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أشخاص

خالد صاغية

خطيئة العالم

رون مارغولياس
ّ
«فزاعة» اإلسالم
الشيوعي الراديكالي تجاوز ّ
أرنست خوري
أن تلتقي ع��ام  2011يهوديًا يعادي
الصهيونية ،وي �ع��ارض السياسات
�ال اإلسرائيلي،
اإلج ��رام �ي ��ة ل�ل�اح �ت�ل ً
ف�ه��ذا ل�ي��س مستحيال .ل�ك��ن ي�ن�ّ�در أن
ّ
ت�ل�ت�ق��ي ي �ه��ودي��ًا ي � ��ردد دوم� ��ًا أن� ��ه لن
«يزور َإسرائيل إال عندما يعود اسمها فلسطني».
يبدو لك رون مارغولياس ،املترجم
الشيوعي
وال �ص �ح��اف��ي ،وال �ن��اش��ط
ً
متجاهال
آخر.
التركي ،مثقفًا من زمن
ِ
ديكتاتورية خطاب «روح العصر»،
ت� �ج ��ده ف ��ي ب �ح��ث دائ� � ��م ع ��ن «حزب
ّ
شيوعي ع��امل��ي» ،تفرضه حقيقة أن
العالم أمام خيارين :إما االشتراكية
أو الزوال.
ُول � ��د رون م��ارغ��ول �ي��اس ع ��ام 1955
لدراسة
ّ
في اسطنبول التي غادرها ّ
االق� �ت� �ص ��اد ف� ��ي ل � �ن� ��دن .ظ � ��ل يتنقل
ب�ي�ن ع��اص �م��ة ال �س�ل�اط�ي�ن وعاصمة
الضباب ،إلى أن حسم خياره نهائيًا
ق �ب��ل خ �م��س س� �ن ��وات ،ح�ي�ن ف �ه��م أن
«معركته هي هنا في تركيا» .والدته
م��ن عائلة س�ف��ردي��م ،أ ًت��ت إل��ى تركيا
منذ زم��ن بعيد ق��ادم��ة من إسبانيا،
ووال � � � � ��ده م � ��ن أص� � � ��ول أشكينازية
بولندية .لسانه ككتاباته« :وقحة»
و«ال وطنية» و«معادية للجمهورية
وللعلمانية» بمعايير خصومه في
تركيا طبعًا .ق��د ي�ك��ون التركي غير
ال �ك��ردي ال��وح�ي��د ال ��ذي ي�ت�ج� ّ�رأ على
ّ
املجاهرة بأن «حل القضية الكردية
ي� �ج ��ب أن ي� �ك ��ون خ ��اض� �ع ��ًا للمبدأ
ّ
ينص
ال�ل�ي�ن�ي�ن��ي ال�ك�لاس�ي�ك��ي ال ��ذي
تقرير املصير» .كالم كبير
على حق ّ
ّ
يقر رون بأنه لو كان صاحبه كرديًا،
مل��ا ب�ق��ي ع�ل��ى ق�ي��د ال �ح �ي��اة ،أو لكان
عنوانه اليوم معروفًا :السجن.
ّ
ت��ت �ص��ل ب ��ه ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى موعد،
ف �ي �ص� ّ�ر ع �ل��ى ال �ل �ق��اء ف ��ي م �ن��زل��ه في
م �ن �ط �ق��ة ب �ي �ش �ي �ك �ت��اش ،ف� ��ي الضفة
األوروب� �ي ��ة م��ن اس�ط�ن�ب��ول .ن �ظ �رًا ملا
ت �ع��رف��ه ع��ن ث� ��راء ب �ع��ض أح �ي��اء تلك
ّ
امل�ن�ط�ق��ة ،ت �ق��ول لنفسك إن مضيفك
قد يكون من أولئك اليساريني الذين ال يرتضون
العيش بني «الحثالة» .تصل إلى العنوان متأخرًا
كاملة ،بسبب زحمة السير االسطنبولية،
ساعة
ّ
َ
ل�ت�ك�ت�ش��ف أن � ��ك ظ �ل �م��ت ال ��رج ��ل .ش �ق��ة ف ��ي الطبقة
الرابعة من مبنى ال مصعد كهربائيًا فيه .يتالءم
أث��اث الشقة مع مساحتها املتواضعة ،واملناسبة
يتحمل ّ
ّ
ّ
املصرة
تذمر والدته
تمامًا لعازب ما زال
على رؤية أحفاد لها قبل أن تموت .ج��دران البيت
تمألها لوحات زجاجية مزخرفة باآليات القرآنية،
إل� ��ى ج��ان �ب �ه��ا ص � ��ورة مل �ص �ط �ف��ى ك �م ��ال أتاتورك،
ّ
ممهورة بإحدى أشهر عباراته« :أكبر خطر يهدد
تركيا هو الشيوعية التي يجب أن نحاربها بكل
قسوة في كل مكان وزمان».
م ��ا س � ّ�ر وج � ��ود ه ��ذه ال �ل��وح��ة ف ��ي ّم �ن��زل شيوعي
رادي �ك��ال��ي م�ث�ل��ه؟ ي �س��ارع م �ب��ررًا« :إن �ه��ا للسخرية
م��ن ال�ح��زب الشيوعي التركي ال��ذي يأبى مغادرة
م��رك��زه وس��ط ش��ارع «تقسيم» األس �ط��وري» .لوثة
االنقسامات الشيوعية موجودة في تركيا أيضًا إذًا!
متحمسًا إلى شرح موقفه بإنكليزية ّ
ّ
جيدة
يسارع
وفرنسية مقبولة« :ال�ح��زب الشيوعي الرسمي ال
ّ
محجبة
يشارك في تظاهرة إذا شاركت فيها امرأة

ّ
ّ
قومية في
واح��دة» .يتابع« :هذا الحزب هو األشد
تركيا» ،طبعًا بعد «حزب الحركة القومية التركية»
ّ
ّ
الفاشية .يجزم أن هذا الحزب
املعروف بشوفينيته
ُيزايد على الكماليني الجمهوريني في مسألة دور
ّ
الجيش والقضية ال�ك��ردي��ة .ي�س��أل« :أال ت�ع��رف أن
الشيوعي ال�ت��رك��ي» بالنسبة إلى
م��وق��ف «ال�ح��زب
ّ
القضية الكردية هو أنها «اختراع من االمبريالية
لتفتيت وح ��دة ال�ج�م�ه��وري��ة؟»ّ .أم ��ا م��وق��ف «حزب
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تواريخ
1955
الوالدة
في إسطنبول
1972
غادر إلى لندن
لدراسة االقتصاد
1997
قاد ّ
تحول «حركة ّ
العمال
الثوريني االشتراكيني» إلى حزب
2009
صدور أحدث كتبه السياسية« :قلب عالم من دون رحمة:
عن اإلسالم واإلسالموفوبيا والصهيونية»
2011
يكتب عمودًا أسبوعيًا
ّ
التركية
لصحيفة «طرف»

ّ
العمال الثوريني االشتراكيني» ـــــ التنظيم الشيوعي
الذي ينتمي إليه رون ويقوده ـــــ فمختلف ،إذ يقرّ
ّ
ّ
بحق تقرير املصير للشعب ال�ك��ردي ،ويعد حزب
«العمال الكردستاني» حركة ّ
تحرر وطنية.
رون مارغولياس سعيد اليوم بالكتابة لصحيفة
«طرف» مرتني في األسبوع .تأسست هذه الصحيفة
قبل نحو أربع سنوات «لتكسر جميع املحظورات:
م��ن االع �ت ��راف ب ��اإلب ��ادة األرم �ن� ّ�ي��ة ،وف �ض��ح تاريخ
الجيش التركي (ال��دول��ة العميقة أو
ع �ص��اب��ات إرغ �ي �ن �ي �ك��ون) والقضية
الكردية .»...لكن القلق ال يفارقه ،ألن
ّ
الصحيفة تعاني أزمة مادية كبيرة،
و«ال ت��وج��د ص�ح�ي�ف��ة ت��رك�ي��ة أخرى
ّ
ت �ج��رؤ ع �ل��ى ن �ش��ر م� ّ�ق ��االت ��ي» .وألن
مهنة الصحافة ال توفر عيشًا كريمًا،
ي��واص��ل العمل ف��ي م�ج��ال الترجمة،
من التركية إلى اإلنكليزية والعكس.
رون مارغولياس وج��ه معروف في
األوس� ��اط اإلع�لام�ي��ة ف��ي ت��رك�ي��ا .هو
شاشات التلفزيون
ضيف دائم على
ّ
والصحف واإلذاع� ّ�ات ،ألن��ه يقول ما
ال يقوله غيره ،وألنه قد يكون أشهر
ش �ي��وع��ي م��ا ّزال م�ت�م� ِّ�س�ك��ًا بـ«لغته
الخشبية» ،وألنه يهودي و ...ملحد
ع �ل �ن��ًا .ف��ي م��ا ي �خ� ّ
�ص ي �ه��ود تركيا،
ي��أت��ي ك�لام��ه ق��اس �ي��ًا أي �ض��ًا ،ب �م��ا أن
ه��ذه املجموعة الصغيرة (ن�ح��و 20
أل �ف��ًا) َت�ع��ان��ي ه�ج��رة م��زم�ن��ة ،بحيث
تركيا إال «العجزة
لم يبق اليوم في ّ
ّ
�اء» ،رغ��م أن�ه��ا ل��م ت�ع��ان أي
وال�ب�س�ط� ُ
مضايقات تذكر.
اليسار التركي هو «ال ش��يء» اليوم
في نظره« ،ألن كلمة يسار أصبحت
م ��وازي ��ة ل �ح��زب أت ��ات ��ورك« ،الشعب
ال� �ج� �م� �ه ��وري» ،ف ��ي ذه �ن �ي��ة الناس.
ليس لدى الحزب الشيوعي الرسمي
م��ا ي�ق��ول��ه ل�ل�م��واط�ن�ين ،وخصوصًا
امل �ت� ّ
�دي � ّن�ي�ن ال� �ف� �ق ��راء م �ن �ه��م ،فهؤالء
«م �ت �خ��ل �ف��ون» ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى قيادة
«ال�ش�ي��وع��ي ال �ت��رك��ي» .ب��رأي��ه ،وضع
ال�ي�س��ار ال�ت��رك��ي خ�ل�ال ح�ق�ب��ات قتل
ال �ش �ي��وع �ي�ي�ن وال �ت �ن �ك �ي��ل ب �ه��م بعد
ان�ق�لاب��ي  1960و« 1980ك ��ان أفضل
من وضعه اليوم».
لدى مارغولياس قراءة طبقية لحكم حزب «العدالة
والتنمية» الذي «لم ولن أنتخبه يومًا لكونه حزبًا
ّ
يمينيًا ومحافظًا ودينيًا» .لكن مارغولياس غير
ّ
خائف م��ن أسلمة تركيا ،بما أن هناك  5ف��ي املئة
ّ
يصوتون لحزب «السعادة» ،وريث
فقط من األتراك
أح ��زاب ن�ج��م ال��دي��ن أرب �ك��ان ،األق ��رب إل��ى املشروع
اإلسالمي.
ل ��ن ي �ع��ود رون م��ارغ��ول �ي��اس إل ��ى إس��رائ �ي��ل قبل
أن ت�ع��ود فلسطني إذًا .ل��ن «ي �ع��ود» ألن��ه ذه��ب إلى
ه �ن��اك ذات م � � ّ�رة ،ك ��ان ع �م��ره  13ع��ام��ًا ح�ي�ن ذهب
لالحتفال بتقليد  bar mitsvahوهو يعني تكليف
ّ
تسأل ضيفنا
اليهودية.
بفرائض الشريعة
الشاب
ّ
ّ
أي� ّ�ًا م��ن ال�ح��ل�ين ي��راه�م��ا أق ��رب إل��ى ال�ت�ح��ق��ق يومًا،
�دة ثنائية القومية؟
ح��ل الدولتني أم ال��دول��ة ال��واح� ّ
يجيبك من حيث ال تنتظر« :الحل الواقعي الوحيد
ه� ��و ال� �ش� �ي ��وع� �ي ��ة .ف �ل �س �ط�ي�ن ليست
م�ش�ك�ل��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي�ين ،ب ��ل مشكلة
ال�ط�ب�ق��ة ال�ع��ام�ل��ة ال �ع��رب �ي��ة ،املصرية
والعراقية...
وال �س��وري��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة لاّ
ل��ن ت�ق��وم قيامة فلسطني إ بقيامة
العالم العربي».

قبل ّ
تنحيه ،خاطب الرئيس املصري
ّ
املخلوع ّ،حسني م�ب��ارك ،املصريني
ً
ّ
ق��ائ�لا إن ��ه ي�ح��ز ف��ي ن�ف�س��ه أن يرى
بعض مواطنيه يطالبونه بالرحيل،
ّ
ّ
بأن ّ
أكثرية الشعب املصري
وإنه واثق
تعرف ّ
جيدًا من هو حسني مبارك.
زين العابدين بن علي لم يكن بعيدًا
عن وهم كهذا .فالرئيسان ينتميان
ّ
الديكتاتوريني
إلى ذاك الصنف من
الذين يبلغ بهم االنفصال عن الواقع
ّ
ح� ّ�دًا يعتقدون معه أن شعوبهم ال
يمكن أن تستغني عنهم.
م �ع� ّ�م��ر ال �ق��ذاف��ي ي��أت��ي م��ن مدرسة
مختلفة .فمنذ اللحظة األول��ىً ،خلط
تهريجه بتهديده ّ .بعث ابنه بدايةّ ،ثم
ّ ّ
تماد
ظهر بنفسه ليحذر من أن أي ٍ
ف��ي االع �ت ��راض ع�ل�ي��ه س �ي �ق��وده إلى
ح�م�ل��ة «ت�ط�ه�ي��ر» ت�س�ي��ل ف�ي�ه��ا دماء
ّ
ك �ث �ي��رة .ل �ك��ن َ ال �ق��ذاف��ي ال ��ذي يعرف
يكتف
م ��ن أي� ��ن ت ��ؤك ��ل ال �ك �ت��ف ،ل ��م
ِ
بتهديد شعبه ،بل ربط ذاك التهديد
ب �ت �ح��ذي��رات رم��اه��ا ف��ي وج ��ه الدول
ّ
ّ
الغربية .كأن «العقيد» يخاطب القادة
ّ
الغربيني على طريقة «دافنينه سوا»:
الشعب والحرية
«لندع الحديث عن ّ
جانبًا .بيننا ثالثة ملفات رئيسية:
م �ن��اب��ع ال �ن �ف��طّ ،ت�ن�ظ�ي��م «القاعدة»،
وامل �ه��اج��رون ،ح��ت��ى ال ن�ت�ح� ّ�دث عن
إسرائيل .أنا الذي أحمي النفط ومن
يعقد معكم االت�ف��اق��ات امل��رب�ح��ةّ .أنا
ال��ذي أح��ارب اإلره��اب وأمنع تسلله
إل�ي�ك��م .وأن ��ا ال ��ذي أل�ع��ب معكم لعبة
القذارة بالنسبة إلى فقراء املهاجرين
�ى أوروب � ��ا .وإذا ك �ن� ُ�ت أف �ع��ل ذلك،
إل � ّ
فألني ديكتاتور أو مجنون أو ملك
ملوكّ ،
سموني ما شئتم».
م�ع� ّ�م��ر ال �ق��ذاف��ي ،إذ ي�خ��اط��ب الغرب
النحو ،ال يمارس االبتزاز
على هذا ّ
وح �س ��ب .إن � ��ه ،ف ��ي ال ��واق ��ع ،يفضح
ال�ت��واط��ؤ ال��ذي ب��دأت ترتفع أصوات
ّ
ّ
النقد الذاتي؟ يسأل
غربية ضده .أين ً
روج��ر ك��وه�ين م�ث�لا ف��ي «نيويورك
تايمز»« .كيف دعمنا ،استخدمنا،
ّ
الديكتاتوريني
وش� ّ�ج �ع �ن��ا ع �ن��ف
ال �ع��رب ع�ل��ى م��دى س �ن��وات؟ إل��ى ّأي
درجة أشعل هذا التشجيع الغضب
ال �ج �ه� ّ
�ادي ال ��ذي تسعى املجتمعات
�ى إخ� � �م � ��اده؟» ...ويتابع
ال �غ��رب� ّ�ي��ة إل �
ً
ك��وه�ين ق��ائ�لا« :ث� ّ�م��ة أ ّس � ًب��اب عديدة
تجعلني أع ��ارض ت��دخ�لا عسكريًا
ّ
غربيًا في ليبيا ...لكن السبب األعمق
هو اإلف�لاس األخالقي للغرب تجاه
العالم العربي»...
ل� �ي ��س ال � �غ � ��رب وح� � � ��ده م � ��ن يعاني
اإلف �ل��اس األخ�ل�اق ��ي ف ��ي املوضوع
ال�ل�ي�ب��ي .ال�ن�ق��د ال��ذات��ي ال ��ذي تقاعس
عنه الغرب ،لم يقم به العرب أيضًا.
لم يقم به اليسار العربي خصوصًا،
ّ
وال س� ّ�ي �م��ا أن م �ئ��ات م ��ن األحزاب
والتنظيمات وامل� ّ
�ؤس�س��ات اعتاشت
أع��وام��ًا م��ن ف�ت��ات م��وائ��د «العقيد».
م��ا ي �ح��دث ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ل �ي��س خطيئة
القذافي ّوح��ده .ليس خطيئة الغرب
وح��ده .إنها خطيئتنا جميعًا ،نحن
ال��ذي��ن ُ ت �ف� ّ�رج �ن��ا أرب �ع�ي�ن ع��ام��ًا على
أرض ت ��دع ��ى ل�ي�ب�ي��ا ت�خ�ت�ف��ي تحت
عباءة أنيقة لنظام قذر.

