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ملك البندورة
باسل طلوزي

لم تكن محض «بـنــدورة» يزرعها ويقطفها ويبيعها في دكانه الصغير في سوق
الخضراوات والفاكهة ،وال هي ّ
مجرد مهنة يعيش منها وعليها ،فاملسألة أبعد من ذلك
ّ
ّ
بكثير؛ إذ غيرت «البندورة» مجرى حياته برمته ،عندما أدرك أن هذه الحبة الحمراء
ّ
إنسانيًا ضاربًا في مجاهل التاريخ ،وعرف أنها كانت ،ذات عصور غابرة،
تحمل إرثًا
ّ
«فاكهة امللوك» ،قبل أن ّ
تجردها العصور املتقدمة من فرادتها ،وتنقلها من قائمة
ّ
الفاكهة إلى قائمة الخضار ،فال تثير فضول املشتري كثيرًا ،وهو يقلبها بتأفف على
اتّ ،
بسطات الباعة ،ثم يختار منها بضع ّ
وينحي األخرى جانبًا ،وسرعان ما ينتقل
حب ٍ
صنف آخر .آنذاكّ ،قرر هذا العاشق «األحمر» أن يعيد للبندورة اعتبارها ،ويجعل
إلى
ٍ
من العناية بها معركة مصير بالنسبة إليه ،بدليل أنه ّ
خصص لها مكان الصدارة في
ّ
بأوارق شفافة ،كما
دكانه إلى جانب أصناف الفاكهة األخرى ،وحرص على تغليفها
ٍ
يغلف اإلجاص والجوافة والفواكه املميزة األخرى باهظة الثمن ،لكن بأسعار السوق،
ّ
طبعًا ،كي ال يتجنبها املشترون .وبالفعل ،استحوذت بندورة صاحبنا على اهتمام
املشترين الذين أصبحوا يقبلون عليها من دون املحال األخــرى ،منبهرين بطريقة
ٌ ّ
ٌ
مغاير لكل ما ألفوه من قبل،
عرضها ،حتى إنهم باتوا على قناع ٍة بأنها صنف
واقترن املبيع بالبائع ،فغدا لقب صاحبنا «ملك البندورة» بال منازع ،ما أفضى ،في
نهاية املطاف ،إلى تفاقم إحساسه بالزهو ،معتقدًا أنه أعاد االحترام املفقود لبندورة
العصر .وال يــدري كيف خطر في ذهن صاحبنا أن ّ
يوسع دائــرة احترام البندورة،
ليعيدها إلى عرشها القديم ،فخامرته فكرة إهداء عبو ٍة يومي ٍة منها إلى رئيس الدولة،
ّ
يتنبه ،هو اآلخر ،إلى مجدها الغابر ،وتعود ّ
عله ّ
مجددًا «فاكهة امللوك» كما كانت عليه
ّ
في عصور خالية ،وعندها سيكون قد أكمل رسالته التي سخر نفسه من أجلها.
ّ
ّ
وصمم على تنفيذها ،ومــا هي إال أيـ ٌ
ـام مـعــدودات ،حتى كان
تملكته الفكرة تمامًا،
يحمل أول عبوة من البندورة ،في صندوق فخم بال غطاء ،كي يترك ّ
لحبات البندورة
ّ
أن ّ
واتجه إلى باب ٍالقصر ،طالبًا من ّ
الحراس ّ تمرير الصندوق
تقدم نفسها للرئيس،
لفخامته ،مــع بـطــاقـ ٍة تحمل أح ـ ّـر مشاعر التوقير والتبجيل ،مــوقـعــة بــاســم «ملك
ّ
البندورة» .استغرب ّ
الحراس ،بادئ األمر ،من هذا «املختل» الذي يحمل عبوة بندورة،
ّ
لرئيس آخر اهتماماته البندورة و«ملكها» ،لكنهم قرروا أن يكملوا «النكتة»
لتقديمها
ٍ
إلى آخر طرافتها ،فحملوا العبوة إلى داخل القصر ووضعوها في مكتب الرئيس،
وفي اعتقادهم أنهم ُ
سيدخلون السرور إليه ،خصوصًا أنه ال يزال عابسًا ومكتئبًا
ٌ
يعرف أحد في القصر سببًا
منذ أيام ،ويستشيط غضبًا ألتفه األسباب ،من دون أن
ّ
ّ
لهذا الغضب املباغت الذي حل بسيدهم .وعلى عكس ما توقعه الحراس ،ما إن ولج
ً
الرئيس مكتبه ورأى صندوق البندورة ماثال أمامه ،حتى أصيب بحالة رعب غير
مألوفة ،وتراجع إلى الوراء كمن يرى ّ
جنيًا أو شيطانًا ،وسرعان ما خرج من مكتبه
ً
مهروال وهو يشتم ويلعن ،ويسأل ّ
ّ
عمن تجرأ على وضع «البندورة» في مكتبه ...كان
كمن يرى البندورة أول مرة في حياته ،وبعدما أعــدم الحرس واستبدلهم بآخرين،
جاء أول مرسوم يصدره عقب ذلك ،بسرعة استبدال اسم البندورة بـ«الطماطم» أو
أي مسمى آخر ،مع تنفيذ القرار على وجه السرعة في عموم البالد .وامتثل الجميع
لألمر ،بما في ذلك وزارة التربية التي حذفت اسم البندورة من الكتب املدرسية ،بينما
ّ
ُن ّفذت حمالت همجية على محال الخضار والفواكه لتغيير ّ
مسماها ،وكــان محل
صاحبنا أولها بالطبع ،لكونه سبب املصائب .لم ّ
يصدق ملك البندورة ،وهو يسمع
ً
ّ
السلطاني ،واحتاج وقتًا طويال ليستوعب أن عليه تغيير االسم إلى «طماطم»،
األمر
ّ
ّ
وعندما رفض تغييره ،عرضوا عليه أن يغيره إلى أي اسم آخر ،باستثناء «البندورة»،
مع إمهاله أربعًا وعشرين ساعة للتعديل ،تحت طائلة إغالق محله والفتك به .بعد
تفكير شــاق ،لم يكن أمــام املسكني خيار ســوى االمتثال ألوامــر «الرئيس» التي ال
ّ
تتكرر مرتني ،فتوصل إلى مقارب ٍة حاول فيها املزاوجة بني االسم املولع به واسم آخر
يشبهه ،غير مدرك أن هذه املقاربة ستقوده إلى حتفه ،فقد اختار أن يضع الفتة فوق
كوم البندورةّ ،
مدونة عليها كلمة «باندورا».

«فاطمة »...الهوية والوطن
محمد أبو رمان

يعكس الصديق األديــب محمد عبد الكريم الــزيــود عشقه املـكــان ،واهتمامه الكبير
بحكايا القرى واملدن وقصص األردنيني في روايته الجديدة «فاطمة ...حكاية البارود
والسنابل» (اآلن ناشرون ،مدعوم من وزارة الثقافةّ ،
عمان ،)2021 ،التي وإن أخذت
ّ
فإنها تحمل في مضمونها ّ
بمضمون ٍّ
علمي ،يتناول
نصًا أدبيًا
قالبًا سرديًا روائيًا،
ٍ
تاريخ القرى واألمكنة والتعريف بالثقافة التراثية األردنية.
الـكـتــاب رحـلــة جميلة ممتعة فــي الـتــاريــخ األردن ــي ،يضع بصمته فــي تـطـ ّـور بعض
العشائر والـبـلــدات والـقــرى اقتصاديًا واجتماعيًا نحو الحياة املــدنـ ّـيــة واالسـتـقــرار
ّ
والزراعة ،ثم العالقة مع الدولة والجيش .وإذا كان يركز على منطقة الهاشمية (قرية
الـكــاتــب) ،فـ ّ
ـإن مــا يتضمنه يمكن ،عمليًا ،إسقاطه على مــا جــرى فــي أغلب مناطق
ّ
األردن ،في استنطاق معالم التحوالت االجتماعية واالقتصادية.
ّ
يقول لي الزيود إنه استوحى فكرة الرواية من نص للروائي األردني هاشم غرايبة ،عن
قصة آمنة (تزوجت من عسكري وجابت معه املعسكرات وشهدت معه أحداثًا عدة)،
فخطر في باله أن ّ
يتحدث عن حكاية فاطمة ،املرأة البدوية التي تعكس شخصية آالف
النساء األردنيات وحياتهن وكفاحهن ،من الجيل الذي شهد عقد االستقالل وبداية
بناء اململكة مع امللك الحسني بن طالل (الرواية تستحضر استشهاد امللك املؤسس
عبد الله األول في بداية الخمسينيات) ،وهو الجيل الذي انتقل من حياة التنقل والرعي
إلى الزراعة واالستقرار ،ثم أصبح الجيش العربي املاكينة التي يتم من خاللها إدماج
نسبة كبيرة منهم في الدولة ،ومن يكمل تعليمه ُي َّ
عي في الوظيفة الحكومية.
ّ
يمكن أن نلمس في كتاب «فاطمة »...البحث ّ
الجدي املكثف لــدى جيل من املثقفني
والشباب األردنـيــن عــن الهوية الوطنية األردن ـيــة ،وهــي هوية نلمس بصماتها في
الرواية ،من خالل الحديث عن قيم البداوة (البساطةّ ،
املحبة بني الناس ،التعاون وغياب
الطبقية الفجة) ،واألرض والــزراعــة ،والجيش والعالقة البنيوية مع الدولة ،والقضية
الفلسطينية (الشهداء األردنيون في القدس) ،الرموز والشخصيات التاريخية (في
الرواية ماجد العدوان ،صايل الشهوان ،عواد القالب ،حسن الزيودي ،تمر الغويري
وحابس املجالي وغيرهم) ،والعادات األردنية والثقافة التقليدية (الدحية واملهيجنة،
وحصاد القمح ،التراويد ،املريس  ...إلــخ) ،وسـ ّـر املكان ،وهو أمـ ٌـر يتميز فيه الزيود،
ّ
وتحوالتها واملناطق املختلفة والحكايا وقصة اإلنسان
إذ يبحث في نشأة القرى
ّ
(يتحدث في الرواية عن قصة العالوك والهاشمية وحي الغويرية
األردنــي واألرض
ومدينة الزرقاء ،والقرى واألماكن املختلفة ،مثل صروت ،موبص ،الحوايا ،السخنة،
وسيل الزرقاء ،وطواحني عدوان ،ودعه ،غريسا ،جبل املطوق ،مقام الولي زيدان.)..
ربما أحــد األسـبــاب التي ّ
تفسر االنـشـغــال الشديد والـهــائــل لــدى جيل مــن الشباب
ّ
واملثقفني األردنيني اليوم بموضوع الهوية الوطنية هو الشعور بأن الدولة لم تسع على
ّ
مر العقود املاضية إلى بناء إطار واضح للهوية الوطنية ،يستدعي التاريخ والجغرافيا
ٌ
قحط واضحٌ
والعالقة بني اإلنسان واألرض ،والرموز التاريخية والسياسية ،فهنالك
في الثقافة الوطنية األردنية في هذا املجال ،سواء كان عن عدم إدراك لدى مؤسسات
الدولة ألهمية املوضوع أو ألسباب أخرىّ ،
فإن جيل الشباب األردني يبدو اليوم ،وهو
على أبــواب مئوية الدولة الثانية ،يبحث عن ذاتـ ٌـه ،عبر الحفر في األحــداث التاريخية
والتطورات املجتمعية والتراث الثقافي ،وهو مجال ما يزال خصبًا في األردن ،مقارنة
بدول ومجتمعات أخرى ،مثل العراق وسورية ومصر ولبنان واملغرب وغيرها ،لديها
تراكم كبير من الدراسات ّ
املتنوعة في الحقب التاريخية املختلفة والرموز الوطنية
والسياسية وتشكالت الذات الوطنية .املهم أال ينقلب الحديث عن الهوية الوطنية إلى
تقوقع على الذات ورفض للتطوير والتحديث ،والجمود على بعض العادات واملفاهيم
واألوضاع التاريخية ،فما ّ
تؤسس له سردية فاطمة هي هوية تنطلق من فهم التاريخ
وال ـت ـحــوالت والـتـطــور املجتمعي والـثـقــافــي لفهم ال ــذات واالن ـط ــاق نـحــو املستقبل،
فــالـهــويــات الفاعلة هــي املنفتحة املـتـطـ ّـورة الديناميكية الـتــي تستوعب املتغيرات،
وتحتضن الجميع من أبناء الوطن ،وال تقتصر على فئات أو ظروف أو تقاليد معينة.
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لبنان :غرق «المنقذين»

ميركل في إسرائيل
تقادم الخطيب

زارت املستشارة األملانية ،أنغيال ميركل،
إســرائـيــل ،قبل أي ــام ،ولـهــذا االخـتـيــار ،أن
تكون هذه آخر زيارة رسمية لها ،دوافعه
السياسية والدينية في آن .وعند مقارنة
عــدد زياراتها إسرائيل مع ّ
أي مستشار
ّ
أمل ــان ــي س ــاب ــق ،ن ـجــد أن م ـيــركــل أكـثــرهــم
ع ــددًا ،فــاملـسـتـشــار أب ــو الــوحــدة األملــانـيــة
كـمــا يـطـلــق عـلـيــه ،هـيـلـمــوت ك ــول ،سافر
خالل السنوات الـ  16من حكمه مستشارًا
مــرتــن فـقــط إل ــى إســرائ ـيــل ،فيما زارتـهــا
ميركل سبع مرات.
كــانــت أملــان ـيــا الـشــرقـيــة تـنـظــر بــارتـيــاب
إل ــى إســرائ ـيــل ،فـيـمــا أقـيـمــت أول عــاقــة
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة بـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وأمل ــانـ ـي ــا
س ـت ـش ــار األمل ــان ــي
ال ـغ ــرب ـي ــة ف ــي ع ـه ــد امل ـ ّ
كونراد أديناور الذي وقع في عام 1952
مع أول رؤساء حكومات إسرائيل ،ديفيد
بن غوريون ،اتفاقية التعويضات التي
تلتزم فيها أملانيا بدفع سلع وخدمات
إلســرائ ـيــل بقيمة  3.45م ـل ـيــارات م ــارك.
وحــرص أديـنــاور بنفسه على أن ُت ّ
حول
تـلــك الـتـعــويـضــات فــي الــوقــت املـنــاســب.
ّ
وبـهــذا أوجــد الثقة التي مكنت مــن عقد
لقاء بينه وبني بن غوريون .وعلى الرغم

من التزام أملانيا بدفع التعويضات إلى
إسرائيل ،إال أن تاريخ العالقات بينهما
ك ــان يـتـســم ب ـعــدم ال ـث ـقــة ،خ ـصــوصــا من
ال ـ ـطـ ــرف اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ف ـب ـع ــد أن أع ـيــد
ت ــوح ـي ــد أمل ــان ـي ــا عـ ــام  ،1990قـ ــال وزي ــر
الخارجية اإلسرائيلي حينها ،إسحاق
شامير ،علنًا ،إنه ُيخشى من أن تستغل
أملــانـيــا م ـ ّ
ـوح ــدة وقــويــة الـفــرصــة إلع ــادة
ّ
ال ـه ــول ــوك ــوس ــت ب ـح ــق الـ ـيـ ـه ــود ،ف ــوج ــه
هيلموت كول رسالة إلى شامير ،رفض
فـيـهــا بـصــرامــة تـصــريـحــاتــه ،وق ــال إنها
غير منصفة تجاه أملانيا ،التي تعلمت
مـ ــن ت ــاريـ ـخـ ـه ــا .وق ـ ــد أث ـب ـت ــت ال ـت ـج ــرب ــة
عـ ــدم ص ـح ــة ال ـت ـخ ــوف ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
فالوحدة األملانية انعكست إيجابًا على
إســرائـيــل ،واعتبر أمــن إسرائيل ينتمي
إلى املصالح العليا ألملانيا كما صرحت
بذلك ميركل عام .2008
ويمكن القول إن العالقات اإلسرائيلية
األمل ــان ـي ــة الـ ـت ــزم ب ـشــأن ـهــا خ ـط ــا م ــوح ـدًا
كــل املـسـتـشــاريــن األمل ــان الــذيــن تـنــاوبــوا
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،وم ـع ـظ ـم ـهــم م ــن ال ـحــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي امل ـس ـي ـح ــي ،ال ـ ــذي يـعـتـبــر
أكـ ـ ـث ـ ــر األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب تـ ـ ـن ـ ــاوب ـ ــا وع ـ ـ ـم ـ ـ ـرًا ف ــي
السلطة فــي أملانيا .مــا حــدث فــي الفترة
النازية ألقى ظالله على الواقع األملاني

ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـق ــد تـ ـج ــاوز األم ـ ــر مـســألــة
مـ ـع ــاداة ال ـســام ـيــة ،أو مـ ـع ــاداة ال ـي ـهــود،
إلـ ــى الـ ـخ ــوف م ــن ان ـت ـق ــاد إس ــرائ ـي ــل فــي
أي مــن وســائــل اإلع ــام األملــانـيــة ،كما أن
عـقــدة الــذنــب أصـبـحــت تـحـ ّـرك السياسة
األملانية في األســاس .لذا كانت الجهود
ّ
ب ـ ـم ـ ـحـ ــاولـ ــة الـ ـتـ ـطـ ـه ــر وال ـ ـت ـ ـخـ ــلـ ــص مــن
ّ
ه ــذا ال ــذن ــب الـ ــذي ت ــم اق ـت ــراف ــه .ت ــوطــدت
ال ـع ــاق ــات ع ـلــى م ـس ـتــويــات اق ـت ـصــاديــة
ُ
وسياسية وعسكرية ،فأملانيا تعد منذ
ف ـتــرة طــويـلــة ثــانــي أه ــم شــريــك تـجــاري
إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل بـ ـع ــد ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
ّ
ـرات غــواصــات إلــى إسرائيل.
وصــدرت مـ ٍ
ك ـمــا أن أمل ــان ـي ــا ت ـل ـتــزم ب ـص ــورة خــاصــة
بحل الــدولـتــن ،وتـنــادي بـهــذا األم ــر في
كــل مــواجـهــة ت ـحـ ُـدث بــن الفلسطينيني
ّ
وتشدد عليه .لكن يبدو
واإلسرائيليني،
أن لعالقة الحزب املسيحي الديمقراطي
ب ــإس ــرائ ـي ــل دوافـ ـ ــع دي ـن ـي ــة ،ف ـف ــي كـتــابــه
«صداقة مستحيلة ،ديفيد بن غوريون
وكـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــراد أديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاور» يـ ـ ـ ــرى الـ ـك ــات ــب
م ـي ـشــاي ـيــل ب ـ ــورش ـ ــارد ،امل ــدي ــر ال ـســابــق
مل ـك ـتــب م ــؤس ـس ــة كـ ــونـ ــراد أديـ ـ ـن ـ ــاور فــي
إسرائيل ،أن املستشار األملــانــي السابق
صهيوني كاثوليكي من منطقة الراين،
وأن ـ ــه كـ ــان ي ـش ـع ــر ،م ـن ــذ ال ـع ـشــري ـن ـيــات،

ٌ
َ ُ
مألوف أن تكتب الديكتاتوريات العسكرية
أهــازيــج االسـتـقــرار الوهمية خلف سياج
الخوف ،وعلى أنغام نظريات املؤامرة .لكن
السلطات املصرية تتفوق على مثيالتها،
فــي ام ـتــاك ديـنــامـيــات وم ــراوغ ــات الـســرد
الــوق ـحــة ،فـبـعــد أن ك ــان طــالــب الــدك ـتــوراه
اإلي ـط ــال ــي ،جــولـيــو ريـجـيـنــي ( 28عــامــا)،
لحظة مقتله ،شــريـكــا فــي مــؤامــرة كونية
تستهدف الــدولــة املـصــريــة ،أصـبــح فجأة
ضحية ،مع نشر السلطات ،في مايو /أيار
املاضي ،فيديو بعنوان «قصة ريجيني»،
يروج فكرة املؤامرة من منظور آخر ،وهو
تـعـ ّـرض الـشــاب للخطف والـقـتــل ،على يد
مجموعة مــن معارضي النظام املحليني،
لجهات أجنبية ،بالتزامن مع
أو التابعني
ٍ
زيارة وفد إيطالي كبير للقاهرة.
جــاءت تلك الـســرديــة ،شبه الرسمية ،قبل
أسابيع من أولــى جلسات محاكمة أربعة
مــن رج ــال األم ــن امل ـصــريــن ،غـيــابـيــا ،أمــام
ال ـق ـضــاء ال ـج ـنــائــي اإلي ـط ــال ــي ،ف ــي قضية
ت ـعــذيــب ال ـش ــاب ريـجـيـنــي وم ـق ـت ـلــه ،وهــي
الجريمة التي جرت وقائعها في القاهرة
في  25يناير /كانون الثاني  ،2016وأبى
الضحية ،منذ ذلك الحني ،إال أن يفضح من
داخل قبره ِستر مرتكبيها.
وق ــد ش ـهــدت الـعــاصـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ــا،
ف ــي  14أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـج ــاري،
ثاني جلسات املحاكمة ،وهــي واحــدة من
املـ ّـرات القليلة التي ُيحاسب فيها أمنيون
ُ
مـصــريــون عـلــى جــرائــم قـتــل ات ـه ـمــوا بها،
راح ضحيتها آالف منذ أحداث  3يوليو/
تموز  ،2013لكن الفرق أن قاضي الدائرة
األولى ليس مصريًا ،وال يلتزم بتوجيهات
الـنــائــب ال ـعــام ،أو تــوصـيــات رئـيــس جهاز
املخابرات .وقاعة املحاكمة ليست مسيسة،
وبـعـيــدة تمامًا عــن معهد أمـنــاء الشرطة،
وهذا محمل الخطورة.
اختفى جوليو ريجيني ال ــذي كــان يقوم
بأبحاثه فــي النقابات العمالية املصرية
فــي الـقــاهــرة ،فــي الــذكــرى الخامسة لثورة
 25ي ـنــايــر .وب ـع ــد تـسـعــة أي ـ ــامُ ،ع ـث ــر على
جثته على جانب إحــدى الطرق السريعة،
وع ـل ـي ـه ــا آث ـ ـ ــار ت ـع ــذي ــب مـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروع .وأمل ـح ــت
ُالشرطة املصرية ،بــدايــة ،إلــى أن ريجيني
قتل في حادث سير ،لكن عالمات التعذيب
ع ـلــى جـ ـس ــده ،وت ـع ــري ــة ج ـس ــده لــإي ـحــاء،
ربـ ـ ـم ـ ــا ،ب ـ ــوج ـ ــود دوافـ ـ ـ ـ ــع ج ـن ـس ـي ــة خ ـلــف
ال ــوف ــاة ،وم ــا ك ـشــف ع ـنــه ت ـشــريــح مــدعــن
إيطاليني الجثة الحقًا دحض تلك الرواية
املتهافتة ،فالطالب أصيب بجراح عديدة
وكـســرت عــدة عـظــام فــي جسمه ،وتـعـ ّـرض
«ل ـضــربــات بــالـيــد والـ ـه ــراوات وامل ـط ــارق»،
وشـمـلــت عمليات الـتـعــذيــب الـتــي تـعـ ّـرض
ل ـه ــا اسـ ـتـ ـخ ــدام ك ـ ــاب م ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــة ،واﻹيـ ـه ــام
باﻹغراق ،والعنف الجنسي ،حسب ما أفاد
شــاهــد لصحيفة الريبوبليكا اﻹيطالية.
وق ـضــى الـضـحـيــة بــالـكـيـفـيــة ال ـتــي يـمــوت
ف ـي ـه ــا آالف فـ ــي م ـ ـصـ ــر ،وسـ ـ ــط ح ـصــانــة
ّ
قضائية توفرها الدولة للقتلة .ثم سطرت
السلطات سيناريو أكثر سطحية ،وزعمت
أن عصابة إجرامية من محافظة الشرقية
قـتـلـتــه ،وأن ال ـج ـنــاة جـمـيـعــا :طـ ــارق عبد
الفتاح ،سعد عبد الفتاح ،مصطفى بكر،
صــاح السيد ،إبــراهـيــم ف ــاروق ،قتلوا في
تـ ـب ــادل إلط ـ ــاق الـ ــرصـ ــاص م ــع ال ـش ــرط ــة،
وهكذا انتهت القضية.
في قضايا محلية مشابهة ومماثلة ،كانت
ه ــذه الـنـهــايــة اإلف ــك ،تعني إف ــات الجناة
من املحاسبة والعقاب ،لكن البعد الدولي،
ّ
وتمسك أسرة الضحية بحق ابنها ،فتحا
كوة في جدار الخوف ،وكشفا بعضًا مما
يــاقـيــه الـضـحــايــا امل ـصــريــون م ــن أهـ ــوال،
والذي وصل ،نتيجة الصمت ،إلى غيرهم.
تفتت الخيوط الــزائـفــة وتهافت حكايات

قامت قيامة ريجيني،
ولو أغلقت مصر
رسميًا تحقيقها في
وفاته ،ولو رفضت
تسليم المشتبه بهم
األربعة

الـتـضـلـيــل رف ـعــا أس ـهــم الـقـتـلــة ،وربطتهم
بـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــع
ت ـن ــوع األجـ ـه ــزة ال ـس ـيــاديــة ال ـت ــي شــاركــت
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة وت ـ ـ ـعـ ـ ــددهـ ـ ــا ،ف ــال ـس ـل ـط ــة
الــدي ـك ـتــاتــوريــة ،الـبـعـيــدة ع ــن أي حـســاب،
حــاولــت أن تــدفــع فــاتــورة باهظة لتجاوز
أزمــة القتل ،شملت عــروض شــراء أسلحة
إيطالية ،مـقــاتــات مــن ط ــراز «يوروفايتر
تـ ــاي ـ ـفـ ــون» م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة امل ـ ـ ـهـ ـ ــام ،وط ـ ــائ ـ ــرات
«إيـ ــرمـ ــاكـ ــي إم  »346-ل ـل ـق ـت ــال ال ـخ ـف ـيــف
والـتــدريــب املـتـقـ ّـدم ،ومــروحـيــات مــن طــراز
 ،AW149إض ــاف ــة إلـ ــى ق ـمــر لــاس ـت ـطــاع
والتصوير الراداري ،و 20زورقًا مسلحًا من
فئة « »Falaj IIلعمل دوريــات ،وفرقاطتني
من طراز «فريم برجاميني» ،وهي الصفقة
التي اعتبرت بمثابة صفقة القرن.
ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن امل ـم ــاط ـل ــة ،ق ـ ـ ّـرر ق ــاض
إي ـط ــال ــي أن ه ـن ــاك أدل ـ ــة م ـت ــوف ــرة وج ـيــدة
ّ
مقدمة من االدعاء العام تساعد على تقديم
ال ـض ـبــاط املـتـهـمــن إل ــى ال ـعــدالــة بجريمة
تـعــذيــب ال ـطــالــب اإلي ـطــالــي وق ـت ـلــه :ال ـلــواء
طـ ــارق ص ــاب ــر ،وال ـض ـب ــاط ح ـســام حـلـمــي،
وآسـ ـ ــر ك ــام ــل م ـح ـمــد إب ــراهـ ـي ــم ،وم ـج ــدي
إبراهيم عبدالله شريف.
ً
وتبعث املحاكمة رسائل ذات أهمية :أوال،
ليس مــن ال ـضــروري أن يكون اإلف ــات من
العقاب سيد املوقف ونهاية املشهد ،يبقى
األمل في استرداد حق ضحايا االنتهاكات
وأهاليهم قائمًا ،وتقديم الجناة للعدالة،
مـهـمــا ط ــال ال ــزم ــن .ثــان ـيــا ،الـجــريـمــة الـتــي
وق ـع ــت ب ـحــق جــول ـيــو ري ـج ـي ـنــي مـكـتـمـلــة
األركـ ـ ـ ــان ،ب ــداي ــة م ــن مــراق ـب ـتــه وحـ ـص ــاره،
واخـ ـتـ ـط ــاف ــه ،وإخـ ـف ــائ ــه ق ـس ــري ــا ف ــي م ـقـ ّـر
م ـبــاحــث أم ــن ال ــدول ــة ،وت ـعــذي ـبــه الن ـت ــزاع
اعترافات تدينه ،ثم نقله إلــى «املخابرات
ال ـحــرب ـيــة» ،لـيـتــم تـعــذيـبــه م ـج ـ ّـددًا وحـتــى
مقتله ،ثم فبركة مسرح الجريمة وقصص
مـخـتـلـقــة ع ــن ال ــوف ــاة ،ان ـت ـهــت ف ــي واح ــدة
مـنـهــا بـخـمــس ض ـحــايــا ق ـت ـلــوا ب ــدم ب ــارد.

ُ
قتل ريجيني تحت التعذيب عام ( 2016كريستيان
مينيللي)Getty /

العالقات اإلسرائيلية
األلمانية التزم بشأنها
خطًا موحدًا ّ
كل
المستشارين األلمان
الذين تناوبوا على
السلطة

بــاهـتـمــام كبير وارت ـبــاط مــع الـيـهــوديــة.
وكان بن غوريون يدرك أنه يحتاج إلى
املال من أملانيا لبناء دولته الفتية.
وت ـع ـيــدنــا هـ ــذه اإلشـ ـ ـ ــارات إلـ ــى الـتـمـ ّـعــن
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ب ـ ــن الـ ـح ــزب
الــديـمـقــراطــي املسيحي وإســرائ ـيــل ،على
الرغم من التناقض املرعب الذي يكتنف
وقت يشار إلى الصهيونية
الحزب ،ففي
ٍ
املـسـيـحـيــة داخ ـ ــل أروقـ ـ ــة الـ ـح ــزب ،هـنــاك

كاريكاتير

قيامة ريجيني
أحمد مفرح
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ثالثًا ،ال يمكن تجاهل الــدور الــذي قــام به
أف ـ ــراد عــائـلــة جــولـيــو ريـجـيـنــي ،وت ـح ـ ّـدوا
فيه حكومة بلدهم وبرملانهم ،وفضحوا
العالقات والرشاوى االقتصادية وصفقات
الـ ـس ــاح ،ولـ ـج ــأوا إلـ ــى ال ـق ـض ــاء ،وال ـ ــدور
اإلع ــام ــي وال ـس ــرد املـعـلــومــاتــي والـحـشــد
الجماهيري الـضــاغــط ،مــن أجــل الــوصــول
إلى العدالة ،واسترداد حق ابنهم القتيل،
والــدعــايــة السياسية مــن قبيل التصريح
إن ـه ــم ف ــي م ـصــر ق ـت ـلــوه ك ـمــا ل ــو أنـ ــه كــان
مـصــريــا ،ورفـعـهــم سقف مطالبهم ،وعــدم
رض ــوخ ـه ــم ل ـل ـم ـس ــاوم ــات .رابـ ـع ــا ،أهـمـيــة
الدور االستراتيجي الذي يمكن أن تقوم به
املنظمات الحقوقية في رصد االنتهاكات
وتوثيقها ،ومتابعة الجناة ومحاصرتهم
ومــاح ـق ـت ـهــم ،وض ـم ــان ع ــدم إفــات ـهــم من
ْ
العقاب ،وإن طــال الزمن ،فالعمل من أجل
ّ
املعتقلني يجب أن يتعدى مرحلة حضور
ال ـج ـل ـس ــات وإي ـ ـصـ ــال ال ـط ـع ــام وامل ــاب ــس
ودفع الكفاالت إلى فضح األدوار وتشديد
الخناق حول الجناة ،وخنقهم بجرائمهم.
س ــادس ــا ،ال أح ــد ي ـصـ ّـدق ال ــدول ــة املصرية
بقضائها ،وأج ـهــزة أمـنـهــا ،وتصريحات
ق ـيــادات ـهــا الـسـيــاسـيــة وأك ــاذي ـب ـه ــم ،حتى
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،دونـ ــالـ ــد
ت ــرام ــب ،وصـ ــف ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري مـ ــرارًا
بالقاتل ،على الرغم من إعجابه بنموذجه
الديكتاتوري ،لكن وصول قضية ريجيني
إلـ ــى امل ـح ــاك ـم ــة ال ـع ـل ـن ـيــة الـ ـع ــادل ــة ،ب ــدون
أق ـف ــاص ع ــازل ــة ل ـل ـصــوت ،وأدوات للقهر
وبث الخوف ،يعني أن كرة الثلج بدأت في
التدحرج ،وأن هذه القضية يمكن أن تكون
املرتكز والبداية التي تؤسس إلزالة ّ
تعهد
النظام بإسباغ الحماية على ضباط أمن
الدولة واالستخبارات الحربية ومرتكبي
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات داخـ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـج ــون ومـ ــراكـ ــز
االحـتـجــاز ،مــن أجــل اسـتـمــرارهــا ،وأنـهــا ال
يمكن أن تدوم.
بعد ما يقارب خمس سنوات على موته،
حددت الئحة االتهام الصادرة عن ّ
ّ
املدعي
الـعــام فــي روم ــا ،فــي  10ديسمبر /كانون
األول  ،2020املسؤولني األربعة الكبار ،عن
مقتله ،وطــاردتـهــم دم ــاؤه وهــو فــي قبره،
ص ــاب زلــزالــه الــدولــة املـصــريــة في
وربـمــا أ ّ
مقتل .ومثل سابقة يمكن أن تبنى عليها
وس ــائ ــل تـفـعـيــل ُآل ـي ــات امل ـســاء لــة الــدولـيــة
للقتلة ،لـطــاملــا أغـلـقــت أب ــواب ال ـعــدالــة في
وجوه الضحايا في الداخل.
قــامــت قيامة ريجيني ،ولــو أغلقت مصر
ً
رسميا تحقيقها فــي وفــاتــه ،ولــو رفضت
تسليم املشتبه بهم األربعة ،إذ كيف يتوقع
أن يـسـلــم الــدي ـك ـتــاتــور ق ـي ــادات ــه األم ـن ـيــة،
فيضعف ص ـ ّـك حـمــايـتــه شــركــاء جــرائـمــه،
وتنهار أسوار أسرار بمذابح وجرائم قتل
خارج إطار القانون وانتهاكات .وبحسب
تقرير ملنظمة كوميتي فور جاستس فإن
ريجيني ليس األجنبي الوحيد الذي وقع
ضحية للسلطات املصرية ،فمنذ يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2016ت ـع ـ ّـرض الـفــرنـســي
إريــك النــغ واألميركي جيمس هنري لون
للتعذيب والقتل في الحجز.
ّ
تلك الجرائم ،لكن دماء ريجيني
ربما مرت ّ
أبـ ــت أن تـ ـج ــف ،وروحـ ـ ــه أبـ ــت أن تـتــوقــف
عــن الكفاح ،وتستسلم للقتلة البربريني.
لقد استشعر ريجيني عند وصــولــه إلى
القاهرة ،في نهاية  ،2015أن الوضع كئيب.
تهديد على حياته ،وكان
لم يكن يرى أي
ٍ
يعتقد أن أســوأ ما يمكن أن ُ
يحدث له هو
ّ
ترحيله قـبــل أن يتمكن مــن إن ـهــاء بحثه.
لم يكن يعلم بوجود شبكة من املخبرين
حوله ،تضم زميلته ّ
املقربة الباحثة نورا
وهبي ،وشريكه في السكن محمد السيد
الـصـيــاد ،ونقيب الـبــاعــة الجائلني محمد
عبدالله ،وال أن والدته بعد أسابيع ستجد
ً
صعوبة في التعرف على مالمح جثمانه.
(مدير تنفيذي ملنظمة كوميتي فور جاستس)

ّ
امل ـن ـشــقــون ع ــن ال ـح ــزب ،وال ــذي ــن ّأس ـســوا
الحزب اليميني ،البديل من أجل أملانيا،
وال ــذي يعتبر غـطـ ً
ـاء سياسيًا للحركات
الـنــازيــة ،كما أنــه يستخدم املصطلحات
ال ـن ــازي ــة ف ــي خ ـطــابــاتــه ،ول ــدي ــه امل ــواق ــف
نـفـسـهــا فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـم ـع ــاداة الـيـهــود
والـ ـس ــامـ ـي ــة .ل ـك ــن ه ـ ــذه اإلشـ ـ ـ ـ ــارات ال ـتــي
ذك ــره ــا ال ـك ــات ــب ت ـع ـيــدنــا إل ـ ــى الـخـلـفـيــة
الدينية للمستشارة مـيــركــل ،وتربيتها
الكاثوليكية املحافظة ،فوالدها ّ
قسيس
مــن أملانيا الشرقية .ويـبــدو أن تربيتها
الدينية أحــد الــدوافــع لزياراتها الكثيرة
إلى إسرائيل .وإن كان األمــر يحتاج إلى
دراســة بصفة منفردة .لكن باستعراض
ال ـع ــاق ــة ب ــن م ـي ــرك ــل وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،نـجــد
أنها في  2008كانت أول ممثلة حكومية
أجـنـبـيــة ت ـت ـحـ ّـدث أم ــام الـكـنـيـســت .وذلــك
بــال ـل ـغــة األمل ــانـ ـي ــة ،ل ـغ ــة ال ـج ـن ــاة (ج ـن ــاة
الـهــولــوكــوســت) .وأم ــام الـبــرملــان األملــانــي
ّ
يتحدث من الجانب اإلسرائيلي سوى
لم
ُ
ال ــرئ ـي ــس ش ـي ـم ــون ب ـي ــري ــس الـ ـ ــذي دع ــي
ل ـح ـضــور االح ـت ـف ــال ب ــال ــذك ــرى الـسـنــويــة
ل ـل ـب ــرمل ــان ،ت ـ ّ
ـرح ـم ــا ع ـلــى ض ـحــايــا الـقـتــل
الجماعي الذي نفذه النازيون.
وفـ ــي خ ـطــاب ـهــا (الـ ـت ــاريـ ـخ ــي) ذاك أم ــام
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،ظ ـ ـهـ ــرت مـ ـي ــرك ــل مـ ـت ــأث ــرة،

حسام كنفاني

عـ ـن ــدم ــا ق ـ ــال ـ ــت« :ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد ف ـ ــي ه ــذا
املـ ـ ــوقـ ـ ــع ،أقـ ـ ـ ـ ــول ،بـ ـك ــل وضـ ـ ـ ـ ــوح ،إن كــل
ح ـك ــوم ــة أمل ــان ـي ــة وك ـ ــل م ـس ـت ـش ــار قـبـلــي
كــانــوا ملتزمني باملسؤولية التاريخية
الـ ـخ ــاص ــة ألمل ــانـ ـي ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى أم ــن
إســرائ ـيــل .وه ــذه املـســؤولـيــة التاريخية
ألملــا ّن ـيــا ج ــزء م ــن سـيــاســة ال ــدول ــة الـتــي
ت ـت ـبــنــاهــا بـ ـ ــادي .وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن أمــن
إسرائيل بالنسبة لي كمستشارة أملانية
غ ـيــر ق ــاب ــل أبـ ـ ـدًا ل ـل ـم ـس ــاوم ــة» .وم ـيــركــل
أي ـض ــا أول م ـس ـت ـش ــارة أمل ــان ـي ــة تـحـضــر
اجـتـمــاعــا ملـجـلــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي،
ول ـ ـه ـ ــذا دالل ـ ـ ـ ــة واض ـ ـح ـ ــة عـ ـل ــى دع ـم ـه ــا
إلسرائيل .وزياراتها املتكررة إسرائيل،
واخـتـيــارهــا دولــة االحـتــال هــذه لتكون
آخــر محطة لها في حياتها السياسية،
يـتـجــاوزان عملية الــدعــم السياسي إلى
ً
مسألة العقيدة ،ويلقيان ظالال من الشك
على التنشئة الدينية التي تمتعت بها
املـسـتـشــارة ،ويـحـيــان إل ــى س ــؤال كبير
يـتـعـلــق بــالـصـهـيــونـيــة املـسـيـحـيــة ،فهل
هناك امتداد لهذه املسألة داخل الحزب
امل ـس ـي ـح ــي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،مـ ــن ك ــون ــراد
أديـ ـن ــاور إل ــى م ـيــركــل؟ ت ـح ـتــاج اإلجــابــة
بحثًا بصورة ّ
معمقة.
(كاتب مصري في برلني)

صحافة عالمية

ُ ّ
من الوقت قبل اكتشاف أن الحكومة التي شكلت في لبنان برئاسة
لم يمض الكثير ُ
نجيب مـيـقــاتــي ،وق ـ ّـدم ــت عـلــى أنـهــا حـكــومــة «إن ـقــاذيــة» مــن األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة
والسياسية املتردية في البالد ،باتت بحاجة فعليًا إلى إنقاذ ،بعدما غرقت في أطنان
من التجاذبات السياسية ،في مقدمها قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ،والذي
بات يهدد بتفجير البالد أمنيًا ،وهو ما تجلى في االشتباكات الدامية التي شهدتها
بيروت يــوم الخميس املــاضــي ،والتي سيكون لها الكثير من التداعيات السياسية
واالقتصادية داخليًا وخارجيًا.
كذلك لم تحتج هذه الحكومة إلى الكثير من الجهد إلخفاء طابعها السياسي ،بعدما
كان من املفروض أن تكون حكومة تكنوقراطية ،بحسب الشروط الدولية التي وضعها
املانحون ملساعدة لبنان على التعافي من أزمته االقتصادية الخانقة .فالسجاالت التي
شهدتها جلسات الحكومة األخيرة في ما يخص تحقيقات القاضي طارق بيطار،
ومذكرات التوقيف التي أصدرها ،كشفت أن هذه الحكومة وتركيبتها أبعد ما تكون
عن التكنوقراط ،فأقنعة «الخبرات» سرعان ما سقطت لتظهر الوجوه الحزبية الفجة
للوزراء املوزعني على طاولة مجلس الوزراء .هذه الحكومة اليوم ،وبعد األحداث األمنية
الخطرة التي وقعت في بيروت ،وما تحمله من نذر انفجار الوضع األمني في البالد،
باتت في حكم املجمدة أعمالها ،وخصوصًا أن الخالف حول تنحية قاضي التحقيق
في انفجار مرفأ بيروت ال يمكن تجاوزه بتسويات سياسية ،بعدما وضع حزب الله
(الحاكم الفعلي للبنان) هذا األمر شرطًا الستكمال عمل الحكومة ،وإال التعطيل .إذ
بات من الواضح أن هذا الحزب يضع تنحية القاضي بيطار على رأس أولوياته ،وهو
ما ال يكتمه األمــن العام للحزب حسن نصر الله في كل الخطابات التي يطل بها
على أنصاره .فاختفت إسرائيل ومقاومتها من هذه الخطابات ليحل محلها بيطار
ومحاوالت شيطنته .وهذا أيضًا ما تقوم به وسائل اإلعالم التي تدور في فلك حزب
الله .الـحــزب ،ومعه حركة «أم ــل» ،أخــذا الحملة إلــى مرحلة أعلى باستخدام الشارع
للضغط باتجاه تنحية بيطار من منصبه ،وهو ما قاد الحقًا إلى املواجهات الدامية،
وما قد يكون لها من تداعيات أمنية على املديني القريب والبعيد.
هــذا اإلص ــرار مــن جــانــب حــزب الـلــه على إزاح ــة قــاضــي التحقيق يثير الكثير من
الشكوك حــول مخاوف الحزب مما قد تحمله نتائج التحقيق في حــال مضيه في
طريقه ،وخصوصًا أنه في األيام األولى التي تلت االنفجار في  4أغسطس/آب ،2020
دارت الكثير من الشبهات حــول مسؤولية الحزب عن شحنة نترات األمونيوم ،أو
استخدامها الحقًا عبر نقلها إلى سورية .هذا اإلصرار على هذا الهدف ،واستخدام
الوسائل كافة لتحقيقه ،تنطبق عليه مقولة «كاد املريب أن يقول خذوني».
ً
ً
بالنهاية ،وفــي ظــل سلطة الـحــزب فــي البلد ،فإنه سيحقق هــدفــه ،وعــاجــا أو آجــا،
ستتم تنحية القاضي بيطار ،أو أن يتنحى من تلقاء نفسه .لكن ذلك لن يمر مرور
الكرام على الحكومة «اإلنقاذية» الساعية إلى مفاوضات مع البنك الدولي وصندوق
النقد ،وأمامها شروط معقدة من الدول املانحة ،في مقدمها «مكافحة الفساد» .فكيف
بإمكان هذه الحكومة ،ورئيسها ،مخاطبة املجتمع الدولي ،وكان أول عمل قامت به
هذه الحكومة ،أو غضت الطرف عنه وساهم جزء منها فيه ،هو عرقلة التحقيقات في
انفجار املرفأ والتدخل في عمل القضاء.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يــدرك أن ما يحدث في ما يخص قاضي التحقيق
ّ
يعقد مهامهّ ،
ويقربها من االستحالة .وأكثر من ذلك ،فهذا األمر لن يوقف املفاوضات
مع املانحني الدوليني فحسب ،بل يهدد بفرض عقوبات إضافية على لبنان ليغرقه
وحكومته بمزيد من األزمات االقتصادية ،وهو ما ّلوح به صراحة االتحاد األوروبي.
في املحصلة ،فــإن هــذه الحكومة «اإلنـقــاذيــة» غرقت في املحاصصات والحسابات
الطائفية وسطوة حزب الله ،قبل إبحارها .وقد ال يطول الوقت قبل أن تطاول التنحية
أو التنحي رئيسها شخصيًا.

مراحل عسيرة على لبنان
فاطمة ياسين

ُحاسب على أحالمنا؟
هل سن
َ
سالم الكواكبي

في رواية لصديق ممن ّ
تعرضوا لالعتقال
ٍ
السياسي والتعذيب خــال فترة طويلة
ف ــي س ــوري ــة أن ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي وراء
فاجعته أنــه روى يــومــا أم ــام أصــدقــاء له
ف ــي ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة م ــا ح ـلــم ب ــه في
أثناء نومه .وكان الحلم ُيقارب الخطوط
الحمر فــي العقلية األمنية الـســائــدة في
املجتمع منذ عقود ،ووردت فيه تفاصيل
عــن تغيير فــي النظام الـحــاكــم ،ليس في
سورية تحديدًا ،إنما في مكان ما مجهول
ّ
وتحسبًا من الوقوع
الهوية والشخوص.
فــي خطر الفكرة ،لــم يـتـ ّ
ـردد الصديق في
أن يصف ما تراءى له بأنه كابوس .وكما
ّ
ـإن مــن األصــدقــاء مــن لــديــه ّ
ذمــة
ال ـعــادة ،ف ـ
وطنية مرتفعة ،إذ سرعان ما نقل سردية
الحلم /الكابوس إلى ضابط األمن ،طمعًا
ب ــإج ــازة أو ح ـظ ــوة .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
الراوي ّ
ّ
التصور،
شدد مرارًا ،وبنفاق فاق
عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار مـ ــا حـ ـل ــم بـ ــه وت ـفــاص ـي ـلــه
ّ
ال ي ـع ــدو أن ي ـك ــون إال ك ــاب ــوس ــا م ـع ــززًا
ّ
بالتعوذ من الشيطان الرجيم ،مرفقًا ذلك
بــالــدعــوات إلــى ديمومة االسـتـقــرار الــذي
يـنـعــم ب ــه ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري الـعـظـيــم مع
ّ ْ
مجرد أن راودته
قيادته الحكيمة ،إال أن
أضغاث األحــام االنقالبية فقد أودى به
هذا إلى شبه التهلكة والوقوع في براثن
األم ـنــوقــراط ـيــة .وإم ـعــانــا ف ــي الـغــرائـبـيــة
التي ّ
ميزت املعتقالت السورية ،طلب منه
ّ
املحقق ،بكل جــديــة ،أن يـعــود إلــى النوم
ّ
ليحدثه ،فــي الـيــوم التالي ،عــن تفاصيل
جديدة لربما لم ترد في الحلم األساس.
بـعــد مـ ــرور عـشــر س ـن ــوات عـلــى انـطــاقــة
الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي ،تـعـبــر ش ـعــوب املنطقة
العربية ،املتنوعة إثنيًا وديـنـيــا ،والتي
ـال مشتركة في
جمعت فــي مــا بينها آ ُم ـ ّ
ال ـبــدايــات ،املتفائلة وامل ـبــشــرة ،لتحقيق
الحرية واسترجاع الكرامة ،تعبر مساحة
ّ
محددة
واسـعــة ،وتـكــاد تكون بــا نهاية
يجتمع فيها اإلحباط إلى جانب الخيبة
ّ
ومعززين باأللم ،فمع بداية االحتجاجات
في أكثر من دولــة عربية كانت الشعوب
بغد أفضل،
تعيش مرحلة تمتلئ باألمل ٍ
وانتقال سياسي سلمي يعتمد أساسًا
على إرادة الشعب ،للتحول من رعايا إلى
مواطنني .وهــي مرحلة يمكن تسميتها

ب ـمــرح ـلــة إدارة األمـ ـ ــل .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،فقد
انتهجت السلطات املـسـتـبـ ّـدة عــدة طرق
لـحـمــايــة ُمـلـكـهــا ودي ـمــومــة اس ـت ـبــدادهــا.
ـات
فمنها مــن عـمــد إل ــى الـقـيــام بــإصــاحـ ٍ
ت ـج ـم ـي ـل ـيــةٍ سـ ــرعـ ــان مـ ــا زالـ ـ ــت ع ـن ــد أول
ـان ليظهر الـعـفــن ويـتـفـ ّـجــر القيح.
ام ـت ـحـ ٍ
ّ
مستبدة أخــرى سارعت،
وسلطات دول
ومن دون انتظار أو ّ
تردد ،إلى استعمال

أش ــد أش ـك ــال ال ـق ــوة الـتــرهـيـبـيــة م ــن قمع
ّ
للحريات العامة إلى اللجوء إلى العنف
امل ـن ـه ـج ــي ال ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ،ب ـ ـ ــادئ ذي
ّ
بـ ــدء ،ك ــل الـنـشـطــاء الـسـلـمـيــن ،لـتـتـحـ ّـول
ـات
مــن بـعــدهــا االحـتـجــاجــات إلــى صــدامـ ٍ
مسلحة وتقع املقتلة ،فكانت مرحلة إدارة
العنف.
ّ
للمستبدين
واليوم ،وبعدما استتب األمر
ُ
استثناءات قد تكاد ال تذكر،
عمومًا مع
ٍ
فقد دخلت الشعوب ،أو الجزء منها الذي
ك ــان مــؤمـنــا بـحـتـمـيــة الـتـغـيـيــر وســاعـيــا
ً
إلـيــه ،فــي مـســار مـتـعـ ّـرج صـعــودًا ون ــزوال
إل ــى ح ــال ــة م ــن هــزي ـمــة ذات ـي ــة وجـمـعـيــة،
ّ
ل ـح ـقــت ب ـك ــل امل ـش ــاري ــع ال ـت ـح ـ ّـرري ــة الـتــي
صـ ـع ــدت ع ـل ــى وج ـ ــه املـ ـ ــاء م ـ ــدة ق ـص ـيــرة
فــي بــدايــات هــذا الربيع امل ــوؤود .هزيمة
تـنـعـكــس م ــن خ ــال الـتـعـبـيــرات الـفــرديــة
كما من خالل التصرفات الجمعية .وهي
ّ
متناميةٍ في
ـات
غالبًا إلــى صــراعـ ٍ
ُ
ت ــؤدي ُ
صفوف املجهضة مشاريعهم واملحبطة
آمـ ــال ـ ـهـ ــم ،ف ـي ـس ـت ـع ـي ـض ــون ع ـ ــن م ــرح ـل ــة
ّ
ّ
ّ
بالتصدي
املتعسف
التصدي للمستبد
ّ
لرفيق أو رفيقة الدرب املتعرج والصعب
نحو الحرية .وبالتالي ،تظهر الخالفات
ال ـع ـق ــائ ــدي ــة ب ـ ــوض ـ ــوح ،ل ـي ـج ــري ت ـب ــادل
االتـ ـه ــام ــات ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ال ـهــزي ـمــة
أو ج ــزء م ـن ـهــا ،فـيـنـصــرف اإلســام ـيــون
ً
والليبراليون ،مثال ،إلى التخندق وإبراز
ُ
خــافــات ـهــم إل ــى ال ـع ـلــن ،م ـس ـنـ ّـديــن إلـيـهــا
ال ـجــزء األك ـبــر مــن أس ـبــاب تـعــثــر امل ـســار،
ناسني مراحل لم يمض عليها ٌ
وقت كثير
ـرك وط ـن ــي في
اجـتـمـعــا فـيـهــا عـلــى م ـش ـتـ ٍ
وتتطرف املواقف ٍ ّ
ّ
وتحتد
حدوده الدنيا.
ّ
ال ـل ـه ـجــات وي ـظ ـهــر لـلـعـيــان أن «ت ــروم ــا»
ً
الـهــزيـمــة تــركــت أثـ ـرًا نـفـسـيــا ه ــائ ــا لــدى
ّجميع األطراف املهزومة.
إنها مرحلة إدارة الهزيمة إذًا ،سعيًا ،في
مسار
اآلن ذات ــه ،إلــى الـخــروج منها إلــى ّ ٍ
يتم من خالله تجديد األمــل ،والتخلص

انتهجت السلطات
المستبدة عدة
ّ
ملكها
طرق لحماية ُ
وديمومة استبدادها

مــن تكاتف الـعــوامــل املــوضــوعـيــة وتلكم
الــذات ـيــة ال ـتــي س ــاع ــدت عـلــى وقـ ــوع هــذه
الهزيمة وامتدادها.
واالع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــيء ه ـ ـ ــو األس ـ ـ ـ ــاس
مل ـحــاولــة ال ـت ـحـ ّـرر مــن ق ـي ــوده ،خصوصًا
إن ســاهـمــت ،إل ــى جــانــب ال ـقــوى املحلية
ّ
املستبدة ،إن كانت حكومية أو دينية أو
فوضوية ،إرادات إقليمية جيدة التمويل
ت ـس ـعــى ،م ـنــذ ب ــدء الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي ،إلــى
تعزيز حظوظ الـثــورات املـضـ ّ
ـادة إن عبر
املؤسسات
السياسات العامة أو عبر دعم
ُ
ّ
مضادة آتت أكلها
القمعية .وهي ثورات
مـ ــن خـ ـ ــال تـ ــراجـ ــع اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات حـيـنــا
واالنقالب على الديمقراطية بالعنف أو
بالحنكة الـسـيــاسـيــة أح ـيــانــا .وب ـم ــوازاة
ذل ـ ـ ـ ــك ،صـ ـمـ ـت ــت ال ـ ـق ـ ــوى ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ع ــن إجـ ـه ــاض ال ـح ـل ــم ودع ـم ــت
ع ــودة املستبد أو تـعــزيــزه للحفاظ على
االستقرار ومكافحة اإلرهــاب والسيطرة
ّ
على ملف اللجوء.
في مرحلة إدارة الهزيمة للخروج منها،
من دون قبولها أمـرًا واقعًا حتمًا ،يعود
هناك معنى لوضع سيناريو التحشيد
ّ
املتجدد والحذر ،كما االهتمام التكويني
بـ ــأمـ ــور ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـعـ ــام وتـ ـع ــزي ــز عـمـلـيــة
ال ـتــوع ـيــة ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام أدوات الـعـمــل
الـ ـع ــام ،ف ـي ـعــود اإلنـ ـس ــان الـطـبـيـعــي إلــى
ســوءًا وبإمكانية تحقيق
الحلم ٍ
بغد أقل ُ
ـزء يسير مــن املبتغى .والعائق األكبر
جـ ٍ
أن ت ـجــري مـحــاسـبــة أحــام ـنــا املـشـتــركــة
بــالـعـقـلـيــة نـفـسـهــا ال ـت ــي م ــورس ــت بحق
صديقي الذي حوسب على أحالمه.
(كاتب سوري في باريس)

يمكن تسمية املرحلة الحالية من حياة السياسة في لبنان «مرحلة انفجار املرفأ».
ولتأخذ هــذه التسمية املعنى املطلوب ،يمكن أن يطلق على املرحلة التي سبقتها
منذ عام  2005مرحلة «ما بعد اغتيال رفيق الحريري» .وكانت مرحلة الوصاية
السورية ّقد سبقت ذلك كله اعتبارًا من عام  ...1990جاءت كل هذه املراحل بعد
فترة شــاقــة وعصيبة ودمــويــة عاشها اللبنانيون خــال الـحــرب األهلية (-1975
ً
 ،)1990ويمكن االستمرار في ّ
العد خلفًا ،وصــوال إلى لحظة االستقالل ،فالحياة
ٌ
ٌ
خطير من املكون املحلي القائم على طوائف ومذاهب
مزيج
السياسية في لبنان
ّ
ّ
ليست بالضرورة متدينة ،ولكنها مصرة على التمسك بشعاراتها الدينية ،ومن
ّ
متعددة،
وصايات
املرجعيات الخارجية املتداخلة باملحلي املذهبي ،التي تمارس
ٍ
تبدأ بالنصح واإلرشاد ،وال تنتهي باإلمالء وفرض الشروط .وبالطبع ،كان الجنرال
ً
الفرنسي هنري غورو مهندس الجغرافيا والسكان فاشال قبل مائة عام ،عندما
اختار للبنان أن يكون بهذا التركيب.
مضى اآلن مــا يــزيــد على سـنــة ،منذ انفجر مـخــزن ضخم مـلــيء ب ـمـ ّـادة شديدة
ُ َ
االنفجار ،خ ِّزنت مدة طويلة بطريقة غامضة .ويحاول الرأي العام اللبناني معرفة
كيف وملاذا وفي ّأي ظروف حصل ذلك ،ونتجت منه استقالة الحكومة التي كانت قد
وتضارب بني ما هو تكنوقراطي وما هو سياسي ،لكن قوة
جاءت بعد توافق رخو ً
انفجار املرفأ لم تكن كافية لتحفيز الكتل السياسية املتمذهبة على إنتاج حكوم ٍة
ّ
فاستمرت الحكومة املستقيلة في مكانها تحت اســم حكومة تصريف
جــديــد ٍة،
ّ
أعمال ،عامًا ،قبل أن تحل محلها حكومة نجيب ميقاتي الذي جاء هو اآلخر من
ّ
دون توافق كامل ،بعد فشل سعد الحريري الذي كان الشخصية املفضلة األولى
للمهمة ...لم يكن حدث املرفأ الوحيد املحفز على إنتاج حكومة ،فقد غرق السوق
اللبناني ،وانهارت العملة ،وانهار معها كل أمل باالنفراج مع فقدان الوقود والدواء،
واآلن بدأ التهديد األمني يحيق باملجتمع.
ّ
انعطاف مهم ٍة تجعل
حــادث انفجار املرفأ املفجع الــذي كــان يجب أن يشكل نقطة
ٍ
الـفــروق بني الكتل السياسية واملذهبية يتالشى ،أو يخف أثــرهــاّ ،
تحول إلــى نقطة
ً
خالف أخرى! وبدال من التعامل معه باعتباره حالة قانونية وجنائية ،يجري فيها
البحث عن الفاعل ،سواء عن قصد أو من دونه ،إلى اصطفاف جديد أكثر التصاقًا
بالطوائف وباملليشيات ولجوءًا إلى السالح .وتبدو هنا الطبقات السياسية اللبنانية،
ً
املدعومة عسكريًا ًمن خارج الحدود ،أكثر سيطرة على املجتمع ورأيه العام ،وتبدو
ّ
سيطرتها واض ـحــة فــي التحكم بتحريك ال ـشــوارع وملئها باملجاميع الـكـبــرى ،أو
االستهانة بالحكومات عسيرة الوالدة التي تقود لبنان .وقد قاد حزب الله استعراضًا
ّ
جسد فيه هذه الحالة بالتعاون مع إيران وسورية ،عبر أرتال صهاريج املازوت التي
انتقلت إليه عبر طريق طويل من سورية ،تحت أنظار الحكومة مهيضة الجناح.
رسميًا وإعالميًا ،انتهت الحرب األهلية في لبنان ،عندما شـ ّـن الجيش السوري
مدعومًا بالطائرات هجومًا على منطقة بعبدا مقر الجنرال ميشال عــون (-13
ّ
يتحرك في األجــواء اللبنانية ألول مرة وآخر
 .)1990-10وكــان الطيران السوري
مــرة منذ عــام  ،1982عــام االجتياح اإلسرائيلي .لكن الحقيقة أن الحرب الداخلية
َ
ّ
استمرت ،وإن بوسائل ليست عسكرية معلنة .وتكتيكات الحرب لم تتوقف ،وبقيت
موجودة تحت السطح ،بالسماح لبؤرة عسكرية واسعة بالوجود بعيدًا عن أعني
الحكومة تحت يافطة «مقاومة إسرائيل» ،والقبول ببقاء بــذور الحرب من خالل
العناية بجذورها مــع إخفاء محاولتها التعريش عاليًا ...عطب النظام الــذي مهد
مواده األولية موجودةّ ،
للحرب األهلية ما زالت ّ
وتهدد باالنفجار في كل لحظة .وما
ّ
ُ
حدث الخميس املاضي يمكن أن يتمدد إذا سمح لألزمة الحالية بأن تتفاقم أكثر.
وال تبدو مأساة مرفأ بيروت إال فرصة جديدة لتظهر عيوب النظام الذي وضعه
ّ
غورو ،واستفادت منه كل دول اإلقليم الطامعة ،من دون أن تتمكن الطبقة السياسية
من تجاوزه أو مواجهته بطريقة ّ
جادة.
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آراء

أزمة الهجرة المعاصرة ونظام االستغالل العالمي
مصطفى البرغوثي

أس ـب ــاب ع ــدي ــدة تــدفــع ال ـن ــاس إل ــى ال ـه ـجــرة،
منها األسباب االقتصادية ،والبطالة ،والقمع
والتنكيل ،والبحث عن األمان .وبغض النظر
عــن األس ـب ــاب ،ه ـنــاك ه ـجــرة قـســريــة وأخ ــرى
اخ ـت ـي ــاري ــة .ت ـح ــدث ال ـق ـســريــة ع ـنــدمــا ت ـهـ ّـدد
الـحــروب واملـجــازر واملـجــاعــات حياة الناس،
ّ
ل ـع ــل م ــن أبـ ــرزهـ ــا ،ف ــي ت ــاري ـخ ـن ــا امل ـع ــاص ــر،
ثــاث هجرات كبرى ،األولــى في الصني بعد
االحـتــال الياباني منشوريا عــام  1931وما
تبعه مــن تنكيل ،وقـتــل ،واغـتـصــاب ،مــا أدى
إل ــى هـجــرة عـشــريــن مـلـيــون إن ـس ــان .الثانية
ف ــي ع ــام  ،1947نـتـيـجــة اع ـت ـمــاد االسـتـعـمــار
الـبــريـطــانــي سـيــاســة «ف ـ ّـرق تـســد» الشهيرة،
والـتــي أدت إلــى تقسيم ال ـقـ ّـارة الهندية إلى
دولـتــن ،الهند وباكستان ،ومــا تبع ذلــك من
صراعات وحشيةٍ أدت إلى هجرة ما بني 12
ٍ
إلى  16مليون إنسان من مسلمني وهندوس،
واسـ ـتـ ـم ـ ّـرت آث ـ ــار هـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــة بــان ـق ـســام
باكستان إلــى دولتي باكستان وبنغالدش،
وإل ـ ــى امل ــواجـ ـه ــات امل ـس ـل ـحــة الـ ــدوريـ ــة ال ـتــي
تعيشها منطقة كشمير .الثالثة هي الهجرة
األشهر ،وحدثت بعد ذلك بعام في فلسطني،
نتيجة جــريـمــة أخ ــرى ارتـكـبـهــا االسـتـعـمــار
الـبــريـطــانــي ،وع ــد ب ـل ـفــور ،ونـتـيـجــة امل ـجــازر
الـتــي ارتكبتها الـعـصــابــات الصهيونية في

 ،1948وأسفرت عن تهجير  %70من الشعب
الفلسطيني ،أصبحوا الـيــوم حــوالــي سبعة
مــايــن الج ــئ مـهـ ّـجــريــن بــال ـقــوة ،بـعـيـدًا عن
وطنهم ومحرومني من العودة إليه.
ل ـي ـس ــت الـ ـهـ ـج ــرة االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاريـ ــة فـ ــي الـ ــواقـ ــع
اخـتـيــاريــة تـمــامــا ،إذ يكمن سببها الرئيس
ف ــي ان ـع ــدام ال ـعــدالــة ف ــي ال ـن ـظــام الــرأسـمــالــي
االق ـت ـصــادي ال ـعــاملــي ،وال ـت ـفــاوت الـهــائــل في
ّ
التطور االقتصادي ومداخيل الناس.
درجات
وحـســب البنك الــدولــي ،فــإن متوسط الدخل
الـقــومــي للفرد فــي الـعــالــم حــوالــي أحــد عشر
ألف دوالر سنويًا ،ولكن هذا رقم خادع ،ألنه
ال يظهر الـفــروق بني ال ــدول ،ففي حني يصل
دخ ــل ال ـف ــرد إل ــى  66أل ــف دوالر ف ــي أمـيــركــا
الشمالية ،و 34ألف دوالر في أوروبــا ،و126
أل ــف دوالر لـلـفــرد فــي لــوكـسـمـبــورغ ،فــإنــه ال
يتجاوز  508دوالرات في أفغانستان ،وأقل
مــن  270دوالرًا فــي بــورونــدي األفريقية ،وال
يــزيــد ع ــن  614دوالرًا ف ــي ت ـش ــاد ،وي ـقــل عن
 600دوالر في جمهورية أفريقيا الوسطى،
والكونغو ،وموزامبيق ،والنيجر ،والسودان،
و 300دوالر في الصومال ،وال يتجاوز 800
دوالر للفرد في قطاع غزة ،في حني يصل إلى
 44ألف دوالر للفرد في إسرائيل.
وفـ ــي ح ــن ت ـت ـم ـتــع دول أم ـي ــرك ــا الـشـمــالـيــة
وأوروبا بدخل مرتفع ،فإنها تعاني من أزمةٍ
بـشــريــةٍ تـكـمــن فــي انـخـفــاض نـسـبــة املــوالـيــد

الجدد ،وتعاظم عدد كبار السن غير القادرين
على العمل فــي هرمها الـسـكــانــي ،مــا يـهـ ّـدد،
بصورة خطيرة ،أنظمة الضمان االجتماعي
لــدي ـهــا ،وال ـت ــي ال يـمـكــن أن تـصـمــد م ــن دون
قــوة عاملة ّ
شابة تغذي الدخل االقتصادي.
ّ
ومـقــابــل ذل ــك ،ف ــإن نـسـبــة الـشـبــاب الـقــادريــن
على العمل مرتفعة في البلدان الفقيرة ذات
الدخل املنخفض .ينشئ هذا الواقع عمليتني
متناقضتني ،فالشركات الكبرى في البلدان
الــرأسـمــالـيــة امل ـت ـطـ ّـورة ( )corporatesتسعى
إلـ ــى زي ـ ـ ــادة أرب ــاحـ ـه ــا ،م ــن خـ ــال اس ـت ـغــال
القوة العاملة الرخيصة في البلدان الفقيرة
وضعيفة الدخل ،وهي مثل حكوماتها تضع
كــل العقبات املمكنة فــي وجــه هجرة العمال
إليها لتحافظ على استغاللها هؤالء العمال
ذوي األجــور الرخيصة في بلدانهم .وهي ال
تريد لهم أن يهاجروا ،ألن أجورهم سترتفع
إذا وصـلــوا إلــى الـبـلــدان الغنية ً ،وستصبح
ال ــدول الـتــي وصـلــوا إليها ملزمة بإدراجهم
فــي أنـظـمــة الـتــأمــن الـصـحــي ،واالجـتـمــاعــي،
والـحـمــايــة مــن إصــابــات ال ـع ـمــل ...إل ــخ .وهــذا
ال ـس ـبــب ه ــو املـ ـح ـ ّـرك الـحـقـيـقــي لــاتـجــاهــات
ال ـع ـن ـصــريــة ،واألح ـ ـ ــزاب ال ـقــوم ـيــة امل ـت ـطـ ّـرفــة،
ـدان كــالــواليــات
والـيـمـيـنـيــة الـفــاشـيــة ف ــي ب ـل ـ ٍ
املتحدة وأوروبا ،والرئيس األميركي السابق،
دونالد ترامب ،والعنصرية الفرنسية مارين
لوبان ،نموذجان صارخان لهذه االتجاهات.

العولمة الرأسمالية
تقسم العالم بكامله
َغلة
إلى بلدان مست ِ
وبلدان مست َ
َغلة

ما تمارسه منظومة االستغالل الرأسمالي هو
إطــاق حرية تنقل رأس املــال واالستثمارات،
وحرية التجارة والتصدير بني بلدان العالم،
مــع تقييد تنقل الـعـمــال إلــى الـبـلــدان الغنية
ومنعه .وبذلك يتحقق الربح ّ
مرة باستغالل
القوة العاملة الرخيصة في بلدانها ،وأخرى
بـبـيـعـهــا امل ـن ـت ـجــات االس ـت ـهــاك ـيــة ال ـجــاهــزة
لـ ـه ــذه ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،وال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـك ــر إن ـت ــاج ـه ــا
كبريات الشركات ،مثل مايكروسوفت وآبل،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك مـنـتـجــات اإلع ـ ــام االجـتـمــاعــي
ّ
كفيسبوك .ولـكــن ذلــك ال يـحــل مشكلة نقص
القوى البشرية العاملة ،لدى بعض البلدان،
وذل ــك هــو سـبــب العملية املـنــاقـضــة الثانية،
ع ـنــدمــا ت ـشـ ّـجــع ال ـب ـل ــدان ال ـص ـنــاع ـيــة هـجــرة

امل ـت ـع ـل ـمــن وال ـع ـق ــول ال ـش ـ ّـاب ــة إلـ ــى ب ـلــدان ـهــا.
وم ـ ــا يـ ـح ــدث ف ـع ـل ـيــا أن م ـع ـظ ــم امل ـه ــاج ــري ــن
مــن خـ ّـري ـجــي ال ـب ـلــدان الـفـقـيــرة والـنــامـيــة من
أطـبــاء ،ومهندسني ،وعلماء ،واختصاصيي
كمبيوتر ،يتعلمون في بالدهم على حساب
ق ــوت أه ـل ـهــم ،أو أمـ ــوال دول ـه ــم ،أو يــذهـبــون
ـات عـلــى حـســاب اقـت ـصــادات بــادهــم
فــي بـعـثـ ٍ
الضعيفة ،ثم يهاجرون إلــى البلدان الغنية،
تصرف من قوت يومها
فكأن البلدان الفقيرة
ِ
ع ـلــى تـعـلـيــم ال ـخ ـب ــراء االق ـت ـص ــادي ــن الــذيــن
سيذهبون وهــم جــاهــزون للعمل ،حتى وهم
درجات
يستكملون تعليمهم للحصول على
ٍ
عليا ،لخدمة اقتصاد البلدان الغنية ،ولحل
أزم ــة نـقــص ال ـقــوى الـبـشــريــة فيها ومعالجة
املخاطر على صناديق الضمان االجتماعي
ّ
فيها .إنها صورة موحشة للعالم الذي نعيش
ّ
فيه ،وال ّ
تصدق بعض الدول الغنية
يجملها
ـدات م ـحــدود ٍة على بـلــدان استغلتها
بـمـســاعـ ٍ
ّ
ونهبت ثرواتها ،وما تزال .وهي صورة تجلت
وباء كورونا التي
بأوضح ما يكون في أزمة
ّ
يعيشها العالم ،ففي حني يتلقى الناس في
البلدان الغنية لقاح التطعيم الثالث ،تعاني
معظم ال ــدول األفــريـقـيــة ودول عــديــدة أخــرى
مــن ان ـعــدام الـلـقــاحــات ،بـعــدمــا عــانــت مــن قلة
الـفـحــوصــات ،وستعاني فــي املستقبل كذلك
من ّ
شح األدوية والعالجات.
(أمني عام املبادرة الوطنية الفلسطينية)

الطيونة
كيف انتصر حزب اهلل في موقعة ّ
شادي عالء الدين

أن يـسـقــط ّ قـتـلــى ل ـحــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل في
ت ـبــادل لـلــنـيــران مــع خـصــوم لـهـمــا ،كـمــا جــرى
الخميس 14 ،أكتوبر /تشرين األول الحالي،
فــي موقعة الطيونة فــي بـيــروت ،فهذا يعني،
وف ــق وج ـهــة نـظــر س ــائ ــدة ،تـغـيـيــرا بـ ــارزا في
ّ
اللعبة ،وفي موقع حزب الله في ّ
الداخل
قواعد
ّ
اللبناني .ذلــك أن حــزب الـلــه ال يــديــر معاركه
بسذاجة ،وربما تكمن أهم نقاط قوته الفعلية
في هشاشة خصومه وقصر النظر في قراءة
مشاريعه.
ّ
بدا واضحا ،في الفترة األخيرة ،أن حزب الله
قد أرجــع سالحه الحربي إلى خلفية املشهد،
ً
ّ
وفعالية ،سالح
واستبدله بسالح أكثر فتكا
ّ
االقتصاد .قاد حملة انهيار اقتصادي عامة،
وأدارهـ ـ ـ ـ ــا ب ـن ـج ــاح م ـن ـق ـطــع ال ـن ـظ ـي ــر .ال أح ــد
يـنــاقــش مــوضــوع تـحـكـ ّـمــه بـمـنـ ّـصــات تحديد
ّ
ّ
االقتصادية.
سعر الدوالر ،وجل شؤون البلد
ّ
الحالية على دفع األزمات
تقوم استراتيجيته
ّ
املعيشية إلــى حــدود قصوى ،تتضاءل معها
ّ
هيئة املنقذ،
الس ّياسة وتختفي ،ثم يظهر في ً
ويــوزع املكرمات هنا وهناك ،مخترقا حدود
ّ
ال ــط ــوائ ــف الـ ـت ــي ال ي ـم ـكــن ل ـل ـس ــاح الـ ـع ــاري
اختراقها ،ولكن «تنكة» املازوت تستطيع.
بـنــاء عـلــى ذل ــك ،كــان سـلــوك قــاضــي التحقيق
طارق بيطار،
العدلي في تفجير مرفأ بيروتّ ،
ً
خطيرا ،على الــرغــم مــن أنــه فــي الشكل يصب
ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـ ـحـ ــزب ،ألنـ ــه ي ـض ـعــف جـمـيــع

القوى ،ويضعها في دائــرة املساءلة .من هنا
بــدت الحملة الكبيرة ضــد الــرجــل مستغربة،
كونه لم يعمد إلى استدعاء شخصيات على
ت ـم ـ ٍّ
ـاس م ـبــاشــر م ــع ال ـح ــزب أو تـنـتـمــي إل ـيــه.
واإلشكال الــذي أثــاره القاضي يكمن تحديداً
ً
ّ
فــي ب ـعــده األوسـ ــع الـ ــذي يـتـضـمــن عـ ــودة إلــى
ّ
السياسة وحكم القانون ،وهو ما ال يمكن أن
يحتمله حزب الله في هذه املرحلة التي يقوم
فيها مـشــروعــه عـلــى ن ــزع الـ ّـسـيــاســة بالكامل
ّ
عــن كــل مـفــاصــل الـعـيــش الــلـبـنــانــي ،وإحــالـتــه
ّ
ّ
البدائية ،مثل
إلى حالةٍ تتحكم فيها الغرائز
الجوع والخوف.
ُ
ّ
حزبية
لــم ت ـبــرز واق ـعــة الـطـيــونــة وج ــود ق ــوة
ّ
فعلية قــادرة على مواجهة الـحــزب ،وتكبيده
الـخـســا ّئــر ،مــا يعني تغييرا فــي املـعــادلــة ،بل
ب ــدا كــأنــه نـجــح فــي صـنــع املـ ّعــادلــة كـلـهــا ،بما
ّ
فــي ذل ــك ّ
ردات األف ـع ــال املـتــوقـعــة ال ـتــي أحكم
ً
سـلــفــا الـ ّـسـيـطــرة عـلــى نـتــائـجـهــا .. .وك ــان من
ّ
ّ
يواجه التوغل املسلح بالسالح،
البديهي أن ّ
وخـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،ف ـق ــد ُس ـبــق
بـ ــإعـ ــانـ ــات وتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات ،بـ ـ ــدت كـ ـ ــأن الـ ـه ــدف
ّ
منها منح الفرصة للطرف اآلخــر التخاذ كل
احتياطاته واالستعداد للمعركة .والحزب لم
يخض معركة ّ
فعليا ،بل كان يريد أن يشتري
ّ
ً
مجزرة تقع في حقه ليصبح ولـ ّـي دم ،وبذلك
يقيم تــوازيــا مــع دمــاء شـهــداء املــرفــأ ،وينشئ
م ـجــاال يـسـمــح بـتـحــويــل م ــا يـسـعــى إل ـيــه من
التحقيق إلى حالة مقبولة،
إقفال نهائي مللف
ّ
ُت َ
شرعن تحت عنوان تجنب الفتنة.

ي ـب ـي ــع ال ـ ـحـ ــزب ال ـ ــدم ـ ــاء ل ـي ـش ـت ــري ال ـس ـل ـط ــة.
ّ
يعلم الجميع أن ال أحــد يــوازيــه فــي الـقــدرات
ٌ
ٌ
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة .ت ـخ ــرج ت ـح ـل ـيــات ك ـث ـي ــرة تــؤكــد
صـهــا ،ول ـكــن ال ـف ــرق الـحــاســم
تــراج ـع ـهــا وتـقـلـ ّ
بينه وبني غيره أنــه نجح في إيجاد جمهور
يمثل العسكرة وتقبل املوت الجامع املشترك
بينه .ألــم تطلب أخــت الضحية املدنية ،مريم
سقطت فــي ال ـشـ ّـيــاح ،مباشرة
فــرحــات ،الـتــي
ّ
ودم أخـتـهــا لــم يـجــف بـعــد مــن الـسـيــد (حسن
ـال للغاية؟
نـصـ ّـرالـلــه) أال يـحــزن ،ألن حــزنــه غ ـ ٍ
تضحي بحزنها الخاص وبــدمــاء أختها في
سـبـيــل ال ـج ـهــة ال ـحــزب ـيــة ال ـت ــي تـنـتـمــي إلـيـهــا
ومـشــروعـهــا .ينشر الفيديو ال ــذي تطلق فيه
ه ــذا الـتـصــريــح تـحــت ع ـنــوان تحميل قاضي
ّ
ّ
املسؤولية عــن الــدمــاء ،وفــي الوقت
التحقيق
ّ
ن ـف ـســه ،تـنـطـلــق ح ـم ــات إع ــام ــي ــة مـبــرمـجــة،
ّ
اللبنانية ،سمير جعجع،
تصف قائد ّ القوات
بالقاتل والنازي ،وتظهر على غالف صحيفة
األخبار صورة له تظهره في هيئة هتلر.
تـصـ ّـب كــل هــذه الــوقــائــع فــي مصلحة الحزب
ومـشــروعــه .نجح فــي إظـهــار ّ
ردة الفعل على
مليشيا
تـغـ ّـول مجموعاته لتبدو مــن إنـتّــاج
ّ
ّ
ّ
مسلحة ومنظمة .وبــذلــك ،ال يحق لها تبني
فـكــرة الــدولــة والـقــانــون والـنـطــق باسمها ،ما
ّ
يعني ً
تاليا أن دفاعها عــن قــاضــي التحقيق
ل ـي ــس سـ ــوى إدان ـ ـ ــة لـ ــه .ومـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ــرى،
كــرســت الــواق ـعــة ان ـت ـقــال امل ـعــركــة ب ــن الـحــزب
ّ
وج ــل م ـك ــون ــات ال ـش ـ ًعــب الــل ـب ـنــانــي ،وك ــل من
يريد أن يكون مواطنا في دولــةٍ بغض النظر

نجح حزب اهلل في
ردة الفعل على
إظهار ّ
تغول مجموعاته
ّ
لتبدو من إنتاج مليشيا
ّ
ومنظمة
مسلّحة

ع ــن طــائـفـتــه ،إل ــى ص ــراع إس ــام ــي مسيحي،
اسـتـكـمـلــت ع ـنــاوي ـنــه ب ـعــد أن ك ــان ــت خــريـطــة
استدعاءات القاضي طارق بيطار شخصيات
م ــن الـطــائـفـ ًـة الـسـنـ ّـيــة ق ــد اس ـت ـجـ ّـرت تمترسا
ً
طائفيا معلنا وراء هذه الشخصيات ،أصبح
ً
معها تيار املستقبل محسوبا ،شــاء أو أبــى،
ّ
على الخط نفسه الذي يمثله حزب الله.
بقي الـحــزب خــارج االتـهــام املـبــاشــر ،فــي حني
ّ ّ
أن ك ــل خ ـصــومــه وح ـل ـفــائــه بـ ـ ــدوا ،بـشـكــل أو
بآخر ،في دائرة االتهام .استدعاء وزير ّ
املالية
حسن خليل ،استهداف مباشر
السابق ،علي ّ
لرئيس مجلس النواب ،نبيه بري ،الذي لم يعد
ً
خافيا على أحد رغبة حزب الله في استبداله

بشخصيةٍ تنتمي إليه .وباتت املقايضة بني
اإلبـقــاء على قاضي التحقيق ّ
والسلم األهلي
ً
ّ
وتاليا ،يصبّ
واقعيا.
(والحكومة) مطروحة
ً
تقسيم األدوار الذي يبدو مدروسا بني الحزب
وحليفه العوني بشأن املوقف من القاضي في
خانة مقايضة يربح فيها الطرفان .ويفترض
السيناريو املــرســوم أن ُي ــزاح اســم حــزب الله
ّ
ع ــن الــت ـح ـق ـيــق ن ـه ــائ ـ ًّـي ــا ،وي ـت ــم ت ـع ـيــن قــاض
جــديــد يحيل املــوضــوع إل ــى الـقـضــاء وال ـقــدر،
بينما يستكمل الحزب مسار تمهيد الطريق
ل ـتــرئ ـيــس ولـ ــي ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس م ـي ـش ــال ع ــون
جبران باسيل ،خصوصا بعد أن تم
وصهره،
ّ
املرشح ّ
الرئاسي سليمان فرنجية
استهداف
مع استدعاء وزيــر األشـغــال السابق ،يوسف
فنيانوس ،املحسوب عليه ،إلى التحقيق.
املــرحـلــة املقبلة الـتــي يـمـ ّـهــد لـهــا ال ـحــزب ،ولــم
تكن موقعة الطيونة ســوى ّ
مقدمة منهجية
ّ
ٌّ
مستعد لبذل الدماء في سبيل
لها ،تقول إنه
م ـش ــروع ن ــزع ال ـس ـيــاســة ع ــن ال ـب ـلــد ،وإن ـجــاح
مـ ـش ــروع ال ـ ّـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ك ــل م ـفــاص ـلــه عـبــر
ّ
ان ـت ـخــابــات ،ي ـب ــدو ،ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،مـتـحــكـ ًـمــا
ّ
بنتائجها سـلـفــا ،فــي ظــل ت ـشــرذم ك ــل الـقــوى
امل ـن ــاه ـض ــة ل ـ ــه ،وإس ـ ـقـ ــاط ل ـب ـن ــان م ــن دوائ ـ ــر
الحسابات ّ
ّ
والعربية.
الدولية
هكذا ،لن يكون حزب الله صاحب الدويلة ،بل
ّ ّ
ّ
سيمتلك ّ
وسيتحول كل من
الدولة كل الدولة،
ً
ال يريد أن يكون أسيرا داخل حدود مثل هذه
ّ
منتحر أو منفي.
الدولة إلى
ِ
(كاتب لبناني)

كولومبوس بين محمود درويش وسوزان ساراندون
لميس أندوني

َْ
ْ
َ ْ ََْ َ ّ ُّ ْ ُ ْ
كلمات ال َع ِتيقة/
األبيض ال
« ...لن يفهم ّ السيد
ِ
ّ
َ
ُ
الطليقةِ بـ ْـن ّ
السماء وبـ ْـن
ه ّنا ،في النفوس
الـ ــش ـ ـجـ ــر» ...م ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ،م ــن قـصـيــدة
«خطبة الهندي األحمر ما قبل األخيرة.»...
في خطوة شجاعةٍ ّ ،
تحدت املمثلة األميركية،
ٍ
س ـ ــوزان سـ ــارانـ ــدون ،أسـ ـط ــورة ق ـيــام أمـيــركـ ًـا
وال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي فــي آن واحـ ــد ،متبنية
خرائط من إعداد مجموعة «أصوات يهودية
م ــن أج ــل الـ ـس ــام» ،تـفـضــح غ ــزو االسـتـعـمــار
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي األب ـ ـيـ ــض وجـ ــرائ ـ ـمـ ــه وع ـم ـل ـي ــات
ال ـت ـط ـه ـيــر ال ـع ــرق ــي ال ـت ــي ُب ـن ـيــت ع ـلــى أش ــاء
أبـ ـن ــاء ال ـ ُّـس ـك ــان األص ـل ـي ــن والـفـلـسـطـيـنـيــن،
وإن اخـتـلــف امل ـكــان وال ــزم ــان ،اإلم ـبــراطــوريــة
األمـيــركـيــة وال ــدول ــة االستيطانية اإلحــالـيــة
ّ
اإلسرائيلية ،في مقاربةٍ ليست جديدة ،لكن
ال ـن ـج ـمــة ال ـح ــائ ــزة ج ــائ ــزة أوسـ ـك ــار أقـحـمــت
ً
امل ـق ــارب ــة عـ ـن ــوة ف ــي ح ـيــز ال ـف ـض ــاء امل ـح ـفــوظ
للسرديات الرسمية.
ّ
كــان التوقيت فــي غــايــة األهـمـيــة؛ فقد وزعــت
بطلة «ثيلما ولويز» الرسوم في يوم االحتفاء
بـ ـك ــريـ ـسـ ـت ــوف ــر كـ ــولـ ــوم ـ ـبـ ــوس ،امل ـس ـت ـك ـشــف
ّ
اإليطالي الــذي ضــل الطريق فــي رحلته عبر
ّ
املـحـيــط ،وظ ــن أن ــه وص ــل إل ــى الـهـنــد ،وأطـلــق
ّ
على ّ السكان الــذيــن دم ــرت قــواتــه ومجموعة
امل ـب ــشــري ــن املـسـيـحـيــن ح ـيــات ـهــم «ال ـه ـن ــود».
وكانت املجازر املتتالية التي ّأدت ،مع صعود
دولــة «البيض» في أميركا ،إلــى حشرهم في
ّ
سن قوانني ّ
بقع جغرافية ّ
تحد
محددة ،ثم تم
من حقوقهم بـمــوارد أرضهم الطبيعية .لكن

تطورا مهما حــدث العام الحالي ()2021؛ إذ
ألول مرة بدأ إحياء ذكرى موازية تحت عنوان
«يوم السكان األصليني» ،وهو عنوان يرفض
االحـ ـتـ ـف ــال ال ــرس ـم ــي ب ــذك ــرى أل ـي ـم ــة وي ـضــع
أميركا أم ــام خطيئتها األصـلـيــة .وللتوقيت
بعد آخر؛ إذ جاءت املقاربة واملقارنة امتدادًا
لهبة مــايــو/أيــار الفلسطينية ،والتي ّ
ّ
تحدت
األس ـطــورة الصهيونية والــروايــة الـتــي يريد
ال ـع ــال ــم ف ــرض ـه ــا ع ـل ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،حــن
رف ــع الفلسطينيون فــي كــل أن ـحــاء فلسطني
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة شـ ـ ـع ـ ــاري «ن ـ ـحـ ــن أه ـ ــل األرض
األص ـل ـيــون وأن ـتــم ال ــدخ ــاء» و«فـلـسـطــن من
البحر إلى النهر» ،إذ جوهر القضيتني ،وإن
اختلفت التطورات التاريخية ،محاولة إبادة
شعبني باسم نشر الحضارة ،فقد كانت ّ
حجة
الـتـبـشـيــريــن والـ ـق ــوات ال ـتــي أغ ــرق ــت األرض
ب ــدم ــاء س ـكــان أم ـيــركــا األص ـل ـيــن ه ــي «جـلــب
الحضارة إلى الغرب املتوحش» والقصد هنا
الــزحــف املسلح مــن شــرق أميركا إلــى غربها،
وه ــي م ـقــولــة ّ
رددهـ ـ ــا مــؤســس الـصـهـيــونـيــة،
ث ـيــودور هـيــرتــزل :إن الـهــدف مــن إقــامــة وطن
ي ـه ــودي ل ـل ـي ـهــود ف ــي فـلـسـطــن إن ـش ــاء ثكنة
ّ
متقدمة للدفاع عن «الحضارة األوروبية» في
وجه التوحش.
ّ
لــخ ـصــت ال ـخ ــرائ ــط ال ـت ــي أع ــدت ـه ــا مـجـمــوعــة
«ي ـهــود مــن أج ــل ال ـس ــام» الـحـكــايــة املشتركة
فبدت
في جذورها االستعمارية العنصرية،
ً
الخرائط الحالية لفلسطني وأميركا متماثلة
ف ــي تـقـلـيــص م ـســاحــة وجـ ــود الفلسطينيني
وحـصــره ومحاصرته فــي ّ
تجمعات سكانية
ّ
ّ
املحميات) .وفي فلسطني قرى
(سميت أميركيًا
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

وم ــدن تنكمش يــومـيــا مــع ت ـمـ ّـدد االستيطان
اليهودي الصهيوني .وليست هذه املجموعة
جــديــدة ،بــل بــدأت بحركة معارضة لالحتالل
ال ـص ـه ـي ــون ــي ،ل ـي ــس ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ش ــارك ــت ف ــي ح ــرك ــة ال ـت ـضــامــن
الدوليةّ ،
وقدم أفرادها أنفسهم دروعا بشريا
لحماية الفلسطينيني من الجيش اإلسرائيلي
خالل االنتفاضة الثانية .وأصبحت املجموعة
أوضح في مواقفها ضد املشروع الصهيوني
وتجرأت ّ
ّ
وقدمت مقاربة
في السنوات األخيرة،
م ـح ـظــورة ب ـشــأن قـضـيــة فـلـسـطــن ،اشـتـهــرت
ووزعت بفضل املعارضة للسياسة األميركية
وامل ـ ــؤي ـ ــدة ل ـح ـق ــوق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،س ـ ــوزان
س ــاران ــدون .كــانــت املـقــاربــة املــوجـعــة حــاضــرة
دائما في تاريخ الوعي الثوري الفلسطيني،
ودخلت إلى أعماق الشاعر محمود درويــش،
فكتب قصيدته الشهيرة «خطبة الهندي ما
قـبــل األخ ـي ــرة أم ــام الــرجــل األب ـي ــض» ،مـتــأثــرا
ب ـك ـل ـمــةٍ تـ ـغ ـ ّـص ب ــاألل ــم ال ـن ــاب ــع م ــن ال ـت ـصــاق
ال ـس ـكــان األص ـل ـيــن ب ــال ـج ــذور ،أل ـقــاهــا زعـيــم
قبيلة الــدوام ـيــش ،سـيــاتــل ،عــام  1854معلنا
اس ـت ـســام شـعـبــه ،لـكـنــه ت ـح ـ ّـدى ق ــدرة الــرجــل
األبـيــض املستعمر على حــب األرض والـهــواء
والشجر ،إال إذا توقف عن محاولة تطويعها
ً
وتدميرها ،فخاطب الزعيم شعبه قــائــا« :ال
ّ
يترك هذا الرجل األبيض حيث يحل ويرحل
شبرا من أرض من دون ضجيج .لم يبق لديه
م ـكــان لـسـمــاع حـفـيــف األوراق وتـفـتـحـهــا في
الربيع ،أو لسماع طنني أجنحة الحشرات .لكن
ّ
لربما أنـنــي مـتـ ّ
ـوحــش ،ال أفـهــم أن الضوضاء
تصم األذنــن .وما يتبقى للحياة حني يعجز
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هناك من لن يفهم
درويش وخطبة
سياتل ،وال مقاومة
الشعب الفلسطيني
وعملية اإلبادة بحق
السكان األميركيين
األصليين

اإلن ـســان عــن سـمــاع صــرخــة طــائــر الـسـبــد ،أو
يـصـغــي ف ــي أع ـم ــاق الـلـيــل لـنـقــاش الـضـفــادع
حول البركة .لكن لربما أنني إنسان أحمر ،ال
أفهم».
تأثر ابن بلدة البروة في فلسطني ،الذي اقتلع
ُم ــن ب ـي ـتــه وم ــدرس ـت ــه بـخـطـبــة ال ــزع ـي ــم ال ــذي
أجـ ِـبــر على االسـتـســام ،وأب ــى أن يــدع الرجل
األب ـيــض يعتقد أن ملكية األرض بــالـســاح
واألمـ ـ ــوال تـجـعـلــه اب ــن ه ــذه األرض ،فــأكـمــل
تماه
محمود درويش خطبة الزعيم قائال
في ّ
ْ
«من حق
روحي يتجاوز
والزمانِ :
الجغرافيا ْ
كولومبوس ْال ُح ّر أن َي َ
الهند في ّ
أي َب ْح ٍر/
جد
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َ ْ ّ
ُ ّ َْ َ ُ ُ ً ُ
باحنا فلف َال ْأو هنودا/
ومن حقه أن ي َسمي أش
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ّ
كي
َو ْف ــي وسـ ـع ــهِ أن ي ـكــســر ب ــوص ـل ــة ال ـبَــح ــر ّ ٌ
واسية
تستقيم /لكنه ال يصدق أن
البشر َس َ ِ
َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ْ َ َ
ـارطــة».
ـ
ـخ
ـ
ال
ـ
ـك
ـ
ـل
ـ
ـم
ـارج مـ
ـةِ
ٍّ ِ
كــالــهــواء /وكــالــاء خ ـ ِ
وج ــاء ي ــوم فــي ع ــام  2021ل ـتــاق رمـ ــزي غير
ّ
مـخــطــط ل ــه ،ومل ـقــاومــة م ـت ـجـ ّـددة لـنـشـطــاء من
ّ
الـسـكــان األصـلـيــن ،تــذكــر الـعــالــم بحقيقة أن
«يــوم كولومبوس» ما هو إال احتفال مشني
ب ـن ـك ـبــة أجـ ــدادهـ ــم تـ ـع ـ ّـري ب ـش ــاع ــة ال ـخ ــرائ ــط
الـتــي رسـمـهــا كــولــومـبــوس والـصـهــايـنــة بــدم
السكان األصليني والفلسطينيني ،وللتذكير
بسواسية البشر خارج مملكة «الخرائط».
رمــزيــة نـشــر ال ـخــرائــط وتــوزيـعـهــا جـنـبــا إلــى
جنب ،بعدما ّ
عممتها ساراندون في الفضاء
ّ
االف ـت ــراض ــي ال ــواس ــع ،لـيـســت م ـج ــرد ضــربــة
إعالمية ذكية ،بل إنها صدمة كانت ضرورية
ّ
«املدجن» ،في أساطير نشر
للوعي األميركي
الحضارة عبر الحروب و«نشر الديمقراطية»،
وع ــن حـمــايــة حـلـيــف يـتـشــارك فــي معتقداته
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة وال ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــع ف ـ ـكـ ــرة أم ـي ــرك ــا
وس ـيــاس ـت ـهــا ،ل ـكــن ال ـت ـش ــاب ــه ،ك ـمــا فـضـحـتــه
ّ
خرائط املساحات املتقلصة لسجون الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وسـ ـج ــون ال ـس ـك ــان األص ـل ـيــن،
وإن كــانــت ف ــي ال ـه ــواء ال ـط ـلــق ،يـفـضــح زيــف
املفاهيم «األخالقية والروحية» التي تجمع
ـروع
بـ ــن اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وامل ـ ـشـ ـ ّ
االستيطاني الصهيوني ،فكل منهما متجذر
بالتفوق العنصري ،ليسعفها اإليـمــان بهذا
ّ
التفوق الزائف في اقتالع شعوب وحصارها
وهي على أرضها.
(كاتبة من األردن)
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