
 اتصال هاتفً، مزعج ومفٌد.

 

خلٌل إلخباري ، وبحركات طفولٌة تسابمت سالف و كانت العاشرة لٌال عندما رن هاتفً الخاص

عالمات تسلمت الهاتف ووجدت أربع نجمات وبالشخص المتصل. حدلوا جٌدا فً الرلم ولم ٌفهموا شٌئا، 

تكررت المحاولة فمررت اإلجابة، كان صوتا مبحوحا ٌبدو كثٌرة، ترددت فً االجابة ثم انمطع الرنٌن. 

امتلكت اعصابً وللت له طبعا  ؟ذكرنًتهل ت .انا كورونا ،هذا االتصال المتأخر عنبعٌدا ولال معذرة 

بجولة جنوب  أللوم مساء الرباط. فأجاب ، بالضبط وانً سأغادر المدٌنة غدا بمدٌنةسابما لمد التمٌتن 

لال السٌد كورونا انه  ؟ما الداعً لهذا االتصالبأدب  وطلبت منه ،تهوان. شكرالصحراء لبل فوات األ

 :وأضاف ،لم ٌذكرها من لبل  فمرر ان ٌمدم لً توضٌحات إضافٌة ،خالل لمائنا السابك ًمعجب بفضول

. للت له من ارٌد ممابلتن ثانٌة ، ولكن نظرا ألهمٌة الموضوع فمط لررت ان اتصل بن هاتفٌالمد 

امرنً غٌر من نبرة صوته و ،ودون ان ٌترن لً مهلة فً الظروف الحالٌة. لماؤنالصعب علً 

. ورغم انً اممت االبتزاز و اكره االستسالم، إلحضاريمن أبنائه  المئاتبالحضور واال فانه سٌرسل 

ناس الذٌن ٌمكن وعلى كل ال استسلمت لرغبته حفاظا على سالمة سكان الامتً وعلى اطفالً وزوجتً

 تأجٌلومع ذلن طلبت منه مهلة ، للت له هل ٌمكن  .ألبناء كورونا مصادفتهم وهم فً طرٌمهم الى بٌتً

 بسرعةألفلت الهاتف .  شرط ان أكون فً الموعد على الساعة التاسعة صباحا اللماء الى الصباح؟ فوافك

باكرا وعندما  غٌر عادتً، استٌمظت وعلى .تلوٌت فً فراشً مرات عدٌدة لبل ان اناموذهبت للنوم، 

حتى ٌجدوا دواء نظرت لساعتً، كانت تشٌر الى الخامسة صباحا.، عدت ألنام وتمنٌت استمرار الظالم 

وما بٌن الخامسة و الثامنة ترالصت عدة لصص فً ذهنً. المهم وصلت الثامنة ارتدٌت مالبسً   .لفتكه

وللت لهم ربما الوداع.  حاولوا ثنًٌ عن الخروج لكننً رفضت حفاظا على حٌاتهم  ودعت افراد اسرتً

 وعلى حٌاة الناس الذٌن لد اسبب لهم الضرر.

فً طرٌمً الى الموعد كانت الشوارع خاوٌة اال من الفضولٌٌن وبعض المتهورٌن، سمعت سفارات 

اولفنً رجال الشرطة ل. وسمعت من لببمختلف االزٌاء. انها الحرب كما شاهدت  رجاالرأٌت اإلنذار و

بالطبع  ؟عدة مرات، وفً كل مرة ٌطلبون منً سبب تنملً وهل اتوفر على الوثٌمة التً تسمح لً بالتنمل

  .وكذبت راوغتمباشرة الى مستشفى االمراض العملٌة، لذلن  ًسٌمتادونن تنملً بسبباذا صرحت لهم 

مكان لمائنا األول. كان هنان. كان فً انتظاري متكئا  عنأخٌرا، وصلت امام محطة المطار، غٌر بعٌد 

بلحٌة غٌر مشذبة، عبوسا ومكفهر الوجه. وألول مرة اشعر بخوف كهذا. للت  ، كان وحٌداعلى الحائط

 فبدأ حدٌثه: على درج امام محطة المطار ث ولال لً تفضل. جلستله السالم السٌد كورونا، لم ٌكتر

ما فعلته، انت مظلوم؟ نهرنً ولال: اصمت وال تماطع وسأعطٌن الحك فً فماطعته: بعد كل ، انا مظلوم

  الكالم بعد انهاء مرافعتً.

ٌمتل كان و 2002و  2002ظهرت فٌروسات أخرى كالسارس سنة  فً السنوات األخٌرةفانا مظلوم، 

الذي  اما فٌروس اٌبوال % من المصابٌن 2 ال ألتل سوى حوالً ، أنا،بٌنما% من المصابٌن به 6,9

 ضحاٌاالٌنما ٌمدر عدد با ٌجلهم ان لم نمل كلهم من افرٌم2482  فمد حصد اكثر من 2002ظهر سنة 

شخص على المستوى العالمً. اذن لماذا كل هذه الحملة الشعواء، الواسعة  00000 بسببً بحوالً

سبٌرمان. ربما ألنً أخطأت الهدف وتجرأت على ال ؟ظلماتمٌٌزا و ضدي، ضدي دون غٌري؟ الٌس ذلن



ولم ٌتوحد فمنذ عدة اشهر واالسٌوٌون فً حرب ضروس مع شخصً ولم ٌهتم الناس كثٌرا بما ٌحدث، 

العالم وظلت وسائل االعالم تتنالل صور الضحاٌا ومأساتهم ولم ٌمنع ذلن من لضاء الناس لحوائجهم 

   !!!فً العالم بٌنما الٌوم تحركت الدعاٌة المكثفة فتولف كل شًءبشكل عادي 

 و أضاف: ،ولكن ماذا؟ للت لن اصمت حتى النهاٌة ولكن.

، لحد الساعة فتكت بعشرة آالف شخص ولو دون غٌري كل هذا العداءلتكنوا لً ما الذي لمت به 

و هو ما ٌمدر  %2ملٌارات( فلن ٌموت منهم سوى 2رض)حوالً افترضنا انً اصبت كل سكان األ

كون عدد الضحاٌا ٌملٌون فس 23ٌمدر عدد سكانه حالٌا بوفً بلدكم الذي  .شخصملٌون  080 بحوالً 

فً  ألنً، تعلم ان الولت ال ٌسعفنً وألننشخص،  200000جمٌع الناس ب بزٌارةاذا سمحت ظروفً 

 الف شخص.20الضحاٌا اكثر من فلن ٌكون عدد  سباق مع الزمن،

. لماذا نحن كذلن السٌد مون، وواصل: انتم البشر منافمتجهمانظر فً وجهً  ؟كل هذا وتمول انن مظلوم

وجودي لد ازعجكم و اخافكم و اتحدتم ضدي وحاول المتسلطون منكم اظهار اذا كان  كورونا؟ فأجاب:

العالم  وكانه سفٌنة واحدة، اما ان تغرق فٌموت الجمٌع واما ان تنجو فٌسلم العالم باسره وحاولوا بذلن 

واولفوا االحتجاج و التظاهر واختفى حاملو السترات الصفر وتولف  إلغاء كل التنالضات الصارخة

ودٌٌن  ،بدعاٌتهم الصاخبة ،وتم التركٌز على شخصً دون غٌري وجعلوكم الجزائرٌون عن التظاهر

تكونون هكذا على  لماذا الولكن،  موت.اللضربً. كل ذلن ألنكم تخشون  ومتضامنٌن وكأنكم ٌد واحدة

إبادة متعددة ولم موت و باردة على حاالت بأعصابذا تتفرجون امل رواح البشر؟حرٌصٌن على أ ،الدوام

 ببعضها: نوٌكفً ان اذكر ،تتحدوا بهذا الشكل

ذهب ضحٌتها  ، ولدبروندا بٌن التوتسً و الهوتو حرب أهلٌة طاحنة نشبت ،0668و 0660+ ما بٌن 

فرنسا ضالعة بصب الزٌت على ال وكانت تكل اشكال االلت الحرب استعملت فًوملٌون شخص اكثر من 

و لم تفعل شًء تلن الحرب فً الضمٌر العالمً و ظل ٌتفرج على جرائم الحرب وبعد بعد مرور  .النار

 كد ضلوعها فً االلتتال.لم تتم محاسبة فرنسا رغم تأ نسة 29

. لمتحضرة"ولعت حرب أبادة فً البوسنة و الهرسن على اعتاب اوربا "ا 0663و  0662+ ما بٌن  

آالف شخص ونزح  4000حوالً التً راح ضحٌتها   مذبحة سربرنٌتشاولعت  وخالل هذه اإلبادة،

تعتبر هذه المجزرة من أفظع المجازر الجماعٌة و  .عشرات اآلالف من المدنٌٌن المسلمٌن من المنطمة

اب الكثٌر من المسلمات تم لتل واغتصحٌث التً شهدتها المارة األوروبٌة منذ الحرب العالمٌة الثانٌة. 

حتى الموت تحت مرآى من الموات الهولندٌة التً كانت ُمكلفة بحماٌة المدنٌٌن بالمدٌنة ولد اتهم كثٌر من 

 .الناجٌن من المذبحة الموات الهولندٌة بتسلٌم من فر من المدنٌٌن إلى الصرب لٌتم لتلهم الحمًا

 %2وة على األرض. ذهب ضحٌة هذه الحرب و العراق فً حرب مفتوحة بطلها اكبر ل 2002+ منذ 

بلغ عدد الٌتامى فً صفوف أطفال . ولتلوا نتٌجة الرصاص األمٌركً هممن %56من سكان العراق ،

ملٌون عرالً عن دٌارهم داخل  0.9 حوالًأُبعد و. ٌتٌم ملٌون 3إلى  8 العراق منذ االحتالل األمٌركً

على تموٌل  واهدرت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 2000و 2009العراق فً الفترة الممتدة ما بٌن عامً 

 !!!الٌس هذا جنونا .ملٌار دوالر أمرٌكً 402مبلغا لدره  2000عام الحرب مع نهاٌة 



لّدر "المرصد فمد  ، المأساة السورٌة.ناوربما دون ان ٌحرن فٌن ذلن ساك ،ا+ سورٌا :  انت تعلم جٌد

، 2018مارس الى حدودألف  300السوري لحموق اإلنسان"، أن عدد المتلى منذ بداٌة الحرب وصل إلى 

الجئ فً جمٌع أنحاء العالم، وفما لـ  ملٌون 3.9ملٌون نازح داخلً و 9.9سنوات  هذه الخلفت و

 وربما تكون االعداد اكبر بكثٌر..""المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

 400عندما توفً أكثر من و .39400حوالً 2004و  2008ما بٌن الهجرة  ااختفى من الذٌن حاولو+ 

د المحممون اإلٌطالٌون بتحدٌد هوٌة لبالة سواحل إٌطالٌا، تعه 2003شخص فً غرق سفٌنة فً أبرٌل 

وال ٌعرف الكثٌر عن  .سنوات، تم ولف تموٌل هذا العمل 2المتلى والعثور على أسرهم. وبعد أكثر من 

، التً ٌخرج عن  آسٌا أمٌركا الجنوبٌة، كما ال ٌعرف الكثٌر أٌضا من الذٌن ٌحاولون الهجرة عدد المتلى

 .منها أكبر عدد من المهاجرٌن

 بلدن الحبٌب :ارٌد ان اذكرن ببعض معطٌات  فة الى كل ما ذكرته لن اإلضابو

ال  ة المرضىغالبٌ والخطٌرانجاوز عدد اإلصابات باألمراض الخطٌرة والمزمنة ثالثة مالٌٌن، ت +

فً  %20ل سوى مواصلة العالج نظرا لغالء التكالٌف، وغٌاب التغطٌة الصحٌة، التً ال تشم ٌستطٌعون

 ، مما ٌعرض حٌاتهم للخطر.المائة من المغاربة

فاضطرت  نصف ملٌون اسرة فالحٌة صغٌرة ألسباب التصادٌة واجتماعٌة اختفت سنة  22+ خالل 

 .للرحٌل

مات حوالً بسبب الشروط االجتماعٌة الصعبة ، ٌضطر الناس للهجرة فً شروط إنسانٌة مزرٌة ولد +  

 . لوحدها 2006سنة الى اوربا  للعبورمغربً فً محاولة  220

ومع  ، ألنً لست األسوأ من بٌن كل الكوارث التً ذكرتهارغم انً لاتل  نظرا لكل ما ذكرت فأنا مظلوم

 .ذلن لم ٌتوحد العالم اال ضدي

بعض محاسنً، فانا  ٌجب ان ٌنسى البشر ولكً ٌلطف الجو وٌروح عنً بعض الشًء ابتسم ولال: ال

تولفت آلة اإلنتاج وتملصت بالتالً  ًت حتى على منهم فوق وبسببأأحدا وتجردٌممراطً ولم استثنً 

 وهو االمر الذي عجزت كل الممم المتعلمة بالبٌئة على فعله، نسبة الغازت المسببة فً االحتباس الحراري

و االجراء بالجلوس مع بعضهم وخلصتهم من ضغط العمل الٌومً وجعلت االزلة  لألجٌراتوسمحت 

 خالٌة من الدخان تمرٌبا...الخنظٌفة و 

 وما سر ظلمن؟ 

 تنهد عمٌما وحذق فً ولال: هل النعتن مرافعتً؟ 

ما سر ظلمن؟ ضحن عمٌما  :وكررت ،تلعثمت وللت له رغم انن لاتل، فمد ذكرتنً بمعطٌات منطمٌة

 ظلمً.سأظل هنا الى ٌوم غد ألحكً لن سر فضولن  ومن اجلفأنا بالفعل خطٌر،  خذ بالن منً :ولال
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