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  وليم نصار. د

 رئيس التحرير

  من األخروكلمة ...   
مثلما حصل بعد ...  القومي واليساري والناصري واالسالمي والعروبيالسوري  والوطنيت من محبي الندب واللطم السياسي لس

  ".االمارات وإسرائيل"توقيع اتفاقية سالم بين 
 

وليست في ...  في الرجعية البدوية الخليجية مشكلتناوليست ... المشكلة فينا نحن ...  ليست في احتالل اليهود لفلسطين تنامشكل
   ...المشكلة فينا نحن... ور واالستعمار االمبريالية والكومبراد

  
... ضنا وفي تخوين بع... فنحن مشغولون في خوزقة بعضنا ... لكننا ال نجد الوقت الالزم لتحريره ... ا ًنحن قوم نريد أن نحرر وطن

   ...واقفات على باب فرنوفي استغياب بعضنا مثل نسوة 
  

وفي تقديم العشيرة والحامولة والقبيلة ... ن بالمعارك والحروب الحزبية والتنظيمية لكننا مشغولو... ا ًنحن قوم نريد أن نحرر وطن
 بألعاب الوطنية والقومية واليسار ...شهداء الغد اآلتي  ... أطفالناعقول مشغولون في تسميم كما أننا .... على مصلحة الوطن 

  .ّوهل يجب دخول الحمام بالرجل اليمين أم الشمال... واالسالم 
 

نحن مشغولون بدراسة ماركس ولينين واليهودي المقبور ... لكننا مشغولون بالفردية واألنانية ... ا ًنحن قوم نريد أن نحرر وطن
 ... خريطة بالدنا ... تقبلسشهداء الم ... ّنسينا أن ندرس أطفالناورات التثقيفية انشغالنا بالد لكننا ولكثرة... تروتسكي 

  
تلمه جاهزا مجهزا مثل سفنأتي ون ... ناعاأليوبي ليأتي فيحرره لكننا بانتظار الكوردي صالح الدين ... ا ًطننحن قوم نريد أن نحرر و

  ... أية شقة مفروشة
  

فهذا تكتيك يا ...  من التحالف مع تلك الرجعيات ِحلكننا ال نست... ننتقد ونشتم ونعادي الرجعياتف... ا ًنحن قوم نريد أن نحرر وطن
 ... "ثائر"
  

كاسر وجبت الحش فهذا الو... ومن الدول العربية  هذا اليهودي القادم من أوروبا واألمريكيتينمن ... ا ًنحن نريد أن نحرر وطن
  ... لكننا ال نستح من الدخول في جمعيات ماسونية ... وإبادته مقاومته 

  
ّتروج أنك ممنوع من التقدم للحصول على ء قريتك لِّتجيش عشيرتك أو أبنا فانه مسموح لك أن ولذا... ا ًنحن نريد أن نحرر وطن

لكن الحقيقة أنك حصلت على الجنسية وتلهث كالكلب المصاب بالجرب للمشاركة في ندوات . الجنسية، وأنك مهدد بالطرد من كندا
ناك بضعة   فه، طبعا ولم ال. "فلسطيني – عروبي – قومي –اري سيناشط "وصمت نفسك بأنك نك يستضيفونك ألتضم صهاينة 

  ... فقط ألن والدك مناضل سابق... واألغبياء في الوطن يصفقون لك  ... آالف من الدوالرات تنتظرك بعد كل مناظرة
  

...  في رمي العلم األحمر والبندقية ودماء الشهداء ودموع وعرق األسرى في مزبلة التاريخ ِلكننا ال نستح... اًنحن نريد أن نحرر وطن
ولدفع تعويضات مالية ومعنوية  ...  المدني ضرورة الستكمال النضال لتحرير فلسطين من فنادق خمس نجومفدوالرات المجتمع

  حرر؟حرر فيها متقاعدون عن النضال والتَّهل مر عليكم عبر التاريخ أن حركة ت... للقيادات الراغبة في التقاعد
 

هل هو يساري؟ هل هو سوري قومي؟ هل هو ... عد التحرير الوطن بهذا لكننا محتارون في شكل ... اًنحن نريد أن نحرر وطن
 ... ولهذا السبب أجلنا التحرير إلى مستقبل غير معلوم... إسالمي؟ هل هو عربي أم عربي التوجه؟ 

  
ال جيال ال ننشيء جيال مثقفا وفتحن ... تبنينا ونقلنا من تجارب الثورات األخرى أسوء األمثلة لكننا ...  اًنحن نريد أن نحرر وطن

، وطبعا ال  بعد التحريرمالثقافة والموسيقا واالبداع يتم االهتمام بهو... لة العسكرية أهم ذفالبندقية والب...  جيال مبدعا موسيقيا وال
 سليو... أن يكون ناطقا بلسان التنظيم أو الحزب أو الفصيل ... حاجة لالشارة إلى أننا نريد من الموسيقي أو الشاعر أو الرسام الخ 

  .الوطنناطقا باسم 
   

كل يستلم   األرضتحريرتدير القضية وولذا فأن أعضاء المكتب السياسي في األحزاب والمنظمات التي ... اًنحن نريد أن نحرر وطن
ففلسطين تستحق أن  ... بدل نضالهم في الزيارات وشرب القهوة والشاي... دوالر أمريكي إمبريالي أرعن شهريا  6000 واحد منهم

  ....  نمأل بطوننا بالكافيين والمنبهات األخرى
  

كيف تربط بعد التحريرأن ننسى ... لكننا خائفون إذا ما خلعنا البذات السينيية وذهبنا للقتال وحررناها ... اًنحن نريد أن نحرر وطن
  .د من يربطها لنابعد التحرير ولن نجوريات واللبنانيات واألجنبيات سالفلربما نغير عشيقاتنا ... ربطة العنق 

  
   ... ويا أصدقاء موبوئين النتهازيين... يا رفاقا سابقين 

... وتحديدا الصهاينة منهم ... وسأمضي ما تبقى من العمر في التعلم من اليهود ... أنا أعلن استسالمي ف ...ا ًألنني أريد أن أحرر وطن
وبعض الجبال والسهول .. أتعلم منهم أن الوطن ليس بضعة حجارة س ...  وحب الوطن... والحنو على بعض كيفية التضامن والوحدة 

أن تستطيع ارتكاب مجزرة الحلم ال أن ترى  وه الوطن ...  وليس العشيرة والقبيلة والدين والطائفة ...وليس الشجر أو االنهار ... 
وليس مؤتمرات وخطابات ... جاهها وليس بندقية فقدت ات ... الوطن هو موسيقا ومسرح وفيلم سينمائي وقصيدة... كوابيس 

وال يفهمون من الموسيقا سوى العتابا والميجانا والدبكة وفي أحسن ... وإذا كان ناسنا مختلفون على شكل هذا الوطن ... ومظاهرات 
 على أنه أصبح يعرض في أرجاء المعمورة من قبل فرق يهودية صهيونيةيطيسعة الحال وهذا ... (األحوال الدلعونا وظريف الطول 

  .فلنوجه ناسنا للتعلم من االحتالل ... )جزء من التراث اليهودي
  

لربما بعد ... حب الوطن وحب األخر وحب الموسيقا وتذوق الشعر وزقزقة العصافير ... دا الصهاينة منهم يتعلم من اليهود وتحدفلن
ربما استطاع أن يقوم بثورة حينها ... ي كلمة وطن يعرف ماذا تعنجيال ... ربع قرن من الزمان نستطيع أن ننشيء جيال مختلفا 

  ... ربما استطاع أن يحررهاأو ... محترمة 



  

  اليساري

 

  

5 – The Leftist Writer ::  Issue No. 48 :: September 15th 2020 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 َّبيروت اغتالوها دفنا للعار، ظنا منهم أن الكوزموبوليتية هي العار ً لم تمت بيروت . ً

بيروت مدينة متوسطية . هي شرف األمة. ًاألهم من ذلك أنها تزينهم شرفا. ولن تموت
ال . منحها الحياةالنقيض ي. يلتقي فيها اإليمان ونقيضه. مدينة تعج بالحياة. كوزموبوليتية

مألى بالطقوس الدينية المسيحية . حيوية المدينة نابعة من ضاللتها. إيمان دون ضاللة
عهر المدينة هو ما . ًألقها لم يكن نابعا من الجوامع والكنائس بل من الضاللة. واإلسالمية

نة في روح المدي. ًيجعل المرء حرا، كما قيل في القرون الوسطى. يؤدي إلى هواء المدينة
  .التمرد والحرية

  
عصيان على السلطة، تمرد . ّالمدينة عصيان وتمرد. حرية المدينة مرهونة بحرية الفرد

ْبعد أن صادرت . شرف المجتمع في المدينة، في الحريات المتجسدة فيها. على الجماعة
بقي لنا تمرد .  الجماعات تحررات حروب التحرر الوطني، بقي لنا الحرية في المدينة

وقد انطلقت مرات عديدة، وقمعت .  ّمن هذا التمرد تنطلق الثورة مرة أخرى. لمدينةا
  .مرات أكثر

  
. ال يحتاج إلى عبادة. المدينة الستر الحقيقي. ال يحتاج المرء في المدينة إلى خمار

َّلكن المقاهي والخمارات . تكثر فيها الجوامع والكنائس. الطقوس الدينية عبادة افتراضية
هياكل الدين يلتقي الناس . ًالعبادة هي حيث يلتقي البشر طوعيا للنقاش. للعبادة أهمأماكن 

. في المقهى عبادتنا. نحتاج إلى الحوار  والنقاش. هذا ما ال نحتاجه. فيها لسماع الوعظ
َّومن قال إن هللا بحاجة . عهدهم افتراضي. عهدنا مع هللا حقيقي. في بيوت الدين عبادتهم

  للمنافقين؟
  

ّبالتعريف يتحول . نصير نكرات. نغيب في أزقتها. ًتسكعنا في المدينة لم يكن هامشيا
. ثوار نحن. مواطنون نحن. نكرات نحن. ًالمرء في المدينة مواطنا عندما يصير نكرة

لكن الصوت ينتقل من واحد . هنا حيث ال يعرف واحدنا الشخص اآلخر. أهل المدينة
بؤرة دائمة . ّكل الديمقراطية رغم طغيان النظام االستبداديتتش. ّيتكون الرأي العام. آلخر

والريف ال . يحولها إلى ريف.  يزرعها بأجهزة المخابرات.  يخافها الطاغية. للثورة
ًبقي النظام ريفيا بعكس .  َلم يبق في لبنان ريف. يهب هواء المدينة على الريف. ينقذه

. بقي على الهامش. ام بحداثة المدينة والريفما التحق النظ. هذه مأساته.  المدينة والريف
ًلم يستطع القمع إال أن يكون عرضيا. الحرية في جوهر النظام ْ علم النظام في مجتمعه . َّ

  .ًشيئا وغابت عنه أشياء
  

بين الجميزة ومار مخايل . عهرها خروجها على النظام. في أزقة بيروت حريات عاهرة
وكأن االنفجار . رين األول استغرق بضعة دقائق تش17العبور إلى ثورة . بضع خطوات

ًكان ضروريا، التدمير كان ملحا لمحو بؤرة الثورة النار تمتد وتنتشر من وسط بيروت . ً
ربما كانوا يدركونه في قرارة . لم يكن أهل بيروت يعرفون ذلك. إلى بقية الوطن العربي

. البكاء كثير. الدمار كبير. ةالمأساة كبير. نعزي أنفسنا. ًدفعوا الثمن غاليا. نفوسهم
َّأحيانا ننسى أن طائر الفينيق منسوب إلينا. اإلحباط يدمي القلوب ً.  

  
ليس في قطر عربي واحد . بيروت المدينة العاهرة تكشف كل عورات الوطن العربي

آخر مجتمع ينام ويستفيق على نغم إسقاط النظام وإسقاط الرئيس وإسقاط كل الطبقة 
عندما يستفيقون يكون النغم ما زال . زوفة األمهات ألطفالهن كي ينامواهي مع. السياسية

ًأرادوها أن تنام موتا أبديا. مدينة ال تعرف النوم. في أذانهم وفي وعيهم اللبنانيون . ً
 تشرين 17ّالنقيق اليومي تحول إلى سيل عارم في . مشهورون بالنقيق على مدار الساعة

ًإطفاء حريق الثورة يتطلب حريقا مضادًا.  في لبنانتشرين شهر الحرائق. 2019األول  ّ .
عدة الشغل . في كفتون، أرقى قرى لبنان. وهذا ما حصل عندنا في القويطع. ثورة مضادة

مجرمون غير لبنانيين، ربما الغتيال سياسي لبناني معروف على موعد للعشاء . مألوفة
بطال الثالثة من أهل القرية وهم من يقتل األ. ًوالده اغتيل رئيسا شهيدًا. في قرية مجاورة

نجونا هذه المرة من . اغتيل أبطال ثالثة. ً عاما38بيئة معادية للرئيس الذي اغتيل من 
ًالرجاء أن ننجو في المرات المقبلة من فتنة تشعل حربا أهلية طائفية. فتنة كل اغتيال . ْ

  .ما أكثر الشهداء عندنا. سياسي ينتج شهيدًا
  

عاهرة ألنها تختلف عن بقية . بكل فخر. عاهرة العواصم العربية. بيةبيروت عاصمة عر
فيها حريات . ُمدينة تعصى على االستبداد. طاغيتها ال يستطيع أن يكون مستبدًا. العواصم

عاصمة . ولم تستطع الوصاية تدجينها. لم تستطع الحرب األهلية اقتالعها. عميقة الغور
حيويتها . ، لسبب أو آلخر، عاصمة العواصم العربيةلكنها بشكل أو بآخر. لدولة مخطوفة

حيويتها مقياس للحيوية العربية المدفونة تحت . االجتماعية والسياسية تجعلها كذلك
  .طبقات االستبداد والثورة المضادة

  
بيروت . دمروا السياسة. بيروت مركز السياسة. خطفوا الدولة. بيروت عاصمة الدولة
الحياد . االنعزالية لم تعد كذلك. ّفرغوا الثقافة وطمسوا العروبة. عاصمة الثقافة العربية

. مع الحياد تكون مع الغير. ًفي االنعزال تكون مع الروح الجماعية جزئيا. ضد االنعزالية
كي . ًصرنا مع الغير كليا، أو هكذا حاولوا، حتى صرنا نتمنى أي شيء آخر حتى الحياد

هل تستطيع . سترد الدولة وأن يكون لها سياقتكون عاصمة الدولة حقيقة، يجب أن ن
فعلوا كل شيء لسلخ الدولة عن . الدولة-ّالمدينة أن تعوض عن ذلك؟ كانت أشبه بالمدينة

ال نعرف، هل . ننتظر التحقيق. يقولون إهمال لتجهيل الفاعل. المدينة، ثم تدمير المدينة
  . نستعيد عافيتنا مع بناء بيروت.نثق بالتحقيق المحلي أو الدولي أو كليهما؟ رؤوسنا تدور

  
كانت الكوزموبوليتية مكروهة في أيام المد القومي الذي أعلى األمة فوق الدولة، فإذا 

. بالكوزموبوليتية ملعونة في أيام االستبداد الشوفيني، وهو جديد على لبنان
تفقد معظم مدن ساحل المتوسط الجنوبي والشرقي . الكوزموبوليتية صلة بالعالم

دين أو . منطقة مصابة باالنعزال. إشارة إلى فقدان صلة المنطقة بالعالم. زموبوليتهاكو
أمة قومية تنحسر من مجال واسع هو العالم إلى االنغالق والدوران حول الذات 

  .ُيراد لنا انغالق المجتمع على نفسه، وهذا أخطر من الخراب المادي. الجماعية
  

 فقدان الهوية، كما كان أمثالنا ًالكوزموبوليتية ليست تعبيرا عن
هي انفتاح على العالم، واندراج فيه، وتأكيد للذات في . يدعون
َّال ضير في المبالغة بالقول إن الكوزموبوليتية تحمي . العالم

المجتمع غير المتعدد . هي تأكيد لتعددية سوية. الوحدة الداخلية
نفس التي ال. ربما صح القول إنه ال يستحق الوجود. غير موجود

نؤكد أنفسنا باالختالف ال . ال تتحمل إال أشباهها هي نفس ضعيفة
  .بالتشابه والتماثل

  
هو بمثابة موت الروح إضافة إلى . اغتيال الكوزموبوليتية في بيروت يضاف إلى الكارثة

مجتمع يغلب . يكفينا مدن بال روح، بمجتمع بال روح، يغلب عليها التشابه. موت الجسد
مرح، فرح، عهر، . وعي ال نهاية له إال االستسالم. ُعقل يظلم فيه الفكر. القعليه االنغ

زندقة، شك، تساؤل، عبثية، هيدونية، كل ذلك هو ما يضع المدينة في مواجهة الوجوم 
ستبقى . الطوعية لن يكون لها مكان في لبنان. والحزن واالستسالم واالنعزال واالنضباط

  .بيروت عاصمة التمرد
  

  ّل التطور إذا كانتــيحص. ة تشبه نفسهاــــالعاصم – ر المجتمع إذا كانت المدينةّال يتطو
ْ المدينة تخرج من ذاتها، وتحمل المجتمع ألن يخرج من ذاته، بتجاوز االنغالق، ليندرج 

تعددية بيروت كان هنا معناها، كما كان ابنها الذي اغتالوه منذ خمسة عشر . في العالم
وهل . وهل مدينتنا غير متوسطية؟ سموها شرق أوسط. طية في حينهسموها متوس. ًعاما

نسعى ألن . ًالشرق األوسط إال جزءا من عروبتنا؟ لسنا بمعرض البحث عن عالم يسعنا
  .تتسع آفاقنا فنتسع للعالم
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  وفيك استوى العالم األكبر…                     وتحسب أنك جرم صغير
  

اآلن تتعاطى السلطة مع . وال تخاف منه. مجتمعهاالحاجة هي أن تتصالح السلطة مع 
وال . هي التي ال تفهم. المجتمع يفهمها جيدًا.  آب وكأنهما لم يحدثا4ثورة تشرين وانفجار 

ْتريده أن . هي طبقة سياسية تعاقب مجتمعها. والمسألة تتعدى سوء الفهم. تريد أن تفهم
  .ْتقبض عليه بدل أن يقبض عليها. عاقبهاْتعاقبه بدل أن ي. ْينسجم معها بدل أن تنسجم معه

  
يبدو أنهم يعتقدون . َّاالنهيار حصل والطبقة السياسية تتصرف وكأن األحوال على ما يرام

غير . حوادث أمنية هنا وهناك. بأنهم منتصرون باالنهيار؛ منتصرون على شعبهم
ّلكن ماذا يمنع أن تتطور األمور إ. معروف إذا كانت األحوال مضبوطة لى عصيان ْ

  مدني؟ هل سيقبل الشعب أن تعاقبه السلطة للمصائب التي تحل به؟
  

َّيبدو أن السلطة السياسية . ْالرجاء أن ال نتحول إلى مجتمع فاشل. تحولنا إلى دولة فاشلة
   تسعى من أجل ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ون الحوامل ا، ال تزال مشاهد الذبح وبقر بطً عام38مرور من رغم على ال

، التي أودت "صبرا وشاتيال"واغتصاب النساء ماثلة في ذاكرة من نجوا من مجزرة 
 ساعة، 48بحياة أكثر من ثالثة آالف معظمهم فلسطينيون تعرضوا للذبح على مدار 

 .بحسب شهادات ناجين
 

" صبرا" في مخيمي 1982أيلول / سبتمبر16تلك المجزرة األليمة بدأت أحداثها يوم 
 .غربي بيروت، وهو العام نفسه الذي اجتاحت فيه إسرائيل جنوب لبنان" يالشات"و
 

ووفق روايات سكان من المخيمين شهدوا المجزرة، فإنها بدأت قبل غروب شمس يوم 
ا على المخيمين، ليسهل ا مشددًًالسادس عشر، عندما فرض الجيش اإلسرائيلي حصار

 .حة موالية لهعملية اقتحامهما من قبل ميليشيا لبنانية مسل
 

تلك المليشيا كانت مكونة من بعض المنتمين لحزب الكتائب 
جيش لبنان " مليشيا إلىاللبناني المسيحي اليميني، باإلضافة 

ا في الجيش ويقود بقيادة سعد حداد، الذي كان رائدً" الجنوبي
، قبل )جنوب(وحدة عسكرية تضم أربعمئة جندي في بلدة القليعة 

 تلك المليشيا ًش ويتحالف مع إسرائيل مشكالأن ينشق عن الجي
 .المناهضة للوجود الفلسطيني في لبنان

 
في الشطر الغربي من العاصمة بيروت، وتبلغ " شاتيال"و" صبرا"ويقع مخيما 

وهو ( ألف شخص 12 ىا، ويبلغ عدد سكانهما اليوم حوالًا مربعا واحدًًمساحتهما كيلومتر
، وهو واحد من )جئين سوريين داخله منذ سنواتإحصاء غير رسمي خاصة مع وجود ال

 .ا لالجئين الفلسطينيين في لبنانً مخيم12بين 

 :ًروى مشاهد من تلك المجزرة، قائال) اً عام48(الفلسطيني فؤاد عابد من مخيم شاتيال 
، استيقظ الجئو مخيمي صبرا وشاتيال 1982يلول أ/صباح السابع عشر من سبتمبر"

 ". الدموية في تاريخ الشعب الفلسطيني الصامد أكثر الفصولأحدعلى 
 

المجزرة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية، حيث وجدت جثث مذبوحة  "َّوأضاف أن
قتل قرابة ثالثة آالف، ما بين طفل وامرأة في وهة بطرق غريبة، وتفنن المجرمون ومش

 ".وشيخ ورجل من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني
 

ووفق . "إسرائيل ساعدت من قام بتلك المجزرة من المليشيات اللبنانية "َّن أإلىوأشار 
 الخارج حتى ينسوا إلىهذه المجزرة من ضمن مخطط لتهجير الفلسطينيين "عابد، فإن 

 ".أرضهم وحق العودة
 

 كل ذلك لن ينسينا قضيتنا وأرضنا، ولن يثنينا َّوبنبرة عالية، شدد الفلسطيني عابد على أن
 .ا بأرضه وبحق عودته إليهاًاع عنها، ألن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكعن الدف

 
) أونروا( القرار األميركي بوقف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل الالجئين َّورأى أن

خانة تصفية في الشعب الفلسطيني للهجرة، ويندرج  لذلك، وهدفه دفع ًجاء استكماال"
 ".كان الموجود فيه ونحن نرفض ذلكالقضية باتجاه توطين الفلسطيني بالم

 
ا :ً، قائل"صبرا"من مخيم ) اً عام67(والتقط أطراف الحديث سعيد إبراهيم حسنين 

 ". يمكن لعقل أن يتحملهاالمجزرة المأساوية، وشاهدت مناظر  على هذه الاكنت شاهدً"
 

مخيم، وروى حسنين ما شاهده بعد دخول المسلحين المدعومين من إسرائيل على سكان ال
أطفال في سن الثالثة والرابعة وجدوا غرقى في . أخذوا يقتلون المدنيين بال هوادة"حيث 
 ".دمائهم

 
نساء حوامل بقرت بطونهن ونساء تم اغتصابهن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذبحوا "وتابع 

 ".وقتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره
 

ا الرعب في ربوع المخيم وتركوا ذكرى وبحسب المتحدث، فإن هؤالء المسلحين نشرو
   ي نفوس من نجا من أبناء المخيمينا ال يمحوه مرور األيام فًسوداء مأساوية وألم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللقاءات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين األمريكيين
ُواإلسرائيليين واإلماراتيين قبيل وأثناء وبعد اإلعالن عن التطبيع 

لة اإلمارات وإسرائيل  وردت كلمة السالم مئات المرات بين دو
ُكما تبارى بعض الكتاب اإلماراتيون بالتغني بالعالقات مع 
إسرائيل واعتبار االتفاقية الموقعة بينهما حدث تاريخي سيجلب 

  السالم إلي المنطقة، كما تم تسمية االتفاقية باتفاقية السالم، وحتى
ُطت في مطار أبو ظبي سميت باسم السالم إلخفاء اسمها  الطائرة اإلسرائيلية التي ح

وهو  اسم مستوطنة صهيونية قامت على انقاض بلدتي الفالوجة " كريات عاد"الحقيقي 
وعراق المنشية الفلسطينيتين، كما ليس مصادفة أن يكون موعد المؤتمر الذي دعا له 

 ) .للسالم(د اتفاقية أوسلو  سبتمبر وهو تاريخ عق13هو ) اتفاقية السالم(ترامب لتوقيع 
فهل التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي يندرج في سياق السالم بالفعل؟ واإلجابة عن هذا 

  ً.السؤال تتطلب تعريف السالم أوال
 

 مع أن مصر واألردن سبقتا اإلمارات في التطبيع مع إسرائيل إال النظام السياسي في 
ن الصهيوني بل تعامل مع األمر كضرورة أملتها الدولتين لم يمجد التطبيع ولم يمدح الكيا

  

 

 جراح لم تندمل
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  اليساري
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سنوات طويلة من الحرب والصراع مع الكيان الصهيوني خلفت الكثير من الدمار 
والضحايا، كما أن النظامين لم يبذال أي جهد لتحويل التطبيع الرسمي إلى تطبيع شعبي 

إلسرائيل أو إهانة ُكما لم نسمع منهما أو من المثقفين والكتاب الموالين لهما أي مديح 
   ً. في أضيق الحدود وفي مصر تحديداللشعب الفلسطيني، إال

  
وبالرغم من التطبيع الرسمي بين الطرفين والكيان الصهيوني إال أن غالبية الشعب في 
ُالبلدين استمرت رافضة للتطبيع وناقمة على الكيان الصهيوني ألنه دولة احتالل وينكل 

) سالم( وما تالها من اتفاقات 1979اتفاقية كامب ديفيد عام بالفلسطينيين، ومنذ توقيع 
وحتى اآلن لم ) 1994وادي عربه (ومع األردن ) 1993اتفاقية أوسلو (مع الفلسطينيين 

يتم السالم بل تزايدت الممارسات العدوانية الصهيونية، وهذا يعني أن السالم ليس محرد 
  .ناعاتاتفاقات يتم توقيعها بل ممارسات وسلوكيات وق

  
السالم مصطلح مراوغ، إن كان يتضمن قيمة أخالقية وأمل يتمناه كل البشر من حيث أنه 
ُتعبير عن حالة متعارضة مع الحرب والصراع والعنف ويدعوا للعيش في عالم تحترم 
ُفيه حقوق الجميع، إال أنه في الواقع يبقى ذلك المستحب والمأمول بعيد المنال وخصوصا 

اتفاقات ( الدول حيث تستمر الحروب والصراعات وتفشل أغلبية في العالقات بين
  .حتى تلك التي ترعاها األمم المتحدة) السالم

 
في كثير من الحاالت يتم الخلط بين التسويات السياسية أو اتفاقات السالم من جانب وبين 
السالم بحد ذاته من جانب آخر، فاألولى تفاهمات على حل مشكلة قائمة بناء على 

وازين القوى بين الطرفين أو بضمانات خارجية، وهذه االتفاقات قد تؤدي لحل جذري م
للمشكلة موضوع النزاع وفي هذه الحالة يمكن القول بوجود سالم أو يتم خرق االتفاقات 

ًالموقعة فيتم العودة للحرب والصراع، أو تؤدي لهدنة مؤقتة ثم ينفجر الصراع مجددا َ .
سية وعقلية وقناعة تصدر عن اإلرادة الحرة لطرفي أو أطراف أما السالم فهو حالة نف

الصراع باالعتراف المتبادل بحقوق ومطالب كل طرف واستعداد للتخلي عن المطالب 
تجاه اآلخر، وفي هذه الحالة فإن ما يضمن السالم ليس موازين القوى أو الوسطاء فقط 

ُر أي طرف بأنه مغيب أو بل الرغبة الجادة بالسالم عند أطراف الصراع وعدم شعو
  .مهضوم الحقوق

 
إذا وضعنا ما جرى بين دولة اإلمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في سياق توصيف 
الصراع في المنطقة كصراع عربي إسرائيلي فليس من حق اإلمارات وحدها توقيع 
ً اتفاقية سالم مع إسرائيل في ظل وجود المبادرة العربية للسالم التي حددت شروطا

لالعتراف بإسرائيل، أما تبرير ما أقدمت عليه اإلمارات بأنها ليست األولى فمصر 
َّواألردن طبعتا مع إسرائيل وأقامتا عالقة رسمية معها، فالرد أن مصر واألردن قامتا 
ِبالتطبيع قبل وجود المبادرة العربية التي وضعت بإجماع كل الدول العربية، كما كانت 

بلدين وإسرائيل وال توجد هذه الحالة بين اإلمارات وإسرائيل، حالة حرب بين هذين ال
وبالتالي ال يمكن لالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي أن يؤدي لسالم عربي إسرائيلي إال إذا 
وافقت كل الدول العربية على االتفاقية وصدر قرار بذلك من جامعة الدول العربية، 

راع على الحكومات العربية وإسرائيل ما وحتى في هذه الحالة فسيقتصر أمر إنهاء الص
دام لم يتم استفتاء الشعوب العربية باألمر وما دام الفلسطينيون الطرف الرئيس في معادلة 

  .ًالصراع ليسوا طرفا في التسوية 
 

أما إذا وضعنا االتفاقية في سياق أن الصراع فلسطيني إسرائيلي والدول العربية لم تعد 
ًطرفا رئيسا، فيمكن ل ًإلمارات أو أية دولة عربية وانطالقا من مبدأ السيادة والقرار ً

المستقل أن تقيم عالقات بينها وبين إسرائيل، ولكن ليس من حقها أن تزعم أو تسمي 
وأنها ) سالم تاريخي في المنطقة(اتفاقية إقامة العالقة بينها وبين إسرائيل بأنها اتفاقية 

ًنيون أصحاب الشأن ليسوا طرفا في االتفاقية ولم لمصلحة الفلسطينيين، ما دام الفلسطي
ًيفوضوا اإلمارات للتحدث باسمهم كما لم يفوضها العرب بذلك، وخصوصا أن 

وكانت برعاية أمريكية روسية في البداية ) اتفاقية سالم(الفلسطينيين وقعوا قبل ذلك 
)  2003طريق خارطة ال(ثم برعاية الرباعية الدولية مع خطة ) 1993اتفاقية أوسلو (

ولم تلتزم بها إسرائيل التي ما زالت تحتل كل فلسطين باإلضافة إلى أراضي عربية 
 .أخرى

 
دولة اإلمارات دولة ذات سيادة ومن حقها أن تقيم عالقات دبلوماسية مع من تشاء من 
الدول واألمر متروك للشعب اإلماراتي وللشعوب العربية، ولكن ليس من حقها التدخل 

ِ الداخلية للشعب الفلسطيني كما ليس من حقها أن تحدد من يمثل الشعب في الشؤون ُ
الفلسطيني، وهي وإن كانت دولة ذات وزن في المنطقة إال أنه ال يجوز لها أن تعطي 
نفسها حجما أكبر من قدراتها الحقيقية فيما يتعلق بحل الصراع في الشرق األوسط، وهو 

م المتحدة عن حله طوال أكثر من مائة عام، الصراع الذي عجزت الدول العظمى واألم
كما أن الفلسطينيين أدرى من غيرهم بالنوايا اإلسرائيلية واألمريكية من وراء التطبيع 
ًوكان للفلسطينيين تجربة مريرة مع اإلسرائيليين خالل سبعة وعشرين عاما من 

  . المفاوضات واالتصاالت تحت مسمى السالم

َّى حذو اإلمارات، ولكن حتى لو طبعت كل األنظمة العربية ال نستبعد أن تحذو دول أخر
ُعالقاتها مع إسرائيل فلن يتحقق السالم في المنطقة ولن تنعم إسرائيل بالهدوء 
واالستقرار ما دام الشعب الفلسطيني الطرف الرئيس في الصراع وصاحب الحق 

إنه الرقم الفلسطيني األصيل لم ينعم بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، 
    كما قال الراحل الزعيم أبو عمارالصعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أو ما شئتم من ألقاب، إلى مجده " العظيم"أو " الكبير"الفلسطيني " الفنان"ينحاز

ال يمكن لعساف أن يتخلى عن دبي وأبوظبي وبرج خليفة . الشخصي وأولياء نعمته
. خة من أجل مجاملة مشاعر مخيمات غزة أو قرى الضفةوالنخيل والفنادق الساحرة الباذ

  .سي على نحو خاص. بي.ًأصال عساف ما كان ليكون لوال كرم الخليج كله ومحطة ام
 

التي شارك فيها الفسطينيون بحماسة ال نظير لها من أجل " أراب آيدول"نتذكر وقائع 
ًعساف إلى مصاف النجوم لكي يسجل شعب فلسطين انتصارا في حقل الغناء رفع الطفل 

غاب عن بال . ما دام غير قادر على تسجيل االنتصارات في ميدان السياسة والحروب
ًالناس غيابا تاما أن ما يفعله معسكر النفط ال يمكن أن يكون خيرا لفلسطين أو العرب بأي  ً ً

رجال السياسة والمال واألعمال وأصوات الجماهير وهكذا تناغم جهد . حال من األحوال
إنه عالم اإلمارات والسعودية الذي . الغفيرة من أجل تحقيق الحلم الرائع بفوز دمحم عساف

ًأصبح راعيا لإلبداع والثقافة والفن بما يملكه من كنوز البترودوالر التي ال تأكلها 
ًعينا ويفتح األخرى ليقنع نفسه بأنه هكذا أصبح المبدع في المجاالت كلها يغمض . النيران

يتنعم بخيرات النفط ألنه موهبة من هللا وليس ألن الخليج يريد شراء الذمم وإفسادها 
وتوظيفها في معركة كبرى تقود إلى تحطيم األمة وأحالمها وتنتهي ببناء تحالف مع 

  .الصهيونية العالمية، وأمريكا وإسرائيل
 

من الجمهور العربي أن يصوت " األراب آيدول"في طلب أحمد جمال المرشح المصري 
. في صف الموسيقى الجميلة واألداء العذب، وليس في صف السياسة والدين والجنسية

كان الشاب المصري البالغ من العمر خمسة وعشرين سنة يعي مثل الجميع أن المرشح 
. لتجارة بامتيازالفلسطيني قد خرج أو أخرج عن قواعد اللعبة بدخوله ساحة السياسية وا

ومن الواضح أن هذا .  مليون صوت60حصل عساف على رقم خارق للمعقول مقداره 
ًشأن يتجاوز أراب ايدول النسخة المستنسخة من أمريكان ايدول، الحدث كان حدثا 

ًفلسطينيا وربما عربيا عبر عن السياسة أوال ثم مصالح رجال األعمال ثانيا ً ً ً.  
 

 أن نقول على الفور ودون الحاجة إلى من هذه البداية نستطيع
محاججة أن المعركة كانت معركة سياسية، ولكن العدو فيها لم 

ولعل فحص حساب الربح والخسارة أن يوضح . يكن اسرائيل
ولعل من المفيد هنا االستئناس . بجالء أن اسرائيل خارج المعادلة

رمز فلسطين في تلك اللحظة على حد تعبير -بواقعة أن عساف 
 200امرأة صغيرة من قلنديا قالت لي إنها صوتت بما مجموعه 

، قد تلقى مكافأة من وكالة الغوث ومن رئيس السلطة -شيكل
  . ًالفلسطينية محمود عباس بتعيينه سفيرا للنوايا الحسنة

  
وال تتدخل فيها بل تعد من يتدخل " ال تحب السياسية"الوكالة كما يعرف القاصي والداني 

ًخصا ال أخالقيا يستحق العقوبة التي قد تصل الطرد من العملفي السياسة ش وهذا . ً
بالطبع توجه أخالقي انتقائي يمكن تطبيقه في أحوال وإغفاله في أحوال أخرى مثلما 
ًيعرف العرب جميعا الذين يتمتعون بخيرة طويلة مع قرارات األمم المتحدة ويعون جيدا  ً

بق على اسرائيل أو جنوب أفريقيا العنصرية كيف تطبق على العراق أو سوريا وكيف تط
ًفمن هو الخاسر سياسيا إن لم يكن . ناهيك عن زعيم العالم الحر الواليات المتحدة

  اسرائيل؟

ذكريات محمد عسافذكريات محمد عساف
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لقد كانت مناسبة . اإلجابة الواضحة في ذلك الوقت هي حركة المقاومة اإلسالمية حماس
ألولى منذ سنين طويلة حول استثنائية للسلطة الفلسطينية لتوحيد الضفة وغزة للمرة ا

قضية أسطورية ألهبت خيال الناس واندفاعتهم الجماهيرية الهائلة في الميادين العامة 
والطرقات في الوقت الذي لم يكن بوسع حماس ألسباب ايديولوجية معروفة إال أن تنأى 
بنفسها عن الحدث الذي يصعب التوفيق بينه وبين الدين مهما حاولت أن تكون 

ًوقد كان ذلك مواتيا للطرف الثاني ليركب الموجة ويسجل انتصارا من النوع . تيةبراغما ً
ًوالحقيقة أن الشاب الصغير دمحم عساف لم يكن بعيدا عن المشاركة في إنتاج . الثقيل

المحتوى المالئم لتسجيل نصر ايديولوجي وثقافي وسياسي لصالح السلطة الفلسطينية وما 
الذي دار عساف في فلكه مشبع برموز السلطة من قبيل فالخطاب . تتبناه من خطاب

وفي األحوال كلها كانت ." الخ...الكوفية، والطلقة األولى، ورام هللا وجبال النار"
الموسيقى والكلمات من النوع الشعبوي الذي ينطبق على التراث الفلسطيني مثلما تبنته 

ًوعدلته قليال منظمة التحرير وخصوصا حركة فتح المهيم   . ًنة تاريخيا على تلك المنظمةً
  

ًمن هنا يمكن القول إن الخطاب إجماال كان خطاب السلطة من حيث الشعبوية والوطنية 
ًالعمومية ونمط األهازيج السهلة التي ال تقول شيئا على الرغم من تظاهرها بقول الكثير، 

ل بمقطع غنائي وهو بالطبع ما يالحظ بسهولة في أغنية الكوفية التي مثل مطلعها المتص
ًيمثل كل حرف من حروف كلمة فلسطين موقفا سياسيا غامضا ولكنه مع ذلك منحاز  ً ً

  .للسلطة
 

كله بما في ذلك أنصار فصائل " العلماني"عمت السعادة بفوز عساف الشارع الفلسطيني 
ولكن مهما تكن درجة سعادة الجمهور الفلسطيني أو السلطة . الفلسطيني" اليسار"

ً، فإن أحدا بالطبع لم يكن سعيدا مثل مؤسسة تلفزيون مالفلسطينية سي، أو منتج .ب.ً
يتوهم الكثير . البرنامج الكسي ملوشي الذي تحول إلى بطل في صناعة الحدث ال مثيل له

من الناس أن الجماهير هي التي تصنع البطل، ولكن هذا صحيح من حيث مالءمة 
إذا كان الالحق يفسر السابق على رأي  (اللحظة لصناعة البطل، أما من يصنع األسطورة

فهو وكالة الغوث الدولية والقيادات السياسية ثم وربما بدرجة أهم بنك فلسطين ) ماركس
وشركة حضارة وعشرات المؤسسات المالية والرأسماليين األفراد الذي صبوا على النار 

طوري ال مثيل ًالبنزين والغاز ومشتقات النفط جميعا حتى وصل التصويت إلى رقم اس
ربما أن فيروز قد شعرت بالحسد تجاه نجوم أراب ايدول فهي ال تستطيع منافستهم . له

في بريقهم حتى لو شهد لها أدورنو ولوكاش من فالسفة الجمال وشتراوس وبتهوفن من 
ترى هل يفسر ذلك اضطرارها إلى ركوب موجة السياسية وهي في . أفذاذ الموسيقي

  ا لربيب آل روتشيلد التافه إيمانويل ماكرون؟أرذل العمر واستقباله
 

كان أدورونو يظن . لقد تم وضع الموسيقى والفن تحت تصرف رجال األعمال والسياسة
أن اإلفالت من العقل الميكايكي الغربي واستعادة العقل النقدي قد تكون ممكنة في الفن 

ً والفن معا يمكن أن يحافظا ًعلى جهة التحديد، وقد سبق لي أنا أيضا أن كتبت بأن الفلسفة
كال . على ما تبقى من العقل الناقد المنتج للحكمة التي تتجاوز جنون اللحظة المعلبة

لقد تمكن المال والسياسة من السيطرة على اللعبة بقيادة : ًسيداتي وسادتي أنا كنت مخطئا
مال سي ومختصات الج.ب.أساطين إعالم البتروالدوالر السعودي تمثلهم عبقرية م

  .ومختصيه لديها من قبيل منافسة أدورونو نانسي عجرم
 

ًافتخرت مجلة سيدتي السعودية المملوكة ألمير سعودي بأنها ذكرت مرارا أن اراب 
سيكون من نصيب الفلسطيني دمحم عساف، وهذا الرأي ليس ) 2013(ايدول في ذلك العام 

هير، لكن المجلة كانت متأكدة من له عالقة فيما يبدو بالنقد الجمالي وال بعلم نفس الجما
  .نفسها ألسباب لم تفصح عنها

 
اتصل الرئيس محمود عباس منذ وقت مبكر في مشوار أراب ايدول وأعرب عن دعمه 
الواضح لمحمد عساف وطلب من ممثليات فلسطين أن تحث على التصويت له، وأما 

 سيقول نحن شعب على قيد الحياة كان" أبوعمار"تمنيت لو أن : منيب المصري فقال
  .الجبارين

 
ًوكما تعلمون، في الواقع الفلسطيني تم االعتياد على مسرحة الحدث وإعطائه طابعا 
ًاستعراضيا ميلودراميا، وقد عزز اإلعالم الذي قادته الجزيرة وزميالتها الخليجيات  ً
االتجاه ذاته الذي ينحو نحو التصنيع غير المتقن الشعبوي والذي يتكل على ضحالة 

في سياق لحظتنا تلك سجد دمحم . إدراك المتلقي أكثر مما يعتمد على براعة التصنيع
ًعساف وقبل األرض تماما كما يفعل الزعماء عندما تحدث معجزة من الطراز األول من 
قبيل شفائهم من السرطان كما حدث مع الراحل ملك األردن الملك حسين الذي انحنى 

ًوطبعا من نافل القول إن الفائزة . في بعد ذلك بساعاتًوقبل األرض لعودته سالما ثم تو
ًفي الدورة السابقة كارمن من مصر لم تقبل األرض وال من يحزنون، وسبقها أيضا فائزة 

وهنا . الحالي" اآليدول"من األردن في البرنامج ذاته أو برنامج شبيه لم تفعل ما فعل 
ة، ولنالحظ بدون عقلية مؤامرة أن يجب أن نفكر في احتمال التصنيع الذي رافق الظاهر

  .ًمنصب السفير كان جاهزا لدى وكالة الغوث مثلما لدى رئيس السلطة

". الجديد والشجاع"باختصار لقد شاركنا على نحو محموم في ترويج عالم الخليج 
ًشاركنا قصدا أو سهوا، بذكاء أو بسذاجة في التمكين إلمارات تافهة من قبيل قطر  ً

الشعراء والروائيون والمعلمون والتالميذ والمفكرون : نج منا أحدولم ي. وأبوظبي
ن حجوا إلى دبي وأبوظبي والدوحة والرياض من /الح كلهم...والمغنون والسينمائيون

أجل الحصول على البطوالت والجوائز والتمتع بما يرافقها من مال وجاه وترويج 
  .وانتشار

 
داع ال بد من أن يشارك في معركة السالم هذا اإلرث من اإلب: اآلن حان وقت الحصاد

. دمحم بن زايد، دمحم بن سلمان، ودمحم بن راشد: التي يقودها ثالثة من فئة خير األسماء
  .اسمه نتان ياهو أو بالعربية أعطية هللا" مبارك"ًهؤالء أيضا يشرف عليهم رجل 

 
: يج أن يقفوا ويقولوابالطبع يصعب علينا أن نطلب من العباقرة الذين فازوا بجوائز الخل

إن جوائزكم كاذبة مثلكم، وإنما أخذناها لتكون ألف حصان من أجل اقتحام ما تبقى من 
وت اليوم ثمنه الذهب ال بد لغالبيتهم من السكوت فالسك. ممانعة لدى طروادة الفلسطينية

   دون أدنى شك
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 ُن أنيف فأخذوا له ُأغار ناس من بني شيبان على رجل من بني العنبر يقال له قريط ب ُ

ٌ، فاستنجد قومه فلم ينجدوه، فأتى مازن تميم، فركب معه نفر من أهلها، اًثالثين بعير
فأطردوا لبني شيبان مئة بعير فدفعوها إليه، فقال هذه األبيات التي افتتح بها أوس بن 

فقد . المكني بأبي تمام ديوان حماسته الذي ألفه في محبسه أيام حصار الثلجحبيب الطائي 
قصد األمير عبد هللا بن طاهر في خراسان، ليمدحه، وفي طريق العودة توقف في همذان 
عند صديق له يدعى أبو الوفاء بن سلمة، فأنزله الرجل وأكرمه وكان عنده مكتبة 

ً ثلجا عظيما قد َّنية متابعة طريق العودة وجد أنوحين استفاق أبو تمام ذات يوم ب. ضخمة ً
وقع فقطع الطرق ومنع السابلة من السير والخروج من البيوت فكان ديوان الحماسة الذي 

ُجمع فيه شوارد قصائد العرب ومنها قصيدة قريط بن أنيف ُ ُ        : 
 

  لو كنت من مازن 
     لم تستبح إبلي

 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا
 ا لقام بنصريإذ

      معشر خشن
 عند الحفيظة إن ذو لوثة النا

 قوم إذا الشر 
     أبدى ناجذيه لهم

 قاموا إليه زرافات ووحدانا
 ال يسألون أخاهم

      حين يندبهم
 في النائبات على ما قال برهانا

 لكن قومي
      وإن كانوا ذوي حسب

 ليسوا من الشر في شيء وإن هانا
 يجزون من 

     غفرةظلم أهل الظلم م
 ومن إساءة أهل السوء إحسانا

 كأن ربك 
   لم يخلق لخشيته

 سواهم من جميع الناس إنسانا
 فليت لي بهم

   ً قوما إذا ركبوا
 شدوا اإلغارة فرسانا وركبانا

 
ُأنا ال أعرف حقيقية لم خطرت في بالي حكاية قريط بن أنيف في ذكرى مجزرة صبرا  ُ ُ َ

ّ ذلك الخريف المر من شهر أيلول إلى وأعود باأليام وشاتيال ألضعها في بداية هذا المقال
   ولكن ما قصة شهر أيلول يتشح بالسواد مع سيرة أهل فلسطين؟ 1982عام 

  
مخيمي صبرا وشاتيال  أهلنا في ةاللقيطة عن الوفاء بوعدها في نصرعجزت تلك الدول 

 ونستطيعيا  مرقد واقاوم واً في الحصار ثمانية وثمانين يوموا صمدذينفي بيروت ال
وعدت أن تنصرهم ولكنها خذلتهم، يا لهذا . اً وجواً وبحراًأبواب جهنم المفتوحة بر
نعم، رحلوا . فكان رحيل البندقية الفلسطينية على األبواب. الخذالن ما أوسع أبوابه

 اليوم إلىُويبكيني . وتركوا أهلهم بال سند وكانت البندقية مسند حملهم في حلهم وترحالهم
كيف ترحل البندقية من حضن المخيم وتترك ألعاب األطفال معلقة على حبل : السؤال

 الغسيل؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َلم ترحلون وتتركون : ُوكان صدى الصوت يرتد من حديد السفن التي تغادر مرفأ بيروت
 وصبرا غطت ؟علقون مساءكم فوق المخيم والنشيدنساءكم في بطن ليل من حديد، وت

صبرا . راع حين ال تجد الذئالوداع، وها هي تعد كفيها وتخطي بأغنية صدرها العار
من تنادي؟  صبرا ودعت فرسانها وزمانها . ُصبرا تنادي. دتنام وخنجر الفاشي يحص

واستسلمت للنوم، من تعب، ومن عرب رموها خلف ظهورهم، كما رمت قبلية بني 
ُالعنبر ابنها قريط بن أنيف وتركته لمصيره فاستنجد  بأهل الشجاعة واالقدام من مازن ُ

 من بني اللقيطة الذين استباحوا اً فرسانهم لنصرته وأخذ حقه مضاعففأنجدوه وتقاطرت
 .       إبله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

وأهل صبرا وشاتيال يستنجدون بمن أيها العرب، بكم، وأنتم شراذم من حكام ودول 
ومن هنا . يطة زماننا التعبانمستباحة فقدت رجولتها وشجاعة الشجعان وصارت لق

ُقصب هياكلنا وعروشنا قصب، في كل مئذنة . ستهاجر العرب لعقيدة أخرى وتغترب ٌ
ُحاو، ومغتصب يدعو ألندلس إن حوصرت حلب ُ في صبرا وشاتيال اختلطت شخوص . ٍ

ُالمسرح الدموي، وال قاض سوى القتلى، وكف القاتل امتزجت بأقوال الشهود، وأدخل  ُّ
َّوتمت رشوة القاضي فأعطى وجهه للقاتل الباكي على شيء .  ملكوت قاتلهمإلىالقتلى 

ًأخرج قليال من دمي كي . ُيحيرنا، سرقت دموعنا يا ذئب، تقتلني وتدخل جثتي وتبيعها
ُالقاتل يدلي : يراك الليل أكثر حلكة، واخرج لمائدة التفاوض، واضحين، كما الحقيقة

 .   ، كفر قاسم، دير ياسين، تل الزعتر، شاتيالصبرا: وقتلى يدلون باألسماء. بسكين
 

 من مكان اًالقاتل هو القاتل ال يختلف كثيرالمجزرة هي المجزرة في كل بقعة من العالم و
جاءت األخبار من راديو مونتي كارلو في باريس العاصمة الفرنسية بعد أكثر من . آلخر

قل تلك المشاهد المروعة التي كان المذيع يبكي وهو ين. سبعين ساعة على بدء المجزرة
يقطع . أكل هذا الليل لي، والليل ملح: وتقول صبرا. حدثت في مخيمي صبرا وشاتيال

ًيغني النتصار األرز مواال، ويمحو في هدوء . الفاشي ثدييها، يرقص حول خنجره ويلعقه ُ
ُلحم صبرا وشاتيال عن عظمها، ويجن من فرح لمشهد قتل أبناء عمومته والتمثيل 

صبرا وشاتيال تقاطع شارعين على جسد، نزول الروح في حجر، صبرا . أجسادهمب
 . وشاتيال ال أحد، صبرا وشاتيال هوية عصرنا حتى األبد

 : ملحوظة
 أجزاء من أبيات قصيدته الستعارتنا صديقنا الشاعر الراحل محمود درويش الرحمة ل

   لضبط إيقاع المقال"  الظل العاليمديح"

  
  لو كنت من مازن لم تستبح دمي بنو اللقيطةلو كنت من مازن لم تستبح دمي بنو اللقيطة
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  سبتمبر من كل عام، ذكرى أليمة على /  أيلول16يعتبر يوم

 .الشعب الفلسطيني، ففي هذا العام تم تنفيذ مجزرة صبرا وشاتيال
 

 أقسى لحظات إلحدىكرى السابعة والثالثين واليوم تحل الذ
 ففي هذا اليوم .سبعة عقودعلى لصراع العربي اإلسرائيلي الممتد ا

 دخلت ميليشيا الكتائب اللبنانية بمساعدة الجيش 1982من عام 
  غربفي  صبرا وشاتيال ن مخيم الالجئين الفلسطينيإلىاإلسرائيلي 

 فالعجائز ، لم يمثل العمر أو النوع أي فارق؛ بيروت وارتكبت ما تشاء من مجازر
 .والنساء واألطفال وحتى الرضع كانوا فريسة سهلة

 
 ضحية مما يدل 3500 و800يتراوح الرقم بين واليوم،  إلىعدد الضحايا غير مؤكد 

 . اآلنإلى مفقودة ال تزالجثث كثيرة  ف.على حجم الدمار الذي سببته الكتائب
 

 المسيطرة على غرب بيروت وقتها – الجيش اإلسرائيلي عيونجرت المذبحة تحت 
لفائها من ً فقد أشعلت األضواء ليال لترشد ح–والمسؤولة عن حراسة مداخل المخيمات 

 . الطريق، وارتكاب الجريمةإلىالكتائب اللبنانية، 
 

 320 قاطرة محملة بـ 30في السادسة من مساء الخميس وفي أولى الهجمات دخلت 
، كانوا من أكثر الميليشيات دموية ةاألربع تجاهاتالًشخصا، أربع عصابات تنقض من ا

لجريمة، وفق موقع ووحشية، رجال ال تثير مشاعرهم المتبلدة سوى العنف وا
 ).ويكيبيديا(
 

إلسرائيلي الذي كان تحت ٍن بشكل كامل من قبل قوات االحتالل ايتمت محاصرة المخيم
يل شارون، ورفائيل إيتان، أما بالنسبة لقيادة القوات المحتلة فقد كانت تحت إمرة يقيادة أر

 المخيم ونفذت إلى إيلي حبيقة المسؤول الكتائبي المتنفذ، حيث دخلت القوات االنعزالية
 نوع من أنواع الرحمة والشفقة، ٍل قتل السكان بدم بارد ودون أيهذه المجزرة من خال

 استخدام األسلحة البيضاء وغيرها من األسلحة األخرى في عمليات القتل إلىويشار 
ّلسكان المخيم العزل، وقد تمثلت مهمة قوات االحتالل اإلسرائيلي في محاصرة المخيم  َّ ُ

، وقد تم قتل  منع هروب أهالي المخيمرته بالقنابل المضيئة في الليل المظلم، وكذلكوإنا
 .األبرياء الفلسطينيين دون خسارة رصاصة واحدة

  
فى غزة، وفي الجمعة اشتدت المذبحة وبلغت ذروة الوحشية في المنطقة المحيطة بمستش

   ساعة من36 بعد أكثر من  في الثامنة من صباح اليوم التالي،اًثم هدأت حتى توقفت أخير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . القتل
 

 م أمرت الحكومة اإلسرائيلية1982نوفمبر من عام / وفي األول من تشرين الثاني
جل التحقيق في هذه المجزرة، وقد قرر رئيس المحكمة أالمحكمة العليا بتشكيل لجنة من 

 .ّلجنة بنفسه، وهذا ما يفسر تسميتها بلجنة كاهان ال يرأسْالعليا، إسحاق كاهان، أن
 

 أعلنت هذه اللجنة نتائج البحث، وقد تم 1983فبراير من عام /  وفي السابع من شباط
ل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن هذه ييّر أن وزير الحرب اإلسرائيلي أراإلقرا

احيم بيغن، وكذلك وزير  ذلك فقد انتقدت اللجنة رئيس الوزراء منإلىالمذبحة باإلضافة 
الخارجية إسحاق شامير، ورئيس أركان قوات االحتالل رفائيل إيتان وقادة المخابرات، 

 الحيلولة دون حدوث هذه المذبحة إلىّمن خالل القول بإنهم لم يعملوا ما يمكن أن يؤدي 
 .أو حتى إيقافها

 
صب وزير الحرب ل شارون قرار هذه اللجنة، مما دفعه لالستقالة من منييورفض أر

ِّ عين أر،ارونشة  بعد استقالا وتحديدً،ما بعد في. بسبب الضغوط الواقعة عليه يل يُ
ً بال حقيبة وزارية، حيث إنه كان عضوا في مجلس الوزراء داًشارون وزير ّ ون وزارة ّ

لحكومة االسرائيلية، وقد ا ليشغل منصب رئيس ًالحقا  كذلكتم انتخابهمعينة إلسرائيل، و
 على أي من هذه ُيحاكملفلسطينية ولم لعديد من المجازر األخرى في األراضي اقام با

 .المجازر على الرغم من ثبوت التهم الموجهة إليه
 

ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيال أول المجازر اإلسرائيلية التي ترتكب بحق الفلسطينيين، 
 وتلتها مجزرة مخيم ولن تكون آخرها، فقد سبقتها مجازر قبية ودير ياسين والطنطورة،

جنين، ومجازر غزة وغيرها، ورغم بشاعة ما جرى من قتل وتدمير في صبرا وشاتيال، 
   لم أجمع، ال يزال الفاعلون طلقاءوهو ما شهده العا

3388  
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  قد يكون من بين اهم ما تضمنه البيان الصادر عن اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية

الخميس الماضي هو ما وصف بمناقشة قواعد االشتباك مع االحتالل، وتفعيل العاملين 
لتوافق اإلقليمي والدولي الى الحد الذي ال يستوجب معه التوقف امام ما جاء به حول ا

على وسائل مواجهة االحتالل بكل الوسائل التي تكفلها المواثيق الدولية الن ذلك سيكون 
احد مخرجات ما ستتمخض عنه طبيعة مراجعة قواعد االشتباك في سياق تشخيص دقيق 
التجاهات وآليات تفاعالت هذين العاملين، فهل يمكن ان يتم ذلك في اطار رؤية تمهد 

  .اربة االخالقية؟للخروج من نطاق المق
 

وللتوقف امام ذلك واخذه على محمل الجد ال بد من التحوط عند قراءة المضمون الداللي 
لهذا البيان، اذ يذهب المختصون في تحليل الخطاب للقول ان معنى النص خارج سياقه ال 
 ّمعنى له وان مبنىاه يحتل ما يتجاوز بكثير نصفه كمقام يسوقه لدى العامة من المتلقين

  .لتأخذهم الحماسة والتصفيق له ثم تبنيه
 

وان كانت تلك احدى بديهيات محاوالت فهم اي نص الى جانب شروط اخرى، فان ما قد 
يعفينا منها في محاولة الفهم هنا وبدرجة كبيرة من المجازفة اآلمنة هو ان في النظرة الى 

باس وقادة الوراء ال نجد سوى تصلب متواصل ومتصاعد ابداه الرئيس محمود ع
الفصائل ليس فقط ضد محاوالت ترامب تمرير صفقة القرن بل والعمل على االنفكاك 

  .من آليات ومرجعيات عملية السالم التي افرزتها اوسلو
 

وقد بدا واضحا وتجلى اكثر هذا الصمود والتصعيد في الرفض لتوفير اي غطاء 
ة على غرار ما حاولته دولة فلسطيني ولو بالصمت لتمرير اية محاولة دولية او اقليمي

االمارات الستغالل جائحة كورونا للحصول ولو على ذلك الصمت، وتحمل الشعب 
الفلسطيني جراء ذلك العديد من المصاعب والحصار السياسي واالقتصادي طال قوته 

  .اليومي
 

وهنا بغض النظر عما اذا كان ما تضمنه بيان قادة الفصائل لجهة مراجعة قواعد 
ك وتفعيل العاملين االقليمي والدولي هو وعي جماعي الستراتيجية تموقع وتحالف االشتبا

جديدة كان الرئيس عباس قد مهد لها بالتمرد على ادارة ترامب او تطويرا لها، فانه بات 
من المطلوب ان تترافق هذه الرؤية لكي تتحول الى آلية عمل مع تغييرات عميقة على 

فلم يعد  .ما يتطلبانه من شروط هيكلية وسياسية وفكريةمستويي الخطاب واالداء بكل 
خافيا االن ان النظام الدولي يمر بمرحلة انتقال يتصادم فيها القديم بالجديد الى حدود ال 

  .ُتستبعد فيها بعض المواجهات العسكرية متعددة االطراف والعابرة للحدود

ون انه ال يمكن الي نظام دولي فالمختصون في العلوم السياسية والعالقات الدولية يعرف
جديد ان ينبثق من فراغ جغراسياسي او من نفس الترتيب الجيوسياسي القديم وان 
المنطق يقود لالعتراف باننا ازاء اعادة ترتيب جيوسياسي جديد تتوقف على عمقه طبيعة 

من النظام الدولي القادم وشكل تفاعالت هياكله التي ستتسم في وقت الحق بدرجة كبيرة 
  .االستقرار الى حين انقالب جديد في مستويات واتجاهات القوة فيه

 
ُوالجديد في الصراع على قيادة النظام الدولي المتوقع انه ال ينهي بشكل قاطع تركة نظام 
ما بعد الحرب العالمية الثانية ويسقط االعتبارات االيديولوجية والعقائدية الواهية فقط بل 

فلك االقرب لنواة معسكر نظام ما بعد الثنائية القطبية ليهدده بتفتت انه يأتي بين مكونات ال
تدريجي لن تكون مختلف نتائجه اال في مصالحة القوى الجديدة التي ال معسكر لها اساسا 

وهذا يؤشر الى  .بعد ان انفردت امريكا بقيادة النظام الدولي منذ اختفاء االتحاد السوفييتي
مريكية على مستوى الصراع لقيادة النظام الدولي اذ سيكون احتمال توسع االنشغاالت اال

الى جانب اهتمامها بالمواجهة المفتوحة مع الصين وروسيا وغيرهما من القوى الصاعدة 
فانها ستكون امام خيارات صعبة على صعيد انتقاء بعض حلفائها في المنظومة الجديدة 

 بطبيعة وحجم المكانة التي يضاف الى ذلك، االنشغال .والتخلي عن البعض االخر
ستتبوأها في تلك المنظومة حيث تتوقف في النهاية على حجم القوى الصاعدة وقدرتها 
على االستمرار في الصراع لتحسين شروط تموقعها قبل ان يأخذ النظام القادم شكله 

   .النهائي
 

من الحرية في المقابل فانه قد تتوفر فرصة نادرة وغير مسبوقة في العالقات الدولية 
لدول وقوى االطراف لالصطفاف بين قوى الصراع على قيادة النظام الدولي في النطاق 
الذي ال يشكل خرقا فادحا لرؤية الجيوبوليتكيين في التقسيم الجغرافي للعالم ما لم يكن 

هذه الفرصة لحرية االصطفاف ستوفر بدورها قدرا  و.محموال على قوة تغيير قاهرة
ُرة للتقاليد الكالسيكية في بناء التحالفات الدولية قد يضعف فيها العامل كبيرا من المغاي

الجغرافي كنقطة ارتكاز او حسم في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيات وسائل 
  .االتصال الحديثة التي باتت تسمح بعالقات عابرة للحدود والقيود

 
ائل الفلسطينية من ضرورة ونفترض في هذا االطار ان ما اشار اليه بيان قادة الفص

مناقشة قواعد االشتباك وتفعيل العاملين االقليمي والدولي يحمل في طياته الكثير من الفهم 
العميق لخصائص الصراع الراهن على قيادة النظام الدولي وما توفره من مرونة في 
 تشكل هذه التحالفات الجديدة قد يؤسس لبدايات تحالفات من نوع اخر لم تتضح بعد

  .حدودها ونوعيتها
 

كذلك فانه من المستبعد ان ال يكون هناك ادراك اعمق لفهم 
االستراتيجية االمريكية القائمة على محاولة التمسك بالقديم عبر 
القوى القديمة االكثر قربا لطبيعة مشروعها وانها في هذا السياق 
ُلن تخرج من حساباتها امكانيات التنازل عن بعض المفاصل 

 .االخرى
ان تفعيال واقعيا ومجديا للبعدين االقليمي والدولي إلعادة النظر في قواعد االشتباك مع 
دولة االحتالل الصهيوني يتطلب التدقيق في فاعلية الموقع الفلسطيني في شبكة تفاعالت 
النظام الدولي الراهن ومعرفة امكانيات التموقع في شبكة التفاعالت المنتظرة 

  .قوى التي تعتقد بفاعلية هذا التموقع واهميتهواالصطفاف الى جانب ال
 

لقد حان الوقت للخروج بالقضية الفلسطينية من نطاقها االخالقي حيث بات واضحا مدى 
التراجع الكبير للمقاربة المثالية في العالقات الدولية خاصة في اآلونة االخيرة والدخول 

   ومقاربات تبادل المصالح المشتركةبها الى نطاق 
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  نعم ال زال موقفنا ثابت على رفض صفعة العصر والضم واالحتالل وما لف لفهم

والزلنا نكرر موقفنا اللفظي هذا في كل مناسبة بال تردد وال تراجع وال زلنا نوال 
ذلك مهما كلفنا االعالن عن رفض العودة للتنسيق مع االحتالل ونعلن استعدادنا لمواصلة 

االمر هذا ما يفهم من كل الخطابات التي القيت في اجتماع الفصائل بال مواربة من احد 
لكن االسئلة التي تراود المواطن الفلسطيني كثيرة وكبيرة فنحن ال زلنا نواصل القول 
والرفض في حين ال زال االحتالل يواصل الفعل على االرض ومع اننا نعلن انتصارنا 

فيذ الضم لكننا نصر على عدم رؤية الحقيقة في توسع االستيطان ومصادرة بعدم تن
االرض واالخطر من ذلك فإننا في حين نواصل االنكماش والتراجع وفقدان الحلفاء 
بالسر والعلن يواصل االحتالل توسعه وتمدده في كل مكان فنحن نخسر يوميا حلفاء 

ات والسودان والبحرين وعمان وانصار ويكسب هو يوميا حلفاء جدد نخسر االمار
  .لينضموا الى جبهة الداعمين لالحتالل

 
جبهة االعداء ايضا مفككة فالخالفات الحزبية تعصف بهم من كل جهة وفي كل موضوع 
فقد ذهبت دولة االحتالل الى ثالث انتخابات برلمانية بعام واحد وال زالت االمور غير 

ية لحل خالفاتهم فهم يختلفون في القول مستقرة وهم لم يحتاجوا الجتماعات احتفال
وموحدين في الفعل لحماية مشروعهم انهم يختلفون على الية الفعل ال على الفعل 
يختلفون على الوسائل والضمانات للنجاح ولكن احدا منهم ال يتوقف عن الفعل بانتظار 

منهم االتفاق وال احد يضع العصي في دواليب غيره بل يسنده في كل فعل وال احد 
في دولة , يستخدم وال يخدم اجندات خارجية اال عبر توافقها مع مصالح دولة االحتالل

االحتالل يشتمون بعضهم ويتوحدون بااليدي وتستند اكتافهم لبعض في مواجهتنا فاعلين 
بكل ما امكنهم من قوة الفعل ضدنا بخطاب يتحدث عن السالم والدعوة اليه في حين 

لوطنية لفظا ونعمل عكسها نتحدث عن الرفض لمشاريع نتحدث نحن عن وحدتنا ا
هم يقتتلون قوال ويتوحدون فعال ونحن نقتتل فعال , االعداء ونكتفي بالرفض اللفظي

  .وباختصار شديد وبال ادنى مواربة فهم يفككون جبهتنا ويبنون جبهتهم, ونتوحد لفظا
 

لم تكن االمارات الخنجر االول ولن تكون الخنجر االخير 
الخناجر تواصل الطعن الواحد تلو اآلخر فقد سبقت دول عديدة ف

االمارات في التطبيع مع دولة االحتالل وال زال هناك من ينتظر 
دوره في التوقيع رغم انه يمارس ذلك علنا دون رسميات فقد 
استقبلت سلطنة عمان رئيس وزراء االحتالل علنا في زيارة 

  قى قادة من السودان معرسمية وودية بارزة عبر االعالم والت
 رموز االحتالل في اكثر من مرة وموقع وفعلت البحرين اكثر من ذلك ولم تقطع دولة 
عربية واحدة عالقتها بإسرائيل رسميا ولذا فان من حق االمارات ان تستهجن الموقف 
الفلسطيني من فعلتها في حين نهلل لدول فعلت وما زالت تفعل ذلك بكل وقاحة وعلنية بل 

 فطر تمارس دور الداعم للمقاومة اعالما وماال وعبر قنوات ومعابر االحتالل يصل ان
الدعم القطري الى غزة مرحبا به ومشكورا فأي كيل بمكاييل ال حصر لها هذا الذي 

  .نفعله نحن بال خجل ولماذا يجوز لقطر ما ال يجوز لإلمارات

 :اسئلة كثيرة ملزمة للقاء الفصائل هذا ومنها
وجب لكل هذه الفخامة في اجتماع فصال المقاومة لقيادة شعب ال زال تحت  ما الم-

 .االحتالل ويعاني من كل اشكال الفقر والعوز
 ما هي االهداف من مثل هذا االجتماع ولماذا ال يجري التوافق في السر والعمل معا في -

 العلن
 ل بحجة غيابها هل سنقضي عقود في البحث عن وحدة وطنية الزمة للفعل دون ان نفع-
 هل االعالنات اللفظية المتواصلة ستصل بنا الي أي فعل ينهي االحتالل او حتى يوقف -

 تمدده المجنون
 هل افعال االحتالل المتواصلة على االرض من توسع استيطاني واستباحة لمدننا وقرانا -

 ال توجب الرد بل نكتفي بالرد على االعالنات االحتاللية عن الضم وما شابه
 . ذاهبون مرة اخرى للتفاوض على الوحدة-
  مرة اخرى لجان للبحث والتفاوض ولجان ال تلتقي او قد ال تلتقي وليس أكثر-
  مرة اخرى احتفاالت تشبه احتفاالت اكثر دول العالم استقرارا ورخاء وبذخ-
 مرة اخرى ال فعل على االرض سوى قرقعة الكالم نفسه عن وحدة ال وجود لها وكفاح -

 .معلب في افواه قائليه
 مرة اخرى نوال دفع شعبنا الى حالة اليأس ونفض اليد من قيادته عبر مواصلة خطاب -

 ال انعكاس له على االرض بعيدا عن ميكروفونات المنابر الخطابية
 مرة اخرى نستخف بعقول شعبنا وتعقد المقاومة اجتماع من اجل المقاومة عبر الفيديو -

 .ى الحبر السري واالجتماعات السرية فمن سيصدقكم بربكمكونفرنس مترحمين عل
 مرة اخرى نشتم هذا ونحيي ذاك بال منطق وال مصلحة لقضيتنا وشعبنا سوى سطوة -

  .وقوة ومال من نحيي وضعف وغياب من نشتم وال شيء اكثر
 

 ان ما تحتاجه قضيتنا وشعبنا اليوم هو وحدة الفعل مع مواصلة االختالف ال عذب الكالم
ما نحتاجه هو , ما نحتاجه هو قيادة قوية منتمية بعيدة عن البهرجة واالحتفالية, دون فعل

ما نحتاجه عي , مقاومة أيا كان نوعها شريطة ان تشارك بها كل قوى الشعب وطاقاته
هيئة اركان حقيقية فاعلة تدير فعال للمقاومة الشعبية القادرة على حشد كل طاقات الشعب 

ما نحتاجه , على حفنة من مستعرضي السالح ضدنا ال ضد االحتاللدون اقتصار ذلك 
هو سالح حامي للشعب من السالح المنفلت الذي قد يكون الوقت قد فات عن قرار لجمه 

ما نحتاجه ثورة على الذات لنتمكن من ان نثور , ومنعه بعد ان استشرى وتمكن وتوسع
  .على االحتالل موحدين قادرين فاعلين

 
تامي الجتماع االمناء العامين للفصائل وما اكثرها مع قلة خيرها كرر فعل البيان الخ

ومن أجل "نيوتن بصرخة اكتشافه سبب عدم تحقيق اهدافنا بعد جهد جهيد بقوله بالنص 
تحقيق أهدافنا االستراتيجية إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، يتوجب 

وحتى يتمكن من " سام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية علينا اإلسراع في إنهاء اإلق
فقد قررنا تشكيل لجنة من شخصيات وطنية " فعل ذلك فقد اوجد الحل فورا بقوله بالنص 

وازنة، تحظى بثقتنا جميعا، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء االنقسام والمصالحة 
 لشعبنا الفلسطيني، خالل مدة ال ف الممثل الشرعي والوحيد. ت. والشراكة في إطار م

تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني 
 مظلة الوحدة الوطنية وبمشاركة األمناء العامين فيها كي نضمن مشاركة الجميع تحت

, م اليس هذا اقرارا بعجزكم ما دامت هناك شخصيات وطنية وازنة غيرك."الفلسطينية
اليس هذا اقرار بعدم رغبتكم باالنتقال الى الفعل ما دامت لجنة الوازنين ستقدم توصياتها 

   سامحكم هللا ال قول أكثر... متى للجنة مرتقبة ال احد يدري من سيشكلها و
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 َّأنظننت في البداية . من بيتناريب رأيت عشرات الجثث أمام الملجأ الق: "ماهر علي 

بدأ القصف بعد مقتل بشير الجميل، كنا في المخيم خائفين من قدوم . القصف قضى عليهم
 ".الكتائب واالنتقام منا، لم ننم تلك الليلة وكان الحذر يلف المخيم

 
 وهو يصف ما - أحد الناجين من مجزرة صبرا و شاتيال - هذا ما رواه ماهر مرعي 

 : ، قال 1982 السادس عشر من أيلول حدث ليلة
 
خبر ألإلى البيت فهم، عدت أي لم ن الملجأ مربوطة بالحبال لكنرأيت الجثث، أمام"

 رأيت ننيذكر أأجزرة، فنحن لم نسمع إطالق رصاص، عائلتي، لم يخطر في بالنا أنها م
 انتهاء كواتم صوت مرمية قرب الجثث هنا وهناك، ولكني لم أدرك سبب وجودها إال بعد

بقينا . بعد وقت قصير من استخدامها، ولذا يرمونها" تتفندق"كواتم الصوت . المجزرة
 ."ا يحدث في المخيمً شيئا مريبَّفي البيت ولم نهرب حتى بعد أن أحسسنا أن

 
. أول مرة تدخل بيتنارفض والدي المغادرة بسبب جارة أتت للمبيت عندنا، وكانت "

 متن إحدى البواخر ولم يكن لديها أحد، فقال أبى ال يجوز  المقاتلين علىمعزوجها خرج 
. كانت الجثث التي رأيتها أمام الملجأ لرجال فقط. كان اسمها ليلى. أن نتركها ونرحل
لمجال للنساء واألطفال افي ا فخرج الرجال ليفسحوا ً الملجأ كان مكتظَّظننا أنا ووالدي أن

 ."خذ راحتهم، فماتوا بالقصفأبالمبيت و
 
كانت .  تبيت في الملجأ- كانت تعمل مع والدي -ا يومها إلحضار صديقة لنا ًبهاكنت ذ" 

 أراد أبى أن يحضرها .كان أهلها في صور. لم يكن لها أحد هي األخرى. تدعى ميسر
رأيت جثتها في ما بعد في كاراج . قتلت في المجزرة مع النساء واألطفال. لتبيت عندنا

كان المشهد ال .  عشرات الجثث، بل المئاتلكتائبيون افيه و جمال الذي كان  يضعأب
 ما قد ى أقصَّ بيروت الغربية كنا نعتقد أنإلى" اإلسرائيليون"عندما دخل !!! يوصف 

يفعلونه بنا هو االعتقال وتدمير بيوتنا، كما فعلوا في صور وصيدا وباقي األراضي التي 
 ."احتلوها

 
 مع مجموعة - أيلول 16 وكان يوم الخميس في -ى ذهبت صباح يوم المجزرة نذكر أنأ"

 14كان عمري  (اًوزاعي سيرألألطفال إلحضار الخبز من منطقة اكبيرة من النساء وا
 ْرفض أصحاب األفران يومها أن. من الخبز وليس لدينا ما نأكله" مقطوعين"كنا ). اًعام

 ."ا بكثرةًفراانه كان متو اللبنانيين فقط مع إلىا ويبيعونه ًفرايبيعونا، كان الخبز متو
 
 المخيم جميعها إلى المخيم فلم نستطع الدخول، اذ كانت الطرقات المؤدية إلىعدنا "

يقنصون من السفارة الكويتية باتجاه مدخل المخيم " اإلسرائيليون"مقطوعة، وكان 
  ."الجنوبي

 المخيم عند تقاطع هذا المدخل وبئر حسن، كان هنالك قسطل مياه مكسور، وكان أهالي"
من اصل يمني يقتل " إسرائيليا"رأيت عند قسطل المياه . يعبئون منه الماء رغم القنص

 الطريق التي هرب إلى" اإلسرائيلي"رشد أا ًفتاتين فلسطينيتين، ألنهما وبختا فلسطيني
منها أحد الذين يطاردونهم، هكذا قالت أم الفتاتين التي كانت معهما وهربت عند بدء 

حاول أهل المخيم سحب الفتاتين فقتل رجالن وهما يحمالن جثتيهما، . إطالق الرصاص
 ." ثم ما لبث أهل المخيم أن سحبوهما بالحبال-من السفارة " اإلسرائيليون" قنصهما -
 
" إسرائيلي"نه قائد أي هليكوبتر أمام السفارة، أحسست رييل شارون فأيومها رأيت "

يته على شاشات التلفزيون بعد انتشار أخبار عرف من هو إال بعد أن رأأكن أكبير، لم 
 ألكانت القذائف المضيئة تمو ، المخيم في المساءإلىتمكنا بعد ذلك من العودة . المجزرة

خذ يخبرني ما حصل في بيتهم تلك أدما  هنا، بدأ صوت ماهر يرتجف عن؛"سماء المخيم
  . أي الخميس وهو أول يوم في المجزرة-الليلة 

  
 : قال ماهر

 . نصدر أي صوتَّأال نلزم الهدوء وْدما أخبرت والدي عن الجثث، طلب منا أنعن"
خواي دمحم أكان . ان و أربع بنات وأبى و أميا، ستة صبيً شخص12تتألف عائلتنا من 

قرابة . جارتنا ليلى عندناالباقون في البيت وكان . اًكبر مني سنأ حمد خارج البيت وهماأو
كان النعاس قد غلبنا أنا . سطح مع ليلى كي تطمئن على بيتها الإلىي ت أختالفجر، صعد

 ما يجري في الخارج ونسكت أختي الصغيرة التي إلى إذ بقينا ساهرين ننصت -وأبى 
 ."تا ليلى وأختي إال عندما نزللم نشعر بصعود. كانت تبكي من وقت آلخر

 
ا على ًا عنيفًنا نسمع طرقما هي إال لحظات حتى بدأ. نتا خائفتين فقد رآهما المسلحوناك" 

ا أمام الحائط ًخذوا يشتموننا و أخرجونا من البيت ووضعونا صفأعندما فتحنا لهم . الباب
 ."يريدون قتلنا

 
بعدوا أختي الصغيرة معها ألنها أ، وأرادوا إبعاد ليلى إذ ظنوا أنها لبنانية ألنها شقراء" 

ى تركنا، أخذت أختي تصرخ وتمد رفضت ليل! شقراء هي األخرى وظنوا أنها ابنة ليلى 
قل من سنتين وكانت ما تزال تحبو، في أمعها، كان عمرها " الذهاب" تريد  أميإلىيديها 

ا ًصدر صوتأيب يحاول الهرب خلسة من منزله، فتلك اللحظة، كان جارنا حسن الشا
  . وضجة أخافتهم

  
سف، ئ، كان اسمه يوكان هناك شاب من بيت المقداد يطاردهم ويطلق عليهم النار ويختب

 الضجة صادرة عنه، لذا َّنهم ظنوا في تلك اللحظة أنأعتقد ألمحته تلك الليلة عدة مرات، 
ن أدار إلبوا من والدي بطاقة هويته، وما  البيت وهم يكيلون لنا الشتائم، طإلىأدخلونا 

 إلىعرف كيف وصلت أ لم .ا كالمطرًظهره ليحضرها حتى انهال الرصاص علينا جميع
 المرحاض وجدت أخي األصغر إسماعيل إلى وفي طريقي ،لمرحاض واختبأت فيها

عائلتي مرمية على رأيت من طرف باب المرحاض كل . فأخذته معي و أقفلت فمه
كانت تصرخ وتحبو باتجاه أمي وأختي وما أن وصلت  .ختي الصغيرةأاألرض، ما عدا 

إسماعيل وأنا لم . وماتتبينهما حتى أطلقوا على رأسها الرصاص فتطاير دماغها 
 ."نتحرك

 
لم اعد أستطيع التنفس، فحاولت بلع ريقي الستعادة تنفسي وكنت . لزمنا الصمت فترة" 

ا عندما أبلع ريقي وخفت أن يسمعوا ًصدر صوتأ - عادة -إذ كنت . ا في فعل ذلكمترددً
 السكون ا من شدةًوبالفعل، عندما فعلت كان صوت البلع مسموع. الصوت ويأتوا لقتلي

كان كل . طر على البيت لكنهم لم يسمعوني، فقد خرجوا بعد أن نفذوا جريمتهميالذي س
خفت . اً صرير- في العادة -ر دنه كان يصألا، أمسكت الباب كي ال يتحرك ًشيء ساكن

نهم ربما الحظوا غيابي أكما اعتقدت . بطء شديدن يسمعوه فيعودوا ورحت أحركه بأ
لذا انتظرت بعض الوقت، وعندما تيقنت من خروجهم وعدم . نهم سيعودون لقتليأو

 ."عودتهم خرجت من المرحاض و أبقيت إسماعيل فيه
 
والدتي تظاهرت بداية بالموت وكذلك أختاي . بدأت أتفقد عائلتي"

خوتي إ، والدي وباقي ْولكن.  كتائبينيا منهما أنًنهاد وسعاد، ظن
انت أمي مصابة بعدة ا، كًا أمواتًوليلى كانوا جميع" الخمسة"

أمي ونهاد تمكنتا من الهروب معي . طلقات وكذلك نهاد وسعاد
ن الطلقات أصابت حوضها ألوإسماعيل، بينما سعاد لم تستطع ل

 ."وشلت
 
 ولم نكن نعرف ماذا ينتظرنا في - يا لسذاجتنا-تركناها وخرجنا إلحضار اإلسعاف "

ن القوات اللبنانية وقوات سعد حداد، إذ كان ا مً بيتنا كانوا خليطإلىالخارج، الذين دخلوا 
نهم مسلمون من مناداتهم أعرفنا .  مسلمون إال مع سعد حدادبينهم مسلمون وال يوجد

بعد خروجنا من البيت تهنا . كان بينهم من يدعى عباس و آخر يدعى محمود. لبعضهم
 ." الخرخذوا يالحقوننا من مكانأا، وًبقيت أنا وإسماعيل مع. عن بعضنا البعض

  

  
 



 
  

 

    
ار -14         ات ال د:: ال ل ::  48 رق  الع ف  أيل                                  2020م

نبه الناس لما يجري، فكثيرون كانوا ما يزالون في بيوتهم، يشربون الشاي وال أأخذت "
. امرنا فهربنا مجددًأ اكتشفوا ْنأتبأنا في مخزن طحين ثم ما لبثوا اخ. يدرون بشيء

 كان في .أطلقوا الرصاص علينا، هربت وعلق إسماعيل ولم يجرؤ على عبور الشارع
ا ا حاشدًًثم ما لبثنا أن وجدنا جمع. اًت إليه وأمسكت بيده وهربنا معالثامنة من عمره، عد

" اإلسرائيليون" المدينة الرياضية حيث يتمركز إلىمن النساء واألطفال كانوا يجرونهم 
 ".فانضممنا إليهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 : نهاد علي
عمرها في ذلك  في الخامسة عشرة من  نهاد أخت ماهركانت". بقروا بطن جارتنا" 

ختها الصغيرة على انها كانت تحمل إ متزوجة ولديها ستة أطفال، قالت اآلن هي. الوقت
عرف كيف سقطت من يدي، أصيبت بطلقة أال ". يدها عندما بدأ المسلحون بإطالق النار

 باتجاه أمي وهي - وتفرفر -أخذت اختي تحبو . ا وقعت على األرضًفي رأسها وأنا أيض
 ." أطلقوا الرصاص على رأسها فسكتت على الفور... ماما...تصرخ ماما

 
تظاهرت . عندما أصيبت بدأ الماء يتدفق من بطنها، وماتت. ًجارتنا ليلى كانت حامال"

فهمست لي .  أتفقد الجميعُ بدأت-دري بكم من الوقت أ ال -بالموت، وبعد خروجهم بقليل 
عندها خرج ماهر !  آبه، فليعودوا أجبتها ال. ارتمي وتظاهري بالموت قد يعودون: أمي 

ن رأيت ماهر ارتميت على األرض، إما . كنت أظنهما ميتين. ي ما بعد وإسماعيل ف-
عندها اطمأننت أنا ووالدتي، وقمنا لحمل اختي سعاد . ال تخافي أنا ماهر: فقال 

طلبت من ماهر وإسماعيل أن . لقد كانت مشلولة. ومساعدتها على النهوض فلم نستطع
يكن معنا لم . ن يركضا بأقصى سرعة حتى لو أضعنا بعضناأإلى خارج المخيم وهربا ي

 ".مال، إذ اخذوا كل مالنا
 
 نياختي الصغيرة، رغم أن" كيس حفاضات"لف ليرة خبأناها في أ عشرون معناكان "

كان المسلحون يتكلمون بالعربية، لكن البعض منهم ! ه مجرد كيس حفاضاتَّنأتظاهرت 
 عندما هربنا، أضعنا ماهر .ا، وعينوهم زرقاءً على اإلطالق، كانوا شقرلم يتكلم

 إلى مستشفى غزة إلحضار إسعاف إلىوإسماعيل وبقيت مع أمي على أمل أن نذهب 
 ." آخر ونحن ننزفإلىأخذنا نتنقل من بيت . سعاد

 
ين تمصاب عندما رأونا َّ مجزرة تحدث في المخيم، إالَّكثيرون لم يصدقوا في البداية أن"

حمد ودمحم هناك أمام أخوي الكبيرين أإلى مستشفى غزة فوجدنا وصلنا . والدم يغطينا
كانوا يصرخون والرعب يسيطر . كانت الناس تتجمع عند مدخل المستشفى. المستشفى

 تركنا المستشفى بعد أن نزعوا منا .ا، كأنه يوم القيامةًكان الصراخ رهيب. عليهم
 ".قة رمل الظريف منطإلىالرصاصات وهربنا 

 
ا من انتفاخ صدرها بالحليب، فأختي الصغيرة كانت ما تزال ترضع قبل ًتعبت أمي كثير"

ا لم تستطع ًا وجسديًا نفسيًكان فطام! موتها بدأت أمي تعيش حالة الفطامأن تقتل، ومع 
 ىإلنهم عادوا إ سعاد التي بقيت في البيت، قالت  سألتها عن أختها."اًتحمله فمرضت كثير

بعد الحادثة، لم نعد نتكلم ! "اأطلقوا عليها النار مجددًو" لمياهالون اغب"ت وضربوها البي
 ".!لذا، لم اسأل سعاد شيئا. المكنا نخاف على بعضنا من الك. مع بعضنا عما جرى

 الذي تسكنه كمهجرة - بيتها في الروشة إلىذهب أا ألنام عند والدتي، ًذهب أحيانأعندما "
 حيث جرت المجزرة ألني عندما -، حب أن أنام في بيتها في المخيمأ ال .منذ المجزرة

بل هي ال تهدأ في مكان .  بيت المخيمإلى ما تأتي أمي ًقليال. ا هناك ال أنام أبدًإلىذهب أ
. الم نعد كما كنا أبدً. منذ حادثة المجزرة، وتتنقل باستمرار بين بيوت األقارب واألصدقاء

 ".نا أخي إسماعيل في حرب إقليم التفاحتصوري أننا عدنا وفقد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عبارةعم به أطفالها، رغم تردادها نهاد التي نجت من المجزرة، ال تجد اليوم ما تط
ن العمل منذ سنوات، هو يعمل في البناء، لكن األجور م زوجها عاطل ."الحمد هللا"

و قبل ي على إمكانية أيجاد أي عمل، حتى لالمتدنية التي يتقاضاها العمال اآلخرون تقض
جر زهيد، فان ذلك األجر ال يكفيه، بسبب الغالء الفاحش في لبنان، وهو ال أأن يعمل ب

 . يستطيع إيجاد أي عمل آخر بسبب التقييدات المفروضة على عمل الفلسطينيين في لبنان
  

 الجرح ما زال ينزف :  أم غازي
قالت أم غازي التي فقدت ! "كأنها البارحة. لى المجزرةا مضت عً عامثمانية وثالثون "

أنت ال تذكرينني " قالت لي -" ال تقلقي يا ابنتي. "ا من أفراد عائلتهاًأحد عشر شخص
 بيتي كنا إلىعندما جاء المجرمون . فأنا لم انس كي أتذكر والجرح ما زال ينزف. بشيء

في " اإلسرائيليون" الذي قصفه كانت قد توفيت في المبنى. نقيم ذكرى أربعين ابنتي
 ."بو عمارألا ًمنطقة الصنائع، وكان مقر

 
 ً نساء-ا هنا ًجاء أفراد عائلتنا من صور للمشاركة في ذكرى أربعين ابنتي وكانوا جميع" 

لم نكن نسكن في هذا البيت بل في الحي الغربي المتاخم لشارع المخيم الرئيسي . ًورجاال
عندما دخلوا علينا ". صهرتيأا اخوتي وأوالدي وزوجي وقتل يومه.  كان يوم جمعة-

ا، يحملون البنادق والبلطات والسكاكين، لم نكن نعرف بالمجزرة ًكانوا اثني عشر مسلح
  ".ا بالنساء واألطفال والرجالًا والبيت مزدحمًكان الباب مفتوح. بعد

  
كان يومها في كانوا سيأخذون ابني محمود و. فصلوا الرجال عن النساء واألطفال "

اتجاه باقتاد أربعة منهم النساء واألطفال . فتركوه" هذه بنت"قلت لهم . الثامنة من عمره
أخرجونا من المنزل . المدينة الرياضية وبقي الرجال في البيت تحت رحمة اآلخرين

في الطريق تعثر ابني بالجثث المذبوحة . مشينا على الزجاج المحطم والشظايا. حفاة
، فانتبه "باسم هللا عليك"صرخت قائلة . نا وهناك وكان يحمل أخته الصغيرةوالمرمية ه

  ".  لي غيرهَلم يبق. دخيلك: "المسلح وقلت له وهو ينتزعه من بين يدي
  

نه يريدني أن إقال .  لكنه يصر على قتله-أتوسل أتوسل و .  منهً يقتلني بدالْطلبت منه أن
رتمي على بندقيته و أديرها أتوسله وأ أنا وبينما. ة والحزن طيلة عمريأعيش بالحسر

لف ليرة فانتبه أي عشر تاثن" عبي"كنت اخبأ في . عن ابني، وضع يده خطأ على صدري
ن يقسم أطلبت منه . عطيني ابني، فقال نعمإذا أعطيتك إياهم ت"قلت . وسألني ماذا اخبأ

منذ ذلك . خوفأعطيته المال وأخذت ابني الذي كان يرتجف من ال!!!! بشرفه، ففعل 
 ."اليوم ظهرت خصلة بيضاء في شعره
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ا يحدث وطلبنا أخبرناهم بم. هناك" اإلسرائيليين" المدينة الرياضية فوجدنا إلىوصلنا "
هؤالء لبنانيون منكم . ال دخل لنا:  يساعدونا ويذهبوا إلنقاذ أوالدنا ورجالنا، قالواْنأمنهم 
عند المغرب، . كانوا يتكلمون العربية. لنهاروحبسونا في المدينة الرياضية طيلة ا. وفيكم

 ." مكان أخرإلىاذهبوا .  المخيمإلى تعودوا ْإياكم أن: أخرجونا قائلين
 

  فقد،"إسرائيليان"نهما أن، ظننا في البداية ْيَسوري وجدنا .اً الجامعة العربية سيرإلىذهبنا 
وقلنا لهما أننا نبحث أخبرناهما بما حصل لنا، . ناكان شعرهما أشقر وعيناهما زرقاو

ا من ثيابه مزقناها ولففنا ًفتحوا لنا الجامعة، و أعطانا أحدهما بعض. عن مكان نبيت فيه
 مل. خرجنا، لم يكن لدينا قرش واحدا كافية عندما ًالصغار بها، إذ لم يكونوا يلبسون ثياب

ي فقدت زوجي في أربعين ابنت. ا عن رجالنا وأوالدناً نعرف شيئمإلى أين نذهب، ول ِندر
 ".و أربعة أوالد وستة من أفراد عائلتي

 
 المخيم استأجرت إلى عندما عادت .ا، اذ لم تحتمل ذلكم غازي لم تسكن في بيتها مجددًأ 

ن في ظروف مادية سيئة آللقديم في حرب المخيمات، وتعيش اتهدم بيتها ا. خر آًمنزال
لم ال أيش منعزلة عن محيطها في تع. لوقت كانت تتكلم على مهل وترتجف طيلة ا.للغاية
 .  ينتهي

 
 :  بو ردينةأ شهيرة 

بو ردينة التي ترفض التكلم عن المجزرة أ شهيرة ".انقضوا على الرجال بالبلطات"
 الداخلية نختبئ من القصف ألنها كنا في الغرفة: "قالت.  حدثخبرتني ماأ، تكلمت وًعادة

شارع الرئيسي حيث جرت المجزرة  في ال يقع بيتها-ا وبعيدة عن الشارع ًمانأكثر أ
ثناء الليل أكنا نسمع . بقينا فيه حتى الصباح:  قالت-ا في المنزل ً كنا كثر-ساسية ألا

زقة ألكانوا يتراكضون في ا. لون الناسنهم يقتأعرفنا حينها . طالق رصاصإا وًصراخ
فقد الحي وترى ختي لتتأعند الفجر، خرجت . رؤ على الخروجالقريبة من بيتنا، فلم نج

 ."ماذا يجري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
طالق إبصوت مرعب ثم سمعنا " بابا"صرخت صبحت في الخارج حتى أن إما " 

 -خت شهيرة في ما بعد أوجدت جثة . (اًيضأها فقتل خرج والدي وراء. الرصاص
الرابعة خي كان في أ .اً عام17كان عمر اختي . ا النافذة وكانت منتفخة جدًإلىمربوطة 

ا والدي َّمأوالعشرين وابن عمي في األربعين، وزوجي في الثالثة . والعشرين من عمره
مام أبيت، وضعوا الرجال ا واخرجونا من الً جاءوا صباح. جميعهم قتلوا.فكان في الستين

 إلىوانهمر عليهم الرصاص كالمطر ثم اقتادونا . الحائط وانقضوا عليهم بالبلطات
ن هموا بقتلنا حتى إمام الحائط، وما أوضعونا .  فقطًطفاالأ وًكنا نساءالشارع الرئيسي و

 ."يصرخ بالعبرية" اًسرائيليإ"سمعنا 
 
عندها . دما تحدثوا معه بالعبريةلم نفهم ما يقول، لكنهم هم فهموا وتوقفوا عن قتلنا بع" 
 وكانوا في غرفة صغيرة،" االسرائيليين" المدينة الرياضية وحبسونا عند إلىخذونا أ

ماذا " سرائيليينإلا"خبرنا أ .معنا يشحذون البلطات والسكاكينطيلة الوقت جالسين 
بدأت االلغام . ن بدأت االنفجاراتأإلى بقينا هناك، .  فلم يهتموا،يفعلون بنا في المخيم

 مالالتهم، وهربنا إلى" سرائيليونإلا"لمدنية الرياضية تنفجر، فهرب المزروعة في ا
 ".لكوال نحن باتجاه ا

 
 :   حاولوا ذبحنا على الطريقة؛بو ردينأدمحم 
 قتل .بو ردينة ابن عم شهيرة كان في الخامسة من عمره عندما حدثت المجزرةأدمحم 

 عندما ًكانت حامال:"قال. خبرني دمحم كيف قتلوا اختهأ. يومها والده واخته وصهره
 ."قتلوها

 
والدي قتل . ه ثم وضعوه على يدهانين منخرجوا الجأبقروا بطنها وفتحوه بالسكاكين و" 
تي اقتادونا نا وامي واخأ. ا نختبئ تلك الليلة في بيت عميكن. مام بيت شهيرة ابنة عمهأ

.  المدينة الرياضية وحاولوا ذبحنا على الطريقإلىطفالها أمع الباقين من نساء العائلة و
المجزرة أمر  وعيت .اا جدًًائفني كنت خأنال إ، ِأعلم .  ما يحدث لناِ أعا ولمًكنت صغير

 ."عندما كبرت بسبب الظروف الصعبة التي عشناها بعد ذلك
 
دخلت في . خرآإلى قل من مكان نصبحنا بال مأوى نتأتدمر بيتنا في حرب المخيمات و"

حضر لها شريط فيديو عن أحدهم وأ جاء 1992في عام . ميأ بعد مرض ضياع تام
 إلىصيبت بجلطة في الدماغ، تحولت بعدها ُأندها ع" ."المجزرة فرأيت والدي واختي

 الرابعة ىكنت في حوال. ذهب للبحث عنهاأكانت تتوه في الطرقات ف. رد صورةمج
ن تهتم هي أها بدل ا لالهتمام بًوجدت نفسي مضطر. عشرة من عمري وليس لي احد

عض والدتي عملت لب. انا صغير جدًأاضطررت للعمل و. 1995ن ماتت عام أإلى بي، 
 علينا كان علي يعطف. الوقت في تنظيف مكتب علي ابو طوق اثناء حرب المخيمات

المجزرة غيرت مجرى حياتي . ن وحيد وليس لي احدآلنا اأ. وساعدنا في ترميم بيتنا
  ".ودمرتني

ا ً حفرت عميقابيض شعره بعد المجزرة مباشرة وهو في الخامسة من عمره والمأساة دمحم
نه يسعى إقال . قلألكبر من عمره بعشر سنوات على اأن آل ايبدو. في قسمات وجهه

 !ذ لم يعد يحتمل الحياة هناإ. ا للهجرةًحالي
 

كثيرون . يمو بكواتم الصوت منع الفلسطينيين من معرفة ما يجري في المخأا ً القتل ذبح
هالي المخيم كيف كانوا أروى العديد من .  تجري في مخيمهم مذبحةَّنألم يصدقوا 

بينما تجري على . عون في بعض المساحات يتسامرون ويتناقشون ويشربون القهوةيتجم
برنا بعض المسنين كيف لم خأفي ساحة الجامع، . ليات ذبح وقتلبعد امتار منهم عم

 . بعد قدوم نساء واطفال تغطيهم الدماءَّالإلمخيم  تحدث في اً مجزرةَّنأيصدقوا 
 

وتسليم " سرائيليينإلا"ال الذي تشكل لمقابلة فد الرجنه كان ضمن وإ" ابو دمحم"قال 
ذ تخلف عنهم إالذي نجا من الوفد، " الوحيد" كان ابو دمحم. المخيم لهم كي تتوقف المجزرة

سرعان ما قتل اعضاء الوفد رغم خروجهم . حضار بطاقة هويته من المنزلإلوذهب 
 المخيم كان َّنأحد الرجال الذي رفض ذكر اسمه أخبرني أ. بيضأا ًحاملين شرشف

 ْنأردنا أعندما علمنا بالمجزرة . " مداخلهمن جميع" سرائيليإلا"ا بالجيش ًمحاصر
عال قنينة غاز ورميها في مخزن شإحد الشباب بأعند ذلك قام .  يقتلوناْنأنخرج لكننا خفنا 

ا عن مكان والكتائب بعيدً" سرائيليونإلا"بدأ المخزن يتفجر فهرب . مخيمسلحة في الألل
 " عندها تمكنا من الخروج من طريق على مقربة من المخزن المنفجر. نفجاراال
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  في الواقع لم ينشغل اليسار الفلسطيني في تحديد هويته
األيديولوجية والفكرية خارج إعالنه وتبنيه للفكر 

واعتباره الحزب الشيوعي للدولة البلشفية , الماركسي
مرجعيته األولى والحصرية في شؤونه التنظيمية 
والفكرية، إال بعد انهيار هذه المرجعية دوليا، لكن وقع 

ر كان بطيئا على اليسار الفلسطيني بحكم غلبة هذا االنهيا
وبحكم أن , المهام السياسية والوطنية على أجندته النضالية

مؤسسات المنظمة تموضعت في الشتات حيث استندت 
تنظيمات اليسار كباقي التنظيمات السياسية االخرى 
باألساس على المخيمات والتجمعات الفلسطينية كحاضنة 

لى التنظيمات العسكرية وشبه وقاعدة اجتماعية، وع
  .العسكرية خالل فترة وجودها في لبنان واألردن سابقا

 
وبالتالي كان الكفاح المسلح الشكل الرئيس، وربما 
الوحيد، للنضال، خارج فلسطين، اما في الضفة الغربية 
والقطاع، أخذ أشكاال متنوعة في مقاومة االحتالل 

اقتصادي االستيطاني، في ظل ميزان قوى عسكري و
، وقدمت المرحلة األولية من "إسرائيل"مختل لصالح 

االنتفاضة األولى نموذجا خالقا في تحويل ميزان القوى 
لصالح الحركة الوطنية عبر تنظيم المقاومة والصمود 
عبر اللجان الشعبية والمختصة وعبر توفير قيادة جماعية 
وبحضور مميز ألحزاب اليسار الفلسطيني لتوجيه 

 48ضة، وتمييز نضال الفلسطينيين في أراضياالنتفا
كنضال أقلية قومية تقبع تحت حكم نظام فصل وتمييز 

بتعبير آخر، لم يتدرب اليسار الفلسطيني على . عنصريين
قيادة النضال االجتماعي والمطلبي والديمقراطي، ولذا 
بقي انتمائه الفكري إلى حد بعيد نظريا لم تصقله 

جتماعية والمعيشية،كما أن المواجهات مع القضايا اال
اعتماد اليسار الفلسطيني مرجعيته الفكرية والتنظيمية 

، افقده القدرة في مسؤولية توطين الفكر "من الخارج"
الماركسي ضمن خصوصيات الحالة الفلسطينية، حيث 
تشتت الشعب الفلسطيني الجغرافي والمجتمعي، وغياب 

موحدة له، االجتماعية ال-أساس التشكيلة االقتصادية 
وغياب الدولة الوطنية المركزية، وتأثيرات هذا الغياب 
على التكوين الطبقي والثقافي للشعب الفلسطيني، مضافا 
إليه التداخل العضوي للتجمعات الفلسطينية مع 

  .المجتمعات العربية والدول المضيفة
 

لذلك، فأن االعتقاد بان هناك قوى سياسية خارج نطاق 
د ذاته تعبيرعن أزمة معرفية ، هذا بح"األزمات"

ولهذا،  ومنهجية حقيقية على صعيد وعيها لذاتها ودورها،
سوف أنطلق في هذه القراءة والمراجعة النقدية لدور 
اليسار الفلسطيني ليس من باب تسجيل النقد لمجرد النقد، 
بل من أرضية االحترام والتقدير العميق والوفاء للتجربة 

محطاته الوطنية والنضالية البارزة النضالية الطويلة له، ول
في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، في بلورة أسس 
البرنامج الكفاحي لمشروعها الوطني وتكريس مكتسبات 

ولكن الدافع , وانجازات الحراك الفلسطيني عموما
االساس لهذه القراءة النقدية، هو أن تتجاوز قوى اليسار 

 لكي تلعب دورها الفلسطيني معضالتها االشكالية
التاريخي المنوط بها وبما يليق بتضحياتها وأهدافها 
النبيلة، وفقط انطالقا من األلم الذي يعتصر قلوبنا لما الت 
له قضيتنا الوطنية وحالتنا الفلسطينية، بل وأكثر من ذلك 
إنها تأتي أيضا في سياق الوفاء حتى لتجربتي الشخصية، 

نضالية المشرفة والتي حيث انخرطنا في هذه التجربة ال
اعتز بها منذ نعومة اظفارنا، وفي مختلف ميادينها 
وتجلياتها، حيث تكونت في مسيرتها هويتنا المعرفية 

  .والثقافية والفكرية
 

كما يجدر التنويه إلى أن هذه القراءة ما هي إال مجرد 
محاولة استفزازية للفكر السياسي والبرنامجي االستنباطي 

  .وافعهألليات العمل ور

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ان المعضالت االشكالية لليسار الفلسطيني تعتبر مسألة 
وطنية بامتياز،الن فعاليته الوطنية واالجتماعية تؤثر على 
مجموع أداء الحركة الوطنية الفلسطينية، كما تؤشر إلى 

ي يجب أن يحكم واقع تلك اختالل عميق في التوازن الذ
الحركة بحيث ال تصبح قضية الشعب الفلسطيني بكل 
أبعادها ودالالتها تحت رحمة هيمنة قوى سياسية معينة، 

 القوة - أي اليسار الفلسطيني -في الوقت الذي يعتبر
الوطنية واالجتماعية التي شكلت في تاريخ النضال 

ة والثقافية الوطني المعاصر، الرافعة الوطنية واالجتماعي
المحورية إلنجازاته ومكتسباته الوطنية الرئيسية، كما أنها 
قدمت وال زالت تضحيات هائلة في مسيرة كفاحه 

  .الوطنية
 

في هذا السياق، فإن المراجعة النقدية لدور اليسار 
الفلسطيني وقواه السياسية ليس ترفا فكريا وحديثا 

كالمية في سفسطائيا يتناول اطراف اسقاطاته وحذلقته ال
احد مقاهي او نوادي الترف الفكري، بل هو ضرورة 
وطنية بامتياز، تمليها التحديات والصعوبات والمخاطر 
التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني برمته، ألن 
الدور السياسي واالجتماعي لليسار الفلسطيني تمليه 
وتفرضه مكونات البنى والقوى االجتماعية الطبقية 

سطيني، وألن هذا التنوع االجتماعي للشعب الفل
الفلسطيني، يستدعي تعبيرات سياسية وفكرية تحمل 

  .مفرزات هذا التنوع وتجلياته الفكرية والموضوعية
 

يشهد الواقع الفلسطيني أزمة عميقة على مختلف 
األصعدة؛ يمكن وصفها باالنحباس االستراتيجي لحراكه 

صة وعدم توفر الوطني وغياب استراتيجيته الكفاحية الخا
بدائله الوطنية، دون أن يعني ذلك غياب هباته الوطنية 
على شكل انفجارات انتفاضيه حينا، ومبادرات مقاومة 
شعبية ومجتمعية مدنية حينا اخرا، تأتي في سياق الحالة 
الطبيعية التي تنتجها معادلة المواجهة بين الشعب 

معضلة الفلسطيني وقمع االحتالل اإلسرائيلي، وتتجلى ال
االستراتيجية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني عموما 
وقوى اليسار الفلسطيني على وجه الخصوص في عجزها 
عن توفير شروط التحرر واالستقالل إلنهاء االحتالل 
الكولونيالي واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، 
ليس هذا فحسب، بل صيرورة التناقضات الداخلية 

لطة تحت االحتالل نحو مشهد غير مسبوق المتيازات الس
من االنقسام الداخلي والوهن في األداء السياسي 
والبرنامجي التنموي،هذا من جانب، ووهن فعالية قوى 
اليسار الفلسطيني وتشرذمها من جانب اخر، فيما يواصل 
االحتالل اإلسرائيلي سياساته ومشاريعه االستيطانية 

د من االجراءات وفرض والتهويدية والضم الزاحف بمزي
الوقائع على االرض التي تجعل منه امرا واقعا، بعد 

عملية "اخفاق استراتيجية التفاوض وفشل ما يسمى 
في اطار أوسلو واستحقاقاته المدمرة على " السالم

المشروع الوطني الفلسطيني وطنيا واقتصاديا واجتماعيا، 
كومة فالسياسات االقتصادية التي تنتهجها السلطة والح

الفلسطينية وما تنطوي عليه من تهميش مقومات االقتصاد 
الوطني الفلسطيني المستقل، واالعتماد على أوسلو 
وملحقاته االقتصادية والتمويل الخارجي بكل اشتراطاته 
المأساوية من التبعية والخضوع، والتي ال يقف تأثيرها 
على الجانب االقتصادي المعيشي واالجتماعي فقط، بل 

 ليتحول إلى أداة ابتزاز سياسي للحالة الفلسطينية يمتد
  .ومشروعها الوطني 

 
هذا الواقع بأبعاده المختلفة، يشير إلى أزمة فكر وعمل 
فلسطينية عامة، ويضع قوى اليسار الفلسطيني أمام 
استحقاقات فكرية وبرنامجية أكثر عمقا، بحيث توضع 
عالمة سؤال جدية على مشروع اليسار الفلسطيني 

لسياسي واالجتماعي واالقتصادي والوطني بشكل عام، ا

  
 

  
 

 

 



  

  اليساري
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وقدرة ذلك المشروع على الموائمة بين قدرات الشعب 
الفلسطيني الكفاحية ومتطلباته الحياتية واالجتماعية 

تناغم بين مهام التحرر والوطنية، بما يوفر التوازن وال
الوطني وانهاء االحتالل وتحقيق طموحات الشعب 
الفلسطيني في الحرية واالستقالل، ومهام البناء 
االجتماعي وتلبية حقوق واحتياجات المجتمع الفلسطيني 

  .االقتصادية واالجتماعية 
 

ًموضوعيا، هناك العديد من المحفزات لكي يضطلع 
 ومؤثر في الحراك  فاعلاليسار الفلسطيني بدور

سياسات االحتالل اإلسرائيلي القمعية : الفلسطيني
والعنصرية واالستيطانية والتهويدية ضد الشعب 
الفلسطيني والتي تستهدف تصفية حقوقه الوطنية، وحالة 
االنقسام الفلسطيني وما يرافقها من عملية استقطاب 

، وما ترتب "طرفي االنقسام" سياسيي واجتماعي بين 
من تأزيم الحالة الفلسطينية سياسيا واجتماعيا عليه 

وجغرافيا، وما رافقه من تعطيل مؤسسات الشعب 
الفلسطيني الوطنية والتمثيلية والجماهيرية والشعبية، 
والوضع االقتصادي المتفاقم الذي يعاني منه المجتمع 
الفلسطيني بكل شرائحه االجتماعية وخاصة قطاع 

ن نتائج اجتماعية كارثية، الشباب، وما يترتب على ذلك م
اضف الى ذلك، ما يجري في المنطقة وعلى امتداد 
العالم، يشير إلى نظام عالمي جديد متعدد األقطاب، 
منظومة عالمية وإقليمية يتشكالن من جديد، ويمكن جدًا 
أن يكون للفلسطينيين حضورهم القوي والمميز إذا 

  .استطاعوا توفير مستلزمات الحضور المطلوبة
 
كن وبالرغم من هذه الحقائق الموضوعية إال أن الواقع ل

يشير إلى إشكالية القراءة لليسار الفلسطيني للظواهر 
رغم كل , االجتماعية واالقتصادية في المجتمع الفلسطيني

المحاوالت التي تستهدف طرح بعض التصورات 
واألفكار لفهم ومواجهة األزمات السياسية واالقتصادية 

بنيوية، والتي سرعان ما تسقط في الخطاب واالجتماعية ال
المجرد والعموميات، وكأن المشكلة يمكن تجاوزها 
بالخطاب، ومثالنا على ذلك،عدم التمييز بين دور ومهمة 
اللجان االجتماعية في تقديمها للخدمات االجتماعية 
للمجتمع الفلسطيني رغم أهميتها القصوى، ووظيفة هذه 

 األساسية في النضال اللجان االجتماعية ومهمتها
  . الطبقي داخل المجتمع الفلسطيني–االجتماعي 

 
فلسفية واجتماعية -هذه الواقع يعكس اشكاليات فكرية 

على مستوى تعامل اليسار الفلسطيني مع المهام الوطنية 
واالجتماعية، ألن تشكل الظواهر، بما في ذلك نشوء 

ي في األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، تأت
سياقاتها الموضوعية، وبالتالي فإن مواجهتها تستدعي 
بالضرورة العمل من أجل تأسيس سياقات واليات عمل 

  .وبنى بديلة
 

لهذا نجد من الفصائل الفلسطينية والتي تدعي اليسارية 
منها لحقت بركب السلطة وامتيازاتها الوظيفية، من دون 

َأن تمتلك حتى مجرد القدرة على التمايز ا ّ ّللفظي عن نهج ْ
السلطة وفكرها، فأضحت ديكورا ال أكثر وال اقل، لمركز 
َالقرار الفلسطيني ومطبخه السياسي، ودعموا تراجعهم 
ّالموقعي والفكري بسلسلة من التبريرات اإليديولوجية  ٍ

ّمراجعة فكرية ضرورية"لتكون بمثابة  وحماية " ّ
المتغيرات "والتأقلم مع معطيات " المشروع الوطني"

اال إذا كان ذلك، تبريرا إلشكاليات !! ؟"الدولية واإلقليمية
بنيوية فكرية وانهيار في التفكير السياسي لهذه القوى التي 

ّفإن المثقفين ): لينين(تدعي اليسارية، وباالتفاق مع رأي 
ًهم أكثر الناس قدرة على الخيانة ألنهم أكثرهم قدرة على " ًُ ُّ

المتيازات واأللقاب على ألنهم يهرولون نحو ا." تبريرها
  .ّحساب مواقفهم المبدئية

البنيوية (واقع الحال، يكشف أن التصدي لتلك األزمات 
يجري في الغالب بصورة ارتجالية وأحيانا ) والبرنامجية

، وفق استراتيجية ردة الفعل على مفاهيم "عاطفية"
وسياسات وحراك االخر، وليس وفق ما يتطلبه بناء الفعل 

ستراتيجيا، وكأن التناقضات السياسية وروافعه ا
واالجتماعية هي مجرد سوء فهم وليست تعبيرا عن 
تناقضات لواجهات سياسية تمثل مصالح فئات وشرائح 

  .اجتماعية وال يمكن التنازل عنها
 

لذلك، يبدو ان اداء اليسار الفلسطيني في مرحلته الراهنة 
وره الوطني ال يتناسب مع رسالته التاريخية وتضحياته ود

الجذري ومصداقيته الثورية في تعامله مع الحالة 
الفلسطينية السائدة، هذه المصداقية ال تتحقق باستراتيجية 
النقد والمعارضة الخطابية فقط، بل تتحقق في سعيها الى 
تأسيس البدائل الوطنية واالجتماعية واليات عملها، أي ان 

االختالف مع تتصدر قيادة المرحلة سياسيا واجتماعيا، ف
-"الطباع" شريحة السلطة الفلسطينية ليس اختالفا في

واليساري ال  .بل اختالفا في الطبيعة السياسية العضوية-;
يعني السياسي الذي يؤمن بالمزايا السحرية ألفكاره، بل 
في التزامه وتبنيه لمصالح الجماهير الشعبية في خالصها 

ية وفق اليات عمل مرحل الوطني واالجتماعي،
واستراتيجية، متقدما الصفوف برصيده الجماهيري 

  .المطلوب" الثمن"الملتف حوله وعليه ان يدفع 
 

ان الرهان على التغيير في بنية الشريحة السائدة في 
السلطة الفلسطينية وسياساتها هو رهان نظري ال يمت 
بصلة ألية رؤية تحليلية علمية لصراع الطبقات 

 يستدعي مغادرة اليسار االجتماعية ومصالحها، ذلك،
حرب "الى " حرب المواقع الثابتة"الفلسطيني حالة 

، وهذا لن يتحقق اال إذا امتلك اليسار "الحركة والبناء
  .للواقع القائم" التجاوز الجدلي" الفلسطيني شروط

 
ان التجديد والتغيير في الحالة الفلسطينية ابعد ما يكون 

طة الجغرافيا لتحاشي سل" المركزية الفلسطينية" عن
وسلطة االحتواء وسلطة االمتيازات الطبقية، البد من 

في " الالمركزية"السعي وراء التجديد الفلسطيني من 
داخل األطر الجماهيرية والنقابية والمؤسسات المدنية 

التشتت واالجتماعية، الن سلطة المركز الفلسطيني و
  الجغرافي سيحوالن دون ذلك
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  ق يغلب استعماله في كبائر الذنوبالفسق أو الفسو: (َّنإيقول علماؤنا األكارم ،

ب استعماله في كبائر الذنوب كالسرقة وأكل الربا والزنا ونحو ذلك، وأما الفجور فيغل
 ر واالستهتار بها واالنطالقا ما يخص إطالقه على اإلكثار من الكبائً، ولكنه كثيراًأيض
ا، كاللواط، ًرها كل عاقل حتى لو لم يكن مسلم، التي يستنكشد شناعة، أو بالكبائر األفيها

نحو ذلك  فالفجور أشنع ، وس، واليمين الغمووزنا المحارم، والبهتان، والتنكيل في القتل
 .)من الفسوق، والمعصية أقل منهما درجة

 
ّ الكتاب أو المفكرين فسوق المثقفين أو العلماء أو في هذا الزمان هو ) ي والفكرأادة الرق(ُ

فهم حين يفسقون . من أشد أنواع المعاصي الدينية والفكرية والسياسية واألخالقية
ُيفجرون، وبفجورهم يكثرون ويستهترون عالنية، بينما من المفترض بمثل هؤالء أن  ُ ْ

كم فال  في مواجهة الحا) ال (ولهم وقلوبهم حرفين أساسيين همايحملوا بين جنبات عق
، فيشكلون الجدار الحامي للمبادىء إال بحق )نعم(يضعون مكانهما الحروف الثالثة 

 .والقيم ونزاهة االخالق في المجتمع واألمة
 

َهؤالء هم من ال يجب أن ينحنوا حتى لو زاغت األبصار واستبد النزق، ومال األمراء 
إلى  ًتى سقطوا وصوالانحرفوا في طريق الركوع أمام العواصف، أو ح والسياسيون أو

 .تقبيل أقدام الغزاة بفرح غامر
 

ّفسوق المثقفين والكتاب والشعراء والمفكرين وعلماء الدين هو األشد صعوبة واألشد  ُ ُ ُ
ًتأثيرا وفتك َا باألمم، فمنهم الفجرة الذين يجلسون في عليائهم ليبرروا لألمراء أو ً َ َ

َل صرر من المال، أو مقابل نظرة رضا السالطين أو الرؤساء والمستبدين سقوطهم، مقاب ُ
ّأو جبة يلبسونها، لعلهم يتقون ! رُبل وعود بمواقع أوحلل من الحريأومقا! من الحاجب ّ

ًشرا أو يغنمون سطوة، فتراهم يختالون بين الناس ترمقهم نظرات اإلعجاب، فيشعرون 
 .يسقطون مع سقوط أمرائهم فيفاتنون الناس ومن ثم بالخيالء

 
ّ الصابرون الثابتون قد يكونوا قلة في الزمان، ولكنهم القدوة واألسوة، ولنا الصامدون

 حيث  تجب كما رآها فينقل الكاتب )ال(باإلمام األعظم أبي حنيفة النموذج  في قول 
في مجلس : (اإلمام أبوحنيفة في موقع األلوكةشريف الزهيري في مقالته المعنونة محنة 

 :ين الخليفة المستبد، واإلمام الكبيرالمنصور دار الحوار الفريد ب
 . القضاء فامتنعإلىحيث دعا المنصور أبا حنيفة 

 )أي يشكك في طاعة اإلمام للدولة(أترغب عما نحن فيه؟ : فقال المنصور
 .ال أصلح: فقال أبو حنيفة

 .كذبت: فقال المنصور وقد احتد
 !!فقد حكم أمير المؤمنين على أني ال أصلح: فقال أبو حنيفة

ًفإن كنت كاذبا فال أصلح : ثم استخدم أبو حنيفة مهارته الفائقة في اإلقناع والقياس فقال
 !.فضرب وسجن. ً، وإن كنت صادقا، فقد أخبرتكم أني ال أصلح)يعني لكذبه(
 

أبوحنيفة نجا برأيه وعقله ودينه فلم يسلمه للسلطان رغم سطوته 
نزالقه وفجوره ا الًواستبداده وقسوته، ولم يكتب في الصحف دعم

ّكما يحصل اليوم ممن أصبحوا يحضون على المعاصي السياسية 
 .ًعلنا في فجور ما بعده فجور

 
فين ُ معاصي العلماء وقادة الرأي اليوم مهما صغرت فسوق، وفسوق العلماء والمثق

 يقاوموا أو ْفكيف للناس أن! ا هو الفجور بعينهً كان حقْنإّوالكتاب هو فجور، فما بالك 

ائهم ّمن يعزز خوض زعم) من قادة الرأي والفكر(صمدوا وهم يجدون من أمثال هؤالء ي
 ! إحساس بالمسؤولية، أوالخجلىومستبديهم في الوحل دون أدن

 
في الستينات، شاركت الممثلة العالمية جين فوندا في المظاهرات المناهضة لحرب فيتنام 

" برتراند راسل"ليزي كسوف اإلنُوكذلك سجن الفيل. تبالي السجن ولم إلىفاقتيدت 
بينما حين طلب أحد الوزراء . لمعارضته الحرب العالمية التي كانت تشارك فيها بالده

إنه ": ّ، رد عليهاً معارضاً أن يسجن كاتب"شارل ديغول"الفرنسيين المتملقين من الرئيس 
 ." بسبب آرائهاًعار أن أعتقل كاتب

 
 َّإاله ضرب رقبة معارضيه، أو سجنهم  عنورفض اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا

) أي فاسد االخالق(ّقطع ظهري إثنان عالم متهتك : " رفعوا السالح، وهو القائلْإن
ً الجاهل إال مفرطال ترى: "، وهو القائل"ّوجاهل متنسك ً أو مفرطاّ ، وكل قادة الرأي "اِّ

ّالمجاهرون بالمعصية أي الفجار هم جهلة أو متهتكون ّ. 
 

هذه المواقف التي تفرض عليك االحترام، من أولئك الكتاب وقادة الرأي الذين أين 
ّيتملقون ويزينون الطغيان والسقوط اليوم في الخطايا الوطنية الكبرى مثل العالقة مع 

 !؟ّرائيلي بترحاب واحتفاء عز نظيرهاإلس
 

التوراتية التي لم يستطع اإلسرائيليون بكل ضخامة الدعم الغربي االستعماري والخرافات 
 يغيروا من قناعة العربي والفلسطيني ْرفعت على أكتافهم وكأنها حقائق، لم يستطيعوا أن

ا ً فلسطين كانت من نصف مليون سنة حتى اليوم أرضَّأن فلسطين قضيته وَّقيد أنملة أن
 .عربية

 
ن مريكي المتحالف مع المستعمر الصهيوني الذي سرق فلسطيأللم يستطع اإلمبريالي ا

ً يزحزح عربيا أو ْليزي أنإلنكمن العقل والفعل االستعماري ابتمهيد لم يسبق له مثيل 
 من اعتبر السقوط في الهاوية َّا عن فلسطين إالًا من بالدنا الشرقية، أو مسلمًمسيحي

 ! الفردوسإلىًطيرانا 
 

يؤجر لم يستطع الصهيوني الذي فرض على العالم تبني الفجور العلني باعتباره حسنات 
ّ يغير من قناعة كل شعوب األمة العربية، حتى في ظل اتفاقيات ظلت على ْعليها، أن

َهامش الناس، حتى أتى في اللحظة األخيرة من كان يقف على حافة السقوط  من قادة 
ًالرأي والفكر فيتعجل سقوطه باسما فرح ِ ا وبشكل فج ووقح، فيجعل من ذنوب سلطانه أو ً

ّ الجنة الموهومة، وهو ال يعلم أو يعلم أنه يضلل األمة من جهة، إلى ًملكه أو رئيسه مدخال

   مه لمزيد من حفالت تقبيل األقدامويفتح الباب لزعي
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ممارسة لها، أعمقهاألرض اهتماما وتأييدا لالشتراكيةٌمثير أن تكون أقل بقاع ا  ،

ذلك على حقيقة االشتراكية شهدوا من ولعلها فرصة لالشتراكية واالشتراكيين أن يست
  . ، وانسجامها مع الحياة اإلنسانية بعيدا عن التنظير والفرضكتطبيق

  
، حتى كية ليتمكن من ممارسة سجية الكرملجأ العربي في جزيرة العرب إلى االشترا

، وقد تكون البيئة لشقيقين الذين ال يعرفان بعضهماأصبحت االشتراكية والكرم كا
، حيث يحتاج اإلنسان من محفزات صفة الكرم واشتراكيتها شحيحة الموارد الصحراوية

وما ما لألول ليقاسمه أيضا دائما إلى اآلخر يقاسمه طعامه برضاه ألن الثاني سيحتاج ي
ط وهو أال يحتاجها اآلخرون، ، فيشعر الجميع أن الملكية الخاصة معلقة على شرطعامه

ُ عابر سبيل ضيفا على مضيفه تتحول الملكية ، أو نزولفمجرد طرق الجار باب جاره
  . الخاصة إلى الشيوع

  

  

 

 



  

  اليساري
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ِقـدم مجموعة من ) التاسع عشر الميالدي(في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
فتهم الرجال يزيدون على األربعين لمنزل زيد الخشيم في بلدة قفار بمنطقة حائل لمعر

ا للرياض فاستقبلتهم زوجته ، وصادف أن كان مسافربكرمه وحسن استقباله للضيوف
وقالت لهم ) لمعدة الستخراج المياه من اآلباروهي اإلبل ا(ّشماء وذبحت لهم السواني 

، وعلم بذلك )يت الذي إن غاب وصى وإن حضر تقصىحياكم هللا بب(عبارتها الشهيرة 
 كما أن زيدا توجه في يوم من .ّاألمير طالل الرشيد وعوضها عن ذلك وزادها طعاما

يام بقصيدة إلى األمير طالل يطلب منه أن يوفر له القهوة والطعام ليتمكن من إشباع األ
، وهنا ال يطلب زيد شيئا ّه مقصدا لهم إذا مروا بديار زيدضيوفه الذين رأوا في دار

، وقد رضته الحياة االجتماعية في حينهاليدخله في ملكيته الخاصة بل هو توزيع للثروة ف
  .قديرا لدوره االجتماعياستجاب له األمير ت

  
وفي منتصف القرن الرابع عشر الهجري كان دمحم حسن الدهيمان يمارس دورا في مدينة 

، فكان يأخذ من الموسرين ليقدمه للمترددين ا الجوف مشابها لدور زيد في حائلسكاك
، وعرف دمحم حسن دا ألبناء البادية وعابري السبيلعلى مضافته التي كانت مقص

 بين يديه لقوية وعدم استجداءه في الطلب بل كان يأمر الناس أمرا أن يضعوابشخصيته ا
 ملكا مشاعا مشتركا لمجموع ، ألنه يرى ما عندهم وما عندهما يحتاجه لمضافته تلك

  .، وإال ستصعب الحياة على األكثرية في ذلك الزمانالناس
  

 يحمال بطاقة انتساب ، ولملم يطلع زيد على كتب ماركس، ولم يقرأ حسن مؤلفات انجلز
ألي حزب يساري أو اجتماعي لكنهما ــ كنموذجين للكثير من أبناء جزيرة العرب ــ 

  . تلك الوسائل لمواجهة الحاجة المبادئ وفقر الموادبأبدعا 
  

واعتمد الناس قبل زمن ليس ببعيد في حفالت األعراس على بعضهم البعض في تجهيز 
ويحتاج كميات إضافية من السجاد واألواني التي مكان الحفل الذي يزدحم بالحضور، 

يعد ويقدم فيها القهوة والشاي والطعام فيتم تجميعها من األقارب والجيران، ويكتب أسفل 
السجادة اسم صاحبها إلعادتها إليه بعد انتهاء الحفل، وفي أحيان تستبدل األواني خطأ 

ه، وكان الناس في ذلك يمارسون عند إعادتها ألصحابها، أو ال تعاد لصاحبها لعدم تذكر
ُعمق االشتراكية قبل أن تتدخل الرأسمالية كعادتها لتقطع الطريق وتفتتح مكاتب خدمات 
األفراح وقاعاتها، التي توفر للعريس ما يحتاجه في حفلة الزواج بمقابل نقدي يتتبع كل 

  .  حتى السجاد يقاس بالمتر وتدفع أجرته حسب المساحة،شيء تم توفيره
  
، وما ناسب من منهج في ياة من خالل ما تطلبه تلك الحياةرسم اإلنسان منهجه في الحي

، ّتي تسخر لها تلك الوسائل فثابتة، أما القيم ال، فالوسائل متغيرةاألمس قد ال يناسب اليوم
وقد يتفوق صاحب التطبيق على صاحب النظرية ألنه تمكن من الفرز بين الوسيلة 

   والقيمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يلعب الدين اإلسالمي دورا هاما في الخطاب السياسي في الدول العربية، ويستخدمه

الحكام العرب إلضفاء الشرعية الدينية والسياسية على أنظمتهم وتجنيد الدعم الشعبي لها، 
ولتبرير جبروتهم وفشلهم وفسادهم؛ ويستعينون بدور اإلفتاء وكبار الشيوخ وأئمة 

ّوالمؤسسات والمنظمات اإلسالمية المسيسة الممولة من دولهم لصد اعتراضات المساجد 
الشعوب على ممارساتهم، ولتمرير التطبيع مع إسرائيل بمباركة دينية، ولمحاربة 
وتطويق المعارضة التي تطالب بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية تنهي 

  .ن ديموقراطية تداوليةاالستبداد والفساد وتمهد الطريق إلقامة دول قانو

رابطة العالم " ، و"منظمة التعاون اإلسالمي" المنظمات اإلسالمية الرئيسية ك 
ّوغيرها مسيسة تمولها دول معينة، " االتحاد العالمي لعلماء المسلمين " ، و"اإلسالمي

ّوتتحكم في قراراتها، وتسخرها لخدمة أنظمتها وسياساتها؛ أما دور اإلفتاء في الدول 
ّوتفتي وتحلل وتحرم وتأدين وتزندق وتكفر ... عربية فإنها تأتمر بأمر الدولة ال ّ وفقا ... ّ

لرغبات الحاكم، وليس وفقا لما ينص عليه الدين االسالمي الحنيف، الذي يرفض الحاكم 
الظالم ويدعو لعدم طاعته والثورة عليه واالقتصاص منه؛ والدليل على ذلك أن اتفاقات 

تها الدولة الصهيونية مع مصر واألردن، وتطبيع اإلمارات معها، السالم التي وقع
والزيارات التي قام بها الصهاينة لعدد من الدول العربية، واالجتماعات التي عقدوها مع 
الكثير من المسؤولين العرب والمسلمين سرا وعالنية، والقواعد العسكرية التي أقيمت 

لعراق للكويت، والحروب البينية العربية، وقتل في معظم الدول العربية منذ مأساة غزو ا
من قادة معظم المنظمات، ومن ... حظيت جميعها بشرعية فقهية ... وسجن المعارضين 

ّرجال الدين الرسميين الذين ساندوا الحكام، وعملوا على صد النقد ذي النزعة اإلسالمية 
  . فشلهم وظلمهمالموجه لهم وألنظمتهم، وسعوا إلقناع المواطنين بالسكوت عن

 
من المتوقع ان يستمر التطبيع مع الدولة الصهيونية دون ردود فعل عربية وإسالمية ضد 

شيوخ " الحكام المطبعين ألسباب عديدة منها ان المنظمات اإلسالمية ومؤسسات اإلفتاء و
يستخدمون الدين لتبرير التطبيع واالستسالم، وآلن مؤسسات المجتمع المدني " السالطين

لنقابات واألحزاب السياسية العاملة في الساحة ضعيفة؛ وحتى المساجد بيوت هللا التي وا
كان لها دور إيجابي فعال في كل نواحي الحياة التعبدية والتربوية والسياسية والتعليمية 

... ّحولها ... واالجتماعية، وأخرجت مجموعات من قادة العالم الذين غيروا التاريخ 
 أماكن إلقامة الصلوات الخمس، والدعاية لهم بطيلة العمر، وألزموا الحكام العرب إلى

أئمتها على قراءة خطب الجمعة التي تزودهم بها الدولة، وأمروا بإغالقها بعد الصلوات، 
وبأن ينفض المصلون بعد ذلك إلى سبيلهم لمنعها من القيام بدورها الذي يتنافى وأسس 

  .نهاالدول التسلطية الشمولية التي يحكمو
 

الرد اإليجابي الوحيد المعبر عن رأي الشعوب العربية واإلسالمية الرافضة لتطبيع 
 500أصدر نحو .. األمارات مع الدولة الصهيونية جاء من العاصمة القطرية، حيث 

االتحاد " من مختلف األقطار العربية واإلسالمية، شاركوا في مؤتمر دعا إليه .. عالم 
.. فتوى .. وعقد عبر األثير من العاصمة القطرية الدوحة " ين العالمي لعلماء المسلم

تعتبر اتفاقات السالم أو الصلح أو التطبيع مع الدولة الصهيونية محرمة، وباطلة شرعا، 
  .وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق هللا تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضا وشعبا

 
! ذا لم يقترن بفعل على أرض الواقعإ" ال يسمن وال يغني من جوع " كالم جميل، لكنه 

ّأي إن واجب علماء األمة الديني واألخالقي يفرض عليهم أن يتحرروا من التبعية ومن 
عقدة الخوف من بطش الدولة، ويبذلوا قصارى جهدهم الستنهاض الشعوب العربية 
واإلسالمية من خالل خطبهم ومواعظهم وكتاباتهم، وانضمامهم إلى عامة الناس في 

عمل المنظم، والتظاهر، واالحتجاج ضد حكام الخنوع واالستسالم الذين يطبعون مع ال
  !دولة االحتالل، ويتآمرون معها ومع غيرها على البالد والعباد
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  ُاألموال التي صرفتها المؤسسات الغربية لدعم اإلعالم في سوريا خالل السنوات الماضية، لو صرفت على أشياء
ٍالطبيعة لكنا على األقل حافظنا على بيئة نظيفة، بدال من إعالم يساهم ليل نهار في تأجيج الصراعات، وحيث أن ضرر  ً

  . عن ضرر صانعي المفخخاتالكثير من  تلك المنابر ال يقل
 

)2(  
 

ُعندما يتحرر الخبر من قبضة األدلجة الفاقعة، حينها قد يظهر إعالم غير محقون، ولكن إلى هذه اللحظة فغالبية منتج 
 اإلعالم في بالدنا أقرب إلى قصائد الهجاء والمديح في الجاهلية؛ 

  أعداءَواإلعالمي أشبه بشاعر القبيلة مهمته هجاء من تراهم المحطة
  .ومديح من تعتبرهم المؤسسة أصدقاء

 
)3(  

 
حيال تأثير اإلعالم المقروء والمسموع ودوره الفعال والجوهري في إحداث التغيير، عرفنا بأن السياسي الغربي أول ما 

لتقارير يبدأ نهاره هو قراءة ما يتم نشره في الصحافة اليومية، هذا عدا عن المجالت االسبوعية أو الشهرية ناهيك عن ا
الخاصة، فيقرأ صدى الشارع من خالل منشورات الصحافة، والصحافة أشبه بمرآة يقيس فيها السياسي أداءه أو أداء 
المؤسسة التي يعمل بها، بينما في الشرق فغالبية السياسيين من كثرة إبتعادهم عن مناخ القراءة تشعر بهم وكأنهم شبه 

والفكر بعض المصطلحات والديباجات الجاهزة يلوح بها أينما حط رحاله، لذا اميين، ورصيد البعض منهم حيال الثقافة 
ًكثيرا ما يردد كاتب الزوايا واألعمدة ومواد الرأي في سره قائال يا ترى ما فائدة ما يكتبه واحدنا طالما أن السياسي : ً

ا، طالما كان  تأثير المصلحة ًالمسؤول عن كل ما يجري هو أصال ال يقرأ تلك المنتجات؟ وإن قرأها فال يأخذ به
 سنة سمعتم من 50ًمتسائال هل من ! ٍالشخصية أو تأثير مومسة ما عليه أكثر من تأثير عشرات الكتاب والصحفيين

ٍسياسي شرقي أقر بأنه غير سلوكه بناء على مكتوب أو منشور أو مقالة؟ ًٍ ّ.  
 

)4(  
 

الغرض من تأسيسها هو التغيير من خالل بث الفتن، وعبر ُيخال لمتابع القنوات وكأن بعض المنابر اإلعالمية كان 
إحداث الشروخ في المناطق المستهدفة، عن طريق ضرب مكونات المجتمعات ببعضها، وعندما نتحدث عن تلك المنابر 

زيرة، على قناة الج" االتجاه المعاكس"ّاإلعالمية، أول ما يخطر على بالنا هو الدكتور فيصل القاسم في برنامجه الشهير 
إضافة إلى حاالت أخرى لم يكتفي المنبر أو اإلعالمي بالحث على التناحر، إنما تورط فيها اإلعالميون أنفسهم في لعبة 
العنف وليس فقط بالتحريض عليه أو الترويج له؛ ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر لجوء اإلعالمي، أحمد شوبير، 

تقديم اإلعالمي وائل اإلبراشي، إلى العنف والقيام بضرب المعلق الرياضي " ًساءالعاشرة م"ًيوما، أثناء اللقاء ببرنامج 
ًأحمد الطيب، على الهواء مباشرة؛ وبالتالي انتقال اإلعالميين في حلبة الصراعات التي يشرفون عليها من مرحلة 

 نهاية الشهر الخامس من التحريض والتشجيع والتحكيم إلى اإلنخراط المباشر في العنف الجسدي، وحيث جرى ذلك في
  .2016عام 
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بالرغم من مضي تسع سنوات على بدء الحراك الجماهيري في سورية، والذي كان موضوع الحرية على رأس مطالب 

َّ، إال أن موضوع الحرية ما يزال بعيد عن أسنان المواطنين في عموم سورية، كما أن اإلعالم في 2011الجماهير منذ 
 بأسوأ مراحله، إذ في مناطق سيطرة النظام على المراسل أو الصحفي أخذ الموافقة من الفروع األمنية ًسورية يمر حاليا

ٍوالجيش والشبيحة حتى يستطيع تقديم تقرير صحفي أو إجراء أية مقابلة أو تحقيق، وفي المناطق التي يسيطر عليها 
وية والكتائب والفصائل المقاتلة على األرض وهي الجيش الحر أو االسالميين فعلى المراسل الصحفي إرضاء كل األل

بالمئات حتى يستطيع تقديم تقريره، ألن لكل لواء أو كتيبة منطقة نفوذ، وعلى الصحفي جلب الموافقة من عشرات 
" قسد"ٍاأللوية حتى ينتقل من مهجع إلى آخر، وكذلك األمر في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 

ٍالصحفي التنقل بعلم وامرة األسايش حتي يسمح له بالعمل الصحفي، فأية حرية إذن وأي إعالم هذا والصحفي فعلى  ُّ ٍ ّ ُ ُ
ٍينتقل من قيد إلى قيد أغلظ منه ٍ  

 

 
 

  

 

 



  

  اليساري
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 قوالب الموسيقى العربية ـ الغنائية واآللية: الكتاب
 ّاألستاذ الموسيقار عبد الرحمن قماط: المؤلف
  2019.دار كردادة بوسعادة، الجزائر: الناشر

 
  ِالموسيقى قديمة قـدم اإلنسان، عرفتها جميع الشعوب

 فهي من ...منذ عصور التاريخ السحيقة، وما قبل التاريخ
 ال يكاد يخلو منها ، واالجتماعيةفرديةمستلزمات الحياة ال

وقد أجمعت الدراسات النفسية في كل .  أو مكانزمان
 الموسيقى تلطف المشاعر، وترهف َّالعصور على أن

  .األحاسيس، وتسمو بالنفوس، وتبعث فيها النشوة والبسمة
 

ُإن سمعها، ويسمعها اإلنسان مهما كان عمره، وأينما  ْ
ًيتسامى ذوقيتواجد يطرب لسماعها، وقد  ا أيا ًا، وروحيْ

تكن البيئة التي ينتمي إليها، أو اللغة التي يتكلم بها، وكأنها 
ِوجـدت قبل وجوده، وجبلت وعجنت بدمه، فأخذت من  ُ
حواسه وتفكيره؛ كيف ال وقد خلق هللا اإلنسان فيه طبيعية 

 صوت الموج إلىموسيقية، من خرير مياه النهر 
 صوت الرعد إلىألشجار ومن حفيف أوراق ا الصاخب

 إلىالصارخ، ومن هديل الحمام وزقزقة العصافير 
 .زمجرة أسد غاضب

 
  
 

ّفي هذا الفن اإلنساني الجميل، الراقي أصدر الموسيقار  ّ
ّالجزائري المعروف، األستاذ عبد الرحمن قماط كتاب من 

قوالب الموسيقى العربية ـ الغنائية : الحجم الكبير بعنوان
م، عن دار كردادة 2019 صفحة، سنة 235في . واآللية

أرفق المؤلف كتابه . الجزائر/ للنشر والتوزيع ببووسعادة 
ّبقرص ثري ضمنه ٍ القوالب اآللية، القوالب الغنائية، : ّ

. ّكاالبتهال، األنشودة الوطنية، الترانيم، الموال وغيرها
ّفالموشحات، نماذج موسيقية للمؤلفين المذكورين في 

ّا أولهم أحمد وهبي، وآخرهم وراد ًلف مؤ20الكتاب 
ا باألخوْين رحباني، بليغ حمدي، رياض ًبومدين مرور

ثم نماذج من الموسيقى الجزائرية من . السنباطي وغيرهم
 .ّالحوزي، السطايفي، الشاوي، القبائلي، الترقي، وغيرها

ّبعد اإلهداء، التمهيد، المقدمة، تشكل الكتاب من خمسة 
موسيقية اآللية، القوالب الموسيقية القوالب ال: محاور

الغنائية، بعض أعمال المؤلف اآللية والغنائية، أعالم 
ثم . ُالموسيقى العربية، نْبذة عن الموسيقى الجزائرية

ٌّملحق ثري لموشحات عربية أرفقها المؤلف بتدوين 
ّموسيقي سلمي من تأليفه ُ.  

 
ّالمؤلف األستاذ عبد الرحمن قماط مهد للمتلقي با ّ لتشويق، ّ

ْوالجذب له بلغة سلسة عذبة بالحديث عن كلمة الشرق في  ْ
المجال الموسيقي المتسمة بثالثة أرباع المسافات، ظهرت 
ّألول مرة، وتطورت في بالد الفرس، وأن أسماء  ّ ّ

 يومنا هذا في بلدان الشرق إلىالمقامات المستعملة 
ّاألوسط كلها مستوحاة من السلم الفارسي فتعبير  ّ

ْيقى الشرقية هو األصح، واألوسع؛ ألنها وجدت، الموس ُ ّ
َّوتطورت في بالد الفرس، وفي الشرق األوسط؛ ألن  هذا ّ

ًالشرق يضم جغرافي ا الدول التي تؤمن بهذا الطرح ّ
الموسيقي بالعربية، وحين نصف الموسيقى بالعربية، 
فالمقصود البلدان العربية، وما جاورها من بلدان تحمل 

ّمن لغة، ودين، وتاريخ مشترك؛ ولما نفس المواصفات 
ّنسمي الموسيقى بالشرقية فالمعنى هنا أوسع حيث يشمل 
االبتكار، والتدوين في كل مناطق الشرق األوسط من 

  .بلدان العرب، ومجاوريهم
 

ٍفي الجزائر كبلد عربي نؤمن بالموسيقى الشرقية العربية 
ّألن الجزائر بلد عربي، وأمازيغي عربه اإلسالم؛  نحن ٌّ

ُنتكلم لغة الضاد، وندين باإلسالم، وتاريخنا نفس تاريخ  ّ ّ

  المـــّبتطور الزمن صارت كل موسيقى الع. األمة العربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ْا لكل البشرية، ومن حق كل فنان أنًا إنسانيا ملكً موروث ٍّ ّ ّ 
 .ته من كل موسيقا العالم ويثري إبداعاينهل

 
  
 

ّالمؤلف يؤمن، بل يصر على أن الثقافة، والتكوين 
ّالموسيقي في المعاهد الموسيقية المتخصصة ضروري، 
وواجب للمؤلفين الموسيقيين كما في رأيي الشخصي 
ٍّكمتلق مهتم في مجال القوالب الموسيقية سواء اآللية، أو  ٍ

ح الذي تحتويه الغنائية من أجل معرفة الوعاء الصحي
  .إبداعاتهم

 
ّلئن كانت القوالب الموسيقية تعني الشكل الذي تضمن  ُ
داخله موسيقانا، وأغانينا مثلما يحدث في اإلبداع األدبي 
كالشعر، والقصة، والخاطرة، والرواية، والمسرحية، 
ّواللوحة؛ فيتوجب على المؤلف الموسيقي، والمؤلف 

ّالموسيقي، والملحن، والمغني أن ي درسوا القوالب ّ
جميع على ّالموسيقية كي يتعرفوا معرفة علمية صحيحة 

األشكال التي طرح فيها األولون إبداعاتهم الموسيقية، 
  . وألحانهم

  
ّالموسيقى الشرقية اتسمت بكثير من الطرح الجاد عبر  ّ
ّأشكالها الموسيقية، واآللية مما جعلها متنوعة، وثرية من  ّ ّ

ُالواجب دراستها بشكل م ّعمق، ثرية جدا بمقاماتها، ٍ ٍ ّ
وإيقاعاتها، وأساليب أدائها حيث تعتمد على الكتابة األفقية 
بخالف الموسيقى الغربية التي تعتمد على الكتابة 

ٌّكل من الموسيقى العربية، أو الغربية تزدان . العمودية
 التوزيع، والكتابة العمودية، أو األفقية؛ إلىُحين تخضع 

ا، فبعض األلحان جميلة ومتناسقة ال تحتاج ًأو الكتابتْين مع
 توزيع عمودي ألنها وحدها تملك خصوصيات إلى

ّالجمال، وبعضها اآلخر يتطلب اللجوء للهارموني مما  ّ

ٌّالموسيقى موروث إنساني عالمي جميل . ًيزيدها إثراء
ّيترجم ثقافات الشعوب المختلفة األجناس، والتقاليد، مما 

 نكون ْدة منه، واستثماره من أنّيتوجب علينا االستفا
عالميين في فكرنا باإلبداع واإلثراء لهذا التراث دون 

ْالتخلي عن مقوماتنا، شريطة أن ِ ّ  ً يكون االحترام متبادالّ
 .ّبين المحافظ، والمجدد

 
  
 

ًلئن كان السلم الموسيقي تتابعا للنغمات صعودًا، ونزوال  ً ُ ّّ
ّوفق مسافات سلم دُو الكبير، المت ُ ٍكون من سْبع درجاتْ ّ  )

ّ؛ فإن المقام ) سي- دوـ ري ـ مي ـ فا ـ صول ـ ال
ٍالموسيقي هو شكل موسيقي آخر، له شخصية محددة بسلم  ّ ُ ٌ ّ ٌّ ٌ ْ
ّذي أبعاد أخرى، ويختلف عن السلم الغربي؛ كذلك تعتمد  ّ
الموسيقى الشرقية في تكوين المقامات على الجنس، 

ْوالطْبع، والعقد بية الشرقية تزخر بالكثير الموسيقى العر. ّ
ٌقالب " ّمن القوالب اآللية والغنائية المتنوعة كالتحميلة

 ، والمونولوج، والديالوج، والسماعي، والشرف"ٌّموسيقي
، "قالب موسيقي تركي" ، واللونجا"قالب موسيقي"

ّوالطقطوقة، والموشح، ناهيك عن القوالب الحرة مما  ّ
بي العمل بها ِسمح، ويسمح للمؤلف الموسيقي العر

ّا، والنهل من األشكال، والمضامين التي تطورت ًجميع ّ
  .ّبمرور الزمن

 
 
 

ٌيعتقد الكثير أن الموسيقى الحرة هي تأليف موسيقي  ْ ّ ّ
ا من ًيخرج عن األطر، والقوالب القديمة؛ حيث نجد كثير

ٍالمؤلفين يؤلفون بطريقة مغايرة، وعْبر أشكال موسيقية 
لها، وال إضافات لما سبق من ُعشوائية ال تسلسل لجم

ًألحان عْبر تاريخ الموسيقى إيمانا منهم أنهم أتوا بالجديد،  ٍ
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ْويجب التخلي عن القديم؛ الصحيح أن ال جديد بدون  ّ

ُالقديم، هذا األخير هو ما يلهم التفكير في إضافات أخرى 
ًتزيد تراثنا الموسيقي، والمعرفي الفني إبداعا ّ.  

 
ة ليس بالجديد فقد اعتمده ّمصطلح الموسيقى الحر

الموسيقيون الغربيون في بداية منتصف القرن العشرين، 
ًحيث فكروا في تغيير الموسيقى القديمة شكال، وقوالب،  ّ
وإضافة الموسيقى اإللكترونية لها، واستبدال اآلالت 
ّالوترية بآالت أخرى للخروج من الجو التقليدي الذي 

ًوانا أخرى مختلفة، كانت عليه الموسيقى، وإعطائها أل
ٍا من تراث، فالغربيون انتهجوا التطوير لما كان موجودً ُ

ّوتراكم فني قديم، وما انتهجوا العشوائية؛ أما مفهوم 
لموسيقى إلى اّلدى العرب، والمشارقة فقد تسلل الحداثة 

عبر الحركات األدبية المختلفة في العالمْين العربي 
ّفكر المرحوم في مصر على سبيل المثال . والغربي

ّالموسيقار عبد الوهاب في تغيير بعض األشكال 
ّ قالب جديد سمي بـإلىالموسيقية اآللية كالتحميلة  ُ ٍ َ "

، كما عمل على إدخال بعض اآلالت "الفانتازيا
ٌاإللكترونية بعد ذلك في أغاني أم كلثوم، وهو إجراء 

 ننطلق من مضامين قديمة، ونضيف إليها ْإيجابي كأن
لموسيقي في العالم  بدأت حركة التجديد ا...لتطويرالجديد ل

 القرن الماضي، وتواصلت في العربي خالل عشرينات
ًكثيرا من  ما بعد؛ إذ اقتبس العرب إلىّالثالثينات، وحتى 

، "المونولوج، والديالوج، والفولكة"النماذج الغربية كــ 
ُويعتبر السيد درويش، ودمحم القصبجي، من أوائل المؤلفين 

ٍّلذين فكروا بجد في التجديد للموسيقى العربية سنتي ا ّ
 .م1935م، و1920

 
  
 

الغناء الشرقي اعتمد، ويعتمد على أساليب مختلفة في 
ّ أشكال تتميز عن بعضها البعض، فمنها إلىاألداء، و

ٌالبسيطة، ومنها المركبة، إذ هناك اختالف كبير في  ّ
صوص، األشكال الغنائية نتيجة حتمية الختالف الن
 الفنون َّوالمضامين المطروحة من جهة، وعلى أن

ْتطورت بتطور الشعوب من جهة أخرى مما أثرى  ّ ّ ّ
َّالساحة الفنية مشرقا بالجديد؛ إال أن من المؤسف أن ّ ّ  ذلك ً

ًالتطور أصابه الركود، وتراجع كثير ّ ّا عما رسمه ّ
ّالموسيقيون األولون، أصبح الغناء عشوائيا ال ينم عن  ً ّ

ًية اإلبداعية المتطورة جماليالحرك ا، نتيجة الكثير ًا، وذوقيّ
من األزمات السياسية، واالجتماعية، وغيرها في كل 

 تراجع اإلنسان نفسه، واستسهاله إلىالبلدان العربية، و
ّلكل أشكال الحياة، وطغى التفكير المادي البحت في 

ّالعالقات اإلنسانية، والبْينية، مما أثر على روح اإلبدا ع ّ
  .ًالثقافي عموما

 
" ّالموشح" والب الموسيقية الغنائية الشرقيةّمن أهم الق

الذي يعتبر من أقدم القوالب الغنائية التي نشأت في 
ّاألندلس، حيث اقترن اسمه بالوشاح الذي كانت تتزين به 
ّالمرأة في ذلك العصر، اتكأ على الشعر الفصيح بأوزان 

ٍمختلفة في آن واحد من أجل حرية  ًالتلوين أوال، وأثناء ٍ ّ
ٌتطوره امتزج باأللفاظ العامية، وأقحمت في كثير من  ّ

ّآمان مفخمة، : الكلمات التركية، والزخارف على غرار
ّلحن العرب الكثير من . جانم، يا ليل في مرحلة ثانية

، تعتبر من "القصيدة" .اعات مختلفةّالموشحات على إيق
ّ أنها تتميز بالشعر أرقى القوالب الغنائية العربية، كما

ّالعربي الفصيح، والمقفى؛ والقصيدة كما هو معلوم هي ما 
ا على ًفاقت أبياتها السبع، أو العشر؛ واقتصرت قديم

ما  الشعر الديني حتى منتصف القرن التاسع عشر، ثم في
ّبعد مست كل المجاالت ّتتميز القصيدة من ناحية التأليف . ّ

لمقام الرئيسي، فاالنتقاالت الموسيقي بالمقدمة الموسيقية ل
ّالفرعية، والحبك الجيد للجسور بين مختلف النغمات، 

ا فيه ًا، مستعرضفنهاية العمل الذي يؤديه المطرب منفردً
ّقدرته على إخضاع الشعر للنغمات، ومن أهم األعمال 

الجندول، "ية في هذا المجال رائعات الموسيقية الغنائ
، "ّالدور. " ر عبد الوهابللموسيقا" كيلوباترا، ال تكذبي

ّ المقام واللحن األساسيين بعد التنقل بين إلىّيتميز بالعودة 
ّمقامات أخرى قريبة، أو مشتقة منه، الدور قالب غنائي  ّ

ا ظل حبيس الكتب لمئات السنين، لكنه عربي عريق جدً
عاد في أواسط القرن التاسع عشر في مصر بشكل قوي 

ية العربية في مواجهة متطور مع ظهور الحركة القوم
ّهو فن من ف" ّالموال"ّأما .  التركية السائدة حينذاكالثقافة

ٌّالغناء المرتجل، من أقدم األنماط الغنائية، كما أنه فن 
ُشعبي تطلق عليه أسماء كثيرة، نسبة لعدد األبيات المنتقاة 
ّذات األصول اللغوية العامية، تستخدم فيها المحسنات  ُ ُ

ٍنوية من مقابلة، وجناس، وطباق، وتورية، اللفظية، والمع ِِ ٍ ٍ
ْوصور بالغية قوية من أجل الزخرفة ّ ّالموال غناء . ّ

ّفردي حر ال يتقيد بأزمنة، أو إيقاعات، والموال يعتمد في  ّ ٌّ
ْسرد القصص الشعبية، والذكريات، والمدح، والغزل،  ْ
يستعرض من خالل أدائه المطرب مخزونه الموسيقي، 

ُ الممكنة التي يحوزها، التي تظهر قدرته وكل التغييرات
  .على أداء هذا النمط الغنائي

 
 القرن ت، قالب غنائي ظهر في عشرينا"المونولوج"

 الموسيقى العربية سيد إلىّالعشرين، وأول من أدخله 
ْوهللا تستاهل يا قلبي، : م، عبر أغنية1920درويش سنة 

ير التسمية ا مصطلح التيني يعني األداء المنفرد، تشًلغوي
ّ النص يؤدى من طرف شخص واحدَّ أنإلى هذا القالب . ُ

ّيتسم بالرومانسية في القصص التي تعبر عن مآسي  ّ
اإلنسان المختلفة، منها الغزلية وغيرها من مناجاة يحاور 

ا بمخزونه الدرامي، والتعبيري، ًفيها الفنان نفسه مستعين
 لذلك ْيعتمد المونولوج على سرد الشعر، والموسيقى،

نجاح المونولوج . ّيتطلب مهارات عديدة، ومعرفة واسعة
َّمسؤولية الملحن بالدرجة األولى؛ ورغم أن ْ  المونولوج ّ

ّكقالب فنير يمنح الملحن حرية واسعة في صياغة لحنه،  ّ ّ
ٌوهذا ليس بالسهل، فال يقدر عليه غير المتمكنين، قالب  ّ

ا ألحان نهّعزف عنه في العصر الحديث أغلب الملحنين، إ
راعى فيها الدراما الفنية؛ ُتيجب أن تكون متماسكة، و

يعتمد تلحين المونولوج على الدراما التعبيرية، الصوت 
ًالمقتدر، ذروة النص، الختام الذي قد يكون هادئ ا، وقد ّ

ُيكون خارجا عن المالوف، بحيث يحدث عنصر المفاجأة ْ ً.  
 

ب غنائي ، هو قال"الديالوج"ومن القوالب الموسيقية 
ّعبارة عن حوار بين إثنْين، أو أكثر، ويتخذ ألهداف  ُ
عديدة منها المواقف العاطفية بين الحبيب وحبيبته، أو في 
مواقف أخرى كالخطاب بين أفراد المجتمع، بين 

الديالوج قالب مقتبس من الموسيقى . العسكري وقائده
ْالغربية، وأول من جاء به للموسيقى العربية سيد درويش 

ْم، في أوبيرات العشرة الطيبة1920ة سن يتكون الديالوج . ِ
من حوار يربط النص الشعري بالغناء في نفس الوقت، 

 من ً كال دفعّيأتي على لسان طرفْين متحاورْين، مما
ّ ضرورة إيجاد صيغ لوحدة النص إلىّالشاعر، والملحن  ٍ

توجد أسماء أخرى يطلقها أهل الشرق . الشعري، واللحن
. يد، اإلنشاد، الترانيم، التوشيح، االبتهالالنش: مثل

ّفالتوشيح معناه التزين، ومصدره كلمة الوشاح الذي 
 استعمله ّتتزين به المرأة، وظهر في بالد األندلس، حيث

اء في البداية باللغة العربية جأهلها في مجال الشعر، و
ٍالفصحى بقواف، وبحور مختلفة؛ ثم امتزج باللغة  ٍ

ّالعامية، واستغل ُ في طرح جديد للقوالب الغنائية، فسمي ُ
ًأما الترانيم واالبتهال فمدلولهما واحد تقريب. بالموشح ا، ّ

 عبر الصالة والدعاء، إلىّوهو التضرع  سبحانه وتع
ّا بما يؤدى في ًوالبكاء له، الترانيم ارتبطت تاريخي

. الكنائس من طقوس غنائية، رفقة العزف الموسيقي
ُة وجدانية مع هللا، يؤدى في أشكال من االبتهال له عالق

ًالصالة والدعاء تضرعا  عز وجل، إذ ارتبط تاريخي ّ ّ ً ا ّ
ّأما النشيد قطعة من الشعر، أو الزجل . بالعقيدة اإلسالمية ّ

ُتختص بموضوع حماسي، أو وطني تنشده مجموعة  ٍ ّ ّ
ّمعينة، كالنشيد المدرسي الذي يغنيه أطفال المدارس، أو 

 .طنيالنشيد الو
 

  
 

ّالموسيقار، الملحن، العازف، الباحث األستاذ عبد الرحمن 
ّقماط موسوعة معارف في علم الموسيقى وفنونها وله 
ّبصمته الكبيرة، من ذلك أنه خصص المحور الثالث من 

بعض "دينا لمساهماته التي وسمها بــكتابه الذي بين أي
 تأليف ّ، أعمال تمثلت في"أعمال المؤلف اآللية والغنائية

سماعي كرد "موسيقي، والتلحين، واألداء، كـ ّالسلم ال
وحجاز، سماعي حجاز كار، سيرتو اثركورد، موسيقى 
أيامي، صديقي الشاعر، رقصة الجمل، سماعي طائر 
الفينيق حجاز، سماعي بياتي شوري األصدقاء، إلهي ال 
ِتعذْبني ألبي العتاهية مع التلحين، واألداء الغنائي، يا 

 للشاعر دمحم بن يسير، مع التلحين واألداء الغنائي، حسرتاه
ا با للشاعر األستاذ دمحم علي سعيد، مع التلحين، ًقسم

واألداء الغنائي، إلهنا ما أعدلك للشاعر أبي نواس، مع 
التلحين، واألداء الغنائي، تدوين موسيقي لمؤلف، 

منيتي عز اصطباري، موشح حير األفكار : للموشحات
ني المحبوب، بدت من الخدر، مبرقع الجمال؛ بدري، زار

 ولدي كريم، لونجا إلىسماعي نهاوند : قطع موسيقية
 حجاز كار كورد

 
  
 

ِالموسيقى العربية هوية، ثقافة، تراث، لم تأت  من فراغ؛ ّ
ّبل هي زخم معرفي، وتراكم ثقافي، إنساني، عربي تبنته،  ٌ ْ

 تركت سماءوحفظته، وساهمت فيه منذ القديم أجيال، وأ
ّ الفنية الراقية، في المحور الرابع عليه بصماتها الجمالية

ّمن الكتاب ذكر المؤلف أهم الشخصيات الموسيقية 
العربية على سبيل المثال التي ساهمت في اإلثراء، 

: واإلضافة في مجال القوالب الموسيقية، واآللية، منهم
عبده الحامولي، دمحم عثمان، سالمة حجازي، الشيخ علي 

رويش، سيد درويش، عمر البطش، دمحم القصبجي، د
زكريا أحمد، دمحم عبد الوهاب، رياض السنباطي، فريد 
األطرش، دمحم الموجي، بليغ حمدي، الشريف دمحم الدين 
حيدر والمدرسة العراقية، األخوان الرحباني، مارسيل 

 .خليفة، وغيرهم
 
  
 

ٌالموسيقى الجزائرية ثرية ومتنوعة، فيها أنماط  ّ غنائية، ّ
ا، واختالف ًا لشساعة الجزائر جغرافيًوآلية عديدة، نظر

ًلهجاتها، وثقافاتها، وتقاليدها مما أنتج موروث ا، ًا متميزّ
ا؛ ففي الشمال توجد الموسيقى األندلسية، ًومختلف

ْوموسيقى الشعبي، وموسيقى الحوزي، الموسيقى 
القبائلية، النوبة الجزائرية؛ وفي الجنوب توجد أنماط 
موسيقية كثيرة من أهمها موسيقى التيندي، والفوندو، 
والخماسي، والياي ياي في شمال الصحراء، وفي الشرق 

 إلىالجزائري توجد موسيقى المالوف، وغيرها، إضافة 
الموسيقى الشاوية، الصحراوية، السطايفية، الترقية، 
الوهرانية؛ العامل المميز للكل هو اختالف النصوص في 

ٌغوية التي هي مزيج من العربية الفصحى، المرجعية الل
والعامية الجزائرية، والقبائلية، والفرنسية؛ كما توجد 
ٌبالجزائر أشكال موسيقية أخرى نتيجة تأثرها بما جاورها 

ّمن أهم الفنانين . من بلدان مختلفة غربية، ومشرقية
الجزائريين الذين اشتهروا، ولهم بصماتهم في الموسيقى، 

علي معاشي، : ً، وإثراءاًي الجزائري، تطويروالفن الغنائ



  

  اليساري
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أحمد وهبي، رابح درياسة، عبد الحميد عبابسة، خليفي 
ّأحمد، البار اعمر، رحاب الطاهر، بالوي الهواري، 
ّنوبلي فاضل، الشريف قرطبي، دمحم بوليفة، وراد بومدين، 
ّدمحم الطاهر الفرقاني، قويدر بوزيان، الحاج دمحم العنقى، 

ُنقيس، معطي بشير، القروابي، عثمان دلباني، بوجمعة الع
 .ّبوجمية مزراق، إيقربوشون، عبد الوهاب سليم دادة

  
  
 

ًمؤلف الكتاب باعتباره فنان ّ ا ذا ذوق رفيع، ًا موسيقيّ
ًوملحن ًا، وعازفا على العود ومؤلفّ ا موسيقي من أهل ً

ّالطرب الجميل زين كتابه تدعيما لثقافة المتلقي بإدماج  ً ّ
ْآلالت الموسيقية الشرقية بين الحين واآلخر ضمن صور ا

أنواع الكمان، آالت وترية كالعود، : صفحات الكتاب
ْالدف، الدربوكة، الرق: آالت إيقاعية. ُالبزق، الكمان آلة . ّ

ْكما أنه ارتأى وهو الفنان الراقي الذواق للفن أن. الناي ّ ّ ّ ّ 
ّيرتفع بالمتلقي الذواق مثله، وجعله يتماهى مع ّ ّه، ويتمتع ّ

ّبما وصل إليه، قدم له هدية رائعة تنم عن الكرم العالي  ّ ّ
ّفي شكل قرص مرفق بالكتاب تضمن كل ما جاء بالكتاب  ٍ ٍ
من أعالم الموسيقى الشرقية والعربية، القوالب الموسيقية 
اآللية والغنائية، الموشحات، شخصيات موسيقية 

دة أعمال جزائرية، نماذج موسيقية جزائرية؛ كل أرفقه بع
موسيقية غنائية للمطربين المشارقة من األخوْين 

 مارسيل خليفة؛ والجزائرية من أحمد وهبي إلىالرحباني 
 إلىّ وراد بومدين، والموسيقى الجزائرية من الحوزي إلى

ّالقبائلية، كل هذه األعمال غناء وأداء بأصوات أصحابها 
قية  لعمري إنها موسوعة موسي...كما عرفناها وسمعناها

ّطربية من الزمن الجميل، إن هذا القرص مكتبة موسيقية  ّ
  .مسموعة بامتياز

 
ٍجهد بحثي كبير، وعمل فكري راق لفنان موسيقي  ّ ٌٍّ ٍّ ٌّ ٌ ٌ

ٍموسوعي ذواق، وعازف وملحن ٍّ ٍ ّ ٍ  لعمري لفتة حضارية ...ّ
ّعمل فردي تــنوء بحمله العصبة أولي القوة؛ ولم . راقية ُُ ٌّ ٌ

ْيسبق حسب علمي أن ْ قامت بمثله حتى المؤسسات  ْ
   الرسمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2020يام الحظر الصحي لجائحة كرونا عام أفي ،

ا ًا لتعويض ما فاتني من وقت بال قراءة، غالبًاتبعت منهج
خبار ألفيه يومي على الحاسوب، متصفحة انهي ُأما 

ات يوم مر بي حداث على صوت الموسيقى، وذألوا
) سيقى البشرمو(ائقي يحمل عنوان لم وثِعنوان فريد لف

لدان العالم في شخاص من مختلف بأليقدم شهادات فريدة 
لعنف في شخاص واجهوا الكراهية واأالحب والسعادة، و

لم ِبحث عن خلفيات هذا الفأ ْأنحياتهم اليومية، وقررت 
ره تمتد ثإيستمر لساعة ونصف، وعلى قي الذي الموسي

خرى تصل لو جمعتها ُأفالم أسلسلة من شهادات حية في 
  . ساعات8 إلى

 
 الكوكب الطيب - Good Planet(لم من انتاج شركة ِالف
عمال الملحن الفرنسي أمن فلم ِأما موسيقى الف) باريس/
يان أرثوس (و المخرج الفرنسي ) أرماند عمار(

  .)برتراند
 
ًأواللكم تحدث أل  : عن الملحن أرماند أمارَّ

هو موزع وملحن موسيقي فرنسي من أصل مغربي، 
 اللغة الفرنسية إلىيتحدث اللهجة المغربية باإلضافة 

 في مدينة القدس الغربية، بعد أن 1953بطالقة، ولد سنة 
  هاجرت 

  
 إسرائيل بعد إنشاء هذه الدولة شأنها شأن إلىمن المغرب 

  .ت المغربية المنحدرة من أصول يهوديةالعديد من العائال
 

 موطنها األصلي المغرب بعد إلىقررت عائلته العودة 
 بين 1948توتر األجواء في الشرق األوسط بعد حرب 

ضى أمبعض الدول العربية بسبب فلسطين، إسرائيل و
طفولته بالكامل في المغرب قبل الهجرة مع عائلته ثانية 

  . فرنساإلى
 

يكون أرماند أمار ذو ثقافة مكونة من من هذا المنطلق س
ا على مساره الفني من ًمزيج مغربي فرنسي انعكس أيض

تخصص منذ سنة . خالل توزيعاته وألحانه الموسيقية
 في أداء الموسيقى التصويرية في المسلسالت 1997

  .واألفالم الفرنسية 
 

لم بموسيقى شعبية لكل بلد على حدة، أما ِتبدأ مقاطع الف
لم ِه وهو يؤلف الموسيقى التصويرية لفعن مشاعر

 :فيقول ) موسقى البشر(
لقد تأثرت بشدة بالموسيقى التقليدية، فهي تحركني،  "-

كانت الفكرة في  ، تلك المشاعوهي التي أوصلت لي كل
 تعكس نفس المشاعر الناتجة عن المقابالت ٍإنشاء أغان

اعر ر عن مشِّ، ليعبأردت أن يفتح المرء قلبه. التوثيقية
  . حزنه وقلقه بال قيود

  
ا من هذه اللحظات النادرة في حياتي لم واحدًِكان هذا الف

كمؤلف سينمائي حيث يمكنني خاللها التعبير عن كل هذه 
الثقافات المختلفة في نفس الوقت، إما العمل على أغاني 
بسيطة أو لقاء هؤالء المطربين والموسيقيين القادمين من 

نت اك ا ألول مرةي مالحظة أنتجتهأ. جميع أنحاء العالم
، اًلم ويجمع الناس معِ، جو يندمج في الفأشبه برؤية عالمية

قد يكون الجزء الذي أنشأته . كانت هذه نقطة البداية
ملخص للجو الذي أردت أن للتسلسل المنغولي هو أفضل 

  .لمِيكون للف
 

ً دورا خاصYannلقد أعطاني المخرج   كمؤلف فيلم اً
 عن المخرجين اآلخرين الذين يعطونني اًمختلف تمام

ًعادة مجاال هناك صداقة قوية بيننا، . عمل ضمنهألا  محددًً
أنت تتبعه بسبب غريزته . عالقة حميمة، إنه كريم

  .الرائعة
 

 ):يان أرثوس برت راند(لم ِمخرج الففي ما يتعلق ب
الم، وصحفي، وكاتب هو رسام ومصور ومخرج أف -

 .1964 عام باريسسيناريو فرنسي، ولد في 
  

ا ما في ً، فلقد غير شيئلم الذي عثرت عليه بالصدفةِما الفأ
 الغرب، إلىحياتي، فهو يتجول في عدة بلدان من الشرق 

و أعبية غنية شألحياة اليومية للكادحين، ترافقه ا اًمصور
كان يحمل كل مقطع  ا ماً، وغالبو موال بلهجتهمأترنيمة 
، الزحام، كنيسة في الضباب (ا مثلًا مختلفًلم اسمِمن الف
وكانت الحركة البطيئة للكاميرا، تعطي المتلقي ) الشالل

كبر كمية لتامل الشخصيات وكذلك التصوير من ارتفاع أ
 تلك الوجوه التي تثير عال ليبدأ بعدها عن قرب بتصوير

عمار، هي ألشخاص من مختلف الجنسيات واألالتساؤل 
 موسيقى شعبية إلى، حياتهم التي تحولت موسيقاهم

  .تخصهم
 
ليه ويغريك إعمل متقن يشدك " موسيقى البشر"م ِلف
 إلىك بحاجة َّنأ كم ا، لتعرفًا وتكرارًليه مرارإنصات إلبا

   ، ال غيردة ساعة ونصفالنظر واالستمتاع لم

    
Human’s Music 
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  ِبعد الزيارة االخيرة التي قام بها السيد اسماعيل هنية في بيروت وتجواله على بعض

ًالرموز الوطنية الذين يهتمون بالقضية الفلسطينية إبتداءا من السيد حسن نصرهللا مرورا  ً
ى في اهمية الزيارة لكن قلب الحدث يبق. بالمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان واخرون

وابعادها بعد ارتكاب مجازر صبرا وشاتيال غداة مؤامرة التواطئ على اخراجها بالقوة 
حينها مما ادى الى افظع جريمة تاريخية " واإلنعزالية اللبنانية"الصهيونية واالمريكية 

ً، ولم تسجل اية مسائلة ومحاسبة الى االن وليس هناك بريقا من االمل في 1982عام 
  .عاقبة الجناة المحليين والصهاينةم
 

ال بل اكثر من ذلك هناك من تسائل عن ماذا يفعل اسماعيل هنية في بيروت ولم يسأل 
ًالعماة عن ماذا يفعل مثال زعيم الموساد في األمارات العربية المتحدة؟ لعل حدود  ُ

ية المعقول والغير معقول في التجديد للبحث عن ابعاد التواصل لكى تبقى القض
الفلسطينية مدار دائرة الضوء وعدم التنازل عن األهمية التاريخية لخصوصيتها مهما 
ًكلف ذلك من جهاد ونضال وكفاح دؤوب يجب التعلق به داخليا وعربيا واقليميا لكى  ً ً ِ
ًنرفع الحصار عن المقاومة الفلسطينية وتنسيقها مع اخواتها في الخارج بعيدا كل البعد 

  . القضية تحت مسايرة هذا او ذاكعن الخروج عن مسار
 

ًلن ندع المناسبة تمر مرور الكرام تلبية لرغبات من ساهم ومن 
ّدبر ومن اعلن الحرب على االجساد العارية والنحيلة التي لم تذق 
الطعام وال الشراب وال الدواء سوى زخات من الرصاص 
الخارج من فوهات العصابات المأزومة والمدعومة من اكبر عدد 
ًمن الدبابات المتراصفة قبالة المخيمات البالية في اسمالها شكال 
ومنظرها الخارجي الذي يوحى بإن هناك من يكمن ولو في 

  .الصدور مواجهة الصهاينة
  

َّفي البداية ومما ال شك فيه ان أغتيال الرئيس اللبناني الشاب  ِ ِالذي أنتخب " بشير الجميل"َ ُ

الجتياح الصهيوني الغاشم الى معظم االراضي غداة واثناء ا" 1982 آب 23"في 
كانت بمثابة شرخ واسع في فداحة الحدث المنتظر " 1982 حزيران 6"اللبنانية منذ 

ُوذلك من إشارات ودالالت األزمة التاريخية منذ مطلع السبعينيات، بعدما طردت 
نظمة ْاالردن بعد تصفية الجيش في عمان وحصار م"منظمات الثورة الفلسطينية من 

" بيروت الحضن الدافئ"حيث  كانت " ْالتحرير الفلسطينية ودحرها وطردها من االردن
ًألستقبال الثورة على ارض لبنان المقاوم شعبا واحزابا، ترى ان القضية الفلسطينية هي  ً

للكيان اللبناني المتمثل في "واجب وطني وقومي وأممي وهذا ما اثار النصف االخر 
المارونية والمسيحية المتطرفة، التى وقفت بكل ما تملك من قوة قد األحزاب اليمينية و

استمدتها من الداعم االول واألخير للكيان الصهيونى الواليات المتحدة االمريكية وفرنسا 
  .والمملكة المتحدة منذ البدايات

 
لكن يوم اغتيال بشير الجميل كان الجيش االسرائيلي قد إتخذ تدابير إحترازية شديدة 

، لكن "ًوميالشيوية خوفا من المجهول"لقصوى في مراقبة وتحرك اية قوات عسكرية ا
ارئيل شارون جزار صبرا "االتصاالت المتكررة بين القوات اللبنانية اثناء لجوء 

ًالى تلقى الدعم والمعلومات عن المواقع واألمكنة التي تشكل خطرا على الكيان " وشاتيال
ورة الفلسطينية وحلفاؤها من احزاب الحركة الوطنية ًاللبناني وخوفا من وجود الث

اللبنانية، كانت تضرب وتدك جحافل التجمعات للجيش الصهيوني المحتل في الجنوب 
ِاللبناني وفي العاصمة بيروت وفي الجبل األشم وفي البقاع وعلى كافة االراضي التي  ِ ِ

العسكرية بدعم العالم توسعت رقعة االحتالل وعمالؤها في الوصول اليها، والسيطرة 
مجتمع من اجل خروج وطرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان بعد إتفاقات 

  . ومؤامرات معروفة
  

ُلكن الميليشيات التابعة لقائد القوات اللبنانية أنذاك بعد اغتيال بشير الجميل حيث اجتمع 
السرائيلي وقائد الوريث المرحلي للرئيس المغتال، كان وزير الدفاع ا" ايلي حبيقة"

في اجتماع داخل احد المستشفايات المقابلة " رفائيل ايتيان"اللواء واألركان االسرائيلي 
حيث تم إفراغها من الفدائيين والمقاتلين ) صبرا وشاتيال(للمخيمات الفلسطينية المنكوبة 

لبنانية ًوتم ترحيلهم مسبقا لكن االنتقام الغير مبرر من الميليشيات التابعة للقوات ال
ًالذي كان حريصا على مرافقة القيادة " العميل سعد حداد"والمحروسة من قوات جيش 

االسرائيلية الى بيروت لرؤية خروج منظمة التحرير الفلسطينية وطردها ليس من 
الجنوب فحسب بل من كل لبنان، شاع خبر اغتيال بشير الجميل وخلت شوارع بيروت 

ًمن المارة ليال ونهارا ًاثنا ودخلت مجموعات مسلحة الى / أيلول /16و /15/ء يوم ً
ُالمخيمات وقامت بأبشع مجازر عنيفة وتتقزز لها االبدان، حيث تم بقر البطون وذبح 
األطفال والرضع وأغتصبت النساء واعدم السفاحون بالرصاص كل من حاول االختباء 

لعواصف المجنونة، او الهرب، دمروا البيوت فوق ساكنيها وحصدوا عائالت بأكملها كا
كان المنفذون من الميليشيات يصرخون بأعلى األصوات لكي يخرج من بقي هناك من 
احياء ولو كانوا من الجرحى او العجزة والشيوخ بعدما بتروا أوصال من يأنون من 

  ؟!اإلصابات وكانوا قد تفننوا في إبداعهم من اإلنتقام لمصرع وإغتيال بشير الجميل
 

القتل ولم تنتهي بل دخل بعض األفراد الى المستشفايات والمستوصفات لم تكتمل اعمال 
لم . المحلية واعدموا األطباء وكل من يحاول إنقاذ الناجين من المجزرة الملعونة تلك

تسكت العصابات القاتلة تلك بل تناوبوا على رفع االنخاب على جثث األطفال في شوارع 
  .  او رقيبالرعب والخوف والقتل الجماعي دون حسيب

  
َكان ارئيل شارون غاضبا من تصرف الميليشيات امام الصحافيين المرافقين لهُ من  ً

، لكن المضمون والداخل كان يوحى "وكالة الصحافة الفرنسية"ومن " رويتر"مؤسسة 
بإنهُ هو من إستغل الموقف بكل ما يملك من إيحاءات حول بعد الشبهات التي الحقتهُ 

حمل المسؤولية الكاملة سواء شارك، اوحمى، او غطى، وأمن، كل ما ًالحقا بإتهامه في ت
يتطلب من اجل التعتيم على مسرح المجزرة التي استمرت يومين متتاليين وهو الوحيد 
الذي يستقبل وينظم دخول وخروج الجيش اللبناني، وقوات سعد حداد، والميليشيات 

احيها، بعد حظر للتجول غداة اغتيال التابعة للقوات اللبنانية، الى بيروت الغربية وضو
رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب في وزارة الدفاع اللبنانية المشارفة على بيروت 

  .المحترقة
 

ضحية من الفلسطينيين واللبنانيين وبعض الفقراء " 3500"لقد تم إحصاء أكثر من 
ظمات التي تتشدق في الساكنين في المخيمات البائسة تلك الى األن، ولم تتوصل كل المن

فضح الفاعل والمنظم لتلك المجازر والمشابهة لها، وليس هناك سوى الشجب واإلستنكار 
المجازر الرهيبة تلك ليس المحاكم . والتعتيم على التصويب الصحيح للجهة الفاعلة

سوف " سويسرا وحقوق االنسان"وال في " االمم المتحدة"وال في " الهاي"الدولية في 
قوق من سقطوا ضحايا، لكن درب المسيرة والشعلة المستمرة للحرية هي الكفيلة ُتعيدُ ح

والمطالب ليس بالتمنى بل بالنضال وبتقديم الغالى والنفيس من شعب . دون كلل في نيلها
  .ِال ينام على جراحاته المستمرة

 
ًعاما على المجزرة تلك، نجدد العهد في السير والنضال من اجل تحقيق " 38"بعد 

   المطالب التي على دربها سقط عشرات األالف على حربة حرية فلسطين
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  لست وصيا على احد وليس لى اال ان احترم اراء الناس حتى وان تناقضت مع

  .ارائى
 

بدون شك هناك حاال من التفاعل العميق مع احداث شكلت مفاجأة لالنسان البسيط ولم 
ستوى الصدمة مع المتابع لالحداث خصوصا اذا كان على تماس مع تشكل نفس م

فكلمة تطبيع تخلق حاال من االستقطاب النافر على شكل صدمة ... السياسة وتفاعالتها 
وبتقديرى بأن هذا االتفاق الغير مبرر بين االمارات العربية واسرائيل وتلتها البحرين 

لدول ولكن النه سيفتح شهية انظمة وعدم التبرير ليس ضمن التدخل فى شأن هذه ا
مهزومة بداخلها وحالة االنكسار تظهر على الوجوه فسالم مقابل السالم كما هو الحال 
هو نسف لناموس عربى تم االتفاق عليه بقمة بيروت بأن ال تطبيع مع اسرائيل قبل الحل 

تقدم لخلق جبهة للقضية الفلسطينيه وهذا لم يحدث بل تم البحث عن البدائل الهزيلة التى 
عربية عريضة التفاقات مشابهة مع اسرائيل وبالنتيجة سيخلق هذا تذويب للقضية 
الفلسطينية ونسف هذا التاريخ الذى صنعته هذه الثورة لتخلق لنفسها مساحة فى فضاء 

  ...االمم حتى ولو كانت دولة بين رصاصتين 
 

ة المطبعة ممن يبحثون عن وهنا ستؤسس اسرائيل وامريكا لخلق بدائل يشبهون االنظم
السلطان بأى ثمن وقد قدموا لذلك ليثبتوا انتماءهم لحقبة المهرولين الى شواطئ تل ابيب 

  :يسيوزع القطاع لقطر ترعاه والضفة ترعاها االمارات وهنا يتحقق السرائيل االتو. ..
 الصراع  حل اسرائيل من االستحقاق االخالقى كدولة احتالل وهذا بالطبع يدل على ان-

 ...قد انتهى 
 انهاء القضية الفلسطية بتوافق عربى واول بشائره رفض حامعة الدول العربية الضافة -

  ...بند يرفض التطبيع بمعنى عودة الجامعة العربية عن مقررات رعتها فى قمة بيروت 
 

المتابع لحالة الدول العربية فانها انقسمت لفسطاطين اولهما يخضع بشكل كامل لتيار 
يوافق على ترسيخ اقدام اسرائيل لمئة سنة جديدة وبتمويل عربى وهو التيار القوى الذى 
تربت على كتفه امريكا وهو مصر ودول الخليج بما فيها السعودية واالردن وهناك فى 
الذيول السودان واخر يبحث لنفسه عن مكان لالستقرار وانهاء ازمات بالده كسوريا 

 ولبنان الذى لن يتعافى ويبحث اعداءه الداخليين والخارجيين لتأجيج الحرب واليمن
  ...الطائفية من جديد 

 
وهنا يبرز العدو الوهمى الذى صنعته امريكا اال وهو ايران ومحاولة بسط نفوذ الهالل 
الشيعى الخصيب والتدخل فى شؤون الكثير من الدول العربية ودوما ما يبحث عنه هو 

  ير ـــكالة فى كافة اماكن نفوذه وتأثيره وهذا يهدف لبسط سيطرة ونفوذ فى كثالحرب بالو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من الدول وهذا يؤكد على ان مساهماته لبعض الفصائل ال يشكل استراتيجية ايرانية 
  .. .لتحرير فلسطين واى ازمة بينه وبين امريكا تنتهى باالتصاالت وال حاجة للقاء

 
وتركيا البديل السنى والذى يرعى جماعة االخوان المسلمين االكثر اشتهاءا للسلطة 
والسيطره ومحاولة بسط نفوذها على سوريا للسيطرة على لواء االسكندرونه والعبث فى 
مقدراتها وترسييخ التشرذم وحالة الفلتان وهذا يتناغم مع افكار كونداليزا رايس 

فها الفاضح بجانب احد طرفى المعادلة فيها وهذا يؤكد على وفوضاها الخالقه وليبيا ووقو
مساهمة هذه الدول فى انجاح ما يسمى بالربيع العربى سواءا بخلق ودعم داعش 

  ناهيكم عن موقف روسى توقعنا ان يكون . ..والحوثيين وهنا اتحدث عن ايران وتركيا 
  

سوريا فقط ولكن فى مجمل اكثر فاعلية فى المنطقة ومحاولة كبح جماح امريكا ليس فى 
الحالة العربية التحررية وهنا يكون الفلسطينى خارج كل هذه المعادالت باستثناء من 

  ...يوافقون على الحرب بالوكالة لضمان مصالحهم 
 

اين القضية الفلسطينية من كل هذا وهنا ال ابغى االحباط بقدر ما سأقدم من رؤى الناس 
ضيق الحال وكل االمراض المجتمعية المتعلقة باالسر الذين قتلهم الجوع والحصارات و

 وهنا ال اقدم ألصل بالنتيجة بأن نسقط فى بئر بل مستنقع ،واستحقاقاتها تجاه ابناءها
 مع كل ما  فهناك من يتوافق،التطبيع وبيع القضية والناس قسمين ولنترك القسم الصامت

قوة ال نملكها اال بالصمود وربط تقدمه القيادة الفلسطينية من عدم التنازل والوقوف ب
. .. ففلسطين تستحق التضحية وتستحق رفع السقف لكل فلسطين ،االحزمة على البطون

   ...وهذا يحتاج لمقومات صمود
 

والشق االخر ينظر لالمر ببراغماتيه وانتفاع من مجمل الحالة السياسية العربية حتى ال 
دار التفاوض مع اسرائيل ونزول ننقرض كشعب وسلطة وثوره وهو بحفر ثغرة فى ج

 وهذا ضمان ، وعندما تضيق بنا السياسة نذهب لالقتصاد، السقف الرافض لكل شئ
وهذا يستدعى محاوالت انهاء الخالفات ، لالستمرار والحفاظ على شعبنا من االنقراض

واال فالطامة عظمى  ...مع االمارات وتستطيع السعودية انهاء هذا التناقض واالختالف 
 ...ا  والصمود امامهاتهملك ادوات لمقاومالتى ال نو

  
  ؟الى اين سنتجه

 
 ؟لتنازل عن بعض الالءات فى خطابناهل مع الوطن برغم كل ما يحيق بنا ام مع ا

   شعبنا ينتظر
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 م مطلع ثالثينيات القرن ز الدين القسالم يبلغ نوح إبراهيم العشرين من عمره عندما التحق بجماعة الشيخ ع
ًالماضي، وأصبح عضوا فاعال ف ً، فقد كان شاعرا ومسرحيا موهوبا، وقد أسند إليه ي ملف التثقيف والتوعية واإلعالمً ً ً

ّيثير حماستهم ويلقنهم األناشيد الثورية " ُعصبة فتيان دمحم األباة"ملف التثقيف في جمعية شبابية تسمى الشيخ 
  .والهتافات، ويعلمهم الرماية واستعمال السالح

 
عشيرة "، ثم ستتحول إلى تنظيم عسكري باسم "عصبة دمحم األباة"هذه الجمعية ستتحول إلى تنظيم ثوري يحمل اسم 

  .َعاد نوح إبراهيم من مغتربه في البحرينعندما " خالد
 

ًكان نوح إبراهيم يتيما عندما تعلم صنعة الطباعة، وتركيب اآلالت، وتنضيد الحروف، بل تعلم تجليد الكتب وصناعة 
  .الكرتون؛ وتطورت موهبته ليعمل في تحرير عدد من الصحف الفلسطينية في يافا وهو الشاب الصغير

 
 وهو حزين على مفارقة 1934يدة القسوة وليس له إال أمه وأخته، فهاجر إلى العراق عام كانت أحواله المادية شد

ّشيخه القسام ورفاقه الذين يعدون للثورة على االحتالل االنجليزي ومجموعات اليهود المتعاونة معه، وهناك اشتهر 
ّرب على يده شاب بحريني اسمه راشد ًأمره بوصفه واحدا من أشهر الفنيين في مجال الطباعة؛ وأثناء وجوده هناك تد

ًبن صباح الجالهمة لمدة سبعة أشهر؛ وفوجئ نوح إبراهيم أن تلميذه راشد يعرض عليه عمال في مطبعة بحرينية 
يريد رجل األعمال الشاب البحريني وتاجر اللؤلؤ الشهير عبد هللا بن علي الزايد أن يصدر صحيفة من خاللها تحت 

لى احتياجات الطباعة األخرى، وقد جلب الزايد معداتها من الهند وألمانيا، وكان الزايد من إضافة إ" البحرين"اسم 
  .الشخصيات الوطنية الرائدة، وكان يتبنى الدعوة إلى وحدة إمارات الخليج، وهو األمر الذي تعارضه بريطانيا بشدة

 
، م1936بصرة إلى المنامة مطلع عام يناء الًوبالفعل فقد حسم نوح أمره بالسفر بعد تفكير دام أياما، وهاجر عبر م

وأسس فيها المطبعة حيث كان الفني الوحيد فيها، فبادر إلى تدريب شباب البحرين وبعض الشباب الهنود على أشغال 
أحمد فليفل، عبد الرحمن عاشر، : ّالطباعة كاملة، وأسس نظام الطباعة هناك؛ وخرج مهنيين مهرة من أبناء البحرين

  ... د، مصطفى بوعالي، عبد هللا المناعي دمحم الجو
 

ّكان نوح عظيم المنزلة في البحرين، فكان يلبس ثوبه العربي الفلسطيني األبيض وحطته الشهيرة، ويزور أصحابه في 

مجالسهم ومنتدياتهم في المنامة والمحرق ومدن أخرى، وأشعل المجالس بأشعاره الثورية ضد اإلنجليز الذين كانوا 
  ً.ي البحرين أيضاموجودين ف

 
ّ البحرين وأهلها، وكتب لهم األهازيج الشعبية وغناها، وأحب البحارنة فلسطين من خالل شخصية إبراهيمأحب نوح 

  .نوح إبراهيم الجميلة والثائرة
 

، وندم على مفارقته له في ظروفه الصعبة، تتوالى اة شيخه القسسام الذي بكاه بحرقة بعد وف1936كانت أخبار ثورة 
ّلى مسامع نوح وهو اإلعالمي المتابع، ورأى أن مبرراته للغياب عن وطنه وثورته قد انتفت، فأسر لصديقه راشد ع ِ

  )!ما عاد ينفع الكالم مع هؤالء الجالدين: (الجالهمة بنيته العودة إلى فلسطين واالشتراك في الثورة وقال له
 

ًابعة والعشرين من عمره وقرر السفر إلى البصرة بحرا، وبدأ نوح يحزم أمتعته الخفيفة وهو الشاب الذي بلغ الر
ًومنها إلى فلسطين برأ، فأحاط به زمالؤه وبكوه بحرقة، وقد لمحوا في عينيه شهيدا مقبال على ربه ً ً.  

 
 إلى فلسطين وأحيا جماعته األولى، وأسهم في توحيد فصائل الثورة تحت مسمى الجهادية، إبراهيموصل نوح 

ْدبرها يا مستر دل"ز الوصول إليه بعد انتشار أشعاره الشعبية الثائرة وخاصة قصيدته الساخرة واستطاع اإلنجلي ِ ْ ّ" ،
  . لمدة خمسة أشهر في معتقل المزرعة ثم في سجن عكا السيئ السمعة1937فسجنوه في فبراير 

 
ر الكبار والصغار،  في إنشاد أشعاره التحريضية على االحتالل، وصاإبراهيمبعد خروجه من السجن استمر نوح 

والشباب والصبايا ينشدونها في المدن والريف، وانتشرت أكثر من انتشار الصحف واإلذاعة، حتى صدر قرار 
  .ومصادرتها حيث وجدت" مجموعة أناشيد نوح إبراهيم"طوارئ بمنع طباعة قصائده وتداولها، وضبط 

 
لى نيران قوة عسكرية بريطانية راجلة، مسنودة  تعرض نوح إبراهيم وثالثة من رفاقه الثوار إ28/10/1938في 

بغارة جوية قرب بلدة طمرة الجليل قرب عكا وحيفا، وألقى هؤالء الوحوش جثث الشهداء في بئر، فانتشلهم األهالي 
  .ودفنوهم في مقبرة البلدة القديمة

 
فأنشأ أهل البحرين . دي مع المحتلإن الكالم ال يج: ين وصيته لدى أهل البحرإبراهيموترك الشاعر الثائر الشهيد نوح 

ً، التي تطورت عن لجنة إعانة أيتام فلسطين التي تشكلت دعما للثورة 1939هيئة سميت بلجنة إعانة فلسطين عام 
 والتي كان نوح إبراهيم من أبرز ضيوفها والمتحدثين فيها؛ وكانت هذه اللجنة برئاسة الشيخ 1939-1936الفلسطينية 

ّل خليفة؛ والتي كان يوم إعالنها فرحة عارمة عمت أهل البحرين؛ ولطالما كان المقاتلون عبد هللا بن عيسى آ
ًالبحرينيون هم أكثر ثوار الخليج اشتراكا في الثورة الفلسطينية منذ ذلك الحين، ال يكادون يغيبون عن معركة كبيرة 

كيانهم القومي فيها قبل أن يستقر القرار فيها، ويستذكرون كيف أن بالدهم كانت ضمن مشاريع توطين اليهود وإنشاء 
  البريطاني على فلسطين

 

  

  

 



  

  اليساري
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  ٍمزج توفيق الحكيم بين الرمزية الواقعية على نحو
ّمتميز غير مسبوق بالمرة حيث الخيال والعمق دون  ّ

ً، فمثال ما أشار أليه في ييد وعموم المبالغةغموض أو تق
ن أشالء أوزوريس إف): أسطورة أيزيس(أنجازه األدبي 

ل مصر في مظهر تقطع أوصا:ّالحية في األسطورة تعني 
، ّاد فهي الرمزية في نصية األسلوبتحالسك وافقدان التما

سرح مفكان لهُ األثر في نشوء تيار أدبي جديد في ال
، لقد أستخدم أدب )المسرح الذهني(بـُا عرف العربي هو م

 إلىفي مد خط الحلم الحداثي  الخيال السوسيولوجي
ق أقصى أستقامة تمكن بها خلق مشروع درامي يلي

 ألجل معالجة أنهامي بمصر، ويقصد بالمشروع الدر
قر المدقع للمجتمع المصري نسانية للفإلجانب من الحياة ا

ستلهام اإلى  اًحاز كليناأنهُ : ويعني في نظري ،آنذاك
 التراث المصري عبر عصوره المتعددة في الفرعونية

ميله الشديد نحو و، سالمية والقبطيةإلوالرومانية وا
  .)عودة الروح( في رواية الفرعونية واضح

 
ْت على جذور بية أسسو الثقافة المسرحية األورَّكتشف أنا

ار شتهاحبوبية ونتقد لعبة كرة القدم وم االمسرح اليوناني،
 عندما قرأ اًبا والعالم، وخصوصواللعبة في عموم أور

لرواتب الفلكية لبعض نجوم اللعبة، كانت عبارته ا
، لقد أخذ أنتهى عصر القلم وبدأ عصر القدم{: المشهورة

ُخذه كل أدباء أذاك الالعب في سنة واحدة ما لم يهذا أو 
  .}مصر من أيام أخناتون

 
 د فيسرحي مصري ولتوفيق الحكيم كاتب روائي م

ن أكبر كتاب مصر موهو  ،1987 /1898سكندرية الا
القانون في القاهرة وباريس ، درس في العصر الحديث

يات  كانت بدا.هتمامهُ نحو فنون األدب والروايةاووظف 
ِبداعاته إنتاجه األدبي في ثالثينات القرن العشرين في ا

وح، وشهرزاد، وعودة الر" هفأهل الك"المتألقة في 
وعصفور من الشرق، والطعام لكل فم، ويا طالع 

تأثر بالثقافة قد  وا،ً كتاب52 مسرحية و100الشجرة، ولهُ 
 فكانت مدوناته األدبية من وحي ،بية والمصريةواألور

ًلمصري بعصوره المختلفة ماراث االتر  بالتطورات اِ
ْترجمت و، جتماعيةآلالسياسية وا  الفرنسية إلىعمالهُ أُ

ز الحكيم بمساره ّ تمي.سبانيةإليطالية واإلنكليزية واإلوا
، فقد حرص على المزج بين الواقعية األدبي المسرحي

ْوالرمزية كما وضحت في روايته  ، 1933" أهل الكهف"ُ
 لهُ القدرة على بعيدة عن المبالغة، ولكنموزه السردية ور

قة التصوير والغوص في مجمل الدالالت والمعاني بد
 يعد من رواد األدب الحديث وهو صاحب تيار  لذا،شديدة

  ."المسرح الذهني"
 

توفيق (للروائي المصري " عصفور من الشرق"رواية 
، ت فكرة التباين بين الشرق والغرب جسد1938 )الحكيم

ضوع العالقة بينهما عند توقيت التأريخ وتعالج مو
 ،بيةو ما سمي بعصر النهضة األور،بيوالتنويري األور

ربما صادمة بية حديثة والتي باتت تعتبر صورة أور
نفجاري بمجاالت الحياة اليومية لترقى البفجائيتها بالتقدم ا
ات رفيعة في سلم الحضارة  درجإلىبالعالم الغربي 

افات الجغرافية وحيازة ستكشالالبشرية، بفعل ا
رات العديدة في أرجاء كوكب األرض، بينما بقي المستعم

الهوة السحيقة ً مذهوال من جراء ،ِ في مكانهًاالشرق قابع
 الصدمة الكهربائية َّعتقادي أنا وفي .بينهُ وبين الغرب

شكلت عوامل دفع في فضاءات الشرق حيث أخذ يتحسس 
، وخالل ّم ليستوعبهاُ الغربية ليفهمها ثمواطن الحضارة

كل هذا الصراع قد يشعر بالدونية ويعيش الجلد الذاتي 
تلك  طرح في اًسباق" توفيق الحكيم"ِعلى تأخره هذا، كان 

ُوفتح األبواب لتجارب أخرى جاءت بعده ) اًروائي(العالقة 
 والحي الالتيني 1940ليحي حقي " قنديل أم هاشم"مثل 

ّ ثم 1954لسهيل أدريس    "الــــرة إلى الشمـــهجموسم ال"ُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عصفور من "، فكانت رائعة توفيق الحكيم للطيب صالح 

بعادها إ في توظيف تقنيات الفن الروائي واًموفق" الشرق
، ورسم لتي طفت على ما قبلهاعن الخطابية والتقريرية ا

 للغوص ئنع يدعو القارٍل مقاألحداث والشخصيات بشك
تقنيات الكتابة ل اً وواعياً محترفاً وكان الحكيم فنان؛فيها

، ا عن الكتابة الخطابية الوعظيةًليالروائية التي تختلف ك
ففي هذه الرواية بالذات أعطى األولوية للحدث الذي 

ْيتحرك ويتطور ليتر  وكشف .ستنتاج الدالالتا  للقارئكّ
مادية : لك الحضارة الغربية فياية مآخذ تالحكيم في الرو

ْالحضارة الغربية التي غيبت روحانيتها وخلوها من روح  ّ
 مفهوم أعمق إلىالفن وهنا يتجاوز الحكيم مفهوم الصراع 

انية في الحضارة الغربية هو التأكيد على فقدان الروح
ِ، ومن جانب آخر طرح الحكيم في روايته بعض الحديثة ٍ

لحضارية الفنية بين أريخية واالمشتركات والمقاربات الت
ًالشرق والغرب، وشكلت الرواية مدخال وأساس  لمنظري اً

 اوحوار الحضارات في القرن العشرين، مؤكدًالسالم 
، في كليهما الشرق والغرب) الكمال المطلق(على غياب 

 من خالل شخوص والرأي للكاتب الروائي الحكيم يطرح
ربية ال تسمح للناس  الحضارة الغَّنإ: المسرحية الروائية

يكمن سر عظمة  بينما ،ٍن يعيشوا في عالم واحد فقطْ أَّالإ
 أنها جعلت الناس يعيشون في عالمين الحضارة الشرقية

  .دنيوي وآخروي أو سماوي وأرضي
 

 !اًاءتها حداثويالفروق الجدلية بين الحضارتين وقر
  

 لحال المجتمع الفرنسي في اً حقيقياًنعكاساتعد الدراسة 
كمن يلحكيم في ثالثينات القرن الماضي، ومن حياة از

مغزى الرواية في صراعات الحضارات والنظريات 
،  الحلم المفقودالمطروحة في محاولة الروائي البحث عن

ُوجدت فيها من كل وُوقد قرأت الرواية في الخمسينات 
ُلعمر صحراءه ومن زهرة لون بها من الحب ربيعهُ وا

ُطفة شبابية متأججة تقمصت تأييد ، وبعاالروح شفافيتها
، ل ما طرح من رؤى عن الغرب والشرقالحكيم في ك

 وأصبح 21واليوم ونحن في األلفية الثانية من القرن 
 ا،ًلحكيم عن بعد أكثر من تسعين عامزمن الروائي ا

ُوتحت تأثري بالمعطيات الحداثوية المعصرنة طلقت 
دل أحالم اليقظة أفكار الحكيم لتأثري بالواقعية والتأمل ب

ُالغيبية وتمسكت بأهل األرض لتحسسي بأوجاعهم 
ُ، ووجدت اتهم المشروعة في الرغيف والحريةوطموح

 :في الرواية
 زمكنتها لكونها قتحامية فقدتاأنها محاولة بائسة وجريئة 

، لقد تبين اليوم الخيط األبيض من الخيط أسيرة وقتها فقط
 في رفاهية األسود ونحن نعيش األضواء الكاشفة

 اً وثقافاتها وتطورها الرقمي خصوصالحضارة الغربية
  .في فرنسا أم الدنيا بنظري

 
 :وأهم هذه الفروق هي

 تعتبر المجتمعات الشرقية على :الفرق الدستوري -
، بينما ة بأنظمة شمولية دكتاتورية قمعيةالعموم مبتال

ة وقوانين عادلة في حقوق األنظمة الغربية محمية بأنظم
 على – وهو في فرنسا –حكيم طلع الا، وهل نساناأل

  . روسو في الحرية والمساواةئمباد
 
 عند الغرب متعددة ومتجددة وقابلة : القدرات العلمية-

، راعات الغرب في كل مجاالت الحياةللتطور وتولت اخت
دأ األجداد ٍأما الشرق لم ينتج أي شيء نافع ولم يكملوا ما ب

عتمدوا ابن الهيثم بل ان سينا وبافي حقول الطب في زمن 
  .ستهالكية الطفيليةالتكالية واالا

  
تجه الغرب في التفنن في ا : الفرق المعماري والبيئي-

، ائق والمنتزهات والنصب التذكاريةريازة العمارة والحد
هذا الجانب بل تفنن بينما العرب ليس فقط أهملوا 

 زالة العمارةإسالميون في تخريب وإلالمتطرفون ا
عراقية في ريخية وقد فجعونا في الموصل الاوالنصب الت

زالة مدينة الحضر إوريخية انسف منارة الحدباء الت
 سالبة كما قال العالمة المغربي ، فهي أمة بدويةريخيةاالت
  .بن خلدون في كتابه المقدمةا

 
في الثقافة الشرقية تعتمد على  : الفروق الفلسفية-
وشية بعموم شمولية القارة سالمية والبوذية والكونفإلا

تجاه اوتنحو باآلسيوية بينما تعتمد المسيحية والتلمودية 
، الثقافة الشرقية تستند على األبدية بينما العقالنية المنطقية

ء لهُ بداية الغربية تستند على الفلسفة المسيحية في كل شي

  لتوفيق الحكيملتوفيق الحكيم
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، والشرقية تستخدم التأمل الروحي من خالل الذات ونهاية
ة الغربية تعتمد على المنهج العلمي بمنجز عملي أما الثقاف

، تعتمد رج الذات من خالل البحث والتحليلفي البحث خا
ية في تحليل الثقافة الشرقية على الوسائل الروحية والغيب

جتماعية بينما الثقافة الغربية تعتمد الالظواهرالطبيعية وا
على التحليل المادي الملموس للظواهر السوسيولوجية 

  .جتمعللم
 
 خالل القرنين :بية على التطورو قابلية الحضارة األور-

ة وتطوير السادس عشر والعشرين شملت مجاالت الفلسف
نفتاح انسانية وإلزدهار العلوم ااطرق التربية والتعليم و

الفعلية والعملية في عصر العقل الغربي ومشاركته 
 ومصطلحات جديدة مثل ئالتنوير، وظهور مباد

بدأت في فالحضارة الشرقية على العموم ، أما الديمقراطية
ردن منذ أكثر من وادي الرافدين ووادي الكنج والسند واأل

ْشعوبها علمت الغرب أبجديات و سبعة آالف سنة
الحروف والكتابة ولكنهم لم يحافظوا عليها وأهملوها ولم 

وجية ية السايكوليخضعوها للتطوير بفعل التركيبة الذات
 الشمولية المستلبة ستبداديةالالمتقوقعة للعربي والنظم ا

تكالية بأخذ قشور النعزال واالور حيث اظووقع في المح
ا قال نزار الحضارة الغربية وترك جوهرها وأصلها كم

لبسنا ثوب الحضارة والروح : (قباني في هذا الموضوع
  .)جاهلية

 
 -لق وهو من الكبارمتأقد أختلف مع الروائي الا، ًأخير

ذ أنحاز إنعدام حياديته بين الحضارتين ا في –ليعذرني 
" ٌعصفور من الشرق"ٍبشكل كلي في روايته الرائعة 

إلى شارة إل سلبيات الحضارة الغربية دون ااًذاكر
لوجيا، والم المادي بالمعرفة والتكنيجابياتها وتنويرها العإ
فقيرة ق للطبقات النعتاالنتقاده لماركس الذي فك لغز ااو

، وغاب عنهُ أن يذكر والمسحوقة في الشرق والغرب
ام الرأسمالي المتعدد الرؤوس في مستلبات وسلبيات النظ

رثية إلراتها المادية واستعمار الشعوب وسلب مقدا
، وتكلم عن الفاشية الماركسية وتغافل عن ذكر الثقافية

المتوحشة الفاشية النازية والرأسمالية الجشعة الطفيلية و
اليوم التي أشعلت الحربين الكونيتين التي أبادت الماليين 
من بني البشر وتخريب البنى التحتية والفوقية لنصف 

 ،)مالثوس(قتصاد الرأسمالي ال لعراب اًالعالم تنازال
ًوللحقيقة لم يكن في طرحه عدال، وهنا تكمن الهفو  ة التيِ

 للشرق اً كلياً ومنحازاوقع فيها الروائي الحكيم متجردً
ثنية قبلية تحامل بطريقة غير موضوعية إُ أفكاره باًمسلفن

على الحضارة الغربية بالوقت الذي الغرب هو الذي حقق 
 الحكيم َّ، بيد أننجازات العلميةإلشرية من خالل اأحالم الب

أصر خالل سرده الروائي على عمق زمكنة الحضارة 
ها أو يطوروها  علي، أي نعم ولكنهم لم يحافظواشرقيىةال

بطل ) يفانإ(على لسان : لخدمة البشرية، وهو يقول
النور يشرق من ... آه ... آه: روايته عصفور من الشرق

) ًحيا(، ليتهُ 180بالد الشرق ليغرب في بالد الغرب ص
ريخ وهم ا ماذا أقدم عليه عصابات خارج التليرى

مسلمون من تكفير الغرب والشرق وفرض الجزية على 
،  دكات النخاسة لبيع وشراء المرأةونصبالشعوب 

، ات جيشها أتت على األخضر واليابسومعاول وبلدوزر
وهو يعترف بضياع الشرق في متاهات السخافة القشرية 
 لما تسمى بالحضارة الغربية حين يقول في ص

حتى أبطال الشرق قد ماتوا في قلوب : 187و186
  .نتهىا. لشرقيينا

  
أنما هي غابة بين أشجارها ؟ !نعم اليوم ال يوجد شرق

مجموعات متناحرة مفككة تلبس زي العرب على غير 
وتلك هي رسالة  .نظام وال ترتيب وال فهم وال أدراك

إلى األمام ليجعلوا من  - وأنا منهم –أدعوا الشرقيين 
ً وليس مشوهاً حقيقياًشرقهم رمز    اّ

  

  ن التطبيع بين إسرائيل والبحرين، لذا فستكون البيانات المذكورة في المقالة عكتبت هذه المقالة قبل ما أعلن
هذا من جهة ومن الجهة األخرى فاني سأتجاوز . مقتصرة على موضوع التطبيع بين إسرائيل واالمارات

لتاريخي والسياسي واألخالقي في موضوع التطبيع مع كيان عنصري غاصب وأهتم في المقالة الجانب ا
  .بموضوع الفرص االقتصادية التي بشر بها الطرفان واعتبراها من اهم مكاسب التطبيع

 
دارية الحسابات البسيطة الظاهرية، تخلق وهم الفوائد االقتصادية التي يمكن ان تتحقق من الجمع بين القدرات اإل

وخبرة رجال االعمال اإلسرائيليين الى جانب موارد النفط الهائلة في اإلمارات العربية المتحدة ليبدو االمر 
ولكن سرعان ما يتبدد الحلم وتتكشف هزالة ما يمكن ان يحققه الطرفان من هذا . وكأنه فرصة ذهبية للطرفين

  . أن المنافع المتبادلة لالتفاقية ليست أكيدة كما تبدوالتطبيع، حيث تظهر الدراسة الجادة للبيانات االقتصادية
 

مقارنة بإسرائيل، تتمتع اإلمارات بمزيد من الناتج المحلي اإلجمالي، كما تتجاوز اإلمارات العربية المتحدة 
بينما لدى إسرائيل ميزان تجاري . إسرائيل في الميزان التجاري، حيث تجاوزت الصادرات الواردات بكثير

ًمن المهم مالحظة أن اإلمارات العربية المتحدة، خالفا لالعتقاد السائد، ليست عمالقا اقتصاديا لديه و. سلبي ً ً
ًكما أن العالقات الناشئة بين الدول لن تكون طريقا ذا اتجاه واحد حيث تستفيد . فرص هائلة تقدمها إلسرائيل

العالقات االقتصادية بين الطرفين، يجب ان فلكي تزدهر . إسرائيل بينما ال تحصل االمارات اال على القليل
  .يكون هنالك ما تقدمه إسرائيل لإلمارات وبالمقابل هناك ما تقدمه االمارات إلسرائيل

 
 مليار دوالر من الماس في عام 12تشير التقديرات األولية إلى أن اإلمارات العربية المتحدة استوردت ما قيمته 

، وفي هذا المجال تتمتع إسرائيل بميزة نسبية على شركاء أبو ظبي )لةآخر عام تتوفر له أرقام كام (2018
٪ من واردات اإلمارات 40أما بالنسبة للبضائع االخرى فإن حوالي . التجاريين الحاليين في مجال تجارة الماس

 أخرى، ال من ناحية. تأتي من الواليات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية، التي تتشابه صادراتها مع إسرائيل
  .يمكن إلسرائيل منافسة صادرات الصين والهند وفيتنام، الشركاء التجاريين الرئيسيين اآلخرين لإلمارات

 
باإلضافة إلى الماس، تعد اإلمارات العربية المتحدة رائدة في استيراد أجهزة الكمبيوتر وأدوات السيارات، 

فاإلمارات العربية . دم هذه المواد في مجال التصديرولكنها في نفس الوقت تستخ. وكذلك إلكترونيات الطيران
ًوبناء . المتحدة، مثل إسرائيل، تستورد المواد الخام والمكونات لهذه الفئات من السلع ثم تصدر المنتجات النهائية

ت عليه، يصبح من غير المجدي اعتماد هذه الفئة من البضائع في التبادل التجاري المباشر بين إسرائيل واالمارا
  .العربية المتحدة

 
قد يتبادر للذهن ان الميزة االقتصادية الرئيسية إلسرائيل، والتي سيوفرها التطبيع مع االمارات العربية المتحدة، 

الذي يربط بين ( جيهان - تبيليسي -ًحاليا، يوفر خط أنابيب النفط باكو . هي الوصول إلى مصدر آخر للنفط
ومن بين الموردين اآلخرين للدولة اليهودية .  في المائة من نفطها40ل إلسرائي) أذربيجان وجورجيا وتركيا

فإسرائيل قد تستفيد من قصر المسافة المباشرة بين . المكسيك والنرويج وأنغوال ومصر وروسيا وكازاخستان
إسرائيل واالمارات، ولكني اشك في ان إسرائيل ستجازف بشراء النفط من خط توصيل غير امن وتتخلى ألجل 

  .فائدة مالية بسيطة عن مصادر استيرادها التقليدية المضمونة
 

. في محاولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن اعتمادها الحالي على النفط، تحاول اإلمارات تطوير صناعة السياحة
وبالنظر إلى حب اإلسرائيليين للسفر . 2027 مليار دوالر بحلول عام 85وتتوقع الدولة عائدات سياحية تبلغ 

ولكن لنكن . ًلى الخارج، يمكن للسياح نظريا أن يصبحوا الميزة الرئيسية التي تقدمها إسرائيل لإلماراتإ
واقعيين، فكم مرة يمكن لمواطني الكيان الصهيوني زيارة دولة مثل اإلمارات العربية المتحدة، التي تعتبر 

سيسافرون إلى مثل هذا البلد مرة واحدة صناعتها النفطية عامل الجذب الرئيسي فيها؟ كم عدد األشخاص الذين 
على األقل؟ ثم هل يمكن توقع نشاط سياحي من االمارات الى إسرائيل؟ تجربة مصر واألردن تعلمنا ان إمكانية 

  .التطبيع الشعبي وتطوير السياحة الى إسرائيل مسألة ليست سهلة على االطالق
 

ا تراه العين، لذا يجب على إسرائيل أن تكون اقل تفاؤال أن عواقب هذا االختراق الدبلوماسي أكثر تعقيدًا مم
  ن صديقها الجديد في الشرق األوسطبشأن الفوائد االقتصادية التي يمكن أن تكسبها م
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 ن اآلن كأخطر بلد بالنسبة للنساءَّتصنف أفغانستا ،
هؤالء األصوليين  درجة تخلف إلىوتشير حقيقة حديثة 

 على السلطة في كابول ،على سبيل اًالمهيمنين حالي
ً، قانونا لمعاقبة اًاب مؤخرالمثال، حين أقترح بعض النو

ِلكنهم أجبروا على سحب نصهم الذي . العنف ضد المرأة
 مؤثرات غربية تنتهك "جاهدي طالبانم"اعتبره 

ات رغم حاالت تعرضت فيها شاب". سالميةاإلالشريعة "
ّ، بينما تعرض البعض  للتشويه الجسدياًمتزوجات قسر

  .اًاب معّاآلخر منهن لالغتصاب أو للتشويه واالغتص
 

 لتعاليم طالبان التعسفية، ليس للمرأة دور آخر تلعبه اًوفق
حتياجات الرجال أو القيام بالمهام سوى اإلنجاب أو تلبية ا

لحظر التام لعمل اوتشمل قيود ووحشية طالبان، . ليةالمنز
 والمهندسات تج منزلها، بما في ذلك المدرساالمرأة خار

ومعظم المهن، كذالك حظر االلتحاق بالمدرسة أو 
الجامعة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، ومنع المرأة من 

منع المرأة من العالج بواسطة التعامل مع التجار الذكور، 
طبيب ذكر، االلتزام بارتداء حجاب طويل يغطي المرأة 

 القدم، حظر ارتداء األحذية ذات الكعب إلىمن الرأس 
ُيجب أال يسمع الرجل خطى . (وعدم اإلزعاج أثناء المشي َ

حظر التحدث أو مصافحة رجال غير محرم، ). المرأة
يع أصابع العديد من لقد قاموا بتقط. (حظر وضع الماكياج

، الفصل بين الرجل والمرأة )النساء بسبب طالء األظافر
ومالحظة الحافالت تحمل إشارة . في وسائل النقل العام

  ".للنساء فقط"أو " للرجال فقط"
  

، قامت يود المفروضة على النساء هذه القإلى باإلضافة 
، لكل من  بـمنع االستماع إلى الموسيقىاًطالبان أيض

مقاطع ل والنساء ومنع مشاهدة األفالم والتلفزيون والرجا
 االحتفال بالعام الجديد التقليدي اًالفيديو، ويشمل المنع أيض

، الذي أعلن عطلة غير )مارس( آذار 21في ) النوروز(
 أيار والذي 1إسالمية، و كذالك إلغاء يوم عيد العمال 

لقيود والعديد من القوانين وا" العيد الشيوعي"أطلقوا عليه 
ياسمينة "، تأليف"سنونوات كابول"رواية . الصارمة

والذي صدرت ترجمته العربية عن دار الفارابي " خضرا
للنشر والتوزيع، طيور السنونو ترمز للحرية وال تتنفس 

ياسمينة  " الحرية وتلك كانت رؤية الكاتب الجزائرىَّإال
الجيش الوطنى، والمطلوب في ، الضابط السابق "خضرا
جماعات المتطرفة فى الجزائر الذي لجأ الستعارة من ال

ليظل " دمحم لمسهول" من اسمه الحقيقى ًاسم زوجته بدال
ا عن مالحقات من المتطرفين، را على اإلبداع بعيدًقادً

عمله في  وكذالك لتفادي الرقابة العسكرية في فترة
  . الجيش

  
تكشف الرواية جوانب كثيرة من الواقع المزري للمرأة 

ا يحدث في َّمهي رواية ع" سنونوات كابول. "يةغاناالف
أفغانستان في ظل حكم طالبان، حاول من خاللها خضرا 
فضح ممارسات المتاجرين بالدين وقمعهم للحريات وفي 

ا ما تعلق ًصورة سوداوية فيها مشاهد صادمة خصوص
 فيلم إلىتحولت الرواية . بعقاب المرأة واستبداد الرجل

السم ومن إنتاج اوبنفس ) كارتوني( ةمن الرسوم المتحرك
وقام بتنفيذ . مشترك بين فرنسا وسويسرا واللوكسمبورغ

إيليا "و" زابو بريتمان"وإخراج الفيلم كل من المخرجتين 
   ."ميفيلتش-غوبي

  
الفيلم يسرد قصة زوجان يعيشان في كابول ويعشقان 

 ن نظام طالبان الذي يحرمَّ أَّالموسيقي والفن والثقافة إال
مثل تلك الفعاليات لن يرحموهما بل بطشوا بهما، من 
خالل هذين الزوجين نشهد كيف يمكن أن ينزلق مجتمع 
بأكمله في مستنقع اإلرهاب في ليلة وضحاها بفضل تجار 

تدور أحداث الفيلم في كابول عام . الدين وقمعهم للحريات
   بعد وقت قصير من وصول حركة طالبان - 1998

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يدخلنا هذا الفيلم على - السلطة إلىاألصولية المتشددة 
 إلىالفور من خالل الرسوم المتحركة الطبيعية الرائعة 

 لحركة الناس – وكذلك األصوات -المعالم السياحية 
والحياة في شوارع مدينة حية بشكل غريب، نراها في 

ل ومبان مهدمة  خرائب وأطالإلىّالبداية وقد تحولت 
  .بفعل الحرب األهلية الطويلة

  
 يفتتح الفيلم بمشهد رجم أمراة وهو ذات المشهد المكرر 

، يسلط الفيلم الضوء على "رجم ثريا"في الفيلم االيراني 
أسرتيتن وهما اسرة محسن وزوجته زونيرة اللذان 

قيود وال قهر وكبت على  يحلمان في عيش حياة كريمة ال
زيتا (و زونيرة ) سوان أرالود (حريتهما، محسن

زوجان شابان متزوجان يتوقان للعودة لتدريس ) هانروت
التاريخ والفن، لكن طالبان تحرمهما بالقوة من حريتهما 

  . في تدريس المواد الخاصة بهما
  

زونيرة زوجة محسن أصبحت حبيسة بين جدران المنزل 
قة كونها ترفض ارتداء البرقع، وقد فقدت وظيفتها الساب

ألن فتاوي طالبان ال تسمح للنساء بتولي مثل  كقاضية،
ا رسامة موهوبة تمارس ًهذه المناصب، ولكنها أيض

 الزوجه الجميلة .ا على جدران منزلها الجميلًالرسم سر
زونيرة تتطلع وتأمل في استمرارالحياة الجميلة مع 
زوجها محسن الذي تحبه ويبادلها الحب، وهناك مشاهد 

لكن ما يثقل على محسن . ام في عالقتهماّتصور االنسج
  .عجزه عن العثور على عمل مناسب

  
ثم تحول إلى أحد  يلتقي بشيخ كان أستاذه في الجامعة 

، لكنه استفاق من الخدعة وأدرك أن بالده اًالمتعصبين ديني
ا يقضي على تاريخها ويختصره ًأصبحت تعيش كابوس

الذي افتتح " عراش"في هذه الحقبة المظلمة وهو الشيخ 
ا عن اآلن مدرسة سرية لتعليم الفتية العلوم واآلداب بعيدً

ما تحظر ذهاب البنات قيود طالبان التي تحرم التعليم ك
" عتيق"، أما االسرة الثانية فهي أسرة إلى المدارس

وزوجته " سيمون أبكاريان"حارس السجن بصوت 
 عن ًوالذي أصبح مسؤوال" هيام عباس"مسرات بصوت 

 المراحل األخيرة التي تعيش" مسرات"، ونساءسجن ال
، وتشعر بالذنب بسبب عدم قدرتها من مرض السرطان

 زوجها َّعلى القيام بالواجبات المنزلية كما تدرك أن
لكن عتيق ممزق . صرف عنها ولم يعد يبادلها الحديثان

هي ، وتجاه زوجته في مرضهابين شعوره بالمسؤولية 
، وبين رغبته في إرضاء ًيالنسانة التي وقفت معه طوإلا

 االنجاب الذي عجزت زوجته عن إلىشهوته، كما يتطلع 
  . تحقيقه له التي تحتضر بسبب السرطان

  
صابة في إعتيق له أسلوب صارم ورزين، ويعاني من 

قدمة خالل مشاركته في الحرب ضد الجيش السوفييتي 
 الرعب وفي ظل جو يسوده. فغانستانأدخوله عند 

، تكافح األسرتان من أجل عنف ضد المرأةوالنفاق وال
 مسار إضفاء جو من الحب والوئام على حياتهما لكن

، ذات يوم عندما يعترف اًا مثيرًاألحداث يشهد منعطف
عندئذ . ته زونيرة بمشاركته في رجم امرأةمحسن لزوج

 ذلك تقوم زونيرة بدفع زوجها فيقع على رأسه على إثر
   .سه بحجرأويموت بعد إرتطام ر

  
، دون برقع، شاهد عتيق زونيرة المحبوسة في سجنه

ا بانجذاب ً، كما بدأ يشعر أيضفأغرم بها على الفور
 زميله إلىا، يذهب ًى وجهها مكشوفأنحوها بعد أن ر

، ا في نظام طالبانً كبيرًصبح مسؤوالالذي أ" قاسم"القديم 
ردد على ، في نفس الوقت يتي تطبيق الشريعةوالمتشدد ف

عارة في المدينة، وينصح عتيق بتطليق زوجته، بيوت الد
 رؤية إلى تدفعه قوة  الوقت، وبنفسلكن عتيق متردد

ا دفعها إلى ًل أيضزونيرة والحديث معها، بل ويحاو
  . الهرب من السجن

  
لكن زوجته مسرات الموشكة على الموت الحظت تغير 

نها ألل زونيرة  تعدم بدْسلوك زوجها، فطلبت منه أن
 من ًيتم إعدام مسرات بدال وبالفعل. عادة لهتتمنى الس

ف أنه ، وعندما يكشف قاسم عن وجهها يكتشنيرةوز
عتيق  وجها، فيقتل زتعرض إلى خدعة من قبل عتيق

 بكشف البرقع أ هيجانه يبدةبطلقتين ناريتين وفي قم
زرق عن النساء وكل شهود اإلعدام من النساء ألا

" عراش" الشيخ إلىالمنتقبات، في حين زونيرة تذهب 
وم واآلداب الذي افتتح اآلن مدرسة سرية لتعليم الفتية العل

  . ا عن قيود طالبانبعيدً
ا جميلة وفي المشهد الختامي تتحول كل وفي صورة جدً

، وحين نرى إلى طائر سنونو يحلق في سماء كابولأمرأة 
مجموعة من طيور السنونو السوداء تحلق في السماء 

الفيلم كشخصية متناقضة للسجن ، يعمل بهذا المعنىو
ف في التصو. بس وكمشبه للرغبة في حرية المرأةوالح

 يتحول إلى طائر، هكذا يرويها الفيلسوف ْيمكن لألسير أن
 أهم أركان المذهب الصوفي، في أحدابن عربي، وهو 

التحول إلى طائر قصة فيها سجين يعتقد أنه يستطيع 
سنونوات (، يحمل فيلم وبهذه الطريقة. مذكور ليرى أهله

ّمشاهد مؤثرة وجميلة ومختارة بذكاء حين يصور ) كابول
، النساء الحياة تحت نظام طالبان في كابولجميع معالم 

ّالالتي يرتدين البراقع المنسدلة على وجوههن ويغطين 
ًأجسادهن تمام ا ًع كما لو كن خياما يسرن في الشوارّ

  دعوة إلى نشر الحب والحرية دعوة إلى نشر الحب والحرية 
نزعة الظالمية نزعة الظالمية في مواجهة الفي مواجهة ال

  والتشدد الطالبانيوالتشدد الطالباني
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، ة النسائيةّ منهن يعملن في الشرط، مجموعةمتحركة
ّن في السجن الذي يشرف عليه يعتقلن النساء ويزججن به

، ودار السينما التي أصبحت مهدمة وكانت في عتيق
ا أميركية من أفالم المغامرات كما ًالماضي تعرض أفالم

، يقف أمامها  من آثار ملصق قديم ألحد األفالمنلمح
محسن وهو يستذكر عندما كان يتردد عليها مع زونيرة 

 تحل عليهم سلطة القهر وعمليات ْمسك بيدها قبل أنوي
اإلعدام التي تتم في الملعب الرياضي الكبير في احتفاالت 

  . رسمية يحضرها كبار رجال الدين والذين يحكمون البالد
  

، ميفيليك-ليا غوبييرجة المشاركة وإاكتسبت المخ
ًالمسؤولة أيضا عن التصميم العام للشخصية والتصميم 

ي، خطوطها كرسامة رسوم متحركة على الجرافيك
خبرات فرنسية شهيرة مثل مشاركتها في فيلم الرسوم 

لك فيلم  وكذ"إرنست وسلستين"المتحركة الفرنسي 
، تتميز الرسومات 2011 عام "القط الحاخام" يالسويسر

المائية الدقيقة للفيلم ببساطة ووضوح، حتى أثناء 
يث يتسابق استحضار مدينة مهجورة ومدمرة بالحرب ح

رجال يرتدون العمامة في شاحنات تويوتا بيك آب، 
 َّأنويضربون المشاة ويطلقون النار من البنادق لمجرد 

  . لديهم القدرة على القيام بذلك
  

من مشاهد قاسية عديدة وفي ضيت  الفيلمَّال يمكن إنكار أن
منتهى الوحشية، ويكفي أن تبدأ الرواية بوصف تفصيلي 

ت في عداماإلس وحملة اأاهد قطع الرومش. لرجم امرأة
هداف في ذالك الملعب ألملعب رياضي، و كيف تحولت ا

  .  مشانق للمعارضين لحكم طلبان وقوانينهم الجائرةإلى
  

ا في النفس  دهاليز مظلمة جدًإلى الفيلم اأخذني هذ
أعجبتني حيادية الكاتب والمخرج في تقديم . البشرية

ظام طالبان المتخلف، صورة حية عن واقع المرأة في ن
لقد شدني الفيلم من بدايته وتألمت للواقع المرير للمرأة 
بسبب التأويالت الخاطئة والمختلفة للدين، نساء مقهورات 
ومقموعات يحيين تحت ظلم الدين والشادور وعقوبات 

  .بالرجم وقطع اليد والرأس
  

 فيلم الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد والغنية بالرسومات 
، )سنونوات كابول(لمصممة باأللوان المائية وا

-ليا غوبييإ"و " زابو بريتمان"للمخرجتين الفرنستين 
ً، اقتباسا من رواية ياسمينة خضرة األدبية " ميفيليك
ًوهي الرواية األكثر مبيعا حول العالم والتي . األنيقة

، لحياة تحت سيطرة طالبان في كابولتكشف جانب من ا
عل إنساني خطير خالل وقت كئيب وتسلط الضوء على ف

وعنيف من خالل قصص زوجين تتشابك مصائرهما من 
. لسجن والتضحية بالنفس بشكل ملحوظخالل الموت وا

 تي السنونوات الَّهذا يوفر الحبكة األساسية للفيلم، وهي أن
َكن إال نساء من المجتمع ت في سماء كابول، لم ارتط

ّحرية التي تسلب منهن األفغاني المغلق يعشن بعيدًا عن ال ُ
ٍغصبا في تفصيل حياتهن وتحديدها بقياس ثوب واحد ولو  ً
لم يكن يتسعهن، ومن هنا جاء تركيز الفيلم على الفن 
كعنصر أساسي في التغير والتعبير عن طبيعة المجتمع، 

" زونيرة"بأت لي كأداة سياسية، لذا نشاهد كيف خوبالتا
، وبهذه الطريقة .خلف ستائر منزلها رسومات تتميز بها

،  الرسم للقهر واالستالب الروحيةجهطرح الفيلم موا
ستخدام األلوان المائية، اإلى استحضار الجمال بفيلم يدعو 

خالصة الفيلم هو . ا في الماضيستذكار دور السينماو
ما مدى تأثير السلطة الدينية : جابة على السؤالإلا

  ورجالها على النفوس؟ 
  

ا سيحل الدمار ًت ظل العمامة، وحتمالقهر واالستعباد تح
 تغيرات نفسية على روح اإلنسان وتحدث

  نكسارهااو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  

  نصف قرن قمت بفك باألمس فقط، وبعد ما يزيد على
قطعتان من الخشب : ركبة السرير، والركبة هي

مستطيلتان تربطان بين صدر السرير وظهره، حيث إن 
ًالصدر هو الجانب األقصر ويتموضع دائما في منتصف 
الحجرة، أما ظهر السرير فهو الجانب األطول ويستند 

ٌأمي حائض، لم يكن لي تفسير معين . ًدائما جهة الحائط ٌ
بقعة الدم األحمر القاني التي رأيتها ذات ليلة على لمشهد 

السرير، لكني عندما كبرت وأدركت ما يحدث وجدت 
التفسير المقنع، والذي أنقذني من البحث عن موضع 
الجرح في جسدها ومنه نفذ الدم وكون بقعة تامة 
ًاالستدارة على فرشها، صغيرا كنت أظنه وثيرا، وعندما  ً

  .الوثر والفظ الذي كان عليهكبرت فرقت بسهولة بين 
 

تارة انتفخت بطن أمي وكانت تستند بظهرها على ظهر 
السرير بعد أن تضع عدد من الوسائد خلف ظهرها، في 
ًالبداية ظننت أن أمي تأكل كثيرا هذه األيام؛ مما يسبب 
انتفاخ بطنها بهذا الشكل، لكن االنتفاخ كان يزداد كل يوم، 

وضعت يدي الصغيرة جلست ذات مرة إلى جوارها و
 :على بطنها، وسألتها

 !مالك؟-
 :أشارت إلى بطنها، وأجابت-
  .، سيكون أخاك، انظر إنه يتحرك"بيبي"هذا -
 

أيام ووجدت نسوة من األهل والجيران يتجمعون وهي 
تتألم وهم يدعون لها، أخافني المنظر، سكنت في ركن 

  .قصي من البيت والتزمت الصمت
 

ً كان األمر متعسرا، ثم الح لي ساعات طويلة مرت، فقد
صرخة رضيع وزغرودات النسوة، هرولت إلى الحجرة 

 .ًكانت بقعة دم كبيرة أكثر اتساعا من سابقتها على السرير
ألواحه الخشبية التسعة التي كانت عليه، والتي يطلق 

أقتم لونها، تيبست بالضبط كمفاصل أمي " المولة"عليها 
  .ّفي سنيها األخيرة

 
ًبطن أمي كثيرا، أشار الطبيب علينا بالبذل، وهو انتفخت 

شفط الماء المتجمع في البطن من عملية االستسقاء، فلقد 
تعب الكبد بعد أن هاجمه السرطان، وأخذت الكلى في 

  .التوقف عن العمل
 

ساعات وأحضر معه ممرضة وعدة عمل، لم أشأ أن 
أتوقف لمشاهدتها، تجمع نسوة من األهل والجيران كانت 

أوهات أسمعها ودعوات عجائزهن، تواريت في ركن ت
قصي من المنزل أدخن سيجارة وأغرق في دخانها الذي 
حال بيني وبين رؤيتي لما يحدث داخل الحجرة، لكنه 
عجز عن الحول بيني وبين أصوات ضجيج، وانسحب 

 .ٌالطبيب وهو متأثر، والممرضة وهي تدعي لها بالرحمة
و الحجرة كان بقعة دم ههمهة أعقبها صراخ، أسرعت نح

   أكبر من سابقتيها تمأل السرير، لقد انفجر الكبد

  
 

 

 

  

 
 



  

  اليساري
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 عادة ما تعني مثل هذه المكالمات الهاتفية أخبار مزعجة، . ا يرن الهاتف في الصباح الباكر، ينتابني شعور سيءعندم. ال أحب المكالمات الهاتفية في الصباح الباكر
والدتنا أصيبت "، .عندما رن جرس الهاتف، رفعت سماعة الهاتف بيد مرتجفة واستمعت وقلبي ينبض بسرعة إلى صوت أخي. كان هذا واحد منهم. خاصة من الوطن

  !" في غيبوبة، تعال في أسرع وقت ممكنبسكتة دماغية وهي
 

دعوت هللا أن . خالل الرحلة التي استغرقت أربع ساعات، دارت األفكار في رأسي وتكشف فيلم عن حياتي أمامي. استقليت طائرة أردنية متجهة من مطار فيينا إلى عمان
ًلغ من العمر تسعين عاما تقريبا وكان بيننا رابطا خاصاكانت والدتي تب. يبقي والدتي على قيد الحياة حتى ألتقي بها وأقوم بوداعها كانت عالقتنا تقوم على الصداقة أكثر من . ً

في النهاية، بدأت أشك في أنها حتى هي نفسها لم تعد تعرف كم . لم تعترف بعمرها الحقيقي فلقد كانت تصغر سنا في كل مرة أزورها. العالقة المعروفة بين االبن واألم
أمي، بهذا المعدل، بعد سنتين أو ثالث سنكون "قلت لها، .  أتذكر آخر مرة سألتها فيها، اعتمادًا على ما قالته عن عمرها أنه كان عليها أن تلدني في سن السادسة.ًعمرها حقا

  ؟ألسنا كذلك"، ضحكت وقالت"في نفس العمر،
 

كثيرا ما كان عليها أن تنظر إلي بحزن . وهذا جعل والدتي في قلق مستمر. ا وأعارض الظلم والقمعًكنت شابا متمردً. ًلم تكن الحياة رحيمة بنا وكثيرا ما كانت تفرق بيننا
ٍفي وقت الحق، وبسبب االحتالل اإلسرائيلي، أصبحت الجئا أبديا ومهاجرا في أراض أجنبية. والدموع تنهمر في عينيها عبر قضبان السجن ً ً ، عاشت بنفسها كأم فلسطينية. ً

لقد تم اغتيال العديد من أفراد عائلتها على . كانت هناك أوقاتا كان فيها اثنان من أبنائها وابنتها في السجن اإلسرائيلي. معاناة شعبها وكانت إحدى ضحايا المأساة الفلسطينية
وبلغت معاناتها ذروتها عند مقتل ابنتها الكبرى على يد جنود . ثر من خمس سنواتاالبن األصغر اعتقل وتعرض للتعذيب في سجن إسرائيلي ألك. يد المحتلين اإلسرائيليين

ُبعد اغتيال أختي، تركت والدتي وحيدة في . مقتل ابنتها الكبرى على يد المحتل اإلسرائيلي كان صدمة رهيبة فلقد كانت أختي سندا لها، خاصة بعد وفاة والدي. االحتالل
  .ر أخوتي نقلها إلى عمان في األردن حيث يعيش أخوتي الثالثة وإحدى اخواتينابلس في فلسطين المحتلة، فقر

 
اقترح أخي، الذي جاء . وعندما خرجت من المطار كانت الساعة قد تخطت العشرة مساء. كانت الساعة قد تخطت الثامنة مساء عندما هبطت الطائرة في مطار عمان

قوم بزيارة والدتي في المستشفى في صباح اليوم التالي، ولكنني رفضت رفضا قاطعا وطلبت منه أن نذهب إلى المستشفى الستقبالي في المطار، أن نذهب إلى منزله وأن ن
حاول إقناعي بأن الوقت متأخر وأن والدتي في غيبوبة ولن تعرفني أو تعرف أنني قمت بزيارتها، . حاول أن يقنعني بتأجيل الزيارة إلى الصباح فرفضت. لزيارة والدتي

  .لكنني أصررت على الذهاب إلى المستشفى لرؤيتها على الفور
 

في العناية المركزة وضعت الممرضة على وجهي . في المستشفى حولونا إلى وحدة العناية المركزة حيث كانت والدتي ترقد. ركبنا السيارة وتوجهنا مباشرة إلى المستشفى
لم أتعرف على والدتي، رأيت أمامي مجموعة من األجهزة . رقد فيها ووقفت تراقب على بعد مترين أو أكثركمامة معقمة وأدخلتني إلى الغرفة التي كانت والدتي ت

يام يسقط على كاهلي، طفولة مدمرة، فجأة شعرت بثقل األ. وقفت امام السرير أبكي في هدوء. لم أستطع أن أضبط نفسي فانفجرت في البكاء. والخراطيم واألنابيب فقط
. لقد تعبت من الرحلة الطويلة األبدية التي ال تنتهي. شعرت باألسف على والدتي ونفسي واهلي وجميع أفراد شعبي الذين كان لهم نفس المصير. ان للوطن، فقدشباب مدمر

 نام ..."اعي، أنا مشتاق لحكاياتكألمي وضيأريد أن أضمك وابكي في حضنك، أريد أن أشكو لك . أنا ما زلت طفلك الذي يحتاج إليك! ه يا أميآ"أمسكت بيد أمي وهمست، 
  ".، أنا بكذب لحتا إبني ينامر الحمام، يا حمامة ال تخافيشيا حبيبي نام وبدبحلك طي

 
تحت ولكنني رفضت أن أترك أمي وأنا ابنها البكر الذي ولدته ." ، سنعود مرة أخرى غدًالنذهب إلى المنزل، يا أخي"وقف أخي بجانبي وغمره حزني، أمسك بيدي وقال، 

، حتى أن رصاصة علقت في سريري في مستشفى الوالدة فحفظها والدي وكتب عليها إسمي 1936أزيز الرصاص أيام الثورة الفلسطينية ضد االحتالل اإلنجليزي عام 
  .ألنني ولدت في غمرة نضال الشعب الفلسطيني" نضال"
  

. "فت أنك ستأتي، لقد انتظرتكعر: "فتحت والدتي عينيها وابتسمت وقالت. عتها في حياتيكانت هذه أجمل جملة سم "جئت؟ علمت أنك ستأتي ... "فجأة سمعت همسة
أسرعت الممرضة الستدعاء الطبيب الذي جاء بسرعة ونظر إلى والدتي وهز . حضنتها وقبلت يديها ووجهها وأناملها وكل ما استطعت أن أصل إليه خلف األجهزة الطبية

  ."أتركها ترتاح ": بقينا نتسامر طويال حتى طردني الطبيب قائال".. عجزة، إنها مإنها معجزة"رأسه وكرر، 
 

تطاردني، ولكن ابتسامتها كانت كبلسم على . ، كانت صورة والدتي موصولة بمجموعة من الخراطيم واألنابيبلكنني لم أستطع النوم طوال الليلذهبت وأخي إلى بيته، 
  .ًر هي حلم أم حقيقةالجرح، ولم أكن أعرف أذا ما كانت تلك الصو

 
سارعنا وأخي إلى المستشفى، . في الصباح، اتصل المستشفى بنا ليخبرنا بأن والدتي كانت مستيقظة وتسأل عني، وتتساءل إن كنت فعال قد زرتها وتحدثت معها أم أنه حلم

ًلقد أعددناها قليال : "قالت الممرضة. ًداء مختلفا عما كانت عليه في المساءتم تمشيطها وهي ترتدي ر. ت جالسة ترحب بنا بابتسامة عريضةوعندما وصلنا إلى والدتنا، كان
  ". لمقابلتك

  
كانت والدتي . أخبرتها عن أحفادي وأبناء أحفادي وعن براتيسالفا وعن سلوفاكيا. أمسكت بيدها وقبلتها ثم عانقتها وبدأت أقص عليها أخبارنا وهي تبتسم وتضغط على يدي

عندما ذهبت في نزهة، دعاها الناس لتناول القهوة ولم تكن . زارت سلوفاكيا عدة مرات وبعد كل زيارة قالت إنها تشعر وكأنها في منزلها هناك. ناتحب سلوفاكيا وقريت
  ".، لديهم نفس المشاكل ويتمتعون بنفس األفراحإنهم مثلنا: "قالت. بحاجة إلى معرفة لغتهم لفهمهم
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كانت أختي . جاء بقية األخوة كما جاءت أختي وجاء كثيرون ولكن لم يسمح بالدخول إال لبناتها وأبناءها. معهاال أعرف كم من الوقت جلست هناك مع والدتي وتحدثت 
  ". لقد قمت من أجل حبيب القلب وليس من أجلنا: "تالعب أمي قائلة

  
مر أسبوع وكان وضع والدتي الصحي في تحسن حتى أن . اصة كبيرةفي اليوم التالي قرر األطباء عدم ضرورة إبقاء والدتي في وحدة العناية المركزة ونقلوها إلى غرفة خ

  .األطباء فكروا في اإلفراج عنها إلى منزلها
  

ًمرحبا يا أمي، نحن : "اشتكت أختي واشتكى إخوتي بروح الدعابة، من أن والدتي تفضلني على غيري من أوالدها وبناتها وكانوا يقولون لها. ًقضيت أيامي في المستشفى
ثم اندلع نقاش حول عند من ستقيم والدتنا، وكان كل منهم يصر على . ، وكانت تجيبهم هو ابني البكر وانتم تعيشون هنا أما هو فيعيش في الغربة وقليال ما أراه"ً أيضاأطفالك

  .ها كابنتهالكنها قررت العودة إلى بيت أخي الذي يصغرني بعشر سنين، فقد كانت امرأته قريبة لها وتهتم ب. تأتي لتعيش عنده
  

أخبرني الطبيب أن والدتي متعبة قليال وأنهم . لم تكن جالسة، لكنها كانت مستلقية وفي شبه غيبوبة. في الصباح، ذهبت أنا وأخي إلى المستشفى من أجل أن نحضر والدتي
  .سيبقونها في المستشفى للمراقبة ونصحنا بأن ال نزورها وأن ندعها ترتاح

  
ال أعرف حتى ما إذا . يدها وأهمس في أذنها بكلمات رقيقةًجلست بجانبها، ممسكا ب

كانت والدتي ال تزال تسمعني، ألنها أغلقت عينيها وعادت إلى نوم عميق، لم تعد 
  .لكنني أعلم أنها كانت غائبة وعلى شفتيها ابتسامة سعيدة. تستيقظ منه

  
في بيتها في فلسطين ّقبل أن تغلق عينيها، كان علي أن أعدها أنه عندما تموت، سندفنها 

  .أصرت على الوعد فوعدتها واضطررت إلى تكرار الوعد عدة مرات. بجانب والدي
  

قال األطباء إنها استيقظت من . ثم غادرتنا أمي في صمت، عادت روحها إلى خالقها
  .ًأجلي، وأرادت أن تقول وداعا لي، فغادرت راضية بابتسامة الرضى على وجهها

  
لقد أعددنا الوثائق الالزمة لنقل رفاتها .  تحقيق أمنيتها األخيرةكأبناء مخلصين، أردنا

لكن لدهشتنا وجدنا أن . إلى مسقط رأسنا نابلس، حيث تم بالفعل إعداد قبر بجوار والدي
فحسب سلطات االحتالل . رغبتنا مستحيلة التحقيق وأن وعدي لوالدتي لن أستطيع تنفيذه

لى فلسطين ألنها تجاوزت فترة اإلقامة المسموح اإلسرائيلي، فقدت والدتي حق العودة إ
أي فلسطيني . بها خارج األراضي المحتلة وبالتالي فقدت تصريح إقامتها في بلدها
يختلف طول . يغادر األراضي المحتلة وال يعود في الموعد المحدد يفقد حق العودة

  .الفترة المسموح بها حسب مزاج السلطات اإلسرائيلية
  

ولدت وعاشت في فلسطين، قبل وقت . من روسيا أو بولندا أو الخزروالدتي لم تأت 
طويل من قيام دولة إسرائيل، ومع ذلك حرمها االحتالل اإلسرائيلي من حقها في قبر 

   في وطنها
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،السيد الرئيس  
  تحية طيبة وبعد،

  
بل عام بوساطة السفارة الفلسطينية في عمان ويبدو أنها لم تصلك حيث لم كنت أرسلت لشخصك الكريم رسالة ق

  .تصلني أية إشارة تؤكد غير ذلك
  

ًأعود اليوم ألرسل مرة أخري لجنابك رسالة هامة جدا تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني على الرغم من أنني لم 
  .لثاني من القرن العشرينأعد أتعاطى السياسة منذ انهيار العوالم الثالثة خالل النصف ا

  
  ..بداية يتوجب أن أقدم نفسي لشخصك الكريم 

ّقبض علي متخفيا في رام هللا وتعرضت للتعذيب في مكتبك الحالي ثم رحلت إلى الجفر . 49أنا شيوعي منذ العام  ً
  .59في العام 

  
لني الرفاق عن رأيي في سأ.  وصلنا في الجفر تقرير خروشتشوف لمؤتمر الحزب الثاني والعشرين63في العام 

  . وهو ما كان1990ًالتقرير فكان جوابي لهم مفاجئا وهو أن االتحاد السوفياتي سينهار في العام 
  

م وحينذاك أكدت لألمين العام المساعد للحزب أن الطغمة الحاكمة في  خرجنا من السجن بعفو عا65في العام 
  .65الكرملين هي طغمة معادية للشيوعية وعلى إثر ذلك تركت الحزب في مايو 

  
 كانت هناك مفاوضات حول عالقة الحزب الشيوعي بمنظمة التحرير الفلسطينية فكتبت مذكرة إلى 66في العام 

ر أتعهد فيها بالعودة إلى صفوف الحزب في حال انضمام الحزب للمنظمة وهو ما األمين العام للحزب فؤاد نصا
 أنهم من مدرسة فؤاد 70جعل فؤاد نصار يصف القيادة الجديدة التي استولت على الحزب في الكونفرنس عام 
  .النمري إذ كنت قد أكدت أن جملة التناقضات مع اإلمبريالية تتركز في القضية الفلسطينية

  
ًونحن بانتظار اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية لألمم المتحدة ومن المفترض أن تكون حضرتك حاضرا اليوم 

فيها، أود أن أقترح عليك أن تنقل القضية الفلسطينية إلى مستوى آخر وتعلن ثالثة شروط على الجمعية العمومية 
 بعد أن تنكرت لحقوقه األمم المتحدة بغير يقضي كل وأحد منها بحل قضية الشعب الفلسطيني خالل عامين ال أكثر

  ..حق 
  

  . حزيران4 وقيام دولة فلسطينية مستفلة بحدود 242الشرط األول يقضي بتنفيذ قرار 
  

الشرط الثاني هو عودة جميع الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم حتى بدون الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات 
  .وبذلك تكون في كل فلسطين دولة واحدة

  
 متر عن حدود فلسطين والهجوم 100الشرط الثالث هو أن تقوم جماهير الالجئين الفلسطينين بالتخييم على بعد 

وليقتل الجيش .  مليون الجئ إلى بيوتهم5.5 لعودة 22 أيار 15المدني غير المسلح في الساعة السابعة من صباح 
ً ألى بيوتهم تحقيقا لقرار الجمعية العمومية رقم  ماليين الجئ5 ألف لكن سيعود 200 ألف أو 100االسرائيلي 

194.  
  

إقتراح هذه الثالثية من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام اميركا؛ واسرائيل لن تقبل بحال من األحوال عودة 
  .الالجئين حنى وبدون حقوق سياسية وهو ما يحرمها من آخر ورقة توت تستر فاشيتها

  
لدول العربية يطلب مساعدتها في نقل جميع الالجئين الفلسطينيين بنسائهم وأطفالهم إلى يرافق ذلك نداء إلى جميع ا

  .مخيمات حول حدود فلسطينن من مختلف الجهات
  

ًليس لدي أدنى شك في أن الشعب الفلسطيني سيحقق نصرا حاسما من خالل هذه الثالثية ً.  
  

  أتأمل أن أستلم من حضرتكم اشارة باستالم الرسالة،
  وا بقبول فائق التقدير واإلحتراموتفضل
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