات الشــمال والشــمال الشــرقي    -ةعــات الزراعيّــ ة، إىل اجملمّ، اجلافّ
  ".روندونيا"و" األكر"و" البارا"و" األمازون"ة يف أراضي الصناعيّ
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مجيع هذه اإلنشاءات، مـن طـرق ومـدن جديـدة، وأعمـال تـدمري        إنّ
ال وعــائالهتم، وإقامتــهم يف أماكنــهم    ات هتجــري العمّــ  الغابــات، وعمليّــ  
ومجيـــع مراكـــز توليـــد  ،ةمجيـــع أعمـــال البنـــى التحتيّـــ  اجلديـــدة، وإنّ

 ة، والســدود الضــخمة املقامــة علــى األهنــر، كــلّ الكهربــاء بالطاقــة املائيّــ
ين تضـاعف أيضـاً   ولكـن الـدَّ  . ةذلك، بالطبع، متّ بتمويل قروض أجنبيّ

ق يف مـا يتعلـّ   ،ةبالشروط املمتازة اليت منحتها الدولة للشركات الدوليّـ 
  …طع النادرة، بالقبنقل أرباحها وامتيازاهتا الضريبيّ

. ، نسـبة فوائـدها  حدة فجـأةً ، رفعت الواليات املت1979ّيف أواخر عام 
 وأهـمّ  ،ويف سعيه إىل متويل تسديد الفوائد. فغاص الربازيل يف األزمة

ينـــه القـــديم، عمـــد النظـــام العســـكري إىل اســـتدانات مـــا عليـــه مـــن دَ
ــارف اخلاصّـــ    ــا مـــن املصـ ــارج، معظمهـ ــدة مـــن اخلـ ــات جديـ ة يف الواليـ

  .وبالدرجة األوىل من مصرف سييت بنك -دة املتح
، نقــل 1985وعــام  1979فمــا بــني عــام  . نولكــن مل يطــرأ أي حتسّــ 

 اا تلقّـو مليـار دوالر أكثـر ممّـ    21ين، اجلنراالت على حساب خدمـة الـدَّ  
  .قروض جديدةمن 

جوزيـــه "يـــدعى غـــري منتخَـــب، مـــدني  ، حـــلّ رئـــيس1985ٌويف عـــام 
الــرئيس األســبق وهــو ، "فيغرييــدو"ور، اجلنــرال الــدكتات ، حمــلّ"ســارنيه

عيّنــــه الربملــــان، الــــذي يســــيطر عليــــه حــــزب      وقــــد  .لالســــتخبارات
)ARENA( ،) ّر ، فقــرّ)ونوهــو احلــزب السياســي الــذي أحدثــه العســكري
  .ةت لتسديدات القروض السنويّالتوقيف املؤقّ" جوزيه سارنيه"

سـتدانة  اال: ةعاد الرؤساء الالحقـون إىل تشـغيل األلـة اجلهنميّـ     ثمّ
بــت املزيــد مــن الكــوارث   لَمــن أجــل التســديد، وذلــك ضــمن شــروط جَ   

  .للربازيل
دة، يأتي من الصندوق العام يف مليار دوالر من املبالغ املسدّ 27كان 
  .برازيليا
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، خالل واليته الثانية، سياسـة  "فرناندو كاردوزو"وقد مارس الرئيس 
دفـه مفهومـاً ومشـروعاً    وكـان ه . اًبلغت فيها نسبة الفوائد ارتفاعاً حادّ

ــ ــد جلــب أكــرب قــدر مــن رؤوس األمــوال     : ةبالكليّ ــان يري ولكــن هــذه  . ك
ويف بعــض األحيــان، بلغــت   : الهــا علــى وجــه األرض  عالنســب كانــت أ 

ة، ة داخليّـ فجلبـت هـذه السياسـة نتـائج اقتصـاديّ     . حدوداً غـري معقولـة  
  .ةكارثيّ

أو تـاجر،  ي ـفـ رَويف الواقع، مل يكن مبقدور أي صناعي متوسط، وحِ
ــأ إىل قـــرض مصرفـــ  ،مقـــيم يف الربازيـــل ي، ـأن جييـــز لنفســـه أن يلجـ

أو (ومجيع الـذين كـان مشـروعهم    . فرص عمل ليطوّر مشروعه وينشئ
ــالقرض، اضـــطرّ ) …ممتلكـــاهتم اخل ــوا وا مثقلـــة بـ أعمـــاهلم، ألن يقلّصـ

  .ويطهّروا مشاريعهم، ويسرّحوا موظّفيهم وعمّاهلم
فقـد شـجّعت   : ، نتيجـة أخـرى خبيثـة   وكان لسياسة الفوائد املرتفعة

ــ ــ. ةاملضـــاربة املاليـّ ون واألجانـــب يرتبطـــون يف فكـــان املضـــاربون الوطنيـّ
 ، ثـمّ %12أو  10ة، تـرتاوح فوائـدها بـني    ة، بقروض شخصيّالسوق العامليّ

. ةين الربازيلي العام، تعود عليهم بفوائد فلكيّيشرتون أقساطاً من الدَّ
لو أخذنا باالعتبار، إرغام املقـرتض،   حتى .مبثابة فرصة العمرفكانت 

  .بات عاجزاً عن التسديدما لو على االلتزام بضمان، يف 
ين الربازيلـــي اخلـــارجي يقابلـــه هـــؤالء األطفـــال الـــدَّ واليـــوم، فـــإنّ

املرضــى، الــذين متــأل الديــدان بطــوهنم، والــذين بــاتوا حمــرومني مــن     
هبــم  ين يســتبدّة، الــذالنظــام املدرســي، وحمــرومني مــن احليــاة العائليّــ 

  .اليأس واألفق املسدود
قالــت يل طفلـــة مــن الشـــوارع، علـــى درج ديــر الكرمـــل، يف مدينـــة    

  ":ريسيفيه"

، )وهو املخدر الذي يشّمه األطفال لينسوا جـوعهم (لدي صمغ "
  ".ألنه ليس يل حياة
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ــي، مـــنح صـــندوق النقـــد    ــاد الربازيلـ ــارثي لالقتصـ إزاء الوضـــع الكـ
، مــا كــان قــد رفضــه يف الوقــت  2002عــام الــدويل لربازيليــا، يف مطلــع  

وكـان قرضـاً ضـخماً،    ". للخـروج مـن األزمـة   "قرضـاً  : نفسه، لألرجنـتني 
مه صـندوق النقـد الـدويل لبلـد مـا، عـرب تارخيـه        وكان أكرب قرض يقدّ

وكــان لصــندوق النقــد الــدويل ســببان  . مليــار دوالر 30كــان يبلــغ . هكلّــ
  .إلقدامه على ذلك
الهنيــــار املتســــارع للوضــــع لنظــــراً ، "وول ســــرتيت"و كــــان مصــــرفيّ

ســـادة "أفلـــم يكـــن . االقتصـــادي يف الربازيـــل، خيشـــون علـــى قروضـــهم
جيـــازفون خبســـارة قســـم كـــبري مـــن اســـتثماراهتم، يف صـــناعة " األرض

ة؟ فمارســوا إذن ة احملليّــاألغذيــة، والصــناعة، واخلــدمات والســوق املاليّــ
  .الضغط على صندوق النقد الدويل

مــور بالشــمس، متــأله زقزقــة العصــافري الواقفــة أذكــر بعــد ظهــر مغ
كـان آنـذاك   . ، يف جنيف"فيال بارتون"على أشجار السنديان يف حديقة 

ة، يف قاعة احملاضرات الكربى، فـوق كافيترييـا   ختام ورشة عالية التقنيّ
" آن كروغـر "دة وكانـت السـيّ  . ة العليـا املعهد اجلـامعي للدراسـات الدوليّـ   

)Anne KRUEGER(ــ، املـــدي دة يف صـــندوق النقـــد  ة املســـاعِرة العامـّ
إزاء  ،هــا حــول السياســة القادمــة للصــندوق  الــدويل، قــد طرحــت أفكارَ 

مــن الطالبــات  وكــان يف القاعــة، حشــدٌ . الــدول العــاجزة عــن التســديد 
ة، وأصـحاب املصـارف   لـي الشـركات املاليّـ   والطالب ومن األسـاتذة، وحملّ 

مســؤولون كبــار يف هيئــة    ة، ومــدراء البنــك الــوطين، و  اخلاصــة احملليّــ 
  .األمم املتحدة

امرأة مربوعة القامة، ذات أناقة نسبيّة، ولكن لغتـها  " آن كروجر" إنّ
وهـي أسـتاذة سـابقة    . إهنا منفّرة بعض الشيء. ة ومباشرةقشيبة، علميّ
املسـؤولة األوىل عـن اقتصـاد املصـرف الـدويل،      و ،"ستانفورد"يف جامعة 

اً مبجريـات صـندوق   يّمة كلّوهي املتحكّ، "رونالد ريغن"يف عهد الرئيس 
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ـــ    وإنّ. النقـــد الـــدويل   وإنّ. ة، لســـحيقٌجهلـــها حليـــاة الشـــعوب اليوميّ
  .ة، ملدهشٌة الدوليّة املاليّحتكّمها باآلليّ

، املتبقيـة أيضـاً مـن عهـد ريغـن،      "جني كريكباتريـك "ها، اليوم، مع إنّ
ن احلــزب ، أقــوى امــرأة يف اجلنــاح اليمــيين مــ  "كونــدوليزا رايــس"ومــع 

  .ليستشريها يف انتظام" جورج دبليو بوش" وإنّ. اجلمهوري
كانــت ترتــدي ثوبــاً  .ل يف احلديقــةيف ختــام حماضــرهتا، أرادت التجــوّ

كـان شـعرها امللــون   . حاً، وهلــا نظـارات سـوداء  مسـطّ  رماديـاً وتنتعـل حـذاءً   
كــان . حنــو الــبحرية  واســعةٍ جهــت خبطــواتٍ فاتّ. حــه اهلــواء املنكــوش يلوّ

. ني، وبعض موظفي هيئة األمم املتحدةمن املصرفيّ صغريٌ ها مجعٌبرفقت
  .ولكين مسعت احلوار دون عناء. كنت أسري يف الصف الثالث خلفها

ا بــه القلــق ممّــ  ســأهلا يف خجــل، مصــريف مــن جنيــف، وقــد اســتبدّ  
مسع يف احملاضرة، كيف ميكن لصندوق النقـد الـدويل أن يقـرّر قرضـاً     

" كروغـر "وجاءه جواب . يف شبه إفالس صاحل بلدٍبثالثني مليار دوالر، ل
  ".بسبب الضغط القوي ملصرفيّي وول سرتيت: "صاعقاً
ــ مـــنح إىل ا الســـبب الثـــاني الـــذي دفـــع صـــندوق النقـــد الـــدويل أمـّ

  .ةالربازيل هذا القرض اخليايل، فهو أكثر دقّ
هو مـربح بصـورة   واً بقطاع عمومي قوي، ع تقليديّالربازيل تتمتّ إنّ
ــ ــ فـــإنّ. ةعامـّ ــمّ ات الصـــناعيّمجيـــع الفعاليـّ ى ة، التابعـــة لقطاعـــات تسـ

 -… مــن نفــط وكهربــاء ومنــاجم وأنظمــة مواصــالت اخل  -ة اســرتاتيجيّ
جيتوليــو "مـن عهــد  ة التعاونيّــإهنــا إرث الدكتاتوريـة  : هـي ملــك للدولـة  

واحلـال  … اًة احرتاماً تامّة العسكريّ، وقد احرتمتها الدكتاتوريّ"فارغاس
ة تأييـداً كـامالً، كـان قـد     د املبادئ الليبرياليّـ ، الذي كان يؤيّ"كاردوزو" أنّ

 -حاد عن هـذه السياسـة، فخصـخص عـدداً كـبرياً مـن شـركات الدولـة         
  .خصوصاً يف واليته الثانية

وعنــدما طبّقــت هــذه السياســة املتســارعة يف اخلصخصــة، اختفــت    
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علــى حنــو غريــب مليــارات الــدوالرات، يف جيــوب أعضــاء مــن جملــس      
فاصـطدمت علـى   ). أو بعض الوسطاء(وخ، والنواب ووزراء آخرين الشي

. ة متفاقمـة ، مبقاومـة شـعبيّ  2001الفور سياسة اخلصخصة، منذ عـام  
ــ مـــن ذلـــك إنّ ــاإلداريـّ " برتوبـــاس"ال يف شـــركة ني واملســـتخدمني والعمـّ

)PETROBAS( ،قاوموا، باإلضراب والعديد من الدعاوى لدى احملاكم ،
  .اد العلينبيع مشاريعهم يف املز

واللصــوص  ،ة الكــربىاً ســادة الشــركات الدوليّــ وكــان أن انــزعج جــدّ 
رفــض  وفجــأةً. وقــد بــاتوا مهــدّدين بفقــدان صــفقات ممتــازة ،اآلخــرون

: اً لتلقينـه الـدرس  فبات الوقت مالئماً جدّ. أن يواصل اللعبة" كاردوزو"
عاملــك بالطريقــة الــيت   نأو  ،عليــك أن تواصــل ســريورة اخلصخصــة   "

  12!".هبا األرجنتني عاملنا
ــد قُ ــلقـ ــرض يـِّ ــة  "د قـ ــن األزمـ ــروج مـ ــلة   ،، إذن"اخلـ ــرورة مواصـ بضـ
  .اخلصخصة

  .2002رة يف شهر تشرين األول عام ة مقرّكانت االنتخابات الرئاسيّ

. لسرب الـرأي العـام   موثوقةً الربازيل بلد عصري، ميتلك معاهدَ إنّ
واألرقام الـيت  ، أخذت املنحنيات 2002وخالل األشهر األخرية من شتاء 
وكـان املرشـح   . الً شاسعاً يف الرأي العامتنشرها هذه املعاهد، تُبدي تبدّ

ة ســـابق، ورجـــل ، وهـــو وزيـــر صـــحّ"اجوزيـــه ســـريّ"الليـــربايل اجلديـــد، 
ــ"كــردوزو" لــويز "وكــان . ات ســرب الــرأي، يفقــد النقــاط بســرعة يف عمليّ

املــة مــن  اً إىل قطاعــات كتــدرجييّ ، وقــد انضــمّ "اناســيو لــوال داســيلفا 
ة، والقســم األعظــم مــن الطبقــات الوســطى،   الصــناعة الثقيلــة، واملاليّــ 

  .حول امسه صواتة، يواصل استقطاب األفضالً عن الطبقات الشعبيّ
  .وبدءاً من شهر آب، كان صعوده صاعقاً

اهللــع يف زوريــخ،  ودبّ. أخــذت صــفارات اإلنــذار تُعــوِل  ،يف واشــنطن
  .ولندن وفرانكفورت وباريس ونيويورك
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حزب "فمنذ أكثر من عشرين سنة، كان موقف . وكان السبب وجيهاً
جيب إلغاء الدَّين، عن : وزعيمه، ثابتاً، مل يطرأ عليه أي تبدّل" العمال

ت الضـرورة، مببـادرة   ة، إن أمكن، ولكن، إن أحلـّ طريق املفاوضات الدوليّ
  .ةأحادية اجلانب وإراديّ

، حيتـوي  1979وىل عـام  ، منذ صيغته األ"حزب العمال"كان برنامج 
بالفعل حتليالت ومواقف، على جانب تام من الوضوح، ومـن الصـرامة   

فكـان  . ين وضرورة رفض الـدفوع املرتبطـة بـه   القوية، بشأن مساوئ الدَّ
  .أن ال خمرج ممكناً من البؤس، إال بإلغاء الدَّين" حزب العمال"يرى 

ح نفسَـ   "سـلفادور الينديـه  "، مثـل  "لوال"كان   عديـدةً  اتٍمـرّ ه ، قـد رشـّ
، مل 1989ففـي عـام   . ةبتصميم وعناد، للعديد من االنتخابـات الرئاسـيّ  

وبعــد أربــع . ، إال بفــارق طفيــف"فرنانــدو كولورديــه ميلــو"خيســر أمــام 
، إذ مؤملـةً  ، وخسـر خسـارةً  "فرناندو كردوزو"سنوات، واجه للمرة األوىل، 

ــب  ــاردوزو"انتخـ ــة األوىل " كـ ــذ اجلولـ ــنوات،  . منـ ــع سـ ــد أربـ ــدّل  وبعـ تبـ
يكــافح مــن أجــل إعــادة انتخابــه، فواجهــه  " كــاردوزو"الســيناريو، إذ كــان 

  .يف اجلولة الثانية" كاردوزو"ومع ذلك، فقد انتخب . بقوة" لوال"

ــام    ــه ع ــا معركت ــه ســريّ " ، ضــد2002ّأم ــا  "اجوزي ــوال"، فقــد رحبه " ل
  .ة ساحقة كما هو معروفبأغلبيّ

يف صـميم برناجمـه،   " لـوال "ة، وضـع  مـن محالتـه الرئاسـيّ    ومبناسبة كلّ
وكانــت الفكــرة قــد . إلغــاء الــدَّين، كمــا وضــع تشــكيل جتمّــع بــني املــديونني 

ـــاختمــــرت داخــــل االشــــرتاكيّ  Willy" (ويلــــي برانــــدت"وكــــان . ةة الدوليـّ

BRANDT(ّقــد كــافح بقــوة يف 1976ة منــذ عــام ة الدوليّــ، زعــيم االشــرتاكي ،
كـان إنشـاء جبهـة مـن     . 1992سبيلها، حتـى وفاتـه يف شـهر أيلـول مـن عـام       

بلداً منفـرداً   ذلك بأنّ. البلدان املديونة، تبدو له، يف الواقع، ضرورة مطلقة
صـندوق   لن يظفر بشيء، ال ضدّ - اً مثل الربازيل حتى لو كان بلداً قويّ - 

 كـــان ال بـــدّ. ني املتحـــالفنيالـــدائنني اخلصوصـــيّ النقـــد الـــدويل، وال ضـــدّ
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حتطــيم القيــود يقتضــي    فــإنّ. لضــرورةبا ةًللمفاوضــات أن تكــون مجاعيّــ  
  .بالعمل املشرتك حبل املشنقة، إالّ ولن ميكن فكّ. حتالف العبيد

ــ"مل يصــبح  ة علــى حنــو رمســي، عضــواً يف االشــرتاكيّ" الحــزب العمّ
، يف شـهر تشـرين األول   "باولو وسا"يف مؤمترها املنعقد يف  ة، إالّالدوليّ
دت  نت روابط قويّولكن منذ عقدين من الزمن، كا. 2003عام  ة قد عُقـِ

وقد متّ ذلك خصوصاً بفضل ". الحزب العمّ"ة وة الدوليّبني االشرتاكيّ
ــ  خـــارج كـــلّ(ن ان مســـتقالّالعمـــل الـــدؤوب الـــذي قـــاده قائـــدان برازيليـّ

، عضو جملس الشـيوخ عـن   "ادواردو سوبليشي"إهنما ): تصنيف سياسي
، وهـو  "لـويس فـافر  "، والقائد الرتوتسكي "ساو باولو"يف " الحزب العمّ"

ة يف أرجنتيين، واملستشار يف شؤون السياسـة الدوليّـ   -من أصل فرنسي 
  ".الحزب العمّ"قيادة 

اريـك  "بفرتة طويلة، دار هذا احلديث بينـه وبـني   " لوال"قبل انتخاب 
مـا مـن بلـد يف العـامل الثالـث،       حنـن نعتقـد أنّ  ": "لـوال "قال لـه  ". توسان

حكومـة يف العـامل الثالـث، تقـرّر      كـلّ  د أنّونعتقـ . قادر على تسـديد دَينـه  
فهنـــاك  .مواصـــلة تســـديد دَينـــها اخلـــارجي، تقـــود شـــعبها إىل اهلاويـــة  

انعدام توافق تام بـني سياسـة التنميـة يف بلـدان العـامل الثالـث، وتسـديد        
  ".ينوحنن ندعو إىل االمتناع فوراً عن تسديد الدَّ. ينالدَّ

  ملاذا؟
  ":لوال"جييب 
ل صندوقاً للتنمية، ُيخصَّص ال غري املدفوعة أن نشكّيسعنا باألمو« 

لتمويل البحث وتطوير التكنولوجيات، والتعليم، والصحة، واإلصالح 
وهذا الصـندوق  . م جملموع دول العامل الثالثالزراعي، وسياسة التقّد

ة جيب إنشاؤها، وعليها سيخضع ملراقبة البلد نفسه، انطالقاً من مرجعّي
وعلـيهم أن  . ةة واألحزاب السياسّيواحلركات النقابّي الربملان أن تضّم
  .» تها إدارة هذا الصندوقلوا هيئة، مهّميشكّ
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  وكيف نواجه اخلصم؟ وكيف نفاوضه؟
  ":لوال"

. من البلدان املديونة ملواجهة البلدان الدائنـة  جيب أن خنلق جبهةً« 
 نّأ حكومـةٍ  من الضروري توحيد بلدان العامل الثالث، حىت تفهم كلّ

فما مـن  . مشاكلها هي هي مشاكل حكومات سائر بلدان العامل الثالث
أيضاً أال جيري النقاش  ه ملهمٌّوإّن. لديونه بلد يستطيع مبفرده أن جيد حالًّ

ين اخلارجي بني احلكومة واملصارف، ولكـن بـني حكومـة    حول الدَّ
ال و. ةين إىل مشكلة سياسـيّ وجيب أيضاً أن حنّول مسألة الدَّ. وحكومة

، ولكـن جيـب أن   )بوصفه َديناً(ين جيب أن نكتفي مبناقشة مسألة الدَّ
فال جيوز أن نواصـل  . نناقش ضرورة إنشاء نظام اقتصادي عاملي جديد

عة ة بأسعار خبسة، ونواصل شراء املنتوجـات املصـنّ  نا األولّيبيع مواّد
  .» !ةبأسعار خيالّي

  ":لوال"ويضيف 

. ق إال بالعمل السياسـي ن تتحقّهذه احلزمة من اإلجراءات ل إنّ« 
 وإذن ال بـدّ . ةوالعمل السياسي، هو الضغط عرب احلركات االجتماعّي

  13.» ة يتعاطى هبا الشعبين إىل قضّيمن حتويل الدَّ
موقفــه قــط، حــول " لــوال"، مل يغيّــر 2002وحتــى شــهر آب مــن عــام 

  .هذه النقطة

. وهـم فيهـا بـارعون   . ل لدى سادة الدَّين، هو االبتزازالسالح املفضّ إنّ
فقــد . 2002وز عــام هــذا األمـر، منــذ شــهر متــّ " الحــزب العمّــ"وقـد خــرب  

اءهــا مبقــاالت، حتــذّر ، متطــر قرّ"وول ســرتيت جورنــال"أخــذت صــحيفة 
  .االشرتاكي، احملتمل" لوال"ني، من انتصار فيها الدائنني الدوليّ

ل ه اهلـــوة واحـــدة؟ إنّـــضـــياع مليـــارات الـــدوالرات يف ليلـــة انتخابيّـــ 
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ــلّ " بريتـــون وودز"وعنـــدها أخـــذ خـــرباء  . مصـــريف طبيعـــي املطلـــق لكـ
)Bretton WOODS ( ـــ ــر األمريكيّ ــنّاع الفكـ ــات  ون، وحملّوصـ ــو البيوتـ لـ

ــيّ    ــز البورصــات الرئيس ــون عــن هــول    الكــربى يف مراك ــامل، يعلن ة يف الع
  .الربازيل" هترّب"الكارثة املطلقة الوشيكة بسبب 

ــ ــة، هـــي عبـــاوكلمـــة هتـــرّب باالنكليزيـّ ة تشـــري إىل االمتنـــاع رة تقنيـّ
ــديد مـــن قبـــل مـــديون    ــادي اجلانـــب عـــن التسـ ــريعات . األحـ ويف التشـ

علـن اإلفـالس، ضـمن    ة قوانني جتيز مالحقـة مـن يُ  ة للدول، مثّالوطنيّ
  .ولكن ال يوجد ما يقابل ذلك على الصعيد الدويل. بعض الشروط

شـهر آب  ما كانت أيام وعرفت التهديدات مزيداً من كثافة وحدّة، كلّ
ة الربازيلي يف مجيع املراكز املاليّ" الريال"وقد هوجم . ة متضيالدراميّ
  .اً من قيمتهة، وفقد قسماً هامّالعامليّ

ـ كــان االبتــزاز علــى درجــةٍ    فلــئن كــان الشــعب   : مــن الوضــوح  ةٍتامـّ
ــســينهار كلّ" الريــال" ، فــإنّ"لــوال"الربازيلــي، لســوء طالعــه، ينتخــب   اً، يّ

ة، وسـوف ينسـحب مـن أرضـه     ة الدوليّـ رج الشرعيّوسيوضع الربازيل خا
  .البؤس املطلق عندها، يف ربوعه مجيع املستثمرين األجانب، وسيحلّ

ها أنّ" اخلرباء"فقد شرح هلا : ةًخاصّ ت الطبقات الوسطى معاملةًتلقّ
ــهار، ويف زمــن     . ل اخلاســرينســتكون أوّ ولســوف تتســاوى، يف اقتصــاد من

ات التلفزيــون فــردّدت أوســع حمطــّ . تقياســي، مــع أفقــر فقــراء الفــافيال  
، )Rede GLOBO" (ريديــه كلوبــو"ة وأكثرهــا تــأثرياً، وهــي حمطــة الوطنيّــ

ــمــع حمطــات أخــرى، هــذه التنبّــ   . ة، املســتلهمة مــن واشــنطن ؤات الكارثيّ
ات ذة، ومــن حمطّــومشــى يف ركاهبــا أيضــاً عــدد كــبري مــن الصــحف املتنفّــ

، )O GLOBO" (الكـــون"فة وكــان يف طليعتـــهم صــحي  . ةالراديــو اليمينيّـــ 
ــ"والصــحيفة  واليــة "وصــحيفة ) la GAZETA MERCANT(، "ةالتجاريّ

  ).ESTADO de SÃO PAULO" (ساو باولو
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د ة، الــيت جيسّــ ، ومجيــع القــوى الشــعبيّ "الحــزب العمّــ "وكــان علــى  
  .آماهلا، أن تردّ

إىل صـندوق   رسـالةً " الحـزب العمّـ  "هت قيـادة  يف هناية شهر آب، وجّ
ذ بأمانـة  مرشحها، يف حال جناحـه، سـينفّ   د فيها أنّيل، تؤكّالنقد الدو

  .، قد تعهّد هبا"كاردوزو"ة، اليت كان الرئيس مجيع االلتزامات املاليّ
  .، يف الدورة الثانية2002 تشرين األول 27انتخابات " لوال"وربح 

تـه  نيّعن وأعلن على الفور تأييده الستقالل البنك املركزي، وصرّح 
ـاملصــرفيّتعــيني أكثــر   هنريكــه "يف البلــد، علــى رأســه، وهــو     ةًني رجعيـّ

ة اجلميع له يف حيظى بكراهيّ) وال يزال(وكان هذا الرجل ". مرييليس
  .الربازيل

مـت، جـيالً بعـد جيـل، هنـب      ة، الـيت نظّ ة العامليّـ من املصارف اخلاصّـ 
 CITY" (ســـييت غـــروب" مصـــرف الربازيـــل علـــى حنـــو منـــتظم، فـــإنّ

GROUP(  وهــو أكــرب مصــارف   "ســييت بنــك "مبصــرف ، الــذي يــرتبط ،
واحلـال  . اً، قد لعبوا دوراً مفصليّ"فليت بوسطن بنك"العامل، ومصرف 

، وهــو ثــاني املصــارف  "فليــت بوســطن بنــك "كــان رئــيس  " مريلــيس" أنّ
" لـوال "بالطبع، كان تعيينه من قبـل  . للربازيل) بعد سيت بنك(الدائنة 

  ".وول سرتيت"دئة قلق من هت كان ال بدّ: خيضع لسبب اسرتاتيجي

ة يف احلكومــة، هــي وزارة االقتصــاد الــوزارة املفصــليّ يف الربازيــل، إنّ
ع خبــربات واســعة، وبتــأثري حاســم علــى     واملســؤول فيهــا يتمتــّ  . واملــال

ة، عامليّـ  اً ذا مسعـةٍ اقتصـاديّ  اف هبـ قـد كلـّ  " كردوزو"كان . جمموع زمالئه
" لـوال "فعـيّن  . قـد الـدويل  نالسابق لصندوق ال، املدير "بيدرو ماالن"هو 

ــيف هــذا املركــز، طبيبــاً تروتســكيّ  وأصــبح ". انطونيــو بالوتشــي"دعى اً، يُ
وعـيّن أيضـاً يف   . ف الالمـع، مستشـاره اخلـاص   ، هذا املثقـّ "لويس فافر"

مركز وزير االتصاالت، وهو مركز مفصلي يف جهـاز احلكومـة، مسـؤوالً    
  ).Gushiken" (نكدعى كوشية الرابعة، يُيف االشرتاكيّ
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". ثقـة األسـواق  "إن كان من عبارة تثري امشئزازي دائماً، فهي عبارة 
ع من قبل الرأمسال ركّب على شعب ما، كي ال يهاجَم ويدمَّر ويُفيتوجّ

ولكــن كيــف . بســلوكه االقتصــادي -" ثقــة األســواق"املعــومل، أن يكتســب 
بســاطة، جبســمه  ؟ أن خيضــع، بكــلّ"الثقــة"الســبيل إىل اكتســاب هــذه  

، هبـــذا "ســـادة األرض" فـــإنّ". ســـادة األرض"كـــره وروحـــه، إىل أوامـــر وف
  .ه، يقدّمون تعاوهنم للشعوب الكادحةالشرط، وهبذا الشرط وحدَ

ــلّ إنّ ــه " ظـ ــلفادور الينديـ ــلّ" سـ ـــ املخيّ حيتـ ــة اجلماعيّ ــا لـ ة يف أمريكـ
ــ ـ ــوم يف قصــــر    وإنّ. ةالالتينيـّ ــالتو"شــــبحه ليحــ الرئاســــي، يف " البالنــ
  .برازيليا
، قــد أثــار غضــب 1970كــان، منــذ هنايــة عــام " ادور الينديــهســلف" إنّ

، "شـوكيكاماتا "ومنـها مـنجم   (، بتأميمه مناجم النحـاس  "سادة األرض"
، وبتطبيقــــه ملعظــــم )وهـــي أعظــــم منــــاجم األرض يف اهلـــواء الطلــــق  

ــاد      ــان االحتـ ــرة، الـــيت كـ ــة وعشـ ــاعي، املائـ ــالح االجتمـ ــات اإلصـ مقرتحـ
بإدخالــه ضــريبة علــى الشــركات   الشــعيب قــد تقــدّم هبــا، وكــذلك أيضــاً 

  .ة الكربىالدوليّ
ــكّ ، وكـــان "جلنـــة األربعـــني"ة مطلقـــة، يّلت يف واشـــنطن، يف ســـرّتشـ
ة ، وهو رئيس إدارة أضـخم الشـركات الدوليّـ   )GREEN" (غرين"يرئسها 

). ITT" (ة للــهاتف والتلغــراف الشــركة الدوليّــ "يف العــامل آنــذاك، وهــي  
ــة تضــمّ   ــأهــم الشــركات األ  وكانــت اللجن ة األربعــني، الناشــطة يف  جنبيّ

" اناكونــدا"التشــيلي، الــيت جيتمــع فيهــا، فضــالً عــن شــركات املنــاجم        
)ANACONDA (كينيكــوت"و) "KENNECOTT(   عــدد آخــر مــن أقــوى ،

  .ة يف العاملالشركات الدوليّ
ــة عــام   ــة"مــت هــذه  ، نظ1970ّويف هناي ــدعم مــن نيكســون   "اللجن ، ب

اً، ، تـــدمرياً اقتصـــاديّ)CIA(كيـــة وكيســـنجر واملخـــابرات املركزيـــة األمري
  .ةحلكومة الوحدة الشعبيّ منتظماً،
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ة، بتوجيــه ، هامجــت الطــائرات والــدبابات التشــيليّ   11/9/1973ويف 
وقتـــل . الرئاســـي، يف قلـــب ســـنتياغو" ونيـــداامل"مـــن البنتـــاغون، قصـــر 

ــه " ــلفادور الينديـ ــاعة "سـ ــو يف  14.30، يف السـ ــه، وهـ ــة يف رأسـ ، برصاصـ
ة، ة دمويّـ وحلّـت حملّـه دكتاتوريّـ   . ق الثاني من القصـر مكتبه، يف الطاب

  .وكان أن هبط الليل على التشيلي
ثقـة  "ة، مل يعرفـا أن يكتسـبا   ووحدتـه الشـعبيّ  " سلفادور الينديه" إنّ

  ".األسواق
، "كــردوزو"االتفـاق املعقــود بــني صــندوق النقـد الــدويل والــرئيس    إنّ
 ة ال يقـلّ ئض يف امليزانيّـ بشأن فا ،رغم الربازيل على إصدار صكّكان يُ
بسـاطة، يعـين فائضـاً     ه بكـلّ ؟ إنـّ "الصـك "ولكن ما هو هذا %. 3.75عن 

  .ة الدولةعة يف ميزانيّيف املداخيل، حول النفقات املتوقّ
ة، ســـوف نـــيدِالدولـــة املَ هـــو بـــالطبع الضـــمانة بـــأنّ" الصـــك"هـــذا 
بشـأن  اهتـا  أن تسـدّد التزام  -ة ة بامليزانيّـ خالل السـنة املعنيّـ   -تستطيع 

  .تسديد ديوهنا
نــه لــن أأعلــن، منــذ ســنته األوىل يف الــوزارة، " بالوتشــي" واحلــال أنّ

ه نّــأوحســب، بــل " مــاالن"و" كــردوزو"حيــرتم االلتزامــات الــيت تعهّــد هبــا 
  !2003لعام % 4.25إىل  -مببادرته الذاتية  -" الصك"سريفع 

، "ألسـواق ثقة ا"ا فعل، ليكسب مل يكن بوسع أحد أن يفعل أكثر ممّ
  .ة أخرىمرّ

مآل املعركة  ة والصامتة يف الربازيل؟ إنّإىل أين متضي الثورة السلميّ
  .وهذه املعركة قادمة. باجلوابسوف يأتينا ين، من أجل إلغاء الدَّ

ب اجتيازها يف هذا الطريـق، هـو إصـدار    أوىل املراحل اليت يتوجّ إنّ
دين، يطالـب  البلـد املـَ  برملـان   إنّ: الفكرة لبسيطة وإنّ. حساباتللكشف 
عـن  والتصـريح أخـرياً    فحص نشـوء الـدين، وحتليـل تركيبتـه     ه يفحبقّ

الــيت كانــت مثــرة  تلــكة، وة والشــفافيّقــدت يف الشــرعيّالقــروض الــيت عُ
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تضخيم يف األرقام، ومضاربات كاذبة، وتزييف للوثائق، باختصار، مثرة 
ــأنّ . احتيــال ، طــرف يف صــاحل الطــرفني  تضــخيم الــدَّين يصــبّ  ذلــك ب

ــوطنيّ  ــؤولني الـ ــرف   املسـ ــروض، وطـ ــدون القـ ــذين يعقـ ــدين، الـ ني الفاسـ
املسؤول الوطين الفاسد يأخذ  الدائنني األجانب، الذين مينحوهنا، ألنّ

عمولتــه وفقــاً لقيمــة مبلــغ القــرض، فيمــا املصــريف الــدائن، سيحصــل   
  .على فوائد مرتفعة

  .ةالعسكريّة خذ مثاالً على ذلك، ما حصل يف عهد الدكتاتوريّولنتّ
ــ إنّ ـــ مـَ املخـــابرات  "ني الســـلطة يف برازيليـــا، هـــي   ح العســـكريّنَن مَ

ــ ــاملركزيّ ــ ،)CIA" (ةة األمريكيّ ولكــن املســؤولني . ةووزارة الــدفاع األمريكيّ
، كانوا حيتقرون ذكاء "وول سرتيت"ة، ومصرفيي يف وزارة املال األمريكيّ

  ).Delfim NETO" (دلفيم نيتو"وفرضوا عليهم بالتايل . اجلنراالت
، فأصــبح أصـــغر وزيـــر  واســـعةٍ صــاحب خـــرباتٍ " دلفـــيم نيتـــو"كــان  

فجلــب معــه ). ورمبــا مــن أقــواهم( ، ســنّاً،لالقتصــاد واملــال يف الربازيــل
جــون مــن جامعــات ني املختصــني، وجلّهــم متخرّفريقــاً مــن االقتصــاديّ

ــدة  ــات املتحـ ــعوا    . الواليـ ــعني، فأخضـ ــوحني وجشـ ــلفني، طمـ ــانوا صـ وكـ
  .زيلي هلواهماالقتصاد الربا

ــيالً جتــاوز قــد " دلفــيم"كــان  ــه   قل . الــثالثني مــن العمــر عنــد تعيين
ــره، تـــُ   ــاه الســـميكتان، بســـبب حســـر يف بصـ ــه وكانـــت نظارتـ ربزان وجهـ

ـــ     ــاً بالكليّ ــاً غريبـ ــان وجهـ ــز، فكـ ــويل املكتنـ ــكريّ الطفـ ــا العسـ ني ة يف دنيـ
ــباحاته    . الباهتـــة ــاخنة وصـ ــه السـ ــاً، فيقضـــي لياليـ ــديناً وماجنـ ــان بـ كـ

ــفراء ــراء يف  الصـ ــا"يف املالهـــي احلمـ ــاد ". لبلـــون"و" كوباكابانـ ــان حـ وكـ
ني، ف كاحلرباء، مع خطاب خمتلـف الـدكتاتوريّ  الذكاء، فعرف، أن يتكيّ

ومل يكـــن يبـــدي أي طمـــوح ". ســـادة األرض"ولكـــن أيضـــاً مـــع خطـــاب 
لقـــد كـــان ماجنـــاً، يكـــره . كـــه غريـــزة الالعـــبسياســـي شخصـــي، وحترّ
  .ةااليديولوجيا العسكريّ
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ولكنــه كــان  . ةذوبــد أكجمــرّ" األمــن الــوطين "ة يــرى يف نظريّــ وكــان 
مــا كــان يطــرح علــى اجلنــراالت، اً، كلّيــتقن أيضــاً االســتعانة هبــا رمسيّــ

ــارة أحــد مشــاريعه  مــن طرقــات ختــرتق حــوض األمــازون، ومــن     : اجلب
ــد   ــيع لسـ ــو"توسـ ــاجم    "ايغواسـ ــتثمار ملنـ ــن اسـ ــائي، ومـ ــائي والكهربـ ، املـ

ــ"كاراخــاس" ومــن إنشــاء  ،"ســانتوس"ة ضــخمة يف ، ومــن منشــآت مرفئيّ
، اء ملنصــات التنقيــب عــن الــنفط لشــبكة اتصــاالت متكاملــة، ومــن إنشــ 

  …اخل) Guanabara" (كوانابارا"شاطئ إزاء 
ــاً يف محــاس    ــراالت يوقّعــون دائم ــان اجلن ــان صــندوق النقــد   . وك وك

ــ ــ"ت الـــدويل يثبـّ ــا كـــان املقرضـــون  " ة إجنـــازإمكانيـّ هـــذه املشـــاريع، كمـ
  .ة لتنفيذهامون املليارات الضروريّاألجانب يقدّ

راد قيمــة ، يف إطــار هــذه احلســابات، يرفــع بــاطّ  "نيتــو"وكــان فريــق  
  .الفواتري

، ميلكون )وما زالوا(كان العديد من اجلنراالت وذويهم أو خلفائهم 
ومــا (وكــان أكثــرهم دهــاء . مــة يف زوريــخ، ولنــدن وجنيــفحســابات مرقّ

لة يف جنّــات الضــرائب يف مســجّ )offshore(علــى رأس مجعيــات ) زالــوا
  ).Lichtenstein" (ليشتنشتاين"أو يف " جرسيه" ويبالكاريجزر 

، يف احلقيقة، كان املقرضون األجانـب، طـوال اثنـتني وعشـرين سـنةً     
ــالغ فلكيّــ     ــدفعون مباشــرة، يف هــذه احلســابات، مب ة، نتيجــة تضــخيم  ي

  .ةالفواتري أو العموالت السريّ
ة أوروبيّـ  -زيج متـداخل مـن ثـالث ثقافـات     الربازيل، وهو وليد م إنّ

ــ ــوأفريقيّ ــذ أن عُــ   -ة ة وهنديّ ــى صــعيد   رِهــو، من ف، خمتــرب ســاحر عل
إجراء "وهو هو بالتحديد من اخرتع . ةاألفكار واالختبارات االجتماعيّ

. ل مــن مارســه، كــان الربملــان هــو أو1932ّففــي عــام ). audit(" التــدقيق
والقروض املضخمة، اليت منحت فكان أن كشف العديد من املخالفات، 

وأعطيت مبوجب وثائق مزوّرة وخمالفات دقيقة، ارتكبت خالل صياغة 
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ين الـذي ثبـت   وقد رفضت احلكومة آنذاك أن تسـدّد قسـم الـدَّ   . العقود
ون األجانـــب ى املصــرفيّ فتخلــّ : وقــد رحبــت الرهــان   . االحتيــال بشــأنه  

  .احتياالً يتجرِ، عن تلك الديون اليت كانت قد أُ"مبلء خاطرهم"
ــية   ــادت قضـ ــدقيقال"وعـ ــدّ) audit(" تـ ــات  جمـ ــميم مناقشـ داً، إىل صـ

وقد احتدم النقاش، ليس . اجمللس التشريعي، يف منتصف الثمانينيات
فـإن  . يف اجمللس النيـابي وحسـب، بـل أيضـاً وخصوصـاً يف الـرأي العـام       

اللجـوء إىل   ل اجمللـس، حـقّ  ، بـات خيـوّ  1988من دسـتور عـام    48البند 
  .ين اخلارجيبشأن الدَّ) audit(" قالتدقي"

، "حـزب العمـال  "هو أحد مطالب ) audit(" التدقيق"هذا  واحلال أنّ
، )Jose DIRCEU" (جوزيه ديرسـو "، أدخل 2000يف عام . األكثر إحلاحاً

اً حيمـل رقـم   ها زعيم حزب يف اجمللس النيابي، قراراً تشـريعيّ وكان يومَ
)645A- .(تسويغاته نصّ وقد جاء يف:  

ة، حىت لو ة واخلاّصة، العاّمة والداخلّيالديون املختلفة، اخلارجّي إنّ« 
ل معاً بالنسبة إىل اجملتمع، فائضاً كانت متباينة يف تطبيقها ومعناها، تشكّ

  :ب عليها نتائج خمتلفةمات، تترّتامن االلتز
  .ةتها االقتصادّية، وتبعّيتفاقم هشاشة البلد اخلارجّي) 1
اليـوم  (الغ املطلوب تسديدها بـالقطع األجـنيب   ارتفاع يف املب) 2
  .ل تنمية اجليل الصاعد، يعطّ)وغداً
]…[  
ـ ضياع السيادة، واستسالم لالستراتيجّي) 4 ة، اخلاصـة  ات الدولّي

  .مبصادر رؤوس األموال، وهبيمنة الدولة العظمى
زات التضحية بالطبقة الدنيا املفتقرة إىل احلماية، واليت مل تنعم مبّي) 5
  …ل عبء تسديدهارات اليت عقدت فيها هذه الديون، واليت يتحّمالفت

]…[  



  الينديه سلفادور شبح - III  ............................................  التحرر طُُرق: الربازيل 

227 

ة ة دميقراطّياملشروع احلايل للقرار التشريعي، يرمي إىل إحداث آلّي إنّ
ق مبسائل ترتبط، ب فعله يف ما يتعلّة، حول ما يتوّجمن االستشارة الشعبّي

  .»دون أدىن شك، على حنو مباشر وغري مباشر، حبياة شعبنا 
اً، هـــو أحـــد أقـــوى اجملتمعـــات الربازيـــل ميتلـــك جمتمعـــاً مـــدنيّ إنّ

ة اجملـدّدة، مـن حركـة    احلركات االجتماعيّ إنّ. وأكثرها إبداعاً يف العامل
ة متشـاركة، إىل  ، إىل احلركة مـن أجـل ميزانيّـ   "ال الريف دون أرضعمّ"

ة، هـــذه ني األفارقـــة، حتـــى احلركـــات النســـائيّحركـــة حتريـــر الـــربازيليّ
الــرأي  يف ي أبــداً ماضــية يف االتســاع، ويف كســب التــأثري     احلركــات هــ 

اً اجلنـوب، اسـتفتاء شـعبيّ    -ركـة يوبيـل  ، أطلقـت ح 2000ويف عام . العام
مبركزيــة العمــال "ين، وقــد اســتعانت يف ســبيل ذلــك  بشــأن الــدَّ واســعاً

حــزب  "، وحركــة "عمــال الريــف دون أرض "وحبركــة ) CUT" (الوحيــدة
فشـارك يف التصـويت أكثـر    ". ةة األساسـيّ اجلماعـات املسـيحيّ  "و" العمال

ــتّ  ــن سـ ــواطن مـ ــة ومـ ـــ . ة ماليـــني مواطنـ ــد أيّ ــذ  % 91د وقـ ــهم، تنفيـ منـ
  ).audit(" تدقيقال"

ــذا  إنّ ــدقيق"ه ــى الصــعيد الــتقين، مشــاكل     ) audit(" الت ال يطــرح عل
 priceمـثالً  (ة أيضـاً  ة وبرازيليّـ ، مـن دوليّـ  قـني احملقّمجعيـات   فـإنّ . كـبرية 

waterhouse, ATTAG, Ernst and Young (ّســـنة بفحـــص  تقـــوم كـــل
ع مئـات اآلالف مـن العقـود،    راجـِ ة الضـخمة، وتُ حسـابات الشـركات الدوليّـ   

  .ل ماليني اإلجراءات، وحتلّل عدداً ال حيصى من الرتكيبات املاليةدوِجَوتُ
ين ولكن، يف حالة الدَّ. هذا العمل قد يكلّف مثناً باهظاً صحيح أنّ

مردوده الصايف سوف يكـون، دون أدنـى    والعام، فإنّالربازيلي، اخلارجي 
  …، هائالًشكّ

وقــد بــدأ ). audit(" التــدقيق"علــى طــرح " لــوال"حتــى اآلن، مل جيــرؤ 
. ة يف العاملب داخل مجيع احلركات املناهضة للرأمساليّيتسرّشكّ رهيب 

  ته املزدوجة؟يفقد السيطرة على اسرتاتيجيّ" لوال"ترى، هل بدأ 
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، شبح القصر الرئاسيقد طرد من  4.25لسوبرافيت إىل ارتفاع ا إنّ
  ".الينديه"

. ه اآلنأقلّــ ،كــون ســاكناً حيــال الربازيــل   ال حيرّ" األرضســادة " وإنّ
ومـا زال  . ال ينطلـق " برنامج إلغـاء اجلـوع  " ، فإنّيف الوقت نفسهولكن، 

ني ميوتــون مــن نقــص التغذيــة، وســوء    اآلالف مــن األطفــال الــربازيليّ 
  .اجلوعالتغذية، و

ــنقص يف األمــوال   ــاة   . والســبب، هــو ال ــت، ال حي ــامج "ولقــد قل لربن
  .يندون ختفيض كثيف يف الدَّ ،"إلغاء اجلوع

ة ، يتلفّظــان حيــال اســرتاتيجيّ"روداأمــاركوس "و" ايريــك توســان" إنّ
  .معه، بكلمات إدانة جازمة" لوال"، وتسامح )Palocci" (بالوتشي"

ولقــد اســتُبعِد أعضــاء مــن   . ، يتفــاقم الغضــب "الحــزب العمّــ "ويف 
  ".بالوتشي"جملسَي الشيوخ والنواب، لتهجّمهم العلين على سياسة 

، عشـــت، يف فنـــدق األمباســـادور يف  2004آذار عـــام  2يـــوم الثالثـــاء 
ــةً ، خـــربةً"بـــرن"مدينـــة  ــتانيت،  : مزعجـ كانـــت منظمـــة العـــون الربوتسـ

للعمـوم  ة، تطلـق  مات أخـرى غـري حكوميّـ   ، ومنظّ"خبز للقريب"اة املسمّ
  .ةمساعدة دول يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيّالرامية إىل براجمها 

  .وأنا" فريي بيتو"ثني كان يف عداد املتحدّ
ظـاً، هادئـاً،   كـان متيقّ ". فريـي بيتـو  "كنت يف منتهى السعادة للقـائي  

، جتهّم وجهه وفجأةً. بُعيد الفطور، انتحى بي جانباً. حاملاً على عادته
والنـــاس مل يعـــودوا … الوضـــع يســـوء: "خفـــيض، قـــال صـــوتٍوحـــدّثين ب

مـــن أن  ال بـــدّ: ثـــهحدّ… رك، وهــو يقـــدّ "لـــوال"أنـــت، تعـــرف … يفهمــون 
 اللعـني، وليطلـق أخـرياً   ) superavit(الصك عن هذا " بالوتشي"ى يتخلّ

النــاس … جيــب أن يواجــه صــندوق النقــد الــدويل  … )audit(" تــدقيقال"
 هنايــة هــذا العــام، هــي احلــدّ… امل يعــد بوســعهم أن ينتظــرو… جــائعون
  ".فقد الناس صربهم… النهائي
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مـن إعجـاب   " لفريـي بيتـو  "قلّة هم الرجال الذين أكنّ هلـم مـا أكـنّ    
وا فـــال التعـــذيب، وال الســـجن وال النفـــي، اســـتطاعوا أن ميسّـــ . ةومـــودّ
  .رقّته

: ، يف هذا اليوم الثـاني مـن آذار، كنـت مصـعوقاً    "برن"ولكن، هنا، يف 
ي تسـتطيع  منّـ  كلمـةً  ، أن خيطـر ببالـه أنّ  "لفريي بيتو"سنّى إذ كيف يت

ذاهتـا تبـدو    ة؟ كانت الفكرة حبـدّ أن تغيّر شيئاً ما يف السياسة الربازيليّ
فكالمهـا  . مالصـق ملكتـب الـرئيس   " فريي بيتو"مكتب  ثم إنّ. ةًيل عبثيّ

  .يوم ث إليه كلّيرى اآلخر، ويتحدّ
كي يقـرتح علـيّ طلبـاً، علـى      عميقاً،" فريي بيتو"لكم كان اضطراب 

  !ةمثل هذا القدر من الالواقعيّ
ــدَّ إنّ ــة الـ ــةمعركـ ــل، إنّ. ين قادمـ ــورة   أجـ ــيقرّر مصـــري الثـ ــا سـ مآهلـ

  .ة والصامتة، القائمة اآلن يف الربازيلالسلميّ
التضـامن الـدويل بـني     ويف هذا السياق، فإنّ. ولكن مآهلا غري مؤكّد

ــا    -الشــعوب  ــ -وال ســيما شــعوب أوروب ر حاســم، مــن أجــل انتصــار   أم
املسـامهة   وإنّ. ين، يف الربازيـل اجلوع، ومن أجل إلغـاء الـدَّ   املعركة ضدّ

  .يف حشد هذا التضامن، هي إحدى أهداف هذا الكتاب

  ملحق
ين، الذي شلّ عمل الرئيس مشنقة الدَّة قضيّهذا الفصل يعاجل  إنّ

  .على الصعيد االجتماعي، طوال فرتة واليته األوىل" لوال"
  .2006ولقد أعيد انتخابه بإمجاع واسع عام 

ته علـى حنـو جـذري، منـذ فجـر واليتـه الثانيـة        لقد بـدّل اسـرتاتيجيّ  
فقــد اقتلعــت األشــجار علــى مســاحة   ). 2007شــهر كــانون الثــاني عــام  (

ــة     ــازون، ويف واليـ ــات األمـ ــارات يف غابـ ــن اهلكتـ ــرات اآلالف مـ ــاتو "عشـ مـ
  .ا يف العامليوصل مصدر للل أوّفبات الربازي. اصويعت بالرِ، وزُ"غروسو
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ارفــني "، كمــا قــال  "ة تلتــهم الغابــة الربازيليــة البقــرات األوروبيّــ  إنّ"
  Erwin WAGENHOFFER.(14" (فاجنهوفر

ل منـــتج عـــاملي يف الطاقــــة   يف الوقـــت نفســـه، أصـــبح الربازيـــل أوّ    
إىل مـا ال هنايـة،    ة، وبات أوقيانوس قصب السكر األخضر، ميتدّاحليويّ

ل تتحـوّ ) ونباتـات أخـرى  (القصـب   فـإنّ . األراضي الزراعيةعلى حساب 
  .سيما يف الواليات املتحدة مباليني األطنان، إىل وقود للسيارات، ال

ة، ة بالنسبة إىل الزراعة الغذائيّالكارثيّ -هذه السياسة اجلديدة  إنّ
  .وإىل غابات األمازون، تعود مببالغ ضخمة من القطع النادر

  .ينهأن يقلّص دَوهي تتيح للربازيل 
، وحلّ حملّـه  "برنامج إلغاء اجلوع"يف الوقت نفسه، متّ التخلي عن 

هـا، الـيت يقـلّ مـدخول     وهـذه تُقـدِّم العـون للعائلـة كلّ    ". ةاملنحة العائليّ"
وهي متكّنـهم  . يف الشهر الواحد) دوالر 45(ريال  90البالغني فيها عن 

  …ة اخلة، وبيئيّمدرسيّة، ومعونات يّمن احلصول على أغذية وعناية طبّ
، مثانيـة ماليـني   )2007يف عـام  " (ةاملنحـة العائليّـ  "يستفيد من هذه 

  .عائلة، أي أكثر من أربعني مليون إنسان
ــة  إنّ ــعبية   " (فالحـــني دون أرض"حركـ ــات الشـ ــد مـــن احلركـ والعديـ

ــرى ــة ) األخـ ــدّد باخليانـ ــرّ  : تنـ ــي ال يتحـ ــالح الزراعـ ــة اإلصـ ك، والزراعـ
ــ ـ ــد أُالعائليـّ ــتمهِة قــ ـــ لــ ــركات الرأمساليـّ ــربى ، والشــ ــ(ة الكــ ـ ة الربازيليـّ

ــ ــة  )ةواألجنبيـّ ــة لطاقـ ــود ، املنتجـ ــالوقـ ــولل ،ةالزراعيـّ ــات يوصـ ا وملزروعـ
  .ة هائلةة أخرى، حتظى بامتيازات ضريبيّتصديريّ

ل لتـوفري  ين هـو الشـرط األوّ  مشـنقة الـدَّ   فـكّ  إنّ: ليس يل أن أدين
، الــذين يعــانون مــن نيحــظ يف احليــاة، لعشــرات املاليــني مــن الــربازيليّ

ــ ة واألوبئـــة نقـــص التغذيـــة، واحلرمـــان مـــن ميـــاه الشـــرب، ومـــن األميـّ
  .والفقر يف أقصى حدوده

، )Emir SADR صدر مثالً، أمري(لرأي أقرب مستشاريه  يف خمالفةٍ
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طريقة كفاح " لوال"ة، اختار ويف خمالفة لتوجيهات الكنيسة الكاثوليكيّ
ة املطلقـة  فـة، متـنح األولويّـ   ة متطرّالتوفيق بني سياسة ليرباليّـ : ناجعة

ـــ  ــركات الدوليّ ــناعيّملصـــاحل الشـ ــ -ة ة الصـ ــع  الزراعيـّ ــل مـ ة، الـــيت تتعامـ
ة تُعنـى بالــدعم االجتمـاعي ألكثــر   ة، وإجــراءات قويّـ الصـناعات الغذائيّـ  

  .العائالت فقراً
ولكنها تغذّي . ةة تستبعد إصالح البنى القمعيّهذه االسرتاتيجيّ إنّ

  .الفقراء
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الرابع القسم مراجع
                                                            

هنا بالدرجة األوىل إىل املالحظات الشخصية اليت كتبتها بيدي ال خالل أعود  1
  .، بل عادة يف اليوم نفسه"لوال"أحاديثي مع 

، وهو عام والدة 1945ات األطفال تكاد تكون مقاربة ملا كانت عليه عام اليوم، وفّي 2
ميوت منهم  ،حياءأطفل يولدون  1000 أصل ، كان من2006ففي عام  ":لوال"

  .قبل أن يبلغوا اخلامسة 115
 Casaساو باولو، منشورات  ،"لوال، عامل يف الرئاسة: "Frei Bettoراجع  3

Amarele،  2003عام 
  1985إىل عام  1964استمرت من عام  4
  48، املرجع ذاته، صفحة Frei Betto راجع 5
 ،، ساو باولو"كارلوس ماريغيال: "Cristiane Nova et Jorge Nóvoaراجع  6

  .1999منشورات جامعة ساو باولو، عام 
7 Palmarès  هو اسم منطقة شهرية يف مشال الربازيل، كانت مجهورية من العبيد املتمردين

  .الذين واجهوا طوال سبعني عاماً، يف القرن الثامن عشر، اجليش الربتغايل املستعمر
، من تأليف "احلجارة ستصرخ: "هو األول ،ثان عن هذا املصرية كتابان يتحّدمث 8

" فريي بيتو"وضعه : الثاين - " تيتو"ني، انطالقاً من يوميات الكهنة الدومنيكّي
 .1984، عام Cerf، باريس، منشورات "تيتو ةخوإ: "بعنوان

 ،نسية، ترمجة فر"Josué de Castro" :"Géopolitique de la Faim"راجع  9
  .1952عام  ،Seuilباريس، منشورات 

 .م الفساد بتصميموقا" فرناندو هنريكه كاردوزو"إن الرئيس : مثة استثناء 10
  التصديرات لتمويل صخمّص ،ةاملتحد الواليات يف وميعم مصرف هو 11
يف الفترة نفسها، ويف ظرف مماثل، رفض صندوق النقد الدويل أي قرض : للتذكري 12

 .جديد لألرجنتني
 .399، مرجع مذكور، ص "املال ضد الشعوب: "Eric Toussaintراجع  13
 2007، عام "سوق اجلوع: "ورد يف فيلم بعنوان 14
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  خلامسالقسم ا

  إعادة بناء اإلقطاع يف العامل

I - الرأمسالية اإلقطاعيات 

  

ــةً ل دورةًذلــك يشــكّ  دَيــن وجــوع، جــوع ودَيــن، كــلّ   ، تبــدو دومنــا  قاتل
ن ينال منها بقي حركتها فيها؟ مَن الذي يُن الذي بدأها؟ مَمَ. خمرج

  ة؟مكاسب فلكيّ
  .ةات الرأمساليّإهنا اإلقطاعيّ

ــدّد هبــم      ، إنّاليــوم مســبّيب اجلــوع، واملضــاربني واللصــوص، الــذين ن
-Saint" (سان جـو "، و)MARAT" (مارا"، و)Jacques ROUX" (جاك رو"

JUST ( ــة، الــيت    وإنّ. قــد عــادوا ــدّد يــد احملتكــر القاتل غراكــوس "هبــا ن
  .، تَضرِب من جديد)Gracchus BABEUF" (بابوف

ــ هـــذه وإنّ. حنـــن نشـــهد إعـــادة إقطـــاع العـــامل  ة الســـلطة اإلقطاعيـّ
  .ة اخلاصةخذ هلا وجه الشركات الدوليّاجلديدة، تتّ

ـــ    إنّ: أذكّـــر ــأعظـــم الشـــركات اخلمســـمائة، الرأمساليّ ة يف ة، الدوليـّ
% 58 وإنّ. مـن املنتـوج الـداخلي اخلـام يف العـامل     % 52م بــ  العامل، تتحكّ

وهــــي، . مــــن هــــذه الشــــركات هــــي مــــن الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة
وهــذه . مــن اليــد العاملــة يف العــامل  % 1.8، ال تســتخدم إال مبجموعهــا

بلـداً،   133م بثـروات تفـوق جممـوع ثـروات     الشركات اخلمسـمائة تـتحكّ  
  .هي أفقر بلدان العامل

ة ات، إذ متتلــك العلــوم التكنولوجيّــ هــذه الشــركات العــابرة للقــارّ  إنّ
ــ ــواأللكرتونيـّ ــوّة والعلميـّ ــر تطـ ــتحكّة، األكثـ املختـــربات  م بـــأهمّراً، وإذ تـ
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ه سـريورة التطـوّ    . ر املـادي للبشـر مجيعـاً   ومراكز البحث يف العامل، توجـّ
اخلري الـذي تقدّمـه ملـن يسـتطيعون أن حيصـلوا علـى منتوجـاهتم         وإنّ

ولكـن حتكّمهـا اخلـاص الـذي متارسـه علـى       . وخدماهتم، ال نقـاش فيـه  
ه ة موجّهة بطبيعتها، للخـري العـام، لـ   منتوج ما، وعلى اخرتاعات علميّ

  .ةنتائج كارثيّ
ات اجلديـدة، هـو تكـديس    احملرك األوحد هلؤالء اإلقطاعيّ ذلك ألنّ

أعلى األرباح اخلاصة املمكنة، يف أقصر وقت ممكن، والتوسّع املتواصل 
  .تعرتض قدراهتم ةٍاجتماعيّ عقبةٍ لسلطتهم، وإلغاء كلّ

ين اخلــارجي لبلــدان يف الــدَّ مــن األســباب األوىل للتفــاقم املســتمرّ 
جلنوب، يـأتي نقـل أربـاح الشـركات أو أربـاح البورصـات، الـيت حقّقتـها         ا

ــ"الشــركات  ــز الرئيســيّ  " ةالقاريّ ــد املضــيف، إىل املراك ــالقطع يف البل ة، ب
  .النادر

). Nestlé" (نستله"ولنذكر مثال شركة . ويضاف إليها نظام أرباحها
مـت  ظِّ، قـد نُ "ةالقاريّـ "هذه الشركة، كمـا هـي حـال معظـم الشـركات       إنّ

 فــــإنّ. اً عــــن بعضــــها الــــبعضة نســــبيّأربــــاح، مســــتقلّ" مراكــــز"وفــــق 
هـم  عـرب العـامل، يسـتخدمون كلّ   " لهتنس"اخلمسمائة وأحد عشر معمل 

. شــركة الشــركات  رخصــاً ميتلكهــا املعمــل الرئيســي، أو علــى حنــو أدقّ   
  .وجيب على هذه الرخص أن تكون مأجورة

 وإنّ. ةا أرباحـاً خياليّـ  ق فيهـ حتقـّ " لهتنسـ " إنّ. ولننظر إىل الربازيـل 
اسـتثماره يف املصـانع والشـركات، اخلمـس والعشـرين،       عادُقسماً منها يُ

ــالـــيت أُ ــدنشـِ ــ. ئت يف البلـ ــها، يُ مثّـ ــر منـ ــتخدَة قســـم آخـ م يف متويـــل سـ
ة جديــدة، مثــل ســوق تغذيــة احليوانــات يّــتوسّــعها، ويف فــتح ســوق حملّ

، )VIVEY" (فيفـي " ولكن القسم األكرب من األربـاح، يعـود إىل  . ةاملنزليّ
  .الرئيسية" لهتنس"حيث إدارة 

ال تنقـل  " لهتنسـ "إدارة  نّأذلـك  . إنّ هذا النزيف ميوّلـه بنـك الربازيـل   
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، وهـي عملـة ال قيمـة ثابتـة هلـا يف التبـادل،       "ةالرياالت الربازيليّـ "بالطبع 
هــــا إذن إنّ. )"قاســــية"اة أو قطعــــاً نــــادرة أخــــرى، املســــمّ (بــــل الــــدوالرات 

ل ستعمَلقطع النادر يف املصرف املركزي للبلد املضيف، اليت تُاحتياطات ا
ــة عـــن مـــنح الـــرخص،     ــائر املنتوجـــات النامجـ ــاح وسـ ــة نقـــل األربـ إلتاحـ

وهــذه تعــرب علــى الفــور     . ة أو بــالقطع النــادر  قــة بالعملــة احملليّــ  واحملقّ
  .ين اخلارجي للبلد املضيفاحمليط األطلنطي، وتتفاقم بذلك إدارة الدَّ

اً، يف صـندوق  تها نسـبيّ أوروبا ال تين تفقد أمهيّ إنّ: ة ملغريةالقضيّ إنّ
ــ1994ففــي عــام ". لهتنســ" مــن رقــم % 45ة تشــكل ، كانــت األربــاح األوروبيّ

ــر   فــإنّ%. 33، 2004ة، ويف عــام مبيعــات الشــركة السويســريّ  فتحهــا املظفّ
  .ةحدث يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينيّألسواق أبداً جديدة، يَ

ةً مــن نشـاطهم، أرباحــاً شخصــيّ جينــون األمــراء اجلـدد   ، إنّبـالطبع 
ة، وهــو وروبيّــد أعظــم املصــارف األ، ســيّ"جوزيــف اكرمــان" فــإنّ. ضــخمةً

" دانييـل فـازيال  " وإنّ. ، حيصّل ثالثـة أضـعاف هـذا املبلـغ    "دويتش بنك"
)Daniel VASELLA(    نوفـارتيس "، وهو األمري غري املنـازع علـى شـركة "
)NOVARTIS (ــال  لألدو ــة، ين ــورو ســنويّ   22ي ــون ي ــه . اًملي ــيرت "وزميل ب

أمـا رئـيس   . ، يأخذ املبلغ ذاته"نستله"يف ) Peter BRABECK" (برابيك
مارســـيل "، )United bank of Switzerland" (بنــك سويســرا املتحـــد  "

، أعظـم مـدراء الثـروات اخلاصـة يف العـامل،      )Marcel OSPEL" (اوسـبل 
  .مليون يورو 26و ه حيصّل مبلغاً متواضعاً، هفإنّ

هــؤالء  ، فــإن1789ّوكمــا كــان أســالفهم يف األعــوام الــيت ســبقت عــام 
هم، هم وموائــــدَقصــــورَ فــــإنّ: قــــالان، كمــــا يُاألمــــراء يعيشــــون باجملّــــ

ــولّ ورحالتِ ــم، تتـ ــان املذهّ  ى نفقاتِهـ ــة االئتمـ ــا بطاقـ ـــ  هـ ــيت تغطّ ــة، الـ ي بـ
ــ. هــا، بالغــاً مــا بلغــت كلّأرقامهــا الشــركة،   وهــو أنّ: ة اخــتالف وحيــدمثّ

األحصـــنة  ارات الليمـــوزين، قـــد حلّـــت حمـــلّالطـــائرات اخلاصـــة وســـيّ
  …!املطهّمة والعربات
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  ):Jean-Paul MARAT" (جان بول مارا"قال 

 أمرياً صاحلاً هو أنبل إجنازات اخلالق، وهو األكثـر جـدارةً   إنّ« 
ولكن لكم من وحش . ةة، وبتمثيل الطبيعة اإلهلّيبتشريف الطبيعة البشرّي

)Monstre (1»! على األرض، مقابل أمري صاحل واحد  
ة، كي نقـيس مـدى   خذ مثال الشركات الكربى للصناعة الغذائيّولنتّ

ــ ــة،   2004ففــي عــام  . ةهيمنتــها العامليّ ، كانــت هنــاك عشــر شــركات قاريّ
ــها  ــانتونمو"، و)Aventis" (افينتـــــيس"منـــ ــونري"و) Monsanto" (ســـ " بيـــ

)Pioneer(ســـينجينتا"، و) "Syngenta (م بـــأكثر مـــن ثلـــث   تـــتحكّ… خلا
 31، كان رقم هذه السوق قـد بلـغ   2007ويف عام . ة للبذارالسوق العامليّ
  .مليار دوالر

مليـار دوالر   28ه يـربح قرابـة   إنـّ : ولننظر اآلن ناحية سوق املبيـدات 
مـن هـذه السـوق، تسـيطر عليـه سـبع شـركات        % 80 واحلال أنّ. سنةٍ كلّ

ــة  ــ ــرّ(قاريـّ ــها، مـــ ــرى،  ةًبينـــ ــيساف"أخـــ ــانتو"، "ينتـــ ــونري"، "مونســـ ، "بيـــ
  )…اخل" سينجينتا"

يف القســم اجلنــوبي  ةًســكانيّ هــو البلــد األكثــر كثافــةً "بــنغالدش" إنّ
 110.000مليون إنسـان، يعيشـون علـى مسـاحة      146من األرض، إذ فيه 

حيثمـا كنـت أجتـوّل    : وإني ألحتفظ من هذا البلد بذكرى خارقـة . 2كم
ــيالً وهنــاراً علــى الســواء    - ــا"يف  -ل ، علــى ضــفاف  "شــيتاغونغ"، يف "دك
مكـان ويف   ، يف القـرى أو يف احلقـول، يف كـلّ   "الغـانج "أو " الربامهابوتر"

شبه دائم،  حماطاً جبمهور من الناس، كانوا على حنوٍ حلظة، كنتُ كلّ
 "بــنغالديش" واحلــال أنّ. اًلطفــاء، مبتســمني، ويف الغالــب مجــيلني جــدّ

، الصـادر  "ةجـدول التنميـة البشـريّ   "، وفـق  هو ثالث أفقر بلـد يف العـامل  
  ).PNUD( "برنامج األمم املتحدة للتنمية"عن منظمة 

ة، علـى جانـب   ة وحتـت مداريّـ  يف منطقـة مداريّـ   هذا البلد ميتدّ إنّ
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مـن أراضـيه،   % 60كـون  ية، ففي فصل الريـاح املومسيّـ  . كبري من القسوة
عــرب آالف  ،إليــه الطمــي الــذي حتملــه إنّ. عــام، حتــت امليــاه تني كــلّمــرّ

ــماليــا، تُالكيلــومرتات، أربــع أهنــار كــبرية، هابطــة مــن جبــال اهل    ب خصِ
ــلّ  . أرضــه ــدائم     ولكــن حشــرات مــن ك ــاخ ال ــواع، تزدهــر يف هــذا املن األن

ــذرة والقمــح         ــبرياً مــن حصــاد ال ــدمّر يف انتظــام قســماً ك ــة، وت الرطوب
  .والذرة البيضاء وحبوب أخرى

  .نية وموت املاليني من البنغاليّمثن املبيدات يقرّر إذن حيا فإنّ
ة، الــيت أشــرت إليهــا ســابقاً، ات الرأمساليّــهــذه اإلقطاعيّــ واحلــال أنّ

وهي تفعل ذلك . نياً مثن املبيدات املباعة للبنغاليّهي اليت حتدّد سنويّ
  .ةوفق معيار الربح األعظم، ودون أي رقابة عامّ

بالنســبة إىل  أيضــاً ، يصــحّ"بــنغالدش"ولكــن مــا يصــحّ بالنســبة إىل 
، نشـرت جملـة   2004مـن عـام   ) اكتـوبر (ففي شهر تشـرين األول  . اهلند

راغـوفريا  "، مقابلة مع وزير الزراعة اهلنـدي،  )FrontLine" (فرونتالين"
 3000أكثـر مـن    فكان الـوزير يعلـن أنّ  ). Raghuveera REDDY" (ريدي
الحتـاد  الواليـات يف ا  ، وهـي إحـدى أهـمّ   "انـدرا بـراديش  "ح يف والية فالّ

، ألن 2004إىل  1998ة مــن اهلنــدي، قــد انتحــروا خــالل الفــرتة املمتــدّ   
ــركات احملليّـــ    ــيهم لـــدى الشـ ــة الـــديون كانـــت قـــد تراكمـــت علـ ة، التابعـ

  .ات القاريّة، اليت توفّر تسويق البذار واملبيداتللجمعيّ
ــة جتــّ   ــذين يتحكّمــون باملســارات   واآلن، فلننظــر ناحي ــوب، ال ار احلب

ـ وبــالطبع ببورصــة   -قــة بالنقــل والضــمانات والصــوامع    لّة املتعالعامليـّ
أقصـــى تركيـــز  وهنـــا أيضـــاً، فـــإنّ. املـــواد الزراعيـــة األوليـــة يف شـــيكاغو
ثالثــني شــركة   إذ إنّ: ة، هــو الســائد للســلطات صــاحبة القــرارات املاليّــ  

  .ة للحبوبارة العامليّيسيطرون على التجّ
رهــا، منــها   زة وجيف القــارة األفريقيّــ   اثنتــان ومخســون دولــةً   توجــد 

ب على الـدول السـبع   فيرتتّ. ع باالكتفاء الغذائيمخسة عشر فقط تتمتّ
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ــثالثني األخــرى، أن تلجــأ إىل الســوق العامليّــ     ــتُوال  وإنّ. هام شــعوبَطعِة ل
ـ"أيضــاً حتــى يف أوقــات املواســم     ذلــك ليصــحّ  ، أي عنــدما ال  "ةالطبيعيـّ

ة كارثـة  اد، أو أيّـ ة موجـة مـن اجلـر   جفـاف، أيّـ  أي حرب،  جيتاح البلد أيّ
ويتـأتّى الـنقص الغـذائي يف هـذه الـدول،      ). أو من صـنع البشـر  (ة طبيعيّ
أي  - " الوصـلة "اً، لتـأمني  حصادهم اخلاص ليس بكافٍ موضـوعيّ  من أنّ

بني بلـد وآخـر، وسـنة وأخـرى، الـيت تفصـل        ،تلك الفرتة املتفاوتة الطول
  .د اجلديداستنفاد املؤن املخزونة من احلصاد السابق، عن احلصا

ون يتناولوهنــا فــالزامبيّ. ةل الــذرة الوجبــة الوطنيّــ  يف زامبيــا، تشــكّ 
ــراً ومســاءً   ــصــباحاً وظه ــة، أو حبّــ   ، إمّ ات ا مســلوقة، وإمــا بشــكل طلمي

ر الغذاء، خالل زامبيا، كي توفّ وإنّ. ة، أو يف حساء أو مع الشعريمشويّ
ولكـن احلكـم   . ةيف الغالـب للجـوء إىل السـوق العامليّـ     ضطرّ، تُ"الوصلة"

 فـإنّ . ال ميلك من األموال إال مـا هـو يف حـدود متواضـعة    " لوساكا"يف 
ــها    ــان احلبـــوب الـــيت يفرضـ ــادة األرض"كانـــت أمثـ ــة، "سـ لـــن ف، مرتفعـ

ة مـن أكيـاس الـذرة،    يستطيع احلكم قـطّ أن يسـتورد األعـداد الضـروريّ    
  .2002وعام  2001ني، كما حصل عام فيموت اآلالف من الزامبيّ

صــديق "يف جملــة ) Jean-Paul MARAT" (بــول مــارا  -جــان"نشــر 
ــ26/7/1790، بتــاريخ "الشــعب ــ: "اً مشــهوراً عنوانــه، نصّ ة وســائل حقيقيّ

  :، وقد كتب فيه"اًكي يكون الشعب سعيداً وحرّ
ة، ليست يف خرق الضربة األوىل اليت يوّجهها األمراء إىل احلرّي إنّ« 

فهـم، كـي يقّيـدوا    … انبل هي يف تغييبها يف النسي القوانني جبرأة،
  2.» الشعوب، يبدأون بتنوميهم

ــ لكـــلّ إنّ ــمـــن الشـــركات الرأمساليـّ ــة العامليـّ ة الكـــربى، وزارة ة القاريـّ
الـذي تقـوم    ،"قسم االتصال التعـاوني : "ة هيها الرمسيّللرعاية، تسميتُ

ته على تركيب ونشر ومحاية وتفسري ومدح وتسـويغ، رؤيـة األمـور    مهمّ
  .أن يفرضوها على الرأي العام" ءاألمرا"اليت يريد 
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بقــرنني، ووصــف نشــاطات املهــرّجني " جــان بــول مــارا"ولقــد اســتبق 
  :ة، فكتب يقولوالروّاد املعاصرين للدعاية والعالقات العامّ

على اجلهل، واجلهل يدعم االسـتبداد إىل   ٌسالرأي العام مؤسَّ إنّ« 
. حـول األشـياء  من الناس هلم أفكار سليمة  فقلّةٌ ]…[األقصى  احلّد

ون مل ميـنح الرومـانيّ  أَو. بالكلمات فقط قون إالّومعظم الناس ال يتعلّ
، حتت اسم اإلمرباطور، السلطة اليت كانوا قد رفضوها له حتـت  اًقيصر

صيبهم اهللع عون بالكلمات، ال ُيخَدفالناس، بعد إذ ُي ]…[اسم امللك؟ 
صيبهم اهللع مـن  هم ُيمجيلة، و األشياء، إذا ما ُزيِّنت بكلماٍت من أحطّ

احتيـال   ولذلك فـإنّ . بغيضٍة أفضل األشياء، إذا ما ُوِصَمت بكلماٍت
  3». اإلدارات املألوف، هو تضليل الشعوب، بإفساد معىن الكلمات

التغذيـة،   اً لألمـم املتحـدة حـول حـقّ    راً خاصّـ تاح يل، بوصفي مقرّيُ
ـــ  ــلطات اإلقطاعيّ ــاقش السـ ــدةأن أنـ ــادة،  . ة اجلديـ ــؤالء السـ ــدما وهـ عنـ

ة لـبعض القـرارات، يلجـؤون علـى     هون باملساوئ أو النتائج الكارثيّـ واجَيُ
  ".النقص يف التواصل: "ة السحريةحنو دائم إىل هذه احلجّ

ــرتاتيجيّ إنّ ــتحكّم  اســـ ــل والـــ ــب والتغلغـــ ــات  -ات التالعـــ باحلكومـــ
الــــيت طوّرهتـــــا الســـــلطات   -والربملانــــات والصـــــحافة والــــرأي العـــــام   

هي على درجة هائلة من الرباعـة، ومـن النجاعـة     ة اجلديدة،اإلقطاعيّ
ن يُسـمّون   وهي قـادرة علـى قتـل    . لألسف " واملـاركيز  والكونـت  الـدوق "مـَ
  !…"مارا"الذين ندّد هبم أولئك  …حسداً

ــلّ إنّ ــركةٍ كــــ ــ شــــ ـــ ــ" ةٍرأمساليـّ ـــ ــنظّ"ةقاريـّ ــها ، تــــ م ال وزارة دعايتــــ
ـــ       ـــس والتجسـّ س وحســــب، ولكــــن أيضــــاً أجهزهتــــا اخلاصــــة بالتجسـّ

ــا اخلاصـــــة مـــــن العمـــــالء   -د املضـــــا ــاً فرقهـــ ــذه . وكـــــذلك أيضـــ وهـــ
وهــــم خيرتقــــون ال . ات اخلمــــسة ناشــــطة يف القــــارّاألجهــــزة الســــريّ
املنافســـــني وحســـــب، بـــــل أيضـــــاً  "لســـــادة األرض"ة اإلدارات الرئيســـــيّ
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ـــــ  ــات الوطنيـّ ـــــ  -ة خمتلــــــف احلكومــــ ــات الدوليـّ ــم التنظيمــــ ة ومعظــــ
  .رضة، على وجه األة وغري حكوميّمن حكوميّ -الكربى 
تعيـيين يف األمـم املتحـدة،     ل األشـياء الـيت تعلّمتُهـا غـداةَ    أحد أوّ إنّ

ــا حلقــوق          ــربط اهليئــة العلي ــان احلــذر مــن أجهــزة االتصــال الــيت ت ك
ــدة، يف      ــم املتحـ ــي يف األمـ ــاملركز الرئيسـ ــف، بـ ــا جنيـ ــان، ومركزهـ اإلنسـ

اً أدنــى مــن التكــتّم، معاجلــة الشــؤون الــيت تقتضــي حــدّ فــإنّ. نيويــورك
، أو )Wilson" (ويلســون"ة حتاشــي اســتخدام هواتــف قصــر قــوّتفــرض ب

ــ. لكرتونـــي فيـــهالربيـــد اإل ــباملقابـــل، فإنّـ ح باســـتعمال الرســـائل ه يُنصـَ
وهـذا مـا فعلتـه طـوال شـهرين مـن       . واملسـلّمة حلاملـها   ،املكتوبة باليـد 

، عنــدما كنــت أعــدّ ردّي علــى االهتامــات الــيت كانــت البعثــة     2002عــام 
ــ ســوف . اًتــها إيلّ، يف قضــية األجســام املعدّلــة جينيّــ  ة قــد وجّهاألمريكيّ

  .أعود إىل ذلك

األعلــى الســابق، يف قســم   املســؤولَ) Robert BAER" (روبــري بــاير"كــان 
إزاء وهـــو يعـــرتف بإعجابـــه ). CIA(ة ة األمريكيّــ أعمــال املخـــابرات املركزيّـــ 

ــ  سالــيت تســتخدمها أجهــزة التجسّــ  ،ةة واحلصــافة والوســائل املاديّــ الفعاليّ
 وإنّ. 4ة الكـربى ة القاريّـ س والعمل، لدى الشركات الرأمساليّ، والتجسّاملضادّ

زة مــن القــدرة علــى اخــرتاق إدارات بعــض هــذه الشــركات علــى درجــة متميّــ
  .هوذا مثال على ذلك. صة الكربى يف هيئة األممالتنظيمات املتخصّ

ــ" إنّ تصـــدر توجيهـــات، وتصـــوّت  )OMS( "ةمنظمـــة الصـــحة العامليـّ
ــ -ات ات، وتعقــد اتفاقيّــ لقــرار وإذن (ات ة، تطــال مباشــرة فعاليّــ تنظيميّ
ــة اخلاصّــ   ) أربــاح ة، الــيت تتعامــل بشــؤون  العديــد مــن الشــركات القاريّ

وهـي تـنظّم، يف   … واألدويـة، والتبـغ اخل   ،ةالكيمياء واهلندسـة البيولوجيّـ  
ــدّ     ــالت التلقـــيح ضـ ــامل الثالـــث، محـ ــى الصـــفراء،    العـ الشـــلل، واحلمـ

وهـذه  . لتهابات الكبد، اليت تطال مئـات املاليـني مـن النـاس    واملالريا، وا
  .اً ضخماًل رهاناً ماليّاحلمالت متثّ
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ــةٍ  ــإنّ  مــن ناحي ــدير عشــرات   "ةمنظمــة الصــحة العامليّــ  " أخــرى، ف ت
هــا تنفــق مئــات ماليــني  كمــا أنّ. مراكــز األحبــاث واملخــابر حــول العــامل 

 عـن ذلـك،   فضـالً . الدوالرات علـى برناجمهـا اخلـاص مبكافحـة اإليـدز     
. يف القسم اجلنوبي من األرض، إعداد األطباء واملمرضات ،فهي تنظّم

 اً، إذ تـرفض أو تقبـل أدويـةً   اً تقومييّـ وهي، فوق ذلك، تبذل نشـاطاً قويّـ  
، )génériques(األدويــة املشــتقة   ، وتكــافح مــن أجــل اســتخدام    جديــدةً

ة تقلــيص زمــن صــالحيّ (وتســعى مــن أجــل حتديــد احلمايــة الفكريــة   
ــار، إنّ. لألدويـــة الضـــرورية لشـــعوب العـــامل الثالـــث  )لـــرخصا  باختصـ

  .ة ضخمةتأثريات ماليّ "ةمنظمة الصحة العامليّ"لنشاط 

: "ةمنظمــة الصــحة العامليّــ"ة إدارة ، امــرأة اســتثنائي2000ّتولّــت عــام 
، رئيسـة  )Gro HARLEM BRUNDTLAND" (كروهارمل برونتالند"ها إنّ

فعيّنت بسرعة كبرية . ، وهي أيضاً طبيبةجملس وزراء النروج، السابقة
ني ذوي خربة عاليـة، حتـت رئاسـة    ف من خرباء دوليّجلنة حتقيق، تتألّ

فــت اللجنــة بــأن وكلّ). Thomas ZELTNER" (تومــا زلتنــر"الربوفســور 
، املـوظفني الـذين   "ةمنظمـة الصـحة العامليّـ   "تكتشف يف مجيـع جوانـب   

ــق صــانعي الســجائر      ــا عــن طري ــوا فيه ــة   و. تغلغل أخــرياً، قامــت اللجن
ــ ــ. ة تطهــري صــارمةبعمليّ ة الــتطهري هــذه، قبلــت وبعــد أن انتــهت عمليّ

ة للسـجائر، حـول   أن تبـدأ املفاوضـات مـع الشـركات القاريّـ     " برونتالند"
  .االتفاق التنظيمي اجلديد بشأن التبغ

  ."منظمة الصحة العاملية"تغلغل هوذا مثال آخر حول 
ة للصـحة،  ة العامّـ ملنظمـة، هـي اجلمعيّـ   ة العليا يف هـذه ا املرجعيّ إنّ

هـي   "منظمـة الصـحة العامليـة   "ولكن . صيف يف جنيف اليت جتتمع كلّ
ة، هـي  ة العامّـ ف اجلمعيّـ لذا كانـت الوفـود الـيت تؤلـّ    . دوالً تنظيم يضمّ

ولــذلك كــان بعــض أمــراء صــناعة الــدواء، وفــق    . وفــود دول بالضــرورة 
ات واملبــالغ الضــخمة، مــن عــام كنــوزاً مــن املهــار مــنطقهم، يبــذلون كــلّ
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. ف منـهم هـذه الوفـود   ني واملوظفني، الـذين تتـألّ  أجل إقناع الدبلوماسيّ
  .وكانوا ينجحون بصورة دائمة تقريباً

ـــ  ــرارات اجلمعيـّ ــلــــذا كانــــت قــ ـ ة ختضــــع يف الغالــــب إلدارة ة العامـّ
  .ةونادراً حلاجات الشعوب املعنيّ -ة اجلديدة السلطات اإلقطاعيّ

ومــن (ة، مت جمموعــة مــن الــدول االســكندنافيّ  ، تقــد2001ّيف عــام 
فـرد مـن هـذه الوفـود،      ، باقرتاح يقضـي بـأن يعـرتف كـلّ    )العامل الثالث

: وعلـى حنـو واضـح    ،احملتملـة  ،قبل فـتح النقاشـات، بنزاعـات مصـاحله    
ويف . ةة اليت تربطه هبـذه أو تلـك مـن الشـركات الدوائيّـ     بعالقات التبعيّ

لت حقائب مليئة بالسـيولة النقديـة،   الليلة اليت سبقت التصويت، جتوّ
ــاريّ   ــفة اليسـ ــادق الضـ ــدوبون بـــني خمتلـــف فنـ ــيم املنـ ــث يقـ ويف . ة، حيـ

الصباح، منذ بدء املناقشات، طلب مندوب الواليـات املتحـدة الكـالم، إذ    
  .ل مساساً غري مقبول بسيادة الدولاالقرتاح يشكّ كان يرى أنّ

  .كبريةض االقرتاح االسكندنايف بغالبية فِوكان أن رُ

  .على أجهزة مكافحة التجسّس ولنلقِ نظرةً
ــ إنّ ة اجلديـــدة هـــي، يف حقيقـــة األمـــر، إدارات  الســـلطات اإلقطاعيـّ

ففـي حـرب األدغـال الـيت تشـنّها      . ةاً علـى محايتـها الذاتيّـ   حريصة جدّ
ــ د ســـيّ"املفاجـــأة هـــي الســـالح األمضـــى يف يـــد  ة املعوملـــة، إنّالرأمساليـّ

مـن معرفـة خطـط اهلجـوم      -جواسيسه  أي -فإن منع عدوّه ": األرض
ــيت يُعــدّها، يشــكّل ضــرورةً    ــة ال ة متتلــك الشــركات القاريّــ  فــإنّ. مطلق

ــ أجهــزةً  Gary" (غــاري ريفلــني" وإنّ. س املضــادة يف نطــاق التجسّــقويّ

RIVLIN (داوكميكـال "و" السـييت غـروب  "مـوظفي   فإنّ. ليصف طرقهم "
ولــــدى . صــــةخيضــــعون ملراقبــــة منتظمــــة، حتــــى يف نشــــاطاهتم اخلا

ة يف    )ORACLE" (أوراكل"و" ميكروسوفت" ، ومها أقـوى الشـركات القاريـّ
ــ ـ ــلبة   ات، فــــإنّاأللكرتونيـّ ـــت اهلــــاتفي ومراقبــــة األقــــراص الصــ التنصـّ

  5…للكومبيوترات، تأتي يف نطاق اإلجراءات املألوفة
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للشـــراء عــرض   فهـــو يف أســاس كـــلّ . سولننظــر اآلن ناحيـــة التجسّــ  
فتح أسـواق   فإنّ. اندماج جمزٍ بورصة، أو كلّه ضد الموجّ ،معاد ،عمومي

الة، أو خرباء أحد التنظيمات عة، بصورة فعّجديدة، وإفساد حكومة متمنّ
، يقتضــي عمــالً  )أو االحتــاد األوروبــي (املتخصصــة لــدى األمــم املتحــدة   

 ودومنا أجهزة التجسس، يظلّ. اً مسبقاً، دقيقاً، صبوراً وحصيفاًخمابراتيّ
  .اجلديد، أعمى، وبالتايل سريع العطبد اإلقطاعي السيّ
س، أو التجسـّس    التغلغـل ات ة كانت اسـرتاتيجيّ أيّ ، يف نطـاق التجسـّ

هـو   ك أعمـاهلم يظـلّ  حمـرّ  املضاد، اليت يستخدمها السادة اجلدد، فـإنّ 
اً كـــان الـــثمن رفـــع األربـــاح إىل أعلـــى قـــدر، يف زمـــن قصـــري، وأيّـــ : هـــو

اهلـدف دون  "ة اخلـواء،  طوريّـ هـا إمربا ه اجلشـع اخلـالص، إنّ  إنّ. البشري
  .يقول" عمانوئيل كانت"، كما كان "هدف

ــال   ــذ مثــ ــادة األرض"ولنتخــ ـــ " ســ ــناعة الدوائيـّ ــم ال إنّ: ةيف الصــ هــ
ــزة       ــدّد أجهـ ــدما حتـ ــدواء أو ذاك، إال عنـ ــذا الـ ــوير هـ ــرون يف تطـ يباشـ

  .ة عاليةالتسويق لديهم، وجود سوق متلك قدرة شرائيّ
، "انتينـا "، رئـيس  )Denis van der WEID" (دنيز فان دير فيـد "يقول 

يف  ة، املدافعة عـن احلـقّ  اليت هي إحدى أشجع املنظمات غري احلكوميّ
تفتـك املالريـا مبدينـة     إهنا ملصـيبة كـبرية أالّ  : "ها جنيفالصحة، ومقرّ

  ".نيويورك
يف  ،"األمــراض املهملــة"عبــارة  "منظمــة الصــحة العامليــة "تســتخدم 

هـذه   واحلـال أنّ . ةالشـركات الدوائيّـ   حديثها عن األمراض اليت هتملها
أو (عــام عشــرات املاليــني مــن النــاس   األمــراض كــثرية، وهــي تقتــل كــلّ 

مـا  (ة دواء ملكافحة هـذه األمـراض،   ولكن ليس مثّ). ب اإلعاقة هلمتسبّ
  ).ةي الفعاليّاً ومتدنّمل يكن قدمياً جدّ

عـام قرابـة    وهـي تضـرب كـلّ   . إن محّى الضنك هي التهاب فريوسـي 
ــون إنســان  50 ــلّ     . ملي ــل ك ــدوى، وتنتشــر قب شــيء يف  وهــي شــديدة الع
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وتشبه أعراضـها أعـراض املالريـا، وتنتقـل     . القسم اجلنوبي من األرض
قرابـة مليـاري    أنّ "ةمنظمـة الصـحة العامليّـ   "ر وتقـدّ . بواسطة الـربغش 

وتشـبه أعراضـها   . يف حياهتم على األقلّ واحدةً ةًإنسان يُصابون هبا مرّ
تجـاوز  يبـاحلرارة،   اً، ترتافـق بارتفـاع حـادّ   جدّ اض زكام حادّاألوىل، أعر

وهـي قاتلــة يف الغالـب، خصوصـاً لــدى األطفـال والنســاء،     . درجـة ) 40(
  .الذين يعانون من نقص يف التغذية

لوحظ هذا الوبـاء يف مائـة بلـد، ال سـيما يف أفريقيـا السـوداء، ويف       
حيــث انتشــرت   ولكــن يف الربازيــل أيضــاً، (اجلنــوب الشــرقي مــن آســيا   

األحباث اخلاصـة مبكافحـة    ومع ذلك، فإنّ). الكارثة منذ عشر سنوات
مـن   ففي الربازيل وأندونيسيا وناميبيا، كلّ. ةى الضنك ظلت بدائيّمحّ

ة ه، بقــواه املناعيّــب عليــه أن يكافحــه وحــدَضــربه هــذا الفــريوس يتوجّــ
  .الذاتية، وهو ميوت يف الغالب، بعد آالم مربحة

أمهلــوا علــى حنــو واســع،    " ســادة األرض" رى، فــإنّمــن ناحيــة أخــ  
هـذا املـرض    فـإنّ . اً ملكافحـة مـرض النـوم   ال حقّالبحث وإعداد دواء فعّ

ئة التغذيـة،  ينتشر خصوصاً يف املناخ االستوائي، ويف وسط شـعوب سـيّ  
  .ة مالئمةمعدمة، تفتقر إىل أنظمة صحيّ

ض األدويـة  ر بعـ ة، تتـوفّ ة ووبائيّـ يف معاجلة أمراض أخـرى، فريوسـيّ  
. ها بأمثان باهظة متنع عنها فقراء بلـدان العـامل الثالـث   الة، ولكنّالفعّ

مليون إنسـان، وهـم غالبـاً مـن األطفـال، قـد مـاتوا عـام          21 وهكذا فإنّ
ــلّ  2006 ــا أو السـ ــر مـــن  مـــن املالريـ ــة % 90، منـــهم أكثـ يف البلـــدان املائـ

  .اة بلداناً ناميةواالثنني والعشرين، املسمّ

عـام أسـواق    غـرق كـلّ  ة تُالشـركات الدوائيّـ   فإنّ. ض لفاضحالتناق إنّ
ة وأوروبـــا، بأدويـــة جديـــدة، علـــى جانـــب متزايـــد مـــن أمريكـــا الشـــماليّ

 هـذه األدويـة تسـتجيب يف أغلـب األحيـان، حلـاالتٍ       واحلـال أنّ . رالتطوّ
وهــي ال ختتلــف إال بلــون احلبــوب، . تــام صــة علــى حنــوٍمماثلــة ومشخّ
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د   أعداداً ال تُ هكذا فإنّو. وشكل التعليب واالسم حصى من األدويـة، تَعـِ
  .بتصحيح ومقاومة أدنى اعتالل يف أجساد البيض املتخمني باألكل

ــارةً وإنّ ــاريس، لتكشــف دون   صــيدليّ أليّ واحــدةً زي ة يف جنيــف أو ب
هـي  و - الدفعة األخرية من هذه األدويـة  فإنّ. ة هذا الوضعلبس، عبثيّ

ــ"ل مــن تتشــكّ -حتــى اآلن أكثرهــا رمبــا  منــها مــا هــو ( "ةأقــراص حيويّ
  ).…دات اخلة، والتجعّالشيخوخة، وهبوط الطاقة اجلنسيّ ضدّ

 1975مـا بـني عـام    : "ةملنظمة الصحة العامليّ"ة إني أقدّم آخر إحصائيّ
ــام  ة املختصــة يف العــامل، بتســويق   ، مسحــت الســلطات الوطنيّــ  2000وع
افحــة هــذا أو ذاك صــت ملكصّدواء فقــط خُ 16دواء جديــداً، منــها  1393
ــ"تقريــر  وإنّ". األمــراض املهملــة"مــن  جنيــف ( "ةمنظمــة الصــحة العامليّ
  :اًيستخلص من هذه املعطيات نتيجة بسيطة، أذكرها حرفيّ) 2004

الـة يف  وظيفة تنظيم السـوق غـري فعّ   على صعيد الدواء، فإنّ« 
  .» ةمثة ضرورة إلجراءات تقوميّي. استجابتها للحاجات

  .سادة اجلدد يأنفون من ذلكال واحلال أنّ
 ذلـك بـأنّ  . ولكن الوضع أحياناً يكون على جانب أكـرب مـن التعقيـد   

: ة بـني الشـيطان واهلل  ة، تقوم فيها صراعات خفيّبعض الشركات القاريّ
قســماً مــن اإلدارة يقــوم بالــدفاع عــن ســلوك الئــق، فيمــا القســم      فــإنّ

وهـاكم مثـاالً   . اآلخر يدافع عن حتقيـق أعظـم األربـاح بأقسـى الطـرق     
  .على ذلك

، هـي  "بـال "ها العام يف مدينـة  ، اليت يقوم مقرّ"نوفارتيس"شركة  إنّ
رئيسها املطلق  فإنّ. ثاني أقوى شركة أدوية يف العامل -لنذكّر بذلك  -

هــو طبيــب دينــامي وثرثــار يف اخلمســني مــن العمــر، يعــود بأصــله إىل  
. املوتورات اجلميلـة  ، وهو كاثوليكي، يهوى)Fribourg" (فريبورغ"مدينة 

كـالوس  "ولـه صـديق يـدعى    ). Daniel VASELLA" (دانييل فـازيالّ "ه إنّ
  ).Claus LEISINGER" (اليزنغر
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هو بروفسور مادة علم االجتمـاع التنمـوي، يف جامعـة    " اليزنغر" إنّ
ع أيضـاً، عـن جـدارة،    وهـو يتمتـّ  . ة ثابتةع بشهرة علميّ، وهو يتمتّ"بال"

ــبثقـــة أهـــم املنظمـــات غـــري  ة، للتضـــامن مـــع شـــعوب العـــامل   احلكوميـّ
-ســيبا"وملــا كــان طــوال أربــع ســنوات مــديراً لعمــالق األدويــة     . الثالــث
ة، ، ومسـؤوالً عـن أفريقيـا الوسـطى والشـرقيّ     )CIBA-GEIGY" (جاجيي

  .ة شركات األدوية الكربىفهو يعرف معرفة عمليّ
ــأ   ــد أنشـ ــيال "وقـ ــام " دانييـــل فاسـ ــالوس اليزنغـــر "، مـــع 1990عـ " كـ

" اليزنغـر "و. ، مـن أجـل تنميـة مسـتدمية    "نوفـارتيس "لتحديد، شـركة  با
  .هو مديرها

" مـانيال "وهو إذ يقفز من . على حنو دائم بني طائرتني" اليزنغر" إنّ
، يـنظّم ورشـات التنميـة    "بيكني"إىل " كوستاريكا"، ومن "جوهانسربغ"إىل 

ة ، اإلقليميّـ "يسنوفـارت "، املختصة بإدارات "ةاإلدارات التعاونيّ"املستدامة و
ر مبوجبـها  ل، ضـمن املعـايري الـيت سـتتقرّ    دخِوقد استطاع أن يُ. ةواحملليّ

ــة اإلداريّــ  ــار ترقي ــ: "ني، هــذا املعي ــقَ ــه،   د شَ ــد الــذي يعمــل في جّع، يف البل
سـة  ة ملؤسّة العامليّـ الفعاليّ باختصار، فإنّ". م حنو التنمية املستدامةالتقدّ

  .بالتقديروجه جديرة  ، هي من كلّ"نوفارتيس"
لقــد قــدّمت علــى نــوع خــاص، دعمهــا لبــاحثَني يتمتّعــان بشــهرة         

 Paul" (بـول هرلينـغ  "إهنمـا  ": نوفـارتيس "ة، ومهـا متقاعـدان مـن    عامليّـ 

HERLLING (الــــيكس مــــاتر"و) "Alex MATTER .( 2002ويف عــــام ،
ــ ــان يف أسـّ ــذان العاملـ ــنغافورة"س هـ ــد "سـ ــارتيس"، معهـ مـــن أجـــل " نوفـ

باحثـاً   87، كـان  2007ويف عـام  ). NITD" (ةتوائيّاألمراض املهملـة االسـ  
ــه  وأمــا تكــاليف أعمــال هــذا املعهــد، فتتقامسهــا    . يعملــون يف خمتربات

  .وحكومة سنغافورا" نوفارتيس"
ى الضـــنك، ملكافحـــة محّـــ أن جيـــدا دواءً" هرلينـــغ"و" مـــاتر"حيـــاول 

ــلّ  ــراثيم السـ ـــ   وجـ ــيت تتمتّ ــدة، الـ ــة اجلديـ ــة عاليـ ــرت  وإنّ. ع مبقاومـ دفـ
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ــالنفقــا هلمــا، أن تكــون األدويــة مصــنوعة حببــوب،  ع شــرطني، أوّت يتوقّ
ورطــب، مــن أن حتــتفظ  شــكل ميكّنــها، يف منــاخ اســتوائي، حــارّبولكــن 
وثانيهمـا أال يتجـاوز سـعر شـراء هـذه األدويـة       . تها زمنـاً طـويالً  بفعاليّ

  .اجلديدة، دوالراً واحداً للعالج يف اليوم الواحد
بـدواءين  ، 2008مـن اآلن حتـى عـام    ا اهلدف املعلن هـو أن يبلغـو   إنّ

ف املرضــى جديــدين إىل طــور االختبــار الســريري، وأن يكونــا يف تصــرّ  
  .2013عام 
يقــود تنظيمــاً غــري حكــومي،  ) Bernard Pécoul" (برنــار بيكــول" إنّ

املبادرة من أجـل أدويـة لألمـراض    "دعى ، يُ"اء بال حدودأطبّ"قريباً من 
ــ. كــثرية ئلةًوهــو يطــرح علــى نفســه أســ ". املهملــة رى، مــا هــي أهــداف تُ

ــازيال" ــع، إنّ"فـ ــد      ؟ يف الواقـ ــامل، قـ ــراً يف العـ ــدان فقـ ــر البلـ بعـــض أكثـ
ــ. نطلــق اقتصــادياًيســتطيع أن ي ســاووتومه ايــه "ة منــها مــثالً، مجهوريّ

ا، خلمــس ســنوات خلــت،  كانتــ ، اللــتني"غينيــا االســتوائية"و" ســيبيهبران
ة مرتفعـة،  شـرائيّ  قـدرةً  انقحتقّ اا أخذتمهيف غاية الفقر، ولكنّ دولتني

ــاز، الــذي اكتشــف بكميّــ  ) off shore(بفضــل الــنفط   ات كــبرية يف املمت
ـمــمياهه ، إذ تقــدّم لبلــدان فقــرية، أدويــة    "نوفــارتيس" وإنّ. ةا اإلقليميـّ
وعنــدما ســتبلغ هــذه . ة بأســعار كلفتــها، تــراهن علــى املســتقبل أساســيّ

…  القلــــب منــــهايف" نوفــــارتيس"البلــــدان الرفــــاه االقتصــــادي، تكــــون  
ــ": بيكــول"ويســتنتج  الــذي  هــذا الــدعم ، فــإنّ"فــازيال"ة كانــت دوافــع أيّ
مليـون دوالر علـى مـدى مخـس      120، بقيمـة  "مـات "و" هريلنع"قدّمه لـ 

  .سنوات، هو إجيابي
، تـأثري مـا علـى    "ماتر وهرلينغ"، وملعهد "اليزنغر"ولكن هل ملؤسسة 

  ؟"نوفارتيس"التصال، يف ات حتديد األسعار، والتسويق وااسرتاتيجيّ

ــارات  ــيّ"هـــل اختيـ ــأثّ " د األرضسـ ــذا تـ ــؤالء  هـ ــع هـ ــداقته مـ رت بصـ
  الثالثة، املليئني مبحبة الناس؟
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  .ال أعتقد
، العنيفــة، وجشــعه  "نوفــارتيس"د أحــدث مثــال علــى وقاحــة ســيّ   إنّ

" غليفيـك "ى اهلند والـدواء املضـاد للسـرطان، املسـمّ     الالحمدود، خيصّ
)GLIVEC.(  

ــ" إنّ ــ" كغليفي ــر خطــورة    ال ضــدّفعّ ــا، األكث . أحــد أشــكال اللوكيمي
": غليفيــك"مليــار دوالر، بــدواء  2.5عــام قرابــة  يــربح كــلّ" نوفــارتيس"و

  .عام دوالر كلّ) 50.000(فاملريض يدفع طوال حياته، ما يقارب 
ه يبطّـئ تقـدّمها علـى    اً، ولكنّـ يّـ من اللوكيميا كلّ" غليفيك"ال يشفي 

  .حنو واسع
ــنّ ــكغليف"ع يُصـ ــكل " يـ ــت شـ ــد حتـ ــتقّ يف اهلنـ ــفة  وإنّ. اتمشـ الوصـ
  .دوالر 2.100ف تكلّ ةاألدوية املشتقّة بطريق السنويّ
ــك"و ــكّ" غليفيـ ــرخص  يشـ ــن الـ ــاً مـ ــها يف    ،ل نوعـ ــدّثنا عنـ ــيت حتـ الـ

  ).produit d'imitation(إنه نتاج تقليد : الصفحات السابقة
 عة يفصـــنّعنـــدما تنتـــهي مـــدة محايـــة الرخصـــة، تقـــدّم الشـــركة املُ

تعليــب جديــد، (الســوق، الــدواء ذاتــه حتــت شــكل مغــاير بعــض الشــيء 
ــد اخل  ــون جدي ــاج     ). …ل ــه نت ــى أن ــدواء عل ــد"وتســجّل الشــركة ال ، "جدي

  .وحتميه برتخيص جديد
رخصاً هلا عشرون عاماً من حيث مدة احلماية، ميكنـها   وهكذا فإنّ

هـا  فتضـمن الشـركة املصـنّعة احتكارَ   . اًعلى هـذا النحـو، أن متـدّد أبـديّ    
  .بيعها، على حنو مزاجي وأسعارَ

ــ ،ة البغيضــةهــذه االســرتاتيجيّ تــيح وهــي تُ". دائمــة اخلضــرة"دعى تُ
ة األدويــة املشــتقّ ضــدّ) واألربــاح الفلكيــة الــيت يوفرهــا (محايــة الــدواء 

)génériques.(  
وبعـد سـنوات مـن    . درست هذه املسـألة " ةمنظمة التجارة العامليّ" إنّ

ة وحكومــات بلــدان عقــدة، بــني الشــركات الدوائيّــ فــة واملاملفاوضــات املكثّ
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ها األدويــة بعــد اليــوم، وحــدَ: 2002عــام  فّقــوا إىل حــلّالعــامل الثالــث، وُ
دة، ميكنـها أن تظفـر حبمايـة شـهادات ذات تـأثري      اً، واحملدّاجلديدة حقّ

يف : اًهذه املنظمة أنشأت بنـداً اسـتثنائيّ   وفضالً عن ذلك، فإنّ. عمومي
ة أن حتـتجّ   ، ميكـّ "وطـين طـارئ  وضع "حال حدوث  علـى   ن الدولـة املعنيـّ

  .ةمحاية الرخصة العموميّ
ــت اهلنــد تشــريعاً جديــداً بشــأن الــرخص   2005يف عــام  وهــذا . ، تبنّ

  .تهاحبرفيّ "منظمة التجارة العاملية"التشريع يستعيد إجراءات 
ني، املــأجورين وفريــق حماميــه الــدوليّ" فــازيال"يف العــام نفســه، قــام 

احش، مبهامجــة هــذا التشــريع أمــام القضــاء الفيــديرايل يف بســخاء فــ
  .نيودهلي
، "غليفيــك"يريــد حظــر إنتــاج الــدواء املســتخرج مــن   " فــازيال"كــان 

  .اًوتوزيعه عامليّ
  .اًمشروعاً دوائيّ 20.000للهند أكثر من  إنّ

أكثـر   وإنّ ،ةاملشـتقّ واهلند هي، مبـا ال يقـاس، أقـوى مصـنع لألدويـة      
ص للتصدير، ال سيما ، لديها، خمصّةاملشتقّدويتها من نتاج أ% 70من 

املاليني من الناس عرب العـامل، الـذين    وإنّ. إىل أكثر بلدان العامل فقراً
  .ةمشتقّ يعانون من السرطان، ال يستطيعون أن يشرتوا إال أدوية

ل بالنجـاح،  كلـّ فـإن قُـيّض لـه أن يُ   . بالغ اخلطورة" فازيال"هجوم  إنّ
، فظيعـةٍ  ضـون مليتـةٍ  مـن املصـابني باللوكيميـا، سيتعرّ    مئات األلـوف  فإنّ
  .الدواء لن يعود يف متناوهلم ألنّ

ــ، أصــدر القضــاء يف نيــودهلي، حكمــاً أوّ 2007يف عــام  اً مل يكــن يف ليّ
  .فضولكن الطعن رُ. داً باحلكمفطعن جمدّ". فازيال"صاحل 

ــان    ــه األوىل، كـ ــنوات عملـ ــازيال"يف سـ ــم   " فـ ــد علـ ــاعداً يف معهـ مسـ
أعـرف بعضـاً مـن زمالئـه     ". بـرن "ة الطب يف مدينـة  يف كليّ -مراض األ

ه وهـم يصـفونه علـى أنـّ    . ةيّـ القدامى، الـذين احتفظـوا معـه بعالقـة ودّ    
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ل بـاملوتورات، والواثـق مـن    فـذاك املولـع املتـهلّ   . قـه تناقضـاته  إنسـان متزّ 
  .دائمة نفسه، يعيش يف الواقع مأساةً

ر ثـاني أقـوى شـركة أدويـة يف     مـؤمن برسـالته، فهـو يـدي    " فازيال" إنّ
" نوفـارتيس "أفـال تُطـوّر خمتـربات    . العامل، وينتج أدوية رفيعـة املسـتوى  

، ويف الواليـات املتحـدة، أدويـة    )فرنسـا (، ويف مقاطعة األلـزاس  "بال"يف 
هـا  عام، حياة املاليني، وتقلّص اآلالم، وتريح حيـاة البشـر؟ وإنّ   تنقذ كلّ

ئات اليت تقوم يف أسـاس هـذه األدويـة،    سة، أن تكتشف اجلزية مقدّملهمّ
  !وأن تنتج وتسوّق هذه األدوية، وتضعها يف متناول الناس

يف وجـه   -ولكن، يف الوقت نفسه، فال بد مـن االسـتمرار يف البقـاء    
ــايزر"، و)Aventis" (افينتــــيس"، و)LAROCHE" (الروش" ). Pfizer" (بفــ

دفعوا األمثـــان ة، ســوق الــذين يســتطيعون أن يــ    الســوق العامليّــ   ثــم إنّ 
  .املرتفعة هلذه األدوية، ليست غري حمدودة

ــ" ســـادة األرض"ولـــيس بـــني  . األعـــداء شرســـون  إنّ ن يتبـــادلون  مـَ
  .حلظة، وهي حرب أدغال ها احلرب يف كلّإنّ. اهلدايا

  ما العمل؟
ــث   أن يســتمرّ" ســادة األرض"إن شــاء  ــزهم حي ــاء يف مراك وا يف البق
. ، وقحــني، خــالني مــن الرمحــةب علــيهم أن يكونــوا شرســنيهــم، يتوجّــ

االبتعــاد عــن قــدس أقــداس املبــدأ القائــل بأقصــى األربــاح، باســم       وإنّ
  .اًة، يعين انتحاراً مهنيّة شخصيّنزعة إنسانيّ

بـيرت  "هـاكم حالـة   ". سـادة األرض "هذا الصـراع يعيشـه العديـد مـن     
  ".نستله"د ، سيّ)Peter BRABECK" (برابيك

. دون بـاملوت جوعـاً  امـرأة وطفـل، مهـدّ   ماليني رجل و 7.2يف أثيوبيا، 
ر صـدَ هـذا املَ  وإنّ. نتـاج تصـدّره أثيوبيـا، هـو القهـوة      أهـمّ  ولقد قلـت إنّ 

الــيت تُــدفَع األســعار  واحلــال أنّ. يــوفّر للدولــة القطــع النــادر الرئيســي 
 فــإنّ. منــذ ثــالث ســنوات، كمــا قلــت أيضــاً، تنــهار بســرعة   ،رينللمصــدّ
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ــائالت الفالحـــني    ــن عـ ــاملاليـــني مـ ــرى التنـــك  تتفكّـ ــأوي إىل قـ ك، أو تـ
  .احمليطة باملدن، وهي هتيم على الطرقات، وهتلك شيئاً فشيئاً

ــ ني، ســعراً أن يــدفع للمنــتجني األثيــوبيّ" برابيــك"ب علــى هــل يتوجّ
ة، السـوق العامليّـ   ات القهـوة الـيت يشـرتيها منـهم، يف حـني أنّ     الئقاً حلبّ

ب علـى  سة؟ هل يتوجّات بأسعار خبتتيح له أن حيصل على هذه احلبّ
ــ" برابيــك" ى عــن مبــدأ الــربح األعظــم، الــذي يقــوم يف أســاس  أن يتخلّ

ــ" نســتله"قــوة  ة، ويتعــرّض إلخراجــه مــن ســوق القهــوة، علــى يــد  العامليّ
، )Archer Daniels MIDLAND" (ارشــيه دانييلــز ميدالنــد "أعدائــه يف 

  ؟)CARGILL" (كرجيل"أو ) Unilever" (يونيليفر"و

هـو  ) Joseph ACKERMANN" (جوزيف اكرمـان " إنّ .ة مثل آخرمثّ
إنـه  . ، الـذي هـو أقـوى بنـوك أوروبـا     "دويـتش بنـك  "رئيس إدارة مصرف 

ة مــن نــة تامّــوهــو علــى بيّ. السويســرية" لوســرن"كــاثوليكي مــن مدينــة 
ــوارث الــيت تُ  ة وآســيا، مشــنقة  ثها يف أفريقيــا وأمريكــا الالتينيّــ  حــدِالك

فــإن هــو ختلّــى مــن  . ا مبهــارة فائقــةين، الــيت يــتقن التعامــل معهــ الــدَّ
جانبه فقط، عن الديون، فإنه سوف حيمي وجود عشرات املاليـني مـن   

" الـدويتش بنـك  "ولكنه، يف الوقت نفسه، سـوف يضـعف موقـف    . البشر
أعدائـه،   ن سيكون املستفيد؟ ألـدّ ومَ. يف السوق العاملية لرؤوس األموال

 Margan Chase(، ورئــيس مصــرف )Crédit Suisse Groups(مصــرف 

Manhattan.(  

ــوع     ــر بفضـــــل اجلـــ ــة، الـــــذي يزدهـــ ــة النهّابـــ ــام الرأمساليـــ يف نظـــ
ـــ . والــــدَّين، حمــــدودة هــــي اخليــــارات     " د األرضســـــيّ"ف ا يتصــــرّ فإمـّ

. تـــهفتنـــهار إمرباطوريّ… بوصـــفه إنســـاناً متضـــامناً مـــع ســـائر البشـــر 
ــ ـ ـــ وإمـّ ــتبعد كليـّ ــلّا يســ ــلّ  اً كــ ــفقة وكــ ــرّ  شــ ــاطف، ويتصــ ــصّف كَتعــ  لــ

فتنمـــــو اســـــتثماراته، وتنـــــاطح أرباحـــــه الســـــماء، … ممفـــــرتس ولئـــــي
  …ةوحتفر حتت أقدامه املقابر البشريّ
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ــ ة املرحيــة الــيت ونظــراً لألربــاح الشخصــيّ. خيــار آخــر ة أيّلــيس مثّ
ــيهم، إغــراء        جينيهــا األمــراء مــن نشــاطهم، يضــعف كــثرياً بالنســبة إل

  .اختيار طريق التعاطف واخلروج من اللعبة
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II - ابالعق من اإلفالت  
  

املثل التايل  إنّ. من العقاب، هو شبه كامل" سادة األرض"إفالت  إنّ
ه أيضـاً يقــدّم الـدليل علـى مـا تسـتطيع شــعوب      ل علـى ذلـك، ولكنّـ   يـدلّ 

  .عبئتهاتقه باألرض أن حتقّ
ة املختصّــ  ،ةالقاريّــ ) Union Carbide" (يونيــون كاربايــد "شــركة  إنّ
ة، يف هلـا يف آسـيا اجلنوبيّـ   ة، كانت تقـيم أكـرب مصـنع    الزراعيّ يمياءبالك

وكانــت هــذه الشــركة . ، بــالقرب مــن نيــودهلي)Bhopal" (بوبــال"مدينــة 
  .تسيطر على حنو شبه مطلق، على سوق املبيدات يف اهلند

لت غيمـة مـن   فتشـكّ . ب الغاز من املعمل، تسر3/12/1984ّيف صباح 
ــ: بامتيــاز وهــو غــاز ســامّ . طــن مــن الغــاز، وغلّفــت املدينــة   27 ز ه غــاإنّ
فقضى يف اليـوم نفسـه، علـى    ). Methylisocyanate" (امليتيليسوسيانات"

  .امرأة ورجل وطفل 8000أكثر من 
شـيئاً  : هفعلـَ  وخالل األسابيع واألشهر والسنوات التالية، فعـل السـمّ  

ا مـن  وأمّـ . شخص خالل السـنوات الـثالث التاليـة    20.000ي ـفشيئاً توفّ
 مــراض اخلطــرية واملزمنــة، فــإنّ صــيبوا باإلعاقــات واألفقــدوا البصــر وأُ

  .100.000عددهم يبلغ اليوم أكثر من 
 ،ة لألحابيـل واألكاذيـب  ه قائمـة منوذجيّـ  قرأ وكأنّوما أعقب ذلك، فيُ

اهتم، إزاء بوا مـــن مســـؤوليّ، كـــي يتـــهرّ"ســـادة األرض"الـــيت اســـتخدمها 
  .الشعوب اليت يستبيحوهنا

أن حتمل حمكمة  "يونيون كاربايد"استطاعت شركة : املعركة األوىل
ــ ة علــى النظــر يف املطالــب الــيت تقــدّمت هبــا عــائالت الضــحايا،      هنديّ

  .للحصول على التعويضات والفوائد
وتبعاً للقوانني السـائدة،  . ة، شركة أمريكيّ"يونيون كاربايد"شركة  إنّ
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ــز الشــركة األمّ      ــان جيــب أن حتــاكَم حيــث يقــوم مرك  حمــاميولكــن . ك
ة متتلـك حصصـاً يف الشـركة املالكـة     اهلنديّـ  الدولة بأنّتذرّعوا الشركة 
  .، وجنحوا يف إجراء احملاكمة يف اهلند"بوبال"ملعمل 

، 1989ما كانت النتيجة؟ كانت اتفاقاً خارج حدود القضاء، متّ عـام  
ــغ       ــع مبل ــون  470بــني الشــركة وعــائالت الضــحايا، وأفضــى إىل دف ملي

ى بالــذات، قــد لــو كانــت هــذه الــدعو . دوالر، مبثابــة تعويضــات وفوائــد 
ــون "قيمــت أمــام القضــاء األمريكــي، لكانــت فرضــت علــى شــركة      أُ يوني

  .، دون أدنى شك، تعويضات وفوائد تبلغ مليارات الدوالرات"كاربايد
ــون دوالر  470توزيـــع  إنّ ــذه، مليـ ــرِك  هـ ــائالت الضـــحايا، تُـ علـــى عـ

ــه  للحكومــة املركزيّــ  ــوم ب ــودهلي أن تق ــوا   . ة يف ني ــوظفني ابتلع ولكــن امل
  .كبرياً منه قسماً

ــ اهلنــد متتلــك حركــاتٍ مــع أنّ اً ، وجمتمعــاً مــدنيّمقتــدرةً ةًاجتماعيّ
ــ ــحيـّ ــ. ماًاً ومصـــمّاً، ذكيـّ . ات باالتفـــاق غـــري القضـــائيفطعنـــت اجلمعيـّ

، رئـيس إدارة  )Warren ANDERSON" (وارن اندرسـن "وطالبت بتسـليم  
ــ ،"يونيـــون كاربايـــد" ة ة، ومبحاكمتـــه يف اهلنـــد بتهمـــللســـلطات اهلنديـّ

ــ " امليتيليسوســـيانات"ولكـــن، يف هـــذا الوقـــت، كـــان . دالقتـــل غـــري املتعمـّ
عشـرات   وإنّ. وكان أطفال يولدون جثثاً هامـدة . يواصل الفتك بالناس
  .صيبوا بالعمىاآلالف من البالغني أُ

عــائالت الضــحايا، بــدعم مــن    ات الــيت كانــت تضــمّ أخــذت اجلمعيّــ 
مــل اإلدارة الســابقة يف حمـامني ينتمــون إىل اجملتمــع املـدني، تــدرس ع  

 ،)ةالكـثرية والسـامّ  (النفايـات   ل أنّفكان اكتشـافهم األوّ  ."بوبال"معمل 
ــ ــها     مل يُصَ ــها وفــق تعليمــات القــانون اهلنــدي، ولكن ــتخلّص من ر إىل ال

ــن املعمـــل، مســـاحتها       فِدُ ــعة، قريبـــة مـ ــت ببســـاطة يف أرض واسـ  35نـ
أخـذت  فألرض، نت يف آبـار حمفـورة علـى سـطح ا    فِوكانت قد دُ. هكتاراً
  .بتنفي هذا التسرّ" يونيون كاربايد"ب منها، فيما كانت تتسرّ
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، وخباصــة هــذه النفايــات كانــت حتتــوي مسومــاً خطــريةً واحلــال أنّ
  .ةب إىل املياه اجلوفيّالزئبق، الذي تسرّ

كانـت  : تضـاعفت الشـكاوى   ثـمّ  .عندها، رفع أهايل املنطقة شكواهم
ب أمراضـاً ووالدات ألطفـال   وكانت تسبّ. ثةات أو اآلبار مُلوَّمياه احلنفيّ

، )Madhya Pradesh" (ماديــا بــراديش"مت واليــة أخــرياً تســلّ. هنيمشــوّ
  .ولكن مل حيدث أي شيء آخر. حيث وضعت النفايات، مراقبة املنطقة

بــل  دة يف معظــم األحيــان، مــن قِ  ات املعتمَــ إحــدى االســرتاتيجيّ  إنّ
ه، وال ســيما يف بلــدان القســم لّــني اجلــدد يف العــامل كالســادة اإلقطــاعيّ

ــوة  ــاة واملـــوظفني   إنّ. اجلنـــوبي مـــن األرض، هـــي الرشـ ــوزراء والقضـ الـ
 ولـذا فـإنّ  . يـة ني، حيصّلون رواتـب متدنّ ني واحملليّني، اإلقليميّوالسياسيّ

، مـن شـأهنا أن   "لسـادة األرض "م، على يد عميل ما، تُقدَّم يف تكتّ ةًهديّ
  .تصلح األمور قليالً

ــوم، فــإ  ــوّ  الشــكاوى الــيت يتقــدّ  نّوالي ث يف م هبــا مســتخدمو املــاء املل
ــراديش " ــا بـ ــه ،"ماديـ ــمّ  تواجـَ ــل أصـ ــرّ  . بتجاهـ ــيء يتحـ ــن شـ ــا مـ . كفمـ

  .والزئبق، مع ذلك، يواصل القتل والتشويه
ــيس  "، اســتنجد الضــحايا مبنظمــة   1999يف عــام  الســالم (غــرين ب
ــر ــ) األخضـ ـــ ". ةالدوليـّ ــاً علميّ ــذه حتقيقـ ــأجرت هـ ــاًاً معمّفـ ــ. قـ رت ونشـ
ة نسـبة عاليـة مـن الزئبـق ومـواد كيماويّـ      وجود فأثبت التقرير . نتائجه

  .ةة مرتفعة، يف املياه اجلوفيّأخرى، ذات قدرة سامّ
ولكنـها، بعـد مـا    . عندها قرّرت اجلمعيات رفع دعواها أمام القضـاء 

ة، ال إىل احملــاكم ، توجّهــت هــذه املــرّ  1989تعلّمــت مــن هزميتــها عــام    
ــ وهــا هــم، إذن، يــدّعون أمــام   . القضــاء يف نيويــورك ة، ولكــن إىل اهلنديّ

ة،   حمـاكم الواليــات املتحــدة، ضــدّ   Dow" (داوكيميكــال"الشــركة القاريـّ

Chemical( 2001عــــام " يونيــــون كاربايــــد"، الــــيت كانــــت مــــن اشــــرتت 
بّ، خـالل احلـرب يف      " داوكيميكال"و( هي اليت صنعت النابـامل الـذي صـُ
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وهـي، مبـا هلـا مـن     . شعوهبا الشهيدة فييتنام وأفغانستان والعراق، على
ع بنفوذ واسع، سياسـي ومـايل، وإذن   عالقات وثيقة مع البنتاغون، تتمتّ

  ).قضائي، يف الواليات املتحدة
تـه  وكانـت حجّ ". البوبال"أخرياً ردّ القاضي األمريكي دعوى ضحايا 

ــ ــوع، ألنّ الكـــربى أنّـ ــال  ه ال يســـتطيع الـــدخول يف املوضـ ــه، يف حـ حكمـ
ــده احمل ــد يبعــد    تأيي ــذه يف بل … كــم 8000تمــل للشــاكني، ال ميكــن تنفي

  ".البوبال"فاستأنف ضحايا 
فأصــدرت حمكمــة االســتئناف يف الواليــات املتحــدة، قــراراً يســرتعي 

ة ه، إن كانــت احلكومــة اهلنديّــ ويف الواقــع، فقــد جــاء فيــه أنــّ  . االنتبــاه
ب على هو قابل للتنفيذ، يتوجّ ،احلكم الصادر يف نيويورك تعرتف بأنّ

  .حمكمة قاضي احملكمة األوىل أن يعاود دراسة امللف
ع يف مدينـة   2004ويف شهر كانون الثـاني مـن عـام     ، "بومبـاي "، جتمـّ

ــ 100.000أكثــر مــن  لــون ات اخلمــس، وهــم ميثّموا مــن القــارّدِإنســان، قَ
ــ 10.000قرابــة  ــع وكنيســة اخل حركــة اجتماعيّ ميثّلــون … ة ونقابــة وجتمّ

. ملي، مبناســبة املــؤمتر االجتمــاعي العــاملي الرابــع  اجملتمــع املــدني العــا 
، والكفـاح ضـد غطرسـة شـركة     "بوبال"ة التعويض لضحايا وكانت قضيّ

  .مكاهنا يف موضوعات املؤمتر ، حتتلّ"داوكيميكال"
، ألن "ماديــا بــراديش"ة وحكومــة عنــدها اضــطرت احلكومــة املركزيّــ 

ة فـوق  فة التنفيذيّـ غتا نيويورك عن قبوهلما الصـ تعلنا موافقتهما، وبلّ
  .ة، حلكم قضائي أمريكي حمتملاألرض اهلنديّ

وكان . ة ال تزال بيد القضاء يف نيويورك، كانت القضي2007ّيف عام 
ــه كمــف "الصــحفي  ــذ عــام   )Hervé KEMPF" (هرفي ، الــذي ســاهم من

ني، علـــى نطـــاق ، بفضــل حتليالتـــه الدقيقــة، يف إطـــالع األوروبــيّ   2004
، قــد كتــب  "بوبــال"والعــائالت الشــهيدة يف  واســع، علــى كفــاح النــاجني   

  :يقول
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ة لشــركة حيّمــل املســؤولّي) األمريكــي(إن كــان القاضــي « 
أشـكال   فهو يعين أنّ: قراره سيكون له تأثري هام ، فإنّ"داوكيميكال"

دون  ة يف بلدان اجلنوب، لن تظلّالتلّوث الذي حتدثه الشركات القارّي
  6». عقاب

  :إليكم هذه احلادثة
ــإحــ إنّ ر اخلــاص لألمــم املتحــدة بشــأن   اتي، بوصــفي املقــرّ دى مهمّ
ــام       احلــقّ ــول ع ــادتين يف شــهر أيل ــد ق ــة، ق ، إىل وســط 2005يف التغذي

فاكتشـفت  ". بوبـال "عاصـمتها هـي    إنّ". ماديا براديش"اهلند، يف والية 
ة، ذات جدران سـوّدها دخـان األفـران الضـخمة،     بدالً من مدينة صناعيّ
ة، وأبنية مقـزّزة كـاليت عرفتـها يف مـدن أخـرى      نيّوبدالً من معامل بيتو

علـى ضـفاف    ابـة، قائمـةً  وجذّ صـغريةً  مدينةً من وسط اهلند، اكتشفتُ
  .حبرية، وتائهة بني التالل

وفــوق الــتالل . ة حتــدّ شــوارعها العريضــةكانــت أشــجار الــبلح امللكيّــ
ة، ذات بيـاض ناصـع، تعـود    الضائعة بني اخلضرة، تنتصب معابـد بوذيّـ  

  .القرن الثالث قبل املسيحإىل 
 Noor" (صـباح  نور"وعلى مبعدة أقلّ من كيلومرت واحد، من قصر 

SABAH( يكتشـــف املـــرء أطـــالل املعمـــل الكيميـــائي، الســـوداء، وســـط ،
  .املثمرة ألشجارمن احقل 

  .ان متعبان يقومان حبراسة احلقلوهنا شرطيّ
ء ، يف الســـما1984وحيـــث ارتفعـــت يف شـــهر كـــانون األول مـــن عـــام 

إنسـان،   20.000وقـد قتـل     -الصافية، غيمة صـفراء مـن الغـاز القاتـل     
مل يعــد يوجــد اليــوم ســوى   -وجعــل عشــرات األلــوف يفقــدون البصــر  

  …جدران حمروقة
ة، فـوق اجلـدار   ة واالنكليزيّـ تنتصب الفتة ضخمة، بـاللغتني اهلنديّـ  
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 ه يشهد علـى بقـاء الكارثـة يف ذاكـرة األحيـاء، ولكـن أيضـاً       إنّ. الرئيسي
اليــوم، حيــال الصــفاقة غــري   " بوبــال"علــى الغضــب الــذي ميــأل ســكان   

  .ةة الدوليّاحملدودة، والغطرسة لدى سادة الشركة الكيماويّ
  )"Warren ANDERSON" (وارن اندرسن"اشنقوا : "كتب يف الالفتة

ــليســت الشــركة الدوليّــ " داوكيميكــال"شــركة  إنّ ة الوحيــدة، ة اخلاصّ
  .اهتاب من مسؤوليّأن تتهرّ -آلن بنجاح حتى ا -اليت حتاول 

  ).MONSANTO" (مونسانتو"إنه مثال : اول مثاالً آخرنولنت
صّصـت  ة، والدولـة، بيوتـاً خُ  ة دوليّـ يف فييتنام، أقامت منظمات خرييّ

املشـوِّه،   ، هذا السـمّ )Agent Orange" (العامل الربتقايل"إليواء ضحايا 
الف األطنـان، فـوق األهنـار    ة، بعشـرات آ الذي نشرته الطائرات األمريكيّ

  .ومزارع األرزّ والغابات

، وهـو شـاب   )Anh KIET" (ه كييـت نـْ أَ"التقيت يف أحـد هـذه البيـوت،    
عينــاه . ســم وجهــه بــالقلق واألمليتّ. ه معــاقإنّــ. عامــاً 23يف مــا يقــارب 

ه نـْ اَ"عمـر   اؤه أنّيـرى أطبّـ  . كان حبثاً عن نظر الزائـر السمراوان، تتحرّ
ويف . هو ال يستطيع التكلّم. و عمر طفل يف السادسةالعقلي، ه" كييت

وهــو، . يف امللعقــة مواعيــد الطعــام، يقــدِّم لــه املمــرّض املســاعد اللقمــةَ  
  .بشكل منتظم، يطلق أصواتاً حادة، شبيهة بأصوات حيوان

كـم مـن مدينـة     45، الـيت تبعـد   )Cu Chi" (كوشي"يف " كييت"يقطن 
لــدوا معــاقني  وأكثــر، وُ طفــل، 150.000وهــو واحــد مــن   . هوشــي منــه 

  ".العامل الربتقايل"هني بفعل ومشوّ
فييتنـامي يعـانون مـن أمـراض مزمنـة، تعـود        800.000هناك قرابـة  

  ).Dioxine" (الديوكسني"حتتوي مادة  اًإىل تناوهلم أغذية أو مياه
ة قـد صـبّت فـوق    كانـت الطـائرات األمريكيّـ    ،1971وعام  1960ما بني عام 

  ".العامل الربتقايل"مليون ليرت من املبيدات من صنف  79فييتنام، أكثر من 
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ة لضـحايا  الفييتناميّـ نظمـة  امل"، كانت 2004يف شهر شباط من عام 
 VAVA) (Vietnamese Association of" (الفافــا"" العامــل الربتقــايل

Victims of Agent(   قــد تقــدّمت بشــكوى أمــام القضــاء األمريكــي يف ،
ة وثالثــني مصــنعاً آخــر وســتّ ،)Monsanto" (مونســانتو" نيويــورك، ضــدّ

ــوكانــت منظمّــ . الكيميــائي للســمّ ة، وحمــامون ة غــري حكوميّــ ات أمريكيّ
  ).VAVA(عون، يساندون معركة الفافا متربّ

كانت الشكوى تطالب بتعويضات وفوائد لألطفال املعـاقني، ولـآلالم   
ت، لها األلوف من الناس اآلخرين، الـذين أصـيبوا بالسـرطانا   اليت حتمّ

  .األمريكي أو بأمراض أخرى خطرية، بسبب السمّ
دّمت فقد كانت شكوى مماثلة قـُ . يرجون خرياً" الفافا"كان حمامو 

 -مقاتـل أمريكـي سـابق يف حـرب فييتنـام      ) 10.000(قبل عام، من قبـل  
، بسـبب  ، خطـريةً ةًونفسيّ ةًجسديّ صيبوا، هم أيضاً، إصاباتٍوكانوا قد أُ

  .أعلن القضاء يف نيويورك ترحيبه هباو -" العامل الربتقايل"
ــام  10ويف  ــدرايل  2005آذار مــــن عــ ــدر القاضــــي الفيــ جــــاك "، أصــ

، مـن قضـاء واليـة بـروكلني، قـراره،      )Jack B. WEINSTEIN" (فاينشتان
الشــكوى  إنّ: وجــاءت نتيجتــه. صــفحة 233 وكــان عــرض دفوعــه يضــمّ 

  ".الفتقارها إىل إثباتات كافية"ة مرفوضة الفييتناميّ
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III - حي هو ملا الشريفة غري نافسةامل حتطيم  
  

ــ إنّ ة مــن حبّــ (ة مــن نــوع آخــر  مــة جبينــة مســتمدّ ، املطعّة األرزّحبّ
أقـدر  سنابل ر ميكنها أن تطوّ) …بندورة، من رأس بطاطا، من عنزة اخل

ة، وسنابل تنبت يف أرض قاحلـة أو تنـتج   بات املناخيّعلى مواجهة التقلّ
ــد مــن احلبّــ   ــاج  ســنابل بوســعها أالّ  ات، وأخــرياًاملزي ــدات إىلحتت . مبي

ــات املعدّ   ــة جينيّــ ولكــن، هــذه النبات ــتج يف الوقــت نفســه غــذاء ال   ل اً، تن
. ه املتوسـطة أو البعيـدة املـدى، علـى جسـم اإلنسـان      نتائجَـ  ،يعرف أحدٌ

ــ. جيــب إذن التــزام أقصــى حــدود احلــذر   نا علــى ذلــك وجيــب أن حيضّ
  ".جنون البقر"ى مرض ، املسمّ"جاكوب-كرويز فيلد"مرض 
التعـــــديل اجلـــــيين يف نبتـــــة مـــــا، هـــــو مثـــــرة إقحـــــام جينـــــات   إنّ
ــ ــوعأجنبيـّ ــة    … ة يف النـ ــيئاً عـــن وظيفـ ــاد ال نعـــرف شـ ــا نكـ يف حـــني أننـ

ــوراثي " ــل الـ ــة املعدّ ". العامـ ــن النبتـ ـــ ولكـ ــة جينيّ ــبة إىل  لـ ــي، بالنسـ اً هـ
ــادة األرض" ـــ "سـ ــاح فلكيّ ــدر أربـ ــ، مصـ ــا حمميـّ ــةة، ألهنـ ــ. ة برخصـ ا فإمـّ

ــاملنـــتج، الـــذي يســـتخدم البـــذرة املعدّ  يقتطـــع الفـــالح اً، مـــن لـــة جينيـّ
ب عليـــه أن حصــاد العـــام املنصــرم، بـــذاراً للعــام اآلتـــي، وعنــدها يرتتـــّ    

ــ ــ. ة، مالكـــة الرخصـــةيـــدفع الرســـوم للشـــركة القاريـّ ا هـــو يشـــرتي وإمـّ
ــدّ  ــذاراً معـ ــن متكّ ،الًبـ ــه حبّلـ ــن      نـ ــه مـ ــادة زرعـ ــن إعـ ــودة مـ ــه احملصـ اتـ

ــمّ (جديــــد  ــة املســ ــالقا اةتلــــك هــــي الرخصــ ــطرّ) يةضــ ــدها  فيضــ عنــ
  .عام، من الشركة لشراء بذار جديد، كلّ

ــــ إنّ ق حلمـــــاً اً، حيقّـــــاكتشـــــاف وانتشـــــار األجســـــام املعدّلـــــة جينيـّ
ــاليّ  ــو قـــــدمياً لـــــدى الرأمســـ ــيم ني، وهـــ ــة احلـــــيّحتطـــ غـــــري  منافســـ

ان، وتعيــــــدان الطبيعــــــة واحليــــــاة تنتجــــــان باجملّــــــ فــــــإنّ. الشــــــريفة
ــر وا   ــات والبشــ ــاج النباتــ ــان إنتــ ــور  باجملــ ــاء والنــ ــواء، واملــ ــذاء واهلــ . لغــ
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ــر ال يُ  ــذا األمـ ــل هـ ــايل ومثـ ــبة إىل الرأمسـ ــاق بالنسـ ــرى أن  . طـ ــو يـ فهـ
ـــــ ورة مكــــــان خليــــــلــــــيس مثّــــــ . ة، بــــــاملعنى احلصــــــري للكلمــــــةعامـّ

  .ة تصيبه باهللعواجملانيّ
ــل، فالّ  كــان جــدّي ألمّــ  حــني مــن  ي ومجيــع أجــدادي مــن هــذا اجلي

تقـع بـني    ،"بـرن "تفعات ة صغرية يف مر، وهي ضيعة سويسريّ"بانغرتن"
طفــالً،  ، مــذ كنــتُوقــد رأيــتُ. "األلــب"، وســفوح جبــال "اجلــورا"جبــال 

ـــ    ــه، وأمّ ــك زوجتـ ــاعده يف ذلـ ــدّي، ويسـ ــة،  جـ ــتخدمون يف املزرعـ ي واملسـ
حيصد القمح، ويضرب السنابل وميأل األكياس وحيملها إىل املطحنـة،  

 كـلّ  وكـان يف شـهر آب مـن   ). كانت يومهـا، تبـدو يل ضـخمةً   (يف عربات 
ات ليزرعهـا  ، يقتطـع احلبّـ  "برن"عام، فوق اهلضاب املشمسة من أرياف 

يف شــــركة " ســــادة األرض"هــــذه الفكــــرة بالنســــبة إىل  إنّ. يف الشــــتاء
  .بساطة، مبثابة كابوس ، هي اليوم، بكلّ)Monsanto" (مونسانتو"

كيـف  . حـون ان الناشطني يف األرض، هم فالّمن السكّ% 60 اليوم، إنّ
ــ إقنــاعهم بــأنّ الســبيل إىل هم يقــوم علــى قبــول البــذار املــرخّص خالصَ

  اً؟واملعدّل جينيّ
الزراعـة   عـاء بـأنّ  يلجأ إليها السادة اجلـدد، هـي االدّ   ةٍأوهى حجّ إنّ
ن مَـ  كـلّ  دون أنّوهم يؤكّ. اجلوع هي السالح املطلق ضدّ لة جينيّاً،املعدّ

ــد أن يضــع حــدّ   ــه أن يعتمــد اً جملــزرة اجلــوع، يتوجّــ  يري أشــكال  ب علي
هـذا   إنّ. م اجليين بالنباتات واألبقـار واملـاعز واخلـراف والـدجاج    التحكّ

يــوم يف مجيــع بلــدان العــامل،    ة كــلّر بقــوّكــرَّه يُاخلــداع لفاضــح، ولكنّــ 
  .، وباعتماد مليارات الدوالرات"سادة األرض"بواسطة أجهزة دعاية 

 "زراعـة األمم املتحدة من أجل التغذيـة وال منظمة "تقرير  إنّ: أذكّر
)FAO (        2006حول انعـدام األمـن الغـذائي يف العـامل، الـذي نشـر عـام ،

ــراهن ثبــت أن الزراعــة العامليّــ مــدعوماً باألرقــام، يُ  مــن  ،ة يف وضــعها ال
وخصوصـاً  (ي دون مشـكلة  ر القـوى املنتجـة، ميكنـها أن تغـذّ    حيث تطوّ
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ـاً   دون  "دون مشــكلة"وكلمــة . مليــار إنســان  12، )الزراعــة املعدلــة جينيـّ
 2700ة مـن الغـذاء حتتـوي    يوم، كميّ إنسان بالغ، كلّ تعين التوفري لكلّ

  .على وجه األرض 6.2نا اليوم لسنا سوى واحلال أنّ. يرةرَحُ
ر    . النباتات املعدّلة جينيـاً، حتميهـا رخـص    لقد قلت أنّ وهـذا مـا يفسـّ

ــهاجاذبيّ ــركة  وإنّ. تـ ــانتو"شـ ــلّ " مونسـ ــبض كـ ــارات    تقـ ــرات مليـ ــام عشـ عـ
  .دينيهمة خارقة، مَقون بعدوانيّيها يالحِإداريّ وإنّ. من الرسومالدوالرات 

. إحدى هذه الدعاوى قد لفتت حديثاً االنتباه على حنـو خـاص   إنّ
  ).Persy SCHMEISER" (برسي مشايزر"إهنا الدعوى اليت واجهها 

عامـاً، وهـو يقـيم مـع أسـرته       73هو مزارع كندي يبلغ " مشايزر"إن 
" ساسكاتشــــــيوان"الصــــــغرية، يف واليــــــة ) Bruno" (برونــــــو"يف بلــــــدة 

)Saskatchewan .(   ــعر ــالفوالذ، وشـ ــان بـ ــان حماطتـ ــان دقيقتـ ــه نظارتـ لـ
. محـراء  ، تزيّنـها ربطـة عنـقٍ   ةًيّـ بنّ ةًح بأناقة، وهو يرتدي بـزّ مسرّ مغربّ

ترافقــه يف جولتــه ) Green Peace" (الســالم األخضــر"وكانــت منظمــة 
جنيف يف بداية شـهر حزيـران مـن    وقد حطّ يف . ة عرب أوروبااإلعالميّ

  .2004عام 
ــ .لــيس بغاضــب، وال بيــائس" مشــايزر" إنّ ، 1998يف عــام . ه يــرويإنّ

بــأن يــدفع لشــركتهم، مبلغــاً كــبرياً،  " كنــدا -مونســانتو"طالبــه حمــامو 
ــايل"بســبب اســتخدامه   ــذار مــن  " االحتي ــولزا"لب ــدّل )Colza" (الك ، مع

  !وال أقلّ دوالر، ال أكثر) 400.000(طالبوه بـ . له اً، ميتلك رخصةًجينيّ
  ".مشايزر"رفض 

". رةمــزوّ باســتخدامه رخصــةً"ه وعنــدها رفــع احملــامون شــكوى ضــدّ 
من ماركـة  " كولزا"بأنه اشرتى ثم باع دون إذن، " مشايزر"وهم يتهمون 

ل املعـدّ " الكـولزا "وهـذا النـوع مـن    ). Roundup ready" (راونـدأب ريـدي  "
ـــ بيــــد مــــن ماركــــة ة، وهــــي مقاومتــــه ملُز بصــــفة أساســــيجينيــــاً، يتميـّ

  "!مونسانتو"مصنوع، هو أيضاً، يف شركة … "راوندأب"
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" الكــولزا"بــبعض نبتــات   ، قائمــةً، يف زهــوّ"مونســانتو"قــدّم عمــالء  
ــ لـــة، الـــيت حـــدّدوا أماكنـــها، إثـــر زيـــاراتٍاملعدّ مل ينكـــر . للحقـــول ةٍليليـّ

. نبتــت يف حقلــه  اً،لــة جينيّــ املعدّ" الكــولزا"بعــض نبتــات   أنّ" مشــايزر"
سـبعاً   ويف الواقع فـإنّ . اتاهلواء هو الذي نقل هذه احلبّ ه قال إنّولكنّ

عي وهـو، مـن جهتـه، يـدّ    … لةمن جريانه يستخدمون بذور الكولزا املعدّ
  .ة تلوّث غري مسؤوله ضحيّأنّ

ـــمل يبــــالِ قاضــــي  فمــــا كــــان جيــــوز . ة بادعائــــهاحملكمــــة االبتدائيـّ
املرخصة، أية كانت الطريقة اليت هبطت  أن يستثمر البذور" لشمايزر"

  .هبا يف حقله
. ح كنـدي حبـقّ  ه فـالّ إنـّ . رجـل دقيـق، نزيـه، حـريص    " مشايزر"ولكن 

فلقـد كـان هــو نفسـه قـد اكتشــف، قبـل جواسـيس الشــركة، وجـود هــذه        
كيــف؟ ففــي جانــب حقلــه، بــالقرب مــن حفــرة، كانــت بعــض    . احلبــوب
ندما نشر املبيدات مـن  قد قاومت على حنو مدهش، ع" الكولزا"نبتات 
  .يف حقله" بأ راوند"ماركة 

. فهــو لــيس بغــين". بشــمايزر"اخلــوف  ل حكــم، اســتبدّإثــر صــدور أوّ
رة، الـيت  وكيف له أن يدفع األعطـال والفوائـد، ورسـوم الرخصـة، املتـأخّ     

  ه؟صدرت حبقّ
أريـد إنقـاذ    وكنـتُ . داً باإلفالسمهدّ مل أكن أملك املال، وكنتُ: "قال

  ".يتأسرتي وزوج
  .فاستأنف

ونفقــــات (، إثــــر ســــت ســــنوات مــــن املرافعــــات     2004أيــــار  21يف 
" مشـايزر "م علـى  كِفحُ، ، بلغت القضية أخرياً القضاء األعلى)احملامني

  ".مونسانتو"انتصرت شركة . صوت واحد خبمسة أصوات، ضدّ
  ":مشايزر"يقول 

منذ مخسني عاماً، أقتطع حبوباً يف حقويل من أجل بـذور السـنة   « 
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 إنّ… ه يف إعادة زرع حبوبهال جيوز ملزارع أن يفقد يوماً حقّ… لتاليةا
احلبوب هي حصيلة آالف السنني من احلفظ واالختيار، عنـد مجيـع   

أساسـي   س ضـياع حـقّ  القضاء األعلى يكّر إنّ… مزارعي األرض
  .». وأبدي

، وهـو أيضـاً مـزارع    "تـوم ويلـي  "خالل جولته يف جنيف، كان يرافقـه  
ــات ، مثلــــه مثــــل اآلالف مــــن زمالئــــه  "ويلــــي"و. املتحــــدة مــــن الواليــ

، "مونسـانتو "ض حاليـاً لتلميحـات حمـامي    ني، يتعرّني الشماليّاألمريكيّ
  .ماهتموابتزازهم وهتجّ

  .ةليؤذن يل هنا بذكرى شخصيّ
يــوم الغــذاء "عــام،  اكتــوبر مــن كــلّ 16األمــم املتحــدة تعلــن يــوم   إنّ
اً لألمـم  راً خاصّـ ، مقـرّّ 2000عام  ومنذ تعييين، يف شهر أيلول 7".العاملي

اً أمـام  التغذية، أعقد يف هذا اليـوم، مـؤمتراً صـحفيّ    املتحدة، حول حقّ
  .دين يف قصر األمم يف جنيفني املعتمَالصحفيّ

  .2002اكتوبر من عام  16وهذا ما فعلته يف 

ــاطق واســعة مــن    2002اجملاعــة، عــام   واحلــال أنّ ــاح من ، كانــت جتت
ة، ففــي املــاالوي وزامبيــا ومشــال أفريقيــا اجلنوبيّــ . ةأفريقيــا االســتوائيّ

وبوســتوانا وليزوتــو، وبعــض منــاطق زمبابويــه وأنغــوال، كــان حمصــول     
ويضـاف إليـه   . كان اجلفاف مستشرياً. اًاحلبوب، وال سيما الذرة، كارثيّ
 14باختصـار، كـان أكثـر مـن     . ة الفظيعةيف أنغوال نتائج احلرب األهليّ

  .دين مبوت فوريأة، مهدّمليون طفل ورجل وامر

ع عشــرات آالف األطنــان يــوزّ) PAM" (برنــامج الغــذاء العــاملي"كــان 
وكان القسم األكـرب  . ما من الذرة، يف املناطق املنكوبةمن الغذاء، ال سيّ

وكـان  . ةان مـن الواليـات املتحـدة األمريكيّـ    ما باجملـّ من هذه الـذرة مقـدّ  
  .اًينيّلة جه، دون استثناء، من احلبوب املعدّكلّ
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ــا، فضــيحة ، أثــار رئــيس مجهوريّــ 2002اكتــوبر  12يف  علــى : ة زامبي
ان زامبيـا، فقـد   لقسـم كـبري مـن سـكّ     الرغم من الوضع الغـذائي اهلـشّ  

، وطلب مـن  "ماًمسمّ غذاءً"وقد ندّد به بوصفه . ةرفض الذرة األمريكيّ
  .ف فوراً عن توزيعهاأن يتوقّ "برنامج الغذاء العاملي"

ة، رأيـي  ة فتيّـ ة أفريقيّـ الصـحفي، سـألتين صـحفيّ    يف ختام مـؤمتري 
ــزاميب   ــرئيس ال ســم حبــذر سويســري   فعلــي يتّ فكــان ردّ. يف تصــريح ال

  :فقد قلت. خالص

ق باألخطار النامجـة  ة منقسمة يف ما يتعلّة العاملّيإن األسرة العلمّي« 
بعض العلماء يرون  وإنّ. اً، على الصحة العامةلة جينّيعن األجسام املعّد

فـال  . اً وال طبيبـاً وأنا لست بيولوجّي. اً يف استهالك غذاء هجنيخطر
االحتاد األورويب  ولكين أالحظ أنّ. يسعين بالتايل الفصل يف هذا اخلالف
ـ ة باملواد املعّديأخذ مببدأ الوقاية، ومينع التجارة احلّر وهـو ال  (اً لة جينّي

حتـاد األورويب  فاال). ا اهلجني، لغذاء املاشيةصويباستهالك ال يسمح إالّ
 حـال، إنّ  على كـلّ . هو يف حرب مفتوحة مع احلكومة يف واشنطن

ـ واشنطن قد شكت االحتاد األورويب لدى املراجع القضـائيّ  ة ة اخلاّص
  …ةمبنظمة التجارة العاملّي

للرئيس جاك شرياك وللمستشار غرهارد شـرويدر أن   إن كان حيّق
ه يعود للرئيس الـزاميب  اً، فإّنلة جينّييشكّكا يف عدم أذّية األغذية املعّد

  .». وأنا أعترب الرفض األفريقي مشروعاً. نفسه احلّق
إذاعـة  "، وأمام )BBC(ة رأيي أمام مراسلي اإلذاعة الربيطانيّ رتُوكرّ

  ).Radio France Internationale" (فرنسا الدولية
ة يف صالون اخلطـوط اجلويّـ  . ام قليلة، إىل بنغالدشغادرت، بعد أيّ

ـــالرب ـــ "هيثــــرو "ة مبطــــار  يطانيـّ دوتيمــــا  "ت معــــاونيت  ، يف لنــــدن، تلقّـ
، علــى كمبيوترهــا احملمــول،   )Dutima BHAGWANDIN" (بغفانــدين
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سريجيو فيريا ديـه  "من املسؤول األعلى حلقوق اإلنسان،  عاجلةً رسالةً
ــ كــان يســألين بإحلــاح االتصــال   ). Sergio Vieira de MELLO" (وميلّ

رقـم  " سـرجيو "وقـد أعطـاني   . مـن نيويـورك  كانـت الرسـالة   . الفوري به
  .جواله األمريكي

ــ"فــور وصــويل إىل . أقلعــت الطــائرة ، بعــد مخســة عشــر ســاعة،  "ادكّ
ــ"ولكــن االتصــاالت بــني  . حاولــت االتصــال بــه  . صــعبة ،ونيويــورك" ادكّ

 إنّ: "بـدا يل قلقـاً  . احلـارّ  "سـريجيو "أخرياً، مسعت على اهلـاتف صـوت   
  .!"رأسكيطلبون ني األمريكيّ

: نيشخصي اهلزيل، قد عرفت مـرحلتَ  كانت اهلجمة األمريكية ضدّ
، وهو صاحب شـركة  )Kevin E. MOLET" (كيفن موليه"يف جنيف، كان 

ــ ــقاريّ ، وهــو أيضــاً ســفري الواليــات  "أريزونــا"ة، مركزهــا يف واليــة ة دوائيّ
لســرجيو "املتحــدة لــدى املركــز األوروبــي هليئــة األمــم، قــد قــام بزيــارة    

زيغلـــر قـــد جتـــاوز  إنّ": "موليـــه"قـــال لـــه ". ولســـون" قصـــر ، يف"فـــيريا
اً   ر بشـأن  ليس من اختصاصـه أن يقـرّ  . تكليفه . املزروعـات املعدّلـة جينيـّ

  ".جيب تنحيته
وبعد يومني، كـان السـفري األمريكـي يف هيئـة األمـم بنيويـورك، قـد        

  ".نانعكويف "تقدّم بالطلب نفسه من 
  :، متطابقني"نانعكويف "، ورد فعل "سرجيو فيريا"كان رد فعل 

وإن . ة املطلقة، واالستقالل يف أحكامه، احلرّير خمتّصمقّر لكلّ إنّ« 
ـ   ،هو جتاوز تكليفه، فيعود للجنة حقوق اإلنسان ة أن أو للهيئـة العاّم

  ». وإن كان لكم من مآخذ على زيغلر، فقولوها له مباشرة… توّبخه
، مـن  "جانريو ريو دو" هو من أبناء" وسرجيو ديه فيريا ديه ميلّ"إن 

رأســـه حتـــى أمخـــص قدميـــه، وهـــو أحـــد أقـــرب مجيـــع النـــاس الـــذين 
ته كـــــان ابنـــــاً لدبلوماســـــي برازيلـــــي، اســـــتبعدَ . عرفتـــــهم، إىل قلـــــيب
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ــ ــان طالبــاً يف الســوربون يف شــهر أيّــ    ة العســكريّالدكتاتوريّ ار عــام ة، وك
ــوقـــد شـــارك علـــى حنـــو فعّـــ . 1968 ة، فاعتقلتـــه ال يف الثـــورة الطالبيـّ
  .وعندها قدم إىل جنيف. د من فرنسارِرطة، ثم طُالش

ر وكان يتدبّ. ة العلياكان طالباً يف املعهد اجلامعي للدراسات الدوليّ
ــا لألمــم      أمــوره املاديّــ  ــة العلي ة، بقيامــه خبــدمات صــغرية لصــاحل اهليئ

، الـذي كـان يف   "كـويف عنـان  "والتقـى فيهـا   . املتحدة مـن أجـل الالجـئني   
  .هذه الفرتة أيضاً، نشأت صداقتناويف . وضع مياثل وضعه

ــد، أصــبح    ــا بع ــادة وأحــبّ   " ســرجيو"يف م ــرز الق ــة أحــد أب هم يف هيئ
ــم ــمّ    : األمـ ــوفو، ثـ ــام يف كوسـ ــني العـ ــاعداً لألمـ ــار مسـ ــور  إذ صـ يف تيمـ
دون أن … ة، وأخـــرياً املســـؤول األعلـــى لشـــؤون حقـــوق اإلنســـان الشـــرقيّ
  .ة وتصميمهمن حرارته اإلنسانيّ ةًيفقد ذرّ

ق بإنقاذ البشر، وبالنضال من أجـل العدالـة،   ن األمر يتعلّعندما كا
الباسم يتحوّل يف ومضة إىل مقاتـل عنيـف، قـاسٍ، كفـؤ،     " سرجيو"كان 

  .ال يهادن
، مع اثنني وعشرين من معاونيه، من نساء ورجـال،  "سرجيو"اغتيل 

، يف فنـدق  2003آب عـام   19بواسطة شاحنة كان يقودها انتحاري، يوم 
وقــد تبنــى . شــخص جبــروح 200داد، وقــد أصــيب يومهــا يف بغــ" قنــال"

. هذا االغتيال أحد شركاء أسامة بن الدن، وهـو أبـو مصـعب الزرقـاوي    
  .إنسان وحتى اليوم، مل تُفضِ القضية إىل اعتقال أيّ

مـن مقـربة    ،اليـوم يف أسـفل اجلـدار الشـرقي    " سرجيو"يقوم ضريح 
 -" ويس بـورجيس خورخيـه لـ  "، وجبـواره يرقـد   "حارة امللوك يف جنيـف "

  ".جان كلفان"بالقرب من ضريح 
عائـــداً مـــن " ســـرجيو"، كـــان 2002يف مطلـــع شـــهر تشـــرين الثـــاني 

" موليــــه"هــــل اتصــــل بــــك : "نــــاداني. نيويــــورك، وأنــــا مــــن بــــنغالدش
)Moley(كال، مل يكن السفري األمريكي قد أتى حبركة. ؟.  
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  ".اتصِل به هاتفياً… مع أنه وعدني بذلك: "قال يل
، )Chambesy" (شامبيزي"ث مرات بالقلعة األمريكية يف اتصلت ثال

  .اإلجابة على ندائي" موليه"رفض . عبثاً
ــيّ    ــع األمريكـ ــد مـ ــدّد يل موعـ ــدة، يف وحـُ ــى "ني، يف أرض حمايـ مقهـ

هـذا املقهـى ينتشـر    . ، عند الباب الرابع عشـر مـن قصـر األمـم    "األفعى
احلديقــة، ر منظــراً رائعــاً علــى   ة تــوفّعــرب فتحــات زجاجيّــ   ،كــاألفعى

  .بة، ويف البعيد قمم جبال األلبوالطواويس وألوان البحرية املتقلّ
 ةًبـزّ كان هناك رجل قصـري القامـة، منكـوش الشـعر، أغـربه، يرتـدي       

. ةةً تقطعهــا خطــوط زرقــاء، وقميصــاً أبــيض، وربطــة عنــق فضــيّ   قامتــ
. واحنجــب علــى الفــور… اةوكــان بــادي االنزعــاج، وقــد مــدّ يل يــده املنــدّ

وقد تركين وحدي حبضور عمالقني هلمـا سـحنة مقلقـة،    ". وليهم"كان 
  ".نيدبلوماسيّ"ما نفسيهما يل، بوصفهما وقد قدّ

أحدمها كان خالسياً فظـاً وصـاخباً، ذا مـزاج مشـاغب، فيمـا اآلخـر       
وبـدآ هجومهمـا علـى    . كان أبيض يصعب حتديد عمره، باهتاً وشـاحباً 

ــمعتُك … بــاًطــاً خمرّأنــت ختــدم خمطّ… أنــت معــادٍ ألمريكــا : "الفــور وسُ
  ".وعد إىل جامعتك؟… يتوجّب عليك أن تتخلّى عن تكليفك… مرعبة

. اتي، كــي أشــارك يف نقــاش عقالنــي  قــدمت إىل املوعــد أمحــل ملفــّ  
  .من األزقة" أزعرين"فوجدتين أمام 

  .ة الرجلنيصعقتين سوقيّ
  .رت اجملاهبةيت حلظة دهشيت األوىل، وقرّختطّ

  .ئاًكان توقيت النزاع سيّ
د لفــرتة ثــالث ســنوات راً لــه أن يتجــدّر خــاص، مقــرّكــان تكليفــي كمقــرّ
، إبان اجللسة التاسعة واخلمسني للجنة حقوق 2003جديدة، يف ربيع عام 

وإذا ما اسـتخدموا  . ني قادروناألمريكيّ واحلال أني كنت أعرف أنّ. اإلنسان
  .املتحدة مسؤول يف جهاز األمم اً طرقهم، فإهنم يستطيعون تدمري أيّحقّ
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جلسة تشاور، يف مقهـى املعهـد اجلـامعي لدراسـات التنميـة،       عقدتُ
رنـا  فقرّ". كريسـتوف غوليـه  "و" آن وي -سـايل "مع مسـاعدَيّ وصـديقي،   

علـــى املزروعـــات املعدّلـــة رهـــان ال إنّ. يومهـــا القيـــام مبجازفـــة مطلقـــة
 ، والنتائج اليت ميكنها أن تنسحب على الفالحني األفارقة، كانتاًجينيّ

  .ةتبدو لنا أساسيّ
اً، حتى لة جينيّرنا مواصلة الدفاع عن موقفنا حيال البذور املعدّقرّ

  .لو خسرتُ تكليفي
ــوم    ــة الفاصــلة ي ــاني عــام    11وقامــت املعرك ، أمــام 2002تشــرين الث

ــ ــورك اجلمعيّ ــي،   . ة العامــة يف نيوي سيشــان "فهــامجين الســفري األمريك
  :هبذه العبارات" سِيف

عتهم إىل فرض اجملاعة على شعوهبم، إذ شّج ٍتلقد دعوَت حكوما« 
واسـتخدمَت مركـزك   … ر هلم اليومعلى رفض الغذاء الوحيد املتوفّ

للتنديد بالغذاء الذي يقّدمه الشعب األمريكي من أجل مكافحة انتشار 
عَت حكومات علـى رفـض هـذا الغـذاء ملـواطنيهم      اجملاعة، وشّج

وللسياسة الثابتة لألمم  لت على جهلك للعلموأنت، إذ دلّ… اجلائعني
  …قاملتحدة، مسؤول عن تعريض ماليني البشر خلطر حمقّ

لألعمال نتائج، وأعمالك من شـأهنا أن تسـّبب    السيد زيغلر، إنّ
  8.» ةاملوت لكائنات بشرّي

، نــال تقريــري تأييــداً مــن  "سيشــان ســيف"م علــى الــرغم مــن هتجّــ 
هر، جدّدت جلنة حقـوق  ة أشوبعد ستّ. ةة العامّة يف اجلمعيّغالبية قويّ

الواليـات  (صـوت واحـد    اإلنسان، تكليفي بواحـد ومخسـني صـوتاً، ضـدّ    
  ).اسرتاليا(وامتناع صوت ) املتحدة
، يسـعهم  "سـادة األرض "ما يعرفون حيل ومؤامرات القراء الذين قلّ إنّ

  .ونون األمريكيّي الدبلوماسيّها ضدّأن يدهشوا للحرب الغريبة اليت شنّ
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ــي أحــبّ  ــرّ  وإنّ عملــي، إن ــة  عمــل املق ــع للغاي ولكــن . ر اخلــاص ممت
فكيـــف . اً، وأنـــا أعـــرف ذلـــك متـــام املعرفـــةتـــأثريي هـــو متواضـــع حقّـــ

ــدفاع القــادرة   ــة االســتخبارات املركزيّــ   ،تســتطيع وزارة ال ، )CIA(ة ووكال
مثل هذا القدر مـن   ،، أن تبذل، يف مثل هذه األحوالاليت تفوقها قدرةً

  ما أفعل؟ التصميم على مراقبيت ومعاكسة
تأكيـد،   ، مل يـؤمن بكـلّ  "سيشـان سـيف  "السفري األمريكي األنيـق،   إنّ

ــ ، بالغبــاوات واحــدةً ، حلظــة2002ًتشــرين الثــاني  11ان مداخلتــه يف إبّ
ت لـه هـذا   وكانـت أجهـزة البعثـة، قـد أعـدّ     . ياليت كان يـتلفّظ هبـا ضـدّ   

يّ، فـوق  ـوقد قرأه بصـوت جهـوري، فيمـا كـان حيـدّق فـ      . األجوف النصّ
ولكــن فــيمَ . كانــت املهزلــة مــثرية للشــفقة. نظارتيــه، بنظــرات مفرتســة

  م؟التهجّ
 فــإنّ. كــان ضــخماً  اً،املزروعــات املعدّلــة جينيّــ رهــان النــزاع علــى   إنّ

تواجه منتهى الصـعوبة لتفـرض    ،ةة املصنِّعة األمريكيّالشركات الغذائيّ
 العديـد  وهـم، يف . خارج الواليات املتحدة، بذورها ومنتوجاهتا اهلجينـة 
ة، يبــدون اســتعداداً مــن البلــدان، ال ســيما يف أفريقيــا وأمريكــا الالتينيّــ 

  .اًلة جينيّكامالً ليلتفوا حول منع انتشار البذور املعدّ
، الـيت  )MONSANTO" (مونسـانتو "يف طليعة هذه الشركات، شـركة  

ــ ة انفتــاح األســواق العامليّــ  فــإنّ. ع يف البيــت األبــيض بنفــوذ هائــل تتمتّ
ــذو ــات(ر للبـ ــة، املعدّ) واملنتوجـ ــي لـ ــاأوىل أولويّهـ ــع، فـــإنّ . اهتـ  يف الواقـ

ــاً  هــي أوىل شــركات  " مونســانتو" ــة جينيّ  إنّ: يف العــامل املزروعــات املعدّل
اً  زروعات اململيون هكتار من  70أصل من % 90 يف العـامل،   املعدّلـة جينيـّ

  .تستخدم بذورها
ــوأُ" ســادة األرض"كيــف انتــهت املعركــة بــني    ني الدبلوماســيّ ائهمرَجَ

ني مـــن جهـــة، ورئـــيس الدولـــة يف زامبيـــا وحلفائـــه يف األمـــم األمريكـــيّ
، هـو  "مونسـانتو "اهلـدف الصـريح لشـركة     املتحدة، من جهة أخـرى؟ إنّ 
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ـاســتخدام اإلعانــة الغذائيّــ   ة، الخــرتاق البلــدان الــيت متنــع    ة األمريكيـّ
  .اًلة جينيّالبذور املعدّ

ــا"يف  ــامج الغــذا " ، اضــطرّ"زامبي ــ" ء العــامليبرن ي عــن توزيــع  للتخلّ
" منظمــة الغــذاء العــاملي"فوجــدت . اًلــة جينيّــة املعدّالفضــالت األمريكيّــ

ولقـد كانـت الـذرة    . ات الـذرة قبـل توزيعهـا   لطحـن حبّـ   ةًنفسها مضـطرّ 
وبعبـارات  . أخرياً، سكان زامبيـا مـن اجملاعـة    ،املطحونة هي اليت أنقذت

ني، وقـد  لفالحـني الـزامبيّ  فلـم يعـد بوسـع ا   ". مونسـانتو "فشلت : أخرى
ات، أن يقتطعــوا مــن األطعمــة بــاتوا يتلقّــون الطحــني، بــدالً مــن احلبّــ 

وهكـذا،  . عة، البذور اليت كانوا حباجة إليهـا حملصـول العـام التـايل    املوزّ
  .اً، مل تستطع أن تدخل زامبيالة جينيّبذور الذرة املعدّ فإنّ

  .ال تستسلم" مونسانتو"ولكن 
، "واكــــادوكو"، يف 2004حزيــــران  23إىل  21مــــن ، "خرباؤهــــا"م نظّــــ

مــايل، وبوركينــا "، مــؤمتراً حضــره رؤســاء دول "بوركينــا فاســو"عاصــمة 
ف كـبري يف مجيـع دول   وزيـر وموظـّ   300، وكـذلك  "فاسو، والنيجر وغانا
ــ"إدخـــال : كـــان الرهـــان. الســـاحل اإلفريقـــي يف " ةالتكنولوجيـــا احليويـّ
  .ةزراعة أفريقيا الغربيّ

) أو املشرتَين بسـخاء /و(ة مائة عالِم، من الدعاة املقتنعني كان قراب
". واكـادوكو "اً، قد حُمِلوا من الواليات املتحـدة إىل  لة جينيّبالبذور املعدّ

) Ann VENNEMAN" (آن فينمــان"ة، وكانــت وزيــرة الزراعــة األمريكيّــ  
وقد وَجّهت عرب شاشـة ضـخمة، يف افتتـاح املـؤمتر،     . هي أيضاً موجودة

  :ء الدول والوزراء واملسؤولني األفارقة، هذا التصريح املذهللرؤسا
ة، فـال جيـوز لكـم أن    لقد فاتتكم الثورة اخلضراء والثورة الصـناعيّ "

  !".تفوّتوا عليكم ثورة اجلينات
  ؟ "آن فينيمان"ما كان الصدى الذي القاه نداء 

التزمت بفتح سـوقها أمـام البـذور    " بوركينا فاسو"ة ها مجهوريّوحدَ
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" بليـز كمباوريـه  "رئـيس هـذا البلـد،     ولكـن ال جنهلـنّ أنّ  . اًلة جينيّـ ملعدّا
)Blaise CAMPAORÉ(   هو رجل ال خيشى شيئاً، ويـتقن االنـدماج يف ،

ــانكارا"وكـــان ســـلفه، . دهـــاليز املاليـــة العامليـــة   Thomas" (تومـــاس سـ

SANKARA(الذي كان يقاومها، قد اغتيل ،.  
هيمنة السادة اجلدد، هي منتصرة ات اسرتاتيجيّ حال، فإنّ على كلّ

ــم   ــبه دائـ ــو شـ ــى حنـ ـــ  وإنّ. علـ ــاق إداريّ ــانتو"ي إخفـ ــ"مونسـ ت، يف ، املؤقّـ
ة، لــيس حتــى اآلن، ســوى حماولتــهم اخــرتاق وإخضــاع الــدول اإلفريقيّــ

  .االستثناء الذي يثبت القاعدة

  ملحق
ة ، ليست امتيازاً هتواه الشـركات الزراعيّـ  الرخص حول النبات احليّ إنّ
  .ة، يتبعون الطرق نفسهاسادة شركات األدوية العامليّ فإنّ. ةيّالغذائ

ــال علـــى ذلـــك  ــوذا مثـ ــذين يتعرّ  إنّ. هـ ــع، الـ ــال الرضّـ ــون األطفـ ضـ
ر اً بواسطة غاز خاص، متـوفّ ة خطرية، يعاجلون تقليديّملصاعب تنفّسيّ

ــدعى   ــة، ي ــل هــذا العــالج    إنّ). Stickoxid(" ستيكوكســيد"يف الطبيع مث
ويف الواقـع،  . يورو، ويدوم من أربعة إىل مخسة أيام )100(ف قرابة يكلّ

 طفالً 150يف سويسرا، قرابة . فلهذا الغاز مفعول عالجي سريع وكافٍ
  .عام هبذا العالج ذون كلّنقَ، يُاًرضيع

ــاني، تــُ    قامــت ، 2004ولكــن يف عــام   ــة مــن أصــل أمل دعى شــركة قاريّ
ــوتيكس ة حــول يّ، بتســجيل رخصــة حصــر  )Inotherapeutics(" اينوترياب

وِّق حتـت تسـمية     . هذا الغـاز   وإذن فـإنّ ). Inomax" (اينومـاكس "وقـد سـُ
 أليّ فلــم يعــد حيــقّ. ةبــات عالجــاً حتميــه رخصــة أوروبيّــ " اينومــاكس"

ــي    ــاز الطبيعـ ــف الغـ ــال أن يصـ ــب أطفـ ــال يف  . طبيـ ــادات األطفـ ويف عيـ
سويســـرا، باتـــت قيمـــة عالجـــات الرضّـــع الـــذين يعـــانون مـــن مشـــاكل   

  .اًيورو وسطيّ 20.000ة، تنفّسيّ
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IV- فوفيه" أخطبوط) "VEVEY(  
  

 .ة األقــوى يف قطاعــات التغذيــة واملــاء   هــي الشــركة القاريّــ  " نســتله"
" ليمـان "، ويقوم مركزها الرئيسـي علـى ضـفاف حبـرية     1843ست عام أسّ
)Léman( ــه"، يف ــرا) VEVEY" (فيفيـــ ــام  . بسويســـ ــاوز أرقـــ ــوم، تتجـــ اليـــ

مليـــارات  5وز أرباحهـــا الصـــافية  مليـــار دوالر، وتتجـــا ) 65.4(مبيعاهتـــا 
. مليــارات دوالر 107يبلــغ  ،تكــديس رؤوس أمواهلــا يف البورصــة إنّ. دوالر

ــن    ــر مـ ــديها أكثـ ــل لـ ــع    275.000ويعمـ ــون إىل مجيـ ــرأة، ينتمـ ــل وامـ رجـ
ــاًاجلنســيّ م وهــي تــتحكّ  ،بلــداً 86معمــالً يف  511وهــي متلــك  . ات تقريب

. ةة واحليوانيّـ تغذية البشريّيف قطاعات املاء وال "ماركة" 8.000بأكثر من 
  .أقوى شركات العاملبني وهي حتتلّ املرتبة السابعة والعشرين 

ون كان باحثون بريطانيّ. تعود بي خواطري إىل ثالثة عقود ماضية
قـاس حليـب بـودرة    له فوائـد تفـوق مبـا ال يُ    حليب األمّ قد اكتشفوا أنّ

فنشـرت منظمـة    .، بالنسـبة إىل منـو األطفـال حـديثي الـوالدة     "نسـتله "
ـــ نتــــائج هــــذا التحقيــــق،  ،)Oxfam" (اوكســــفام"دعى ة تُــــغــــري حكوميـّ

ال  -حتريض نساء العامل أمجع  إنّ: وخلصت منه إىل النتيجة التالية
، ي عن إرضـاع الطفـل حبليـب األمّ   على التخلّ -سيما يف العامل الثالث 

ل إســاءة إىل الصــحة والســعادة ، يشــكّ"نســتله"لصــاحل شــراء منتوجــات 
  .ع، اجلسدي والنفسيمنو الرضّو

" بـرن "ف فريقنا املتضامن مع شعوب العـامل الثالـث، يف مدينـة    تلقّ
)Berne(ّنسـتله  : "ة، ونشر، بدوره، كتيباً حتـت عنـوان  ، األرقام الربيطاني

وخسـرنا  … علـى الفـور أمـام احملـاكم     "نسـتله "فجرّتنـا  ". تقتل األطفـال 
ــدعوة بســهولة  ــا، وأوقفــت مح  . ال ــدفع   وصــودر كتيّبن ــا، واضــطررنا ل لتن

  …مبالغ طائلة، بسبب نفقات الدعوى والتعويضات
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  .املوضوع سع حول لبّولكن احلركة، خارج سويسرا، كانت تتّ
شــبكة العمــل  "ة، منظمــة غــري حكوميّــ   150ســت ، أس1979ّيف عــام 

 )شبكة العمل الدوليـة ألغذيـة الرضـع   (" الدويل من أجل غذاء الطفل
)IBFAN .(ة فاح، على مستوى العامل، ضد اسـرتاتيجيّ الك: وكان هدفها
ويف العـام نفسـه، قامـت اثنتـان     . ة ونشاطها التسويقيالتجاريّ" نستله"

ــة األمــم، مهــا   مــن أهــم املنظمــات املختصّــ   منظمــة الصــحة  "ة يف هيئ
ــ ــيف و) OMS" (ةالعامليـّ ــول  ) UNICEF(اليونيسـ ــؤمتر دويل حـ ــد مـ بعقـ

  .ةت غري احلكوميّدتا أهم مطالب املنظمافأيّ". تغذية الرضع"
تابعـــة للمجتمـــع  ،ويف الواليـــات املتحـــدة، أنشـــأت ثالثـــون منظمـــة

، ودعـت املسـتهلكني   "اللجنة الدوليـة ملقاطعـة نسـتله   "املدني والكنائس، 
وإذن لـــيس فقـــط حليـــب البـــودرة  ". (ملقاطعـــة أهـــم منتوجـــات نســـتله 

  .انيااً واسعاً يف انكلرتا، والسويد وأملوقد القت دعماً شعبيّ). عللرضّ
ة، اجتماعهـا  ة ملنظمـة الصـحة العامليّـ   ة العامة السـنويّ وعقدت اجلمعيّ

فصـوّتت لصـاحل قـانون    . 1986االستثنائي يف جنيف، خالل شهر أيار عام 
 يرمـي إىل حلوهلـا حمـلّ   تسـويقاً  دويل خيصّ تسويق منتوجـات الرضـع،   

، فصــوّت مجيــع الــدول األعضــاء، باســتثناء الواليــات املتحــدة. حليــب األمّ
ر كــان هــذا القــانون شــديد التفصــيل، وهــو حيظــّ    . لصــاحل هــذا القــانون 

هـات علـى   بصورة خاصة مجيع أشكال الدعاية الراميـة إىل حتـريض األمّ  
يه بتوجيه من جلنة وقد أعيد تبنّ. حليب األمّ إحالل حليب البودرة حملّ

ــدعى األســرة االقتصــاديّكانــت، يومهــا، تــُ (االحتــاد األوروبــي  ، )ةة األوروبيّ
  .ة، ال سيما يف أوروباومن قبل العديد من التشريعات الوطنيّ

فأوقفـت  . علـى هـذا القـانون الـدويل    " نسـتله "، وقّعت 1984ويف عام 
ــ ولكــن الشــركة تواصــل يف أفريقيــا وآســيا   . ة مقاطعتــهااحلركــة الدوليّ

ـــ  تها ة، إذا صـــدّقنا منتقـــديها، اســـتخدام اســـرتاتيجيّ   وأمريكـــا الالتينيّ
  .ترويج التغذية البديلةة، يف العدائيّ



  )VEVEY" (فوفيه" أخطبوط - IV  ...............................  العامل يف اإلقطاع بناء إعادة 

275 

بــيرت "دعى اليــوم منسـاوي يف الســتني مــن عمـره، يُــ  " نســتله"يـرئس  
وهـو  . وبارع ه إنسان حارّإنّ). Peter Brabeck-Lemathe" (برابيك لومات

ع بطاقــة نــادرة، خــارق   ق جبــال معــروف، دائــم الســمرة، ويتمتــّ    متســلّ
دقيــق يف  ب مــن النــاس،التقــرّ أنيــق حتــى اإلغــواء، يــتقن فــنّ   ،الــذكاء

  .تعامله، ودائم البسمة
ــ ،طــوال عقــود ،"برابيــك"كــان  ــ" نســتله"ل ممثّ . ةيف أمريكــا اجلنوبيّ

ة، فهـو يعـرف بعمـق    ج مـن امـرأة تشـيليّ   ، ومتـزوّ كـثريةً  وهو يـتقن لغـاتٍ  
كانـت تلـك هـي    . ةمعظم أسرار الطغمات اليت حكمـت أمريكـا اجلنوبيّـ   

ــ فيهـــا، باالتفـــاق مـــع  ال تتـــورّعة احلقبـــة الـــيت كانـــت الشـــركات القاريـّ
ة النــادرة يف قلــب األنظمــة التقدميّــ ، عــنةة األمريكيّــاملخــابرات املركزيّــ

  .ة، وخصوصاً يف التشيليالقارة اجلنوبيّ
ت اجلمعيّـ  2002يف صيف عـام   ة للصـحة، قانونـاً ثانيـاً،    ة العامّـ ، تبنـّ

". ة من أجل تغذية الرضـيع والطفـل الصـغري   ة عامليّاسرتاتيجيّ"عنوانه 
املســؤوليات وااللتزامــات اخلاصــة بصــنّاع ومنتجــي   ) 44(د بنــده وحيــدّ

  .قة بالطفل الصغري والرضيعاملتعلّ ،األغذية
الذي يشمل تطبيقه مجيع بـدائل حليـب   ( ،هذا القانون اجلديد إنّ
 إنّ: ة نقطـة هامـة  مثـّ . سـات يُطبّق يف مجيع الـدول ومجيـع املؤسّ   ،)األمّ
وبــالقرارات الالحقــة، الــيت ســوف   نونقــامــة بالتقيــد بالســات ملزَاملؤسّ

فلـيس  : وبكلمـات أوضـح  . اً كـان موقـف الـدول   خذ بشأن تطبيقاته، أيّتتّ
، )يف جنـوب آسـيا ويف أفريقيـا السـوداء    (ة أن حتتمي، ألية شركة غذائيّ

ـخلــف تقــاعس احلكومــة احمللّ   ســادة  "وهــو تقــاعس ينــزع بعــض    (ة، يـّ
  .ةوجيهات الدوليّ، كي يلتفوا حول الت)إىل حتريضه بالرشوة" األرض
ه، بصريح العبارة، كـارثي بالنسـبة إىل   ، ما هو الوضع اليوم؟ إنّتُرى

  .الفقراء، وخصوصاً بالنسبة إىل أطفاهلم الرضّع
ــع الــذين ميوتــون كــلّ   " اليونيســيف"ر تقــدّ  بأربعــة آالف، عــدد الرضّ
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ث، أو مقـدّما  بسبب امتصاصهم حليـب بـودرة، ممزوجـاً مبـاء ملـوّ      ،يوم
ــان كُ. غــري نظيفــة يف مصاصــات  ــوك ــو أرضــعوا مــن     تِ ــاء، ل ب هلــم البق

  .الثدي
ــيت أُ   إنّ ــا الغربيّــ  بعــض الدراســات ال ة ويف أمريكــا جريــت يف أفريقي

الوسطى، تـربز بوضـوح الوسـائل املسـتخدمة مـن قبـل بعـض الشـركات         
فعـت يف تقاطعـات   فعلى لوحات ضخمة، رُ. ة للرتويج ملنتوجاهتمالقاريّ

ات، د نسـاء أفريقيّـ  شـاهَ ، تُ"بوركينا فاسـو "و" انالبين"و" التوجو"مدن يف 
مــن أجــل خــري  : "بــني أذرعهــنّ، ويُقــرأ علــى اللوحــة   هنّأطفــالَ حيملــنَ

ـاهَد، يف خلفيــة   وكــثرياً مــا يُ ". طفلــك، أعطيــه حليبــاً مــن البــودرة     شـَ
هـــات البيضـــاء مجيـــع األمّ اللوحـــة، وجـــهٌ أبـــيض يبتســـم، يـــوحي بـــأنّ 

  .يقدّمن حليب البودرة ألطفاهلنّ
ع بـــه مجيــع طرائــق االســتهالك لـــدى    تتمتــّ الــذي  ونظــراً للــرواج   

 ، مييــل املــرء لالعتقــاد بــأنّ)ة املرتبطــة مبنتوجــاهتمواملصــداقيّ(البــيض 
ملثـل   اً، إثـر تعرّضـهنّ  يّـ ات، الصـحيحات كلّ العديد مـن النسـاء األفريقيّـ   

، ، ليشـرتينَ عـن إرضـاع أطفـاهلنّ    هذا النمط من التحريض، سيمتنعنَ
  .، قليالً من بودرة احلليب يف السوقزهيدةٍ من أموالٍ مبا لديهنّ

ــ شـــراء علبـــة  ة يســـتطعنَة قليلـــة مـــن نســـاء الضـــواحي التنكيّـــ قلّـ
  .بكاملها
ــاء، يف  . املســحوق ســيُمزج باملــاء  إنّ ثــمّ مــن احلــاالت،  % 80ولكــن امل

  .ثاًملوّ سيكون ماءً
يـب  ة مـن حل وعندها، لن يُتاح للطفل، ال أن يـنعم بالفوائـد املناعيّـ   

صــاب ة مــن احلليــب، بــل أيضــاً سيُات الضــروريّه، وال أن ينــال الكميّــأمّــ
  .بسرعة بإسهاالت تفضي يف حاالت كثرية، إىل املوت

ــا  بيّنــــت بعــــض االستقصــــاءات الــــيت أُ  جريــــت يف أفريقيــــا وأمريكــ
ــ ــ ة، أنّالالتينيّ ــز   ضــني واملمرّاء واملمرّاألطبّ ضــات يف املشــايف أو يف مراك
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 شـديدةٍ  ضـون إلغـراءاتٍ  انوا، يف هذه املناسبة، يتعرّالة، كاإلسعاف اجلوّ
ــنّعي مســـحوق احلليـــب    ــل عمـــالء بعـــض مصـ ــة؟ يف . مـــن قبـ والنتيجـ

يتنـــاولون احلليـــب  مستشـــفيات كـــثرية، كـــان األطفـــال، منـــذ والدهتـــم، 
  .باملصاصة

ــ  .انـــاًة، يكـــون توزيـــع املصاصـــة جمّيف بعـــض دور التوليـــد األفريقيـّ
اناً أيضـاً، علبـة أو اثنـتني مـن     ى، جمّتتلقّإىل البيت،  وعندما تعود األمّ

  .ف التوزيع، يتوقّ، فجأةًثمّ. علب مسحوق احلليب
ها تكــون قــد ثــديَ أن ترضــع طفلــها، ألنّ يســتحيل عنــدها علــى األمّ

فتدخل … فتُصاب باهللع، وتأخذ تستدين وجتمع شيئاً من املال. جفّت
لبضـعة مالعـق   ة، القائمة على الشراء مـن السـوق   يف احللقة اجلهنميّ

ثـة، أو ميـاه   الذي سـيُذوّب يف ميـاه البئـر امللوّ   … بمن مسحوق غري معلّ
  …املستنقع خلف الكوخ

لقــد بــات واضــحاً، يف املعركــة الــيت ختوضــها منظمــة اليونيســيف،     
 ة، والعديــد مــن حركــات اجملتمــع املــدني، ضــدّومنظمــة الصــحة العامليّــ

ا صــــنّاع مســــحوق ات التســــويق والدعايــــة، الــــيت ميارســــهاســــرتاتيجيّ
ففــي . ة حامســةملســألة احلصــول علــى مــاء الشــرب أمهيّــ   احلليــب، أنّ

املـاء   مع مسحوق احلليب املمزوج باملاء، فـإنّ  املصاصة اليت تُعِدّها األمّ
  .هو الذي يقتل، وليس مسحوق احلليب

  .هنا أفتح هاللني بشأن املاء
ــ. مكــان، علــى وجــه األرض، تــزداد امليــاه نــدرةً يف كــلّ واحــد مــن  ةمثّ

يـوم ميـوت    ويف كـلّ . ثالثة بني البشـر، بـات مضـطراً لشـرب مـاء ملـوّث      
  .طفل دون العاشرة، لشرهبم مياهاً غري صاحلة 9.000

 2.2عـام يف العـامل،    حصـيت كـلّ  مليارات حالـة إسـهال، أُ   4من أصل 
ــة   ــها قاتلـ ــاً منـ ــع    . مليونـ ــال والرضـ ــاً األطفـ ــم خصوصـ ــحايا هـ . والضـ

ئة راض الكــثرية الــيت تنقلــها امليــاه الســيّ واإلســهال هــو واحــد مــن األمــ 
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ة منــها الرتاخومــا والبلهارســيا والكــولريا واحلمــى التيفوئيديّــ: ةالنوعيّــ
ويعـود عـدد كـبري مـن هـذه األمـراض       . والزحار والتهاب الكبد واملالريـا 

ر وتقـدّ ). بكترييات، فريوس وديـدان (ضة يف املياه ممرّ أجسام إىل وجود
ــ مـــن % 80أكثـــر مـــن  يف البلـــدان الناميـــة، أنّة منظمـــة الصـــحة العامليـّ

  .ثةاألمراض، وأكثر من ثلث الوفيات، يعود إىل استهالك مياه ملوّ
ومنظمــة الصــحة  ) Ricardo PETRELLA" (ريكــاردو برتيــال "وفــق 

ر هلــم امليــاه الســليمة وبســعر  ان األرض ال تتــوفّثلــث ســكّ ة، فــإنّالعامليّــ
ــديهم   معقــول، وإنّ ــاه   نصــف ســكان األرض لــيس ل ــة املي . وســيلة لتنقي
ة مليون إنسان، يعيشون يف جنوب الصحراء األفريقيّـ  285هناك قرابة 

 وإنّ. الكربى، وال يستطيعون احلصول يف انتظام على مياه غري مؤذيـة 
 تلـك هـي حـال    .مليون يف جنوب آسـيا يعـانون مـن الوضـع نفسـه      248
ــرقية، و   398 ــيا الشـ ــاً يف آسـ ــرق   180مليونـ ــوب شـ ــاً يف جنـ ــيا  مليونـ آسـ

ــ 92واحملــيط اهلــادئ، و  67، ويبة وجــزر الكــاريمليــون يف أمريكــا الالتينيّ
  .ةمليون يف البلدان العربيّ

هـم، بـالطبع،    والذين يعانون أكثر مـن سـواهم، مـن نقـص يف املـاء،     
  .أكثرهم فقراً

ها اجلـيش اإلسـرائيلي   ة، كما هو معروف، قد احتلّالضفة الغربيّ إنّ
مـن  (مـن ميـاه هـذه املنطقـة     % 85، كـان  2007ويف عـام  . 1967منذ عـام  
أو  ،ة إىل إسرائيللته السلطة احملتلّقد حوّ) ة وأهنار وينابيعمياه جوفيّ

ــتوطناهتا ــطينيّ   وإنّ. إىل مســ ــائالت الفلســ ــن العــ ــرات اآلالف مــ  ،ةعشــ
ة الستهالكها اليـومي، بأسـعار باهظـة    إذن لشراء املياه الضروريّ تضطرّ

ة اخلاصـة، الـيت حتملـها يف الشـاحنات،     ئيليّغالباً، من الشركات اإلسـرا 
  .ةإىل املدن والقرى يف األراضي احملتلّ

اً داخــل احلصــول علــى ميــاه الشــرب الســليمة، أمــر متفــاوت جــدّ  إنّ
مـــزارع أبـــيض  600.000ففـــي أفريقيـــا اجلنوبيـــة مـــثالً، كـــان . البلـــدان
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 مـن ميـاه البلـد، يف   % 60، أكثـر مـن   الري، ملشاريع 2006عام  ونيستهلك
 مليون من السـود مل يكونـوا يسـتطيعون احلصـول مباشـرةً      15 حني أنّ

مـن  % 25ص أكثر العائالت فقراً يف اهلنـد ختصّـ   وإنّ. على مياه الشرب
اً مـن  ان حظـّ أسـوأ السـكّ   ويف البريو، فإنّ. مدخوهلا للحصول على املاء

ة، يشـرتون  ، الذين ال تصلهم شـبكة امليـاه البلديّـ   "ليما"ان العاصمة سكّ
ثة يف الغالب، يدفعون أمثاهنـا  ني، سطول مياه ملوّمن بائعني خصوصيّ

ولكن يف األحياء الراقية من ليما، . ثالثة دوالرات باملرت املكعب الواحد
ــإنّ ــدفعون إالّ  ف ــتخمني ال ي ــرّر      30 امل ــاملرت املكعــب الواحــد، املك ســنتاً ب

  .ةواملوزّع عرب شبكة البلديّ
ــ" إنّ ال " نســتله" ، وقــد الحظــت أنّ"نســتله ة ملقاطعــةاللجنــة الدوليّ

، الصــادر "عالقــانون الــدويل مــن أجــل تســويق املنتجــات للرضــّ "حتــرتم 
، عـاودت نشـاطها يف   2002، وال القانون اجلديد الصـادر عـام   1981عام 

ها قضـايا كـثرية،   الواليات املتحـدة، ويف أوروبـا أيضـاً، حيـث رُفِعـت ضـدّ      
  .كما تشهد بذلك احلال يف إيطاليا

ع ة والتصـميم، يتمتـّ  اً بالغ احليويّجمتمعاً مدنيّ هذا البلد يضمّ إنّ
 فقــد رُفِعــت إعالنــاتٌ . بقــدرات مدهشــة علــى صــعيد العمــل والتنظــيم  

أمــام املتــاجر الكــبرية يف مجيــع املــدن الكــربى، حتتــوي مجيــع    ضــخمةٌ
وإلـيكم  . منتوج وفق الفئة اخلاصـة بـه   وقد عُرِّف كلّ. منتوجات نستله

  .ذه القائمةمناذج من ه

 ,Smarties, Kitkat, Baci, Perugina, Fruitjory  …: السكريات
Polo, After Eight, Emarini, Galak, Ore Liete 

 Tartufon Motta, Alemagna, Motta  بسكويت

 Orzoro, Nescafe, Nesquick  قهوة

 Bellenapoli, Buitoni, Maggi, La Rasagnole  مأكوالت
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ــ" صـــنععالمـــات امل"ثـــم تـــأتي  : ة التاليـــةاخلاصـــة بالفئـــات الغذائيـّ
ــ ــالبالغـــة التجميـــد، املتجمـّ ة، أغذيـــة الرضّـــع، دة، املشـــروبات التنحيفيـّ

  …ة اخلاملنتوجات احلليبيّ
ــ إنّ ــاللجنــة الوطنيّ ة، التابعــة لليونيســيف، وقــد حتالفــت  ة اإليطاليّ

  .مع عدد كبري من احلركات، تدعو ملقاطعة مجيع هذه املنتوجات
ــ ــام   ق نـــصّوقـــد عُلـِّ ــر، يف صـــيف عـ ــدران املـــدن  2004آخـ ، علـــى جـ

  :ة، جاء فيهة الرئيسيّاإليطاليّ

نشكر لكم تضامنكم الواقعي مع املقاطعة، باسـم مجيـع هـؤالء    « 
عام، على هيكل األرباح، من قبل بعـض   ضّحى هبم كلّاألطفال الذين ُي

  9». سات النادرة، قليلة العدد، ذات السلوك الالأخالقي والفاضحاملؤّس
  ن كتب هذه اللوحة؟رى، مَتُ

  ون خطريون؟يساريّ
احلــزب مــن أجــل إعــادة تأســيس احلــزب الشــيوعي، بقيــادة املناضــل  

  ؟)Sandro BERTINOTTI" (ساندرو برتينوتي"الرائع والدؤوب، 
ون، بثياب بيضاء، يُعرَفون هم رهبان كاثوليكيّ مؤلفي هذا النصّ إنّ
  Comboniani.(10" (نيالكومبونيانيّ"باسم 
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V- النقابات حتطيم  
  

  ):Jacques ROUX" (جاك رو"يسأل 
  11".أن نتجمّع: "فيجيب" ماذا نعمل ضد أحابيل السفلة؟"

. ةة كانـت إحـدى أمجـل إجنـازات الثـورة الفرنسـيّ      ة النقابيّـ احلريّ إنّ
" نســتله" ة الكــربى، فــإنّوكمــا هــي احلــال مــع معظــم الشــركات القاريّــ  

  .ة كانت ادعاءاهتاة، أيّة النقابيّتنزعج من هذه احلريّ
ب علــــى ، الــــذي يرتتّــــ"كتاهبــــا املقــــدس"ف هــــو مؤلّــــ" برابيــــك" إنّ

املبـــــادئ : "عنوانـــــه. لوه، أن يقـــــرأوه ويتـــــأمّ)275.000( موظفيهـــــا الــــــ
ف، كـــإىل مصـــدر ويعـــود فيـــه املؤلّـــ". ة يف قيـــادة وإدارة نســـتلهاألساســـيّ

ذي هــاجر إىل األملــاني الــ ، الصــيديلّ"هنــري نســتله"إهلامــه األول، إىل 
ر مبـا كـان يعـاني    ه كـان قـد تـأثّ   قـال إنـّ  يُ. 1862عام ) VEVEY" (فيفيه

من نقص يف التغذية وبؤس، فطوّر مسحوقاً خارقاً،  ،منه أطفال البلد
  ".مسحوق حليب هنري نستله"هو 

، يشـكّلون أعظـم   )275.000(مـوظفي نسـتله، الــ     إنّ" برابيـك "يقول 
  .مسؤول عن أعماله إنسانٍ وفيها، كلّ. كنوز الشركة
ــت  ــإنّ  86ناشــطة يف " نســتله"إن كان ــداً، ف ــف الشــركات يف   بل خمتل

، )وضــمن كــلّ مــن هــذه الشــركات، فروعهــا املختلفــة  (خمتلــف البلــدان 
" كتـاب فيفيـه املقـدس   " ومـع ذلـك، فـإنّ   . تعمل على حنـو شـبه مسـتقلّ   

  .بيت حلم جنمةُ جيب أن يقود مجيع مسؤوليها، كما قادت اجملوسَ
  .لطفل يسوع الذي هو غاية رحلتهم، هو من الذهب اخلالصا وإنّ

ــرأة، يف     ــل واملــ ــن الرجــ ــة مــ ــفات املطلوبــ ــي ذي الصــ ــتله"وهــ ": نســ
الشـــجاعة؛ القـــدرة علـــى الـــتعلّم، علـــى حتفيـــز زمالئـــه، علـــى تبليـــغ    
مقاصــده؛ خلــق جــو حمــرّض للعمــل؛ القــدرة علــى الــتفكري باألشــياء    
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ة، والقـدرة علـى توجيـه    لضـروريّ تها؛ اإلميان؛ التسليم بـالتغيريات ا بكليّ
  .ةة والعقليّة؛ الصحة اجلسديّهذا التغيري؛ خربة دوليّ

الـذين يعملـون    ،تريد خصوصاً مـن الرجـال والنسـاء    "نستله"ولكن 
يف إحدى شركاهتا هذه، أن يكونوا متفاعلني مع ثقافات العـامل أمجـع،   

يقـول،  " برابيـك "، كمـا كتـب   "ثقافات الشعوب اليت خيـدموهنا "ال سيما 
  .مندفعاً حبماسه

د يف قِـ املـؤمتر االجتمـاعي الـدويل الثالـث، الـذي عُ      من جهتـه، فـإنّ  
خـذ قـراراً،   ، ات2003ّ، يف شـهر كـانون الثـاني عـام     "بورتو أليكري"مدينة 

يف شــهر " بومبــاي"ثبّتــه املــؤمتر االجتمــاعي الــدويل، الــذي انعقــد يف   
ضـلني مـن أجـل العدالـة     املنا إنّ: ، وقد جاء فيه2004كانون الثاني عام 

ات ، حيال اسرتاتيجيّدائمةٍ ون ملمارسة رقابةٍة، مدعوّة الكونيّاالجتماعيّ
ــة، الــيت تقــوم إدارهتــا الرئيســيّ     ة يف بلــدهم وممارســات الشــركات القاريّ

ــوهكـــذا، فقـــد تشـــكّ. األصـــلي ع، مـــدعوم مـــن قبـــل ل يف سويســـرا جتمـّ
ــة  شــبكة العو )Green Peace( "الســالم األخضــر "منظمــات  مــل الدولي

ة، كـي تراقـب   ، ومنظمـات أخـرى غـري حكوميّـ    )IBFAN(ألغذية الرضع 
ة، ة والسياسيّة والتجاريّة والصناعيّعلى مستوى العامل، املمارسات املاليّ

وقــد ). VEVEY" (فيفيــه"فــق علــى تســميته بــأخطبوط  هلــذا الــذي اتُّ
ــعَ ــقَ م حزيــران عــا 12، يــوم الســبت "فيفيــه"ع مــؤمتراً يف د هــذا التجمّ

  12".ة نستلهمقاومة إمرباطوريّ: "، حتت شعار2004

ــابيّ    ــدِم نق ــؤمتر، قَ ــنّ   ومبناســبة هــذا امل هم ون مــن العــامل أمجــع، ولك
  .اًهم يف أحد معامل نستله، ونقلوا وقائع مقلقة جدّيعملون كلّ

ــمـــا كانـــت تتشـــكّكلّ ة، يف هـــذه أو تلـــك مـــن الوحـــدات ل نـــواة نقابيـّ
ـــ حيــــدث هتديــــد بإضــــراب، كــــان ة، ويقــــوم عمــــل مطلــــيب، أو اإلنتاجيـّ

ون العاملون يف الشركة، يتعرّضون للتهديـد واالعتـداء، وأحيانـاً    النقابيّ
وقــد روى نقــابي . ة أو الشــرطةللقتــل، مــن قبــل ميليشــيا شــبه عســكريّ
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جتربته، اليت كانت تتقـاطع يف نقـاط   " كارلوس اواليا"كولوميب، يدعى 
ــا اواليـــر فـــريارن "كـــثرية، مـــع جتربـــة   ــ"مـــن " ايكـ ، أو جتربـــة "داناومنـ

  .، من الربازيل"فرنكلني فريديريك"
ــ، قُ"كولومبيــا"يف  ، )Sinaltrinal" (ســينالرتينال"ل ســبعة مــن نقابــة تِ

ــ( ، )1980ة، الــيت أُحــدِثت يف مطلــع عــام ة الغذائيّــوهــي النقابــة الزراعيّ
ــ"نســـتله"يعملـــون يف معامـــل   صـــحيح أنّ. ت غامضـــة، يف ظـــروف ظلّـ

ة  هــذه االغتيــاالت، ولكــن مواقفهــا العدائيّــطــة يفليســت متورّ "نســتله"
ة احلاضــرة يف هــذه اً، واملعروفــة إزاء مجيــع التنظيمــات االجتماعيّــجــدّ

ة، إزاء د يف حتميلــها املســؤوليّال يــرتدّ" كــارلوس اواليــا"املعامــل، جتعــل 
  .املناخ العام الذي يرافق هذه األشكال من العنف

نســتله يف كولومبيــا،   ، هــدّد مــدير أحــد فــروع   2001يف هنايــة عــام  
، بطــرد العمــال )Comestibles la Rosa" (الروزا سكومســتيبل"ى املســمّ

، وهــو أحــد فــروع  "شــيكوالك"ويف ". ســينالرتينال"املنتســبني إىل نقابــة 
ــا، اســتطاعت  "نســتله" ــم جتمّ" نســتله"، يف كولومبي ــعــاً عمّأن حتطّ اً اليّ

منـهم، وبإلغـاء    96عامـل، بتسـرحيها    400يعود بالفائدة على أكثر من 
عــامالً  13، سُــرِّح 2002ويف شــهر تشــرين الثــاني عــام . منــهم 58عقــود 

  .بسبب انتساهبم إىل النقابة

، ففـــي شـــركة )CISL" (ةاالحتـــاد الـــدويل للنقابـــات احلـــرّ"وحســـب 
، أنشـأ  "تايالنـد "يف  "نسـتله "، وهـي أحـد فـروع    )TEDARAM" (تيدارام"

. اً عـن حقـوقهم  دافعوا مجاعيّـ ، نقابـة ليـ  1998مخسة عشر عامالً، عام 
وخشـية  . يف هـذا البلـد  " نسـتله "دت جـِ وكانت النقابـة األوىل، منـذ أن وُ  

فهدّدت إدارة . سريعاً" برابيك"فعل  من تفشّي مثل هذا العمل، كان ردّ
ــ "نســتله" ، "تيــدارام"ني، شــركة ، وفــق روايــة النقــابيّ "فيفيــه"ة يف املركزيّ

وكـان  . عـامالً ملـدة غـري حمـدودة     22 حبتقليص استثماراهتا، إن مل تسـرّ 
ــالطبع بــني هــؤالء االثــنني والعشــرين املســتهدفني، حبســب املصــادر       ب
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. نفســها، اخلمســة عشــر عــامالً، الــذين كــانوا يف أصــل إنشــاء النقابــة    
  ".تيدارام"ولقد سرّحتهم إدارة 

، باملمارســات نفســها "KMU -بامانتيــك "يف الفيليــبني، تنــدّد نقابــة 
 ون، فــإنّودائمــاً وفــق مــا روى النقــابيّ  . ثّلــي العمــال الــيت تســتهدف مم 

" يــــاونوكاب"مســــتخدماً يف معمــــل  67د يف تســــريح مل تــــرتدّ "نســــتله"
)Cabuyaon .(ــ ه جــاء يف إطــار خطــة وقــد وُصِــف هــذا اإلجــراء علــى أنّ

ه، كمـا قـالوا، كـان يهـدف إىل تقلـيص الرواتـب       ولكنّ. إعادة بنى الشركة
ــ ــة، الــيتواملكاســب االجتماعيّ ع هبــا مســتخدمو هــذه الوحــدة   كــان يتمتّ

ــ ة، الــيت هــي  ة، وإىل إخضــاعهم للرواتــب واملكاســب االجتماعيّــ  اإلنتاجيّ
  ).Cagayan" (كاغايان"، واملعمول هبا يف معمل ةًدون تلك سويّ

هــي مــن  ) Franklin FREDERIK" (فــرنكلني فريــدريك "شــهادة  إنّ
ــمّ ــو يف     أهـ ــو عضـ ــائق، وهـ ــفاً للحقـ ــهادات كشـ ــاملر"الشـ ــدة كزيـّ ة الوحيـ

ففــــي هــــذا البلــــد، هتــــدف منتوجــــات . يف الربازيــــل) CUT" (للعمــــال
ــ "نســتله" ة، ة بقــدرهتا الشــرائيّإىل إشــباع الســوق احملــدودة، ولكــن القويّ

  .سوق الطبقات العليا والطغمة احلاكمة
متلــك مــزارع شاســعة يف مشــال البلــد ووســطه،    "نســتله"شــركة  إنّ

  .عة املتجهة حنو التصديرل النموذج األمثل للزراوهي متثّ

أحــد  "نســتله"ر، الــذي تشــكل  صــدِّالنمــوذج الزراعــي املُ  واحلــال أنّ
 -ة، املتوسطة والصغرية، روّاده، يعين احلكم باملوت على الزراعة العائليّ

الزراعـة اخلفيفـة،    ناهيـك عـن أنّ  . ةوبالتايل على سيادة البلد الغذائيّـ 
، "فيفيـه "د سـيّ  ومـع ذلـك، فـإنّ    .املتمحورة حول التصدير، تدمّر البيئـة 

بالتســاوي  -ة، يف املقــام األول مــن اهتماماتــه  يضــع يف مبادئــه اإلداريّــ 
احلدس االنتهازي  اً، إنّحقّ! محاية البيئة -مع تغذية سليمة للجميع 

اليوم أحد أهم " نستله برازيل"ليست أوَ. ال خيطئ البتة" برابيك"لدى 
  ؟"لوال"، الرئيس "إلغاء اجلوع"املسامهني يف برنامج 
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  !يا هلا من لعبة مزدوجة ضخمة
، ولـو باحلـدود الـدنيا، مـن     التخفيـف حريصاً على " برابيك"لو كان 

مليـــون برازيلـــي، يعـــانون مـــن نقـــص يف التغذيـــة، خطـــري   44تعـــذيب 
 ،اًمنتوجـاً غـذائيّ  ) 839( ودائم، لكان من زمـان بعيـد، خفّـض أسـعار الــ     

  .ة الكربىليّاليت يسوّقها يف األسواق الربازي
ــدعى    ــري، يـ ــحفي سويسـ ــل صـ ــان"حيلّـ ــه  -جـ ــود بيكليـ  .J-C" (كلـ

PECLET ( ّــو، اســـرتاتيجي ــذا النحـ ــتله"ة علـــى هـ ــل" نسـ  إنّ. يف الربازيـ
الربازيــل  واحلــال أنّ. األقصــى بوصــلتها هــي رفــع األربــاح إىل احلــدّ    

ــة لألســعار، وضــعه   خيضــع لنظــام معقــّ   ــدفاع  "د مــن الرقاب جملــس ال
ة، خيضـع  هامش األرباح من األغذية البشـريّ  فإنّوبذلك ". االقتصادي

صـة  وهذا األمر مل يكن لينطبـق علـى األغذيـة املخصّ   . لرقابة حمدودة
منـذ فـرتة وجيـزة،     يسـتثمر " برابيـك "ولـذلك أخـذ   . ةللحيوانات املنزليّ

ة، مبــالغ طائلــة يف حبــث وتصــنيع وتســويق خمتلــف األمنــاط الغذائيّــ   
ــ ، حبثــه، "كلــود بيكليــه -جــان"قــد خــتم و .ةاخلاصــة باحليوانــات املنزليّ

  :بقوله
ة، بـل تغذيـة   ة، مل يعد التغذية البشـريّ القطاع األكثر دينامّي إنّ"

  13".ةاحليوانات املرتلّي
، يف سعيه إىل إضعاف النقابات، وسـائل جذريـة يف   "برابيك"يعتمد 

  .يف فرنسا أوروبا، وعلى األخصّ
ة قـال، وحـدة إنتاجيّـ   يُ ، كمـا "يشـغّل "أن " برابيك"، قرر 2002يف عام 

ــة مــن العمــال القــدامى، موجــودة يف     ــه"مدين طــاً فوضــع خمطّ". بوفي
هـذا املخطـط    ، أنّ"االومانيتيـه "وقـد روت صـحيفة   . إلعادة البنية فيهـا 
ــتخلّ ـــ "ص يهـــدف إىل الـ ــى، وعمّ ــال مرضـ ــدّمـــن عمـ ــروفني بشـ ة ال معـ

ــهم ــن    ". مراسـ ــدوبني مـ ــبعة املنـ ــاء السـ ــة أمسـ ــالطبع وردت يف القائمـ بـ
كــان : "يــروي أحــد العمــال املســرّحني  .)CGT" (حتــاد نقابــات العمــالا"
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كـان امسـي   . يومي قد أهنيتُ ظهراً، وكنتُ 13يوم أربعاء، قرابة الساعة 
ه ال داعــي فاســتدعاني املــدير، وأعلمــين أنــّ  .وارداً يف قائمــة عمــل الغــد

تعامـل علـى هـذا     أنّ …ه يدفع يل إخطاراً لشهرينلعودتي يف الغد، وأنّ
ــو، بعـــد إحـــدى وعشـــرين ســـنة مـــن  ال ــة نحـ ــا " …!اخلدمـ ــذه مـ كـــان هلـ

ع هـامش أربـاح الـذين      التسرحيات التعسفيّ ة أن حتدث، لو كان قـد وُسـّ
ـ إصــرار وتصــميم، أن   فــاإلدارة إذن قــد اختــارت بكــلّ   . همق تقاعــدُبِّسـُ

وعنـــدما وصـــلت رســـائل التســـريح، . ص مـــن هـــؤالء األشـــخاصتـــتخلّ
ولكـن اإلدارة جاهبتـهم   . العمـال  مـن % 70أضرب عن العمل على الفـور  

  .تةبإحالة نصف املضربني إىل البطالة املؤقّ
  :يروي النقابي

تشـرين   5بّدلنا خططنا، فنظّمنا تظاهرة أمام املعمل ويف املدينة، يوم « 
شخصاً، وهذا أمر جيد، نظراً لضغوط اإلدارة، الـيت   150جتّمع . األول

تشـرين   17ويف … ئمة املسّرحنيكانت هتّدد بإدراج أمساء املضربني يف قا
ال املدرجة أمسـاؤهم يف املواقـع   ف من مجيع العّمل، اشترك وفد مؤلّاألّو
" نوازيـل "بلـدة  فرنسـا، يف   - دة، يف التظاهرة أمام مركز نستله املهّد

)Noisiel («  
) Maryse TRETON" (مـاريز تريتـون  "م إحـدى العـامالت، وهـي    قدِّتُ

  :تفسرياً ملا حدث
ـ ه تدرك قّونستل إنّ«   .ةهتا، وهي ال حتترم حىت اإلجراءات القانونّي

ـ َيواليوم سنبدأ رفع دعَو ط إعـادة  ني أمام القضاء، من أجل إلغاء خمطّ
رم إجراءاته، ومن أجل املطالبـة بإعـادة العمـال    حَتالبنية، الذي مل ُت

  ». املسّرحني دون مسّوغ مشروع، إىل أعماهلم
لــي احتــاد نقابــات العمــال  ممثّ، مندوبــة "جوســلني أونيــزيم"وتقــول 
  :، متأسفة)CGT(الفرنسية 
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ينظر العمـال،  . جتول اآلن يف الشركة، عريضة ضد التسرحيات« 
بعضهم يقولون إهنم إن وقّعـوا، سـوف   . قبل أن يوقّعوا، مييناً ويساراً

  ». لقد فُِقدت الثقة بني العمال. هناك مناخ من اخلوف. سّرحونُي
  ):Joël DELIENS" (ليانجويل دو"د النقابي ويؤكّ

. نيض للمالحقة، بوصفنا نقابّينتعّر. صعب مواجهة نستله، أمر إنّ« 
ئة يف جلنة الشركة، ويالحقوننا باإلنذارات ألدىن فإهنم يعاملوننا معاملة سّي

وأعضاء احتاد نقابـات العمـال   . ناال ضّدذريعة، ويسّممون عقول العّم
وما . خارج الشركة، يوم السبت لعقد اجتماعاتنا وحنن نضطّر. ينهارون

  14». احتاد نقابات العمال ال حتّب "نستله" هو أكيد، هو أنّ
ــات، يف كــلّ  ل، يف نضــاله الــدؤوب ضــدّ يــدلّ" نســتله"د ســيّ إنّ  النقاب

 احتقاره للحقّ وإنّ. ة مشهود هلامكان يف العامل، على قدرة اسرتاتيجيّ
  .اإلعجاب وتصميمه يستحقّ. يف العمل، ثابت

ــ ــد إىل مَلنع ــت املقاومــة القويّــ   . ل فرنســاثَ ــا كان ــمل ــه"ال ة لعمّ " بريي
)Perrier) (ــاه معدنيّــ  و ــرت إعــادة تنظــيم هــذه    )ةهــي شــركة مي ، قــد أخّ

مــن املكســيك، إداريــاً " برابيــك"عــة، جلــب الشــركة، وإذن تصــفيتها املتوقّ
، وعيّنــه )Eugenio MIVIELLE" (يللــهياوجينيــو ميف"دعى جديــداً، يُــ 

  .فرنسا -ارة العامة يف شركة نستله إلدل اًرئيس

ة، غيّر أساليب ، الذي كان قد حارب النقابات املكسيكيّ"ميفييلله" إنّ
ـ عملــه، وبــدل أن يواصــل املعركــة ضــدّ     ، هــاجم احتــاد  "بريييــه"ال عمـّ

  .نقابات العمال يف مدينة مرسيليا

 Marseille" (مينيـه  -سـان   -مرسـيليا  "كان معمـل القهـوة السـائلة    

St. MENET (  وكـان مرحبـاً، ولكـن لـيس بالقـدر      . عـامالً  427يسـتخدم
  .الذي كان أمري نستله، يرجوه



V- العامل يف اإلقطاع بناء إعادة  ..............................................  النقابات حتطيم   

288 

  .بإغالق املعمل" يهميفييل" "رئيس اإلدارة العامة"، أمر 1/7/2005يف 
  .احتل العمال األمكنة

  .بالشرطة" ليهميفييل"استنجد 
، بقلــم "ةقهــوة مــرّ "صــدر كتــاب يــروي قصــة هــذه املعركــة، بعنــوان     

  ).Patrice Pedregno" (يس بيدرينيوباتر"
  :هو أحد قادة هذه املقاومة" بيدرينيو"و
ى عنـها، حـول   سـتغنَ ، كتـاب رائـع، وهـو أيضـاً وثيقـة ال يُ     "قهوة مـرة "

  .ة يف أوروباالتاريخ احلديث للحركة العماليّ

ــ اً ســرداً شخصــيّ: هــذا األمــر النــادر " بــاتريس بيــدرينيو"ق وقــد حقّ
  .، خيرتقه روح التاريخ احلارقاًاً وحمليّاً، ظرفيّجدّ

تـه  وهـو بكليّ . يعطي الكـالم للمقـاومني  " باتريس بيدرينيو"كتاب  إنّ
 ويقــــدّم الــــدليل علــــى القــــوى غــــري احملــــدودة، مــــن احلــــبّ . صــــحيح

  .والتضامن، الكامنة يف أعماق الكثريين من الرجال والنساء

كــان يقودهــا رجــال ونســاء،   . يومــاً 643اســتطالت مقاومــة العمــال  
فيما كان الكـثريون منـهم يتحوّلـون علـى طريـق      … ون يف ظاهرهمعاديّ

  .املعركة، إىل كائنات من نور

" نســتله"، بانتصــار أمــري 2006انتــهت املعركــة يف شــهر شــباط عــام   
، "مينيـه  -سان  -مرسيليا "معمل  بيعَ: ة يف فرنساورئيس إدارهتا العامّ

  .رّح عمالهكّك، وسُثم فُ

ــد" برابيــك" إنّ ــاح إىل  : هدفــه. تهعــن اســرتاتيجيّ  ال حيي رفــع األرب
  .نياً كان مثنها البشري، وتدمري مقاومة النقابيّممكن، أيّ أقصى حدّ

، مندوبو "تولوز"، اجتمع يف مدينة 2006تشرين الثاني عام  14يوم 
ة اخلاصــة بشــركات  جــان العماليّــ احتــاد نقابــات العمــال، التــابعون للّ   

  .الثنية، اخلمس والثالفرنسيّ" نستله"
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 17.500يبلــغ " فرنســا -نســتله "في ، كــان عــدد مــوظّ 2006يف عــام 
  .مليار دوالر 5.2وكان مبلغ الرصيد املرتاكم يتجاوز . شخصاً

، حــدثت إضــرابات، متفاوتــة الطــول، يف مخســة عشــر  2006يف عــام 
  .شركة نستله، من أصل اخلمس والثالثني

يف أي من هذه  ،يقبل املفاوضات مع النقابات" نستله"مل يكن سيد 
إقفـال هـذه   : وكان دائم اللجوء إىل أكثر التهديـدات وضـوحاً  . الشركات

  .نقلها إىل بولونياوالشركات، 
  .هذه التهديدات محلت املضربني على االستسالم

  ئ املستقبل؟ما خيبّ
وقد جاء يف البيان النـهائي ملـؤمتر النقابـات    . ال قامتةتوقّعات العمّ

  ":تولوز"املنعقد يف 

ا ينتظرنا هو نقل املعامل، فقدان العمل بكثافة، إعادة النظـر يف  م« 
  15». اًة، إغالق املواقع وحتطيمنا اجتماعّيمكتسباتنا االقتصادّي

يفضــي إىل ة، مــن شــأنه أن كثــرة الضــغط علــى األجــور العماليّــ  إنّ
جينيفـر  " من ذلـك أنّ . نيمبنتوجات مصنوعة بيد عبيد وأسرى سياسيّ

فـالون  "عامـاً، وعضـو يف تنظـيم     35بلـغ مـن العمـر    دة ت، وهـي سـيّ  "زنغ
ــغغ ــتبدّ  )FALUN GONG" (ونـ ــلطة املسـ ــطهدته السـ ــذي اضـ ة يف ، الـ
هــا صــنعت، حتــت   د أنّ، تؤكّــ"اســرتاليا"، وهــي اليــوم الجئــة يف   "بكــني"

، يف شكل أرانب صـغرية  )NESQUIK" (نسكويك"اإلكراه، متيمة لشركة 
اعتقاهلا يف معسكر لألشغال أزرق، طوال اثين عشر شهراً من  ذات وبرٍ

  .1999عام ) LAOGAI" (الوغاي"الشاقة، يف 
هـا اعرتفـت، إىل   ، مـع أنّ "نسـتله "هذه التهمة، رفضتها بـالطبع إدارة  

ة إىل أحـد صـنّاع ألعـاب صـينيّ     ها تقـدّ ذلك، بأنّ ة، مـن شـركة   مت بطلبيـّ
 110.000ف مــن ، تتــألّ)Miqi Toys Company" (ميكــي تــويز كمبــاني "

  .أرنب صغري
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VI- خالدة السمان البقرات 

  

ــ "نســتله"تــزداد أربــاح  حيــدث األمــر نفســه مــع قيمــة  . فدومنــا توقّ
يف : مــثالً. خالــدة ،"فيفيــه"والبقــرات الســمان يف  .أســهمها يف البورصــة

نتائجـــه بالنســـبة إىل النصـــف " فيفيـــه"، نشـــر ســـيد 2007آب عـــام  14
ح ارتفاعــاً بلــغ  ة، حقّقــت األربــا خــالل هــذه املــدّ . 2007األول مــن عــام  

  .%9.5 وبلغت قيمة السهم يف البورصة% 8.2، وبلغ رقم األعمال 14.2%
. هذه اإلجنازات مثرية لإلعجاب، وإنـي ألقوهلـا دون أيـة سـخرية     إنّ
  ق ذلك؟أن حتقّ" لنستله"كيف 

ني، علـى الـدوام، العمـل علـى ختفـيض      يّيُطلَب مـن املسـؤولني احمللـّ   
املقاومـة   ولذلك فإنّ. ةالكلفة البشريّقيمة كلفة منتوجاهتم، أية كانت 

ـ ة مــن ة تُحــارَب بتصــميم متفــاقم، ســواء يف املنــاطق اجلنوبيّــ     النقابيـّ
األرض، كما رأينا، أو يف أوروبا، كما بيّنـه النـزاع القـوي الـذي قـام بـني       

  .2004عام " فيتل -مياه بريييه "، وعمال فريق "مياه فرنسا -نستله "
ــ ــر  مثّ ــر تفجّ مقاتــل " برابيــك" إنّ: األربــاح اهلائــلة ســبب آخــر يفسّ

وهـو  . ة األوىلة للمـواد الزراعيّـ  حمنّك يف أدغال أسواق األسـعار العامليّـ  
ة، كــي يقلّــص أســعار الكلــف يعــرف كيــف يضــغط علــى األســعار العامليّــ

. لديه، دون أن تـؤثّر هـذه التخفيضـات علـى أسـعار املبيـع للمسـتهلكني       
رع القهـوة سـعر بيـع حبوبـه ينـهار      يف أثيوبيا، رأى مزا: مثال على ذلك

ويف الوقــت نفســه، ارتفــع . مــن مخــس ســنوات بنســبة الثلــثني، يف أقــلّ
  !إىل الضعف" جنيف"سعر فنجان القهوة يف مقاهي 

ــامل    خصخصــة الشــبكات العامّــ   إنّ ــاه الشــرب، يف الع ــد مبي ة للتزوي
 ين، تشكّلولكن خصوصاً يف بلدان العامل الثالث الغارقة يف الدَّ أمجع،

ففي ". فيفيه"ة اليت حيقّقها أخطبوط مصدراً آخر لألرباح االستثنائيّ
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مليـون إنسـان عـرب العـامل، يعتمـدون علـى شـركات         51،  كـان  1990عام 
ت اخلصخصة خطوات طَومنذ ذلك احلني، خَ. خاصة لتزويدهم باملاء

 ،ة مَدِينـة يّـ عـات حملّ جتمّ قامـت ففي عدد متزايد مـن البلـدان،   . ارةجبّ
  ."نستله"إىل شركات خاصة، ال سيما إىل كات تزويدها باملياه، بيع شبب

النقـد الـدويل، باعـت    صـندوق  حتـت ضـغط   ". بوليفيـا "ل ثَخذ مَلنتّ
فسـارعت هـذه الشـركات    . احلكومة شبكة املياه العامة، لشـركات خاصـة  

ني، مياهـاً  إىل مضاعفة سعر املياه، ما كان يعين للكثريين من البـوليفيّ 
  .أغلى من الغذاء

الســماح ألصــحاب امتيــازات خاصــة، باحتكــار املــاء، يــنجم عنــه     إنّ
حتـى   -ه بات من املستحيل على الناس احلصول على امليـاه  بالطبع أنّ

ب حتـى علـى الفالحـني    ه يتوجّـ دون إذن، وأنّ -لو كانت مياه آبار عامة 
واملــزارعني الصــغار، أن يشــرتوا رخصــة لتجميــع ميــاه األمطــار فــوق        

  .أرضهم
ــا "وال ســـيما الســـكان اهلنـــود الـــذين نظّمهـــم   -ني بـــوليفيّال إنّ ايفـ

  .مل يستكينوا -) Eva MORALES" (موراليس
ــة الطــوارئ   ــها اضــطرّ . أعلنــت احلكومــة حال ت، أمــام املقاومــة  ولكن

كانــت أعنــف . (ة، أن ترتاجــع وتلغــي القــانون حــول اخلصخصــةالشــعبيّ
، )COCHA BAMBA" (كوشـابامبا "االنتفاضـات قـد حـدثت يف مدينـة     

ة، هـي الـيت   ة القاريّاألمريكيّ) BECHTEL" (بشتل"إذ فيها كانت شركة 
  .اشرتت امتيازات مياه الشرب

ليست فقط صاحبة أوسع الشبكات اخلاصـة   "نستله" إنّ: لقد قلت
لتزويد مياه الشرب، ولكنها أيضاً أوسعها بالنسـبة إىل امليـاه احملفوظـة    

  .ل الباكستانثَلنأخذ مَ. يف الزجاجات
ــ ،ة يف هـــذا البلـــدمنـــذ بضـــع ســـنوات، قامـــت محلـــة صـــحفيّ  د تؤكّـ

عي تـــدّ" احلملـــة الوقائيـــة"وكانـــت هـــذه . عالقـــة هلـــا هبـــا أالّ" نســـتله"
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عهــا الشــبكات العامــة يف يف امليــاه الــيت توزّ ،ث واملخــاطرمكافحــة التلــوّ
. لبينديوورا ،إسالم آبادوالهور، ومولتان، وكراتشي، مثل املدن الكربى، 

منظمـة الصــحة  "ة ملعـايري  هـذه امليـاه كانـت مطابقــة بالكليّـ     نّواحلـال أ 
  ."ةالعامليّ

ــت    ــزة، أطلقــ ــرتة وجيــ ــد فــ ــتله"وبعــ ــا يف  " نســ ــتان مياههــ يف باكســ
ذة، نقِـ هـذه امليـاه املُ  علـى  ، "نستله"قادة السوق يف أطلق ولقد . زجاجات

  ).Pure Life" (حياة نقية"امساً الفتاً، هو 
ــت الباحــــث   ــد أثبــ ــا "وقــ ــيلس روزمــ يف  ،)Nils ROSEMAN" (ننــ

الــيت نشــرت يف إســالم آبــاد  ،"أزمــة ميــاه الشــرب يف باكســتان"حماولتــه 
سـمة  تها املتّواسـرتاتيجيّ  ،ةالفلكيّـ " باكسـتان  -نسـتله  "، أربـاح  2005عام 

  .بصفاقة مطلقة
السـوق،   ، اسـتقرارُ "برابيـك "عيها الـيت يـدّ  " ةاملبادئ اإلداريّ"من أبرز 

. الئقة لعمل الناس عادلة، وأجورٌ جميع، أسعارٌلل ات عادلٌثرولل توزيعٌ
الضــغوط علــى "س مــا هــو مصــري هــذه املبــادئ اجلميلــة، عنــدما متــارَ  

  ؟"السوق
يف أثيوبيـا، حيـث تعــاني،   " السـيدامو "سـبق لنـا أن أشـرنا إىل كارثــة    

ة، مـن اهنيـار   منذ مخس سـنوات، مئـات األلـوف مـن العـائالت الفالحيّـ      
ــل املضــاربة الدوليّــ  ات القهــوة، أســعار شــراء حبّــ   ــوم هبــا   بفع ــيت تق ة ال
  .، بشأن أسعار الكلفةىة الكربالشركات الغذائيّ

أقـوى   ،ةالغذائيّـ س أسـياد الزراعـة   ففي ساحل العاج والربازيل، ميارِ
ــغوطهم علـــى املُ  ــتِضـ ــوب    نـ ــعار شـــراء حبـ  وإنّ". الكاكـــاو"ج، بشـــأن أسـ

  .تار مناطق بكاملها يف ثالث قارّختفيضات األسعار هذه تدمّ
  .، له اهتمامات أخرى"فيفيه"يف " د األرضسيّ" إال أنّ

وهــو مبــدأ ال يــأتي علــى   -الســعي الــدائم لرفــع ســقف األربــاح   إنّ
يقتضـي ممارسـات تأنفهـا     -الـذي كتبـه بيـده    " املقـدس  هكتابـ "ذكره يف 
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ــات عامليّــ . ةروحــه النقيّــ  حــول (رين اة بــني املنــتجني والشــ كانــت اتفاقي
ثت أثنــاء حــدِقــد أُ ،)او، ومــواد زراعيــة أخــرى  القهــوة والشــاي، والكاكــ  

 -اً يف األسـعار  ة جـدّ احلرب الباردة، من أجل استبعاد االهنيـارات احلـادّ  
واليـوم،  . نيإذ كانت من شأهنا أن تدفع باملنتجني إىل أحضـان الشـيوعيّ  

ــة منظمــة " فــإنّ ــو  تلغــي هــذه االتفاقيّــ   "التجــارة العاملي ات، الواحــدة تل
  .األخرى
ــ"كبرابيــ"أمــا  منظمــة " ســاليبس ألد مــتحمّ، مــن جهتــه، فهــو مؤيّ

  ."التجارة العاملية
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VII- الغطرسة  
  

األرض،  ، إزاء الدولــة وقوانينــها، يف كــلّيُبــدونين اجلــدد املســتبدّ إنّ
  .غطرسة باردة

وهـم  . ة، هم ميارسون ابتزاز نقل املصانعيف بلدان الشمال الصناعيّ
بلدان أخـرى، كـي يضـمنوا     إىل نتقالدون النقابات واحلكومات بااليهدّ

  .يف األرباح وامش املمكنةاهلأعلى 

  ).SIEMENS" (سيمنس"ل شركة ثَولنأخذ هنا مَ
مــن   -حاضــرة يف قطاعــات عديــدة مــن النشــاطات      " ســيمنس " إنّ

الطاقـة،  ووسـائل االتصـاالت،   ووسـائل النقـل،   إىل ة، التكنولوجيا الطبيّـ 
هنـريخ فـون   "صـاحبها،   ، كـان 2004حتى شهر متـوز عـام   … اهلاتف اخلو

. ، املنتشــرين يف كــل األرض)417.000(علــى مســتخدميه  يســود، "بــرين
مليار يورو، وأرباحه الصـافية   74.2، كان رقم أعماله يبلغ 2003يف عام 

  .مليار يورو 2.4
ــوة اقتصــاديّ    إنّ ــع ق ــا، وهــي راب ــا،  أملاني ــامل، واألوىل يف أوروب ة يف الع

ــت األوىل يف إدخــال أســبوع ال   ــى   كان ــائم عل . ســاعة فقــط  35عمــل الق
ــريح     واحلــال أنّ ــونيخ"يف " األرضســادة "هــذا اإلجــراء مل يكــن ي ". مي

  .ففرضوا العودة إىل أربعني ساعة عمل يف األسبوع

" ســــيمنس"قــــت ، حق2004ّحزيــــران عــــام  24ويف  يــــوم اخلمــــيس 
عـت علـى عقـدين    ة لصـناعة احلديـد، وقّ  الشـركة العامليّـ   فإنّ: انتصارها
 ،ني األملـان فني واإلداريّال واملوظّ، يرغمان العمّ)IG-METAL( مع نقابة

ــى التخلــّ     مبحــض "ي علــى العمــل أربعــني ســاعة يف األســبوع، وإذن عل
ثالثني ســاعة، فوافقــوا بــذلك علــى الــعــن أســبوع اخلمســة و ،"تــهمحريّ

  .ساعات العمل ختفيض ملموس يف أجور
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  كيف جرت هذه األمور؟
علــى ختفــيض قــاسٍ يف  " دة األرضســا" ، أصــر2004ّبدايــة عــام  يف 

، دعمــاً "ســيمنس"دت شــركة وهــدّ. ةأجــور العمــال يف مصــانعهم األملانيّــ 
ل جمموعة من جمموع مخسـة آالف موقـع عمـل، إىل    ملطلبها، بنقل أوّ

  .ةالصني وأوروبا الشرقيّ

  .دةعن هتديدات أخرى حمدّ" فون برين"ر وقد عبّ

ـــ   170.000الشــــركة تســــتخدم   إنّ مــــن  % 41ا، أي شــــخص يف أملانيـ
ة األملانيـة مـن   ولكن احلصّـ . يف العامل" سيمنس"جمموع العاملني لدى 

ــم أعمــال   ــ"رق ــ ،"منسيس ــم أعماهلــا   % 23ل إال ال ميثّ . مــن جممــوع رق
 إنّ: يف ميـونيخ، إجـراء معادلـة بـني هـذه األرقـام      " سـادة األرض "فأعلن 

 41مـن  ة، سـيهبط  ة يف جمموع الوظائف العامليّـ ملانيّة الوظائف األحصّ
وظيفـة   74.000، إن مل ينالوا التأييد، األمر الـذي يعـين إلغـاء    %23إىل 

  .ةعمل فوق األرض األملانيّ

عامل إىل الشـارع، اسـتجابة    25.000، نزل 2004حزيران عام  18يف 
ــ)IG-METALL(لنــداء نقابــة    "ســادة األرض"وا علــى صــفاقة  ، ليحتجّ

طات نقل املصـانع  مبخطّ "جريهارد شرويدر"د املستشار وندّ. وابتزازهم
  ".باملعادية للوطن"املعلن، ووصفها 

ــلّ ــاح   ك ــات" ســادة األرض"ع فقــد ركــّ ! ذلــك ذهــب أدراج الري  ،النقاب
ــى اتفــاقني  واضــطرّ ــع عل ــان أوّ. وها للتوقي ــاً إداريّــ  ك ــا اتفاق اً، حــول هلم

ــ وهــو مــع ذلــك ينطــوي علــى وعــد  . ةة املســتقبليّاملفاوضــات االجتماعيّ
  ".والتجديد ملنافسةاية وتطوير الوظيفة وابوق" "سيمنس"شركة 

ق باســـتخدام اهلواتـــف وكـــان االتفـــاق الثـــاني ذا هـــدف حملـــي، يتعلـــّ 
كامـــب "و) BOCHOIT" (بوشـــوا"ة، مـــن صـــنع شـــركة الـــة والالســـلكيّاجلوّ

، علـــى "وســـتفاليا"و" الـــراين"، يف مقـــاطعيت )Kamp-Lintfort" (لنتفـــورت
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ل الفـــوري أللفـــني مـــن عـــن النقـــ" ســـيمنس"وختلّـــت . مواقـــع صـــناعتها
  .وظائف العمل، إىل اجملر، وضمنت التوظيف على املوقعني، لفرتة سنتني

علـى إعـادة   ) IG-Metall(يف مقابـل هـذين االتفـاقني، وافقـت نقابـة      
فضـالً عـن ذلـك،    . أسبوع العمـل بـأربعني سـاعة، دون زيـادة يف الرواتـب     

  .الستحقاقيت مكافآت العطل وامليالد، واستبدلت مبكافأة اغفقد أل
م أن مل تعـتّ  ،"سـيمنس "تكاليف األجـور عنـد    فإنّ: االبتزاز مربح إنّ

  %.30صت بنسبة لِّقُ
، يف حديثــه "ميــونيخ"النــاطق الرمســي باســم اإلدارة العامــة يف    إنّ

ــنّ  ــن املصـ ــت  عـ ــراين ووسـ ــاطعيت الـ ــن   فعني يف مقـ ــثري مـ ــال يف كـ اليا، قـ
مـع مواقـع اجملـر،     هـذين املـوقعني يتعـادالن يف التنـافس     إنّ: "الصفاقة

  ".ةة النقص يف اإلنتاجيّفقد ردمنا هوّ
ــال جــدّاالبتــزاز القــائم علــى التهديــد بنقــل املصــانع، فعّــ   إنّ ه اً، ألنّ
ــف   س حبــقّميــارَ ــورات التكنولوجيّــ    -ســوق للتوظي ة بفعــل تعاقــب الث

ــ ميضــي دائمــاً حنــو التنــاقص يف    -ة يف الســنوات األخــرية  واأللكرتونيّ
  .عدد الوظائف

وظيفة عـرب   30.000قد ألغت  "سيمنس"، كانت 2003و 2001ني ما ب
  .العامل
ات اً اسرتاتيجيّوهي تلهم عمليّ. ة وعاليةعامّ ،النزعة إىل اإللغاء إنّ

  .ةمجيع الشركات القاريّ
ــارة والتنميـــة   إنّ ــر كـــلّي ،املـــؤمتر الـــدويل مـــن أجـــل التجـ ــام  نشـ عـ

ه إن كانـت،  ني منـه أنـّ  ويتـب ". التقرير العاملي حول االستثمار يف العامل"
ة يف العــامل، باعــت بضــاعات ، أعظــم التجمعــات املائــة القاريّــ1993عــام 

واســتخدمت عنــدها  (مليــار دوالر  3.335بقيمــة تعــادل  … وخــدمات اخل
، ارتفعـــــت مبيعـــــات أعظـــــم 2000موظـــــف، ففـــــي عـــــام ) 11.860.000

علــى مــا طــرأ علــى تكوينــها مــن تغــيريات     (ة عــات املائــة القاريّــ التجمّ
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يف حـــــني بلـــــغ عـــــدد مســـــتخدميها (مليـــــار دوالر  4.797إىل ) مـــــةها
14.257.000.(  

ة يف العامل، رفعـت خـالل   أقوى مائة شركة قاريّ بعبارات أخرى، فإنّ
، يف حـني أن عـدد مسـتخدميها    %44رقم مبيعاهتـا بنسـبة    ،سبع سنوات

  %.21مل يرتفع إال بنسبة 
مــن شــركة  ا كــلّيف أملانيــا، قــد اقتــدى هبــ" ســيمنس"ة اســرتاتيجيّ إنّ

  .، بنجاح)WOLKSWAGEN" (فولكسفاغن"و) OPEL" (أوبل"
. ولكن هناك أصحاب شـركات دوهنـا نفـوذاً، تعتمـد أسـاليب مشـاهبة      

  .ل عنهاثَهوذا مَ
تصــنع إطــاراً للعجــالت مــن  ) RONAL SA" (رونــال ســا"شــركة  إنّ

" املوزيـــل"، يف مقاطعـــة "وفولـــآ-ســـانت"األملنيـــوم، بـــالقرب مـــن مدينـــة 
، الــيت ."ج. رونــال أ"تــه إىل شــركة  وهــذا املعمــل تعــود ملكيّ . نســيةالفر

ـــ   " ســـولور "يف مقاطعـــة  " هـــاركنغن"ة يف مدينـــة  تقـــوم إدارهتـــا املركزيّ
)Soleure(َني ني قويّني خصوصيّ، يف سويسرا، وهي حتت إشراف مصرف

ــة  ــرن"يف مدين ــال أ"لشــركة  وإنّ". ب ــى اخلصــوص ." ج. رون ــالً  ،عل معم
ومعامل أخرى يف  السفلى،" سيليسيا"يف مقاطعة يستخدم ألف عامل 

  .بولونيا وتشيكيا
ــام   15يف  ــار ع ــ ت، أمــر2004أي ، مصــنعاًع بنقــل أربعــني  إدارة اجملمّ

" رونـال سـا  "شـركة   تعلنـ أ، 2004حزيران  8ويف . اً، يف اجتاه الشرقسرّ
ــ. عجزهـــا عـــن الـــدفع   عـــت اإلدارة وجـــود  وادّ. ح مجيـــع العمـــال رِّفسـُ

  ".ةمصاعب اقتصاديّ"
 Ralph" (رالــف بلينــداور"قــاوم العمــال، واســتعانوا مبحــام يــدعى   

Blindauer(م فتقــــدّ. ، وهــــو أحــــد أشــــهر احملــــامني يف حقــــوق العمــــل
همـا  ، متّ"رونـال سـا  "ني يف بعـض اإلداريّـ   ة ضـدّ بدعوة جزائيّـ " بلينداور"
م مـن األلـف   ظِّـ ه إفـالس نُ إنّ: "وهو يشرح". بإشهار إفالس كاذب"اهم إيّ
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وهــذا اهتــام رفضــته بــالطبع  16".ب دفــع أدنــى تعــويضاء، لتجنّــإىل اليــ
ة، واملئـات  مجيـع النفقـات تقـوم هبـا الدولـة الفرنسـيّ      ": رونال سا"شركة 

  .من عائالت العمال املسرّحني، غارقون يف القلق
  .تزدهر يف الشرق "رونال"أعمال  واليوم فإنّ
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VIII- اإلنسان حقوق  

  جيد أمر اإلنسان حقوق

  منها خري السوق
  

ســـادة "ن مـــن محـــل ه لـــن يـــتمكّر كـــويف عنـــان، وقـــد اقتنـــع بأنّـــقـــرّ
، على االحتكام إىل العقل، أي إىل احرتام مبادئ شـرعة األمـم   "األرض

" االتفـاق الكـوني  "لـذا صـاغ   . تـوافقي  املتحـدة، أن يفاوضـهم حـول حـلّ    
)Global Compact(، ُد بــني األمــم املتحــدة وأهــمّ عقَــوهــو اتفــاق عــام ي 

  .ةة القاريّالرأمساليّالشركات 
، يف 1999كـــانون الثـــاني عـــام  31وقـــد أعلـــن عـــن مقرتحاتـــه، يـــوم 

ة جتمع وهذه القمّ). DAVOS" (دافوس"ة يف ة الدوليّة االقتصاديّالقمّ
يف مــن  طشــرتَويُ. ةعــام ألــف مســؤول مــن أقــوى الشــركات القاريّــ    كــلّ
ــيُ ــ)هـــذه هـــي تســـميته الرمسيـــة " (منتـــدى األلـــف"ل يف قبـَ ك ، أن ميلـ

ـــ ة، صـــناعيّإمرباطوريـــة مصـــرفيّ  ــة أو خدماتيّ ة، يتجـــاوز رقـــم  ة، قاريـّ
  .أعماهلا السنوي، مليار دوالر

ة، الـيت  ويف الوثيقة الرمسيّـ . تسعة مبادئ" االتفاق الكوني"ن يتضمّ
مـن هـذه املبـادئ، حيظـى بتفسـري       كـال  أثبتتها دوائر األمني العام، فـإنّ 

  .خاص
] د املوقعــونيتعهّــ: ["حقــوق اإلنســان ، يعاجلــان)2(و) 1(املبــدأين  إنّ

 ت مـن أنّ ، بالتثبّـ ]…[باحرتام وتطبيق حقوق اإلنسان يف دائرة نفوذهم 
  ."من خروق حقوق اإلنسان يف أيّ أتواطتشركاهتم اخلاصة ال 

  :ق بسوق العمل، تتعلّ)6إىل  3(املبادئ  إنّ
ــ إنّ[" ــ] دالشــركات تتعهّ لــي ة االجتمــاع، وبــاإلقرار الفعبــاحرتام حريّ
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أشـــكال العمـــل  وبإقصـــاء كـــلّ] …[مجاعـــة العمـــال يف التفـــاوض  حبـــقّ
متييـز   وبإلغاء كلّ] …[وبإلغاء عمل األطفال ] …[القسري وعمل العبيد 
  ."بشأن التوظيف والعمل

  :محاية البيئة والطبيعة) 9-7(وتتناول املبادئ 
ه نشاط من شأن يف كلّ ،د باالخنراط حبذرِععة َتالشركات املوقِّ إنّ« 
  ]…[ل البيئة الطبيعية أن يبّد

 ة أكرب حيال البيئة والطبيعـة باختاذ مبادرات ترمي إىل حتفيز مسؤولّي
]…[  

  ». ات تتوافق مع رعاية البيئةبتشجيع اكتشاف ونشر تكنولوجّي
ة الصــغرية، يف قلعــة املــؤمترات، القائمــة يف قلــب املدينــة السويســريّ 

، كان كويف 1999هذا من عام يف شهر كانون الثاني اجلليدي  ،"دافوس"
بقبـول االتفـاق الـدويل،    " ،ني اجلـدد عنان يطالب إذن السـادة اإلقطـاعيّ  

 ،ق اللصوص واقفني، طوال مخس دقائق، لكويف عنـان فصفّ". وتطبيقه
  .وا االتفاق باإلمجاعوتبنّ

ـ، ع1999ُيف شــهر حزيــران مــن عــام     د يف قصــر األمــم، جبنيــف،   قـِ
 170لني مـن  الفقـر، حبضـور ممـثّ   كافحـة  ماملؤمتر الدويل الثاني حول 

م كــويف عنــان خاللــه وقــدّ. منظمــة غــري حكوميــة 500دولــة، وأكثــر مــن 
، وافــق عليــه البنــك   "عــامل أفضــل للجميــع  : "حيمــل عنــوان برناجمــاً 
 ةالتعاون والتنمية االقتصاديّ ومنظمةالدويل، النقد وصندوق الدويل، 

)OCDE .( تفاقة لالمبثابة تتمّالربنامج وكان هذا.  
ــه    ــدويل وملحق ــاق ال ــن االتف ــة مساويّــ   ،ولك ة بالنســبة إىل مهــا برك

 ة لألمــم املتحــدة، وال أليّ فلــيس لألمانــة العامّــ   .ني اجلــدداإلقطــاعيّ
ــرى مؤسّ ــة أخـ ــي     ،سـ ــق العملـ ــول التطبيـ ــة حـ ــى مراقبـ ــارس أدنـ  ،أن متـ

 ،عـون فالسادة يوقّ. ة اليت تلتزم هباللمبادئ اليت تعلنها الشركات القاريّ
  !ا تنتهي اللعبةوهكذ
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ربح خيــايل يف فــال. هــذا التوقيــع، بالنســبة إلــيهم، يســاوي كنــزاً   إنّ
بــهم وكــويف عنــان جينّ ". الصــورة"ة ونظــرهم، يف لغــة العالقــات العامّــ   

ولقــد . بــذلك إنفــاق عشــرات املاليــني مــن الــدوالرات يف أمــور الرعايــة  
ق، يف مجيـع  إيـراد تأييـدها لالتفـا    عة، حـقّ وقِّشركة مُ ، لكلّبات، منذئذٍ

يهـا بـذلك لشـعار    تبنّ وحـقّ  …ة اخلة، والوثـائق اإلعالنيّـ  نشراهتا الدعائيّ
  .األمم املتحدة

  احلقوق
، كــان األمـني العــام لألمـم املتحــدة ومعــاونوه يف   2001نيسـان   13يف 

، "االقتصـاد السويسـري  "ة ومنظمـة  احلكومة السويسريّ جنيف، ضيوفَ
اآلن  ولـديّ . ةلسويسـرية القاريّـ  الشـركات ا  ألهمّ اجلامعةوهي املنظمة 

 Die Berner" (يومية برن"رت يف صحيفة شِنُ ،"رويرتز"صورة من وكالة 

Zeitung(   لوكـاس موهلومـان  "، يظهـر فيهـا) "Lukas MUHLEMANN (
الـرئيس  " موهلومـان "يومهـا كـان    17.ضاحكاً، يصافح كويف عنان سامهاً

ه أحـد أبـرز   إنـّ ". بوسـطن  -فورسـت   -" كريدي سـويس "األعلى ملصرف 
ــان" ويف الواقــع، فــإنّ . أصــحاب املليــارات  ه، إنّــ: إنســان ســعيد " موهلوم

ى ملصـرفه  ، يتسـنّ "االتفـاق الكـوني  "بشطبة قلم سريعة يرمسهـا أسـفل   
  .ة ألقدس مبادئ األسرة والبشريةعي األمانة املثاليّأن يدّ

الـذي   ،)Goeran LINDAHL" (وران لنـدال غـ "حـال  أيضـاً  تلـك هـي   
ة ناعة احلديد يف العامل، املدعوّصة ليّل شركة قارّاحب أوّكان يومها ص

)ABB(…  مارســـيل اوســـبل"وحـــال) "Marcel OSPEL( بنـــك "، رئـــيس
دانيــال  "، وحــال  )United Bank of Switzweland" (سويســرا املتحــد 

" شـل داتـش  روايـال  "، وحال مدير )Novartis" (نوفارتيس"، أمري "فازيال
)Royal Dutsh SHELL(نايــك"س ، ورئــي) "NIKE( املصــرف "، ورئــيس

، "ميتسوبيشــي: "، ومــدراء عمالقــة الســيارات)Deutshe Bank" (األملــاني
  ".تويوتا"، و"كرايزلر"، و"ميلرد"، و"نيسان"و
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مـن مغـامن    ،ةاحتوى طويالً أكـرب حصّـ  " كريدي سويس"مصرف  إنّ
ــوم  ــدكتاتور املرحـ ــو "الـ ــه موبوتـ ــاوز  "جوزيـــف ديزيريـ ــو مبلـــغ يتجـ ، وهـ

هر لفـرتة طويلـة يف   صـرف قـد اشـتُ   وكان هـذا امل . ة مليارات دوالراألربع
ة، ال والعنيد للنظام العنصري يف أفريقيا اجلنوبيّاملاضي، بدعمه الفعّ

ــدّ      ــارة املخـ ــن جتـ ــدوالرات مـ ــني الـ ــل ماليـ ــادة تأهيـ ــذلك بإعـ ت يف راوكـ
ــا" ــاده "كولومبي ــذلك باعتم ــثري مــن عمليّــ   ، وك ــا مــن   الك ات أخــرى، فيه

  .فيها من انعدام األخالقالربح بقدر ما 
عني ، وهــو أحــد املــوقّ "تســرالنديف سوويونايتــد بنــك أ"مصــرف  إنّ

ة يف هتريــب علــى االتفــاق، يــثري لغطــاً دائمــاً بســبب مســامهته الســلبيّ  
قسـماً كـبرياً مـن     وإنّ. انطالقاً من بلدان العامل الثالث ،األموال سرؤو

، )Sani ABACHA" (اباشــا ينســا"غنــائم اجلنــرال الــرئيس النــيجريي 
  .كها هذا املصرفد على حسابات حيرّجِ، و1998ُاملتوفى عام 
ــ، تتّ"نايــك"وشــركة  ة، بصــناعة ة غــري حكوميّــهمهــا منظمــات أمريكيّ

ون لّســـتغَأحذيتـــها الرياضـــية يف جنـــوب آســـيا، باســـتخدامها أطفـــاالً يُ
  .استغالالً فاحشاً

، "لينـــدالغـــوران "، الســـويدي "لالتفـــاق الكـــوني"الرائـــد األكـــرب  إنّ
ع بعالقات شخصية ممتازة، مـع كبـار األثريـاء احلمـر يف الصـني،      يتمتّ

 فــإنّ. أنقــرة ن يفاريزّاجلــومــع اجلنــراالت  ،"ربيــع بــيكني"ي دمــع جــالّ
ــركته  ــني     )ABB(شــ ــات والفالحــ ــة النقابــ ــن مقاومــ ــرغم مــ ــى الــ ، علــ

ــ ســدوداً يف  ،ة، هلــا، تــبين يف الصــني ويف تركيــا واملنظمــات غــري احلكوميّ
) وغالبــاً يف اخلـــراب (القســـري التــهجري  ب يف الضــخامة، تتســـبّ غايــة  

ضـخم، هـو    وهي أيضاً تسـاعد يف بنـاء سـدّ   . ملئات اآلالف من العائالت
ع توقَّـ ، الذي يُ)Yang TSÉ" (يانغ تسيه"على هنر " املمرات الثالثة سدّ"

ــا فــالح قــد فقــدوا     . 2009تدشــينه عــام   ــاريخ، يكــون مليون يف ذلــك الت
. تعـويض مـايل مناسـب    رق مطلـق حلقـوقهم، ودون أيّ  أراضيهم، يف خ
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" شــانغهاي"ة البائســة، يف مــدن ولســوف يلجــأون إىل الضــواحي التنكيّــ 
  ".كانتون"و" بيكني"و

ر ، تـدمّ "رويال دويـتش شـل  "شركة  إنّ" ةمنظمة العفو الدوليّ"تقول 
ــالتلوّ ر اقتصــاد ، وتــدمّ"النيجــر"به، خلــيج هنــر  ث املنفلــت الــذي تســبّ ب

ها كانت، فضالً عن ذلك، أحد أقوى املسـاندين  ثم إنّ. وغونيالشعب األ
  .ة املتعاقبة يف نيجريياات العسكريّللدكتاتوريّ ،نياملاليّ

ــ إداراهتــم املختلفــة قــد  ، فــإنّ"نيســان"و "تويوتــا"و" ميتسوبيشــي"ا أمّ
ــزة     ــذ فــرتة وجي عشــرات املطــاعم   -" اقتصــادية"ألســباب  -أغلقــت من

  .مل واملدارس يف اليابان والعاملة، ومشايف املعاالعماليّ
ــاريخ  ــران  24بتـ ــة   2004حزيـ ــي يف هيئـ ــز الرئيسـ ــع، يف املركـ ، اجتمـ

ة، لو أهم الشركات القاريّـ حتت رئاسة كويف عنان، ممثّ ،األمم بنيويورك
كــان املوضــوع يتعلــق بإعــادة النظــر يف ". االتفــاق الكــوني"عــة علــى املوقّ

  .السنوات اخلمس املنصرمة
ــدّ ــويف عنـــ وقـ ــبة  انم كـ ــذه املناسـ ــغط املنظّ هبـ ــت ضـ ــري  ، حتـ ــات غـ مـ
ــ ــأفــال يقتضــي األمــر إنشــاء آليّــ   : ة، اقرتاحــاًاحلكوميّ ــة، ة دوليّ ة للرقاب

ــة مكلّ  ــت فــة بالتثبّــ ســلطة مراقب عــون علــى االتفــاق،   ا إذا كــان املوقّممّ
  عوا عليه، وضمن أية حدود؟يلتزمون مبا وقّ

 ! شـيء مـن هـذا   ة للمراقبـة؟ ال مراقبة عامـة؟ أداة قسـريّ  ! يا للهول
  !ض املقرتح باإلمجاعفِولقد رُ
ــادة األرض" إنّ ــ" سـ ــذه   ال حيبـّ ــت هـ ــان، إال إذا كانـ ــوق اإلنسـ ون حقـ

  !همحقستالشعوب و اليت تستغلّهم يف تَل آلَاحلقوق ال تعطّ
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  إعادة الكرة - خامتة 
  

ه مل ال بـل إنـّ  . ةمل يشـرتك يف الثـورة الفرنسـيّ   " عمانوئيل كانـت " إنّ
الثــورة  ولكنــه كــان يــرى أنّ. لـد حيــث وُ" كونكســربغ"يغـادر يومــاً مدينــة  

وكانـت  . كانت التجسـيد احلـي والتطبيـق العملـي ألفكـار عصـر األنـوار       
  .ل خطوة حامسة حنو حترير اإلنسانتشكّ

حكــم  اً، يعــيش يف ظــلّســيّوبــذلك، بوصــفه موظفــاً بر " كانــت"كــان 
ــا   ــرّاســـتبدادي، حتـــت عيـــون شـــرطة امللـــك السـ  هرة، إذ يـــدافع يف السـ

ة ض نفسه ملخاطر شخصـيّ ة وصانعيها، يعرّوالعلن عن الثورة الفرنسيّ
  .هائلة

، كــان جيلــب لنفســه، مــن بــاريس،  1789وهــو، منــذ شــهر متــوز عــام  
. ة، وعــدداً كــبرياً مــن أهــم الصــحف الثوريّــ   "صــديق الشــعب "صــحيفة 

  .هاوكانت الصحف تصله بصورة منتظمة، حتت مسع الشرطة وبصر
وكــان يتواجــد معــه علــى   .يــوم يف املطعــم وكــان يتنــاول غــداءه كــلّ 

الطعام، عـدد مـن أصـدقائه، حتـى باتـت هـذه امللتقيـات بسـرعة، مكـان          
يشـــرح " كانــت "وكــان  . ةدين للثــورة فـــوق األرض الربوســيّ  ع املؤيّــ جتمّــ 

ولســوف يكتشــف . يــوم، وغالبــاً يف محــاس، أحــداث بــاريس  خالهلــا كــلّ
ل مع الكـثريين مـن مشـاركيه الطعـام،     جِّان قد سُامسه ك فيما بعد، أنّ

، هذا "فريديريك الثاني"، سجل أعداء اإلمرباطور "السجل األسود"يف 
  .على حنو دائم ة، تعيد النظر فيهت الشرطة السريّالسجل الذي كان

عهــد " "روبســبري"يف الســبعني مــن عمــره، عنــدما بــدأ   " كانــت"كــان 
ــاب ــم خنـــب  ". اإلرهـ ــرب يف املطعـ ــزَّامل"فشـ ــد ). l'Incorruptible" (هنـ ولقـ

فقــد اعتلــى . احتفظــت حمفوظــات البــوليس الســري بإشــارة إىل ذلــك 
، ورفـع كأسـه امللـيء    )سـم  152إذ كـان طولـه ال يتجـاوز    (كرسيه " كانت"
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ـــ ةخبمــــر يف فكــــرة الثــــورة   كحاشــــا لنــــا أن نشــــكّ  : "وصــــرخ ة،أملانيـّ
  ".شناأن تشوّ ة ال جيوز هلارات الالأخالقيّالتفجّ إنّ! البورجوازية

ــة    ــت مدينــ ــد، كانــ ــربغ"يف ذاك العهــ ـــ  " (كونكســ ــوم تُـ ــي اليــ دعى هــ
ــ)كـــالينينغراد نســـمة، وكانـــت ) 50.000(قرابـــة  عـــدّة تَ، عاصـــمة إقليميـّ

 وكانــت تضــمّ. هــا علــى حبــر الشــمال ئة مــن مرفتعــيش بصــورة رئيســيّ 
ــعوب  ــداخالً مــــن الشــ ــاً متــ ــوانيّ"بــــني : موزاييكــ ــتونيّ"و" نيليتــ " نيايســ

ــونيّ"و ــونيّ"و" نيليتـ ـــ "روس"و" نيبولـ ــة يهوديّ ـــ ، وجمموعـ ــة، وجتّ ار ة كثيفـ
ــديّ ــو"ني، وني وبريطــانيّهولن ــونيّ"و ،الجــئني مــن فرنســا  " هوكين  "نيمين

وكان عدد كـبري مـن هـؤالء    . موا من هولندا يف القرن السادس عشردِقَ
. اًة، وذوي مدخول حمدود جـدّ حمرومني من احلقوق السياسيّ ،السكان

، وقـد أثـاره   "كانـت "وكـان  . طـون يف فقـر مـدقع   تخبّكان كـثريون منـهم ي  
  .الظلم االجتماعي، يرى يف الثورة الوعد بتحرير البؤساء

  :ة للثورة، حول الوالدة التارخيي1798ّعام " كانت"وقد كتب 

ـ محى من الذاكرةمثل هذا احلدث يف تاريخ العامل، ال ُي إنّ«  ه ، ألّن
م أخالقي، مل خيطر ببال لتقّد ة، إمكانيةًكشف يف أعماق الطبيعة البشرّي

ساعات  فإنّ ،]…[ ق اهلدف املرجّوفحىت لو مل يتحقّ. إنسان حىت اليوم
هذا احلدث هو من  ذلك بأنّ. ة األوىل هذه ال تفقد شيئاً من قيمتهااحلرّي

ومن االمتزاج مبصاحل البشرية، ومن التأثري العظيم على مجيع  ،الضخامة
قاد ت أخرى، وسُت، يف مناسبارهستتذكّ الشعوب إنّأقسام األرض، حىت 

  ». إىل إعادة جتربته
  .ةأجل إعادة الكرّ! ةإعادة الكرّ

ــمـــع الثـــورة الفرنســـيّ ة ة بـــدأت املســـرية الطويلـــة حنـــو الدميقراطيـّ
وقــد . ة واالنتشــار االســتعماريوقــد رافقــت الثــورة الصــناعيّ. ةالسياسـيّ 
  .هاذلك، قوتّ ة، من كلّالدول القوميّ تاستمدّ
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ــمّ    يف ــم، ثـ ــبة األمـ ــت عصـ ــرين، حاولـ ــرن العشـ ــم   القـ ــة األمـ منظمـ
الصـادر يف   ،إعـالن حقـوق اإلنسـان    وإنّ .إرساء السـالم العـاملي   ،املتحدة

  .1789بعض تعابري إعالن عام  ،د بالنص تقريباًي، يستع10/12/1948
قت يف أواخر القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين، حتقّ

ــ. إجنــازات أخــرى  ـفرتسّ ة يف أوروبــا، ولكــن  ة السياســيّخت الدميقراطيـّ
ــرة األرضــيّ       ــوبي مــن الك ــدان القســم اجلن ــ. ةأيضــاً يف بعــض بل ق وحقّ

نــت املســاواة بــني مجيــع علِوأُ. عظيمــةً ر مــن االســتعمار خطــواتٍالتحــرّ
ويف مناطق كثرية مـن  . وتراجع التمييز اخلاص باملرأة. ثقافات األرض

  .حنو خارق رت قوى اإلنتاج علىالعامل، تطوّ
  واآلن؟

ره أن يتصـوّ  ض ألبشـع عـدوان، ذاك الـذي مـا كـان ألحـدٍ      حنن نتعرّ
  .قبل مخس سنوات

ة ي، ما مـن حركـة دميقراطيّـ   ة، ما من تنظيم قارّما من دولة وطنيّ
  .تقف يف وجه هذا العدوان

. ة قد أخضعوا األرض لتخطـيط حمكـم  سادة احلرب االقتصاديّ إنّ
حـــون بالســـيادة  وجيرّ ،ةا التشـــريعيّهـــم يهـــامجون الـــدول وســـلطته   إنّ

ويهـدمون البشـر    ،رون الطبيعـة ويـدمّ  ،ةبون الدميقراطيّـ ة، وخيرّالشعبيّ
  .اتواحلريّ

  .اإلنسان يف البحث عن السعادة اً على حقّوهم يعرتضون جذريّ
قــادرة  -ال قــوة دولــة، وال قــوة نقابــة  -ة قائمــة ة مضــادّفمــا مــن قــوّ

ويف شـــوارع نيـــودهلي، آالف مـــن . علـــى التعـــريض بســـلطتهم املطلقـــة 
، "غمــــام البوبــــال"فقــــدوا البصــــر بســــبب النســــاء واألطفــــال، الــــذين 

" داو كيميكـال "سـادة   يف حـني أنّ  ،لون احلسنة من عابري السـبيل يتسوّ
يف  ،"ميدالنـد "يف ناطحات السحاب يف مدينة  ،يقيمون يف حتصيناهتم

  .والية ميشيغان
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  ):St. JUST" (سان جوست"يقول 

  .ال شيء سوى السيف. ال شيء مشترك الشعب وأعدائه،بني « 
يف  احلـقّ و ،احلـق يف السـعادة   إنّ… السيف الذي يفصل ويبتر

أ من جزءاً ال يتجّز ونلة، يشكّاحلرّييف  احلّقو ،الغذاءيف  احلّقو ،الكرامة
 الشأن، فإنّ اوهبذ. وهم الذين جيعلون اإلنسان إنساناً ،الكائن البشري

 يف احلياة، وهو حّق إنه احلّق: "صعب ترمجتها، إذ يقولعبارة ت" لكانت"
  .»". ه إنساناًد كونِإنسان، جملّر س، يعود لكلّفريد، مؤسِّ

  :ةاألمر نفسه، ولكن مبزيد من شاعريّ" سان جوست"ويقول 

ابن الطبيعة وهو االستقالل واملساواة، جيب أن يقودا اإلنسان،  إنّ« 
  1». الفضيلة واحلريةإىل  ص،لجوهره اخلار له، بفعل املقّد

  .اإلنسان: للتاريخ موضوع واحد
ــى غــرار اإلقطــاعيّ    ــذين، عل ة ني اجلــدد، ســادة إمرباطوريّــ  أولئــك ال

ة املطلقــة الــيت جــي أفكــارهم، ينتســبون إىل القــوّالعــار، ورجــاهلم، ومروّ
  ".عهد األنوار"من شعّت اليت  ،ةللسوق، ينكرون املعايري احلضاريّ

إن : "تـزل مقـاليت  ختهنـر السـينغال،    عنـد مصـبّ   تلـد ، وُحكمـة ة مثّ
  ".اإلنسان هو عالج اإلنسان

بواســطة غــريه مــن  وال يتكــاثر إالّ ،بنــىاإلنســان ال يوجــد، وال يُ إنّ
ومـن دون   -ومـن دون تـاريخ    ،ة إنسان من دون جمتمـع ليس مثّ. البشر

هـــي الـــيت تكـــوّن  ،عالقـــات التبـــادل والتكامـــل والتضـــامن إنّ. تعـــاطف
  .البشريالكائن 

، وعنــف شــرطتهم  "ســادة األرض"صــفاقة  مــاذا عســانا نفعــل ضــدّ  
يف البحــث عــن الســعادة؟ جيــب أن نصــغي   احلــقّ هماملنفلــت، واحتقــار

ــت"إىل  ــد  "كانـ ــن جديـ ــورة مـ ــاود الثـ ــأنّ . ، ونعـ ــك بـ ــة  ذلـ ــرب دائمـ  ،احلـ
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ـــ    ــة االجتماعيـّ ــني العدالــ ــذري بــ ــاقض جــ ــوالتنــ ـ ــلطة  ،ةة الكونيـّ والســ
  .ة، أية كانتاإلقطاعيّ

ة يومـاً، وكـذلك هـي احلـال     ب عليـه البشـريّ  املـوت، لـن تتغلـّ    ين أنّيقـي 
من اآلالم الكثرية اليت تصحب وجـود   بالنسبة إىل العزلة واليأس، أو أيّ

  !منه يسبّبها اإلنسان، إزاء أمل ال مفرّ ولكن، لكم من آالمٍ. اإلنسان
. أعمــق مــن الصــدفة يف املــوت  الصــدفة يف الــوالدة يكتنفهــا ســرّ  إنّ

ذا ولدت يف أوروبا؟ ملاذا أنا أبـيض؟ موفـور الغـذاء؟ موفـور احلقـوق؟      ملا
ــاة حــرّ  مــدعوّ ــا    ة نســبيّة، مســتقلّحلي ــاذا أن اً، ومبنــأى عــن التعــذيب؟ مل

مـن   املشـرّد وليس عامل املنجم الكولوميب، الذي متأل الديـدان بطنـه، و  
ه ، اليت شـوّ "شيتاغونغ"ة من سكان ، واالمرأة البنغاليّ"برنامبوك"ان سكّ
  ها محض األسيد؟وجهَ

قبــل أن تنتــهي الســنة الــيت سينشــر خالهلــا هــذا الكتــاب، يكــون قــد 
أو مــن جــراء أمــراض  ،مليــون إنســان، يف آالم فظيعــة، بــاجلوع 36مــات 

وبســبب الــنقص يف األدويــة، ســيكون قــد استشــهد . تــرتبط مباشــرة بــه
 بّعشرات املاليني من األشخاص أيضاً، بسبب األوبئة اليت قهرها الطـ 

رت تسـعة ماليـني طفـل دون    ثة قد دمّـ من زمان بعيد، وتكون املياه امللوّ
  .العاشرة

 ويكون السكن غـري الصـحي، والفئـران، واليـأس والقـذارة، يكـون كـلّ       
ــاة ال تُ  ــبة إىل ماليـــني األمّ ذلـــك قـــد جعـــل احليـ ــات، يف طـــاق بالنسـ هـ

  ".جانريو ريو دو"و" داكا"و" ليما"و" انيالم"الضواحي البائسة يف 
را كرامـة مئـات          وتكون البطالة الدائمـة والقلـق بشـأن الغـد، قـد دمـّ

  ".سويتو"و" أوالن باتور"األلوف من اآلباء، يف ضواحي 
  ملَ هم، ال أنا؟

من هذه الضحايا، زوجيت، ابـين، أمـي،    وكان من املمكن أن تكون كلّ
  …همصديقي، أناساً ميألون حياتي وأحبّ
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عـــام، هـــم  بعشـــرات املاليـــني كـــلّلـــون قتَهـــؤالء النـــاس الـــذين يُ إنّ
  ".ةالقوانني الفظّ) "BABEUF" (بابوف"يه ضحايا ما يسمّ

  !وال شيء، سوى الصدفة يف والدتي، يفصلين عن هؤالء املصلوبني
  ):MARAT" (مارا"كتب 

س على اجلهل، واجلهل يـدعم االسـتبداد دعمـاً    ؤسَّالرأي ُي إنّ"
  2".شديداً

ــ إنّ ـ إلعــــالم والكشــــف الصــــريح عــــن  ف األوىل، هــــي اة املثقّــــمهمـّ
 ،اصـــي الـــدماء خيشـــون نـــور النـــهارمصّ إنّ". ســـادة األرض"ممارســـات 

  .هم للطاعونخشيتَ
  :مرة أخرى) MARAT" (مارا"إىل  صغِلنُ

فكرة العـدل تنمـو    العدالة، ألنّ البشر هو أساس حّب حّب إنّ"
  3".بقدر منوها بالعقل ،بالعاطفة

ـــ إنّ  -أوالن "نفــــاق يف مدينــــة ة ألطفــــال األوصــــف احليــــاة اليوميـّ
دين يف الربازيل، والفالحـني يف بـنغالدش،   ، وآالم وصراعات املشرّ"باتور

. ح الشــعور بالعدالــة لــدى القــارئز تفــتّ، حيفّــ"التجريــه"أو األرامــل يف 
ــوقــد تُ ــدان     ولَ ــوم، انتفاضــة الضــمائر يف بل د مــن هــذه اليقظــة، ذات ي
  .الشمال

 Vila" (فــيال اوكليــدس"ة يف ملعــب كــرة القــدم الضــخم، يف مدينــ  

Euclides(، ّسـاو برنـاردو  "ال احلديـد يف مدينـة   وبدعوة من نقابة عم" ،
ــ ــوم      80.000ع جتمّ آذار مــن عــام   13مضــرب عــن العمــل، بعــد ظهــر ي
به حديثي عـن   ولقد أشرت إىل ذلك يف الفصل الذي خصصتُ. 1979

ء امــات الشــرطة الســوداء تــروح وجتــيء، يف الســما  كانــت حوّ. الربازيــل
وكانــت تســعى . صــوتاً راعــداً القامتــة، علــى ارتفــاع مــنخفض، حمدثــةً 

  .إلخافة اجلمهور
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  .كان املطر يهطل
ــان  ــوال"كـ ــاً علـــى  " لـ ــندوق واقفـ ــاحنة توقّصـ ــب،  شـ ــوق العشـ فـــت فـ

ــب  ــف امللعــ ــتفّ  . يف منتصــ ــربون ملــ ــان املضــ ــفوف  وكــ ــه يف صــ ني حولــ
ــــامرت ــائهم وأوالدهـــــم صـّ ــانوا كلّ. ة، مـــــع نســـ هـــــم واقفـــــني، حتـــــت  كـــ

ــا كــــانوا يف منتــــهى . ر الغزيــــرة، وثيــــاهبم ملتصــــقة جبلــــودهم األمطــ
  …رة والتوتّيّاليقظة، واجلدّ

  .رات الصوتة قد صادروا مكبّكان رجال الشرطة السياسيّ
  ":فريي بيتو"يروي 

ه، الذين كانوا بالقرب منه ويسمعون صـوتَ . ميتكلّ" لوال"كان « 
 .يقفون خلفهم دون كلماته بصوت واحد، ملن كانواكانوا يلتفتون ويرّد

وعة، وكـأين هبـم   موهكذا كانت مجيع الصفوف تتناقل الكلمات املس
  4». جوقة واحدة، حىت آخر الصفوف احملتشدة يف امللعب الفسيح

ــة حتــرّ      ــزعيم حرك ــابي، وال ب ــد نق ــا، لســت بقائ ف، ر، ولكــين مثقــّ أن
  .وسائل حمدودة تأثريهل

  .كتابي يطرح تشخيصاً إنّ

احلــرب  وإنّ. املفــرتس، هــو شــأن الشــعوب تــدمري النظــام العــاملي إنّ
  .ة، لقادمةمن أجل العدالة االجتماعيّ

ما الذي سيصنع االنتصـارات؟ واهلـزائم؟ مـا هـو مـآل هـذه املعركـة        
  .األخرية؟ ما من أحد ميتلك اليوم اإلجابات

  .تسكنين هناك قناعةً إال أنّ
غراكـــوس "د صـــدى دعـــوة مجيـــع هـــذه املعـــارك القادمـــة، ســـرتدّ  إنّ

ل مِـ ، الـذي حُ "مـؤامرة املتسـاوين  "زعـيم   1797،5أيار عـام   27يف " وفباب
  :حيث قال إىل املقصلة وهو ينزف دماً،
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  !لتبدأ املعركة بشأن الفصل اخلطري، فصل املساواة وامللكية« 
  !ة القدميةسات الرببرّيوليقلب الشعب مجيع املؤّس"
ملطلقة من سامها بالشجاعة اعن اّت ،الفقري حرب الغين ضّد ولتكّف"

  ]…[» ! جهة، واجلبانة املطلقة من جهة أخرى
مجيع الشرور قد بلغـت أقصـى مـداها، ومل     ر ذلك، إنّي أكرّأجل، إنّ

بقلبها رأسـاً علـى    وال ميكن إصالحها، إال. يعد بوسعها أن تزداد سوءاً
  ]…[عقب 

  لنحّدق يف السعادة املشتركة،. لنحّدق يف غاية اجملتمع« 
  »! ر هذه القوانني الفظةام، لنغّيولنأت بعد ألف ع"
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 سيدة الصوفانية. 14

 1997 -القاهرة 



  

318 

 ومن الكلمات بعضها. 15
 1997 -املطبعة البولسية 

 من أجل فلسطني. 16
 2004بريوت  -دار عطية 

 )مرتجم عن الفرنسية( هروبي األخري مع يسوع املسيح. 17
  2004 -املطبعة البولسية 

 أمن أجل فلسطني وحدها؟. 18

 2006 -منشورات مركز الغد العريب للدراسات 
 )ثالثة جملدات(عاماً  25الصوفانية خالل . 19

 2008 -دار اجملد للطباعة والنشر 
 تأمالت. 20

  2009 -دار اجملد للطباعة والنشر 
 القديس يوحناتأمالت يف إجنيل . 21

  2010 -دار اجملد للطباعة والنشر 
 جمموعة من العظات. 22

  2010 -دار اجملد للطباعة والنشر 
 2010 -) مرتجم عن الفرنسية(عندما يطلب البابا الغفران . 23

  2011 - جمموعة من العظات. 24
  .2014 -قد يكون يل ما أقوله . 25
  2014=  )مالك الساحل السوري(األب الياس يعقوب  .26

2‐ En Francais 
1‐ Soufanieh 

Chronique des apparitions et manifestations de Jésus et de 
Marie à Damas (1982‐1990) Editions François ‐ Xavier de 
Guibert. 1991. Paris. 

   2‐ Souvenez ‐ vous de Dieu 
Messages de Jésus et de Marie à Soufanieh. 
Damas (1982‐1990) Editions François ‐ Xavier de Guibert. 
1991. Paris. 

   3‐ SOUFANIEH En SYRIE et DANS LE MONDE 
Damas ‐ 2014. 




