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من  العدوان  لضحايا  دوليًا  يومًا  خالقه،  بإذن  )األحد(  غداً  ] سيحل 
األطفال األبرياء، يومًا لالعتراف باألطفال الذين القوا صنوفًا من العدوان 
يملكون  ال  فهم  اإلطالق،  على  البشر  أضعف  هم  األطفال  العالم.  في 
في  بهم،  يحل  مما  الشكوى  على  يقدرون  ال  بل  حياتهم،  في  التصرف 
بالعداء  المشحون  العالم  هذا  في  بهم  يراد  ماذا  يعوون  ال  ذاته  الوقت 

والعنف.
من  إسرائيل  ارتكبته  لما  تضامنية  فعل  ردة  كانت  اليوم  هذا  انطالقة 
مجازر  في  واللبنانيين  الفلسطينيين  األطفال  من  كبير  عدد  بحق  عدوان 
  7/-8 دإط  قرارها  بموجب  العامة  الجمعية  أعلنت  حينها  1982م،  العام 
المؤرخ 19 أغسطس/ آب 1982 في دورتها االستثنائية الطارئة السابعة 
باعتبار يوم 4 يونيو/ حزيران من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا 
العدوان من األطفال األبرياء. والهدف منه هو االعتراف بمعاناة األطفال 
أنحاء  جميع  في  والنفسية  والعقلية  البدنية  المعاملة  سوء  ضحايا  من 

العالم.
أو  ترف،  حديث  ليس  األطفال  ضد  الموجه  العدوان  عن  الحديث 
موضوع تعاطف بقدر ما هو واقع مؤلم تظهره إحصائيات لألمم المتحدة 
بشأن حوادث االعتداء على األطفال، إذ تشير إلى أن نحو مليوني طفل 
الماليين  هناك  أن  كما  الماضية،  سنة  عشرين  خالل  الصراع  في  ُقتلوا 
ماليين   10 من  يقارب  ما  انضمام  إلى  إضافة  واليتامى،  الجرحى  من 
لالجئين،  المتحدة  األمم  وكالة  واهتمام  رعاية  تحت  للعيش  الجئ  طفل 
كما أشارت التقارير إلى أن هناك ماليين من األطفال  يتعرضون لخطر 
التورط في أسوأ أشكال العدوان من استخدامهم في العمل، واالستغالل 
البلدان  العنف األسري خاصة في  ناهيك عن  بالبشر،  الجنسي واالتجار 
سنويًا  يموت  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أميركا  ففي  فقراً،  األشد 
نحو 80 ألف طفل نتيجة هذا العنف، الجريمة التي تمارس ضد األطفال 
اقحامهم  يتم  إنما  القتل، والتعذيب واالستهداف فقط،  ال تتوقف عند حد 
بالصراعات واألعمال العسكرية من خالل تجنيدهم وإجبارهم على حمل 
السالح، كما يتعرضون لالختطاف واالختفاء بصورة مروعة لالستغالل 
الجنسي أو التسول خاصة في البلدان التي تشهد فقراً وفوضى وانفالتًا 
أمنيًا. ولكن هل العدوان على األطفال اقتصر على تلك البلدان التي تتعرض 
للحروب واالقتتال األهلي المقيت؟ كال، بل ال يستبعد أطفال البالد اآلمنة، 
وبطرق  مختلفة  بصورة  كان  وإن  للعدوان  تعرضهم  من  يسلموا  لم  إذ 
أقل فتكًا، والمتمثلة في سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية واإلهمال 

والضياع وممارسة التعذيب والعنف الجسدي.
إن العدوان بوصفه سلوكًا موجه إليذاء الغير عمداً، يفسره علماء النفس 
االجتماعي من منظور ما يعرف بالمقاصد الكامنة وراء السلوك البشرى، 
المضادة  الشخصية  اضطرابات  مثل  المرضية  بالحاالت  والمرتبطة 
هذا  والعدوانية،  الغضب  من  حالة  تولد  والتي  المجتمع،  من  لجماعة 
الغضب الذي يكون مبعثه الشحن اإلعالمي والذي يجعل من الطفل الذي 
ال ُيرغب في وجوده عرضة للعدوان البغيض الذي ال يفرق بين الصغير 
والكبير بدعوى أنه يحمل تصنيفًا كسبه من عائلته أو منطقته الجغرافية، 
وهذا يتعارض مع ما جاء في المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل » تتخذ 
الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية 

المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو 
الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو 
المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة 
أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية«، لذا 
فاحموا األطفال من هذا العدوان، والذي ال يراعي 

ضميراً وال إنسانية.

كل شيء في حياتنا أرقام. أعمارنا، وأوقاتنا، ومناسباتنا وحسابات إنفاقنا، 
ارتفاع  نسبة  بأن  لنا  ُيقال  للطبيب  نذهب  فحين  وعافيتنا.  أمراضنا  وقياس 
ضغط الدَّم لدينا هو بهذا المقدار. وحين ُنعَطى مضاداً حيوياً لعالج التهاب ما 
ُيقال لنا بأن نتناوله لسبعة أيام مثاًل. بل حتى األشياء المجرَّدة نحتاج فيها 
نسبة  هي  ما  أحدهم:  فيسألك  أكثر،  واضحة  الصورة  نجعل  كي  األرقام  إلى 
شعورك تجاه ذلك الشيء. إذاً، تعمل األرقام عملها في حياة الناس منذ اليوم 

األول لوالدتهم.
والقضايا  األشياء  من  لكثير  وتعاطينا  فهمنا  أن  ندرك  يجعلنا  األمر  هذا 
حساباً  أقمنا  لو  فماذا  كذلك،  الحال  دام  وما  ُمرقمة.  تكون  أن  يجب  والمشاكل 
لعاَلمنا الذي نعيشه. فإذا كنا 7 مليارات إنسان، ومساحة أرضنا هي 149 مليون 
ما  وإذا  واحد.  كيلومتر  في  يعيشوا  أن  47 شخصاً  بإمكان  أن  يعني  فهذا  كم، 
استثنينا المناطق الجليدية، فإن الرقم لن يتغّير كثيراً ما دامت المساحة ستبلغ 
ال  التي  القاحلة  الصحراوية  للمناطق  بالنسبة  الحال  وكذلك  كم.  مليون   135

تصلح للعيش مطلقاً.
ألف   700 و  مليون  هناك  أن  علمنا  ما  إذا  شيئاً  يساوي  ال  كم   /47 فالرقم 
على  هذا  كم!   360 الـ  عن  مساحتها  تزيد  ال  التي  غزة  يسكنون  فلسطيني 
المستوى الديمغرافي. أما على مستوى قضية الغذاء في العالم وما هو مستقبل 
العالمي  فاالنتاج  كثيراً.  يختلف  ال  الموضوع  فإن  الفقر  موجات  أمام  إنتاجه 
من الغذاء كبير جداً وهو يواصل تفوقه على نسب النمو السكاني، إذ سيبقى 
الغذاء متوفراً في العالم حتى ولو زادت أعداد البشر بالمليارات حسب تقديرات 

المنظمات األممية المعروفة.
ُيعَرف  والذي  أالن  ريتشارد  دوغالس  الكندي  الصحافي  كتبه  مقال  لفتني 
بـ دوج سوندرز بشأن هذا الموضوع. هو يقول أن جباالً من األغذية مازالت 
تتكدَّس في بلدان كثيرة ومن بينها بلده كندا جعل من أسعار األغذية ألن تهبط 
بنسبة 2.8 في المئة حين قّل سعر الزيت النباتي 6.2 في المئة والحليب 2.3 في 
المئة! بل مازال الكثير من المزارعين والصناعيين عاجزين عن توفير مناطق 
تخزين لمنتجاتهم بسبب كثرتها وعدم القدرة على استيعاب تسويقها المربح!

اإلنسان.  لدى  الموجودة  الغذاء  لكميات  عجيبة  أرقاماً  سوندرز  ويعرض 
فالعالم يملك اليوم »كميات من األرز والقمح في المخازن تكثر بنحو الثلث عن 
تلك الكمية التي ُيتَوقع أن يستهلكها العالم ويبيعها أو ُيحولها إلى وقود خالل 
هذا العام. كما تجاوز مجموع ما فاض عالمياً من الذرة الشامية واألرز وفول 
الصويا 670 مليون طن، وهي كميات تكفي إلطعام كل سكان الصين طيلة عام 

كامل«!
هذه األرقام مثيرة فعالً أمام ما نقرؤه من وجود مئات الماليين من الجوعى 
في األرض. فإذا كان فائض العالم من الذرة الشامية واألرز وفول الصويا قادٌر 
على إطعام مليار إنسان في الصين فهذا يعني أنه لو ُشِحَن للمناطق الفقيرة 
في العالم لما ظل مليون إنسان في إفريقيا يتضّورون جوعاً وال عشرين مليوناً 
فشلت مواسم حصادهم، وكذلك الحال في آسيا واألميركيتين والجزر المتناثرة 

في المحيطات.
هذا يعني أن هناك حصاراً غير معلن تفرضه بعض الدول الغنية والشركات 
والتجار ضد الفقراء! ماذا يعني أن تبقى األغذية في المخازن حتى تتلف في 
حين يوجد 7 ماليين نيجيري في الشرق والشمال يواجهون خطر المجاعة؟ ماذا 
يعني أن تبقى كل تلك األغذية رهينة لدى الشركات خوفاً من هبوط األسعار 
في الوقت الذي يعتمد فيه 20 مليوناً من فقراء العالم الريفيين على إنتاج البن 

الُمهدَّد؟!
بالتأكيد نحن ال نعني فقط باألغذية تلك المحاصيل الزراعية التي تنتجها 
اليابسة فقط، بل حتى اإلنتاج السمكي العالمي الذي زاد قبل ثالثة أعوام على 
93 مليون طن. فهو أيضاً صورة من صور ما يجري من احتكار وتالعب في 

التكديس!
هناك أشياء قد ال نراها بالطريقة التي ُتقنعنا إالّ إذا تلّمسناها باألرقام. دعونا 
نستحضر ما ذكرته منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة. هي تشير 
إلى أنه وفي العام 2015م بلغ حجم اإلنتاج العالمي من نوٍع واحدٍ فقط من السمك 
المستزرع والبري قرابة الـ 6 ماليين و 400 طن بقيمة تصل إلى نحو 9 مليارات 
و 800 مليون دوالر وبقيمة تجارية عالمية تصل إلى مليار و 800 مليون دوالر.

هذا يعني أن البحار قادرة هي األخرى على تزويد 
الغذاء  من  حاجتهم  عن  يزيد  ما  اليابسة  على  البشر 
يتساءل:  المرء  يجعل  الخير  هذا  كل  عدة.  بأضعاف 
حتى  ُمكّدسة  بضاعته  تبقى  أن  اإلنسان  ل  ُيفضِّ لماذ 
تهلك لكنه ال يستطيع أن يجدها في أفواه ذابلة وألسن 

يابسة وبطون خاوية؟ إنه الجشع ال غير!
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] عدا حاالت واستثناءات محدودة، فإن إضرابات المعتقلين والسجناء في سجون 
العالم نادراً ما تحدث في الدول الديمقراطية الحقة، بل تحدث عادًة في سجون األنظمة 
أو  اعتقالهم  مدد  ُتنشئها كسجون عقاب جماعي مستديم طوال  التي  الدكتاتورية 
فترات محكومياتهم، حتى لو كانت بعشرات السنين أو قضى كثير منهم نحبه فيها 
تحت تأثير األوضاع الالإنسانية البالغة السوء التي تتعمد سلطات تلك السجون 
والمعتقالت بأن تسومهم فيها شتى صنوف العذاب اليومي والتحطيم النفسي، بدءاً 
من جعل الزنازن مكتظة بنزالئها، ومروراً بالحرص على جعل الحّمامات قذرة على 
الدوام، وكذلك إطعامهم وجبات غذائية ُتقرف شهية حتى الجوعى، فجعل السجين 
عرضًة ألضرار التقلبات المناخية برداً أو حراً بدون حماية، فالتضييق على زيارات 
معظم  حظر  عن  ناهيك  فتراتها،  وتقصير  الدورية  مواقيتها  ومباعدة  لهم،  األهالي 
الحاجيات العادية التي يحتاجها السجين من ذويه، ومنها أدويته المقررة إن كان 
قبل دخوله السجن واإلهمال الطبي ألي سجين يتعرض للمرض بداخله،  مريضاً 
البدني بالهراوات وتوجيه أقذر الشتائم  التعذيب  انتهاًء حتى من ممارسة  وليس 
باختالق ذرائع مفتعلة، دع عنك ما سامته حيالهم قِبالً من تعذيب في غرف التحقيق 

فأحكام السجن الطويلة بحقهم. 
وبذلك فان أوضاع السجون في العالم هي مرآة أمينة صادقة -بقذارتها أو نظافتها- 
لوجه األنظمة السياسية. ومع إن األوضاع التي تمرد عليها األسرى الفلسطينيون في 
السجون االسرائيلية من خالل معركة األمعاء الخاوية والتي استمرت 41 يوماً ال 
تختلف عن أوضاع سجون المنطقة، إال أنه يمكن فهمها على األقل بأنها نتاج منطقي 
الشعب  إزاء نضاالت  كدولة عنصرية  القبيح السرائيل  العنصري  الوجه  يعكس 
العربي الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه، وصادرت حقه في الحياة وتقرير المصير. 
مطالب  من  األدنى  الحد  بتلبية  نصر  من  األخير  اإلضراب  حققه  ما  أن  والحال 
خبرات  من  الفلسطينيون  األسرى  راكمه  ما  إلى  أفضاله  بعض  يعود  المضربين، 
إضرابية عريقة على مدى 50 عاماً منذ ما بعد حرب 67، والسيما أنه تحقق في ظل 
ظروف وموازين فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية شديدة االختالل لغير صالح 
القضية الفلسطينية، وهنا تكمن عظمة الملحمة اإلضرابية األخيرة والتي ساهمت 
عدة عوامل في تكللها بالنجاح، والتي تشكل في الوقت ذاته دروساً مهمة جديرة 
التمسك بها، واستلهامها ليس على الصعيد الفلسطيني فحسب؛ بل وعلى الصعيد 

العربي، ولعل أهمها:  
األول: الصمود األسطوري والعزيمة الجبارة التي أبداها كل الُمضربين، مستلهمين 
البرغوثي  مروان  رأسهم  وعلى  السجون  داخل  الفذة  لقياداتهم  الفوالذي  الموقف 
)القيادي في فتح( وأحمد سعدات )قائد الجبهة الشعبية( وقياديون من فصائل وطنية 
على  يلن  لم  الذي  إصرارهم  ثم  ومن  و«حماس«،  »الجهاد«  مثل  أخرى  وإسالمية 

مواصلة اإلضراب وتصديهم بال كلل لكل حيل العدو إلفشاله.  
العامل الثاني: وحدة فصائل النضال الفلسطيني في هذه المعركة تحديداً بدون 
مزايدات أي منها على األخرى خالل معركة اإلضراب، احتراماً لمشاعر المضربين، 
وبدون أيضاً إقحام مطالب سياسية بعيدة عن شجون وشئون السجون التي يرزح 

فيها األسرى.  

العامل الثالث: الموقف الشجاع  ألهالي المضربين والمساند بكل قوة إلضراب 
الضفة والقطاع، وهنا  التي نصبوها في مختلف مدن  المخيمات  ذويهم، من خالل 
يبرز بوجه خاص الموقف المتميز الشجاع للمناضلة الرائعة فدوى البرغوثي زوجة 

المناضل القيادي في »فتح« األسير البطل مروان البرغوثي. 
والعالمية  العربية  والحركات  األحزاب  وقفته  الذي  المساند  الدور  الرابع: 
 ،BDS والمؤسسات الحقوقية العالمية، ولجان المقاطعة العالمية السرائيل المعروفة
فضالً عن المؤسسات الوطنية والحقوقية ولجان التضامن واإلسناد الشعبية في 
للجبهة  العام  األمين  أحمد سعدات  األسير  القيادي  المناضل  فلسطين. وقد ضرب 
الشعبية مثاالً إنسانياً رائعاً في االمتنان لكل المواقف التضامنية العربية والعالمية 
مع اإلضراب مهما بدا تأثيرها محدوداً، كما جاء في بيانه من معتقل ريمون بتاريخ 

28 مايو/ أيار الماضي.  
وأخيراً فإن توحد الفصائل والقوى الفلسطينية في هذه المسألة تحديداً ليعطي 
درساً جديراً باالستلهام من قوى المعارضة الوطنية واالسالمية في عالمنا العربي، 
وبخاصة في دول الربيع العربي الُمجهض، ذلك بأن النضال من أجل تحقيق مطالب 
السياسي ال ينبغي  إنسانية في أحوال محددة ناجمة عن تداعيات االحتقان  آنية 
االصالحية  المطلبية  باالستحقاقات  الدوام  على  ربطه  الطارئة-  -لخصوصيتها 
شدة  وطأة  تحت  الجماهيري  واالنكفاء  والتوتر  التأزم  اشتداد  ظل  في  الكبرى، 
القمع، ومن ثم انسداد قنوات الحلول بشأنها. فلئن كانت قنوات الحوار السياسي 
مسدودة ومعدومة تماماً فال يعني ذلك عدم بذل الجهود المستميتة لفتح القنوات 
المثال ال الحصر، الحاالت  لألحوال اإلنقاذية اإلنسانية الطارئة، ومنها على سبيل 
المتعلقة بإنقاذ أرواح بضع عشرات من الشباب اليافعين خالل اعتصاماتهم، والذين 
الُمفرط  الجهادي  الحماس  ُيتركون لمواجهة مصيرهم لوحدهم بأنفسهم بدافع  قد 
في مواجهات معزولة غير متكافئة مع القوات األمنية دون أن تبذل الجهود الكافية 
لفتح القنوات مع السلطات لتحقيق غاية آنية ُمحددة تسمح بمخرج يحفظ أرواح 
مثل هؤالء الشباب العرب، حتى لو بدا المنتصر فيها السلطة العربية. وأحسب ان 
القيادات الوطنية والدينية الروحية العربية تتحمل قسطاً من المسئولية )وأشدد هنا 
على معنى »قسطاً«( لعدم بذل أقصى جهودها المستميتة الممكنة، ولربما ذلك ناجم 
عن تأثير مشاعر اإلباء التي ال ينبغي خلطها في مثل تلك األحوال االنسانية الطارئة 
الشاخصة بمشاعر اإلباء والندية المفترضة لفتح القنوات المتصلة بالمطالب الكبرى 
المسدودة سلفاً، نقول ذلك بصرف النظر هنا عن ُحسن نواياها في مثل هذا التقصير 

وتألمها لما وقع.  
وبالتالي، في تقديري، األمر بحاجة لمراجعة موضوعية 
شجاعة من قِبل القيادات الروحية والدينية العربية المعنية 
المعارضة، وبخاصة غير الميدانية منها لتالفي مستقباًل 
الدماء، وزهق  إراقة  المؤسفة من  الحاالت  وقوع مثل تلك 
األرواح في ظل أوضاع متردية من اختالل الموازين والتي 
يتم فيها فرض تكبيل أيدي حركة المعارضة تكبيال شبه 

كلي، وفرض الشلل شبه التام لحركة الجماهير.

radhi.alsammak@alwasatnews.com

دروس نجاح إضراب األسرى الفلسطينيين 

670 مليون طن من الغذاء الفائض!

 كاتبة بحرينية

 اليوم الدولي لضحايا
العدوان من األطفال األبرياء عالِم  وكان  العلوم.  أبو  هو  الرياضيات  علم  بأن  يقال   [

رذرفورد  إرنست  المولد(  )والنيوزلندي  البريطاني  الفيزياء 
أكثر  كانت  لذلك،  طوابع!  جمع  وإما  فيزياء  إما  العلوم  يقول: 
الرياضيات  علماء  قدمها  التي  تلك  هي  للبشرية  نفعاً  األشياء 
والفيزياء أمثال إسحق نيوتن وماري كوري وفيرنر هايزنبرغ 
وألبرت أينشتاين. إذ إن اختراعات وصناعات كثيرة اشُتهَِرت 
الرياضيات والفيزياء  ُيَغَفل دور أصحاب  بأسماء أخرى لكن 
الذين تّمت االستعانة بهم في صياغة معادالت االختراع الدقيقة 

ومكّوناتها.

 ماذا يعني أن تبقى األغذية في 
حين  فــي  تتلف  حتى  الــمــخــازن 
في  نيجيري  مــايــيــن   7 يــوجــد 
والشمال يواجهون خطر  الشرق 
المجاعة؟ ماذا يعني أن تبقى كل 
تلك األغذية رهينة لدى الشركات 
خــوفــًا مــن هــبــوط األســعــار في 
 20 فــيــه  يعتمد  ــذي  الـ ــوقــت  ال
مليونًا من فقراء العالم الريفيين 

د؟! على إنتاج البن الُمهدَّ


