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سياسة

اليسار األميركي العربي ...التحديات واإلنجازات
مـ ــوضـ ــوع كـ ـت ــاب «ص ـ ـعـ ــود ال ـي ـس ــار
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي  -الـ ـنـ ـشـ ـط ــاء
والحلفاء ونضالهم ضد اإلمبريالية
والعنصرية  -من مطلع الستينيات
إلى الثمانينيات» (منشورات جامعة
ن ــورث كــارواليـنــا ـ ـ  2017ـ ـ The rise
of the arab american left: activists,
allies, and their fight against
-1960 ,imperialism and racism
 )1980sيبدأ مــن مظاهرة دعــا إليها
عـمــال مـصــانــع الـسـيــارات الـعــرب في
دي ـتــرويــت فــي شـهــر تـشــريــن الـثــانــي
(نوفمبر)  ،1973احتجاجًا على حفل
املنظمة اليهودية  -الصهيونية بناي
ب ــري ــث ل ـت ـكــريــم رئ ـي ــس ن ـقــابــة عـمــال
ال ـس ـي ــارات (.)united auto workers
املـ ـظ ــاه ــرة ك ــان ــت ت ـت ــوي ـج ــا ل ـن ـشــاط
استمر أسابيع عديدة بدأ عند اندالع
حرب تشرين بتظاهرة في ديربورن
في والية ميتشيغن ،مقر أكبر جالية
عربية في الواليات املتحدة ،وركزت
عـ ـل ــى حـ ـق ــوق ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي فـلـسـطــن
احتجاجًا على دعم واشنطن للعدو
الصهيوني .هــذه الـتـظــاهــرات كانت
معاد
محطة في مسيرة نشاط عربي
ٍ
لسياسات واشنطن اإلمبريالية بدأ
بعد عدوان حزيران .1967
العمال الـعــرب اتهموا النقابة التي
ي ـن ـت ـم ــون إلـ ـيـ ـه ــا بـ ـمـ ـس ــاع ــدة ك ـي ــان
ال ـع ــدو عـبــر االس ـت ـث ـمــار ف ــي سـنــدات
ك ـيــان ال ـعــدو الـصـهـيــونــي ،وطــالـبــوا
بوقف هــذا االستثمار ودعــم حقوق
العرب في فلسطني والعمل الفدائي
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي .وقـ ـ ـ ــد ع ـ ـم ـ ـلـ ــوا ع ـلــى
تــوس ـيــع دائ ـ ــرة نـشــاطــاتـهــم لتشمل
أعضاء النقابات اليسارية وحركات
البشر املـلــونــن ()people of colour
األم ـيــرك ـيــة ،ووس ـع ــوا م ــن مطالبهم
كي تشمل حقوق العالم الثالث أيضًا
وحقوق العمال العرب في الواليات
املـتـحــدة ،ونـجـحــوا فــي ذلــك إلــى ٍّ
حد
كبير.

تـ ـب ــن امل ــؤلـ ـف ــة ب ــامـ ـي ــا بـ ـيـ ـن ــوك أن
الـ ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـن ــدل ــع بــن
األنـ ـظـ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ان ـع ـك ـس ــت عـلــى
حــركــة اليسار الـعــربــي ،لكنها بقيت
م ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة هــي
م ـعــاداة الصهيونية ودع ــم القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وحـ ـق ــوق الـ ـع ــرب فــي
البالد.
ينوه الكتاب إلــى حقيقة أن الحركة
السياسية األميركية ـ العربية ركزت
في البداية على اليسار ،واملاركسي
ت ـح ــدي ـدًا ،لـكـنـهــا ت ـحــولــت ف ــي فـتــرة
الحقة عن ذلك الفكر .مع ذلك بقيت ـ
دومًا بحسب الكاتبة ـ ـ حركة تقدمية،
وتـمـكـنــت م ــن كـســب دع ــم أوسـ ــع من
الليبراليني.
ت ـش ـيــر ال ـك ــات ـب ــة إلـ ــى ع ـم ــل ال ــدك ـت ــور
بـ ــواردي ال ــذي سـبــق لـنــا عــرضــه في
ه ـ ــذا امل ـل ـح ــق وتـ ـن ــوه إل ـ ــى أه ـم ـي ـتــه،
ل ـك ـن ـه ــا تـ ـتـ ـن ــاول ب ــالـ ـع ــرض ت ــاري ــخ
ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة-
العربية بدءًا من الستينيات ،وفهمه
ضـ ـم ــن الـ ـتـ ـج ــرب ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـت ــي
أنتجت نشاطات مرتبطة بالحقوق
الـ ـع ــام ــة ل ــأق ـل ـي ــات اإلثـ ـنـ ـي ــة وال ـت ــي
اندلعت في ستينيات القرن املاضي
وسبعينياته.
انـطــاقــا مــن تلك الحقيقة وتفحص
ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي وضـ ـع ــت امل ـن ـظ ـمــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة  -ال ـع ــرب ـي ــة ن ـف ـس ـهــا فــي
خـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــات مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاداة اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة
ّ
ال ـس ــائ ــدة ف ــي ذل ــك ال ـح ــن ،ف ـ ــإن هــذا
ال ـع ـم ــل ـ ـ ـ ت ــوض ــح ال ـك ــات ـب ــة ـ ـ ـ ـ ي ـهــدف
إلـ ـ ــى ت ـج ـس ـي ــر الـ ـثـ ـغ ــرة بـ ــن ت ــاري ــخ
محدد لألميركيني  -العرب وتاريخ
الـ ـح ــرك ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
الصرف.
توضح الكاتبة أنها توظف املصطلح
«أمـ ـي ــرك ــي-ع ــرب ــي» رغـ ــم م ــا يـحــويــه
ّ
م ــن ت ـب ـس ـيــط ،ذلـ ــك أن ق ـس ـمــا كـبـيـرًا
مــن هــؤالء كــان يــزور بــاده األصلية
على نحو دوري .وتؤكد أنها ركزت

في عملها على العرب املقيمني على
نحو دائم في الواليات املتحدة ومن
اليسار تحديدًا واملــؤيــديــن للقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .هـ ـ ــؤالء انـ ـتـ ـم ــوا إل ــى
ط ـب ـقــات مـخـتـلـفــة وأدي ـ ـ ــان وم ــذاه ــب
عديدة ،لكنهم كانوا في معظمهم من
أصحاب التعليم املتقدم.
دراسـ ــة الـكــاتـبــة لـلـيـســار األم ـيــركــي-
العربي في الواليات املتحدة قادتها
إلى تقسيم عملها على النحو اآلتي:
ال ـجــزء األول «تــأث ـيــر ح ــرب حــزيــران
ف ـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ــم األمـ ـي ــرك ــي-الـ ـع ــرب ــي
وال ـي ـســار األم ـيــركــي» ،نــاقــش :تأثير
حرب حزيران في التنظيم األميركي-
الـعــربــي وال ـي ـســار األم ـيــركــي ،نشاط
تقدمي بعد حــرب حــزيــران ،AAUG
الطالب العرب والقضية الفلسطينية
(مـنـظـمــة ال ـط ــاب الـ ـع ــرب) وال ـي ـســار
األم ـ ـيـ ــركـ ــي-ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،تـ ـق ــاطـ ـع ــات -
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن واألم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــن-ال ـ ـع ـ ــرب
وحـ ــركـ ــات ال ـس ـت ـي ـن ـيــات .أمـ ــا ال ـج ــزء
الثاني «أجــواء معادية للنشاطات»،
ف ـحــوى :أج ــواء مـعــاديــة للنشاطات،
شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ـض ـ ـ ـطـ ـ ــربـ ـ ــة ولـ ـ ـي ـ ــس
شـهـيـدًا :تأثير ســرحــان ســرحــان في
الـنـشــاط األمـيــركــي-الـعــربــي ،األع ــداء
ال ــداخ ـل ـي ــون :عـمـلـيــة ُب ـل ــدر وان ـت ـهــاك
الـحــريــات املــدنـيــة .أمــا الـجــزء الثالث
«أم ــرك ــة ال ـن ـشــاطــات» ،ف ـضــم :تنظيم
م ـح ـل ــي وان ـ ــدم ـ ــاج وط ـ ـنـ ــي ،اج ـت ـي ــاز
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاءات ال ـع ــرب ـي ــة واألم ـي ــرك ـي ــة
 ت ـن ـظ ـيــم ال ـج ــال ـي ــات والـ ـعـ ـم ــال فــيسـ ــاوثـ ــإنـ ــد ،الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن االنـ ــدمـ ــاج
 الـتـنـظـيــم الـسـيــاســي لــأمـيــركـيــن-العرب في الثمانينات.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ال ـ ـجـ ــزء األول ،ن ــرى
أن ال ـكــات ـبــة خـصـصـتــه لـلـبـحــث في
مغزى القضية الفلسطينية للنشاط
األميركي-العربي والنشاط األميركي
ً
الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري .كـ ـم ــا خ ـص ـص ــت ف ـص ــا
م ــن هـ ــذا الـ ـج ــزء لـتـحـلـيــل ن ـشــاطــات
«جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـخ ــريـ ـج ــن الـ ـ ـع ـ ــرب فــي

كسب التيار
الداعم للقضية
الفلسطينية
اهتمام
األكاديميين هناك

الـجــامـعــات األمـيــركـيــة» ،وخصصت
ً
فصال ثانيًا لتحليل مماثل ملنظمة
ال ـطــاب ال ـع ــرب .أم ــا الـفـصــل الـثــالــث
فــي ه ــذا الـقـســم فتخصصه الكاتبة
لـلـحــديــث فــي م ـجــاالت الـتـقــاطــع بني
ت ـل ــك امل ـن ـظ ـم ــات وم ـن ـظ ـم ــات األف ـ ــر-
أمـيــركـيــن والـيـســار الـجــديــد والفكر
الفلسطيني!
الفصل األول من الجزء الثاني ،يركز
على األج ــواء املـعــاديــة للعرب بداية
مــن قـيــام ســرحــان ســرحــان باغتيال
روبرت كينيدي ومواقفه املعلنة من
قضية فلسطني وتــأثـيــرهــا السلبي
ف ــي ن ـش ــاط امل ـن ـظ ـمــات ال ـعــرب ـيــة .أمــا
الفصل الـثــانــي ،فيركز على انتهاك
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة االتـ ـح ــادي ــة
لحقوق األميركيني-العرب املدنية.
الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث م ـخ ـصــص لـلـحــديــث
في أمركة النشاط األميركي-العربي
وتوجهه نحو األمــور املحلية بعيدًا
من الوطن األم.
الـفـصــل األخ ـيــر خـصـصـتــه الـبــاحـثــة
لـلـحــديــث ع ــن الـتـنـظـيـمــات الـجــديــدة
الـتــي شـكـلــت ج ــزءًا مــن الـتـيــار الـعــام
امل ـ ـنـ ــادي ب ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان وم ـن ـهــا
حملة حـقــوق اإلن ـس ــان الفلسطيني
واللجنة األميركية-العربية ملناهضة
العنصرية ( )ADCواملركز األميركي
العربي ( )AAIونشاطها املنسق مع
حركة القس جسي جكسن (تحالف
قوس قزح.)rainbow coalition /
توضح الكاتبة أن النشاطات العربية
املؤيدة للقضية الفلسطينية تعاني
ك ـث ـي ـرًا بـسـبــب ال ـتــأث ـيــر الـصـهـيــونــي
والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـع ـ ــرب رغ ــم
ن ـ ـج ـ ــاح ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـسـ ـ ــب اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
األكاديميني الذين استحالوا بسبب
ذلـ ــك إلـ ــى هـ ــدف ل ـل ـح ـمــات امل ـعــاديــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب وع ـ ــزلـ ـ ـه ـ ــم عـ ـ ــن م ـح ـي ـط ـهــم
األكاديمي ،ما يؤكد أهمية دراستها
ضمن إطار الحملة األميركية العامة
من أجل املساواة والعدالة.

رياضة

ُ
َ
رفائل بشمن ومايكل فولتسنغر« :فوتبول ليكس»!
ال ش ــك ف ــي ال ـ ـ ــدور امل ـ ـحـ ــوري ال ــذي
ت ــؤدي ــه ال ــري ــاض ــة ع ـل ــى ن ـح ــو ع ــام،
وك ــرة ال ـقــدم خـصــوصــا فــي صفوف
أع ــداد هــائـلــة مــن الـبـشــر .الــريــاضــة،
ب ـحــد ذات ـه ــا ،ن ـشــاط مـفـيــد وبـ ــريء،
إن خــا مــن أي عالقة بــاملــال .فكثير
مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـشـ ــر يـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــون م ـخ ـت ـلــف
ال ـن ـشــاطــات ال ـبــدن ـيــة ال ـبــري ـئــة على
نحو يومي.
أما عندما يتسلل املال إلى الرياضة،
فـ ــا شـ ــك فـ ــي أن ـ ــه سـ ـيـ ـم ــارس دوره
ال ـت ـخــري ـبــي .ه ـك ــذا ،س ـت ـت ـحــول هــذه
الــريــاضــة إل ــى ع ـمــل ت ـج ــاري ،هــدفــه
الــربــح ،كــأي تجارة أخــرى .فلذا ،من
الـطـبـيـعــي أن يـصـيـبـهــا بــأوســاخــه،
فـ ــاألملـ ــان ي ـط ـل ـقــون ع ـل ــى املـ ـ ــال إس ــم
ـول ــه» ،أي فـحــم ،ألن ــه سـيـلــوث كل
«ك ـ ِ
من يمسه ،بهدف الجمع والتكديس.
األحداث األخيرة في عالم الرياضة،
م ــن ت ــوق ـي ـف ــات وم ـح ــاك ـم ــات وم ـنــع
مـشــاركــة فــي امل ـبــاريــات واسـتـخــدام
املنشطات على نطاق واسع ،تذكرنا
بالواقع املرير اآلسر للرياضة.
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـ ـقـ ـ ــدار األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـت ـ ــي ي ـتــم
تــداولـهــا فــي الـنـشــاطــات الرياضية
االحـ ـت ــرافـ ـي ــة يـ ـب ــدو أنـ ــه وصـ ــل إل ــى
مستويات هائلة تشجع املشاركني
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن،
واألخالق على نحو عام.
فــامل ـبــالــغ ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي ت ـصــل إلــى
ع ـ ـشـ ــرات املـ ــايـ ــن مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات،
وتدفع النتقال بعض الالعبني من
ناد إلى آخر ،توضح أن هذه اللعبة
ٍ
أض ـح ــت تـ ــدر م ـق ــادي ــر م ــن األم ـ ــوال

تجعل املستفيدين منها ،مــن نــواد
ومــدربــن والعـبــن وشــركــات داعمة
وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات دع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة وصـ ـح ــافـ ـي ــن
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ي ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــون ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
ال ـق ــان ــون ـي ــة وامل ـع ــاي ـي ــر ال ــري ــاض ـي ــة
األخالقية.
يمكننا الـقــول إن محبي لعبة كرة
ّ
القدم ،يعرفون حتمًا أن هذا القطاع
تـ ـ ـس ـ ــوده مـ ـش ــاك ــل ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،م ــادي ــة
وأخالقية .وقد كنا أشرنا في عرض
ســابــق لكتاب «ف ــاول» إلــى فضائح
م ـن ـظ ـمــة ال ـف ـي ـف ــا وقـ ـي ــاداتـ ـه ــا ال ـتــي
ت ـس ـل ـمــت رئ ــاس ـت ـه ــا ب ـع ــد ان ـك ـشــاف
ف ـض ــائ ــح ال ــرئ ــاس ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،إل ــى
جانب الحكم بالسجن على رئيس
نـ ـ ـ ــادي «بـ ـ ــايـ ـ ــرن مـ ـنـ ـش ــن» األملـ ــانـ ــي
بتهمة التملص من دفع الضرائب،
و«اخـ ـتـ ـف ــاء» الع ــب ك ــرة ق ــدم أملــانــي
ش ـه ـيــر م ــن مـ ـس ــرح ال ـل ـع ـبــة بـعــدمــا
انـكـشــف أم ــره حـيــث ك ــان يتقاضى
املاليني من الشركات الداعمة لدوره
ف ــي ك ـس ــب م ـنــاف ـســة إجـ ـ ــراء بـطــولــة
العالم في بــاده ،بعدما كان يدعي
أن م ـن ـص ـبــه فـ ـخ ــري وال ي ـت ـقــاضــى
أي أجــر عـنــه ،إضــافــة إلــى «ابتياع»
حصول بالده على حقوق إقامتها،
بالده
في الوقت الذي كانت صحافة
ً
ت ـق ـيــم ال ــدن ـي ــا وال ت ـق ـعــدهــا مـتـهـمــة
ً
كــا مــن قطر وروسـيــا بابتياع تلك
الحقوق.
كـ ـت ــاب «الـ ـتـ ـج ــارة ال ـ ـقـ ــذرة ف ــي ك ــرة
ال ـقــدم» (deutsche verlags-anstalt
 )2017يـتـعــامــل م ــع ه ــذه الـقـضــايــا
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،كـ ـم ــا سـ ـن ــوض ــح الحـ ـق ــا،

اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى أك ـثــر م ــن  28مـلـيــون
وثيقة دامغة ّ
سربها مسرب لبعض
ال ـص ـحــاف ـيــن األمل ـ ــان ال ــذي ــن عـمـلــوا
«در
ع ـلــى ن ـشــر بـعـضـهــا ف ــي مـجـلــة ِ
ش ـب ـي ـغ ــل» .م ـق ــدم ــة امل ــؤل ــف ت ـحــوي
كـيـفـيــة ح ـص ــول ال ـص ـحــاف ـيــن عـلــى
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ــوثـ ـ ــائـ ـ ــق وعـ ـ ـ ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــم
باملسرب الذي تبقى كافة املعلومات
الشخصية عنه مجهولة.
ن ـظ ـرًا إل ــى كـمـيــة الــوثــائــق املـســربــة،
فـ ـق ــد تـ ـم ــت االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ـعـ ـش ــرات
الصحافيني واملـحــامــن واملحققني
ل ـت ـقــويــم م ــا ب ــن أي ــديـ ـه ــم ،وشـ ــارك
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا صـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــون م ـ ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا
ـدانـ ـ ـم ـ ــارك وه ــولـ ـن ــدا وبـلـجـيـكــا
وال ـ ـ ِ
وإي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا وإس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا وص ــربـ ـي ــا
ورومــان ـيــا وبــريـطــانـيــا والـبــرتـغــال،
إضافة إلى االستعانة بشبكة بحث
أوروب ـيــة هــي «التقصي التشاركي
األوروبي».
مسرب الوثائق سوغ عمله بالقول
إنــه لم يكن قــادرًا على تحمل املزيد
مــن ق ـ ــاذورات أول ـئــك رج ــال األعـمــال
الـ ــذيـ ــن ال ض ـم ـي ــر لـ ـه ــم .أم ـ ــا مــؤل ـفــا
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب رف ـ ــائ ـ ــل ُب ـ ـشـ ـ َـمـ ــن وم ــايـ ـك ــل
ف ــول ـت ـس ـن ـغ ــر ،ف ـق ــد خ ـص ـص ــا قـسـمــا
من الكتاب للحديث في دور بعض
ال ــاعـ ـب ــن فـ ــي تـ ـل ــك «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاذوارت»
ومنهم الالعب البرتغالي رونالدو
وش ــرك ــة ت ـس ــوي ــق ال ـل ـع ـبــة واس ـم ـهــا
.Doyen
كما تناول العمل بالتقصي بعض
الـقـضــايــا ذات ال ـعــاقــة بـمــا يسمى
ال ـط ــرف ال ـثــالــث املــرت ـبــط بـعـمـلـيــات

وثائق تكشف حجم
الفساد الذي ضرب
الرياضة عالميًا

ّ
ناد إلى آخر ،مع أن
انتقال العب من ٍ
القوانني تحظر ذلك بأوضح الكالم.
كما نــوه إلــى دور شركة «أديــداس»
ف ــي ت ـلــك امل ـخــال ـفــات ،وبــال ـتــالــي في
اقتطاع أرباح إضافية.
يـعــدد الـكـتــاب أسـمــاء مـشــاركــن في
تلك التجارة ،إن صح التعبير ،منهم
الالعب السابق ومدرب ريال مدريد
الحالي زيــد الدين زيــدان .التقصي
ي ـت ـن ــاول أدوار ش ـخ ـص ـيــات أخ ــرى
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي وال ــاع ــب
ُ
الـ ـس ــوي ــدي زالط ـ ـ ــن إب ــراه ـ ُـم ـ ِـفـ ـت ــش،
وبــول فغبا والفرنسي مينو ريوال
واألملاني مسعود أوزيل.
ك ـث ـي ــر مـ ــن نـ ـ ـ ــوادي كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فــي
أوروب ــا مــذكــورة في املــؤلــف ،ومنها
األملانيان «هامبورغ» و«آينترخت
فــرانـكـفــورت» ،واإليـطــالــي «يفنتس
ت ـ ـ ــوري ـ ـ ــن» ،وال ـ ـك ـ ــروات ـ ــي «ديـ ـن ــام ــو
زغ ـ ــرب» الـ ــذي ي ـشــد ال ـكــات ـبــان على
دوره املـ ـ ـح ـ ــوري فـ ــي ه ـ ــذا ال ـف ـس ــاد
املافيوزي.
كما يــولــي املــؤلــف اهتمامًا خاصًا
بـ ـكـ ـيـ ـفـ ـي ــة «اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاف» ال ــاعـ ـب ــن
امل ـ ــوه ـ ــوب ـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـن ــامـ ـي ــة
وإلحاقهم بنواد أوروبية .الكاتبان
األمل ــان ـي ــان يـطـلـقــان أب ـشــع الـنـعــوت
ع ـلــى األط ـ ـ ــراف امل ـن ـخــرطــة ف ــي هــذه
البنى املــافـيــويــة ،لكن بعض الـقــراء
طــرحــوا ت ـســاؤالت عــن أم ــور عــديــدة
ت ـج ـن ــب املـ ــؤل ـ ـفـ ــان ال ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـي ـهــا
بالعمق املطلوب ،وتحديدًا الفساد
ال ــذي ي ـضــرب فــي «الـبــونــدسـلـيـغــا»
والالعبني األملان.

