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الجزيرة والعربية :فن احتقار العقول
عالء الالمي*
قد ال تماثل سرعة صعود وتألق قناة «الجزيرة»
الفضائية القطرية ،إال سرعة سقوطها املهني
وامل �ع �ن��وي امل� ��دوي .أم��ا ت�ج��رب��ة ق�ن��اة «ال�ع��رب�ي��ة»
يمكن وصفها
السعودية
فال َ
واإلدارةُ ،
التمويل ّ
َ
ب��األص��ال��ة وال��ت� َ�م� ُّ�ي��ز ،ألن�ه��ا إنما أط� ِ�ل��ق��ت م��ن باب
النكاية والكيد السياسي واإلعالمي املتبادل بني
األسرتني الحاكمتني في السعودية وقطر .ومع
َّ
ذلك ،يمكن للمراقب هنا ،أن يالحظ أن «العربية»
استمرت تتمتع بشيء من الرصانة املهنية ،وإن
ب��دا متناقصًا ب��اس�ت�م��رار ،حتى م��ا قبل إسقاط
ال��دك �ت��ات��ور ال �ق��ذاف��ي ب�ق�ل�ي��ل ،وب �ع��د ذل��ك غ��دا من
الصعب التمييز بني القناتني ،حتى ليحسبهما
املشاهد قناة واحدة بشاشتني.
َّ
إن ال �ع��وام��ل ال �ت��ي س ��اع ��دت ع �ل��ى ص �ع��ود ق�ن��اة
«ال �ج��زي��رة» وان �ت �ش��اره��ا ال �س��ري��ع م��وج��ودة في
نسيج الواقع السياسي واالجتماعي واإلعالمي
العربي ذاته .فـ»الجزيرة» لم تكن القناة العربية
ال�ف�ض��ائ�ي��ة ال �خ��اص��ة وغ �ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة األول ��ى،
ب��ل س�ب�ق�ت�ه��ا ب �ع��دة س �ن��وات ق �ن��اة «أم ب��ي س��ي»
َّ
ال �س �ع��ودي��ة ،ل �ك��ن ه ��ذه األخ� �ي ��رة ظ �ل��ت حبيسة
ت��وج�ه��ات اإلع�ل�ام ال�ع��رب��ي الحكومي التقليدي،
ل��ذل��ك ل��م تحقق م��ا حققته شقيقتها ال�ج��دي��دة.
فحني ب��دأت «الجزيرة» نشاطها بنبرة مستقلة
ع��ال�ي��ة ال �ح��دة ،ومنهجية ج��دي��دة ع�ل��ى املشاهد
ال � �ع ��رب ��ي وج ��ري� �ئ ��ة ف � ��ي ال �ت �غ �ط �ي��ة وال �ت �ح �ل �ي��ل
وال�ت�ع��ام��ل ،ك��ان العالم العربي أش�ب��ه بصندوق
مضغوط ومعتم محكم اإلغالق ،لذلك كان صوت
«ال�ج��زي��رة» وص��ورت�ه��ا أش�ب��ه بنفحة أوكسجني
للماليني داخل ذلك الصندوق الشمولي!
ول� ��دت ق �ن��اة «ال� �ج ��زي ��رة» ب �ط��ري �ق��ة ال ت�خ�ل��و من
ال �غ �م��وض ،وق ��د ق�ي��ل ال�ك�ث�ي��ر ع��ن ت�ف��اص�ي��ل تلك
ال� � � ��والدة ،م �م��ا ي � ّب �ق��ى م �ث ��ار ن �ق ��اش وأخ � ��ذ ورد،
لكن الثابت ه��و أن�ه��ا ب��والدت�ه��ا ،وب�ه��ذه الكيفية
ف��ي األداء ،أج��اب��ت ع��ن ح��اج��ة حقيقية ف��ي كافة
امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة امل�ح�ك��وم��ة م��ن ق�ب��ل أنظمة

صار النقل المباشر للحدث
السوري نوعًا من الردح
والرقص بين الجثث

ّ
ال�ع� ّ
متطوعون يقاومون اجتياح
�دو فيما ك��ان
ّ
ُ
ّ
العدو ألرض لبنان وال يتعرض لعقاب ،ويطلب
من حبيب الشرتوني أن يبقى بعيدًا؟
سيكون هناك حملة ُم�ض��ادة .ستنطلق هجمة
ّ
ّ
وطنيًا في
الجميل رمزًا
شرسة تجعل من بشير
بلد يزهو بمستعمريه .سيذهب بسام أبو زيد
ّ
ّ
الجميل وتعامله
وسائر شلة املعجبني ببشير
ّ
م��ع ال �ع � ّ
�دو اإلس��رائ �ي �ل��ي (ل �ي��س ف��ي س �ج��ل ه��ذا
الهوية والتعامل مع العدوّ،
ّ
الرجل إال القتل على
باإلضافة إلى ما ذكره عنه توم ويينر في كتابه
«إرث ال��رم��اد» ،أي أن الرجل كان ُمرتهنًا في آن
نْ
اجنبيتينّ  ،واح��دة منهما ع� ّ
ّ
�دوة
لقوتي
واح��د
بتعريف القانون اللبناني) .ستقوم ّحركة 14
آذار وه��ي ال ��وارث ال�ش��رع��ي لكل م��ا م��ث��ل بشير
ال �ج �م� ّ�ي��ل م ��ن دون زي � ��ادة أو ن �ق �ص��ان ،ب�ح��رك��ة
ن�ش�ط��ة م��ن أج ��ل اس �ت �ه��داف ح�ب�ي��ب ال�ش��رت��ون��ي
وت�ش��وي��ه س� ّ�ج�ل��ه .لكن كتب ال�ت��اري��خ ال تنصف
املتعاونني مع االحتالل ،مهما طال زمن الكتابة
والتأريخ والقصاص.
حبيب سيعود مرفوع الرأس ومنتصب القامة
ومتحديًا ال��زم��ن .سيصطف أوالد امل��دارس في
ال �ط��رق��ات ،وستحتشد ال�ن�س��وة ع�ل��ى ال�ش��رف��ات
عندما يعود حبيب ال�ش��رت��ون��يُ .
سيشار إليه
بالبنان ُ
وي �ق��ال :ه ��وذا .ه��ذا ال��ذي بيديه قضى
ّ
على أخطر فصل ف��ي املخطط اإلسرائيلي في
لبنان .سيعود حبيب الشرتوني إل��ى أرض لم
الغربة.
يغادرها قط ،وإلى وطن أخذه معه في
ّ
س �ي �ع��ود ح �ب �ي��ب ال �ش��رت��ون��ي وي �ب �ق��ى م �ت �ج��ذرًا
ه�ن��ا و ...ه �ن��اك .أم��ا امل�ع�ت��رض��ون ،فيمكنهم أن
ي �ع �ت��رض��وا ،وأن ي �ل �ح �ق��وا ب ��أن� �ط ��وان ل �ح��د ف��ي
إس��رائ �ي��ل .ق��د ي�ك��ون ع�ن��ده وظ��ائ��ف ش��اغ��رة في
ّ
العدو له.
املطعم الذي افتتحه
ّ
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

شمولية ف��اس��دة وقمعية .غير أن ذل��ك ال ينفي،
ّ
أن الكثيرين سجلوا عليها مبكرًا سكوتها عن
النظام القطري ِّ
واملطلق واملالك الحقيقي
املمول
ِ
َ
لها ،وق��د ف� ِ�ه� َ�م املتحفظون أسباب ه��ذا السكوت
فسكتوا.
كذلك سجل كثيرون تحفظهم على شروع القناة
في عملية تطبيع واسعة وسريعة مع إسرائيل،
عبر استضافة أقطابها ومسؤوليها أيًا كانوا،
فيما أبدى البعض من جمهور النخبة العربية ــ
وهؤالء هم األسرع تصفيقًا دوما ألية توجهات
تطبيعية م��ع ال �ع��دو ـ �ـ ت�ف�ه�م��ًا وت�ش�ج�ي�ع��ًا لتلك
التوجهات التطبيعية.
ع�ل��ى الصعيد امل�ض�م��ون��ي لتجربة «ال �ج��زي��رة»،
ك��ان واض �ح��ًا ،م�ن��ذ ال�س�ن��ة األول ��ى لنشاطها ،أن
أداء ه� ��ا وف�ك��ره��ا ه�م��ا خ�لاص��ة ل �ت��وازن سياسي
وأيديولوجي داخل تحالف يدير كابينة قيادتها.
ّ
يتكون هذا التحالف أو الشراكة ،مثلما بدا من
خ�ل�ال األداء وال�ت�ق��اري��ر وال�ت�س��ري�ب��ات ال�خ��اص��ة،
م ��ن ش �خ �ص �ي��ات إس�ل�ام �ي��ة ت� �ت ��وزع ع �ل��ى ق��وس
واس��ع من حيث االع�ت��دال والتطرف ،ومجموعة
من القوميني العروبيني والبعثيني ،إضافة إلى
ليبراليني وأشباه ليبراليني معروفني بدفاعهم
عن توجهات اليمني الليبرالي األوروبي خاصة.
كانت نتيجة هذه التجربة الجديدة في املشهد
اإلعالمي العربي هائلة حقًا على مستوى الوعي
واالستقبال والتعامل ،وقد تسببت في العديد
م��ن األزم � ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ي�ن ع ��دد م��ن األن�ظ�م��ة
العربية التي استهدفتها القناة وبني حاكم قطر،
ُ
ال ��ذي اع��ت� ِ�ب��ر ص��اح�ب�ه��ا ال�ف�ع�ل��ي .تمكنت ال�ق�ن��اة
أي �ض��ًا ،م��ن اس�ت�ق�ط��اب أم �ه��ر وأن �ض��ج ال �ك �ف��اءات
اإلع�لام�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ي م�ي��ادي��ن اإلع �ل�ام ،مقابل
م��رت �ب��ات وام �ت �ي��ازات غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ،واكتسبت
ت �ع��اط �ف��ًا ج �م��اه �ي��ري��ًا واس� �ع ��ًا م ��ن امل �ح �ي��ط ال��ى
ْ
الخليج ،فكان أن بلغت ذروة صعودها عند هذه
ُ ْ
اللحظة! ع�ن��ده��ا ،وج��د ال��ح��ك��م ال�س�ع��ودي نفسه
مضطرًا ومدفوعًا إلى إيجاد نسخته الشبيهة،
ول��و شكليًا ،ب�ه��ذه «ال��دم�ي��ة» القطرية اللطيفة.
هكذا أطلق فضائيته «العربية» ،لكنها ج��اءت
شاحبة ومرتبكة وب�لا مالمح إعالمية خاصة،
رغ��م كل اإلمكانات املالية والفنية الهائلة التي
وض� �ع ��ت ت �ح��ت ت �ص��رف �ه��ا ،ورغ� � ��م اس �ت �ف��ادت �ه��ا

م��ن ال �خ �ب��رة ال��واس �ع��ة وال�غ�ن�ي��ة ال �ت��ي اكتسبها
اإلع�ل��ام ال �س �ع��ودي امل �ح��اف��ظ ،ال ��ذي س�ب��ق ل��ه أن
اشترى بأموال البترودوالر أغلب أجزاء املاكينة
اإلعالمية العربية ،وبخاصة اللبنانية منها في
الثمانينيات من القرن املاضي.
مع بدايات م� ِّ�د الربيع العربي ،وج��دت القناتان
لهما دورًا واسعًا للحركة واألداء .وال يمكن ِّ
ألي
ْ
َّ
كان أن ينكر ضخامة هذا الدور وتأثيراته ،لكن
ح��دة ال�ح��راك ال�ث��وري في ال�ش��ارع العربي ،وقوة
امل �ت �غ� ّ�ي��رات ال�س�ي��اس�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ال�ه��ائ�ل��ة،
َّ
أربكتا إدارتيهما .إن هذا االرتباك يعود أساسًا
إلى ارتباك األسرة الحاكمة في قطر ومحدودية
ف�ه�م�ه��ا مل ��ا ي� �ح ��دث ،ف �ل �ج��أت ه� ��ذه األخ� �ي ��رة ال��ى
فرملة أداء «ال �ج��زي��رة» ،والتخفيف م��ن سرعته
وجذريته تارة في جبهة معينة ،وإلى التسريع
الشديد في الحركة والجذرية تارة أخرى وعلى
جبهة أخ��رى .وق��د تأثر أداء «ال�ج��زي��رة» بسرعة
بهذا الوضع املتقلب .فراح تارة يناصر الحراك
ال �ث ��وري ال�ي�م�ن��ي ب �ش��دة ب�ل�غ��ت م�س�ت��وى ال �ع��داء
الشخصي والتهجمات السوقية على الدكتاتور
علي عبد الله صالح وحاشيته ،ويهادنه تارة
أخ � ��رى ،م �م��ا أخ��رج �ه��ا ك �ث �ي �رًا ع��ن إط� ��ار امل�ه�ن�ي��ة
وأخ�ل�اق �ي��ات ال �ع �م��ل اإلع�ل�ام ��ي .وق ��د ع �ك��س ه��ذا
ال �ع��داء والتشنج على نحو دق�ي��ق ن��وع العالقة
ب�ين الدكتاتور اليمني وح��اك��م قطر ،ال�ل��ذان ما
لبثا أن هدآ بمجرد دخول الوسطاء على الخط
بينهما!
في ه��ذا الخضم ،ارتكبت «ال�ج��زي��رة» خطيئتها
ال�ث��ان�ي��ة ،وك��ان��ت م��ن ال �ن��وع ال�ج��دي��د وامل�س�ت� ِ�ف��ز،
ل�ك��ون��ه أض�ف��ى عليها ط��اب�ع��ًا طائفيًا رث ��ًا ،وذل��ك
َّ
ح�ين ّ ع��ت�م��ت ع�ل��ى ت�ف��اص�ي��ل ال �ح��دث البحريني،
بل إنها حرفت تفاصيله وتوجهاته على نحو
فظ ومعيب ،حتى لم يعد ممكنًا التفريق بينها
ً
وب�ين قناة البحرين الحكومية إال قليال .يمكن
ّ
التذكير هنا ب��أن ه��ذه العاهة الطائفية في أداء
«الجزيرة» لم تكن األولى ،فقد ناوأت هذه القناة
الحكم العراقي املحسوب شيعيًا ومواليًا إليران،
ّ
م ��ع أن � ��ه ف ��ي ح�ق�ي�ق�ت��ه ت �ح��ال��ف ط��ائ �ف��ي وق��وم��ي
م��ن أص ��دق ��اء االح� �ت�ل�ال األم �ي� ّ�رك��ي ،ي �ش��ارك فيه
س�ي��اس�ي��ون م��ن الشيعة وال �س��ن��ة واألك � ��راد وف��ق
نسب دقيقة حددتها م�ب��ادئ املحاصصة التي
غرسها االحتالل.
ل� ��م ت �ك��ن ه � ��ذه ال ��واق� �ع ��ة م� �ج ��رد ك� �ب ��وة ف� ��ي أداء
«الجزيرة» ،بل إنها أصبحت واحدة من سلسلة
طويلة من الوقائع املشابهة ،في أماكن وساحات
أخرى من ساحات الربيع العربية .ففي تونس،
أصبحت «الجزيرة» لسان حال حركة النهضة،
ول��م تحظ ال�ح��رك��ات الديموقراطية واليسارية
األخ � � ��رى ب� ��أي ن� ��وع م ��ن ال� �ع ��دال ��ة ف ��ي االه �ت �م��ام
وال �ت �غ �ط �ي��ة .األم� ��ر ذات� ��ه ت �ك��رر ف ��ي م �ص��ر ،حيث
وض �ع��ت ال �ق �ن��اة ث�ق�ل�ه��ا إل ��ى ج��ان��ب اإلس�لام �ي�ين
«اإلخ��وان �ي�ين وال�س�ل�ف�ي�ين» ،م��ع اس�ت�ث�ن��اء ط��ارئ
أبدته حني أحرز املرشح االنتخابي «الناصري»
حمدين صباحي نتائج ْطيبة في الجولة األولى
من انتخابات الرئاسة ،إذ يبدو أن القناة سمحت
ل�ل�ق��وم�ي�ين ال �ن��اص��ري�ين ف��ي ك��اب�ي�ن�ت�ه��ا بفسحة
أوس ��ع م��ن ال�ع�م��ل وال �ح��رك��ة مل�ن��اص��رة صديقهم

من تظاهرة منددة بـ»الجزيرة» في بيروت (أرشيف)

ّ
صباحي ،م��ع أن ال��رج��ل ال يمت بصلة حقيقية
إلى تجربتهم األصلية.
م ��ع ان� �ط�ل�اق االن �ت �ف ��اض ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ال �س ��وري ��ة،
ل��وح��ظ م�ن��ذ ال�ب��داي��ة م��وق��ف «ال �ج��زي��رة» املسبق
م ��ن األح� � ��داث وم ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة أو
االعتبارية املشاركة فيها .وق��د سجل املراقبون
زي � ��ادة ك �ب �ي��رة ف ��ي ج��رع��ة ال �ت �ح��ري��ض ال�ط��ائ�ف��ي
وال��دف��ع باتجاه بلوغ األح��داث ال��ذروة واعتماد
السالح وعسكرة التحرك الثوري السلمي .هنا،
أص �ب��ح م ��ن ال �ص �ع��ب ال �ت �ف��ري��ق ب�ي�ن «ال �ج��زي��رة»
و«العربية» ،من حيث الخطاب والتقنيات ،وعلى
نحو يماثل التطابق في أداء وزارتي الخارجية
في السعودية وقطر.
ب��رز أي�ض��ًا ،وع�ل��ى نحو واس��ع ،اعتماد أساليب
رخيصة كانت القناتان ق��د تجنبتاها ماضيًا،
ِّ
م� ��ن ق �ب �ي��ل ف �ب ��رك ��ة ال ��وث ��ائ ��ق وب� � ��ث ال� �ق ��دي ��م م��ن
ال �ت �س �ج �ي�ل�ات امل � �ص� ��ورة وال �ص ��وت �ي ��ة واف �ت �ع��ال
الحوادث والتصريحات واالعتماد املتزايد على
ش �ه��ود ال �ع �ي��ان امل�ج�ه��ول�ين وامل� �ص ��ادر ال�خ��اص��ة
وال�ت�س��ري�ب��ات االس�ت�خ�ب��اري��ة .ويمكن وبسهولة
ت��وث �ي��ق ك ��ل ه � ��ذه األس ��ال� �ي ��ب ب��أم �ث �ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة
كثيرة من أرشيف املحطتني ذاتهما .وقد وقعت
«الجزيرة» وشقيقتها في أخطاء وهفوات كبيرة
ومضحكة في هذا املجال أصبحت موضع تندر
الكثيرين .أما الجانب املعنوي واألخ�لاق��ي ،فقد
املخالفون
جرى إهماله تمامًا ،وأصبح الضيوف
ِ
ل�ن�ه��ج وس �ي��اس��ات «ال �ج��زي��رة» م��وض��ع تشكيك
و س �خ��ري��ة واس� �ت� �ف ��زاز ،ب ��ل وح �ت��ى اب� �ت ��زاز غير
م�ب��اش��ر .وص��ار النقل امل�ب��اش��ر للحدث ال�س��وري
نوعًا من ال��ردح والرقص بني الجثث ،والتهويل
والدعوة إلى احتالل البلد .وقد تواكب ذلك كله
م��ع ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ال �غ��ام��ر ع�ل��ى الشخصيات
الداعية إل��ى التدخل العسكري األجنبي ،وذات
ال � �ن� ��زوع ال� �ط ��ائ� �ف ��ي ،ح �ت��ى ل� ��و ك ��ان ��ت ه��ام �ش �ي��ة
ومتسلقة ومجهولة ،والتعتيم على مخالفيهم
حتى لو كانوا من أع�لام معارضة نظام األس��د،
َّ
وم �م��ن ق �ض��وا ج ��ل أع �م��اره��م ف��ي س �ج��ون��ه .غير
ّ
أن أح��ط م��ا سجل ف��ي ه��ذا ال�ب��اب ه��و استخدام
التقنيات الفنية الحديثة لإلساءة إلى الضيوف
وال �خ �ص��وم ،وث�م��ة أم�ث�ل��ة ك�ث�ي��رة ف��ي ه��ذا ال�ب��اب،
نكتفي منها بمثال قريب :استضافت «الجزيرة»
قبل أي��ام قليلة البروفيسور واملحلل السياسي
ً
ال��روس��ي م��ات�س��ادوف ،وطرحت عليه س��ؤاال عن
م �ب��ررات ق �ي��ام روس �ي��ا ب��اس�ت�خ��دام ح��ق النقض
الفيتو أخ�ي�رًا ،وفيما ك��ان الضيف يجيب ،كان
امل�خ��رج ق��د وض��ع ص��ورت��ه ف��ي م��رب��ع صغير في
أع�ل��ى ال�ش��اش��ة ،وأخ ��ذ ي�ع��رض ف��ي ال��وق��ت نفسه
ً
تسجيال مكررًا ملجموعة كبيرة من جثث شهداء
جثث
االنتفاضة السورية مع تركيز واضح على ّ
األط�ف��ال .ك��ان م��ات�س��ادوف يتكلم ،و ال يبدو أن��ه
ك��ان ي�ع�ل��م ب�م��ا ك��ان��ت ت�ع��رض��ه «ال �ج��زي��رة» على
الشاشة نفسها.
وفي موضوع التركيز على عرض جثث األطفال
م��ن ق �ب��ل ق �ن��ات��ي «ال� �ج ��زي ��رة» و«ال �ع��رب �ي��ة» ،فقد
اع �ت �ب��ر ي ��ورغ ��ن إل �س��اس �ي��ر ()Jürgen Elsässer
رئيس تحرير مجلة «كومباكت» األملانية ،التي
أم��اط��ت اللثام ع��ن مسؤولية جماعات تكفيرية
م �س �ل �ح��ة م ��دع ��وم ��ة م ��ن ق �ط��ر وال� �س� �ع ��ودي ��ة ع��ن
ّ
م �ج��زرة «ال �ح��ول��ة» ،اع�ت�ب��ر أن ه��ذا األس �ل��وب في
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ع ��رض ج�ث��ث األط �ف��ال ك ��ان دائ�م��ًا
ً
ِّ
الدعوة األكثر مباشرة وخبثًا إلى شن الحروب
الغربية على بلدان العالم الثالث (http://www.
youtube.com/watch?v=lmjRYzse3tk&feature
 ،)21%#=player_embeddedمذكرا بأكذوبة قطع
األوك�س�ج�ين ع��ن ح��اض�ن��ات األط �ف��ال الكويتيني
الرضع من قبل عناصر من الجيش العراقي التي
َّ
روج لها اإلعالم الغربي ،وجعلها بمثابة املقدمة
املوسيقية لحرب تدمير العراق .هنا ،نتساءل عن
املغزى األخالقي أو السياسي لفعلة «الجزيرة»
م��ع ضيفها البروفيسور ال��روس��ي؟ ت��رى ،أليس
فيها إس ��اءة إل��ى ال�ض�ي��ف ال ��ذي أري ��د تصويره
كقاتل أو كمشارك في قتل هؤالء الشهداء ،بعدما
ُ
قدم كضيف يراد التعرف على وجهة نظره؟
است ِ
أليس ثمة إساءة إلى الشهداء السوريني أنفسهم،
ح�ين ج��رى استخدام جثامينهم بهذه الطريقة
املنحطة ،التي توحي بتبرئة قاتلهم الحقيقي؟
أال يلطخ جزء غير قليل من دماء الشهداء ،هذه
الشاشات وال�ق�ن��وات التي م��ارس��ت دورًا خطيرًا
ف��ي التحريض واإلث� ��ارة والتسعير باستخدام
الكذب والفبركة والتضليل؟ وأخيرًا أال ينطوي
هذا النوع من األداء اإلعالمي املنحاز واملتخلف،
على احتقار شديد لعقلية املشاهد ،لدرجة بات
يشعر ،وه��و يتابع تغطية
معها ه��ذا امل�ش��اه��د
ّ
«الجزيرة» و«العربية» ،كأنه يجلس إلى شخص
يكيل له اإلهانات والشتائم الشخصية ويسخر
ْ
منه دون أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه؟
* كاتب عراقي

