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صورة
وخبر

خالد صاغية

ّ
كسر املحرم

من القاهرة إلى نيودلهي ،ومن دمشق إلى مراكش ،اجتاحت ّ
ّ
الشعبية .السوق العتيق في مدينة
حيوية رمضان األسواق
ً
وأجواء ّ
ً
مميزة ،مع قدوم شهر الصوم .طوال ساعات النهار ،تضيق الزواريب
طرابلس (شمال لبنان) ،يكتسي ألوانًا خاصة،
باملارة ،قبل أن يبدأ ّ
ّ
العد العكسي ملوعد اإلفطار (جوزيف عيد ــ أ ف ب)

ّ
للفلسطيني ّني املقيمني على أرض��ه .هي
أق� ّ�ر لبنان ،أم��س ،إعطاء بعض الحقوق
ّ
لكن ّ
مجرد إقرارها يمث ُل خطوة إلى األمام ،بانتظار
حقوق منقوصة من دون شك.
ّ
ّ
ّ
فاملهم في األم��ر ّأن ّثمة ّ
املتمسكني
محرمًا قد ك ِسر .وال ّبد أن
ج��والت جديدة.
ّ
ّ
ّ
سابقًا برفض أي نقاش في موضوع الحقوق املدنية للفلسطينيني ،قد انتبهوا إلى
ّ
َ
ّ
التوطني
أن األرض لم تزلزل تحت أقدام أحد يوم
أمس ،وأنه ما من وحش ّ
يدعى ّ
ّ
ّ
فلسطينيي لبنان ما زال��وا متعلقني بحقهم
اقتحم أب��واب املجلس النيابي ،وأن
األساسي ،وهو حق العودة إلى فلسطني .وباملناسبة ،ال يزال «العيش املشترك»
على حاله أيضًا.
تجرأ النائب وليد جنبالط وفرض الحقوق ّ
حني ّ
املدنية على جدول أعمال مجلس
ّ
َ
ّ
ال�ن� ّ�واب ،جوبه ب��ردود فعل شديدة التوترُ .
وص� ِّ�ور األم��ر كما لو أن رئيس اللقاء
ِ
ض��رب أس��س امل�ي�ث��اق ال��وط�ن��ي .وف�ي�م��ا خ��اض��ت الحملة «أحزاب
ال��دي�م��وق��راط��ي ي�
ّ
ّ
ّ
ّ
«متنورون» من
التاريخية ،التحق بها
مسيحية» ّلم تتخلص تمامًا من عقدها
ّ
تبرعوا بإعطاء الذرائع إلبقاء ّ
الطوائف كافةّ ،
الفلسطينية تحت الحرمان،
املخيمات
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هواجس األقليات .أم��ا األكثر تحذلقًا بني أنصار التنور الليبرالي،
بحجة تفهم ً
ّ
الذين ينادون ليال ونهارًا بحصرية السالح من أجل بناء الدولة الحديثةّ ،فرفضوا
ّ ّ
الفلسطينيني حقوقهم ّ
ّ
بحجة أن وليد جنبالط يستغل املسألة
املدنية
تأييد إعطاء
ّ
ّ
ّ
ّ
الصبي
لتحقيق أهداف سياسية ال عالقة لها بالفلسطينيني .وكأن املطلوب رمي
ّ
فالنواب ومصالحهم ّ
مع املاء الوسخّ .
اآلنية ّ
يمرون مرور الكرام .لكن ما يبقى هو
ّ
اإلنسانية ملئات اآلالف من الالجئني.
الكرامة
ّ
ّ
ّالغريب حقًا كيف تصبح الواقعية السياسية هي املرشد الروحي ال��ذي يسمح
ّ
ّ
تصبح حقوق
لليبرالي ب�ّ�أن ي�ت� ّن��ازل ع��ن م�ب��ادئ��ه ح�ين ي�ش��اء .فباسم ال��واق�ع��ي��ةً ،
الفلسطينيني هدية مسمومة .وتصبح الحريات اإلعالمية مطلبًا مؤجال .وتصبح
الطائفية السياسية خشبة خالص .ويصبح السالم مع إسرائيل (أو االستسالم
ّ
لها) ّ
اإلجباري ّنحو التنمية.
املمر
ّ
ّ
ّ
لكن هذه الواقعية تتوقف فجأة حني تدخل املقاومة وسالحها على الخط ،أو حتى
ُ
حني تفتح سيرة املحكمة الدولية وشاهدي زورها .عندها ،تعود «العدالة الدولية»
ّ
املدرسية للدولة الحديثة قدسًا ال ّ
يمس.
صنمًا للعبادة ،والتعريفات
ّ
ّ
ّ
الواقعية مطلوبة طبعًا ّ .لكنها ق��د تتحول إل��ى عكسها ح�ين يكون ال��داع��ون لها
ّ
الفلسطينيني في الشتات وفي فلسطني أكثر من يعرف
بعيدين عن الواقع .ولعل
هذه الحقيقة ،وأكثر من عانى من تداعياتها.

بينوش ولوال و«فايسبوك» :من منكم بال خطيئة ،فليرجم سكينة
ّ
اإليرانية حيث تقبع
في أحد السجون
ّ
ب��ان�ت�ظ��ار ال��رج��م ،ل��م ت� ّع��رف سكينة أن
صورتها أصبحت في كل مكان .وكاالت
ّ
اإللكترونية ،والصحف
واملواقع
األنباء،
ّ
ّ
العاملية ،الكل يريد التضامن مع سكينة
م �ح �م��دي آش �ت �ي��ان��ي ( ...)1967صورة
ال�س�ي��دة األربعينية املتشحة بشادور
�ود ،ص � ��ارت ب�ي�ن ل �ي �ل��ة وضحاها،
أس � � � ً
ّ
قضية سجن سكينة
أيقونة إع�لام� ّ�ي��ة.
ت �ع��ود إل ��ى ع ��ام  ،2005وه ��ي م�ن��ذ ذلك
ال�ح�ين ت��واج��ه تهمًا ب��ال�ت��ورط ف��ي قتل
زوج� �ه ��ا ،وب��ال��زن��ا ،وب��إق��ام��ة «عالقات
م��ع رج �ل�ين خ� ��ارج إط� ��ار ال� � ��زواج» بعد
وف ��اة زوج �ه��ا .ص ��در ال�ح�ك��م بإعدامها
ع� ��ن م �ح �ك �م��ة ف� ��ي ت� �ب ��ري ��ز ع � ��ام ،2006

سكينة ب �ع��ده لتنكر اعترافات
ع ��ادت
ً
سابقة ،معلنة أنها سحبت منها تحت
التعذيب.
ّ
ّ
إال أن اع �ت ��راف ��ًا م� �ص ��ورًا غ��ام �ض��ًا بثه
التلفزيون اإلي��ران��ي األس �ب��وع املاضي
ّ
السيدة
�اد ل�ي��ؤج��ج ال�ق�ض� ّ�ي��ة .ص ��ورة
ع� ّ
ورقة
تمسك
وهي
�ود،
�
س
أ
�رداء
�
ب
فة
املغل
ّ
ل �ت �ت �ل��و اع �ت ��راف �ه ��ا ع �ل��ى ال� �ش ��اش ��ة ،هز
ك �ث �ي��ري��ن ،م��ن ب�ي�ن�ه��م أدب � ��اء وممثلون
وص�ح��اف�ي��ون وأص �ح��اب ن��وب��ل .وعلى
«فايسبوك» أيضًا ،بلغ عدد املنضمني
إلى مجموعة التضامن مع سكينة أكثر
من  57ألفًا خالل أيام.
صحيفة « ليبر ا سيو ن » ا لفر نسية
ّ
اإليرانية،
خ�ص�ص��ت م�ل�ح�ق��ًا ب��ال�س�ي��دة

ّ
قضيتها .ب��دت الصحيفة
وب�ت��دا ّع�ي��ات ّ
الفرنسية كأن ّها تنتظر حدثًا مأساويًا
لتعيد فتح ملف حرية املرأة األسود في
إيران ،ومعها «بي بي سي» ّ،و«نيوزويك»
وال � � �ـ«غ� � ��اردي� � ��ان» ،وم� �ج ��ل ��ة الـ«تايم».
الرئيس البرازلي لوال داسيلفا طلب من
نظيره اإلي��ران��ي محمود أح�م��دي ّنجاد
ّ
ترحيل سكينة ،لكن نجاد رفض ،ألنه ال
يريد «اإلثقال على البرازيل بأشخاص
كهؤالء» وفق تصريحات تناقلتها أمس
وكاالت األنباء.
ّ
وف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،وق ��ع ع ��دد ك�ب�ي��ر من
الفنانني واألدباء العامليني بيانًا يدعون
فيه إلى إنقاذ سكينة من الرجم .البيان
ال � ��ذي ح �م��ل ن� �ب ��رة االس � �ت� ��رح� ��ام ،حمل

تواقيع الروائية البنغالديشية تسليمة
ّ
اإليرانية
نسرين ،واملخرجة والرسامة
ّ
م��رج��ان س��ات��راب��ي ،واملمثلة الفرنسية
جولييت بينوش ،وال��روائ��ي التشيكي
م �ي�ل�ان ك��ون��دي��را ،وامل��رش �ح��ة السابقة
ل�ل��رئ��اس��ة ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة س�ي�غ��والن رويال،
ووزي� � � ��رة ال� �ع ��دل ال �ف��رن �س� ّ�ي��ة السابقة
رش �ي��دة دات� ��ي ،وال�ف�ي�ل�س��وف الفرنسي
ب��رن��ار ه�ن��ري ليفي ،وآخ��ري��ن ...وطالب
امل ��وق � �ع ��ون امل �ج �ت �م��ع ال � ��دول � ��ي واألمم
املتحدة بإنقاذ سكينة قائلني« :الرحمة
ل �س �ك �ي �ن��ة ،ال��رح �م��ة إلي � � ��ران» مطالبني
ّ
يتميز
بالحفاظ «على شرف بلد عظيم،
بثقافة رائعة ،ال يمكن اختصارها ،في
عيون العالم ،بوجه امرأة مرجومة».

(كارل كورت ــ أ ف ب)

