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نجوم

مرآة الغرب

وجهة نظر

ّ
مغني الراب الشيوعيّ
ّ
ُ
االنتفاضة مستمرة في إسبانيا بعد اعتقال

بابلو هاسيل ...أوروبا القديمة ترتعد من ثورة آتية
ّ
حطم شبان غاضبون في كاتالونيا
وأجزاء أخرى من إسبانيا نوافذ ّالمتاجر،
وأشعلوا النار في سيارات متوقفة،
ورموا الزجاجات على رجال الشرطة
لليوم السادس على التوالي في ما
ّ
بالتحول إلى انتفاضة واسعة ضد
يهدد
الحكم الملكي الفاشي التوجهات في
مدريد .الشرارة األولى أشعلها اعتقال
بابلو هاسيل مغني ّ
الشيوعي،
«الراب»
ّ
بتهم تتعلق بإطالة اللسان على الذات
الملكية ّ
ّ
والدولة في كلمات أغانيه كما
على تويتر .وقد اختلفت التحليالت بشأن
ّ
سر ّحجم هذا االنفجار الشعبي ومآالته.
لكن أغلب المراقبين متفقون على أن
ّ
ثمة احتقانًا يتراكم في صدور األجيال
الجديدة في إسبانيا وأوروبا المتأمركة
منذ عام  ،1945يقترب متسارعًا من
لحظة ّ
التحول إلى حالة ّ
ثورية قد تؤدي
ّ
القومية
إلى سقوط نموذج الدولة
القديم
سعيد ّ
محمد
ّ
«ثمة ٌ
ّ
(مقدمة
شبح يحوم في أوروبا»
البيان الشيوعي ـــ )1848
ّ
أظ ـ ـهـ ــرت ل ـق ـط ــات ب ــث ـت ـه ــا امل ـح ـط ــات
ّ
التلفزيونية مــن برشلونة عاصمة
ّ
إقليم كاتالونيا اإلسباني استمرار
أع ـ ـمـ ــال عـ ـن ــف فـ ــي امل ــديـ ـن ــة كـ ـ ــان قــد
أطلقها اعـتـقــال مغني راب مـعــروف
يـ ـ ـ ــوم ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء مـ ـ ــن ق ـ ـلـ ــب ج ــام ـع ــة
ّ
اع ـت ـص ــم ب ـه ــا م ــع ث ــل ــة م ــن أنـ ـص ــاره
ب ـعــد م ــواج ـه ــة اس ـت ـم ــرت  24ســاعــة.
وأل ـقــي الـقـبــض عـلــى بــابـلــو هاسيل
(ّ )1988بتهم تتعلق بإطالة اللسان
عـلــى ال ـ ــذات املـلـكـ ّـيــة ّ
وذم مــؤسـســات
ال ـ ّـدول ــة وتـمـجـيــد الـعـنــف (اإلره ــاب ــي
ّ
وتعرضت
بحسب وصف السلطات).
نوافذ املتاجر في الشوارع الرئيسة
ل ـل ـت ـح ـط ـي ـُـم ونـ ـهـ ـب ــت م ـح ـت ــوي ــات ـه ــا
الثمينة ،وأشعلت الحرائق في جميع
أن ـحــاء الـعــاصـمــة الـكــاتــالــونـيــة فيما

ُ
قبل هاسيل ،أجبر فالتونيتش
ّ
مغني الراب اليساري
المؤيد الستقالل كاتالونيا عن
مملكة إسبانيا ،على العيش
في المنفى في بلجيكا

انـخــرط شـبــان غــاضـبــون فــي معارك
ك ـ ّـر وفـ ـ ّـر م ــع رجـ ــال ال ـشــرطـّـة وق ــوات
ً
مـكــافـحــة الـشـغــب ال ـتــي تـلــقــت واب ــا
نقاط االشتباك
من الحجارة في كل
ُ
(ت ـجــاوز عــددهــا امل ـئــة) .وأب ـلــغ أيضًا
ع ـ ــن اق ـ ـت ـ ـحـ ــام مـ ـك ــات ــب ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك فــي
امل ــدي ـن ــة ،واص ـط ــدام ــات ب ـعــد م ـبــاراة
ال ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ،ف ـي ـمــا ت ـنــاثــرت
مـسـتــوعـبــات الـقـمــامــة املـشـتـعـلــة في
ُ
معظم األحياء واستعملت كمتاريس
ّ
إلغالق الطرقات.
م ــع ذلـ ـ ــك ،م ــا زال ال ـع ـن ــف مـقـتـصـرًا
إلـ ـ ــى اآلن عـ ـل ــى م ـج ــام ـي ــع ص ـغ ـيــرة
ـداد ال ـك ـب ـيــرة
ن ـس ـب ـيــا م ـق ــارن ــة بـ ــاألعـ ـ ّ
جــن ال ــذي ــن ت ــدفـ ـق ــوا إل ــى
م ــن امل ـح ـت ـ ُ
الشوارع ،ونظمت مسيرات حاشدة،

ّ
و«ذم مؤسسات ّ
ّ
ّ
الدولة» و«تمجيد اإلرهاب»
الملكية»،
يواجه بابلو هاسيل أحكامًا بالسجن بتهم تتعلق بـ «اإلساءة إلى الذات

ّ
ّ
األغلبية كانت تنسحب بهدوء
لكن
ّ
بعد ظهور رجال الشرطة املدججني
ّ
باألسلحة وال ـهــراوات .وقــد ُعلم بأن
أج ـ ـهـ ــزة األم ـ ـ ــن اإلس ـ ـبـ ــانـ ـ ّـي اع ـت ـق ـلــت
ح ـ ــوال ـ ــى مـ ـئ ــة شـ ـخ ــص عـ ـل ــى ص ـلــة
ب ــاالح ـت ـج ـ ُـاج ــات م ـنــذ يـ ــوم ال ـثــاثــاء
املاضي ،ونقل أكثر منهم جرحى إلى
ّ
املحلية ،كما
املستشفيات والعيادات
أورد بيان لشرطة املدينة عن وقوع
ّ
مــا ال يقل عــن ثــاث هجمات بقنابل
مولوتوف على مراكزها.
برشلونة سكان
وناشد رئيس بلدية
ُ
امل ــدي ـن ــة الـ ـت ــزام ال ـ ـهـ ــدوء .ونـ ـق ــل عنه
قــولــه« :إن الــدفــاع عــن حرية التعبير
ال يبرر في أي حال تدمير املمتلكات،
وتخوين مواطنينا ،وإيذاء الشركات
ال ـت ــي ت ـ ـضـ ـ ّـررت بــال ـف ـعــل م ــن األزمـ ــة
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وق ـ ـ ــد امـ ـ ـت ـ ـ ّـدت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات إل ــى
ال ـعــاص ـمــة م ــدري ــد ،ح ـيــث اس ـتــدعــت
ال ـشــرطــة ت ـعــزيــزات إضــافـ ّـيــة لتأمني
ّ
التجارية ،كما عدد من املدن
الشوارع
األخ ـ ـ ــرى ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء املـمـلـكــة
ّ
وم ـن ـه ــا فــال ـن ـس ـيــا ومـ ــايـ ــوركـ ــا .ل ـكــن
م ـشــاهــد ال ـع ـنــف ف ــي بـعـضـهــا كــانــت
ً
بـشـكــل ع ــام أق ــل ح ـ ـ ّـدة م ــن ت ـلــك الـتــي
شهدها إقليم كاتالونيا.
ولم يفلح ّ
تعهد الحكومة اإلسبانية
ّ
عشية اعتقال هاسيل صباح الثالثاء
امل ــاض ــي بــأن ـهــا سـتـعـمــل ع ـلــى إل ـغــاء
ّ
أحكام السجن على الجرائم املتعلقة
ّ
بـ «حرية التعبير» في تهدئة خواطر
ّ
ّ
الشيوعي املعروف
املوسيقي
أنصار
الذين ّ
تجمع مئات منهم حوله داخل
«جامعة ليدا» (كاتالونيا) حيث كان
ّ
يتحصن لتجنب اعتقاله .لكن قوات
األم ــن اقـتـحـمــت ال ـجــامـعــة ،وقبضت
عليه .وفي الوقت الــذي كان يتم فيه
س ـح ـبــه إل ـ ــى خـ ـ ــارج ال ـج ــام ـع ــة ،دع ــا
الـشـعــب إل ــى ال ـخ ــروج إل ــى ال ـش ــوارع
َّ
وتعهد أمام رفاقه بمواصلة النضال
ضد الــدولــة .وال يتوقع مقيمون في
برشلونة تـحـ ّـدثــت إليهم «األخ ـبــار»
توقف االحتجاجات في وقت قريب.
وي ــواج ــه هــاسـيــل أح ـكــامــا بالسجن
ألكـ ـث ــر مـ ــن ع ــام ـ ّـن ب ـت ـه ــم ت ـت ـع ـلــق ب ـ
ّ
و«ذم
«اإلسـ ــاءة إلــى ال ــذات املـلـكـ ّـيــة»،
مؤسسات ّ
الدولة» ،وارتكاب «جرائم

المهاجرين ،ووصف
 64تغريدة ّندد فيها هاسيل بوحشية الشرطة
ضدسعود ّ
ممولي داعش»
خوان كارلوس بـ «رجل العصابات الذي يتآمر مع آل

ك ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــة» ،و«تـ ـمـ ـجـ ـي ــد اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب».
وتستند هذه االتهامات إلى سلسلة
من التغريدات نشرها هاسيل خالل
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة عـلــى
ّ
امللكي قد
تويتر .وكــان املدعي العام
قـ ّـدم للمحكمة نسخًا من  64تغريدة
نـ ّـدد فيها هاسيل بوحشية الشرطة
ضــد املـهــاجــريــن ،ووصـفـهــا بالنذالة
ومرتكبيها بالنازيني ألنها «بدل أن
ُ
تحمي األسر الفقيرة ،تلقي بها إلى
قــارعــة ال ـطــريــق» .كـمــا وص ــف خــوان
كــارلــوس – امللك املتقاعد – ب ـ «رجــل
العصابات الذي يتآمر مع آل سعود
ّ
ممولي داعش» ،وسخر من ابنه ملك
إسـبــانـيــا ال ـحــالــي ،فيليب ال ـســادس
بـ ـق ــول ــه« :دعـ ــونـ ــا ن ـق ــات ــل ح ـت ــى يـتــم
ط ــرد فـيـلـيــب ب ــورب ــون وســال ـتــه من
الطفيليات أعــداء الشعب» و«اآلالف
ّ
م ــن املـ ـس ــن ــن ي ــرت ـج ـف ــون مـ ــن ال ـب ــرد
ّ
ومشردون في الطرقات بينما يعظنا
املـ ـل ــك م ــن قـ ـص ــره ال ــوثـ ـي ــر» .ووص ــم

ّ
بالفاشية والفاسدة
الساللة املالكة
وم ـمــارســة س ـفــاح ال ـقــربــى ،مقترحًا
اإلع ـ ــدام بـ ـ «املـقـصـلــة» إلح ــدى بنات
امللك السابقُ .
ورص ــدت تغريدات له
أيضًا أشاد فيها بمنظمة ماركسية
ُّ
ّ
للفاشية» اتهمت بارتكاب
«معادية
َ
ّ
عنفي بني عامي
حوالى  1000عمل
 1975و ،2003بما في ذلك  80جريمة
ق ـت ــل أو مـ ـح ــاول ــة قـ ـت ــل ،وع ـم ـل ـيــات
اخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف م ـخ ـت ـل ـف ــة .كـ ـم ــا ل ـح ـظــت
امل ـح ـك ـم ــة إص ـ ـ ـ ــداره أغ ـن ـي ــة ب ـع ـنــوان
«امل ـ ـ ــوت ل ـل ـب ــورب ــون» ف ــي إي ـ ـمـ ــاءة ال
تخفى إلى حكام البالد.
وامل ـ ـ ـفـ ـ ــارقـ ـ ــة أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـغـ ــريـ ــدات
واألغـ ـ ــانـ ـ ــي ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن واق ـ ـ ــع ف ـســاد
ال ـســالــة ال ـتــي نـ ّـصـبـهــا الـفــاشـيـســت
مـ ـل ــوك ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـب ـ ــاد بـ ـع ــد إسـ ـق ــاط
ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ح ــرب ــا ف ــي عـ ــام .1939
وقد ّ
فر خوان كارلوس امللك السابق
مــن الـبــاد فــي آب (أغـسـطــس) 2020
بـ ـع ــدم ــا تـ ــراك ـ ـمـ ــت األدلـ ـ ـ ـ ــة ال ــدامـ ـغ ــة

ع ـلــى أن ـش ـط ـتــه ال ـف ــاس ــدة ،وب ـتــواطــؤ
م ــن ع ـنــاصــر فــاشـ ّ ّـيــن ف ــي الـحـكــومــة
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،والـ ــن ـ ـظـ ــام ال ـق ـض ــائ ــي،
وابنه فيليب السادس ،امللك الحالي.
وهــو يقيم اليوم في دبــي بــاإلمــارات
ال ـعــربـ ّـيــة امل ـت ـح ــدة ،عــاص ـمــة الـفـســاد
ّ
اإلقليمية في الشرق األوسط
املعولم
في أجواء تقاعد فاخرة على حساب
ّ
ّ
اإلسبانية.
العامة
الخزينة
ولـيــس اعتقال هاسيل هــو الهجوم
األول مــن نــوعــه ضــد حــريــة التعبير
فــي إسبانيا فــي الـسـنــوات األخـيــرة.
إذ يـ ـعـ ـي ــش ف ــالـ ـت ــونـ ـيـ ـت ــش م ـغ ـن ــي
ال ــراب ال ـي ـســاري ـ ـ ـ ـ املــؤيــد السـتـقــال
كاتالونيا عن مملكة إسبانيا ـ ـ في
امل ـن ـفــى ف ــي بـلـجـيـكــا ب ـعــدمــا حكمت
عليه السلطات اإلسبانية بالسجن
ألك ـثــر م ــن ث ــاث س ـن ــوات .وتـتـصـ ّـدر
إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا وف ـ ـ ــق ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ل ـح ـق ــوق
اإلن ـس ــان قــائـمــة ال ـب ـلــدان ال ـتــي ألـقــت
بـفـنــانــن فــي الـسـجــن بسبب آرائـهــم
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ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة .وي ـس ـت ـنــد ال ـع ــدي ــد مــن
ه ــذه اإلدانـ ـ ــات إل ــى تـشــريـعــات ضد
«تمجيد اإلرهاب» املتصل بـ «حركة
ّ
ت ـحــريــر ال ـب ــاس ــك امل ـس ــل ـح ــة» (إي ـت ــا)
ّ
رغم أن األخيرة تخلت عن استعمال
السالح منذ أكثر من عشر سنوات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـ ـ ــواد ق ــان ــون ـ ّـي ــة ضــد
ال ـت ـش ـه ـيــر ت ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـس ـل ـطــات
ل ـق ـمــع املـ ـع ــارض ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وق ــد
اقترح حزب «بوديموس» اليساري،
وهــو جــزء مــن الـحـكــومــة االئتالفية
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة فــي
مدريد ،تعديل بعض هذه القوانني،
ل ـكــن ك ـمــا الح ــظ هــاس ـيــل ،ف ــإن هــذه
ّ
املـشـكـلــة لـيـســت متعلقة بالتشريع
بقدر ما هي مسألة سياسية ترتبط
ّ
اإلسبانية
ببنية الدولة البرجوازية
نفسها.
وي ـب ــدو أن ال ـق ـضــاة املـلـكـيــن كــانــوا
ي ـ ــأمـ ـ ـل ـ ــون ب ـ ـ ـ ـ ــأن ي ـ ـل ـ ـحـ ــق ه ــاسـ ـي ــل
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات زمـ ـيـ ـل ــه ف ــال ـت ــون ـي ـت ــش،
ويمضي إلى منفى اختياري بدليل
ال ـس ـم ــاح ل ــه بــال ـس ـفــر إلـ ــى بـلـ ّجـيـكــا
وفـ ـن ــزوي ــا ب ـع ــد إدانـ ـ ـت ـ ــه .ل ـك ــن ــه مــا
لـبــث أن ع ــاد إل ــى إسـبــانـيــا ورف ــض
دفـ ــع غ ــرام ــةّ ق ــدره ــا  40ألـ ــف ي ــورو
ك ــان ــت لـتـخــفــض مـحـكــومـيـتــه .وفــي
النهاية ،رفــض أيضًا االلـتــزام بأمر
املـحـكـمــة بتسليم نـفـســه ،وتـحـ ّـصــن
م ــع رف ــاق ــه ف ــي ال ـجــام ـعــة .ويـشـتـهــر
ّ
الرجعية،
القضاء اإلسباني بميوله
ّ
وال ّ
سيما املحكمة املكلفة بمالحقة
اإلره ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـجـ ــرائـ ــم ضـ ــد الـ ــدولـ ــة،
الـ ـسـ ـيـ ـئ ــة الـ ـسـ ـمـ ـع ــة بـ ـشـ ـك ــل خ ــاص
ّ
اإلجرامي
ووريثة الجهاز القضائي
لـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ــدي ـ ـك ـ ـت ـ ــات ـ ــور ف ـ ــرانـ ـ ـك ـ ــو.
وال ـح ـق ـي ـق ــة أن الـ ــدولـ ــة اإلس ـب ــان ـ ّـي ــة
ّ
برمتها هــي وراث ــة بالجملة لنظام
ّ
ف ــران ـك ــو ال ـف ــاش ـس ـت ــي الـ ـ ــذي ت ـشــكــل
خـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب األه ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة ال ـق ــاس ـ ّـي ــة
ض ــد ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ،1939 – 1936
ّ
يتغير بشكل ج ــذري مـنــذ ذلــك
ولــم
ّ
الحني رغم مسرحيات التحول إلى
ّ
ّ
ّ
الدستورية.
وامللكية
الديمقراطية
وق ـ ــد اخ ـت ـل ـف ــت ال ـت ـح ـل ـي ــات ب ـش ــأن
سـ ـ ّـر هـ ـّـذا االنـ ـفـ ـج ــار ال ـش ـع ـب ـ ّـي غـيــر
ّ
امل ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع وم ـ ـ ـ ــآالت ـ ـ ـ ــه ،ل ـ ـ ـكـ ـ ــن أغـ ـل ــب
ّ
ّ
املـ ــراق ـ ـبـ ــن م ـت ـف ـق ــون عـ ـل ــى أن ث ــم ــة

احتقانًا يتراكم في صــدور األجيال
ال ـج ــدي ــدة ل ـيــس ف ــي إس ـبــان ـيــا فـّقــط،
أو فـ ــي إقـ ـلـ ـي ــم ك ــات ــال ــونـ ـي ــا ،وإنـ ـم ــا
ع ـب ــر أوروبـ ـ ـ ــا امل ـت ــأم ــرك ــة ك ـل ـهــا مـنــذ
ع ــام  ،1945ب ـعــدمــا فـشـلــت األنـظـمــة
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ـ ّـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـه ـي ــاك ـل ـه ــا
الـنـخـبــويــة الـيـمـيـنـ ّـيــة ال ـف ــاس ــدة ،في
تـقــديــم ح ـلــول مـسـتــدامــة لالنكماش
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وت ـ ــراج ـ ــع م ـس ـت ــوي ــات
عـ ـي ــش الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة وت ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ـ ّ
ـام ــة مل ـص ـل ـحــة نـخـبــة
ثـ ّ
ـري ــة ق ـل ـي ـلــة ت ـه ـي ـمــن ع ـلــى م ـق ــدرات
القارة وتعبث بها .وقد تصاعد هذا
االحتقان بشكل ملموس بعد األزمة
ّ
ّ
العاملية في عام  2008وقتما
املالية
ّ
ضـ ّـحــت الحكومات الغربية بــأمــوال
دافـ ـع ــي الـ ـض ــرائ ــب إلنـ ـق ــاذ الـطـغـمــة
املــالـ ّـيــة ال ـعــاب ـثــة .وف ــي ظ ــل ان ـقــراض
ال ـ ـي ـ ـسـ ــار ،انـ ـعـ ـك ــس ذل ـ ـ ــك ت ـص ــوي ـت ــا
كثيفًا لــأحــزاب الـفــاشـ ّـيــة الغاضبة
الـ ـت ــي ف ـش ـل ــت ب ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي إنـ ـج ــاز
ّ
ت ـق ـ ّـدم فـعـلــي بــات ـجــاه ح ــل املـصــاعــب
الـبـنـيــويــة لـلـنـظــام الــرأس ـمــالـ ّـي ،قبل
أن يـصــل الـغـضــب إل ــى مـنـتـهــاه بعد
ّ
اإلجرامية لوباء كوفيد – 19
اإلدارة
وم ــا تـسـ ّـبـبــت بــه مــن أضـ ــرار فــادحــة
لـلـحـيــاة االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـ ّـي ــة فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف أرج ـ ــاء
ـارة ،وت ـ ّ
الـ ـق ـ ّ
ـوس ــع ال ـف ـجــوة تــالـيــا في
الـ ــدخـ ــول ب ــن م ــن ي ـم ـل ـكــون ومـ ــن ال
يـمـلـكــون ،وف ـقــدان األم ــل بـغــد أفضل
ّ
للعمال االعتياديني ولألجيال التي
ُولدت بعد عام .2000
ّ
ّ
إن تصلب أجهزة الرقابة وتصاعد
ال ـق ـم ــع الـ ـ ــذي شـ ـه ــدن ــاه فـ ــي فــرن ـســا
وهـ ـ ــول ـ ـ ـنـ ـ ــدا وب ـ ـل ـ ـج ـ ـي ـ ـكـ ــا وب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا
وه ـن ـغ ــاري ــا وف ـ ــي إس ـب ــان ـي ــا الـ ـي ــوم،
وقريبًا في إيطاليا ّ
وربما البرتغال
واس ـك ـت ـل ـن ــدا – وق ـب ـل ـهــا ف ــي ال ـتــآمــر
إلسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ج ـ ـيـ ــري ـ ـمـ ــي ك ـ ـ ــورب ـ ـ ــن ف ــي
بــريـطــانـيــا – دالل ــة أك ـيــدة عـلــى هلع
يـ ـسـ ـت ــول ــي ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـطـ ـبـ ـق ــات
الـبــرجـ ّ
ـوازيــة الـحــاكـمــة الـقــديـمــة عبر
ال ـق ــارة م ــن ت ـفـ ّـجــر ال ـص ــراع الـطـبـقــي
الذي لم يعد ممكنًا إدارته كما طوال
النصف الثاني مــن الـقــرن العشرين
عبر التخويف من العدو الشيوعي
في موسكو.
لـقــد غـ ّـيــرت الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــريــن املــاضـ ّـيــة
مــن أنـمــاط اإلنـتــاج فــي أوروب ــا فيما
ب ـق ـيــت ع ــاق ــات اإلنـ ـت ــاج والـهـيـمـنــة
ّ
ّ
األميركيون
على حالها ،كما نظمها
ّ
بـ ـع ــد ال ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـعـ ــاملـ ــيـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة.
وهـ ــذه امل ـف ــارق ــات ك ــان ــت دائ ـم ــا عبر
ال ـتــاريــخ مـنـتـجــة ل ـل ـحــاالت ال ـثـ ّ
ـوريــة
ال ـت ــي تـنـتـظــر فـتـيــل ان ـف ـج ــار م ــا كي
تـتـحـ ّـول إلــى ث ــورة عــارمــة .قــد تكون
االنـتـفــاضــة الـهــاسـيـلـ ّـيــة ذل ــك الفتيل
ّ
ّ
املعنية
أو ال تكون ،لكن كل األطراف
ّ
بالصراع ،تعلم يقينًا بأن االحتقان
ّ
التحول
يقترب متسارعًا من لحظة
إل ــى حــالــة ث ـ ّ
ـوري ــة سـتـعـصــف حتمًا
بنموذج ّ
ّ
الدولة القومية القديم ،من
ّ
دون أن تتوافر ألي منها تصورات
ذات قيمة بشأن اليوم التالي.
وعـ ـل ــى أي حـ ـ ــال ،فـ ــإن ال ــرس ــال ــة مــن
س ـ ـجـ ــن بـ ــاب ـ ـلـ ــو هـ ــاس ـ ـيـ ــل وط ــريـ ـق ــة
الشباب اإلسبانيون
اعتقاله قرأها
ّ
ّ
بتمعن املترقب ،واعتبروها
والعمال
بمثابة إع ــان ح ــرب عـلــى كــل واحــد
مـنـهــم ،وم ــا لــم ي ـت ــدارك كـهـنــة بــرلــن
وب ــروك ـس ـي ــل امل ــوق ــف ف ــي بــرشـلــونــة
ب ـس ــرع ــة ،فـ ــإن اس ـت ـق ــال كــاتــالــون ـيــا
ّ
لــن يـكــون ســوى أق ــل الـخـســائــر التي
ّ
سيتحملها الـنـظــام املـلـكـ ّـي الفاسد
ُّ
ق ـب ــل أن تـ ـك ـ ّـر ال ــس ـب ـح ــة إل ـ ــى أم ــاك ــن
أخرى.

ّ
دفاعًا عن دريد لحام :زلة لسان ال أكثر!
الحلم الصهيوني .وهل يمكن إلسرائيل أن تنسحب من
حسام عبد الكريم *
القدس وتعيدها للفلسطينيني ليجعلوها عاصمة لهم؟!
اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي العربية بخبر عن الجواب أيضًا بالنفيّ ،
ألن «أورشاليم» تمثل رمزية الحلم
الفنان العربي الكبير دريد لحام عنوانه العريض« :دريد الصهيوني واألس ــاس ال ــذي ارتـكــز إلـيــه مـشــروع الــدولــة
ُ
لـحــام يـقــول« :التطبيع ّ ق ــادم ولـســت ض ــده»»! وامـتــأت اليهودية .فهذه الشروط التي يضعها دريــد لحام إنما
املــواقــع بتعليقات م ـنــددة بموقف دري ــد لـحــام ،بعضها هــي مــن بــاب «رف ــع الـعـتــب» ،فــا هــي ستتحقق وال هو
ّ
وصل إلى حد الشتائم ،متهمًا إياه باالنضمام إلى جوقة
سيطبع .كأنه يقول ملذيع «سي .أن .أن» :دعهم ينفذونها
التطبيع الـعــربــي األخ ـيــرة وبـقـيــة الـفـنــانــن مــن ّ
ّ
مهرجي ثم ارجع إلي وطالبني حينها بالسالم والتطبيع!
«السالم».
(املقصودة) إلى
نقطة أخرى تتعلق بإشارة دريد لحام ّ
القومية
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هــل حـقــا
القمة العربية سنة  2002وهــي الـتــي تــرأسـهــا الرئيس
العربية؟
السالم»
«حفلة
إلى
املعروفة،
والعروبية
الـلـبـنــانــي (املـ ـق ــاوم) إم ـيــل ل ـح ــود .ون ـحــن نــذكــر يومها
ّ
لنضع األمــر في سياقه .القصة كلها كانت من مقابلة الخالفات التي نشبت بني القادة العرب بسبب إصــرار
ّ
(عن بعد) أجرتها القناة العربية لشبكة «ســي .أن .أن»
لحود على إدراج نص صريح في البيان الختامي يذكر
ّ
األميركية ( )CNNArabicمع الفنان الكبير امتدت على «رفض كل أشكال التوطني» ،باإلضافة إلى حل قضية
ّ
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ّ
أن دريد لحام يجيب بصورة ارتجالية بدون ترتيب وال (أي :حق العودة) ،وهو ما حصل بالفعل بحكم رئاسة
ّ
إعداد مسبق .وعند الدقيقة الـ  8من املقابلة ،أجاب دريد لحود للقمة .بل إن دريد لحام لم يتوقف عند ما ذكرناه،
ً
على سؤال طرحه املذيع بشأن
التطبيع واتفاقيات السالم بل تابع قائال« :بدي اسأل ملاذا اتفاقية سالم بني دولتني
ً
«اتفاقيات
بالحرف:
قائال
العربية /اإلسرائيلية األخيرة،
يفصل بينهما  5أو  3آالف كيلومتر؟ مــا هــو الخطر
ّ
الـســام ،أو ما ُيسمى التطبيع ،قــادم ،وأنــا مش ضــده» .املتبادل بني هاتني الدولتني لحتى تيجي تعمل اتفاقية
هــذا هو املقطع الــذي أثــار الضجة،
سـ ــام م ــع دول ـ ــة ل ـي ــس ل ــك ح ــدود
ً
وقــد تم اقتطاعه من املقابلة كلها
م ـع ـهــا أص ـ ــا وب ـع ـيــد ع ـن ـهــا آالف
واسـ ـتـ ـخ ــدام ــه فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات؟! أن ــا يـتـهـيــأ لــي ّأن
دري ــد لـحــام وكـيــل التهم لــه.
املسألة لعبة دولية كبيرة لتفتيت
ولكن لم ّ
املــوضــوع ـيــة تـقـتـضــي ال ـق ــول ب ـ ّ
ـأن
«ضيعة
صاحب
ع
يطب
الـعــالــم الـعــربــي» .وتــابــع كــامــه عن
ُ
دري ــد ل ـحــام أك ـمــل كــامــه واضـعــا تشرين» ولم يز ْر «إسرائيل» خـطــوات التطبيع« :ه ــذه الخطوات
ّ
شروطًا تكاد تكون تعجيزية من
كـثـيــر بــك ـيــر ع ـل ـي ـهــا .ك ــان ممكن
ّ
بالصهاينة
يجتمع
ولم
أجــل قـبــول الـســام والتطبيع .في
تكون ،برجع بأكد ،حسب املبادرة
دريد ولم يرقص معهم ولم العربية سنة  .»...2002وأعاد ذكر
ما يلي النص الكامل لكالم ّ
لحام وإجابته على السؤال املتعلق
الشروط مرة أخرى.
يرفع أعالمهم
بالتطبيع:
وهكذا نرى ّأن دريد لحام ـ ـ خالفًا
ُ
سمى
ي
ـا
ـ
م
أو
ـام،
ـ
س
ـ
ل
ا
«اتفاقيات
ملا يقال عنه على وسائل التواصل
التطبيع ،هو قادم ،وأنا مش ّ
ضده
ـ ـ لــم يكن فــي وارد تأييد التطبيع
على شرط أن ُيكون حسب املبادرة
وات ـفــاق ـيــات ال ـس ــام األخـ ـي ــرة ،بل
العربية الـتــي طــرحــت سنة 2002
على العكس تمامًا كان يعارضها
فــي القمة العربية ببيروت وشــروطـهــا :أن تـكــون هناك وينتقدها باعتبارها في غير أوانها ،وال تلتزم بالشروط
دولــة فلسطينية عاصمتها القدس ،دولــة قابلة للحياة .املـطـلــوب مــن الـعــدو تنفيذها قبل الــوصــول إلــى مرحلة
أن ُيعطى الفلسطينيون حق العودة .أن تعيد إسرائيل السالم معه.
األراض ـ ــي الـعــربـيــة املـحـتـلــة إل ــى دول ـه ــاّ .مل ــا تـتـنـفــذ هــذه مــن ذلــك كله ،نصل إلــى نتيجة ّأن دريــد لحام لــم يطبعّ
ولن ّ
الشروط ما في مانع من التطبيع أو اتفاقيات السالم».
يطبع وال حتى هو مع التطبيع! ومن الظلم الشديد،
إذن واضــح تمامًا من سياق الكالم ّأن لحام ـ ـ وال َ
ننس
بــل الـتـفــاهــة ،وضـعــه فــي خــانــة داع ـمــي التطبيع العربي
ّ
أن ــه ي ـحــاور وسـيـلــة إع ــام أمـيــركـيــة ك ـبــرى ـ ـ ـ يـلـجــأ إلــى املجاني والرخيص الــذي رأيـنــاه أخـيـرًا .كــل الــذنــب الــذي
األسلوب نفسه الذي كان الرئيس السوري الراحل حافظ ارتكبه دريّــد لحام هو ســوء تعبير ناتج عن االرتجال،
األسد يستخدمه ،ومن قبله الرئيس جمال عبد الناصر ،حني استهل جوابه بعبارة «التطبيع قادم ولست ضده»
ّ
ف ــي رف ــض ال ـس ــام والـتـطـبـيــع م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ،بينما كــان يقصد شيئًا آخــر تمامًا (شرحه ووضحه
ولكن في الوقت عينه بــدون الظهور أمــام العالم بمظهر بعدها مباشرة) .لوال تلك الزلة اللسانية لكان كالمه كله
املعادي لفكرة السالم من حيث املبدأ (فكرة «السالم» ال غبار عليه.
ُ
ّ
املجردة واملطلقة هي قيمة إنسانية سامية يسعى لها لم ّ
ْ
يطبع صاحب «ضيعة تشرين» ولم يزر «إسرائيل» ولم
كــل ّالبشر) عــن طريق وضــع سلسلة شــروط للسالم ،يجتمع بالصهاينة ولم يرقص معهم ولم يرفع أعالمهم.
محقة طبعًا ويمكن للعالم ّ
تفهمها وقـبــولـهــا ،ولكنها وال ّ
تحدث صاحب «كاسك يا وطن» عن «التعاون العلمي
تعجيزية وغير عملية وال قابلة للتحقيق مع هذه الدولة واالقتصادي» مع «إسرائيل» ،وال قام صاحب «غربة»
الصهيونية العنصرية الـتــي اسمها «إســرائ ـيــل» .فهل بالترويج للفراولة واألفوكادو «اإلسرائيلي» ...ولن يفعل.
يمكن إلسرائيل أن تقبل بعودة  8ماليني فلسطيني؟!
بالتأكيد الّ ،
ألن ذلك يعني زوالها كدولة يهودية وانتهاء
* كاتب وباحث من األردن

