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الأبارتايدية ،يتغري �أمام احلقائق ال�صادمة .وبعد �أن يجمع
�إثباتات ت�سعفه يف املقارنة التي كان يرف�ضها ،يت�ضح له �أن
ما تقوم به دولته هو �أبارتايد منظم ،وم�شرع يف قوانينها.
وي���أت��ي مبثل واح���د يكفي لإق��ن��اع م��ن يطلب احلقيقة« :يف
ح��ال ارت��ك��اب ج��رمي��ة يف الأرا���ض��ي املحتلةُ ،تتخذ �إج���راءات
وعقوبات �ضد الفل�سطينيني ،تختلف عن تلك التي تتخذ
�ضد ال��ي��ه��ود» .وم��ن امل��ق��ارن��ات ال�صادمة ،لكن املحقة ،التي
يقيمها دومو�سالف�سكي ،و�صف تل �أبيب احلبلى ببذخها،
ولهوها ،و�شواطئها الدافئة ،وليايل مالهيها ،واحلديث عن
الب�ؤ�س على مرمى حجر منها يف املناطق املحتلة .فيت�ساءل
كيف ال ميكن ر�ؤية ما يحدث يف الأرا�ضي املحتلة وهو على
بعد خم�س وع�شرين دقيقة من تل �أب��ي��ب! ويغدو احلديث
ع��ن ال�ضمري والأخ��ل�اق �ضربا م��ن ال�ت�رف .وم��ا ي�سرتعي
االنتباه الفكرة ال�صحيحة التي ينقلها امل�ؤلف عن منا�صري
ال�سلم اليهود� ،أن «�إ�سرائيل» تدفع الفل�سطينيني دفعاً �إىل
الت�سلح و»الع�سكرة» .فهي ت�ستطيع ك�سب احل��رب ع�سكريًا،
فتقدم املقاتلني على �أنهم �إرهابيون ،وال ي�ضرها �أو يحرجها
�إال الن�ضال ال�سلمي .لذلك ي�صل دومو�سالف�سكي وحمدثوه
الإ�سرائيليون �إىل ا�ستنتاج �صائب� :أن الإدارة ال�صهيونية
�ستقلق ح��ت��م��ا ،ل��و ت��وق��ف��ت ���ص��واري��خ ح��م��ا���س ع��ن ال�سقوط
ع��ل��ى م��دن��ه��ا .وال ي��ت��وان��ى ال��ك��ات��ب ع��ن ب��ث ح��ق��ائ��ق ك��ث�يرة،
تثبت م�صداقية �أطاريحه ،وتك�شف عدم مو�ضوعية الإعالم
الغربي ،الذي ال ي�أبه باملغيبني ،وال يرى ق�ضاياهم العادلة.
فنجد ق�صة يوناثان ال�صهيوين املتحم�س ،الذي �آمن بحق
«�إ�سرائيل» يف الدفاع عن نف�سها ،ولكنه اكت�شف �أخريا زيف
الدعاية ال�صهيونية ،ومن ذلك �أن العرب وامل�سلمني �أ�شرار.
والأه���م م��ن ذل��ك �أدرك �أن��ه تعر�ض لغ�سيل دم��اغ ككل �أبناء
جلدته .وكونه طيار حوّامة حلاالت الإ�سعاف� ،شاهد بعينيه
كيف يُقتل الفل�سطينيون يف منازلهم ب�صواريخ الطريان،
فرف�ض اخل��دم��ة ،وفقد عمله .وعلق على ذل��ك ق��ائ�ل ًا�« :إ َّن
الثمن الذي دفعه قليل مقارنة مبا يدفع الفل�سطينيون من
�أثمان» .ويلتقط دومو�سالف�سكي طرف اخليط الذي يف�ضي
�إىل ا�ستنتاج خ��ط�ير ،لكنه �صحيح مت��امً��ا ،م�����ؤداه �أن دول��ة
الظلم زائلة .وط��رف اخليط يبد�أ مبوقف اليهودي جيف،
الذي عندما �شاهد البلدوزر الإ�سرائيلي يهدم بيت �صديقه
الفل�سطيني� ،أيقن �أ َّن البلد الذي �آمن به مل يعد موجودا،
ومل يعد ي��ع��رف ه��ل ك��ان م��وج��ودا �أ���ص�ل ًا! ولي�صدم ق��ارئ��ه،
ي�سوق امل���ؤل��ف ق�صة نوريت التي فقدت ابنتها ال�صغرية يف
عمل انتحاري فل�سطيني .هذه اليهودية �صدمت حكومتها،
و�أب��ن��اء جلدتها� ،إذ مل ت�� ُل��م االن��ت��ح��اري�ين مبقتل ابنتها ،بل
اتهمت حكومتها« :ابنتي ،لأنها �إ�سرائيلية ،قتلت على يد
�شاب كان مُ�� َذ ّل ،وم�ستعبَدا ،وفاقدا للأمل ،لدرجة �أنه قرر
االنتحار ...لأ ّنه فل�سطيني» .وتقول« :ال فرق �أخالق ًيا بني
ال�شخ�ص ال��ذي قتل ابنتي ،واجلندي الإ�سرائيلي يف نقطة
التفتي�ش ،الذي ال ي�سمح الم��ر�أة فل�سطينية حامل باملرور،
فتخ�سر طفلها نتيجة لذلك .ابنتي متاماً مثل قاتلها
« �ضحية لالحتالل» .والأم��ر الأفظع الذي تدركه نوريت،
وينقله دومو�سالف�سكي� ،أن القاتل الإ�سرائيلي ال يعا َقب
على جرميته .يقدم الكاتب �سلوك نوريت بعد مقتل عبري
الفل�سطينية ،ذات الع�شرة �أعوام ،على يد جندي �إ�سرائيلي،

على �أ ّنه عمل يجب �أن يعرفه القارئ الذي يروم احلقيقة.
ف��ي�برز كلمات ن��وري��ت ،ال��ت��ي تعلق ���ص��ورة عبري على حائط
يف بيتها ،وه��ي كلمات توجهها �إىل �أم الطفلة الفل�سطينية
ال�شهيدة�« :إن قاتل ابنتي كان الئقا �إىل حد �أنه قتل نف�سه،
�أم��ا اجلندي ال��ذي قتل عبريا ،فمن املمكن �أن��ه الآن ي�شرب
اجلعة مع �أ�صدقائه ،ويذهب �إىل املراق�ص» .دومو�سالف�سكي
حري�ص على التعريف مبحدثيه لإثبات م�صداقية ما يورد
م��ن �أح���ادي���ث ���ص��ادم��ة مل��ن ي��ق��ر�أ ك��ت��اب��ه .ف��ن��ع��رف ،م��ث�ل ًا� ،أن
نوريت حازت جائزة �أوروبية على مواقفها الإن�سانية ،و�ألفت
كتاباً عن �صورة فل�سطني و�شعبها يف امل��ق��ررات املدر�سية يف
�إ�سرائيل ،تف�ضح فيه عن�صرية هذا الكيان ،وكذبه ،وتزويره
الواقع .هذا التعليم املوجه قد ي�سوغ ت�أخر الإ�سرائيليني يف
اكت�شاف احلقيقة ال�صادمة .ويف تقريره عن ال�ضفة الغربية،
الذي يَ�سِ مُه بكلمات مقتب�سة من كتاب لإدوارد �سعيد «بعد
احلدود الأخرية ،بعد ال�سماء الأخرية» ،يذكر الكاتب بيتني
من �شعر حممود دروي�ش بهذا املعنى .ويتحدث باثا �أحاديث
حماوريه من الفل�سطينيني� ،أمثال :عطا جبارة ،ال�صامد يف
�أر�ضه رغم حرق امل�ستوطنني بيته ،واملنا�ضلة الفل�سطينية
�شريين الأعرج ،و�سحر فرن�سي�س « مديرة م�ؤ�س�سة ال�ضمري
لرعاية الأ�سرى يف فل�سطني ،والربوفي�سور يف علم الأحياء
بجامعة بيت حلم م��ازن قم�صية .ويف تقريره« ،كيف يولد
املقاتلون» ،ي�ستعر�ض �أح��وال قطاع غزة حتت حكم حما�س،
واحل�����ص��ار اجل�����ش��ع ،ال�ب�ري ،واجل����وي ،وال��ب��ح��ري ،والأن��ف��اق
ال�سرية ،ومعاناة النا�س الكربى .وثمة حديث عن �إ�سماعيل
ه��ن��ي��ة ،وو���ص��ف ل�شخ�صيته ،ي��ح��اول �أن ي��ك��ون ال��ك��ات��ب فيه
ح��ي��ادي��اً ،ولكن ب��ح��ذر .فهو ُي��درك �أن ق�ضية هنية ق��د تثري
خ�لا ًف��ا ي��ط��غ��ى ع��ل��ى م��ا ي��ري��ده يف ك��ت��اب��ه ،ف��ال��رج��ل يُ�ص َّنف
�إره��اب��ي��ا وف��ق امل��ح��اف��ل ال��غ��رب��ي��ة .ي��ب��وح دومو�سالف�سكي مبا
ا�ست�شف من حماوريه ،ومبا هو م�ؤمن به � ً
أي�ضا� ،أن الظلم
وال��ع��دوان ال��واق��ع على غ��زة لن يخلف �إال جيال جديدا لن
ين�سى .وي�ؤكد �أن ال�صغار �سي�س�ألون حني يكربون عن �شهداء
عائالتهم ،و�سيكونون مقاتلني حتماً ،وي�ضع �س�ؤاال بالغ ًيا
حمقاً يف نهاية الريبورتاج« :فما ميكنهم �أن يكونوا هنا غري

ذلك؟».
فيما يخ�ص الن�صو�ص التي و�سمت ب»خارج �إطار ال�صورة»،
فهي تقرب القارئ �أكرث �إىل �أفكار الكاتب ،الذي يبوح ب�أ�سرار
مهنته .فهو كمرا�سل �صحفي ،يعرف الكثري عن كيف تركب
التقارير ال�صحفية وراء الكوالي�س .دومو�سالف�سكي يكتب
هنا عن الأ�شياء التي تبدو غري ذات �صلة مبو�ضوع الكتاب
الرئي�س ،لإظ��ه��ار امل�شكلة امل��ط��روح��ة م��ن منظور �أو���س��ع� ،أو
م��ن زاوي���ة �أخ����رى .وك��ث�يرا م��ا ي��ت�����س��اءل م��وج��ه��ا ال��ك�لام �إىل
ال��ق��ارئ لي�شاركه يف التفكري مب�س�ألة م��ا ،و�أح��ي��ان��ا يقتب�س
جمال من �أقوال �شخ�صيات يوافقهم الر�أي يف ق�ضية يراها
�شديدة الأهمية .وم��ن �أه��م الأم��ور التي ت�ستحق الثناء �أن
الكاتب ال يخفي �آراءه ال�سيا�سية �أو االقت�صادية ،وجن��ده
ي�شجب ال��ن��ظ��ام االق��ت�����ص��ادي ال��ل��ي�برايل اجل��دي��د ،و�صندوق
النقد ال��دويل ،ويف�ضح الأنظمة الليربالية التي يح�سبها
تعمل على �إعادة هيكلة النظام اال�ستعماري ،وفر�ض اقت�صاد
م���ا ب��ع��د ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي��ة ،وت��ل��م��ي��ع ����ص���ورة ال��ع��ومل��ة وث��ق��اف��ت��ه��ا
اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة .و ُي��ف��ه��م م��ن �آرائ����ه �أن ال�����ش��رك��ات العمالقة،
وت���أث�يرات��ه��ا يف �سيا�سيات ال���دول العظمى ،ق��د �سببت حالة
عدم التكاف�ؤ التنموي بني ال�شمال ،واجلنوب ال��ذي فتحت
�أ�سواقه ملنتجات ال�شمال ،بينما �سدت �أم��ام منتجاته �أ�سواق
ال�����ش��م��ال .ويف�ضح دوم��و���س�لاف�����س��ك��ي ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة كراهية
الأج��ان��ب املناه�ضة للهجرة يف ال��والي��ات املتحدة ،واالحت��اد
الأوروبي ،ويعار�ض بناء جدر جديدة بني ال�شمال واجلنوب.
وال يفوته احلديث عن موجات الالجئني التي غ�صت بها
اجلزر اليونانية ،فيناق�ش م�س�ألة احلرب يف �سوريا ،و�سيا�سة
ال�لام��ب��االة برتاجيديا الأب��ري��اء ،ه��ذه امل���أ���س��اة التي �ستفتح
�أبوابا �أخرى للم�ستبعَدين اجلدد.
مم��ا �سبق ،ميكن ال��ت���أك��ي��د �أن م���ؤل��ف «امل�����س��ب��ع��دون» ال يقدم
خطابا �ساذجا ،ي�ستدر به عاطفة ال��ق��ارئ ،بل يجهد ليبني
�أ�سباب ن�شوء حاالت الإق�صاء ،التي يعي�شها ماليني الب�شر،
م���ن م��ن��ظ��ور ت��اري��خ��ي واج���ت���م���اع���ي ،م�����س��ت��ع��ر���ض��ا الأو����ض���اع
ال��راه��ن��ة يف ب�ل�اد ك��ث�يرة م��ت��ن��اث��رة ع��ل��ى ق����ارات ث�ل�اث .وم��ن
اجل��ي��د �أن الكتاب يُ�سمعنا �أ���ص��وات �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي�شعرون
بامل�س�ؤولية جتاه املهم�شني املحرومني ،فندرك �أنهم لي�سوا
وح��ده��م قلقني يف مهب الإق�����ص��اء .ومي��ك��ن ال��ق��ول ب��ق��وة �إن
«امل�����س��ت��ب��ع��دون» لي�س ك��ت��اب��اً �سهل ال���ق���راءة ،ف��ه��و ي�ترك �أث��را
بالغا يف ال��ق��ارئ ال��ذي يعد نف�سه �إن�سانا �أوال و�أخ�ي�را .ويف
اخلتام يجب القول �إن الكتاب ينبغي له �أن ي�أخذ مكا ًنا يليق
ب��ه يف املكتبات العاملية� ،إن ات�سع �صدر ع��امل الدميقراطية
الليربالية لأطاريحه.
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المستبعدون  ..آلرتور دوموسالفسكي
يوسف شحادة*

يقدم ال�صحفي والكاتب البولندي� ،آرتور دومو�سالف�سكي ،كتابه اجلديد «امل�ستب َعدون» ،بعد م�ؤلفه ال�شهري عن �سرية ال�صحفي وامل�ؤرخ وال�شاعر
ري�شارد كابو�شين�سكي  -امللقب بقي�صر الريبورتاج� ،صورا خمتلفة للم�سحوقني ،واملحرومني امل�ستبعدين ،واملهم�شني امللفوظني خارج احلياة
«ح ّمى �أمريكا الالتينية»
الإن�سانية الكرمية .وقد �أ�صدر كت ًبا مهمة �أخرى ،منها« :امل�سيح بدون بندقية» (« ،)1999عامل لي�س للبيع» (ُ ،)2002
عد كتاب «امل�ستبعدون» بانوراما �شاملة تغطي الن�صف اجلنوبي من عاملنا ،و�صورة جمعية للذين
(�« ،)2004أمريكا املتمردة» ( .)2007ميكن ّ
ال�صوت لهم ،وال �صورة لهم تر�سم يف و�سائل الإعالم العاملية .ي�أخذنا امل�ؤلف �إىل جنوب املعمورة را�سم ًا لوحة للب�ؤ�س املهيمن يف مناطق كثرية
يقرون �أن لي�س لهم «على تخوم العامل املُتخم �إال الهواء ورحمة اهلل».
من �أمريكا الالتينية ،و�إفريقيا ،و�آ�سيا ،وا�صف ًا �أحوال املهم�شني الذين ّ
ينق�سم الكتاب �إىل �أربعة وع�شرين ف�ص ًال ،تتحدث عن ق�ضايا
امل�ستبعدين يف بالد عديدة ،ابتداء بكولومبيا( ،يُخ�ص�ص لها
ف�صالن) ،فالربازيل (خم�سة ف�صول) ،ثم فل�سطني (�أربعة
ف�صول :الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة� ،إ�سرائيل ،ال�ضفة
الغربية ،ق��ط��اع غ���زة) ،وب��ع��ده��ا كينيا (وحت��ظ��ى بف�صلني)،
فجنوب ال�����س��ودان ،فم�صر (ول��ه��ا ف�صالن) ،فجزيرة كو�س
اليونانية ،ليعود �إىل �أمريكا الو�سطى ،فالواليات املتحدة،
فاملك�سيك ،ثم الباك�ستان وتايلند ،وبعدها ميامنار ،فكوبا،
فال�سلفادور وغواتيماال .حتت كل ف�صل يلج�أ الكاتب �إىل
و���ض��ع ف�����ص��ل ت��اب��ع ،ي�سميه «خ����ارج �إط����ار ال�����ص��ورة» ،وحتته
ع���ن���وان �آخ����ر .وب���ه���ذا مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر �إىل ال��ك��ت��اب يف ال��واق��ع
ك��ك��ت��اب�ين ،ح��ي��ث ي�����ص��ب��ح ح��ج��م��ه ال�����ض��خ��م ،ال����ذي ي�����ض��م بني
دفتيه حوايل ال�ستمئة �صفحة ،م�سوَّغا .ي�ضم الكتاب الأول
ري��ب��ورت��اج��ات تتناول ال���دول امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ،د ّون��ه��ا امل���ؤل��ف
بعد زي��ارات��ه �إليها ،وفيها وق��ائ��ع م���ؤمل��ة ت�سردها �شخ�صيات
تنتمي �إىل فئة امل�ستبعَدين� ،أو امل�سحوقني� ،أو من يقف يف
�صفهم� .أما الكتاب الثاين ،الذي ت�شرتك ن�صو�صه بعنوان
واحد« ،خارج �إطار ال�صورة» ،وتتواىل �إثر كل تقرير �صحفي،
فيت�ضمن ت�أمالت ي�سوقها امل�ؤلف عاك�سة الأفكار الواردة يف
ما �سبقها من ريبورتاجات .ومع �أن دومو�سالف�سكي ين�أى
بنف�سه ع��ن ان��ف��ع��ال العاطفية ال�����س��اذج��ةُ ،ي��ح�� ّم��ل ن�صو�صه
هذه ر�سالة ن�ست�شف فيها نربة �أخالقية تعليمية ،يوظفها
ت��وظ��ي��ف��اً فل�سفياً ب��ارع��اً لنقد اجل�����ش��ع ال��ف��ظ ،وال�لام��ب��االة
التي ت�سم مبي�سمها عددا كبريا من املتفرجني على عذابات
امل��ح��روم�ين .و ُي��ب�ين �أن امل�����س��ت��ب�� َع��دي��ن مي��ك��ن و���ص��ف��ه��م با�سم
جمعي« :املغيَّبون» ،وميكن تعريفهم ب�أنهم« :م��ن ال يهتم
�أح��د بهم ،وال �أح��د يذكرهم ،وحتى ال�صحف تبخل عليهم
بعمود يت�ضمن �أخبارا عن غيبتهم» .جندهم يف �أحياء الفقر
يف كولومبيا وق��د نهبهم اجل��ن��ود ال��ف��ا���س��دون ،ث��م قتلوهم
وقدمومهم كمُقاتلني �إرهابيني مهزومني .و�إليهم ينتمي
�أطفال ال�شوارع البائ�سون يف �ضواحي العوا�صم العاملثالثية،
و»ع�شوائياتها» .ومنهم الذين يكدحون كالعبيد ،منذ الفجر
وحتى حلول الظالم يف مزارع الكاكاو ،من �أجل دراهم قليلة.
ومنهم كذلك بدو الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة املجربون
ع��ل��ى ال��ن�����ض��ال ال�����ش��اق يف امل��ح��اك��م ،ودف����ع الأت�������اوات ل��دول��ة
االحتالل للو�صول �إىل مياه ال�شرب .و�إليهم ينتمي �أي�ضاً



�أبناء قبائل الكيكويو الكينية ،الذين اعتقلهم الربيطانيون
�سنني طويلة ،وعذبوهم يف مع�سكرات االعتقال .ويف �صفوف
امل�ستبعدين نرى �أي�ضاً معار�ضي قبيلة الدينكا التي تريد
الهيمنة على ج��ن��وب ال�����س��ودان وجعله ملكاً ل��ه��ا ،وجندهم
ك��ذل��ك ،يف ���ص��ور �شتى ،يف ال�برازي��ل ،وك��وب��ا ،وم��ي��امن��ار ،ويف
�أماكن كثرية من اجلنوب املنهوب .ويجهد امل�ؤلف يف تقدمي
���ص��ورة امل�ستبعَدين املُ��غ�� َّي��ب�ين الع��ب��ا «دورامل���راق���ب ال���ذي يثق
بحوا�سه» « كما ت�صفه ال�صحفية والكاتبة املعروفة ليديا
�أو�ستالوف�سكا » فيتلم�س الذين هُ�ضمت حقوقهم ،وحُ رموا
من ق�سمة اخل�ي�رات ،وامتهنت كرامتهم ،مدركا �أوجاعهم
و�أ�سباب «مر�ضهم» .ويف الوقت نف�سه ،يظهر �شكوكه �أحيانا،
ولكنه دائ�� ًم��ا يبحث يف �أه��وال تلك «الق�سمة ال�ضيزى» بني
ال�شمال املتخم واجلنوب امل�ستلب ،موقنا نتائجها الكارثية
على امل�ضطهدين الذين ال حول لهم .يُظهر ب�أ�سلوبه البارع،
و�سرده املقنع ،كيف يقتل ع�ساكر اجلي�ش الكولومبي �شباب
الأح���ي���اء ال��ف��ق�يرة ،وي��ج��ع��ل��ه��م �أرق���ام���ا ت��رف��ع �أع����داد القتلى
«الإرهابيني» يف �إح�صاءات «احلرب على الإرهاب» ،ليقب�ضوا
مكاف�آت مالية كربى لقاء ذلك .وي�سلط ال�ضوء على اجل�شع،
والظلم ،يف مناطق كثرية من اجلنوب ،منها الربازيل ،حيث
يُقتل الأطفال امل�شردون ،الذين ي�سمون بـ»حثالة ال�شوارع»،
بنا ًء على �أوام��ر من �أ�صحاب املتاجر ال�صغرية كيال يُعيقوا
�أعمالهم التجارية .ويو�ضح دومو�سالف�سكي �أن الب�ؤ�س يبعد
الآدمي عن �إن�سانيته ،فيجعله ال يبايل مب�صائب غريه ،وال
يُبدي �أي ت�ضامن معه .وي�صل �إىل ا�ستنتاج �صائب ،يلخ�صه
يف ت�����س��ا�ؤل حم��ق�« :إن ك��ان��ت حياتي ال ت�ستحق �شيئاً ،فكم
ميكن �أن تكون قيمة حياتك بالن�سبة �إ َّ
يل؟».
ينتقد دم��و���س��و���س�لاف�����س��ك��ي اال���س��ت��ع��م��ار ال��غ��رب��ي ،وخم��ل��ف��ات
الكولونيالية التي �أ�ساءت �إىل �شعوب اجلنوب �إ�ساءة بالغة.
ومن خالل اقتبا�سات من م�ؤلفات املفكر الفل�سطيني �إدوارد
�سعيد ،يده�شنا امل�ؤلف باطالعه الوا�سع على ما حدث من
خراب ب�شري ،و�أخالقي ،يف فرتة الكولونيالية وما بعدها.
فها ه��و لي�س بغافل ع��ن �أف��ع��ال امل�ستعمرين الربيطانيني
الذين فتكوا ب�أطفال كينيني� ،إذ �أخ�ضعوهم �إىل «لقاحات»
مم��ي��ت��ة يف م��ع�����س��ك��رات االع��ت��ق��ال .وال ين�سى ب���دو فل�سطني
واجتهادهم يف بناء مدر�سة لأطفالهم من �إطارات ال�سيارات،
وهبّتهم حلمايتها من اجلرافات الإ�سرائيلية .ويقدم �صورة

فل�سطني املحتلة ،مبو�ضوعية كبرية ،عن طريق معاناة ه�ؤالء
ال��ب��دو ال��ذي��ن يُحظر عليهم حتى امل���اء ،ويتعر�ضون لأب�شع
�صنوف اال�ضطهاد والتمييز العن�صري .يف ريبورتاج «البدو
يف ال��ف��خ» ،ي��ق��ول دوم��و���س�لاف�����س��ك��ي�« :إن ال��ب��دو �أك�ث�ر اخللق
ربا ،و�إنهم تعلموا ال�صرب يف ال�صحراء ومن ال�صحراء،
�ص ً
فال�صحراء بيتهم» .وي�ستعر�ض �أح��وال قبيلة اجلهالني يف
فل�سطني ،التي زاره��ا يف  ،2011فيكتب �أن �أفرادها يعي�شون
يف ف ّ��خ�ين :ف�� ّخ ال��ظ��روف الطبيعية ال��ق��ا���س��ي��ة ،وف��خ الإدارة
الإ�سرائيلية التي حتكمهم ب�أنظمتها القمعية .يتحدث عن
و�ضع العرب امل��زري حتت االح��ت�لال ،وي�ضرب �أمثلة ت�صف
م�أ�ساتهم ،منها �أن املرء يُرتك للموت �إن تعر�ض حلادث� ،أو
مر�ض� ،إذ مينع عليه الإ�سعاف ال�سريع ،لأنه فل�سطيني غري
م�سموح له الو�صول �إىل امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية .من خالل
هذه اجلزئية ي�شرح و�ضع ال�ضفة الغربية املحتلة ،املق�سمة
�إىل ثالث مناطق ،ح�سب االتفاقات املوقعة بني «�إ�سرائيل»
وال�سلطة ال��وط��ن��ي��ة الفل�سطينية .وي�ستطرد حم��دث��اً عن
تاريخ بدو النقب الذين ظلموا بعد قيام دول��ة «�إ�سرائيل»،
وط��ردوا من �صحرائهم ،و�سُ لبت �إبلهم و�أغنامهم ،و�أحرقت
خيامهم ،ث��م ُزرع امل�ستوطنون على �أنقا�ضهم .ورغ��م ذلك
يخ ُل�ص امل�ؤلف �إىل نتيجة مفادها �أن البدو �سي�صمدون يف
منطقتهم «ت��ل الأح��م��ر» ،رغ��م ال��ب���ؤ���س والظلم لأن��ه��م ،كما
ي�ؤكد� ،أكرث اخللق �صربا يف العامل.
َ
يف ريبورتاج �آخر ،مو�سوم بـ «كيف �أ�صبح داو ُد جالوت» ،يتحدث
دومو�سالف�سكي عن م�آ�سي �أهل فل�سطني ،ومن خالل العنوان
الذي يحيل �إىل الق�صة التوراتية عن داود اليهودي وجالوت
الفل�سطيني ،يُلمح �إىل �أ َّن ال��ي��ه��ودي �أ���ص��ب��ح الآن ال��ظ��امل.
وي��ت��ط��رق �إىل ح����وادث ق�����ص�يرة ن��ت��ج��ت ع���ن ع��م��ل��ي��ة تفجري
فل�سطينية ،تبعها هدم بيوت الفل�سطينني ،وي�صف مظاهرة
ل��ع��رب ي��ق��ف��ون يف م��واج��ه��ة اجل����دار ال��ع��ن�����ص��ري ال���ذي ذه��ب
وق�سمها .ويتحدث عن قنابل الغاز الإ�سرائيلية
ب�أرا�ضيهم ّ
التي تخنق الن�ساء ،والأط��ف��ال ،وال�شيوخ ،دون متييز .وما
يفيد الكاتب يف تعزيز موقفه ،درءًا التهامات قد ت�أتيه من
ق��وى �صهيونية� ،أن��ه ي�ترك لإ�سرائيليني يكرهون الظلم،
�سرد جتاربهم يف جمتمعهم املحكوم بالعن�صرية .فميخائيل
ال���ذي ال تعجبه ت�����ص��رف��ات ح��ك��وم��ات��ه جت��اه الفل�سطينيني،
رغ��م �أن��ه مل يكن يحب �أن تقارن �إ�سرائيل بجنوب �إفريقيا

