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ّ
وعـمــاء االحـتــال اإلســرائـيـلــي يحتلون دومــا
مــوقــع ال ـص ــدارة فــي تـقــاريــر مـنـظـ ّـمــات حقوق
اإلنـ ـس ــان وف ــي تـغـطـيــة اإلع ـ ــام ال ـغــربــي الـتــي
تـحــرص على حـيــاة عـمــاء االح ـتــال أكـثــر من
حـيــاة أي ف ــرد مــن أف ــراد الـشـعــب الــواقــع تحت
االح ـت ــال وال ـق ـصــف .كـ ــادت مـنـظـ ّـمــات حـقــوق
ّ
الغربية ان تنتحب وتتشح بالسواد
اإلنسان
ع ـنــدمــا أل ـق ــت ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ال ـق ـبــض على
ّ
ّ
ممن كانوا ّ
للعدو ّ
العدو
يوجهون قصف
عمالء
ّ
أثناء عدوان غزة األخير .وهكذا تصبح تقارير
ّ
ّ
الغربية عن مجازر
منظمات حقوق اإلنـســان
ُ ّ
ّ
إسرائيلية تقارير تبرئة للقاتل وإدانة للمحتل
ّ
الضحية.
ّ
ثانيًا ،هـنــاك تراتبية فــي أهمية األف ــراد بناء
ع ـلــى ع ـقــائــدهــم وع ـل ــى أه ــوائـ ـه ــم .أذك ـ ــر م ـ ّـرة
ان ـنــي دع ـيـ ُـت ملـنــاقـشــة تـقــريــر مـفـ ّـصــل ملنظمة
«هيومن رايتس ووتش» في سان فرنسيسكو
ع ــن ح ـقــوق املـثـلـ ّـيــن وح ــادث ــة «ك ــوي ــن ب ــوت».
وأس ـ ـهـ ــب ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ـ ــذي ك ـت ـبــه ال ـخ ـب ـي ــر فــي
ّ
ّ
املثلية ،سكوت لونغّ ،في
املنظمة في شـ ُـؤون
وصــف حــالــة املتهمني وكـيــف انــه كــان يتلقى
ّ
هاتفية من أفــراد املجموعة وكانوا
اتصاالت
يــوافــونــه بمجريات التحقيق وحــالــة السجن
ّأو ًال ّ
بأول .من حسن حظ هؤالء األفراد ان كان
ً
لهم اتصاال مباشرًا مع مسؤول في املنظمة،
يرفع قضاياهم وينقل وجهة نظرهم ويقوم
ّ
ّ
املصرية
بالضغط العام من أجل حث الحكومة
على الـتــراجــع عــن مقاضاتهم واضطهادهم.
وقـلـ ُـت لــه :هــل هـنــاك بــن اآلالف مــن مساجني
اإلخ ــوان فــي سـجــون حسني مـبــارك (يومها)
من يملكون رقــم هاتفك كي ينقلوا لك وجهة
نـظــرهــم وأح ــوال ـه ــم؟ لــم يجبني ألن ال ـجــواب
ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا .لـ ــن أدخ ـ ـ ــل ه ـن ــا فـ ــي مـنــاقـشــة
أط ــروح ــة الــرف ـيــق ج ــوزي ــف مـسـعــد ف ــي كتابه
ّ
ّ
العاملية» لكن
«اشتهاء العرب» حول «املثلية ّ
من الضروري مناقشة وقع التبني السياسي
غربية لقضايا ّ
ّ
ّ
عناوين
معينة وفق
ملنظمات
ّ
ّ
ّ
معينة وبمعايير معينة ،وحول إذا كان التبني
يــدخــل فــي صــالــح الضحايا الــذيــن والـلــواتــي
ّ
ت ـن ـطــق م ـن ـظـ ّـمــات غ ــرب ـ ّـي ــة بــاس ـم ـهــم اس ـم ـهــن
ّ
اليمينيني
وم ــن دون علمهم .كما أن األفـ ــراد
ال ــرج ـع ـ ّـي ــن ي ـح ـظــون بـتـغـطـيــة وم ـن ــاص ــرة ال
ّ
ّ
التقدميون .قبل
اليساريون
يحظى بها األفراد
ّ
بضع سنوات منحت منظمة «هيومن رايتس
ّ
ملحام لبناني يميني
للحريات
ووتش» جائزة
ٍ
ّ
(وه ـ ــو كـ ــان م ــن م ـ ّ
ـؤي ــدي ب ـش ـيــر ال ـج ـمــيــل في
ُ
اتصلت يومها بمديرة الشرق األوسط
حينه).
ّ
املنظمة وسألتها عن سبب االختيار ،وعن
في
ّ
ّ
السياسية للممنوح .نفت علمها بهواه
الهوية
ّ
السياسي إل أنها قالت لي إنها الحظت أنه ال
يشير إلى االجتياح اإلسرائيلي في عام 1982
بـ«االجتياح» .لن يفوز شربل ّ
نحاس بجائزة
ّ
منظمة حـقــوق إنـســان
حـقــوق إن ـســان مــن أي
ّ
غربية .هذا بديهي.
ّ
ثالثًا ،تعمد منظمات حقوق اإلنسان الغربية
إل ــى ف ــرض شـ ــروط مـسـتـحـيـلــة ع ـلــى حــركــات
ّ
التحرر خصوصًا تلك الحركات التي تقاوم
ّ
احتالل إسرائيل وأميركا في البالد العربية.
ووف ــق مـعــايـيــر مـنـظـ ّـمــات حـقــوق اإلن ـس ــان ،ال
ُ
تستقيم مقاومة ،وال تـشـ ّـرع ،مــن دون حيازة
ص ــواري ــخ ك ــروز الــدقـيـقــة أو ط ــائ ــرات إف16 .

ع ـنــدمــا ق ـضــى ف ـت ــرة ف ــي ال ـس ـجــن ف ــي عهد
مبارك ،بعد ان كان مستشارًا له ولزوجته.
خ ــام ـس ــا ،م ــرك ـ ّ
ـزي ــة الـ ـغ ــرب وم ـع ــاي ـي ــره تطغى
ّ
على كل نشاطات وتغطيات ُمنظمات حقوق
اإلن ـســان .فــاإلنـســان الغربي املعتقل فــي دولــة
نامية هــو أهــم مــن أي إنـســان آخــر معتقل في
أي م ـكــان ف ــي ال ـعــالــم ،إال ف ــي ال ـ ــدول الـغــربـ ّـيــة
نفسها .واألعراق تفعل فعلها :فالعرق األبيض
أه ــم ف ــي امل ـن ــاص ــرة م ــن أع ـ ــراق أخـ ــرى دون ـ ّـي ــة.
ومــركـ ّ
ـزيــة ال ـغــرب هــي ت ـحـ ّـدد مــن هــو السجني
الذي يستحق التعاطف ومن هو السجني الذي
يستحق التجاهل املطبق.
ّ
املحلية من أجل
ســادســا ،العمل في الثقافات
ّ
ّ
واالستقاللية من أجل
التحررية
قمع الحركات
ّ
ّ
باسم اإلنسانية،
ة.
الغربي
الدول
فرض أجندة
ّ
ّ
اإلنسانية.
يصبح اإلنسان ممنوعًا من توخي

ً
ّ
ّ
الغربية قـ ّـررت مثال
منظمات حقوق اإلنـســان
أن حــركــة الشعب الفلسطيني يجب ان تكون
ّ
سلمية (ق ــرع الطناجر لالحتجاج فـقــط) وأن
رمـ ــي ال ـح ـج ــارة يـ ـ ــوازي ج ــرائ ــم حـ ــرب ال ـع ــدوّ
ّ
حساسية الرجل األبيض
اإلسرائيلي ،ويخدش
ّ
ّ
ّ
التحرر الوطنية وشل
ومشاعره .وتقييد حركة
عملها يصبح مــن صلب عمل تلك املنظمات،
تستبطن
وم ــن عـمــل املـنـظـ ّـمــات املـحـلـ ّـيــة الـتــي
ّ
ال ـخ ـطــاب نـفـســه وامل ـعــاي ـيــر نـفـسـهــا ،وتـتـلــقــى
الـتـمــويــل األوروب ـ ــي واألم ـيــركــي لـهــذا السبب.
وف ــرض معايير تقييد وش ــل حــركــة املـقــاومــة
ّ
ّ
واملنظمات
العربية يفضح نوايا ُ الحكومات
ّ
ُ
ّ
الغربية :لم يسبق ان فرضت قيود «أخالقية»
ُ
ع ـل ــى أي ح ــرك ــة مـ ـق ــاوم ــة ك ـم ــا ي ـ ـفـ ــرض عـلــى
حــركــة الشعب الفلسطيني .فمقاومة الشعب
الفلسطيني بــاتــت هــي املتهمة ،وب ــات الـعـ ّ
ـدو
ُ ّ
ّ
ّ
اإلنسانية
الضحية .وكل ذلك باسم
املحتل هو
ّ
 اإلن ـس ــان ــي ــة نـفـسـهــا ال ـت ــي حـكـمــت امل ـش ــروعّ
الغربية
االستعماري الغربي .ال تستطيع الدول
فرض سيطرتها على العالم النامي بالوسائل
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة وحـ ــدهـ ــا .واالحـ ـ ـت ـ ــال ف ــي ال ـق ــرن
الواحد والعشرين يحتاج إلى وسائل سيطرة
وتسويغ جديدة .إن منظمات حقوق اإلنسان
ّ
الغربية وجماعة الــ«إن .جي .أو» التي تنتشر
ّ
ّ
بسرعة وكثافة انتشار املنظمات العسكرية
ّ
في لبنان في سنوات الحرب ليست إل الوجه
ّ
اآلخــر لالستعمار الغربي الحديث .وما يميز
ّ
منظمات حقوق اإلنسان أن لها وهجًا وسحرًا
ُ
يغزو أحيانًا عقول وقلوب الشعوب املستعمرة
ّ
وش ـبــاب ـهــا ال ـل ـي ـبــرالـ ّـيــن ،ف ـت ـظــن وه ــي تهتف
بشعارات حقوق اإلنسان أنها تهتف لنفسها
ّ
فـيـمــا ه ــي تـهـتــف ُملـسـ َـتـعـمــريـهــا ُ
ومـحـتــلـيـهــا.
جورج بوش (األب) كان ّ
ّ
يلوح بتقارير منظمة
ّ
الدولية عن العراق في صيف  1990وهو
العفو
يبني ّ
ّ
ّ
القوة العسكرية العرمرمية لغزو املنطقة
ّ
العربية وتثبيت العرش الكويتي.
إن صناعة ثقافة «حقوق اإلنسان» لم تكن لها
عــاقــة بـحـقــوق اإلن ـس ــان .ك ــان الــرجــل األبـيــض
يستفيض في وثائق وبيانات وإعــانــات عن
في حقوق اإلنسان واملساواة في أميركا فيما
ّ
عبودية .وارتفاع منسوب
كان السود في حالة
خ ـط ــاب ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي ب ــادن ــا مــرتـبــط
بــزيــادة نشاط الـحــروب واالستعمار مــن دول
الغرب .وملاذا ال ترتفع أصوات حكومات الغرب
ومـنـظـ ّـمــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان فـيـهــا عــن حقوق
اإلنسان العربي إال عندما يــزداد خرق حقوق
اإلنسان من قبل تلك الحكومات نفسها ،ومن
قـبــل مــن تــدعــم مــن ال ـط ـغــاة ال ـع ــرب .هــي تبيع
الـســاح بــاملـلـيــارات إلــى طـغــاة الخليج وتعظ
بــالـيــد األخـ ــرى ح ــول ضـ ــرورة اح ـت ــرام حـقــوق
اإلن ـســان مــن قبل الـحـكــومــات الـتــي ال تشتري
ّ
ســاح ـهــا .لـعــلـنــا نـحـتــاج إل ــى تـعــريــف جــديــد
ّ
ّ
لحقوق اإلنسان وإلى منظمة عربية ال تترجم
بــال ـكــامــل خ ـط ــاب م ـن ـظـ ّـمــات ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
ّ
ّ
ملنظمات
الغربية ،بل ترصد الغرض الخبيث
ّ
ّ
حـقــوق اإلن ـس ــان الـغــربــيــة .قــد يـ ــؤدي ذل ــك إلــى
مــزيــد مــن الـحـ ّ
ـريــة ،والقليل مــن قــرع الطناجر
االحتجاجية.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

األكثر تطرفًا تحت شعار «إسـقــاط النظام»
من دون أي حسابات أو تفكير في النتائج
وال ـب ــدائ ــل .نـجــم ع ــن ذل ــك إفـ ــراط وقـصــوويــة
ساهما أيضًا فــي تعاظم الخسائر والــدمــار
وفــي ضــرب فــرص الـتـســويــات وحـتــى فرص
إجـ ــراء م ـجــرد حـ ــوار خـصــوصــا بـعــد الفشل
ال ــذري ــع الـ ــذي أصـ ــاب مــؤتـمــر جـنـيــف  2قبل
أكـثــر مــن سـنــة ونـصــف الـسـنــة .لـكــن األخـطــر
مــن كــل ذل ــك ك ــان مـحــاولــة زج ق ــوى إرهــابـيــة
في الـصــراع على أمــل حسمه ملصلحة أعــداء
السلطة والــدولــة السورية .وقــد وجــد بعض
هؤالء من املتطرفني التكفيريني اإلرهابيني،
الـفــرصــة ،سانحة إلطــاق مـشــروع خالفتهم
«اإلســامـيــة» التي خرجت على كــل سيطرة
و«مونة» وتعاون ،حتى من أقرب الداعمني،
ما لم تكن هي صاحبة مصلحة في ذلك.
بـكــام آخ ــر ،وف ــي مـنــاخ مــا بـعــد إق ــرار اتـفــاق
إيران مع الدول الست حول برنامجها النووي
وم ــا فتحه مــن آف ــاق ،وم ــع تـصــاعــد املخاطر
واالستنزاف وسعي القوى اإلقليمية األكثر
تورطًا ،إلى التفتيش عن مخارج نجاة ،تفتقر
األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ص ـف ــوف امل ـع ــارض ــات
وب ــاس ـم ـه ــا ،إل ـ ــى مـ ـح ــاور داخـ ـل ــي ي ـم ـكــن أن
يشكل شــريـكــا ملمثلي الـحـكــم فــي الـتـفــاوض

حول التسويات والحلول ومن ثم املساهمة
فيها .ليس هــذا فقط ،بــل أن الـقــوة الداخلية
األكـ ـث ــر ت ــأث ـي ـرًا أو اسـ ـتـ ـح ــواذًا ع ـل ــى األرض
وامليدان وأسباب القوة ،هي القوى اإلرهابية
ً
التكفيرية التي ترفض كل التسويات ،فضال
عن أن التسوية ال تجوز معها من األساس.
لـهــذه األس ـب ــاب مجتمعة :أي بسبب فــداحــة
ال ـخ ـســائــر واألخـ ـط ــار ال ـتــي ت ـط ــاول الجميع
استنزافًا واستهدافًا وتهديدًا ،ال بد من عمل
دولــي منسق للتخلي عن األهــداف القصوى
مل ـص ـل ـحــة الـ ـتـ ـس ــوي ــات ال ــوس ـط ـي ــة وال ـ ـحـ ــوار
ً
امل ــؤدي إليها .إن اإلص ــرار مثال على إسقاط
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ورم ـ ـ ـ ــوزه ه ـ ــو ،أن ت ـعــدي
التكتيك التفاوضي ،يشكل إمعانًا في تغذية
األزمـ ــة وبــالـتــالــي الـقـتــل وال ــدم ــار والـتـطــرف.
وهو أمر سيعقد ويؤجل التوصل إلى حلول
وتسويات لكل أزمــات املنطقة بكل ما يرافق
ذلك من أضرار وكوارث لن يكون أحد بمنأى
عنها.
إن التسوية فــي ســوريــا تشترط ،فــي امتداد
التخلي عن أوهام تحقيق االنتصار الكامل،
الجنوح نحو تشكيل حلف حقيقي ملواجهة
اإلرهاب ودولته ومواقعه في سوريا والعراق
واليمن وليبيا ...وهو حلف لم يتشكل بعد،

رغــم إع ــان قيامه قبل حــوالــى سنة مــن هذا
التاريخ! فبعض الــدول ومنها تركيا ،ما زال
يـعــرقــل وي ـن ــاور وي ــواص ــل نـفــس الـسـيــاســات
واأله ـ ــداف الـســابـقــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق تقع
خطة حكومة الرئيس التركي إلقامة «منطقة
آمـنــة» غير منسقة ضمن جهد دول ــي :أي ال
تشكل جزءًا حقيقيًا من الحرب على اإلرهاب،
بل هي جزء من حرب الرئيس أردوغان التي
تــوج ـه ـهــا م ـصــال ـحــه االن ـت ـخــاب ـيــة الــداخ ـل ـيــة
أو س ـيــاس ـتــه ال ـس ـل ـطــان ـيــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة حـيــال
األوضاع في سوريا ومصر واملنطقة عمومًا.
ل ـي ـســت س ــوري ــا وح ــده ــا ف ــي مـ ـ ــأزق :ســوريــا
الــدولــة والـسـلـطــة والـشـعــب والـ ــدور (ومعها
العرب أجمعني) .اآلخرون ،من خصومها ،هم
في مأزق أيضًا ،بسبب عجزهم عن االنتصار
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب وافـ ـتـ ـق ــاره ــم إل ـ ــى الـ ـب ــدائ ــل فــي
املفاوضات .ذلــك وجــه من التعقيد يستدعي
م ــن الـسـلـطــة ال ـســوري ــة ،م ــن جـهـتـهــا ،تغييرًا
ومـبــادرات لم يبدأا حتى هذه الساعة (مــاذا،
ً
مـثــا ،لــو أقــدمــت على إج ــراء بسيط مــن نوع
إطالق سراح بعض املعتقلني ممن لم يحملوا
ال ـ ـسـ ــاح ي ــوم ــا ورفـ ـ ـض ـ ــوا دائ ـ ـمـ ــا ال ـع ـس ـكــرة
والتدخل الخارجي؟!).
* كاتب وسياسي لبناني

لضمان التصويب الدقيق .أمــا السالحّ الذي
ّ
بـحــوزة املـقــاومــة يـكــون أضـعــف وأق ــل دق ــة من
س ــاح ال ـعـ ّ
ّ
ـدو فـهــو مناسبة للنيل مــن حــريــة
املقاومة تلك .لكن املعيار هذا كاذب ألن العدوّ
ّ
ّ
متقدم ومـتـطـ ّـور ودقيق
الــذي يتمتع بسالح
التصويب يضرب به خبط عشواء ومــن دون
ّ
ّ
واملدنيات.
املدنيني
أي حرص على حياة
ّ
ّ
رابـ ـع ــا ،ن ـشــر ث ـقــافــة غــربــيــة صـهـيــونــيــة في
الخطاب واملعايير .وعليه ،يصبح موضوع
ّ
ّ
الحريات
الحريات ورفع شعاره فرصة لقمع
ّ
بــاسـمـهــا .ال ـح ــري ــات ه ــي مـنــاسـبــة م ــن أجــل
واالحتالل
إتاحة املجال ألدعياء االستعمار
ّ
األجنبي كــي ّيـعـ ّـبــروا ويـحـ ّـرضــوا ويجندوا
ّ
ويخربوا ويبثوا فكر االستسالم والخضوع.
ّ
إن ص ـ ــوت م ـن ـظ ــم ــات حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان فــي
أميركا ال يرتفع للدفاع عــن أعـضــاء لحزب
الله أو «حماس» أو حتى أصحاب شركات
ّ
محلية صغيرة ممن ّ
يحملون محطة
كيبل
ُ ّ
«املـنــار» على باقة املحطات املــوزعــة ،باسم
ـري ــة الـتـعـبـيــر .إن م ـف ـهــوم ال ـغ ــرب لـحـ ّ
حـ ّ
ـريــة
التعبير هو التعبير عن حق مناصرة أعداء
الـعــرب .ال تناصر منظمة «هيومن رايتس
ووت ــش» حـقــوق مــن ُي ـ ّ
ـزج بهم فــي السجون
ّ
ّ
العربية ألنهم يناصرون قضية كفاح شعب
ّ
فلسطني .اين كانت منظمات حقوق اإلنسان
عندما ّ
تعرض «سامي شهاب» للسجن فقط
ألنه كان يدعم كفاح الشعب الفلسطيني في
غزة؟ هل يصبح أحمد سعدات رمزًا لسجناء
ّ
ّ
الدولية
تتحدث منظمة العفو
الــرأي الذين
عنهم؟ قطعًا ،ال ،لكن سعد الــديــن إبراهيم
ّ
منظمات حقوق اإلنسان
بات عنوان تقارير

يمكن رصدّ سمات
ّ
ّ
محددة أضرت بقضية
حقوق اإلنسان في
عالمنا العربي

رأي
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شذرات

عن المراكز
البحثية مجددًا
زياد منى
طــرفــة م ـت ــداول ــة ف ــي األردن م ـنــذ ع ـقــود ت ـق ــول :ألـقــت
استخبارات جاللة مليك البالد الحسني ،القبض على
مــواطــن كــان يلقي فــي مـكــان عــام تـهـمــا :جــواسـيــس،
خــونــة ،مـجــرمــون ،قـتـلــة ،ل ـصــوص ،ع ـمــاء ،صهاينة،
وما إلى ذلك من النعوت .فلما احتج املعتقل بدعوى
أنه لم يربط التهم بجاللة امللك ونظامه ،أجابه ضابط
االس ـت ـخ ـب ــارات« :ول ـ ــو ،مـخـ ّـمـنــا ح ـم ـيــر! واضـ ــح إنــك
بتقصد سـيــدنــا وحـكــومـتـنــا»! وه ـكــذا كــانــت بعض
التعليقات ،القليلة ،التي وصلتني إلى عنواني الرقمي،
عـلــى مـقــالــي الـســابــق عــن مــراكــز بحثية وأكــاديـمـيــن
عاملني فيها .فالبعض أساء الفهم ،إذ ظن أن املقصود
مراكز محددة ،بينما توهم آخرون أن املقصود هذا أو
ذاك من األشخاص ،لكن من دون التوافق بينهم على
اســم مـحــدد ،مــع أنــي ضــد شخصنة أي قضية ،وما
أقصده بنقدي هو املنهاج.
عندما نلقي نـظــرة على مــراكــز بحثية ،عبر عدسة
زاوية موسعة نرى أن األمر ال يختلف في دول غربية
ً
وغير غربية .فإذا أخذنا أملانيا مثال ،نجد أن لكل من
األحزاب املمثلة في مجلس النواب صندوقها البحثي
الخاص بها ،واملخصص للدراسات اإلنسانية .أي إن
الهدف تقديم دراســات أكاديمية ،رزان املظهر ،تسوغ
س ـيــاســات ه ــذا ال ـح ــزب أو ذاك ،ول ـيــس نـشــر أبـحــاث
علمية مـحــايــدة سـيــاسـيــا .واألم ــر ذات ــه ينطبق على
معهد االستشراق األملاني ومقره في هامبورغ؛ انظر
إلى صاحب اليد العليا تعرف هدف أي معهد؛ نصف
ميزانية املعهد تــرد من وزارة الخارجية األملانية ،أي
إن األبـحــاث املنشورة عليها خدمة سياسات البالد
الخارجية وعدم تضاربها معها .تجربتي الشخصية
مــع املعهد عندما طلب مني فــي مطلع التسعينيات
ً
كتابة مقالة عــن اتفاقية غــزة اريـحــا أوال ،فكتبت أن
توقيع االتـفــاق يــؤكــد مــا كــان ي ــروى فــي املــاضــي عن
ُ
مـجــرم الـحــرب إسـحــق راب ــن عندما «اســتــدعــي» إلى
واشنطن ،سفيرًا لكيان العدو الصهيوني فيها ،بسبب
كونه عميال رسميا منظما في وكالة االستخبارات
املــركــزيــة ،الـتــي كــانــت تـعــده لـتــأديــة دور ت ـســووي مع
زبائنها فــي املنطقة .اعـتــرض املـســؤول بذريعة عدم
امتالكي إثباتا موثقا [كذا!] على كون املقبور عميل
السي آي إيه ،مع أن كالمي كان في سياق سياسي ال
مرافعة أمام محكمة.
وث ـمــة إج ـم ــاع ب ــن املــراق ـبــن ال ـعـ ِـالــن بـخـفــايــا األم ــور
أن بـعــض أع ـض ــاء مـجـلــس دول األع ـ ــراب الخليجية
يـقــدمــون منحا مالية لـهــذا أو ذاك مــن مــراكــز البحث
عندما
الـغــربـيــة كــي تــأخــذ مصالحهم فــي االع ـت ـبــار ُ
تنشر تقاريرها ...وهل ننسى منح «لندن سكول أف
ُُ
إيكنمكس» العريقة سيف اإلسالم القذافي شهادتي
املاجستير والدكتوراه بتدخل من بلير املدعوم بدفعة
مالية ضخمة لدار نشر لنشر كتاب له! تلك الشهادة
لــم تــرفــع مــن شــأن حــامـلـهــا ،لكنها حـطــت مــن منزلة
مانحها التي تساوت مع ما تسميه هي جمهوريات
املوز!
من ناحية أخرى ،على مراكز األبحاث هذه ،إن كانت
تستحق صفة كهذه ،أن تثبت صحة تحليالتها .فهل
توقع أي منها مــا حصل فــي ال ــدول الشيوعية! لكن
املثير فــي األم ــر أنــه رغــم االحـتـجــاجــات املــوسـعــة في
الصحافة الوطنية على تلك اإلخفاقات البينة ،ال أحد
من العاملني فيها فقد مركزه بسببها.
فـقــد لــوحــظ غـضــب شـعـبــي عـلــى ال ـن ـظــام ف ــي أملــانـيــا
الـشــرقـيــة فــي أث ـنــاء عـقــد أس ـبــوع الـكـنـيـســة الـسـنــوي
ال ــذي حـضــره ع ــام  1989آالف الشبيبة الــاديـنـيــن،
وعلى عكس ما كان يحصل في املاضي حيث كانت
املشاركة تقتصر على املؤمنني من أتباع الكنيسة.
لم تكن ثمة من حاجة إلى مراكز وال إلى بحاثة ليعلم
آت ال محالة،
كل من كان لصيقًا بالشارع أن االنفجار ٍ
لكن بسبب ّ
تردي األوضاع االقتصادية فيها.
وللحديث بقية.

