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أسبوعيات نائب

كله يهون عن القضاء ألنه المالذ األخير
ناهض منير الريس
النائب عن مدينة غزة
ال نأأي ب بيديأأد اين حأأين نقأأوض ءن القضأأاء اأأب أ أأاليم السأأل ة الو نيأأة ي أأانب حالأأة ال مثيأأض لهأأا مأأن
االض راب .اقد رض منذ و ت غير صير لهيمات م كررة ارة على مراكز أعصأابه وأخأرع علأى أ رااأه
وأعضائه وثالثة على ساحة عمله ونشا ه ،وياءت الضربة األخيرة علأى رأسأه لكأب ي أرنس ويسأق سأق ه
النهائية .اكينما لأم يكأا المأوا نين مأا ي ناوشأهم مأن ذئأاب عأدوة وذئأاب وو نيأةح ح أى يأبء لهأم بم ضألة
الميزان المائض وال أدض المققأود ،وذلأل علأى نحأو ال سأبيض ءلأى وصأقه بليأر القأوض ءن الأذين يزينونأه لمرايأ
القرار يق لون ذلل بنـزق مرذوض وسوء نية مبي ة وءغراق بقساد المليي األخير الذي يق رض أنه مأالذ النأاس
من القساد.
وسبق لنا أن لنا ءن سيادة القانون وءن كانت مر ب ة اب القكر الم اصأر بالديمقرا يأة وبالقصأض بأين
السل ات اهب اب الحقيقة ال اريخية أسبق اب الويود من مثض هذه ال ابير ،وهب مر ب ة بنشوء المي م ات
المس قرة أيا كانت صق ها و د د شر ا لقيامها .اال غنى ألي مي م مس قر ي كون من عدد من األاراد عأن
انون عراب أو مك وب ينظم ال ال ات بين أاراده ويكون مري ا لكض ارد منهم اب م راة مركزه وحأدوده مأ
ايخرين .االقانون يسود أصال بحكم الحاية ءلى حياة يومية من ية ،اب ظأض اليماعأة القائمأة ،وبحكأم ال لأ
ءلى المشروعات المس قبلية .ومن غير الم صور أن حقق ها ان الحاي ان لللالبية ال ظمى من أاراد مي مأ
ما دون ويود انون مرعب ي م بثبات نسبب ويقين يب ث على ال مينينة.
وكض اخ الض اب مبدأ سيادة القانون يؤدي بالضرورة ءلى االر بال ال ام وال و ا عن اإلن اج واإلحسأاس
بققدان اليدوع من النشا  .ولقد س ى أغلبية كااية من األاراد ءلى ليير القانون يزئيا أوكليا ءذا كان ال يأب
اب القانون ايمر المي م بمخاض مؤلم أو ب ملية شري ية درييية ءلى أن ين هب األمأر بيييأاد أانون ثابأت
يديد أو بيدخاض ديالت على القانون القائم ي له أكثأر لبيأة لم الأب المي مأ  .لكأن ذلأل كلأه شأبء مخ لأا
عن ان هال سيادة القانون من بض أاأراد م نقأذين يخر أون واعأده ل حقيأق مكاسأب خاصأة أو للحصأوض علأى
مزايأأا غيأأر م أأوارة ل خأأرين ،أو لل أأدوان علأأى مم لكأأات ايخأأرين أو أمأأوالهم أو حقأأو هم عامأأة .اهنأأا يأأدخض
المي م اب حالة من القساد واإلاساد ويينس الم ظلمون ءلى ال نقأيس عأن سأخ هم بالوسأائض غيأر القانونيأة
أيضا .ويرااق ان هال القانون اب هذه األحأواض ءدخأاض عناصأر غريبأة عأن مراأق القضأاء ءلأى داخلأه إلع أاء
الظلم القادم وشرعيةح وكذا ييري هميش المحاكم واس صلار شينها وضياع هيبة القضاة.
اب االح الض واب السل ة الو نية
لقأد مأأر القضأأاء القلسأ ينب بأأي وار مرهقأأة .ولأأوال ويأأود نأأواة صأألبة مأأن القضأأاة األااضأأض ،سأأيما اأأب
المحكمة ال ليا ،الن هى أمره ماما ،والس بدل ه اللالبية ال ظمى من الناس ح ما بوسائض أخرع ،أدناها الليأوء
ءلى ضاء ال را وال ادة المدعوم عشائريا ،وأ صاها يام كض موا ن بنقسه أو بيماع ه بيخذ حقه بيأده ،مأ
ما يمكن أن يل بس بالحق من با ض حسب األهواء.
وكان من المشكالت ال ب رض لها القضاء القلس ينب محاوالت االح الض اإلسرائيلب بأض عهأد السأل ة
ءدخاض عناصر موالية له اب سلل القضاء و شيي اليريمة و لقيأق القضأايا و لقيأق البأراءات حسأب مصأالس
االح الض ومخابرا ه ال املة هدما اب بنيان المي م  .أما اب عهد السل ة الو نية ا مثلت المشكالت االع يادية
اب ذلل النقص اب واه البشرية واب منشآ ه بالقياس ءلى النمأو السأكانب ال بي أب ،ومنهأا أيضأا خلأو ب أض

المناصب القضائية الحساسة ،كمنصب النائب ال ام ا رات ويلة كما حدث عام  3991حين ظض ذلل المنصب
شاغرا مدة قارب السنة للير سبب مقهوم.
و مثلأأت المشأأكالت غيأأر االع ياديأأة اأأب أولهأأا وأخ رهأأا وهأأو لليأأب المحسأأوبيات واع بأأارات االن مأأاء
ال نظيمب على اع بارات الكقاءة والنزاهة واالس قامة الم لوبة اب يين القضاة ،ثم ال دخض اب أعمأالهم مأن
بض الكبراء أصحاب اللايات والمصالس الخاصأة .ولكأن أ سأى مأا أرض لأه القضأاء مأن مشأكالت ي مثأض اأب
القاحشأ ين الم نأوي ين الكبيأأر ين ،وهمأا زحأا األيهأأزة األمنيأة علأى اخ صاصأأات القضأاء ،واالم نأاع عأأن
نقيذ ال ديد من أحكام المحاكم النهائية والق ية .وذات مرة حدث أحد وزراء ال دض أمأام الميلأس ال شأري ب
عن يام مسؤولين أمنيين بمن وكيض النيابة من دخوض مكان عمله اب سم من أ سام الشر ة !
ل الما كلمنا داخض الميلس وخاريه عن هذه األمأور .و لنأا ءنهأا مأن أخ أر المسأائض ال أب هأدد السأالم
االي ماع ب و شوه سم ة السل ة الو نية و دي علأى حريأات األاأراد وكرامأا هم وأرزا هأم .ول المأا البنأا
بين ي اد االع بار لمراق القضاء القلس ينب.
وال شل أن نق ة البدء اب ءصالح القضاء هب قويض أموره كلية لميلأس القضأاء األعلأى الأذي ينبلأب
أن يظض مح قظا بالمس شارين الكبار ،م ويوب ديض مادة ال مر لإلبقاء علأيهم مؤ أا ح أى يأري مراي أة
ال يينات المللو ة وح ى ي لم القضاة المحدثون اب المحكمأة ال ليأا علأى أيأدي هأؤالء الكبأار الأذين ي أد كأض
منهم مدرسة وخبرة كبيرة نادرة ،ون نب بشكض خاص األسا ذة الذين لم ينق وا عن القضاء واض أرب ين
سنة م واصلة ماضية .انحن اب دور اإلنشاء مح ايون ءلى هؤالء الرواد سن ين أخريين على أ ض قدير.
ون را ص وبة ا ناع الب ض بميرد الحاية ءلى اإلصالح ،ألن هؤالء مثأابرون علأى اع قأادهم األزلأب
أنه ليس باإلمكان أاضض مما كان .ولكننا ال نقهم كيا يناضأض الأب ض اليأوم ،ألغأراض سياسأية ك يكيأة ،مأن
أيض ءرساض واد الس ينب راي ءلى لندن لي حدث م البري انيين ووهم صوت سيدهم األمريكبح اأب موضأوع
ءصالح السل ة القلسأ ينية اأب حأين يحأدث اأب صأقوا القأانونيين هأذا الللأ يأراء الخ أوات األخيأرة ال أب
مست بسم ة ال دالة القلس ينية ،وهو اللل الذي بادرت به نقابة المحامين اب اع غزة ،ال شل أنه سأيم د
ام دادات غير هينة اب أوسا أخرع ،أولها الميلس ال شري ب عندما ين قد ريبا.

الينس األصقر والينس األبيض واألمة الوس
بينما نقب نحأن القلسأ ينيين وءخواننأا ال أرب اأب أ صأى ال أرا اللربأب للقأارة ايسأيوية علأى سأاحض
البحر األبيض الم وس  ،ق كوريا بش ريها الشمالب والينوبب اب أ صى ال را الشر ب للقارة على ساحض
المحي الهادئ .وعدا عن هذه المسااة الشاس ة ال ب قصلنا ،ليس اب الخلقية ال اريخيأة مأا يقربنأا ءلأيهم أو
يقربهم ءلينا ال اريخا مش ركا ،وال عال ات م ميزة ،وال صأالت ثقاايأة .ولكأن المن قأة ال ربيأة اب أت يومأا
ب د يوم ،بااله مام كله ،ورات ما يدعى أزمة األسلحة النووية الكورية الشمالية ،ب قاصأيلها ال أب مأا زالأت
والى ،منذ حوالب أسبوعين وح ى اين.
وربمأا يسأ يد الأأب ض و أائ ماضأية ،ريأ ءلأى عهأد رئاسأأة الأرئيس األمريكأب بيأأض كلين أون ووزيأأرة
خاريي ه مأادلين أولبرايأت ،حأين قأزت الأوزيرة واحأدة مأن قزا هأا اللولبيأة ،اأيذا بهأا اأب كوريأا الشأمالية،
رض على النظام الكوري صأققة قأايض بمويبهأا مأاض مسأاعدات أمريكيأة موعأودة ،مقابأض الحصأوض علأى
هأأأد بو أأأا البأأأرام النوويأأأة والصأأأاروخية الكوريأأأة .و بلأأأت كوريأأأا انأأأذال الصأأأققة حأأأت ضأأأل الحايأأأة
اال صادية.

وك بت اب زاوية أسبوعيا ب المنشأورة اأب ذلأل الحأين ءن أولبرايأت لأم أذهب ءلأى كوريأا ءال مأن أيأض
الحيلولة دون حصوض من ق نا ال ربية واإلسالمية على أسلحة وم دات كورية ،ب د أن أصبحت كوريا المصدر
الوحيد ـ قريبا ـ لبي السالح الم ور للمن قة !
وكانت الدبلوماسية األمريكية اب عهد كلين ون مأا زالأت حأ قظ بالحأد األدنأى مأن الن ومأة الم هأودة اأب
ال أأرا الدبلوماسأأب .وربمأأا كأأان ذلأأل أحأأد األسأأباب ال أأب سأأهلت الصأأققة وي لأأت ا قأأاق أولبرايأأت مأ النظأأام
الكوري أمرا ممكنا .ولكن الزمان لير وأصبحنا اأب عهأد دبلوماسأية رعأاة البقأر ـ أو اأب الحقيقأة عهأد لأة
الدبلوماسأأية ـ .اييأأة دبلوماسأأية دوليأأة أيأأازت للأأرئيس األمريكأأب أن ي لأأق صأأريحه الأأذي يصأأنا كوريأأا
الشأأمالية ،ينبأأا ءلأأى ينأأب مأ ال أأراق وءيأأران ،اأأب مأأا أ لأأق عليأأه وومحأأور الشأأرحح وكيأأا خيأأض الأأرئيس
األمريكب نقسه اب مو الحكم الذي يقرر أين مكان الخير وأين مكان الشر اب ال الم
ولم يلب عن الباض انذال أن هذا وال هويشح الذي ي ضمنه صأريس بأوش كأان مقدمأة لللأارات المن ظأرة
على ال راق وعلى ءيران .ولم يلب عن الباض أيضا أن باكس ان سوا كون بدورها مس هداة ،و د ك بنا و لنا
اب زاوية األسبوعيات انذال ءن ب وش سي ود ويسحب كالمه عن كوريأا ،اأب حأين بقأى الحملأة علأى ال أراق
وءيران مس رة.
لكن هذا ال صريس ديم .وال يصلس سببا وحيدا للخ وة ال ب ا خذ ها كوريا الشمالية بيعالنها ال ودة ءلأى
نقيذ براميها النووية و يامها ب رد مندوبب المرا بة الدوليأة .ولأم ك أا حكومأة كوريأا بأذلل ،وءنمأا أررت
االنسحاب من الم اهدة الدولية الخاصة بحظر صني السالح النووي.
السياسة ول ب ال ياض
و يض اب مياض ال قسير ءن السبب المباشر هأو نقأض الواليأات الم حأدة ال زامهأا ب زويأد كوريأا الشأمالية
بالو ود ،اب مقابض ال زامات كوريا المذكورة ،بمويب الصققة األصلية .ولكن ذلل الكالم ال يمأل الرأس .وال بد
من ال ماس قسير ي لق باالس را يييات السياسية الدولية .اكوريا الشمالية ليست نب ة شأي انية ضأائ ة اأب
الشرق ايسأيوي .وهأب والصأين البلأدان الشأيوعيان البا يأان اأب ال أالم .و لأل راب أة ال يسأ هان بهأا ،ولكأن
راب ة اليلراايا السياسية القائمة بين هذين البلدين ي ض من وحدة األمن القومب لكليهما مبدأ مح وما.
االصين ليست ب يدة عن الخ وة الكورية .وءذا نحن لم نكن من الخقة بحيث نظن ءن السياسة ل ب عياض
ا لينا أن نقهم ءن الصين كانت على علم مسبق بالخ وة الكورية وأنها منح ها الموااقة والمباركة ،بأض وأنهأا
على ا صاض مس مر بكوريا اب كض ما ي لق ب ورات واألزمةح كما يدعوها اإلعالم اللربب.
ليس م نى هذا أن الصين بدأت ب لييأر سياسأة المالينأة والمسأايرة للواليأات الم حأدة ال أب سأاهلت اأب
أمور عد يدة م الصين اأب هأذه المرحلأة واع بأرت أن مأن بيأض ال سأاهض السأماح للصأين ببيأ بضأائ ها اأب
أسواق م ينة ،وذلل كله بوسا ة ءسرائيلية ق ض ا لها عن ريق اللوبب الصهيونب اب أمريكأا .وءنمأا م نأاه
أن سياسة المالينة والمسأايرة والمهادنأة ال أب ن حأدث عنهأا ال أارض مأ ءبأداء الحأزم ومأ ال كشأير عأن
األنياب النووية بين الحين والحين .لكب ال ظن الواليات الم حدة ـ اب عهد يورج بوش بخاصة ـ أن الصأين
غاالأأة عأأن االس أ را ييية األمريكيأأة ال أأب ي لأأت مأأن الهنأأد ومأأن أالانس أ ان ومأأن ب أأض دوض ينأأوب اال حأأاد
السوايي ب السابق واعد أمريكية بقدر أو بآخر وبشكض أو بأآخر .وهأب أزم ،واقأا يخأر نبأؤات المأرا بين
السياسيين اب الواليات الم حدة أن زز هذا والحائ ح الذي يم أد اأب ويأه غأرب الصأين بدعامأة كأون مأن
ءيران و ركيا ،وربما ال راق ءذا سارت األمور ب ا للمخ ات اليارية.
مقار ات غير م قولة
هذه ال حليالت واالس نبا ات لم كن هب نق ة اس ق اب االه مأام اأب من ق نأا .وءنمأا انشأدت األنظأار
ءلى المقار ات الهائلة بين الكيقية ال ب دارت بها األحداث اب كوريا والكيقية ال ب دور بها اب ال راق.

اب كوريا الشأمالية نابأض نوويأة مويأو دة مؤكأدا ،واأب ال أراق ال ويأد أيأة نبلأة نوويأة ء ال أا ..اأب
كوريا مقاعالت نوويأة ائمأة اأب أكثأر مأن مكأان ،واأب ال أراق لأيس هنأال أي مقاعأض نأووي ب أد أن صأقت
ءسأرائيض مقاعأض ال أأراق الوحيأد ..اأب كوريأأا يأرع أرد المأأرا بين الأدوليين ب أد مأأنحهم مهلأة صأيرة ،واأأب
ال أأراق يسأأرح المرا بأأون الأأدوليون ويمرحأأون ويويهأأون األسأأئلة االسأ خبارية بأأال حيأأاء ..اأأب كوريأأا يأأدعو
رئيس البالد ش به ألن يشكض ييشا من االن حاريين لمقا لة األمريكيين وي لق اإلعالم الو نب على األمريكيين
األلقاب المنسية منذ عهد س وة السواييت ،واب ال راق يحاسب النأا قون ال را يأون أنقسأهم علأى كأض لقظأة
ي قوهون بها ويل زم اليمي بالدعوة ءلى " حض األزمة سلميا " و " عأدم ءع أاء ذري أة " لل أدوان األمريكأب
الذي ال ينقل يي ب ءلى الخلي بمزيد من األسا يض وال ائرات والصواريخ ،ويسرب األنباء القائلأة ءن الضأربة
ادمة وشيكا..
واب مقابض هذه المقار ات بين سليس و سليس وبين لهية ولهية وبين مسألل ومسألل يأي ب ال صأرا
األمريكأأب حيأأاض كأأض مأأن الأأدول ين حأأااال بالمقار أأات المذهلأأة ايمأأام المق نيأأات الكوريأأة المؤكأأدة ،والشراسأأة
الكورية وال وعمال ،والحزم الكأوري أمأام عأروض ال قأاوض والحلأوض السألمية ،ال ي أود البأوش بأن البأوش
يورد على لسانه ذكر محور الشر ،وال يق ي ي حدث كالناس ال أا لين عأن حأض األمأر سألميا بال قأاوض ،ويأدعو
ييران كوريا ءلى ال دخض وال وس لحض األزمة .كما أن وزير الدااع رامسقيلد يلزم الصمت الم بق و د وض
اب امه شيئا ما ،وكان عند اندالع األزمة ي كلم عن درة الواليات على شن الحرب اب و ت واحد ضد كوريا
وال راق! ..
أما اأب موايهأة ال أراق الخأالب مأن السأالح النأووي ا أال ،والأذي اه أرأت ايأه عيأالت سأيارات األمأم
الم حأأدة اأأب بحثهأأا شأأر ا وغربأأا وشأأماال وينوبأأا عأأن أسأألحة الأأدمار الشأأامض عبثأأا ،اال صأأريحات األمريكيأأة
ناريأأة ..ال يرضأأيها أ أأض مأأن ء صأأا ء رئأأيس الأأبالد ونأأزع أسأألح ها بأأالقوة ،ح أأى يبلأأل األمأأر بأأوزير الخارييأأة
األمريكيأأة أن يقأأوض ءن خلأأو ال أأراق مأأن أسأألحة الأأدمار الشأأامض بشأأهادة المأأرا بين الأأدوليين ال ي نأأب أن
مسؤولية النظام الحاكم ان هت ! ويرد رئيس الوزراء البري انب من الناحية األخرع من المحي يهدد بدوره
وي وعد ،من من لق أن كلب الشيخ شيخ كالب.
هكذا يقرض الينس األصقر هيب ه النووية ،والينس األبيض ي وحد اب رؤية م ينأة ،مب ثهأا المصألحة
المش ركة اب اغ نام الخامات واألسواق ،أما األمة الوس بين الشرق واللأرب اهأب ميكلأة ايكلأين ،ي لمظأون
شأأهوة لخيرا هأأا وال يقي مأأون وزنأأا إلراد هأأا وال لقو هأأا .و ظأأض سأأادرة اأأب قككهأأا و أأد خأأدر حكامهأأا بأأوهم
السالمة االنقرادية لكض منهم ،على الرغم من سكين اليزار ال ب لم اأب يأد اليأزار الأذي نصأب نقسأه مالكأا
لهذا الق ي .
وحكم را وش هنا يمأأل الأنقس بسأم البلضأاء لهأؤالء الأذين ي لأوا ال دالأة الدوليأة والمنظمأات الدوليأة
أل وبة وام هنوا االح رام الوايب لكلمة الصدق والحقيقة.
وخ يئة ال راق هب ض قه ال غير .ونق ة ض قه الظاهرة هب أنه لم يملل نبل ه الذرية ب أد .أمأا نق أة
ض قه الخقية ،ولو لم خا على األيانب ،اهب ءخوانه ال رب من حوله .وهؤالء ليسوا اأب وارد أمأن أومب
عربب وال اس را ييية سياسية وال دااعية وال ا قا ية داأاع مشأ رل وال هيبأة وال كااأض وال ضأامن ! هأؤالء
هم الذين ي نقون عقيدة ال وسأض وال سأوض ويي لأون منهأا ضأال هم وحكمأ هم ونشأيدهم الأو نب ويأيروا بهأا
أمام ميكرواونات اإلذاعات و د ان قخت أودايهم كي نما يي ون بميثرة مأن المأآثر ويك شأقون نظريأة اريأدة اأب
السياسة و د أخذ هم ال زة باإلثم ،وربما ك بوا كلما هم الخائبة ش ارات على علم البالد !
ن م ..ن م ..يحق لل راق وهو يشاهد ويسم ما يرع بين أمريكا وكوريا أن ي مثض بقوض الشاعر ال ربب
لو كنت من مازن لم س بس ءبلب

بنو اللقي ة من ذهض بن شيبانا

ءذن لقام بنصري م شر خشن

ال يصبرون على شر وءن هانا

ال يسيلون أخاهم حين يندبهم

اب النائبات على ما اض برهانا

وم ءذا الشر أبدع نايذيه لهم

اموا ءليه زرااات ووحدانا

