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 من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة الكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

  .كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة
  

ربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،  إلى إثارة السؤال الثقافي العمجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى السياسي في زمن –المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 

مثقفين قد أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات وال
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك 

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

ض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينه
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، والبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

يعة، لو عانقت  فيها سومجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  .أقالمكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
جمة دراسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وتر

الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 
 .موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال
، عدة لغات التي تصدر بكاتب الالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة

كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 
 .أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .وده العدل والمساواة والقانونالمجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يس

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 
بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقتصادي مع دولة في الشرق بضرورة السالم 

ن يكون هنالك إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أ
سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات 

 . العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
 غطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع ي

إنما . االلكتروني عبر نشر بعض االعالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
  فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل. 
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خطت صفقة القرن خطوتها األولى باستضافة إمبراطورية البحرين ما يسمى ورشة البحرين وأخيرا ، ... 
  

فالصف ... سطينية ليس خافيا أن صفقة القرن هي نتاج تصور صهيوني بأن الظروف الدولية والعربية سانحة النهاء القضية الفل
كما أن الصراعات والفساد داخل الصف الفلسطيني يدفع ... والتناحرات العربية الداخلية لم يسبق أن شهدناها .. ي مفكك العرب

المؤسسة السياسية واألمنية واالقتصادية الصهيونية إلى االسراع في تنفيذ رؤياها بتصفية القضية الفلسطينية سياسيا، وتحويلها إلى 
  .قضية إقتصادية معيشية

  
حيح أننا نمر بفترة من أصعب فترات تاريخنا المشرقي، إال أن هنالك حقائق تاريخية وإجتماعية وطبيعية تدفعنا إلى االيمان بأنه ص

والشرعية التاريخية .. الشرعية األخالقية ... من سابع المستحيالت أن تمحو جرة قلم قضية محقة تجسدت فيها كل كل الشرعيات 
  . والشرعية االنسانية... والشرعية القانونية الدولية . .والشرعية الطبيعية .. 
  

فهذه األدارة الصهيونية بالكامل ستقوم بتوظيف .. بل بما ستقوم به االدارة االمريكية ... مشكلتنا ليست في ورشة البحرين 
ئل الفلسطينية في الضفة وغزة وعلى الفصا... مجموعة من األدوات لممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية 

ألن الرفض الفلسطيني المشاركة في هذه الورشة، على الرغم من مشاركة مصر واألردن .. من أجل إجبارهم على الخضوع 
  ... والمغرب، أفشلها تماما 

  
ة أو عقوبات عسكرية ويمكن أن تزداد تلك الفنرة صعوبة من خالل عقوبات اقتصادي... تمر فلسطين ومشرقنا بفترة صعبة .. نعم 
او ربما من خالل مجازر وعمليات إبادة سوف تقوم بها الماكينة العسكرية والسياسية النازية الصهيونية، وهذا ما أكده .... إلخ 

تصريح رئيس األركان االسرائيلي الجديد بأن الجيش الدفاع االسرائيلي يعد الرتكاب عمليات إبادة في حال لم يرضخ الفلسطينيون 
 الصهيونية، وفي حال لم يعضوا على الجزرة التي مدتها إليهم االدارة االمريكية، وفي حال لم ترهبهم –مالءات االمريكية لال

إذن، االدارة االمريكية وربيبتها مستعمرة إسرائيل، ال تعدما الوسائل من أجل سوق الحكام واالنظمة العربية دون استثناء، . العصا
  ... وبالتالي فهما تظنان أن الشعوب العربية لن تقوى أو تجرؤ على رفض ما يمليه عليها حكامها في المسار الذي تريده، 

  
نعم، ما يُعد له مرعب ولكن، يغيب عن ذهنية المستعمر األبيض األمريكي والنازي االسرائيلي، بأن هنالك عنصر االرادة وهي 

فالشعوب مهما أحبطت، ومهما التزمت الصمت، فهي في نهاية . تالمحك والنقطة الفاصلة في مواجهة هذه الصعوبات والمخططا
األمر ليست دمى وال خرافا، وليست حجارة شطرنج، بل كائنات من لحم ودم وروح وعقل، وعند الحاجة تقول كلمتها، وأكبر 

مالحظات العديدة على مثال على ذلك صمود الشعب االيراني وتقدمه رغم أنف االمريكي والمستعمر االوروبي، على الرغم من ال
ولن نذهب بعيدا بل سوف نستشهد بصمود غزة وشعبها الذي لم تستطع إركاعه . النظام االيراني، كذلك الشعب الكوبي والفنزويلي

  ..... سنوات الحصار برا وبحرا وجوا، وعلى الرغم من التدمير الممنهج المستمر والفقر والجوع والمرض إلخ 
  

أن الرد الشعبي األجمل لم يأت من المظاهرات الفلسطينية اليتيمة والخجولة والحذرة التي خرجت من وللتأكيد على ما سبق، ف
بل أتى من البحرين ... مخيمات الفقر في الضفة الغربية وليس مدنها، وال من الخطب الرنانة الممجوجة لقادة الفصائل الفلسطينية 

وهذه أولى االشارات التي يجب على .... ين على شرفات وأسطح المنازل نفسها حيث رفع الشعب البحريني الجميل أعالم فلسط
  ... االدارة االمريكية تلقفها بأن القضية الفلسطينية ال يمكن ألي قوة متغطرسة أن تمحوها 

  
عن حلول، وأولى كما ال بد من التحدث ... من هنا، على الجميع البدء بأخذ الحيطة واالنتباه للسيناريوهات القادمة التي ستتوالى 

  :هذه الحلول إعادة العمل والجهد لتوحيد صفوف هذه األمة والعمل الدؤوب من أجل
القضاء الفعلي ضمن األطر القانونية والدستورية على منظومة الفساد التي تنهش في أنظمة مثل سورية ولبنان،  .1

 الفساد ينتج تلقائيا منظومة مخابراتية حيث... بصفتهما رأس الحربة في مواجهة الغطرسة األمريكية واالسرائيلية 
 .دكتاتورية، ومحسوبيات

إعادة القضية الفلسطينية وتاريخها إلى المناهج التربوية العربية، األمر الذي سيؤدي أوتوماتيكيا إلى اعتبار الهوية  .2
  .الفلسطينية كهوية إنسانية نضالية جامعة، وليس كهوية كيانية

  
  :فلسطينيا

 .على الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية وداخل الفصائل الفلسطينية دون استثناءالقضاء التام .  1
أن تقوم السلطة الفلسطينية وكذلك الفصائل الفلسطينية بانشاء مشاريع اقتصادية، مثل مصانع وغيرها، وتشغيل عشرات . 2

ها من الفصائل كمفرغين، والتي تحولهم من األالف من الفلسطينيين الذين يعتاشون على المخصصات الشهرية التي يتلقون
هذه المشاريع االقتصادية تساهم في استقاللية القرار الفلسطيني وتبعده عن االرتهان . مناضلين إلى مرتزقة كسالى

ومعروف أن الموازنة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها أكبر من . للمساعدات والمنح الخارجية المشروطة
 . سورية واالردن والعراق ولبنان مجتمعينموازنة

التوقف عن تراشق االتهامات بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وتوحيد تلك الفصائل تحت إطار أو سقف واحد إلى  .3
 .حين استكمال مهمة تحرير فلسطين

ون مساعدا وداعما توقف الفصائل الفلسطينية دون استثناء عن التبعية ألنظمة ودول، وإجبار هذه الدول على أن تك .4
للقضية الفلسطينية وليس اعتبار المنظمات الفلسطينية سيفا تضرب به تلك األنظمة متى تشاء لمرير أجنداتها السياسية، 

 .أو تستخدمه كفزاعة من قش في وجه العدو الصهيوني حينما يقتضي األمر
  

حتى يتحقق ما  حلم به الشهداء على ...  ما استطعتم من قوة فأعدوا لها... صفقة القرن تعثرت في خطواتها األولى، لكنها لم تدفن 
لسوف يأتي يوم يرفع فيه زهرة أو شبل من بالدنا علم فلسطين : "درب فلسطين من مختلف الجنسيات، ولتتحقق نبؤة ياسر عرفات

  "فوق أسوار ومآذن وأجراس القدس عاصمة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة
  

  
  وليم نصار. د

 رئيس التحرير
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 هي بالفعل تقاوم . هذه األنظمة العربية ال تقاوم العدو اإلسرائيلي أو االمبريالي

يقول البعض أن . عندما واجهت األنظمة العدو اإلسرائيلي أصابتها الهزيمة. شعوبها
 ذلك من أجل. لكن الهزيمة حولتها الى االستبداد والى مقاومة شعوبها. الهزيمة مفتعلة

أنشأت هذه األنظمة فصائل . اتهمت شعوبها، التي قدمت كل التضحيات، بالجهل والتقاعس
للمقاومة واستقالت هي من هذه المهمة بعد أن منعت معظم الفصائل الجدية من القيام 

الممانعة التي ترفع لواءها بعض . بمهامها، واستخدمت بقيتها كأجهزة أمنية لخدمة السلطة
  .لطريق أمام االستسالم وإقامة عالقات ديبلوماسية مع العدواألنظمة فتحت ا

  
ال نستطيع النظر الى الدول العربية إال على أنها منظومة واحدة، وإن ظهرت الخالفات 

أداة بقائها جيوش . وهي ترى في الهزيمة أساساً لبقائها. هي أنظمة الهزيمة. بين أطرافها
  .واجهة العدووقوى أمنية تستخدمها لقمع شعوبها ال لم

  
مقاومة العدو، أساساً، ال تكون إال بالسياسة وبناء الدولة على أساس السياسة والحوار 

. والنقاش المفتوح، والنهوض االقتصادي باإلنتاج والتعاون وحتى المنافسة الرأسمالية
مقاومة على قاعدة مجتمع متماسك تتجاوز الدولة فيه كل االنقسامات المذهبية واإلثنية 

لطائفية، وكلها انقسامات تولد الضعف لدى المجتمع؛ تفتته وتقسمه وتجعله عاجزاً عن وا
هي . األنظمة التي تخلت عن مجتمعها وتخلى مجتمعها عنها ال تستطيع المقاومة. المبادرة

. تصطنع الممانعة، أي حالة الالحرب والالسلم مع العدو، وحالة العداء الكامل لمجتمعها
بل هو إمعان في وضع . صائل للقيام ببعض العمليات ال يغني عن شيءأن تنتدب بعض الف

  .سد بوجه المقاومة الحقيقية
  

مقاومة العدو اإلسرائيلي وكل القوى االمبريالية، سواء كانت إقليمية أو دولية، ال تكون 
عندما تُبنى دول قوية بجيوشها . بل بالدول) التي يختبىء وراءها النظام(بالفصائل 

تُبنى الدول . المقاومة حقيقية-تها البترولية والصناعية والزراعية تكون المواجهةوإمكانا
بالعالقات السوية يصير النظام دولة؛ يتحّول . بعالقة، عالقات، سوية بين النظام والمجتمع

يتحّول الرعايا من . من طرف من أطراف المجتمع الى دولة تحدي وتستوعب كل ساكنيها
  .مشاركين في تقرير المصير. شاركين في الدولة وقضايا المجتمعقطعان الى مواطنين م

  
. وهذا األمر يقلب األولويات. الدولة تبني المجتمع وترتكز عليه. معنى ذلك بناء الدولة

على هذه الطريق يصير المجتمع بيئة حاضنة . تصير المقاومة نهاية المطاف ال بدايته
ً أن تزول الشكوك بين . تعذيبال كتلة مهمشة بفعل القمع وال. للمقاومة ذلك يعني أيضا

الدولة الراهنة . يهابها الداني والقاصي. ويصير النظام دولة فعلية. المجتمع والنظام

وهي ال تستحق االحترام، ال من شعبها وال من . هي نظام على تناقض مع شعبه) العربية(
 تهمشه، تجعله فاقد الفعالية الدولة العربية الراهنة تذرر شعبها، تقّسم مجتمعها،. عددها

  .القتالية واإلنتاجية
  

، وبعد الهزيمة في مواجهتها، قاومت األنظمة العربية عن 1948منذ قيام اسرائيل في عام 
طريق فصائل خصصتها ألعمال جانبية، وانصرفت هي الى ممارسة التسلّط على 

ارست شتى أنواع القمع م. استخدمت عساكرها وأجهزتها األمنية في سبيل ذلك. مجتمعاتها
  .كي تبقى شعوبها خارج المواجهة

  
. الهزيمة نمط بقاء لها. الوضع العربي برمته مؤسس على الهزيمة، وعلى تأبيد الهزيمة

كما يسميها األميركيون تهدف الى تمديد الهزيمة، وفي ظلها ) المفاوضات(عملية السالم 
رض ويتنازل العرب بأنظمتهم عن يفاوض العرب من موقع المهزوم وتقضم اسرائيل األ

شرط عملية السالم أن تكون تدريجية وأن يكون سلب الحقوق العربية، . الحقوق تدريجياً 
اختارت األنظمة . بما فيها الفلسطينية، تدريجياً بمعنى أن ال يسبب أوجاعاً مؤلمة إال يسيراً 

كثرة . اضح أمام شعوبهاالعربية التفاوض مع الهزيمة كي ال تكون تنازالتها مؤلمة بشكل ف
بكلمة أخرى، اختارت األنظمة العربية الهزيمة . األلم تولّد الثورة بما يهدد بقاء األنظمة

  ).دون استثناء ألي نظام عربي(من أجل البقاء
  

هزمها أوالً االستبداد . المجتمعات العربية مهزومة على أرضها. الشعوب الحرة ال تنهزم
طهدها، سجنها، عذبها، فرض التفاهة عليها؛ يمكنك أن تطلق العربي، ألغاها، همشها، اض

لكن االستبداد، استبداد األنظمة العربية، أفقد . على هذه الحالة ما شئت من األوصاف
بذلك يختلف هذا االستبداد عن كل استبداد آخر على سطح . مجتمعاتها من احترامها لذاتها

بداد هو أن طغاتنا يرغبون بالبقاء بالسلطة الخالف بين النوعين من االست. الكرة األرضية
ً أهلية على التسوية. الى األبد . ويرفضون االستقالة أمام الثورة حين تقع، ويفضلون حربا

ليس . ال يملكون الجرأة للدفاع عن سلطتهم حتى الموت. وال ينتحرون عندما يطاح بهم
كما . منون بما يفعلونال يؤ. انتهازية ال حدود لها. عندهم قضية يموتون من أجلها

عنصرية . لديهم دونية حيال من كان يستعمر بالدهم. يحتقرون شعوبهم، يحتقرون أنفسهم
. هناك دول نفطية، ودول أخرى مرهون بقاؤها بهبات النفط. عنصرية ضد الذات. مقلوبة

  فكيف تنتظر منهم احترام الذات؟. يعيش هؤالء على التسّول
  

 وعائداته منذ النصف األول من القرن العشرين قواعد من ناحية أخرى، أوجد النفط
القيم . مجتمع ذي نخب تستمد موارد عيشها من النفط وتمارس حياة استهالكية بالكامل

. الطبقة الوسطى يعشعش في ذهنها نموذج استهالكي صرف. المترتبة على اإلنتاج مفقودة
 ً هل حلت . اتها والى عالقتها ببلدانهافكيف تنظر الى ذ. تستهلك وال تنتج ال ماديا وال فكريا

عالقة واهية مؤسسة على االستهالك مكان الوطنية والمواطنية؟ طبقة فاقدة الثقة بنفسها 
 سرى من بلدان تنتج النفط الى بلدان paradigmالنموذج . وبمستقبلها وبمستقبل بالدها
  .تتلقى مساعدات بلدان النفط

  
أكبر منتج للمال هو المال ال . ج المالفي زمن النيوليبرالية، المال ينت

وهذه األخيرة مفقودة . للمال قيمة تستغرق كل القيم البشرية. العمل
 ً يلجأ الى الدين كي يكتسب بعض المعنى . مجتمع دون قيم. تماما

ينتشر الدين ليس فقط كشكل من أشكال الحماية أو . والمغزى
حدثه حكم المعارضة للطاغية ولنظامه، بل لسد فراغ نفسي أ

  .الطاغية
  

بعضها الذي يحارب هم فيالق مستوردة من . بلدان عربية تتشّكل من جيوش ال تحارب
بمقدار ما يكثر عدد هؤالء تنتشر عقلية أن من مّن علينا . مرتزقة آتين من بلدان أخرى

نعيش . ووهبنا الثروة من باطن األرض هو نفسه الذي أرسل إلينا جنوداً غرباء للدفاع عنا
في النهاية سوف . لى معلف النفط ونتشبّه بالحيوانات التي تستمد غذاءها من المعلفع

البقرة . بعضها بحجة حمايتنا، ونحن ننتظر الموت على المعلف. تذبحنا القوى المعادية
هزيمة النفط ال تقل عن . وأخواتها تنتظر الذبح بعد أن تسمن ويزداد شحمها ولحمها

  . هزيمة تولد أخرى أكثر شموالً .هزيمة المواجهة ضد العدو
  

متى استردت الجماهير بعض ثقتها بنفسها ونزلت الى الميدان وطالبت باسقاط النظام 
ما إن يغادر الناس الميدان وتهدأ الثورة . تكون الثورة المضادة منتظرة على باب الميدان

حول ضرورة حتى يأتي طغاة جدد بتعيين من أجانب وتعليمات منهم حول إدارة البالد و
. بالدنا العربية ساحة لحرب عالمية تخوضها جيوش أجنبية. الهروب من مواجهة كل عدو

  
  الفضل شلق

  لبنان
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اجتماعات لرؤوساء دوليين واقليميين خارج بالدنا دون . وكأننا غير معنيين بشؤون بالدنا
رغم ذلك نحتج على سايكس بيكو، . طغاتنا أو من يمثل شعوبنا، وهذه تقرر مصيرنا

فيصير . بالدنا دون سيادة. بلفور ونقبل نتائج االجتماعات الخارجيةونزعم رفض وعد 
وإلغاؤهم من . إلغاؤهم من السياسة حصل داخلياً عن طريق الطغاة. المواطنون دون سيادة

ننتظر الموجة التالية من الثورة عندما . الخارج“ شركاء”السيادة والكرامة تم عن طريق 
يُراد لنا أن نكون بال أمل وأن نبقى في . كاد نفقد األملتنزل الجماهير الى الشارع ألننا ن

الذين منا ال . الذين منا يريدون غير ذلك يقمعون. نفس الوقت دون معنى أو مغزى
يخضعون للغير ولنماذج االستهالك النفطي والتخدير الديني يودعون في السجون كي 

لحكام الطغاة وعلى نمط الثورة على ا. يكتسب شعبنا مناعة ضد الثورة وضد المقاومة
هي مقاومة طويلة المدى، ألنها . اإلنتاج الذي هو قاعدة بقائهم هي المقاومة الحقيقة

هي الوحيدة القادرة على التغيير على المدى . تستهدف القضاء على نمط من العيش
تستنتج من كل ذلك أن المقاومة ذات المدى القصير محكومة باالهتراء أو . الطويل
  . دولة تبعدها عن هدفها، وبالتالي فإن االهتراء مستقبلها عاجالً أم آجالً باتفاقات

  
ما هو غير ميؤوس منه هو المجتمعات التي ما زالت تذكرنا منذ . حالة ميؤوس منها

 بأنها قابلة بالثورة، ساعية إليها، وبأنها سوف تتجدد كما تجددت في الفترة األخيرة 2011
  .في الجزائر والسودان

  
لهذا النمط نتائج ال تنتهي بإعالن . ا نمط إنتاج كولونيالي، كما قال مهدي عامللدين

أن نهزم . االستقالل منذ الحرب العالمية الثانية، بل باسترداد السيادة بعد أن نهزم االستبداد
هذا . االستبداد هو التحرر الحقيقي وهو بداية اإلمكانية لمواجهة العدو، خاصة اإلسرائيلي

نبدأ من الهزيمة ال كما يعتقد البعض أننا منتصرون وبالتالي نبدأ من حالة معنى أن 
  .في هذا الكالم األخير حالة يوفوريا، باألحرى ايديولوجيا قاتلة. النصر

  
. جرى استبداله باستبداد آخر عدة مرات. منذ االستقالل لم يتحّرك االستبداد من مكانه

تبعية للخارج واحتقار : حكمهم وعيشهمأصحابه هم على غير استعداد لتغيير نمط 
لن يتغيّر ذلك إال تحت ضربات الثورات التي وإن اجهضت مرة بعد أخرى إال . للمجتمع

  .أن تأثيراتها تتراكم وال تعود األمور بعد كل ثورة كما كانت قبلها
  

الثورة المضادة ليست ثورة هي تحالف األنظمة العربية والطبقات المفروزة منها، خاصة 
وُكّرس هذا التحالف منذ االستقالل لقمع الشعوب . العسكر وأصحاب الرأسمال المالي

يدفعنا هذا القول أن المقاومة سوف تنجح على . وإخراجها من السياسة واإلنتاج والمقاومة
. المدى الطويل بعد الخالص من أنظمة االستبداد ثم تحقيق التحرر الداخلي المجتمعي

  .مكتوب عليه أن ال يحقق النصر.  ال يستطيع الخروج من الهزيمةمجتمع العبيد واألتباع
  

المقاومة في ظل االستبداد، وان نجحت في بعض معاركها، إال أنها محكومة باستراتيجية 
ابتزاز المجتمعات العربية بمحاربة اإلرهاب، سواء . األنظمة، وهي استراتيجية الهزيمة

ً أو غير ذلك، هو خضوع لألنظم ة واستراتيجيتها وخضوع للجيوش األجنبية كان دينيا
لن تكون المقاومة حقيقية، أو باألحرى جدية،  و.وهجومها الشامل على المنطقة العربية

عندما تقتصر على جزء من المجتمع مهما كانت التضحيات والثبات على أخالق متميزة 
مجتمع عن السياسة، بل المقاومة الجدية ال تكون بعيدة عن السياسة، وال تبعد ال. في نقائها

وهذه تكون طريقها الطبيعية المقاومة من أجل . تزج أوسع فئات المجتمع في السياسة
  .الحفاظ على نفسها في وجه كل عدو وهجوم

  
مرت علينا مقاومات عديدة، عربية وفلسطينية ووطنية وإسالمية، وكانت في جميع 

ة على فرضية أن المجتمع بيئة كلها مبني. المراحل نخبوية سرية منفصلة عن المجتمع
إذا كنا ندافع عن هذه الشعوب، وكانت هذه . حاضنة لغير المقاومة، للظالمية الدينية

الشعوب بيئة لغير ما نهدف، فما معنى المقاومة سوى أن تكون فصيالً غريباً عن 
عداء المقاومة كجزء من المجتمع هي التي تنتج نضاالً حقيقياً يخيف األنظمة وأ. المجتمع

األعداء ال يخافون من فئات معزولة مهما تمتعت هذه الفئات بالقدرات القتالية . األمة
ً من مجتمعاتنا، وتهزمهم سوية . والمواقف الشريفة ً أبديا ً حقيقيا األعداء يخافون خوفا

وعندما نكون فاقدي السوية واإلنتاجية سنكون حتماً . لذلك يريدوننا دون سوية. مجتمعاتنا
  .لسوية العسكرية، وستكون الهزيمة طريقنا مهما علت األصواتفاقدي ا

  
وهو نوع من االستبداد أن يستأثر فريق واحد مكّون . المقاومة الحقيقية هي مجتمع مقاوم

صحابها سمواً من أقلية مجتمعية، سواء كانت طبقية أو طائفية، بالمقاومة على أنها تعطي أ
   أخالقياً على غيرهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وللمخاطر  يشعرون بالحزن واألسى لما آلت إليه قضيتهم ال شك أن معظم الفلسطينيين

 . للنكبة71غير المسبوقة التي تتهددها، ويتزامن ذلك مع الذكرى الـ 
 

فهل سنشهد في األيام المقبلة نكبة جديدة، ومن سيتحمل مسؤوليتها نحن أم أمريكا التي 
تماماً " اإلسرائيلية"م علمنا علم اليقين بأنها تتبنى المواقف رهنا لها إرادتنا طوعاً، رغ

 !؟)قص ولصق(
 

ما سأكتبه هنا هو ملخص لما يتداوله كثير من أبناء الوطن في الداخل فيما بينهم وفي 
ً لألذى الذي قد  ً تجنبا مجتمعاتهم المغلقة ، فهم ال يجرؤون على اإلفصاح بآرائهم علنا

سارة وظائفهم فيفقدوا لقمة عيشهم وتشرد أسرهم أو أو، لقد يتعرضون له أو خشية من خ
آثروا السالمة فهم منشغلون بهمومهم الحياتية، ولم تعد تعنيهم شؤون السلطة، فالكثير منهم 

 .يعتريه اليأس في ظل غياب الخيارات والمستقبل الغامض
 

ي تشهد تراجعاً غير الفلسطينية الت نحن في لحظٍة فارقٍة من تاريخ القضية  .. سقوط مدوي
، لكن أصحاب القضية أو باألصح الذين يقودون "عيني عينك"مسبوق ومؤامرات 

ً هم وحدهم ) على أياديهم(الفلسطيني والذي لم يعد  المشروع الوطني  ً وال فلسطينيا وطنيا
 ".إسرائيل "الذين يتحملون المسئولية ليست أمريكا أو 

 
عوه على مدى سنوات طويلة ترسخ خاللها الشعب الفلسطيني يحصد الشوك الذي زر

! االنقسام بسبب غياب الجدية ، فال توجد إرادة حقيقيه لتوحيد شطري الوطن ولن توجد 
، لذلك "عبث"يجب االلتزام به ومن يقول غير ذلك " إسرائيليٌ "والحقيقة أن االنقسام قراٌر 

ذرائع، بينما التصالح سيظل طريق المصالحة وعراً، ولن يتوقفوا عن اختالق الحجج وال
 ..سلس وجذاب بل ومرغوب" اإلسرائيلي"مع العدو أقصد التعامل مع العدو 

 
عندما تعم المحسوبية ويتم التجاوز عن االنحرافات وتغيب ..! ما أقبح هذه الصورة

 ..ناهيك عن هؤالء الذين أدمنوا التجارة بالوطن. ولكن من سيحاسب من؟..! المحاسبة
 

مريبة غير سوية، المسئول يتباهى بعالقاته بالعدو ويجد من يحميه بل نحن نعيش أجواء 
 !!وهناك من يكافئه على ذلك 

 
سادت تجارة شراء األراضي في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك شراء البيوت في القدس 
المحتلة عبر التحايل على المواطنين ومن ثم يتم تسريبها للمستوطنين من أجل تحقيق 

ولذر الرماد . ات الماليين من الدوالرات، فئة بعينها متورطة في ذلك العارمكاسب بعشر
فئة فاسدة تنهش في جسد . في العيون يتم تشكيل لجان تحقيق لكنها بالطبع وهمية

اليوم يفتعلون مندبة ويلطمون على خيبتهم، وبعد كل ذلك يريدون أن يضعوا ..الوطن
 ".هزلت.. "يأنفسهم في خانة واحدة مع الشعب الفلسطين

 
يجب أن ال تراهن اإلدارة األمريكية كثيراً على األنظمة العربية فتعتقد أنه بإمكانها أن 

باألمان " إسرائيل"تفرض أموراً رغماً عن رغبه الشعوب، هذا لن يطول، كذلك لن تنعم 
ً غير طالما الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه المغتصبة، وستظل  كيانا

   ًمشروعا

نكبة القرن نكبة القرن 
  املدوياملدويوالسقوطوالسقوط

 

  جيهان احلسيين
  طنيفلس
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  سعت اسرائيل منذ احتاللها لفلسطين إلى دمج نفسها في الشرق األوسط وتحييد القوى

اتبعت اسرائيل سياسة العصا والجزرة في احتاللها . العربية المجابهة لها بشكل تدريجي
حرك ثوري لفلسطين والسيطرة على المنطقة، حيث تقوم بقمع جذري بالقوة ألي محاولة ت

ونضالي، في ظل العمل على استمالة وخلق فئات من المنتفعين والوكالء عبر بعض 
حيث عملت وتعمل على تخلق سياسة العصا . اإلغراءات واالمتيازات االقتصادية

والجزرة لخلق حالة من التوازن تتجنب بها اسرائيل حدوث أية حالة من الضغط على 
نفجار، ومن هنا تأتي أهمية االستثمار بالجانب الشعب المحتل قد تؤدي به إلى اال

  .االقتصادي لصالح فرض الرؤى السياسية الخاصة بها
  

مع انفجار االنتفاضة األولى في نهاية الثمانينيات، ظهرت وجهات نظر اسرائيلية تدعو 
 إلى االستفادة من النظام العالمي االقتصادي الجديد وتبني الرؤى األمريكية الداعية للسالم

دعم المغدور شمعون بيرس فكرة السالم االقتصادي . االقتصادي الحتواء الوضع المتفاقم
، حيث روجت اسرائيل "الشرق األوسط الجديد"منذ بداية التسعينيات ونظر لها في كتابه 

إن . نفسها كشريك اقتصادي لدول المنطقة، وجزء من العالقات والتكتالت االقتصادية فيها
ف لنتائج االنتفاضة األولى وهزيمة العراق، .ت.ع للقيادة المتنفذة في ماالستثمار المتسر

م، التي أنتجت توقيع اتفاقية أوسلو االنتقالية بين 1991قادت إلى مؤتمر مدريد للسالم عام 
  .م1993منظمة التحرير ودولة االحتالل الصهيوني عام 

  
لح التغلغل في السوق الفلسطيني، استغلت اسرائيل المرحلة االنتقالية في اتفاقية أوسلو لصا

وخلقت منه سوق ملحق وتابع القتصادها، تسيطر وتتحكم من خالله بالسلطة الوطنية 
سيطرت اسرائيل . الفلسطينية والشارع الفلسطيني لتمرير الخطط السياسية التي ترغب بها

ية على المعابر والحدود وفرضت التعريفات الجمركية، وربطت أفراد الحركات الوطن
أقامت . برواتب شهرية ومناصب سياسية واقتصادية عبر السلطة الوطنية الفلسطينية

ً الحواجز المرورية وقطعت أوصال المدن الفلسطينية، وجعلت تصاريح  اسرائيل الحقا
  . الدخول والعمل مقترنة بالبعد عن العمل الثوري والمقاوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عملت اسرائيل على تنمية العالقات مع رجال األعمال الفلسطينيين والعرب وخلقت طبقة 
أعطت االدارة . منهم ترتبط مصالحها ببقاء االحتالل واستمراريته، ويعملون كوسطاء له

المدنية االسرائيلية الصفة التفضيلية بالتعامل لفئة رجال األعمال والعاملين المهرة، 
 التجارية، وزودتهم بتصاريح دخول إلى اسرائيل شبه دائمة، وعملت وربطتهم بالغرف

تنوعت أشكال الشراكات االقتصادية . على تزويدهم بالمهارات والتدريبات الالزمة
والتكنولوجية مع اسرائيل لتشمل مشاريع بنى تحتية ومناطق صناعية مشتركة، ووكالء 

ات وعقد الشراكات التكنولوجية فلسطينيين لشركات اسرائيلية، بجانب تزويد الخدم
  .وغيرها

      

       

 

  
  شروق النتشة

 فلسطني
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خلقت اسرائيل على مدار الخمسة وعشرون السنة الماضية حاضنة شعبية وطبقة وسطى 
من الموظفين ورجال األعمال العرب والفلسطينيين، ترتبط مصالحهم باستمرارية بقاء 

وطني االحتالل، ويؤيدون فكرة السالم االقتصادي ويروجون له، مبتعدين عن الهم ال
عززت اسرائيل التعاون والترابط مع طبقة رجال األعمال واستخدمتهم . والمبدأ السياسي

لتمرير سياساتها في التغلغل االقتصادي، فبرزت جماعات اقتصادية ترى نفسها شريك 
وحليف للجانب االسرائيلي، وربما مؤخراً بديل مرشح عن السلطة الوطنية الفلسطينية في 

  .ت االسرائيلية والدوليةتمرير بعض السياسا
  

مع انفجار ما يسمى بأحداث الربيع العربي، وسقوط العديد من األنظمة العربية في 
المنطقة، استغلت اسرائيل الفرصة لتعزيز انخراطها في الشرق األوسط وإنشاء وتعميق 
شراكات سياسية واقتصادية مع الدول العربية، التي كانت ستكتمل مع سقوط النظام 

إن فشل إسقاط النظام السوري والقضاء على وحدة الدولة السورية وبالتالي . يالسور
في " الحوثيين" حزب هللا وجماعة أنصار هللا - سوريا-محور المقاومة الممثل بإيران

اليمن وحركات المقاومة الفلسطينية، جعل اسرائيل تستشعر بالخطر االقليمي الناتج خاصة 
  .ةفي ظل بروز قطبية دولية جديد

  
سارعت اسرائيل وأمريكا في محاولة استباق األحداث 
والتغيرات الدولية التي قد تحدث باإلقليم وربما على بنية 

 -النظام الدولي، من خالل حسم وإنهاء الصراع االسرائيلي
العربي في المنطقة ومحاولة دمج اسرائيل لضمان استقرار 

 كحليف روجت اسرائيل لنفسها. أمنها ووجودها المستقبلي
سياسي للدول العربية السنية في مواجهة خطر النفوذ اإليراني 
في إطار سعيها إلى حرف جوهر الصراع، واستثمرت 

تنظر . بالمشاريع االقتصادية لتعزيز الروابط والعالقات بينهم
اسرائيل لعملية السالم مع الفلسطينيين كأساس لتوسيع 

اورة، وخلق واقع العالقات التطبيعية مع الدول العربية المج
لشرق أوسط جديد في المنطقة تلعب به دوراً فعاالً، فجاءت 

  ". صفقة القرن"
  

مع تولي دونالد ترامب رئاسة الواليات المتحدة بدأت مساعيه 
حول تنفيذ خطة سالم في الشرق األوسط، التي تهدف إلى 

   الفلسطيني ودمج اسرائيل في-إنهاء الصراع اإلسرائيلي
 ترامب زياراته إلى الحكام العرب وخاصة كثف. المنطقة

  ة مستغالً ــام دول الخليج حلفاءه االستراتيجيين في المنطقــحك
 تفاهمات معهم تصب في  ، وسعى إلى عقد"وذ اإليرانيــر مد النفــخط"اتهم من ــ تخوف

تسعى الواليات المتحدة . معظمها إلى تعزيز وتطبيع العالقات المشتركة مع اسرائيل
مريكية إلى استغالل طبيعة عالقاتها مع الدول العربية وموجة تطبيع العالقات العلنية األ

االسرائيلية الحاصلة مؤخراً، إلى دفع هذه الدول إلى لعب دور أساسي ومهم في -العربية
  .  مليار دوالر25خطة السالم وتحمل تكلفتها االقتصادية التي قد تصل إلى 

  
خالل العامين " صفقة القرن"ب على صياغة تفاصيل عمل فريق خاص من حكومة ترام

ضم فريق العمل الخاص جاريد كوشنر صهر الرئيس األمريكي ترامب . الماضيين
ومستشاره والذي تولى المسؤولية عن سياسة واشنطن الخاصة باسرائيل والفلسطينيين، 

سفير باإلضافة إلى المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط جيسون غرينبالت وال
سوف تشمل على " صفقة القرن"أعلن كوشنر أن . األمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان

جانب اقتصادي مهم يضمن تحسين األوضاع االقتصادية للفلسطينيين، بجانب خطة 
  .سياسية شديدة التفصيل تتناول تعيين الحدود وحل قضايا الوضع النهائي

  
دن واالمارات العربية المتحدة والسعودية تتضمن صفقة القرن التعاون مع كل من األر

ومصر، التي بدأت بتطبيع العالقات االقتصادية العلنية مع اسرائيل في وقت سابق، كما 
تم تأجيل . شملت جولة كوشنر إلى الشرق األوسط دول البحرين وسلطنة عمان وقطر

ا عدة مرات ومن المنتظر اإلعالن عن شقه" صفقة القرن"اإلعالن عن تفاصيل 
االقتصادي كبداية في المنامة عاصمة البحرين ضمن فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي 

  . 2019 حزيران لعام 26 و25المنعقد في 
  

يتضمن العمل في الجانب االقتصادي للخطة أربعة مجاالت تتمحور في البنية التحتية 
  .والصناعة والتمكين واالستثمار في األفراد وإصالحات الحكم

الجيروسليم "وفق ما جاء في صحيفة " صفقة القرن" الجانب االقتصادي من يروج
إلى سعيه في تحقيق تنمية اقتصادية وحياة رفاهية للشعب الفلسطيني، من خالل " بوست

يركز الجانب االقتصادي على دعم الكفاءات . جعل المنطقة قابلة لالستثمار قدر اإلمكان
 جزء من أراضي سيناء تشمل محطة لتحلية مياه الشابة وإنشاء منطقة تجارة حرة على

سيتم العمل على إنشاء خمسة مناطق صناعية، . البحر، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية
وميناء بحري ومطاراً دولياً، بحيث يتوقع من هذه االستثمارات خلق آالف من الفرص 

  . الوظيفية للفلسطينيين وبالتالي إنعاش ونمو االقتصاد
  

في مضمونها فكرة السالم االقتصادي، الذي حملته الحكومات " فقة القرنص"تحمل 
رافقت فكرة السالم االقتصادي . األمريكية واالسرائيلية المتتالية منذ نهاية الثمانينيات

م، التي من شأنها دعم وتحفيز 1991 العربية منذ عام -جميع اتفاقيات السالم االسرائيلية
تركز الجانب االقتصادي وفق رؤى المتفاوضين على . سالماالتفاق السياسي وعملية ال

دفع التنمية اإلقليمية واألمن على المدى البعيد من خالل تعزيز التعاون والثقة بين 
األطراف واالستثمار في المشاريع االقتصادية المشتركة، إال أن المتتبع لمسيرة عملية 

  .ادي دون أي تقدم سياسي يذكرالسالم ال يجد بها سوى المزيد من التغلغل االقتص
  

إن خلق مشاريع اقتصادية مشتركة بين أطراف الصراع خاصة في مجال البنية التحتية 
كمشاريع بناء الطرق السريعة وأنابيب المياه، ومشاريع التنمية المشتركة الهادفة لزيادة 

ة، تخلق الثقة حركة السياحة والتجارة والتعاون في مجال صيانة الموارد الطبيعية والبيئي
تالمس المشاريع االقتصادية المرجوة من عمليات السالم حياة . والترابط بين األطراف

المواطن اليومية، وتروج إلى رفاه اقتصادي من شأنه أن يربط الفرد بالمؤسسة والراتب 
الشهري، وتبعده تدريجياً عن الهم الوطني، وتخلق له هم اقتصادي جديد مرتبط بوجود 

  .االحتالل
  

عن مبدأ تبادل األراضي بين فلسطين واألردن " صفقة القرن"تحدث الجانب السياسي من 
ومصر واسرائيل وفرض السيادة االسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية لتشكل كتل 

تكون القدس . استيطانية متصلة باإلضافة إلى السيطرة األمنية على الحدود األردنية
ً ذاتياً الموحدة عاصمة السرائيل،  وتعطى المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية حكما

مطوراً يرتبط مع األردن، حيث تقام دولة في غزة بجانب تسليم سالح المقاومة فيها، ويتم 
  . تخصيص رواتب شهرية ألفراد وعناصر حركة حماس من قبل الدول الداعمة

  
% 60تي تبتلع ما يقارب منحت تصريحات ترامب الشرعية للمستوطنات االسرائيلية ال

صفقة "تعزز . من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني% 10من أراضي الضفة الغربية و
السيادة االسرائيلية على الموارد الطبيعية الفلسطينة خاصة المياه، وتبقي لها الغلبة " القرن

 المعلن ليس من. العسكرية في حفظ األمن وارتهان االستقرار الفلسطيني بيد االحتالل
حتى اآلن آلية تنفيذ المشاريع االقتصادية أو الخطط السياسية أو عمل المعابر الحدودية 
المقترحة في ظل السيطرة االسرائيلية الكاملة على الحدود وتبعية االقتصاد الفلسطيني 

  . السرائيل
  

بجانب االعتراف األمريكي بشرعية المستوطنات االسرائيلية، حسمت قرارات ترامب 
 االسرائيلي أخرجتها من أية مفاوضات -ضايا جوهرية أخرى في الصراع الفلسطينيق

إن نقل . مستقبلية ووضعت السلطة الفلسطينية تحت ضغوطات سياسية واقتصادية كبيرة
السفارة األمريكية إلى القدس يستثنيها من أية مفاوضات مستقبلية بين الطرفين، كما وقطع 

محاولة إلنهاء وجودها وتصفية قضية الالجئين وحق التمويل عن وكالة الغوث هو 
العودة، وبالتالي إنهاء ملف آخر واستثناءه من أية مفاوضات مقبلة بين الطرفين، كما هو 

  .الحال باالعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجوالن
  

ة  اإلسرائيلي بالتنمية االقتصادي-ربط كوشنر وفريقه السالم وحل الصراع الفلسطيني
وتوفير حياة رفاه اقتصادي للفلسطينيين عوضاً عن البحث في حل النزاع وتأمين الحقوق 
األساسية للفلسطينيين، كما تحدث على أنها تركز على أربعة مبادئ أساسية وهي الحرية 

إن عدم التوصل إلى تسوية النزاعات السياسية والوطنية لن . واالحترام والفرص واألمن
طينيين، وفي ظل سيطرة االحتالل االسرائيلي على مقدرات الشعب يوفر الحرية للفلس

الفلسطيني وموارده لن يكون هنالك احترام للسيادة، كما أنه من الصعب خلق فرص ونمو 
  . اقتصادي يرتبط بشكل مباشر بسلطة االحتالل وسياساته

  
 لعملية شكل إعالن نقل السفارة األمريكية إلى القدس تصريح واضح للرؤى األمريكية

الذي تعتبره أساس التفاوض، األمر الذي رفضته –السالم، وتجاوز صريح لحل الدولتين 

  استغلت
   اسرائيل
 املرحلة 

  االنتقالية 
  يف اتفاقية أوسلو
   لصاحل التغلغل

   يف
 السوق 

 الفلسطيين



 

    
9 – The Writer | Issue No. 28:: August  2019 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية، وأعلنت رفضها التفاوض واالمتثال للوساطة األمريكية في 
عملت الحكومة األمريكية على الضغط على الجانب الفلسطيني للخضوع . عملية السالم

ريكية والموافقة على صفقة القرن، حيث أعلنت في حزيران من عام إلى القرارات األم
م عن وقف جميع مساعداتها المالية المقدمة للحكومة الفلسطينية وإنهاء جميع 2018

  . البرامج والمشاريع الممولة من قبلها
  

تصر السلطة الوطنية الفلسطينية على رفض القبول بصفقة القرن والتفاوض عليها، كما 
 االسرائيلية بايجاد طرف آخر تتفق معه على -هدة إلى منع المحاوالت األمريكيةتسعى جا

يسعى الجانب االسرائيلي إلى تعزيز التواصل مع رجال أعمال . تنفيذ بنود هذه الصفقة
فلسطينيين يقيمون ويدعمون عالقات شراكة اقتصادية مع الجانب االسرائيلي يكونوا 

ي السوق الفلسطيني وتمرير المشاريع االقتصادية لصفقة قادرين من خاللهم إلى التغلغل ف
  .القرن كطرف بديل عن السلطة الوطنية

  
بالرغم من إعالن الحكومة الفلسطينية عن ضرورة عدم التعاطي مع المداوالت األمريكية 

ً في القدس قد تم في شهر شباط من عام "صفقة القرن"حول  ، إال أن مؤتمراً اقتصاديا
برز من الحضور في مؤتمر . ن رجال أعمال فلسطينيين واسرائيليينم وجمع بي2019

باسم الواليات "القدس رجل األعمال أشرف الجعبري الذي وجه له فريدمان كالمه قائالً 
موضحاً أنه سيتم لقائه مع الرئيس األمريكي دونالد " المتحدة ال نسعى لشريك أفضل منك

  .تفق مع سياساتهمترامب قريباً، حيث يجدون به رجل أعمال ي
  

يطرح نفسه " حزب اإلصالح والتنمية" تم اإلعالن عن 2019في األول من أيار لعام 
بديل محتمل عن السلطة الوطنية الفلسطينية بعد فشل حل الدولتين، ليكون شريك مع 

يدعو . الجانب االسرائيلي في تنفيذ سياساته وااللتفاف على السلطة الوطنية الفلسطينية
في إحدى المقابالت -كما صرح أحد مؤسسيه أشرف الجعبري " صالح والتنميةحزب اإل"

للعيش بسالم مع جيراننا اليهود، ويقبل بفرض إسرائيل لسيادتها على الضفّة،  " -الصحفية
ويريد المشاركة في االنتخابات اإلسرائيليّة، ويسعى إلى إقامة دولة واحدة يعيش فيها 

  ". عد فشل حل الدولتيناإلسرائيليون والفلسطينيون، ب
  

إن استمرار تطوير التعاون والشراكة االقتصادية مع اسرائيل سواء فلسطينياً أم عربياً، ما 
هو إال وسيلة إلى استدخال المزيد من التغلغل والتوسع االستعماري الصهيوني إلى العمق 

أصبحت . لالعربي وخلق بيئة حاضنة لالحتالل دون الحصول على الحقوق السياسية للدو
طبقة رجال األعمال في معظمها تحاكي الهم والمصلحة الفردية ونزعت نفسها من البعد 
والهم الوطني، بل وأنتجت فئة جديدة تدعو إلى االنخراط الكامل مع اسرائيل، متجاوزة 

   سياسية األساسية للشعب الفلسطينيالحقوق ال

  
  
  
  
  
  
 وم، تتوق إعتالء نواصي االدب وسط نزق صبيةٌ مغناج تتغندر بمروقها بين النج

الذكور، تُصـّـيرهم ساللَم جاثية على ارضيتها الزلقِة برغوةِ الغرور، تُحلُّق بأجنحِة 
االحالم، تـتـنـفُخ ببالوناِت ِعلكها االفرنجي كّل حيْن، مثل ضفدعٍة تتخّطُف بلسانها ذبابة 

يْن، تتوثُب صداحةٌ بمروج الخيال، عصيةٌ على البلع، أو تتهجأ ابجديتها البكماء بالتلق
يتحّولُق من حولها صبايا . الهدهد والبلبل والكناري والشحرور.. تتحدى كّل الحان الطيور

الفيس، ُجلهم من الذكــور، فيملئون االجواء صخبا بالصفير وقذفا بالقبالِت المسلفنة مع 
ليها كمطِر المْزن بشهر ال تكاد أن تنقش حرفا حتى تنصب التغريدات ع. ايقونات الزهور

إبريل، وكلما تتثائب باجترار الروتين، هـذا يحرق لها بطقطقِة الحرمل، وذاك يُشعُل لها 
ذتيّن ويُهدهدون إرجوحتها بالطابور، و كلما أطلـّت  باطياِب البخور، ويقرءوها المعّوِ

واذا ما . الصدور عليهم، تصدُح لها الحناجر وتـتـلقـفها االيادي بالعناِق وبالضم الى رياءِ 
شكت يوما حظها ، بمناديلهم الناعمة يهّونون عليها سخونة الدمعة، وبيوم ميالدها ال تبيح 

فيضج من حولها المكان هزجاً ورقصاً وصخبا، . بسرعمرها وال توقد أكثر من شمعه
تجشمُت بفضوِل الحسد حضور مشهد عرسهم، . يتقدمهم ضارُب الطبَل ونافُخ المزمار

دي أهنئها، سحت بنظري في سبخة وجهها، وجدتها زغباء مدغلة، قُـُشعر جلدي مددُت ي
فزعت من كابوسي وتسمرت واجما، فعروستهم واحد أزعر من . من فحولية صوتها

بدال ) غزالة الريم(الذكران، ارتدى باروكة شعٍر أشقر وتلبس باسماء النسوان، كما في 
  ).غزال(من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  هناك من يطور قدراته ما هو أبعد من الصمود والوجود والبقاء ، لهذ ال مفر من أن

يتساءل األمير دمحم بن سلمان والشيخ دمحم بن زايد عن الدافع وراء تزويد الحرس الثوري 
لميليشياته في العراق بدبابات روسية الصنع وبالتالي جاءت تعزير قدرات حلفائه بعد ما 

 إيران من تراجع واشنطن عن الضربات المقررة أو كما زعمت االخيرة بل اطمأنت
مرونتها في المسألتين اليمن والعراق ساهمت في تجذير إرادة الحرس الثوري فيهما ، بل 
ً السؤال الكبير الذي من المفترض اإلجابة عنه ، كيف يفسر الحليف االمريكي  ايضا

ر ذلك بعدم رغبته اسقاط ضحايا مدنين في تراجعه عن ضرب مواقع الحرس الثوري وبر
 سنة 16حين يمارس الصمت بقصد ويتعامى عن احداث عظمى عصفت بالمنطقة طلية 

الماضية وهو يشاهد االيراني وامتداداته في المنطقة يقتلون المدنين بالجملة قد وصل القتل 
 طبعاً  مليون ،20إلى أكثر من مليونين إنسان عراقي وسوري باالضافة لتهجير 

احصائيات المفقودين والمعتقلين في السجون تقدر باعداد خيالية أو ال يمكن أن يتصورها 
  . العقل 

  
من هنا فإن مضمون الحال هكذا ، يدعي األمريكي بأنه يفرض حصار اقتصادي على 
إيران في حين يقدم لها العراق وسوريا ولبنان على طبق من ذهب ، إذاً الحصار في 

ألنه محصور فقط في منع طهران من تطوير برامج عسكرية كبرى ، بل مضمونه كاذب 
تزويد الميليشيات بدبابات وصواريخ وطائرات مسيرة من شتى األنواع ليس سوى رسالة 
واضحة بأن هناك عمل عسكري قريب وبالتالي المستهدف منه الخليج العربي ، لهذا ال بد 

 لَْبس فيه ، في المقابل ال بد ايضاً اعادة من األميرين إسماع الرئيس ترمب كالم واضح ال
دراسة الخيارات وعلى األخص في والعراق واليمن ، أما ترك األمور جميعها في سلة 
األمريكي ، هذا ال يعني سوى إدخال المنطقة في لعبة الروليت ، لقد بلغت دخالت طهران 

لنظام المفضوح بالعراق مستوى الصالفة وهذا يكشف عن حقيقة الدولة الوهمية وا
والمكشوف والركيك الذي أختصرت وظيفته فقط في خدمة أهداف ومشاريع الحرس 
الثوري وبتواطوء أمريكي مفضوح ، لهذا ال بد أن تعي إدارة ترمب طالما العراق تحت 
حكم النظام الشيعي وبالتركيبة الميليشياوية هذه ، اذاً جميع العقوبات االقتصادية التى 

 فارغة من مضمونها وستمكن اإليرانيين من التوسع والتمدد ، ألن تفرض على طهران
  اجع المشروع اإليراني قيد أنملةحتى اآلن وبعد سنوات طويلة لم يتر

 كابوس أمية الفيسبوك

 

  رييعدنان سلمان النص
 العراق

  لعربيةلعربيةاااملنطقة املنطقة 
  من من 

 روليت إىل أخرروليت إىل أخر

 

  مروان صباح
 فلسطني
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 تتعانق ظلمة حالكة في رهبة غير مألوفة تمتزج لباردة باكرا على أحالمه المؤجلةبزغْت خيوط تلك الليلة الشتويّة ا ،
 فيها رهبة دكنة البحر بوجه ظلمة السماء، تظل عينا أكرم في زحمة التأمل شاردتين تحدقان بكثافة األلم واألمل،

ُرِكَن قارٌب تقليدي صغير التف حوله هو ورفاقه الذين تجاوز عددهم . ف جدار الصمت مالمح الترددترسمان خل
   . مشاربهم مختلفة وخيباتهم مشتركةالخمسة عشر شابا تبدو

  
: تردده تتأهب أمواج الشاطئ الساكنة لتعانق محرك القارب، يزداد صراخ بعضهم يستعجلونه لاللتحاق بهم يزداد نبض

كرم ال مجال للتردد، سندخل أدغال المجابهة نكون هناك بعد أيام ،التفتوا لصاحب القارب بعدما أخذ ثمن رميهم اصعْد أ
  .أغلبهم هناك...ودعت العشرات من هنا : للمجهول كما ارادوا تعلوا محياه ابتسامة مودعة قائال

  
 هذا خيارنا يا :يم صمت طارق ثم قالوبعضهم التهمه وجه الجح: كتم أكرم حشرجة دمع مباغت وقال لرفيقه طارق

 يسير بنا قطار العمر . لذل لم نحصل حتى على ثمن ما نلبسرفيق المحن، سبع سنوات ونحن نطرق أزقة الهوان وا
فتح اكرم باب التذمر وهو يتذكر ...للعقد الثالث تاهت بنا بوادر األمل، سنصير شيوخا يارجل وال مستقبل يفتح بابه لنا 

  . تجارة مع أحدهم ستطاردني دموعهاباعت مجهوراتها اوهمتها أانني سأبدأ: ه له كل صباح قالدعوات والدت
  

تخرج زفرات متباعدة من شفتي الشيخ لخضر والد أكرم، سكبت زوجته رشيدة زفراتها ككل مّرة بوجه التذمر، قالت 
 من عادته مهاتفتنا، راح الشيخ خرج أكرم منذ يومين من البيت ولم يعد :هي تقبض على زناد التربص والحيرةو

صب اهتمامه على نشرات . لخضر دون أن يحرك ساكنا يغير قنوات التلفاز بجهاز التحكم وكأنه لم يأبه لما قالته
  .هاتفيه لنطمئن عليه، عزلته هذه األيام ال تروقني: األخبار وما تبثه من حوادث متفرقة ،التفت إليها معقبا

  
   .اخبرني أن رحتلة األولى للتجارة قد تكون لمكان بعيد ومعزول :اتفه ال يستجيب واكملته: ردّت بصوتها المشجون 

  
ثقبت صرخة الشيخ لخضر وجه السكون وهو يشير بسبابته كمن أصيب على حين غرة بصعقة كهربائية ارعشت كل 

 حركات شرطة السواحل وهي بقت أعين األم رشيدة شاخصة في شاشة التلفاز ترصد ...األوغاد في كل مكان  :جسده
   .تعلن غرق عديد الشبان من حيهم واألحياء المجاورة، واسم اكرم وحيدها يتصدرهم

  
اسندت جسدها الجامد المتهالك من صدمته كجبل جليدي تهاوي بلحظته دون ما مؤشرات اسندتها اكف عزاء بنتيها 

األوغاد في كل :  دون هوادة وهو يردد ...حقن مخدرةبشرى وابتهال، وقد نُِقَل الشيخ لخضر لمشفى قريب، لتهدئته ب

  قتلوهم ..قتلوه ...مكان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األرض لم تعد تتسع لنا  
  الزوايا التي جمعتنا تحولت لصناديق مقفلة

  كنا نمر بجانب الصور المكسوة بالدم
  لم يعد هذا ممكنا
  خلعنا جذور الماء

  ضاعت
  قلوبنا 
  حكاياتنا

  فقدنا األبعاد
  بحثنا عنها استوقفنا اشارات الرمل والعشب

  نانجح
   في الصيد
  في الغزو

  في التقاط كومة من الرسوم الثملة  
  في اقتفاء اثار الطوب والخشب
  في نقش التواريخ على المزابل

  سقطت الوجوه من النص
  وهاجرت الى مقابر األقنعة

  كتبنا على الوريد
  اجتمعنا في يسار الشريان
  بنينا القصور فوق السرائر

  لم نعلم ان الخيوط تترك صغارها
  ة عرا

  حفاة
  شربنا الفودكا

  رقصنا تحت ظل البحر
  كنا نتسابق في مضمار الشمس

  نلتقي في نهايات مكسورة مملحة
  مزجنا األحمر باألحمر على المنصة العالية

  اطلقنا سراح الثورة من طبق األلوان
  لطخنا بورتريه الوشم

  مزقنا علب التبغ
  مضغنا لعاب القصيدة
  خربشنا على األشياء

  وتار التشيلو  حين انقطعت أ
   أصبحنا غرباء

    و و هه
  والبحروالبحر          

  واألوغاد واألوغاد              

 

  فضيلة معريش
 اجلزائر

  بورتريه الوشمبورتريه الوشم
 

  إيفان علي عثمان
 العراق
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 منه أخاف  
  الفسيحِ األزرقِ

  يغدر بنا
غريكي  
يسرقُك  
غرِقُكي.  
  

دغدغُ بالَهي  
  حلم السفر،

  الرحيل،
  ...اهلرب

  ...أخربوه أن الفرح يسكن حتت مساءٍ أُخرى
  كيف اقتنع بكلِّ هذه األوهام؟

النوارس هاجرت  
  .والزمن ليس موسم هجرة

  
  هجرتنا األمكنةُ

تاحلننيتداع دروب   
تا... فأمطَردمع.  

  
  ذات ليل،

  ...حلَّ موعد سفرٍ ومطر
  .وفصلُ بكاءٍ قارس

  
تناثر  

  ...الشوق احلارق ثلجا
  .بومضة جفن

  
 ،العصافري ،وارسملُ، النالر ،بدالز ،البحر
الشمس، اهلواءُ، السماءُ، الفضاءُ، اهلدوءُ، 

  ...، السفر، األحالمالسكينةُ، احلريةُ
كلُّ املساحات، واملسافات، والكائنات، واألشياءِ 

  ..ملكي وحدي
  ...واحلب أيضا... احلياةُ تليق يب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حار يف سره
  من تكون؟

  جنيةً
  حوريةً
  حمارةً

  ...مسكةً ذهبية
  من حقِّك أن تسألَ،

  ...حبر... طال الغياب يااااا
  !ه أناهذ

  !!عاشقَتك األبدية
  أرخت الشمس جدائلَها الذَّهبية

  تبخترت بني الغيومِ
تتغاو  

  وحده البحر تلقَّف أسرار رسائلها
  هدر موجا

  سبقَها إىل املوعد
  ...انتظرها
  وسرا

  تعانقا يف األفق
  .عند املغيب

كَلَ املالكر  
  .كُرةَ النار
  .تدحرجت

اهلدفأصابت .  
  .هلَّلت األرض

  .غطست الشمس يف البحر
  

  .غار البحر مني هذا الصباح
  .كان أُفقي أرحب من أفقه

  
  وضعت قُرص فطري الشمس

  ...يف سلَّيت، زواديت
  .ومشيت
  

  كمثل الشطآن املتخمة باألحزان
  أنا،... احلبلى بآللئ الدمعِ الصايف
  كمثل حبات رملها

  عن جزر الدفءأحبثُ 
  ...أفتش عن حمارة حتضنين

  
الشوق وِسع قارات، وحميطات، وحبارٍ، وأارٍ، 

وينابيع، ومدن، وشوارع، وأرياف، وجبالٍ، 
  ...ووديان، وغابات

  ...وماليني البشر... تفصلنا املسافات
  ...وأنت قريب، قريب، قريب

  طاولْتها
  دغْدغْتها

  .ت مالئكتها الصغارمسعت ضحكا
  .السماء... قريبةً مني جدّا كانت

  
  تصورنا

  منلك على مسارِ الزمن
  نكنس منه احلزن

  نطرده ائيا

 

  
  مرياي يونس

 لبنان
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  نطرز دقائقَه
  نزينها عصافري وفراشات ويامسينا

  ...نثملُه فرحا وفرحا وفرحا
  

  ما نفع صورٍ
  ال تلتقطُ األحاسيس الدفينة

  ؟...الراسخة يف أعماقِ أعماقنا
الذِّكرى إىل جتسيد أحتتاج  

  ...ملن ميلك ذاكرةً ومشاعر؟
  

  مسفونيةُ العشقِ
سائمالن عزفَت  
  فاهتزت زهوا
  .خالخيلُ القصب

  
مالَ الطَّريق  

حترن  
  اتكأَ على عكَّازِ الريحِ

  نبت له جناحان
  رةانضم إىل سربِ الطُّيورِ املهاج

  .وغار يف أفق النسيان
  بني أرضٍ ومساء

  .علَّقَت دوايل أحالمها
العايل وطاب احلصرم حفال لو  
القريبةَ يد العناقيد وال طالَت  

  ...لتعرِف درب اخلوايب، وتتعتق
  

حنان أحالمي... واحات  
  مل تقصدها قوافلُك العطشى يوما

  .أو حطَّت فيها ترحالًا
  ا ذا الطَّيف الذي أهيم مبالمحهقاسٍ ي

  أهجِس ا
  ...ليلَ ار

ةُ الغابةيجن  

  من قص جناحيها،
  من حولَ أشجارها فؤوسا

  ...وأحالمها رمادا
  ...انطفأت يف السماء جنمتان

  أكانت النجمتان مقلَتيها؟
  

  عزفَت أوركسترا اهلواء موسيقى الفالس
لَتجرمتايعلى الش األوراق   

  رقَص بعضها مع األغصان
  اصفرت أُخريات غريةً

تاو ،تساقطَت ،تغضب  
  ...رويدا رويدا رويدا

   فحلَّ خريف
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  ًأشتهيها اشتهاءً سرياليا  
  وأندهش لفتنتها

  لباكُورة أولُ فاكهتها
  فأشتعلُ وجداً

لاللتذاذ بالترته وأندفع  
  يف رياضِ أنوثتها

  أتشمم عطور شهوا
  وأستعذب برحيقِ لذا

  وملساا.. فتغريين مداعباا
  فأعوم بتيارِ مشاعرها

  ها املسكرة تتقاذفين أمواج
  أحبثُ عن مرساة جناة

  عن معولٍ الستخراج كل كنوز ها
ولكن بعيدا عن احلقيقة  

  لتفعل ما تريد.. األمر متروك هلا
  يف حني أقف منتصبا

  طوعا لتنفيذ أوامرها

  
  جودت شاكر حممود

 العراق
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  المظاهرات العنصرية في العفولة ليست جديدة، وهي تحدث عندما يقوم شبان

الشيء . فلسطينيون باإلعتداء على مواطن أو جندي إسرائيلي ألسباب وطنية في دوافعها
دية الملفت للنظر هذه المرة أن المظاهرة العنصرية األخيرة توجهت باتجاه مبنى البل

والمتهم األول كان رئيس البلدية الذي تمت محاصرته في المبنى واضطر إلى اإلستنجاد 
والسبب فريد من نوعه هذه المرة ويتعلق بفوز عائالت . بالشرطة خوفا على سالمته

دائرة "وقد عرضت . عربية من القرى المحيطة بالمدينة بمناقصة لشراء قسائم للبناء
 عروض 305 وحدة سكنية وقد تقدم 43للبيع من أجل بناء  قسيمة 27" أراضي إسرائيل

أغلبيتهم من اليهود إّال أن كل الذين فازوا في المناقصة هم من العرب ألنهم قدموا السعر 
  . متر مربع600 دوالر لقسيمة مساحتها 150,000األعلى الذي وصل في المعدل إلى 

  
ي المدينة اليهودية التي تأسست في والسؤال المثير هو كيف تم ذلك؟ كيف انقلبت اآلية ف

 على أراضي مرج ابن عامر والتي باعها آل سرسق البيروتيون للمؤسسات 1925سنة 
األرض " ينتزعون"الصهيونية آنذاك وها هم العرب أبناء قرى المرج يفوزون بمناقصة و

 ً إن :" المصادرة منذ مائة عام؟ جواب رئيس بلدية العفولة ايتسيك ميرون كان واضحا
العطاء نفذته دائرة اراضي اسرائيل وهذه دولة ديمقراطية ويحق ألي كان التقدم للفوز 

  ".بالعطاء وال سبيل لمنع ذلك ، وتبقى العفولة ذات أغلبية يهودية مطلقة
  

من خالل هذه الجملة البسيطة نكشف طبيعة الدولة اليهودية التي تعاني من انفصام 
 أشار رئيس البلدية، ولكنها يهودية أو بمعنى آخر فهي ديموقراطية، مثلما. الشخصية

إن للديموقراطية اإلسرائيلية . عنصرية ألنها تسعى للحفاظ على أغلبية يهودية مطلقة
وهكذا يسلك المواطنون العرب طريقهم بين الديمقراطية والعنصرية . حدودها الواضحة

 الطابع الديني -الجمع بينهما في الوقت الذي تحاول الدولة أن تساوي بين مبدأين ال يمكن 
  . الطائفي من ناحية والطابع الديمقراطي من ناحية أخرى

السؤال المثير الثاني والذي أثار عواطف السكان اليهود وربما الغيرة هو كيفية تفسير أن 
 عرضاً قدمت في المناقصة فاز بجميعها العرب فقط؟ الجواب بسيط، العرب 305من بين 

على وهم يعرفون أنه ما من يهودي مستعد ألن يدفع هذا المبلغ على قدموا األسعار األ
قسيمة أرض من هذا النوع في مكان بعيد عن المناطق األكثر مطلوبة لإلسكان في 

ً أن من تقدم بهذه األسعار المرتفعة وهي تصل . المدينة ومع ذلك فإنه من الواضح أيضا
 المهن الحرة من مهندسين وأطباء  دوالر للقسيمة هم من العرب أصحاب150,000إلى 

أما مدينة . ومحامين ومحاسبين الذين يشكلون الطبقة الوسطى المثقفة في المجتمع العربي
العفولة اليهودية فهي في أدنى السلم اإلجتماعي اإلقتصادي في إسرائيل مما يعني أن 

لعفولة من أصل الطبقة الوسطى العربية هي في حالة أفضل من أغلبية السكان اليهود في ا
ومثلما نرى ظاهرة العنصرية ضد المهاجرين العرب في أوروبا في مناطق تسود . شرقي

فيها البطالة والفقر فها نحن أمام ظاهرة شبيهة غير أن المواطن العربي ليس مهاجراً بل 
  . صاحب األرض األصلي

  
رك القرية العربية ويوجد سؤال ثالث ليس أقل إثارة؟ لماذا يفضل هؤالء العرب المثقفون ت

واالنتقال إلى المدينة اليهودية وهم غير مرغوب بهم فيها؟ هل السبب وطني أم سياسي؟ 
هل يريدون استرجاع األراضي الفلسطينية التي تم نهبها من قبل الحركة الصهيونية قبل 

  سنة؟ الجواب األكيد هو كال، فمثلما أكد أحد الفائزين في المناقصة المحامي عبد هللا90
زعبي من قرية الدحي في مقابلة تلفزيونية، فكل ما يريدون هو جودة الحياة، خدامات 

إذا عرضت : ومن أجل توضيح موقفه قال. متطورة، دورات لألوالد، طرق سالكة وآمنة
عليه قسيمة أرض في مدينة الناصرة العربية أو في العفولة فإنه سيختار العفولة ألن سكة 

 الممكن أن يبعث أوالده إلى الجامعة في تل أبيب أو معهد التخنيون الحديد تصل اليها ومن
وعاد وأكد بأن ال مآرب سياسية أو . في حيفا دون أن يضطر إلستئجار شقة للطالب هناك

قومية وراء هذه الخطوة بل السبب هو تحسين جودة حياته فقط وأن انتقاله إلى العفولة 
  .سيكون لصالح كل السكان فيها

  
جد سبب خفي ال تتم مناقشته بصراحة، وهو أن هؤالء المثقفين العرب وهم ولكن يو

" اإلرهاب"يتكاثرون مع الوقت ليسوا سوى الجئين يهربون من قراهم لينقذوا أنفسهم من 
وإذا كان صحيح أن القرية العربية تعاني من سياسة عنصرية . السائد في المجتمع العربي

تمييز الحكومي، وهي تقع في أدنى السلم اإلجتماعي تجاهها، وخدماتها متدنية بسبب ال
اإلقتصادي في إسرائيل ونسبة الفقر فيها مرتفعة، إّال أنها إضافة إلى ذلك تعاني التجمعات 
العربية من العنف المتفشي والذي حول حياة الناس إلى غير آمنة وأجبرت من بإمكانه أن 

 ليس إلنقاذ األرض كما قال صراحة المحامي ينقذ نفسه على اإلنتقال إلى المدينة اليهودية،
إن حوادث إطالق النار، . عبد هللا الزعبي بل ألن الحياة أصبحت جحيماً في القرى العربية

 ً   .القتل، تصفية النساء، والعنف كطريقة لتسوية الخالفات أصبحت شيئاً عادياً وروتينيا
  

ل : "سالمية أسباب العنفوقد فسر الشيخ إبراهيم صرصور الرئيس السابق للحركة اإل تَغَوُّ
، س بالغيرة ، والتمرد على األخالقثقافة اإلستهالك، وانطالق الغرائز ، وانطفاء اإلحسا

واإلنقالب على اآلداب العامة ، وقلب الطاولة في وجه عاداتنا الجميلة وتقاليدنا الحميدة، 
ال لألب ... ية وجود حتى ما عاد للحشمة معنى، وال للحياء مكان، وال للضوابط الفطر

) 18/11" العرب"نشر في موقع ". (احترام، وال لألم قول أو رأي، وال لألسرة مكان
الرجوع به إلى أصول اإلسالم " ويعرض الشيخ إبراهيم الحل السحري كالمعتاد وهو 

وكأن الحركة ". وقواعد الدين ومقاصد الشريعة، وإدراك حقيقتها والغايات السامية منها 
مية ال تسيطر على المجتمع العربي وليس لها أية مسؤولية على ما يحدث من عنف اإلسال

  . هناك وتحديدا ضد المرأة
  

ما نتعلمه من حادث العفولة هو أن المثقف العربي يبتعد عن 
" اإلستهالك"ويفضل ثقافة " عادتنا الجميلة وتقاليدنا الحميدة"

بأن المجتمع التي ليست سوى كلمة رديفة للعصرنة ألنه يعرف 
األبوي والتقاليد القديمة ليست مالئمة للواقع المعاصر بل تضيق 
عليه حياته، حريته الشخصية، وإمكانية أن تعيش المرأة مثلما 
تريد بعيداً عن رقابة المجتمع المحافظ وبالتالي التمتع بحياة حرة 

يتضح إذن أن هذه العادات والتقاليد هي عقبة أمام التطور . آمنة
  لــة تتحمــة اليهوديــادي واإلجتماعي، وإذا كانت الدولــتصاإلق

 إّال أن القيادات العربية نفسها تتحمل الجزء األكبر من   المسؤولية عن سياسة التمييز
فرئيس المجلس ليس ينتخب على أساس . المسؤولية عن تدهور الوضع في الشارع العربي

ر المدرسة ليس األكثر تأهيالً للمنصب بل كفاءات بل على أساس انتمائه العائلي، ومدي
  اـه إّال بقدر مـن يقرر هو رئيس العائلة وليس الفرد الذي ال قيمة لـالمقرب من الرئيس، وم

  
  يعقوب بن إفرات

  التارخييةفلسطني
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  . يحافظ على هذا اإلنتماء العائلي
  

إن حادث العفولة يعبر عن كارثة حقيقية، فهو يدل على أن الشريحة المثقفة التي تقود 
 الجيل القديم لم تجلب معها التطور بل استغلت العادات والتقاليد من المجتمع والتي بدلت

أجل الحصول على المناصب دون أن تعمل على تغيير إجتماعي حقيقي يتماشى مع 
واليوم يجني المجتمع العربي ثمار هذه السياسة ". اإلستهالكي"أصول المجتمع العصري 

إن ما يقوم به هؤالء المثقفون . قة بالقيادةالفاسدة التي أدت إلى تفسخ المجتمع وفقدان الث
الذين ينتقلون إلى المدينة اليهودية هو بمثابة الهروب من المسؤولية، ففي حال فرغت 

إن دور الطبقة . القرى العربية من شرائحها المثقفة والقوية سيبقى فيها الفقر واإلجرام فقط
حقيقية التي أدت إلى الوضع الذي المثقفة هو مواجهة الوباء من خالل تشخيص األسباب ال

 وهو 21نحن فيه والمباشرة بثورة إجتماعية حقيقة تنقل المجتمع العربي إلى القرن ال
ً أن تساوي  الضمان الوحيد للحصول على كامل الحقوق والمساواة في دولة تحاول عبثا

   ها اليهودية والنظام الديموقراطيبين طبيعت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 قمت بتوزيع خبر عن مهرجان اإلبداع األدبي النقدي الرابع والذي تم إطالق تسمية
عليه كما جرت العادة لدى إدارة هذا المهرجان، والتي تقضي " موسم أبو العالء المعري"

  .ية في كل مّرةبتسميته باسم واحٍد من أعالم األدب والشعر واللغة العرب
  

تفاجأت بأن كثيرا من المواقع أحجمت عن نشر الخبر، بينما لجأت مواقع أخرى إلى نشره 
موسم أبو : " مع شطب اسم أبي العالء من العنوان، فقد كان العنوان في الخبر المرسل

مهرجان :" فقاموا بتعديله ونشره على النحو التالي" العالء المعّري لدى كتّاب جرش
  ".ع األدبي النقدي الرابع لدي كتّاب جرشاإلبدا

  
ولم . موسم المتنبي، موسم البحتري، موسم عرار: لم يحدث مثل هذا في األعوام السابقة 

رسالة "و " سقط الزند"ء المباشر لرهين المحبسين صاحب أجد تفسيراً واحداً لهذا العدا
  .ة العربية واإلنسانية جمعاء، وغير ذلك الكثير مما خدم به الثقاف"اللزوميات"و" الغفران

  
موسم أبو " هل ظنَّ بعض المحررين بأننا وقعنا في خطأ نحوي عندما أسمينا المهرجان 

وليس أبي العالء؟ سيكون األمر على هذا النحو سهالً، فما عليك عزيزي " العالء المعري
ل عن بائع متجول إال العودة إلى مراجع ومصادر اللغة والن حو أو ألحد الصحفي المتحّوِ

  .العارفين باللغة والنحو لمعرفة درس الحكاية
  

أما إذا كان لديك عزيزي اإلعالمي قائمة سوداء للمبدعين العرب أحيائهم وأمواتهم، فما 
علينا من المحيط إلى الخليج إال أن نهيل التراب والرماد على رؤوسنا، فنحن األمة 

ها في أفق الضياع مثل المقابر، ونحن الوحيدة التي ال تبني حجراً على حجر؛ بل تنثر
األمة الوحيدة التي ما زالت تحارب العقل وكل من يحاول اللجوء إليه، ونحن األمة 
الوحيدة التي تحاكم األموات قبل األحياء محاكمة غير عادلة، وتسلب حق الحياة بسبب 

  .رأي أو كلمة
  

 تقبع في سجن القوائم السوداء، لسَت وحدك يا أبا العالء رهين المحبسين، هذه أمة بأسرها
فال أسماؤها تدل على . والعقول الغائبة، واألحكام الجاهزة، ومرض السير نحو الوراء

مسمياتها، وال أشياؤها تبدو على حقيقتها من كثرة الزيف والخداع، وال منازلها تشعر 
  . بالراحة لكثرة ما يمتطيها خياالت المآتة والتافهون

  
القبض على أبي العالء، ماذا ستفعل به، هل ستودعه السجن وهو رهين وأنت يا من ألقيت 

المحبسين، هل ستقتله وهو الراحل جسداً من ألف عام، أم ستقتل تراثه من قلوب ماليين 
المثقفين والمبدعين، معركتك خاسرة يا صديقي، لكنني أعترف أنها طويلة بحكم قسوة 

   الجهال ورومنسية العارفين

، وهو "إسرائيل"سية يسارية في فلسطين التاريخية يعقوب بن افرات  شخصية سيا -
األمين العام لحزب دعم العمالي، وهو من مؤسسيه والمبادرين لتأسيس نقابة معًا 

  .العمالية
وكان بين من قبعوا في السجن " الشرارة"كان بن افرات عضوا في تنظيم  -

 مع بداية االنتفاضة االسرائيلية بتهمة االنتماء للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
 .1987األولى عام 

 كان بن افرات من المؤسسين لحزب دعم العمالي الذي تمسك 1995في سنة  -
بموقف معارضة اتفاق أوسلو على اعتبار انه ال يحقق السالم العادل والحد األدنى 
من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويعارض سياسات الحكومات االسرائيلية 

ة تجاه الشعب الفلسطيني ويهدف الى تعزيز السالم العادل والمساواة والعدالة المتعاقب
   .االجتماعية

  القبض على القبض على 
  أيب العالء املعريأيب العالء املعري

 

 

  علي طه النوباين
 األردن
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  لقراءة الواقع الذي وصلته المقاومة ً يُمكن االدّعاء بأّن هذا الوصف يشّكل مفتاحا

، تُضاف 1982الفلسطينية بعد سنواٍت من انطالقها، وصوالً إلى اجتياح لبنان في العام 
ت كافةً، بشكٍل خلق تشويشاً  على أدائها في المجاال]2 ["الدوالنية/الكيانية"إليه هيمنة فكرة 

 .على أدائها العسكري، ظهرت آثاره في معارك كبيرةٍ ومفصليّةٍ 
 

وفي محاولٍة لفهم السياق ودراسة الظروف التي آلت بالمقاومة الفلسطينية إلى هذا األفق، 
تدرس هذه المقالة بعض النتائج التي ترتّبت على البُنى التنظيمية واإلدارية، فضالً عن 

ى السياسية لقيادة منّظمة التحرير، على األداء العسكرّي الفلسطينّي في حرب لبنان الرؤ
إذ جاء شكل التواجد الفلسطينّي في لبنان، وقبلها في األردن، ُمنسجماً إلى حدٍّ . 1982عام 

كبيٍر مع رؤية وتعريف منظمة التحرير لنفسها من خالل طريقة بناء مؤّسساتها، بشكٍل 
في الوجود على األرض، وما " ثقلٍ "وما يترتّب عليها من مسؤولياٍت و" الدولة"أقرب لـ

ً أخرى، وما  ً أحيانا ً وأقدمت عليها طوعا يستتبع ذلك من تحالفاٍت فُِرضت عليها أحيانا
تراكم على إثرها من صراعاٍت داخليٍة جلبت هي األخرى نتائج كبّلت المقاومة وحّركتها 

امش المناورة، تماماً كما حدث إثر التدّخل السورّي في لبنان ميدانياً، وحرمتها أحياناً من ه
 .1976بعد الحرب األهلية عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وقد تبدّى أثر تلك البنى التنظيمية واإلدارية خالل المواجهة العسكرية بين قّوات الثورة 

، واتّضح ما كان 1982 في حزيران من العام الفلسطينية وجيش العدّو إبّان اجتياحه للبنان
في " الدوالنية"يظلّلها من رؤيٍة سياسيٍة لدى قيادة منظمة التحرير، التي اعتمدت منطق 

ً /تحّركاتها، وما يتبعه من آثاٍر تحدّد مسار وطبيعة األداء الميدانيّ   .العمالنّي، سلباً أو إيجابا
 

من " فتح"ي سلكتها منظمة التحرير، وبما تمثّله في حين اتّجهت هذه األنماط العمالنية الت
أو الدعائّي على العمل العسكرّي، بحيث " الشعار السياسيّ "ثقٍل قيادّيٍ فيها، نحو غلبة 

ً بأنماطه وأشكاله ووسائله إلرادة السياسّي، وهو أمٌر ُمعتادٌ في  أصبح األخير محكوما
لمسلّح فلسطينياً، أّن االهتمام بكثافة لكّن الذي حدث خالل سنوات الكفاح ا. غالب الثورات

ً على حساب  لصالح تكريس الصفة التمثيليّة " جودتها"األعمال العسكرية جاء أحيانا
في دول " خصومها"للشعب الفلسطيني، والتي ناضلت المنظمة طويالً النتزاعها من 

 ]3[. الطوق حول فلسطين المحتلة، وبخاّصٍة األردن
  

ج السياسية واالجتماعية التي حملتها فصائل الثورة الفلسطينية تنّوعاً كما خلق تعدُّد البرام
ً في الحديث عن خيارات العمل العسكرّي ما بين حرب العصابات، أو حرب  خطابيا

فيما اتّفقت الفصائل في كون الشعار أكبر من الواقع . تحريٍر شعبيٍة، أو حرب الشعب
لعملّي بين خصائص كّل أسلوٍب، سواًء من اختار الميدانّي، والذي كان يفتقر إلى التفريق ا

العمل وفق تكتيكات حرب العصابات التي تكون الخاليا الصغيرة السّرية عمادها 

  

 

 

1982 
 ]1[". غائبةٌ عن البعد االستراتيجي ومشغولةٌ بالتكتكة اليومية"

 

  وريزأمحد العا
 فلسطني



 

  
ات -16         د:: ال                                  2019  أغ-آب ::  28 رق   الع

  

. األساسّي، أو من أعلن انحيازه لصالح حرب تحريٍر شعبيٍة تشترك فيها الجماهير العربية
ستراتيجية األقرب للواقع من وربّما يعود ذلك إلى غياب اتفاٍق فلسطينّيٍ أو حواٍر على اال

جهٍة، وتواجد قوات الثورة في أرٍض عربيٍّة، وعدم إتاحة ذلك لسهولة اختيار وبناء شروط 
 ]4[.  العمل العسكرّي بحريٍة، من جهٍة أخرى

 
ً لتوجيه العمل  كان هذا االرتباك في اختيار استراتيجيٍة شاملٍة ُمتفٍق عليها فلسطينيا

اً في حرمان المنظمة من التعلّم واالستفادة من الدروس والخبرات العسكرّي والسياسّي سبب
 إلى 1967التي تراكمت بين ظهرانيها خالل سنوات عملها الممتدّة منذ هزيمة حزيران 

، وهو ما عّززه تشتت قوات الثورة الفلسطينية بين الدول 1982اجتياح لبنان في عام 
 .العربية

 
  
 

لعسكرية الفلسطينية قبل الحرب خالل أكثر من مواجهٍة في الواقع، استُنزفت القوات ا
ل منظمة التحرير إلى  في لبنان؛ فأصبح مطلوباً " دولٍة داخل دولةٍ "ومهّمٍة فرضها تحوُّ

منها أداء وظائف الشرطة في بعض المناطق التي كانت تحت سيطرتها، فضالً عن سدّ 
 1979احليٍة في الفترة ما بين الفراغ الذي تركه انسحاب القوات السورية من مناطَق س

ط في الصراعات الداخلية انعكاساٍت نفسيةً على المقاتل 1980حتى عام  ، كما خلق التورُّ
 ]5[. الفلسطيني الذي بات يشعر أّن قتاله في غير موقعه الطبيعيّ 

 
فرض الصراع األهلّي في لبنان على منظمة التحرير، كأحد الفاعلين الرئيسيين مع 

 أحزاب الحركة الوطنية، مسؤولياٍت اقتصاديةً واجتماعيةً تجاه الالجئين حلفائها من
الفلسطينيّين والسكان اللبنانيّين في المناطق التي بقيت تحت سيطرتها، وباتت بمؤّسساتها 

؛ إذ اتّخذت المنظمة من منطقة الفاكهاني في بيروت عاصمةً "دولةً داخل الدولة"وهيئاتها 
ظاهراً على السطح أعطى للعدّو الصهيونّي فرصةً " مركز ثقلٍ  "وساهم ذلك في خلق. لها

لمحاصرته والضغط عليه لتحقيق نتائج سياسيٍة وعسكريٍة، كما أفقدها جزءاً من مميزات 
الحركة الثورية السريّة الطابع، التي اتّسمت بها بداية صعودها وحتّى وصولها إلى 

 ]6[لبنان
 

انغماسها في الصراعات العربية وإدارة شؤون في سياٍق آخر، دفعت المنّظمة ثمن 
الفدائّي في الداخل المحتّل، وهو ما اعترف به الشهيد /الخارج، ما أضعف العمل العسكريّ 

: خليل الوزير في حديٍث مع القائد العسكرّي للجبهة الديمقراطية ممدوح نوفل، قائالً 
 ]7["! أهملنا الداخل يا ممدوح"
 

ٍت أو قواعد للفدائّيين في الداخل تضطلع بمهّمة شّن عمليات ولو أنّها أّسست لتنظيما
ً على دولة االحتالل يمنعها  ً إضافيا استنزاٍف متواصلٍة، لكان من الممكن أن توفّر ضغطا
من حشد قوةٍ كبيرةٍ الجتياح لبنان، ويسمح للثورة الفلسطينية بامتالك ورقة قّوةٍ تفتتح بها 

 .أخرى في الصراع" جبهةً "
 

استه النقدية حول العمل العسكرّي الفلسطينّي، يُلَّخص يزيد خلف أهّم اإلشكاليات في در
التي واجهت الخاليا الفدائية في الداخل المحتل، بدءاً من حجمها الكبير، ومحاولتها بناء 
الشبكات الواسعة المترابطة، إضافةً إلى عدم اتّخاذها إجراءاٍت أمنيةً كافيةً، في حين لم 

دة الفلسطينية جهوداً كافيةً لمعالجة هذه األخطاء وتحسين أداء العاملين في تبذل القيا
الميدان، فضالً عن تخفيف حجم االستنزاف في صفوف فدائيّي الداخل أمام حمالت 

 ]8[. االعتقاالت والمالحقات الصهيونية
 

 أكثر عدا عن ذلك، كانت الخسارة األقسى للقوات الفلسطينية جّراء الحرب األهلية سقوط
 في معارَك َخّطت بالدم حدوداً ]9[ مقاتٍل ُمضافاً إليهم آالف المصابين والجرحى، 900من 

ً مدخالً للولوج الصهيونّي إلى المنطقة  ورسمت تقسيماٍت جديدةً في لبنان، لتصبح الحقا
وبنائه قاعدةً على التناقضات الحزبية والخالفات المتفّشية في البالد لصالح خلق عمالء 

 .ليشياٍت مواليٍة لهومي
 
  
 

تكثّفت، إثر اندالع الحرب األهلية، مساعي مخابرات وجيش العدّو لفتح قنوات اتصاٍل مع 
" ديفيد بن غوريون"وجهاء وأهالي القرى الحدودية جنوب لبنان، وبات الحلم الذي باح به 

لى األراضي حتى حلمها بالسيطرة ع" إسرائيل"ضابٍط لبنانّيٍ يحّقق لـ "يوماً، والمتمثّل بـ

ً من التحقُّق، رغم أّن اندفاع بعض عسكريّي "نهر الليطاني " القرى المسيحية"،  قريبا
لالتصال بالعدّو الصهيوني كان يسير بعكس رغبة غالبية األهالي الذين رفضوا التعاطي 

يق تقديم مساعداٍت إنسانيٍة أو تسو"مع مبادرات دولة العدّو تحت شعاراٍت مختلفٍة من قبيل 
وغيرها، إال أّن هؤالء العسكريّين قاموا بتخويف األهالي من القوى " منتجاٍت زراعيةٍ 

الفلسطينية وحلفائها، واستغلّوا التناقضات واالختالفات التي اتّسم بها الواقع والتاريخ 
 ]10[. االجتماعّي للمنطقة ليؤّسسوا قاعدةً لهم فوقها

 
 قرى وبلدات الجنوب ضرورة تعزيز السلم ارتأت القيادات اإلسالمية والمسيحية في

واألمن في المنطقة بما يدرأ عنها ويالت الحرب التي استعّرت في مناطق لبنانيٍة أخرى، 
لكّن هذا الهدوء لم يُطل كثيراً إثر دخول عناصَر من خارج المنطقة الحدودية تربطهم 

ورة الفلسطينية عالقاٌت بحزب الكتائب، أحد األطراف األساسية في الصراع مع الث
وصاحب ذلك عالقات ُمعلنة مع دولة الكيان، ومخابراتها فيما بعد، ليصبح ما . وحلفائها

ً متداوالً على العلن، فضالً عن التمويل واإلمدادات المادّية عبر الحدود،  ً مخفيا كان يوما
دها بالسالح والتي بدأت بعد لجوء ميليشياٍت من بلدة القليعة الحدودية إلى جيش العدّو ليزوّ 

الُمنشقّة عن الجيش اللبناني إثر اندالع الحرب " الجيش العربيّ "الالزم لمواجهة قوات 
 ]11[. األهلية

 
، بدأت المواجهة العسكرية األولى لعمالء االحتالل بتقدُّم 1977 كانون الثاني 23وفي 

") ان الجنوبيجيش لبن"نواة ما أصبح يُعرف الحقاً بـ " (سعد حداد"قوات الضابط العميل 
ويمكن تفسير سقوط البلدة .  إلى بلدة الطيبة واحتاللها" مسغفاف عام"من داخل مستوطنة 

ً لمرتفع مستوطنة  الذي " مسغاف عام"السريع بيد العمالء بسبب خضوعها جغرافيا
يسيطر عليها من ناحية الشرق، لكن العامل الحاسم يعود، أساساً، لحالة االنقسام المحلّي، 

 عن نيّة القوات الفلسطينية ]12[" روبين عبود"عّمقتها اإلشاعات التي بثّها العميل والتي 
 .احتالل البلدة

 
مرةً أخرى، فرضت هذه التعقيدات والدعم الصهيونّي لمليشيات العمالء في الجنوب، 
بإشرافه عليها وتوفير العتاد والتدريب وتدخله العسكرّي المباشر في عدٍد من االشتباكات، 

ى الثورة الفلسطينية الدخوَل في معارك داخل ما يُمكن اعتبارها ساحة انطالقها إلى عل
طها بمواجهاٍت مع الجيش السورّي والقوات المسيحية  داخل األرض المحتلة، في ظّل تورُّ

 .اللبنانية في غير ذي موقعٍ في لبنان
 

وقف إطالق ، والذي قضى ب1976 تشرين األول عام 21مع توقيع اتفاق الرياض في 
النار بين األطراف المتحاربة في الصراع األهلّي الدائر في لبنان، دفع الشهيد خليل 

نحو بنت جبيل لمواجهة " الجرمق"بقوةٍ عسكريٍة من السرية الطالبية " أبو جهاد"الوزير 
في حين كانت قوات القطاعين األوسط . ميلشيات العمالء بقيادة حدّاد والرائد سامي شدياق

ربّي لحركة فتح، بقيادة الشهيدين بالل األوسط وعزمي الصغير، والمكلّفة بالدفاع عن والغ
 ]13[. المنطقة، منشغلةً في شرق صيدا في مواجهٍة ضدّ القوات السورية هناك

 
 اللبنانية المشتركة من استعادة عدّة -بعد وصولها بنت جبيل، تمّكنت القوات الفلسطينية 

 متراً 940ملت بلدة مارون الراس االستراتيجية التي ترتفع مواقَع من قوات حدّاد، ش
، إضافةً إلى بلدة صالحة الُمهّجرة، والتي توفّر لمن يحتلّها "أفيفيم"وتشرف على مستوطنة 

هذه " يميّز"سيطرةً بالنار على بنت جبيل والمنطقة الممتدّة حتى بلدة بيت ياحون، وكان 
ه القرية انقسامها بين عائلتين متنافس تين ارتبطت إحداهما بالحركة الوطنية، في مقابل توجُّ

 ]14[. عدٍد من أبناء األخرى للتعامل مع المخابرات الصهيونية
 

أدركت المقاومة الفلسطينية أّن الصراع في القرى الحدودية سياسيٌّ واجتماعيٌّ أكثر من 
ين في مارون كونه عسكرياً، فعملت بعد وصولها على توقيع ميثاق شرٍف بين العائلت

الراس إلبقائها على الحياد ومنع أّيٍ طرٍف من دخولها، لعلم المقاومة بأهمية موقعها 
في المقابل، كانت مبادرة العمل الميدانّي من ناحية  .االستراتيجي لمن يسيطر عليها

ً ما تحّركت بناًء على . التخطيط والفعل بيد الجيش الصهيونيّ  أما القوات المشتركة فغالبا
ات الفعل، وكانت النتيجة غلبةً للصهيونّي وعمالئه، إذ تدّخل األول لحمايتهم بشكٍل ردّ 

، حيث دُّشن مشروع الشريط الحدودّي بشكٍل 1978مباشٍر، وصوالً إلى اجتياح آذار عام 
خالل " دولة لبنان الحر"متكامٍل على األرض، تّوجهُ إعالن العميل حداد والدة ما أسماها 

 ]15[". متواله"ُعِقد في مستوطنة مؤتمٍر صحفّيٍ 
 

  وّظف العدّو الصهيونّي كّل ما يمكنه ليصل إلى واقعٍ يحرم القوات الفلسطينية من بناء
 ً وفي سبيل ذلك، . قواعد لها في المنطقة، والضغط عليها من خاصرتها والدفع بها خارجا

 استرتاف القوى.. ما قبل احلرب 

خسارة الشريط احلدودي 
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 الفلسطينّي، والترهيب استثمر العدّو النزاعات المحلية في التخويف من االنتشار العسكريّ 
من تجاوزاٍت قد ترتكبها مجموعاٌت فدائيةٌ بحّق األهالي، فضالً عن إقبال جهاٍت معّينٍة 
نحو التعاون مع المخابرات الصهيونية تبّرعاً في سبيل خلق بؤٍر أمنيٍة لصالحها، عدا عن 

 .سياسة التهجير التي أفرغت عشرات القرى الجنوبية بفعل القصف والمعارك
 
  
 

ه منظمة التحرير وحركة فتح نحو مأسسة عملها، وترسيخ الشكل  " الدوالنيّ "انعكس توجُّ
في بنيتها وتقسيم وحداتها العسكرية بما يشبه اآللية المتّبعة في الجيوش النظاميّة، على 

الروسية التي ) T34(اقتنائها لألسلحة الثقيلة؛ فحازت المدفعية بمختلف أنواعها، ودبابات 
عّزز الهدوء الذي ساد على جبهات القتال . ن الخدمة بعد الحرب العالمية الثانيةخرجت ع

العربية مع فلسطين المحتلّة من هذا التوّجه، ما أدّى إلى تراُجعٍ عاٍم في العمل العسكرّي 
، في "تحرير كامل التراب الفلسطينيّ "الجادّ في تحقيق الشعار الذي انطلق ألجله، وهو 

سة التي لحقت بالثورة الفلسطينيّة بدفع قياداتها المتنفّذة لخوض عملياٍت حين ساهمت المأس
 ]16. [عسكريٍّة لتحقيق أهداٍف سياسيٍة، ال تندرج ضمن برنامج تحّرر شاملٍ 

 
 البداية الفعلية لتأسيس كتيبة مدفعيٍة فلسطينيٍة، تزامناً مع توّجه فتح نحو 1971شّكل العام 

وليبدأ رفدُها، بعد سنواٍت من تأسيسها، بضباٍط وعناصر قّواتها ووحداتها، " تجييش"
كما ساهم . يمتلكون خبراٍت عسكريةً حصلوا عليها خالل عملهم في الجيش األردنيّ 

 عن الجيش اللبناني، خالل الحرب األهلية، بمدّها ]17[انشقاق الضابط أحمد الخطيب  
 ملم مثبتةً على 130ن عيار  ملم، ومدافع م155 ملم و122من عيارْي " هاوتزر"بمدافع 

المصفّحات، باإلضافة إلى مدافع مضادّةٍ للطائرات، وغيرها من األسلحة الُمضادّة 
 ]18[. للدروع

 
ومع عودتها إلى العمل العسكرّي، كشفت المعارك التي خاضتها منظمة التحرير أّن سالح 

ال في مناطق آمنٍة، بينما المدفعية الفلسطينّي قدّم مساهمته القتالية األكبر حين كان القت
أُصيب بالشلل حين أضحت الوحدات الُمشرفة على األسلحة مضطّرةً لالنتقال المستمّر، أو 

 ]19[. في حاالت تعّرضها لهجوٍم مباشٍر من مدافع العدّو أو طائراته
 

  وقد رافق التوّجه الفلسطينّي القتناء األسلحة الثقيلة ميالً للعمل ضمن تشكيالٍت قتاليةٍ 
كبيرةٍ، رغم أّن طبيعة المواجهة مع الجيش الصهيونّي، بما يملكه من قدراٍت تكنولوجيٍة 
وماديٍة كبيرةٍ، تتطّلب العمل ضمن وحداٍت صغيرةٍ خفيفة التسليح، تُجيد المناورة والقتال 

 ]20[. من خلف خطوط العدو وتسديد الضربات لعصب قواته
 

 السابق في الجبهة الشعبية، ماهر اليماني، على وفي سياٍق متّصٍل، يردّ القائد العسكريّ 
شكاوى مقاتليه في القواعد المنتشرة من الساحل اللبنانّي إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، 

نحن مقاتلو حرب عصابات، ونتحّرك دوماً : "، قائالً "فتح"حول ضعف تسليحهم مقارنةً بـ
ق حركتنابخفٍّة، أّما األسلحة الثقيلة والمتوّسطة فإنّها   ]21[". تعّوِ

 
يومها، اتّخذُت قراراً بعدم تثبيت القواعد العسكريّة في مواقعها لفتراٍت طويلٍة؛ : "ويضيف

إذ إنّها تكون عرضةً لطيران االستطالع الُمتواتر وللقصف الدقيق كنتيجٍة لتحصيل 
 تحّول التنظيم كما تمثّلت إحدى أهّم اإلشكاليات التي خلقها". المعلومات والتجّسس الُمعادي

العسكرّي الفلسطينّي مع نهاية الستينيّات إلى تشكيالت القوى الكبيرة، بتراجع امتالك 
المقاتل الفلسطينّي لبديهيّات تنفيذ العمليات الفدائيّة؛ من مثل الرصد والتخطيط والتنفيذ 

ت واستخالص العبر، وهو ما نجحت به الخاليا التي شاركت في شّن عملياٍت ضدّ القوا
 ]22[. الصهيونية في لبنان بعد االجتياح

 
وعدا عن ذلك، تعدّ األسلحة الثقيلة عالية التكاليف، على المستويْين البشرّي والمادّي، 

ورغم اتخاذ القوات الفلسطينية إجراءاٍت شبيهةً . وتتطلّب إجراءاٍت لتحصينها وحمايتها
 وحفر الخنادق وغيرها، تمّكن قُبيل الحرب لتأمين مواقع المدفعية، بما يشمل التمويه

 ]23[. العدو، بما استخدمه من قصٍف مكثٍّف من الطيران، من تدمير معظمها
 

أّما تشكيلة األسلحة المدفعية ومضادّات الدروع التي حصلت عليها المنّظمة من الدول 
يونية العربية واالشتراكية الصديقة، فلَم تقدّم أيّة إضافٍة نوعيٍة في مواجهة القوات الصه

بشكٍل أساسّيٍ، ) RPG(الغازية في لبنان، باستثناء المعارك التي اعتمدت استخدام قاذفات 
 المدخل الجنوبّي -وتسّببت بإعطاب آليات العدو وعرقلة تقدّمه في عدّة محاور في خلدة 

  ك خالل حصار بيروت؛ إذ كان ــوة وصيدا وغيرها، وكذلــا في عين الحلــلبيروت، وقبله

 ]24[. ات األرضية دوٌر مهمٌّ في مواجهة طائرات العدوّ للمضادّ 
 

وفي خطوةٍ احترازيٍة، عمد العدّو منذ بداية االجتياح إلى التشويش على شبكة االتصاالت 
الخاّصة بالوحدات المدفعيّة الفلسطينية واستهدافها بقوةٍ ناريٍة كثيفٍة، مّما أحدث إرباكاً 

ً بإحراق مرابض المدفعية والتحّول إلى كبيراً في صفوفها، فوّجه قائدها أ مراً اضطراريا
مجموعاٍت قتاليٍة على األرض؛ بحيث تتحّرر هذه المجموعات، إلى حدٍّ ما، من المسؤولية 

 ]25[. تجاه مواقعها الثابتة
 
  
 

 ما أسماها الخبراء 1982فُِرضت على القوات الفلسطينية إبّان اجتياح لبنان عام 
، وهي من أصعب الحروب؛ إذ تضيق فيها المساحات إلى "احلحرب الس"والمختّصون 

 متٍر، ويتّم خاللها حصار القوات المنتشرة على الشريط الساحلّي 100ما يقّل أحياناً عن 
   ]27[. من الجبال بالمدفعيّة، وبالبوارج البحريّة من الجهة األخرى

  

متواجدة ناحية الساحل، بعد اضُطّرت القوات الفلسطينية إلى مواجهة القوات الصهيونية ال
أن ُحرمت من االنتشار في مناطق جبل لبنان وعاليه وجزين، والتي أوِكلت العهدة 
العسكرية فيها آنذاك إلى الجيش السورّي، وفي منطقة الشوف االستراتيجية الموكلة إلى 

تواجه  ]28[" طوربيدات"الحزب العربّي االشتراكّي، عدا عن افتقار القوات الفلسطينية لـ
 .بها البوارج الحربية الصهيونية

 
أتت وقائع االجتياح بما كانت تخشاه قيادة منظمة التحرير، والتي كثّفت لقاءاتها خالل 

 وما يستلزمه ]29[الشهور السابقة للحرب مع قياداٍت سوريٍّة، ُمحذّرةً من اجتياحٍ قريٍب، 
السورية الدخول في تهدئٍة بواسطة فقد اختارت القوات .  من استعداداٍت عسكريٍة وميدانيةٍ 

، بعد معارك طاحنٍة خاضتها في أكثر من موقعٍ، فيما "فيليب حبيب"المبعوث األمريكّي 
اكتسحت القوات الصهيونية مناطق جبل لبنان وعاليه وكيفون بشكٍل سريعٍ ومفاجٍئ، 

 جبال لبنان ولو أّن العدّو أخفق في التقدّم عبر سلسلة. وباتت بيروت تحت مرمى النيران
الوسطى، لكان من الممكن أن تُحجم قواته عن محاصرة بيروت، وألصبح في وسع 
منظمة التحرير أن تحتاط لمواجهة اندفاع القوات الصهيونية عبر مناطق انتشار قوات 

 ]30 [.األمم المتحدة
 

 بين قوات الثورة والجيش 1981وبالعودة إلى الوراء، نشبت مواجهةٌ في صيف العام 
، وترّكزت بشكٍل أساسّيٍ على القصف المتبادل بين "حرب المدفعية"صهيوني، ُعِرفت بـال

الوحدات الصاروخيّة الفلسطينية وطيران االحتالل وبحريّته ومدفعيّته، وقد تمكنت 
المقاومة من فرض منع تجّوٍل على مستوطنات شمال فلسطين، وأبدت أداًء عسكرياً ُمهماً، 

وينتهي التصعيد باتفاق تهدئٍة، عدّته " فيليب حبيب" األمريكي قبل أن يتدّخل المبعوث
 .المنّظمه إنجازاً سياسيّاً يعترف بوجودها كطرٍف مهّمٍ في معادلة الصراع

 
 في 82، والمرتكز على سالح المدفعية، أن يتحقق إبّان اجتياح 1981لم يكن إلنجاز العام 

 عسكريٍّة ضخمٍة تفوق أعداد المقاتلين ظّل وجود خطٍة صهيونيٍة الجتياحٍ واسعٍ وبقوةٍ 
وأمام هذا االختالف العمالني والميداني، كان من المجازفة . الفلسطينيّين بعشرة أضعافٍ 

االستمرار بذات اآلليات في المواجهة، وهو ما أّكده الشهيد سعد صايل في مقابلٍة له بعد 
ً من األداء كان العدّو يفرض على الثورة: "، يقول فيها"حرب المدفعية"  شكالً مختلفا

 ]31[". العسكري في كّل مواجهٍة، مّما فرض عليها التنويع في أسلوب القتال
 

هذا الجمود، إن جاز التعبير، في تغيير التكتيكات وطرائق العمل العسكرّي، عائدٌ ربّما 
ة، على الذي سلكته قيادة الثورة الفلسطيني" السلطويّ "لخلٍل بُنيويٍّ قديٍم، عّززه الشكل 

الذي تحّول إلى أيقونٍة في خطابها، وجرى استغالل " الكيانية السياسية"أرضية خطاب 
بناء "الذراع العسكريّة في محاوالت نزع أو فرض معادالٍت سياسيٍة تخدم طموحات 

 .ولو على شبٍر ُمحّرٍر من األرض" الدولة
 

اً في العقل العسكرّي بدا ضامر" النقد الذاتيّ "في ضوء ما سبق، يمكن االدعاء بأّن 
الفلسطينّي، وإن حضرت خالل النقاشات الداخلية أفكاٌر ومراجعاٌت لألداء خالل 

ً بـ التي " البيروقراطية"المواجهات السابقة، إال إّن تنفيذها في الميدان اصطدم أحيانا
د أحياناً في  اتخاذ اتّسمت بها مؤّسسات المنظمة، بما رافق ذلك من بطٍء في الحركة، والتفرُّ

وهنا يُمكن االستئناس بشهادة القائد  .القرارات من المستويات األعلى في هرم القيادة
، وهي 1978الراحل ماهر اليماني مّرةً أخرى، حول ما عاينه ميدانياً خالل اجتياح 

 االجتاه حنو التجييش واقتناء السالح الثقيل

 ]26[اجلبل يف مواجهة الساحل  
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ً َحِريةً بالمالحظة واستخالص العبر، بما فيها  المواجهة التي يفترض أنها أنتجت دروسا
، من ناحية دخول القوات 1982ربت وتشابهت في بعض جوانبها مع حرب من سماٍت اقت

الصهيونية لمساحاٍت واسعٍة بالجنوب وصوالً إلى نهر الليطاني، مدعومةً بقوةٍ كبيرةٍ من 
 .المدّرعات ووحدات المشاة بتغطيٍة ناريٍة كثيفٍة من الطيران والمدفعية

 
ً تفعيلها مجموعاٍت صغيرةً يُبين اليماني في شهادته التاريخية قرار الجب هة الشعبية سابقا

تتمتع باالستقاللية والتموين الذاتّي من السالح وغيره، وتخوض حرب عصاباٍت طويلة 
لقاؤها مع مجموعاٍت أخرى، للتشاور والتخطيط "األمد خلف خطوط العدّو، فيما يساندها 

 .، فضالً عن تزويدها بأجهزة اتصالٍ "والدعم
 

طّرت المقاومة الفلسطينية لسحب معظم وحداتها إلى شمال نهر وهكذا، بعد أن اض
الليطاني، إثر خوضها عدّة مواجهاٍت مع القوات الصهيونية الغازية، بقيت المجموعات 
الصغيرة خفيفة التسليح تقاتل في أكثر من موقعٍ قرب البازوريّة والبرج الشمالّي وبرج 

 .رحال، وفي مدينة صور وبلدتها صديقين
 

نا هذا لتساؤالٍت حول مدى استفادة القيادة العسكرية والسياسية الفلسطينية من الدروس يقود
، فهل كان هناك توّجهٌ نحو تغيير 1978والعبر التي أفرزتها تجربة المواجهة في العام 

طبيعة التشكيالت الميدانية للثورة، إلى حجٍم أخّف وحركيٍة أعلى للعمل خلف خطوط العدّو 
 به المصائد؟وضربه بما يش

 
في الوقت الذي حقّقت فيه القوت الصهيونية تقدُّماً سريعاً ومناوراٍت في الميدان، بما تملكه 
من تفوٍق عسكرّيٍ ال يمكن مقارنته باإلمكانيات العسكرية الفلسطينية، لم تتدّخل قيادة 

ف منظمة التحرير بشكٍل فاعٍل في مسار األحداث إال بعد وصول المعارك حتى المشار
الجنوبيّة لبيروت، فحشدت قوات االحتياط خاّصتها وأتّمت خطوط الدفاع واستطاعت صدّ 
تقدم قوات العدّو على أكثر من محوٍر، وذلك بفضل الصمود األسطورّي الذي أبداه 
المقاتلون من كافّة فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية على مثلث خلدة، بقيادة الشهيد 

يام، األمر الذي ساهم بتأخير حصار بيروت، وأعطى المنظمة فرصةً القائد عبد هللا ص
 ]32[. اللتقاط أنفاسها

 
وفي حين أبدت الوحدات العسكرية في الميدان أداًء جيداً، فشلت قيادات الوحدات المناطقية 
والكبيرة في التعامل مع الوضع الناشئ، وال سيّما في الجنوب، خالل األيام الثالثة أو 

 ]33[. األولى من الحرباألربعة 
 

. كان الخلل في تركيب التنظيم العسكرّي الفلسطينّي من العسير عالجه خالل الحرب
ً للطوارئ قُبيل الحرب، تّم  وبفضل األداء الجيّد للوحدات العسكرية التي وضعت خططا

ن غّرةٍ وفقدت تماسكها فيما استدراك هذا الخلل، بعكس الوحدات التي أُِخذت على حي
 ]34[.بعد

 
وفي أكثر من قطاعٍ، يمكن إرجاع اإلخفاقات العسكريّة للمنظمة، فضالً عن بعض 
األخطاء السياسية التي ارتكبتها قيادتها، إلى مشاعر الغضب التي حملها جزٌء من المجتمع 
اللبنانّي تجاه المنظمة تبعاً ألسباٍب متعدّدةٍ، باإلضافة إلى عالقتها المتوترة مع النظام 

 ]35 [.السوري
 

مّما يجدُر ذكره، أن ثّمة معلوماٍت استخباراتيةً تسّربت من عدّة مصادر للقيادة الفلسطينية، 
قُبيل الحرب بشهوٍر، حول وجود مخّطٍط صهيونّيٍ جاهٍز الجتياح لبنان وصوالً إلى 

وفي حين استبعد جزٌء من القيادة الفلسطينية إقدام الجيش الصهيونّي على حصار . بيروت
 فعالً، كثّف الرئيس ياسر عرفات من تحذيراته وزياراته لمواقع القّوات، والتي بيروت

 .كثّفت بدورها تدريباتها استعداداً للمواجهة القادمة
 

إال إّن األزمة في التنظيم العسكرّي كانت قديمةً وبنيويةً، ومن الصعب معالجتها في وقٍت 
تكرار عدٍد ال بأس به من األخطاء قصيٍر وإن توفّرت اإلرادة لذلك، وخاّصةً في ظّل 

التكتيكية وتلك المتعلقة بتسليح الوحدات، ال سيّما أن جزءاً من القوات عاد المتالك 
 . سلبيات االعتماد عليها82األسلحة الثقيلة التي أظهرت تجربة 

 
ظنّت بعض قيادات منظمة التحرير أّن صمودها خالل الحرب سيعطيها مساحةً  ختاماً،

الذي شيّدته طوال سنواٍت من الزوال، " الكيان"والبقاء ودرء الخطر الذي يهدّد للمناورة 
  ا سبق، األمر الذيـاً فيمــوالً دوليــاً بعد أن حقّقت قبــثٍل ُمعترٍف به أمريكيــويفرضها كمم

 . سيحّقق لها الحصول على دولٍة ضمن عمليٍة سياسيٍة كانت تلوح في األفق آنذاك
 

ً "، كحال الحروب في التاريخ، اختباراً 1982هة عام كما كانت المواج للمنظومات " قاسيا
السياسية والعسكرية التي أوجدتها منظمة التحرير، وما أصابها من خلٍل وعيوٍب طوال 

التي تملّكت العقل السياسّي " الكيانيّة"استناداً لفكرة " الشكل الدوالني"سنواٍت، وبما وفّره 
ن للعدّو إمساكها منها والضغط عليها، وصوالً لفرض شروٍط الفلسطينّي من ذراعٍ يمك

وأوضاعٍ تقودُ إلى إضعافها وإبعادها عن المشروع األساسي بتحرير كامل التراب 
  .الوطنيّ 
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  الموقف العسكري  .1
 
  شن هجوم 1982بدأت القوات اإلسرائيلية، منذ فجر اليوم األول من أغسطس ،

وحشي واسع النطاق، على محورين، براً وجواً، على القطاع الغربي من بيروت، بقوة 
مدفعية الميدان، على واستولت القوات اإلسرائيلية، تعززها الدبابات و. لواَءين مشاة آلية

". كوكودي"المقر الرئيسي لمطار بيروت، وملتقى الطرق اإلستراتيجية عند ميدان 
كم من وسط العاصمة اللبنانية، فضالً عن مهاجمة طريق 5وأصبحت بذلك على مسافة 

 ساعة، مقتل 14وكانت حصيلة القصف الجوي والمدفعي، الذي استمر . بيروت ـ صيدا
وغرقت بـيروت وضواحيها .  شخص من المدنيين400 وجرح  شخصاً،165أكثر من

  . تحت وابل من القذائف، أوقع أضراراً جسيمة ودماراً لم يسلم منه حي من األحياء
 

وأصبحت الدبابات والمدفعية اإلسرائيليتان على مشارف المخيمات الفلسطينية، في صبرا 
اآلخر للكماشة ببيروت الغربية من وشاتيال وبرج البراجنة، في الوقت الذي أحاط فيه الفك 

وأصبح مخيم برج . جهة الشرق، عند الخط الذي يفصل منطقتيها، الشرقية والغربية
البراجنة محصوراً بين القوات اإلسرائيلية، التي ترابط على محور الحدث ـ بعبدا، وتلك 

  ).  للعاصمةاُنظر شكل المعالم الرئيسية(التي تهاجم مطار بيروت، الواقع غربي المخيم  
 

وقد أشارت المصادر اإلسرائيلية، في شأن نتائج هذا الهجوم ضد بيروت، إلى أن القوات 
اإلسرائيلية، واجهت مقاومة عنيدة، وصلبة على جميع المحاور، األمر الذي عرقل 
تقدمها، بل أوقفه تقريباً، وأوقع في صفوف الجيش اإلسرائيلي إصابات جسيمة جداً، فاقت، 

  . حد، مجموع ما أُعلن في شأنه، خالل شهر يوليه كلهفي يوم وا

وبات من المرجح، أن شارون، لن يرضى بأقل من إبادة المقاومة الفلسطينية، أفراداً 
فكانت كثافة القصف، براً وبحراً وجواً، تزداد ضراوة، كلما توالت . وقيادة ومؤسسات

  . المقاومة الفلسطينية بيروتاألنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق سياسي، في شأن إخالء 
وعلى الرغم من موافقة ياسر عرفات، وقيادة المنظمة، على الخروج من بيروت، فقد 

وكان واضحاً، أن . عاشت العاصمة اللبنانية المحاصرة يوَمين قتالين من القصف الرهيب
 : هذا القصف ينطوي على رغبة شارون في تحقيق الميزات التالية

 . من الخسائر بصفوف المقاتلين الفلسطينيين إنزال أكبر قدر.أ
 الرد على الخسائر الجسيمة، التي تكبدتها القوات اإلسرائيلية المحيطة ببيروت، في .ب

 .أثناء محاوالتها التقدم نحو مواقع منظمة التحرير
  . تكثيف الضغط على المقاومة الفلسطينية، لتقديم المزيد من التنازالت، قْبل اإلنسحاب.ج
 

  وقف السياسي الم .2
 

بناء على طلب من لبنان، وفي ضوء مشروع القرار، الُمقدم من المندوب األردني والسفير 
األسباني، وفي إطار التنسيق مع المندوب اللبناني، وبعد مراجعته من السفيرة األمريكية 

 15، بإجماع 1982، في األول من أغسطس )516(اتُّفق على القرار، الذي صدر بالرقم 
 : وينص القرار على. عضواً 

 الوقف الفوري للنيران، ووقف كل األنشطة العسكرية، داخل لبنان، وعْبر الحدود .أ
 .اللبنانية ـ اإلسرائيلية

 يُسمح لألمين العام أن ينشر، من الفور، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، مراقبين من .ب
 .األمم المتحدة، لمراقبة الوضع في بيروت

  .ى األمين العام، أن يرفع تقريراً إلى المجلس، تماشياً مع هذا القرار يُطلب إل.ج
  
  
  
 

، تحركت الدبابات اإلسرائيلية 1982 أغسطس 3وفي الساعات األولى من صباح يوم 
صوب الضواحي الجنوبية لبيروت الغربية، في محاولة للتقدم نحو مواقع المقاومة 

في الوقت نفسه، قََصفَْت البحرية اإلسرائيلية و. الفلسطينية في القطاع الغربي من بيروت
وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية، والقوات اللبنانية الوطنية، من صدّ . بيروت الغربية

  . المحاولة الجديدة للهجوم اإلسرائيلي
 
  
 

، وتحت ستر تمهيد نيراني من المدفعية والهاونات، بدأت 1982وفي الرابع من أغسطس 
  اةــة مشــ ألوي3لية هجومها على بيروت الغربية، على ثالثة محاور، بقوة القوات اإلسرائي

 ساعة من القصف المدفعي 16وبعد .  آلية و لواَءي مظالت
والجوي، تحولت بيروت الغربية إلى مدينة لألشباح، تشتعل فيها 

. كما قصف الطيران اإلسرائيلي المخيمات الفلسطينية. الحرائق
لمدرعات اإلسرائيلية، تمكنت من اختراق وعلى الرغم من أن ا

الدفاعات الفلسطينية في غير موقع، وسيطرت على منطقتَي 
المتحف الوطني واألوزاعي، إال أن القوات الفلسطينية استمرت 
في السيطرة على مواقعها في منطقة الميناء ووسط مدينة 

  . بيروت
  

 الحواجز  كانت متمركزة عند أحد  ة، التيــأن القوات السوري: "ة بيروتــوأعلنت إذاع
في مدخل منطقة األوزاعي، انسحبت، ظهر اليوم، مع تقدم القوات اإلسرائيلية، األمر الذي 

  ". يّسر لهذه القوات أن تتقدم وتحتل منطقة األوزاعي
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 بيروت استأنفت القوات اإلسرائيلية هجومها البري على مواقع المقاومة الفلسطينية في
فتمكنت من اختراق الدفاعات . الغربية، تحت ستار من القصف المدفعي والدبابات

، الذي يُعَدّ الشريان الرئيسي "كورنيش المزرعة"الفلسطينية، والوصول إلى امتداد طريق 

   21 و 1بني(
أغسطس -ب آ

1982( 
   أغسطس2 و 1املوقفان، العسكري والسياسي، يومي : أوالً

   أغسطس3املوقف العسكري، يوم : ثانياً

   أغسطس4املوقف العسكري، يوم : ثالثاً

    أغسطس5املوقفان، العسكري والسياسي، يوم : رابعاً

  
 فريق الكاتب



 

  
ات -20         د:: ال                                  2019  أغ-آب ::  28 رق   الع

  

اإلستراتيجي، الذي يتحكم في طرق القطاع، " بربير"لبيروت الغربية، إلى ملتقَى طرق 
واستمر القتال مع القوات اإلسرائيلية على المحاور . صبرا وشاتيالوفي مداخل مخيَمي 

الثالثة للهجوم اإلسرائيلي على بيروت الغربية، من اتجـاه الضاحية الجنوبية للقطاع، 
وواصلت القوات اإلسرائيلية تقدمها، حتى . وعند منطقة ممر المتحف، ومنطقة المرفأ

. ثالثة، صبرا وشاتيال وبرج البراجنةأصبحت على مشارف المخيمات الفلسطينية ال
ً قتلوا، على األقل، و250وأعلنت المصادر اللبنانية أن  وفي الوقت .  أصيبوا670 مدنيا

ً أُصيبوا، ولقي 84نفسه، أعلنت المصادر اإلسرائيلية أن  ً إسرائيليا  آخرون 19 جنديا
  . 1982 أغسطس 5 و4مصرعهم، خالل اشتباكات يوَمي 
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، دعا فيـه 1982 أغسطس 4في ) 517(أصدر مجلس األمن الدولي قراراً جديداً، بالرقم 
، 1982إسرائيل إلى سحب قواتها، فوراً، من المواقع التي احتلتها بعد األول من أغسطس 

، الداعي إلى وقف فوري إلطالق النار، 516في بيروت الغربية، واالمتثال للقرار الرقم 
 14وأصدر المجلس قراره بأغلبية . لعسكرية، وإيفاد مراقبين دوليينووقف كل األعمال ا

ً مقابل ال شيء مع امتناع الواليات المتحدة األمريكية عن التصويت اُنظر التقرير .(صوتا
  ). ، لألمم المتحدة)517(الذي قدمه األمين العام عن القرار الرقم 

 
سطينية مستعدة لالنسحاب من أوضح المسؤولون الفلسطينيون أن منظمة التحرير الفل

وأن المنظمة تنازلت عن . بيروت الغربية فور وصول القوة الدولية المتعددة الجنسيات
شرطها بأن يتزامن مع هذا االنسحاب انسحاب مقابل للقوات اإلسرائيلية، على أن تمر 
المقاومة خالل الخطوط اإلسرائيلية مباشرة إلى سورية، مسقطة بذلك شرط التمركز 

  . لمؤقت في سهل البقاع شرقي لبنان، أو في مدينة طرابلس شمالي لبنانا
 

 :  نقطة، من أهمها11وقد جاء هذان التنازالن في إطار خطة من 
 . وقف إطالق النار، يشرف عليه مراقبون دوليون تابعون لألمم المتحدة.أ

ذي يبدأ فيه وصول  يبدأ الفدائيون الفلسطينيون في التجمع في نقاط معينة في اليوم ال.ب
أولى دفعات من قوة حفظ السالم الدولية، ويبدأون، باالشتراك مع الجيش اللبناني، في 
الدخول إلى المواقع، التي يسيطر عليها الفدائيون، على أن يكون دور هذه القوات هو 

 .حماية المخيمات واصطحاب الفدائيين في طريقهم إلى خارج المدينة
 . طريق بيروت ـ دمشق ينسحب الفدائيون من.ج
 . تكوين لجنة مشتركة.د

 . ينسحب الفدائيون بأسلحتهم.هـ
 . يوماً 21 فترة تنفيذ االنسحاب تستغرق .و
 الفدائيون، الذين ال يمكنهم التوجه إلى سورية، بسبب معتقداتهم السياسية، توفر لهم .ز

و عبر ميناء وسائل لخروجهم من لبنان، من طريق مطارين صغيرين، في شرق لبنان، أ
 .طرابلس الشمالي

 . تضمن الحكومة األمريكية أمر الفدائيين المنسحبين.ح
  .تنفيذ قرارات األمم المتحدة، التي تطالب بانسحاب القوات اإلسرائيلية من لبنان. ط
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، 1982 أغسطس 5تقدم السفير السوفيتي إلى األمم المتحدة، بمشروع قرار عاجل، في 
. إلى رئيس مجلس األمن) 1982 أغسطس 5ظر ملحق مشروع القرار السوفيتي في اُن(

  ). الفيتو(وعند عرضه استخدمت الواليات المتحدة األمريكية حق النقض 
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وفي السادس من أغسطس، واصلت القوات اإلسرائيلية هجومها الواسع النطاق، ضد 
وعلى الرغم من .  إسقاطها، واجتياح بيروت الغربيةمواقع القوات الفلسطينية، بهدف

استخدام إسرائيل لكافة أنواع األسلحة، فإن المقاومة الفلسطينية، حالت دون تنفيذ القوات 
ً لكي تتقدم بضعة  ً باهظا اإلسرائيلية لمخططها، واعترفت إسرائيل بأنها دفعت ثمنا

كما دارت معارك عنيفة . زاعيكيلومترات، شمال مطار بيروت، لالستيالء على حي األو
بين قوات المقاومة الفلسطينية وقوات الغزو اإلسرائيلية، في منطقة ميدان سباق الخيل، 

م غربي ممر المتحف، وتحت ستر تمهيد نيراني، بدأ في الساعة السادسة 200التي تبعد 
لسطينية، من مساء اليوم نفسه، حيث حاولت القوات اإلسرائيلية التقدم نحو المواقع الف

كما قصف اإلسرائيليون حرج الصنوبر بالقرب من منطقة أرض . ولكن أمكن صدّها
عالوة على قصفهم مبنى برج . سباق الخليل، األمر الذي أدى إلى اشتعال النيران فيه

ً لمنظمة التحرير  المّر، وهو مرصد وموقع مهم قرب الميناء، ويمثل مركزاً مهما
وبنهاية هذا . ر هذا البرج، فتحول إلى ركام من األنقاضالفلسطينية، وتمكنوا من تدمي

وأعلنت إذاعة جيش الدفاع اإلسرائيلي، أن . اليوم، أُعلن عن وقف إطالق النيران العاشر
 دقاقات 3 جرافات و5 ناقلة جند مدرعة و18 دبابة و21إسرائيل خسرت في هذه المعارك 

رائيلية أخرى، أن خسائر إسرائيل، كما أعلنت مصادر إس.  جندياً 64ألغام، وقتل وجرح 
 مفقوداً، بخالف 11 قتيالً، و323، بلغت 1982 أغسطس 7منذ بداية العملية وحتى 

  . الجرحى، إضافة إلى ثالثة أسرى
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كما أذاعت وكالة األنباء السعودية، أن الملك فهداً، اتصل هاتفياً بالرئيس األمريكي رونالد 
ً إ ودعا . ياه إلى العمل بسرعة على وقف الهجوم اإلسرائيلي على بيروتريجان، داعيا

ونقلت . الواليات المتحدة األمريكية إلى اتخاذ اإلجراءات الضرورية لوقف تدهور الوضـع
أن الهجوم الوحشي يشكل تهديداً خطيراً للبنان والشرق األوسط، : "الوكالة عن الملك فهد

  ". لمشكلة اللبنانية، وجميع جهود السالم في المنطــقةوأنه يعيق كل الجهود إليجاد حل ل
 

، ذكرت إذاعة بيروت، نقالً عن مصادر سياسية، أن 1982وفي السابع من أغسطس 
احتماالت التسوية السياسية تتزايد اآلن، نتيجة لتطور مواقف أطراف األزمة، إذ سلم 

م االتفاق عليها مع منظمة شفيق الوزان، رئيس الوزراء اللبناني، وثيقة الخطة، التي ت
 : وتتضمن هذه الخطة ما يلي. التحرير الفلسطينية، إلى فيليب حبيب

 تغادر الوحدة األولى من المقاومة بيروت، بحراً، إلى ميناء العقبة األردني، على أن .أ
تتخذ الوحدة الفرنسية، التي ستشكل جزءاً من القوة الدولية، مواقعها في بيروت الغربية، 

 .يوم واحد من مغادرة الوحدة الفلسطينية األولىبعد 
 تُسلم المنظمة أسلحتها الثقيلة إلى الجيش اللبناني في بيروت، بدالً من تسليمها عند بلدة .ب

صوفر، على طريق بيروت ـ دمشق الدولي، على أن يتم التسليم في اليوم الرابع عشر 
ادرة الفلسطينيين لبيروت قد لتنفيذ الخطة، وهو الموعد الذي ستكون فيه عملية مغ

 .استكملت
 توافق المنظمة على أن يجري إجالء بقية الفلسطينيين، من طريق بيروت ـ دمشق .ج

 .الدولي، وفي ظل ضمانات أمريكية
 يشترك الجيش النظامي اللبناني في توفير الضمانات لسالمة االنتقال على الطريق .د

 .البري
مة، تضم أسماء أفراد المقاومة الفلسطينية، الذين  توافق المنظمة على تسليم قائ.هـ

  .سيرّحلون وفقاً للخطة، إلى الجيش اللبناني وليس إلى إسرائيل
  
 

  
 

قصفت المدفعية اإلسرائيلية األحياء والمواقع في برج البراجنة وحتى المتن األعلى، كما 
فلسطينية، ومواقع قصف الطيران اإلسرائيلي أماكن تمركز القوات السورية، والمخيمات ال

  ". القوات المشتركة"
  
 
  
 

استأنفت الطائرات اإلسرائيلية قصفها لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في الضواحي 
الجنوبية لبيروت، أي في الوقـت الذي دخلت فيه مساعي المبعوث األمريكي فيليب حبيب، 

اسمة، إثر إعالن لتحقيق االنسحاب السلمي للمقاومة الفلسطينية من بيروت، مرحلة ح
الحكومة اإلسرائيلية، ذلك اليوم، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع فيليب حبيب 

ولكن إسرائيل . لالنسحاب، الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية
أن تحصل الحكومة اإلسرائيلية على قائمة محددة بأسماء : وضعت شرطين جديدين، وهما

ل المستعدة الستقبال المقاومة الفلسطينية، وأن تتسلم إسرائيل قائمة عددية بالمقاتلين الدو
الذين ستستقبلهم كل دولة، مع ضرورة أن يغادر الفلسطينيون بيروت قبل أن تتخـذ القوة 

  . الدولية مواقعها داخل المدينة

   أغسطس7 و 6املوقفان، العسكري والسياسي، يومي : خامساً

   أغسطس9املوقف العسكري، يوم : سادساً

   أغسطس10املوقف العسكري، يوم : سابعاً
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ا الجنوبية، كما واصلت القوات اإلسرائيلية عملياتها العسكرية في بيروت وضاحيته
 دبابة إلى منطقة جبيل، ثم غّززتها بوحدات 40ودفعت، بصورة مفاجئة، قوة تتكون من 

من المشاة اآللية، في خطوة تحمل معنى التحرك عسكرياً، في اتجاه الشمال، وفرض 
  عــت عينه، وضــوجود أمر واقع هناك، قبل وصول القوات الدولية إلى بيروت، وفي الوق

   .  عملية التفاوض العراقيل أمام
  

وأعلنت المصادر اإلسرائيلية، أن خسائر هذا اليوم، هي إصابة ثالثة جنود، ومقتل اثنَين، 
 . نتيجة إصابة سيارتهما بلغم، في القطاع األوسط، بالقرب من عين زحلتا

 ً    أغسطس 11الموقفان، العسكري والسياسي، يوم : ثامنا
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سرائيلية قصفها المكثف للمواقع الفلسطينية، في بيروت الغربية، استأنفت الطائرات اإل
وقد استهدف القصف اإلسرائيلي . والذي اشتركت فيه السفن الحربية والدبابات والمدفعية

ثم أوقفت إسرائيل إطالق النيران، عند . مخيم برج البراجنة وضاحيتي شاتيال والفكهاني
د أن شجب العالم بأْسره الغارات االنتقامية حلول المساء، للمرة الحادية عشرة، بع

وأعلنت المصادر اإلسرائيلية مقتل جندي، . اإلسرائيلية على بيروت طوال األيام الماضية
  . وإصابة تسعة آخرين، نتيجة إطالق النار بين الجانبَين
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حمل توقيع ألفين من الجنود والضباط ، عريضة ت"إيتيم"أذاعت وكالة األنباء اإلسرائيلية، 
االحتياطيين يعارضون حرب لبنان، ويطالبون باستقالة وزير الدفاع اإلسرائيلي، أرييل 
شارون، الذي ظهر ممتعضاً، أثناء لقائه فيليب حبيب، حيث قال له أن الرأي العام 

  . اإلسرائيلي، أخذ يندد، أكثر فأكثر، بهذه الحرب، التي لم تنتِه بعد
  
كانت التهمة موجهة إلى شارون شخصياً، حتى إن وحدة الجيش بدأت تتفتت، وأخذت و

وتوقع بعض . الشكوك تتولد، على كل مستويات القيادة، وبدأ االحتياطيون يجاهرون بها
المراقبين أن ساعات شارون أصبحت معدودة، وإن اإلدارة األمريكية أصبحت ال تريده، 

أعلن حبيب، بعد عودته من مباحثات القدس، أن وفي الوقت نفسه، . كمتحدث معها
 ً   . مباحثاته كانت جيدة، وأن الحل الدبلوماسي ألزمة بيروت أصبح وشيكا
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، وعلى مدى إحدى عشرة ساعة كاملة، ومن خالل 1982وفي الثاني عشر من أغسطس
وأدت . روت الغربية ألف قذيفة، حاولت إسرائيل تدمير مباني بي44 غارة جوية و220

 800 مواطن، فلسطيني ولبناني، وتدمير 500هذه الغارات إلى مقتل وجرح أكثر من 
  . منزل
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في ضوء تقدُّم القوات اإلسرائيلية، ال سيما في جبل لبنان، نحو الشمال، خارقة قرارات 
ذ وصل إلى شمال جبيل ـ األمم المتحدة، وموسعة رقعة انتشارها في األراضي اللبنانية، إ

 أغسطس، دعوة ملّحة لعقد جلسة علنية لمجلس األمن، من 12وّجه االتحاد السوفيتي، في 
وبناًء على طلب االتحاد السوفيتي، دعي مجلس األمن . الفور، للنظر في الوضع المتدهور

وتقدمت مجموعة عدم االنحياز . إلى االنعقاد للنظر في الوضع المتدهور في لبنان
مشروع قرار إلى مجلس األمن، وبعد إجراء بعض التعديالت، ووفق عليه، باإلجماع، ب

  . 1982 أغسطس 12، في )518(تحت الرقم 
  
وعلق ). 1982 أغسطس 13، في )518(اُنظر تقرير األمين العام عن القرار الرقم (

كما بعث ". دنىإن ما ورد في القرار، يمثل الحدّ األ: "المندوب اللبناني على القرار، بقوله
، )518(األمين العام لألمم المتحدة، برسالة إلى وزير الخارجية اللبناني، حول القرار 

طالب فيها بإبالغه ) اُنظر ملحق نص رسالة األمين العام إلى وزير الخارجية اللبناني(
  ). 518(جميع المعلومات، التي تتعلق بتطبيق القرار الرقم 
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  تأنف المبعوث األمريكي، فيليب حبيب، مفاوضاته السياسية من أجل تحقيق خطواتاس
ً تعجيزية، رفضت معظمها .  عملية ببدء تنفيذ الحل السياسي فأرسلت إسرائيل، شروطا

وكان من أهم الشروط اإلسرائيلية رفضها نشر . الحكومة اللبنانية والمقاومة الفلسـطينية
 على وقف إطالق النار، ورفض التزامن بين وصـول القوات المراقبين الدوليين لإلشراف

وأكـدت الردود الرسمية، . الدولية المتعددة الجنسيات وبين مغادرة المقاتلين الفلسطينيين
  ة في يد مجلس األمن الدولي، ـة المراقبين الدوليين هي مسألــاللبنانية والفلسطينية، أن قضي

  . إلسرائيل رفض هذا القرار أو التفاوض عليهصدر عنها قراره األخير، وال يجوز 
 

كما أوردت اإلذاعة اإلسرائيلية  تقريراً عن المناقشات، التي جرت خالل جلسة مجلس 
الوزراء اإلسرائيلي، أثر تلقّي رئيس الحكومة، مناحم بيجن، تحذيراً من الرئيس 

م يوقف الطيران األمريكي، رونالد ريجان، يهدد فيه بسحب مبعوثه، فيليب حبيب، ما ل
وانتهت الجلسة بإعالن أن سالح الجو لن يُستخدم، إال . اإلسرائيلي غاراته على بيروت

  . بعد مصادقة رئيس الوزراء
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. توجه المبعوث األمريكي، فيليب حبيب، إلى إسرائيل، ربما في خاتمة رحلته المكوكية
 لوزير الخارجية اللبناني، فؤاد بطرس، أن الموقف اإليجابي وقد أكد المبعوث األمريكي

، كان بإلحاح وتشجيع )518(للواليات المتحدة األمريكية، من قرار مجلس األمن األخير 
منه، إلظهار استياء الواليات المتحدة األمريكية من استمرار حصار العاصمة ومن خرق 

، من فؤاد 1982 أغسطس 15، في 565 ملحق البرقية الرقم.(إسرائيل وقف إطالق النار
  ). بطرس، إلى غسان تويني

 
أما الموقف السوري، فكان يرى أن يعالج الموضوعات المتعلقة بالجيش السوري في 

  . لبنان، في محادثات ثنائية بين سورية والحكومة اللبنانية
 

 : أما الموقف اللبناني، فتحرك في إطار المطالب التالية
 .ار، ونشر المراقبين وقف إطالق الن.أ

 . تنفيذ قرارات مجلس األمن، ال سيما بالنسبة إلى رفع حصار بيروت.ب
 مساندة الحكومة اللبنانية على جهودها واتصاالتها، الهادفة، في مرحلة أولى، إلى إنقاذ .ج

مدينة بيروت، وذلك بخروج القيادة الفلسطينية والمقاتلين الفلسطينيين، وباقي القوات غير 
  .بنانية، من بيروت، إلى خارج لبنانالل
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ً نحو الوصول إلى حل  ً واضحا حققت محادثات المبعوث األمريكي فيليب حبيب، تقدما
فقد قدمت إسرائيل تنازالً مهماً، تمثّل في سحب ثالثة من شروطها، . سلمي لألزمة اللبنانية

هائية على الخطة، التي أعدها حبيب إلجالء التي كانت تتمسك بها، مقابل موافقتها الن
فقبلت بمبدأ التزامن، بين وصول قوات حفظ السالم الدولية وبدء . الفدائيين عن بيروت

كما وافقت على أن تكون طالئع القوات الفرنسية، هي . عملية خروج الفدائيين من لبنان
ثم تنازلت عن . ولـيةأول قوة تبدأ في االنتشار في بيروت، ضمن قوات حفظ السالم الد

شرط حصولها على قوائم مفصلة بأسماء الفدائيين الفلسطينيين، الذين يغادرون بيروت، 
وأعلنت أنها تكتفي بالحصول على قائمة بأسماء الدول العربية، التي سيتوجه إليها 

  . الفدائيون
 

أغسطس  16عقدت المجموعة العربية في األمم المتحدة، صباح : وعلى المستوى العربي
، جلسة، لدراسة مشروع القرار، الذي قدمته منظمة التحرير الفلسطينية، تمهيداً 1982

لطرحه على الجمعية العامة، في دورتها الطارئة، التي تبدأ في اليوم نفسه، تحت بند 
وُشكلِّت لجنة مصغرة، لتعديل القرار المقترح تعديالً يُلغى منه اإلجراءات . فلسطين

اُنظر ملحق النص الُمعدل . ( في بيروت، التي هي موضع تفاوضالمتعلقة بالوضع
 أغسطس 16لمشروع قرار طرحته منظمة التحرير الفلسطينية على الجمعية العامة في 

1982(  

   أغسطس12املوقفان، العسكري والسياسي، يوم : ثامنا

تطورات املوقف السياسي، وخروج القوات الفلسطينية من لبنان : تاسعا
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بدأت ترتيبات دخول القوة الدولية متعددة الجنسيات إلى بيروت، للفصل بين القوات 
وتوجهت إلى الساحل اللبناني قوة بحرية . ية، تمهيداً لترحيل المقاومةاإلسرائيلية والفلسطين

 جندي من مشاة البحرية 1800أمريكية، تتكون من خمس سفن، تحمل على متنها 
األمريكية، لالشتراك في القوة متعددة الجنسيات، التي ستشرف على انسحاب الفدائيين 

  . الفلسطينيين
 

صادر اإلسرائيلية، أن خسائرها، منذ بداية القتال في وعن الموقف العسكري، أعلنت الم
   ثالثة ، وأُسرـــً  جنديا12 آخرون، وفُقد 2011 جندياً إسرائيلياً، وأُصيب 331لبنان، بلغت 

  .  جنود
 

) 519(وعلى مستوى مجلس األمن، جرت المشاورات في شأن إصدار القرار الرقم 
وتم التصويت . مدة التمديد في حدود شهَرينللتمديد للقوات الدولية، على أساس أن تكون 

 دولة، وامتناع دولتَين هما بولندا 13على القرار، في جلسة علنية، انتهت بالموافقة من 
ً كبيراً من قيادة المنظمة الفلسطينية، من . واالتحاد السوفيتي كما أعلنت تونس، أن جانبا

 50 ياسر عرفات سيرافقه وأضافت بأن. بينهم ياسر عرفات، سوف يتوجهون إلى تونس
  " . فتح"شخصاً من قيادات منظمة 
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، أعلنت المصادر 1982وفي الثامن عشر من أغسطس
الفلسطينية، التي اشتركت في مفاوضات فيليب حبيب 
لتسوية أزمة بيروت، أن الخطة أصبحت جاهزة، وتشتمل 

 : على النقاط التالية
 .ق النيران الوقف التام إلطال.أ

 إتمام عملية الجالء عن بيروت سلمياً، ووفقاً لجدول زمني محدد، وتشرف قوات فّض .ب
 .االشتباك الدولية على عملية الجالء

 يخضع الفلسطينيون، من غير المقاتلين، الذين سيبقون .ج
 .في لبنان، للقوانين اللبنانية

سطينية،  تنتشر القوات الدولية مع بداية إجالء القوات الفل.د
ضماناً ألمن الفلسطينيين واللبنانيين المقيمين ببيروت 

وتضم هذه القوات . الغربيـة، ولمسـاعدة الدولة اللبنانية
 جندي 400 جندي أمريكي، و800 جندي فرنسي، و800

 . جندي لبناني300إيطالي، يتعاون معهم 
 تقدر فترة عمل هذه القوة بشهر واحد، قابل للتجديد بناء .هـ

 .طلب الدولة اللبنانية، في حالة الضرورةعلى 
 تتم عملية اإلجالء بحراً، من ميناء بيروت إلى قبرص، .و

وبراً عْبر طريق بيروت ـ دمشق، بعد أن ينسحب الجيش 
ً لتأمين  اإلسرائيلي منه، وهو االنسحاب الذي يُعدّ ضروريا

ويتحرك الجيش اللبناني، بالتنسيق مع منظمة . اإلجالء
 .فلسطينية، ضماناً لألمن التحرير ال

 إنهاء عملية االنسحاب خالل أسبوعين، وفي وضح .ز
النهار، على أن يحمل المقاتلون الفلسطينيون معهم األسلحة 

وتسلم األسلحة الثقيلة للجيش . الخفيفة، من بنادق ومسدسات
  .اللبناني

رية، وينضم  تغادر وحدات جيش التحرير الفلسطيني لبنان، بالطريق البري، إلى سو.ح
 الردع العربية في بيروت، إلى القوات السورية المرابطة في  الجنود السوريون في قوة

  .البقاع، وفي الشمال اللبناني
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خالل الدورة االستثنائية، الطارئة، السابعة، للجمعية العامة لألمم المتحدة، صدر قرار 
   :الجمعية، الذي تضمن ثالثة قرارات

 
، يعالج القضية الفلسطينية، ويتطرق إلى الوضع اللبناني، في ضوء قرارات مجلس األول

  . 20 صوتاً، وامتناع 120وأقر بموافقة . األمن األخيرة

 صوتاً، 122، يتعلق بالتحضير للمؤتمر الدولي، حول قضية فلسطين، وأقر بموافقة الثاني
  . 18وامتناع 

  
 يونيه من كل 4ايا العدوان، من األطفال األبرياء، في ، ويتعلق بإحياء ذكرى ضحالثالث

أّما .  صوتاً 34 من األصوات، وامتناع 102وأقر بموافقة . عام، في نطاق األمم المتحدة
  . الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل، فقد صوتتا ضد هذه القرارات الثالثة
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  ، انسحبت القوات اإلسرائيلية من ميناء بيروت، وحلت1982شرين من أغسطس وفي الع

 جندي، استعداداً الستقبال طالئع القوات 600 محلها قوات تابعة للجيش اللبناني، قوامها 
المتعددة الجنسيات، فضالً عن أن قوة فرنسية سوف تنتشر في محيط مرفأ بيروت، مع 

 اإلجراءات الضرورية، لتأمين النجاح للخطوة األولى كما اكتملت جميع. الجيش اللبناني
من تنفيذ مشروع الحل السياسي لمدينة بيروت، وذلك بانتقال الدفعة األولى من المقاتلين 

 مقاتل، إلى الميناء حيث سينقلون، بحراً، 400الفلسطينيين، التي بلغ عدد عناصرها 
 القبرصي، Larnacaاء الرناكا ، إلى مين"Aphroditeأفروديت "بالسفينة اليونانية، 

 265ومن هناك، ينقل، جواً إلى عمان . ترافقها قطع حربيـة أمريكية، وفرنسية وإيطالية
وسلّمت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل أسيرين، هما .  مقاتالً 135مقاتالً وإلى بغداد 

  . الطيار آهارون أهياز، والجندي روني عوش، وجثث تسعة جنود آخرين
 

 )  سبتمبر4 أغسطس ـ 23(غادرة باقي القوات الفلسطينية لبنان م .8
  

 : تحددت توقيتات ترحيل باقي القوات الفلسطينية كاآلتي
" فتح" مقاتل تابعين لمنظمة 1000 أغسطس، تسافر المجموعة الثانية، وتضم 23يوم . أ

تجهة إلى  مقاتل ميناء بيروت، م1000كما تغادر المجموعة الثالثة، وتضم . إلى تونس
 .اليمن الجنوبي

 أغسطس، تسافر المجموعة الرابعة، المتجهة إلى اليمن الشمالي، 25، 24 يوَمي .ب
وفي الوقت نفسه، تغادر المجموعة األولى، المتحركة براً، على .  مقاتل1300وتضم 

 .طريق دمشق الدولي، إلى العاصمة السورية
ة المتعددة الجنسيات، من الواليات  أغسطس، تصل باقي القو28 إلى 26 الفترة من .ج

  وفي التوقيتات.  جندي400 جندي، ومن إيطاليا 800المتحدة األمريكية، ومن فرنسا 
 مقاتل إلى سورية، 3500 عينها، تتحرك مجموعة تضم 

 . مقاتالً، بحراً، إلى اليمن الشمالي683ومجموعة تضم 
 أغسطس يُعاد توزيع القوات السورية 30 ـ 29 يومي .د
 .ارج بيروتخ
 سبتمبر، تستكمل مغادرة جميع مقاتلي 4 ـ 1 الفترة .هـ

 مقاتل 1500المنظمة وجيش التحرير الفلسطيني، فيتجه 
 3، 2وخالل يوَمي .  مقاتالً، بحراً 670إلى سورية، براً، و

سبتمبر، يتم التحرك، بحراً، لجميع المقاتلين المتوجهين إلى 
 مقاتالً 488ألخيرة، ومقاتالً إلى ا550السودان والجزائر،

  .إلى األولى
 

 أغسطس، غادر ياسر عرفات بيروت، يرافقه 30وفي 
ثالثة من كبار القادة الفلسطينيين، وأعضاء مكـتبه ومكتب 
اإلعالم الفلسطيني، والحرس الخاص، على متن السفينة 

، التي أبحرت في حراسة وحدات "اليونانية، أتالنتي
  اء بيريهـة، صوب مينــيونانية وــة وفرنسيــبحرية، أمريكي

  Piraeus اليوناني، حيث غادرها بعد ذلك إلى المغرب، لحضور مؤتمر القمة  
ويعلق الكاتب اإلسرائيلي، زئيف شيف، على خروج ". فاس"العربي في مدينة 

من الواضح، أن عدد الفلسطينيين، الذين انسحبوا من : "القوات الفلسطينية، بالقول
  .  كثيراً مما قدرنابيروت، كان أكبر

  
ولم نالحظ عليهم عالمات . وقد ظهروا في مظهر الجنـود، عند مغادرتهـم، وفي زي الئق

. وال شك في أنهم كانوا سيحاربون، في حال اختراق المدينة. االنهيار، الجسدي أو النفسي
ك ذلك، ويمكن إدرا. ولو لم ينسحبوا، فإن إصاباتنا، كان من المحتمل أن تبلغ مئات عديدة
 قتيالً من جنودنا، 19في معركة صغيرة، نسبياً، استمرت ليلة واحدة، أدت إلى سقوط 

  . وإصابة مائة منهم
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 من أعضاء منظمة 8300وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، أن نحو 
 جندي 3600جيش التحرير الفلسطيني، و من أعضاء 2600التحرير الفلسطينية، و

. 1982 أغسطس حتى األول من سبتمبر 21سوري، غادروا بيروت خـالل الفترة من 
وأشارت إلى أن .  من الجرحى، نقلوا إلى اليونان وقبرص للعالج175هذا، إضافة إلى 

قاتل إلى انتقلوا إلى سورية ونحو ألف م)  مقاتالً 3850نحو (أكثرية المقاتلين الفلسطينيين 
 600 مقاتالً إلى اليمن الشمالي، و850 مقاتل إلى اليمن الجنوبي، و1100تونس، ونحو 

 130 مقاتالً إلى األردن، و260 مقاتل إلى السودان، ونحو 500مقاتل إلى الجزائر، و
  . مقاتالً للعراق

 
 الموقف الداخلي اللبناني، بعد خروج الفلسطينيين  .10
  

  بدأت بوادر االنقسام... فيه خطة انسحاب القوات الفلسطينية وفي الوقت الذي بدأت تُنفذ 
إذ .  الطائفي في لبنان، تهدد بحرب أهلية أخرى، بسبب انتخاب بشير الجميل رئيساً للبنان

أعلن رشيد كرامي، زعيم السُّنَّة في شمالي لبنان، أن الشمال سيقطع عالقاته بدولة الجميل 
الجميل باطل، من الناحية الدستورية، ألنه تم في ظل وأكد أن انتخاب بشير . في الجنوب

وأعلن صائب . االحتالل اإلسرائيلي، وبممارسة الضغوط على أعضاء مجلس النواب
  . سالم، أن الديموقراطية اللبنانية، تتعرض للخطر بانتخاب الجميل رئيساً للبالد

 
  
  
 

 الجانب اإلسرائيلي  .1
  

 قتيالً، 350العالمية، حجم الخسائر  اإلسرائيلية بنحو قدّرت تقارير المعاهد اإلستراتيجية، 
  ،ةــ دباب80ا يقرب من ــات عمودية، وم، وثالث طائرات قتال وثالث طائرا جريح2000

  .  عربة مدرعة100 
 

 أسرى، 4 مفقوداً، و12 قتيالً، و332: (كما صدر عن الجيش اإلسرائيلي البيانات التالية
ب اإلسرائيلي الجزئي من لبنان، والتي تم في شهَري وبعد االنسحا).  جريحاً 2011و

، صدرت إحصائية عن الخسائر اإلسرائيلية والتي قُدرت بـ 1983أغسطس وسبتمبر 
  .3000 قتيالً، 517

 
 : الجانب الفلسطيني واللبناني والسوري .2
  

 : موزعين كاآلتي ) 30 203(والجرحى ) 17 915(بلغ عدد القتلى 
 .يحاً من المدنيين اللبنانيين، في الجنوب اللبناني جر697 قتيالً، 470•   
 جريحاً من الفلسطينيين والقوات المشتركة، في صور وعدلون 2 384 قتيالً، 1 725•   

 .والبص والبرج الشمالي والرشيدية وقرى قضاء صور
ً 6 851 قتيالً، و 4 137 جريحاً من المدنيين اللبنانيين، 1 588 قتيالً، 1 239•      جريحا

من الفلسطينيين والقوات المشـتركة والقوات السورية، في صيدا والمية مية وعين الحلوة 
 .والرميلة والجيَّة والسعديات والدلهمية وسبلين ووادي الزينة والدامور

 جريحاً من 5 169 قتيالً و 3 348 جريحاً من المدنيين اللبنانيين،  797 قتيالً، 458•   
 .في الشوف وعالية والبقاع الغربيالفلسطينيين والسوريين، 

ً من المدنيين اللبنانيين، 589 قتيالً، 436•    ً من 989 قتيالً و 587 جريحا  جريحا
 5 515. 11. الفلسطينيين والقوات المشتركة والسوريين، في الناعمة وخلدة واألوزاعي 

ً من القـوات المشتركة والفلسطينيين والسوريين وا11 139قتيالً،  لمدنيين، في  جريحا
   بيروت والضاحية الجنوبية

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أعتبر نفسي تلميذاً صغيراً مقلداً ألستاذه في فن الحكاية ً أستاذي الذي ال . شخصيّا

  . يُجارى هو الدكتور عبد السالم العجيلي
  

. لالذقيةلم أعد أذكر في أي عام من أعوام الثمانينيات ُعقد مؤتمر نقابة أطباء سورية في ا
وأعطيت له الكلمة بعد أن أعتلى المنبر فرسان النقابة . حضر عبد السالم كضيف شرف

وكانت القاعة . السياسيون المداحون الذين نزعوا منّا بجدارة مزاج اإلقبال وتوقع الفائدة
في فندق الشاطيء األزرق تغص وتبلع ليس فقط بوفود األطباء، وإنما أيضا بطاقم 

  .ذقانيين المستعدين للوالئم والمناسبات كما هي العادة في كل محافظةالسياسيين الال
  

ً ساخراً  اليوم سأعرض عليكم اكتشافي الذي أزعم أنه مهم : بدأ عبد السالم كلمته متهكما
من خالل تطبيقه . أسّمي هذا االكتشاف بالتشخيص التاريخي الراجع. أهمية استثنائية

ريخية الفالنية أو سبب موتها بعد مئات السنين أو يمكننا أن نشّخص مرض الشخصية التا
المعلومات التالية . دعونا نطبق نظريتي على الخليفة األموي معاوية ابن أبي سفيان. آالفها

وهي " أطرق"كان معاوية في شبابه وسيماً، كما إنه كان . استسقيتها من مراجع عدة
اً للطعام الجيد اللذيذ؛ ومن ال يحب وكان محب. مفردة تعني عند أهل الرقة بأنه طويل نحيف

مع العمر والحكم والطعام اللذيذ، تقول كتب التراث، صار سميناً، بل سميناً ! لذة الطعام
طعنه وهو ساجد يؤم " البرك بن عبدهللا"جداً حتى أن الخارجي الذي ُكلف بقتله وهو 

ر الطويل في غاص الخنج. الصالة، فما نال خنجره من معاوية مقتالً لعظم عجيزته
  .مؤخرة معاوية عميقاً، ولكنه ما تجاوز كتلة الدهن الثخينة الكبيرة

  
ومع  .يستيقظ مرات ومرات ليبول وليأكل. وكان معاوية في هذه المرحلة أكوالً بّواالً 

  .الزمن، تذكر الكتب، إنه صار يذوي وينحف، ويتكرمش جلده ويتحّزز
  

وعالمات اإلصابة بالداء السكري كما هذه األعراض والعالمات ما هي إال أعراض 
ً بالسكري. تعلمون وتعضيداً لنظريتي هذه أورد لكم الحادثة التالية . معاوية كان مريضا

  :التي جاءت في كتاب كذا للمؤلف فالن الفالني
  

ً على معاوية . ِجيء بسربة منتقاة من الفتيات السبايا من بالد البربر أدخلن عاريات تماما
ً بعد أن عدا عل وكان بيده مطرق خيزران من تلك . يه الزمن والمرض وصار ضعيفاً نحيفا

وكانت عادة هّز . المطارق التي لها في طرفها البعيد دعبولة حشفية المظهر ملساء
  .المطرق والتلّهي به قد تملكت الخليفة، إْذ لن يكن يرى إال والمطرق يطرب في يده

  
َب صغيرات أماليد ال كن كواع. انتُخبت الفتيات من بين مئات

شعراً على أبدانهن، بينما نهودهن كّن يستظلن بشعر الرأس 
ً في منتهى الجمال. الطويل وأنتم يا زمالئي األطباء . كّن حقا

ً لمنهجي في التشخيص التاريخي الراجع  أصبحتم تعرفون وفقا
أن معاوية كان يعاني من داء السكري المتقدم، وأنتم تعرفون 

. ء المريض بهذا الداء من الناحية الجنسيةماذا يحصل للمر
أمسى الرجل مثل أي مصاب بالسكري المتقدم عاجزاً ال 

  .ينتصب له عضو
  

استعرض معاوية سرب الفتيات واحدة واحدة وهو يتحسر ويتلّوع ويمس بحشفة المطرق 
  .كل واحدة منهن ويتأّمل" هنَّ "
  

يفات كبير، والكالم فيه حرج لغير ساد القاعة وجوم وسكون فقد كان عدد الطبيبات والض
ثانية . فجأة نهضت إحدى الطبيبات وهي تصفق. المشتغلين بالطب على وجه الخصوص

  واحدة ودوى التصفيق

  )1982يونيه ـ أغسطس (نانية  خسائر احلرب اللبعاشرا، 

  حكاية حكاية 
  حكايةحكاية  منمن

  
  حممد احلاج صاحل. د

 سورية



 

  
ات -24         د:: ال                                  2019  أغ-آب ::  28 رق   الع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ربما مع حلول الذكرى السابعة والثالثين لخروج منظمة التحرير الفلسطينية من

ت بيروت والتى شكلت فصال آخر من فصول دراما مشاهد النزوح الفلسطيني التى تكرر
؛ تستدعينا الذكري للوقوف على عتبات تلك المرحلة  وإلى اليوم1948فصوله منذ عام 

والهامة من تاريخ القضية الفلسطينية ، والتى كان لها االثر الكبير لما حصل الصعبة 
مية لما جرى ، والتي كانت نتيجة حتداث غيرت مجري القضية الفلسطينيةبعدها من أح

 .قبلها من أحداث أيضا
  

لن اتوقف كثيرا عند السرد التاريخي لمجريات االحداث، وإن كنت على يقين أن جيل 
، وفي أغلب الشباب ال يعلمون الكثير عما حدثمحدثين، والكثيرين من جيل السياسيين ال

، هي حلقة أن حلقات التاريخ ومسيرة االحداث – إما جهال أو تناسيا –األحيان يغيب عنهم 
مور في سياقها متصلة ال يمكن لنا أن نفصل فيما بينها، لنستطيع تحليل مجريات األ

، وان كنا نعلم يقينا أنها ال مسيرة التاريخ أن تعيد نفسهادي ل، وأن نتفاالتاريخي والسياسي
تها ، كلما تغافلنا عن دراس وإنما تنجب مواقف مشوهة وممسوخةيمكن أن تعيد ذاتها،

 . بشكل اكثر عمقا واكثر واقعية
  

وفي اعتقادي أن التواجد المدني للفلسطيني في لبنان والذي بدأ 
العسكري الذي بدأ بعد  ، والتواجد 1948إبان الهجرة عام 

خروج الثورة الفلسطينية من األردن، بعد المجازر الدامية التى 
ارتكبها نظام الملك بحق المقاتلين الفلسطينيين، والتى أدت الى 

، لتعيش 1971سطينيين إلى لبنان في العام خروج المقاتلين الفل
، من ثم 1982 -1971الثورة مرحلة شبابها في الساحة اللبنانية 

ليصيبها الهرم بعد رحيل قياداتها، ومعظم كوادرها إلى تونس 
، وتشيخ بسرعة بعد العودة للوطن وقيام 1982وغيرها عام 

 .1994السلطة الفلسطينية عام 
  

وحين نتحدث عن تلك المراحل التى عاشتها الثورة الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني 
تها، أو اخفاقاتها في اغلب الساحات، كما ال بأكمله، ال نستطيع أن نغمض أعيننا عن نجاحا

وهذه . يمكننا أن نتجاوز األلم والمعاناة التى عانتها مسيرة الثورة في كل تلك الساحات
 بحاجة إلى مراجعات موضوعية - وباألخص دور الثورة الفلسطينية في لبنان –المراحل 

ا هو ايجابي وما هو صل بين موشجاعة تفرز الخطأ عن الصواب وتحدد التخوم والفوا
، وتفصل بين ما فرضته ن االخطاء التكتيكية، وتميز األخطاء االستراتيجية عسلبي

ع عن استقاللية القرار الظروف الموضوعية في سياق مرحلة الكفاح المسلح والدفا
هذه المراجعة ال يجب ان تقف عند حد .  صنعته الذات الفلسطينية المقررة، وماالفلسطيني

، اللبنانيين والسوريينين فقط، وانما أيضا تتطلب مراجعة شاملة أيضا من قبل الفلسطيني
  . ذيب الشعبين الفلسطيني واللبنانيومن كل من كان له دور في إسعاد أو تع

   
  خرج المقاتلون الفلسطينيون من لبنان، بعد معارك ضارية خاضوها ورفاقهم من القوات 

 ألف جندي مدججين 150يلي، الذي شارك فيه حوالي الوطنية اللبنانية ضد الغزو اإلسرائ
باألسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، يساندهم القصف الجوي والبحري والبري العنيف، 
بغرض اقتالع الوجود العسكري الفلسطيني من لبنان، وبمباركة ضمنية من أنظمٍة عربية 

  .لسطينية يهدّد وجودهاإقليمية كانت تشعر بأن الوجود العسكري المسلح للقوى الف
   

قصفت قوات العدو الصهيوني، قبل االجتياح بأيام، منشآت للثورة الفلسطينية في بيروت، 
كانت تحتوي على مستودعات األسلحة، األمر الذي أضعف التصدي عند مقاتلي المقاومة 

وعلى الرغم من ذلك، ردت قوات الثورة بقصف مواقع إسرائيلية . للقوات الغازية
ريخ الكاتيوشا من الجنوب اللبناني على شمال فلسطين، واتخذته إسرائيل ذريعة بصوا

  . لالجتياح
  

 9تمّكنت القوات اإلسرائيلية من اجتياح لبنان بسرعة، ووصلت إلى مشارف بيروت في 
، اشتبكت مع قوةٍ من الجيش السوري كانت متمركزة هناك، ولم 1982حزيران / يونيو

اة، وخرجت من المعركة مبكراً بذريعة االنسحاب التكتيكي، تتمّكن من التصدّي للغز
  . بحسب ادعاء النظام السوري آنذاك

  
 يوماً، قطعت فيها القوات اإلسرائيلية طريق الشام بيروت، 65استمرت معارك بيروت 

يونيو، وأطبقت حصاراً  -حزيران  11 المنطقة الشرقية منها في دخلت مرحبا بها إلىو
 ألف مقاتل فلسطيني 13 منه، وقد تجمع فيها قرابة 14 الغربية في خانقا على بيروت

ولواء من قوات جيش التحرير الفلسطيني، إضافة إلى آالف من مقاتلي الحركة الوطنية 
  . اللبنانية

  
اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الصمود، قدّم فيه المقاتلون الفلسطينيون، وإخوتهم 

 الوطنية اللبنانية، أروع البطوالت على مدى شهرين من الحصار من المقاتلين في القوى
الخانق الذي فرضته عليهم قوات العدو الصهيوني، ومنعت عنهم مقومات الحياة من غذاء 

 شي اليومي من البر و البحر والجو،ودواء وكهرباء، باإلضافة إلى القصف الوحوماء 
، وفشلت، ولم  ومراتوت الغربية مراتحاولت خالله أيضا القوات الصهيونية اقتحام بير

  . تستطع التقدم شبراً باتجاه المحاصرين في بقعة جغرافية صغيرة
  

 يين واللبنانيين والمدنيين أيضاً،استشهد وجرح خالل المعارك آالف من المقاتلين الفلسطين
قة األمر الذي يعني أن إسرائيل فشلت في احتالل بيروت الغربية، ما اضطرها إلى المواف

، على ضوء االتفاق بين المبعوث 1982آب /  أغسطس12على وقف إطالق النار في 
األميركي فيليب حبيب، ممثال عن الجانبين اإلسرائيلي واألميركي، وقيادة منظمة 

أغسطس، توصل المتفاوضون إلى اتفاق يقضي بخروج المقاتلين  \آب  18وفي . التحرير
ً 15الفلسطينيين من بيروت خالل  ،  أغسطس\آب  21، األمر الذي بدأ بحراً في  يوما

 ألف 11  المقاتلين المغادرين بيروتوقد بلغ عدد.  من الشهر بحماية دولية31وانتهي في 
 عنصر من جيش التحرير الفلسطيني، توجهوا إلى مناف 2600مقاتل، باإلضافة إلى 

اسر عرفات إلى جديدة في سورية والعراق وتونس واليمن والجزائر والسودان، وتوجه ي
وظلت مناظر توديع المقاتلين الفلسطينيين . اليونان، معلنا أنه سيعود إلى فلسطين من هناك

  . في الملعب البلدي وعلى طول الطريق، جارحة ومؤلمة للجميع
  

المغادرون يبكون ويطلقون النار في الهواء لسبب غير معروف ويلوحون للمودعين 
فتخار بخروجهم بسالحهم، والمودعون والمودعات والودعات بإشارات االعتزاز واال

وكال الطرفين كان قلقا على نفسه وعلى من . يبكون ويلوحون بشارات الحزن على الفراق
المغادرون قلقون من المصير المجهول الذي . يودع من األهل واألحبة واألصدقاء

ا خلفهم من ينتظرهم في بلدان المهاجر والشتات المتكررين، وقلقون على من تركو
األحبة، خاصة أنهم يعرفون أن القوات اإلسرائيلية وحليفتها اإلنعزالية لن ترحم من تبقى 

والمودعون قلقون على من رحلوا وعلى . من المدنيين الفلسطينيين العزل من السالح
ولم تكذب . أنفسهم هم الذين كانوا على يقين أن المنتصرين في الحرب سوف ينتقمون منهم

  . إحساسهم، فقد تعرض مخيما صبرا وشاتيال إلى المجزرة الشهيرةاألحداث
  

نعلم جيدا وعبر هذه العجالة أننا ال نستطيع اعادة التاريخ إلى الوراء، وإال لكان لنا شأن 
آخر مع كافة األحداث المفصلية التى عصفت بالمنطقة العربية وبالفلسطينيين على وجه 
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 وتهجير الفلسطينيين عن ارضهم، ولكان 48ة عام الخصوص، ولكان لنا شأن آخر مع نكب
 وغيرها من...  وسيطرة االحتالل على باقي فلسطين 67لنا شأن آخر مع هزيمة عام 

  .المحطات التاريخية األخرى
  

واليوم ونحن نعاقر كأس الخروج من بيروت حين كانت المقاومة الفلسطينية في قمة قوتها 
  : لدينا التساؤلالعسكرية قبل قرار المغادرة يثور

  
  الذي ترك المخيمات –لماذا غادرت الثورة بيروت وهل كان قرار االنسحاب 

 ؟ صائبا–الفلسطينية من دون وسائل دفاع ذاتي 

قلنا إنه من الصعب إعادة رسم مسار التاريخ بعد حدوثه ، فاإلغراق في سيناريوهات 
لكن مما ال شك . اإلحباط والفشلي ساعات الهزيمة وإعادة كتابة التاريخ لها اغراء مميز ف

فيه أن قرار الرئيس الراحل عرفات بمغادرة بيروت، التى كانت خير من احتضن الثورة 
تالل، وعلى تاريخ ورجالها، قد أثر على تاريخ الصراع العربي مع االح الفلسطينية

طائفي فالوضع اللبناني لم يعد كسابق عهده، وقد تسرب إليه الخطاب ال. المنطقة برمتها
والمذهبي، وتدهورت الحالة االقتصادية العامة في لبنان، بعد أن كانت تشهد حالة انتعاش 

لت إلى القاموس اللبناني مصطلح قبل خروج المقاومة، وتشكلت قوى جديدة طائفية أدخ
؛ الستعمالها ضد الثورة، والضغط مبكرا لخروجها من لبنان؛ حتى ولو "خطر التوطين"

 القضية الفلسطينية، أو مصلحة لبنان، باإلضافة إلى اصطفاف بعض كان ذلك على حساب
ي تضيق الخناق على من القوات اللبنانية مع االحتالل بشكل مباشر، واسهمت معه ف

  .العاصمة بيروت
   

، علينا ان نقر بالعديد من الضوابط لمضي في التخيل السياسي الطوباويلكننا قبل ا
، فقد كان من  الفلسطينية على الخروج من بيروتيادةوالضغوط التى اثرت في قرار الق

 ربما من ابرزها -الصعب عليها المماطلة، أو اإلصرار على البقاء بفعل تراكمات كثيرة 
التصرفات المشينة والتجاوزات من بعض فصائل الثورة، ومن بعض دكاكين القيادة 

لذي كان متعاطفا مع الثورة الفلسطينية، والتى نفَّرت قطاعا كبيرا من الشعب اللبناني ا
  .)بحسب تعبير ماو تسي تونغ(ة، حيث فقدت سمكة الثورة ماءها الفلسطيني

  
 ناهيك عن القصف الوحشي لقوات الجيش الصهيوني، المعزز بالرؤية اليمينية الحاقدة من 

عدو -، ووزير حربه " مناحم بيغن"كان على رأسها اليميني المتطرف قيادته، والتى 
، وتعمده المس بالمدنيين والمنشآت الحيوية تحت غطاء الدعم "ارون " –ول العرب األ

ن بضرورة الصمود إلى االمريكي المطلق، وهو ما أفقد المقاومة المقدرة على اقناع السكا
  .ما ال نهاية

  
وال يمكن أن نتغافل أيضا عن أن قوي اليسار الثوري الفلسطيني لم تكن في حالة تسمح لها 

ي ضاغط للبقاء، حيث كانت في وضع ضعيف وممزق، وأن ما تبقى مما كان بتشكيل لوب
يُعرف حينها بجبهة الرفض، وزعيمها السابق جورج حبش كان دورها محدودا للغاية، فقد 

تُعير كانت هي وما تبقى من عناصر قوتها مرتهنة في أيدي بعض األنظمة التى لم تكن 
   .لصمود الفلسطيني أية أهمية

ربي غائبا عن الحسابات السياسية ومغيب ولم يحرك ساكنا وهو يتابع مجريات العالم الع
لرسمية متواطئا ، وأنظمة الحكم العربي ايهاكأس العالم وبيروت تحاصر ويموت من ف

واالتحاد السوفيتي كان في وضع متضعضع لم يمكنه من فرض . ضد منظمة التحرير
فلسطيني في الداخل تحت االحتالل لم والشعب ال. أجنده ضاغطة لصالح منظمة التحرير

يستطع ان يشكل عنصرا ضاغطا على العدو الفتقاره ألدنى مقومات الصمود وتركه من 
  .طويلة على هامش اهتمامات المنظمةفترة 

  
 كما ان منظمة التحرير نفسها، وقيادتها المتمثلة في شخص ياسر عرفات لم تكن تأخذ 

الجد، ولم يكن عرفات رغم تنبؤاته باالجتياح، المقاومة من داخل لبنان على محمل 
، يستجيب لطلب مةومحاولة تغيير الخارطة السياسية في لبنان، والضغط على المنظ

، وحتى أثناء المعركة لم يشكل ي المنظمة من أجل االستعداد لذلكقيادات عسكرية بارزة ف
االراضي التى تقع تحت غرفة عمليات مركزية، أو ال مركزية لقيادة عمليات المقاومة في 

  .الحتالل، وترك األمور على غاربهاا
  

لكل ذلك وغيره الكثير صار الخروج امرا واقعيا، وال يمكن لمنظمة التحرير تحمل 
عواقبه، وليس بعيدا عن هذا السياق، حرص العدو على ترتيب أمور البيت اللبناني 

  .دة الفلسطينية من لبنانروج القيابالتزامن مع الخروج، وتنصيب الجميل رئيسا، وخ

كان يمكن لعرفات على الرغم من كل ذلك أن يرفض الخروج، وأن يصمد كما كان يَِعدُ 
سرا على قرار الخروج ألن الوجود ، لكنه وافق )الستالينغرادي( جمهوره بالصمود 

، ولو لم ه لم يكن إال وجودا تفاوضيا محضاالفلسطيني العسكري في لبنان من منظور
ألسباب كثيرة يطول حصرها، لكان استطاع استجالب فوائد سياسية تفوق تلك يخرج، و

التى حصل عليها، ولما وصل به الحال لقبول اوسلو، ولما اصبحت منظمة التحرير ممثلة 
، وهذا ما لم يدركه عرفات إال حتالل وتتحمل عنه ضريبة احتاللهبسلطتها، تنوب مناب اال

  . العسكرية والمقاومة قتله العدوةمتأخرا، وعندما أدرك قيمة القو
  

ان قرار الصمود حتى لو انتهى بهزيمة عسكرية، ما كان ليجر مثل تلك التبعات التى 
جرها الخروج، فحجم الويالت التى جرها خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان، أثبت لدى 

، من  الفلسطينيةعت فيه منظمة التحريركل متأمل وواقعي، حجم الخطأ التاريخي الذي وق
، وتنصيب من تبقى منهم في تيال قادتها واعترافها باالحتاللاستفراد بها وتشتيتها، واغ

، لتشكل الل، محصورين في مقاطعة رام هللامناصب وهمية تحت سيطرة بساطير االحت
  .ى ما تبقى من المصالح الفلسطينيةلها درعا واقيا بحجة الحفاظ عل

  
 يدفعنا إلى إعادة قراءة التاريخ لنحدد كيف سندير عجلة -باب  وغيره من االس-هذا كله 

المستقبل لمحاولة استدراك بعض ما فات والعمل على تصحيح المسيرة برؤية أوسع يؤخذ 
فيها بالحسبان عدم اهمال كافة اشكال الفعل النضالي التى من شأنها تعزيز المطالبة 

تبعات ما اجترته أيدينا من أخطاء جعلتهم بالحقوق المهدورة وحماية االجيال القادمة من 
  يكفرون بكل المبادئ التى صممنا آذنهم بها
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  لم تحقق واشنطن كل ما كانت تتمناه من ورشة المنامة ولكنها لم تفشل بالمطلق ،حيث

ة خطيرة باتجاه التطبيع العربي اإلسرائيلي وما بعد المنامة فأي شكلت ورشة المنامة خطو
  . عالقات أو تفاهمات بين الدول العربية وإسرائيل ستمر بدون ضجيج

  
ومن جهة أخرى فإن الرفض الفلسطيني الرسمي والحزبي والشعبي لورشة المنامة كان 

ساء الدول أو كان مهما وال شك ولو حضر الرئيس أبو مازن الورشة لحضرها ملوك ورؤ
الحضور على المستوى الوزاري على األقل مما سيُنجح الورشة وصفقة القرن معا، إال 
أن الرفض ال يكفي لوحدة إلفشال صفقة القرن ومواجهة المرحلة القادمة التي ستكون 

  .أصعب وأخطر
  

الوضع الفلسطيني صعب وخطير سواء نجحت الصفقة أو 
ر األمور على حالها الراهنة فشلت حيث فشلها يعني استمرا

وهو وضع ال يقل خطورة عما لو نجحت صفقة القرن ، 
وبالتالي فإن َمن يعتبر رفضه للصفقة انتصارا أو انجازا أن 
يُعيد حساباته ويتوقف عن إخفاء عجزه وفشله وربما تواطئه 

وعليه ال يمكن مواجهة صفقة القرن في . تحت خطاب الرفض
جز المصالحة حاال فهذا معناه أن الُمعيق ظل االنقسام وإن لم تُن

لها ينتظر دورا له في صفقة القرن أو في األموال الموعودة من 
  .ورشة المنامة

  
نُدرك جيدا أن الوحدة الفلسطينية لن تستطيع وحدها مواجهة التحالف األمريكي اإلسرائيلي 

ة يمكنها تقليل الخسائر وتواطؤ بعض الدول العربية، إال أن المصالحة أو الوحدة الفلسطيني

وتعطيل الصفقة ومنع مزيد من الدول العربية من التوجه نحو التطبيع ،باإلضافة إلى 
تغيير نظرة العالم إلى الفلسطينيين، ونستحضر هنا ترويج كوشنير وغريبنبالت بأن 
الفلسطينيين ال يستحقون دولة وال يستطيعوا حكم أنفسهم بأنفسهم، فاالنقسام واالحتراب 

  .فلسطيني هو من شجعهم على زعم ذلكالداخلي ال
  

 ما يزيد األمر صعوبة على الفلسطينيين أنه وبالرغم من عدالة القضية الفلسطينية وقوة 
حضور فلسطين في قرارات االمم المتحدة، إال أن النظام الدولي الحالي ال يقوم على 

 فقط، بل أيضا على المصالح مبادئ العدل واألخالق وال على الشرعية الدولية وقراراتها
وحسابات موازين القوى، والفلسطينيون يفتقرون اآلن حليفا استراتيجيا عربيا أو إسالميا 
أو دوليا ،ومن تعتبرهم بعض األطراف الفلسطينية حلفاء استراتيجيين ،مثل تركيا وقطر 

سطينية وإيران ، ليسوا إال دوال تبحث عن مصالحها وتريد توظيف عدالة القضية الفل
لتحقيق مصالحها القومية، وهذه الدول ال تُعاب على ذلك ألن السياسة الواقعية اليوم تُغلب 
المصالح القومية على أي اعتبارات أو روابط أيديولوجية أو دينية ،بل العيب فيمن يراهن 
على هذه الدول ويُضخم من دورها طمعا في مالها وألن هذه األحزاب الفلسطينية تُغَلب 

  . حة الحزب على المصلحة الوطنية الفلسطينيةمصل
  

ظاهريا ،لم تخرج فلسفة ورشة المنامة عن السياق العام لطبيعة النظام والعالقات الدولية 
اليوم وهي سياسة تقوم على المال والمصالح، إال أن واشنطن والذين اجتمعوا في المنامة 

يون ال يعيشون في دولة تعاني من أرادوا تجاهل خصوصية الحالة الفلسطينيين ،فالفلسطين
أزمة اقتصادية أو دولة فاشلة يمكن حل مشاكلها بالمال، بل إن الشعب الفلسطيني يخضع 
لالحتالل ويناضل من أجل الحرية واالستقالل وليس تحسين مستواه المعيشي وهو تحت 

ستينيات االحتالل، وقد سبق وأن ثار الشعب الفلسطيني على االحتالل سواء في منتصف ال
 وبعد ذلك في كل 200 و 1987مع حركة فتح ومنظمة التحرير أو خالل االنتفاضتين 

الهبات واالنتفاضات ،وخالل كل هذه الثورات كانت أوضاعهم االقتصادية مقبولة، وهذا 
يؤكد أن الشعب الفلسطيني يثور من أجل الحرية واالستقالل وليس من أجل تحسين 

  .حتاللمستواه المعيشي وهو تحت اال
  

لقد جرب الفلسطينيون ،منذ أوسلو وتحت َوهَم السالم والوعود التي تم إطالقها في 
الشرق (مؤتمري مدريد وأسلو والتي لخصها الزعيم اإلسرائيلي شمعون بيرس في كتابه 

، جربوا تنمية شمولية اعتمادا على ذاتهم ومستلهمين قصص  )1994األوسط الجديد ،
 للفلسطينيين في دول العالم، إال أن العائق كان االحتالل ذاته حيث وحاالت النجاح الباهرة

ال حرية وال تنمية وازدهار في ظل االحتالل وغياب السيادة الوطنية وخصوصا السيادة 
  .على األرض والتحكم بالحدود والمعابر وحرية التنقل

  
صادي لكان على لو كان مؤتمر المنامة يسعى الزدهار الفلسطينيين وتحسين الوضع االقت

الذين هرولوا لورشة المنامة أن يتساءلوا من المسؤول عن تردي الوضع المعيشي 
للفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة؟ أليس هو االحتالل وممارساته وحصاره لقطاع غزة 
، نعم قد يتحمل الفلسطينيون جزءا من المسؤولية كالتزام السلطة ببروتوكول باريس 

إلدارة وممارسات حماس وفشلها في إدارة غزة، إال أن هذه األمور االقتصادي وسوء ا
ثانوية وكان من الممكن أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن تردي أوضاعهم االقتصادية 

  .لو لم يكن احتالل وحصار
  

حتى قبل أن ينعقد مؤتمر المنامة فإن مساومات رخيصة وخطيرة كانت وما زالت تجري 
ن وتل أبيب من جهة ودول عربية من جهة أخرى للضغط وابتزاز في الخفاء بين واشنط

الفلسطينيين آملين أن يحقق المال العربي ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه بالسالح 
  .    واإلرهاب

  
وأخيرا فإن المعركة ضد صفقة القرن لم تنتهي بورشة البحرين بل كانت هذه األخيرة هي 

عركة التي وإن اقتصرت فلسطينيا على خطابات بداية المواجهة ، ومن اآلن تبدأ الم
  . الرفض والتنديد فستكون معركة خاسرة

  
وما يُقلق بالنسبة للوضع الداخلي أنه وبالرغم من أن كل األحزاب الفلسطينية نددت بصفقة 
القرن وورشة المنامة واعتبرتهما تصفية للقضية الوطنية ،إال أنها لم تتداع لالجتماع ولو 

للبحث في استراتيجية مواجهة الصفقة ،وكأن الخطر المصيري الذي تشكله لمرة واحدة 
الصفقة أقل شأنا ليستدعي اجتماعا واحدا ،بينما اجتمعوا مئات جلسات المصالحة حين كان 

، وهذا يُثير شكوكا !!!!األمر يدور حول تقاسم المغانم والمناصب والسلطة بشكل عام
  . ى الخطابحول جدية الرفض وجدواه إن اقتصر عل

  
  إبر اهيم أبراش. د

 فلسطني
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  دخل الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات إلى رصيف ميناء بيروت، كان يتقدم موكبا فيه
قادة الحركة الوطنية اللبنانية، وقبل صعوده إلى السفينة التى ستغادر لبنان إلى تونس لوح 

 .»أيها المجد لتركع أمام بيروت«: احتشدوا فى وداعه قائالبيديه أمام اآلالف الذين 
  

كانت هذه الكلمة هى آخر وداع من عرفات للبلد الذى بكى وهو يغادره واختتم به سنوات 
 تطبيقا 1969فى المواجهة العربية الرسمية إلسرائيل وبدأت منذ عام » المرحلة اللبنانية«
 ووقعه إميل البستانى، قائد الجيش اللبنانى، وياسر  نوفمبر3المبرم يوم » اتفاق القاهرة«لـ

عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وبرعاية الفريق أول دمحم فوزى وزير الحربية 
المصرى، وسمح بتواجد القواعد الفلسطينية المسلحة فى لبنان لشن عمليات المقاومة ضد 

 .االحتالل اإلسرائيلى لفلسطين
  

 ثم 1977ر وراء االتفاق، ومع زيارة أنور السادات إلسرائيل عام كان جمال عبد الناص
توقيعه اتفاقية كامب ديفيد، أصبح تصفية التواجد الفلسطينى فى لبنان هدفا إسرائيليا، ومن 

 الذى قاومته الحركة الوطنية اللبنانية 1982 يونيو 6هنا بدأ اجتياح إسرائيل للبنان يوم 
 .نية ببسالةوقوات منظمة التحرير الفلسطي

  
 يوما حاصر فيها الجيش اإلسرائيلى بيروت، وفيما كانت طلقات البنادق 88استمر القتال 

تتواصل، وانتهت بتوقيع » فيليب حبيب«تتواصل، كانت مفاوضات المبعوث األمريكى 
اتفاق بخروج المقاتلين الفلسطينيين من لبنان وتوزيعهم على الدول العربية، وبدأت 

، وكان آخرها مغادرة ياسر عرفات 1982 أغسطس 21لى فى المغادرة يوم األفواج األو
، ومن بيروت توجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، »1982 أغسطس 30«فى مثل هذا اليوم 

 .ومنها بالطائرة إلى تونس التى أصبحت مقرا للمنظمة
  

عبير الكاتب لعرفات ورفاقه بعد األردن ولبنان، حسب ت» ثالثة المنافى«كانت تونس 
موقع السفير «اإللكترونى » فلسطين«فى حلقاته المنشورة بملحق » أحمد نظيف«

ديسمبر » «ياسر عرفات والرئيس التونسى الحبيب بورقيبة«، وفى حلقة بعنوان »اللبنانية
، ويجيب بأن مصر خرجت من الصراع بعد »لماذا تونس؟«: يطرح سؤاال» 2015

ورية التى عرض رئيسها حافظ األسد على عرفات ، فلم يتبق إال س»كامب ديفيد«
رفض الستشعاره مبكرا توجه سورى للهيمنة على القرار » أبو عمار«استضافته، لكن 

سوية مع العدو خالل تلك الفلسطينى، وفسر البعض هذا الرفض بأنه توجه نحو الت
  . المرحلة

  
 1994 اللندنية عام فى جريدة الحياة» أبومازن«ما ذكره محمود عباس » نظيف«وينقل 

نعيش فيها فى انتظار مقر آخر، إنها فكرة «: بأن فكرة راودته باستئجار جزيرة يونانية
مجنونة وغير واقعية، ولم يتقبلها رئيس الوزراء اليونانى، وفى هذا الوقت بالذات جاءتنا 

ر األول، شيك بخمسة ماليين دوال: رسالة من الرئيس الحبيب بورقيبة، وكانت من شقين
دعوة رسمية لكل القيادات الفلسطينية وكوادرها لكى تأتى : مساعدة للفلسطينيين، والثانى

 .»إلى تونس إذا رغبت، وكان األمر بمثابة نجاة
  

يتذكر بسام »  بيروت-دار الريس » «ياسر عرفات«فى كتابه 
أبوشريف، مستشار عرفات، وأحد القيادات التاريخية للجبهة 

حاول عرفات أن يقنع أعضاء القيادة «: لسطينالشعبية لتحرير ف
الفلسطينية بالخروج معه، وعدم التوجه إلى دمشق حتى تكون 

ة أو قادة الرسالة واضحة لكنه لم ينجح فى إقناع القيادات اليساري
وقبل ثالثة أيام من مغادرتنا بيروت . يسار فتح بالخروج معه

  ةــة الشعبيــبهتب السياسى للجــوس بسوريا عقد المكــإلى طرط
 اجتماعا طارئا لبحث الترتيبات النهائية للخروج إلى سورية، وترأس االجتماع الدكتور 
جورج حبش، األمين العام للجبهة، وبينما نحن منهمكون فى مناقشة الترتيبات، إذا بياسر 

كبسة كبستكم، على من «: عرفات يرافقه عدد من المسلحين يدخل قائال وهو يضحك
: ، كان يضج بالحيوية ويمازح ويضحك وهرع نحو الحكيم ليعانقه وجلس قائال»تتآمرون؟

، وضحك الجميع، وأطرق قليال »اعتبرونى عضو مكتب سياسى عندكم، لنكمل الحديث«
اسمحوا لى أن أقول كلمة قبل أن أترككم تتابعون : وهو يهز ساقه ثم رفع رأسه وقال

وحدنا، عارفين يعنى إيه وحدنا؟ وهم رغم ضآلة إمكانياتنا هزمنا شارون : عملكم
يتصورون أننا نغادر بيروت نحو االندثار واالنهيار، لكن لن نندثر ولن ننهار، وال أعتقد 
أن طريق القدس لن تمر بدمشق، لذلك أقول ألخى جورج تعالى معى أنا رايح اليونان، 

ار هو للمكتب ، لكن جورج رد عليه بأن القر»ومن هناك أتوجه إلى أرض هللا الواسعة
 »حسنا،إذا جئتكم مودعا وسنلتقى حتما«: السياسى وهو قرر الذهاب إلى دمشق، فرد

  

  
  

  
  سعيد الشحات

 مصر
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 [Dear communists; I dare say that the following subject is the 
right completion to Marx's Manifesto ; that's why I would 
recommend a profound study to the subject which would refresh and 
strengthen the communism determination in   the communists] 
 
Vladimir Lenin inaugurated the founding congress of the third 
Communist International On March the 6th, 1919 and said.. “the 
victory of world communist revolution is assured", and added, "The 
Russian proletariat has proved that they are more advanced and 
revolutionary than the proletariat in Germany and Britain", and 
concluded... “The future of all peoples in the world will be 
determined here in Moscow by the Russian proletariat".  
 
– As Moscow by then became the centre of the world communist 
revolution. Thus Lenin read the Manifesto of Marx and Engels in 
1919. 
 
Was the reading of Lenin in 1919 to the Manifesto of Marx and 
Engels of 1848 true? 
 
After a long century, common people after intellectuals and 
columnists in the world press unanimously say now that the reading 
of Lenin in 1919 to the Manifesto of Marx and Engels of 1848 
wasn't true as all the peoples in the world had actually seen the 
collapse of Lenin's communist revolution itself in 1991. 
 
Is this intellectuals' and columnists' new rejection to Lenin's 
assertions of 1919 true ?The petty bourgeoisie always incline by its 
nature to deny even the historical facts. Lenin didn't assure the 
victory of the communist revolution in accordance to what Marx 
and Engels had asserted in 1882 as saying..  
 
“Today Russia forms the vanguard of revolutionary action in 
Europe” or, it was possible that.. "The Russian Revolution becomes 
the signal for a proletarian revolution in the West”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Though their sayings turned out to be strikingly accurate, but 
Lenin's assurances were due to the victory of the Russian proletariat 
against the Russian bourgeoisie and their allies, the landlords and 
the Tsarists, who waged in March 1918 a class war against the 
Bolsheviks under their notorious slogan “Death to the Bolsheviks“.  
 
The Russian proletariat smashed the bourgeoisie and their allies 
within that significant landmark year March 1918 to March 1919.  
 
The Bolsheviks thereafter were to take care of the Soviet peoples 
and procure their subsistence and livelihood, but all of a sudden, the 
whole capitalist world, 14 countries, declared war on the B0lsheviks 
so as to "suffocate Bolshevism in its cradle" such as the British War 
Minister, W. Churchill declared his object. 19 armies well equipped 
and supplied by world imperialism were humiliatingly defeated and 
driven out of the Soviet territories by the Bolsheviks. 
  
Eight years of continued wars 1914-1921 
devastated the lands of the Soviet Union and 
impoverished the starving peoples. Just in 1922 
only the Soviet state was able to look after the 
Soviet peoples. In 1926 the Gross National 
Production reached the level of 1913 before the 
war.  
 
During the ten years between 1928 and 1938 the Soviet economy 
multiplied by about 10 times; and just by that, the Soviet Union 
became the most powerful state in the world. That exotic power was 
well demonstrated at Stalingrad and the soldiers of the Red Army in 
Berlin forcing their way into the bunker of Hitler and crushing his 
evil skull under their heavy boots - while in contrast Great Britain 
and United States remained altogether all the war time in 
confrontation with poor Italy only, 20 divisions of British and 
Americans against 30 divisions of Italians, while there were on the 
Eastern front 180 German advanced divisions against the Soviets.    

TThhee  
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Foudl al Nemri 

Jordan 



 

    
29 – The Writer | Issue No. 28:: August  2019 

 

The Soviet reconstruction campaign 1945-1950 confounded 
Gorbachev who wrote in his book (Perestroika) that Bolsheviks 
weren't probably human beings, and depicted the whole Soviet 
Union as similar as a beehive where the Soviets do not sleep day 
and night while reconstructing the war formidable destructions! 
 
Was there anybody in the world in the early fifties of the last 
century who might have any suspicions about any perils threatening 
the safety of the Soviet Union? 
 
No doubt that the intellectuals and the columnists who say now that 
Lenin's assertions of 1919 weren't true, they themselves would have 
assured the consistency and solidity of the Soviet Union in the early 
fifties.  
 
Nobody would have any doubts about the future and consistency of 
the Soviet Union in the early fifties except Stalin, Stalin himself 
who expressed his fears about the fate of the communist revolution 
and the Soviet Union in different forms.  
 
In the symposium held in 1951 to discuss the economic problems 0f 
socialism, Stalin spoke in an amicable tone about class struggle 
which is the engine of socialism wagon . That was against the 
criterion formulated by Stalin himself in 1938 which said .. " the 
more socialism proceed the more class struggle intensify " . In that 
symposium Stalin played the role of a conservative in opposition to 
Molotov the revolutionary. 
 
In the 19th congress of the communist party in Nov.1952  Stalin 
appealed to the deputies not to re-elect the same aging members of 
the politburo including himself, because , as he explained, they 
wouldn't be able to bring about communism to the Soviet society 
due to aging and lack of energy . Deputies did not comply and re-
elected them all, which prompted the disappointed Stalin to propose 
again that the deputies elect twelve members more so to have a 
politburo of 24 members consisting younger men enthusiastic to 
communism so to calm down the fearful worries about the future of 
the socialist revolution. Thus 12 younger men enthusiastic to 
communism were elected. 
 
Thus Stalin expressed his fears about the consistency and the fate of 
the communist world revolution.  
 
Those unexpected assertions of Stalin in Nov., 1952 provoked his 
old colleagues and made them worry about retire and deprival of 
any authority they had been used to for decades.  
 
But why was Stalin haunted by such terrible fears on the fate of the 
Soviet Union and the communist revolution which Lenin had 
assured its victory 30 years ago ?  That was only because of the 
Great War. 
 
The self-devotion that the peoples in the Soviet Union incurred in 
the war against the savage Nazis was unimaginable . The Soviet 
proletariat formed naturally the dint of the resistance vanguard. The 
socialist transition achieved till then by the proletariat was 
consequently destroyed and the socialist forces diminished. That 

was in the end for the interests of the Soviet petty b0urgeoisie who 
were according to Lenin "the principal enemy of the Soviet 
socialism and proletariat" . The Soviet state, though presided by 
Stalin, the distinguished leader of the world proletariat, remained no 
more the State of the Proletariat dictatorship after that terrible war 
and the sacrifices entailed.  
 
The proletariat in the wars between 1918 – 1921 had had allies, the 
peasants and some other strata from the petty bourgeoisie itself, but 
the proletariat after the Great War didn't have any allies. 
 
The drastic developments after the 19th congress of the party in 
October 1952 proved obviously that the Soviet petty bourgeoisie 
represented by the army were determined to reverse socialism. 
 
Reversing socialism started, unconsciously probably, in the evening 
of 28th February 1953 where, according to V. Molotov, three of the 
members of the politburo, Beria, Malenkov and Khrushchev 
poisoned Stalin to die on 5th March. on 6th March in the morning, 
before the funeral of Stalin to grave the aging members of the 
politburo met to revoke the membership of the new members in the 
politburo who were actually their parallels and substitutes . Those 
aging members whom Stalin had proposed to be ousted from the 
party leadership knew very well that they had no right to revoke the 
membership of the politburo except after a court conviction which 
they never had.  
 
Six months later, in September 53, Khrushchev and collaborators in 
the politburo summoned the central committee in order to annul the 
fifth 5-year plan and divert its allocated money to weapons 
production, despite the members of the central committee being 
aware that they had been elected to implement every resolution 
taken by the party congress but not to annul it . It's very difficult to 
think that the majority of the politburo as well as the central 
committee did not know that that decision was not imposed on the 
party by army chieftains, the vanguard and leaders of Soviet petty 
bourgeoisie, and that wasn't an Escape from Due Socialism . The 
resignation of Malenkov from the party general secretary wasn't 
enough to denounce the annulment of the 5-year plan which was 
according to Stalin's planning to secure unparalleled welfare to the 
Soviet peoples and restore the dictatorship of the proletariat which 
was the main concern of Stalin after it had been eroded through the 
Great War.  
 
In February 1956, after the twentieth congress had finished its 
works, Khrushchev proceeded to the committee in concern, presided 
by him, requesting an additional session. The committee agreed 
unaware of the subject implied which was its fatal sin.  
 
The deputies therein were amazingly confounded by a furious 
unjustified attack on Stalin that implied at the same time an open 
denunciation to socialism built then by Stalin who was still the 
sacred icon not to the Soviets only but to all progressive forces in 
the world . It didn't work that Khrushchev confessed in his 
inauguration address to 21st congress of the communist party in 
Feb. 1959 that all the conquests and social advancement being 
fulfilled in the Soviet Union during the leadership of Stalin, or his 
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confession to the Algerian president Bin Bella in 1964 in Crimea 
that he felt remorse for attacking Stalin .   
 
The next year, in June 1957, the politburo withdrew confidence 
from Khrushchev and thus he ought to evacuate his two positions, 
the general secretary of the communist party and state prime 
minister. On the contrary, he appealed to his friend, defense 
minister, Marshall Gorgy Zhukov, who was the head of militarism 
that imposed the dispensation of light industry for weapons industry, 
Zhukov didn't delay, he plotted a semi-military coup against the 
party and fired out seven Bolshevik members, who had withdrawn 
confidence, from the politburo keeping three non Bolsheviks only!! 
 
The heresies uttered by Khrushchev in the 21st and 22nd congresses 
of 1959 and 1961 respectively were the final proof that the Soviet 
petty bourgeoisie had started an Escape from the Due Socialism 
since September 1953 even without the military coup d'état that 
toppled Khrushchev himself in 1964 . The Escape was 
acknowledged in 1991 only . It was an Escape from the Due 
Socialism, but Escape to where ? To nowhere !! Weapons do not 
make social system, they are  exactly the "nowhere ". 
 

                                                                            2  
The assertions of Lenin in March 1919 meant that the main 
contradiction in the world system had got to be between socialism 
and capitalism, between the world proletariat and the multicolor 
bourgeoisie, led by the capitalists. Now those who still discredit and 
deny the assertions of Lenin, they wouldn't have any credibility 
unless they propose a different contradiction in the world system, or 
else allege its stability and consistency, or even its eternity!! 
 
The most indicative token to the acute contradiction between the 
proletariat and the bourgeoisie was that although the Bolsheviks had 
seized power in Russia in October 1917 to correct the deviation of 
the track of the Bourgeois Revolution in Feb.1917, that's to help the 
bourgeoisie to achieve its revolution, and not to implement 
socialism, yet the bourgeoisie declared war against the Bolsheviks ; 
and when they lost the war, all the capitalists in the world equipped 
19 armies and sent them to Russia to "suffocate bolshevism in its 
cradle". 19 well equipped armies by 14 imperialist countries were 
humiliatingly defeated by the Bolsheviks after which the capitalists 
all-over the world got convinced that there would be no probability 
to vanquish the Bolsheviks. The remaining prospect to capitalism 
was only the Escape from the Due Socialism. That's why the British 
intelligence, which became thereafter the sole mastermind of world 
imperialism, cut off the road to communists in Italy and manipulated 
the Fascist March On Rome in Nov. 1922 and enabled Mussolini to 
seize power in collaboration with king Emanuel though Fascists had 
no power in the parliament . The British intelligence built Fascism 
in Italy as a wall to repel communism outside the Soviet Union . 
The next evil repel wall the British intelligence had built was 
Nazism of Hitler in Germany. 
 
Those repel walls could not secure a safe Escape for capitalism as 
expected; they were swept away by the stormy communism in 
WWII. The stormy communism in 1945 launched the winds of 
freedom all through the world . All the peripheral countries revolted 

demanding the full independence and the cutoff of the connections 
to the metropolises. All the peripheral countries that had been the 
sole outlet to the surplus production in the metropolises succeeded 
to obtain their independence by the World National Revolution 
1946-1972 and eventually ceased to absorb any surplus production 
in the metropolises. By then the vision of Karl Marx was realized 
and capitalism was suffocated sunk in its surplus production . 
Capitalism collapse was the essential permission to the transition to 
Socialism. 
 
As capitalists failed to repel communism and secure the safe Escape 
from Due Socialism, and declined in the meantime to be degraded 
to commons' or workers' level, they scraped harshly their bourgeois 
minds to find an exit. The first summit conference of the Great Five 
(G 5) held in Rambouillet / Paris on 16th Nov., 1975, invented a 
predatory and allusive exit that transfers the "value" from 
merchandise to money which is contrary to the basic rules and 
principles of any economy . Their predatory decision to withdraw 
their currencies out of exchange markets meant right here that the 
"value" is originated fundamentally in money, not in merchandise. 
They invented that ridiculous sham for they, the rich five, had 
already had the largest pools of money in Euro Dollar and Petro 
Dollar. That predatory rule proved to be false and against mankind . 
The price of an ounce of gold was in 1970 about $70 but it came to 
be in 1910 about $1400; that was because the gold is merchandise 
and money in fact isn’t. Money (except metallic) does not store any 
considerable amount of human labor. 
 
Founders of economics, Smith, Ricardo and Marx, all say that the 
"value" is the human labor power materialized in a merchandise . 
The Russian petty bourgeoisie denied this scientific rule to say that 
the value resides mainly in weapons which aren't merchandises that 
meet man live needs ; and the capitalists denied that golden rule and 
said the value resides originally in money.  
 
The denial of both parties is laughable; those who are determined to 
escape from the Due socialism lose their minds at escape. Our 
uneatable conclusion here is that the whole world since the fifties of 
last century does economically and politically work without any 
rules and laws at all .  It's in Escape of Due Socialism and escape 
cannot be governed by any rules except anarchy.  
 
Anarchy now shall continue dominating everywhere before 
socialism.  Nothing else except anarchy that allows the petty 
bourgeoisie to consume the biggest lot of national production 
without producing a farthing .   
 
The Escape from Due Socialism is exclusively possible by 
abandonment of merchandise production as this mode of production 
produces the grave diggers of capitalism and bourgeoisie . There's 
no doubt that the abandonment of merchandise production is an 
effective procedure against socialism, and provide a convenient 
Escape ; but this specific procedure goes on against human life as 
man had started the alienation in a humanitarian historic journey by 
producing material products that keep his life and protect him from 
extinction. Thus, the continuous decrease in merchandise production 
would bring back mankind to the risks of extinction which it would 
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resist by every remaining potential. At this situation, the petty 
bourgeoisie, which is the sole opponent to merchandise production, 
would crumble down as a coherent social class and become at last 
historically extinct. 
 
At that situation there wouldn't remain in every developing society 
any social cohering class except the proletariat who are the 
merchandise producers as the society cannot do away with 
subsistent "commodities”. When all the enemies of the proletariat 
extinct the democratic proletariat seize power and form their 
democratic non-dictatorial state which is much different from the 
state of the proletariat dictatorship which was according to Marx the 
general condition for a successful transition to socialism preparatory 
period.  
 
Just by dictatorship the proletariat would be able to rub out the other 
coexistent classes so to have a communist society without any 
classes even the proletarian class itself. After the disintegration of 
the petty bourgeois class and its historical extinction as a coherent 
social class, the ailing proletariat would find itself the only 
remaining class that falls upon her the whole society revival by 
transforming all the available labor power into material subsistence 
supporting human life.  
 
In the Communist Manifesto (1848) Marx and Engels had warned 
the communists from the reactionary petty bourgeoisie "lower 
middle class" even while they struggle against the capitalists as they 
struggle against their conversion to proletariat.  
 
And Lenin also described the petty bourgeoisie in 1922 as "the 
principal enemy to the proletariat and socialism”.  
 
The Soviet petty bourgeoisie assisted by the Hitlerism aggression 
succeeded to overturn the Leninist communist revolution in the 
fifties, but they couldn’t do away with the main contradiction 
between the petty bourgeoisie and the proletariat, they brought forth 
the anarchy and maltreated all the resources of Russia that returned 
backward to be categorized as a developing country while it was 
seventy years ago the most powerful state in the world. 
 
The main acting contradiction in the Soviet socialism between the 
petty bourgeoisie and the proletariat did not come to an end, as 
Marx and Lenin had anticipated, due to the extraordinary 
circumstances that prevailed there especially the war against 
Nazism.  
 
That main contradiction was not resolved by a proletarian 
revolution due to the treachery of the Soviet communist party led by 
Khrushchev but the temporarily victorious petty bourgeoisie would 
not be able to stop the waning of the contradiction because they do 
not produce the livelihood of mankind. 
 
The petty bourgeoisie cannot escape finally from the due socialism 
for they cannot establish a stable production system by services in 
the ex-capitalist west or weapons in the ex-socialist east . Hence the 
reading of Lenin in 1919 to the Communist Manifesto of Marx and 
Engels of 1848 is still correct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 
  
 و اسكب عليها ... الكلمات هي التي تختارني فكيف ال أجعل من ورقتي فراشا لها

اختار ... واسمح لها باختراق كل ركن بأعمق أعماقي... فاه حبر العطاء ترحابامن ش
زارعة وتدا .... السبات بعد فجيعة طبعتها أجساد ال تحمل معها سوى سجن األجساد

  .... !!!بجبين الحياة 
  

ال ترى غير المتراص في ... كيف ال أستقبل الكلمات متجردة من كل قماش بشري
أيتها الكلمات ... ضاجعيني... ضوء على أنغام صرخات البقاء مخيطه يسد كل مخاض

عارية و سأعلن لك احــتاللي وأرفع مستسلمة راية لذة مداعبة أبجدية .... ضاجعيني
  .....وحدها تحتل الهائم من روحي راجية التوحد مع األنفاس 

  
سأعلن أنك عشقي وسأراقص حروفك ففيها جميع مواطن اإلغراء واإلغواء 

 .رتمي و نحترق شوقا على ورقتياجعيني كل غسق و جددي عهدك لمالقاتي لنض...
همست لي الكلمات شيدي بيتا وحيدا ... في تلك اللحظة و أنا سكرى من نبيذ البوح

 ...اجعلي دخانها يحمل عطر مزيج الفصول... يحتوي مدفأة تمرست فصل الشتاء
توهجي مهما ...  الرماية المحبطةوتجلدي أمام االختناق من القول بسهام ال تعرف غير

  ... نثروا أتربة و طينا بأسفل قدميك اللتين ال تقدس المكوث بمحطة الوجع
  

قد توصفين بالشذوذ ألنك عشقتني و تنعتين بشراسة بقذائف التعيس من الهجاء ألنك 
... و لم تسمع الكلمات مني سوى ضاجعيني....جعلت روحك محرابا أتعبد فيه بخشوع

و دعينا نغتسل بقطرات الندى بين أحضان الفجر فعتمة الظلمات ... حد التعبضاجعيني
ال أطيق تلك األلسن ...تدعونا لنعبد شموسها الحارقة و تفرض علينا هجيرا نسكن إليه

الهثة تكيد من أجل تمزيق انتعاش .... و ال أتحمل صنيع أفواه بشفاه منمقة...الجافة 
  ...تفاؤلي

  
ي بكل النعوت و األوصاف العقيمة و كل عفن عصا آلهة فال أبال... ضاجعيني

وء و لن أخون التعبد إليك بوض.... الصالة في قوافيك استشراف عمر حكيم...الكلمات
........ دعيهم يؤلفون عنا حكاية كفر.... بحمل الدنس من األفكار محصلة أعداء األفكار

... فاني بمقامك أنثى اختارت الرحيل مع الكلمــات المتمردة... و خطيئة لعنت االحتكار
و عبادة الحروف و استقامت بمحراب ملك العطاء الفياض تعده باستمرارية اجتراف 

  ... األلم سأكون رداء الكلمات كل ما علق من رواسب
  

... دعيهم.... دعيهم يخطون اليائس و ينثرون غبارهم فليس لهم غير حمل األذى
و خطيئة أكبر إذا انصعت ألهوائهم ... يخططون فأنا خطيئة بإبحاري في ربوعك 

و لم أعد ... بتمتماتهم المبهمة... لم أعد طيعة لتتالقفني النظرات المخضوبة تعجبا....
بادر القتطافها لتنزف غصنها األخضر ... مرة كل من تأكد من حالوة مذاقهاث

  ....الرطب
  

لم تجذبني كل ...لم أشعر متى و كيف احتويتني و كنت بلسما على الجريح اليانع داخلي
و لست ... لتسرق مهجة توهج نضارة خلجاتي.... السفن التي تود أن ترسو بقالعها فقط

كوني زائرتي أمام كل حلكة ....ض دقات قلب كلماتي من عشاق األسر الذي يجه
أرقب منه هدوء ... أمام كل انسدال ليل يتربص بشحرور الصباح كوني لي شاطئا...

وتتزينين ... فأنت عشيقة تشربين فقط من منابع الصمود.... كوني لي عشيقة.... الرياح
وال تنغلقي .... ائينامكثي بورقتي قدر ما تش...ال تعرف االرتياح.... برداء ثائرة

تمردي على ورقتي واحملي .....ال تنغلقي بصدري.... أتوسم فيك ثقة.. بصدري 
  ...السكون و الرياح 

  
... في تلك اآلونة طبعت الكلمات قبلة بحنجرتي و همست تعالي سنمارس خطيئة أخرى

بيني و سأدس في شرايينك حجابا اسمه ... ما رأيك بسفور أبدي ال تعرف سطوره توقفا
و ال ...قد يجتمعون قضاة على دروب عطشك لمضاجعة الكلمات ....وبينكم الكلمات

اضحكي ملهمتي ....يدركون أنك تبتسمين ألنهم لم يستوعبوا بعد معاني الكلمات
  فمن العهر أن نقسو على صدق الكلمات...اضحكي...
 

  سريريسريري  خطيئة علىخطيئة على
 

  ن عريبيةحنان ب
 تونس
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  قامت إسرائيل بهذا العدوان الواسع بحجة حماية المستوطنات اإلسرائيلية في الجليل
من خطر الصواريخ، التي كان يطلقها الفدائيون على المستوطنات اإلسرائيلية في شمال 

تحرير الفلسطينية من فلسطين، إال أن األسباب الحقيقية كانت تهدف إلى إخراج منظمة ال
  .لبنان

 
قررت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة مناحيم بيغن آنذاك ووزير دفاعه أرئيل شارون تنفيذ 

.  ساعة72 ساعة وعلى األكثر تمتد 24خطة لعملية عسكرية واسعة في لبنان تستغرق 
 يونيو/  حزيران5ودار الحديث خالل جلسة الحكومة اإلسرائيلية التي عقدت بتاريخ 

 كيلومتراً من الجنوب اللبناني لحماية شمال 40 عن حزام أمني يمتد حوالي 1982
  .إسرائيل

 
وضعت إسرائيل خطة الحرب مسبقاً وانتظرت حدوث مبرر لشن هجومها على األراضي 
اللبنانية وكان ذلك بمحاولة اغتيال السفير اإلسرائيلي في لندن، فقامت الحكومة اإلسرائيلية 

 بشن عملياتها العسكرية على ستة محاور داخل 1982يونيو / ن حزيرا6بتاريخ 
واعتمدت هذه . األراضي اللبنانية وبدأت باجتياح الجنوب حتى وصلت إلى مدينة صور

 :الحرب على التصورات واألسس التالية
 .تصفية الوجود العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان وبيروت) 1
 . الكتائب شريكاً في الحزباالعتماد على حزب) 2
 .فرض السيادة المسيحية عن طريق نظام مركزي بفرض سيطرته على لبنان كله) 3
 .الحاق ضربة قوية بسورية وإضعاف نفوذها في لبنان) 4
 .إخراج المنظمات الفلسطينية من األراضي اللبنانية) 5
  .عقد اتفاقية سالم بين لبنان وإسرائيل) 6

 لكنه لم ينفذ بل انهار 1983مايو / أيار17تفاق الذي كان يحمل اتفاق وقد عقد مثل هذا اال
ثم عمليات إنزال في راس العين وبرج الشمالي والبص، وفي القطاع األوسط . وألغي

  .دارت اشتباكات بين القوات اإلسرائيلية باتجاه حاصبيا وكوكبا امتداداً حتى بلدة قاليا
  

 واسعة بين بيروت والقاهرة ودمشق والرياض وعلى إثر هذا االجتياح جرت اتصاالت
ولم تفلح هذه الجهود بل . لوقف االجتياح وبوضع حد لألعمال العسكرية اإلسرائيلية

استمرت المعارك، ونشطت األعمال العسكرية اإلسرائيلية بعد أن اتسعت وشملت مناطق 
واحتل . حراً عديدة حتى صيدا والسعديات والنبطية وحاصبيا والبقاع الغربي جواً وب

اإلسرائيليون قلعة الشقيف بعد محاوالت عديدة، وحاولوا عزل مدينة صيدا، وجرت 
اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة واإلسرائيليين، كما جرى اشتباك جوي بين 

كما جرى اشتباك جوي بين الطائرات السورية . الطائرات السورية واإلسرائيلية
يونيو امتد الغزو اإلسرائيلي غلى مناطق الشوف حتى / حزيران8وفي . واإلسرائيلية

  .الباروك وعين زحلتا
 

يونيو قصفت الطائرات اإلسرائيلية سهل البقاع واستمرت /وفي التاسع من حزيران
المعارك فيه، وأعلن شارون، وزير الدفاع آنذاك، أن ما تريده إسرائيل في لبنان هو حزام 

دودها، وأكد أن إسرائيل ال تريد حرباً مع سوريا وأن  كيلومتراً من ح45أمني يمتد مسافة 
  .الجيش اإلسرائيلي ال ينوي البقاء في لبنان

 
 حزيران أعلنت كل من إسرائيل وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها 11في 

 ظهراً ووافقت سورية على وقف اطالق النار على 12بوقف اطالق النار ابتداء من 
  .سرائيلي الشامل من األراضي اللبنانيةأساس االنسحاب اإل

 
كما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية موافقتها على وقف اطالق النار بناء على قراري 

 الذين اتخذا بشأن هذا االجتياح لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك بل 508/509مجلس األمن 
يو أعلنت إسرائيل يون/ حزيران12دارت معارك عنيفة في ذلك اليوم، وفي اليوم التالي 

وقف إطالق النار مع منظمة التحرير والقوات المشتركة وتم التوصل غلى االتفاق بعد 
 أميركية وبعد أن اتصل األمير ولي عهد السعودية آنذاك بالرئيس –مشاورات سوفيتية 

  .األميركي رونالد ريغان
 

 من الهجوم بعد واستمر لكن إسرائيل لم تكن تريد وقف اطالق النار ألنها لم تحقق أهدافها
يونيو بلدة بعبدا وتمركزت في مواقع محيطة بالقصر / حزيران13عدوانها حتى دخلت في 

الجمهوري ثم تقدمت باتجاه الحدث وأدركت مشارف الشويفات واعلنت عن شروطها 
 :لتسوية سياسية تسبق انسحابها من لبنان، وهي

 .منظمة التحرير الفلسطينية أنها ال توافق على أن تكون في لبنان قواعد ل–
 أنها لن تغادر المنطقة التي احتلها جيش الدفاع اإلسرائيلي إال بعد أن تضمن سالمة –

 .“منظمات تخريب جديدة”المستوطنات في الشمال وتمنع قيام ما سمته 
 وأنها تطمح في أن تجلو عن لبنان كل القوات األجنبية الموجودة فيها، والمقصود –

  . التحرير الفلسطينيةسورية ومنظمة
 

يونيو وجه االتحاد السوفييتي انذاراً شديد اللهجة إلسرائيل بضرورة /  حزيران14في 
إن فرنسا تطلب رسمياً من ”: االنسحاب الفوري من لبنان، وصدر بيان عن صدر االليزيه

  .إسرائيل وقف القصف والمعارك دون أي تأخير
 

ى جميع المحاور تخللته معركة محدودة في يونيو حصل هدوء نسبي عل/  حزيران16في 
صحراء الشويفات، وصرح إسحق شامير وزير الخارجية اإلسرائيلي أن إسرائيل تضع 

  :شرطين لالنسحاب من لبنان، هما
 .تشكيل حكومة لبنانية قوية وحرة يمكن الحوار معها) 1
الية إلسرائيل  كم من الحدود الشم40تشكيل قوة متعددة الجنسيات تنتشر على مسافة ) 2

  .بضمان أميركا
 

واستمرت المعارك وواجه ياسر عرفات رسالة إلى الشعبين اللبناني والفلسطيني والقوات 
زاة، يونيو حيا فيها المقاتلين، وأكد أن بيروت ستكون مقبرة للغ/ حزيران17المشتركة في 

كما صرح مصدر رسمي سوري أن بالده ترحب بجميع المتطوعين العرب الراغبين في 
  .القتال

 
   من وأصدر البرلمان األوروبي قراراً يدعو إلى انسحاب كل القوى المسلحة غير اللبنانية

العدوان العدوان 
االسرائيلي االسرائيلي 
على لبنان على لبنان 

))19821982((  
 

  فريق الكاتب
 فلسطني
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  . لبنان وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل
 

ين والجيش اإلسرائيلي، وصرح  حزيران يونيو تجددت االشتباكات بين المقاتل19في 
ياسر عرفت استعداده للتفاوض مع الحكومة اللبنانية وإنهاء القتال ورفض التعاون مع 

وصرح ناطق إسرائيلي أنه إذا وافق الزعماء الفلسطينيون . الواليات المتحدة األمريكية
  .على إلقاء سالحهم فستضمن إسرائيل خروجهم من بيروت سالمين

  
ن رئيس وزراء إسرائيل أن قواته لن تنسحب من لبنان حتى يتأكد من أن صرح مناحيم بيغ

منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون قادرة على استئناف هجماتها على القرى اإلسرائيلية 
ً بأن إسرائيل ال تطمح في أي شبر من أرض لبنان وأعلن  في الشمال، كما صرح الحقا

  .ان ويعيشا بسالم معاً عن رغبته بأن يوقع معاهدة سالم مع لبن
 

يونيو حثت إسرائيل سكان بيروت الغربية على مغادرة المدينة وذلك / حزيران28وفي 
اثر قصفها المتواصل، وصرح الشيخ بشير الجميل، الرئيس اللبناني المنتخب أنه آن 
األوان لنضع في قفص االتهام كل األشخاص من لبنانيين وغرباء كي نرى من هو 

  .حصل في لبنان ونجعله يدفع ثمن مائة ألف قتيل لبناني استشهدواالمسؤول عما ي
 

وبعد القصف اإلسرائيلي المتواصل لبيروت الغربية وسقوط عشرات آالف الجرحى من 
وقطعت . المواطنين، ضيقت إسرائيل الحصار على بيروت وقصفت الضاحية الجنوبية

 ً وفي . بالخروج من لبنانعنها الماء والكهرباء حتى تعهدت منظمة التحرير خطيا
 ساعة من القصف المتواصل رسمي 15 قصفت إسرائيل بيروت لمدة 1982أغسطس /آب

 ألف قذيفة على بيروت وأحيائها 185ذلك اليوم باآلحد األسود، حيث لقيت إسرائيل 
 غارات بالطيران 210 ساعة، وحوالي 15 قذائف في الثانية خالل 3السكنية بمعدل 

حينئذ  .ث دقائق وهجوم إسرائيلي على مطار بيروت الدولي واحتاللهبمعدل غارة كل ثال
طالب فيه بوقف ) 516(عقد مجلس األمن الدولي جلسة طارئة أصدر فيها قرار رقم 

وقد استمر  .إطالق النار فوراً وإرسال مراقبين دوليين فوراً إلى لبنان لمراقبة الوضع
وافقت إسرائيل على مشروع أغسطس / آب10قصف بيروت وحصارها طويالً، وفي 

للموفد األميركي فيليب حبيب الخراج الفدائيين والسوريين من بيروت وكل لبنان وطالبت 
ً قائمة أسماء الدول التي ستستقبلهم وأعداد الفدائيين المغادرين وجثث   9بأن تسلم رسميا

  .1978جنود إسرائيليين دفنوا في بيروت خالل حرب 
 

تحدة عن وقف القصف اإلسرائيلي للبنان، حذر الرئيس ولما عجزت الواليات الم
األمريكي إسرائيل بأن الواليات المتحدة ستنفض يدها من المفاوضات إذا واصلت غاراتها 

  .وأعلنت اسرائيل قبولها بوقف إطالق النار. على بيروت
 

أغسطس انسحبت إسرائيل من مرفأ بيروت ومحيطه وتسلمها الجيش /  آب20وفي 
 وأعلن الرئيس األمريكي ريغان موافقته على إرسال قوة اميركية إلى لبنان اللبناني،

للمشاركة في إطار القوة المتعددة الجنسيات في اإلشراف على خروج الفدائيين 
  .الفلسطينيين من بيروت

 
أغسطس بدأت مغادرة المقاتلين الفلسطينيين من بيروت الغربية إلى تونس / آب21وفي 

  .لعراق وسوريةواليمن واألردن وا
 

وبعد خروج الفدائيين الفلسطينيين من لبنان أعادت إسرائيل اجتياح بيروت الغربية 
  .وقصفها وذلك اثر مقتل بشير الجميل الذي كان على عالقة مع إسرائيل

 
 ارتكبت القوات اإلسرائيلية مجزرة مخيمي صبرا وشاتيال 1982سبتمبر / أيلول18وفي 

 شخص من سكان هذين المخمين 1500نانية حيث قتلت حوالي بالتعاون مع الكتائب اللب
  .ومثلت بجثثهم

 
وقد أحدثت الحرب اإلسرائيلية في لبنان ردود فعل متباينة في إسرائيل بين مؤيد 
ومعارض، لكن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب، حيث كان الهدف من 

كذلك فإن لبنان  .ال ان ذلك لم يتحققالحرب هو القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، إ
اعتبرت بمثابة الوحل للجنود اإلسرائيليون حيث تكبدت فيها إسرائيل خسائر بشرية بلغت 

وقد أدت الحرب اللبنانية  . قتيالً وتسعة أسرى مبادلتهم وخسائر فادحة لم تكن تتوقعها265
يغن من رئاسة الوزراء حيث إلى إقالة وزير الدفاع اإلسرائيلي أرئيل شارون ثم استقالة ب

   ة واعتزل في منزله حتى يوم وفاتهأصيب بالكآب

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهسا.. كل من صادفها قال يف سره  
  ساءفيها شيء مميز دون كل الن

  مل أميزه.. وأنا 
  رافقت عينيها تسعة أشهر
  كطفل يعيش شهور الفطام

  ومل أميز
  قارعت جدائلها مع كل وجبة غروب

  كراع ينتظر حلول الظالم ليعود بأغنامه إىل حبيبته
  ومل أميز

  ارمتيت يف حضنها كناسك 
  يبتهل صلوات اخللود

  ومل أميز
  امتشقت من شفاهها عنرب الفردوس

  تشف عرق جبينهكعامل بناء ير
  ومل أميز

  سطرت من ديها كوخا يأوي عصافري قليب
  يف حر الصيف

  ورمبا لن أميز.. ومل أميز 
  حني شبت احلرائق يف بيادر بلدي

  وألتهمت النريان سنابل الغد
  ارحل.. كانت رسالتها 

  فأنا مل أعد احتمل روحا تقامسين األمل
  ومن رائحة الشواء يف كبدي.. حينها 

  يزكان التمي
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 حياة " كتابه - حياه هللا وأمده بالصحة والعافية-يفتتح المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه

في أحد األيام طلب أحد : بحكاية طريفة ومعبِّرة في آن معاً، تقول" الصورة وموتها
محو الشالل الذي رسمه في أباطرة الصين من كبير الرسامين في القصر االمبراطوري 

  . لوحة جدارية ألن خرير الماء كان يزعجه ويمنعه من النوم
  

اإلحساس بصوت خرير الماء المتدفق بغزارة وقوة شالل هادر في اللوحة الجدارية والذي 
منع االمبراطور الصيني من النوم ملء جفنيه، هو ذات اإلحساس الذي دفعني لتأمل 

الفلسطينيون بشالل من دمهم ودم رفاقهم وأهلهم وجيرانهم على جدارية رسمها الفدائيون 
نعم، أقصد ذلك الفدائي الفلسطيني . حيطان األحياء واألزقة الفقيرة في بيروت الغربية

  .بالتحديد، وال تجزع من ذكر االسم، فلكل مقام مقال، ولكل زمان رجال
  

زالوا في وجدان من عاصر هذه الجدارية تعددت مشاهد رجالها، وهم، على كل حال، ما 
تلك األيام، محفورة صورهم في الذاكرة الجمعية لماليين العرب الذين شهدوا اسطورة 
ذلك الفدائي الذي ال يُقهر، والذي كان يُدافع عن جدار ليس له، ولكنه نصب خيام في ظّلِ 

  .عن جدار ليس لهكان يُدافع . نعم، كان يُدافع عن خيامه الرثَّة العامرة بالحياة. ذلك الجدار

ذلك " بسيٌط كالماء، واضٌح كطلقة مسدس" ذلك الفدائي ظلَّ في الخندق المتقدم يقاتل 
". هللا أكبر، هذه آياتنا، فاقرأ، باسم الفدائي الذي َخلَقَا، من ُجْرِحِه َشفَقَا: "الفدائي الذي هتف

 األخيرة وجداره ذلك الفدائي التي كانت بيروت خيمته األخيرة وخندقه األخير وقلعته
  .األخير وقصته األخيرة وغصته األخيرة وصورته األخيرة وسورته األخيرة

  
يتوسد خندقه الرملي وحيداً، ويداه تحيطان برشاش مملوء " ذلك الفدائي الذي كان 

بالفوالذ الطائر والزاحف " المدثر"ينتظر الزائر القادم جواً وبراً وبحراً و" بالموت
وار مساًء، زائرة تحمل قنابل عنقودية، أخرى ستمشط بالنار سهوالً سيأتي الز"والسابح 

تمتد، سياتي األعداء مساًء، كقطيع ذئاب كاسرة، يلتهمون بيوت الطين، وأشجار التفاح، 
وكراسات األطفال، ورأس الفدائي، الفدائي يرتب خندقه، الماء ُهنا، والطلقات ُهناك، وها 

ل رشاشاً وخضاراً، الزوار يجيئون، فأهالً، يُطلق هي صورة نرجسة تبتسم لفدائي، يحم
  ".طلقته األولى، سيظل يُقاتل حتى آخر حبة رمل من هذا الخندق

  
في هذه الجدارية الرحبة الفسيحة الدامية األسطورية والتي امتدت إلى مدراج مطار 
بيروت الدولي شوهد الشهيد سعد صايل من حركة فتح والشهيد أبو علي مصطفى من 

وبعد . بهة الشعبية لتحرير فلسطين يقودان المعركة في األيام األولى من شهر آبالج
شالٌل من حديٍد ونار ال . قصف مجنون من البر والبحر والجو ال يتقدم األعداء شبراً واحداً 

أمن حجر يقدون النُعاس؟ أمن مزامير : يترك بيروت تنام، ويسأل ذلك الفدائي في الخندق
وا يقصفون مقابر الشهداء، يدثرون بالفوالذ، وال يتقدمون شبراً واحداً، يقدون السالح؟ كان

وأخيراً تتقدم " ألف قذيفة أخرى وال يتقدم األعداء شبراً واحداً "وبيروت ال تنام في الظالم 
  . القوات اإلسرائيلية أقّل من عشرين متراً فقط على أحد مدارج مطار بيروت الدولي

  
 إن تقدم الجندي اإلسرائيلي شبراً آخر على األرض في بيروت كان الفدائي يُدرك جيداً 

لذا قاوم األعداء، سقطت ذراعه فالتقطها . يُفقد الفلسطيني حق العودة إلى دولته في فلسطين
ال جوع في . وقاوم، ضرب عدوه بالذراع المقطوعة، قاوم بكل ما في الروح من روح

هي هجرة أخرى، فال . إلى نهايات الجهاتروحه، اكل من الرغيف الفذِّ ما يكفي المسير 
لَم ترحلون وتتركون نساَءكم في بطن ليل من حديد؟ لَم ترحلون وتعلقون "تذهب بعيداً 

كم " هي هجرة أخرى، فاحمل أيها الفدائي مفتاح قدسك " مساَءكم فوق المخيم والنشيد
رٌّ في حقول كنَت وحدك، يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أٍب، كم كنت وحدك، القمح م

اآلخرين، والماء مالح، والغيم فوالذ، وهذا النجم جارح، وعليك أن تحيا وأن تحيا، وأن 
  ."تُعطي مقابل حبة الزيتون جلدك، كم كنت وحدك

  
تقرر " هات وخود" وبعد قال وقيل و1982في األيام األخيرة من شهر أب اللهاب عام

هي هجرة أخرى، صمتت بيروت . الخروج األسطوري الكبير للفدائيين الفلسطينيين
ً إال من زغاريد النساء وبكاء األطفال وصوت حفيف الرز المنثور من  الغربية حزنا
شرفات بيوت أهل بيروت على طالئع الفدائيين المغادرة إلى الميناء بعد صمود في خنادق 

رائيل القتال دام أكثر من ثمانين يوماً، فيها اليوم الواحد أطول من قرن، استعملت إس
لكسره كل ما تملك من ترسانة عسكرية وفشلت في النهاية في كسر عزيمة الفدائيين 
ورجال المقاومة اللبنانية من شيوعيين واشتراكيين وثوريين وناصريين وقوميين 

ما " خارطة طريق"ثمَّ جاء من يسعى في ليل بيروت البهيم عن . وإسالميين ومهمشين
ً في خندق الرملي وحيداً أكثر الخرائط التي ُرسمت في ال . ظالم وما زال الفدائي متمترسا

يلتقي الملوك بكل أنواع الملوك، من العقيد إلى العميد، يبذلون جهداً عند أمريكا، ويسأل "
نعم يا صاحبي ". وإذا استجابت للضغوط فهل سيسفر موتنا عن دولة أم خيمة: صاحبي

ع ونصَّ على خروج الفدائيين مع أسرهم نحن من استجاب للضغوط، تمَّ األمر واالتفاق وق
وأسلحتهم الفردية في السفن عبر البحر األبيض المتوسط إلى تونس واليمن الجنوبي 

وقلُت يومها يا هللا هذا البالد بعيدة وقصيَّة عن فلسطين، وحين تشاهد . وطرطوس السورية
رصيف، يلبسون بذَّة هذه الحشود المغادرة تجهش بالبكاء وأنَت تودع رفاق السالح على ال

  . الفدائي المرقطة وكوفياتهم تخفق في الريح
  

تتفرج على الفدائيين المغادرين في هجرة أخرى إلى كل الجهات، تقول لهم وأنَت في أشد 
وهتف ذلك الفدائي في الجموع . إلى أين أنتم ذاهبون وفي القلوب مطارحكم: حاالت القهر
 وأنا التوازن بين ما يجُب؟ ُكنا ُهناك، ومن ُهنا نحن البدايةُ، كم سنة: " قبل الرحيل

ستهاجر العرُب، لعقيدة أخرى، وتغترُب، قصٌب هياكلنا، وعروشنا قصُب، في كل مئذنة 
  ". حاٍو، ومغتصُب، يدعو ألندلس إن حوصرت حلبُ 

  
بسام أبو شريف عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورئيس 

الفلسطينية يلملم أغراضه، ماذا يأخذ وماذا يترك؟ يستعجله الرفاق " دفاله"تحرير مجلة 

19821982  
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يحزم أمره أخيراً فيحمل المجلد األول . يا رفيق بسام علينا أن نُغادر: في الجبهة الشعبية
وينطلق مع الرفاق إلى " البحار"أغلى ما يملك، يضعه في كيس " الهدف"من أعداد مجلة 
التي أسسها غسان كنفاني وصدر عددها األول في " الهدف "كانت مجلة. السفينة المغادرة

 قد تحولت أثناء حصار بيروت إلى جريدة 1969السادس عشر من شهر آب اللهاب عام 
ً وراحت تُوزع على الفدائيين في الخنادق ومتاريس أكياس " الهدف"يومية باسم  أيضا

ي النهاية له ما لنا وعليه أكثر كانت تسهم إلى حٍد ما في صمود الفدائي فهو إنسان ف. الرمل
له عواطف جياشة، ومشاعر فيها الفرح والحزن، يُحب كما نحب، ويعشق كما . مما علينا

  .يستمتع بالشاي والسجائر وقهوة الصباح المفقودة. نعشق، ويحلم كما نحلم
  

في حصار بيروت اختلطت األدوار فكان معين بسيسو الشاعر والشيوعي والفدائي ُهناك 
وكان محمود درويش محاصراً بكل أنواع الحصار البري والبحري .  المتراسخلف

وخليل حاوي لم يحتمل مشاهد الدبابات اإلسرائيلية تُحاصر بيروت فانتحر من . والجوي
فوهة بندقية صيد، ال يُريد أن يشهد الفصل األخير من المدينة، وال يُريد أن يكتب قصيدته 

  .ت وكتب قصيدته األخيرة بالدماألخيرة بالحبر، فاستعجل المو
  

ماهي اآلفاق يا حكيم وأنت تُغادرنا؟ :  ونسأل الرفيق جورج حبش قبل أن يُغادر بيروت
الطريق : يُجيب بحماسته المعهودة وخبرة الُمحارب الذي قاتل على جبهات كل المعارك

شعابها، طويل إلى فلسطين، كل فلسطين، وال يغرنك قلَّة سالكيه، فأهل فلسطين أدرى ب
ولن نترك خنادقنا وبنادقنا فهي التي سترشدنا في هذا الطريق الطويل وهي سهمنا إلى 

وغادر الحكيم بيروت، . الهدف الواضح الصريح، سنعود من جديد ألن الثورة مستمرة
ً بعيداً في الصورة أيكون رفيقنا الشهيد جورج حاوي ً -رحمه هللا-وأرى طيفا .  جاء مودعا

يا أهل لبنان الودعا، شكراً لكل ُشجيرة حملت دمي، لتضيء للفقراء عيد ": ويهتف الفدائي
الخبز، شكراً لكل مسدس غطى رحيلي باألرز وبالزهور، وكان يبكي أو يزغرد ما 
اسطاعا، اليوم أكملت الرسالة فيكم، فلتطفئوا لهبي، إذا شئتم، عن الدُنيا، وإن شئتم فزيدوه 

  ."اندالعا، يا أهل لبنان الوداعا
  

أن نكون أو ال نكون، فهل " الفكرة"سقطت قالعٌ قبل هذا اليوم، ولكن بيروت كانت بداية 
ندرك المجهول فينا، وهذه الصحراء تكبر حولنا، ويقول الفدائي البنته المضطجعة على 

وتعض ما في . نامي قليالً يا ابنتي نامي قليال، الطائرات تعضني"درجات السلم الحجري 
  ".نامي في طريق النحل، نامي، قبل أن أصحو قتيالالقلب من عسل، ف

  
 يا ابنتي كم مرة تتفتح الزهرة، وكم مرة ستسافر الثورة، يا ابنتي ما أكبر الفكرة، ما 

والوطن حقيبة، والحقيبة وطن . أصغر الدولة؟ يا ابنتي رحلوا وما قلوا شيئاً عن العودة
هل . ش عن مكان، بين الشظايا والمطرالغجر، شعٌب يخيم في األغاني والدخان، شعٌب يُفت

  . خرج الفدائي من بيروت منتصراً على الدنيا، لَك أن تكون أو ال تكون
    

 كنُت في  1983بيروت،  في ربيع عام " ست الدنيا"بعد ستة أشهر من هجر الفدائي 
ً من ضريح شيخنا األكبر محيي الدين بن عربي في سفح " الجسر األبيض"منطقة  قريبا

قاسيون  في دمشق العاصمة السورية أنظر في واجهة مكتبة أنيقة أبحث في عناوين جبل 
الكتب والمجالت والجرائد فلمحتها بعد غياب، فرحت فرح األطفال بالعيد، ها هي مجلة 

ألن مساحة الحرية ُهنا " الهدف"أقصد " أعانها هللا"تعاود الصدور من دمشق " الهدف"
تكون مقيدة، مسجونة، ُهنا فقط فرع فلسطين للمخابرات في دمشق أضيق من بيروت، وقد 

أوسع، وكل األشياء اضيق، الشارع أضيق، صدور العسكر أضيق، مساحة التعبير 
أضيق، الجرائد أضيق، اإلذاعة أضيق، التلفزيون أضيق، ُخلُق الرئيس أضيق، قاعة 

حتى القبور الدرس في الجامعة أضيق، محراب المسجد اضيق، ناقوس الكنيسة أضيق، و
أضيق، مائدة الطعام أضيق، كأس الشاي أضيق، علبة التبغ أضيق، والهواء في جبل 

أمرها؟ وحتى " الهدف"قاسيون أضيق، ُهنا في دمشق يخنق الضيق البشر؟ فكيف ستتدبر 
قلُت في سري رحم هللا . ال تفقد امتيازها بعد أن ضاقت بها السبل رضيت باألمر الواقع

العظيم وديع حداد الذي رثاه كمال خير " اإلرهابي"ني، ورحم هللا ذلك الشهيد غسان كنفا
عفوك ال تصدق ما نقول، نحن من جملة اآلتين من وحل الهزيمة، " إرهاب: "بيك قائالً 

جئنا لنخفي عنك أو عنا تفاصيل الجريمة، كان لنا موتان، موت اآلخرين وموتنا، كنا 
ا، يا موتنا السري من يُصغي إليك ومن يراك، نموت ألنهم ماتوا ونبعث كي نموت ليولدو

  .يا موتنا السري في كل الدقائق موتنا العلني ليس سوى صداك
  :ملحوظة

السوري رياض الصالح الحسين، :  أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان الجميل للشعراء
الفلسطيني محمود درويش، اللبناني كمال خير بيك، على إثراء الموضوع، وذلك من 

   ل االستعانة بمقاطع من قصائدهم التي ُكتبت في تلك الفترة من التاريخخال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فرق شاسع بين الفقر والفقراء والعالقة بينهم كالعالقة بين فكرهم وفعلهم ففقر الفكر

هو المتأتي عن فعل فقراء الفكر الذين عادة ما يصوغون فكرا فقيرا يمكن تسميته بفكر 
 في محاولة للقفز على حالة التخلف الناجمة عن افعال فقراء الفكر غير المدركين الفقر

لواقعهم والذين يواصلون القبول بواقعهم مبررين حالة الفقر التي يعيشونها بمبررات 
غيبية يمكن ان تحمل صفة فكر الفقر اعتباطا أو أن تكون متأتية عن ارادة اولئك المعنيين 

القبول بما هو قائم مبررين ذلك بأدوات واليات ومعطيات تكرس بتكريس حالة الخنوع و
فكر الفقر الذي يقدم مبررات للفقر تجبر الفقير على قبول حاله الذي يعيش افرادا 
وجماعات وتقدم له حلوال بعيدة لكنها اجمل بكثير من واقع حاله تمنحه القدرة على الصبر 

وكل فكر ال ينقل صاحبه خطوة , جمل بما يمكن مقارنته باي واقعبانتظار ذلك الغيب اال
عملية واحدة معتمدا على اساس الفعل يبقى حالة من التخاريف ال تغني ال يملك الفقير 

وكل الدور الذي يقوم به فكر الفقر هو التخدير اما اعتمادا على , رفضه او حتى نقضه
قر هو المسمى النظري لتلك الحالة التي ماض بعيد كاذب او انتظار غد غيبي  وفكر الف

وما يعيشه العرب بالثقافة والفكر ,  تنتهي عادة بفقر الفكر مملوكا بالمطلق لفقراء الفكر
واالعالم ينتمي بالمطلق هذه االيام الى فقراء الفكر وهو نتاج افعالهم الذي لن يعطي ابدا 

  .لتخلف التي نعيشسوى فقر الفكر الذي ينتقل بصاحبه تلقائيا الى حالة ا
  

" سياسات االستالب"االدب المحظور المضمن بكتابه " يقول ادوارد سعيد في كتابه 
) المكتوب باللغة العربية في الغربهناك تعمد وقصدية وربما عدائية من نوع ما لألدب (

وقد يكون ذلك صحيحا لكن السؤال االهم الذي علينا ان نطلقه هو ما السبب وهل قدمنا 
فيدا وضروريا لآلخرين اوال ثم ما الذي يمنعنا نحن من القيام بعملية الترجمة والنقل شيئا م

من العربية الى اللغات االخرى هذا اوال ثم لماذا لم تكن هذه القصدية والعمدية مثال 
 مرة وهو ما يؤكد ان الغرب اراد ان يأخذ عنا 274موجودة بترجمة كتاب الف ليلة وليلة 

 لنا وما تقدمه الف ليلة وليلة هي تأكيد للصورة الخيالية المرسومة لنا في ما يريده ان يكون
  .ذهن الغربي والتي ال تخرج عن صورة الخيال الشرقي المنسلخ كليا عن الواقع والحقيقة

  
مجموع ما تمت ترجمته للعربية من اللغات االخرى منذ عصر الخليفة المأمون الى 

ساوي ما تترجمه اسبانيا في عام واحد فقط  وفي  آالف كتاب وهو ي10عصرنا الحالي 
ثمانينيات القرن العشرين اظهرت االحصائيات ان حصة كل مليون عربي من الكتب 
المترجمة هي اقل من كتاب واحد في السنة بينما كانت حصة المليون هؤالء في هنغاريا 

درة بتاريخ  كتاب وحسب صحيفة البيان االماراتية الصا920 كتاب وفي اسبانيا 519
 دقائق 6 مواطن عربي يقراون كتابا واحدا في السنة وهو بمعدل 80 فن كل 19/6/2019

تبلغ ,  ساعة في السنة200لكل مواطن عربي في السنة بينما يقرا المواطن االوروبي 
 10مليار دوالر منها في امريكا و30 مليار دوالر 88مبيعات الكتب في العالم سنويا 

 مليارات في بريطانيا بينما ال تزيد حصة العالم العربي من 9 وحدها و مليار في اليابان
  .%1هذه المبيعات عن 

  
 كان ظهور اول بث تلفزيوني في بريطانيا بينما بدأ اول بث تلفزيوني 1936في العام 

 قناة 1320م  وقد بلغ عدد محطات التلفاز العربية الى 1/5/1956عربي في العراق عام 
هد العرب كل االعمال الفنية المترجمة عن لغات االخرى بينما تكاد تغيب تلفزيونية ويشا

حركة الترجمة عن العربية لألعمال السينمائية والتلفزيونية وتنشغل محطات التلفزة 
  ا تنقل عشراتـا فبينمــلون بهــالعربية بقضاياها الداخلية وصراعاتها تاركة االخرين ينشغ

    العثور على الذاتالعثور على الذات
 الدونيةالدونية  اغتيالاغتيال

 

  عدنان الصباح
 فلسطني
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فات امريكا واوروبا ال تجد احدا من محطاتهم يهتم بثقافة  المحطات العربية اخبار وثقا
هم الفني والثقافي واحيانا حتى السياسي ويترك للعربي تقديم االجنبي جالعرب وال بمنت

بصورة تستقطب جمهور الشباب العربي وتجعله يسعى لتقليدهم ال مجاراتهم وينشغل 
 عن اللغات االخرى والتأثر بها الشباب العربي بمشاهدة االفالم والمسلسالت المترجمة

  .بينما يزداد االبتعاد عن االعمال العربية حتى في اوساط العرب
  

قنوات تلفاز ومحطات اذاعة وصحف واستخدام كبير للشبكة العنكبوتية والمهمة تتلخص 
اما بالهجوم على ذواتنا او بنقل اآلخرين وثقافاتهم الى بيوتنا وغرف نومنا في الوقت الذي 

 برفضنا لهم وعدم قبولنا لثقافتهم وبالتالي فان ايا من وسائل االعالم التي نملكها او نصرخ
نستخدمها ال تملك ابدا اية رسالة تنقلها لذواتنا وال حتى لتنظيف صورتنا المعتمة لدى 
اآلخرين وبدل ذلك نجد عديد وسائل االعالم العربية التي تنقل للمتلقي العربي كل انواع 

غربية حتى دون فحص او تمحيص وعلى مدار اليوم تتواصل االفالم الغربية الثقافات ال
بال انقطاع مما يجعل المتلقي العربي من الشباب عرضة ألي تأثير في الوقت الذي ال يجد 

  .فيه ما يمأل الفراغ الكبير الذي تتركه غيابات العرب بكل انواع الغياب
  

لى التقدم والحضارة والعلم نجد انفسنا فيها عند فحص االرقام واالحصائيات التي تنتمي ا
في اخر القائمة ونجد االخرين بما فيهم االعداء في مقدمة الصفوف وتغيب كليا القدرة 
على فحص الخطاب العربي والذي يتداخل مع الخطاب االسالمي ونؤسس لمحطات دينية 

اة والمواصلة وقادر مسلوبة االرادة وبدل تقديم الدين كنظام حياة عصري وقادر على الحي
على استيعاب التطورات والمتغيرات واحترام االخرين تجدنا نقدم صورة ظالمية منغلقة 
ال تقبل االخر وال تقبل العصرنة وال التطور بل وتدعو عالنية الى التخلف والبقاء في 
الزمان االبعد واالنصياع له بال أي فحص او تدقيق او صياغة للقراءة مختلفة غير 

  .زعة مع ذاتهامتنا
  

مسالة الذات العربية بين ذوات اآلخرين هي المسألة األخطر ويعود ذلك للعرب انفسهم 
عبر االصرار المتواصل على تضخيم الذات الغائبة أي الذات الماضوية واعتبار ذلك 
حقيقية تلزم اآلخرين على القبول بها دون مبرر حضاري قائم وعلى العكس يعيش العرب 

ى هامش الحضارة والفعل الحضاري االنساني كمتلقين يدعون رفض التلقي الحاليين عل
يتهمون الغير بسرقة انجازاتهم وال يفعلون شيئا لحمايتها , ومستهلكين يدعون انهم صانعين

يريدون لعقارب الزمن ان يتوقف عند قديمهم وال يقبلون لما يدعون انه ملكهم ان يتحول 
لم والتعلم فال نستفيد نحن من تطوير اآلخرين لما كان لنا الى رافعة للفكر االنساني والع

ونواصل ادعاء الملكية بل نرفض ما تم انجازه ونواصل البكاء على الماضي المسروق 
مما يجعل منا تاريخا جامدا لم يثبت ولن نستطيع ان نثبت انه ملكنا بعد المراحل الطويلة 

اركة تاريخنا لنا لنبكي عليه ونندب حالنا ال التي تقدمت بها امم االرض الحية الى االمام ت
أكثر وال اقل وهو ما يجعل من استخدامنا لسائر وسائل االتصال والتواصل يقدم ضررا 
لمستقبلنا وال يفعل شيئا النتقالنا مع ركب التقدم الى االمام اال بانتقال ذواتنا الى ذوات 

ا المتواصل قوال ال فعال انهم هم اآلخرين منسلخين عن ذواتنا لصالح ذواتهم رغم اصرارن
  .االعداء

  
المطلوب اذن رسالة محددة وادراك لما نريد وما يجب ان نكون عليه حتى نستطيع 
االنتقال بتلك الرسالة الى العالم بأدوات ووسائط ورؤى حية وحقيقية قادرة على الوصول 

خرى جزء حي الى عقول البشر والتحول الى افعالهم وتجليات ادائهم لنصبح مرة ا
  .ومشارك في صياغة الحضارة االنسانية بكل تجلياتها وافرازاتها

  
ان علينا ان نتخلص من فقر الفكر وفكر الفقر لصالح فكر الفقراء انفسهم وهو وحده الفكر 
المنطلق من حاجات الفعل المتنامي على االرض والقادر على احداث النقلة الى االمام 

الة والعلم بوابة ضرورة للتأثير في صياغة المجتمع على طريق صناعة مجتمع العد
البشري برمته عبر ادراكنا باننا المزودين الحقيقيين للبشرية بغذاء الروح قوال وعمال عبر 
قناعتنا ان الحياة المادية الجافة ستقود البشرية حتما الى التطور واالرتقاء وتحقيق عالي 

والبيولوجية للبشر اال ان ذلك سيبقى منقوصا ان لتلبية الحاجات االقتصادية واالجتماعية 
لم يرافقه المؤثر الروحي الذي يمد مكونه المادي بمضامين انسانية واخالقية عالية تؤدي 
الى الوصول بالبشر الى حالة العدل المنشود القادر على ضمان احتواء الجميع والسعي 

لح فئة او جهة لصالح جهة لنصل إلسعادهم ال االعتماد على االقتتال للتخلص من فئة لصا
لمرحلة تدرك فيها الروح االنسانية الحية ان مصلحة الجميع بحرب انتاج الخير وتطوير 
مصادره ال حرب سرقة الموجود حد اختفائه وان تجارة الحلوى دائمة ال تندثر وهي تدر 

ستنخفض ربحا اكثر على صانعيها ما دام البشر يتكاثرون اكثر من تجارة السالح التي 
  نعيهبانخفاض قدرة البشر على الحياة بسببه وبسبب صا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كانت في العاشرة من عمرها عندما أخرجتها زوجة أبيها من

ارع وتعمل في بيع المناديل الورقية ألصحاب المدرسة، لتنزل إلى الش
ومنذ ذلك الحين وهي تعمل . السيارات المتوقفة عند إشارات المرور

  .النهار كله لتأتي مساء، وتسلم المال لتلك المرأة القاسية
  

أربع سنوات وهي على هذا الحال، تتوسل السائقين والمارة ليعطفوا 
 اإلهانات بسبب شعرها وبرغم تعودها على. عليها ويشتروا منها

المنكوش وثيابها الرثة البالية إال أن شعورها بأنها أدنى من الناس ولّد 
داخلها حقداً كبيراً على الجميع، أصبحت ال تفرق بين الناس، فالكل 

ً متعبة وجائعة. أشرار بنظرها كزوجة أبيها تمر على . كانت دائما
و بقايا لحم فضل منهم، المطاعم وقت الغداء، لتطلب من روادها خبزاً أ

وبرغم أن البعض كان يطردها، إال أنها مضطرة الستجداء اللقمة، 
كان عملها في الشارع يحتم عليها االلتقاء بصبية وبنات . فالجوع قاس

ارتبطت معهم بعالقات عابرة، وكانت تجلس . يعملون معها العمل نفسه
علمها لوال مع بعضهم أوقات التعب، تعلمت منهم أشياء لم تكن لتت

وجودها في الشارع، تعلمت التدخين بعد إلحاح البعض ثم أدمنته، 
وتورطت أكثر لتصبح مدمنة مخدرات، كانت تبكي كثيراً مع كل عادة 
ً منذ اغتصبها زمالؤها على  سيئة تتعلمها، إال أنها ظلت تبكي يوميا
قارعة الطريق، وقررت االنتقام من الكل في أقرب وقت ألنها اعتبرت 

  .فسها ميتةن
  

لدي جماعة يريدون اللقاء : قال لها أحد زمالء المهنة صباح أحد األيام
هناك عمل يريدونك أن تفعليه : ماذا يريدون مني؟ أجاب: سألته. بك

ال أدري، هم : وما طبيعة العمل؟ ردّ : سألت. مقابل مال كثير
  .سيخبرونك

  
 قدمها وافقت وذهبت معه إلى حي شعبي، دخال معمل حدادة بسيط،

ال : نظر إليها الحداد قائالً . هي من كلمتك عنها: زميلها لشخص قائالً 
اذهب، وقف عند باب :  دوالر، وقال100بأس إنها تنفع، ثم أعطاه 

: وحين خرج الصبي قال الحداد. المعمل حتى أفرغ من الحديث معها
استغربت الصبية، .  ورقة من فئة المئة دوالر30أريد منك عمالً مقابل 

قال . وما طبيعة العمل الذي تعطي عليه هذا المبلغ من المال: وقالت
: قالت له. سأعطيك قنبلة موقوتة لتضعيها في أحد األسواق: الحداد

ً دقيقاً : ولماذا ال تعطيها لزميلي؟ أجابها الحداد إنه رجل، ويفتش تفتيشا
  .في كل نقطة تفتيش، وأنت فتاة ستلبسين عباءة ولن يفتشك أحد

  
لم يصدق . أعطني المال والقنبلة، سأذهب اآلن:  قليالً، وقالت لهفكرت

الحداد وذهب إلى حجرة داخل المعمل، وأخرج منها حقيبة نسائية فيها 
قنبلة مصنعة يدوياً، وأعطاها نصف المبلغ على أن تأخذ الباقي بعد 

ضبطتها : وافقته الرأي وسألته متى ممكن أن تنفجر؟ قال لها. التفجير
  . بعد أربع ساعات من اآلنلتنفجر

  
اذهب إلى عملك ألني : خرجت من المعمل وهي تحمل الحقيبة، قالت له

انطلقت فور ذهاب زميلها إلى الحي الذي تسكنه، . سأذهب لتنفيذ المهمة
وضعت الحقيبة .. ودخلت بيت والدها، واتجهت إلى حجرة زوجة أبيها 

بيتها األول، تحت السرير،ضحكت ثم بكت، واستدارت لتعود إلى 
  شارع التشرد

 

  بائعة املناديلبائعة املناديل
 

  جميد الكفائي
 العراق
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The 1982 Lebanon War was a three-month conflict precipitated by 
the Israeli invasion of Lebanon, designed to militarily and politically 
debilitate the Palestine Liberation Organization (PLO) and turn the 
Lebanese Civil War in favor of Israel’s right-wing allies. It added 
another military force to a conflict in the heart of Beirut that 
included Syrian forces, various Lebanese militias, and, eventually, a 
multinational peacekeeping force. The war was immensely 
destructive in terms of both lives and property, worsened the 
Lebanon’s already civil war–torn political fabric, and led to an 
Israeli occupation of parts of Southern Lebanon that lasted until 
2000. The war also proved a massive setback for the PLO and its 
leader, Yasser Arafat, who was forced to leave Lebanon and 
establish new headquarters in Tunis. Among the war’s most iconic 
moments was the infamous Sabra and Shatila massacres, in which 
the “Lebanese Forces” militia (affiliated to the Lebanese Phalanges 
Party), supported by Israel, murdered more than 2,000 Palestinian 
civilians in two refugee camps in Beirut. 
 
The Israeli invasion and the continuing occupation of southern 
Lebanon proved immensely controversial both in Israel and abroad, 
and marked a turning point in terms of global perceptions of Israel 
and the Palestinians. Finally, the war’s results shifted the center of 
Palestinian resistance back to historic Palestine itself, while on an 
international level it helped stimulate the search for diplomatic ways 
to resolve the Palestinian-Israeli conflict. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Following their expulsion from Jordan in 1970–71, PLO forces 
regrouped in Lebanon and made Beirut their new headquarters. 
When the Lebanese Civil War broke out in 1975, the Palestinians 
fought alongside a coalition of left-wing forces, mostly Muslim and 
Druze, fighting a collection of right-wing militias, mostly Maronite 
Catholic and dominated by the Lebanese Phalanges Party. The 
Syrian occupation of parts of Lebanon in 1976 halted (but did not 
end) this first, bloody period of Lebanon’s civil war. By the late 
1970s, PLO fighters were stationed throughout the country, 
particularly in Beirut and southern Lebanon, from which they 
sometimes carried out attacks into Israeli territory. Israeli forces 
invaded Lebanon in 1978 in an attempt to drive back PLO fighters 
from the border area and establish a buffer zone under the control of 
pro-Israel militias, but Palestinian fighters regrouped. 
 
After the Egypt-Israel Peace Treaty of 1979 removed the strategic 
threat of the Egyptian army from Israel’s southern front, and given 
the quiet Jordanian and Syrian fronts to the east, the Israeli 
government, led by Prime Minister Menachem Begin and Defense 
Minister Ariel Sharon, felt free to use the Israeli army to destroy the 
PLO’s estimated 15,000–18,000 fighters in Lebanon once and for 
all. Israel sought not only to rid the northern Israeli border of a 
hostile force, but to weaken PLO influence in the occupied West 
Bank and Gaza, where Begin’s government was busy establishing 
Jewish settlements to maintain Israel’s hold on the areas. Sharon in 
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particular also held ambitious hopes to rout the 30,000 Syrian 
troops that had been stationed in parts of Lebanon since 1976, assist 
the Lebanese Forces' leader Bashir Gemayel become president of 
Lebanon, and sign a peace treaty with Lebanon. 
 
An Israeli-PLO cease-fire agreement engineered indirectly by the 
American government in July 1981 led to a period of peace along 
the Israeli-Lebanese border. On 6 June 1982, however, the Israeli 
government used the pretext of the attempted assassination in 
London of the Israeli ambassador by an anti-PLO Palestinian group 
to launch an invasion of Lebanon. Originally claiming that Israeli 
only wanted to advance 40 kilometers into Lebanon to clear a 
“security zone,” Sharon quickly ordered the Israeli army to advance 
toward the capital, Beirut, and to engage Syrian forces in the 
country. Ultimately, approximately 76,000 Israeli troops and more 
than 1,000 tanks crossed into Lebanon. PLO fighters and Lebanese 
militias allied with the PLO engaged the Israelis in fierce fighting, 
while Israelis tank and air battles with Syrian forces led to the loss 
of over 80 Syrian aircraft. The Israelis quickly encircled West 
Beirut, site of the PLO’s headquarters, and laid siege to that part of 
the city throughout the summer. Aircraft, tanks, artillery pieces, and 
ships bombarded the city for ten weeks trying to force the PLO to 
surrender. Israel’s public image suffered as the world watched 
televised images of the siege and the heavy destruction it wrought 
on civilians trapped in West Beirut. Eventually PLO Chairman 
Yasir Arafat and the beleaguered PLO leadership agreed to evacuate 
under the terms of another American-brokered agreement that came 
into effect on 19 August 1982. Some 14,000 PLO fighters left the 
city under the protection of a multinational force of French, Italian, 
and American soldiers, who were also supposed to guarantee the 
safety of Palestinian refugees in the city. Under the agreement, 
Israeli troops were not allowed to enter West Beirut. Arafat himself 
left by ship, and eventually resettled in Tunis, where the PLO 
established its new headquarters. 
 
That same month, Israel’s ally in Lebanon, Bashir Gemayel, was 
elected president of Lebanon. However, on 14 September, just days 
after the multinational force left, he was assassinated. The Israeli 
army occupied West Beirut the next day and allowed the Lebanese 
Forces militia—who held the Palestinians responsible for Gemayel’s 
assassination—to enter the Palestinian refugee camps of Sabra and 
Shatila in southern Beirut on 16 September. The militiamen 
murdered more than 2,000 Palestinian refugees as Israeli soldiers 
surrounded the camps to prevent the refugees from fleeing and, as 
the massacre continued into the night, fired flares to illuminate the 
area. In Israel, the Kahan Commission was formed thereafter to 
investigate Israeli culpability in the slaughter. Israeli forces were 
found to be “indirectly responsible” for the massacre, and Sharon 
(who was found to bear personal responsibility) was forced to resign 
as defense minister. The Sabra and Shatila massacres remain, along 
with the events at Deir Yasin village in 1948, one of the darkest 
hours for the Palestinian people. 
 
Estimates about the number of people killed in the 1982 war in 
Lebanon are difficult to determine precisely. However, probably 
between 17,000 and 19,000 Lebanese, Palestinian, and Syrians—
civilians and armed personnel—were killed in the war, in addition 

to the Palestinian refugees murdered in Sabra and Shatila. The 
Israeli army lost 376 soldiers from June to September 1982. The 
PLO never again constituted a major military force, and it 
increasingly looked to diplomatic solutions to settle the Palestine 
question. Ironically for Israel, the war and the ongoing Israeli 
occupation of southern Lebanon led to the formation of the 
Hezbollah militia, which by the twenty-first century had replaced 
the PLO as a significant strategic threat to Israel’s north. Further, 
the PLO’s setback and displacement shifted the primary locus of 
Palestinian resistance to the occupied West Bank and Gaza Strip, 
which would rise up a few years later (the first intifada). The war 
also prompted both the American government and the Arab League 
to develop peace plans in 1982—the Reagan Plan and the Fez 
Initiative, respectively—designed to end the conflict. Although they 
did not, they contributed to growing attempts to end the conflict 
diplomatically that, further heightened as a result of the first 
intifada, resulted in the 1993 Oslo accords. 
---- 
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  الباحثون األكاديميون في المجال المسرحي يطرحون
هل هو : األسئلة تلو األخرى عن ماهية النقد المسرحي

قراءة استيعابية للنص؟ أم تفكيك للعرض المسرحي وإعادة 
 .؟...تركيبه وفق منظور الناقد ورؤاه اإلبداعية

 
" النقد المسرحي"من وجهة نظري الخاصة، اعتبرت دائما 

با للعملية المسرحية، فهو يساير العمل المسرحي إبداعا مواك
من لحظة ميالده كنص لغوي إلى لحظة عرضه على 

كتابة، ديكور، (في كل تفاعالتها " الفرجة"الركح، يساير 
، وهو بهذه المواكبة ال ...)إخراج، تمثيل، سينوغرافيا

يكشف فقط عن مكامن اإلبداع في العملية المسرحية الكلية، 
من ذلك يكشف عن خفاياها، ويقيم خطابها ولكنه أكثر 

 .وأداءها
 

إن عالقة النقد بالعملية المسرحية هي عالقة ضرورية لحياة 
المسرح وتطوره، حتى يبقى متحفزا منطلقا إلى ما لم يصل 

حالة من التحدي / وألن المسرح إبداع شامل . إليه بعد
ا المتصل للمألوف، فإن حاجة النقد تبقى كبيرة وضرورية لم

يقوم به هذا النقد من إعادة تشكيل لحركة الوعي في العملية 
 .المسرحية الشاملة

 
يعني ذلك أن العمل النقدي ليس عمال سهال أو بسيطا، فهو 
يحتاج، باإلضافة إلى المعرفة الدقيقة بماهية المسرح كفن 
وكتاريخ وثقافة وإبداع، ثقافة معرفية تضفي على المسرح 

 .يته اإلبداعيةذاتيته الخاصة ومشروع
 

/ النقد بهذه الصفة يتداخل مع خصائص العملية المسرحية 
كممارسة لخطاب إبداعي يمتلك استقالليته وتفرده 

ويصبح عملية في منتهى الصعوبة ..وخصوصياته
 .والخطورة، ال يمكن ممارستها من فراغ
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في المغرب، ظهر المسرح في بداية األمر خارج تقاليده، إذ 
هناك أي نقد مواكب لإلرهاصات األولى، فظلت لم يكن 

العروض خارج التقييم، وخارج القراءة النقدية إلى أن 
في أفق الستينيات بصحافة " المتابعات االنطباعية"ظهرت 

تكتسي أهمية " إرهاصات"عهد االستقالل الوطني، وهي 
بالغة من الناحيتين الثقافية والتاريخية، ليس ألنها قربتنا إلى 

لفرجة، ولكن ألنها وضعت المسرح في النسق اإلبداعي فن ا
 .للثقافة الوطنية

 
إن غالبية الكتابات االنطباعية عن المسرح المغربي التي 
ظهرت في أفق العقد السادس من القرن الماضي عملت 
على قراءة األعمال المسرحية من الخارج، ووقفت في 

ن من األغلب عند حدود التلقي المباشر، وبأقل ما يمك
إال أن هذه الكتابات استمدت ...النقاد/ التدخل الذاتي للكتاب 

أهميتها من كونها خضعت لقيادة النصوص التي كانت 
رائجة خالل تلك الفترة وحاولت جهد اإلمكان المساهمة في 
إنتاج الخطاب المسرحي بحموالته السياسية واالجتماعية 

 .والثقافية
 

ار السحيمي، دمحم العربي إن كتابات دمحم برادة، عبد الجب
المساري، ومصطفى القباج، مصطفى القرشاوي، عبد هللا 
المنصوري، عبد الكريم غالب، ومصطفى الصباغ، 
وغيرهم من الصحافيين واألدباء الذين واكبوا خالل هذه 

  اناته،ـــه ومهرجــال المسرح المغربي وعروضــالفترة أعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولو أنها كانت متقطعة ومتباعدة ( ساهمت بشكل أو بآخر 
في إثراء الخطاب النقدي المسرحي ) وموسمية أحيانا

االنطباعي، ومن خالله عملت على إعادة بناء ذلك الخطاب 
 .بما يالئم الخصوصيات السوسيوثقافية لهذه الفترة

 
سياسية وفكرية في / ول اشك أن ظهور كتابات مسرحية 

بعينيات ساعد على إفراز كتابات نقدية مغايرة، أفق الس
استفادت من المناهج األكاديمية، ومن المدارس النقدية 
المعاصرة في العالمين العربي واألوروبي، حيث اعتمدت 

 .أدوات النقد ومصطلحاته
 

في هذا النطاق ظهرت مجموعة من المقاالت والدراسات 
 كقراءات واألبحاث النقدية طرحت نفسها منذ البداية

/ الدكتور حسن المنيعي " أطروحة"تأسيسية، أهمها 
، والتي تعتبر ثمرة من "أبحاث في المسرح المغربي"

الكتابات "ثمرات الوعي النقدي الذي ساهم في إيجاد 
سالفة الذكر، والتراكمات التي أوجدتها " االنطباعية

 .نصوص مسرح الهواة والمسرح االحترافي للفترة السابقة
 األطروحة حاولت أن تجمع بين التاريخ والتحليل إن هذه

والرصد، ولكنها أكثر من ذلك عملت على تمهيد السبيل لكل 
الدراسات النقدية الالحقة، ولعبت دورا هاما في إشعاع 

داخل الجامعة المغربية، وهو ما أدى " البحث المسرحي"
إلى تراكم نقدي ال يمكن نكران أهميته الثقافية والعلمية في 

حسن .وفي نظري الشخصي أن أطروحة د .الزمن الراهن
المنيعي أفرزت من الناحية العلمية العديد من النتائج الهامة، 
على مستوى التطورات النظرية للنقد المسرحي التي بلورت 
كتابات نقدية جديدة، تستمد قوتها وأهميتها من القراءات 

 أن أشير وأود هنا .العلمية المعاصرة لفن المسرح وفضاءاته
إلى أمر هام يتعلق أيضا بالدكتور المنيعي، وهو مواصلته 
لمشروعه النقدي ومتابعته العلمية لفن الفرجة المغربية 
والعربية من خالل سلسلة من الدراسات األكاديمية الهامة، 
إن على مستوى التطورات النظرية للنقد المسرحي التي 

ورة كتابات ظهرت بعد عقد السبعينيات أو على مستوى بل
نقدية جديدة، تستمد قوتها وأهميتها من القراءات العلمية 

 .المعاصرة لفن المسرح وفضاءاته
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في حركة النقد المسرحي بالمغرب ما بعد أطروحة الدكتور 
المنيعي واقتحام الدرس المسرحي لبعض جامعاتنا برزت 
أطروحات أخرى تختلف بمناهجها ورؤاها وتنوع أساليبها، 

ت جميعها إلى تفكيك وإعادة تركيب الظاهرة المسرحية هدف
المغربية وما تحمله من مرجعيات فكرية وسياسية 
واجتماعية، وخلفيات وأبعاد جمالية وفنية، من خالل اتكائها 

 .على الرصيد المعرفي للمناهج األكاديمية
 

وقد طرحت هذه الحركة من مواقعها المختلفة أسئلة في 
 :غاية األهمية

 ي حدود األصالة والمعاصرة في مسرحنا؟ما ه
 هل ينتمي هذا المسرح إلى حقل اإلبداع؟

 هل يرقى هذا المسرح إلى تأسيس فرجة مسرحية مغربية؟
 ما هي حدود عالقة هذا المسرح بجمهوره الواسع؟

 وعلى أية شاكلة يجب أن تكون هذه العالقة؟
 ما هي عالقة مسرحنا بالحداثة؟

  
المثقلة باألسئلة، ظهرت على الركح وبموازاة هذه الحركة 

أشكال وأساليب مسرحية مثقلة هي األخرى باألسئلة 

 
  حممد أديب السالوي

 املغرب
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التي ترفض المسرح " االحتفالية"اإلبداعية؛ ظهرت 
اليوناني والغربي عموما، مقابل فتح الباب على مصراعيه 
لمشاركة الجمهور في اللعبة المسرحية وفي الفعل 

 يدعو الجمهور الذي" المسرح الثالث"المسرحي، وظهر 
مسرح "إلى المشاركة من خالل التحليل والمساءلة، وظهر 

الذي يدعو إلى التفاعل مع الممثل وعرضه، " المرحلة
وظهر المسرح النقدي الذي يرتكز على التراث في تعامله 
وخطابه، وهي أشكال وأساليب تلتقي عند محور هام، وهو 

عملية األداء إعادة النظر في مفهوم الكتابة المسرحية وفي 
 .المسرحي واإلخراج والفرجة
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من األسماء البارزة التي ظهرت داخل حركة النقد 
المسرحي الجديد بالمغرب اسم الناقد الكبير الدكتور عبد 
الرحمان بن زيدان، الذي أضفى على النقد المسرحي 
مسحته اإليديولوجية، فهو انطلق في معايشته للحركة 

من اعتبار المسرح جزءا من حركة المسرحية المغربية، 
المواطن ووسيلة من وسائله التعبيرية ومقياسا / اإلنسان 

لثقافته ووعيه وتنميته الحضارية، وحصيلة لصراعاته 
وتصادماته أو حواراته مع الفضاء اإلنساني الشامل؛ ففي 

، الذي ظهر في أفق "ربيمن قضايا المسرح المغ"كتابه 
الثمانينيات، طرح تصوره للعملية النقدية من خالل ربطه 

الطبقات التي ينتمي / للمسرح بجذوره االجتماعية وبالطبقة 
فمن خالل قراءة متأنية  .إليها أو التي يعبر عن طموحاتها

ابن زيدان المسرح .أعاد د) خالل تلك الفترة(لمسرح الهواة 
الت االجتماعية واالقتصادية والسياسية إلى جذوره في التحو

والثقافية، التي صنفها كإبداعات طبقية، تعالج القضايا 
   .والمشاكل، وترى أمور البالد والدنيا من مواقعها

  
المفتتح أبان ابن زيدان عن خبرة / وانطالقا من هذا الكتاب 

النقدي وعن خبرة تحريضية / عالية في العمل التنظيري 
المسرحي إلى اختراق أي حصار ثقافي أو تدعو الخطاب 

سياسي، واالحتكام إلى الواقع كمرجع حاسم للعملية 
األمر الذي جعله يرتكز على أحكام ومصطلحات ...اإلبداعية

العرض المسرحي، / المنهج المادي التاريخي لتحليل النص 
   .وتشريح حمولته الفكرية واإليديولوجية
بد الرحمن ابن زيدان ودون هذا الكتاب ظلت كتابات ذ ع

النقدية، مخلصة لنفسها في هذا التوجه، إذ استندت على 
الدعوة إلى مسرح يقدس اإلنسان والحرية ويعمل من أجل 

في سلسلة إصداراته النقدية ...تفاعل الصراع من أجل الهوية
 إلى اليوم، أكد ابن زيدان على 1972التي تمتد من سنة 

مغربي / ي عربي سعيه وحرصه على تأسيس نقد مسرح
في توجهاته ومناهجه، إنه ناقد حداثي في فكره 

وهو ما يجعله صاحب مشروع نقدي متكامل في ...وخطابه
 .شكله ومضمونه
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هل يمكن القول إن حركة النقد المسرحي بالمغرب ...وبعد
حركة فاعلة؟ هل يمكن السؤال عن مدى توازنها مع 

 . فضاءها الثقافي؟الحركة المسرحية وعن مدى ترابطها مع
 

األكيد أن األداة النقدية حاضرة وقائمة، واألكيد أيضا أنها 
بدأت تحاصر نفسها باألسئلة المشروعة، وهذا وجه يعطيها 

خلفت هذه الحركة عن بعض نبض الحياة، حتى وإن ت
  مواعيدها

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ماذا يمكن أن نستخلص من مواقف التونسيين وسلوكهم بعد وفاة الرئيس المصري السابق محّمد مرسي؟  
  

ود فعل مختلفة ومتفاوتة ،وفي ما من شّك في أّن موت الرجل مثّل حدثا في حدّ ذاته شغل أغلب التونسيين، وأثار رد
ولكن يهّمنا في هذه االفتتاحية، أن نرصد . كثير من الحاالت متباينة إن كان على الصعيد المصري أو العربّي أو العالمي

مواقف التونسيين وسلوكهم بالرجوع إلى صفحات الفايسبوك باعتبار تحّول هذا الفضاء االفتراضي إلى محرار نقيس به 
ين المتفاعلين مع األحداث والوقائع ونكتشف من خالله تناقضاتهم أو تحوالت القيم االجتماعية إلى غير مزاج التونسي

  .ذلك من المسائل
  

شهيد «حول تسمية الرجل فهل يعّرف بأنّه : وأّول ما يلفت االنتباه في التعليقات المصاحبة للحدث اختالف التونسيين أّوال
: ؟ وثانيا...» المجرم السياسي«أو مرسي أو» الرئيس الشرعّي الوحيد«أو » خوانزعيم اإل«أو » النظام االستبدادي

حول توصيف الحدث فهل هو موت أو قتل أو تصفية حساب لخصم من خالل إهمال حقوق السجين، وعلى رأسها الحق 
ي مكسبا سياسيا في فمن الناس من يعتبر التخلّص من خصم سياس. حول الموقف مّما حدث: في العناية الطبيّة؟ وثالثا

االنتخابات، ومن هذا المنطلق يوّظف الحدث » معركة«هذا السياق التي تستعدّ فيه القوى السياسية التونسية لخوض 
أّما الفئة الثانية فإنّها . لتوجيه رسالة إلى حزب النهضة مفادها أّن حزب اإلخوان في طريقه إلى الزوال سياسيّا ورمزيّا

الحدث من زاوية تكشف عن ما تستبطنه من مشاعر كره وحقد على تنظيم اإلخوان وكّل األحزاب تلّح على التفاعل مع 
ال ترحملك عظم يا «وإبداء مشاعر الفرح، بل االنتشاء » الشماتة«اإلسالمية ولذلك نراها ال تجد حرجا في التعبير عن 

 فئة تلّح على الفصل بين الموقف وفي مقابل هذا الموقف الذي ينسف آداب التعامل مع الميّت تظهر. »مرسي
» حرمة الموت وأخالقية التعايش اإلنساني«األيديولوجّي والموقف اإلنساني ولذلك نجدها تعبّر عن ضرورة مراعاة 

  .التي تفرض الترّحم على الميّت
  

فقديما كان حدث .تُبين هذه المواقف عن تحّول في مستوى منظومة القيم الضابطة للسلوك الفردّي واالجتماعّي في تونس
الموت جامعا مؤلّفا بين مختلف الشرائح االجتماعيّة من خالل طقوس الموت التي تثبت مدى التفاف الناس حول قيم 

ولكن ها نحن أمام أناس تغيّرت نظرتهم للموت فصار السلوك . »السراء والضّراء«مشتركة ومعتقدات وتآزرهم في 
ومن ثّمة صار موت العدّو مناسبة لإلفصاح عن مشاعر عادة . النتماء السياسيّ يتغيّر حسب هويّة الميّت، وعلى قاعدة ا

ما كانت تكبح مراعاة للقيم الدينية واالجتماعية واألخالقية وللعادات ولكنّها في سياق االستقطاب والخصومات السياسية 
المقابل صار موت الحليف مناسبة وفي . والعنف السياسّي باتت معلنة في فضاء سمح بالتعبير عن اآلراء بكّل حريّة

  .واألخالقّي بل السياسّي ضمن لعبة إثبات موازين القوى للتموقع الدينّي واأليديولوجيّ 
  

قد تفهم مواقف مختلف الشرائح االجتماعيّة والثقافية من هذا الحدث وتحلّل في ضوء ما نجم عن والدة مناخ التحّرر في 
مواقف نّواب الشعب الذين أبوا إالّ أن يمسرحوا حدث الموت؟ وكيف نفّسر موقف تونس ما بعد الثورة ولكن كيف نفّسر 

اللواتي أصررن على مغادرة قبة البرلمان عندما اقترح نّواب النهضة تالوة الفاتحة ترّحما على › النائبات‹عدد من 
 ؟ »الرئيس المنتخب شرعيّا«و »الشهيد«موت 

  
 الجنائز بأّن المرأة عاطفية وانفعالية وال تستطيع أن تضبط أحاسيسها، فتبّث قديما بّرر الفقهاء منع النساء من حضور

الفوضى في موقع من المفترض أن يخشع فيه المسلمون إجالال للموت ولكن ها نحن اليوم أمام نساء يسلكن سلوكا يعبّر 
أّولهما التحّول في الهويات : عن الحمولة األيديولوجية التي باتت تهيمن على تصرفاتهّن، وهو أمر ُمخبر عن أمرين

كّل «وهكذا ثبتت مقولة . الجندرية في السياق السياسوي الجديد، وثانيهما دور المؤسسات والخطابات في نحت الهويات
والحال أّن اتّخاذ » ما نحبوش نعملو السياسة في المجلس«ولعّل المفارقة تكمن في ادّعاء الواحدة أنّه . »شيء هو سياسة
 .سياسية» تعبيرة« مبنّي على موقف الرفض

  
ال نملك أمام هذا السلوك وأمام إنتاج هذه الخطابات إالّ أن نتساءل عن انعكاسات السياسة على ذواتنا وحياتنا اليومية 

  وقيمنا وتصرفاتنا ومشاعرنا

حدث ومواقف أو انقسام التونسيين حدث ومواقف أو انقسام التونسيين 
  محمّد مرسيمحمّد مرسي  حول موتحول موت

 

 

   أمل قرامي.د
 تونس



 

    
41 – The Writer | Issue No. 28:: August  2019 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ليست قصة من قصص العشق التقليدية، هي قصة عشق فلسطيني من نوع خاص، مالك ابنة العاشرة وعلي ابن الخامسة، والذي ولد قبيل اعتقال والده بأيام معدودات.  
  

 فجرا من صبيحة االثنين، الثامن عشر من يناير، األرصاد الجوية تحذر من عواصف رملية ودرجات حرارة منخفضة، شوارع المدينة خاوية، أضواء خافتة تطل من نوافذ الرابعة
  .بعض البيوت بينما تغرق أحياء بكاملها في العتمة

  
  .قلبك ى رحلة في يوم شديد البرودة، ال يمكن أن ترى مالك وعلي إال ويجدا طريقا ممهدا إلى وصلت مالك وعلي برفقة والدتهما الشابة متدثرين بمالبس تعينهم عل

  
 الكرسي األخير الكبير وتبعته مالك ووالدتهما، واختارت مالك النافذة لتكون بجوارها، بينما جلس هو - كما كل األطفال حين الصعود إلى حافلة -كان علي يمأل الحافلة فرحا، اختار 

   . الطرف اآلخرعلى
  

  ".علي تعال جنبي واسكت شوي"مالك تساعد أمها " مطولين ماما؟"لم يتوقف عن الحديث واألسئلة، والدته ال تتوانى عن إجابة كل سؤال، متى سنتحرك؟ ماذا ننتظر؟ متى سنصل؟ 
  

مهمة يفعلها كل يوم اثنين منذ أكثر من خمسة  ليخبرهم ببعض اإلرشادات حول الزيارة، ناصر من اللجنة الدولية للصليب األحمر ليقوم بالتأكد أن الجميع على متن الحافلة و صعد 
  .كنيته التي تناديه بها األمهات واآلباء وهم يسألونه تارة ويمازحونه تارة أخرى" أبو السعيد"عشر عاما، 

  
بدأت الحديث مع مالك عن دراستها فقالت لي إنها حصلت . ، ثم تخرجها وتعيدها وهكذاانشغلت مالك في ورقة طوتها ووضعتها في كيس بالستيكي شفاف، تخرجها تقرأها وتعيدها

  ".جبتها أورجيها لبابا"في الفصل األول وأنها اآلن في إجازة نصف العام ثم أخرجت الورقة مرة أخرى وقالت هذه شهادتي % 89على 
  

 لم يكن رفيقا بها، طبقات حزن معتقة كانت -بارد خاو إال من عطر خلّفه وراءه - تكن يوما رحيمة، وسرير األم انشغلت بكيس من المالبس الشتوية أعدته لزوجها، الصحراء لم
  .وسائدها كلما بللها نزيف عينيها علت طبقة، وحيدة تأوي إليه فال تجد سوى الحنين يتربص بها يقضم قلبها قطعة قطعة

  
  .كانت هناك عدة وقفات لينضم إلينا المزيد من الزائرين الذين حملوا أيضا ما استطاعوا من مالبس ألبنائهم) زإيري(انطلقت الحافلة، في الطريق إلى معبر بيت حانون 

   
، وفي الحافالت التي ستقلهم إلى سجن نفحة، الزوجة لم تنم في الليلة السابقة السادسة صباحا في معبر بيت حانون انطلق علي ومالك بسرعة الريح، انتهى المرور وصعدوا إلى 

  .الصباح لم تستخدم أيا من المساحيق التي يكرهها لتخفي إرهاق الليل، بعض خطوط الزمن تحت العين ال تهم كثيرا، ارتدت فستانها األزرق الذي يحبه تحت معطف رمادي
  

ثر، عين على عداد السرعة وعين على قدم السائق، مع كل دفعة تحركت بهم الحافلة وساد الصمت، تابعت أم مالك وعلي قدم السائق، كانت تستعجله ليعطي دفعات من السوالر أك
  .سوالر نبضة قلب كانت تدفع ما في عروقها من دماء للرأس فتوردت وجنتيها لتصبح بكامل بهائها

  
ت فقط زيارة لقرة األعين، هي صناعة الفرح وكأن ريشة وكأنها ليس. ما أن توقفت الحافلة أمام سجن نفحة الصحراوي حتى تهللت الوجوه، وبدأ الجميع في تبادل السالمات واألحاديث

  .مرت على الشفاه فرسمت ابتسامة بعرض الوجه
  

سيدة أخرى كانت تجلس بانتظار دورها للزيارة، األمل باللقاء كان قاتال، آالم روحها لفراقه وحين أزف الموعد أخذت من مسكنات آالم جسدها الذي أنهكه المرض ما يمّكنها أن تبدو 
   .ليصبح موصال جيدا للحب وحرارة القلب واليدين بثته من قوتها عبر لوح زجاجي بارد فصلها عنه، بريق عينيها لم يثنه الزجاج ولم يكسره . أمامه عفيّة، فال يهن وال يضعف

  
خفقة غرقت في دمعة، أشاحت بوجهها صوب نافذة الحافلة وشرد . قالت ماذا لو أمسكت بيده هكذا ببساطة واصطحبته معي للمنزل تماما كما كنت أفعل حين عودته من المدرسة؟ 

   .ومن أين آتي بالقوة لتلتقي عيناي بعينيها. من يمكنه أن يقنع امرأة بكامل أمومتها أن تترك ابنها وتعود أدراجها خالية الوفاض. الذهن
  

 عاما بزيارة آبائهم، أسيل انشغلت بمراقبة معالم الطريق حيث إنها 14ألوالد ممن تزيد أعمارهم عن أسيل ابنة الخامسة عشرة عاما ونصف تزوز والدها للمرة األولى بعد أن سمح ل
   .المرة األولى التي تغادر فيها غزة عبر سنوات عمرها الغض

  
ة فرحين برؤيته وفرحين بالسكاكر والشوكالتة، التي مالك وعلي سمح لهما بالدخول لعناق والدهما وخرجا بصندوقي سكاكر كان اشتراهما الوالد من كنتية السجن عادا للحافل

   هما لموعد زيارة قادمة بعد شهرينسترافق
 

 

  سهري زقوت
 فلسطني
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  الذي وافق يوم 1929أغسطس /  آب15في ،

الحداد على خراب الهيكل حسب مزاعم اليهود، 
ن الفلسطينيين والمتزامن مع احتفاالت المسلمي

بالمولد النبوي الشريف، نظمت حركة بيتار 
الصهيونية اليمينية مسيرة تظاهرية احتشدت فيها 
أعداد كبيرة من اليهود في القدس قريبا من حائط 

وينشدون نشيد ' الحائط لنا'البراق، وأخذوا يصيحون 
 .الحركة الصهيونية

 
لمت عن المظاهرة سلفا وأرسلت وكانت شرطة االستعمار البريطانية في فلسطين قد ع

قوات كبيرة لمرافقة وحماية المتظاهرين اليهود، فقرر الشعب العربي الفلسطيني، المتمثل 
في قادته، الرد في اليوم التالي، فقاموا بتنظيم مظاهرة مضادة من المسجد األقصى 

ار التي واتجهوا إلى حائط البراق، حيث ألقى الشيخ حسن أبو السعود خطبة تبين األخط
 .تتهدد المقدسات اإلسالمية

 
وازداد التوتر في القدس حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، بعد اعتداء صهيوني 

 .'دفاعا عن أراضيهم ومقدساتهم'تمثل بحركة بيتار، على المتظاهرين العرب 
 

وفي األيام التالية انتقلت االشتباكات والمواجهات إلى مدن 
ى، حيث اشتبك المقاومين الفلسطنين مع أفراد من فلسطينية أخر

العصابات الصهيونية وواجهتم شرطة االستعمار بالقمع والعنف 
إلى أن اضطرت سلطات االنتداب البريطاني لطلب المساعدة 
من القوات البريطانية في مصر كي تتمكن من إيقاف الهبة 

 .الفلسطينية
 

، والتي 1929عام ' ثورة البراق'ينيون اسم في أعقاب الثورة التي أطلق عليها الفلسط
شملت عددًا كبيًرا من المدن والقرى الفلسطينية، وقتل وجرح فيها مئات األشخاص، قامت 

 ام ـــ، بإصدار أحك1930يونيو /  حزيران17ة يوم الثالثاء ــار البريطانيـــسلطات االستعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثم استبدلت تلك األحكام .  مناضًال فلسطينيًا شاركوا في هذه الثورة26اإلعدام بحق 
  حجـــازي هم دمحم جمجوم وفؤادمنثالثة   منهم، ونفذت حكم اإلعدام في23بالسجن المؤبد لـ

ضد  وعبر حكم اإلعدام هذا، عن بسالة القادة الثالثة ودورهم في النضال .عطا الزيرو
  .المستعمر

  
وم، المولود في مدينة الخليل وتخرج من مدرستها االبتدائية، من أول  فالشهيد دمحم جمج

المناضلين الذين تقدموا المظاهرات في مدينة الخليل احتجاًجا على شراء أراضي العرب 
 .أو اغتصابها

 
، وتلقى دراسته االبتدائية 1904والشهيد فؤاد حجازي، المولود في مدينة صفد، عام 

 االمريكية في  ةــة في الجامعــه الجامعيــم دراستـة وأتـــسكتلنديوالثانوية في الكلية األ
 ،وهو أول 1929بيروت، شارك مشاركة فعالة في الثورة التي أعقبت أحداث البراق سنة 
 .الشهداء الثالثة الذين أعدمتهم سلطات االنتداب البريطاني وأصغرهم سنا

 
ن االنتداب البريطاني، فقد اشترك في ويعتبر الشهيد عطا الزير من أبرز المناضلين إبا

المظاهرات التي شهدتها مدينة الخليل احتجاًجا على هجرة اليهود إلى فلسطين، وفي ثورة 
 هب عطا الزير مع غيره من سكان الخليل مدافعًا عن أهله ووطنه، 1929البراق عام 

ب أن تفك قيوده ألنه بكل ما لديه من قوة، وقيل أنه عندما قاده جالده إلى منصة اإلعدام طل
دم ال يخشى الموت، فرفض طلبه، وعندها حطم عطا الزير السالسل بقوته وصالبته، وتق

  نحو المشنقة رافع رأسه ومبتسم

9090
  جن عكا طلعت جنازةجن عكا طلعت جنازةمن سمن س

  حممد مججوم عطا الزير حممد مججوم عطا الزير 
  وفؤاد حجازيوفؤاد حجازي

 

  
 فريق الكاتب
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 نتعشت قليال  تلك ، واأحزابنا في غالبيتها منازل مهجورة بعد أن غادرها غالبية أعضائها دون عودة بعد خرابها

 .ينياألحزاب  في مرحلتين تغيرت فيها ظروف الحال الفلسط
 

 ، المرة األولى كانت بعد نشوء السلطة الوطني
إنتعشت تلك األحزاب على خلفية كسب 
الوظائف والمواقع في الوظيفة العامة وأجهزة 
األمن ولكن سرعان ما إختل التوازن داخلها 
بطريقة أكثر حدة من فترة سابقة على قدوم 
السلطة بسنوات رغم تشابه  عمليتي الهجرة 

ن المهم معرفة أن هناك ما من االحزاب، وم
يشير إلى أن أحد أسباب االنتفاضة الثانية 

وغالبية محركيها كانوا " انتفاضة األقصى"
منطلقين من  خالفات على المواقع والمكاسب 
لدى المناضلين السابقين الذين لم يظفروا 
بالمال السياسي أو الموقع السياسي أو 
التنظيمي،  حيث تكونت مراكز قوى جديدة 
تنكرت لعدد كبير من زمالئهم ومن قيادات 
كانت أهم وأكبر شأنا من كثير ممن تقلدوا 
المواقع التي أتت بالفائدة المالية والهيلمان 

  بسبب عدم ، الحزبيم  فكان التشظي،والتأثير
كفاية الحصص من تلك الوظائف العامة 
واألجهزة األمنية وضعفت قيادة غالبية 

ل السياسي عبر االحزاب التي غزاها الما
المساعدات والميزانيات المباشرة أو عبر 
الطريق الملتوي بمشاريع المؤسسات الحزبية 

 .المسماة غير ربحية وغير حكومية
 

المرة الثانية كانت إنتعاشة تلك األحزاب مع  بدايات تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية غير الحكومية التي شكلت 
م مواقعها ورواتبها والعائد  أو المردود المالي من حقيبة المشاريع وغزو المال مراكز قوى داخل األحزاب بحك

السياسي الذي ال تعرف كثير من قيادات االحزاب كيف يتم الحصول عليه وكانت المعرفة وال تزال  مقتصرة على 
ع الشبهة من وراء هذا  ما يؤكد عدم الشفافية واندال،شخص أو أشخاص أقل من عدد أصابع اليد الواحدة  المتنفذين

التمويل وأهدافه السياسية حين إستولت علي مراكز القوة  شلل وعصابات المال السياسي والمشاريع الهبشية والتي 
حسمت  مرحلة الخالف على المؤسسات غير الحكومية التابعة لألحزاب والفصائل  لصالح مجموعة لم تعد تأتمر 

 .اطوريات أقوى من تلك األحزاببأوامر الحزب أو الفصيل  و كونت إمبر
 

هذه العدوى في المباني الحزبية بمعناها المجازي والملموس، تلك المهجورة تنظيميا، ومقراتيا، إجتاحت كل األحزاب 
 الداخلية هاوالفصائل صغيرها وكبيرها ولم ينج  منها  أحد  وتلك األجسام السياسية أصبحت  ثقافتها وعالقات

قربها أو بعدها عن مراكز المال السياسي ومسهليه وشطار جلب الدعم وكتاية المشاريع على والخارجية مبنية على 
   .حساب ثقافة نقية شفافة قليلة التمويل أو رافضة له ولتبعياته السياسية

  
 والثقافة وأثار التذيل غير الحميد للمتآمرين على قضيتنا بسبب العوز المالي، وهذا أدى إلى اإلبتعاد عن األهداف

الوطنية وحولها لثقافة ذاتية أو فئوية مرضية  تركع للموقع والراتب والمردود المالي وتكونت مراكز قوى تالعبت 
بأحزابها وأثرت على مواقفها وقامت بتطفيش كثير من األعضاء وهذا لم يحدث في حزب واحد بل تكالبت الكثير من 

رتبطة بالمال السياسي وبرزت أو تقدمت قيادات فاسدة تقلدت قيادة االحزاب خلف هذه المصلحة وهذه الثقافة  الم
الحالة الوطنية بمجموعها في كل أحزابنا وما ترتب عنها تربع هذه القيادات فوق مشاريع استثمارية شخصية أو 

 .حزبية أصبحت تتحكم في كثير من عناصر االقتصاد الفلسطيني والقرار السياسي والمجتمع الفلسطيني وحركته
 

هم من بقوا ) رئيس الحزب أو مدير الفرع(وملك )  مسؤول مالي ومزور(وطباخ ) سكرتير(في كل حزب بواب 
أحياءا أو مازالوا يتمتعون بالحيوية الحزبية المتحركة فقط في كل مبنى حزبي مهجور من الشعب واألعضاء وال 

 وترهلت ،ف يحركون هذه المشاريع وهذه األموالتفكير لديهم إال كيف  يحصلون على مزيد من المال واالستثمار وكي
القضية الوطنية ولم يعد لهم شاغال إال مصالحهم الذاتية وبعدها يمكن أن ينتقلوا إلى مصلحة  الحزب متاجرين 
بالقضية الوطنية كل حسب رأسماله الذي تكون بفعل المال السياسي المعلوم المصدر أحيانا وغير المعلوم المصادر 

  .غالبا
 
ال نقصد شخص أو حزب بعينه بل نقصد ونصف الحالة، نتمنى اإلنتباه لما سبب المال السياسي من .. الحظة م

أضرار وكما نرغب دائما التنبيه للمصلحة العامة، حيث ليس في يدنا إمكانية المحاسبة، ولحين تتغير الظروف 
   حاسبوهم كيفما شئتم

 

  
 

  طالل الشريف. د
 فلسطني
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  ًالخلق بذكرين أو أنثيين، ولم تكن األرض سهالً واسعا
ً ، ولم تكن هناك للمخلوقات  فسيحاً، بل سهالً وجبالً وواديا
لون واحد ، وفي جوهر كل شيء سالب وموجب إبتداءاً من 
الذرة، ولم تكن األرض وال السماء طبقة واحدة بل بني كل 

  .شيء على مبدأ التدرج والتنوع 
  

ضارة في قارة أمريكا قامت هذه الحضارة حين بنيت الح
بإستيعاب حضارة القارة األوربية ثم حضارات أخرى 

كذلك الحضارات اآلسيوية والعربية . وأضافة عليها الكثير 
والصينية والهندية وقد أثرت هذه الحضارات ببعضها كما 
أثرت على العالم كله من خالل الرحالت التجارية التي نقلت 

اث المحلي وبعض مفردات اللغة وطرق أجزاء من التر
الملبس والمأكل وبعض العقائد الدينية ومنها الدين 

  .اإلسالمي
  

إن إزدهار الحضارة العربية قد إستمد جذوره من العلوم 
العالمية، وقد أضافت حركة الترجمة مصادر علمية واسعة 
في مجال الطب والصيدلة والفلك وإستطاع العلماء العرب 

لى الحضارة العالمية العديد من اإلكتشافات أن يضيفوا إ
واإلختراعات العلمية، وقد ساهم في بناء هذه الحضارة 
علماء مسلمون قدموا من أنحاء األرض باإلضافة إلى 

ففي علوم الطب والصيدلة والرياضيات . العلماء العرب
بجهوده في تعريف العرب ) الكندي(والجبر والفلسفة إشتهر 

من ) البيروني(وقد ترجم . فة اليونانية والمسلمين بالفلس
أن األرض تدور حول (الثقافات الهندية وهو أول من قال 

ويعتبر من رواد علم الفلك في القرن الرابع ) محورها
ً وجيلوجياً  الهجري، وكان أيضاً رحاالً وفيلسوفاً وجغرافيا
ً وله العشرات من الكتب في الرياضيات والفلك  وصيدليا

نهج أبوقراط وكالينوس ) إبن سينا(ية، كما إتبع والعلوم الطب
، كما )القانون في الطب(ومن أشهر أعماله في الطب كتابه 

  .بجهوده في علوم الفزياء والبصريات) إبن النفيس(إشتهر 
  

لقد قام الخوارزمي وهو من أوائل العلماء في الرياضيات 
انية وعلوم الفلك والجغرافيا بترجمة األعمال الهندية واليون

في العصر العباسي، ثم ألف كتاب ) دار الحكمة(من خالل 
الجداول (، كتاب )صور األرض(كتاب ) الجبر والمقابلة(

فهو مغربي أمازيغي دار حول ) إبن بطوطة(أما ). الفلكية
  .األرض وإختلط باألمم ونقل تجاربها إلى الحضارة العربي 

  
ة أجزاء لقد إستوعب هؤالء العلماء من الحضارات القديم

مهمة أنارت الطريق أمام إكتشافات جديدة للعلماء العرب 
في الحضارة العربية القديمة، وكانت حركة الترجمة هي 

  .الجسر الواصل ما بين الحضارات
  

إن األجيال الالحقة من العلماء العرب قد إستوعبت الثقافة 
العالمية وساهمت فيها مساهمة أكيدة، وكان من بين هؤالء 

رب منتمين إلى أديان أخرى كالمسيحية والصابئية علماء ع
 ألم عراقية ١٨٦٦وهو من مواليد ) أنستاس الكرملي(وكان 

وأب لبناني مسيحي هو أحد أعالم الصحافة العربية وتجول 
في دول أوربية مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا ثم عاد إلى 
العراق ليدير مدرسة اآلباء الكرمليين وألف معجم 

، وأصدر مجلة )لسان دليل العرب( العربية وهو بالمفردات
، وقد أبدى إهتماما شديداً )دار السالم(، ومجلة )لغة العرب(

باللغة العربية وأصولها وإشتقاقاتها باإلضافة إلى إلمامه 
باللغات السامية األخرى كالسريانية والعبرانية والحبشية 

زية فضالً عن دراسته للغات الفارسية والتركة واإلنكلي
  .والفرنسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولدينا نموذج آخر من ساهم في رفد الثقافة العربية وهو 
 وهو أديب وروائي ١٩١٤ ١٨٦١، ولد )جورجي زيدان(

وصحفي لبناني مسيحي أجاد اللغة العربية والسريانية 
 وله كتاب) الهالل(والفرنسية واإلنكليزية، أصدر مجلة 

) تاريخ آداب اللغة العربية(و ) تاريخ التمدن اإلسالمي(
وترجم للكثير من المشاهير باإلضافة إلى رواياته التاريخية 

وهو من أوائل ) المملوك الشارد، وأرمانوسة المصرية(مثل 
، كما ألف )القومية العربية(المفكرين الذين صاغوا نظرية 

  ).فلسفة اللغة العربية(كتاب 
  

حركة الترجمة في دفع الحضارة العربية القديمة لقد ساهمت 
إلى أمام، ثم ظهرت وسائل جديدة لرفد الحضارة العربية 
التي أصبحت جزء من الحضارة العالمية فخرج العديد من 
الطلبة العرب المتفوقين لينهلوا من مصادر العلم الحديث، 

وهو ) منير حسن نايفه(فظهر علماء عرب معاصرون مثل 

التي سامت في ) ومها عاشور(عالم ذرة فلسطيني األصل 
وضع خطة األبحاث األساسية لفيزياء الفضاء إلدارة 

وهو عالم كيمياء مصري نال ) أحمد زويل(، و )ناسا(
مجدي (و . جائزة نوبل للكيمياء إلبتكاراته في هذا المجال

وهو بروفيسور مصري بجراحة القلب ويلقبه ) يعقوب
كما إشتهر في مجال ). ملك القلوب(بريطاني بـ اإلعالم ال

الفيزياء العراقي الصابئي عبد الجبار عبد هللا، وفي مجال 
كما ُعرفت العديد . التصميم الهندسي إشتهرت زها حديد 

من األسماء الذين ساهموا في إنارة ظالم الثقافة العربية من 
فنانين وأدباء وكان منهم من نال على جائزة نوبل في 

، وقد تُرجمت كتاباته مع كتاب )نجيب محفوظ (آلداب مثل ا
آخرين مثل الماغوط ، زكريا تامر ، محمود درويش إلى 

  .اللغات العالمية
  

ً وبسبب  إن الكثير من العلماء العرب الذين إشتهروا عالميا
الخلل الموجود في البنى التحتية والفوقية في المجتمع 

بية ونشطوا في العربي قد تمركزوا في الدول الغر
إسهاماتهم العلمية، وتجنس الكثير منهم بجنسيات غير 
ً وبقيت وسائل  عربية لكن إنتماءهم األساسي بقي عربيا
اإلعالم تذكرهم بأن فالن فلسطيني األصل أو مصري 
األصل أو عراقي األصل، وبقي والء الكثير منهم واضحاً 

ت قد ولو نالحظ هنا أن مسار الحضارا. للحضارة العربية
إتخذ شكل روافد تصب ببعضها وإذا ما سددنا أحد الروافد 
ً وراكداً فاللغات والعلوم والفنون واآلداب هي  فسيصبح آسنا
شبكة عالمية واحدة ال يمكن تقطيعها فالحضارات تأخذ 
وتعطي من بعضها البعض ولم يساهم المسلمون فقط في 

  .انبناء الحضارة العربية بل ساهم في بنائها كل األدي
  

لم يُبن هذا العالم على التماثل بل بني على التباين ولوال هذا 
لما إستمر الجنس البشري وكل ما في هذا الكون يتجاذب 
ويتباعد وال يصطدم، كذلك نحن البشر يجب أن نختلف، 

ونحن ال . وهكذا ُخلقنا لكننا ليس بالضرورة أن نصطدم
واننا، مأكلنا نشبه بعضنا ، لكننا نتكامل فتختلف وجوهنا وأل

وملبسنا ، وجهات نظرنا، طرق تعبيرنا عن أفراحنا 
وأحزاننا لكن جوهرنا اإلنساني هو واحد ، فما تنتجه 
الحضارة الغربية يستفيد منه أبناء الحضارات األخرى في 
آسيا وأفريقيا، وما أنتجته الحضارة العربية القديمة والحديثة 

  .إستفادت منه الحضارة الغربية
  

ً لكن إن إخت الف أبناء الحضارات ال يلغي بعضهم بعضا
هناك محاوالت كثيرة للتطهير العرقي ألبناء حضارات 
متجاورة ومتناحرة مثل الذي جرى على األرمن من قبل 
األتراك أو التطهير العرقي للكثير من األعراق مثل مسلمي 
الروهنغا، أو التطهير العرقي الذي جرى لألكراد في 

تركيا ، كذلك محاولة اإلبادة الجماعية العراق وإيران و
للعرق العربي من قِبل التتار، ومحاولة التطهير العرقي 

  .للطائفة اإليزيدية في شمال العراق
  

إن إختالف األشياء أو األلوان أو األعراق والديانات ال 
ال تستطيع ) القوس قزح(يُعطي الحق بإلغائها فهي كألوان 

ال يستطيع . ي األلوان األخرى أن تنفي أحد ألوانها فستختف
اآلخرون أن يكونوا نسخاً منا، فنحن حينما ننظر إلى المرآة 
ال نجد إال صورنا لذا كان علينا أن ننظر إلى األفق لنجد 
جميع ألوحان القوس قز وعلى هذا األساس ال يستطيع لون 
بذاته أن يبني له أُفقاً، وال تستطيع حضارة بذاتها أن تبني لها 

ً في سداً  فتمنع الداخل والخارج ألنها ستتآكل وتصبح رفاتا
  حفرة

هل بنيت هل بنيت 
احلضارة احلضارة 

العربية على العربية على 
التماثل أم التماثل أم 
  على التباينعلى التباين

  
 

  
  ناهده حممد علي. د

 العراق
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 كان هذا القول يقال بغصة في وقت مبكر من اآلن، ولألسف .. زمن عربي رديء فعال

  .أو بدونه، أصبح واقعا مترديا أكثر مما يخجل القول عنه في هذا الشأن خصوصا
  

د أو بغيره، تسجل وسائل إعالم كثيرة ناطقة باللغة العربية وأحيانا بلهجاتها المحلية، بقص
مشاهد مقززة وتصريحات أردأ من لسانها، لتقول بما نجح أعداء األمة والوطن العربي 
الكبير من شراء ذمم كتاب وصحفيين وأدباء أو سياسيين عرب، ومن بينهم معارضون 
لحكوماتهم الوطنية، وألسنتهم أطول من قاماتهم، أو يحملون جنسيات عربية، وتجدهم 

ل أو وجل بزياراتهم للكيان الصهيوني وتبريرهم لها بدعوتهم إلى يصرحون علنا دون خج
السالم والصلح والهدنة، متناسين عمدا كل ما اقترفه الكيان من جرائم إبادة واستيطان 

هؤالء جزء من خطط ومشاريع صهيو ـ غربية، تجدد االستعمار .. و.. و..وتهجير وظلم و
وبمجموعها تصب في خدمة تلك األهداف . دوانيةواالستيطان، وتعيد هيمنة اإلمبريالية الع

اإلجرامية التي تنتهك الحقوق والقيم والقوانين وتخالف القواعد واالتفاقيات واألصول 
  .واألعراف

  
وكما يبدو أن الصمت على أقوال وأفعال المتصهينين العرب الجدد يقدم لهم تشجيعا أو 

وحتى . ون خوف من عقاب أو سؤالتمريرا لها ويفتح لهم فرص التكرار واالستمرار د
فهناك من . هذا الصمت دخل مراحل ودرجات، ال تتبين إال إذا اختبرته وألححت على هزه

  !يصمت ألسبابه، ولكن ما تفسير من يدعي خالفه؟
  

بعد ظهور مسؤول أمني خليجي في زيارة للكيان اإلسرائيلي ومرت زيارته وتصريحاته 
 احتجاج، كرت المسبحة وتسابقت أبواق وفيديوهات واتفاقاته دون غضب أو حتى بيان

كل يوم أو مرة يبرز منهم من لم تسمع .. خليجية، حيث تطول القائمة ويغدو العدد متزايدا
باسمه أو ال تعرف له موقفا معروفا وإذا به يتشدق بمدح الكيان اإلسرائيلي ووجوده 

ن سمومهم في ما توفر لهم من إنهم ينشرو. وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته
ال .. غالبية وسائل التواصل والنشر اإلعالمي ويتسابقون فيها وكأنهم أبطال عصر 

وتتيسر لهم طبعا كل اإلمكانات، مقابل حجبها عن . يدركون أنهم عنوان الخنوع والمذلة
  .المعارضين لهذه السياسات والمواقف، إذا لم يزجوا في السجون والظلمات

  
ذه األصوات، في الفترة األخيرة، وانتشرت حاالتهم في أكثر من عاصمة عربية، تنوعت ه

من بينها صوت عضو برلمان سابق من العراق، كان قد زار الكيان بدعوة منه وأنكر أوال 
ثم أخذ يعلن جريمته، بافتخار وزهو، وما قاله بلسانه في فيديو لمقابلة تلفزيونية انتشر 

بلة بكلماته التطبيعية متغزال بالعدو الصهيوني ومبهرجا زياراته مؤخرا، إذ تجرأ في المقا
له مع دعوة التطبيع، والرد على أسئلة مقدم البرنامج الحادة برغبته ودوره في إنكار 
جرائم الكيان واغتصاب أرض فلسطين وتشريد شعبها والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني 

ارات األمم المتحدة ومواثيق كل المنظمات المشروعة التي أقرتها القوانين الدولية وقر
  .السياسية اإلقليمية والدولية والحقوقية

  
بالتأكيد، تصريحات البرلماني السابق تمثله وحده وتدينه، كما هي تصريحات أمثاله 
المتصهينين الجدد، فقط مفرداته الهزيلة والمضحكة تسيء إلى دماء الشهداء العراقيين في 

ولم يخرج هذا البرلماني ..  والتي ما زالت شواهدهم ماثلة وناطقةأرض فلسطين المحتلة،
 عواقب ومحاكمة له بعدها، ولو أدرك أن حماته قد يبيعونه بهذه الصورة لو عرف

وهو يتبجح بما يخالف . بأرخص األسعار حين تنتهي ورقته الحالية وتسقط رسالته المشينة
  .القانون والعرف ويحاول ركوب موجة تائهة مهما صفق لنفسه أو بعض أصحابه

  
مرار موقفها من العدو الحكومة العراقية، كما غيرها من الحكومات التي تؤكد است

والقضية، مطالبة بجدية تنفيذ قوانينها الرادعة له وأمثاله عليها، إذ ما زال الكيان 
  .اإلسرائيلي عدوا للعراق ولدول عربية، وفي حالة حرب، ومهددا الستقاللها وسيادتها

  
 وهنا يصبح االستنكار الصريح والواضح وبشدة والدعوة إلى فضح هذه الدعوات العارية

من كل مثال أخالقي وقانوني وإنساني، واجبا ومهمة ال خيار آخر إزاء ما ارتكب أو نفذ 
 بل ال تكفي أبدا اإلدانة لكل األصوات ،ساءة للقيم والمواثيق اإلنسانيةبهذه الوقاحة واإل

المشبوهة والنكرة، والتي بالتأكيد لن تغيّب قضية الشعب الفلسطيني وعدالتها 
ل فلسطين عنوان النضال الوطني والتحرر القومي رغم كل ومشروعيتها، إذ ستظ

المطبعين والمهرولين لخدمة العدو واالرتهان به، وسيسجل التاريخ هذه األقوال واألفعال 
وصمة عار على جبين أصحابها ومن يصمت عن فضحهم أو يرّوج لهم، بأي أسلوب أو 

  .استفراد بالقرارات
  

نصري إسهام في انتهاك القانون الدولي واإلنساني، التطبيع مع الكيان االستيطاني الع
وإنكار الحقوق التاريخية المشروعة ودعم الخطط والبرامج والمشاريع العدوانية 

وحتى التطبيع قد يأخذ . اإلجرامية، وتعاون خياني ضد العدل واإلنسانية وكرامة البشر
 ومرفوضا، ولكن أشكاال وأنواعا، فمن صرح أو زار أو شارك بات معروفا ومعلوما

   .لتخفي ويزعم ما يصعب مخالفته فيههناك من يلبس طاقيات ا
  

وفي كل األحوال، أن كل أنواع التطبيع مع العدو، بكل تسمياته 
أو تلوناته أو تبريراته، ال يمكن أن يحدث أو يمر أو يتستر 
عليه، ودماء الشهداء ما زالت تضرج األرض وتصرخ وتنادي 

يتوهم من . يتها وانتظار ساعة النصربحقوقها وعدالة قض
يتصور أنه قادر على القفز على الحقوق التاريخية المشروعة 

وقابليتهم على ويتجاوز على مطالبها العادلة ووعي أهلها بها 
 بل ويصبح شريكا في الجريمة إذا ما حاول ،التضحية في سبيلها

التغافل أو التراهن على ضعف الذاكرة وتداخل الضغوط 
بل يصبح في دائرة . وامل المؤثرة، الذاتية أو الموضوعيةوالع

العدو واستمرار وجوده حين يسعى إلقناع ذاته أو غيره 
بضرورة األمر الواقع واإلعالن عنه كحالة طبيعية وجدت 
وبقيت وإهمال ما ارتكب وما فعل وما حصل وجرى إلى اليوم 

  . الراهن
  

القضية وأبعادها وصراع الوجود وتداعياته إن مجرد التفكير بهذه الصورة تبعد حقيقة 
وهنا يتبين الجوهر في حركة التحرر الوطني واستراتيجيات . وحتمية التاريخ المجربة

  لكفاح القومي والتطلعات التقدميةا

الصهاينة الصهاينة 
د في د في الجدالجد

العواصم العواصم 
 العربيةالعربية
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  العزيف هو الصوت الذي يحدثه الصرصار المعروف

والذي تدّعي بعض المصادر الموغله في ) سوير الليل(بإسم 
, القدم أنه أصوات التخاطب بن الجن والشياطين والعفاريت

وأما تسمية كتاب الموتى فألن الكتاب يعطي بعض 
التعويذات وهو محلى بالرسوم لتحضير الجن والشياطين 

  .إلتصال بأرواح الموتىوالعفاريت ل
  

بالتأكيد الكتاب خيالي وال أساس له من الصحه وهو ليس 
مؤلف الكتاب هو , أكثر من رواية رعب ال أكثر وال أقل 

 ) 1937 _ 1890( األمريكي هوارد فيليبس لوفكرافت 
حقق الشهره بعد وفاته من خالل أعماله الخياليه المرعبه 

ً في حياته ول م ينشر إال في بعض لكنه لم يكن معروفا
 سنه في فقر 46المجالت ومات بمرض السرطان بعمر 

ؤلفي أدب الرعب في لكنه يعتبر اليوم واحداً من أهم م, تام
  .القرن العشرين

  
ألنه لم يكن قادراً على إعالة نفسه فكر في أن يصنع لنفسه 
شهرة فائقه عّل الشهرة تجلب له بعض المال ولذلك سرق 

از كتاب العزيف  من أجل إنجوكذب بإحتراف عالي
  :والحكاية كالتالي

الِسفر هو كتاب (ِسفر أخنوخ هو عمل ديني يهودي قديم، 
أما أخنوخ فهو والد ) من ورقة واحده ملفوفه على بكرتين

، يحتوي ِسفر أخنوخ على مواد فريدة من جد النبي نوح
اذا ، ولمصول الشياطين والعمالقه الخارقيننوعها حول أ
، وشرحاً ألهميه الطوفان المالئكة من السماءسقطت بعض 

والحروب على األرض وأهمتيها المعنويه في تنظيف 
  .األرض من األشرار

  
لم يكن جزءاَ من ) ويسمى إدريس عند العرب(ِسفر أخنوخ 

، باستثناء يهود  التوراتية التي يستخدمها اليهودالشريعة
لمسيحيون ال ا. ثيوبيين الذين يقدسون هذا الِسفرالفالشا األ

بإستثناء الكنيستين , انتهميعتبرون الِسفر جزء من دي
  .ألثيوبيتين اللتين تقدسان الِسفرالكاثوليكيه واألرثوذوكسيه ا

  
, يحيين تحّرم الكتاب وتمنع تداولهجميع مذاهب اليهود والمس

ولهذا فالِسفر مكتوب كامالً باللّغة الجعزيّة األثيوبيه ، وهي 
رة من  غٍة حروف اللّغة السبئيّة، وقد تحّولت إلى لُ لُغة ُمطوَّ

، وال تزال تُستخدم إلى اليوم مكتوبٍة في عهد مملكة أكسوم
  . في كنيسة التّوحيد األرثوذكسيّة اإلثيوبيّة

  
: تطّورت اللّغة الجعزيّة إلى لُغتين ُمستخدَمتين وهما اللُّغتان

ادره من وال يستبعد وجود نسخ قليله ن, التغرينيّة، واألمهريّة
ومحفوظة على , ى كاإلنكليزيهالِسفر مترجمه الى لغات أخر

, كبرى أو الجامعات أو مراكز البحثاألقل في المكتبات ال
 كثيره يمكن لكن الِسفر اليوم منشور باإلنكليزيه في كتب

  .الحصول عليها بسهوله
  

 1920بالتأكيد عثر هوارد فيليبس لوفكرافت في حدود العام 
لِسفر وأعجب بها وقرر تحويلها الى رواية على نسخه من ا

ِسفر محرم رعب ينسبها الى نفسه يشجعه على ذلك أن ال
  .ولن يكتشف أمره بسهوله

  
حالما تحول الِسفر الى رواية العزيف المكتوبه مع رسومها 
كمخطوط باليد بدأ هوارد فيليبس لوفكرافت بالكذب 

ايه جاءه في لتعظيمها ونسبها الى نفسه فقال بأن عنوان الرو
  .وأن الرواية خياليه وهي من عمله البحت, المنام 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ه هوــه هوارد فيليبس لوفكرافت لتحويل الروايــل ما فعلــك

ثم سحبه من ) عبدول هازارد( تغيير إسم أخنوخ الى 
  . قي الِسفرالعراق الى اليمن وواصل كتابة با

  
ً هو  وقد يكون ) عبد ال(عبدول هازارد ليس إسماً عربيا

إسم هازارد ليس له معنى بأية , عبداً ألي شيء غير محدد
بدول هازارد الى عبد لغه لكن في الترجمة العربيه تحّول ع

  .هللا الحظرد
  

 1927نشر هوارد فيليبس لوفكرافت مخطوطته عام 
رواية رعب ينسبها الى  كوتحدث بأكاذيب كثيره ليعززها

تم نشر الروايه بعده عام , 1937وحين مات عام , نفسه
  .تاريخ األرواح_ الصوت الليلي :  تحت عنوان1938

  
ً غير تقول الروايه عن عبدول ال هازارد إنه كان عربيا

، و يوج سوثوث, كثوللو: وأنه كان يعبد ربين هما , مجنون
وممفيس وصحراء بابل لكنه يزور أنقاض , وأنه من صنعاء

  . وأنه إكتشف مدينة إرم ذات العماد, الربع الخالي
  

في سنواته األخيره عاش في دمشق وقام بتأليف كتاب 
م ألن عبدول 738العزيف قبل موته الغامض المفاجيء عام 
اطين إرم فعاقبوه هازارد أساء إستغالل ما تعلمه من شي

ن خلكان الذي ثم تكذب الروايه بالقول إن اب, وقتلوه شر قتله
عاش في القرن الثالث عشر قد ذكر بأن عبدول هازارد قد 
إختطف من قبل كيان غريب وحشي مخيف إلتهمه في 

  .وضح النهار وأمام أعين الناس الذين أصابهم الهلع
  

يواصل هوارد فيليبس لوفكرافت أكاذيب روايته فيزعم أن 
ن كتاب عبدول هازرد ترجم الى اليونانيه لكن اليونانيي

 ثم تدّعي الروايه أن كتاب عبدول 1050أحرقوه عام 
 على يد الدنماركي 1228هازارد ترجم الى الالتينيه عام 

أولوس وروميوس الذي عاش حقيقة بين عامي 
 وتواصل الروايه أكاذيبها فتزعم أن النصين 1624_1588

الالتيني واليوناني تم حضرهما من قبل البابا غريغوري 
ولهذا وصلت طبعات التينيه الى ألمانيا  1232التاسع عام 
وقام الساحر , 17 والى اسبانيا في القرن 15في القرن 

, اإلليزابيثي جون دي بترجمة كتاب عبدول الى اإلنكليزيه
لكن صديق هوارد فيليبس لوفكرافت المدعو فرانك بلكناب 

 كل هذه .صديقه الكذب ويؤكد هذه الروايه لونغ يشارك
اب عبدول هازارد من أجل جعل رواية األكاذيب بشأن كت

ً لتزداد هوارد فيليبس لوفكرافت أكث ر واقعية وإرعابا
  .شهرتها

  
) كتاب الموتى_ العزيف (ال ندري متى تمت ترجمة 

لهوارد فيليبس لوفكرافت الى العربيه لكن الكثير من العقول 
كثير , العربيه صدقت بأن عبدول هازارد شخصيه حقيقيه

  .ت والدجل والشعوذه تتداول الكتابانيامن مواقع الروح
  

على القاريء الكريم أن يبحث على جوجل عن صور 
وأن يبحث على يوتيوب عن ) المرعبه(الكتاب المضحكه 

وأن يقرأ الكتابات العربيه , فديوات تتحدث عن الكتاب
المنشوره حول هذا الكتاب فجميعها كتابات تؤكد جهل 

ة ويكيبيديا شاركت موسوع, الناشرين بحقيقة الكتاب
ً (القاريء العربي الجهل  ) وهي موسوعه منتشره عالميا

بنشر موضوع عن كتاب العزيف ال يمت الى الحقيقه 
  بصله
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  سائر المشرق في (جديد لدار حكاية سورية اصدار
. لروائي اللبناني دمحم مصطفى علوش، ل2017،)بيروت

ربطها تحتوي الرواية على العديد من الفصول التي يتم 
ببعض من خالل ابطال وهمين حيث تدور القصة على 
مساحة جغرافية مترابطة جغرافيا من خالل التداخل 

، القصة من الحجم ابط االجتماعي واالدبي والجغرافيوالتر
  . صفحة299المتوسط يبلغ عدد 

  
الكاتب علوش هو من مواليد طرابلس حي باب التبانة افقر 

ية التي وتدور اغلب فصول ناالحياء الطرابلسية واللبنا
، معتمدا على تجربة هذا الحي الفقير والغني الروية

ض النظر عن بالقصص واالحاديث التي تتناقلها الناس بغ
، معتمدا في راويته على الذاكرة مدى صدقيتها وحقيقتها

نها المختلفة الشعبية وقصصها الغنية في منطقة يتداخل سكا
والحرمان يما بينها البؤس ، وتتقاسم ففي تكوينها المذهبي

  .والنضال الشعبي والوطني
  

من حيث المبدأ يمكن تقسيم الرواية الى ثالثة اقسام رئيسية 
. يتها وقصصها المترابطة في فصولهاحيث تدور كل حكا

حاول الكاتب في سرده للحكاية منذ بدايتها على ان تكون 
مرتبطة ببعضها لتشكل مادة فعلية وغنية للعرض يمكن 

عمل على توسيعها وربطها بالقضايا الحياتية واالجتماعية ال
  .والسياسية للمنطقة بشكل عام

  
يحاول الكاتب في روايتها استعراض الفصل االول بالعائلة 
الخيالية التي ستكون محور الرواية كلها من خالل االنطالق 
بقصة العائلة السورية القابعة في مناطقة كلس التي باتت 

كم التركي من خالل وجود عائلة سورية اليوم تحت الح
فقيرة عاشت في بداية القرن العشرين في خدمة ) علوية(

االقطاع كما حال العائالت االخرى التي قدمة كل ما تملك 
دفاعا هذا االقطاع الذي كان يسيطر على المناطق بغض 

  .النظر عن انتمائها الطافية او االثنية
  

ه مشاهدها منذ بداية فالقصة التي يحاول الكاتب تصوير
استعراضه للقصة من خالل معاناة عائلة فقيرة تفانت في 
خدمة البيك او الزعيم حتى قام االب بالدفاع عن البيت وقتل 
احدى االشخاص الذين تعرضوا للزعيم مما دفع بالسلطات 
بإعدامه، وابقاء االوالد الثالثة دون رعايا تذكر بسبب غياب 

بتضحية االقطاع بهؤالء االوالد المسؤول عنهم مما ساهم 
الثالثة الذين وقعوا ضحية مرة اخرى عندما قامت العشائر 
بأجراء عملية صلح على حساب ابعاد االوالد من المنطقة 
ونفيهم من المنطقة حيث انتقلت العائلة الصغيرة الى 

فقر طرابلس اللبنانية هربا من الظلم، وعاشت تحت ظلم ال
  .القديمفي شوارع باب التبانة 

  
القسم الثاني الذي يعالجها الكاتب في الرواية هي حياة العائلة 
المكونة من الصبي االكبر علي الذهب ليقاتل في فلسطيني 

 مع جيش االنقاض الى جانب خطيب اخته 1948عام 
سلمان الذي لم يعد ال هو وال صهره من اراضي الحولة 

  . مصيبة حقيقية على االمة العربيةالتي كانت
  

فالعائلة المكونة من اثنان اصبحت تعيش في بيت خالهما في 
باب التبانة المؤلف من بركية تنك كباقي االكواخ الفقيرة في 
الحي لقد عاش الولدان حياة صعبة جدا ،كانت االخت رفيقة 
تعيش من اجل خدمة اخوها امين جعفر الذي عاش وتربى 

ا وتعرف ــفي باب التبانة وتعلم في مدارسها وعاشر اهله
   الشمال المنتسبين الى الحزبالى مجموعة كبيرة من مثقفي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حيث سيطرة افكار الزعيم  ، االجتماعيمي السوريو الق
سعادة على تفافته وحياته الذي ربطها بحبه للمجنونة جنان 

بة التي والتي شكلت ازمة فعليه له بسبب فقره وحياته الصع
كان يحاول الخروج منها ،باإلضافة الى تعارفه لمجموعة 
من مثقفي ذلك المان حيث كان يهرب من فقره لإلنظام الى 

وهذه الحلقات والتطلعات كانت  ،سياسية والنقاشيةحلقاتهم ال
السبب االساسي في عدم تشكيل او تكون فكر ايديولوجي 

 للحركات لتلك المرحلة التي بات لبنان وسورية معقال
االيديولوجية النامية في تلك الحركة وخاصة بان امين 
الشاب الذي لم يكن يرى اي احد امامه في باب التبانة كانت 

الصبية الصغيرة له المفاجئة الكبرى من ندى ابنت خاله تلك 
التي كبرت وباتت تشكل منافس فعلي ألمين الهارب من 
واقعه االجتماعي لكونها كانت شيوعية االفقار والتطلعات 
التي كانت تحتقر من خاللها ابن خالها امين القريب من 

  .)بالحزب الفاشي( الفكر القومي االجتماعي والتي تتهمه

ية البطولية الخيالية القسم الثالث هو القسم المتعلق بالشخص-
التي تدور حولها القصة التي اخترعها الكاتب او لما حملت 
من افكار في تلك المرحلي التي كانت تسيطر عليها 
الخالفات االيديولوجية واالنقالبية في سورية واالنقسامات 
السياسية العلنية بين مكونات المجتمع السوري الذي عاش 

بات ادت تحطيم سورية تلك الفترة من انقسامات وانقال
  .وانقسامها

  
هذا القسم الذي اراد فيه الكاتب اظاهر شخصية امين جعفر 
البطل الذي اخترعه من نسيج الحياة السورية حيث عاش 
وترعرع في التبانة وتعلم فيها وعاش حياة الفقر والنضال 

حيث عادت  .الى ان وقعت الوحدة بين سورية ومصر
تغييرات السياسية التي عاشتها العائلة الى سورية بعد ال

الوحدة السورية والمصرية ابان حكم جمال عبد الناصر مما 
دفع به بهذا الفتى االلتحاق بالكلية الحربية لتخرج منها برتبة 
ضابط اجانب زميها عبد العزيز الشيوعي الذي صرح من 
الكلية لهذا السبب وبين امين جعغر الشاب الذي يعيش 

 داخله نتيجة عدم حسم امره الي فكر قد التباسا سياسيا في
يعتنق بالوقت التي كانت ورية تعيش ثمرة الفكر البعثي 
المتصارع مع اجنحته والذي دفع سورية ثمنا باهضا نتيجة 
االنقالبات والتسريحات واالتهامات للضباط والجنود 
والرتباء بسبب الوالء واالنتماءات التي كانت نتيجتها حرب 

رت فيها خسارة كبيرة رفض البعث  والتي خس1967
  .االعتراف بهذه الخسارة التي حاول الباسها الى عبد الناصر

  
يحكي الروائي تدرج حياة امين جعفر الشخصية العسكرية 
التي صعدت الى مرتبة مقدم في سالح المدرعات والتي 
كان حليف كل االنقالبين واليد الضاربة لهؤالء لكونه يحمي 

  .نة واعداء االمة والثورةن الصهايالدولة م
  

عاش المقدم مجد ال يحسد عليه كونه القائد االقوى الذي 
يحمي العاصمة من سالح الغدر طوال الفترة الماضية الى 

 ،فكان امين جعفر من طالئع االلوية 67حيث وقعت حرب 
. عدو ووصلت الى طبريا وسهل الحولةالتي هاجمت ال

لصهيوني والتي واشتبكت سرايا الكتيبة مع العدو ا
استشهدت عناصرها وجنودها دفاعا عن االرض وفلسطين، 
باإلضافة الى حرق وجراح المقدم امين جعفر الذي قاتل 
بشراسة وكان هدفه االساسي الوصول الى المكان الذي 

  .سقط فيه اخيه علي
  

لكن غياب التخطيط ونقص القادة والعدة وغياب سالح 
مة التي اصابات جنود الطيران ادى الى التراجع والهزي

الجبهة الجنوبية كما حال امين العائد خائب الى بلده في 
محاولة جديدة من قبل القادة األمنين الذين كانوا يوزعون 
التهم شماال ويمينا والتي لحقت بالمقدم امين لجهة بقاءه على 
قيد الحياة وترك كتيبته تمت دون اي اشارة الى البطولة التي 

ه بظل التراجع الرسمي في دمشق سجلها مع كتيبت
   .سحاب من العاصمة الى حمص والشمالواالن

طبعا هذا الموقف الغير ايجابي في التعامل مع قادة الجبهة 
والتعامل مع الجرحى ادى بأمين رفع صوته مما ادى الى 
وضعه في السجن الى نهاية عمره بحجة خيانة الحزب 

  .لثورةوا
  

ة سهلة مترابطة ببعضها القصة جميلة جدا ومكتوبة بلغ
البعض لجهة الرد والوقائع والصوار االدبية التي تخللها 

كان سائدا الرواية وربطها بالواقع المعيشي والسياسي الذي 
   في تلك الحقبة الزمنية

سورية سورية 
حكاية يف حكاية يف 

  رواية رواية 

 

  خالد ممدوح العزي. د
 لبنان
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  لمؤلفه جاك " الدولة مغامرة غير أكيدة"في كتاب

/ مكتبة مدبولي"الذي قدمته للمكتبة العربية باغنار، 
يرصد المؤلف مشاهد وتحليالت لظاهرة قيام " م2002

ونشوء الدول وتحللها، والصراع األزلي بين الدول واألمم 
عبر التاريخ مستدعيا ما سطره الفالسفة والمفكرين 
والمؤرخين الذين تناولوا ظهور وتطور الدولة كمغامرة 

 فجر التاريخ من أجل استمرار وإدارة خاضتها البشرية منذ
  .. الحياة على هذا الكوكب

  
في هذا الكتاب يستعرض المؤلف عوامل قيام الدول وما 
واجهته من أمراض وعوائق تفرضها سنن تطور البشرية 
وتغير المعايير والمفاهيم والنزعات المختلفة التي بعثتها 

م على بقاياها للوجود، و تنتهي دائما بتحللها واندثارها لتقا
يقدم .. دول وكيانات جديدة تستجيب للتغيرات الحاصلة

  رـــادت منذ فجــامت وســاذج لدول قــباغنار العديد من النم

 التاريخ ويحلل أسباب وجودها وعوامل تحللها لينتهي الى 
القول في تحليله لظاهرة تفكك الدول في أوروبا المعاصر 

  " ....  الدولة التي يقدمها كنموذج لظاهرة تحلل
  

وهكذا كان التناذر األوروبي الذي أشاد وأسس تحت اسم 
الذي كانت " برج بابل التكنوقراطي"االتحاد األوروبي 

هشاشة أركانه وأساساته مدركة بخيبة الشعوب الملتزمة 
 باقية في الحالة وكونها.. بالطريق التي خيبت آمالها

تملة حول ، ترددت الدولة األوروبية المحاالفتراضية
وبواسطة .. مصيرها الذي ال تكمن فيه أية عاطفة قومية

التعسفات والتجاوزات المفرطة والعيوب والنواقص خلخلت 
األمم توازن الدول في السيادة المتالشية، ولم تبد المعايير 
التي كانت تسمح بشكل تقليدي بتحقيق هوية الدولة مالئمة 

، فالعالم قرية دودلكن الحيز لم يعد يقبل الح. ربشكل كبي
صغيرة تتقاطع بشكل مستمر شبكات محبوكة ومعقدة وأخلى 
اإلقليم المكان لهذه الشبكة وأخلت البنى الداخلية أيضا المكان 

عن هذا التطور .. لكثافة المواصالت المترابطة بشكل جيد
  "..الفعال الذي ال يمكن عالجه يشير الى نهاية األقاليم

  
حليله لعوامل قيام وتحلل الدول وال يستبعد باغنار في ت

ودور األمم في خلخلة كيان الدول، ال يستبعد ان تتحول 
الحركات االنفصالية التي تشهدها عديد الدول االوروبية 
اليوم، مثل كورسيكا وبالد الغول في فرنسا والفالند 
والوالون في بلجيكا والباسك والكاتالون في اسبانيا وبادانيا 

ريا في المانيا والكيبيك في كندا، تتحول الى في ايطاليا وبافا
  .. دول في القريب العالجل

  
في هذا الكتاب يقدم باغنار قراءة مستقبلية لظاهرة الدولة من 
خالل تحليله لنشؤ هذه المؤسسة منذ فجر التاريخ وحتى 
اليوم تتوقع ثورة عميقة تعيد بناء هذه المؤسسة وفق التطور 

غيت فيه الجغرافيا وتحللت الحدود المحقق اليوم في عالم أل
التي انتجت الدول، بفعل ثورة المعلومات التي تسود العالم 
اليوم وال تعترف بالحدود المصطنعة التي تقسمه الى دول، 
كما تتجاوز في تشكيلها القيم التي كانت تحرك الوالء لألمة، 
متخذة من عوامل االقتصاد والمعرفة وسرعة التواصل 

سية لكسب الصراع وإثبات ريعة عوامل أساوالمصالح الس
  الوجود 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مهما احتفى اإلسرائيليون ووسائل إعالمهم بورشة

التطبيع في المنامة، إال أنهم يدركون، وفي أوج حفالت 
األحاديث العفوية بين المسؤولين ورجال "التطبيع، و

عمال والصحافيين األعمال العرب وبين رجال األ
بحسب توصيف لمراسلة هآرتس لما دار في " اإلسرائيليين

أروقة ورشة البحرين، أن ذلك لن يغير شيئا في حقيقة 
راسخة بأن تطبيع األنظمة مهما علت وتيرته لن يفضي إلى 

  .والعرب" إسرائيل"سالم بين 
  

ً فذا، وال هو تنظير، بل ببساطة  هذا الكالم ليس استنتاجا
عترف بها رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، حقيقة ا

ففي خطاب له . بنيامين نتنياهو، بعظمة لسانه كما يقولون
، قال 2017نوفمبر/  تشرين الثاني21أمام الكنيست في 

الشعوب العربية والرأي العام العربي : "نتنياهو حرفيا
تعرضوا على مدار سنين طويلة لعملية غسل دماغ وتشويه 

ل إلى درجة بات وكأن هناك حاجة إلزالة لصورة إسرائي
طبقات جيولوجية من الوعي العربي لتحسين صورة 

    ".، وللوصول إلى سالم بين الشعوب"إسرائيل"
  

ويعني هذا بكل بساطة، أن دولة االحتالل، على الرغم من 
سعيها ومن ثم احتفائها بكل مشهد تطبيع رسمي، ومفاخرتها 

لن يفيدها ما دامت الشعوب به، تدرك أن كل هذا التطبيع 
العربية والرأي العام العربي متمسكا بقضيته األولى، قضية 

  .فلسطين
  

يمكن لألنظمة وتوابعها، ومن يسير في دربها، أن يمضي 
وهو يحاول أدلجة التطبيع والتغني " قلع شرش الحياء"في 

بفوائده، لكن ذلك لن يغير شيئا في الموقف الشعبي العفوي 
عوب العربية من قضية فلسطين، ومن كونها والقومي للش

قضية العرب األولى، حتى لو عانت هذه الشعوب يوميا من 
  .قبضة أنظمة القمع واالستبداد

  
اعتراف نتنياهو بالفجوة بين مواقف الحكام وشعوبهم، دليل 
على أن األمة العربية بشعوبها، رغم أوضاعها قادرة على 

ستعمر مهما طال بقاؤه التصدي لكل اعتداء أجنبي، ولكل م
ومهما عال شأنه، وال سيما في ساحة الوعي والذاكرة 
القومية والوطنية التي تأبى أن تمحو من خالياها وطنا اسمه 

  .فلسطين
  

في الوعي الزائف الذي يعد " فلسطين الجديدة"لن تحل 
نتنياهو تشكيله شرطا إلحقاق السالم، محل فلسطين 

شرقها وغربها، ولن تخدع التاريخية بشمالها وجنوبها و
مؤتمرات التطبيع وابتساماته الصفراء شعوبا عانت وجاعت 
وتحملت الويالت من أنظمة القمع والسوء في انتظار 

ستبقى الشعوب إذن، وسيزول التطبيع وزيفه . المعركة
وابتساماته الصفراء، ولن تقايَض فلسطين بمليارات يريدها 

  نا لفلسطينر من أنظمة التطبيع ثمجاريد كوشني

 

 

  تطبيع زائلتطبيع زائل

 

  حممد عبعوب
 ليبيا

 

  نضال وتد
 فلسطني
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 Spare a thought for the human rights groups in Palestine 
committed to documenting, holding to account, and otherwise 
having to deal with Israel’s racist regime. 
 
Groups such as Al Haq, B’Tselem, Adalah and Al-Mezan are just 
some of the many groups which create an array of valuable reports, 
papers, videos, press campaigns and other publications. They also 
help represent and defend Palestinians facing Israel’s racist military 
“courts” system. 
 
They do valuable work, and it is a thankless task. Dealing with the 
system of “military justice” – which has a 99.7 per cent conviction 
rate – must be like butting so many heads up against multiple walls. 
Expecting “justice” from a regime of military occupation is 
pointless. 
 
And indeed, B’Tselem in 2016 made the decision that they would 
cease issuing formal complaints to Israel’s military occupation 
authorities in the West Bank. Accurately calling the process “the 
occupation’s fig leaf,” B’Tselem said there was “no longer any 
point in pursuing justice and defending human rights by working 
with a system whose real function is measured by its ability to 
continue to successfully cover up “.  
 
The report the group released upon making this announcement 
documents how these cover-ups work. Since late 2000, when the 
Second Intifada began, B’Tselem had lodged 739 complaints within 
the occupation authorities’ internal system. 
 
These were instances in which Israeli soldiers murdered, injured or 
physically abused Palestinians, or damaged their property – 
including cases of Palestinians forcibly used by Israeli soldiers as 
human shields. In the vast majority (three-quarters) of these 739 
cases either the “investigation” was closed with no further action 
taken or had never even been launched in the first place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B’Tselem states that “only in very rare instances” were any charges 
made against the soldiers concerned. 
 
This is very obviously a system designed to whitewash the Israeli 
army’s image. The true function of this fig leaf is as a kind of 
international public relations. Journalists reporting on the latest 
Israeli crime quite regularly report – almost without fail – that Israel 
has “launched an investigation” into the murder or abuse of 
Palestinians by its soldiers – as if it were some abnormality. 
 
Of course, a short while later, when the mildly critical attention of 
said journalists has waned, the investigation is quietly dropped, or 
concluded with some token rap on the knuckles. 
 
As the group candidly admitted, “B’Tselem’s cooperation with the 
military investigation and enforcement system has not achieved 
justice, instead lending legitimacy to the occupation regime and 
aiding to whitewash it .“  
 
It seems to me it was the right decision to withdraw from 
cooperating with this sham process. 
 
There is an argument to be made that there should be a total boycott 
of the entire fabricated system of military “justice” in the occupied 
West Bank. This is a step some Palestinian political prisoners have 
actually taken. 
 
Samidoun – the political support network for Palestinian prisoners – 
reports that Ghassan Zawahreh just this month declared a boycott of 
Israel’s military courts.  
Zawahreh is a prominent left-wing activist in Dheisheh refugee 
camp, near the West Bank city of Bethlehem. He has spent years in 
and out of Israeli dungeons and is currently interned by Israeli 
occupiers without charge or trial – their system of so-called 
“administrative detention “.  

TThhee  IIssrraaeellii  
ooccccuuppaattiioonn’’ss  

ffiigg  lleeaaff  
 

 

Asa Winstanley 
U.K. 
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Zawahreh sent a letter to the court through his lawyer stating that, 
“administrative detention is a heinous crime for the ages. What is 
even more criminal is the occupation’s attempts to mislead through 
mock courts and charades where the executioner and the ruler, 
dressed up in military suits, represent the occupation and its crimes. 
 
”I will not be a part of this charade until administrative detention is 
ended once and for all. I reject this court and refuse to be 
represented by anyone in it “.  
 
There are currently about 500 Palestinians held in “administrative 
detention”. Palestinians have been jailed for years at a time without 
charge or trial under these repeated orders. There are currently more 
than 5,200 total Palestinian prisoners in Israeli jails. 
 
Zawahreh’s stance is a brave move that could lead to further dire 
consequences for him. Yet until the Israeli occupation is forced to 
end, such consequences for Palestinians are an inevitability; he may 
feel he has nothing to lose. 
 
Israel’s occupation will not end until ordinary voters, like you and I, 
force our governments to end political and military aid to Israel. A 
good first step in the right direction would be the immediate and 
total end to all arms sales to Israel. Jeremy Corbyn and other 
leading figures in the Labour Party have rightly called for an end to 
all arms sales to Saudi Arabia. 
 
Let’s push them to do the same for Israel.  
--- 
- Asa Winstanley is an investigative journalist living in London who 

writes about Palestine and the Middle East. He has been visiting 
Palestine since 2004 and is originally from south Wales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  إسرائيل موجودة " قال الصحفي الكويتي أحمد الجار هللا في تغريدة له عبر تويتر إن

خطأ من ال يهم لكن القضية الفلسطينية لم تعد شأن عربي في شأن فلسطيني ودولي ولذا 
ندفع الكل عليه ان ال يخجل أو يداري وهو يقيم عالقات مع إسرائيل على من نضحك نحن 

األموال للقدرات الفلسطينية ويردون علينا شتائم وقلة أدب ولم يعد التطبيل لفلسطين شيء 
 ."شعبوي عربي

  
أود يا أحمد الجار هللا ان أؤكد لك أن شعب الكويت العربي األبي والعرب في كل : أوال

 قطر عربي ما زالوا يعتقدون أن القضية الفلسطينية هي قضيتهم األولى، وان الشعب
الفلسطيني العظيم الصامد يستحق كل التقدير والدعم، وأنك أنت وأمثالك من النابحين 
المنافقين االنهزاميين الحاقدين على الشعب الفلسطيني نكرات ال وزن وال قيمة وال تأثير 

  .لكم
  

أذكرك أن الذين علموك الكتابة الصحفية هم الصحفيون الفلسطينيون؛ فهل نسيت : ثانيا
 الذي عمل رساما ومحررا في الطليعة والسياسة والقبس الكويتية؟ وهل نسيت ناجي العلي

عبد هللا الشيتي الذي كان مديرا لتحرير جريدة الرأي العام وقدم لك كل مساعدة ممكنة 
عندما كنت تعمل تحت إشرافه كمتدرب مغمور في الستينيات من القرن الماضي؟ وهل 

ه الذين كانوا اساتذتك ومصححي أخطاءك في جريدة تذكر عبد هللا القاق ومصطفى أبو لبد
السياسة وغيرهم من الصحفيين واإلعالميين الفلسطينيين الذي لعبوا دورا محوريا في 

  تطوير اإلذاعة والتلفزيون والصحافة الكويتية؟ 
  

نحن ال نشتم أحدا؛ األنذال العمالء الذين ال يعرفون لغة األدب من أمثالك يشتموننا : ثالثا
بال سبب؛ لكن العالم بأسره يشهد أننا شعب ثقافة وحضارة وعلم وأدب؛ وعلى الرغم من 
الظروف القاسية التي مررنا ونمر بها فإننا تحدينا ظروفنا، وميّزنا أنفسنا كشعب صبور 

  . بناء الوطن العربي وخاصة دول الخليجمبدع متعلم ساهم في
  

ال أحد يدفع لنا األموال صدقة؛ لقد عملنا في األقطار العربية وكنا نتقاضى أجورا : رابعا
مقابل الخدمات التي كنا نقوم بها وكانت تحتاج اليها تلك الدول وال فضل ألحد علينا؛ 

ا قدموه للكويت ودول الخليج واسأل األخوة الكويتيين عن سمعة الفلسطينيين الطيبة وعمّ 
  .في مجاالت التعليم والصحة والتجارة واالعالم واإلدارة والثقافة

  
وأخيرا نحن ال نريد التطبيل والتزمير من أحد؛ نحن أصحاب 
قضية لن نفرط بها ابدأ؛ وسنتصدى لكل المتآمرين الذي 
استسلموا ألعداء األمة وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل والعرب 

تحالفين معهما؛ اننا نقاتل عدوا شرسا ال يخفي أهدافه الم
التوسعيّة في الوطن العربي ونضحي من أجل األمة العربية 

  .جمعاء
  

نحن نحيي شعب الكويت ونشكره على التضحيات التي قدمها لنصرة قضيتنا، ولن ننسى 
هم من الدكتور أحمد الخطيب وسامي المنيس ودمحم مساعد الصالح ومرزوق الغانم وغير

أشراف الكويت وهم كثر؛ الشعب العربي ما زال وسيظل معنا، وسنعمل معا من أجل 
نصرة قضيتنا الفلسطينية، وسنحرر الوطن واالعالم والثقافة العربية من االنهزاميين 

   المنافقين الكذابين الذين ال يعرفون األدب من أمثالك

  ::ألمحد اجلار اهللا نقولألمحد اجلار اهللا نقول
الشعب الفلسطيين علمك الشعب الفلسطيين علمك 

  الصحافة الصحافة 
 وفشل يف تعليمك األدبوفشل يف تعليمك األدب

  
  كاظم ناصر

 فلسطني



 

    
51 – The Writer | Issue No. 28:: August  2019 

 

  في إحدى فقرات" ً ِمن كتاب اليوميات يقول " قلبي عاريا
بات من المستحيل تصفح أي جريدة "الشاعر شارل بودلير 

ألي يوم في أي شهر من أي عام، دون العثور في كل سطر 
على عالمات الفساد البشري؛ كل جريدة من أول سطر إلى 

، وحيث قال بودلير ذلك في "آخر سطر، ليست سوى فظائع
ن الذي لم يكن فيه شيء اسمه إعالم الكتروني وفضاء الزم

مفتوح أمام الكل، وفيضان البث والنشر عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، فكيف يكون الحال إذن في هذا الوقت 
الذي صار بمقدور عدة أنفار تأسيس وكالة أو موقع 
الكتروني ال يلتزم بأدنى معايير المهنية، وينجح ربما بجذب 

ن لم نقل اآلالف حوله، طالما أنه ال يكتب إالّ وفق المئات إ
مزاج ورغبات فئة بشرية خصبة بوالدة أفكار وتوجهات 

  . التعصب
  

وحقيقةً إن اإلعالم سواء أكان المكتوب منه أو الشفاهي 
يلعب دور خطير للغاية في تأجيج الصراعات وتشحين 

ال الفئات البشرية بالحقد والكراهية ضد بعضها بعضا، وقد 
نكون ملمين بمن كان من أبرز الداعين من خالل التحريض 
على الفلسطينيين عبر اإلعالمي الرتكاب مذبحة صبرا 

 على يد عناصر من حزب الكتائب اللبناني 1982وشاتيال 
وجيش لبنان الجنوبي والجيش اإلسرائيلي، ولكننا نرى 
اآلثار القميئة للوسائل اإلعالمية الفالحة في بث السموم 

  .الشحناء في المجتمع السوري في الوقت الراهنو
  

ومن أغرب ما صار إليه حال بعض اإلعالميين كأفراد أو 
حتى بعض رهط العاملين في المؤسسات اإلعالمية 
الصغيرة للسوريين في البلد أو خارجه، هو انتقال بعضهم 
من موقع المشغول بتنوير عقول الناس، وكشف المستور 

ي نهضة الجماهير، إلى منطق حصار أمامهم، والمساهمة ف
المواطن في حيّز أيديولوجي معين، ومن ثم حجب 
المعلومات الحقيقية عنه بفضل الطوق العقائدي المحكم، 
ومن ثم التأثير عليه وتجييشه فيما بعد؛ حيزاً عقائدياً المرئياً 
يمنعه حتى من معرفة ما يجري في مناطق ما في بلده أو 

بدالً من أن يعمل اإلعالمي على نشر في البلد المجاور، و
ثقافة الود والتركيز على النقاط اإليجابية لدى اآلخر 
المختلف، سواء أكان هذا المختلف ضمن حدود دولته أو 
خارجها، نرى بعضهم يعملون جاهدين لطمس أو تشويه 
الحقائق، وخلق الفتن، وإمداد الجبهات الشعبية بكل شيء ما 

  .    محعدا قيم اإلخاء والتسا
  

إذ عدا عن اسلوب التحريض ونشر االتهامات عبر التكلم 
بلسان المحاورين، وتقويل ما لم يقله الضيوف، وزرع الفتن 
من خالل التساؤالت االستفزازية القائمة على الطعن ليس 
بالضيف فحسب، إنما وحتى بجمهور وملة ذلك الضيف 

فوه به الذي يستشعر الذل واإلهانة من خالل ما يقوله ويت
المحاور، وهو االسلوب المعتاد الذي يلجأ إليه بعض أشهر 
معدي برامج الحوارات الساخنة في الفضائيات العربية؛ 
فمن اإلفرازات النتنة لعالم اإلعالم في سورية إبان الثورة 
م للسلطة  ل صاحب السلطة الرابعة إلى متّمِ السورية، تحوُّ

كري الذي يستمد التنفيذية في مناطق نفوذ السلطان العس
اإلعالمي سلطته منه، إذ أن اإلعالمي بدالً من أن يكون 
ً كان دينه،  مذهبه، عرقه،  المدافع عن كرامة المواطن، أيا
قوميته، رأيه السياسي أو الفكري، يصبح هو نفسه محط 
رعب ومصدر خطر لدى المواطن، وذلك عندما يتحول 

طات الثالث صاحب السلطة المعنية بمراقبة ما تفعله السل
األخرى بحق المواطن وباألخص السلطة التنفيذية إلى 

  مجرد أداة بيد الجهة العسكرية التي يتبع لها اإلعالمي،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فيغدو اإلعالمي أشبه ببلطجي لدى تلك الجهة، وبالتالي 
تصبح السلطة الرابعة هي األخرى مشاركة في عسف 

  .ذية في مكان تواجدهاالسلطات التنفي
  

وال شك أن تحول بعض إعالميي الثورة إلى مصدر 
للكراهية ورمي السهام المسمومة لم يأتي من فراغ، إنما أتى 
من ثقافة المجتمع الذي ترعرعوا فيه سنوات طوال على 
إيقاع إعالم النظام المستبد، باعتبار أن النظام السوري 

ريج إعالميين طوال العقود الماضية كان مدرسة لتخ
محقونين بأيديولوجيا االستبداد، ولم يكتفوا بأن غدوا مجرد 
أبواق له، إنما وتحّول بعضهم إلى جهات تصدر األحكام 
أيضاً، ومنهم على سبيل الذكر وليس الحصر اإلعالمي 

الشرطة في "الراحل عالء الدين األيوبي، صاحب برنامج 
حقيق الذي كان أدائه أقرب إلى الت" خدمة الشعب

واالستنطاق في األفرع األمنية، وذلك بدالً من المحاورة 
وكشف الحقيقة من خالل اللقاءات الخالية من تلويحات 

ج هكذا إعالميين العقاب؛ وإذا كان النظام المستبد قد أنت
بكونه اآلمر والناهي والقابض على أنفاس البلد بشراً وشجراً 
وحجرا، فكان من المفروض أن يتم التأفف من هكذا نماذج 
إعالمية بعد اندالع الثورة، إال أن الواقع مع مضي ثماني 
سنوات على إنطالق الثورة السورية كان كفيل بإنتاج 

  .زت حالة األيوبي النظريةعشرات النماذج العملية التي جاو
  

ومن كل بد أن لإلعالم دور محوري كبير جداً في تشكيل 
الرأى العام أوان السلم وربما بشكٍل أكثر أهمية وأكثر 
خطورة  وقت األزمات، حيث يعمل على إيصال أنباء 
المجريات إلى الجمهور بكل الوسائل المكتوبة والمسموعة 

اإللكترونيّة المختلفة  في كاإلذاعة والتليفزيون، والمواقع 
الوقت الراهن، إضافة الى وسائل التواصل االجتماعي التى 
أصبحت ُمتاحة لكل الناس بفضل انتشار اإلنترنت في كل 
مكان، ومن المفترض أن يعمل اإلعالمي المتزن 
والموضوعي على نقل الحقيقة كما هي وتوثيقها وإبالغها 

و مؤرخ اللحظة، للجمهور بكل أمانة، بما أن الصحفي ه
حسب تعبير ألبير كامو، وليس العمل على التضليل وتشويه 
الحقائق وخداع الجماهير إرضاًء ألهوائهم األيديولوجية، أو 
إرضاًء لمن يلوحون له ببعض الفتات؛ ذلك المال الذي جعله 
في مصاف مرتزقة الحروب الذين تمنعهم الجهات المتحكمة 

العدل واإلنصاف، بل بهم من أن ينحازوا إلى الحق و
وتدنيهم أكثر من ثقافة ومزاج حاملي السهام والسكاكين 

  .وليس كحملة للكاميرات واألقالم
  

وصحيح أن إيالء األهمية لإلعالم العسكري في العالم أجمع 
ومن ضمنه منطقتنا، هو من بديهات األمور وخاصة أن 
المنطقة تعيش مخاض التغيير، ولكن أن يتحول اإلعالم 

ني برمته إلى إعالم مشحون بكل أمصال البغض المد
واالنتقام كما هو حال اإلعالم الحربي، فهذا هو العار الذي 
لحق بعشرات األكشاك اإلعالمية المعنية ببيع بضائعها 
الكالمية للسوريين في الداخل والخارج، وحيث أن من أبرز 
مقابح اإلعالم العقائدي المحقون أنه منحاز إلى درجة فقدان 
المصداقية الكاملة لمعظم ما يصدر عنه، طالما أن اإلعالمي 
لم يعد ذلك الكائن المعتدل والمعني بتقصي الحقائق وإيصال 
أنباء الوقائع كما هي، إنما غدا اإلعالمي المتخندق 
ً كما هو  ً محاِربا والمحقون بأمصال الجهة التي تموله طرفا

إلعالمي صاحب السطوة العسكرية، وذلك سواًء كان ذلك ا
يعمل لدى نظام بشار األسد أم لدى داعش أم لدى هيئة 
تحرير الشام أم لدى الفصائل أم لدى قوات سورية 

  ".قسد"الديمقراطية المعروفة باسم 
  

وقبيل االنتهاء من هذه الوقفة، ثمة تساؤالت تخطر ببال 
فيا ترى هل طبائع بعض : الكثير من السوريين، منها

 الشخصي كان وراء بثهم المتواصل اإلعالميين واستعدادهم
للشحناء مع نشر األنباء وانحيازهم السافر لتجاوزات 
العسكري أينما كان في تغطية األخبار؟ أم أن الصراع 
الدموي أفقدهم الصواب وغدا حال بعضهم كحال الدهماء؟ 
وهو ما دفع بالكثير من اإلعالميين الى االكتفاء فقط 

ئهم السياسية، ولمن تطوع بالترويج لمن يتوافق مع أهوا
ً أو باطالً كما يفعل عادةً أي  اإلعالمي بالدفاع عنه حقا
متعصب من أفراد العشيرة ـ الكتلة البشرية المهيأة لالجتماع 
على فعل الشر أضعاف الرغبة بفعل الخيرـ  وبالتالي صار 
ديدن بعض هؤالء اإلعالميين المشار إليهم ودورهم األبرز 

ً إلى بياٍض كامن في َجعل سخا م من يميلون إليه أيديولوجيا
أكثر نصاعةً من ثلوج قمم الجبال التي لم تصلها دخان 
المصانع، وإلى جانب ذلك صارت من مهامهم األساسية نقل 
األخبار البشعة عن اآلخر، مع العمل ليل نهار على 
استقباحه قدر المستطاع من خالل أي خبر أو تقرير منقول 

  .عنهُ؟
  

ً من  شبه المؤكد أننا في مجمل الحاالت المذكورة عموما
أعاله نكون أمام نسخ إعالمية ممقوتة ال تتصف بأي 
إنصاف أو موضوعية، ال في عرف الصنعة وأخالقيات 
المهنة القائمة على نقل النبأ بكل شفافية بدون هيمنة الرأي، 
وال بحق الجهة التي يُكتب عنها النبأ، طالما كان الخبر أو 

ال يُرتَّق إالّ بُجمٍل نُسجت من مشاعر متضادة تنوس التقرير 
  بين التقريظ الفادح أو االستبشاع القادح

دور اإلعالمينيدور اإلعالميني
يف تأجيجيف تأجيج
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 عندما كان أخي مصطفى الذي يكبرني بسنتين نشاز . أحببت والدي، تجبرت صورته في عقلي، تملكتني بالكامل
أسعد اللحظات تنتابني عندما أكون جوار الوالد، وأعظمها . األسرة، كنت أنا من عوضه بالحضور والطاعة واالمتثال

الى المسجد ذهابا وايابا، وأستيقظ معه ألداء فريضة الصباح، ثم كنت أرافقه . عندما يمرر يده الطاهرة فوق رأسي
يفسر لي كل أية على حدة، ويحدثني عن . أجلس في المساء بجواره ألستظهر عليه عشر آيات حفظتها بعد صالة الفجر

شبعت بجمال عرفت أبجديات اإلعراب من خالله، وت. سبب نزولها، وكثيرا ما كان يقوم لي لساني عندما ألحن في اللغة
مسجد كي تصل إليه تحتاج إلى التوغل في ". حي الفران"وكثيرا ما كان يأخذني معه الى مسجد في . اللغة من ثغره

ثم تصعد اليه من خالل ساللم تتسع لعرض كتفي رجل مثل أبي، كان صغير المساحة، شبه . زقاق ضيق كي تصل إليه
وهذا اآلخير " با هشام"يم الليل بأصحابه فيه، ويلقي دروسا معية كان يق. مظلم فقد كان يتوسطه مصباح الهت الضوء

قبل أن ينحو نحو  دعوة . كان صديقه ونقيب جهة المدينة لدة جماعة العدل واإلحسان، فقد كان والدي عضوا بارزا فيها
الجماعة والذي يتحدث فيه عن تحول " صرخة هابيل" الذي خرج بشريط - عضو مجلس االرشاد للجماعة–البشيري 

، "باسيدي"أنا بدوري كنت أحضر  لمجالس الجماعة، كان يشرف علينا شاب معطل يدعى . من الخالفة إلى الخرافة
نتحلق . شاب طيب وحبوب، قريب من القلب، لسانه حلو كالعسل على الشفاه، طويل القامة، مهذب اللحية، وكريم البيت

يشرح فيه تعاليم الدين البسيطة، كالحفاظ على الصالة، والصدق، " األيمان"حوله نحن الصغار، فيقرأ علينا من كتاب 
، "شعطيط"التي يقودنا فيها منشد يدعى " اإلنشاد اإلسالمي" وكنت كذلك عضوا في فرقة . والصواب في االسالم

كل عرس وآخرون، نحفظها ثم نعيد إنشادها معيته في " عماد رامي"و " أبو راتب" نستمع ألناشيد منشدين كبار مثل 
  .وعقيقة

  
كان هذا التناقض الجميل، يعبر عن صفاء القلب لطفل صغير، يحب خديجة، ويكتب كلمات يسميها شعرا، ويصارع 

لكن في حضرة األب وـأفراد الجماعة، كأن . وقد يشتم ويسب" أكياس البالستيك"أقرانه في السوق ليروج لبضاعته 
ذات مرة . ابة شفاهه، كلما نطق كلمة زائغة يخشى عليه من البترالطير يفرش عشه فوق رأسه، ومقصا يجلس على بو

أديت صالة الظهر في مسجد الحي، ثم حملت القرآن وعدت الى الخلف متكئا على سارية، سرقني النوم، عندما 
مغلقا، لم أنزعج فقد كان أبي يقول استيقظت وجدت القرآن بجواري، والمكان هدائ تماما، اتجهت الى الباب وجدته 

فجأة جاءت كف تحركني برفق، . ، عدت الى نفس السارية وتكورت على نفسي ونمت"بيت هللا آمن، تحرسه المالئكة"
شربته، " با مجيد"كان مؤدن المسجد قد جاء ليؤذن لصالة العصر، أيقظني مندهشا، ثم أحضر لي لبنا من دكان 

 صالة، لم أذهب الى البيت، كان أقراني يلعبون كرة القدم، فأديت صالة أخرى يحبها  وهرولت خارج المسجد من دون
با "الموضوعة أمام دكان " الفانيد"كثيرا ما كنت أسرق الحلوى ". الجري والمشاكسة وتسجيل األهداف"األطفال 

لو كنت . و جيبي الصغير بهاالذي دلف الى المسجد ألداء الصالة، والذي كنت أصلي أحيانا بجواره بعدما أحش" مجيد
لكنني استوعبت ذلك .. أعرف بأن هللا ال يعذب طيور الجنة حتى تبلغ سن الرشد، لكنت سرقت منه أشياء أخرى تغريني

  .متأخرا فضاعت علي فرص ثمينة
  

من قبل السلطات، التي تنبهت الى ما يحدث فيه من قبل أعضاء جماعة العدل " حي الفران"وثم تشميع مسجد 
فكان أول إجتماع لهم، ليتداولو في شأنه ببيتنا، فشهدت أروع لقاء بين الكبار، كنت أجلس بجوار والدي، . إلحسان فيهوا

.. وأحيانا أذهب الى مطبخ والدتي، كعصفور صغير أنتزع من الصحن بعض الحلوى بعد إغفال األم، ثم أعود إليهم
" القيسارية"والدي ومحبته له، وكذا جاره في دكان بيع المالبس ب الذي أناديه عمي بحكم قرابته من " عبد القادر"كان 

الذي منع من إلقاء خطبة الجمعة بالمسجد، " هشام"أما كبيرهم ب . شديد القول، متطرف الموقف، وغاضب الحركات
 أدني لم أكن أرى شخصا غير والدي، كلما هّم بالحديث تشتغل. فقد كان طويل البال، هادئ القول، ورصين المجلس

، ماذا قال، أي موقف "أبي على صح"أكثر، أتطلع الى يديه المتحركة، وشفاهه الراقصة بالكلمات، وأقول في نفسي 
ووالدي دائما يقول .. دافع عنه، ال يهم، ال أفهم صحيح، ال أعرف في ماذا كان يخطط، كل ما أعرفه أنه والدي
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  لة، تعرب عناملواد املنشورة يف ا

رأي كاتبيها وال تعرب بالضرورة عن 
رأي الة أو مؤسسة عيبال، باستثناء 
املوقعة باسم رئيس التحرير أو 
مستشاري التحرير، أو مدراء 

  .التحرير
  
  جملة الكاتب غري جتارية وغري

ذات نفع مادي، تغطي تكاليف 
إصدارها من خالل نشر إعالنات 
ملؤسسات إنسانية وأكادميية وثقافية 

  .وتربوية
  
  ترتيب األمساء واملواد خيضع

العتبارات فنية، وال عالقة هلا بأمهية 
  .إسم الكاتب

  
  املراسالت تتم باسم رئيس

اتب التحرير، وجيب ذكر إسم الك
  .بوضوح، مع عنوانه ورقم اهلاتف

  

 


