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قلب بيروت ينبض على وقع فلسطين
(هيثم الموسوي)

العدالة للفلسطينيين
زار الثنائي كوري غزة  5مرات،
أول ـهــا ك ــان بــإق ـنــاع م ــن حكومة
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة
ل ـح ـكــومــة الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
وآخ ـ ــره ـ ــا ك ـ ــان فـ ــي ال ـ ـ ـ .2012
وب ـعــدهــا ب ــاءت م ـحــاوالت ـهــم في
الـفـشــل .قـضــائـ ّـيــا ،يـقـ ّـر الثنائي
ّ
أنـهــم حصلوا على امـتـيــاز رفع
قضيتهم أمــام املحكمة ،امتياز
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـلـ ـي ــه .ولـ ـك ــن عـلــى
صعيد القضية نفسها ،استطاع
الـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــدان رف ـ ـ ــع الـ ـقـ ـضـ ـي ــة إل ــى
«املحكمة العليا فــي إســرائـيــل»،
لـكــن الـعــدالــة لــم تتحقق .ويـقــول
الـ ـسـ ـي ــد ك ـ ـ ـ ـ ّـوري ّإن رايـ ـتـ ـش ــل
تــوفـيــت وت ـ ّحــقــق ال ـعــدالــة البنته
يكون بتحقق العدالة التي كانت
تسعى وراءه ــا رايتشل :العدالة
للفلسطينيني.

اسمان يعرفهما الفلسطينيون جيدًا .راشيل كوري ،وتوماس هرندل .وجهاهما أيضًا .وذكرياتهما .قدما من دول «المركز» ومن دول «الهمينة» ،وتخليا
عن هذا العبء الذي حملتهما إياهما دولتاهما ،وانضما إلى فلسطين .استشهدا ِمثلما يستشهد الفلسطينيون ،برصاص االحتالل نفسه .في بيروت ،يتذكرهما
أهلهما ،ويتذكرون فلسطين ،لقرب بيروت من فلسطين .يتذكرون كل شيء
ريم طراد

راشيل كوري

المبتسمة في «العالم اآلخر»
«كانت فوضوية ،خالقة ،قريبة من الطبيعة ،وحشرية
تجاه الكون» .في مراهقتها تمرنت في إحدى العيادات
على تلقي اتصاالت من كانوا في حاجة إلى املساعدة
وإرش ــاده ــم .هـكــذا وص ــف كــرايــغ وسـيـنــدي ابنتهما
«رايتشل كــوري» ،كما يلفظان االســم .عقلها الجميل
ّ
ك ــان يـعــرف كـيــف ينصت وكـيــف يـتـكــلــم .ربـمــا كانت
أكبر من سنها ،يقول والدها ،فحني أخذها معه إلى
ّ
بجديةٍ عن
مكتب عمله في الصف الخامس ،أجابت
سؤال أحد رفاقه حول ماذا تريد أن تكون حني تكبر
ً
بـ «أنــا شاعرة» .وفعال ،كان ليومياتها التي كتبتها
في رفح ورسائلها التي أرسلت إلى أهلها أثر كبير إذ
انتشرت عبر اإلعالم بعد موتها .نظرتها للعالم كانت
أكبر من نظرة فتاة في الثالثة والعشرين ،كانت نظرة
فتاة واثقة كفاية لتسائل معتقداتها ولتقطع مسافة
تـفــوق عـشــرة آالف كيلومتر نـحــو الـ ـ «عــالًــم اآلخ ــر».
كانت أحداث الحادي عشر من أيلول مرحلة ّ
مهمة في
حياتها .بــدأت تتشكل لديها تساؤلت عديدة .ذهاب
رفاق لديها إلى فلسطني مع حركة التضامن العاملية
 ISMشجعها عـلــى االن ـض ـمــام إل ــى ال ـحــركــة ،وب ــدأت
ّ
بتعلم العربية في الواليات املتحدة.
قـبــل ذهــابـهــا ب ـيــوم يـسـتــذكــر وال ــده ــا أن ــه ات ـصــل بها
ّ
لـيـقــول لـهــا إن لـيــس عـلـيـهــا ال ــذه ــاب ،ف ـكــان جــوابـهــا
حازمًا «أعلم ذلكّ ،ولكنني أظن أن باستطاعتي القيام
باألمر ،أبي .أعلم أنه ّ
علي أن أحاول» .محاوالت ّأمها
ً
في إقناعها بالذهاب إلى الهند حيث لهم أقرباء ،بدال
من فلسطني باءت بالفشل أيضًا ،تقول سيندي كوري
بضحكةٍ حزينة .على الرغم من أن الشابة التي كانت

تطلب من أهلها الذهاب بقدر
تبلغ  23عامًا لم تكن ّ ّ
ما كانت تعلمهم بذلك ،إل أنها كانت في الوقت عينه
تحاول أن ال تقلقهم عليها ،هذا باإلضافة إلى الكتب
الـتــي كــانــت ترسلها إليهم عــن ال ـصــراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ،وكانت هذه صورة مغايرة عن الصورة
ال ـتــي كــانــوا يتلقونها فــي اإلعـ ــام وال ـتــي تـبـعــد عن
املعاناة اإلنسانية للفلسطينيني .ال تزال األم تحتفظ
بكتاب الصحافية اإلسرائيلية التي أظهرت الجانب
االنساني ملعاناة الفلسطينيني عميره هاس« :شرب
ماء البحر في غزة»  Drinking the Sea at Gazaوالذي
تركته لها ابنتها ،قبل مغادرتها إلى فلسطني.
توفيت رايتشل في  16من آذار  .2003الجميع يعرف
ال ـق ـصــة ،ال ـجــرافــة اإلســرائـيـلـيــة ال ـتــي أك ـلــت جـســدهــا.
كانت تحاول حماية بيت في رفح من الهدم .بعد موت
رايتشل انهالت على األهــل االتصاالت من الصحافة
عبر الــواليــات املـتـحــدة والـعــالــم ،كما انـهــالــت عليهم
رســائــل الــدعــم مــن فلسطينيني وأمـيــركـيــن على حد
سواء« .األسوأ قد حصل ،وال شيء ّ
يهم» يقول كرايغ
ك ــوري عــن مــوت ابنته .ق ـ ّـرر الثنائي إنـشــاء مؤسسة
باسم ابنتهم للتأثير على سياسات الواليات املتحدة
مــن جهة ،وإلنـشــاء مشاريع مباشرة مــع غــزة تسمح
للفلسطينيني بأن يواصلوا الصمود ،أحدها تنظيم
بـطــوالت رياضية تحمل اســم رايتشل فــي غــزة .ومن
املفترض أن يعرض عمل مسرحي عن رايتشل كوري
صيفًا في لبنان مبني على مذكراتها التي كتبتها.
اس ـ ــم رايـ ـتـ ـش ــل م ـح ـف ــور فـ ــي قـ ـل ــوب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
وصورتها مبتسمة كشجرة زيتون.

توم هيرندل
والدة ٌ

ابني بطل من غزة

أث ـنــاء غيبوبته الـتــي ام ـت ـ ّـدت عـلــى ثـمــانـيــة أشـهــر،
ّ
تتعم ًد لبس األســاور التي
جوسلني هرندل
كانت
ً
تصنع رنــة أثـنــاء املـشــي ،آمـلــة فــي ق ــرارة نفسها أن
يكون باستطاعة ابنها توماس أو توم ـ كما تحب
ّ
تسميته ـ ـ أن يــدرك ـهــا .ول ــم تـكــن ت ـفـ ّـوت فــرصــة إل
ّ
وتحدثه فيها.
«كــان تــوم شابًا فائق الــذكــاء ،متعاطفًا ،ويتعامل
م ــع الـ ـن ــاس ب ـس ـه ــول ــة» ،ت ـق ــول والـ ــدتـ ــه .وك ـ ــان مــن
الـنــوع الــذي يطرح األسئلة ويبحث عــن إجاباتها
ّ
ّ
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اهتم
بنفسه.
عامًا بتوثيق كيف تعمل ً حركة التضامن العاملية،
ال ـ ــدروع الـبـشــريــة خ ــاص ــة .مـتــأثـرًا بـقـ ّـصــة رايـتـشــل
وراغبًا بمعرفة حقيقة ما حصل لها ،قـ ّـرر الذهاب
إلـ ــى غـ ــزة ب ـعــد أن ذهـ ــب إلـ ــى م ـخ ـيــم لــاج ـئــن في
ّ ّ
ّ
ال ـعــراق ثــم فــي األردن« .كــلـمــا اقـتــرب مــن غ ــزة كلما
ّ
ازدادت أسئلته واألجوبة التي حاز عليها ،وكلما
زاد غضبه حــول مــا يحصل هـنــاك» ،تقول والــدتــه.
كان غاضبًا كيف لوالدة إنسان فقط في مكان معني
من العالم أن يكون لها كل هــذا األثــر ،مقارنًا كيف
للفارق بني الــوالدة في لندن أو في «إسرائيل» ،أو
في فلسطني ،أن يرسم مسار اإلنسان .لكن توماس

ّ
تخطى املسار املرسوم له بقراره الذهاب إلى غزة.
هـنــاك ،أطلق جندي إسرائيلي الـنــار عليه ،عندما
كان يحاول حماية أحد األطفال من طلقات الجنود
الـقـتـلــة .قـبــل وفـ ــاة ت ــوم بـنـهــار أل ـقــي الـقـبــض على
الـجـنــدي اإلســرائ ـي ـلــي بتهمة الـقـتــل .وك ـمــا يحدث
دائمًا في دولة االحتالل ،لم تثبت على القاتل تهمة
القتل املـتـعـ ّـمــد .املـحــاكـمــات سخيفة ،وتـقــول والــدة
ّ
تــومــاس ّإن اإلعـ ــام اإلســرائـيـلــي تـ ـ ّ
ـذرع ب ــأن ابنها
ّ
ّ
بمسدس .كان
ويلوح بيده
كان يلبس ثياب تمويه
ّ
ً
هذا مستحيال وتوجد أدلة صورية تثبت العكس.
لـكـنــه االحـ ـت ــال ،واالحـ ـت ــال ه ــو نـقـيــض ال ـع ــدال ــة.
أدي ــن الـجـنــدي ال ــذي قتله بثماني س ـنــوات سجن.
لكن يجب أن ال ننسى أن تــوم بريطاني .وأن آالف
الفلسطينيني يقتلون ،وال أحد يحاكم قتلتهم.
أثناء زيارتها غزة فوجئت والدة توم برؤية التمييز
ّ
ضد الفلسطينيني في كل مكان .بعد موته حصلت
على املــذكــرات الـتــي كــان يكتبها ،وتـفــاجــأت بأنها
تتعرف إلى ولدها من جديد .كانت كتاباته تظهر
غضبه من الطريقة التي يعامل بها اإلسرائيليون
الفلسطينيني .وكان غضبها شديدًا عندما تذكرت
كيف مات ،وكيف يموت اآلخرون.

