
حسان األسود

ت حادثتا القتل الجماعي في مدينة إل 
ّ
هز

باسو في والية تكساس ومدينة دايتون 
في والية أهايو، الرأي العام األميركي. كان 
لــفــارق الــتــوقــيــت بــن الــحــادثــتــن الـــذي لم 
يزد عن يوم واحد أثر كبير في مضاعفة 
تقرير  إلــى  واســتــنــادًا  بالصدمة.  الشعور 
 
ّ
ــّدتــــه صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت، فـــإن أعــ

عدد حــوادث إطــاق النار العشوائي على 
جمهور غير محدد من الناس بدءًا من عام 
1969 قد وصــل إلــى 165 حادثة، أّدت إلى 
بينهم 189  ألفي شخص، من  مقتل نحو 
يمكن  بسيطة،  وبحسبة  ومــراهــقــا.   

ً
طــفــا

 نــصــيــب كـــل عــــام يـــعـــادل ثــاث 
ّ
الـــقـــول إن

جرائم من هذا النوع تقريبا.
ال تندرج تحت هــذا اإلطــار حــوادث القتل 
الـــفـــردّيـــة بـــاســـتـــخـــدام األســـلـــحـــة الـــنـــارّيـــة 
طبعا، التي بلغت عام 2013 وحده 33636 
أي بنسبة 10.6  نـــارّي،  وفــاة بطلق  حالة 
 مائة ألف مواطن أميركي، ومن ضمن 

ّ
لكل

الـ 2596993 حالة وفاة في أميركا في ذلك 
الـــعـــام كــانــت نــســبــة املــقــتــولــن بــاألســلــحــة 

النارّية 1.3% من املجموع العام.
ال يكاد يهدأ النقاش حول موضوع حظر 
 تــقــيــيــده 

ّ
امـــتـــاك األســلــحــة أو عــلــى األقـــــل

 جريمة 
ّ

في أميركا، حتى يشتعل بعد كل
تــعــود الصعوبة  القبيل.  مــرّوعــة مــن هــذا 
فــي حسم هــذا الــجــدل إلــى عــوامــل كثيرة، 
ها شأنا مصالح شركات الساح. 

ّ
ليس أقل

ــن الـــدســـتـــور  ويـــقـــف الـــتـــعـــديـــل الـــثـــانـــي مــ

غازي دحمان

فــــي غــــضــــون أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة، اشــــــــارت ثــاثــة 
أحــــداث إلـــى ســيــادة واقـــع أصــولــي لــم يعد 
يستثني أيا من مكونات املنطقة، ويقضم 
 
ً
ــقـــة أصـــــا ــيـ ــر، الـــضـ ــنــــويــ ــتــ مـــــن مـــســـاحـــة الــ
واملتراجعة، بعد أن سطت عليها السياسة، 
ووظفتها في خدمة مشاريعها، مثل اّدعاء 
أنــصــار الــنــظــام الـــســـوري أنــهــم تــنــويــريــون 

للتغطية على تأييدهم املذبحة السورية.
أول هذه األحداث منع فرقة »مشروع ليلى« 
الــغــنــائــيــة مـــن املـــشـــاركـــة فـــي مــهــرجــانــات 
أن  بذريعة  اللبنانية،  جبيل  في  بيبلوس 
ــــدى أغــنــيــات الــفــرقــة يــخــدش  مــحــتــوى إحـ
»الــشــعــور الـــديـــنـــي«، وتــتــهــكــم عــلــى رمـــوز 
اتخذت  وقــد  ومعتقداته،  املسيحي  الــديــن 
مرجعيات مسيحية لبنانية موقفا داعما 
للموقف الداعي إلى إلغاء الحفلة، ولم يكن 
من السلطات اللبنانية إال أن ألغت الحفلة 

خوفا من »إراقة الدماء«؟
الــــحــــدث الـــثـــانـــي كـــــان مـــســـرحـــه افـــتـــتـــاح 
ــدم فــي  ــقــ تـــصـــفـــيـــات غـــــرب آســـيـــا لـــكـــرة الــ
كرباء في العراق، حيث اعترضت رموز 
ديــنــيــة وســيــاســيــة عـــراقـــيـــة عــلــى عــازفــة 
الكمان اللبنانية، جويل سعادة، بذريعة 
»قدسية  تهتك  املــكــشــوف  بلباسها  أنــهــا 
املــقــدســة«، بحسب وصــف رئيس  املدينة 
الــــوزراء الــعــراقــي الــســابــق ورئــيــس حزب 
الــدعــوة، نـــوري املــالــكــي، الـــذي دان بشّدة 
ــربـــاء املــقــدســة  »مــــا حــصــل فـــي مــلــعــب كـ
مــن حفل رافــقــتــه موسيقى راقــصــة«، مع 
الوطني  النشيد  عزفت  سعادة  أن  العلم 
العراقي، وكانت تلبس لباسا يغطي أكثر 

مما يكشف من جسدها؟
كاريكاتوريا  يــكــون  يــكــاد  الثالث  الــحــدث 
ــزبـــي مــتــديــن  ــل حـ ــ بـــامـــتـــيـــاز، إذ مـــنـــع رجـ
الشاعر  اســم  تحمل  وفنية  حفلة شعرية 
مها »ديــوان األدب« 

ّ
محمود درويــش، نظ

فــــي الــنــبــطــيــة، بــســبــب »فــــتــــوى« أعــلــنــهــا 
)أو  الطبلة  بتحريم  تقضي  الــرجــل،  هــذا 
الدربكة( واعتبارها أداة تثير الغرائز لدى 

وائل السواح

ــة املـــلـــيـــارديـــر  ـ
ّ
ــث ال نــــــدري مــــن اكـــتـــشـــف جـ

ى 
ّ
تتدل وهــي  إيبستن  األميركي جيفري 

في سجنه  زنزانته  من سقف  كأرجوحة 
في نيويورك. وال نعرف إن كان إيبستن 
قـــد شــنــق نــفــســه بــقــطــعــة حــبــل أم بــحــزام 
سرواله الذي كان السجانون قد صادروه 
 

ّ
قبل دخول الزنزانة، كما يفعلون مع كل

نـــزيـــل. ولــكــنــنــا نــعــرف أشـــيـــاء أخـــــرى: أن 
خبر موت الرجل انتحارا وقع كالصعقة 
ينتظرون  كــانــوا  الــذيــن  األميركين  على 
ــه بـــتـــهـــمـــة االتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر  ــتـ ــمـ ــاكـ مـــحـ
ومــمــارســة الــجــنــس مــع فــتــيــاٍت قــاصــراٍت 
وإعـــارتـــهـــن ألصـــدقـــائـــه. نــعــرف أيــضــا أن 
دونالد  للرئيس  مقّرب  صديق  إيبستن 
بيل  األسبق  وللصديق  وعائلته،  ترامب 
ــان يـــهـــوى صــغــيــرات  ــ كــلــيــنــتــون الــــــذي كـ
الـــــســـــن. ونـــــعـــــرف أن مـــــن بـــــن أصــــدقــــاء 
إيبستن األمير إدوار ابن ملكة بريطانيا 
الذي ورد اسمه في التحقيقات واحدا من 
إيبستن. ونعرف  املستفيدين من هدايا 
 شيء أن اليوم الذي تا »انتحار« 

ّ
قبل كل

إطــاق وثائق فيها  كــان موعد  إيبستن 
أسماء وأرقـــام وتــواريــخ، يمكن أن تشير 
والــثــروة  السلطة  ســـّدة  فــي  كثيرين  إلـــى 
فــي الــواليــات املــتــحــّدة، وأخــيــرا نعرف أن 
بأهمية  رجـــل  ينتحر  أن  املــســتــحــيــل  مــن 

إيبستن من دون مساعدة سجانيه.
ولد إيبستن )66 عاًما(، في كوني آياند 
فــي بــروكــلــن، وعــمــل فــي الــبــدايــة مــدّرســا 
في مــدارس خاصة في مانهاتن، قبل أن 
ستريت«.  »وول  فــي  املهنية  حياته  يبدأ 
ومن غير الواضح لدينا كيف حصل في 
ثــروتــه، ولكنه أصــبــح ثرًيا  مــا بعد على 
»إيبستن  الخاصة  شركته  تشكيل  بعد 
ــة مــع  ــ ــداقـ ــ ــــات صـ ــــاقـ وشـــــــركـــــــاه«. أقـــــــام عـ
شــخــصــيــات بــــارزة فــي مــجــاالت الترفيه 
ولكن  واالقــتــصــاد،  واألعــمــال  والسياسة 
أســلــوب حياته بــدأ فــي االنــهــيــار فــي عام 
الـــشـــرطـــة فــــي بــالــم  بــــــدأت  2005 عـــنـــدمـــا 
بــيــتــش فــــي فـــلـــوريـــدا بــالــتــحــقــيــق، حــن 
اشتكى أحــد اآلبـــاء مــن تــحــّرش إيبستن 
بابنته البالغة من العمر 14 عاًما، وقيل 
الرجل  بتدليك  لتقوم  مبلغا  ت 

ّ
تلق إنــهــا 

الذي كان يبلغ وقتها 52 سنة. 
ــامـــو إيـــبـــســـتـــن فــــي صــفــقــة  تــــوّســــط مـــحـ
مشبوهة في فلوريدا في عام 2008، أنهت 
ا فيدرالًيا شمل 40 فتاة على األقل 

ً
تحقيق

دون سن 18 عاًما. بموجب هذه الصفقة، 
وافق الرجل على تسجيل نفسه معتديا 
جــنــســيــا مــســّجــا، وأقــــر بــأنــه مــذنــب في 
حكمه  من  ف 

ّ
خف ما  إليه،  املوّجهة  التهم 

وقـــتـــهـــا، ومــكــنــه مـــن الــــذهــــاب إلــــى عمله 
خمسة أيام في األسبوع، ويقضي إجازة 
نهاية األسبوع في السجن.  وكان النائب 
املشبوهة  الصفقة  الــذي عقد معه  الــعــام 
العمل في  آكــوســتــا، وزيـــر  ألكساندر  هــو 
حكومة الرئيس ترامب الذي اضطر إلى 

االستقالة قبل فترة بسبب ذلك.
في أعقاب التحقيق الصاعق الذي أجرته 
صــحــيــفــة مــيــامــي هـــيـــرالـــد فـــي نــوفــمــبــر/ 
الــقــبــض على  ــّم  تــ الــثــانــي 2018،  تــشــريــن 
تموز  )يــولــيــو/  املــاضــي  الشهر  إيبستن 
ــار  االتــــجــ تـــهـــمـــة  ــه  ــيــ إلــ ــــت  ــهـ ــ ووجـ  ،)2019
بــالــجــنــس. وقـــــال إنــــه غــيــر مـــذنـــب، وكـــان 
ــا تــــوفــــي فــي  ــنـــدمـ يــســتــعــد لــلــمــحــاكــمــة عـ
السبت. وكــان يواجه عقوبة  يــوم  السجن 
ــاًمـــا فـــي الــســجــن بتهمة  تــصــل إلــــى 45 عـ
االتــــجــــار الــجــنــســي والـــتـــآمـــر الـــفـــيـــدرالـــي 

عبد اللطيف السعدون

ربـــمـــا لـــم يــســمــع مــعــظــم قـــــراء هــــذه املــقــالــة 
باسم الصحافي الهندي، روسي كارانجيا، 
ــوا إلــيــه  ــّرفـ ــعـ لــكــن أبـــنـــاء جــيــلــنــا الــعــتــيــق تـ
يـــزال يحتفظ في  مــن ال  فــي حينه، ومنهم 
الــذي  كــتــّيــبــه  مــن  بنسخة صــفــراء  مكتبته 
ذاع صيته عندنا في طبعته العربية، بعد 
نــكــســة حـــزيـــران 1967، والــــذي لــم تــتــجــاوز 
كارانجيا  أطلق عليه  املائة، وقد  صفحاته 
ــــل«، مــــقــــّرا بــأنــه  ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــنــــوان »خـــنـــجـــر إسـ
مــديــن بــهــذا الــعــنــوان لــصــديــق عــربــي شّبه 
رقبة  إلــى  مــســّدد  أجنبي  إسرائيل بخنجر 
العالم العربي. تعيد مسألتان مطروحتان 
املتعبة مضمون كتيب  ذاكراتنا  الى  اليوم 
كارانجيا، وأعني السعي الحثيث للرئيس 
األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، وأركـــان إدارتـــه، 
وبــعــض حــكــام يــقــال إنــهــم عــــرب، لتصفية 
القضية الفلسطينية، والعمل على محوها 
ــرة نــهــائــيــا تــحــت الفـــتـــة »صــفــقــة  ــذاكــ مـــن الــ
الـــقـــرن«، وكــذلــك مــا نــــراه مــاثــا أمــامــنــا في 
العراق والعالم العربي من صفقات أخرى، 
ــر ال يــــزال  ــ بــعــضــهــا مــعــلــن وبــعــضــهــا اآلخــ
تحت الطاولة، يراد منها تقسيم ما قسمته 
سابقا اتفاقية سايكس بيكو، و»اجتثاث« 
املـــشـــروع الــقــومــي الـــعـــربـــي، وإن عــلــى نــار 
ــة، وبــــن املــســألــتــن أكــثــر مـــن رابــطــة،  ــادئـ هـ

وهدف كل منهما يكمل اآلخر.
إنــه حصل  قــال لنا كارانجيا  التي  الوثيقة 
ــذاك  عــلــيــهــا مـــن شــخــصــيــٍة كـــانـــت تــعــمــل آنــ
ــلـــف بـــــغـــــداد فــي  فـــــي املــــقــــر الــــرئــــيــــســــي لـــحـ
ــيـــادة األركــــــان الــعــامــة  الـــعـــراق وضــعــتــهــا قـ
معدودة  بعد سنوات  اإلسرائيلي  للجيش 
عــلــى قــيــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وتتضمن 
الخطوات العملية التي يرى اإلسرائيليون 
أنــهــا تــضــمــن إدامــــة االحـــتـــال الصهيوني 
لفلسطن، وتــكــرس قــيــام  »الــوطــن القومي 
لليهود« على أرضها. إعادة قراءة الوثيقة 
ــى مـــشـــاهـــد بـــانـــورامـــيـــة  ــ ــيــــوم تــحــيــلــنــا إلـ الــ
ألحـــــوال مـــا قــبــل ســتــة عـــقـــود. فـــي حــيــنــهــا، 
كانت إسرائيل كيانا قد ُولد للتو، ولم يقف 
على قدميه بعد، وســط عالم عربي مجزأ، 
لــكــن أبـــنـــاءه كــانــوا يــحــمــلــون بــشــائــر يقظة 
ونــهــوض مــرتــقــب. تــحــّدد الــوثــيــقــة »املهمة 
القومية لــدولــة إســرائــيــل«، وهــي »لــم شمل 
الحركة  هــدف  وتحقيق  اليهودي،  الشتات 
الصهيونية األساس في إنشاء دولٍة تطمح 
إلى أن يصل عدد سكانها على مدى حياة 

جيل واحـــد إلــى ثــاثــة مــايــن حتى أربعة 
مـــايـــن«. ولــتــحــقــيــق مــهــمــة كـــهـــذه، تــقــتــرح 
الــوثــيــقــة وضـــع خــطــط لــعــمــلــيــات عسكرية 
دفــــاعــــيــــة، عـــلـــى أن تــــأخــــذ الحــــقــــا طــابــعــا 
هجوميا يسعى إلى تحقيق هدفن: هدف 
قريب يركز على االستياء على أراٍض من 
آنــيــة ألمن  األقــطــار املحيطة تمثل ضـــرورة 
إســرائــيــل، وجــعــل الــقــدس نقطة االنــطــاق، 
ــتــــيــــاء  ــعـــى إلـــــــى االســ ــيــــدا يـــسـ وهـــــدفـــــا بــــعــ
عــلــى مــنــاطــق تــفــي بــجــمــيــع االحــتــيــاجــات 

املستقبلية لدولٍة في طريق النمو.
تـــؤكـــد الــوثــيــقــة أن الـــوصـــول إلــــى الــهــدفــن 
إلثــارة  سياسية  بحماٍت  القيام  يستدعي 
الــخــافــات بــن األقـــطـــار الــعــربــيــة، وتأجيج 
أبنائها،  بن  والعرقية  الدينية  الصراعات 
في  الوحدة  تقويض مساعي  على  والعمل 
الــعــرب ســوف يعملون على  مــا بينها، ألن 

مواجهة إسرائيل إذا كانوا متحدين.
ــا تــتــضــمــنــه الـــخـــطـــة أنـــهـــا تــرســم  أخـــطـــر مــ
املــطــلــوب للعالم  الــتــقــســيــم  ســيــنــاريــوهــات 
الـــــعـــــربـــــي، والـــــــــــذي يــــضــــمــــن لــــيــــس تـــأمـــن 
املــتــطــلــبــات االســتــراتــيــجــيــة واالقــتــصــاديــة 
يؤبد  إنما  فحسب،  إلسرائيل  والسياسية 
ــا فـــــي دائـــــــــرة الــفــعــل  ــهـ ــعـ وجــــــودهــــــا، ويـــضـ
سيناريوهات  وتشمل  الــدائــمــن،  والتأثير 
التقسيم »دولــة درزيــة في الصحراء وجبل 
تدمر، دولة شيعية في جنوب لبنان، دولة 
مـــارونـــيـــة فـــي جـــبـــال لــبــنــان حــتــى حــــدوده 
الــاذقــيــة حتى  فــي  علوية  دولـــة  الشمالية، 
تركيا، دولة كردية في شمال العراق، ودولة 
في  لألقباط  ذاتــي  استقال  ذات  منطقة  أو 
مـــصـــر، وإنـــشـــاء مـــمـــّرات غــيــر عــربــيــة تشق 

طريقها عبر املناطق العربية«!
تــتــطــّرق الــخــطــة أيــضــا إلـــى ســعــي الــواليــات 
إلــى إنــشــاء قــواعــد لها فــي البلدان  املتحدة 
الــعــربــيــة لــحــمــايــة مــنــابــع الــنــفــط، وتشكيل 
السوفياتية.  العسكرية  الــقــوة  مــقــابــل  ثــقــل 
هنا في وسع إسرائيل، بحسب الوثيقة، أن 
تلعب دورا مهما يتمثل في تعزيز العاقة 
ــدول الــكــبــرى ومــحــاولــة  ــ بــأمــيــركــا وبــقــيــة الـ
الـــلـــعـــب عـــلـــى الــــخــــافــــات الـــقـــائـــمـــة بــيــنــهــا. 
بالتفصيل  تــشــرح،  كله  هــذا  بعد  والوثيقة 
وبـــــاألرقـــــام، خــطــطــا لــــحــــروٍب مــحــتــمــلــة مع 
الـــعـــرب، وتـــحـــّدد مــتــطــلــبــاتــهــا، وخــصــوصــا 
احتياجات  وكذلك  العسكرية،  االحتياجات 
الــســكــان املــدنــيــن الــذيــن يتم ضــمــان أحــوال 

عادية لهم في فترات الخطر.
)كاتب عراقي(

 كبيرًا أمام جهود األفراد 
ً
األميركي حائا

انتشار  من  الحّد  إلــى  الساعية  والهيئات 
الــســاح فــي أمــيــركــا. يــنــّص هـــذا التعديل 
الـــذي تـــّم إقــــراره عـــام 1791 عــلــى: »وجـــود 
مليشيا حسنة التنظيم ضروري ألمن أّية 
والية حّرة، ال يجوز التعّرض لحق الناس 
فــي اقــتــنــاء األســلــحــة وحــمــلــهــا«. وملــعــرفــة 
هم في حمل 

ّ
مــدى تمّسك األميركين بحق

ــّد مــــن فـــهـــم الـــســـيـــاق الـــعـــام  ــ الــــســــاح، ال بـ
ــا، والــقــيــم  ــهـ الــــذي نــشــأت فــيــه أمــيــركــا ذاتـ
ــقـــت هــــذا الـــنـــشـــوء، مــنــذ وصـــول  الـــتـــي رافـ
املستعمرين األوروبــّيــن األوائــل إلى هذه 

القاّرة الجديدة.
قـــامـــت حـــمـــات كـــريـــســـتـــوفـــر كــولــومــبــس 
ــول إلــى  االســتــكــشــافــّيــة عــلــى فــكــرة الـــوصـ
ب 

ّ
الهند والصن، عبر اإلبحار غربا، لتجن

للنفوذ  التابّعة  األراضـــي  فــي  بــّرًا  العبور 
الهدف أساسا الحصول  اإلسامي. وكان 
على أكــبــر قــدر ممكن مــن الــذهــب لتمويل 
حمات صليبّية جــديــدة الســتــعــادة بيت 
املـــقـــدس مـــن ســيــطــرة املــســلــمــن. لـــم يكن 
كــولــومــبــس مـــجـــّرد بــاحــث إيــطــالــي درس 
الرياضيات والعلوم الطبيعّية في جامعة 
 مــتــعــّصــبــا ملــذهــبــه 

ً
بـــافـــيـــا، بـــل كــــان رجـــــا

الــكــاثــولــيــكــي، وكــــان مــؤمــنــا بــشــّدة بفكرة 
خال  مــن  املسيح  للسّيد  الثانية  الــعــودة 
تــه الــخــاّصــة لــِســفــِر الـــرؤيـــا، كــمــا كــان  قــراء
 الــلــه قــد هــّيــأه للعب دور 

ّ
على قــنــاعــٍة بـــأن

محوري في هذا األمر.
ترافقت حمات كولومبوس االستكشافّية 
 ســّكــان 

ّ
مــع مــجــازر رهــيــبــة ارتــكــبــهــا بــحــق

واملرير  الطويل  النضال  نتائج  تراكم  إثر 
لألفارقة األميركّين.

كان اإلعدام الغوغائي، أو اإلعدام من دون 
محاكمة، أكبر تعبير عن منهجّية التمييز 
فما بن عامي  آنـــذاك،  السائدة  العنصري 
 4000 الغوغائي  اإلعـــدام  طــال   1877-1950
أي بمعّدل شخص  البشرة،  أســود  إنسان 
 أسبوع في مجمل الباد. لم يكن 

ّ
واحد كل

الــغــوغــائــّيــة محمّين  ــات  ــدامــ ــذو اإلعــ
ّ
مــنــف

كانت  بل  فحسب،  القضائّية  املاحقة  من 
ــال الــشــرطــة  الــنــســبــة األكـــبـــر مــنــهــم مـــن رجــ
ــن الــطــبــيــعــي قــتــل رجــل  ــاة. كــــان مـ ــقـــضـ والـ
أســــــود، ألنــــه لـــم يــخــاطــب شـــرطـــّيـــا بكلمة 
ــان مــــن الــطــبــيــعــي تــنــفــيــذ  ــ ســــّيــــدي، كـــمـــا كـ
ــكـــم اإلعـــــــــدام فــــي شـــخـــص أســــــــود، بــعــد  حـ
فقط  ونــصــف  دقيقتن  اســتــمــّرت  محاكمة 
وبــــدون حــق االســتــئــنــاف، فــفــي عـــام 1894 

بـــــّرر أســـقـــف املــســيــســبــي هــــذه اإلعــــدامــــات 
: »الــقــوانــن بطيئة جــــّدًا والــســجــون 

ً
قـــائـــا

مـــلـــيـــئـــة«، كـــمـــا تـــعـــّرضـــت مــغــنــيــة الـــبـــلـــوز 
حياتها  طـــوال  للتنكيل  هــولــيــداي،  بيلي 
مــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، وذلــك 
ألنها استنكرت اإلعدام الغوغائي بأغنية 

»الفاكهة الغربّية«.
ــة الــتــي  أعــــــادت حــــــوادث الــقــتــل الــعــنــصــرّي
الــواليــات املتحدة في عــام 2015  اجتاحت 
خال فترة حكم أّول رئيس أسود البشرة 
رة 

ّ
إلـــى األذهـــــان حــالــة الــعــنــصــرّيــة املــتــجــذ

فـــي املــجــتــمــع األمـــيـــركـــي. كـــان أبـــطـــال هــذه 
الـــجـــرائـــم عــنــاصــر مـــن الـــشـــرطـــة مـــن ذوي 
الشباب  البيضاء وضحاياها من  البشرة 
ــراون وإريــــك غــارنــر  الــســود، مــثــل مــايــكــل بــ
وجــــون كـــروفـــورد وتــامــيــر رايــــس ووالــتــر 
سكوت وفريدي غراي الذين قتلوا جميعا 
ــدي عـــنـــاصـــر بـــيـــض مــــن الــشــرطــة  ــ عـــلـــى أيــ
ــاء الــعــام  ــ األمـــيـــركـــّيـــة، والـــذيـــن لـــم يـــَر االدعــ
ضــــرورة إلحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء. وحسب 
 حـــاالت االعــتــداء 

ّ
صحيفة بــريــطــانــّيــة، فـــإن

هـــذه وصــلــت إلـــى أكــثــر مــن 500 حــالــة في 
عام 2015 وحده.

لــقــد بــــدأ الـــســـود نــضــالــهــم ضــــّد الــتــمــيــيــز 
الــعــنــصــري بــشــكــل ســلــمــي ال عــنــفــي. ومــع 
 
ّ
أن رأت  حـــــركـــــاٌت  ظــــهــــرت  الـــــزمـــــن،  مـــــــرور 
الاعنف لن يؤدي إلى نتيجة في مواجهة 
حــركــة الــكــو كــلــوكــس كـــان، وفـــي مواجهة 
العنصري.  العنف  قــائــم على  كــامــل  نــظــام 
لذلك، كان من الطبيعي أن ينتقل استخدام 
ة األخرى 

ّ
الضف أبناء  إلى صفوف  الساح 

من املعادلة. لم تكن حاالت القتل الجماعي 
املرتكبة في إل باسو وفي دايتون األولى، 
العنصرّية  فالعقلّية  األخــيــرة،  تكون  ولــن 
الــقــائــمــة عــلــى فــكــرة تــمــّيــز بــعــض الــســّكــان، 
رة 

ّ
بــســبــب لـــون بــشــرتــهــم، مـــا زالــــت مــتــجــذ

ــان الــبــيــض بــشــكــل أو  ــّكـ فـــي مــجــتــمــع الـــسـ
األميرّكية  االنتخابات  أثبتت  وقــد  بــآخــر، 
من  األبـــيـــض  الـــنـــاخـــب   

ّ
أن  2016 عــــام  فـــي 

فــئــة الـــذكـــور كـــان أكــبــر املــصــّوتــن لصالح 
الخطاب   

ّ
إن كما  تــرامــب،  الحالي  الرئيس 

الــشــعــبــوي الــعــنــصــري الـــــذي يــســتــخــدمــه 
ي هــذه األفــكــار، ويعود 

ّ
هــذا الــرئــيــس يــغــذ

الكراهية  الــواجــهــة، حيث ســـادت  إلــى  بها 
منذ  املتحدة  الــواليــات  تــاريــخ  العنصرّية 
ــو بــاملــنــاســبــة لــيــس الــرئــيــس  نــشــأتــهــا، وهـ
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــمــكــن تــصــنــيــفــه مــتــحــّيــزا 
ف 

ّ
 ثــقــة أن تصن

ّ
عــنــصــرّيــا، بــل يــمــكــن بــكــل

 
ّ

رؤســـــــاء أمـــيـــركـــيـــّن كــثــيــريــن وقــــفــــوا بــكــل
قـــّوة ضـــّد حــركــة الــحــقــوق املــدنــّيــة وحــركــة 
الــتــحــّرر الــتــي قــادهــا األمــيــركــّيــون الــســود 
 

ّ
ولعل ضــّدهــم،  العنصري  التمييز  إللــغــاء 

كينيدي وجونسون وريغان من أشهرهم. 
 وســائــل اإلعــام 

ّ
الــفــارق الــوحــيــد الــيــوم أن

الــتــقــلــيــدّيــة لـــم تــعــد قــــــادرة عــلــى احــتــكــار 
الــرأي العام وتسليط الضوء على  توجيه 
مــا تــريــد، وحــجــبــه عــّمــا ال تــريــد. لــقــد بــات 
بوسائط  لة 

ّ
املتمث البديلة  الــوســائــل  دور 

التواصل االجتماعي كبيرًا إلى درجة عّرت 
الجميع، وأظهرتهم كما هم بــدون رتوش 

اإلعام التقليدي التجميلّية.
)كاتب سوري في برلني(

الرجال والنساء! تصنف األحداث الثاثة 
فـــي إطـــــار الـــتـــدخـــل الــعــنــيــف فـــي قــضــايــا 
الفن  العامة، ومحاولة إخضاع  الحريات 
واإلبداع لسلطة الدين، بذريعة املحافظة 
على القداسة في مواجهة دناسة الفنون 
بـــل هي  ــر،  ــ كـــل األمــ ــذا  واآلداب. ولـــيـــس هــ
إفــرازاٌت، متأخرة، أليديولوجيات يعتقد 
الــقــّوة بحيث  أصحابها أنها صــارت مــن 
تستطيع الــســيــطــرة عــلــى املــجــال املــدنــي، 
وأحكامها،  وقــواعــدهــا  وفــرض شروطها 
اع األدب والفكر والفن إال أن 

ّ
وما على صن

فإن  أو  وجبروتها،  لسطوتها  يخضعوا 
الدماء ستراق، وال توجد خيارات أخرى.

ــذا املـــنـــطـــق، وكـــيـــف ومــتــى  ــرعـــرع هــ ــن تـ أيــ
بــكــبــت  ــّدد  ــهــ يــ بـــالـــســـيـــف، وراح  تــمــنــطــق 
أنفاس الحريات، ما لم تتوافق مع مسطرة 
شروطه؟ وهل هذا التحّول »الراديكالي« 
ــاء بـــهـــذه  ــ ــ ــذا الــــصــــيــــف الــــــــذي جـ ــ ــ ولــــيــــد هـ
النشاطات والفعاليات، أم أنه تسربل في 
شــقــوق أنــســجــة مــجــتــمــعــات املـــشـــرق عبر 
ســنــوات، ولــم تنتبه لــه قــوى التنوير في 
بــســجــاالٍت  مشغولة  كــانــت  الــتــي  املنطقة 
من نوع أن حزب الله ومليشيات الحشد 
الشعبي مقاومة متنورة وجبهة النصرة 

وأضرابها جيوش ظامية أو العكس!
ــراب وعــدم  لــيــس خــافــيــا أن حــالــة اإلضـــطـ
ــرار الـــتـــي مـــــّرت بــهــا املــنــطــقــة في  ــقـ ــتـ االسـ
األكبر  الجزء  تتحّمل  األخيرين  العقدين 
من املسؤولية عن هذا التحّول، وخصوصا 
لجهة شعور أغلب املكونات اإلجتماعية 
ــان والـــخـــوف على  ــ فـــي املــنــطــقــة، بــعــد األمـ
مصائرها. في ظل حروب اإلبادة واإللغاء 
الـــتـــي أصــبــحــت عــنــوانــا بــــــارزًا، وفــــي ظل 
وأصحاب  املتطرفون  تصدر  الواقع،  هذا 
اإلجتماعي  املشهدين،  الحامية  الــرؤوس 
والسياسي، بصفتهم املنقذين للمكونات 
املهّددة باإلبادة، واملنتقمن من الخصوم 

الذين ال يرحمون.
ومع ظهور هؤالء وتسّيدهم، أصبح لزاما 
عــلــى الـــقـــوى الــنــاعــمــة الــتــي لــيــس لــديــهــا 
انتمائها  بــقــدر  أصــيــل،  مكوناتي  انتماء 

األميركي. وتقول وثائق املحكمة إن الرجل 
إلــى عــشــرات الضحايا.  قــد أســـاء جنسيا 
ــف بمحاكمته 

ّ
املــكــل الــقــاضــي  يـــوافـــق  ولـــم 

على إخاء سبيله بكفالة، على الرغم من 
أن محاميه عرضوا مبلغا خياليا. 

من بن أصدقاء إيبستن الرئيس السابق 
رحلة  فــي  اصطحبه  الـــذي  كلينتون  بيل 
أفريقيا،  إلــى  الخاصة  طائرته  مــن  على 
ودونـــالـــد تــرامــب الــــذي وصـــف إيبستن 
ــه »رجــــــــل رائــــــــــع«، واملـــحـــامـــي  ــأنــ ــا بــ ــومــ يــ
آالن  العنصرين  من  القريب  الجمهوري 
ــر أنــــــدرو ابــــن ملكة  ــيــ ديـــرشـــويـــتـــز، واألمــ
ولي  تــشــارلــز،  األمــيــر  وشقيق  بريطانيا 
الــعــهــد، والــــذي تــقــول وثــائــق املحكمة إن 
 قاصرا وطلب منها 

ً
إيبستن أهــداه فتاة

أن تفعل »كل ما يطلبه األمير منها«.
صباح السبت 10 أغسطس/ آب الحالي، 
عـــثـــر عـــلـــى هـــــذا الــــرجــــل »مـــنـــتـــحـــرا« فــي 
الحراس  يقوم  أن  املفترض  مــن  زنــزانــتــه. 
 هذا اإلجراء 

ّ
بفحصه، كل 30 دقيقة، ولكن

العثور  الــتــي سبقت  الليلة  فــي  ــبــع 
ّ
ُيــت لــم 

عليه ميتا. كــان إيبستن قد وضــع على 
قائمة مراقبة االنتحار منذ ثاثة أسابيع 
ــد فـــاقـــًدا لــلــوعــي فــي زنــزانــتــه  بــعــدمــا وجـ
في السجن مع كدمات على رقبته، وكان 
الــرجــل يمكن أن يقتل  يــدرك أن  أي عاقل 
نفسه ليخلص مــن الــعــار، ومــع ذلــك رفع 
مــن قــائــمــة املــراقــبــة االنــتــحــاريــة بــعــد أقــل 
مــــن أســــبــــوع، لــســبــب ال يــعــلــمــه إال الــلــه 
العدالة يقولون  بــذلــك، فخبراء  أمــر  ومــن 
ــرار بــــدا غــريــبــا لــهــم، ألن أمــر  ــقـ إن هــــذا الـ
رفـــع املــراقــبــة يــجــب أن يــأتــي مـــن طبيٍب 
ــن يــقــدم  يــضــمــن أن الـــشـــخـــص املـــعـــنـــي لــ
عــلــى االنــتــحــار، وهـــو مــا لــم يــحــدث هنا. 
إلــى ذلـــك، نقلت إدارة السجن  بــاإلضــافــة 
زميله في الزنزانة إلى مكان آخر قبل أيام 
مــن انــتــحــاره، وُســمــح إليبستن أن يقيم 
فقط  أسبوعن  بعد  الزنزانة  في  بمفرده 
من رفع مراقبة االنتحار عنه، وهو قراٌر 
ا اإلجراء املعتاد في السجن.

ً
ينتهك أيض

ي الرئيس 
ّ
حد األميركيون منذ تول

ّ
لم يت

ترامب الحكم مثلما اتحّدوا حول قضية 
ِذْكـــر أســمــاء كبيرة  إيبستن. وّحــد خطُر 
في واشنطن زعماء الحزبن، الجمهوري 
ــام هــذا  والــديــمــقــراطــي، لــلــوقــوف مــعــا أمــ
الخطر. ولكن اعتقاله ومحاكمته ووفاته 
الغامضة وّحــدت الشعب األميركي الذي 
عــصــف بــــه، بــغــض الـــطـــرف عـــن االنــتــمــاء 
ــــي، الــغــضــب  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ ــيـــاســـي واإليـ الـــسـ

والسخط واالشمئزاز. 
لم نستغرب، نحن في سورية، كثيرا وفاة 
إيبستن انتحارا، فلدينا حاالت مشابهة 
أعلنت  أيـــار 2000،  مــايــو/  فــي 21  كثيرة. 
السلطات السورية انتحار رئيس الوزراء 

الباد األصلين، ولم يكن هذا األمر بعيدًا 
عــن فــكــرة تــفــّوق اإلنـــســـان األوروبـــــي على 
أســـس عــرقــّيــة وديـــنـــّيـــة، وحــتــى مــذهــبــّيــة، 
ــار  ــكـ ــــي أفـ ــه فـ ــ ــا صــــــدى لـ ــ ــدنـ ــ ــا وجـ ــ وهـــــــذا مـ
 أشهرها 

ّ
شخصّيات أميركّية كثيرة، ولعل

الــرئــيــســان جــــورج بــــوش االبــــن ودونـــالـــد 
ــات  ــ ــــواليـ ــأة الـ ــشــ ــقــــت نــ تـــــرامـــــب. لـــقـــد تــــرافــ
املتحدة األميركية مع تصاعد قيم النزعة 
األوائــــل من  املستكشفون  فــكــان  ــة،  الــفــردّي
األشـــخـــاص الــحــاملــن املــغــامــريــن الــذيــن ال 
 قيم الحرّية التي 

ّ
يعرفون املستحيل. ولكن

فهي  مــطــلــقــة،  تــكــن  لــم  يعتنقونها  كــانــوا 
حــرّيــة األوروبــــي فقط وحــرّيــتــه بــأن يفعل 
مـــا يـــشـــاء، حــتــى لـــو عـــن طــريــق اســتــعــبــاد 
أو  وغيرهم،  واألفــارقــة  األصلين  السكان 
عن طريق تدمير البيئة وهدم الحضارات 

للوصول إلى الذهب والثروة.
كان لطبيعة نشوء املستعمرات األوروبّية 
ــدة، ولــــلــــحــــروب الــتــي  ــديــ فــــي الـــــقـــــاّرة الــــجــ
خاضتها القوى االستعمارّية مع السكان 
ومــع بعضها بعضا  مــن جهة،  األصلّين 
مــن جهة ثانية، ولــحــرب االســتــقــال التي 
ــّد اإلنـــكـــلـــيـــز، ثــم  ــ ــات ضـ ــ ــواليـ ــ خــاضــتــهــا الـ
ــر األكــبــر  الـــحـــرب األهــلــّيــة األمــيــركــّيــة، األثــ
فـــي تــشــّكــل فــكــرة اقــتــنــاء الـــســـاح وحمله 
ــانـــت تــتــحــّول  ــا. فــــي املـــقـــابـــل، كـ وتــــطــــورهــ
فـــــكـــــرة تــــــفــــــّوق اإلنـــــــســـــــان األوروبـــــــــــــــي أو 
ــاع  الـــعـــرق األبـــيـــض، حــســب تــطــور األوضــ
وبقّوة حتى  بقيت سائدة  ها 

ّ
لكن عموما، 

ــقـــرن املــــاضــــي، حـــن بـــدأت  ســبــعــيــنــّيــات الـ
تــنــهــار قــوانــن الــفــصــل الــعــنــصــري تباعا، 

ألوطان، لم يعد لها وجود حقيقي سوى 
ــّحـــي، بــــل والـــخـــضـــوع  ــنـ ــتـ فــــي الـــخـــيـــال، الـ
التي باتت  القوى الجديدة  الكامل إلرادة 
تــمــلــك مـــهـــام شـــامـــلـــة، لــيــس فــقــط الـــدفـــاع 
عن املــكــون، بل رصــد ومتابعة ما يصدر 
عـــن الـــقـــوى الــنــاعــمــة فـــي الــجــهــة األخــــرى 
على  تنطوي  قد  وفاعليات  نشاطات  من 
تهجم وإهانة، بوصفها أداة مؤامرٍة بيد 
الخصم، اآلخر، الشريك اللدود في الوطن.
ــراف  ــحــ ــاج انــ ــتــ ــم نــ ــ ــا هـ لـــكـــن هـــــــؤالء أيــــضــ
املنطقة،  في  والفكرية  السياسية  النخب 
ــم يـــصـــلـــوا إلـــــى هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، إال بــعــد  لــ
املذكورة،  النخب  مارسته  طويل  تخريب 
ــــول إن  ــقـ ــ ــــل يـــمـــكـــن الـ حـــكـــمـــا وتــــنــــظــــيــــرًا، بـ
في صدارة  اليوم  نراهم  الذين  املتطّرفن 
املــشــهــد هــم بــرغــي فــي مــاكــيــنــة السياسة 
املكاسب  وراء  تلهث  نخب  تحّركها  التي 
والــحــفــاظ عــلــى السلطة بـــأي ثــمــن، كذلك 
هــم نــتــاج الــتــدخــات الــخــارجــيــة وعبثها 
في  األميركي  التدخل  من  بــدءًا  باملنطقة، 
الــعــراق، وصــواًل إلــى التدخات الروسية 
واإليـــــرانـــــيـــــة والــــتــــركــــيــــة، وجـــمـــيـــع هـــذه 
العوامل اإلثنية  التدخات استثمرت في 
والطائفية من دون أدنى وجل، ودع عنك 
ممارسات إسرائيل العنصرية والطائفية 

التي تاقي تأييدًا عامليا.
)كاتب فلسطيني(

السابق آنذاك، محمود الزعبي، في شقته، 
حيث كان تحت اإلقامة الجبرية، في حن 
ــح كـــثـــيـــرون اغــتــيــالــه لــتــحــمــيــلــه عــبء  ــ رّجـ
ــة، وتــمــهــيــدا لتنصيب  الــفــســاد فــي الـــدولـ
ــادت  ــــد. وسـ رئــيــســهــا الــجــديــد بــشــار األسـ
بــن الــســوريــن دعــابــة أن الــزعــبــي انتحر 
»بـــثـــاث رصـــاصـــات فـــي رأســـــه«. كـــان في 
الــبــاب ضــبــاط العتقاله،  بيته حــن طــرق 
فاستأذنهم بالصعود إلى الطابق األعلى 
لتبديل ثيابه ثم ُسمع إطاق نار. وتفيد 
الـــروايـــة املــتــداولــة بــأنــه أطــلــق عــلــى رأســه 
رصاصة، ثم أطلق ضابط املخابرات الذي 

جاء العتقاله »رصاصتي رحمة« عليه. 
بعد خمس سنوات من »انتحار« الزعبي، 
ــازي  ُوِجــــــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــــســــوري، غـ
كــنــعــان، مــيــتــا فـــي مــكــتــبــه وســـط دمــشــق، 
ــد يــمــّر  ــ ــــان نـــظـــام بـــشـــار األســ ــــت كـ فــــي وقـ
ــة دولــــيــــة، بسبب  ــزلـ بــمــرحــلــة حـــرجـــة وعـ
اللبناني  الــوزراء  اتهامه باغتيال رئيس 
األســبــق، رفــيــق الــحــريــري، ففي صبيحة 
 ،2005 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   12 يــــوم 
الــســوريــة لألنباء  العربية  الــوكــالــة  قــالــت 
في  بطلقة  مكتبه  فــي  »انتحر  كنعان  إن 
الفم«. وفي رواية ملدير مكتبه، كان كنعان 
ثلث  الداخلية  غــادر مكتبه في وزارة  قد 
ساعة إلــى منزله، ثم عــاد ودخــل مكتبه، 
ــــوت طــلــق  ــائــــق، ُســـمـــع صـ ــــدة دقــ وبـــعـــد عـ
ناري، وكانت الطلقة من مسدس في فمه. 
وصــــرح وزيــــر اإلعـــــام الـــســـوري وقــتــهــا، 
الــلــه، بأنه »حتى اآلن، نحن  مهدي دخــل 
ال نعرف أسباب )الحادث( لكن محققينا 
 
ّ
ــنـــا بـــــســـــرعـــــة«، ولــــكــــن ــونـ ــعـ ــلـ ــطـ ســــــــوف يـ

أن  نتيجة، غير  إلــى  لــم يصلوا  قن 
ّ
املحق

ســوريــن كــثــيــريــن وصــلــوا إلـــى النتيجة 
قو األمم املتحدة 

ّ
بأنفسهم: فقد كان محق

قــــد اســـتـــجـــوبـــوا قـــبـــل أســـبـــوعـــن كــنــعــان 
بشأن مقتل رفيق الحريري.

روايـــــــــة االنــــتــــحــــار مـــمـــجـــوجـــة: مــحــمــود 
الــزعــبــي أضــعــف وأجــــن مـــن أن ينتحر. 
ــن أن  ــلــــب مــ وغـــــــازي كـــنـــعـــان أقــــــوى وأصــ
ينتحر. وحتى لو أن الرجلن أطلقا النار 
عــلــى نــفــســيــهــمــا، فــــإن ثـــّمـــة مـــن جعلهما 
وبالتأكيد  ذلــك.  يفعان  بآخر  أو  بشكل 
ال تريد هذه املقارنة مع انتحار إيبستن 
التحقيق  نتيجة تصادر  أي  استخاص 
ــات املـــتـــحـــدة، فنحن  ــواليــ الــــجــــاري فـــي الــ
نــأمــل أن تــكــون ســيــادة الــقــانــون ال تــزال 
مصونة في األخيرة، ومع ذلك ال يمكننا 
ســوى النظر بانتباه إلــى عــشــرات ألــوف 
الــتــغــريــدات والــتــصــريــحــات واملــنــشــورات 
انــتــحــار  الــتــي تــشــّكــك بعملية  واملـــقـــاالت 
إيــبــســتــن، وتـــطـــالـــب بــكــشــف حــقــيــقــة ما 
جــرى، ولــســوف ننتظر وقتا طويا قبل 

أن نعرف ذلك.
)كاتب سوري في واشنطن(

الكراهية سالحًا أبيض

أصوليات تجتاح المنطقة

انتحار أميركي على طريقة األسد

هل قرأ العرب 
وثيقة كارانجيا؟

سادت الكراهية 
العنصريّة تاريخ 

الواليات المتحدة 
منذ نشأتها

القوى التنويرية 
والفوق طائفية 

وإثنية ضعيفة، 
وأفراد خارج السياق

لم يتّحد األميركيون 
منذ تولّي الرئيس 

ترامب الحكم مثلما 
اتحّدوا حول قضية 

إيبستين

آراء

أرنست خوري

مــجــددًا: مــن الــذي يتحكم بــاآلخــر؟ هــل االقــتــصــاد هــو مــا يحكم السياسة، بما هي 
أو  داخــل حــدود جغرافية  أو حربية  عــاقــات سلمية  م 

ّ
تنظ قـــرارات فوقية سلطوية 

مع الخارج؟ أم العكس، أي أن الهويات والقوميات واأليديولوجيات والنظريات )منها 
الدينية( واألهواء وعداوات التاريخ والنظرة إلى الذات وإلى العالم هي التي تملي شكل 
االقتصاد وقراراته الكبرى واتجاهاته الرئيسية، يمينًا أو يسارًا؟ ظّن العالم أن اإلجابة 
األقــل ملصلحة تفّوق االقتصاد على ما ســواه، فاملصلحة  ُحسمت منذ عقود على 
االقتصادية، بتعريفاتها الضيقة أو الواسعة، هي التي تحرك القرارات، على الصعد 
الفردية أو الجماعية. كان االعتقاد أن ذلك ليس مجرد اكتشاف ماركسي حصري، 
الشمولية  األيديولوجيات  عــادت  مــا  رغــم  البشري،  االجتماع  بديهيات  مــن  بــات  بــل 
االقتصادية  اللوبيات  والشيوعية مصالح  الفاشيات  عندما كسرت  لتكذبه  الكبرى 
املهيمنة في حينها، وبنت اقتصادها الخاص الذي أنتج بدوره لوبياته وقوانينه ونخبه 
وناسه وصــار يحكم السياسة بــدوره. وبعد عقود من استعادة االقتصاد املبادرة 
في تحديد اتجاهات القرارات السياسية الكبرى، ُيستأنف، من بريطانيا، التشكيك 
بقانون وصاية الحسابات املصلحية واملالية واملعيشية على ما عداه مما ينتمي إلى 
عالم السياسة، كانتخابات واستطاعات للرأي وشكل األحزاب وتعددها أو تقلصها 
واتجاه الخيارات الكبرى للشعوب. أحد مصادر أهمية ــ خطورة بريكست وما تاه 
وما هو مستمر حتى اليوم، أنه يفتح املجال واسعًا للتشكيك بشمولية قانون وصاية 
السياسة. في يونيو/حزيران 2016، عندما قررت غالبية بريطانية  االقتصاد على 
اململكة  التي منحت  العضوية في االتحاد األوروبــي، وهي  »نعم« إلبطال  الـ قول ذلك 
مــزاج  عــن  عبرت  الغالبية  تلك  فــإن  العالم،  فــي  اقتصاد  أكبر  مرتبة خامس  املتحدة 
ن قوميًا بعدد معتبر  ريفي مزارع محاِفظ وهِرم لناحية مستوى األعمار. مزاج ملوَّ
سني ممن أيدوا الطاق األوروبــي وهّمهم من ذلك منع استمرار 

ّ
من املهاجرين املجن

بدورهم،  هم  »سرقوها«  التي  الوظائف  »يسرقوا«  لـ املهاجرين  من  أقرانهم  وصــول 
وفق هذا املنطق البدائي. في حينها، فاز الخيار املصلحي الريفي االنعزالي، ال على 
رؤى شباب ليبرالي مديني فحسب، بل أيضًا انتصر على كبار لوبيات االقتصاد 
من شركات عابرة للحدود واتحادات مصارف وحّي األموال والبورصات في لندن 
وروابط املصانع ورجال األعمال... قيل في حينها إن ما جعل ذلك االنقاب املفاجئ 
في موازين القوى نتج عن حملة كذب هائلة قام بها بوريس جونسون ونايجل فاراج، 
وشارك فيها ضمنيًا، ربما عبر سكوته، جيريمي كوربني، كرهًا باالتحاد األوروبي 
 vers une Europe »أوروبا اجتماعية« وتمسكًا منه بأدبيات اليسار األوروبي الحالم بـ
sociale على حد تعبير البرامج االنتخابية األثيرة للحزب الشيوعي الفرنسي. لكن 
مّرت أكثر من ثاث سنوات على ذلك الكذب والتزوير في األرقام والتخويف والوعود 
الباطلة بجنات ستفتح أبوابها فور إتمام طاق الجزيرة مع تلك القارة العجوز. مرت 
السنوات وظهر زيف الوعود، واقترب موعد الخروج باتفاق أو من دونه على األرجح، 
في 31 أكتوبر/تشرين األول املقبل، وال تزال غالبية بريطانية تؤيد قرار االنتحار، أو 
على األقل إطاق الرصاص على أرجلها. وكأن مزاج البريطانيني يسير بالضد من 
أجواء الشركات ومخاوفها وتحذيراتها من أحوال يخال قارئ الصحف البريطانية 
إلــى حــّد املجاعة في مطلع نوفمبر: كلما صــدرت تقارير عن فداحة  أنها قد تصل 
الخروج  استعاد معسكر  كلما  اتــفــاق«،  با  »بريكست  حالة  في  املنتظرة  الخسارة 
بأي ثمن، زخمه. كلما هبطت قيمة الباوند، وأغلقت مؤسسات فروعها في اململكة، 
وأعلنت شركات سيارات إلغاء آالف الوظائف استعدادًا ملرحلة ما بعد أوروبا، كلما 
اعتقد مزيد من البريطانيني بأن على بوريس جونسون أن يسحب بلدهم من االتحاد 
األوروبي »بأي وسيلة«. 54 في املائة من عينة استطلعت آراءها قالت ذلك يوم االثنني، 

في مقابل 46 في املائة فقط متمسكون بالبقاء. 
الشيوعية طبعًا كما تصّور كــارل ماركس في  أوروبـــا. ليس شبح  شبٌح ينتاب 
مطلع بيانه. إنه شبح انقاب قوانني طبيعة األحوال. االقتصاد يخسر جولة أمام 

األوهام األيديولوجية.

أنطوان شلحت

تظهر بني الفينة واألخرى في املنابر اإلسرائيلية مقارنات تاريخية بني كينونة دولة 
االحتال وممالك الفرنجة في الشرق التي أقيمت إثر الحمات الصليبية إّبان القرون 
الوسطى. ويذهب معظمها إلى استفظاع هذه املقارنة. وربما يعود أحد أسباب هذا 
إلى رفضها الباطني بصورة واعية تمامًا، باألساس من جّراء النهاية املأساوية التي 
آلت إليها تلك املمالك، على الرغم من سنوات عمرها. ويمكن على صعيد الخاصات 

املتعلقة بالكينونة، التمييز بني نوعني رئيسيني من املقارنات:
ى، وظلت تخوض 

ً
ى ومعن

ً
األول، النوع الذي يرى أن تلك املمالك كانت كولونيالية مبن

ضي 
ُ
صراعًا وحروبًا مع محيطها املشرقّي، ولم تستطع أن تحيا بتعايٍش معه، ولذا ق

عليها قضاء مبرمًا في نهاية املطاف. وبرأي أصحابه هنا يكمن الفارق الجوهرّي 
بينها وبني إسرائيل التي ينفون عنها أي صفة كولونيالية.

الفرنجة  أن  إلــى  املقارنة،  تلك  يلفت، على نحو خــاص، في عمق  الــذي  النوع  الثاني، 
لــلــغــرب فــي منطقة غــريــبــة ومــعــاديــة. ويعيد  والــصــهــايــنــة اعــتــبــروا أنفسهم جــســرًا 
أصحابه التذكير بما كتبه هيرتزل في كتابه »الدولة اليهودية« إن الصهيونية ستكون 
ل على 

ّ
في فلسطني سورًا للحضارة األوروبية ضّد البربرية )يقصد اإلسامية(. ومث

هذا النوع في فترة مبكرة املؤرخ شموئيل أوسيشكني عبر كتابه »غرب في شرق: 
شر عام 1931 في تل أبيب، وكان يرمي منه 

ُ
تاريخ الصليبيني في فلسطني« الذي ن

الهادف  الصهيوني  املــشــروع  إنجاح  بغية  التاريخ،  هــذا  االستفادة من  إلــى ضــرورة 
إلى إقامة كيان يهودي في فلسطني. ولعل أحد أبرز الذين عادوا مرارًا وتكرارًا إلى 
النوع الثاني هو الصحافّي اإلسرائيلّي أوري أفنيري، سواء في مقاالته، أو في كتاب 
املقارنة  أن  بقليل،  نهاية عام 2017، قبل وفاته   في 

ً
الذاتية، فهو يؤكد مثا سيرته 

م كيف ال يكون 
ّ
وللتعل للتفكير  ر مصدرًا 

ّ
توف زالــت مهّمة، كونها  الحركتني ما  بني 

الصهاينة مثل الفرنجة، بوصف ذلك سبيلهم األكثر ضمانًا إلى البقاء.
نمذج 

ُ
ت الشأن، كما  التركيز في هذا  التاريخية اإلسرائيلية، يتم  السردية  من ناحية 

على ذلك مناهج التعليم الرسمية، على تاريخ الشعب اليهودي، ال على البلد. ووفقًا 
التاريخ في فلسطني بإبراهيم الخليل، ويستمّر حتى قمع  ألبحاث عديدة، يبدأ هذا 
تاريخ  يتجاهل  فــصــاعــدًا،  الزمنية  النقطة  هــذه  ومــن  136م.  عــام  بــار كوخفا  ثـــورة 
التي تتعلق  م باألحداث 

ّ
العالم، ويهت ز على مختلف األماكن في 

ّ
البلد، ويرك األرض/ 

 ،1882 املــنــوال حتى  هــذا  على  ويستمر  واملــذابــح.  االضطهاد  باليهود، وخصوصا 
وهو عام أول هجرة يهودية قام بها أتباع »منظمة بيلو« التي كانت جزءًا من حركة 
»أحّباء صهيون«، من روسيا القيصرية إلى فلسطني التي كانت تسيطر عليها آنذاك 
اإلمبراطورية العثمانية. ويذكر أحد الدارسني أن هذا املنحى بدأ عند أفنيري، عندما 
قرأ، في أثناء حرب فلسطني عام 1948، كتاب املؤرخ السكوتلندي ستيفن رنسيمان 
التي  ذاتها  املواقع  في  تحّصنوا  الفرنجة  أّن  واكتشف  الصليبية«،  الحروب  »تاريخ 
 
ً
تحّصن فيها اإلسرائيليون في مقابل قطاع غزة. وعقب ذلك، قّرر أن يكتب رسالة
إلى مؤلف الكتاب، وحصل على رّد خطّي منه فورًا، دعاه فيه إلى زيارته في منزله، إذا 
ت له فرصة كهذه، بعد أسابيع قليلة، 

ّ
ما سنحت له الفرصة يومًا بزيارة لندن. وتسن

.
ً
وهاتفه فدعاه لزيارته حاال

رنسيمان:  على  أول ســؤال عرضه  كــان  اللقاء،  ذاك  عن  أفنيري  روى  ما  وبموجب 
فت كتابك، هل خطر في بالك أّن هناك تشابهًا بني الصليبيني في املاضي 

ّ
»عندما أل

بل  بالي فحسب،  ذلك خطر في  أن  »ليس  األخير:  فأجابه  أيامنا؟«،  في  والصهاينة 
أال  مــاذا عليهم  للصهاينة حــول  ’دلــيــل  فرعيًا:  للكتاب عنوانًا  أضــع  أن  أردت  أيضًا 

ب هذا«.
ّ
يفعلوا’. لكن أصدقائي اليهود نصحوني بتجن

كما روى عن جدل بشأن أوجه الشبه بني أبرز الشخصيات الصليبية والصهيونية، 
كما هي بني هيرتزل والبابا أوربان الثاني، وديفيد بن غوريون وامللك بالدوين األول، 
وأرناط أو رينالد دي شاتيون وموشيه دايان وأرييل شارون، ومجلس )سينودس( 

كليرمونت واملؤتمر الصهيوني األول في بازل.

مروان قبالن

فيما تسيطر أخبار الصراع في جنوب اليمن بني املجلس االنتقالي املدعوم إماراتيا، 
والــطــامــح إلــى االنــفــصــال، والــرئــيــس عبد ربــه منصور هـــادي، املقيم فــي منفاه في 
السعودية، والذي يصارع من أجل البقاء في صورة املشهد السياسي اليمني، يترّسخ 
أن  التي توشك، بإمكاناتها ومواردها املحدودة،  الحوثية  املليشيا  الشمال حكم  في 

تغّير قواعد اللعبة اإلقليمية، بتحّولها إلى العب رئيس فيها.
يدل على هذا التحول، التطور الكبير الذي طرأ على عاقات إيران بالحوثيني أخيرا، 
والذي رافقه تغير جوهري في نظرة طهران إلى اليمن، ووضع حلفائها فيه، ودورهم 
في لعبتها اإلقليمية والدولية؛ فبعدما كان الحوثيون مجرد ورقة تلعبها إيران في 
اإلقليمية  مصالحها  ضمان  لقاء  وقــت  أي  فــي  لرميها  ومستعّدة  السعودية،  وجــه 
األكثر أهمية في العراق وسورية، بات هؤالء اليوم حليف إيران االستراتيجي األكبر 

في املنطقة، حتى إنهم فاقوا في أهميتهم حزب الله اللبناني، على ما له من أهمية.
عــام 2011  العربية مطلع  الــثــورات  بركب  اليمن  التحاق  بني  املمتدة  السنوات  خــال 
ووصول الرئيس ترامب إلى الحكم عام 2017، لم تلق إيران أهمية كبيرة ملا يجري 
في اليمن، على الرغم من الدعم )املحدود( الذي كانت تقدمه للحوثيني، وحرصها على 
تركيز طهران  أن  ذلك  اإلقليمية.  نسج عاقة معهم، تدمجهم في شبكة تحالفاتها 
ثم في سورية،  الــعــراق  األهــم في  استثماراتها  إنقاذ  تقريبا على  كليا  ظل منصبا 
خصوصا بعد صعود تنظيم الدولة اإلسامية ابتداء من عام 2014. االتفاق النووي 
الذي توصلت إليه طهران مع إدارة الرئيس باراك أوباما )بصيغة متعّددة األطراف 
في  واشنطن  مع  تحالف ضمني  في  ووضعها  استرخاء،  حالة  في  أدخلها   )1+5
عابرة  إيرانية  كمليشيا  الله،  حــزب  اضطلع  وقــد  اإلسامية.  الــدولــة  تنظيم  مواجهة 
بــدور إقليمي كبير، خال هذه املواجهة، جعلت أهميته بالنسبة إليــران ال  للحدود، 
 للمساعدة منها، 

ٍّ
تضاهى، حتى غدا اليد الضاربة لها على امتداد املنطقة، وأكبر متلق

ماديا وعسكريا. لكن هذا الوضع بدأ يتغير مع وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، 
إيــران،  تجاه  األميركي  العدائي  الخطاب  وعــودة  الــدولــة،  تنظيم  الحرب ضد  وانتهاء 
العقوبات  النووي وإعــادة فــرض  االتفاق  بلغ ذروتــه بانسحاب واشنطن من  والــذي 
عليها. كما بــدأت تتضح محدودية قــدرة حزب الله على لعب دور مهم في مواجهة 
الجديدة تجاه طهران، خاصة مع فشل االستراتيجية اإليرانية  السياسة األميركية 
التفاهمات  إلـــى قــاعــدة متقدمة فــي مــواجــهــة إســرائــيــل نتيجة  فــي تــحــويــل ســوريــة 
الروسية-اإلسرائيلية )األميركية( التي أثمرت توجيه ضربات كبرى للوجود اإليراني 
في سورية، وحالت دون إنشاء وجود عسكري قوي ودائم لها فيها، ابتداء من أيلول 
الحوثيني فــي صــراع طــهــران مع  بــدأت تتضح أهمية  2017. فــي هــذه املرحلة فقط، 
واشنطن وحلفائها في املنطقة، ما جعلها تعيد توجيه جزء من مساعداتها املالية 
التوجيه هذه  إعــادة  أثر عملية  اتضح  الحوثيني. وقد  إلى  الله  والعسكرية من حزب 
خال الشهور الثاثة املاضية، وتحديدا منذ ألغت واشنطن إعفاءات استيراد النفط 
اإليراني، مطلع مايو/أيار املاضي، وطبقت سياسة الضغوط القصوى على طهران. 
ففي سياق إطار محاوالتها رفع أسعار النفط للتأثير في قاعدة ترامب االنتخابية، 
وتكبيد السعوديني ثمن حماستهم لضرب إيران، وتنفيذ تهديداتها بمنع اآلخرين 
من تصدير نفطهم، رفع الحوثيون، نيابة عن طهران، من وتيرة استهداف السعودية 
ومنشآتها الحيوية من مطارات ومنصات نفطية. في هذا السياق، اكتشف اإليرانيون 
مقارنة  أقــل  مخاطرة  ومستوى  أعلى  مــردود سياسي  ذو  السعودية  استهداف  أن 
بإسرائيل، التي اختارت طهران الصمت إزاء هجماتها املتكررة عليها وعلى حلفائها، 

والتي امتدت أخيرا لتطاول العراق.

االقتصاد عندما يخسر جولة الصهاينة والفرنجة

الحوثيون في معادلة 
الصراع اإلقليمي
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كان إيبستين صديقًا مقربًا لترامب 
)Getty/ستيفاني كيث(



في رشد المجتمعاتلماذا تقدم الغرب وتخلفنا؟

16

يعيش اإلنسان العربي شرخا عميقا بني إحساسه 
العقدية والتاريخية في أن يكون  وإيمانه بأحقيته 
وبني  والتقدم،  االزدهـــار  في  املجتمعات  رأس  على 
واقـــع الــحــال الـــذي يــقــول بعكس ذلـــك، إذ ال يحظى 
التنموية  التصنيفات  مجمل  في  العربي  اإلنــســان 
إال باملراتب املتأخرة. ويبقى السؤال الذي طرح في 
العربية مع محمد عبده  بالنهضة  يعرف  ما  فترة 
ــيــوم، وينتظر  ال إلـــى  والــكــواكــبــي واألفــغــانــي معلقا 

اإلجابة عنه: ملاذا تقدم الغرب وتخلفنا نحن؟
ــه صــاحــب  تــتــم تــنــشــئــة اإلنــــســــان الـــعـــربـــي عــلــى أنــ
الحق في قيادة العالم، وذلك عبر مختلف وسائط 
أســرة ومــدرســة وإعــام،  مــن  االجتماعية  التنشئة 
ويتم التركيز على أنــه فــي حــرب دائــمــة الســتــرداد 
الـــريـــادة، وأنــنــا فــي مرحلة انــحــطــاط، وهــي مرحلة 
النبع  ذلـــك  إلـــى  ــعــودة  ال استطعنا  مــا  إذا  ستنتهي 
الذي كنا نستمد منه طاقتنا وقوتنا في  الصافي 
التحلل  إلــى  تـــؤدي  املــاضــي،  ارتـــداديـــة نحو  عملية 
مـــن الــحــاضــر وشــيــطــنــة املــســتــقــبــل. هــكــذا نصبح 
الحاضر  في  ال  لنا،  مكان  وال  بامتياز،  ماضويني 
وال في املستقبل. إننا، وفي كل األحوال ال نستطيع 
استعادة هذا املاضي ولو افترضنا جدال أنه متنور 
ألن كل املعطيات تغيرت وسيكون من الغباء، ومن 
اإلجابة  الــوســع  فــي  أنــه  افــتــراض  التاريخي  التنطع 
في  إنتاجها  تــم  بأجوبة  الحاضر  إشكاليات  عــن 

املاضي.
ومقابل تكفير الغرب واآلخر بصفة عامة نستغرب 
كيف يكون أكثر أخاقا وأكثر أمانة منا، وأنه هو 
مــن يــدافــع عــن حقوق اإلنــســان، وهــو مــن يصطف 

بجانب القضايا العادلة، ويحقق العدالة االجتماعية، 
وهـــو مــن تبتسم لــه الــحــيــاة ويــحــظــى بــكــل مظاهر 
الرفاهية والعيش الكريم! وفي عملية للبوح الخفي 
نتساءل في شكل استنكاري: هل يعقل أن يكونوا 

أفضل منا؟ وما الذي ينقصنا لنكون األفضل؟
حدثني أحد االصدقاء، والذي كان في بعثة تربوية 
فـــي إحــــدى ثـــانـــويـــات الــســويــد أن الــتــامــيــذ، إنــاثــا 
ــأدب مــطــلــق مـــع أســاتــذتــهــم،  وذكــــــورا، يــتــحــدثــون بــ
إال نظرة احترام  إلــى األستاذ  إنهم ال ينظرون  بل 
وتقدير. وأضــاف: لم أَر أي انحال خلقي كما يتم 

الترويج لذلك، الناس في غاية اللطف واألدب؟
ــيـــراد كـــل شـــــيء، آخــر  ــتـ فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا يــتــم اسـ
صــيــحــات املـــوضـــة، آخـــر أنــــواع وأفــخــم الــســيــارات، 
أفــضــل الــهــواتــف الــذكــيــة وبــاهــظــة الــثــمــن، نستورد 
مدنا  نبني  والخبراء،  الخبرة  بجلب  نقوم  األدويـــة، 
ناطحات  من  أعلى  وناطحات سحاب  مدنهم  مثل 
الترتيب  آخــر  سحبهم، ومــع هــذا كله، نصنف في 

ويتم اعتبارنا دوال متخلفة، فأين الخلل؟
يــبــدو أنــنــا نــســتــورد كـــل شـــيء ونــحــاكــي خــبــرات 
الغرب التقنية والعلمية، وقد نتفوق عليهم أحيانا، 
يبدو  واحـــد، وال  أمــام شــيء  نبقى عاجزين  لكننا 
أننا قررنا في يوم من األيــام أن نأخده هو اآلخر، 
إنه منظومة القيم، فالحضارة الغربية ليست تقنية 
فقط بل هي منظومة متكاملة وكل جزء فيها يقوم 

بإسناد وتقوية األجزاء األخرى.
الديمقراطية  أيضا  يأخذوا  لم  إذا  العرب  يتقدم  لن 
والتعددية والحرية وحقوق اإلنسان ودولة القانون 
واملؤسسات. ساعة روليكس وكيفما كان ثمنها ال 

تساوي شيئا إذا لم تأت في موعدك وتحترم من 
ينتظرك. سيارتك املصفحة، والتي ال يوجد مثيل 
لها ال تعني شيئا إذا لم تتوقف لتحترم راجا يعبر 
من ممر الراجلني. إن التوليفة العجيبة واملغرقة في 
الشوفينية القيمية التي تقول بأخذ تقنيات الغرب 
والعشائرية  الــبــداوة  بنيات  نفس  على  الحفاظ  مع 
ــاري  ــى مـــســـخ حـــضـ ــ ــ ــة، لــــن تـــــــؤدي إال إل ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ والـ
وازدواجية تصيب كل مفاصل الحياة. زد على ذلك 
الديمقراطية  وســائــل  تستعمل  حينما  وحتى  أنــه، 
والبنيات التمثيلية للشعب من مجالس وبرملانات، 
الجوهر، مما أصاب  الشكل نحو  تتعدى  فإنها ال 
بداية  منذ  منه  لــم يخرجوا  تاريخي  بـــدوار  الــعــرب 

صدمة االستعمار وإلى اليوم.
ــزاب وديــمــقــراطــيــة ومــؤســســات  ــ لــديــنــا قــوانــني وأحـ
تــمــثــيــلــيــة، وهـــي عــلــى شــاكــلــة مـــا يــوجــد فـــي أعــتــى 
الــديــمــقــراطــيــات لــكــنــهــا ال تـــتـــجـــاوز الــشــكــل نحو 
ال نستطيع  لكننا  قــوانــني  أيــضــا  لدينا  املــضــمــون. 
الــعــبــور إلــى روحــهــا، لدينا مــؤســســات للعدل لكن 
بدون عدالة ومؤسسات تعليمية بدون قيم تربوية، 
ومؤسسات  استشفاء  بــدون  مستشفيات  ولدينا 
لألمن تثير الرعب، وأســر تساهم في التفكك بدل 
نسج أواصر األخوة واملحبة، ولدينا جامعة للدول 

العربية تفرق أكثر مما تجمع.
إن األخذ بأسباب التقدم يكون في شكله وجوهره، 
ويـــبـــدو أن كـــل مـــا يــظــهــر لــنــا مـــن مــظــاهــر للتقدم 
لــيــس إال فــقــاعــة كــبــيــرة ستنفجر في  واالزدهــــــار، 

وجوهنا مع أول ارتطام.
عبد الحق مفيد )المغرب(

الــتــي تقع ووقعت  كثيرة هــي األحـــداث 
املتعدد  الفسيفساء  املجتمع  هــذا  فــي 
الثقافات واألعــراف، والذي يوحده دين 
ــد، كــمــا أنـــه مجتمع مــتــمــاســك، إذا  واحــ
ــرى، هـــي أشــبــه  ــ ــورن بــمــجــتــمــعــات أخـ قــ
بــجــمــاعــات فـــوق بــرمــيــل بــــارود فــي أيــة 
ــد يــنــفــجــر. وفـــعـــا انــفــجــرت  لــحــظــة قــ
ألسباب  داخــلــيــا  وتــفــجــرت  مجتمعات 
ــان الــرشــد  مــنــهــا غــيــاب الـــرشـــد، فــلــو كـ
حــاضــرا مــا وقــع فــي ليبيا مــا وقــع من 
أحداث مؤملة، قتال بني أجنحة يجد كل 
جــنــاح فيها مــبــررا الســتــمــرار الــقــتــال، 
فيما الخاسر األكبر طبعا هو الشعب 

الليبي.
غير بعيد عن هذا البلد املفتون واملنهار، 
وكل  واملفكرين،  الساسة  رشــد  أوقــف 
من له رأي وموقف، أوقفوا حالة التأزم 
ــــتــــراشــــق بـــالـــكـــام والـــتـــصـــريـــحـــات،  وال
ونعني في تونس التي تتجه قريبا نحو 
االنــتــخــابــات. ورشـــد الــتــوانــســة ال يقل 
فالرشد  املوريتانيني،  رشــد  عن  أهمية 
هو إبعاد البلد عن مآالت قد تؤدي إلى 
العاقات االجتماعية، ومن  تدهور في 
في مستنقعات  يعيش  ملن  توديعه  ثم 
الـــصـــراع والــقــتــل، كـــذاك املــتــشــرد الــذي 

صارعه هوميروس حسب أرسطو.
الـــرشـــد  أهـــمـــيـــة  إدراك  املـــغـــاربـــة  عـــلـــى 
ــي لــابــتــعــاد قــدر  الــســيــاســي واألخـــاقـ

ــفــــن، وال  ــ اإلمــــكــــان عــــن كــــل أشــــكــــال ال
سيما التراشق وإرسال التهم والتهديد 
ــا مــن  ــك يــخــلــق نـــوعـ ــ ــيــــد، ألن ذلـ ــــوعــ وال
القلق  ويبعث  املجتمع،  داخــل  االرتــبــاك 
بني قــواه. وتؤكد وقائع وأحــداث أخيرا 
على أهمية الرشد، فما املــراد مثا من 
يملكن حسا  فتيات  على  نائب  تعليق 
لتقديم  بلجيكا  مــن  وقــدمــن  إنــســانــيــا، 
يــد الــعــون لــحــي أو دوار مـــا. كـــان على 
الــبــرملــانــي أن يــشــّد عــلــى أيــديــهــم، كما 
في  الدخول  منتقديه  املطلوب من  كان 
نقاش هــادئ، ال يستفز مشاعر أحد. 
ليس عيبا قيام مجموعة من الجماعات 
الـــغـــربـــيـــة، بــــدافــــع إنـــســـانـــي وأخــــاقــــي، 
في  وتــســيــر  الــقــانــون  يقبلها  بأنشطة 
إطار املجهود التنموي إلسعاد الناس. 
ــتــي يــعــانــيــهــا املـــواطـــن،  ــة الــضــيــق ال حــال
بل  عليها كحياة طبيعية،  تعّود  والتي 
الضيق  يعود  الشقاء.  وقد تصالح مع 
إلــى حــاالت غياب االســتــقــرار النفسي 
ــيـــر حــفــيــظــة  ــثـ ــي، مــــمــــا يـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ

وتخّوف املواطن.
ــد مـــطـــلـــوب لــــذاتــــه، وعـــلـــى املــثــقــف  ــــرشــ ال
العضوي وعلى املسير والسياسي وكذا 
الــنــقــابــي، وقــبــل ذلـــك كــل الــقــوى الــتــي لها 
تــأثــيــر مــبــاشــر كــأهــل الــديــانــة مــن األئــمــة 

والوعاظ نشر فضيلة الرشد.
محمد األغظف بوية )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

علي أنوزال

النقاش من  أوروبــيــات  لباس سائحات  أعــاد 
جــديــد داخـــل املجتمع املــغــربــي، أو على األقــل 
في أوســاط نخبته بني من يصنفون أنفسهم 
حـــّراســـا عــلــى »قـــيـــم« املــجــتــمــع األصــيــلــة ومــن 
يقّدمون أنفسهم مدافعني عن تحديث املجتمع 
وتقّدمه. وتعود الحادثة الجديدة التي أثارت 
هــذا االســتــقــطــاب إلــى بــدايــة شهر أغسطس/ 
آب الجاري، عندما اعتقلت السلطات األمنية 
ــا بــشــبــهــة الـــتـــحـــريـــض ضــد  ــ ــدّونـ ــ املـــغـــربـــيـــة مـ
سائحات بلجيكيات حللن باملغرب في إطار 
عــمــل تــطــوعــي فـــي إحــــدى الـــقـــرى الــنــائــيــة في 
الجنوب املغربي، ومــا أثــار املـــدّون هــو لباس 
قصيرة،  بسراويل  ظهرن  اللواتي  السائحات 
ــائـــدة ســكــان  ــفـ وهـــــن يــقــمــن بــعــمــل تـــطـــوعـــي لـ
الــقــريــة املــغــربــيــة. وكـــان األمـــر سيعتبر مجرد 
حــالــة مــعــزولــة و»شـــــاذة«، ولــكــن دخـــول نائب 
من حــزب العدالة والتنمية )اإلســامــي( الذي 
يــقــود الــحــكــومــة، عــلــى الـــخـــط، أّجــــج الــنــقــاش، 
وأضفى عليه بعدا سياسيا، فقد انتقد النائب 
املتطوعات  لــبــاس  تدوينته  فــي  »اإلســـامـــي« 
 يحملن 

ّ
ــن ــ ُك الــبــلــجــيــكــيــات، وتـــســـاءل عــمــا إذا 

إلى  تــدعــو  رســالــة  القصير  لباسهن  وراء  مــن 
»التغريب والتعّري«! ولم يتأخر رد الفعل من 
نسائية،  جمعيات  فــي  املمثل  اآلخـــر،  الــطــرف 

سمير الزبن

بــني نجم هوليود،  دار  الـــذي  الــجــدل  يلخص 
ريـــتـــشـــارد غــيــر، ووزيـــــر الــداخــلــيــة اإليــطــالــي 
الــيــمــيــنــي فـــي الــحــكــومــة اإليـــطـــالـــيـــة، مــاتــيــو 
سالفيني، السجال األوروبي واألميركي حول 
قــضــيــة الــاجــئــني بـــني الــســلــطــات الــســيــاســيــة 
بكل تاوينها وبني منظمات املجتمع املدني. 
ــتــــشــــارد غـــيـــر بــمــســاعــدة  فـــعـــنـــدمـــا طــــالــــب ريــ
املهاجرين العالقني في سفينة تابعة لجمعية 
خيرية إسبانية في البحر املتوسط ألكثر من 
أسبوع، ألن أحدا ال يريد استقبالهم، قال إنه 
يتعني على الحكومة اإليطالية »التوقف عن 
 
ً
قــائــا رد سالفيني  الـــنـــاس«.  هـــؤالء  شيطنة 

»إنــه على غير أخذ املهاجرين )عددهم 160( 
إلــى هــولــيــود«. قــال غير »لدينا فــي الــواليــات 
املـــتـــحـــدة مــشــاكــلــنــا مـــع الـــاجـــئـــني الــقــادمــني 
ــيـــكـــاراغـــوا  ــلــــفــــادور ونـ مــــن هـــــنـــــدوراس والــــســ
ملا تواجهونه هنا«،  واملكسيك، وهي مماثلة 
ــــن إيـــطـــالـــيـــا  ــــل مـ ــــي كـ مـــتـــهـــمـــا الـــســـيـــاســـيـــني فـ
والـــواليـــات املــتــحــدة »بــشــيــطــنــة املــهــاجــريــن«. 
 »ذلــك يجب أن يتوقف في كل 

ً
وأضــاف قائا

مكان على هذا الكوكب اآلن، وســوف يتوقف 
ــا عـــلـــى ذلـــــــك«. أصــــــدر ســالــفــيــنــي   ــنـ ــريـ لــــو أصـ
بيانًا ردًا على كام غير قال فيه »نشكر ذلك 
املــلــيــونــيــر الــكــريــم الـــذي أعـــرب عــن قلقه على 
املــهــاجــريــن عــلــى مــن سفينة األذرع  مــصــيــر 
املفتوحة، ونقول له يمكنك أخذهم معك إلى 
هوليود على من طائرتك الخاصة وإيواءهم 

في فيلتك وإعالتهم، شكرا ريتشارد«.
يــدفــع ســالــفــيــنــي بــاتــجــاه وقـــف الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة، مـــن خـــال ســيــاســات مــتــشــددة في 

وأحزاب تصف نفسها »يسارية« و»تقدمية«، 
حــولــت املــوضــوع إلــى نــقــاش حــاد قسم الــرأي 
إلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  داخــل  العام 

محافظني وحداثيني. 
وكما كل مرة يطرح فيها مثل هذا النقاش، ما 
يطغى عليه هو البعد السياسي الذي تحاول 
كــل جــهــة أن تــوظــفــه لــصــالــحــهــا. وســـرعـــان ما 
تحول النقاش إلى نوع من االستقطاب الحاد 
بـــني تـــيـــاريـــن: األول يــعــتــبــر نــفــســه مــحــافــظــا، 
إساميا يدافع عما يعتبرها »القيم« األصيلة 
لــلــمــجــتــمــع املـــغـــربـــي، والـــثـــانـــي يــعــتــبــر نفسه 
تقّدميا حداثيا يسعى، حسب زعم أصحابه، 
إلـــى تــحــريــر املــجــتــمــع املــغــربــي مـــن تــصــورات 
وأفـــــكـــــار »ظــــامــــيــــة« عـــتـــيـــقـــة، تـــعـــيـــق تــقــدمــه 
وتطوره. وليس األمــر جديدا في املغرب، فقد 
سبق أن شهدت الباد استقطاباٍت حادة في 
فــتــرات سابقة حــول مــواضــيــع معينة قسمت 
املجتمع إلى فسطاطني، محافظني وحداثيني. 
حدث ذلك عندما تعلق األمر بموضوع إدخال 
ــة األلــفــيــة  ــدايـ ــرأة بـ ــ ــة املــ تـــعـــديـــاٍت عــلــى مـــدونـ
الـــجـــديـــدة. وحــــدث عــنــدمــا أثــيــر الـــجـــدل حــول 
املساواة في اإلرث بني الرجل واملــرأة الذي ما 
زال معلقا. وتم إحياء هذا االستقطاب بسبب 
تــخــلــي الـــحـــكـــومـــة عــــن تــــدريــــس بـــعـــض مــــواد 
الفرنسية  وإحــــال  الــعــربــيــة،  باللغة  التعليم 
االستقطاب بحدة  هــذا  الــيــوم  ويــثــار  مكانها. 

مـــواجـــهـــة اســتــقــبــال الـــاجـــئـــني وإغــــــاق طــرق 
العبور أمامهم، حتى أنه هّدد بفرض عقوبات 
عــلــى مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي الــتــي تــهــدف 
إلــــى إنـــقـــاذ املـــهـــاجـــريـــن مـــن الــبــحــر وجــلــبــهــم 
إلـــى إيــطــالــيــا. هـــذه املــنــظــمــات هــي الــتــي تقوم 
ــاذ، بـــعـــد أن أوقــــفــــت الــســفــن  ــ ــقــ ــ بـــمـــهـــمـــات اإلنــ
ــاري نــوســتــروم« إلنــقــاذ  اإليــطــالــيــة عملية »مــ
الــاجــئــني، الــتــي توقفت قبل أكــثــر مــن عامني. 
كما أغلقت إيطاليا رسميًا وبوجود سالفيني 
شخصيًا مركز مينيو للمهاجرين في جزيرة 
صقلية اإليطالية، وهو املركز األكبر من نوعه 
للمهاجرين في أوروبا الذي كان يتسع ألربعة 

آالف شخص.
انـــفـــجـــرت مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة فـــي أوروبــــــــا، بعد 
ســيــاســة الــبــوابــات املــفــتــوحــة الــتــي اعتمدتها 
ــام تدفق  أملــانــيــا والــســويــد فــي الــعــام 2015 أمـ
ــتــــي اســـتـــمـــرت فــي  الـــاجـــئـــني الــــســــوريــــني، والــ
أكبر  مــا شجع على  الــعــام 2016، وهــو  مطلع 
موجة هجرة غير شرعية شهدتها أوروبا في 
اليمني  استثمر  ما  األخيرة. وسرعان  العقود 
ــــي هـــذه املــوجــة ليشن هــجــومــًا عنيفًا  األوروبـ
على الحكومات التي تولت السلطات في ظل 
القضية  الاجئني  املوجة، وباتت قضية  هذه 
األولى في أوروبا، وكادت هذه املشكلة تطيح 

حكومة أنجيا ميركل في العام املاضي. 
بــعــد ســيــاســة الــبــاب املــفــتــوح، بـــدأت سياسة 
بناء الحواجز في وجه الهجرة غير الشرعية، 
ــن بــــني هـــــذه اإلجـــــــــــراءات االتـــفـــاقـــيـــة  وكــــــان مــ
الذين  الــاجــئــني  ــادة  التركية إلعـ ـ  األوروبــيــة 
اليونان  أوروبـــا عبر  إلــى  االنتقال  يحاولون 
إلى تركيا مقابل مساعدات مالية. بالتأكيد، 
هــنــاك جــانــب إنــســانــي فــي اســتــقــبــال أوروبـــا 

أذرعها اإلعامية »الرسمية«، كما الحال اليوم 
فــي مــوضــوع لــبــاس الــســائــحــات األجــنــبــيــات، 
لتيار  واالنتصار  »الظاميني«  تيار  ملهاجمة 
في  ليسوا  الــذيــن  والتقدميني«  »الــحــداثــيــني« 
الــحــقــيــقــة ســــوى حــلــفــائــهــا املــوضــوعــيــني في 

مهاجمة »اإلساميني«.
البعد  يتضح  أكــثــر، حتى  الــصــورة  ولتقريب 
»املحافظني«  بني  الحالي  للنقاش  السياسي 
و»اإلســامــيــني«، من جهة، وبــني »الحداثيني« 
و»اليساريني«، من جهة أخرى، ال بد من وضعه 
الحالي، على بعد سنة  السياسي  في سياقه 
من االنتخابات املقبلة التي سيشهدها املغرب 
أن تشهد عــودة  السلطة  عــام 2021، وال تريد 
قوية لإلساميني فيها، وتسعى إلى استغال 

وأقامت رقابة شديدة على الحدود واملداخل 
السويد  دخــول  إمكانية  ما جعل  السويدية، 

عن طريق التهريب في غاية الصعوبة.
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، وجــــدت األحــــزاب 
اليمينية األوروبية وبدعم من إدارة دونالد 
ترامب الشعبوية واملعادية لاجئني، الفرصة 
لــانــقــضــاض عــلــى الــحــكــومــات. ومـــن جهته، 
انــتــقــد تــرامــب علنًا ســيــاســة الــهــجــرة فــي كل 
من أملانيا والسويد وبشدة، ودعا إلى وقف 
تدفق الاجئني إلى أميركا وإلى أوروبا، وقام 
بفصل أطفال الاجئني عن أهاليهم، وخاض 
مــعــركــة مـــع ديــمــقــراطــيــني وصـــلـــت إلــــى حد 
إعان حالة الطوارئ على الحدود املكسيكية 
ـ األميركية مــن أجــل تمويل بــنــاء ســور ضد 
الاجئني القادمني من هناك، والذي عارضه 
الديمقراطيون، ويطلب من املكسيك تمويله 
وإال سيخضعها لعقوبات. يقوم خطاب هذا 
اليمني على تخويف املجتمعات الغربية من 
الاجئني، ليس بوصفهم مشروع إرهابيني 
ــا،  ــهـ ــلـ ــــن داخـ يـــــهـــــددون هــــــذه املـــجـــتـــمـــعـــات مـ
بـــل وهــــم ســـيـــؤثـــرون عــلــى مــســتــوى الــحــيــاة 

كل هفوة تصدر عنهم، إلضعافهم قبل حلول 
هذه  أصبحت  درجـــٍة  إلــى  االستحقاق،  موعد 
الــخــطــة بــّيــنــة وواضـــحـــة لــلــعــيــان، وغــالــبــا ما 
ــاة مــنــهــا. لــذلــك، 

ّ
تــؤتــي عــكــس الــنــتــائــج املــتــوخ

ــيـــني«، وكـــل »الــيــســاريــني«  لــيــس كـــل »اإلســـامـ
بــخــلــفــيــات السلطة  الـــواعـــني  و»الــتــقــدمــيــني«، 
ذات  نقاشاٍت  في صلب  ينخرطون  وأهدافها 
األولـــى.  بــالــدرجــة  انتخابية  أهـــداف سياسية 
وكما الحال في كل املرات السابقة، فإن النقاش 
ــيـــوم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــه داخـــل  املـــثـــار الـ
مجتمع ما زال تفكير جزء كبير من شرائحه 
يــحــتــاج إلـــى االنــفــتــاح والـــتـــحـــّرر، ال يــجــب أن 
يــخــتــزل فـــي الـــســـراويـــل الــقــصــيــرة لــســائــحــات 
أجنبيات، وإنما يجب أن يركز على املواضيع 
املجتمع  تقّدم  حقيقة  تعوق  التي  الجوهرية 
ــتـــي لــهــا عـــاقـــة بــتــحــريــر إرادة  وتــــطــــّوره، والـ
الشعب، واستعادته سيادته، وتحقيق عدالته 
االجتماعية، وضمان كرامته وصون حقوقه. 
أمــا اخــتــزال الــنــقــاش فــي الــســراويــل القصيرة 
فــهــو مــثــل الــزبــد الـــذي يحمله الــســيــل، عندما 
تــفــيــض بـــه األوديـــــــة، وعــنــدمــا يـــذهـــب الــســيــل 
سيمكث في األرض ما ينفع الناس، وما ينفع 
الناس اليوم هو نقاش حقيقي حول مواضيع 
تــهــم حــيــاتــهــم ومعيشتهم وطــريــقــة  رئــيــســيــة 

حكمهم وتدبير أمورهم.
)كاتب وإعامي مغربي(

ونوعيتها في هذه املجتمعات، كما يهددون 
بــنــاهــا الــديــمــغــرافــيــة أيــضــًا. الــنــظــر فــي عمق 
ــيــــة، خــصــوصــًا في  ســيــاســة الــلــجــوء األوروبــ
كـــل مـــن أملــانــيــا والـــســـويـــد، بــوصــفــهــمــا أكــبــر 
األخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  مستقبلني لاجئني 
أنهم  متناقضة،  آلية  على  تقوم  أنها  يظهر 
إنسانية،  الاجئني ألسباب  يريدون حماية 
هذا صحيح، ولكن الاجئني ضــرورة ملحة 
هرمًا،  تـــزداد  التي  السكانية  البنية  لتعزيز 
والتي ستعاني مشكلة إعالة كبيرة للمسننّي 
بــعــد عــــدة أعـــــوام إذا لـــم يــكــن هــنــاك تــجــديــد 
في  أنــه  السكاني، وخصوصًا  الــهــرم  ألسفل 
ــيـــرة، كــانــت مــعــدالت الــزيــادة  الــســنــوات األخـ
البلدين سالبة. وبالتالي، من  السكانية في 
الــقــادمــة، ليعيل  الــذي سيعمل فــي السنوات 
املــزيــد واملـــزيـــد مــن كــبــار الــســن؟ هـــذا يجعل 
ــــرورة  اســـتـــقـــبـــال مــــوجــــات مــــن الـــاجـــئـــني ضـ
اليمينية  األحــــــزاب  بــعــض  أن  مــلــحــة، حــتــى 
األوروبية ال تعترض على اللجوء بحد ذاته، 

بل اعتراضها على نوعية الاجئني. 
على كل حال، تقول السياسات األكثر إنسانية 
فـــي أوروبــــــا، خــصــوصــًا الــنــمــوذجــني األملــانــي 
والــســويــدي )بــعــيــدا عــن الــنــمــاذج العنصرية 
ــنـــدا وغـــيـــرهـــا(، أن األبـــعـــاد  مــثــل املـــجـــر وبـــولـ
أثــرت سلبًا على نوعية  إذا  اإلنسانية للجوء 
الــبــلــدان، فيمكن وضــع القيم  الحياة فــي هــذه 
اإلنــســانــيــة عــلــى الــــرف، ريــثــمــا يــتــم استيعاب 
املـــوجـــة الــكــبــيــرة مـــن الـــاجـــئـــني، وبــــذلــــك، من 
جـــاء مــع املــوجــة الــســابــقــة مــحــظــوظ إنسانيًا، 
والذي تأخر في القدوم، وجد القيم اإلنسانية 

األوروبية تغمض عينيها، حتى ال تراه.
)كاتب فلسطيني(

أوروبيات متطوعات  لباس سائحات  بسبب 
فــي املــغــرب.  واملاحظة أن هــذا النقاش ليس 
جديدا، بل وأصبح عاديا ومتوقعا في كل مرة 
الــطــرفــان، وهــو فــي العمق ينّم  يصطدم فيها 
ر 

ّ
ومتجذ وعميق  حــاد  استقطاب  وجـــود  عــن 

تيارين محافظ وحداثي،  املجتمع بني  داخــل 
وقــــد أبـــانـــت الــتــجــربــة أن االنـــتـــصـــار فــيــه بني 
القاضية،  بالضربة  دائــمــا  يكون  ال  التيارين 
وإنما بالنقاط التي يراكمها كل تيار لصالحه.

الــنــقــاش غالبا ما  أن هــذا  الثانية  واملــاحــظــة 
يــتــخــذ بـــعـــدا ســيــاســيــا يــصــبــح هـــو الــطــاغــي 
ــاالٍت كــثــيــرة،  ــ ــ ــده، فــــي حـ ــقـ ــفـ ــــو مــــا ُيـ عـــلـــيـــه، وهـ
ــره وعـــمـــقـــه، خــصــوصــا عــنــدمــا تــوظــفــه  جـــوهـ
 داخـــــــــل الـــســـلـــطـــة املــــركــــزيــــة 

ٌ
جـــــهـــــاٌت مـــعـــيـــنـــة

لـــانـــتـــصـــار عـــلـــى طــــــرٍف ضــــد اآلخــــــــر، حــســب 
تقف  فنراها  اآلنــيــة،  وحساباتها  مصالحها 
وتقويه،  تسانده  املحافظ،  التيار  جانب  إلــى 
ذات  تقدمية  أفكار  الــوقــوف ضد  تريد  عندما 
عندما  كما حصل  تــحــّرري،  ديمقراطي  نفس 
طــرح مــوضــوع تخفيف طــقــوس »الــبــيــعــة« أو 
»املــســاواة في اإلرث«، أو عــدم تجريم العاقة 
الــجــنــســيــة خــــــارج الــــــــــزواج، أو عـــــدم تــجــريــم 
اإلفــطــار العلني فــي شــهــر رمــضــان. وتنّصب 
التقدميني  زعيمة  نفسها  املحافظة  السلطة 
األمـــر بمهاجمة  يتعلق  عــنــدمــا  والــحــداثــيــني، 
ر 

ّ
خصومها »اإلساميني«، حيث نجدها تسخ

لاجئني غير الشرعيني من أماكن النزاعات، 
لكن هذا الجانب اإلنساني محكوم بمعايير 
أوروبــيــة. لذلك، عندما أخــذت موجة الهجرة 
تصطدم  و2016   2015 الــعــامــني  فــي  الكبيرة 
بــدأت سياسات  للجوء،  األوروبية  باملعايير 
مع  املعاكس،  الطريق  تأخذ  الوصول  تسهل 
أن األســـبـــاب الــتــي جــعــلــت هـــذه الــــدول تفتح 
ــد زالــــــت بــعــد،  ــم تـــكـــن قــ أبــــوابــــهــــا لـــاجـــئـــني لــ
ازدادت ســــوءًا في  الــاجــئــني  ــاع  ــ أن أوضـ بـــل 
ــتـــرة. املـــعـــيـــار األوروبــــــــي األســـاســـي  ــفـ هــــذه الـ
ــئـــني، هو  الـــــذي اصـــطـــدمـــت بـــه قــضــيــة الـــاجـ
بالهجرة،  املعنية  البلدان  في  الحياة  نوعية 
خــاصــة فــي أملــانــيــا والــســويــد، وهــمــا البلدان 
األكــثــر اســتــقــبــااًل لــاجــئــي هـــذه املــوجــة. وإذا 
كــان الــحــزب الــديــمــقــراطــي املسيحي األملــانــي 
حــــافــــظ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــــي أملـــانـــيـــا بـــزعـــامـــة 
التي  ذاتــهــا  الحكومة  فــهــذه  مــيــركــل،  أنجيا 
غـــيـــرت ســيــاســات الـــبـــاب املــفــتــوح ووضــعــت 
الــحــواجــز الــشــديــدة فــي مــواجــهــة الــاجــئــني. 
املفارقة كانت في السويد، البلد الذي فتحت 
اليمني بقيادة  أمــام الاجئني حكومة  أبوابه 
حــزب »مــدراتــنــا« برئاسة  فريدريك رينفلت 
منحت  الــتــي  الــحــكــومــة  وهـــي   ،2014 ـ   2010
الاجئني من الحرب السورية اإلقامة الدائمة. 
وعــنــدمــا جـــاءت حــكــومــة الــحــزب االشــتــراكــي 
الديمقراطي اليساري بقيادة ستيفان لوفني، 
ألغت اإلقامة الدائمة، ومنحت إقامات مؤقتة 
وتوقف لم الشمل إال بشرط اإلعالة، أي على 
من يريد/ تريد جلب عائلته/ها إلى السويد 
أن  اإلنــفــاق عليها، دون  قـــادرًا على  أن يكون 
الــدولــة، طبعًا،  يحصل على أي مساعدة من 
هذا مستحيل في السنوات األولى من اللجوء. 

المغرب... نقاش »السراويل القصيرة«

الالجئون إلى أوروبا... ضرورة أم عبء؟

اختزال النقاش في 
السراويل القصيرة هو 
مثل الزبد الذي يحمله 

السيل، عندما تفيض 
به األودية

هناك جانب إنساني في 
استقبال أوروبا لالجئين 

غير الشرعيين، لكن 
هذا الجانب محكوم 

بمعايير أوروبية
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