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شذرات
ً
أفــراد الطبقة العاملة هناك ،بــدال من النظر
إليها كنتيجة لسياسات االتحاد األوروبي
ّ
الخاصة باستغالل اليد العاملة األجنبية.
ّ
لم َ
ير اليمني املتطرف في سياسات اإلدماج
ال ـتــي اعـتـمــدتـهــا ح ـكــومــات كـثـيــرة (أهـمـهــا
أملــانـيــا) ّإب ــان صـعــود مــوجــة الـهـجــرة سوى
فرص العمل
وسيلة ُ لتمكني املهاجرين من ّ
«ســرقــت مــن املـقـيـمــن» ،وغ ــض النظر
الـتــي
تمامًا عن استخدامها من جانب الحكومات
لتحقيق فــوائــض أكـبــر فــي عملية اإلنـتــاج،
وخصوصًا فــي أملانيا التي تضع اإلدمــاج
كشرط مسبق النخراط املهاجرين في سوق
العمل.

خاتمة
عــدم رؤيــة هــذا الجانب واالكتفاء بالتأويل
الثقافوي ملسألة الهجرة فـ ّـوت على اليمني

الـ ــوارد مــن بـحــر إيـجــه جــزئــي ،وعـلــى أســاس
الـبـيـنــات امل ـعــروفــة ك ــان هــامـشـيــا ،وسطحيًا
فــي الـلـغــة ،والــديــانــة واألش ـي ــاء امل ــادي ــة ،حتى
أقــدم أشكال الفخاريات املدعوة فلسطينية -
كانت ثقافة املنطقة الساحلية وطنية تمامًا،
يمكن القول إنها متأثرة بحضارة بحر إيجة
ولكنها سامية تمامًا ،وذات طابع حضاري
فلسطيني.
الحقيقة أن املخلفات الحضارية الفلسطينية
في نهاية األلف الثاني قبل امليالد ـ بما في ذلك
ُ
الساحل الفلسطيني ـ ت َع ّد استمرارًا لحضارة
العصر البرونزي األخير ،ومن أهم املكتشفات
ال ـتــي تـنـســب ع ــادة إل ــى الفلسطينيني فخار
م ـل ــون ،بــأش ـكــال ه ـنــدس ـيــة ،وط ـي ــور ،وتـظـهــر
أي ـض ــا أشـ ـك ــال ح ـل ــزون ـي ــة ،وم ـج ـم ــوع ــات مــن
أنصاف دوائر متشابكة ،إنما أشكال األواني
نفسها ،فمشابهة لــأوانــي الـتــي عثر عليها
ف ــي ج ــزي ــرت ــي رودس وقـ ـب ــرص ،لـكـنـهــا غير
مطابقة لها ،ومــن الصعب عـ ُّـدهــا مستوردة،

ّ
ما لم يقله أساف ،أن
الكيان الصهيوني هو طفل
لقيط ولد نتيجة العدوان

املتطرف فرصة الربط بني الجوانب املختلفة
ل ـ ــأزم ـ ــة ،وأبـ ـ ـق ـ ــاه عـ ـن ــد حـ ـ ـ ــدود املـ ـع ــارض ــة
الشكلية للسياسات األوروبية .وفي ّ
املرات
القليلة التي طرح فيها مسائل ّ
تمس صلب
األزم ــة كــاالعـتــراض عـلــى اتـفــاقــات الـتـجـ ّـارة
ال ـحـ ّـرة واملـطــالـبــة بـفــرض قـيــود عـلــى تــدفــق
الــرســام ـيــل ال ـخــارج ـيــة ل ـح ـمــايــة الـصـنــاعــة
ّ
املحلية كان يستعير خطاب اليسار ،وهذا
يعني افتقاره ليس فقط للرؤية والبرنامج
بل ل ــأدوات أيضًا .معارضة كهذه يمكنها
االسـ ـتـ ـم ــرار ألع ـ ـ ــوام اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى مــوجــة
ال ـك ــراه ـي ــة ل ـل ـم ـهــاجــريــن ول ـك ـن ـهــا ل ــن تـكــون
ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى قـ ـي ــادة اع ـ ـتـ ــراض جـ ـ ـ ّـدي عـلــى
السياسات األوروب ـي ــة .فــي أحـســن األح ــوال
ّ
محطة على طريق ُّ
تطور االعتراض
ستكون
سلبًا أو إيجابًا.
* كاتب سوري

ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس ،إن طـيـنــة ال ـف ـخــار محلية،
وصــان ـعــوهــا أي ـض ــا ،رغ ــم تــأثــرهــم بـصـنــاعــة
الفخار املعروفة في الجزر اإليجية ،وظهرت
الـتــأثـيــرات الكنعانية املحلية على مخلفات
الفلسطينيني من خالل أسماء آلهتهم أمثال
داجـ ـ ــون وعـ ـشـ ـت ــروت ،ك ــذل ــك إن ال ـع ـم ــارة من
ـان عــامــة ،وم ـن ــازل ،مـسـتـمــدة مــن التقليد
م ـبـ ٍ
امل ـع ـم ــاري ل ـل ـع ـصــريــن الـ ـب ــرون ــزي الــوس ـيــط،
واألخير ،والحياة الدينية عند سكان الساحل
الفلسطيني كنعانية األصــل ،وكذلك املباني
الدينية ،وأهمها سلسلة املعابد املتعاقبة في
تل القصيلة ،التي أنشئت على غــرار املعابد
الكنعانية ،مــع مــا يظهر عليها مــن تأثيرات
مصرية وإيجية.
بذلك يصعب على الباحث التفريق بني ما
يمكن نسبته إلى املجموعات البشرية التي
سكنت فلسطني في أواخر األلف الثاني قبل
امليالد ،فوجود هذا الصنف من الفخار ،أو
ذلــك فــي منطقة معينة ،ال يــدل بــالـضــرورة
على سكنى هذه املنطقة من مجموعة إثنية
مـخـتـلـفــة ،ولـكـنـهــا غــالـبــا مــا تـعـنــي أن هــذه
املنطقة وقعت تحت تأثيرات خارجية.
ف ـب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى أن الـ ـسـ ـك ــان األصـ ـلـ ـي ــن لــم
ي ـت ـغ ـي ــروا ك ـث ـي ـرًا م ـن ــذ ال ـع ـص ــر ال ـح ـج ــري،
وخ ــال فـتــرة األل ــف ال ـس ــادس  -ال ــراب ــع قبل
امليالد ،أصبحت فلسطني سامية (بمفهوم
ل ـغــوي) ،وخ ــال الـعـصــر ال ـبــرونــزي الـقــديــم،
أقامت نمطًا استيطانيًا واقتصاديًا بقي من
خصائص املنطقة حتى الحقبة اآلشــوريــة
في األقل.
ب ــذل ــك ،فــال ـس ـمــة األه ـل ـي ــة ل ـل ـس ـكــان ل ــم تـعــد
مــوضــع ت ـس ــاؤل اآلن ،وهـ ــذه الـسـمــة تظهر
ب ــوض ــوح ف ــي جـ ـ ــذور ال ـث ـق ــاف ــة املـ ــاديـ ــة فــي
الـعـصــر ال ـب ــرون ــزي ال ـقــديــم ،وال ـظ ــاه ــرة في
األواني ،واألدوات ،والبناء ،وطقوس الدفن،
وأنماط االستيطان.
إذًا ،الفلسطينيون مزيج عرقي له نواة قوية
عريقة في الـقــدم ،وقــد كــان أجــداد الالجئني
الـعــرب الفلسطينيني الــذيــن يحيون اليوم
فــي الغربة حياة بائسة ،يحرثون الحقول
في فلسطني ،قبل ثالثة آالف عام ،ويبدو أنه
مما يتصل بذلك ،أن الالجئني الفلسطينيني
يكنون لوطنهم حبًا ال يمكن تصوره أبـدًا،
إنـهــم يـثـيــرون انـطـبــاعــا مـ ــؤداه أنـهــم شعب
ي ـضــرب ب ـج ــذوره فــي األرض ،متعلقًا بكل
بـيــت ري ـفــي صـغـيــر ،وب ـكــل ش ـجــرة بــرتـقــال،
وبكل حجر ،فليس الفلسطينيون رعــاة ال
يعنيهم كثيرًا أن يستقروا هنا تارة ،وهناك
تارة أخرى ،ومع ذلك فأكثر العرب يكتفون
في النزاع الفلسطيني باإلشارة إلى التراث
ال ـتــاري ـخــي ال ـعــربــي  -اإلس ــام ــي الـ ــذي دام
أل ـف ــا وثــاث ـم ـئــة ع ـ ــام ،وع ـل ــى أيـ ــة حـ ــال فقد
ُع ِّر َبت فلسطني في وقت كانت فيه هجرات
الشعوب تجري على قدم وساق ،ولم تكشف
أميركا إال بعد ذلك بـ 580عامًا.
فيا له من حق من حقوق امللكية هــذا الذي
ّ
يجد املؤرخون الصهاينة اليوم سعيًا وراء
تـحـطـيـمــه! ح ــق اح ـت ـفــظ ب ــه ب ـطــريــق بسيط
دؤوب ،م ـن ــذ خ ـ ــرج اإلن ـ ـسـ ــان مـ ــن غ ـيــاهــب
املـجـهــول ،وربـمــا كــان أبـســط ،وأوض ــح حق
من حقوق امللكية في العالم.
* كاتب وباحث فلسطيني

عندما أحرق األميركيون الكتب
ومنعوا بيتهوفن وغوتي
زياد منى
عـنــدمــا اجـتـمــع ق ــادة «االس ـت ـقــال» لتحديد
هــويــة دولـتـهــم ال ـجــديــدة ،تــم الـتـصــويــت على
الـلـغــة الــرسـمـيــة ،ف ـفــازت اإلنـجـلـيــزيــة بـفــارق
صــوت واح ــد عــن األملــانـيــة .فــاألملــانـيــة كانت
سائدة هناك لدرجة أن أول «كتاب مقدس»
ط ـب ــع ع ـ ــام  1743ك ـ ــان ب ــاألمل ــانـ ـي ــة .بـ ــل إن
نيويورك كانت ثاني أكبر مدينة «أملانية!»
بعد العاصمة برلني.
ال ـص ـحــافــة ال ـيــوم ـيــة ال ـنــاط ـقــة بــاألملــان ـيــة في
الواليات املتحدة وصل عدد نسخها املباعة
فــي ع ــام  1910إل ــى أكـثــر مــن ثــاثــة ماليني
نسخة (ال يزيد عدد النسخ في أيامنا هذه
إلى أكثر من سبعني ألفًا).
ّ
واألمل ـ ـ ـ ــان ش ــكـ ـل ــوا م ـج ـم ــوع ــات ك ـب ـي ــرة مــن
املهاجرين إلى العالم الجديد في القرن التاسع
عـشــر ،ول ــم تـخــف الـهـجــرة إال بـعــدمــا تمكن
بسمارك من توحيد البالد ما ّنما الشعور
القومي األملاني ترجم تمسكًا بالوطن.
املهاجرون األملان إلى القارة الجديدة مارسوا
أدوارًا م ـه ـمــة ف ــي ت ـحــويــل ت ـلــك الـ ـب ــاد من
مــزرعــة متخلفة إلــى بــاد صناعية ،ومنهم
مــن صــار ق ــادة سياسيني ومفكرين منهم
الرئيس هربرت هوفر الذي كان اسمه هوبر/
 huberوركفلر والجنرال برشنغ الذي كان
يكتب اسمه بالصيغة األملانية (،)persching
وصــانــع أداة الـبـيــانــو شـتــايـنــواي ال ــذي كــان
اسمه شتاينفيغ steinweg/والناشر ُيزف
ْ
ُب ِلت َسر ،وغيرهم كثيرون.
األملان ،مثل بقية الجماعات اإلثنية املهاجرة
كــانــت لـهــم وجـ ــود بـ ــارز ف ــي كــافــة املـيــاديــن
الثقافية واالجتماعية والصناعية واملالية ،ما
انعكس في كثرة املدن األميركية التي كانت
تحمل أس ـمــاء امل ــدن أو ال ـب ـلــدات األم ومنها
ثماني بــاســم بريمن وإح ــدى عـشــرة باسم
دريـســدن واثنتني وعشرين باسم هانوفر
ووجد االسم هامبورغ في اثنتني وعشرين
والية.
ل ـك ــن ع ـن ــدم ــا ن ـن ـظــر إلـ ــى ال ـخ ــري ـط ــة اإلث ـن ـيــة
األميركية اآلن فبالكاد يعثر املــرء على تلك
الجالية [!] ،مع أن أعداد األملان هناك وأولئك
الذين يتحدرون من أصول أملانية يبلغ حاليًا
نحو خمسني مليون نسمة.
سبب هــذا التالشي يعود إلــى حالة الهوس
الـجـمــاعــي ال ـتــي اجـتــاحــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة
إبان الحرب العاملية األولى حيث بدأت حملة
شعبوية مــدعــومــة مــن الــدولــة والسياسيني
وم ــن ي ـقــف وراءهـ ـ ــم م ــن وس ــائ ــل التضليل
وم ـن ـه ــا «واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت» و«نـ ـي ــوي ــورك
تايمز» ومجلة «اليف» ،هدفها القضاء على
كل ما يمت إلــى أملانيا واألملــان بصلة حيث
عد كل فرد منهم جاسوسًا ،مذنبًا حتى وإن
ثبتت براءته.
ل ـعــل بـعـضـنــا يــذكــر اآلن املـ ــدى الـ ــذي ذهــب
إلـيــه الكونغرس فــي التعبير عــن امتعاضه
مــن مــوقــف فرنسا الــرافــض لـغــزو الــواليــات
املـتـحــدة لـلـعــراق عـنــدمــا ف ــرض تغيير اســم
البطاطا املقلية ( )french friedفي املطعم
الخاص به إلى  .freedom friedكثر رأوا في
ذلــك صبيانية و«ه ـبــل» ،ولديهم الـحــق .لكن
بالعودة إلى تاريخ الواليات املتحدة القريب،
إبــان الحرب العاملية األولــى ،نجد أنه لم يكن
األول ،وال ي ـبــدو أن ــه األخ ـي ــر حـيــث الـهــوس

املعادي للعرب واملسلمني يجتاح تلك البالد،
وكــل ذلــك بفضل الزعامات الشعبوية ومن
يدعمها في مختلف وسائط اإلعالم.
هوس األميركيني ،شعبًا وحكومة ،بمحاربة
ك ــل م ــا يـمــت إل ــى أملــان ـيــا بـصـلــة ،ان ــدل ــع بعد
ص ـ ــدور «ق ــان ــون ال ـت ـج ـســس وال ـت ـحــريــض/
 »espionage and sedition actعام 1917
وق ــان ــون الـتـحــريــض ع ــام  .1918الـقــانــونــان
ط ــاال ك ــل م ــن وق ــف م ـعــاديــا لـلـحــرب هـنــاك،
حتى لــو كــان أميركي أنجلو  -سكسوني.
القانونان منحا أي أميركي سلطة القبض
على أي شخص يظهر تعاطفًا مع أملانيا ،أو
أي مشاعر معادية للحلفاء ،والـهــدف خنق
حرية الرأي حيث قال أحد املشرعني« :إن لم
يمكن بإمكانك القتال هناك ،فبإمكانك عمل
ذلك هنا».
ال ـق ــان ــون ــان مـنـعــا أي ق ــول أو ك ـتــابــة يمكن
تــأويـلـهــا عـلــى أن ـهــا ت ـحــد ،م ـبــاشــرة أو على
نحو غير مباشر ،من الجهد العسكري ما
أدى إلى طرد اآلالف من وظائفهم واعتقال
آالف أخــرى والقتل العشوائي في الشوارع
والتشهير.
فـ ـص ــدرت ق ــوان ــن ت ـم ـنــع الـ ـت ــدري ــس بــالـلـغــة
األملانية أو حتى الحديث بها ،حتى وإن كان
بالهاتف ،كما منعت الـصــاة فــي الكنائس
باللغة األملــانـيــة ومنعت املوسيقى األملانية،
وكل من خالف ذلك كان يتعرض للمحاكمة
بتهمة الخيانة .وفــي أيــار عــام  1918أصدر
ح ــاك ــم واليـ ــة أيـ ــوا قــانــونــا يـمـنــع اسـتـعـمــال
اللغات األجنبية ،والـهــدف كــان منع الـتــداول
باللغة األملانية التي كانت سائدة هناك.
ك ـم ــا ع ـم ـل ــت الـ ـغ ــوغ ــاء ع ـل ــى ح ـ ــرق ال ـك ـتــب
األملانية ونــوطــات املوسيقي بيتهوفن وباخ
وموسارت في امليادين العامة ومنع تداولها
أو إذاعتها ،ومنعت الفرق املوسيقية األملانية
مــن إقــامــة أي حـفــات ،وفــي بعض األحـيــان
أح ــرق ــت أدواتـ ـه ــا املــوسـيـقـيــة .كـمــا ت ــم طــرد
األملان من الفرق التمثيلية واملوسيقية ومن
كافة الروابط ،وأعيد تسمية كل ما له صلة
باألملانية حتى املقابر ...في عربدة عصبية
جنونية.
الــدولــة األمـيــركـيــة مــن ناحيتها عملت على
ج ـم ــع م ــواط ـن ـي ـه ــا األملـ ـ ـ ــان فـ ــي م ـع ـس ـكــرات
اعتقال ،كما فعلت مع مواطنيها اليابانيني
والذي أشرنا إليه من قبل.
الحملة لم تقتصر على االعتقال الجماعي
بل تعدتها لتضم عمليات القتل العشوائية
( )lynchingوامـتـهــان كــرامــة األح ـيــاء عبر
صبغ أجسادهم العارية بالقار الحار ،ومن
ثــم لصق ريــش الطيور بهم واستعراضهم
في شوارع املدن والبلدات وحاراتها ،وهو ما
شجعت عليه الصحافة القومية واملحلية.
املـصــادر تــؤكــد أن بريطانيا لــم تكن بعيدة
عــن التحريض على األمل ــان ،شعبًا وثقافة،
في واشنطن .هذا عرض مختصر لحفالت
الـ ـع ــرب ــدة ال ـج ـن ــون ـي ــة ،امل ــدع ــوم ــة م ــن الـبـيــت
األبـيــض ،التي اندلعت في الــواليــات املتحدة،
وفي ظني ،على كل من يبحث في عالقاتنا
بالغرب دراسـتــه لفهم نفسيته ،علمًا بأننا
أشرنا من قبل إلى حفالت جنون مشابهة
(انظر أيضًا عرضنا مؤلف «أنـمــوذج هتلر
األميركي :الواليات املتحدة وصناعة القانون
النازي العنصري» الذي سيصدر في ملحق
كلمات يوم السبت  8تموز).

