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 فلسطين

 كانت عملية قصف المفاعل النووي في بغداد واغتيال العالم جاء اغتيال العالم االيراني فخري زادة تماما كما 
المصري يحيى المشد وكذا اغتيال السياسيين والمقاومين كما فعلت مع يا سر عرفات و ابو جهاد والشيخ احمد ياسين وابو 

 سليماني علي مصطفى والشقاقي وخالد نزال والقادة الفلسطينيين الثالث كمال ناصر وكمال عدوان والنجار وقاسم
والرنتيسي وابو شنب وغيرهم وغيرهم وكذا كمال مغنية وسمير قنطار وكذا الفنانين واالدباء كغسان كنفاني وماجد ابو 

  .شرار والقائمة تطول وتطول
 

ليس الهدف من االغتيال عادة يقصد به فقط انهاء التأثير المباشر للشخص وال يقصد بالعدف من الغارات الحربية على 
همة وتدميرها فقط التخلص من تأثيرات المنشأة كما حصل مع المفاعل النووي العراقي وكما ال زال يحدث في مواقع م

سوريا ولبنان في الكثير من الحاالت فإلى جانب تحقيق الهدف المباشر من العملية فان الهدف االخطر هو هزة النجاح 
ذلك ان مواصلة اسرائيل القيام بعمليات نوعيه ناجحة ,  عليه التي يحققها العدو في عقولنا واحالمنا واالمل الذي نعيش

بالمطلق كما حدث في اغتياالت قادة كبار في قلب البلدان العربية كما في تونس مع ابو جهاد والمذبوح في دبي وخروج 
و السائد في اوساط القتلة بكل بساطة دون ان يتركوا أي اثر ودون ان يجدوا ردا اال التوعد والخطابات سيجعل االحباط ه

الفلسطينيين والعرب وحتى المسلمين كما جرى في االغتيال االخطر للعالم فخري زادة في طهران وقبله مهندس 
  .الطائرات بدون طيار في تونس والعالم فادي البطش في تونس

 
له بل يساهم في زرع الشعور هذا التكرار المتوال لذلك ال يمنع العقول والقادة فقط من مواصلة العمل المقاوم بكل اشكا

بالعجز واالقرار الذاتي بالفشل من قبل الجماهير التي تنتظر مرة واحدة ردا على كل ذلك وفيما عدا عملية تصفية الوزير 
العنصري رحبعام زئيفي فان الحاالت النوعية كهذه تكاد تكون معدومة بعد توقف تشاط الثورة الفلسطينية االقوى بعد 

وت فال يوجد في السجل عمليات تفوق نوعية جعلت هذا الشعور ينتقل الى جانب االحتالل نفسه لتزرع الخروج من بير
  .في اوساط جمهوره وقادته الخوف واالحباط

 
االخطر مما يفعله االعداء هو مواصلة تفكيك الجبهة المعادية وتقليها حد انحسارها في بؤر صغيرة ومحدودة بل ونستطيع 

ة فاليوم تنحصر المواجهة بين االحتالل وفلسطين في قطاع غزة مع بعض االنشطة في الضفة الغربية القول بانها معزول
بنما سكتت كل الجبهات االخرى وخارج فلسطين لم يبق من المواجهة من العرب اال سوريا وحزب هللا وفيما عدا االعالن 

واجهة اسرائيل وامريكا بل ان ايران تجد في مواجهتها المتواصل لماليزيا عن معاداتها لالحتالل تبقى ايران وحدها في م
مساعدين علنيين للمشروع الصهيوني االمبريالي في المنطقة بما في ذلك القبول بالموافقة العلنية على التعاون مع اسرائيل 

 ايران الى فزاعة لمواجهة اطماع ايران في المنطقة كما تروج لها اسرائيل وامريكا بكل مناسبة وقد سعتا معا الى تحويل
  .ضد العرب لمواصلة السيطرة عليهم واخضاعهم إلرادتها ونهب ثرواتهم حد الوصول الى افقارهم

 
من كل ما تقدم تبقى الحالة الفلسطينية هي االسوأ فال زالت حالة االنقسام هي االخطر واألسوأ وال يوجد ما يبرر ألي من 

الل وتجعل منه سيد الموقف وما الحالة االخيرة المتمثلة بإعادة التنسيق الطرفين مواصلة هذه الحالة التي تقوي االحت
االمني وواد المصالحة التي شكل اجتماع االمناء العامين وما نتج عنه االمل االكبر منذ االنقسام وكذا اعادة السفراء الى 

ة ويشكل داعما إلنجازات االحتالل في عواصم الدول المطبعة بال ثمن مما يعني احباطا اخطر في تاريخ القضية الفلسطيني
  .اختراقات واختراقات متواصلة في الحالة العربية باتفاقيات وتواصل ونشاطات مشبوهة بقيت قليل الدول العربية خارجها

 
وبعيدا عن كل شيء فان الصحوة الغائبة اليوم عن حالة العرب والفلسطينيين هي ما نحتاجه لعل وعسى الستعادة االمل 

االحباط هو المطلوب من جميع القوى والفعاليات الفلسطينية وان لم نتمكن من خلق االدوات والمقومات الستعادة ومنع 
هذا االمل فسنبقى نراوح مكاننا داعمين بصمتنا وقبولنا بالحال لسطوة اخطر واكبر لمشروع االعداء ليس في فلسطين فقط 

كر المقاومة يتضاءل وينحسر الى حد خطير وال يبدو في االفق وجود بل وفي العالم اجمع فمعسكر االعداء يتنامى ومعس
الجميع بال استثناء برسم من لديه االستعداد للتنازل عن مصالحه الضيقة لصالح القضية والى ان نجد من يفعل يبقى 

  االتهام

 



  

  اليساري
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 ّجرى التحول . يطغى هذه األيام تعبير التطبيع على تعبير االعتراف بدولة اسرائيل

راج سوق تعبير التطبيع، وكسد سوق . من هذا التعبير الى اآلخر من حيث ال ندري
ليس بيد العرب . األرجح أن اسرائيل هي التي بدأت بترويج هذا التعبير. تعبير االعتراف

يبدو أن . ّعلى التفاوض بشأنه، وال بشأن أي موضوع آخر يتعلق باسرائيلالقدرة 
اسرائيل تعرف أنها العدو، وسوف تبقى العدو لدى الشعوب العربية، وفي وجدانهم، وفي 

تتفق في . لكنها ال يهمها أمر هذه الشعوب وال مشاعرها وال وجودها. أعماق وجودهم
هي مصدر ثورة وشغب .  تكترث لوجود شعوبهاًذلك تماما مع األنظمة العربية التي ال

وإال لما انتصرت؛ باألحرى . تعرف اسرائيل ما يفيدها أكثر مما نعرف ما يفيدنا. ضدها
يطربنا لقب . ال نعترف بالواقع. ال نعترف بالهزيمة. نحن في حالة إنكار دائم. لما انهزمنا

 .ًالمقاومة حتى ولو وضعت حدا لعملياتها ضد اسرائيل
 
تستطيع مقاومة . اك مقاومات عربية متعددة بتعدد المجتمعات أو الشعوب العربيةهن

هؤالء . تختصر المفهوم في ذاتها دون اعتبار لآلخرين. واحدة أن تسمي نفسها المقاومة
ًالتعريف يغير كثيرا في فائدة المصطلح” ال“استخدام . اآلخرون ال يتكلمون وقد أدى . ّ

نها احتكار المقاومة، وطرد المقاومات األخرى من جنوب الى فوائد كثيرة عملية، م
ًيبدو أن كثيرا من هؤالء انضموا الحقا الى . لبنان  .التعريف” ال“ً

 
هي احتالل . ربما يعرفون، أو ال يريدون أن يعرفوا، أن اسرائيل في غير سياق

لتمييز ا(ويمارس األبارتايد . استيطاني مارس التطهير اإلثني على الشعب الفلسطيني
على ما تبقى من الشعب الفلسطيني في الفلسطين، وعدم االعتراف بمن لم ) العنصري

بعد اتفاقين في مصر واألردن، مما اقتضى تعريف الحدود الجغرافية، . يبق في فلسطين
تعرف اسرائيل أنها ال . ّليكن التطبيع مع دول عربية أخرى، وذلك يتضمن االعتراف

  .ربما أدى مرور الزمن الى ذلك، بنظرها. ان العربيتستطيع العبور الى الوجد
 

 االعتراف باسرائيل، والتي 2002قدمت األنظمة العربية في مؤتمر الجامعة العربية عام 
في اليوم التالي للقمة شنت اسرائيل حربا متعددة الجبهات . أرادته أن يكون دون مقابل

ًسالما مع العرب مقابل األرض أو اسرائيل ال تريد . ضد دول عربية، من بينها فلسطين
هي تحافظ على حالة الحرب الدائمة، وال تتخلى عن شبر أرض . مقابل االعتراف بها

ّهي تريد النفاذ الى الوجدان العربي، ولو تتطلب . واألرض كلها محتلة. محتلة للعرب

ًذلك وقتا طويال  يمكن االنتصارات العسكرية تحققها متى شاءت، والمقاومات العربية. ً
بين اسرائيل ومصر واألردن اعترافات متبادلة . استيعابها باتفاقات وقف إطالق نار

لكن اسرائيل لم . ال تستطيع هذه البلدان العربية وال اسرائيل تجاوزها. وحدود مرسومة
حتى البلدان التي ما زال اليهود فيها جماعة . تخترق الوجدان العربي في أي من البلدين

 تربطهم باسرائيل روابط حريصون عليها، يضطر اليهود الى سلوك يشبه وازنة، والذين
 .ثقافة العرب المحيطين بهم؛ بالطبع هذا عدا الممارسات الدينية

 
 

اسرائيل . ًلم يعد الكالم واردا عن زوال دولة اسرائيل، بل زوال احتالل لم يحدده العرب
في، خاصة اذا كانت تتناقض مع ال تريد اعترافا بها يفرض عليها تحديد مداها الجغرا

يكفيها الحدود . 1967، أو الحدود الجديدة في عام 1947قرارات األمم المتحدة في عام 
ُ، والحدود مع األردن التي حددت في اتفاق )1978(مع مصر حسب اتفاق كامب دايفيد 

ًما عدا ذلك تريد اسرائيل مجتمعا مفتوحا على التطبيع، دون عقبة ترسي. العقبة م أو تحديد ً
ربما يظن االسرائيليون، ربما، أنهم عن طريق ذلك يخترقون جدار الوجدان . الحدود

العربي، ويقيمون عالقات جيدة وصداقة مع العرب، وتكون النتيجة هيمنة اسرائيل 
ًهل تريد اسرائيل احتالال ثقافيا؟ . الثقافية ً  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السرائيل السيطرة على الحضارة العربية، ويكون هو احتالل من نوع جديد، تكون فيه
كانت األرستقراطية العربية هي . للعرب وجود يشبه الجماعات غير العربية في األندلس

ًالمسيطرة، بتأثير ثقافي من بغداد طبعا، وكانت الجماعات األخرى مندرجة في ثقافة هذه 
اثوليك أن المستعربين من بلغ األمر حد تذمر المطارنة اإلسبان الك. األرستقراطية

مشاكلة ” أخذوا عن العرب ما كتبه بعضهم حول . الكاثوليك ال يجيدون غير العربية
فهل يريد يهود اسرائيل الهيمنة الثقافية على المجتمعات العربية . ”الناس أليام زمانهم

لق وال مستخدمين األساسيات في الثقافة العربية، ما عدا الدين؟ وهم يعرفون أن الدين مغ
أما . هم يعرفون أن التأثير الثقافي هو على المدى الطويل. يمكن النفاذ إليه وال التغيير فيه

على المدى القصير فضربات محددة أو حروب يحرصون أن ال تمتد على مديات 
  .واسعة

 
وهو . 2002هذا حصلوا عليه في عام . التطبيع بالنسبة إليهم صار أهم من االعتراف

في هذا القول . 1967ول عربي حول العودة الى حدود حزيران مضمر في كل ق
إنكار الهزيمة . ًاعتراف باسرائيل وإنكار لسيطرتها على أراض لم تكن في حوزتها سابقا

 .هو الهزيمة الكبرى
 

العالقات الديبلوماسية . التطبيع السياسي والعسكري حصلت عليه اسرائيل منذ زمن
فاسرائيل تشن هجمات متواصلة على . آلخر حربيوالتطبيع ا. صفقات عقدت بالسر

األنظمة العربية فقدت . بلدان عربية، وتبقي الحرب دائمة بما يخدم أهدافها السياسية
حكومات االستبداد أضعف . ّهذا األمر يعرض وجودها للخطر. شرفها منذ زمن طويل

قات التي ال ترضي الصف. ضعيفة أمام شعوبها. ضعيفة أمام التغيير. ّمن أن تغير مسارها
 .ما خرج للعالنية هو غيض من فيض. شعوبها تعقدها بالسر

 
 ساعدهم ذلك. عقدوا صفقة معه منذ زمن طويل؛ هكذا يعتقدون. هم شعب هللا المختار

على البقاء في البالد التي وجدوا فيها وعانوا ما عانته شعوب هذه البلدان من االضطهاد، 
لم يطردوا مرة . على مدى التاريخ طردوا من بلدان أوروبية كثيرة. وإن بأشكال مختلفة

ساعدهم ذلك على االعتقاد لديهم . من منطقة عربية سوى في أيام اإلسالم األولى
يتهكمون في برامجهم التلفزيونية على العرب . في على العربباستعالء أخالقي وثقا

القوة . االستعالء كامن دائما في نظرية شعب هللا المختار. الزائرين من بلدان التطبيع
العسكرية تساعدهم على فرض إرادتهم على شعوب أو دول مهزومة تنكر هزيمتها، 

م وال تعرف إال الحرب لتأكيد وتدعي السالم مع دولة اسرائيل، التي ال تعترف بالسال
في أحيان كثيرة يتبنى الغالبون ثقافة الشعب المغلوب خاصة إذا كان ذلك أمرا . وجودها

 .ًمساعدا على تأكيد الغلبة
 

ًال يغير التبني الثقافي شيئا من عناصر الغلبة العسكرية والسياسية ربما اعتقد الغالبون . ّ
على كل حال، صدرت كتابات عن مسؤولي . وي لهمًأن في هذا التبني توسيعا للمدى الحي

. لهم” ًمدى حيويا“وفيها اعتبار للمنطقة العربية ) تركيا(احدى دول المنطقة الكبرى 
منطق القوة . ًمدى حيويا) وربما غيرها(النازية اعتبرت أوروبا . ًايران تمارس ذلك فعال

ًيتطلب مدى حيويا خارج الحدود حدة جيوشها حول العالم أال تنشر الواليات المت. ّ
ًباعتبارها مدى حيويا لها؟ كل ما يحدث ضمن دولتين أو ضمن دولة معينة، في أقاصي 

 .”المصلحة القومية األميركية“األرض، يقاس باعتبارات 
 

هو يشبه . وضع الشعوب العربية اآلن ال يشبه وضعهم أيام ملوك الطوائف في األندلس
ًكانوا مدى حيويا ألقلية عربية . ة ملوك الطوائفوضع اإلسبان المسيحيين قبل مرحل

 .انتجت حضارة زاهية ومتقدمة
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هؤالء، ومن تحدروا منهم، . لدى اسرائيل الكثير من الذين هاجروا من بلدان عربية
وال تمانع . يطربون للغناء العربي، ويطبخون ويأكلون كما في البلدان التي هاجروا منها

لثوم وتسمية شوارع باسمها، وحتى باسم محمود درويش اسرائيل في إذاعة أغاني أم ك
بعض الكتاب اليهود، في اسرائيل وخارجها، لديهم هوس بالتاريخ . وسميح القاسم

. ُبعضها يعد من أفضل ما كتب حول هذا التاريخ. ًبعضهم أنتج كتبا حوله. العربي
موضوعية لكي يأتي بين الموضوعية والحياد، هناك حاجة دائمة لل. وبعضها كثير السلبية

ًأحدهم كتب واحدا من اهم الكتب حول اللغة . ًالحياد، أو االنحياز، مدعوما بحجج قوية
بعدها انتقل الى . ًالعربية عندما كان استاذا في جامعة القاهرة في ثالثينات القرن الماضي

 .”أبو ذؤيب“ولفنسون صار . فلسطين ليقاتل مع الصهيونية
 

ى ثقافتهم، فهناك آخرون مستعدون تمام االستعداد للسيطرة إذا لم يسيطر العرب عل
. نفقد السيطرة على ثقافتنا باالنغالق على أنفسنا، بل نحكم على ثقافتنا بالموت. عليها

عندها نحاول أن . علينا النظر الى الثقافة من خارجها لنستطيع النظر بعين النقد والتقييم
 في هذه الحالة، أي عندما نقف خارج نكون موضوعيين؛ وال نكون موضوعيين إال

والنقد على كل حال يكون باستخدام العلوم . ثقافتنا، وعندها يكون االنحياز الى ثقافتنا
ال تقل عن ذلك مهمة إنشاء . مهمة المثقفين والباحثين كبيرة. الغربية ومناهجها وأساليبها

ائدة من مراكز البحوث التي ال ف. التعدد وحده يتيح النقاش. وتسيير مراكز للبحث متعددة
ّعموما، ال خير إال في مجتمع مشرع األبواب . ال تسود فيها حرية النقاش المفتوح ً

نحافظ على ثقافتنا، نفهمها، نعطيها معاني تفيد الحياة . والنوافذ، مقبل على ثقافة العالم
  .بالخروج الى العالم وتبني ثقافة العالم، وهي الثقافة الغربية

 
سياسة . هذه ليست مهمة سهلة. المجتمع المفتوح قرار في السياسة. سياسيالموضوع 

استبداد ثقافي كما استبداد . الحرية هي نقيض سياسة االستبداد الذي تعاني منه مجتمعاتنا
نحافظ على ثقافتنا ليس ألننا نرثها كما . على المثقفين والباحثين أن يدفعوا الثمن. سياسي

أن يفعلوا ذلك . عظمة الثقافة هي في أن يتجاوزها أبناؤها. زهاهي بل في سبيل أن نتجاو
ال ينفصل األمر الثقافي . التطبيع طريق الى عبودية جديدة؛ تبعية جديدة. هم ال غيرهم
هذا ال يكون مع . الحاجة ملحة الى حكام مستنيرين وحكومات مستنيرة. عن السياسي

. ؛ باألحرى كتاب سيرهم المرافقون لهماالستبداد، وان كانت كتب التاربخ تحدثنا عنهم
سيطرة العامة وجهلة . تجديد الثقافة مهمة سياسية. القضاء على االستبداد مهمة ثقافية
ال يعيش االستبداد اال على المزابل الفكرية، وأهمها . ّالحكام على الثقافة أدت الى انغالقها

ون الحالة أسوأ مع التطبيع، ألن ستك. هكذا نعيش المرحلة. مزبلة الثقافة، مزبلة التاريخ
 .غيرنا سيصنع ويعيد صناعة ثقافتنا، ويعيد هوية التبعية الى نفوسنا وضمائرنا

 
صنع . نحتاج الى صنع ثقافتنا الجديدة. نتائج التطبيع ستكون أفدح. التقصير الثقافي فادح

ّلتمرد على ا. ّوال يكون ذلك إال بالتمرد. صنع هوية جديدة نابعة من ضميرنا. أنفسنا
علينا أن نزرع . سادتنا المحليين بالسياسة والثقافة، وعدم الفصل بين الثقافة والسياسة

مراكز البحوث الحرة في البحث واالستنتاج ستكون أساسية . ّالتمرد في ضمائر مثقفينا
  .في ذلك

 
ي أال نعجب من ندرة مراكز البحوث في مجتمعاتنا العربية؟ مجتمعات االستبداد السياس

ًقديما قيل أن هواء المدينة يجعل المرء حرا. والثقافي اآلن نقول أن هواء البحث الحر . ً
 ً والتمرد يجعل المجتمع حرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اال انه يظل يوما .   لكل االيام التي تمرن كان يوما عاديا ويشبهفي يوم ميالدي وا

مختلفا ومميزا بالتهاني واالمنيات وبعض االهتمام في زمن التباعد الذي نعيشه بسبب 
ثل معظم المناسبات التي فقدت اهميتها اصبح التعاطف والمشاركة م. جائحة كورونا

يكن بؤسا مني لم . مجرد صورة او دعوة او امنية او مواساة بدعاء في مناسبات الحزن
مشاركة االهل في دعواتهم والتي كان جلها لخير االنعتاق من هذا الحجر الشامل الذي 

ه في مناسبة شل الحياة على كل االرض بيدا انه لم يكن ابدا الشيء الذي اتمناه واحلم ب
  .خاصة مثل يوم ميالدي

  
المنارة تتوسط اتذكر اول قالب كيك قدم لي، وكان بشمعة واحدة كبيرة وقفت شامخة ك

القالب المثقوب من منتصفه وكأنها تأخذ ضمنا بعض من حصتنا ونصيبنا من الحياة 
حين يتقدم بنا العمر تأخذ الحفرة باالتساع على حساب الشمعة وان كانت في . المنتظرة

كان يوم ميالدي يوما عاديا طبيعيا لكنه على الجهة االخرى . حينها كبيرة واالحالم اكبر
م الغربي المتقدم حيث الشمعة هي التي تكبر وتتسع مع العمر بمزيد من الفرص من العال

كانت احداهن تحتفل بيوم ميالدها على ضوء الشموع الخافتة المليئة . على حساب الحفرة
باأللوان وامامهما قائمة من الطعام بانتظار الكعكة التي سيكون تذوقها بداية لسنة جديدة 

عشاء مع زوجها بصمت وان استدعى االمر فأنها كانت ترد كانت تتناول ال. وسعيدة
  . بإجابات قصيرة مختصرة

  
انتهت المائدة وجيء بالكعكة لكنها لم تستطع ان تشاركه فيها وقالت بصوت مسموع 

كانت تعرف ! انها لم تعد ترى فيه رجال يمكن ان تكمل معه حياتها: الذنيها قبل اذنيه
كانت تعرف بأنها ترمي . ما فيهم من ابناء وبناتبأنها ترمي بعشرين سنة زواج ب

كانت تعرف انها ستكون المجنونة ! ال: باستقرارها مع رجل تعودت منه اال يقول لها
لكنها لم تستطع ان تقاوم فكرة انها . بعيون االهل واالصدقاء والتي هدمت بيتها بيديها

  . ي تعيشهاتعيسة وانها ما تزال تحلم بحياة اخرى ليست هي الحياة الت
  

كانت ما تزال تحلم بأن وراء الباب يوجد الضياء،  ومن حقها ان تعطي لنفسها فرصة 
الحقيقة ان تلك السيدة محسودة من سكان العالم الثالث الذين . حتى لو قالوا بأنها مجنونة

يعيشون على هامش الحياة وفي عالم . تمضي حياتهم في طابور من العنوسة والبطالة
  .  بدال من االحالم في حياة حقيقيةكون بالخوف والكوابيسافتراضي مس

  
محسودة تلك المرأة النها لم تكن السيدة المغلوبة على امرها، ولن تكون كذلك االنسانة 

نغبطها النها تتمرد عنا بتخيلها امتالك خيوط اللعبة . التعيسة لتحيا ظروفا قاسية ال تقبلها
هي تحتاج الن تقاتل لتربح بعيدا عن قلق . المالبعيدا عن سلطة العيب والقلق من شح 

الخسارة فأرادتها بيدها كما تتخيل ولو اننا ال نتخيل معها بهذا االفتراض ربما ألننا 
محكومين بواقع ثابت باالمتهان لمبدأ الربح والخسارة وهذا ما يجعل معظم خطواتنا ثقيلة 

وقعت بحيرة بين ان .  تلك السيدةما ادهشني حالة الشك التي اصابتني حيال. او معدومة
  !.اتعاطف مع قرارها لتغيير حياتها ام انضم لمن قالوا بانها مجنونة

   
الحقيقة اننا نتعاطف مع تلك القصص وكل القصص التي نقرأ عنها سواء في الكتب او 
في الحياة عموما النهم يتمردون وينوبون عنا في ممارسة الحياة بامتالكهم حرية 

وتغيير الواقع من حولهم، فيما يلوذ معظمنا بنفسه هائما على هامش الحياة االختيار 
   مقهورا من دون احالم او ميالد جديد
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  إسرائيل في إطالق المناورات الالهية، مثل تصدير األزمات داخل المجتمع مهرت

الفلسطيني والمجتمعات العربية كافة، وكذلك التالعب بالمواقف الفلسطينية واستدراجها 
من تلك المناورات رسالة من ضابط غير مسئول تحدثت عن . الى منازالت غير متكافئة

د اهي السذاجة السياسية أم التقاء النوايا هي التي لم يعرف بع... التزام إسرائيلي مبهم
أطلقت نابض العودة الى التفاهم مع إسرائيل والتنسيق معها بينما المحادثات جارية 

رسالة جوابية ومبهمة من منسق شئون . بالقاهرة إلعادة التفاهم داخل البيت الفلسطيني
َّرار السياسي تفسر اعتباطا بأنها ، ال شان له بالقلدى جيش االحتالل) المحتلة(ناطق الم

التزام إسرائيلي باالتفاقات مع السلطة الفلسطينية، ينجم عنها قرار بإعادة التنسيق 
والتفاهم مع إسرائيل ، وهي في أقصى اندفاعتها في بناء الشقق االستيطانية وسط القدس 

ى أراضي الضفة المحتلة، وتدمير تجمعات سكنية باألغوار الشمالية وبناء استيطاني عل
وتكريس اميركي لصفقة القرن وتشريع االستيطان من خالل زيارات وزير الخارجية 

وحقا ما كتبته الصحفية اإلسرائيلية، اميرة . غير المسبوقة لمستوطنات بالصفة والجوالن
ليس مخجال ان تكون العنصر الضعيف والمخدوع؛ ولكن من " نوفمبر، 19هاس، في 

العودة للتفاهم والتنسيق مع ". طأ السياسي خداع شعبك ونفسكالمخجل أكثر ومن الخ
االحتالل يعني االستسالم لمشيئة المحتل االستيطاني اإلقصائي، والقبول المستدام بنظام 
َاألبارتهايد، من خالله ينجز المشروع الصهيوني ، المرتبط باألهداف االمبريالية في 

 .المنطقة
 

الى القدس وأطلقت صفقة القرن، لم تقم إال بكشف إدارة ترمب، حين نقلت السفارة 
 اإلسرائيلي والبارز في مواقف -الغاللة الرقيقة حول التحالف االستراتيجي األميركي 

ولن تحدث اإلدارة . عديدة خالل العقود الماضية القابلة لنظام األبارتهايد العنصري
ضمن .  بالمنطقة عموماالجديدة تحوال نوعيا عن صفقة القرن ومجمل نهج إدارة ترمب

هذه الوقائع والممارسات تمضي مخططات نتنياهو والقيادة اإلسرائيلية ؛ مرارا رددها 
نتنياهو على السلطة في رام هللا أن تختار بين التنسيق معنا او مع حماس؛ وفي نفس 
 الوقت ينقل ماليين الدوالرات دعما ماليا لحماس في غزة؛ ثم ينثني، كالحواة، يعيب على

الفلسطينيين تشرذمهم، مسوغا بذلك عدم التفاهم مع الفلسطينيين عموما، وفرض 
 .اإلجراءات من جانب واحد

 
نتنياهو ، ومن قبله قيادات إسرائيل كافة، راهنوا على انفعالية الردود الفلسطينية، بحيث 

ير وليس خافيا أن العقالنية والتفك. يسهل تحريك نوازع الفرقة داخل الصف الفلسطيني
النقدي والتفكير االستراتيجي مغيبة في سياسات الفصائل الفلسطينية وجميع األنظمة 

الفصائل ال تلتزم بالتحديث الثقافي وبالمنهجية العلمية في تحليالتها . األبوية العربية
، ذل اليميني أمام مناورات إسرائيلحدث على الدوام أن يستنفر التخا. وقراراتها السياسية

ية، تطرفا يساريا مضادا؛ كالهما هجر للطريق القويم، وهو في الواقع وبصورة آل
 .الفلسطيني ضمن مالبساته وبيئته الجغرافية، تصعيد الحراك الشعبي الديمقراطي

تشير الدالئل الى تنبه ويقظة سياسية لدى قادة الفصائل حيث ركنوا الى التعقل وتجاوزوا 
، لمواصلة جهود المصالحة، مع تأكيد جميع خطوة وزير الشئون المدنية في رام هللا

األطراف بمن فيهم فتح، على رفض التنسيق األمني مع إسرائيل، الذي من شانه أن يفتح 
  . الباب لتدخالت إسرائيلية وغير إسرائيلية

  
توقيت الرسالة المبهمة وتفسيرها االعتباطي استثمار إسرائيلي لتصارع اتجاهين داخل 

 جبريل الرجوب إصرارا على عدم إشهاره أثناء المقابلة الصحفية قيادة فتح، أبدى السيد
اما نهج إسرائيل فيؤكد نزعة استراتيجية إمبريالية تحث الخطى . مع فضائية الميادين

لتحويل إسرائيل دولة إقليمية تفترس الدويالت العربية المحيطة، طبقا لما اورده تقرير 
 . 1982تاء االستراتيجي اإلسرائيلي، عوديد يينون، ش

 
، فإنها نية العربية بمستوطنات إسرائيليةومثلما نجحت إسرائيل في إحاطة التجمعات السك

جادة حاليا في تطويق المقاومة لمشاريعها في المنطقة بتحالفات تحت رسم التطبيع، 
 واستثمار التبعية التقليدية لالمبريالية من جانب األنظمة األبوية العربية المتخلفة لتوطيد

مواقعها بالمنطقة عموما، وتحويل التفاهمات والتعاون المكتومين سابقا الى تحالف 
إسرائيل الصهيونية ال تجنح للسلم وال . استراتيجي ترعاه وتقوده االمبريالية األميركية

والصهيونية حركة امبريالية مندمجة عضويا مع مخطط . تحيد عن هدفها االسترتيجي
ا بالذات ما عبرت عنه جوالت الوزير األميركي على الهيمنة االمبريالية، وهذ

 .مستوطنات إسرائيل بالضفة والجوالن
 

حيال هذا النهج لن تتمخض المفاوضات الثنائية وال المؤتمرات الدولية عن نتيجة أيجابية 
طالما ال تصدر عن الجانب الفلسطينية مقاومة فعالة تربك إسرائيل وتضطرها إلعادة 

عريض إسرائيل واالمبريالية األميركية لضغوط دولية تستنفرها بدون ت. حساباتها
 .المقاومة الفلسطينية الضارية لن تراجع إسرائيل حساباتها

  
أقامت وحدة الهندسة بالجيش األميركي بالنقب مركز تدريب على الحرب في المناطق 

وفي . اآلهلة، حيث يتدرب جنود البلدين على شن الهجمات في المناطق كثيفة السكان
إسرائيل أحيطت المراكز المالية والمناطق الحكومية ومراكز االجتماعات والسفارات 

   .ومخازن الوقود بدفاعات محكمة وشاملة
 

إسرائيل، كعادتها، تستفز وتثير الخواطر واالنفعاالت كي تصدر تهديدات الحرب من 
لحربية المجهزة الطرف العربي، وتتمظهر إسرائيل حينئذ بدور الضحية، وتحرك آلتها ا

وال شك أن نزق المجاهرة بنهج المواجهة العنفية تحت وهم أن . بمسوغ الضربة الوقائية
  . إسرائيل باتت عاجزة عن العدوان، توريط في مصيدة إسرائيل

  
العجز عن العدوان ال يعني مطلقا العجز عن الدفاع، ويجب ان ال يستبعد السعي المثابر 

 – النفاذ منها للعدوان؛ وأمامنا تجربة الحرب العراقية إليجاد أو افتعال ثغرات يمكن
ًاإليرانية؛ فكال الطرفين عجز عن كسر دفاعات الخصم، أو اختراقها؛ لكنه أبلى بالء 

، وليست أضعف من إسرائيل ليست الدولة الهشة. لوطنجيدا في الدفاع ضمن حدود ا
التقدير العالي لجهود حزبه في بيت العنكبوت، كما يردد دوما السيد حسن نصر هللا ، مع 

إن استسهال التلويح بالمواجهة المسلحة يسقط من . بناء قوة رادعة للعدوان اإلسرائيلي
ويتجاهل . الحساب أن إلسرائيل غواصات نووية في عرض البحر وتمتلك رؤوسا نووية

ا انهم المفتونون بالقوة المسلحة تلك الوحدة العضوية بين الصهيونية واالمبريالية؛ كم
يتعامون عن التنسيق القائم بين إسرائيل والواليات المتحدة وقوى اخرى داخل المنطقة 

وال يستبعد أن تخفي إسرائيل اكتشافا في التقاني الحربية . وخارجها تجاه مشاكل المنطقة
 .لتفاجئ به حين المنازلة

 
. استلهمت إسرائيل، ولم تزل، مثال تشكل العسكرية الصهيونية

تأسيس الى حيلة مفبركة في عقد الثالثينات حول الدفاع يعود ال
كتب ييغئال آلون بصد إنشاء الجيش اإلسرائيلي . عن المستوطنات

أن تطور الهاغاناه ومن ثم جيش إسرائيل بالتفاعل والتطابق مع 
حتى القيادة السياسية واإلشراف . تطور الحركة االستيطانية

االجتماعية كلها تم اكتسابها االقتصادي وكذلك اإلدارة الثقافية و
  أمني يدير" أخطبوط"العسكري أو نشاط " الدفاع"على أرضية 

وقدم إيالن بابيه وثائق من األرشيف تؤكد التطهير العرقي الهادف والمنهجي .  إسرائيل
للشعب الفلسطيني، وفرض نظام " إبادة الجنس بالتدريج"قامت به إسرائيل، مع جرائم 

إن الموازنة . ايد على األقلية المتبقية على أرض الوطن أبارته-تميير عنصري
واالقتصاد بشكل عام والعملية المجتمعية والنظام التعليمي ، وحتى الميديا ، كل ذلك يدار 

  .في خدمة الجيش ودور الدولة الوظيفي داخل المنطقة
 

جيش .. جيش الدفاع اإلسرائيلي " زابنر، أورد في كتابه -وكذلك الباحث حاييم بريشيث
 ان تاريخ المشروع الصهيوني عنف عسكري متواصل 2020الصادر عام " ال مثيل له
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التظاهر بوجود مساواة مدعاة بين إدارة غير شرعية لالستيطان الكولنيالي المدعوم  "-
بالقوة المسلحة وبين السكان األصليين كان ولم يزل الركيزة الرئيسة للصهيونية 

  ." كل جريمة حربية وردت في الكتابالليبرالية، توفر الغطاء ل
  

 فقد أدى مهمة تبرير الجرائم الشرسة المتواصلة، التي "احتالل مستنير"اما االدعاء ب 
". أن يصموا بالخيانة كل صوت يعبر عن ابسط االنتقادات "أتاحت للمجرمين وأنصارهم

باسات ألوامر ّوثق المؤرخ لشهوة إبادة الجنس ضد الفلسطينيين منذ البداية ضمنها اقت
مبذولة إلسكات الحقائق التي ورغم الجهود ال. العسكرية/ صدرت عن القيادة السياسية 

  .، فالمعلومات زاخمة عن النظم العسكرية اإلسرائيلية وأسلحة إسرائيل النوويةتدين
 

إلحانان، بروفيسورة التربية ومخرجة الفيلم الوثائقي، آفي –وما أضافته نوريت بيلد 
من منهاج التربية في إسرائيل يجري تعليم . دور التعليم –كشف جانبا هاما مغرابي، ي

الذي تعمد قتل اآلالف من " شمشون الجبار"األطفال في إسرائيل قصصا بطولية عن 
المذبحة تمنح "وتورد الكتب المدرسية أن . من خالل انتحاره االنتقامي) الفلسطينين(

ض األطفال حتى الصف الثاني عشر يتعلم ومن ريا. الكرامة واالعتزاز لدى الجيش
األطفال ان العسكرية هي الحبيب المفضل ونموذج الدور واإلله بالنسبة للفتيان 

حياة "ويوصف اليهود بانهم األعلى والرمز للقيم الكونية، بينما توصف . اإلسرائيليين
عاية يجري كل هذا وغيره وسط ضجيج د". الفلسطينيين بانها ال ترقى لمستوى حياة

حين تتهم إسرائيل، فذلك تستر على نفس . إسرائيلية ضد المنهاج المدرسي الفلسطيني
َ األدلجة المدرسية يرسل المؤدلجون جنودا الى لوبعد اكتما .الجريمة تقترفها إسرائيل

  !المدن والبلدات العربية المحتلة
 

مراكمة قدراتها وإسهام آخر في الكشف عن وتعرية النزعة العدوانية لدولة إسرائيل و
أصوات يهودية .. التقنية قدمته الكاتبة جوديث دويتش، عضو المشروع االشتراكي

مستقلة، والرئيس األسبق لمنظمة العلوم والسالم، وتمارس حاليا الطب النفسي بمدينة 
، "إسرائيل مصدر خطر دولي" اكتوبر عنوانها 23كتبت مقالة بتاريخ . تورنتو الكندية

جميع "كال من بوش االبن واوباما ونتنياهو وترمب استخدموا العبارة أوردت فيها ان 
  .وهو تهديد مبطن باستخدام السالح النووي". الخيارات مطروحة على الطاولة

 
إسرائيل ورغم أنها لم توقع على اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية فقد حضرت اللقاء 

ي تحويل اللقاء للتركيز على إيران الخاص بمنع انتشار األسلحة النووية، ونجحت ف
عندما كان جدول األعمال األصلي مكرسا لنقل جميع الرؤوس النووية على أهبة 

اعلن جهاز .  إبان ذروة األزمة حول أكراينا بين روسيا والواليات المتحدة)1(اإلطالق
اج خرج الموساد باستنت. "... عدم وجود تهديد إيراني-موساد–المخابرات اإلسرائيلي 

يران إغير أن تهمة ". ال تقوم بنشاط ضروري إلنتاج ألسالح النووي "يقول ان إيران
تلك الحقيقة رددها مرارا الصحفي . تشكل خطرا وجوديا فبركة تخدم قادة دولة إسرائيل

  .الراحل روبرت فيسك
 

بالمناسية تنطبق على إسرائيل بالذات ما كتبه صديق فيسك، الصحفي باتريك كوكبرن 
التي توجه للكاتبين فيسك وكوكبرن ( يصعب مقاومة إغراء دحض األكاذيب: "أبينهفي ت

، لكن تبين لنا وجود مصيدة، إذ انه )من جانب الصحفيين الموالين للسياسات االمبريالية
حتى التفنيد األعظم موثوقية ألخطر األكاذيب ليس من شأنه سوى التحفيز لترداد 

  ".عاألكذوبة ومنحها االنتشار األوس
 

إستراتيجية إسرائيل بالمناطق المحتلة أثمرت خبرات وصناعات تتعلق باألمن تعود على 
الشعبية تحت باتت الخبرات في مكافحة الحركات . إسرائيل بأفضل من عائدات النفط

، تلقى رواجا لدى األنظمة القمعية، وكذلك الصناعات األمنية مسمى مقاومة اإلرهاب
كنز يعود . لعب دورا في العنف البوليسي في العالم كلهوالتكنولوجيا العسكرية ت

  .بالمليارات على االقتصاد اإلسرائيلي تجود به األرض العربية المحتلة
  

 نقلت جوديت دويتش عن ريتشارد فالك، الخبير القانوني المعروف على نطاق دولي، 
؛ إذ تبين ]منظمةجريمة [ "جغرسياسة غانغسترية"وصفه للكوكبة العولمية البازغة بأنها 

 ان إسرائيل هي ثامن أكبر مصدر للسالح، 2019 و2015لما بين ) سيبري(إحصاءات 
ازدادت مبيعات الواليات المتحدة بنسبة ( بالمائة 77وازدادت اثمان مبيعاتها بنسبة 

  %).33وكندا %18، وروسيا 23%
 

يطلع "إسرائيل ان ] نالرئيس األسبق لمنظمة منع هدم منازل الفلسطينيي[وكتب هالبر
نيت "يصف هالبر . بفضل عدم االستغناء دوليا عن أسلحتها عالميا واستراتيجيا" بإيدها

 عقيدة او نظرية في الحرب إلدارة -الحرب القائمة على الشبكات [ )2("سينتريك وارفير
الحروب من خالل شبكات تربط وحدات الجيش باتصاالت دائمة خالل العمليات، بما 

ولدى . ومدى المنظومات واألجهزة اإلليكترونية]  ويتيح تدفق المعلوماتيمنحها القوة
 – شركة متخصصة في اليكترونيا الطيران 14مؤسسة التصدير اإلسرائيلية قائمة ب 

تصميم وصناعة المنظومات اإلليكترونية المستخدمة على الطائرات واألقمار الصناعية 
، عبارة عن تقنية )3(شعة تحت الحمراءوهناك أسلحة رؤية أمامية باأل. وسفن الفضاء

لتصوير البيئة المحيطة بواسطة كاميرات حرارية تبحث عن مصادر " للرؤية الليلية"
وتستخدم عادة في الطائرات العسكرية والمدنية . الحرارة، وتعمل باألشعة تحت الحمراء

عات وامداء تنطلق بأشعة ليزر نحو أهدافها بصورة اوتوماتية تامة على ارتفاعات وسر
  .مائلة بما يتطابق مع إطالق األسلحة التكتيكية

 
 ويقول البروفيسور فالك إن إسرائيل دخلت شريكا في احتكارات لوكهيد مارتين، بوينغ،

ومنذ أن هدم سور برلين مع انتهاء  .هونير ويل، غولف ستريم وجنرال ديناميكس
والعديد من هذه . 77 الى 15ن الحرب الباردة ازداد عدد الحدود المسورة في العالم م

  .األسوار الحديثة مجهزة بتكنولوجيا أمنية مشتراة من إسرائيل
 

الى جانب تكديس وسائل التدمير واإلبادة الجماعية، ال تجد إسرائيل والواليات المتحدة 
غضاضة في الكذب والتلفيق والتزوير وادعاء الديمقراطية والحرص على حقوق 

من تحالفهما االستراتيجي يتقنان التفكير االستراتيجي، يمتد عقودا ض. اإلنسان في آن معا
لألمام؛ لديهما معين ال ينضب من الحيل والمكائد واالختالقات المفبركة، وكذلك 
األالعيب القانونية، للتملص من االلتزامات والتخلص من األزمات القائمة والمحتملة في 

يرا موضوع التفوق الديمغرافي العربي في تردد الدعاية العربية كث. طيات المستقبل
فلسطين؛ وهي تتستر بذلك على العزوف عن الدخول في صراع تحرير يجبر المحتلين 

  . على احترام إرادة الشعب الفلسطيني
  

إسرائيل ال تقف حائرة مرتبكة على المفترق الديمغرافي؛ ومثلما خططت ونفذت بنجاح 
" القانون في هذه األقسام"سدروفيتش، المعنونة لدى التأسيس، تقدم وثائق رعنان اليك

شروحا لمكائد في ميدان القانون، كيف يلوي قضاة إسرائيل بصراحة عنق القانون لتبرير 
  . كل ما تختار إسرائيل عمله

  
تفرض الواليات المتحدة وإسرائيل عقوبات على المحكمة الجزائية الدولية بهدف إيقاف 

تهر أستاذ القانون أالن ديرشوفيتش وخبير حقوق واش. التحقيقات في جرائم الحرب
اإلنسان ميشيل إغناتييف بإعطاء الموافقة على إقدام إسرائيل والواليات المتحدة على 

وهذا ما أفاد به ايال . التعذيب وشن الحرب باالدعاء أنهما بذلك تحوالن دون ما هو أسوأ
الصادر في لندن عن دار " العنف اإلنساني من ارندت حتى غزة"فايزمان في كتابه 
  .2011النشر فيرسو عام 

 
في هذا السياق كشفت صحيفة هأرتس النقاب عن خطة بنيامين نتنياهو في يوم الخميس 

 لتوسيع اإلطار القانوني الخاص بمدينة هاريش اليهودية شمالي 2020 اكتوبر 29
الى األغلبية في والهدف من ذلك منع تحول الفلسطينيين . إسرائيل بنسبة خمسين بالمائة

 من أعضاء الكنيست لوضع  18 اكتوبر الماضي، تواطأ28وفي يوم األربعاء. المنطقة
فقد اقترحوا مشروع قرار بإلغاء حق المواطنة . خطة تستهدف المواطنين العرب

بإسرائيل عن كل سجين عربي في إسرائيل يتلقى مباشرة أو بصورة غير مباشرة معونة 
  .طينيةمالية من السلطة الفلس

 
وكذلك وزارة اإلسكان اإلسرائيلية وضعت خطة الطوارئ كرد سريع على وثيقة داخلية 

 بالمائة من سكان 51تتضمن إحصائية تقول أن العرب الفلسطينيين سوف يشكلون نسبة 
مثالن على إجرائين اتخذا في يومين متتاليين .  إنسان700000تلك المنطقة التي تضم 

ير االستراتيجي وباالستناد الى حق السيادة وفق القانون يقدمان بينة على التفك
  .اإلسرائيلي

 
كان قانون قومية الدولة مجرد المقدمة لحقبة طويلة من عنصرية المؤسسات، تهدف في 
ُنهاية المطاف كسب حرب ديمغرافية من جانب واحد سبق وان شنت ضد الشعب 

الذي مارسته إسرائيل أثناء -ي نظرا لكون التطهير العرق. الفلسطيني قبل سنوات عدة
 لم يكن احد خيارات، على األقل ليس حتى الزمن الحالي، -1967 و1948وبعد حربي 

فإن إسرائيل تعثر على طرق أخرى لضمان أغلبية يهودية في إسرائيل بالذات وفي مدينة 
القدس وفي مناطق جيم داخل الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع اإلجراء كي يشمل كل 

 .ان بفلسطينمك
 

  !والجعبة ال تخلو من وسائل أخرى
  

ّتماهي اليهودية بالصهيونية بدعة سياسية للتحصين الذاتي، تعرف انتقاد إسرائيل بأنه 
اليهودية ديانة وثقافة لشعوب متعددة في اوروبا والشرق األوسط . جريمة الالسامية

لة حمير العربية اليمنية؛ وإفريقيا، وديانه منتشرة في العصور القديمة، في أوساط قبي
وعثر قرب . اضطرت جماعات كبيرة للهجرة هربا من حروب الرومان الى بالد الشام

  . حيفا على قبر يضم جثث حميريين بينهم رئيس الطائفة



  

  اليساري
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ْ لليهود باليمن وال تدرج ممالك اليهود اليمنية في مناهج  غير ان إسرائيل تنكر أي عالقة
  .الدراسة

 
نية تعود الى حركة امبريالية تمد جذورها في اإليديولوجيات القومية ، بينما الصهيوهذا

ونظرا لطبيعتها المناهضة . المنغلقة التي برزت في شرقي أوروبا القرن التاسع عشر
للفكر التنويري فقد دعت النفصال اليهود عن القوميات التي نشأوا بينها من اجل دولة 

خرافات تتعلق بجذر مزعوم للصهيونية يمتد عبر استيطانية كولنيالية علمانية، واكبتها 
العبرية (التاريخ يتماهى مع األهداف الراهنة، وابتكرت ثقافة جديدة ولغة جديدة 

  .، واستهدفت استئصال الثقافات واللغات اليهودية التقليدية)الحديثة
 

حقائق بارزة تؤكد ابتعاد إسرائيل باضطراد عن نهج السالم والتفاهم مع الشعب 
إسرائيل ال تنوي العدول عن نهج العسكرة وفرض . لفلسطيني، اهل البالد األصليينا

إسرائيل دولة ال يليق تهديدها .المشيئة بالقوة إن فشلت الوسائل األخرى، وما اكثرها
في الزمن الراهن، حيث القوى العظمى، ومنها . بالقوة، وال القعود باطمئنان بجانبها

وحيث . د للتدخل في كل نزاع مسلح واستغالله لصالحهاإسرائيل على أهبة االستعدا
في هذه البيئة ليس غير المقاومة .. تتعاظم أطماع الضم والتوسع والهيمنة، محليا وإقليميا

الشعبية أداة كفاحية يمكن ان تتصاعد وتكتسب المتضامنين والحلفاء بين الجماهير 
تحقيق أبسط شروط الديمقراطية، العربية الطامحة الى التحرر من نظام األبارتهايد و

تتضافر القوى المناهضة للعدوان و للهيمنة في قوة قاهرة ترغم . والشروع في التنمية
على االستجابة لحق تقرير المصير لكل شعوب األرض، وتسقط نظام األبارتهايد عن 
شعب فلسطين، كي ينتزع الحق في التحرر الوطني والديمقراطية والتنمية 

  االجتماعية
---  
 :شماوه

1.  .nuclear weapons off high-alert status 
2.  Net Centric Warfare(NCW) 
3. Forward-looking infrared 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  من السلطة يمكننا القول أن معظم السلطات الحكومية في البلدان العربية بدءا

المصرية والسلطة الفلسطينية مرشحة ألن تعترف بدولة االستعمار االستيطاني 
 أن هذا الدولة ما الصهيوني في فلسطين وألن تقيم معها عالقات دولية عادية بالرغم من

تزال تمثل خطورة كبيرة على سكان البالد السورية وبالد ما بين النهرين ومن أنها 
  !تمارس التمييز العنصري

 
مام شعوبها أسباب االستدارة على  الالفت للنظر أن السلطات العربية ال تبرر كالعادة،ا

أنها في  الحديث بشمواقفها السابقة من القضية الفلسطينية التي أطنب زعماؤها في
، التي قادت كما هو معروف إلى مواجهات وهزائم تحملت هذه مؤتمرات القمة المتتالية

ولعل أشهر ". اجل السالم العادل"الشعوب من أجلها التضحيات والحرمان والقمع، من 

 في المغرب ـ في مدينة 1969مؤتمرات القمة العربية ذلك الذي عقد في كانون األول 
إن خوطبوا كذبوا و إن طولبوا "يث قال فيه الشاعر السوري عمر أبوريشة ، حالرباط

غضبوا أو حوربوا هربوا أو صوحبوا غدروا خافوا على العارأن يمحى فكان لهم على 
  ."الرباط لدعم العار مؤتمر

 
من نافلة القول أن السلطة في البلدان العربية هي استبدادية بوجه عام والدليل على ذلك 

ّ تستفتي الناس في القرارات المصيرية التي تتخذها، فمن المسلمات أنها ال تستمد أنها ال

إلى اسقاط جانب من " التطبيع"وبالتالي ليس مستبعدا أن يؤدي، شرعيتها من الشعب
الشراكة المفترضة بين هذه السلطة من جهة والناس من جهة ثانية بعد أن يتبينوا خطورة 

  !ما جرى
 

.  العربية بالدولة الصهيونية يعكس ميزان القوى بينهماعتراف الدولقد يقول قائل أن ا
مها يكن فأنه ال يجيز السكوت عن أن المستعمرين اغتصبوا . ولكن أسباب الضعف كثيرة

لم يتناه إلى العلم والسمع أن السلطات التي  .حقوق الناس وطردوهم من فلسطين
ّع الدولة الصهيونية، عللت ذلك انصاعت لإلمالءات األميركية بتطبيع عالقاتها م

أغلب الظن أنها ترفض االعتراف بهذا المعطى المثبت لكي ال تتلقفه األوساط .بضعفها
الجماهيرية فتتساءل عن أسبابه وكيفية إصالحه او معالجته أو البحث عن أساليب 

  تجاوزه واتقاء شر المستعمرين
 

غرب من جهة وبين إسرائيل من جهة من البديهي أن اإلعالن عن تطبيع العالقات بين الم
ثانية سيكون له على األرجح انعكاسات على األوضاع في شمال إفريقيا وعلى الروابط 

سأتوقف . ولكن هذا موضوع يستلزم تفاصيل ال يتسع لها المجال هنا. مع المشرق العربي
 بقيت عند موضوع يهود المغرب الذين هاجروا إلى فلسطين ولكن أبواب بالدهم األصلية

والرأي عندي أنه يحق للمرء أن يهاجر بحرية إلى حيث يشاء وأن يعود  مفتوحة أمامهم،
ولكن المفارقة في هذه المسألة هو أن يهود المغرب . إلى بالده األصلية متى يشاء

دولة "يتمتعون في إسرائيل بحقوق المواطن كاملة استنادا إلى تشريع يعتبر إسرائيل 
، أي أنهم يتميزون من الفلسطينيين اإلسرائيليين، السكان "قومية للشعب اليهودي

األمر الذي يجعلهم في مرتبة ، ، الذين ليس لهم نفس الحقوقاألصليون، على أساس ديني
الفلسطينيين ، أضف إلى أن سكان الضفة الغربية هم تراتبيا أدنى أيضا من أدنى

قانون فكأن الدولة الصهيونية تطبق بشكل معكوس . اإلسرائيليين
الذي منح بموجبه يهود الجزائر حصريا الجنسية ) Crémieux1870(\كريميوه
  ! الفرنسية

   ؟ما هو معنى التطبيع غير الطبيعي
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  أثار االتفاق الثالثي الموقع بين المغرب والواليات
المتحدة األمريكية وإسرائيل نقاشا مجتمعيا بين العامة 
والخاصة في العالم العربي، وبعيدا إن النقاش الساسي 

الي، تبقى اليهودية جزء متجدر في الهوية الظرفي واالنفع
المغربية، وال أحدي يستطيع نفي وجود اليهود بالمغرب 
منذ القديم، كما ال يستطيع أي كان أني ُسفط عنهم الجنسية 
المغربية مهما كان البلد الذي اختاروه لإلقامة، ومن 
الباحثين من يرجع وجودهم بالمغرب لعهد موسى عليه 

طاع أن يعبر البحر األحمر ببعض اليهود السالم الذي است
الفارين من بطش فرعون، فيما هرب يهود آخرون غربا 
ليستوطنوا المغرب، ومنه فوجودهم بالمغرب سابق وجود 

  .العرب بسنين كثيرة
 

ويبدو أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب معدة مسبقا، وقد 
ة سبقتها ترتيبات مدروسة لعل أهما تحديد مفهوم الهوي

المغربية في الدستور لتستوعب مثل هذه القرارات، فإذا 
ِكان يقصد بالهوية مجموع ما يكون الشيء او الشخص أو  ّ
الجماعة من صفات تجعله هو هو دائما، وإنها مجمل 
ًالسمات التي تميـز شيئا عن غيره أو شخصا عن غيره أو  ً ّ

فإن عناصر الهوية أشياء متحركة . مجموعة عن غيرها
كية يمكن أن يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معينة دينامي

وبعضها اآلخر في مرحلة أخرى إنها بكل بساطة عناصر 
األرض، : جمعية تجعل الشعب أو المجموعة مشتركة في

اللغة، التاريخ، الحضارة، الثقافة، العادات، التقاليد 
  .والطموح وغيرها

 
مغاربة والهوية المغربية بهذا المعنى هي كل ما يجعل ال

متقاربين فكريا في تنشئتهم االجتماعية وفي مجموع 
العناصر المعنوية والمادية التي توحدهم وتجعلهم كتلة 
بشرية متجانسة مشركة في عناصر تاريخية حضارية 

سودة الدستور فكيف حددت م... لغوية فنية سلوكية حقوقية 
 وما هي الخصائص التي تحدد هوية الهوية المغربية ؟

  اربة من خالل الدستور الجديد؟لمغا
 

في الدستور المغربي إشارات كثيرة تحدد معالم وأبعاد 
الهوية المغربية منها ما جاء في الديباجة ومنها ما خصص 

 :له فصول خاصة
المملكة ((فقد جاء في ديباجة الدستور المغربي أن 

المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها 
والترابية، وبصيانة تالحم مقومات هويتها الوطنية 

 –الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية 
اإلسالمية، واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية 

 .))بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية والمتوسطية
وهو تحديد مختلف جوهريا عن تحديد الهوية المغربية في 

الذي كانت ديباجته ) 1996دستور ( ابق الدستور الس
المملكة (( قصيرة ومقتضبة حددت الهوية المغربية فيه ب 

المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية 
) هي اللغة العربية وهي جزء من المغرب العربي الكبير

ويبدو للوهلة األولى أن تغيرا كبيرا طرأ على تعريف 
عن ، وسعيا نحو تنويع الروافد والتخلي الهوية المغربية

لالنفتاح على أفاق أوسع وأرحب " المغرب الكبير"مفهوم 
فالتعريف السابق كان يركز على عنصرين اساسين فقط 
هما اإلسالم والعروبة وأن المغرب جزء من المغرب 
العربي الكبير لكن في التحديد الجديد تم التمييز في الهوية 

 :ونات والروافدالمغربية بين المك
العربية اإلسالم األمازيغية الصحراوية ((المكونات  .1

وهي مكونات يتداخل فيها الديني باللغوي : ))الحسانية
يالحظ إضافة مكونيين لم يكن لهما ذكر في أي دستور 

ِمكون األمازيغية ومكون الصحراوية : مغربي سابق هما ِّ ّ
ف بعد نضال الحسانية وإذا كان المكون األول قد أضي

طويل للمجتمع المدني والجمعيات األمازيغية فإن المكون 
  اـالثاني قد أملته الظروف الجيوسياسية التي عرفها ويعرفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المغرب في العقد األخير وفي إطار سعيه إلى إقرار 
الجهوية الموسعة وتطبيق الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية 

اما من الهوية لذلك اعتبر الصحراوية الحسانية جزءا ه
  .المغربية

 
وعلى الرغم من كون الدستور الجديد قد وضع العربية في 
مقدمة مكونات الهوية المغربية فإنه حذف هذا المكون في 

فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات ((عبارة 
دون ذكر )) السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير

وهو الوصف الذي )) بيالعر((وصف المغرب الكبير ب
ظل ملتصقا بهذه البقعة الجغرافية منذ القديم فمختلف 

 مصطلح المغرب صادر القديمة والحديثة ظلت توظفالم
م العربي ألول مرة في األدبيات الرسمية المغربية يت

، والمالحظ استعمال االكتفاء بتعبير المغرب الكبير
ي ذلك رد كل من وف)) المملكة المغربية الدولة الموحدة((

 .يفكر في تقسيم المغرب وفصل صحرائه عنه
 
وهي )) اإلفريقية األندلسية العبرية المتوسطية((الروافد . 2

)  المتوسطية-اإلفريقية(روافد تحدد االنتماء الجغرافي 
وهي روافد بديهية فالمغرب موجود في القارة اإلفريقية 

ن ومطل على البحر األبيض المتوسط لذلك يبدو هذا
الرافدان محايدان وال يحمالن أية شحنة سياسية أو دينية 

. اللهم ما لهذين الرافدين من توجه استراتيجي للمغرب
فهما )) األندلسية والعبرية((عكس الرافدين اآلخرين 

قوي في الثقافة المغربية  رافدين ثقافيين لهما جذور وتفاعل
انت تابعة وإن بدا تأثير الرافد األندلسي ضئيال فاألندلس ك

للمغرب ولم يكن المغرب يوما تابعا لألندلس لذلك يمكن 
اعتبار الثقافة المغربية من روافد الهوية األندلسية وليس 

  . العكس
  
نسبيا على الثقافة " غريبا"ا العبيرية فالمصطلح يبدو أم

المغربية والمجتمع المغربي، وكان يستحسن استعمال 
ين المغاربة، وألن اليهود اليهودية ألنه المفهوم المتداول ب

شكلوا جزءا من المجتمع المغربي عبر تاريخه الطويل 
بديانتهم وليس بلغتهم، إذ استوطن اليهود أرض المغرب 
قبل الميالد، ولم يقتصر وجودهم على المدن الكبرى بل 
استقروا في المداشر واألرياف وامتهنوا مختلف المهن 

ن قبل أن تعرف ٍالموجودة آنئذ، وعاشوا كأبناء الوط
والمغاربة كانوا يستعملون " الوطن للجميع"البشرية شعار 

على معتنق " العبري"مفهوم اليهود ولم يطلقوا قط وصف 
ت لغوية اليهودية، ومن تم فهذا الرافد يبدو مشحونا بدالال

، خاصة وأن واليهود المغاربة لسانية أكثر منها دينية
أكثر ما تميزوا بلغتهم تفردوا في المغرب بدينهم وشعائرهم 

العبرية التي ال يستعملونها إال في عباداتهم الخاصة دون 
حياتهم العامة في المجتمع باألسواق والمعامالت بين 

  .الناس
 

يبدو من خالل هذه المكونات والروافد وكأن الدستور 
حاول جبر الخواطر وجمع كل االقتراحات ليوحد كل 

فهم، كما يبدو في هذه المغاربة بجميع تلويناتهم وأطيا
الروافد والمكونات تفاعل اإليديولوجيات والحساسيات وأن 

وبعد  .ترتيبها واختيارها لم يكن سهال على المشرع
 الدستور فصوال لتحديد الهوية الديباجة خصص مشروع

 :المغربية بتفصيل نركز في هذا المقال على الفصول التالية
ولة، والدولة تضمن لكل اإلسالم دين الد+الفصل الثالث (( 

 .واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية
علم المملكة هو اللواء األحمر الذي +الفصل الرابع + 

 .تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع
 .هللا، الوطن، الملك:شعار المملكة 

تظل العربية اللغة الرسمية  +الفصل الخامس+ 
تنمية وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، و.للدولة

  .استعمالها
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تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا 
د قانون يحد. مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء

تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، وكيفيات 
إدماجها في مجال التعليم، وفي مجاالت الحياة العامة ذات 

قبال بوظيفتها، لقيام مستاألولوية، وذلك لكي تتمكن من ا
  .بصفتها لغة رسمية

 
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا ال 
يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية 
اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، 

 والثقافية الوطنية، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية
 جنبية األكثر تداوال في العالمم وإتقان اللغات األوعلى تعل

باعتبارها وسائل للتواصل، واالنخراط والتفاعل مع 
مجتمع المعرفة، واالنفتاح على مختلف الثقافات، وعلى 

  .حضارة العصر
 

َيحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على  ُ
وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية 

األمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا و
ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه . أصيال وإبداعا معاصرا

َويحدد قانون تنظيمي صالحياته وتركيبته . المجاالت
  .))وكيفيات سيره

 
يستشف من هذه الفصول مدى التركيز على الجانب الثقافي 

في تحديد الهوية ) العربية واإلسالم= اللغة والدين (
المغربية ورغم اعتبار األمازيغية لغة رسمية في المغرب 
فقد جاءت في المرتبة الثانية وجاء وصفها نكرة غير 

غة العربية اللغة الل(الصيغة : معرفة فقد اختار المشرع هذه
تعد و(( : وعبر عن األمازيغية بقوله ).الرسمية للدولة

للترتيب والتنكير دالالت و)) األمازيغية لغة رسمية للدولة
  ....يعرفها فقهاء اللغة 

 
بهذا التعريف للهوية المغربية سيحصل إجماع وطني دون 

لمقترحات التي طالما نادت بها اشك ما دام قد شمل كل 
تشكيالت من المجتمع المدني، كما أن في االقتصار على 
الرافد العبري دون اليهودية ليس بريئا، فالمغاربة ليس لدية 
أي حرج في اعتبار اليهود المغاربة أبناء هذا الوطن 
مواطنين يستفيدون من كل حقوق المواطنة فقد عاشوا 
وتعايشوا متجاورين متساكنين، لكن المشرع آثر العزف 
مفهوم العبرية المحيل على اللغة بدل مفهوم اليهودي 
المحيل على الديانة وإن كان المغاربة يستعملون األخير 

 وكان اليهود معروفين بين المغاربة بدينهم دون األول،
أكثر من لغتهم التي لم نسمع اليهود يوما ) عبادة ومعابد(

   يستعملونها في قضاء مآربهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  وأنتزعت األرقام عن وجوههم .. .فالموتى يعودون الى حضن االرض بأسماءهم ... وانتصرت ارادة الشهداء
خطوا بأقدامهم دروب ... كانوا الشهداء األسرى ... وصار لهم عناوين واماكن لمن يعبر األرض السمراء ... 

فالبد من ان يكون لهم العرس ... وسطروا مالحم األقاصيص والحكايا ... سهول األرض العطشى لألحمر القاني 
قبل األسر لم تكن أسماؤهم معروفة، وال جنسياتهم وال وجوههم وال ....دورهم ُاألكبر حينما نزعت األرقام عن ص

اتبعوا دروبا شائكة في . كانوا أشباحا، اخترقوا عتم الليالي الحالكة، يوم يهل الهالل األول. أصواتهم وال كلماتهم
أصبحوا الشهداء األسرى أو حتى وقعوا شهداء و.. البر والبحر والجبال، واختاروا المعركة وجها لوجه، مع عدوهم

  .األسرى الشهداء وما بدلوا تبديال
 

أما وجوههم . صاروا رموزا وأعالما ومفخرة ألوطانهم وشعوبهم. بعد أسر جثمانهيم ورفاتهم، انكشفت أسماؤهم
من فلسطين الى لبنان .. عبر الدروب نفسها عادوا... وأصواتهم وكلماتهم فقد أضحت حكايات وشعارات وصورا

انتظروا طويال، . من أزمنة مقاومة مختلفة ذهبوا... أطلوا في عز اكتمال البدر التموزي.  المرة وليس العكسهذه
حتى جاءهم زمن مقاوم، استثنائي، جديد، نوعي، استعادهم جميعا، حتى صار يحق لمن مر فيه أن يجاهر باالنتماء 

  ....أن يرفع رأسه بمقاومته ... إليه
 

غياهب وطالسم مقابر األرقام، وكانت عودتهم فلسفة لفعل العودة الجميل، تتقدمهم أميرة فقد عاد األبطال من 
كان عبورهم الى هذا الشمال بهدف قول ) ... دالل المغربي(الشهداء وسيدة سيدات العرب دالل العزة والفخار 

بهدف تعرية تاريخ اغتصاب وكان لمكوثهم ببطن األرض الحبلى بشقائق النعمان كأرقام .. كلمة يحفظها التاريخ 
فراشات زهر البرتقال، وبعودتهم جنوبا تدوينا لرواية تارخ عشاق الحياة، فموتانا يحضرون عند كل ابتسامة طفل 

  ...يمارس لهوه في حواري مدينة االسوار ويأتون عند كل صبح مع قطرات الندى 
 

وا بليلة بحضن الجبل المنتصب شموخا على فقد حلم.. وهذه قصة من عبروا يوما ... هذه الحكاية من اولها 
شاطىء حيفا وبمعمودية بمياه شواطىء يافا، وكانوا ان سمعوا نداء حفيف اوراق اشجار الصنوبر، ونعيق اصوات 
غربان ليل غريبة عن المكان وطارئة بتاريخ الزمان، فمنهم من ركب البحر وناجي القمر وشهد الموج على ملحمة 

ليل اضاءته انتصارات الحب المتشكل بين ضلوعهم على قسوة من عاثوا باألرض فساد، سطرتها أكفهم بعتمة 
وكانت ان احتضنتهم ارضهم ورحبت بمن يأتون مهللين مكبرين مبتسمين فقد كانوا هنا حيث وقف المسيح يوما 

عيسى المخلص مناجيا رب عرش السموات واالرض ليشهدوا انبالج حقيقة اشياءهم كما البتول مريم حينما أتها 
جاؤوا ليرتلوا تعويذة جداتهم المعلقة بأفئدتهم منذ عرفوا ان ثمة وطن مسيج بالغار .... نصير فقراء كل األزمان 

والياسمين وتنبت فيه ارواح األنبياء المتجولة ما بين قدس األقداس وناصرة البشارة، مأسورا بثنايا خرفات تاريخ 
  ... كونها تشدو الصبح زقزقة عند أضرحة الشهداء قتلة الحلم، ومغتالي عصافير البراري

. 
أتوا عابرين ملوحين بقبضات اياديهم، وساروا بدروب منابت الزعتر والميرامية وبكل خطوة بمسيرتهم تنهيدة 

وكنعان حفر اسمها ... فهم األن على أرض هللا التي تسمى فلسطين ... وأمل بأن تتوالي خطوات العبور والتجوال 
وحطوا ترحالهم ببراريها ومارسوا عشقهم ألول مرة تحت ... جاءوا من كل المدائن ...  تأبى ان تلين على صخور

الشمس وقالوا كلمة من كلمات الرب بحضرتها وامسكوا بشيء من حقيقتهم وعرفوا معنى ان تتوحد روحك بقلبك 
  ...وبما تؤمن به ايمانا مطلقا فكانت بالتالي الحكاية 

 
انوا عربا وعجما اتجهوا صوب شمس تالل الجليل، وعزفوا سميفونية الخلود، حينما عبروا من كل األجناس ك

األرض البكر أقشعرت ابدانهم وأدركوا سر ابتسامة الشهداء، فركعوا وصلوا ورتلوا من مزامير كنعان، وبكوا 
فعشقتهم األرض وضحكوا وخاضوا معركتهم وحملوا أماناتهم وترجلت ارواحهم نحو السماء، مارسوا عشقهم 

الطيبة وابتلعتهم ببطنها، واعداء النهار جاؤوا بهم وفتشوا بثناياهم ورسموا شارات حقدهم على محياهم، وزرعوا 
  ...وظلت شاهدة على من عبروا ... لهم ارقاما فنبتت اشجار الزيتون وتألقت اخضرارا 

 
اوما، تجوب األرض وتستجدي فعل هي قصص وروايات ألزمان كان فيها اكتمال لمعنى ان تكون عاشقا مق

العبور، وتنتظر حتى تأتيك البشارة وتتهيء ليوم الولوج عبر الدروب والمتعرجات لتصعد الجبل الشامخ هناك 
وتنحدر نحو السهل المخضب بدماء األولين، لتستشعر تاريخهم وتعلم حينها معنى ان تقاوم وتقاتل على أرض 

  ....فلسطين 
 

 بال اسماء، فمنهم من قضى ببزته وبندقيته السمراء، ومنهم من ينتظر لحظة اعالن حقائقهم، انتظروا كثيرا، وظلوا
حتى جاءهم معمما بعمامة سوداء أقسم باننا قوم ال نترك شهداءنا وأسرانا هناك بال عناوين وال اسماء، فكان الفرح 

دالل ببزتها وعزتها ... عاد العائدون .... اء وكان الدمع وكان القسم بعودة االبناء، عودة مظفرة مكللة بتاريخ الشهد
ومعروف الجبل ... وعزمي الصغير بعناده على الموت بحضرة الزيتون والتين ... ُونجما بالسماء سمي بأسمها 

وبالل اآلوسط وتونسي عبر البحر وحط باقدامه عند متوسط البحر كقادم من جبال الزيت الى زيتونة برية قد تكون 
ولكن هنا .... كانت عودة تستحق القسم وكان لبيروت نهارا اخر مع عودة األحباء ..... ى من هناك شتلتها األول

   رقام كانوا يستحقون تكريما أفضلالعائدون من مقبرة األ
 

 

 
 

  يمورالعنس يو

 طينسفل
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  ليس في الغرب الحديث الذي ظهرت فيه الرواية
البوليسية أدب سجون، وليس لدينا في العربية رواية 
بوليسية، فهل يمكن القول إنه ليس لدينا رواية بوليسية ألن 

  لدينا أدب سجون، والعكس بالعكس؟
 

ًلعل ما جعل أدب السجون ممكنا هو ما تنطوي عليه تجربة 
إنها قصة تعذيب وإذالل، وربما . فالسجن من إثارة وتطر

اقتراب من الموت، مع مصير مجهول وحياة مهدورة 
من الكاتب؟ في . لسنوات طويلة، لكنها تنتهي بنجاة كاتبها

ًالغالب األعم هو صاحب رأي، لم يرتكب جرما يشين به، 
أدب السجون أو الكتابة عن . وناله عقاب غير مستحق

 هدر الحياة، وعلى السجن هو بهذه الصفة شهادة على
الحرمان العام من العدالة والحرية في مجتمعاتنا 

  . المعاصرة
  

وبقدر ما إن هذا األدب يتكلم بصورة ثابتة على عذاب 
. ومعاملة مهينة، فإنه شهادة على مستوى الكرامة كذلك

ًبالمقابل ال يبدو أن هناك ضابط مخابرات واحدا أو جالدا  ً
متصلة باعتقال ومعاملة ًواحدا كتب سيرته المهنية، ال

المفترض، " المجرم"من يكتب هو . أصحاب الرأي
المعتقل أو السجين السابق، وليس محارب الجريمة 

ًالمجرم المفترض يكتب ألنه ليس مجرما، . المفترض
أما محارب الجريمة . وليقول إن الجريمة هي ما تعرض له

 المفترض فال يكتب، ليس فقط لخلو ما يقوم به من الخطر
والمصير المجهول، وإنما أكثر لخلوه مما يشرف، بل 

  .ولغلبة صفة الجريمة عليه
 

حيال الرواية البوليسية نحن في جو مختلف، تتمايز فيه 
أدوار المجرم والمحقق والكاتب، وربما تمايز المحقق أو 

ولعل أمتع . ِّالتحري عن رجل الشرطة أو البوليس
ًق فيها تحريا خاصاالروايات البوليسية التي يكون المحق ً ّ .

واألهم أنه لو تسنى للمحقق هنا في سعيه لمعرفة الحقيقة 
، أن يعتقل المشتبه بهم ...وكشف الجاني، القاتل أو السارق

ويعذبهم وينتزع منها اعترافات، لما كانت الرواية 
  . البوليسية ممكنة

  
وهذا حتى لو كان المحقق من جهاز الشرطة الحكومي، 

لماذا؟ ألن التعذيب . العنف المشروعالمفوض بممارسة 
ألنه بمثابة قطع . يحل الحبكة، وبالتالي يحل الرواية نفسها

للعقدة بعنف منفر بدل أن يفكفكها بأناة، فتنتظم األشياء على 
ّنحو يرتاح له العقل، يقبل عليه ويقره ِ راحة العقل أو . ُ

 نهاية استرخاءه هو شعورنا بعد أن نعرف حل اللغز في
ًليس هناك لغز حين يكون التعذيب ممكنا، وال . يةالروا

راحة للعقل ما دام ما يستخرج بالتعذيب ال يمكن أن يكون 
  . إال حقائق مشوبة وغير نقية

  
: والرواية بالتالي غير ممكنة، أو هي تنحل في صنف آخر

رواية عن الحامي الحرامي، أو الحاكم القاتل، وأقرب 
الروائيون ". ونأدب السج"شيء إلى ذلك عندنا هو 

. محتاجون إلى رفع الصوت ضد التعذيب من أجل حبكاتهم
الدفاع عن الرواية البوليسية هو نضال ضد بوليس ال 

  .يعذب، وضد الحكم بالتعذيب
 

شرط الرواية البوليسية هو االشتباه، ليس اشتباه المحقق 
بشخص أو أشخاص، بل اشتباه البنية االجتماعية، إلغازها 

اوغة الحقيقة، وصفتها غير المباشرة أو وتعقدها، ومر
وهو ما يقضي بوجود عاملين يتكرسون لمحاولة . المركبة

معرفة الحقيقة، إن بالمعنى الجنائي أو الصحفي أو الفلسفي 
المحقق ليس . أو العلمي، ويطورون مناهج لالقتراب منها

ًفيلسوفا ينظر بروية في تعقد الشرط اإلنساني ويفكر في 
ًالحقيقة، وال صحفيا يبني بصبر القصة شروط إمكان 

  مًالكاملة لحدث بدءا من نتف وتفاصيل متناثرة، وال هو عال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً في مجال اإلنسانيات يجمع متئدا بين البحث الميداني في 
مجتمعه وبين اإلحاطة بتراث البحث في مجاله ويحاول 
توليد معرفة جديدة، وال هو كذلك عالم طبيعيات يقضي 

ً عمله، مستعينا بأدوات دقيقة على معرفة ًعمره منكبا على
إال أن المحقق يشاركهم . إضافية في شأن األحياء واألشياء

في الصدور عن ال مباشرية الحقيقة، وفي وجوب التحري 
الدقيق والصبور لإلحاطة بها، وفي عدم شرعية فرضها أو 

يجمع األدوار المذكورة الصبر واألناة . استخراجها بالقوة
لمدروس، فيما يتميز التعذيب بالقسوة واحترام ا

  .وعدم االحترام" ْاللهوجة"و
 

ثم أن الكاتب هنا ليس هو الجاني، وال المحقق وال ضابط 
الكاتب هو شخص . البوليس، إال ربما بصورة عارضة

  .ًثالث أو رابع، ليس طرفا في القضية وال صاحب مصحلة
 

ليس منشأ هذه األدوار امتياز أصلي أو متأصل في 
مجتمعات الغرب، فهي تميل إلى فرض حقائقها في 
خارجها أو خوارجها، وتنزع جيوشها إلى ممارسة 

، وال يندر ً)مشوبة حتما(التعذيب للحصول على معلومات 
ّأن يلفق بحاثتها نظريات كبرى عن مجتمعات وثقافات 

تمايز األدوار هذا محصلة تاريخية . دون أناة وال احترام
ًتوازنات اجتماعية تبقى قلقة دوما، لصراعات ومقاومات و

تعرض األفالم األميركية عن . وغير ممتنعة على النكوص
هو (ًكل ما يميز صراعا بين حق " الحرب ضد اإلرهاب"

من ابتذال ميلودرامي، ال يغطي ) هو هم(وباطل ) نحن
  .عليه بغير ضخامة اإلنتاج واإلبهار التقني

 
يسية أخذت تولد مع ولعله يمكن افتراض أن الرواية البول

تراجع التعذيب بالتدريج في عصر التنوير، لكن بخاصة 
في القرن التاسع عشر، وأن ما نشأ في التاريخ يمكن أن 
ينتهي في التاريخ سواء بعودة التعذيب، أو بتحوالت في 
نظام المجتمع والحقيقة، إن بنفي الحقيقة واعتبار كل شيء 

تباه إال إلى اشتباه ، فال يحيل االش)سميوالكرات(ًنسخا 
ًآخر، أو بظهور نظام رقابة شامل، مسلحا بتكنولوجيات 

  .ًكلية االنتشار على ما يبدو أنه الحال اليوم سلفا في دبي
 

في أدب السجون بالمقابل، الدولة هي المجرم األول، هي 
من تعتقل وتعذب وتهين وتسيء معاملة محكومين يحصل 

المحقق هو محقق . مأن ينجو بعضهم فيكتبوا عن تجاربه
ًالدولة، وهو يعتمد التعذيب تحقيقا، فينفصل على هذا النحو 
التحقيق عن الحقيقة، وال يجري الحصول إال على حقائق 
مشوبة، تقترن على المستوى العام بالذل العام، مما ال 

ولعل ما يحرك التعذيب . يشكل بيئة صالحة لكتابة معافاة
فراد والمجتمع، أن يكونوا والحقائق المشوبة إرادة كشف األ

منكشفين بال حماية ومفتوحين بال وقاء، مقروئين وطيعين 
جالديهم، وليس " قيود"حقيقتهم الكاملة مدونة في . بالكامل

  . في نفوسهم
  

فطلب الحقيقة الكاملة ال يفضي إلى . هنا تتالمح مفارقة
غير حقائق مختلطة، ملوثة، قد ال تعدو كونها شوائب بال 

. ً الحقيقة، ومقترنة حتما بالكراهية والخوف والذلأثر من
بالمقابل، يتوافق القبول باالشتباه، اشتباه المجتمع أو تعدد 
بطونه واشتباه الحقيقة أو خفائها وال مباشريتها، مع 
الحصول على حقائق موثوقة أكبر، قابلة ألن يضاف إليها 

لويث الفرق بين اإلشابة واالشتباه هو بين ت. وتغنى وتعدل
ًالحقيقة عمدا وبين تعذر تنقية الحقيقة تماما في المرة . ً

األولى تلوث الحقيقة متولد عن منهج التحقيق الفاسد، وفي 
  .المرة الثانية متولد عن التباس اإلنساني واشتباهه

 
ًوالخالصة أن ما يجعل أدب السجون ممكنا، أعني التعذيب 

وليسية غير كمنهج تحقيق، هو نفسه ما يجعل الرواية الب
ليس أن حضور األول يسبب غياب الثاني، ولكن . ممكنة

الظروف التي تحتم حضور أدب السجون ترجح غياب 
. ًفهل نريد رواية بوليسية؟ ليس حتما .الرواية البوليسية

المؤكد أننا ال نريد أدب سجون كالذي أخذنا نعرفه في 
ني أع. سورية في الحقبة األسدية، ويشكل أبلغ شهادة عنها

لهذا . ال نريد عيش التجارب التي اشتبك معها أدب السجون
ة التعذيب، وله نهاية األدب كصنف بداية، هي ظهور دول

  هي نهايتها




 

 

  
 ياسني احلاج صاحل. د

 سورية
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  غادر عالمنا في اليوم ذاته ثالثة نازحين نجالء مخلوف وحاتم علي وبيير كاردان تاركين ثالثة أماكن ستبقى
ثالثة أماكن تخصهم وحدهم تم بناءها لبنة لينة وكل لبنة ممزوجة بالدموع واأللم والعمل . شاغرة الى األبد

  .حد غيرهمالشاق حتى صار لهم مكانهم الخاص الذي ال يمكن أن يمأله أ
 

فالشعراء وكل . لست مع الشاعر جان كوكتو، الذي يقول إن الشعراء ال يموتون وإنما يتظاهرون بالموت
والمكان الذي . المبدعين والشخصيات الكبيرة يتركون لنا مكانا شاغرا في عالمنا الراهن ال يمكن أن يمأله أحد

الشاعر والفنان .  هو بنفسه ولم يخلق به بمحض الصدفةال يمكن أن يمأله أحد إال صاحبه، هو المكان الذي بناه
واألشخاص الكبار لم يسجلوا تميزهم إال بعد مغادرتهم للمكان اآلمن المكتمل الذي ال يحتاج الى أحد كي يمأله، 

ي مكان الوالدة الفعل. الى مكان قلق ال تتوفر فيه شبكات األمان واالستقرار التي نسجها غيره له في مكان والدته
والمجازي، وعالقاته المنسوجة مكان مكتمل ال يحتاج الى أفراد وال الى بناء دعامات إضافية كي يستقر، 

ليس مديحا . ويستطيع المرء أن يعيش فيه بدون قلق، ولكنه ال يضيف عليه شيئا وال يتأثر ال بحضوره وال بغيابه
  .ن ومكان لم ننسجه بأيدينابالنزوح بل تأكيدا على أهمية عدم االتكاء واالكتفاء على أما

 
لم . في الجوالن السوري عندما احتلتها إسرائيل" فيق"نزح حاتم علي، الطفل ذو الخمس سنوات، من قرية 

وهو مثل محمود درويش لم يترك له . يترك المكان المستقر اآلمن المرسوم له للحياة بإرادته طرد منه طردا
. الصهيونية" أفيك"د موجودة بعد أن شيدت على أنقاضها مستوطنة المحتل حتى الحلم بالعودة، فبلدته لم تع

وهذا ما سبب لالثنين قلقا مضاعفا . التي لم يبق منها وال حتى أنقاضها" البروة"تماما مثل بلدة محمود درويش 
  .لم يتناقص مع الزمن، لذلك لم يتناقص ابداعهما أيضا مع الزمن

 
ومن محيطه النازح والالجئ انطلق يبحث عن .  أمال بدواء القلق المستداماستمر حاتم علي في بناء مكانه البديل

كان يحتاج الى . الدواء ليس له فحسب، بل كان حاتم علي يحلم بالدواء لنا جميعا، كان يحتفي بكل البشر ويحبهم
 أتكلم عن لن. مكان وقلب يحتضنه لذلك كان المكان الذي اختاره ليعيش فيه مطمئنا هو قلوبنا ونجح في ذلك

إبداعه وأعماله فلست بناقدة مختصة، ولكني سأتكلم فقط عن الملجأ الذي صنعه لنا وأتاح لنا مكانا نهاجر له في 
تغريبتنا السورية كلما نهشنا الحنين، مسلسل الفصول األربعة الذي شاهدناه ماليين المرات في الخارج كما في 

 .المغتربين بالخارج فقطالداخل، فالغربة عند السوريين ال تقتصر على 
 

نجالء مخلوف، أم ياسر عرفت اسمها الجميل نجالء فقط يوم أمس بعد غيابها يا لألسف، وحزنت عليها أكثر 
ألننا جميعا نعرفها بأنها أم ياسر ونسينا أنها نجالء، ربما الكثير منكم لم يسمع عنها ولكن ذلك ليس غريبا، 

وكذلك ليس غريبا أنكم سمعتم بها اآلن ذلك ألن بعض . ئعين في الحياةفالمنابر ال تخبرنا دائما عن كل الرا
  .وربما بما ال يعرفه هو عن ذاته. البشر يخبرنا بموته ما لم نسمعه منه طوال حياتهم

 
أم ياسر كانت نازحة أيضا بالمعنى المجازي ألن االستبداد احتل حياتها وبلدتها وعائلتها وطردها منها بالمعنى 

نزح الى دمشق، ليس الى قصر .  عاما15أما قلبها فقد كان نازحا فعال ال مجازا، عاش نازحا . يضاالمجازي أ
المهاجرين كما نزح أقاربها، بل الى سجن صيدنايا حيث اعتقل بكرها ياسر الذي كان معارضا للنظام 

 والتي تضج عندما تعرفت عليها شخصيا عرفت كيف تكونت شخصية ياسر القوية والجريئة. االستبدادي
هو يشبهها وهي التي نحتته من جسدها وقلبها وروحها . بالمرح والحياة وتنشر الطاقة اإليجابية في كل مكان

كان كل رفاق ابنها أوالدها، وكلهم يبكون األن . وحكمتها ومع ذلك نسينا اسمها وتذكرنا فقط بأنها أم ياسر
ت تحاول أن تنقل لنا نحن المحرومين ما استطاعت من كان"ابنها جمال سعيد قال . فراقها مثل أوالد رحمها

" طعام الدنيا ودفئها وأزهارها، وكيف ثابرت على تخفيف وقع شدة السجن علينا بشدة الحب والكرم واألمومة
لم تكن ام ياسر تفرق بين أوالدها لم تكن تفرق بين السني والمسيحي والعلوي " وقال ابنها غسان مفلح 

ليس هم وحدهم، . هم رفاق ياسر ومعتقلون وهذا يكفي كي تسكنهم في قلبها" اإلسماعيليوالدرزي والكردي و
  .بل مع عائالتهم أيضا، كانت تستقبلهم في بيتها كلهم ومع كل تنوعهم

 
ربما يبدو اسم بيير كاردان غريبا أمام حميمية اسمي حاتم ونجالء، ومشاعري كانت من نوع أخر مع حدث 

وما يجمعه معهما هو . المنا الذي خسر أحد المواهب الكبيرة التي كانت تجعله مختلفاموته، فقد حزنت على ع
  .أنه نازح من المكان ومن السائد واستطاع نحت مكانا خاصا به ال يمكن أن يمأله أحد

 
هاجر الى باريس هاربا من الفقر ومطاردا حلمه في صناعة . ولد بيير كاردان في عائلة فالحية إيطالية فقيرة

فهو لم يتكيف مع أزياء باريس النمطية بل سعى كما كل القلقين / درس واجتهد لينحت مكانا خاصا له. األزياء
الى بناء ذاته المتفردة وهويته الخاصة، لذلك ساهم في إحداث ثورة في الموضة بتصميماته المستقبلية في 

مكان كما كل األماكن التي تتكئ على يقين كان مختلفا لذلك فقد رفضه في البداية ال. الخمسينيات والستينيات
ومع ذلك استطاع احتالل مكان أحد . ، من االتحاد الفرنسي للموضة1959السائد وأمنه، فقد تم طرده في عام 

 فرنسيين خارج فرنسا إلى جانب شارل ديغول فقد أثبت جدارته عبر المضي في مواضيع لم يجرؤ أحد 5أشهر 
بتميمتها التي عكست عصر الستينات والهوس بأبحاث ) عصر الفضاء(موعته وعندما أطلق مج. قبله عليها

الفضاء آنذاك، نجح بيير كاردان في التعريف بنفسه كأول ممثل للحركة الطليعية والمستقبلية في عالم الموضة 
  .واألزياء

 
اتم علي جيدا وتحبه وكانت تعرف ح. أمي البعيدة كل البعد عن عالم األزياء والموضة سمعت باسم بيير كاردان

المبدعون . تماما مثل ماكنت أعرف دمحم علي كالي وأنا ال أفقه شيئا عن المالكمة. مع أنها بعيدة عن أجواء الفن
لكن أمي لم تسمع . إبداعهم يمس المشترك بين كل البشر ويحتل كل القلوب. يتجاوزن حدود أوساط تخصصهم

   وداعا نجالء.  بعد موتهابنجالء ألننا لم نحتف بها ويا للخسارة إال
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  رغم أن جميعنا يعلم أن إسرائيل نجحت يوم بعد يوم في تغيير الواقع الجغرافي

، وقلبت حياة سكان تلك البقعة 1967والديمغرافي في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ًعبر أكثر من خمسة عقود، فخلقت واقع سياسي فيها يختلف تماما المقدسة من األرض 

اال أن . عن واقعها القانوني، لكننا تغاضينا أو تجاهلنا تلك الحقائق أو عجزنا عن مواجهتها
مساعي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، 

مريكي دونالد ترامب، كشفت بشكل صارخ عن ًمستغال الدعم المطلق الدارة الرئيس األ
حقائق لم يعد باإلمكان تجاهلها، ألنها لم تدع مجال للشك بنوايا إسرائيل وسياساتها 
المبرمجة عبر كل تلك السنوات، والتي تضع مستقبل قضيتنا وأرضنا وأبنائنا اليوم على 

 .المحك
 

الوقت لم يكن في صالحنا ولم يعد وقد تكون أول تلك الحقائق التي يجب أن نقف أمامها أن 
في صالحنا، فاكثر من ربع قرن مرت على اتفاق أوسلو قلبت موازين الصراع على 
األرض لغير صالحنا، وفتحت إلسرائيل أبواب عالقات سياسية ودبلوماسية طبيعية مع 

أن كما . جميع دول العالم بما فيها دول عربية وإسالمية، رغم استمرار احتاللها لفلسطين
تراجع إسرائيل عن قرار الضم جاء في األساس لسببين أولهما تمثل في عدم حصولها 
ًعلى ضوء أخضر من الواليات المتحدة للقيام بذلك، والثاني جاء انطالقا من تهديدات 

  . أوروبية باتخاذ إجراءات عقابية لم تألفها إسرائيل من قبل
  

فيها وهي أن الواليات المتحدة ودول إن ذلك يكشف حقيقة أخرى لم يعد هناك مجال للشك 
ضمان بقاء هذا  االتحاد األوروبي لم تسع يوم لحل القضية الفلسطينية، وإنما ساهمت في 

ًالصراع ضمن إطار االداره ودعم استمرار العملية السلمية سياسيا اقتصاديا، على الرغم  ً
 .ية المحتلةمن علمها باهداف وسياسات إسرائيل لتغيير واقع األراضي الفلسطين

 
إن فكرة ضم أراضي فلسطينية إلسرائيل والتي طرحها نتنياهو 

ًعام الجاري ووضعها ترامب أيضا كأساس لخطته للسالم خالل ال
ليست فكرة جديدة، بل هي ممارسة قائمة بالفعل، " صفقة العصر"

، وباتت المدينة 1967فإسرائيل ضمت القدس الشرقية منذ عام 
كما أن سلطات . لقوانينها وتحت ادارتهامنذ ذلك الوقت خاضعة 

االحتالل تطبق قوانين دولتها على المستوطنات والمستوطنين، 
  . ًوبالتالي تضمها فعليا إلسرائيل

  
واحكام ) ج(إن ما سعت اليه إسرائيل جاء لضم األراضي الفلسطينية المصنفة بمناطق 

في اتفاق أوسلو أن تكون تلك سيطرتها القانونية والسياسية عليها، رغم أن إسرائيل راعت 
إن الموقف األوروبي الذي عارض بقوة ضم المناطق . األراضي تحت سيطرتها الكاملة

التي أعلنت إسرائيل عن نيتها بضمها لم يأت السباب تتعلق بعدم قانونية الضم، رغم عدم 
ً سياسيا ًقانونيته فعال، ولكن ألن هذا الضم كان سيحسم وضع األراضي الفلسطينية المحتلة

 .بشكل نهائي

ثلثي مساحة الضفة الغربية، وأقلها ) ج(وتشكل األراضي الفلسطينية المصنفة بمناطق 
كما تعتبر تلك . كثافة سكانية، فتمثل المنفذ الطبيعي للزيادة السكانية المستقبلية للفلسطينيين

الفلسطينية المناطق االغنى بالمصادر الطبيعية أي مركز الموارد االقتصادية للدولة 
وتحتضن تلك المناطق القرى والمدن الفلسطينية وتربط . المنتظرة ومستقبل التنمية فيها

بينها، أي تشكل محور االرتباط والتواصل بينها، وبدونها تفقد باقي مناطق الضفة الغربية 
جميع المناطق الحدودية سواء مع ) ج(كما تتاخم منطقة . األخرى تواصلها ووحدتها

 من الغرب والشمال والجنوب أو مع الحدود 1948الفلسطينية المحتلة عام األراضي 
 .الشرقية مع األردن أي أنها مصدر من مصادر السيادة للدولة الفلسطينية المستقبلية

 
 وبعد توقيع 1967وتعاملت إسرائيل مع األراضي الفلسطينية المحتلة منذ احتاللها عام 

ضي تخضع لسيادتها، ففرضت عليها سياساتها المتمثلة  كأنها أرا1993اتفاقية أوسلو عام 
وتعتبر . في مصادرة األراضي واالحالل والتهويد بقوة األمر الواقع من طرف واحد

إسرائيل قوة احتالل، بإقرار مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولم تغير 
الحتالل، حسب ما نصت عليه االتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير من واقع ذلك ا

وتعتبر جميع إجراءات إسرائيل كقوة محتلة في األراضي . اتفاقية جنيف الرابعة
ًالفلسطينية إجراءات مؤقته غير معترف فيها، وهو ما تؤكده بنود تلك االتفاقية أيضا 

أن القوة المحتلة ال تمتلك السيادة . وكذلك قرارات مجلس األمن الصادة بهذا الخصوص
وتسعى إسرائيل صراحة . ى األراضي المحتلة، رغم امتالكها للسلطة والسيطرة عليهاعل

من خالل مساعيها لضم تلك األراضي لتحويل جميع إجراءاتها وسياساتها في الضفة 
 .الغربية المؤقته إلى حقيقة دائمة وفرض السيادة عليها بالقوة

 
 وممارسات إسرائيل في الضفة على الرغم من المتابعة الحثيثة والمستمرة إلجراءات

الغربية، إال أن نظرة عامة وشاملة وسريعة يمكن أن تفسر لنا الهدف من سياسات 
ًاالحتالل التراكمية عبر خمسين عاما من االحتالل، والتي كشف عنه نتنياهو بوضوع من 

 ، والذي لن تنتهي السعي لتحقيقه)ج(خالل مشروعه لضم األراضي الفلسطينية في منطقة 
تسيطر . بخروج ترامب من الحكم، أو برفض دول االتحاد األوروبي االعتراف به

٪ من األراضي الفلسطينية، سواء تلك التي احتلتها عام 90ًإسرائيل فعليا على أكثر من 
، والتي )ج(٪ من مجمل أرض فلسطين، أو تلك المتمثلة بمنطقة 78 والتي تشكل 1948

هذا إن افترضنا أنها ال تسيطر على الثلث المتبقي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية، 
 .منها

 
 مستوطنة 150تنتشر المستوطنات اإلسرائيلية في جميع مناطق الضفة الغربية، من خالل 

 بؤرة استيطانية، سعت إسرائيل مؤخرا الضفاء الشرعية عليها، باإلضافة إلى 137و
نية الضخمة الضفة الغربية وتحاصر الكتل االستيطا.  موقع عسكري540وجود أكثر من 

من الشمال بمستوطنة أرئيل ومن الوسط بمستوطنة معاليه أدوميم ومن الجنوب بمستوطنة 
وقسمت إسرائيل الضفة الغربية إلى أربـع منـاطق إستيطانية، ثالثـة . غوش عتصيون

قطاعـات طوليـة تمتد من الشمال إلى الجنوب، ممثلة بالقطاع الشرقي على امتداد غور 
األردن وشاطئ البحر الميت والقطاع األوسط الذي يحتل قمـم سالسل الجبــال التـي 
تقطــع الضـفة الغربيــة من الداخل ويخترق مدنها الرئيسية نابلس وجنين ورام هللا 
والخليل وقطاع التالل الغربية المتواصل مع الخـط األخضـر ومراكـز المـدن في 

 .مستوطنات في منطقة القدسإسـرائيل، هذا باإلضافة إلى ال
 

نقلت إسرائيل عبر سنوات احتاللها الخمسين مئات األلوف من المستوطنين اليهود 
وال تكمن المشكلة فقط في عدد هؤالء المستوطنين الذي . ليسكنوا في تلك المستوطنات

اقترب عددهم من المليون، وانما تكمن في سعيها لخلق تفوق عددي في المناطق 
٪ فقط من العدد الكلي 35على سبيل المثال يشكل الفلسطينيون اليوم حوالي .يةاالستراتيج

ًوفي منطقة سلفيت شمال الضفة الغربية بات عدد المستوطنين مقاربا لعدد . لسكان القدس
 مستوطنة، بينما يسكن الفلسطينيون 27السكان الفلسطينيين، حيث يقيم المستوطنون في 

ًلفلسطينيون ظروفا مشابهة وغاية في التعقيد في الخليل ويعاني السكان ا.  قرية19في 
استطاعت إسرائيل عبر كل هذه السنوات وعبر سياسات . ًأيضا جنوب الضفة الغربية

مصادرة األراضي وحرمان الفلسطينيين من تراخيص البناء وهدم منازلهم أن تغير الواقع 
 .في األراضي الفلسطينية المحتلة

 
ستوطنين في الضفة الغربية تنتشر على امتداد مساحتها، تمتلك واليوم هناك دولة للم

تواصل جغرافي ليس فقط فيما بينها وانما مع المدن والقرى داخل الخط األخضر، عبر 
  . شبكة طرق ضخمة

  
إسرائيل تسعى باختصار لتحل مكان الفلسطينيين، وتعتمد على عامل الزمن الذي ضمن 

الزمن الذي . ل والمستوطنين فوق األرض الفلسطينيةهذا التطور الفعلي في مكانة االحتال
تعول عليه إسرائيل ال يكفل لها فقط تغير في وضع إسرائيل على األرض بالقوة وانما 

عالم أيضا كفيل بتغيير ثقافة الفلسطينيين الستيعاب هذا الواقع وثقافة العرب وشعوب ال
  الحر أيضا على المدى البعيد

  
 سنية احلسيين. د

 فلسطين
 

 

 

 



  

  اليساري

 

  
15 – The Leftist Writer ::  Issue No. 53 :: December 15th   2021 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  َبديهي أن الذي لم يتعود على إعطاء القليل من قبل، قد يرى من الصعب عليه إعطاء ِ

َالكثير الحقا، ومن ينتظر الوقت المناسب ليجود بما لديه، قد يطول به الوقت في طابور  ً
ًاء؛ ولكننا نقول أيضا بأنه ال االنتظار وال يصادف الزمن الذي سيصبح فيه من أهل العط

يجوز تحريم الذات من الكثير من االحتياجات الحياتية لقاء توفير بعض النقود لدسها في 
ّجيب شخص طماع إن أعطيته كل أموال الدنيا لم يقل الحمد  رب العالمين، وبقي يشكو  ٍ

  .الفاقة كل حين
 

ا فكما ال ينبغي إغراق المراهق وبما أن بعض مخاطر المنح ال تتعلق بالمال فحسب، لذ
المضطرب باألموال والكنوز، كذلك األمر ال ينبغي إمداد الطائش بالمال والسالح، وال 
ٍوضع خيوط العالقات السرية لألشخاص في يد لعوب أرعن، وال إمداد النصاب والمحتال 

ِانح نفسه قبل باألدوات والمفاتيح التي تمكنه من نهب اآلخر، وذلك لئال يستخدمها بحق الم
َغيره، كما ال ينبغي وضع األكاسير على الدروب العامة أو جعلها في متناول كل من لم 

ّيكن من أهل العفو والخير والسماح ِ .  
 

ِومن كل بد أن قصة أن ال تمكن عدوك منك سبق أن قالها الكثير من قبلنا، والموضوع ال  ّ
نواحي الحياة، وليس القصد منه ُيختصر بالجانب الحربي وحده، إنما يمتد إلى كل 

ًاالحتراس ممن يخاصمك في الحياة االجتماعية فقط، أو من كان عدوا لك في الجبهات  َ َ
َالعسكرية، أو منافسوك األقوياء ممن يشكلون الخطر عليك في سوق المال، أو من يعملون 

ن تمثلهم بالضد منك كفرد أو جمعية أو حزب، أو ممن كانوا يعملون في جبهة مناهضة لم
كمؤسسة أو فئة أو قطاع من البشر، مع أننا في الوقت نفسه ومن شبه المؤكد ال ندعو قط 
إلى احتكار المعرفة وحجبها عن الخيرين، ولكن بتصوري أن على المرء أن ال يقدم 
ًالعلوم الخطرة على طبق مثير لمن لم يكن أهال للثقة أو من لم تكتمل شخصيته بعد، إذ أن  ٍ

ًالمراهق وخصوصا الالسوي أو الطائش الذي نضع بين يديه كل معارفنا، فليس ُالغر أو 
ًمن المستبعد بأن يستخدم كل تلك االستراتيجيات المعرفية الحقا ضدنا كأفراد أو جهات 
سياسية أو اقتصادية أو علمية، وحيث أن بعضهم من باب القرابة أو المصلحة يقدمون 

ًأهال لتلك األمانة، في الوقت الذي تراهم يحرمون منها ًشيفرات حياتهم كاملة لمن ليسوا 
ُمن كانوا بحق أهال لها، وذلك بسبب البعد العائلي أو االجتماعي أو السياسي ً َ.  

 
ٍعموما فلكي نبتعد عن التخمين والتأويل ونقترب أكثر من جانب ملموس في الوقت  ِ ً

 ووسائل التواصل االجتماعي الراهن لدى غالبية الناس، ومنها أن األجهزة اإللكترونية
ُغدت المكان الرحب للكثير ممن كانوا غير جديرين بأن يقدم لهم المرء شيفراته الشخصية 
ٍعلى طبق جاهز، فالكثير منهم ليسوا فقط ممن ال يعون قيمة ما يقدم لهم بكل سهولة عبر 

ائلها بكل الفضاء الرقمي فحسب، إنما يستخدمون المواد نفسها لنسف جبهة منتجها أو ق
ًسهولة، وذلك سواء أكانوا فرسانا أم لم يكونوا كذلك، طالما أن السالح غدا بحوزتهم، 
ُوبمقدورهم استخدامه متى ما أرادوا ذلك؛ وال يخفى على القارئ أن أكثر سالح مشاع في 
ٍالوقت الراهن هو وسائل التواصل االجتماعي، وبهذا الخصوص يحضرني مكتوب 

حيث " الحيطان"ُال شق، نشر في إحدى زوايا هذه المجلة وهي بعنوان للكاتبة السورية نو
كان للمكبوتين والمرضى النفسيين جدار وأبواب المراحيض العامة والمدرسية : تقول فيها

ليكتبوا عليها الشتائم واألراء القذرة، هؤالء أنفسهم أصبح لديهم هاتف ذكي واصبع غبي، 
 اخرى هي التمادي على آرائنا الشخصية، حتى بتنا وهذا الحائط الفايسبوكي، مع موهبة

نخشى أن نكتب على صفحة صديق أو كروب عام سوى مساء الخير وصباح الخير 
  .وبعض الوجوه البالستيكية على الفاضي والمليان

وبودي أن أنتقل ههنا من مجال الرفد المعرفي إلى الحرج في مجال العطاء المالي، إذ ال 
ًيقف أحيانا مشدوها أمام مواقف تتطلب فيها منه ليس فقط إبداء الرأي في ُينكر بأن واحدنا  ً

ًمسألة ما، وإنما وكذلك اتخاذ المواقف الحازمة أيضا في الظروف االستثنائية المتعلقة  ٍ

ًببعض الناس، وذلك عندما يطلب منك أو منهُ بأن يصبح جسرا لتمرير غايات بعضهم  َ ُ
ِئيسية لرفدهم أوان المحنة، ليغدو كالترعة مخصصة للنول، عليه، ويكون بمثابة القناة الر ً ُ ِ

ُبحيث يصبح المصل الواصل بين المعطي والمستعطي، ويتهيأ لما سيجود به ضرع  ُ َ َ َ َ
ٍالرافد، باعتبار أن الجود سيمر من خالله، علما أنهُ عقب مسح بانورامي بسيط يتأكد  ّ ٍ َ ً ُ ِ

ً بالمدد لم يسبق له يوما حتى يوم كان في أتم ّويؤكد معهُ من عاشوا األحداث بأن المعني ِ َ َ
ٍعافيته االقتصادية، أن استطاع مد يد العون ولو بسطل من العلف لحمار طال تطفلهُ مع  ِ ٍ ِ َ
ِأحماله عليه، الحمار الذي كاد من الجوع أن ينزلق إلى وادي النفوق أمام ناظريه، وعندها  ِ ُ

ِيكتشف الناظر المقارن بأن مدعي المنح ّ ُ ٍ لم يكن أكثر من آسن نهب األخضر واليابس ِ ِ
ّويحاول من خالل بعض التبرعات العينية أن يحسن صورته أمام مجتمعه ُ.  

 
ُوفي إطار آخر من أطر العطاء ثمة مثال يتعلق بتبعات العطاء، إذ قد تجد أحدهم وهو  ٍ

َيختار من الناس من لم يكن في األصل محط الثقة الكاملة إليصال هباته إلى  بعض ِ
المحتاجين، وبعد أن يتم إعالمه بأن الهدر طال االمدادات المادية التي أرسلها، وأن 
الرسول المكلف بتلك المهمة لم يتمثل لشروط األمانة والشفافية، حينها يبدأ المتبرع برمي 
ًاالتهامات جزافا يمين شمال، ويتخذ موقفا شموليا بعد ذلك الحادث، وذلك بدال من أن يلوم  ً ً ً

ًفسه، بما أنه كان فاشال في اختيار الجهة المناسبة لتوكل إليها مهمة اإلمداد وإيداع ن
ًاألمانات في حجر مستحقيها أو أصحابها الحقيقيين، وفوقها يغدو متحامال على الجميع 
ُوهو يحملهم مسؤولية ذلك الخلل، مع العلم أنه هو المسؤول األول والرئيسي عن سوء 

طاء والوسيلة، وبتصوري أن سرعة اللجوء إلى حكمه الشمولي يدل االختيار وطريقة الع
  .ًعلى أن خصلة العطاء ليست متأصلة فيه

 
ًوفي الختام نود رفد القارئ ببعض الجمل التي حفرناها يوما على  ُ
ُهامش صخرة اليوميات، ومن كل بد ليس من باب اإلرشاد نورد 

كوكل لم يعد تلك المقاطع، باعتبار أن القارئ في زمن الحاج 
َّبحاجة لألدالء والوعاظ، إنما عل الفقرات أدناه تساهم في مداواة 
ِالمجروح من قبل من أمدهم ببعض ما لديه من العلوم أو الخبرات  ِ َِ

ّأو النقود، أو عسى المكتوب على بساطته يخفف عن كاهل  القارئ ُ
 :     ِالمحمول بأثقال الحياة بعض األعباء

ِأيقن يا صاحب البر َ  
ٍبأنك لست مؤسسة غوث تخصصت باستصالح رمال الصحراء َ 

ٌّفأنت فرد عادي مثلنا  ٌ َ 
 لم يسبق له أن انتمى إلى نادي األثرياء

ٌفرد سخي ولكن محدودة لديه قدرات العطاء ٌ ٌ 
َولن يكون بمقدورك مهما ضغطت على ذاتك ّ 

ٍأن تصبح لكل عابر ابريق ماء ُ 
 ِلذا كن كما هي طاقتك في الرفد

 ُترهق ذاتك وال 
   َمع من خلت ثراهم من بلل الرجاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  مدحم. عد ماج

 ةسوري
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 العام، والمطر البرد معقول لهذا الفصل من. بال ثلوج" فايناختن "للعام الثاني على التوالي، يزورنا . غادرت بيتي لجولة صباحية على األقدام في اليوم األول من عيد الميالد 
 .في غير أوانه يغير معادالت المناخ

 
ُما إن توسطت الرصيف أمام بيتي، حتى وجدت الجارة األلمانية كاترينا تسير أمامي وهي تقود كلبين، أحمدهما أبيض مبقع بالسواد صغير الحجم، والثاني بني اللون متوسط 

وتقضي بمجالسة كالب الناس واستضافتها لفترة غياب أصحابها، وتتقاضى عن الساعة " هونده ستر" باأللمانية تعيش كاترين من مجالسة الكالب، ووهي وظيفة تسمى. الحجم
  . يورو9الواحدة 

 
يوت عن ّال أعرف عنها الكثير، سوى أنها سيدة يفوق عمرها ستة عقود وتسكن في بيت صغير مضحك الواجهة تفصله بضعة ب. من هذه المبالغ، توفر كاترين مصاريف يومها

ّالمؤكد أنها فقيرة مرحليا وليست معدمة، ألن سعر البيت الذي تسكنه، والذي تملكه، يصل اليوم إلى أكثر من نصف مليون يورو، لكن هذا ال يعني أنها . العمارة التي أسكن فيها ّّ ً
  .ًثرية قط، فقد تكون متقاعدة، ودخلها محدود جدا، لذا تضطر للعمل جليسة للكالب

 
ينا بموكبها العجيب أمامي بخطى ثابتة، مثل عسكري ألماني يمضي ألداء مهمة خطيرة، إنها ميزة األلمان الكبرى، فكل عمل مهم عندهم، ويتعاطى معه من ينفذه بكل تسير كارت

  .التي ينالها من جرائه" برستيج"جدية بغض النظر عن المكانة االجتماعية 
 

ًلية، وترتدي مالبس غريبة عجيبة ال تنتمي بأي حال إلى عصرنا، فهي تلبس معطفا أبيض خريفيا، وتحته ترتدي فستانا صوفيا كالعادة، شعرها أبيض قصير حليق بطريقة رجا ً ً ً
ق على كتفها ّوألول مرة، تعل. ّوتنتعل حذاء كتان صغير أسود، وتحته جوراب منزل أسود مزهر بأشكال حمراء. ّبلون نيلي، مزهر بنجوم بيض، مثل فساتين البنات الصغيرات

  .ّوأقول ألول مرة ألني لم أر كاترينا قط قبل هذا اليوم وهي تحمل حقيبة نسوية. ًحقيبة نسوية رصاصية اللون أنيقة نسبيا
 

ى بادرتها التهنئة باأللمانية ًقررت أن اسبقها في السير، وألقي عليها تهنئة عيد الميالد، فسارعت الخطى، حتى اجتزتها بصعوبة ألنها مسرعة دائمأ، وما إن سرت بحذائها حت
ًمشفوعة بابتسامة، التفتت نحوي وفي عينيها فراغ مخيف، ولم تقل شيئا، فأعدت عليها السالم التهنئة تحسبا من أنها لم تكن قد سمعتني في المرة األولى، " فروه فايناختن" ًّ

  "!وعيد بريخو وشناية كاهي نوث: "وأصررت على االبتسام، فردت وهي ذاهلة فجأة
 

ّاستغرقني األمر بضع ثوان حتى أدرك انها أجابتني بالسريانية بالقول ُمشفوعة بدعاء ال أعرف معناه، وقد تعلمت بضع جمل من السريانية في " عيد ميالد مبارك عليكم : "ٍ
وسارعت اسألها باأللمانية إن كانت ...ية، آشورية؟؟ مفاجأة صاعقةهل هي سريان...طفولتي المبكرة من مصاحبة أطفال جيراننا المسيحيين في الكرادة في ستينات القرن الماضي

  . أنا كاترينا، مسيحية من تلكيف في العراق: "عراقية، فنظرت في وجهي ذاهلة، ثم قالت بألمانية تخلو من أي لكنة
 ."َهل أنت عراقي؟ -
 هل تتكلمين العربية؟. أصل عراقي، من بغدادنعم أنا ألماني من : ُابتسمت، وتوقفت عن المسير بعد أن توقفت هي وأجبتها -

، فلفتني الحيرة، ألني لم أفهم ما "بكو عال إثره"ورفعت صوتها وهي تقول بالسريانية " شوية، عربي ال يتكلم، شوية: "اجابتني بعربية عرجاء ونفس النظرة التائهة تعتقل عينيها
  "!ًبكينا كثيرا على الوطن"ة قالته، وسألتها باأللمانية ماذا تقول، فأجابت باأللماني

 
لفتني الحيرة حول شأن هذه المرأة، كاترينا جليسة الكالب مسيحية عراقية، ماذا جاء بها هنا، وكيف صارت إلى هذا الحال؟ وحاولت أن أكسر حاجز الذهول الذي يكسو وجهها 

يالد، لم تبتسم ولم تجب، لكنها نادت برأسها عالمة الموافقة، فوقفت بلمح البصر إلى جانبها، وشغلت ًوأفعالها، فسألتها باأللمانية أن نتصور سيلفي معا مبتسمين لمناسبة عيد الم
تصورت معها، وهنأتها بالعيد مرة أخرى، ومضيت لشأني، فالواضح أن . كاميرا الموبايل وطلبت لها أن تبتسم، فابتسمت في دوامة ذهولها وعيناها زجاجتان فارغتان بال معنى

ًوانتبهت إلى أنها تتكلم خلف ظهري، فحاولت أن أفقه ما تقول، فكان خليطا من كلمات ألمانية وسريانية، يجعل فهم ما تقوله مستحيال، ثم استرسلت .  ساهمة عما حولهاكاترينا، ً ّ
  !وهي تتحدث عن الكلب اللعين الذي بال على سجادة بيتها، ثم صارت تشتم ال على التعيين

 
صغير اجبرني مع البرد على العودة إلى البيت بعد نصف ساعة من مغادرتي له، فسارعت أرن بهاتفي على صديقي حسنين، وهو من أقدم العراقيين اتممت جولتي تحت مطر 

  .عود لي بالجواب عن اسئلتيفطلب مني بعض الوقت، على أن ي. ًالمهاجرين إلى ألمانيا، وأرسلت له صورتي السيلفي مع كاترينا، ورويت له ما جرى طالبا منه أي إيضاح ممكن
 

 :تلك الليلة، عرفت نتف من قصة كاترينا جليسة الكالب، وهذا ما وصلني
، حيث 1984وقد بقيت في سجن ناحية عربد حتى عام . وهي طالبة في كلية االقتصاد بجامعة السليمانية وكانت من كوادر اتحاد الطلبة الشيوعي.  اعتقلت كاترين ي1980عام *

 التحقت بمسلحي البيشمركة، وقاتلت في مفرزة إدريس بارزاني، ثم فرت عبر إيران إلى تركيا، ثم 1986في عام .  ووضعت تحت المراقبة في منطقتها بقضاء تلكيفأفرج عنها،
  .1987إلى ألمانيا الديمقراطية في عام 

 
  .قطعت أخبارهامع سقوط الجدار، وعودة الوحدة األلمانية، سكنت كاترين في برلين، ثم اختفت وان*
 
  . وقد تزوجت من أحد عناصر اليسار األلماني وانتمت للحزب2000ظهرت في مدينة كولونيا، بوالية شمال الراين فيستفاليا في عام *
 

 :وبات بإمكاني ان أكمل رسم الصورة، حيث ال تتوفر مصادر ومعلومات
عروفة، فورثت كاترين عنه البيت، وربما آل إليها جزء من راتبه التقاعدي، فباتت تعيش منه، وتدبر توفي الزوج في مرحلة غير م. سكنت كاترين مع زوجها في بيت يملكه

 .الباقي من مجالسة الكالب
    الزهايمر، وباتت بحاجة إلى عالجمع تقدم العمر، أصيبت بمرض

 

 
 

 

  كةئملالاهم مل

 العراق



  

  اليساري
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  ّنادرا ما يلتفت المعلقون على يراني كان هو المستفيد الرئيسي وتبعاته إلى أن الحكم اإل» الربيع العربي«ً
ّواألصح أن نقول إن طهران كانت . 2011ّمن الموجة الثورية األولى التي خضت المنطقة العربية في عام 

رها األساسي والبارز في دعم القوى المستفيد الرئيسي من انتكاسة تلك الموجة األولى، وذلك من خالل دو
ّالمضادة للثورة، بدءا من تدخلها وأعو وقد . 2013انها اإلقليميين في إنقاذ نظام آل األسد في سوريا في ربيع ً

 إلى العراق المجاور، حيث 2014ومن ثم اجتيازه للحدود في عام » الشام«تبع ذلك امتداد تنظيم داعش في 
ُمسلحة التابعة إليران أن تتضخم وتتمدد وتحكم سيطرتها على البالدأتاح للجماعات الطائفية ال ّّ ّ. 

 
ً نهاية العام ذاته، شن حلفاء إيران الحوثيون في اليمن هجوما على العاصمة صنعاء واستولوا عليها وفي ّ

» حزب هللا«أما دور . بسرعة من خالل تحالفهم مع رأس القوى المضادة للثورة اليمنية، علي عبد هللا صالح
ّ إيراني إبان مشاركته في الحرب دعمّفي لبنان، فقد تعزز بصورة خطيرة من خالل تطوير قدراته العسكرية ب

ّالمضادة للثورة السورية، ومن ثم من جراء تحول النظام السوري إلى االرتهان بإيران ّفقد أدى هذا التحول . ّ ّ
ّاألخير إلى حلول طهران محل دمشق في الهيمنة على لبنان، األمر الذي أطلق العنان لهيمنة فصيل إيران 

 .لسوري يلجمه حتى ذلك الحينم االلبناني بعد أن كان النظا
 

اإليراني، ) البرلمان(» مجلس الشورى اإلسالمي«هذه التطورات هي ما جعل النائب عن مدينة طهران في 
 أن العاصمة اليمنية أصبحت العاصمة العربية 2014علي رضا زاكاني، يعلن إثر سقوط صنعاء في خريف 
» المحافظين«جناح  وزاكاني عضو بارز في. وبغدادالرابعة التابعة لطهران، بعد كل من بيروت ودمشق 

وتبعه بعد ). »أعداء الثورة«اشتهر بوصفه لإلصالحيين بأنهم (ّاإليرانيين، أي الجناح األصولي المتعصب 
، علي يونسي، مستشار الرئيس اإليراني للشؤون الدينية ورئيس وزارة 2015آذار / أشهر قليلة، في مارس 
» ّحراس الثورة اإلسالمية«األيديولوجي لجيش -ياسيوطني السابق ورئيس المكتب الساالستخبارات واألمن ال

ٍبتصريح مدو قال فيه إن  ًإيران أصبحت إمبراطورية كما كانت سابقا وعاصمتها بغداد، وهي مركز «ّ
اعيل قاآني، أيار اللواء إسم/ وقد تبعه في شهر مايو . »حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما كانت عبر التاريخ

ّلقاسم سليماني حتى اغتيال هذا األخير وقد حل محله في قيادة  ًالذي كان نائبا ّالتابع لحراس » فيلق القدس«ّ
ًالثورة والمتخصص بالعمليات العسكرية خارج الحدود اإليرانية، فتباهى قائال لقد اكتسبنا قوتنا وعظمتنا في «: ّ

إلى جانب الثورة اإليرانية، وتعمل  الل الدول والتيارات التي تقفالمنطقة من خالل قدرتنا العسكرية، ومن خ
 .»تحت العلم اإليراني في منطقة الشرق األوسط

 
ّوالحقيقة أن هذا االمتداد اإليراني التوسعي إنما يتم ليس على حساب شعوب البلدان العربية األربعة المذكورة  ّ

والحال أن السمة المشتركة للبلدان الخمسة هي الخراب، سواء . وحسب، بل على حساب الشعب اإليراني نفسه
ًأكان خرابا متساويا بكافة وأخطر معاني الكلمة كما في سوري ًا واليمن، أم خرابا اقتصاديا بالدرجة األولى كما ً ً

في ) التضخم النقدي(ّفحسب البنك المركزي اإليراني يفوق معدل ارتفاع األسعار . في إيران والعراق ولبنان
 في المئة بوجه عام ويزيد عن الضعف بالنسبة ألسعار المأكوالت كاللحوم، األمر الذي يترافق مع 40إيران 

وهذا يعني أن مستوى معيشة اإليرانيين في هبوط مستمر . اإليرانية إزاء العمالت الصعبة تهاوي العملة
 .ومتسارع

 
ّفمن جهة، أدت هذه . ّهذا الواقع وثيق الصلة بالسياسة التوسعية التي ينتهجها النظام اإليراني في المنطقة

جهة أخرى، أضافت نفقات السياسة السياسة إلى تشديد الخناق األمريكي على إيران بواسطة العقوبات، ومن 
ًالتوسعية الباهظة، وال تزال تضيف، ثقال كبيرا على كاهل الشعب ً اإليراني، األمر الذي انعكس في الشعارات  ّ

وليست . ّالمعادية لتلك السياسة التوسعية التي رفعتها االنتفاضات الشعبية اإليرانية المتتالية ضد حكم الطاغوت
ّفضل بكثير في العراق، حيث اضطرت الحكومة إلى تخفيض سعر الصرف الرسمي الحالة االقتصادية بأ

أما الحالة االقتصادية . ّالعام المنصرم بما سرع انحدار قدرة الشعب العراقي الشرائية للدينار العراقي في نهاية
 !ّفي لبنان، فحدث وال حرج

 
في إيران » ّحراس الثورة اإلسالمية« ّإن السمة المشتركة ألذرع التوسع اإلقليمي اإليراني، والسيما

في لبنان، هي أنها أجهزة تستقي » حزب هللا«في العراق و» الحشد الشعبي«والميليشيات المنضوية في إطار 
ة اإليرانية والعراقية، تستقيهما من األيديولوجية وبالتالي تمويلها من العائدات النفطي-مشروعيتها السياسية

ّحة بالتالي في تسعير التوترات السياسية بما يعزز مشروعية هيمنتها في نظرها ولها مصل. دورها العسكري ّ
هكذا تصبح . ونظر أنصارها، بيد أن هذا التسعير من شأنه أن يفاقم األزمة االقتصادية في بلدان هيمنتها

ّاعات مسلحة الة حلزونية على غرار ما تعاني منه كافة البلدان الخاضعة لجمشعوب البلدان الثالثة أسيرة ح

ًأما مؤدى مثل هذه الحالة عاجال أو آجال، فهو االنهيار االقتصادي الكامل . ّمستقلة عن جهاز الدولة الرسمي ً ّ
ّالذي يمهد النتهاء الجماعات وتسلطها إثر نضوب مصدر تمويلها ّ   

 

 
 

 

  
  رألشقا ريبجل. د

 نانلب
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  ّاتحاد األدباء والكتاب"حين استضافني في العراق " ّ
ّللحديث عن تجربتي الفكرية ) 20/12/2017بغداد (

ُوالثقافية، فضلت الكالم عن الكتب ومن خاللها سردت  ُُ ّ ّ
ّشيئا عن رحلتي مع الحرف والكلمة، وكان مما جئت عليه  ً

ّمذكرات "ِهو الكتاب الذي نحن بصدده وأعني به 
و عنوان وضعتهُ لمقاالت بقلم ييرجي ، وه"صهيوني

) كما ورد في تعريفه(بوهاتكا، الكاتب والصحافي 
عندما "أو " َّعندما كشف النقاب في يومياته"والموسومة 

ّتحدث في يومياته ّوالتي عرض فيها برؤية نقدية " ّ ٍ َ
ّمذكرات أو األصح  إيغون ريدليخ عضو قيادة " َّيوميات"ّ

  .ي هاكير في معسكر تيريزينّالمنظمة الصهيونية ماكاب
 

ُجدير بالذكر أن التقريظ لمذكرات ريدليخ كان قد نشر في  َّّ ِّ
وعلى أربع حلقات، " المنبر "Tribuna) 1(ّمجلة تريبونا

ُوقد لفتت انتباهي إليها إحدى المستشرقات لمعرفتها 
ُباهتماماتي بالقضية الفلسطينية، فبادرت بترجمتها  ّ ّ

ّ ذلك عشية عودتي إلى العراق ّوإعدادها للنشر، وكان
ّبانتهاء دراستي وقد أرجئت النشر في حينها اللتحاقي 
ّبالخدمة العسكرية اإللزامية، ولكن يدُ الزمن كانت قد  ّ ِ

 مخطوطات من جانب 3عبثت بها بعد مصادرة مكتبتي و
ّاألجهزة األمنية كنت قد جهزتها للطبع في حينها، وذلك  ّ

ّي بغداد إلى المنفى مرة عند كْبس منزلي بعد مغادرت
 .أخرى

في دمشق خطرت ببالي فكرة إعادة ترجمة النص المذكور 
ّإلعداده للنشر، خصوصا لما له من داللة فكرية وعملية في  ّ ِ ً
ّظرف يستوجب فيه معرفة بعض الحقائق التي ظلت خافية 

َّإلى حد ما، فما بالك حين يتم الكشف عنها هذه المرة وعلى  ّ ٍّ
ّوكنت قد اتصلت . ّة المنظمات الصهيونيةلسان أحد قاد

لمساعدته في " أبا عمران"بالصديق موسى أسد الكريم 
ًتأمين النص المذكور فقام مشكورا بإرسال األعداد األربعة  ّ
ٍمن مجلة تريبونا، على الرغم من مضي سنوات على  ِ ّ ّ

  ).2(صدورها
 

ُأعدت قراءة التقريظ المكتوب من جانب ييرجي بوهاتكا 
ّنص إيغون ريدليخ فوجدتهُ أكثر إثارة مما قرأته في على  ِّ

ًالمرة األولى، ولذلك توقفت بتأمل عنده ألكتب تقديما له،  ُّ ّ َّ
ُكيف يقرأ النص؟ وما هي االستعارة : أشبه بخريطة طريق

ّالداللية منه؟ وكيف يمكن توظيفه نضاليا كجزء من الكفاح 
ّضد الصهيونية على الجبهة الفكرية وال ّ ّحقوقية والقانونية، ّ ّ

ّال سيما على المستوى الدبلوماسي والدولي وبشكل خاص 
  على صعيد المجتمع المدني العربي؟

 
ّمنذ مطلع الثمانينات كنت أكتب مادة أسبوعية لمجلة  ّ ّ ُ

ّالفلسطينية التي أسسها غسان كنفاني وأعقبه فيها " الهدف" ّ ّ
َ بدأت ّبسام أبو شريف ومن بعده صابر محي الدين، وقد َ

ّمنذ لقائي األول واليتيم " الهدف"عالقتي الحميمة مع مجلة 

َّ في بيروت، علما بأنني 1970ّمع غسان كنفاني في العام  ً
ّكنت على عالقة وطيدة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

ّ في بغداد، وتعززت 1967ّوبالمقاومة الفلسطينية منذ العام 
وزها ومناضليها إلى ّواستمرت بالعديد من قيادتها ورم

ّيومنا هذا، ولذلك قررت نشر المادة في مجلة  َّ ، "الهدف"ّ
َّوحين علم بها الصديق هاني حبيب مدير التحرير حينها  َ ِ
َّخصص لها مكانا متميزا في المجلة، وسعى لالعتناء  ً ًّ ّ
ّبإخراجها لتظهر بما تستحقه، كما قام بنشر خبر عنها قبل  َ ِ

  )3.(ّميتها للنضال الفلسطينيًنشرها، إدراكا منه أله
 

" ّمذكرات صهيوني"ّما إن اكتمل نشر المادة الموسومة 
ّخصصت الحلقة التعريفية األولى (على خمس حلقات  ُ ّ

ِّللمقدمة ّحتى هاتفني األخ والصديق تيسير قبعة) ُ عضو ) 4(ُ
ًالمكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول العالقات قائال 

ما رأيك أن نلتقي عنده على الغداء؟ ف" ّالحكيم بدو يشوفك"
  ّواتفقنا على موعد والتقينا في مكتب العالقات مع الدكتور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّ جورج حبش، الذي استمع بصورة مفصلة لشروحات 
ّقدمتها عن اليوميات  ومعسكر تيريزين الذي " ّالمذكرات"ّ

 زرتهُ وكذلك معسكر أوشفيتز الذي سبق لي أن كنت قد
ًزرته أيضا كما سيأتي ذكره، وعن موقف البلدان 
االشتراكية السابقة من الصهيونية والنشاط الصهيوني، 
ّوكان حينها قد تأسست اللجنة االجتماعية السوفييتية  ّ

بمبادرة من يوري أندروبوف الذي " َّلمناهضة الصهيونية
ّمة للحزب الشيوعي السوفييتي، لكنه لم ّتولى األمانة العا ّ

ّيستمر طويال فقد وافتهُ المنية سريعا، كما تطرقنا إلى  ًّ ّ ً
اللجنة العربية لدعم قرار األمم المتحدة "موضوع تأسيس 

ّاالتحاد العام للكتاب "ّعلى هامش ندوة نظمها " 3379
، بمبادرة من الدكتور جورج "والصحفيين الفلسطينيين

ً السطور، وأصبح جبور رئيسا لها وكاتب ّجبور وكاتب ّ
  ).5(ًالسطور أمينا عاما

 
ّواستفسر الحكيم عن إمكانية الحصول على نص المذكرات  ِّ ّ

ًاألصلية كاملة وبلَغتها األصلية، خصوصا وقد " ّاليوميات" ِ ُ ً ّ
َاستوقفه وجود إيغون ريدليخ في معسكري تيريزين 

والذي تعاون مع ) ّأشهر المعسكرات النازية(وأوشفيتز 
َّجهاز الغاستابو لنحو أربعة أعوام، ومع ذلك فقد تم إعدامه 

ّ دون أن تشفع له 1944هو وزوجته وابنه في العام 
ّالخدمات الكبرى التي قدمها للنازية بما فيها تعاونه ضد  َّّ
ِأبناء جلدته بالتواطؤ على إرسالهم إلى المجهول مقابل 

ِّيهود القياديين إرسال بضع عشرات أو مئات من ال
ِوالمتمولين إلى فلسطين، علما بأنه لم يخف شعوره بالخجل  ُ َّ ً ِّ
ّوالعار الذي يترشح من نصوص اليوميات المكتوبة بعناية  ّ
ُّفائقة على الرغم من أجواء الرعب واليأس وتبدد اآلمال 

  .الخادعة
 

ّوقد توقف الدكتور جورج حبش عند المعلومات المثيرة 
والتي كتبها إيغون " ّاليوميات"وردت في والصادمة التي 

ّريدليخ خالل مسؤولياته اإلدارية العديدة في معسكر 
ّتريزين، ال سيما تلك التي تتعلق بالصفقة الالأخالقية بين  ّ ّ ّ
ّالنازية والصهيونية، والتي تضمنت التضحية بعشرات  ّ ّ

ّوقد تم العثور على . ٍاآلالف من اليهود مقابل وعود زائفة
ِلمذكرات في سقف ألحد البيوت الحجرية في شارع تلك ا ٍ ّ

ّ على يد عمال 1967غودوالدوف في مدينة تيريزين العام  ِ
" المذكرات"َّبناء، وقد كانت الدهشة كبيرة جدا، فمع أن 

َكتبت بطريقة حذرة خوفا من وقوعها بيد جهاز الغاستابو،  ِ ً ُ
أو لكنها تفصح عن الكثير من المعلومات بصورة مباشرة 

غير مباشرة، سواء باإليحاء أو التلميح أو قراءة ما بين 
ّالسطور بتأويل للنص أو تفسيره، وحتى لو جاء المضمون  ٍ
ّيتعلق باإلدارة أو التنسيق مع المحتل، لكنه يكشف التعاون 

والتنسيق بين القيادات النازية والقيادات الصهيونية، فيما 
ُبون باآلالف ويرسلون ّيتعلق بمأساة اليهود الذين كانوا يغي

  .إلى حتفهم بمساومات يشعر ريدليخ بالذات بخجله منها
 

ّوبقدر ما تبين اليوميات دوره فهي تعبر عن طريقة التفكير  ّ ُّ ِ
الصهيونية الخاصة بالتربية والتعليم والتنشئة والعالقات 
ّوغير ذلك من وسائل ميكافيلية يتم فيها تبرير الوسيلة  َّ

ًلغاية، علما بأن الغاية هي من شرف بزعم الوصول إلى ا
الوسيلة، وال غاية شريفة إن لم تكن الوسائل شريفة، 
ِوحسب المهاتما غاندي فالوسيلة إلى الغاية هي مثل البذرة 
إلى الشجرة، فهما مترابطان عضويا وال يمكن 

  )6.(فصمهما
 

ّكنت أتوقع أن الحصول على نص اليوميات عملية سهلة  ّ ّ َّ ّ
ُذلك أجبت الدكتور حبش بترجيح إمكانية ويسيرة، ول

ُتأمينها، ولكنني فوجئت بصعوبة ذلك بعد االتصال بصديقنا  ّ
ّالقديم موسى أسد الكريم والطلب إليه توفير نسخة من نص 
ّالمذكرات باللغة التي كتبت فيها، علما بأن محدثي من  ُ ًَّ ُ ّ
ٍبراغ أبلغني بعد أسبوع من تكليفه الصداقي أن ييرجي 

 

  
  عبد احلسني شعبان. د

 العراق
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تكا هو اسم مستعار لضابط كبير ومسؤول عن ملف بوها
ُوكان قد أقيل من " تشيكوسلوفاكيا"النشاط الصهيوني في 

ّ ثم سمح له الكتابة بإسم حركي لم يتم 1968منصبه العام  ّ ٍ ُ
والتقى الكريم بزوجته التي كانت تعيش في . الكشف عنه

ّإحدى المصحات بعد وفاته بعامين، وحاول الحصول على 
ْن المذكرات حتى وإن دفع ثمنها، وكانت تلك نسخة م ّ

ّإشارة من الدكتور حبش، لكنها بعد أن وعدتهُ عادت 
َّواعتذرت من االستجابة لطلبه، ثم امتنعت عن الحديث في 
ّالموضوع، بل إنها تهربت من مقابلته وأوعزت إلى عاملة 
ِاالستقبال في المصح الطلب منه عدم االتصال بها رغم  ّ

  ).7(العديدة التي بذلهاالمحاوالت 
 

َ بعد انقطاع دام 1985وخالل زيارتي إلى براغ في العام  ٍ
ُنحو ثماني سنوات استفسرت من الصديق حسين العامل  َ
ُالكاتب والمترجم العراقي المخضرم فيما إذا كان لديه  ُ
ًمعلومات عن ييرجي بوهاتكا، خصوصا وأن لديه عالقات 

يث عاش في براغ منذ ّمتميزة مع اإلدارات التشيكية ح
َّأواسط الخمسينات، وبعد تدقيق أبلغني أن ييرجي بوهاتكا 

ًكان قد ألف كتابا عن  النشاط الصهيوني في الدول "ّ
 ألف كورون آنذاك، 50، واستلم حقوقه البالغة "االشتراكية

ّوهو مبلغ ال بأس به في حينها، وقام بتصحيح المسودات، 
ًلكتاب مطبوعا في ّواطلع على صورة الغالف وعلى ا

ّ، إال )من صدوره(المطبعة، لكن الكتاب اختفى قبل يومين 
ًأنه لم يتعرف على اسمه الحقيقي الذي ظل لغزا مجهوال،  ً ُ َّ ّ ّ
ُونقلت تلك المعلومات إلى الدكتور حبش الذي أصيب 
ّبدهشة وذهول مثلي وربما أكثر مني، ال سيما أن ذلك  ّّ

  .لسابقِّجرى في ظل النظام االشتراكي ا
 

وأعود إلى أصل الحكاية فحسب موسى أسد الكريم يكون 
، وإن 1983 و1982ّييرجي بوهاتكا قد توفي بين العام 

زوجته كانت ما زالت على قيد الحياة، حيث تعيش في 
ّمصحة خارج براغ، وأغلب الظن على ما أتذكر في كارلو  ّ ّ
ُفيفاري، وقد واصلت خالل العقود الثالثة ونصف 

ّ السؤال عن ييرجي بوهاتكا، لكنني لم أعثر حتى الماضية،
ّاآلن على ما يستدل عليه على الرغم من التنقيبات العديدة  ّ ُ

ًوحسبما يبدو فقد ظل يحمل اسمه المستعار بدال من . عنه َّ
ُاسمه الحقيقي، وإن كانت بعض المقاالت قد كتبت، فهي 

و بهذا االسم وليس باسم آخر، ولم أعثر على من التقاه أ
ًتحدث إليه أو عرف شيئا عنه، وقد سألت الرفيق نعيم  َ َ َّ
َّاألشهب والرفيق مازن الحسيني القياديان في الحزب 
الشيوعي الفلسطيني والعامالن في تشيكوسلوفاكيا منذ 
ّعشرات السنين، وكذلك سألت موفق فتوحي رئيس الجالية  ّ ّ
العراقية، والرفيق نزار طرابلسي القيادي في الحزب 

ًيوعي السوري والتشيكي حاليا، إضافة إلى نوري عبد الش
ًالرازق الذي قضى ردحا من الزمن في تشيكوسلوفاكيا، 
ًوكلهم لم يعرفوا شيئا عنه بمن من كان على عالقات  ُّ ُ

  .خاصة مع التشيك
 

ّولكي تستكمل الحكاية، فحتى المذكرات ذاتها وبعد هذه  ّ ُ
صعب الحصول على ًالسنوات الطويلة بقيت سرا مجهوال ي

َمعرفة دقائقه بالرغم من أن الكتاب طبع أكثر من طبعة  ِ ُ ّ
ٍوبأكثر من لغة لكنه اختفى على نحو شبه تام من المكتبات  ّ ُ
ُّبما فيها القديمة والتي كانت تعلن عن وجود عدد من النسخ  ُ
لديها ولكن عند الطلب لشرائها تعتذر هذه المكتبات لعدم 

ّديق عصام الحافظ الزند، البحث ّتوفرها، وقد حاول الص
ٍعن يوميات إيغون ريدليخ حتى عثر عليها مؤخرا بعد جهد  ُ ً ّ َّ

ٍجهيد، فوصلتهُ نسخة من طبعة تعود إلى العام  ً ، وقد 1992ُ
ّاستعنت بها عند مراجعتي للنص الذي سبق لي وأن 

، وكان أن طلبها 1985ّترجمته وأعددتهُ للطبع في العام 
َّأمريكية، إال أن النسخة الوحيدة التي من أكثر من مكتبة  ّ

ُنحن بصددها كانت متوفرة في مكتبة أمازون، ويعتقد أنها  ّ
ّليست كاملة، حيث تم حذف أجزاء منها أيام النظام 

ّالشيوعي، ولكنني حين قارنت ما توفر لدي من ترجمة لما  ّ ّ
ِّكتبته ييرجي بوهاتكا وجدتها أقرب إلى النص األخير الذي 

ًنكليزية، وهناك نسخة عبرية أيضا، ويقع الكتاب نشر باإل ِّ
ُّ صفحة، إضافة إلى عدد من الصور وخريطة 175في 

ُ، كما هناك نسخة تشيكية طبعت في )8(لمعسكر تيريزين ّ ُ
َّ وهي األخرى مفقودة، األمر الذي يرجح لدي 1995العام  ُ ّ

ّأن المدعو ييرجي بوهاتكا كان قد قرأ مخطوطة المذكرات  َّ
قبل نشرها بصيغتها المعروفة، بحكم موقعه ) ّومياتالي(

حسبما يبدو في إدارة المخابرات التشيكية المسؤولة عن 
ّمكافحة النشاط الصهيوني، وذلك هو التفسير الذي توصلت 

  .إليه
 

ّلم يكتف الحافظ وكذلك زوجته ماريا الحافظ في البحث ) 9(ِ
ّعبر اإلنترنت أو من خالل مكتبات عامة وخاصة  ّ عن ِ

ّيوميات إيغون ريدليخ والتفتيش عن تقريظ ييرجي 
ٍبوهاتكا، بل بادر الحافظ بدأب ومسؤولية صداقية إلى  ّ ٍ ّ ٍ
ّاالتصال بمتحف تيريزين للسؤال من مديره عن كتاب 
ّريدليخ الذي سبق وأن صدر باللغة التشيكية عسى أن يجده  َ
َّفيه، بعد أن يئس من الحصول عليه، إال أنه فوجئ بأن ُ ّ َ 

ًالمدير ذاته لم يسمع أو يعرف شيئا عنه، وبعد اتصاالت  َ
َعديدة وجد نسخة وحيدة في مكتبة  ّلكنها " جامعة تشارلس"َ

ٌتمنع استعارتها خارجها، األمر الذي يعني أن الكتاب نادر  َّ
َّمن جهة وأن ثمة وراء األكمة ما وراءها، بخصوص هذه  َّ َّ

ْاليوميات، إضافة إلى لغز من قام  َ ِ ُ ً َّبتقريظها لدرجة أن اسمه ّ
ٍبقي مستعارا على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن  ً َ

  .من الزمان
 

أن " الهدف"وكنت بعد نشر المقاالت الخمسة في مجلة 
ّاتصل بي الصديق خالد عبد المجيد األمين العام لجبهة 
ّالنضال الشعبي الفلسطيني، وطلب مني جمعها لنشرها في 

ّلحفظ أيضا، وذلك عبر دار تم ًكتاب خدمة للقارئ ول ِ ً
تأسيسها من قبل جبهة النضال الشعبي، واستأذنته ألسأل 
ًمجلة الهدف التي هي من بادر بنشر المادة ألول مرة دفعا  ََّّ َّ َ ْ َ ّ

ِألي إحراج ومن باب اللياقة الدبلوماسية َّوبالفعل رحب . ّ
رئيس تحريرها الصديق صابر محي الدين، فصدر الكتاب 

في دمشق " دار الصمود العربي"لى عن بطبعة أو
َ، وقد نفذ خالل أسابيع، وصدرت 1986ونيقوسيا العام  َ

َّطبعته الثانية خالل فترة قصيرة، وكان قد صمم غالفه 
ِّعراقي المبدع الصديق مكي حسينّالفنان ال ُ   

 
 المصادر والهوامش

 
، كانون الثاني 4 و3 و2 و1 األعداد Tribunaانظر مجلة ) 1(
 ).باللغة التشيكية (1974) يناير(
ّموسى أسد الكريم من مواليد البصرة، وكان قد تخرج من ) 2(

، عمل في الحزب الشيوعي )فرع الكيمياء(ّدار المعلمين العالية 
ّالعراقي، واضطر للهرب إلى إيران في أواخر األربعينات من 

ًالقرن العشرين بعد أن كان قد اشتغل مدرسا لبعض الوقت، و في ّ
ّإيران تعرض لالعتقال والسجن عدة مرات، وعاد إلى بغداد بعد  ّّ ّ

عمل لفترة قصيرة في إذاعة . 1958العام ) يوليو(ّثورة تموز 
ًّبغداد، ثم عين ملحقا صحافيا في بيروت وبعدها ملحقا ثقافيا في  ًُ ُ ِ َّ

ّ تم فصله، ولكنه 1963) فبراير( شباط 8براغ، وقبيل انقالب  َّ
، وقد رثاه 1985ّفي براغ حتى وفاته في نهاية العام َّاستقر 

ّالجواهري الكبير بإلقاء كلمة مؤثرة على قبره واصفا إياه  ً ّ
ّبامتالك مفاتيح الحرف العربي، فقد كان يتقن العربية ويتمتع  ّ ُ ّ
ًبذاكرة خصبة وحافظة للشعر قراءة وتذوقا، وباألخص شعر  ّ ً ِّ

ّواالنكليزية والتشيكيةّالجواهري، كما كان يجيد الفارسية  وفي . ّ
ّالسبعينات من القرن الماضي عمل في اإلذاعة التشيكية  َ  القسم -ِ

العربي وكان قد عرف براغ ودروبها وخفاياها وخباياها 
ّوأسرارها ومفاتنها، التساع خبرته وعمق تجربته، ومن أصدقائه 
عبد الفتاح ابراهيم وفيصل السامر ونعمة النعمة ونوري عبد 

ّزاق ومهدي الحافظ وعزيز الحاج وعبد اللطيف الشواف الر
ّ، وعبد الستار الدوري، وعشرات "أبو كاطع"وشمران الياسري 

ّمن خيرة المثقفين والسياسيين العراقيين ّ ّ. 

العام ) يوليو( تموز 8استشهد غسان كنفاني في بيروت في ) 3(
 عن طريق 1970، وكنت قد التقيته في صيف العام 1972

ّالشيوعي اللبناني بواسطة خليل الدبس وخليل نعوس الحزب 
، وقد اغتيل )1986(فبراير العام / شباط20واألخير اغتيل في 

ّبعده بأربعة أيام المفكر والصحافي الشيوعي القيادي سهيل 
ّوكنت قد تعرفت على ). رئيس تحرير جريدة النداء(الطويلة  ُ

ويش وسميح ًشعراء المقاومة من كتاباته، وخصوصا محمود در
وبادر ". رجال في الشمس"القاسم، إضافة إلى روايته الشهيرة 

وهو من الكتب " أم سعد"في ذلك اللقاء اليتيم إلى إهدائي روايته 
َالتي أعتز بها، وبقي معي في براغ، وحين عودتي حملتهُ في  ُّ
ُحقيبتي اليدوية، ولم أضعه في حقائبي مع حاجياتي وكتبي التي  ّ ّ

   .غدادشحنتها إلى ب
ّواستمرت عالقتي بمجلة الهدف بعد استشهاد كنفاني حيث تولى 
ّرئاسة التحرير بسام أبو شريف، الذي كنت قد تعرفت عليه في  ّ

، ثم )1971مطلع العام (المؤتمر العاشر التحاد الطالب العالمي 
ُالتقيته كثيرا، وإذا بطرد ملغوم يرسل إليه لينفجر بوجهه بتاريخ  ٍ ً

، فيأخذ إحدى عينيه وأربعة من 1972) ويولي( تموز 25
" ّتطرز"ًأصابعه، ويفقد جزءا من سمعه، وبقيت بعض شظاياه 

وكانت براغ محطة أساسية . صدره، وال يزال يحملها إلى اآلن
ًلعالجه، إضافة إلى تردده عليها بصفته نائبا لرئيس اتحاد  ّ

وقد وقع حادث التفجير بعد أسبوعين من . الصحفيين العالمي
  .غتيال غسان كنفانيا

 
 في األنا واآلخر يكتمل النقد -عبد الحسين شعبان : انظر

المزدوج، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ذكرى تأسيسها 
ديسمبر /، كانون األول)1483 (9، مجلة الهدف، العدد 52الـ

 لندن، -العراقية، بغداد " الزمان"قارن كذلك صحيفة . 2019
. 2020) يناير( كانون الثاني 12 - 11، 6556 - 6555العددان 

ّ تيسير قبعة-عبد الحسين شعبان : انظر كذلك ٌغيمة فضية في : ُ ٌّ
/ 29/6العراقية، حلقتان بتاريخ " الزمان"فضاء الذاكرة، صحيفة 

 .2/7/2016 و-
ّ تيسير قبعة-عبد الحسين شعبان: انظر) 4( ٌغيمة فضية في : ُ ٌّ

 .السابقفضاء الذاكرة، المصدر 
 العام 3379ّتأسست اللجنة العربية لدعم قرار األمم المتحدة ) 5(

ّ وضمت شخصيات مهمة1986 وناجي ) لبنان(إنعام رعد : َّّ
غازي . ود) البحرين(وعبد الرحمن النعيمي ) فلسطين(ّعلوش 
وعبد الهادي ) فلسطين(وعبد الفتاح ادريس ) فلسطين(حسين 

وصابر محي ) فلسطين(طة وغطاس أبو عي) فلسطين(ّالنشاش 
وجورج جبور ) لبنان(وسعدهللا مزرعاني ) فلسطين(الدين 

وقد أصبح اسمها ). العراق(، وعبد الحسين شعبان )سوريا(
، وقد اختير "اللجنة العربية لمناهضة الصهيونية والعنصرية"

ّرئيسا لها إنعام رعد خلفا لرئيسها السابق جورج جبور، كما  ً ًَ
ًاختير أمينا لل ًسر الدكتور غازي حسين بدال من أمينها العام ُ

 .السابق كاتب السطور بعد سفره من دمشق
ُأطلق اسم غودوالدوف على عدد من الشوارع والساحات بما ) 6(

ًفيها مدينة حملت اإلسم ذاته تيمنا بالقيادي الشيوعي التشيكي  ّ
 Klement Gottwald) 1953 - 1896(كليمنت غودوالدوف 

 إلى مدينة غودوالدوف من Zlin اسم مدينة زلين وقد تم تغيير
ً، وكان قد أصبح رئيسا 1990 الى العام 1949العام 

 آذار 14 لغاية 1948) يونيو( حزيران 14لتشيكوسلوفاكيا من 
ّ، وتوفي إثر نوبة قلبية1953) مارس( وقد استعادت المدينة . ّ

أت جدير بالذكر أن صناعة األحذية نش. اسمها التاريخ السابق
 في نهاية القرن Bata Shoes -فيها وحملت اسم شركة باتا 

التاسع عشر، وهي من شركات األحذية العالمية التي أصبح لها 
 .ُشهرة كبيرة وما تزال لحد اآلن

لألسف لم أتوصل إلى اإلسم الحقيقي لييرجي بوهاتكا، فبعد ) 7(
ُأسابيع من المراسالت واالتصاالت أصيب موسى أسد الكريم 

ًرض عضال ولم يمهله هذا المرض الخبيث طويال، وكنت قد بم ُ
ّاستفسرت من عدد من األصدقاء عن اسمه، لكنني لم أحصل 

 .ٍعلى جواب شاف أو معلومة دقيقة
)8 (The Terezin Diary of Gonda Redlich - Editor: 

Saul S. Friedman, Translator: Laurence Kutler, 
Foreword by: Nora Levin, The University Press 

Of Kentucky, 1992. 
كان الرئيس ياسر عرفات حين يأتي لزيارة جمهورية ) 9(

ّتشيكوسلوفاكيا يطلب ماريا الحافظ للترجمة إلى العربية، فقد  ّ
ّكانت رئيسة القسم العربي في اإلذاعة التشيكية كما قامت بترجمة 

ويش وعدد عدد من األعمال األدبية لـ غسان كنفاني ومحمود در
  من األدباء الفلسطينيين والعرب
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  ٍفراس السواح من الباحثين الجادين القالئل، في عصر
ساد فيه التسطيح واالبتذال، وامتزج فيه المزيف بالحقيقي، 
ْفي هذه الورقة سنحاول أن نتطرق للرؤية التي انطلق منها 
السواح في بحثه عن مملكة داود وسليمان، والتي ضمنها 

، دار 3ط(  تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود:كتابه
  )!.م2016عالء الدين، 

 
ال يمكن تجزئة رؤية السواح العامة لتاريخ بني إسرائيل 
وتاريخ اليهودية، بدون المرور على كتاباته األخرى 

الحدث التوراتي : بخالف الكتاب المذكور آنفا، فكتابه
لى نظرية كمال قدم خالصة رده ع: والشرق األدنى القديم

الصليبي المتضمنة في كتابه المثير للتساؤالت، والذي 
التوراة أتت من جزيرة : أحدث ضجة في األوساط البحثية

العرب، فالسواح في الحدث التوراتي فند بشكل تحليلي 
ممتاز، ومرتكزا على علم اآلثار نظرية الصليبي، التي ال 

لغوية؛ تعدو سوى تحليل مضحك وساذج يتوسل بحفريات 
  !.ال تصلح للدرس التاريخي بدون علم اآلثار، والحفريات

 
آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ : أما كتابه الثاني

ميز فيه السواح بين تاريخ حقيقي، يستند على : التوراتي
ُالحفريات واللقى، وبين تاريخ مستمد من المخيال 

 لم يكن هناك :والفلكلور الشعبي، وقدم فيه خالصة مفادها
 اليهودية كدين لم تظهر -ُما يعرف ببني إسرائيل في مصر

المؤسس ) عزرا: ( وتتبلور إال في فترة متأخرة على يد
ُوذلك بعيد ما ) موشي( الحقيقي لليهودية وليس موسى

 اليهودية هي ديانة محلية فلسطينية، -يعرف باألسر البابلي
لجنوب السوري، جاءت من الثقافة الكنعانية السائدة في ا

ومن ثم ال يمكن الركون للرؤى التقليدية الجاهزة، فقد 
صمتت آثار مصر والهالل الخصيب عن ذكر هؤالء القوم 

بقيادة ) العراق( البدو الرحل، الذين أتوا من أور الكلدانيين
وهذا سبب ( النبي إبراهيم؛ لتعبر الفرات إلى سوريا

  !ذه مبررات التوراةطبعا ه) العابيرو= تسميتهم بالعبرانيين
 

ما هي الدعائم التي استند عليها السواح في هدمه لمملكة 
  داود وسليمان؟

 
أخذت الكتابة التاريخية تستقل عن األسطورة، عندما لم "

يعد اإلنسان القديم يرى في األحداث الماضية، أو األحداث 
الحاضرة؛ نتاجا لتدخل القوى الـ ماورائية؛ عند ذلك أخذ 

تجرد من قدسيته، وراح اإلنسان يبحث في التاريخ ي
األسباب والنتائج، من خالل روابطها وصالتها الدنيوية 
والواقعية، وولد علم التاريخ الذي حل مكان األسطورة؛ في 
ُتكوين الذاكرة الجمعية، وعرف اإلنسان بدوره في صنع 

  ).8: تاريخ أروشليم: السواح.."(تاريخه
 

ستل من فاتحة كتاب تاريخ ْيمكن أن يكون هذا النص الم
البحث عن مملكة اليهود، مضيئا في معرفتنا : أروشليم

بطريقة تعامل السواح مع التاريخ، والتمييز بين الحدث 
التاريخي الواقعي، والحدث التاريخي األسطوري، فاألول 
يستند على األسباب والنتائج المرتبطة بعالقات مباشرة 

وهذا يعيدنا إلى . اريخيوغير مباشرة في تشكيل الحدث الت
فكرة دعائم السواح، وهي دعائم تبدو قوية وجلية وجريئة، 
تصطدم بثوابت تراكمت عبر الزمن، فمحاولة تفكيكها 
وإعادة تركيبها بشكل مغاير للقديم يعني الدخول إلى 
مناطق شائكة جدا، قد يدفع اإلنسان حياته ثمنا لذلك، ولكن 

  .رفة والحقيقة المعرفيةبالتأكيد ال شيء يعلو فوق المع
 

في موضع آخر مهم بذات فاتحة الكتاب، عبارة ثاقبة 
ُلست هنا بصدد " :سطرها السواح بأسلوب حاد، حيث يقول

كتابة مقدمة في فلسفة التاريخ، ولكني بصدد التقديم ألخطر 
ِسردية تاريخية أنتجها العوج في في الفكر والسيكولوجيا 

  تاريخ بني"ُعلقة بما يدعى بـاإلنسانية، وهي السردية المت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فهنا التقت الرؤية . ، والتاريخ اليهودي الملحق به" إسرائيل
المنحرفة لأليديولوجية القومية، بالرؤية المنحرفة 
لأليديولوجية الدينية، وتعاونتا على صياغة أكثر السرديات 

ال، وبعدا عن حقائق التاريخ، ومنطق الرؤية ضال
ْوهنا برزت وتجلت القصة المشبعة باألسطورة، . التاريخية

وفي أقوى أشكال سطوتها وتفوقها، على الحدث والواقع، 
عندما تحولت سلسلة الف ليلة وليلة التوراتية إلى تاريخ 
لفلسطين القديمة، وإلى مصدر موثوق لتاريخ الشرق 

  ).9: سواحال!!"( القديم
 

 مطلع القرن - فراس السواح-يبدأ تشكل اليهودية حسب
بعد السبي ] يهوذا[ الخامس قبل الميالد، عودة كهنة 

البابلي، كان البد لهم من إيجاد سردية تجعل لهذا الشكل 
الجديد تاريخا ضاربا بجذروه في الماضي السحيق، 
 ممزوجا بالمقدس الماورائي، ومن ثم تم اختراع السردية

التوراتية، عبر جملة من النصوص والقصص والحكايا 
الشعبية، باإلضافة إلى موروث الشعوب الخليطة التي 
أحلها البابليون واآلشوريون محل الشعوب التي رحلوها 
من الجنوب السوري، من هنا بدأت السردية التوراتية 

وعلى هذا األساس تم . اليهودية تأخذ مالمحها األولى
اريخ فلسطين بشكل خاص، والمنطقة تشكيل وصياغة ت

) بطريرك( بشكل عام، من خالل االنحدار من أصل واحد
ًالذي يعد أبا لكثير من األمم حسب ) إبراهيم( هو إبرام ُ

سامية وحامية : الزعم التوراتي، وخرجت التقسيمة األشهر
  !!.ويافثية

 
ُهذه كانت البداية النبثاق ما بات يعرف بتاريخ بني 

 ريخ اليهودية، وذاك ما استدعى من مفكرناإسرائيل وتا
تفكيكه في الكتابات التي أشرنا إليها في ] فراس السواح[

البحث عن تاريخ ( بداية المقال، ثم في تاريخ أورشليم
القار في دراسة . ُالذي نسند إليه في ثنايا هذا المقال) اليهود

 :تاريخ فلسطين من منظور توراتي هو التقسيمة التالية
 .لحقبة الكنعانية ا-1
 . التوطن اإلسرائيلي-2
 . المملكة الموحدة لكل إسرائيل-3
 ).إسرائيل ويهوذا(  عصر انقسام المملكة-4
 . السقوط والسبي البابلي-5
  العودة وبناء الهيكل الثاني-6
  ).11: السواح(
 

ذلك هو التحقيب التوراتي القار في الدراسات التاريخية 
ٌي حاول كثير من المفكرين المتعلقة بفلسطين، والذ

والباحثين تفكيكه، ولكن تبقى قيمة فراس السواح هي 
األعلى واألرقى من كل المحاوالت، فهي محاولة جادة 
وجديرة بالتوقف أمامها كثيرا؛ الستيعابها وبلورتها 
وتطويرها ودفعها بقوة إلى األمام؛ وهذا سيفيد كثيرا 

ر استيطاني النضال ضد الصهيونية باعتبارها استعما
إحاللي عنصري؛ يستند على سردية دينية أقرب للتاريخ 
الخرافي وليس التاريخ الواقعي المستند على دعائم وأدلة 

  .أثرية
 

اعتماده على علم : تكمن قيمة ما كتبه فراس السواح في
، باعتباره العلم األساسي )األركيولوجيا( اآلثار والحفريات

ما تذكره : ي وضعها السواحالمساعد للتاريخ، فالقاعدة الت
ُاآلثار وتسجله يعتبر بمثابة تاريخ واقعي حقيقي، أحداث 
حية دارت رحاها في زمان ومكان معينين ومعاينين، أما 
التاريخ الذي تصمت عنه اآلثار يظل تاريخا خرافيا، 
مستمد من األساطير والثقافة الشعبية، وسير األبطال 

َّاقع المعاين؛ إال أن هذا ْوالمالحم القديمة، وإن تعكس الو
االنعكاس يأتي مشوها ومبالغا فيه، من ثم كان اعتماد 
السواح على اآلثار هو ما يميزه عن آخرين كسيد القمني 

  . وكمال الصليبي وزياد منى

  
 ممدوح مكرم

 مصر
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َّولكن علما يستند السواح؟ وكيف؟ ولماذا؟ هذا ما سنقاربه 

  .في الفقرات القادمة
 

 عمل المؤرخ الحديث َّإن: "يجيب فراس السواح قائال
ِّينحصر في تفسير واستقراء نوعين من البينات، األول 
بينات أركيولوجية مباشرة، والثاني بينات كتابية نصية، 
ْوكالهما يجب أن ينتميا إلى زمن الحدث الذي نؤرخ له، أو 

أما . قريبا من زمنه بدرجة تسمح بإلقاء الضوء عليه
ية متأخرةـ فليس من العكوف على تأمل وتفسير بينات نص

التاريخ في شيء، وهو أقرب ما يكون إلى العمل األدبي، 
: السواح..."(الذي يعتمد الخيال، منه إلى الكتابة التاريخية، 

14 .(  
  

أقدم نص للتوراة موجود بين أيدينا هو : وفق فراس السواح
نص مخطوطات البحر الميت، وهي أجزاء غير كاملة من 

ُفر أشعياء الذي وجد كامال في أكثر من ِالتوراة، فيما عدا س ْ
مخطوطة، باإلضافة إلى شذرات من نصوص أخرى غير 

َّأن أقدم "... ، ومن ثم)أي ليست معتمدة رسميا قانونية
أول ( أحداث الرواية التوراتية المروية في سفر التكوين

، منقطع عن أقدم نص للتوراة بما )أسفار العهد القديم
، وقصص )وتسعمائة عامألف (  سنة1900يقارب 

الخروج من مصر، ودخول كنعان منقطعة ما يقارب 
، وقصص مملكة داود )ألف وثالثمائة سنة(  سنة1300

، وقصص )ألف ومائة عام(  سنة1100وسليمان ما يقارب 
 600 إلى 900مملكتي إسرائيل ويهوذا منقطعة ما يقارب 

  ). 14: السواح( )!!"من تسعمائة إلى ستمائة عام( سنة
  

َّذلك يعني أن القيمة التاريخية للبينة النصية كما يراها 
السواح ووضحانها في فقرة أسبق هي مرتبطة بمدى قربها 
أو بعدها عن الحدث المراد توثيقه ومعرفته وتتبع 
سيرورته وصيروته، كلما كانت البينة النصية معاصرة أو 
قريبة من الحدث، كان تصديق الحدث يكون أقرب، 

ا كانت البينة أبعد زمنيا، قد يكون ال يعطي والعكس إذ
مصداقية قوية للحدث، وال ينبني الحدث على دعائم معقولة 

هذه طريقة السواح في التعامل , ْومؤكدة إن نصيا أو حفريا
مع التاريخ بشكل عام، وتعامله مع تاريخ فلسطين بشكل 

ويصيغ السواح خالصة رؤيته في عبارة شديدة . خاص
َّإن قصة بني إسرائيل التوراتية لم تجر " :ةاألهمية وجلي

على أرض فلسطين وال أي مكان جغرافي آخر، بل هي 
قصة أصول مفعمة باأليديولوجية الدينية، تهدف إلى ابتكار 
تاريخ للدين اليهودي، الذي صاغه كهنة أروشليم، خالل 

، أو فترة ]األسر البابلي[ثالثة قرون من الفترة المدعوة بـ 
  ).15: السواح...."(لثانيالهيكل ا

 
بنى السواح دعائمه القوية التي هدم فيها أسطورة مملكتي 
 داود وسليمان من خالل عدة عناوين لكتابه المذكور

 :على ما يلي) البحث عن تاريخ اليهود: مملكة أورشليم(
 . إطاللة جغرافية وطبوغرافية-1
 .ة بدايات التنقيب في فلسطين واكتشاف أورشليم القديم-2
 . أورشليم اليابوسية-3
 ).البحث عن شبح داود(  أورشليم القرن العاشر-4
 ).البحث عن عفريت سليمان(  أورشليم القرن العاشر-5
 . ثقافة فلسطين في القرن العاشر-6
 ).فلسطين في عصر البرونز(  عودة إلى الوراء-7
عصر الحديد والبحث عن (  عودة إلى الوراء-8

 ).العبرانيين
 ).أين القرن العاشر؟( ملكة الموحدة مرة أخرى الم-9

 ).م. ق721 -880(  مملكة السامرة الكعنانية-10
 . مملكة يهوذا الكنعانية-11
 ).الدين والثفافة في المملكتين(  يهوه وآلهة كنعان-12
 . أزمة التاريخ التوراتي-13
 . أورشليم في العصر الفارسي-14

 . أورشليم في العصر الهيلنستي-15
  . العصر الروماني ونهاية أورشليم-16

 
هكذا صاغ السواح عناوين كتابه، ولكن كيف كان يبحث 

  ويستقرأ ويجادل ويستنج؟
 

يعتمد السواح على علم اآلثار في دعم وجهة نظره، : أوال
 .ومن ثم استطاع اسقاط الرواية التوراتية

يعتمد على التحليل النصي، من خالل نقد النص : ثانيا
 .ابطا بين النص وتاريخ تدوينهكوثيقة، ر

يجري مقارنات بين الحفائر والنصوص، ويستنطق : ثالثا
كل منها، للوصول إلى الحقيقة، وعلى األقل االقتراب من 

  .الحقيقة إذا تواضعنا
 

يستشهد : كمدينةفعندما يتحدث عن بداية نشأة أروشليم 
، ]السيدة كينيون[ بالحفريات التي قامت بها العالمة األثرية

أورشليم اليابوسية لم تكن سوى بلدة صغيرة " :يقول
 العراقة في التاريخ ما لمدن مسورة، ولم يكن لها من

فلسطينية أخرى مثل أريحا، وال ضخامة وأهمية مواقع 
ِّمثل مجدو وحاصور    ). 39صـ....." (َ

  
ومن ثم بقيت أورشليم مدينة صغيرة مسورة، ال يعرفها 

م، وهو يعاكس تماما .اسع قأحد حتى نهايات القرن الت
النص التوراتي الذي يرى في أورشليم مدينة عظيمة 
وعريقة، مرهوبة الجانب، ويشير السواح إلى عدم ذكرها 

م، ولكن مثال .السورية في األلف الثالث ق] إيبال[ مدينة
في ذات النصوص، وفي ] حاصور[هناك ذكر لمدينة 

  . خإل..على الفرات األوسط] ماري[ نصوص مدينة
  

َّويردف أن . هذه طريقة السواح في التعاطي مع التاريخ
لم يرد سوى مرتين فقط، وخالل ] أروشليم اليابوسية[ذكر 

فترة تنوف عن ألف وخمسائة سنة، تمتد من تأسيس المدينة 
. م.في عصر البرونز الوسيط، وحتى نهاية القرن الثامن ق

فأول ذكر ألورشليم في نصوص اللعنات المصرية، 
لمنقوشة على جدار فخارية، ويعود ذلك إلى سنة ا

أما الذكر الثاني ألورشليم ). 40، 39:السواح( م.ق1750
 فكان في عصر آمونحتب الرابع: في النصوص المصرية

م، وذلك من خالل .ق1353 -1369: في الفترة) إخناتون(
موقعها (  ٍعاصمة مصر عصرئذ] تل العمارنة[ أرشيف

، وكانت الوثيقة التي )صر الوسطىم= الحالي جنوب المنيا
] عبدي حيبة[هي رسائل متبادلة بين] أورشليم[ُذكرت فيها 

حاكم المدينة والبالط المصري، ويختفي اسم أورشليم لمدة 
في ] يهوذا[ْستة قرون، إلى أن تظهر كعاصمة لمملكة 

عن سر اختفاء : ويطرح السواح سؤاال. م.القرن الثامن ق
د ْقبة التاريخية الطويلة؟ إلى أن تعوأورشليم طوال هذه الح

] تغالت فالصر الثالث[ للظهور في وثائق الملك اآلشوري
 -704](سنحاريب[ِوَخلفه الملك ،)م.ق727 -744(

َّ، خاصة وأن وثائق آشور لم تترك مدينة في )م.ق681 ً
  !غربي الفرات إال وذكرتها

  
ة، َّأن معالجة نقص الوثائق التاريخي:  وبذلك يرى السواح

. يكون من خالل استقراء وتحليل الوثائق األركيولوجية
ْويستمر فراس السواح بذات الطريقة والمنهجية إلى أن 

خيالية وجود مملكة داود وسليمان، : يصل لخالصة مفادها
وعدم ذكرها في أي وثيقة أركيولوجية سواء في أرض 

، أو أركيولوجيات )باعتبارها هي بؤرة األحداث( فلسطين
  .ل الخصيب ومصرالهال

 
فراس السواح يغريك بقراءته، والسير معه خطوة خطوة، 
للوصول إلى نتائج مبنية على معرفة تاريخية نصية، 

 رفيع، كل منهما ٌومعرفة آثارية، يلضمهما خيط واحد
  يتجادل مع اآلخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٌثالثة ال أستغني عنهم 
 سيكارتي
 ِعيناك

 وكأس الخمر
 سيكارتي

 ٍتقربني من عدم أحبه
 ِوبأجتماع عينيك وكأسي

ْيتضاعف السكر ُ 
 سيكارتي

 عندما انفث الدخان
 نفسي من الهموم تتحرر

 ارى روحي فيها
 كما الدخان في العدم تتبخر

 وعيناك
 يا لعينيك

 مشتاق لهما
 ٍأردد الشوق كل لحظة
 وال أتعب أو أضجر

 وكأسي أناغيها
 نار سيناء فيها

 في كأسي الرب تدثر
 ٌثالثة ال أستغني عنهم

 سيكارتي
 عيناك
   روكأس الخم

 
 

 

  ينازمه دازريش

 قاالعر
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  ًعندما كنت صغيرا في الصف الثاني االبتدائي، وبعد أن تمكنت قليال من جمع ًّ

ُالحروف وأصبحت أجيد القراءة لماما، صرت أحرص على قراءة كل ما يقع تحت  ًُ
ّناظري؛ أسماء المحالت والدكاكين، مصلحي بوابير الكاز، العبارات المدونة على  ّ ّ

..). حب، = ع + ترمي الزبالة هون يا حيوان، ر ملعون من يبول هنا، ال (الجدران 
ّحتى غدوت حافظا عن ظهر قلب كل ما هو مكتوب في حينا َّ ً ُ ْ ُوعندما انتقلت إلى الصف . َ

ًالثالث وبات بإمكاني الوصول إلى األحياء المجاورة كوني كبرت قليال ُ .  
  

ًبدأت أبتعد يوما بعد آخر عن حينا لدى تجوالي اليومي، معززا هو ًّ ّ ٍايتي بقراءات جديدة ُ ٍ
وحيث أنني .. كاآلرمات والشاخصات المرورية وأسماء األطباء والصيادلة والمطاعم

ٍكنت أسكن في حي بالغ الفقر، وال يوجد فيه أي مالك لسيارة خاصة ٍ ُّ ٍ فإن مرور سيارة . ّ
ّفي حينا كان حدثا بحد ذاته ً ٍوبالتالي فقد كنت أجهل تماما أي شيء عن عالم ال. ّ َّ . سياراتً

ًوفي أحد األيام جرتني قدماي إلى أحد األحياء الميسورة نوعا ما، ولدى مروري في أحد  ّ
ّالشوارع النظيفة، حيث األبنية الجميلة المصممة بإتقان، والمزنرة بالحدائق الجميلة، لفت  ّ

ُانتباهي لوحة معدنية ثبتت على باب حديدي قرب مدخل أحد األبنية، كتب عليها عبار ٍ ّ ٍ ّ ة ُ
ُترى، . ًاستوقفتني هذه العبارة مطوال ولم أفهم معناها)! كراج مستعمل ممنوع الوقوف(

ّلماذا يمنع على المارة الوقوف أمام باب الكراج؟ وماذا يضير مالك السيارة أن يقف عابر  ُ
؟ ً!السبيل ولو لدقيقة أمام الباب؟ مع أنه مغلق والسيارة التي تركن خلفه غير ظاهرة أصال

ّل أن يكون ثمة فخ على مدخل الكراج؟ حفرة مثال مغطاة برصيف خلبي؟هل يعق ً!  
 

ٍعدت إلى البيت وأنا مثقل باألسئلة وال أتجرأ على سؤال أحد من أهلي فالعاقبة وخيمة؛  ّ ٌ ً
ًأين كنت يا شقي؟ وكيف تذهب وحيدا إلى تلك المناطق البعيدة؟ أال تخشى من الضياع؟ «

تشفق عليهما؟ منحناك ثقتنا وسمحنا لك بالذهاب إلى من الخطف؟ أال ترحم والديك و
ّغابة الصنوبر القريبة من حينا لتلعب هناك، ال أن تنضرب على قلبك وتتكزدر في حي  ّ

ّوبالتالي لم يكن أمامي سوى االعتماد على ذاتي لفك سر هذا اللغز المحير» ..األكابر ّ ّ.  
 

ًصرت أذهب يوميا إلى ذلك الكراج وأقرأ العبارة  ًبإمعان، متفقدا المكان وما حوله، عسى ُ
ّولعل أجد جوابا ألسئلتي التي باتت تحرق مخيلتي ً   !ولكن دونما جدوى. ّ

 
ْقررت أحد األيام أن أجرب وأضرب الطين بالعجين وأقف أمام باب الكراج وليكن ما  ّ ّ

  .يكون
 

لدى وصولي إلى البناية التي يقبع فيها الكراج، ازدادت نبضات 
ٍأحسست بأني لست على قدر كاف من . ّجف لعابيًا، وقلبي خفقان ٍ ُ

ّإال أن حب . ّالجرأة ألقف وأجرب المصير الذي ينتظرني
ُعقدت العزم ووقفت على مدخل الكراج . وىالمغامرة كان أق ُ

ّتماما وأغمضت عيني وأنا أردد في داخلي عبارة لطاما سمعتها  ُّ ً
ًفجأة . »! هللاما مسخ. أكثر من القرد«من أهلي ومن الجيران 

ّشعرت بنداء أمعائي يحثني على إفراغها ربما بسبب الخوف  ُ
ّحاولت ضبط حاجتي الملحة. والقلق الشديدين ُ .  

  
ّقاومت بضراوة، أحسست بأنني أستطيع الصبر والتريث لمدة ثواني قليلة وإال سألوث  ّ

ٍبحثت في كل االتجاهات عن مالذ قريب يأويني لدقيقة ف. ثيابي ال محالة كان بالقرب . قطٍ
.. من الكراج حديقة منزلية فيها بعض أشجار النارنج والرمان وشجيرات الورد الجوري

ٌألقيت نظرة على الشارع الطويل، على الشرفات، ما إذا كان أحد ما يراقبني لم أجد .. ُ
ًربما بسبب القيظ الذي يشوي الحي، فقد كان الوقت نهارا، . ُّفالهدوء يلف المكان. ًأحدا بل ّ

ُهرعت مباشرة إلى تلك الحديقة وبسرعة البرق أنزلت بنطالي قرب . ّفي عز الظهيرة ًُ
  .سور الحديقة

ّفجأة وإذ برجل ضخم ينتصب أمامي وكأن األرض انشقت وخرج منها هذا العفريت  ٍ ٍ ً
  .المخيف

  
ّلو أنني خيرت في تلك اللحظة بين الموت وبين مواجهة ذلك العفريت، لفضلت الموت  ّ ُ

ّنهضت وأنا أرفع بنطالي وبلكنة متوسلة باكية رجوته أن يسامحني ويقدر .  نقاشدون ٍُ ٍ ٍّ
ّامتدت يده الضخمة إلى أذني بعد أن قذفني من عينيه بسهام الغضب، وبأصابعه .. موقفي

ًالخشنة بدأ يفركها وهو يكز على أسنانه شاتما ! يا ابن الكلب فاتحلك تواليت هون مه؟«: ّ
وعلى أصوات صراخي . ّوبدأ يصفعني بكل ما أوتي من قوة» .األرضوهللا ألمسح فيك 

ّانبرى أحد الرجال المتعاطفين وخلصني . ّوعويلي، تجمع بعض الجيران بدافع الفضول

ّمن بين يدي ذلك العفريت سائال بعبوس وهو يهزني من ياقة قميصي ً ّ: 
ّ مين أنت عمو؟ شو اسمك؟ من أي حارة أنت؟ ابن مين؟- ّ 
ٍ خائف باكٍبصوت (- ّعمو أنا من حي الصنوبر) ٍ  .ابن أبو أحمد.. ّ
 ّ طيب شو جابك لهون ولك عمو؟-
ّ عمو وهللا حبيت أعرف ليش ما بيصير الواحد يوقف قدام باب الكراج- ّ ّ ّ!..  
 

ْهمد الرجل وهو يحاول استعادة ما سمعه دون أن يفهم الموقف، إذ ما دخل قصة الكراج 
 ً:ي مجدداّبتغوطي في الحديقة؟ وسألن

 احكي الحقيقة شو جابك لهون؟!  شو كراج ومو كراج ولك ابني؟-
ْ وهللا العظيم عمو مرح احكي غير الحقيقة؛ من مدة كل ما مريت من هون بتلفت - ُ ّ ْ ّ

بدون ما ) ممنوع الوقوف، كراج مستعمل(انتباهي هديك العبارة على مدخل الكراج 
ِّقلت لحالي يا ولد جرب وق. أعرف السبب ُ ّف قدام الكراج لشوف شو رح يصير معيّ ْ .

  .وصار اللي صار.. شعرت بـ.. وقت اللي قررت الوقوف
 

ّوقف الرجل المتعاطف مبهوتا للحظة، ونقل نظره بين الحضور وسرعان ما ابتسم . ً
ًمفسرا تلك العبارة اللعينة قائال ً ًولك يا ابني هاي العبارة ال تعني المارة أبدا، هاي تعني «: ّ ّ

ّ اللي بيقود سيارة بهالشارع، الزم ما يوقف بسيارته قدام باب الكراج، حتى ما يعيق ّأنو
  ».ّهاد كل ما في األمر. حركة خروج السيارة من المرآب

 
أكان من الضروري خوض هذه المغامرة المشؤومة لمعرفة ! هكذا إذن! ًوقفت مشدوها

ً ما، من معلم المدرسة مثال، ٍكنه تلك العبارة؟ ألم يكن من األفضل االستيضاح من أحد ّ

 ّدون أن أتبهدل تلك البهدلة المذلة؟
ّوبعد أن تيقنوا من براءتي، أطلقوا سراحي مهددين متوعدين ّ ّ. 

  .ُولما كنت قد تأخرت عن البيت، وجدت أنه من األنسب العودة إليه بباص النقل الداخلي
 

وكانت . اب الخلفي للباصٍفي تلك األيام كان قاطع التذاكر يجلس على مقعد قرب الب
ًوغالبا . األجرة آنذاك نصف فرنك للطالب وعناصر الجيش، وفرنك لباقي فئات الشعب

ًما كان قاطع التذاكر يغض الطرف عن األطفال الذين يودون الركوب، خاصة إذا بقي  ّ ّ
ًالطفل واقفا ولم يشغل مقعدا وكان الركاب يصعدون من الخلف وينزلون من الباب . ً

ًوحيث أن والدي كان يأخذني معه إلى السوق في مطلع كل شهر لنأكل معا . ياألمام
ًأوقية لحمة مشوية، كوني نحيف جدا ومصاب بسوء تغذية مزمن، فقد كنت أجيد ركوب 

  .الباص وأعرف طقوس الصعود والنزول
 

ُدلفت إلى الباص من بابه الخلفي وأمسكت بالماسورة المثبتة في مؤخرة جسم الباص  ُ
وكعادتي . ًهال نظرة قاطع التذاكر الذي ابتسم عندما تشاغلت عن دفع قيمة التذكرةمتجا

ّبدأت بقراءة العبارات المدونة على جدران الباص الداخلية ًبادئا من العبارات البعيدة . ُ
ِعبارة واضحة كتبت مرتين على جانبي ) ممنوع التكلم مع السائق.. (وهكذا.. فاألقرب ُ

ّ أن التحدث مع السائق أثناء القيادة قد يشغله ويسبب له وللركاب ّمقدمة الباص، تعني ّ
ًقلت في نفسي عبارة منطقية تماما.. حادثة مؤلمة لسنا مسؤولين عن فقدان أغراضك . (ُ

ًأيضا عبارة واضحة؛ فالسائق ومعاونه غير معنيين باستهتار الركاب وترك ) الشخصية
ُنظرت إلى .  آخرون ويستولوا عليهاأغراضهم الشخصية على المقاعد، فيأتي ركاب

ال تعبث في ! (يا إلهي ما هذا؟. ًأقرب عبارة مكتوبة فوق الباب الخلفي تماما حيث أقف
ّلماذا يتوجب على الراكب أال ! ٌمن جديد توالد في أعماقي سيل من مرارة السؤال) الباب

ٌترى ماذا سيحصل لو تجرأ أحد ما و! ّيقطب جبينه ويعبس في الباب؟ عبس في الباب؟ ّ
ًهل سيفتح الباب تلقائيا أثناء سير الباص فيقع بعض الركاب منه مثال؟ أم أن للباص ! ً

ّمشاعر وأحاسيس كالبشر تماما وتثيره تكشيرة الناس وعبوسهم فينتقم منهم شر انتقام؟ ً!  
 

ّتذكرت عاقبة سؤالي عن الكراج وذاك العفريت الذي فرك أذني وصفعني في حديقة 
ًلم أكن في تلك السن من عمري أميز جيدا بين األحرف . ُذلك آثرت السالمةل. منزله ّ ّ
ِفالثاء والسين كنا نلفظهما حيثما وجدا . اللثوية . ّولهذا فقد التبس علي األمر). سين(ُ

ًوابتسمت ابتسامة صفراء خوفا من أن ) ال تعبث في الباب(ًنظرت إلى العبارة مجددا  ً
ّاب بشكل ال إرادي كنوع من التحدي الذي يعتمل في داخلي ًأنشغل قليال وأعبس في الب ٍ ٍ

ًسأفقد عقلي وأجن تماما إذا لم أعرف معنى هذه العبارة. ًدائما، فيحصل ما ال تحمد عقباه ّ ُ .


 

  
  ندركضيا اس

 وريةس



  

  اليساري
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ُأحسست بصداع هائل في رأسي؛ ترى هل أسأل قاطع التذاكر؟ أم إحدى السيدات اللواتي  ٍ ُ
ّيدل مظهرهن على تقبل فكرة السؤال؟ ّ ّ أم أتريث إلى أن أصل إلى البيت وأسأل أبي؟ من ّ

: ُاقتربت من قاطع التذاكر وسألته. ُاألفضل أن أسأل قاطع التذاكر، هذا ما رسوت عليه
رفع قاطع التذاكر نظره إلى األعلى . ُوأشرت بيدي إليها» شو معنى هالعبارة؟! ّعمو«

ًبارما رأسه إلى الخلف ليرى ما أشير إليه وابتسم قائال ّيعني إياك تلعب بالباب، «:  برشاقةًُ
  » .ًألنه ممكن يفتح فجأة ويضغط على أصابعك ويهرسها متل ما بتهرس الماكينة اللحمة

  
للوهلة األولى لم يفهم السؤال، الذ بالصمت . »شو عالقة العبوس باللعب؟«: قلت له

ّتحذرنا من العبارة عم «: قلت له ببراءة» ؟!ّعن أي عبوس عم تحكي«: هنيهة ثم قال
ًالتفت إلى العبارة مجددا وطفق يضحك، وبعد أن هدأ قليال تنهد سائال» !العبس بالباب ً ًّ ّ :

ّبأي صف أنت عمو؟« ما بتعرف معنى كلمة «: ّاستمر بالسؤال. قلت له بالصف الثالث» ٍّ
ًقلت له طبعا أعرف، تعني هيك؛ وقطبت له جبيني موضحا» ؟)تعبث( ًّ .  
  

ًانفجر ضاحكا ضاربا ّ كفه باألخرى ومال بجزعه إلى الخلف حتى ضربت مؤخرة رأسه ً
  . جدار الباص

  
ًشعرت بالخجل خاصة وأن عددا من الركاب كانوا يسمعون حوارنا رغم حرصي أال  ً

ّوبدأ أغلبهم بالضحك أو االبتسام، ليس علي بالضرورة، ولكن ربما . ًيكون طويال
ُوددت لو أن الباص . افة الركاب القريبين منهبالعدوى التي انتقلت من قاطع التذاكر إلى ك

ّيقف فورا، أن يتعطل بالفعل ما هي إال لحظات . المهم أن أنجو من هذا الموقف الحرج.. ً
  . حتى وقف الباص عند موقف

  
لم أنتظر أن يصل الباص إلى الموقف الذي كان أبي ينزل به عندما كان يصحبني معه 

ًفتح الباب الخلفي حتى نزلت منه مخالفا بذلك قواعد ما إن . أول الشهر لتناول اللحمة ُ َ ِ ُ
ًوجدت نفسي في منطقة غريبة عني تماما، حاولت جاهدا أن . النزول من الباب األمامي ً ُ

ٍفي أي حارة أنا، لم تسعفني ذاكرتي .. ّأتذكر من خالل قراءتي لآلرمات وأسماء المحالت ّ
ًمشيت عدة أمتار مستطلعا المكان . المضطربة ِبعينين حزينتين، وبدأت مشاعر الخوف ُ ُ

ًتتسلل إلى أعماقي شيئا فشيئا ً ّ .  
  

ماذا أفعل؟ كيف السبيل إلى البيت؟ هل أسأل الناس عن عنوان . ال شك من أنني ضعت
ًبيتي؟ أم أعتمد على نفسي وأجرب كل الطرق، ولكن ذلك قد يستغرق زمنا طويال  ً ّ

  .لبيت، ما يعني أن العقوبة بانتظاريوسوف أتأخر عن موعد وصولي المعتاد إلى ا
 

ِموتورات المشنص(في تلك األيام كانت  ًطبعا . إحدى وسائل النقل الرئيسية في المدينة) ُ
تجوب الشوارع بكثافة وتقوم بنقل الركاب ضمن . إلى جانب سيارات األجرة قليلة العدد

 كانت المسافة طويلة، إال إذا. ٍوكانت أجرة الراكب نصف ليرة بشكل عام. أحياء المدينة
ّبحثت في جيوبي متفقدا ماليتي، فقد أضحى . ًفكان يتقاضى السائق أجرته ليرة كاملة ً ّ ُ

ًتأخري عن البيت ملموسا، كان بحوزتي ثالثة فرنكات ّ !  
  

ُوحيث أنني صغير، وبيتي أخمن أنه ال يبعد كثيرا عن المكان الذي نزلت فيه، فقد يكفي  ً ّ
ُلهذا تجرأت واتجهت نحو موتور يقف إلى جانب . لى البيتما معي من نقود لوصولي إ ُ ّ

ًكان سائقه يرتدي نظارة شمسية أسوة بزمالئه السائقين، وقد . ًموقف الباص ينتظر راكبا
ًغطت باإلضافة إلى عينيه، حاجبيه ونصف أنفه وخديه تقريبا بالكامل ّ وبسبب سرعة . ّ

ٍ يسرحون شعرهم بشكل طبيعي إلى الخلف الموتور أثناء القيادة، فقد كان أغلب السائقين ّ
ًوكانت وجوههم جميعا برونزية اللون . ّبفعل شدة الهواء دون الحاجة الستخدام أي مشط

اقتربت من السائق الذي . ّبسبب تعرضهم للشمس طوال النهار. ّتميل إلى السمرة المحمرة
ًكان يثبت ريشة نعام على مقوده كنوع من الزينة وأيضا كأغلب أ ٍ . صحاب الموتوراتّ

 ً:وخاطبته قائال
ّ عمو ممكن توصلني للبيت؟- ّ 

 :التفت صوبي وابتسم
 ّ ليش وين ساكن عمو؟-
 .ّ بحي الصنوبر-
 وين بالضبط؟.. ّبحي الصنوبر..  مم-
 . جنب شركة البترول-

ّتابع انهماكه بتثبيت الريشة ذات اللون البني اللماع وأردف ّ: 
  طيب، معك مصاري؟-
 .معي تالت فرنكاتّ أي عمو -
  طيب، عمرك ركبت موتور؟-
ّ أي عمو عدة مرات كان بابا يركبني معه- ّ..  
 

وبعد أن أنهى تثبيت ريشة النعام على المقود . لم تفارقه االبتسامة طيلة حديثه معي
ًامتطى الموتور وحملني من تحت إبطي بسرعة البرق وأجلسني أمامه خالفا لجلوس  ّ

ُوقد خمنت ذلك بحرصه على سالمتي. فيالركاب في المقعد الخل ّوأدار المحرك وانطلق . ّ
  .ّبي باتجاه حينا

  
ّرغم الحرارة الشديدة إال أن سرعة الموتور كانت تلطف الجو وأشعرتني ببرودة منعشة  ّ

ِوسرعان ما أصبح شعري مسرحا إلى الخلف ككل سائقي المشنص. لذيذة ُ ّ ً ّتبدد قلقي . ّ
ُتمنيت .. لحرج في الباص الحكومي، وعقوبة األهل المنتظرةُونسيت عفريت الحديقة، وا ّ

.. ّلو أن المسافة طويلة وجيبي عامرة بالليرات ألتمكن من التجوال بكافة ربوع المدينة
 :َّولكن ما هي إال لحظات حتى خفف السائق من سرعته وسألني

 ّ رح نوصل عالشركة، وين بيتك عمو؟-
ّ عمو نزلني وين مابدك- ّ  ..صرت بعرف روح لحاليخلص .. ّ
ّ ال يا عمو الزم وصلك لعند البيت- ّ.. 
  .ّليك بيتنا صار بأول الشارع.. ّخلص نزلني هون.. ّ وهللا عمو ما في داعي-
 

ُمددت يدي . ّأوقف السائق موتوره وحملني من تحت إبطي وأنزلني على الرصيف
ْولو يا «: ًلطف معاتبابسرعة إلى جيبي إلخراج الفرنكات الثالث، إال أنه أمسك يدي ب َ َ

ُعمو أنا ماباخد من األطفال، إنت متل ابني بس دير بالك مرة تانية تبعد عن بيتك بدون .. ّ
  ً.وانطلق مسرعا» ..ّروح عبيتك عمو روح. مايكون معك واحد كبير

 
تابعته بامتنان وهو يبتعد دون أن يبارحني شعور الغبطة الذي استولدته هذه الرحلة 

 .القصيرة
ُقدت مجددا الفرنكات الثالث واتجهت إلى البيتتف ًُ ّ.  
 

ٍكانت أمي بانتظاري تولول نادبة بصوت مسموع  ً دخيلك يا .. يا ويلي وين راح الصبي؟«ّ
ّأ رجعلي ابني وخود يللي بدك ياه ّ ُوما إن مثلت أمامها حتى » .آخ من عالعمر أخ.. ّ

ٍاتبة بكلمات متالحقة سريعة ْشهقت وهرعت الحتضاني والدموع تنهمر من عينيها مع ٍ ٍ ً
وبدأت ترفع » !ْوين كنت؟ برمنا الدنيا عليك.. قلقنا عليك يا حبيبي«: ٍوبصوت مبحوح

ًرأسها إلى السماء متضرعة ّشكرا إلك يا رب«: ّ .. ًشكرا الستجابتك السريعة لدعائي! ً
ً قليال وزال وبعد هنيهات هدأت» ..ّوهللا رح أوفي نذري بس يتوفر المبلغ المطلوب وهللا

ٍالكرب عنها واطمأنت على أحوالي، وإذ بحنانها ولهفتها ينقلبان فجأة إلى ثورة من  ً ّ
ُترى، «: وبينما هي على وعيدها كان السؤال الذي يتقافز في ذهني.. الغضب والتهديد

ّهي توبخني وأنا ألوب بعيني » هل عرف أبي بغيابي؟ وما هو تهديده لي بعد قدومي؟ ّ
ّحاولت مقاطعتها سائال وقد جف لعابي ! لم أعد أسمع ما تقول. ً بحثا عن أبيجنبات الدار ً ُ

ِربك حميد لم يدر أبوك بغيابك«: ّوأنا أتوسل بداخلي لتقول لي» ماما أين أبي؟«: ًتماما ّ .
» !هللا أعلم ماذا كان سيحصل.. إذ لو عرف بغيابك الطويل هذا. ّاشكر ربك على ذلك
ًهمدت قليال مسددة ن ّْ ُظرة هي خليط بين الرأفة والسرور والتأنيب معا وأجابت كما كنت ً ً ً

ْأبوك لم يعد من عمله بعد.. حظك يا لعين وارثه عن خالك هللا يرحمه«: ّأتمنى بالضبط ُ. «
فقد نجحت مغامراتي .. ّعندها بادلتها الضم وأنا أكاد أرقص من فرحي. ّوضمتني ثانية

رعان ما استغاثت أمعائي من شدة الجوع بعد أن وس. هذا اليوم دون أية عقوبات تذكر
ُوأسرعت بالدخول إلى المطبخ حيث رائحة البصل المقلي بزيت الزيتون تفوح . اطمأننت
ّعرفت فورا بأن مجدرة البرغل التي نأكله. بأرجائه ا ثالث مرات في األسبوع ً
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  التطبيع العربي مع إسرائيل ليس باألمر المفاجئ أو خارج سياق التحوالت التي

 ثم فوضى 1979يشهدها العالم العربي منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر 
التي أسست لها ) عملية السالم(ما يسمى الربيع العربي، كما أنه ال يخرج عن سياق 

وال عن سياق الفشل الرسمي الفلسطيني في شقيه الوطني واإلسالموي، اتفاقية أوسلو 
ولذا ال داع ألن يغضب الشعب الفلسطيني أو تتوه بوصلته النضالية، ألن ما جرى كشف 
مستور حقائق تحايل العقل السياسي المشبع باأليديولوجيا والتمنيات مع المال السياسي 

ُالمكمم لألفواه والمعمي لألبصار اال ًعتراف بها، كما أن التطبيع يجب أن ال يكون مبررا ُِ
لتبرر أي انزالق قادم نحو مزيد ) يا وحدنا(للطبقة السياسية ألن تصرخ وتكرر مقولة 

من اللعب على الخطوط الحمراء و حصر السياسة في نطاق فن الممكن الوطني، كما 
تحرير منها وكيف  وخروج قوات منظمة ال1982أثناء حرب لبنان ) يا وحدنا(جرى مع 

  .أدت لتدشين فكر التسوية والبحث عن الحل السلمي
 

التطبيع ليس مفاجئا وليس بالخطورة التي يصورها البعض إال 
لمن يريد أن يجعل منه ملهاة جديدة للهروب من الواقع والتغطية 

لم تكن . على فشل الطبقة السياسية والنظام السياسي الفلسطيني
 حالة حرب مع إسرائيل قبل التطبيع ولم جيوش الدول المطبعة في

تكن سياساتها التطبيعية طوال سنوات خفية عن أعين أولي أمر 
الفلسطينيين، كما أن المقاطعة وكل عواطف الجماهير العربية 

ؤيدة للشعب الفلسطيني لم تمنع إسرائيل من أن تمارس كل الم
 اشكال العدوان والحرب والحصار واالستيطان، هذا ال يعني

  ةــة الشعبيــل أهمية المساندة العربيـــالتهوين من التطبيع أو تجاه

  . للفلسطينيين ولكن وضع التطبيع في سياقه الصحيح
  

الموجة األخيرة من التطبيع نتاج سيرورة من االنهيارات والتحوالت العربية والفلسطينية 
 -:أهمها

نتهت حقبة الصراع  ا1979 منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام -1
الرسمي العربي اإلسرائيلي بمضمونه العسكري مع استمرار الشعوب العربية في 

 .غالبيتها مؤيدة للشعب الفلسطيني
 الموقف الشعبي الرافض للتطبيع باإلضافة إلى حالة االشتباك بين الفلسطينيين -2

التي طبعت واإلسرائيليين كان وراء محاصرة نهج التطبيع في أضيق الحدود وحتى 
 .ًاستمر تطبيعها باردا كما هو األمر مع مصر واألردن

 للسالم حيث أرتضى العرب بمبدأ تعدد مسارات التفاوض وهو 1991 مؤتمر مدريد -3
 واعتراف منظمة التحرير بإسرائيل 1993ما أدى لتوقيع اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين 
 ).وادي عربه (1994سرائيل واألردن وحقها في الوجود، ثم توقيع اتفاقية سالم بين إ

حيث تحول ما يسمى الربيع العربي إلى مخطط . 2011 فوضى الربيع العربي عام -4
متكامل يديره الغرب بأدوات محلية وعربية لتفتيت وتدمير األمة العربية وإضعافها 
 وتقويض الحركات والفكر القومي والتحرري والتقدمي العربي الذي كان حاضنة للقضية

 .الفلسطينية
ِ التطرف الديني والنزعات الطائفية والعرقية أضعفت األنظمة العربية سواء التي -5

ًتعرضت لفوضى الربيع العربي أو لم تتعرض وأصبحت جميعا ضعيفة وهشة أمنيا  ً
وبحاجة إلى حماية خارجية من غضب شعوبها أو من خطر جيرانها، ولم تجد األنظمة 

حاميها (ميها من هذه المخاطر ولينطبق عليهم المثل الشعبي إال واشنطن وإسرائيل لتح
 ).حراميها

 التطرف واإلرهاب اإلسالموي غطى على اإلرهاب الصهيوني، كما أن انتشار فكر -6
ًاإلسالم السياسي غير من أولويات التفكير واالهتمام عند الشعوب وخصوصا الشباب،  َّ

 .ات جماعات اإلسالم السياسيوالقضية الفلسطينية ليست من أساسيات وأولي
ً إن جيال جديدا في المنطقة من الشعب ومن الطبقة الحاكمة لم يعاصر مرحلة المد -7

القومي والتحرري والحرب مع إسرائيل وبالتالي ال تختزن ذاكرته عن القضية 
الفلسطينية إال ما تنقله وسائل اإلعالم من صراعات ومناكفات داخلية واتهامات متبادلة 

 .ن األطراف الفلسطينيةبي
ً اختالل العالقة الفلسطينية مع الشعوب العربية حيث خسر الفلسطينيون كثيرا من -8

التأييد والتعاطف الشعبي وهو أمر تتحمل مسؤوليته الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية وكل 
ة األحزاب السياسية التي انشغلت بالصراع على السلطة والمناكفات السياسية الداخلي

 .وتجاهلت العمق العربي واإلسالمي
أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم ويتصرف وكأنه ) ترامب( وجود رئيس أمريكي -9

ملك ملوك إسرائيل بحيث مارس كل الضغوط ووضع كل اإلمكانيات األمريكية لدفع 
ًدول عربية للتطبيع مع إسرائيل وآخرها المملكة المغربية، مساوما هذه الدول على 

 .َايا استراتيجية تعتبرها الدول المطبعة قضايا وطنية استراتيجية تمس أمنها القوميقض
 االنقسامات والصراعات الفلسطينية الداخلية ووقف مقاومة إسرائيل وتوقيع اتفاقات -10

هدنة معها كما هو الحال في غزة أو التنسيق األمني معها كما هو الحال في الضفة أثر 
ًعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية ومنح األنظمة مبررا للتطبيع ًسلبا على موقف الش

  .دون خوف ال من الفلسطينيين وال من شعوبهم
 

كل ما سبق ال يبرر التطبيع بهذه الصورة الفجة والمسيئة للمطبعين قبل أن تكون مسيئة 
  .للفلسطينيين

 
يوني االستعماري خطورة التطبيع العربي الجديد ليس فقط االعتراف بالكيان الصه

وإقامة عالقات دبلوماسية معه، بل في تبني بعض المطبعين للرواية الصهيونية التي 
تزعم بأن إسرائيل كانت دوما تسعى للسالم وأن المقاطعة العربية والمقاومة الفلسطينية 

  !!.هما العائق أمام تحقيق سالم يعم المنطقة والعالم
 

الوهم في عقول جيل من الشباب العرب الذين لم ولألسف تمكن الصهاينة من زرع هذا 
-يعاصروا تاريخ الصراع في المنطقة وال يعرفون أنه في كل الحروب العربية

اإلسرائيلية كان العرب يدافعون عن حقوقهم وأراضيهم أو يسعون الستعادتها وإسرائيل 
، 1967، عدوان حزيران 1956، العدوان الثالثي 1948حرب : كانت دوما معتدية

، وفوق كل 1982، العدوان على لبنان 1973حرب أكتوبر الستعادة األراضي المحتلة 
ذلك كونها دولة احتالل باعتراف األمم المتحدة وكل دول العالم وترفض االنصياع 

 1991كما أن الشعب الفلسطيني مد يده للسالم منذ مؤتمر مدريد . لقرارات األمم المتحدة
 التاريخ وهو يفاوض إسرائيل حتى تقبل تطبيق قرارات  ومنذ ذاك1993ثم في أوسلو 

  .الشرعية الدولية، والشرعية الدولية عنوان للسالم
 

وفي سياق سياسة التضليل وزرع الفتنة نالحظ أن كل ما يتم تناقله من أخبار عن 
  ها مصادرــة يأتي من مصادر إسرائيلية وأغلبـــــعالقات سرية بين إسرائيل ودول عربي





 

 

  
  براشهيم أإبرا .د

 فلسطين



  

  اليساري
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ا ما تم ترويجه عبر فضائية رسمية إسرائيلية من مزاعم عن دور الملك  رسمية، وآخره
   أو العالقات السرية مع جهاز1967الحسن الثاني ملك المغرب في هزيمة يونيو 

هذا األخير في اغتيال المناضل المهدي بن بركة، وبغض اإلسرائيلي ودور  الموساد
 في هذا الوقت وبعد أن تم النظر عن صحة أو عدم صحة هذه المزاعم فإن ترويجها

تطبيع العالقة بين البلدين إنما يهدف لزرع الشقاق بين المغرب والشعب الفلسطيني 
وهنا يجب الحذر . واستدراج ردود فعل شعبية عربية وفلسطينية غاضبة ضد المغرب

من االنزالق من التطبيع الرسمي إلى حالة عداء بين الشعب الفلسطيني واشقائه العرب 
ا تريده إسرائيل، فهذه األخيرة تريد أن تصهين العرب من خالل دفعهم لقطع كل وهو م

  .صلة لهم بالفلسطينيين وشيطنتهم وتبني الرواية الصهيونية
 

يمكن السكوت عن التطبيع الرسمي بغض النظر عن المبررات التي تطرحها األنظمة 
بعض الرواية الصهيونية المطبعة، ولكن ما ال يمكن قبوله أو السكوت عنه أن يتبنى ال

ًوتسمح الصحف والفضائيات العربية ألقالم وأصوات حاقدة إسرائيلية ومحلية أحيانا 
بتشويه الشعب الفلسطيني والتشكيك بالروابط اإلنسانية واألخالقية والقومية والدينية التي 

 جاليات تربط الشعبين، أو يتم التضييق على الجاليات الفلسطينية في الدول العربية وهي
أثبتت أن والءها للدول المضيفة لها ال يقل عن والئها لفلسطين، وفي نفس الوقت تمنع 
مناصري الحق الفلسطيني من التعبير عن مواقفهم وآراءهم ولو بمقالة أو بمشاركة 

  .تلفزيونية أو من خالل مسيرة سلمية
 

يضعف حالة العداء ًالتطبيع سيؤدي مؤقتا إلى إنهاء الصراع الرسمي مع إسرائيل وقد 
ًمعها، إال أن ذلك ال يعني أن إسرائيل لم تعد تشكل خطرا على العرب والمسلمين أو أن 

  .جيرة إسرائيل أفضل من جيرة الدول العربية واإلسالمية المجاورة
 

كما أن التطبيع وإن أثر على أيديولوجيا الصراع فإنه لن يغير من حقائق واقع الصراع 
ئيلي وأن إسرائيل دولة محتلة، ولكن التطبيع الجديد سيحرج كصراع فلسطيني إسرا

القيادة الفلسطينية، ففي ظل تمسكها بنهج التسوية السياسية ومطالبتها بعقد مؤتمر دولي 
للسالم فهي بحاجة لكل األنظمة العربية سواء التي لها عالقة مع إسرائيل أو ليس لها 

بعة أو سحب السفير أو محاولة التحريض عالقة، وسياسة قطع العالقات مع كل دولة مط
ِعليها لن تجدي نفعا، والمهم في هذه المرحلة أال تعادي األنظمة العربية المطبعة الشعب  ُ ً

  .الفلسطيني وتتخلى عنه أو تشيطنه إلرضاء إسرائيل
 

على الشعب الفلسطيني أن يتعامل مع عالم عربي وإسالمي رسمي وشعبي مختلف عما 
ًتينيات والسبعينيات، األمر الذي يتطلب مزيدا من االعتماد على الذات كان عليه في الس

وفي نفس الوقت العمل على استعادة البعد الشعبي للقضية الفلسطيني ألن الجماهير 
الشعبية في كل بلد هي الجهة األكثر قدرة على مواجهة التطبيع أو الحد من اخطاره، 

 الصورة السلبية عنهم التي طفت أخيرا ًوالخطوة األهم المطلوبة فلسطينيا تغيير
وصورتهم كشعب تخلى عن مقاومة االحتالل وتتصارع نخبه السياسية على السلطة 
والثروة ويستجدي المساعدات الخارجية، وهي صورة وإن كان لها أساس في الواقع وال 

يع مع شك إال أن منابر إعالمية معادية للشعب الفلسطيني تضخمها وتروجها لتبرير التطب
ة الرد الوحدة الوطنية وتصويب وضع النظام السياسي وتفعيل المقاومة الشعبي. إسرائيل

   األمثل على مخاطر التطبيع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تسل عـن سالمته روحـهُ فــوق راحتــــهال ِ َ ََ َ ُ ُ َ َ 

ِبــدلتـــــــهُ همـــومـــه َکفنَــــا مــن وسادتــه َِ ِ ً ُ ُ ُ َّ َ 
َصــامت لو تَکلــــــما لفــظ النــار  َّ َ َ ََ ٌَّ َ َّو الـــدمــاِ َ 

ُقـل لمن عاب صمته خـلق الحـــزم أبَکـــما ََ َ ِ ُِ َ َ َ ُ 
َو أخــو الحزم لم تزل يـده تسبـــق الفــــما ُ ِ َ ََ َ ِ َ ُ َ 

َال تلوموه، قــد رأ ُ منــهج الحــق مظلیَ ِّ ََ َ  ــماَ
َ بــــالدا أحبـــــــــها رکنـــها قــد تهــدمـــــاَو َّ ََ َُ ُ َّ َ ً َ ِ 
ً خصـــوماَو ُ َّ ببغيــهم ضجت االرض و السـماُ ََّ ُ ِ َ ِ َ ِ 

َّمر َّ حين، فکــاد يقتــ له اليـــأس، إنمــــا َ ُ َ َ ٌ... 
َهــو َّ بالبــاب واقــــف و الردُ َ ٌ ِِ  ِ منــــهُ خـــائفیِ

َفاهــدأ ِ يا عواصـف َخجـــال مـن جـراءتــــهیَ َِ َ ً ُ ِ َ 
 

ن السوري المحتل، مقاطع من قصيدة  اختار المخرج المبدع حاتم علي، ابن الجوالعندما
لتشكل المقدمة الموسيقية، وجزء من الموسيقى التصويرية " فدائي" إبراهيم طوقان 

ًلمسلسل التغريبة الفلسطينية، لم يكن يعلم أنه يتكلم عن تغريبه سورية قادمة، خصوصا 
ات،  عندما كان ابن خمس سنو1967 مماثلة في عام غريبهوأن حاتم علي قد اختبر ت

وها نحن نشهد اليوم انه . حيث هجرت إسرائيل غالبية سكان الجوالن خالل احتاللها له
ليس فقط ركن فلسطين قد تهدم، كما يقول طوقان، وانما ركن سوريا أيضا والعديد من 

  .يوماألقطار العربية ولكن بأدوات أخرى، فما اشبه األمس بال
 

تفت لفنه، فهناك من يعيب عليه هذا  صمت حاتم علي طوال األزمة السورية واللقد
الموقف كون الفنان يجب أن يحمل رسالة، وينبغي عليه أن يلعب دور المثقف الطليعي 
ًفي وقت األزمات، وهناك من يعتبره موقفا صائبا ترك لحاتم علي القدرة على التنقل  ً

 تسير  في وجهات النظر، اال أن منظومة الفسادالفواإلبداع، وبغض النظر عن االخت
وقد جسدت نقابة الفنانين السوريين برئاسة " كل من هو ليس معي فهو ضدي" على مبدأ 

الفنان زهير رمضان هذا الموقف، عندما أعلنت وفاة الفنان السوري حاتم علي كخبر 
عابر ولم تنعيه، بحجة أنه لم يدفع اشتراكات النقابة لمدة خمس سنوات، بينما قامت نقابة 

  .ين بنعيه كأحد المبدعين في العالم العربيالفنانين المصري
 

رئيس المخفر في باب الحارة لم يستطع " أبو جودت"  أن الفنان زهير رمضان يبدو
حتى اليوم الخروج من دوره، خدمة ألسياده الذين ضمنوا له البقاء في هذا المنصب الى 

كل دورة انتخابية ًاألبد، حيث تقام انتخابات صورية إلعادة تنصيه رئيسا للنقابة في 
ً ومدويا، فقد توحد غالبية الفنانين السوريين على تكريم ًيعااال أن الرد جاء سر. جديدة

المبدع، وخرج السوريون باآلالف ليودعوا حاتم علي المخرج رغما عن منظومة 
  .االستبداد وأدواتها

 
هذا يقوم بتشريدهم،  عل قناعة، أن االستبداد ال يمكن أن يتعايش مع الفكر واإلبداع، ولأنا

ولكن آن األوان لهذا الشعب الذي أنجب العشرات بل المئات واألالف من المبدعين أن 
ينفض الغبار عنه ويتوحد بكل اطيافه ويصرخ في وجه الظالم صرخة تقض مضجعه 

  . اإلنسان وتكرم المبدعين والمفكرينإنسانيةوتؤسس لسورية جديدة تحترم 
 

بن الجوالن السوري المحتل، نفتخر بك وبإبداعاتك التي  لروحك حاتم علي، اسالما
ستخلد ذكرك على مر األيام، وألهلك وذويك ولكل الفنانين السوريين والشعب السوري 
والعربي أحر العزاء، نم قرير العين، وكن على يقين أن سوريا الوالدة ستأتي بعشرات 

  يرةالمبدعين امثالك ليكملوا المس

 

  
 ثائر أبوصاحل

 ةسوري
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الكفاح المسلح في جابر فالح عراقي كان معنا أيام "
آخر )درجة ثالثة( جنوب العراق وكان مصاب بالسل

 ألف 25درجات السل ، في المنطقة التي كنا فيها كان 
  .إصابة بالسل

 
، ابعثوني إلى  يلح علينا أن ابعثوني بأي عمليةكان

 .، إلى أي مكان قبل أن أموت بالسل، إلى بغدادفلسطين
 ." مات جابر وشيعناهاهبعد

 

 البيلسانجابرياآه 
 ِالقناطرَبعدَكانٌجابر

 العراقيِالبيلسانِمنًحقال
َزمامِإليهنَلوي  الطريقِ

ِّعزفيكان ِ 
ّحمى ِالتدرنُ ُّ َ  ِوالقيظَ
ُلبةمثلماُيجمعنا َّ ِّالخسُ َ 
ِظلهفي  َالدسمِ

ِكاللعب ِبالحلماتّ َ 
ُيحمص ِّ َ ُقهوتهُ  واألمانيَ

 َسيرةويقرأ
 َللحاضرينالعصاباتِحرب

َيبقولم ِرئتيهِمنَ َ ِ 
ٍسعلةسوى َ 
 رقيقٍوهالل
ُويرشف ّتبقىقدماِ َ 

 َشاربيهفيِالهالِمن
ِاللهبفيُوتصعد  بيالذهّ
ُمالمحه َ ِوالسعالِ  ُوأحالمهُّ

 ِالهواءِوبرغم
ُيتدرنالذي َّ َ  ِالليلفيَ
ِبخيمتهُّنرصكنا ِ 
َحزن  َوالسروجِأيامناُ

َّوحص ٍغدِمنَتناِ َ 
 عتيقًوانتظارا

 ينقضيِمثلماٌشاحب
 العراقيِالبيلسانُموسم

 القمحبسوىيلتزملمٌجابر
 ِالنعاجِانتقادرغم

ِهرمتالتي َ 
 السياسيِالنضالفي

َترحلثم َّ َ  ّعناَ
َمحفةَحملنا َّ ِأوجاعهَ ِ 

 الخريفِضبابفي
ِّنشيعّكأنا ِالمجرةَنهرُ َّ َ 
ِالتدرنُغيرَكانما ُّ َ 

َّالمحفةَفوق َ 
 ِالعظامُغيرَكانما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َمثلالتي  ِأعوادِ
ٍكدس  البيلسانِمنَ
 ُجابرُالمناضلوكان

 َاآلنُينتشر
َمثل  السواقيِضبابِ

 ٍحفرةوفي
 الصباحسكوتِمن

ُتقيحهّدفنا َ ُّ َ  الشيوعيِباليمينَ
َتلوناثم  ِالصباحَسكونَ

ِقبرهعلى ِ 
ِالكحلنمِزهرتان ُ 

ِقهوتهُصلبِمن ِ 
َحدقتا ِبالرجالَّ

 بالرحيقَوأجهشتا
ِالحسابَيومٌجابرَجاءإذا ِ 

ِالتدرنَبليغ ُّ  ِوالصمتَ
ِالمحبينُلغاتُّأهمتلكم ُ 

 سيدييا
ُبطاقتهُستكون ُ 
 ِهللاعلىِللدخول
ِبطاقتهُنفس ِ 

ِالمسلحِالكفاحفي ّ َ ُ 
ِبالمتيمُخذ َّ َ  ِباألرضُ

 للرافدينُّياربُجابر
 َالعراقفإن
ُّأحب  إليناِالجنانَ

ّمناُالبعضأخطأوإن  الطريقِ
 يتغيرلمُستلقاه

ًضحىُالبيلسانُيعبقكما ُ 
 ًمساءُالبيلسانُيأرقوكما

 عميقًعميقا
 َفوقُيعبرَمازال

ِالقناطر  ِكاألمسِ
 ُالصغيراتُوالمشمشات

 َالقناديلِيديهبينُتحمل
 ِالليلَافلةحُيأخذ

ُتأخذه  للبالدَ
 منهاُالمسافرُيعودالالتي

ُسيمطر  ِالعراقُحزنُ
 البيلسانِجابرعلى

ُالتدرنوينمو ُّ َ 
ٌفطر  ِالقبرعلىِ

َهدرما  ُالرعدَ
َّواخضل  ُقلبَ

 السحيقالعراق
َثبتلوآه َ َثباتكَاآلخرونَ َ َ 

ِّالسلَملكيا  ِوالصبرُ
ّمناَضاعما  العراقِ

َّظلتُروحالوال َ 
ُتحشرج ِ  ًعاماَعشرينُ

 حنانمنبالمهجة
 صديقمنوالنظرة

  نالبيلساجابرآه

 


 
 

  
  ابالنور فطم

 راقالع



  

  اليساري
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  ْبمجرد ذكر مصطلح وقتل األبرياء، وجميع المشاهد المحزنة التي يتحول فيها كل جميل إلى يقفز إلى الذهن صور ومشاهد للمعارك والدمار وإطالق الرصاص " الحرب"ِ
كن أن تنطوي على فكاهة؛ فالحرب والفكاهة وفي خضم تلك المآسي الشنعاء، يطل القدر على البشرية بوجه ضاحك، وكأنه يخرج لسانه لكل من يؤكد أن الحرب ال يم. بشع

ّولكن القدر اللعوب الذي يبهرنا بمفاجآته يطلق ضحكاته وهو يؤكد أن الفكاهة تخلق لنفسها مكان حتى في أحلك .  والماءكالزيت، Don’t Mix مصطلحان ال يمكن أن يمتزجا

  .Do Mix لحظات الحرب؛ لتبرهن أن الحرب والفكاهة من الممكن مزجهما
 

وعند تناول الحرب العالمية األولى بالبحث نجد أنها وحدت شعوب األرض . شاهد هزليةًضرب لنا العالم في الحرب العالمية األولى والثانية مثاال لمسرحية من فصلين يتخللهما م
لغريب أنهم من اتفقوا على فكرة االستعمار، ولكن بعد اكتشاف ، وا"إشعال فتيل صراع مهلك؛ بسبب التناحر على المستعمرات والخيرات المجلوبة منها"على هدف واحد، وهو 

وأدي هذا السلوك الصبياني إلى تصدير حرب مريرة عاني .  يجنيها كل منهم، صاروا كأطفال يخطط كل منهم لسلب مكتسبات اآلخر واالستحواذ عليهاالتباين في كم الغنائم التي
 وقدرت الخسائر في األرواح إلى ، واشترك فيها نحو مليون جندي من جميع أنحاء قارات العالم،)1918نوفمبر  – 1914يوليو ( منها العالم على مدار أربع سنوات وثالثة أشهر

  .ما يربو على أربعين مليون جندي ما بين قتلى وجرحى ومفقودين
 

ًوكما كان الفكر الصبياني ما أجج الشعور بالتناحر، فلقد نزع فتيل الحرب موقف كوميدي من الصعب تكراره تاريخيا، لكنه كان السبب في قيام  ْ  The Great" الحرب العظمى"ِ
War برينسيب والسبب المباشر لقيام الحرب شاب بوسني من أصول صربية يدعى جافريل. التي قسمت أوروبا في شكلها الحالي Gavril Princip  يحزنه تداول بلده من إمرة

ًوبسبب نزعة جابريل برينسيب القومية كان مؤمنا بفكرة أن البوسنة . السيطرة العثمانية لتنقل تحت سلطة اإلمبراطورية النمساوية المجرية، دون اعتبار أن البوسنة سالفية األصل
مي للعرق السالفي ومن الواجب توحيدها كشعب واحد تحت السيطرة اليوجالسفية، وليس النمساوية التي يعتبرها برينسيب والصرب وكرواتيا وباقي شعوب منطقة البلقان تنت

ُالذي يكن الكره للنمسا التي تجحف حقوق  The Black Hand" اليد السوداء" ذهب جافريل برينسيب إلى بلجراد عاصمة الصرب، وانضم لتنظيم 1914في عام . ًعدوا
فرانتس "وحدد التنظيم هدف االغتيال ليكون األرشيدوق النمساوي . وكانت عقيدة التنظيم اإليمان بأن االغتياالت السياسية هي السبيل إلثارة الفوضى في النمسا وإسقاطها .الصرب
حاكمة لإلمبراطورية التي تضم تحت جناحها إمبراطورية ال Habsburg ولي عهد إمبراطور النمسا والمجر والوريث الشرعي لعائلة هابسبرج، Franz Ferdinand" فيرديناند

كان شخصية رومانسية، ال توافق على بطش " فرانتس فيرديناند"والمفارقة أن األرشيدوق النمساوي . شاسعة تضم أعراق وجنسيات مختلفة وتهيمن على معظم أجزاء أوروبا
اة لدرجة أنه تزوج فتاة من عامة الشعب، وكذلك كان يعتقد أنه يتحتم معاملة السالفيين بشكل أفضل الحتواء عائلتها باألعراق األخرى وخاصة السالفية، وكان يؤمن بالمساو

  .ًوبالرغم من محاوالته الحثيثة لإلصالح، لكنه كان مستهدفا، وكان الحظ يعانده. غضبهم حتى ال تتزايد رغبتهم االنفصالية
 

بالشاب ذو النزعة القومية جافريل برينسيب حينما قرر األول عمل زيارة ودية للبوسنة، فاستهدفه " فرانتس فيرديناند"مساوي  كان لقاء األرشيدوق الن1914 يونيو 28وفي يوم 
ا لصالح التنظيم ًولعب الحظ دور. ة األرشيدوق من بلجراد للبوسنةوأرسل ست أشخاص الغتياله، فدججوا أنفسهم بالسالح والقنابل وتصافوا على طوال مسير" اليد السوداء"تنظيم 

حينما قرراألرشيدوق أن تكون السيارة التي تقله في مسيرته مكشوفة لتسهيل التالحم مع الشعب، وعمل دعاية راقية للنمسا كي تظهر أنها ليست غاشمة كما يتصورها الشعب 
لكن ما حدث كان أمر فكاهي يشابه ما . قنبلة على السيارة دون أن يكشف أمره أحد، بسهولة ويسر قام بقذف "اليد السوداء"تنظيم  وبمجرد مرور السيارة على أحد أفراد. البوسني

ة مطاطية، ثم انفجرت بعيدًا ًيحدث في أفالم الكارتون؛ فبدال من أن تنفجر القنبلة في سيارة األرشيدوق وتودي بحياته، إرتدت القنبلة خارج السيارة بعد دخولها، وكما لو كانت كر
  .وأصابت بعض من الحراسعن السيارة وقتلت 

 
ومن منطلق شخص األرشيدوق فرانتس فرديناند اللطيف، في طريقه للعودة قام بزيارة . وبعد نجاة األرشيدوق من محاولة اغتياله ذهب لدار البلدية وعبر عن استياءه عما حدث

ة المستشفى جافريل برينسيب المحبط من جراء فشل  واحد، كان يتواجد قرابوفي صدفة فريدة تثير الضحك والسخرية في آن. جرحى ومصابين حادث القنبلة في المستشفى
ًوفي مفارقة مضحكة قد ال تتكرر مرة أخرى في التاريخ مرت سيارة األرشيدوق ليس فقط من أمام المطعم الذي كان يتناول فيه برينسيب طعامه، بل أيضا من . محاولة االغتيال

  .خرج مسدسه، ثم اغتال األرشيدوق وزوجته ترك برينسيب الطعام وأوبكل سهولة ويسر ودون تردد،. أمامه
 

ًوكحركة انتقامية وإمعانا في السخرية، أعلنت النمسا أن ذلك بمثابة الدعوة للحرب من قبل الجانب الصربي المثير لالضطرابات التي كانت تتحيين النمسا الفرص إلعطاءه درس 
ًلو قبلتها الصرب لسوف تصير فعليا تحت السيطرة النمساوية، وإن  ورغبة في االنتقام، أرسلت النمسا للصرب إعالن بمطالبها التي. لقاسي ليكون عبرة لكل دولة تحاول االنفصا

ُلم تقبلها لسوف يكون ذلك بمثابة موافقة على شن النمسا حربا عليها كما تنشد ْ َ ًفتها ألمانيا تليفونيا التي وافقت وحتى تجعل النمسا عدوانها على الصرب مشروع قامت باستشارة حلي. ً
فألمانيا حليفة النمسا وأسرة هابسبرج لم تكن تتوقع أن تتسع . Blank Check" شيك على بياض"ًالحرب على، وسميت تلك الموافقة تاريخيا ب  على الفور على إعالن النمسا

ت الصرب مطالب النمسا، لكن وكما هو متوقع، رفض. ا تدير الحرب، بينما ذهب هو في رحلة بحريةدائرة الحرب لتشمل أوروبا والعالم، لدرجة أن إمبراطور ألمانيا ترك النمس
، 1914ًقبل إعالن الرفض تأكدت أن تجعل من روسيا لها حليفا، والتي كانت بدورها على يقين تام أن ألمانيا تدعم النمسا في حربها، مما تسبب في ما يعرف تاريخيا بأزمة يوليو 

  .يب أغلبها مغلوطة بدورها الندالع الحرب في أوروبا والعالم قائمة على ظنون وأالعوالتي أدت
 

ووطأة الكوميديا كانت تشتد كلما طالت سنوات الحرب، فظهر خونة وطنيين، وجنود متحالفين من معسكريين متناحرين، وغيرها من القصص التي حتى امتدت لبطوالت ومآسي 
  .حرب الرايخ الثالث

 
   حرب هي أكبر مصدر للضحك، لكنه ضحك أسود؛ ألنه ممزوج ببكاء وألم ناجم عن عدم القدرة على استبصار عواقب أفعال أنانية تسببت في دمار عالمي شاملكوميديا ال
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  ًكان كالغريب يصحو من ليل جزيرة بعيدة يستقبل عاما جديدًا بفرح فجر أنيق يذكره

ً منثورا في جنون النايات وفي خضرة ًبوطن ظل لديه، كما كان، شهوة وحشية وعبيرا
األناشيد؛ بادرني، بلكنته العمشيتية، وسأل، وهو ما زال في فراشه، وشعره المتمرد يشي 

  "وكيف كانت ليلتكم؟.. ف استقبلت فلسطين عامها الجديد كي: "بتباريح قلقه المزمن
 

 العتمة عن ُّ؛ فسكت، عساني ألملم أصداءي صوت مرسيل خليفة وصعقني بسؤالهفاجأن
واحبها حب القوافل، واحة عشب .. غنى فقرة حب لعينيها"ًأهدابها وأعيدها شموسا لمن 

حاولت أن أجد وردته في بطن السراب، لكن السماء فوقنا كانت رصاصية ". وماء
ًظل هادئا وبسمة مطمئنة نبتت على حافة . وتسد رئتينا وروائح التيه والغبار تمأل الفضاء ّ

يقيون الكبار، كالشعراء الكبار، حاذقون باخفاء مشاعرهم الخاصة عن شفتيه؛ فالموس
ًالناس، وببذرها أشعارا وألحانا على وجه االرض، التي لوالها، لوال هسيس الحرف  ً

ّبحت عروسا يحن جميع ، األرض، مجرد تراب وطين، ولما أصوغنج الكمنجات، لبقيت ً
  .الناس الى دفء حضنها

 
بدأ . عرف كيف يستفز صداقتنا وكيف ال يحرجها حتى التعبلم ينتظر اجابتي، فهو ي

أضأنا الشموع : "االسترالية، فقال" سيدني"يصف كيف قضى ليلة رأس السنة في مدينة 
ّكانت األبواب مشرعة على الريح وكانت ليلة حميمة . ومألنا البيت بأصص أزهار بديعة
من كوكب آخر باألسود واألبيض الباهرة، وكأننا جئنا  بكل األصوات والشموع واألزهار

ًحاول أن يكون معي واقعيا؛ ". مع نظرات طفولية مشرقة وملونة توزع اشعاعها علينا
فالخيال ضروري في الفن، لكنه يفسد دور األمل في الحياة، خاصة اذا تمادى فإنه قد 

صوته تمرد الحنين،  أصغيت إلى حنايا صدره وسمعت في. يوصل حامله الى الجنون
وق الى الخالص من الحياة على ظهر عود يحمل صاحبه من رصيف ميناء قديم الى والت

  .شتاء منفى ال ينتهي
 

نحن في فلسطين لم نجد عيدنا بعد، وال حتى صورته في المنافي؛ 
ًفالبهجة تصير وفق قوانين الهزيمة ترفا؛ والغدر، اذا هام القطيع 

الوفاء، في ؛ و"الرجال"في زمن القهر، صار عالمة من عالمات 
َّزمن التذلل والرياء، صار نثارا يفرق في أسواق النخاسة  ً

رفيقي، عن عام فلسطين الجديد وأنت  كيف تسألني، يا. يانةوالخ
ابن حلمها الزائغ، وذاك الغجري الذي لم ييأس، فحمل فلسطينه 
ًفراشة ملونة وصوته محراثا من ماس وأمسك بأثداء الدنيا ولم 

  .ت نجمته وسقط من فوقه القمرِيبك إال عندما غرق
 

ّ، في ضيعة بشري، ما قلته لك لى مشارف مقام جبران، صاحب النبيهل تتذكر، ونحن ع
بيض "عن فلسطين التي أضعناها على قرني مذبح، وخذلناها عندما تنازلت فصائلنا عن 

 ؟ وهل تتذكر كيف قلت لك اننا صرناُّوتمترسوا كل وراء بندقية وخندق.." صنائعنا 
ً وأقواما تطفىء أحالم أقوام وينهشون أجسادهم؛ فال بطل ًمثلكم في لبنان، قبائل ونحال

ً، وان عد علما في سماء "شاعرنا"ّيوحد شعبنا كله وال أناشيد تجمعنا، وال لغة تلمنا، و ّ ُ
الكون كله، ترفضه بعض القبائل وتحاربه بالدعاء وبالسيوف؛ والفنون جميعها، وان ال 

َة نجسة ال يمارسها سوى الفسقة ، هي في عرف البعض بضاعة غربييهزمها الموت
  .والموتورين

 
ًال أريد أن أكون قاسيا على حلمك، لكنك تعرف كيف إذا صار الوطن مصيدة والبشر 

ّ، وكيف اذا تحولت حواكير طفولتك الى ميادين ُ واالصدقاء خناجر تدق في الظهورأفاعي
مراتع للسماسرة ولبائعي " هياكلك"صارت لحروب العصابات الخسيسة وكيف اذا 

  .الحمام
 

أعرف كم تحبوننا، نحن الفلسطينيين، بشكل عام، وعرب الجليل والمثلث والنقب على 
ًالخصوص، وتكبرون مسيرة بقائنا في الوطن، رغم أنه بدا مستحيال بعد حلول النكبة؛  ُ

صداقة الخالصة في بالد ًواعرف اننا اكتشفنا بعضنا عندما التقينا مرارا على ارصفة ال
َحول قنديل درويش اعطاك روحا فطيرتها موسيقى ونشوة على  هللا الواسعه، واجتمعنا ّ ً

 إلى ّاجنحة المالئكة؛ ومرة أخرى حين زرنا لبنانكم قبل بضعة أعوام فتأكدنا أنكم األقرب
 متى عرفنا" باخوس"؛ وعندما وقفنا في بعلبك على مسرح ِجليلنا، ظهر جنوبكم األصفر

عروقكم يا أهل لبنان، وعندما زرنا  وكيف زرع الحب في صدوركم ونبتت البهجة في
مين بيقول السما : "فهمنا ما قصده الشاعر يونس األبن حين قال" أرز الرب"غابة 
  ".ّ؟ بمد إيدي بطالها بإيديبعيده

 
ًما زلت اذكر حين حضرت في ذلك الصباح باكرا واصطحبتني لنمضي معا يوما كل ً ه ً

ب القهوة بدأنا في زيارة لميناء جبيل ولسوقها، وأخبرتك، ونحن نشر. مرسيل والحنين
؛ ًتماما" عكانا"، عازف العود البارع بشهادتك، انها تشبه مع صديقك األب جان جبور

ثم وصلنا الى ! ه، كما افهمتني، لجبيل ال يوجد مثيلفضحكت، وكأنك ال تصدقني، الن
اتها وشوارعها وحدثتني عن بداياتك وعن أول الحب وأول عمشيت فادخلتني الى حار

األسئلة الكبيرة وأول الغصات وآخر الفرح؛ ثم توجهنا الى بيتك، وهو بيت العائلة القديم، 
ُفرويت لي كيف رحل والدك وأنت منفي، فحرمت من وداعه كنا . ومن حضور جنازته ّ

تكم الخضراء الجميلة ووراءها نقف على شرفة البيت التي تطل على التاريخ وعلى حديق
ْفي األفق البعيد شاطيء عمشيت االزرق الصافي، وفجأة توقفت عن الكالم وبقيت  َ
ُاألغصان وحدها تهمس، فنظرت الى وجهك فلم أجد أي تعبير عليه إال بقايا ألم عتيق 

ّسمعتك تقول بصوت خفيت لطالما عبرت فيه . شوق الى تناهيد الجرود العاشقةوعميق و
ّلقد شوهوا فينا سر الطفولة .. يا خيي لقد قتلوا فينا القدرة على الفرح : " وجعكعن

  ."وأطفأوا بهاء العمر
 

اليوم وانت تسألني عن عام فلسطين الجديد وعن ليلتنا في رأس السنة، تذكرتك 
ًواستحضرت نتفا من حديثنا عن كيف سرقوا منا ايضا في فلسطين تأللؤ البهجة وفيض  ً

ُدما قرأت ما كتبت على صفحتك في نهاية العام المنصرم، احسست أنني مثلك النور، وعن َ
ًمثلك أيضا بالعطش، فتمنيت لو استطيع ان اخترع  مسافر في غربة دائمة وأنني أشعر

  ... ولكن. .".لقاء ما في قلب الذاكرة القريبة"لنفسي 
 

 من لعنة تهجير قسري، الزيت في قناديلنا ينفد والعتمة بدأت تلفنا، فنحن، وبعد ان نجونا
ًنعيش واقعا هو المنفى بعينه، ونحاول مثلك أن نخترع الذكرى كيال نقف على عتبات 

  .اليأس والمستحيل
 

أعرف كم هو صعب هذا الكالم عليك، هناك في تلك الجزيرة النائية، وأنت تحاول بناء 
امات من عرائش األمل من خيوط حرير فجر ناعس وساللم موسيقاك، وتقيم للنور مق

الحياة هي األشهى لوال "ّ، وأنت صاحب الغيم، تعرف أيضا أن الحب والجلنار؛ ولكنك
ًتبدد دامسا غميسا وتمضي الفرح ومضة"وأن " طنين النهاية ً ، كما كتبت بحدسك "ّ

ًموخرا رغم اغواءات رمل تلك الجزيرة وهو ينفذ هناك على الضفاف البعيدة، من 
اس في بداية هذا العام في فلسطين فعلوا ما يفعله العرب، صدقني ان الن. أصابع الزمن

م وينتظرون من ّاجتروا حشائش مرابعهم القديمة، وجلسوا يربتون على اكتاف تمائمه
ّأما نحن، عرب الداخل، كما تحبون أن تسمونا، لم نتمرد إال . سينشلهم من بئرهم السحيقة ّ ُ

ًكل العرب تماما، حداة وراء القوافل واذنابا ًقليال، فهنالك بيننا من يريدنا أن نصير مثل  ً ّ
  ... على القوافي

 
هنأ وبجانبك براعم الوعد ونواره، واشعل معهم ليلك حتى تمتليء افاهدأ حيث أنت و

ًصحراؤك نجوما وواحات من نخيل وعسل؛ وانتظر فلسطينك، مثلنا، بصبر السنابل؛ 
؛ فأنت عاشق الحرية، " رةكما ينبت العشب بين مفاصل صخ"وشق وحشتك واطلع منها 

سيد النشوة، وأنت أجمل الذكرى وقاهر و" باخوس"وانت الغجري الذي من سالالت 
  الندم
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