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ّ
عالم ترامب :اليوم األول
مقال

على
لم يحز ترامب
كما ّ
يردد
«نصر كبير»
ٍ
البعض (أ ف ب)

عامر محسن
العلم
1ــ ِ

ّ
من األمور التي خلفها ميشال فوكو ،والتي
يـمـكــن أن ت ـكــون بــالـغــة اإلفـ ــادة للباحثني
ّ
في العلوم السياسية األميركية ،فكرة أن
اإلحـ ـص ــاءات وال ـب ـ ّيــانــات و»ال ــدات ــا» الـتـ ٌـي
ننظر اليها على أنـهــا اخـتــزال وتوصيف
ً
ّ
وفي للعالم من حولنا (عدد السكان ،مثال،
ُ
وتفضيالتهم وفئات الهوية التي يقسمون
اليها) ليست «معطاة سلفا» ومــوجــودة
في مكان ماّ ،
ثم نقوم نحن بـ»اكتشافها»
عبر األرق ــام واإلح ـصــاء ،بــل اننا «نخلق»
ه ــذه ال ــدات ــا حــن ننتجها ،ونـنـشــر معها
ص ــورة ّ
معينة عــن «الــواقــع» ـ ـ هــي ليست
ً
«خ ـ ـ ـطـ ـ ــأ» ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرورة ،ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ل ـي ـســت
اإلمكانية الوحيدة لسرد الواقع ،وليست
مـ ـح ــاي ــدة ،ويـ ـت ـ ّـم انـ ـت ــاج ه ـ ــذه امل ـع ـط ـيــات
ضـمــن عـمـلـيــة سـيــاسـ ّـيــة ف ــي ال ـع ـمــق .هــذا
ٌ
تمييز أس ــاس ــي ،وه ــو م ـثــال واض ــح على
ّ
العالقة بــن «املـعــرفــة» و»ال ـقــوة» .فلنأخذ
الناتج
وحــدة إحصائية يعرفها الجميع:
ّ
ال ـقــومــي اإلج ـم ــال ــي ( .)GDPال ـعــديــد مــنــا
يــرى الـعــالــم وال ـ ّ ًـدول مــن خــال هــذا الـ ّـرقــم،
وي ـع ـت ـبــره «ص ـف ــة طـبـيـعـيــة» ،بــدي ـه ـيــة ،ال
ّ
يمكن ّ
تخيل االقـتـصــاد مــن دون ـهــا .ولكن
مـفـهــوم الـنــاتــج الـقــومــي لــم يـكــن مــوجــودًا
ّ
ف ــي ع ـل ــم اإلقـ ـتـ ـص ــاد ح ــت ــى ع ـه ــد ال ـك ـســاد
الـكـبـيــر ،حــن طلبت الـحـكــومــة األمـيــركـيــة
االقتصادي كوزنتس أن «يصنع» هذا
من ّ
ّ
تأثيرات
ادخال
تنوي
كانت
ها
ألن
ر،
املؤش
ٍ
ّ
ّ
االقتصاد ،واكتشفت أنها في
معينة في
ّ
حاجة الــى هــذا الــنــوع مــن املعرفة لتنفيذ
سـيـ ّـاســاتـهــا .بمعنى آخ ــر ،لــم يـكــن وجــود
ّ
عالم
طبيعيًا وال ّضــروريــا ،وفــي
املــؤشــر
ٍ
ّ
ٍّ
مختلف ،كنا سنحلل اإلقتصاد
سياسي
ّ
ّ
ونقسمه ونتمثله عبر فئات مختلفة (لدى
تيموثي ميتشل ايضًا مناقشة مثيرة عن
انـتـشــار وح ــدة الـ ـ ــ GDPإلدارة الـعــالــم في
مرحلة ما بعد اإلستعمار ،وتقسيمه الى
ّ
«مستقلة» ـ ـ هي ّ
الدول ـ ـ متشابهة
وحدات
ومعزولة عن بعضها البعض ،يمكن إدارة
اقتصاداتها «من فوق»).
خـ ـب ــراء ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ال
ي ـ ـق ـ ــرأون فـ ــوكـ ــو ،وقـ ـ ــد غـ ـ ــاب عـ ــن ال ـع ــدي ــد
مـنـهــم هـ ــذا ال ـت ـفــريــق ب ــن «الـ ــواقـ ــع» وبــن
التكنولوجيا الـسـيــاسـيــة (كــاإلح ـصــاءات
واالسـ ـتـ ـط ــاع ــات) ال ـت ــي ت ـن ـت ـجــه .ال ـتــراكــم
الهائل لـ»بنية تحتية» إحصائية في أميركا
خالل العقود املاضية (بنيت بكلفة هائلة،
وال نحلم بمثلها في بالدنا) جعلت العلوم
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ت ـت ـطـ ّـور ب ـش ـكـ ٍـل ك ـ ّـم ـ ّـي يعتمد
حـصـرًا على امل ـعــادالت واألرقـ ــام .قــد يكتب
ً
ً
عالم سياسةٍ كتابًا كامال عن فلوريدا ،مثال،
من دون أن يزورها ّ
مرة واحدة أو يقوم بأي
«بحث ميداني» .ففي وسعك ،من أي مكتب
وح ــاس ــوب ،أن تـخـتــار اي عـ ّـيـنــة جغرافية
(ولــو كانت عنوانًا بريديًا صغيرًا يسكن
ف ـيــه م ـئ ــات األش ـ ـخـ ــاص) وأن تـ ـع ــرف ،في
ً
ـزء من الثانيةّ ،
كمًا هائال من املعلومات
جـ ٍ
عنهم :عددهم ،أعراقهم ،دخلهم ،تعليمهم،
ال ــخ .واملـقــاربــات الـكـ ّـمـ ّـيــة« ،العلمية» ،التي
ّ
قطعية
تعتمد على األرقام وتعطيك نتائج
و»عـمـلـيــة» (أي مـفـيــدة ل ـلــدولــة) ستتفوق
دومـ ــا ع ـلــى م ـق ــارب ــات ت ـف ـس ـيـ ّ
ـريــة ،نـظــريــة،
ّ
نسبوية في الحقل األكاديمي.
ّ
مجال االستطالعات ك ــان ،حتى البارحة،
فخر العلوم السياسية واملصدر الرئيسي
ّ
الدع ــاءاتـ ـه ــا «ال ـع ـل ـم ــوي ــة» ،وت ـمـ ّـيــز ّهــا عن
ّ
ب ــاق ــي ال ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ل ـل ـح ــق ،ف ــإن
ً
ع ـل ــم اإلح ـ ـصـ ــاء قـ ــد وص ـ ــل فـ ـع ــا (ب ـف ـضــل
التكنولوجيا الـسـيــاسـيــة) ال ــى درج ــة من
ّ
ال ــدق ــة تـشـ ّبــه ال ـ ّـس ـح ــر .ي ـش ــرح ل ــك اس ــات ــذة
اإلحـصــاء أنــك الـيــوم ،لــو كنت تملك مــوارد
غ ـي ــر م ـ ـحـ ــدودة وم ـس ـت ـع ـ ّـد لــوض ـع ـهــا فــي

استطالع ،فأنت تقدر (نظريًا) على انتاج
ّ
ّ
الشك أو الخطأ ّ
بأي
توقعات ال ترقى الــى
هامش .وكانت احصائية بارعة مثل لورا
ستوكر تخبر تالميذها قبل أسبوع أو أكثر
ّ
الرئاسية أن فالنًا سيفوز،
من االنتخابات
ّ ّ
وتكون دومًا على حق .حتى البارحة ،كان
التشكيك فــي اال ّسـتـطــاعــات املـحـتــرفــة ،أو
السخرية من توقعات نايت سيلفر ،تبدو
وكأنها سخرية من العلم ،أو انكارًا لنظرية
النشوء واالرتقاء.
ّ
ه ــذا كــلــه انـتـهــى الـبــارحــة مــع ف ــوز دونــالــد
ّ ّ
ـب ،اذ تـبــن أن االسـتـطــاعــات لــم تكن
تــرامـ ً
مخطئة فحسب ،ضمن هامش أو خارجه،
بــل كــانــت بـبـســاطــة بــا ن ـفــع ،وق ــد قضينا
ّ
بتشوق
أشهرًا مع العلماء واإلعــام نتابع
تـطـ ّـور «ال ــرأي الـعــام» فــي واق ـ ٍـع ال عالقة له
بــالـعــالــم الـحـقـيـقــي .ملـ ــاذا حـصــل ذلـ ــك :هل
ه ــي مـشـكـلــة مـنـهـجـيــة ل ـهــا ع ــاق ــة بـتـغـ ّـيــر
ال ـس ـيــاق االج ـت ـمــاعــي (م ـنــذ ب ــداي ــة األلـفـيــة
ّ
وتـخــلــي الـعــديــد مــن اب ـنــاء الـجـيــل الجديد
عــن الـهــاتــف الـثــابــت ،ب ــدأت عملية اختيار
ّ
العينة اإلحصائية تواجه مشاكل)؟ هل هي
ّ
ّ
ّ
ألن املجتمع عصي على التعليب ،وكلما
ّ
خــرجــت تكنولوجيا تسمح بــالـتـحــكــم به
ّ
بشكل ّيبطلها؟
يتطور املجتمع
و»قراءته»،
ٍ
ّ
أو هي ألن هدف االستطالعات ،الناس ،قد
فهموا اللعبة ولم يعودوا يلعبونها ،كمثال
معلومات خاطئة في االستبيانات
تقديم
ٍ ً ّ
(وهــو ما أفعله ،مثال ،كلما اضطررت مللء
ّ
معلومات عنك
استطالع ،واعتبر أن جمع
ٍ
هــو عملية عدائية وتطفلية)؟ مهما يكن،
ّ
ـإن ّادعـ ـ ً
ّ
العلموية ،ومنهجًا
ـاء قديمًا عــن
فـ
ً
كامال للنظر الى املجتمع وتفسيره ـ ـ بنيت
حوله صناعة كاملة ـ ـ قد ّ
تم نسفه البارحة،
وكان ّأول ضحايا دونالد ترامب.

2ــ اميركا
فــي الحقيقة ،لــم يحز دونــالــد تــرامــب على
«نصر كبير» كما ّ
يردد البعض ،بل هو قد
ٍ
ـارق بسيط
يخسر التصويت الشعبي ب ـفـ ٍ
هيالري ( 100ـ ـ  200ألف صوت) .ولكن
عن
ّ
«نصرًا استراتيجيًا» ،بمعنى
ق
حق
ترامب
ّ
ّ
أن األصـ ـ ــوات ت ــدف ـق ــت ل ـصــال ـحــه ت ـحــدي ـدًا
مــن قـبــل الطبقة الـعــامـلــة الـبـيـضــاء ـ ـ التي
ّ
تصوت تقليديًا للديمقراطيني ـ ـ في
كانت
ال ــوالي ــات ال ـحــاس ـمــة ،ح ـيــث تـسـمــح كمية
كبير
ـدد
صغيرة من األص ــوات بترجيح عـ ٍ
ٍ

ّ
االنتخابية .لـهــذا الـ ّـسـبــب ،فــإن
مــن النقاط ّ
ترامب قد يحقق فارقًا معتبرًا عن هيالري
في أصوات ممثلي الواليات (ربما يالمس
ال ـ ــ 290ص ــوت ــا) ح ــن ينتهي ال ـع ـ ّـد .حصل
م ــن قـبــل ف ـ ّـي ت ــاري ــخ ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن
خ ـس ــر م ـ ــرش ـ ـ ٌـح فـ ــي ال ـت ـص ــوي ــت الـشـعـبــي
وف ــاز بــالــرئــاســة ،ولـكــن ال ـفــارق فــي الناتج
االنتخابي في هذه الحاالت يكون بسيطًا
ً
ّ
وضئيال .غير أن ترامب ،بفضل اكتساحه
لبنسلفانيا واوهايو وويسكونسن (وعلى
األرجح ميتشيغان) ،أي ّكل مكان فيه ٌ
أناس
ٍ
بيض ،فهو لن يفوز فحسب ،بل سينتصر
بجدارة.
ّ
املشكلة هي أنه ال يمكن تفسير هذا الفوز،
ك ـمــا ي ـف ـعــل ال ـك ـث ـيــر م ــن أنـ ـص ــار ه ـي ــاري،
عـبــر الـعـنـصــريــة واليمينية والشوفينية
البيضاء .األرقــام تقول إن الالتني والسود،

ال يمكن تفسير
هذا الفوز عبر
العنصرية واليمينية
والشوفينية البيضاء

الديمقراطيني واوب ــام ــا ،وقبله كلينتون،
ولم يحصلوا على شيء.
ّ ٌ
ٌ
ت ــوم ــاس ف ــران ــك ب ــاح ــث وم ـع ــل ــق أم ـيــركــي،
كتاب اسمه
عقد عبر
اشتهر منذ أكثر من ٍ
ٍ
«م ـ ــا ه ــو ال ـخ ـط ــل ف ــي كـ ـنـ ـس ــاس؟» ي ـشــرح
صعود اليمني في صفوف الطبقة العاملة
ّ
وتحول واليــات كانت
األميركية البيضاء،
ديـمـقــراطـيــة ال ــى «والي ـ ــات حـ ـم ــراء» .يقول
ف ـّـران ــك ،تعليقًا عـلــى نتيجة االنـتـخــابــات،
إنــه كان من املمكن تسويق هيالري بأكثر
م ــن ط ــري ـق ــة ،ول ـك ــن م ــن امل ـج ـن ــون أن ي ـتـ ّـم
تقديم هذه املرشحة (الغارقة في مستنقع
الـسـيــاســة وال ـف ـســاد ،وامل ـعــروفــة بصالتها
بــاملـصــارف ،وحــولـهــا فضائح بالعشرات،
ّ
بشيء) على أن
وال تعد الطبقات
العاملة ّ
انتخابها يهدف الى ّ
صد «مرش ٍح يميني»!
يصر فرانك على ّأن ترامب ال يملك ّ
ّ
أي ذكاء
سياسي ،وحملته االنتخابية كانت فاشلة
ّ
بالكامل ،وفعل كل ما يمكن فعله خطأ (من
ّ
ش ــق حــزبــه ال ــى م ـع ــاداة «فــوكــس ن ـيــوز»)،
ـك انـتـصــر .لـيــس بسبب مــا يـقــول،
وم ــع ّذل ـ ّ
ّ
تصوت ضـ ّـد هيالري وضد
بل ألن ّ الناس
ّ
يصدقونها ،ويكرهون
مــا تمثله ،وهــم ال
ّ
الثقافة التي حولها ،وهم مستعدون لفعل
ّ
ّ
املؤسسة
أي شيء للخالص من تحكم هذه
ّ
وهؤالء الناس بهم ،ولو على صهوة مرش ٍح
من طراز ترامب.

3ــ االمبراطورية

الـ ـ ــذيـ ـ ــن ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـ ــرامـ ـ ــب يـ ـه ـ ّـدده ــم
أعطوا ترامب أكثر مما أعطوا
ويحتقرهم،
ّ
ميت رومني (املرشح الجمهوري السابق،
وهو كان من قادة كذبة «الخيمة الكبيرة»،
ـار
وت ـحــويــل ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري ال ــى خ ـيـ ٍ
يـجــذب األقـلـيــات واملـهــاجــريــن) .هنا ايضًا
ٌ
ّ
ايديولوجي في التفسير ،النخبويون
خيار
س ـي ـل ــوم ــون الـ ـن ــاس م ـ ـجـ ــددًا ،وي ـع ـت ـبــرون
أن الــاتــن أص ـحــاب الجنسية األمـيــركـيــة
ّ
يصوتون ،بأنانية ،ضد أقرانهم من
كانوا
ّ
املـهــاجــريــن ال ـجــدد ،ومثلهم الـ ّـســود .ولكن
ال ـت ـف ـس ـيــر امل ـق ــاب ــل ،ال ـ ــذي ي ـن ـقــد املــؤس ـســة
ّ
وال ـ ـحـ ــكـ ــام ال أفـ ـق ــر الـ ـفـ ـئ ــات فـ ــي املـجـتـمــع
ّ
األم ـي ــرك ــي ب ــدع ــوى «األن ــانـ ـي ــة» ،ي ـق ــول ّ إن
ّ
تصوت لهيالري ببساطة ألنها
األقليات لم
ّ
ال تــراهــا (كـمــا يقدمها اإلع ــام الليبرالي)
تقدمية وحليفة لـهــم .وأنـهــم جــربــوا حكم

ّ
ي ـ ـشـ ــرح سـ ـمـ ـي ــر أمـ ـ ـ ــن أن م ـ ــن ال ـ ـف ـ ــوارق
االســاس ـيــة ب ــن عـهــد ال ـحــداثــة وم ــا قبله،
بــن نظام االمـبــراطــوريــات «الكالسيكية»
وبـ ــن االم ـبــريــال ـيــة ون ـظ ــام ال ـ ـ ــدول\ األم ــم
ّ
ال ـي ــوم ،هــو أن الـنـظــام االم ـب ــراط ــوري كــان
ي ـق ـســم ال ـش ـع ــوب ال ـت ــي ت ـقــع ت ـحــت حكمه
ّ
ام صغيرة
ٍ
بشكل «أفقي» .هناك طبقة حك ٍ
نـسـبـيــا (وه ـ ــذه الـنـخـبــة وال ـب ـطــانــة تـكــون
ّ
متعددة األع ــراق واألديـ ــان) ،وا ّلـبــاقــي كله
ّ
ّ
ّ
يستبدون بالناس كلهم
«رعـيــة» .الحكام
ويستخرجون منهم الضرائب والجزية،
ـرق ّوآخـ ــر ،فال
ولـكـنـهــم ال ي ـم ـيــزون بــن ع ـ ٍ
ً
يكون التركي في األنــاضــول مفضال على
ً
الـعــربــي م ـثــا ،وال وج ــود لشعب «مــركــز»
ّ
مـتـقـ ّـدم عـلــى املـسـتـعـمــرات واألط ـ ــراف .أمــا
في العهد االمبريالي ،يحاجج أمــن ،فقد
ّ
أضـحــت القسمة «عــامــوديــة» ،بمعنى أن
ّ
التوسع الرأسمالي ،منذ بداية االستعمار

األوروب ـ ـ ــي ،ي ـقــوم عـلــى دولـ ــةٍ قــوم ـيــة ،لها
شـ ـع ـ ٌـب ومـ ــواط ـ ـنـ ــون ،ت ـخ ـت ـلــف ح ـقــوق ـهــم
وامتيازاتهم وموقعهم ـ ـ نوعيًا ـ ـ عن باقي
الشعوب التي تقع تحت حكمها وتأثيرها.
هذا التمييز بني مواطني «املركز» وباقي
ّ
ّ
ـروري لفهم عاملنا،
أساسي وض ـ
الشعوب
ّ
ّ
وكـ ــل م ــن ي ـح ــاول أن ي ـغــطــي ه ــذا ال ــواق ــع
ّ
وي ـخ ـف ـيــه ،ح ــتــى ت ـحــت شـ ـع ــارات تـقــدمـيــة
ظ ــاهـ ـرًا م ــن نـ ــوع أن ـن ــا «م ــواطـ ـن ــو ك ــوك ـ ٍـب
واح ــد» ،أو أن «الطبقة العاملة» هــي هي
ّ
فــي كــل مـكــان ،يـهــدف الــى تسطيح العالم
ّ
ّ
وانعدام العدالة فيه .الطريف أن الكثير من
ّ
النخب التي تتجاهل هــذا الــواقــع تقضي
قسطًا كـبـيـرًا مــن حياتها فــي الـبـحــث عن
الجواز األجنبي ،وهم يعرفون ّ
جيدًا الفرق
ّ
بــن أن تـكــون مــواطـنــا فــي «الـعــالــم األول»
أو في «دول الجنوب» .وهذا ّ
السعي نحو
ّ
طبيعي وان ـســانـ ّـي ،ولكن
املــوقــع املحظي
يجب أن نـكــون واع ــن لــه (ال اذك ــر إن كان
ّ
سلمان رشدي أو نايبول هو الذي قال إن
يوم حصوله على الجواز البريطاني كان
يوم في حياته).
أسعد ّ ٍ
السبب ،ال يمكن لترامب (أو بيرني
لهذا
ساندرز) أن يكون جذريًا أو ثوريًا ،مهما
ك ــان فـ ّـجــا وص ــادم ــا وغــري ـبــا ع ــن ال ـن ـظــام.
ال ـهــدف األس ــاس ــي ل ـتــرامــب ونــاخـبـيــه هو
ال ـح ـفــاظ عـلــى ه ــذه «امل ـي ــزة االمـبــريــالـيــة»
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــل ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا امل ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون
األميركيون ،وزيادتها وتنميتها ،وليس
إعـ ــادة الـنـظــر بـهــا (ي ـق ــول سـمـيــر أم ــن إن
االمبريالية لن تنهار حتى تقوم شعوب
املــركــز ،ال األطـ ــراف ،بالتخلي عنها نحو
ال ـش ـي ــوع ـي ــة ،وهـ ــم ل ــن ي ـف ـع ـلــوا ذلـ ــك حـ ّـبــا
بالعدل أو بباقي الـشـعــوب ،بــل بحثًا عن
نمط أرقــى مــن الــوجــود االنـســانــي ،وهربًا
ٍ
من حياة الوظيفة الرأسمالية والعبودية
ّ
ّ
والقلق) .كل ما في األمر هو أن قسمًا كبيرًا
من األميركيني يريد االرتــداد عن العوملة،
وي ـع ـت ـبــر انـ ـه ــا تـ ـق ــود الـ ــى نـ ــزف امل ــواط ــن
األمـيــركــي المـتـيــازاتــه ،ويــريــد اسـتــردادهــا
ً
ـط «ق ــوم ـ ّـي» وأك ـث ــر انـ ـع ــزاال .هــذه
عـبــر ن ـمـ ٍ
ال ـعــودة الــى ال ـحــدود الـقــومـ ّـيــة ،وشـعــارات
ال ـعـ ـظ ـم ــة ألم ـ ـيـ ــركـ ــا ،ال ي ـم ـك ــن أن ت ـن ـتــج
سـيــاســات تـقــدمـيــة عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
بل قد يجعل أميركا أكثر شراسة وفاشية
تجاه الغير .السيناريو األفضل ،بالنسبة
الينا ،هو أن تقع السياسة الخارجية في
شلل وضعف ،وأن ينشغل
عهد ترامب في ٍ
الــرئـيــس بمشاكله الــداخـلـيــة واملـعــارضــة
الشرسة التي تنتظره.
بسبب هــذا التقسيم للعالم ،ايـضــا ،هناك
ٌ
ٌ
شيء مهني للكرامة الشخصية في أن يقوم
ّ
عــربــي بالتماهي مــع العملية االنتخابية
ٌ
مواطن أميركي ،وأن يختار معسكرًا
كأنه
ّ
ويشارك النخب األميركية فرحها وخيبتها،
وقلقها على الليبرالية والديمقراطية في
اميركا .كما أسلفنا ،من الطبيعي أن يسعى
االن ـس ــان ف ــي دول ال ـج ـنــوب ال ــى التماهي
مع املواطنة (والثقافة) األميركية الغالبة
و»املميزة» في هــذا العالم .ولكن فعل ذلك
بعد أن تهاجر وتصبح جزءًا من النظام هو
ٌ
ٌ
ّ
عربي ،يمكن أن
أمر ،وأن تفعله وانت مواطن
ٌ
تخطف حياتك في ّ
أي لحظةٍ غارة أميركية،
أمـ ـ ٌـر آخ ــر ت ـمــامــاّ .أمـ ــا ال ـع ــرب ال ــذي ــن يـقــوم
منهجهم عـلــى ال ـت ـعــاون مــع االمـبــريــالـيــة،
واالعتماد عليها ،وانتظار الخالص منها،
فقد حزنوا لخسارة هيالري ّأيما حزن .كما
قال الكاتب الفلسطيني ّ
محمد املجدالوي،
ّ
من ّ
نصدق أن حلفاء آل سعود
الصعب أن
ّحزنوا على هيالري ألن ترامب ذكوري ،أو
أنهم ّ
تأسفوا عليها ألسباب «ديمقراطية»
ّ
(وه ـ ــي ،وأس ــاف ـه ــا ،ق ــد حــاف ـظــوا ع ـلــى كــل
األن ـظ ـمــة االس ـت ـبــداديــة ال ـعــرب ـيــة ،م ــن دون
استثناء) .هم تعساء ومحبطون ،ببساطة،
ّ
ألنهم كانوا يريدون من هيالري أن تقصفنا
وقد خاب أملهم .فماذا تقول لهم؟

