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ذكرى

مرآة الغرب

المطران إيالريون كبوجي ...رائد «الهوت المقاومة»
ّ
ّ
ّ
فدائية
أسس أول خلية ً
في القدس ،جاعال من
عباءته الكهنوتية
درعًا لمقاومة سلطات
االحتالل ،فسار على
طريق المسيح الذي
استعمل العنف لطرد
لصوص الهيكل .من
خالل سيرة نضاله ،أكد
المطران الراحل أن حربنا
حرب
مع «إسرائيل» هي ّ
وجود ال حرب حدود ،ألنها
ٌ
صراع على األرض ،وهذه
األرض ّإما لنا ّ
وإما لهم
سركيس أبوزيد *
ُ
نستذكر
فــي الــذكــرى الثانية لغيابه،
املـ ـط ــران إيـ ــاريـ ــون ك ـبــوجــي (-1922
ّ
 ،)2017ع ــل ـن ــا ن ـس ـت ـخ ـلــص الـ ـ ــدروس
ّ
وال ـع ـب ــر :ع ـنــدمــا اح ـتــلــت «إس ــرائ ـي ــل»
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة فـ ــي الـ ـخ ــام ــس مــن
ح ـ ــزي ـ ــران (ي ــونـ ـي ــو)  ،1967وش ــاه ــد
أمـ ــام عـيـنـيــه ال ـج ـثــث وال ـظ ـلــم ،ت ـحـ ّـول
مطران املحبة والسالم إلى ثائر ضد
االسـ ـتـ ـب ــداد ،ف ـ ّ
ـأس ــس مـ ـط ــران ال ـقــدس
إي ــاري ــون كـبــوجــي أول خلية فدائية
ً
في املدينة ّ
املقدسة ،جاعال من عباءته
ال ـك ـه ـنــوت ـيــة درعـ ـ ــا مل ـق ــاوم ــة سـلـطــات
ّ
وتحول راعي األبرشية إلى
االحتالل.
ّ
همزة وصـ ٍـل ســريــة بــن املقاومني في
الــداخــل وقـيــادتـهــم فــي ال ـخــارج ،فـ َ
ـراح
ّ
ينقل مــن الـخــارج كــل مــا يحتاج إليه
ّ
الداخل ،متسلحًا بإيمانه ،وشجاعته،
وحـصــانـتــه الــدبـلــومــاسـيــة ،ومعتبرًا
أن ـ ــه ال ي ـس ـت ـط ـيــع أن يـ ـك ــون م ـحــاي ـدًا
وهــو يــرى شعبه ُيقهر ُ
ويـقـتــلّ .
فقرر
ّ
مـقــاومـتـهــم ب ـك ــل م ــا أوتـ ــي م ــن ق ــدرة،
وبشتى الــوســائــل ،فـســار على طريق
املـسـيــح ال ــذي اسـتـعـمــل الـعـنــف لطرد
لصوص الهيكل.
وطوال ست سنوات استمرت رحالته
امل ـكــوك ـيــة ب ــن ل ـب ـنــان وفـلـسـطــن غير
ّ
متحديًا
عــابــئ بالخطر على حياته،
اإلسرائيليني إلــى أن اعتقلوه فــي 18
آب (أغسطس)  ،1974وضبطوا ّ
كمية
ّ
واملتفجرات في سيارته.
من األسلحة
وب ـعــد اس ـت ـج ــواب ط ــوي ــل ،ومـحــاكـمــة
ُم َ
ضنية ،حاكمه اإلسرائيليون كمجرم
ّ
لكنه رفض عدالتهم ،ونظر إليهم كما
ن ـظــر امل ـس ـيــح إلـ ــى ل ـص ــوص الـهـيـكــل.
وخالل محاكمته ،رفع صوته عاليًا في
ّ
متحديًا رافـضــا عدالة
وجــه الـقـضــاة،
املغتصب له ،معتبرًا أن ما قام به فعل
ِ
ّ
واملقدسات،
دفاع مشروع عن األرض
طالبًا عدالة السماء ،صارخًا« :إن الله
ُ
وحده هو ّ
الديان الذي أقبل دينونته».
ُحكم على مطران القدس بالسجن ملدة
 12سـنــة أمـضــى منها ث ــاث سـنــوات
وثالثة أشهر وستة عشر يومًا خلف
ّ
السجان
القضبان ،ذاق خاللها جور
الـطــاغـيــة ،وأضـ ــرب عــن الـطـعــام أكثر
م ــن مـ ـ ـ ّـرة ،ف ـك ــاد ي ـل ـفــظ أن ـف ـ ُّـاس ــه على
نتنة ،لوال تدخل البابا
أرض زنزانة ِ
بولس السادس مباشرة في قضيته،
وت ـ ـفـ ــاوض ال ـف ــات ـي ـك ــان مـ ــع س ـل ـطــات
االحتالل اإلسرائيلية إلطالق سراحه،
واشـ ـت ــرط ــت أن ي ـك ــون م ـن ـف ــاه بـعـيـدًا
عــن أرض فلسطني ،وأن ال تسمح له
مرجعياته الروحية بالعودة إلى ِّ
أي
دولـ ــة عــرب ـيـ ّـة ،وال سـيـمــا إل ــى لـبـنــان
وسوريا .لكنه تمرد أحيانًا على هذا
القرار.
فــي  6تـشــريــن الـثــانــي (نــوفـمـبــر) عــام
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 ،1977خرج املطران إيالريون كبوجي
من سجن العدو اإلسرائيلي ،وانتقل
س ـي ــادت ــه ل ـي ـع ـيــش ف ــي م ــدي ـن ــة روم ــا
ب ـع ــدم ــا أمـ ـض ــى أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ــة فــي
أميركا الالتينية .كان في قرارة نفسه،
ّ
يتمنى الـعــودة إلــى املدينة املقدسة،
وي ـت ــوق إلـ ــى أن يـعـيــش وي ـم ــوت في
أرض ـ ـ ــه امل ـش ــرق ـي ــة الـ ـت ــي ُو ِلـ ـ ـ ــد ف ـي ـهــا،
ّ
مستعدًا لالستشهاد
وأحبها ،وكــان ّ ّ
في سبيلها .لكنه نفذ أوامر كنيسته
التي أوجـبــت عليه أن يقضي حياته
في املنفى .وبسبب عشقه الالمحدود
لفلسطني وللمدينة ّ
املقدسة ،أراد أن
يحمل معه لقب «مطران القدس» إلى
م ـث ــواه األخ ـي ــر .فـقــد أض ـحــت الـقــدس
ّ
محور حياته ،وعلة وج ــوده ،وهدف
نضاله.
أق ـ ــام امل ـ ـطـ ــران ك ـب ــوج ــي ف ــي ضـيــافــة
«راهبات دير الصليب» في العاصمة
اإليطالية ،وهناك التقينا مع املطران
أنا وزميلي أنطوان فرنسيس ،حيث
ت ــم تـسـجـيــل ذك ــري ــات املـ ـط ــران ،خــال
أسـ ـب ــوع ــن مـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ال ـي ــوم ـي ــة
املـتــواصـلــة حـيــث بـلــغ ع ــدد األشــرطــة
ّ
املسجلة عـشــرة ،روى فيها مــذكــراتــه

من الوالدة حتى السجن .لكن ،بعدما
ت ـ ّـم ـ ّـت ص ـيــاغ ـت ـهــا بـ ــإشـ ــرافـ ــه ،حـصــل
تــدخــل مــن السلطات الكنسيةّ ،
فقرر
امل ـطــران عــدم نشر ذكــريــاتــه .وتـحـ ّـدث
ل ـنــا ب ـل ـبــاقــة ،وأبـ ـ ـ ـ ّـوة ،وم ـح ـب ــة ،وك ــان
خالصة ما قاله« :ال أستطيع أن أنشر
َّ
أي ش ــيء ع ــن حـيــاتــي اآلن ،وخــاصــة
كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـفـ ـت ــرة س ـج ـن ــي فــي
«إسرائيل»»..

كم نفتقده في زمن نشهد
فيه محاولة لتصفية المسألة
الفلسطينية عبر «صفقة القرن»
اليوم ،بعد مرور  38سنة على لقاءات
ُ
روما ،رحل «مطران القدس والقضيةِ »
في اليوم األول من عام  ،2017وبقيت
ّ
مذكراته ،فقررنا إخراجها إلى النور
لألسباب التالية:
ونشرها ً
ً
أوال :ت ـح ـيــة م ـنــا ل ـل ـم ـنــاضــل الـكـبـيــر
ّ
الــذي أمضى حياته كلها مدافعًا عن
فلسطني والشعب الفلسطيني ،وعن
مدينة ال ـقــدس ،ولــم يـصــدر ُّ
كتاب
أي
ٍ

ّ
ُيـ ــوثـ ــق ح ـي ــات ــه ونـ ـض ــال ــه فـ ــي داخـ ــل
السجن.
ثانيًا :ألن املـطــران إيــاريــون كبوجي
بـ ـ ـ ــات رم ـ ـ ـ ـ ـ ـزًا لـ ـتـ ـم ـ ُّـس ــك امل ـس ـي ـح ـي ــن
امل ـشــرق ـيــن بــامل ـســألــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
َ
وبمدينة القدس بالذات التي حملها
في قلبه وضميره ووجدانه ،وسوف
يبقى مطرانها في الحضور والغياب.
ّ
ّ
تتضمنه املذكرات
ثالثًا :نظرًا إلى ما
ّ
مـ ــن م ـع ـل ــوم ــات وآراء ق ــيـ ـم ــة ،وغ ـيــر
م ـع ــروف ــة ،ال بـ ـ ّـد م ــن أن نـنـقـلـهــا إلــى
األجيال اآلتية ،إيمانًا منا بأن قضية
ف ـل ـس ـط ــن هـ ــي ق ـض ـي ـت ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا...
وم ــديـ ـن ــة ال ـ ـقـ ــدس س ـ ــوف ت ـب ـق ــى أب ــد
الـ ــدهـ ــر ع ــاصـ ـم ــة ف ـل ـس ـط ــن ومـ ــرك ـ ـزًا
روح ـيــا لــإنـســانـيــة ،خــاصــة فــي هــذه
األيـ ـ ـ ـ ــام حـ ـي ــث تـ ـ ـح ـ ــاول «إسـ ــرائ ـ ـيـ ـ ّـل»
ت ـه ــوي ــده ــا .ف ـقــد كـ ــان املـ ـط ــران ُي ـمــثــل
مــن خــال سيرته ونـضــالــه مجموعة
ق ـ ـيـ ــم أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا تـ ـجـ ـسـ ـي ــده «الهـ ـ ـ ــوت
املـ ـق ــاوم ــة» ،وهـ ــو ن ـهــج ن ـض ــال سبق
اله ــوت الـتـحــريــر وامل ــواق ــف البابوية
ّ
ّ
واملتحررة من قيود التقليد
املتطورة
والـتـحــالــف مــع االسـتـبــداد والسلطة.
وقــد تـكـ ّـرس هــذا النهج بـنــداء «وقفة

ّ
حـ ـ ــق» الـ ـت ــي س ـ ّـج ـل ـه ــا مـ ـم ــثـ ـل ــون عــن
الطوائف املسيحية في فلسطني ضد
االحتالل ومع شرعية املقاومة.
أعـطــى املـطــران كبوجي بنضاله من
أجل املسألة الفلسطينيةُ ،بعدًا قوميًا
وإنسانيًا:
 ف ـقــد كـ ــان رمـ ـ ـزًا ل ـل ـح ـيــاة امل ـش ـتــركــة،ب ـق ــدر م ــا ه ــو م ـط ــران مـسـيـحــي ،فقد
كــان مسلمًا «لــرب العاملني» بالتقوى
والتسامح ،وكان مع الحوار املسيحي
اإلسالمي ومع القضايا اإلسالمية
 ّاملحقة.
ّ
 كان عروبيًا بكل ما للكلمة من معنى.ورغم كونه من مدينة حلب السورية،
فقد كان يعتبر نفسه فلسطينيًا بقدر
م ــا ك ــان س ــوري ــا ولـبـنــانـيــا ،وعــروبـيــا
ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام م ــدافـ ـع ــا عـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
العربية املـحـقــة .وهـكــذا كــان حاسمًا
فــي مسألة هويته املشرقية العربية
في زمـ ٍـن ما زال البعض يطرح سؤال
ّ
ال ـهــويــة وي ـشــكــك ف ــي هــوي ـتــه ألرض ــه
وشعبه.
ً
 كـ ــان ي ــؤم ــن ب ــاإلن ـس ــان أوال بغضّ
ً
النظر عــن طائفته ومــلـتــه .كــان رجــا
ً
عمليًا من خالل تجسيد كالمه فعال،
فخلق نهجه ّ
وطبقه على نفسه غير
آبـ ــهٍ ب ـمــا ت ـع ـ ّـرض ل ــه م ــن ت ـعــذيــب في
السجن واملنفى.
ومن خالل سيرة نضاله ،أكد املطران
ك ـبــوجــي أن حــرب ـنــا م ــع «إس ــرائ ـي ــل»
هـ ــي ح ـ ــرب وج ـ ـ ــود ال ح ـ ــرب ح ـ ــدود،
مـ ـهـ ـم ــا ض ـ ــاق ـ ــت أو وس ـ ـ ـعـ ـ ــت ،ألن ـه ــا
صـ ـ ــراع ع ـل ــى األرض ،فـ ـه ــذه األرض
وإم ــا لهم .فكان املـطــران ّ
ّإمــا لنا ّ
ضد
ّ
ال ـت ـســويــات وامل ـس ــاوم ــات وأي شكل
مــن أش ـكــال ال ـت ـنــازل وامل ـهــادنــة حتى
ال ت ـف ـقــد ال ـق ـض ـي ــة ُبـ ـع ــده ــا الـ ـج ــذري
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي وحـ ـت ــى ال يـفـســح
امل ـجــال أم ــام «إســرائ ـيــل» حـتــى تعمل
ع ـل ــى ت ـف ـك ـيــك وت ـف ـت ـيــت ال ـ ـعـ ــرب ،مـمــا
ّ
يبقيهم في حالة تخلف وتبعية.
ك ــم نـفـتـقــد امل ـط ــران كـبــوجــي ف ــي زمــن
نشهد فيه محاولة لتصفية املسألة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـب ــر «ص ـف ـق ــة ال ـق ــرن»
القدس عاصمة لـ«إسرائيل»،
بجعل
ّ
ورفــض حق العودة وفــرض التطبيع
على العرب ،كما أن بعض العرب بدأ
ُي ـجــاهــر بــالـتـحــالــف م ــع «إس ــرائ ـي ــل»،
مـمــا يــؤكــد أن الصهيونية أصبحت
ثالثية األبـعــاد /صهيونية يهودية،
صـهـيــونـيــة مـسـيـحـيــة ،وصـهـيــونـيــة
عربية.
ومــن الــدروس التي يجب أن نأخذها
مــن خــال نـضــال امل ـطــران كبوجي أن
الـ ـق ــدس والـ ــدفـ ــاع ع ـن ـهــا ض ـ ــرورة ملــا
لـهــا مــن رمــزيــة ديـنـيــة ووط ـن ـيــة ،لكن
علينا فــي الــوقــت نفسه أن ال ننسى
فلسطني كــل فـلـسـطــن ،الـتــي يتطلب
الــدفــاع عنها تضامنًا عربيًا نفتقده
هــذه األي ــام ،والـتــأكـيــد على أن الــدول
الـعــربـيــة مــرتـبـطــة مـصـيــريــا بــالــدفــاع
عن فلسطني .فقد أثبتت األحداث أننا
ال نـسـتـطـيــع اس ـت ـع ــادة فـلـسـطــن من
دون نهضة عــربـيــة شــامـلــة وجــذريــة
ومستمرة ،وكما ال نستطيع أن نحقق
ّ
نهضة عربية بالتخلي عن فلسطني.
والــذيــن جـ ّـربــوا التطبيع والتسويات
ت ـبـ ّـن لـهــم أن «إســرائ ـيــل» غـيــر ج ـ ّ
ـادة
ف ــي تـنـفـيــذ ت ـعـ ّـهــدات ـهــا ،ف ـقــد رفـضــت
املـ ـب ــادرة ال ـعــرب ـيــة وم ــا زالـ ــت تنتهك
ّ
وتهود فلسطني ،ومن جهة
املقدسات
ّ
أخرى لم يتمكنوا من تحقيق التنمية
والعمران أو االستقرار ،لذلك فلسطني
عضويًا ّ
ّ
بقوة العالم
ما زالت مرتبطة
ّ
وبحر ّية املواطن العربي ألن
العربي
ٌ
ّ
ّ
والحرية كل ال يتجزأ.
التحرر
ه ـك ــذا كـ ــان املـ ـط ــران ك ـب ــوج ــي ،وعـلــى
طريقه نسير من أجل تجديد العروبة،
وتـجــديــد مـسـيــرتـنــا مــن أج ــل تحرير
فلسطني ،وتـحــرر املــواطــن فــي العالم
العربي من قيود االستبداد والتبعية
والتخلف والجهل.
* كاتب وناشر لبناني

ّ
االيديولوجيا اإلمبريالية لـ «العم بطوط»
تشيلي عام  1973أمام
أحرق الكتاب في
ّ
ّ
التلفزيون ،وتخلص سالح البحرية من
كاميرات ّ
نسخه المتبقية بإلقائها في البحر ،وصودرت
ّ
اإلنكليزية من ِقبل السلطات في
طبعته
الواليات المتحدة .بعد حوالى نصف قرن
ّ
ّ
أميركية يسارية
على صدوره ،أعادت دار نشر
( )O/Rأخيرًا نشر كتاب أرييل دورفمان
وأرمان ماتالر الشهير «كيف تقرأ دونالد داك:
ّ
اإلمبريالية في كوميكس
األيديولوجيا
ّ
ديزني» باللغة اإلنكليزية في نيويورك مع
ّ
مقدمة جديدة كتبها دورفمان .الكتاب
الذي وصفه جون بيرغر يومًا بـ «دليل
ّ
ّ
الكولونيالية» يعتبر قراءة أساسية
لتفكيك
لكل من يحاول أن يفهم كيف تؤبد
األنظمة الحاكمة أوضاعًا قائمة لمصلحة
القلة .وقد صار هذا العمل رمزًا لتجربة الرئيس
سيلفادور الليندي االشتراكية في تشيلي
بين  1970و .1973ففي موازاة الحرب
ّ
االقتصادية لتأميم مصالح البالد ّاالستراتيجية
ّ
األميركية ،شن أيضًا حرب
من أيدي الشركات
ّ
ثقافية شاملة ـ ألهمتها أفكار غرامشي
تحرر
ّ
ـ لمواجهة الهيمنة الثقافية لإلمبراطورية
على شعوب أميركا ّ
الالتينية
لندن ــــ سعيد محمد
أرييل دورفمان وأرمان ماتالر مثقفان
يساريان :األول أميركي من أصل تشيلي
والثاني بلجيكي .وقد كان كالهما من
كـ ــوادر الـتـجــربــة ال ـتــي قــادهــا الــرئـيــس
ال ـش ـه ـيــد س ـي ـل ـف ــادور ال ـل ـي ـنــدي بــدايــة
الـسـبـعـيـنـ ّـيــات لـتـحــريــر ب ــاده تشيلي
م ــن هـيـمـنــة اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة األمـيــركـ ّـيــة
ّ
ّ
وطنية اشتراكية عن
وتأسيس تجربة
ّ
طريق االنتخابات والوسائل السلمية.
ّ
الشعبية الحاكمة وقتها
كانت الجبهة
قــد وج ــدت أن تأميم شــركــات النحاس
واملـعــادن التي كانت تسيطر على أهم
م ـ ـ ــوارد الـ ـب ــاد وي ـم ـت ـل ـك ـ ًهــا ال ــرأس ـم ــال
األميركي أمرًا ّ
هينًا مقارنة بالتغييرات
املطلوبة فــي الـعـقــول ومنظومة القيم
ّ
األساسية التي توجه سلوك املجتمع
ّ
وتــدف ـعــه بــات ـجــاهــات رج ـعــيــة مـعــاديــة
لـلـعــدالــة ّاالجـتـمــاعـيــة وال ـت ـحــرر .ول ــذا،
توافق مثقفو الجبهة املتأثرون بأفكار
الشيوعي اإليطالي أنطونيو غرامشي،
ع ـلــى أن إس ـق ــاط ال ـن ـظ ــام ال ـب ــرج ــوازي
القديم فــي تشيلي واملتحالف بنيويًا
ّ
ّ
األميركية
وموضوعيًا مع اإلمبريالية
لـيــس كــافـيــا م ــن دون تـفـكـيــك األدوات
ّ
ال ـف ـكــريــة وال ـث ـقــاف ـيــة ال ـت ــي مــك ـنــت ذلــك
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام م ـ ــن ت ــأبـ ـي ــد سـ ـيـ ـط ــرت ــه ع ـلــى
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ومـ ـ ــن ثـ ــم إطـ ـ ــاق م ــواج ـه ــة
ثـقــافـ ّـيــة شــامـلــة لـبـنــاء تشيلي جــديــدة
ح ـ ـ ّـرة واش ـت ــراك ـ ّـي ــة ون ـب ـي ـلــة .دورف ـم ــان
وماتالر أكاديميان في علم االجتماع،
هـ َـالـهـمــا أن اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة األمـيــركـ ّـيــة
التي فرضت حصارًا اقتصاديًا خانقًا
ع ـل ــى ت ـش ـي ـلــي ك ــان ــت م ــع ذل ـ ــك تـسـمــح
ب ـت ـصــديــر ن ــوع ــن ف ـقــط م ــن الـبـضــائــع
األم ـيــركـ ّـيــة إل ــى ســانـتـيــاغــو :األسـلـحــة
للجيش واملجالت .كان ذلك في زمن ما
قبل انتشار التلفزيون ك ــأداة الترفيه
ُ
األهــم ومجالت األطفال التي تصدرها
«ديزني» حينها بمثابة ولع اليافعني
التشيليني ّ
األول .إذ كــانــت تـصــل إلــى
ّ
أيدي مليون من القراء أسبوعيًا .ولذا،
ش ـ ــرع دورفـ ـ ـم ـ ــان ومـ ــاتـ ــار ف ــي إج ـ ــراء
دراسة معمقة للمحتوى األيديولوجي
ّ
مل ـئ ــة م ـج ــل ــد مـ ــن مـ ـغ ــام ــرات «دونـ ــالـ ــد
داك» («الـعــم بطوط» كما في الترجمة
ّ
العربية) التي كانت متداولة في أيدي
أطفال تشيلي ،فكان كتابهما املفصليّ
«كـيــف تـقــرأ دونــالــد داك؟» ال ــذي صدر

عام  1971في تشيلي .لم يدرك كثيرون
في تشيلي (وأغلب دول العالم الثالث)
ّ
واإليجابية وروح املرح التي
أن البراءة
تحملها منتجات «ديــزنــي» ألطفالهم
ك ــان ــت ت ـ ــزرع ب ـخ ـبــث ق ـي ـمــا رأس ـمــالـ ّـيــة
الر ّ
بغيضة ونزوعًا إلى ّ
جعية ومعاداة
ع ـم ـي ـقــة ل ـل ـت ـحــرر ب ــوص ـف ــه ض ــد ن ـظــام
ّ
ّ
دونية
عنصرية
األشياء ،وأيضًا نظرة
ّ
تـ ـج ــاه َمـ ـ ــن لـ ـيـ ـس ــوا مـ ــن جـ ـن ــس الـ ـب ــط
(األبـ ـي ــض) .ول ــذا ف ــإن ك ـتــاب دورف ـمــان
ّ
العملي
وماتالر في صياغته ومصيره
عاجية ،بل ّ
ّ
تحول
لم يبق حبيس أبراج
أداة تـنــويــر ثــوريــة مهمة فــي مواجهة
ّ
ّ
األميركية على أميركا
الثقافية
الهيمنة
ُ
ال ــات ـي ـن ـ ّـي ــة .ت ـظ ـه ــر ال ــوث ــائ ــق م ــن تـلــك
الفترة تفاصيل هجمة شرسة شنتها
صـحـيـفــة تـشـيـلـيــة يـمـيـنـيــة (ت ـب ـ ّـن في
ما بعد أنها كانت ّ
ممولة بالكامل من
ّ
ّ
املركزية األميركية) على
قبل املخابرات
ّ
الكتاب «كونه محاولة ماركسية رديئة
لغسل أدمغة الجيل التشيلي الطالع»،
ّ
اليمينية
وتـســابـقــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
على انتقاده وذم مؤلفيه ،حتى ّ
تعرض
أح ــدهـ ـم ــا ملـ ـح ــاول ــة اغـ ـتـ ـي ــال ،إذ رج ــم
مراهقون بورجوازيون بيته بالحجارة
داك».
هاتفني بحياة «دونالد ّ َ
ّ
تغير مصير الكتاب ومؤلفيه وتشيلي
ّ
أيلول
كلها صبيحة الحادي عشر من ّ
(س ـب ـت ـم ـب ــر) عـ ـ ــام  1973ع ـن ــدم ــا نــفــذ
الجيش التشيلي انقالبًا دمويًا خططت
لــه املـخــابــرات املــركـ ّ
ـزيــة األمـيــركـ ّـيــة قتل
فيه الرئيس الليندي وعـشــرات اآلالف
م ــن أنـ ـص ــاره .لـكــن سـلـطــة االن ـق ــاب لم
تكتف بقتل اليساريني بــا رحـمــة ،بل
ّ ِ
نظمت أمــام كاميرات األخـبــار محارق
ل ـكــل ال ـك ـتــب واملـ ـج ــات واألس ـط ــوان ــات
ّ
الثقافية
املــوسـيـقـ ّـيــة واألفـ ــام واملـ ــواد
ُالتي أنتجتها التجربة االشتراكية .وقد
أحرقت وقتها كل النسخ التي وجدها
االن ـق ــاب ـ ّـي ــون م ــن «ك ـيــف ت ـقــرأ دونــالــد
داك؟» ،وأصـ ـب ــح االحـ ـتـ ـف ــاظ بـنـسـخــة
مـنــه سـبـبــا كــافـيــا لـنـيــل حـكــم اإلع ـ ــدام.
ّ
تسجل وثائق نشرت بعد سقوط حكم
بـيـنــوشـيــه ب ــأن ال ـس ـل ـطــات االنـقــابـيــة
عـثــرت الحـقــا عـلــى  10000نسخة منه
مخزنة فــي مـسـتــودع مهجور بالقرب
ّ
للبحرية
من أحد املوانئ ،فتم تسليمها
ّ
التشيلية إللـقــائـهــا فــي ع ــرض البحر.
ّ
فـ ـ ّـر امل ــؤلـ ـف ــان بـحـيـ ّـاتـهـمــا م ــن تشيلي
ّ
بعد فترة مــن التخفي ووفــق نصيحة

«ديزني» تزرع
منتجات ّ
رأسمالية ونزوعًا
قيمًا ّالر ّ
جعية ومعاداة
إلى
عميقة للتحرر

ال ـث ــوار الـيـســاريــن لــرفــد املــواج ـهــة مع
االنقالبيني مــن الـخــارج .وقتها التقيا
ن ــاشـ ـرًا وم ـت ــرج ـم ــا ن ـق ــا ال ـك ـت ــاب إل ــى
اإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة ف ــي لـ ـن ــدن ،ل ـكــن الـ ـ ـ 4000
نسخة التي حــاوال شحنها إلــى سوق
الواليات املتحدة علقت في مستودعات
سـلـطــات الــرقــابــة ه ـنــاك ،بـعــدمــا قبلت
ً
األخيرة طلبًا عاجال من جيش محامي
السيد والت ديزني ملنع توزيع الكتاب،
بحجة أن محتوياته اعتداء على امللكية
ّ
الفكرية .ورغم أن القضاء أصدر حكمًا
الحقًا بالسماح بتوزيع نسخ الكتاب،

ّ
ّ
ومركزية
الذكورية البيضاء
الهيمنة
المال أساس كل حكاية جديدة
ً
إال أن ما بقي منها صالحًا للبيع فعال
لم يــزد عن  1500نسخة ،وتمكن والت
ديزني من شراء معظمها وإتالفه.
والت ديزني الشخص وراء إمبراطورية
«دي ـ ــزن ـ ــي» اإلع ــام ـ ّـي ــة  -وكـ ـم ــا مـعـظــم
املشاهير في العالم الرأسمالي ُ -ي ّ
قدم
وف ــق ال ـسـ ّ
ـرديــة األم ـيــركـ ّـيــة بــأنــه «الـعــم
الطفولة البريئة واملرح
والت» رمز عالم
ّ
النظيف .لكن ّ
الرجل
الساحر والترفيه
الـحـقـيـقــي مـخـتـلــف ت ـم ــام ــا .ه ــو عــاش
طفولة بائسة وفشل دائمًا في تأسيس
ّ
اجتماعية سليمة .لكن األهــم
ّعــاقــات
أنه كان تاجرًا رأسماليًا شديد الجشع
يسرق عبقرية موظفيه الفقراء مقابل
ف ـتــات .وطــاملــا مثلت منتجات شركته
أسـ ـلـ ـح ــة أي ــدي ــول ــوج ـ ّـي ــة م ــاضـ ـي ــة فــي
ال ـت ــروي ــج ل ـق ـيــم ت ــري ــد ال ـف ـئــة املـهـيـمـنــة
ّ
تمريرها لصغار السن في وقــت مبكر
م ــن ح ـيــات ـهــم ،س ـ ــواء داخ ـ ــل ال ــوالي ــات

املـتـحــدة نفسها أو عـبــر ال ـعــالــم .حتى
ّ
قـيــل إن وال ــت ديــزنــي ي ـفــوق بأهميته
اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة أس ـ ـط ـ ــول ال ـب ـح ــري ــة
ّ
األميركية الجبار.
«دونــالــد داك» (ب ـطــوط) هــو أحــد هذه
امل ـن ـت ـج ــات .ي ـق ـيــم «الـ ـع ــم بـ ـط ــوط» فــي
مــدي ـنــة ال ـبــط (ه ــي ك ـنــايــة ع ــن أمـيــركــا
امل ـ ـثـ ــالـ ـ ّـيـ ــة) ب ــرفـ ـق ــة ثـ ــاثـ ــة أوالد ع ـ ّـم
ي ـع ـي ـش ــون م ـع ــه ب ـي ـن ـمــا ي ـه ـي ـمــن عـلــى
الـعــائـلــة «ال ـع ــم س ـك ــروج» (أو «ده ــب»
ّ
العربية) .األخير نموذج
وفق النسخة ّ
الــرأسـمــالــي ال ــش ــره ،يــواصــل سيطرته
الــدائ ـمــة عـلــى بـقـيــة أفـ ــراد الـعــائـلــة من
خــال تهديدهم بحرمانهم من اإلرث.
أمر يعني بالضرورة أن مصدر ّ
القوة
األعلى هو املال .في الوقت ذاته ،يبدو
ً
«الـعــم بـطــوط» فــاشــا فــي كــل مساعيه
لزيادة دخله من أجل شراء الكماليات
االستهالكية دائمًا بسبب كسله وسوء
تـقــديــره .وه ـكــذا ،فــإن الـنـجــاح والفشل
فــي مــديـنــة ال ـبــط أم ــر ف ــردي مـحــض ال
ّ
الحقيقية
صـلــة لــه بـعــاقــات الهيمنة
ف ــي امل ـج ـت ـمــع .وال وج ـ ــود ف ــي املــديـنــة
آلب ــاء أو أم ـه ــات أو إخ ــوة أو أخ ــوات،
ّ
بــل هــي يوتوبيا بيضاء خــارج الزمن
(ليس فيها أي وضوح لطبيعة النظام
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي – االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي س ــوى
قـطــاع خــدمــات اسـتـهــاكـ ّـيــة) يحكمها
ّ
األعـ ـم ــام (الـ ــذكـ ــور) ال ــل ـط ـف ــاء .الـجـنــس
اللطيف في القصة شخصيات فارغة
تعتني بشكلها فـقــط ،وتـلـعــب أدوارًا
ّ
جـنـ ّ
هستيرية تعود إلــى العصر
ـدريــة
الـفـيـكـتــوري .وعـنــدمــا يـســافــر األعـمــام
ع ـبــر ال ـب ـح ــار ،ف ـهــم يـجـمـعــون األمـ ــوال
والنفائس بال جهد يذكر .لكن األخطر
ّ
النمطية االستشراقية
هو تلك الصور
الـ ـط ــاب ــع عـ ــن الـ ـسـ ـك ــان امل ـح ـل ـي ــن ّفــي
الـبــاد األخ ــرى .فهم إمــا جهلة وســذج
واملاس
يجلسون على تالل من الذهب
ّ
(والـنـفــط) وال يــدركــون قيمتها ليوقع
«العم دهــب» مع «نخبتهم» اتفاقيات
ت ـب ــادل ت ـج ــاري يــأخــذ فـيـهــا م ــوارده ــم
وي ـع ـط ـي ـه ــم ت ـ ــواف ـ ــه االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــات
األم ـيــركـ ّـيــة ،أو هــم ل ـصــوص فــاســدون
وث ـ ـ ــوري ـ ـ ــون شـ ـيـ ـط ــانـ ـي ــون يـ ـح ــاول ــون
كـ ـس ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ل ــأشـ ـي ــاء
وفـ ـ ـ ـ ــرض دي ـ ـك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــات ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
ظــاملــة ،فـيــواجـهـهــم األع ـمــام الشجعان
اآلتـ ــون مــن يــوتــوبـيــا «مـمـلـكــة الـخـيــر»
(األم ـيــركـ ّـيــة) ،فـيـســاعــدون عـلــى إع ــادة

امللك الشرعي إلــى العرش أو تأسيس
جمهورية بــرجـ ّ
ّ
ـوازيــة جــديــدة .الشرير
ّ
ف ـ ــي عـ ــالـ ــم الـ ـ ـب ـ ــط ه ـ ــو ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــاول
ال ـت ـعـ ّـرض للملكيات ال ـخــاصــة ،بينما
سرقة م ــوارد الشعوب وفــق اتفاقيات
تـ ـج ـ ّ
ـاري ــة غ ـي ــر ع ــادل ــة ف ـه ــي «ف ـه ـل ــوة»
وحسن تدبير.
ل ـك ــن ال ـث ـي ـم ــة األع ـ ـمـ ــق وراء ذل ـ ــك كـلــه
ه ــو ال ـث ـبــات االسـتــاتـيـكــي لـلـحـيــاة في
مدينة البط رغم كل املغامرات املثيرة.
فــال ـش ـخ ـص ـيــات ث ــاب ـت ــة فـ ــي قـ ــوالـ ــب ال
تتغير مطلقًا .حتى عندما تظهر في
ّ
تاريخية أو تسافر عبر البحار،
أدوار
فــإنـهــا تحتفظ ب ــذات األب ـع ــاد ،وتبقى
ّ
الهيمنة الــذكـ ّ
ومركزية
ـوريــة البيضاء
املــال كمصدر للقوة والسعادة أساسًا
ل ـكــل ح ـكــايــة ج ــدي ــدة .ه ــذا ه ــو الـنـظــام
الـطـبـيـعــي لــأش ـيــاء :يتغير كــل شــيء،
ّ
الرأسمالية خالدة وباقية وتتمدد.
لكن
ليس دورفـمــان وماتالر ّأول من حاول
نـ ـق ــد «ال ـ ـع ـ ــم ب ـ ـط ـ ــوط» ون ـ ـتـ ــف ري ـش ــه
وإعــادتــه «مشويًا» إلــى بــاده على حد
تـعـبـيــرهـمــا ف ــي مـقــدمــة ال ـك ـتــاب .إذ أن
اتهموه قبلهما مع قريبه «العم
كثيرين ّ
دهــب» بأنهما بمثابة باعة متجولني
ي ـط ــوف ــون ال ـك ــوك ــب ل ـت ـســويــق «ال ـح ـلــم
ّ
األميركية»
األميركي» و«طريقة العيش
للجماهير الغافلة .لكن في «كيف تقرأ
دونالد داك؟» ،كشف دروفمان وماتالر
للتشيليني ّأي ــام التجربة االشتراكية
املـ ـغ ــدورة عـ َّـمــا ي ـتــرتــب ع ـلــى مــواطـنــي
العالم الثالث دفعه من أجل أن تستمر
طــري ـقــة ال ـع ـيــش األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ويـتـحـقــق
الحلم األمـيــركــي فــي «مدينة الـبــط» :ال
ّ
ّ
ّ
والتبعية واالرتهان،
العبودية
أقل من
وأنهم من أجل ذلك يطعمون صغارهم
مــن غـيــر وع ــي قيمًا رجـعـ ّـيــة مناهضة
لـلـثــورة مــن خ ــال اسـتـهــاك املنتجات
ّ
الثقافية األمـيــركـ ّـيــة .واألده ــى مــن ذلك
أنهم يدفعون نقودًا لشراء تلك السموم.
لـلـحـقـيـقــة فـ ــإن ش ـي ـئــا ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر مـنــذ
ّ
ّ
الثقافية
السبعينيات ،فالهيمنة
بداية
ّ
وال ـفـكـ ّ
ـريــة ّاألم ـيــركــيــة عـلــى الـعــالــم هي
ّ
واإلمبراطورية
نفسها ،بل إنها تفاقمت،
مــا زال ــت ذات اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة ،اللهم إال
ّ
أنها في لحظة تخل بني اليقظة والنوم
كأنها اخـتــارت «الـعــم دهــب» شخصيًاّ
رئـيـســا لـلــواليــات املـتـحــدة ،وه ــو يريد
أن يـعـيــدنــا جـمـيـعــا إل ــى مــدي ـنــة الـبــط
العظيمة من جديد.

