قبل البداية..

كلمة حق
فاديا جربيل

رئي�سة التحرير

بعد كل حرب تظهر �إىل العلن حقيقة الدور الذي متار�سه املنظمات الدولية
يف حماية املدنيني ،من �أطفال ون�ساء و�شيوخ ،يظهر للعلن كم كان دورها
مقيد ًا بقرار لي�س ذاتي ًا ولي�س حيادي ًا .ظهرت تلك املنظمات يف �أغلب
�أزمات ال�شرق الأو�سط م�شلولة احلركة عن القيام مبا طرحت نف�سها على
�أ�سا�سه ،حني ف�شلت �إما عن عجز و�إما عن ارتهان لقرار �أمريكي بتوظيف"
قهر املدنيني" لأهداف �سيا�سية ،وهذا ما يدفعنا �إىل الإميان ب�أن عمل تلك
املنظمات يف بع�ض �أدائه هو �سالح من �أ�سلحة ال�ضغط ال�سيا�سي على دول
تتجر�أ على خمالفة �سيا�سة الواليات املتحدة ،ف�إن مل ينفع تعمل كمعرب
حللول ع�سكرية حمتملة .
كنا نعرف و�أ�صبحنا ن�ؤمن �أن عمل تلك املنظمات لي�س نزيه ًا ،فرناها تغ�ض
الطرف عن ا�ستخدام �أ�ساليب التعذيب كجزء من ا�سرتاتيجية �إدارة بو�ش يف
مواجهة ما ي�سمى بالإرهاب ،وعن انتهاك بريطانيا وكندا الفا�ضح حلقوق
الإن�سان يف �إر�سال امل�شتبه بهم �إىل دول ال رقابة عليها ال�ستخدام و�سائل
التعذيب املتعددة ،بينما تفتح العني والفم على دول لي�س ذنبها �إال �أنها
مل تدخل الفلك الأمريكي مطيعة ،في�أتي عمل تلك املنظمات مع دول كهذه
على قاعدة "حق يراد به باطل" .
لقد فقدت تلك املنظمات حتى حق الإدانة لعمليات الت�صفية املنهجية
يف العراق وفل�سطني ،ف�أين منظمة حقوق الإن�سان من �آالف ال�شهداء
الفل�سطينيني املدنيني والذين بغالبيتهم من الأطفال ؟ �أين هي من ال�شهداء
اللبنانيني املدنيني والذين ن�سبة  %40منهم من الأطفال دون الثامنة من
العمر ؟ �أين هي من املجازر اليومية التي ترتكب يف العراق ،و�أين هي من
ت�س ّوق نف�سها كفاعلة خري ،من العربدة الأمريكية والإ�سرائيلية ؟.
كنا نعرف و�أ�صبحنا ن�ؤمن� ،أن القانون الدويل مع الأقوى "الأقوياء فوق
القانون" ُت�ش ّكل مواده لتخدم امل�صالح العليا للدول الكربى ،ومن هنا نحن
�أهل املنطقة العربية ل�سنا �أقوياء لأننا عملنا على التفريط بكل م�صادر
القوة الطبيعية التي كنا نتمتع بها ،ولأن القرار امل�صريي يف املكان اخلط�أ،
وبالتايل فقدنا كل وزن وقيمة يف املجتمع الدويل ،فقدنا كل ما منلك من
�أوراق القوة التي تدفع القوى الغربية للتعامل مع املنطقة العربية� ،أقله
بحر�ص لئال تفقد جزء ًا من م�صاحلها ،ولكن ا�ستطاعت تلك القوى
�أن تنتزع كل م�صلحة لها بطريقتني� ،إما بالت�آمر و�إما عن طريق �إحدى
املنظمات الدولية "منظمة جمل�س الأمن مث ًال" التي بات وا�ضح ًا �أن
قرارها بيد الواليات املتحدة� ،سلمنا وفرطنا بكل �أ�سلحتنا و�أ�صبحنا نواجه
الواقع عُ ّز ًال حتى من الكرامة .
وبناء على ذلك ،ال خيار �أمام �شعوب املنطقة �إال �أن تكون قوية ،قوية
بالإميان ،بحقها �أن تعي�ش بكرامة وعدم التفريط ب�أقدم و�آخر و�سائل
القوة املتمثلة "باملقاومة" و�أي�ض ًا ب�إ�سقاط الأ�سباب التي جعلت من ال�شعوب
العربية"مت�سولني" على �أبواب منظمات دولية قرارها مل ولن يخدم
ق�ضاياها ..مت�سويل احلماية والر�أفة  ..مت�سويل تخفي�ض عدد القتلى
الأبرياء� ،أو فليكن قتل ولكن لي�س بقنابل ذكية ،ف�إ�سقاط الأ�سباب يعني
�إ�سقاط من قاد دول املنطقة لل�ضعف والوهن الذي هي عليه الآن .
ن�صح
�أ�صبحنا ن�ؤمن �أننا نعي�ش يف عامل �شريعته " �شريعة الغاب" ف�إن مل ُ
على خماطر تلك املرحلة من تاريخ املنطقة العربية ،وقتئذ �سينطبق علينا
املثل القائل " �سبق ال�سيف العذل" لأن الزمان ال ينتظر �أحد ًا واملتغريات
على الأر�ض ت�صبح �أكرب من �إمكانية معاجلتها .
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