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

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

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

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

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

  .  ترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداءيش
  

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

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

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

  
  :ل وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن 
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 

 .اديميين غربيينموسيقيين أك
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

، عدة لغات التي تصدر بكاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
م كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األ

 .أو المهاجر
 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ

 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون
 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 

بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقتصادي مع دولة في الشرق ورة السالم بضر
إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون هنالك 
سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات 

 . هي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورةالعسكرية التي ال تنت
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

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

 .بانتاجهم الفكري
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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  عز الدين املصري

 فلسطني

  في كل لحظة من حولك، وعلى الرغم من حالة االنتهاك واالمتهان، التى وصلت القاع، تسمع صفة البطل تطلق على من هب
  : ودب

... بطل المقاومة .. بطل السالم .. بطل الحرب .. الجريح البطل .. االسير البطل .. الشهيد البطل .. القائد البطل .. الرئيس البطل 
أم الشعراء واالدباء ؟ وما المعنى الحقيقي .. أم رجال الدين .. هو السياسي الملهم أم القائد العسكري الصنديد فهل البطل . .. الخ

لكلمة البطل؟ ما هو المعنى غير الموضوعي الذي تحتويه لكل واحد منا؟ هل هناك أبطال مختلفون أو الكل يتوافق مع نفس 
  المفهوم مع متغيرات قابلة للتبديل؟

  
 Braveالقلب الشجاع ( ات طويلة شاهدت فيلما ال زال دوما يطرق مخيلتي ويثير داخلي العديد من التساؤالت وهو فيلم قبل سنو
Heart ( للمثل االمريكي ميل جيبسون الذي جسد شخصية البطل الذي استطاع تشكيل شعب مشتت ال يملك عدة وال عتادا وال

وكان . د الغازي وبدأت رحلة البحث عن مكوناته وهويته في الفلسفة االنسانيةسالح له اال الشعور بالظلم والقهر من المستب
ما هو مفهوم : وكلما عاودتني الذكرى قفز الى ذهني السؤال. جيبسون هو الملهم والقائد البطل في ملكوت هذا البحث الجميل 

  البطل؟
  

 في تعريفهما فإنهم يتفقون على أن البطل إنسان متميز ليس هناك تعريف شامل ومتفق عليه للبطل والبطولة وإن اختلف الدارسون
يرى ما ال يراه اآلخرون ويتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق لما يحيط به وبمجتمعه، وهدفه يسمو على حاجاته ورغباته، ويمتلك 

  .قدر كبير من القيم واألخالق والرغبة الجامحة في مساعدة اآلخرين
  

لة بانها تلك الصفة التي يتصف بها قلة من البشر الذين يجمعون مكارم األخالق واإلباء ومن الناحية اللغوية تعرف البطو
عن فكرة البطل وجعلها محورا أساسيا لحركة " تلخيص السياسة " وقد تحدث الفيلسوف الرائد ابن رشد في كتابه . والشجاعة 

لذلك يجب على . رة على الجهاد وقدرة على االجتهاد وقد اعتبر البطل هو ذلك الشخص الذي تكون له قد.. التاريخ والمجتمع 
مصلحة , ولو بعمل أو مبادرة و في توقيت دقيق, عليه أن يقدُم: وأنه لكي يكون بطال كما ينبغي , البطل أن يكون واضحا 

 ألن حالتهم التطورية و بدورهم أكثر تأثرا, األبطال محبوبون عند األطفال, بطريقة عالمية, وبهذا. اآلخرين على مصلحته الذاتية
  .هي اسفنجة تمتص كل نماذج السلوك التي يجدوها جذابة

  
المواطنون تحت القصف .. ومع موجة األحداث العاصفة ، والحروب الكاسحة، ينبري السياسيون والمحللون لرفع موجة البطولة 

طن الغلبان المقهور، والذي يموت رغم أنفه أن فكيف للموا.. يمنحهم القادة بطولة الموت ، وبموتهم سننتصر .. والدمار أبطال 
  .. يكون بطال وقد علق بالصدفة في ساحة المعركة؟ 

  
الناس تفر للنجاة بأروحها وفي الخلف يبقى الضعفاء ممن لم تتوفر لهم القوة للفرار، وال أحد يهب لنجدتهم فيموتون ويمنحون 

صامدون هنا رغم هذا الدمار " .. " اننا انتصرنا " نابر الدعاية الجوفاء ومن فر ونجا في ملجأه يسمع عبر كل م.. وسام البطولة 
  ". الجبهة الداخلية قوية " .. العظيم 

  
  . واالبطال رغم انوفهم يسحقون... القادة المحروسون يصعدون .. هكذا تجري طقوس المدح والمنح والذبح وتبادل الورديات 

  
د والثناء لقدرة صمود المغلوبين على امرهم ضحايا المجازر العسكرية، والحروب حين يشعر القادة بالخطر يبدأون بالتمجي

مع عبرات المدح والبطولة لن يشعر بانه ترك لعذاباته   – ربما –والمواطن المذبوح .. السياسية، وصراع المصالح الخاصة 
 باألبطال ، ومن - زورا -ا الضحايا الموسومين وعلى ظهور الرعاي .والموت الذي يوزع بالمجان كما البطوالت الممنوحة لقاتليه

  .. فوق الدمار المتراكم تتعزز بطولة القادة والساسة االبطال زورا أيضا 
  

نحن المقهورون المعذبون بحاجة الى أبطال حقيقيين يتمتعون بالجرأة والمسؤولية في الزمن .. لسنا بحاجة الى بطوالت زائفة 
تتبوأ في عقول .. غلوطة،  فنموذج البطولة الممسوخ جعل بعض النماذج المأفونة أو المتهورة الموبوء المفعم بالنمطيات الم

وذلك لندرة االبطال الحقيقيين في ظل أزماتنا االخالقية المتردية وانعدام ..  مكان البطولة - بل في عقول أغلبنا –مسحجيها 
  .السلوك االخالقي االنساني في التعامل مع المواطن والوطن 

  
نحن .. ايها البطل االمين العام .. أيها البطل القائد .. أيها البطل الرئيس .. أيتها الفقاعات البطولية الزائفة .. فيا ابطالنا المغاوير 

.. اليوم تراكمت على كواهلنا محن الدنيا كلها ونحن بحاجة ألن تثبتوا لنا بطوالتكم بشكل استثنائي في إذكاء روح االمل والكرامة 
وليس لطعناتكم القاتلة والمميتة التى توجهونها لصدورنا وصدور الوطن .. حاجة للقرار الجريء والصائب في الزمن الصحيح ب

 ..  
  

.. نحن اليوم بحاجة ألبطال تكون لديهم الرؤية الواضحة واالرادة الحقيقية لصناعة التغيير وكتابة تاريخ مشرف لقادم أجيالنا 
  ..مه يوزعها من يهتفون باسمكم ويمجدونكم طمعا في القربي وحسن العطايا ولسنا بحاجة أللقاب وأوس

  
سيدي القائد الصنديد .. سيدي الرئيس ستكون بطال لو حفظت العرض واالرض ورحمت الضعفاء ولم تكن أنت والدهر عليهم 

بطولتك ..  من البؤساء والجوعى الحرب ال تصنعك بطال، وانت ترتفع على أشالئنا بعباراتك الرنانة، ولن تحرر القدس بجيش
فارحم ضعفنا .. والفقر امتهان للكرامة وهو أم الموبقات جمعيا .. فالفقر كفر .. الحقيقية في الحفاظ على أرواحنا وتعزيز كرامتنا 

ك وهللا لو خضت لنستطيع أن نقول ل.. أمن خائفنا .. أكس عرايانا .. واحفظ كرامتنا فلسنا مثلك من أصحاب العزائم، أطعم جائعنا 
     فهل من بطل رشيد يرحمكم هللا. بنا هذا البحر لخضناه معك 

 مفهوم
 البطولة
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I am 
Israel 

 

  
Dr. William Nassar  

Editor – In - Chief 

 And yet many in USA, Canada, UK will defend Israel against all criticism !!  
 
I am Israel ... I came to a land without a people for a people without a land. Those people 
who happened to be here, had no right to be here, and my people showed them they had 
to leave or die, razing 400 Palestinian villages to the ground, erasing their history. 
 
I am Israel… Some of my people committed massacres and later became Prime Ministers 
to represent me. In 1948, Menachem Begin was in charge of the unit that slaughtered the 
inhabitants of Deir Yassin, including 100 women, and children. In 1953, Ariel Sharon led 
the slaughter of the inhabitants of Qibya, and in 1982 arranged for our allies to butcher 
around 2,000 in the refugee camps of Sabra and Shatila. 
 
I am Israel…. Carved in 1948 out of 78% of the land of Palestine, dispossessing its 
inhabitants and replacing them with Jews from Europe and other parts of the world. 
While the natives whose families lived on this land for thousands of years are not allowed 
to return, Jews from all over the world are welcome to instant citizenship. 
 
I am Israel…. In 1967, I swallowed the remaining lands of Palestine - the West Bank and 
Gaza - and placed their inhabitants under an oppressive military rule, controlling and 
humiliating every aspect of their daily lives. Eventually, they should get the message that 
they are not welcome to stay, and join the millions of Palestinian refugees in the shanty 
camps of Lebanon and Jordan. 
 
I am Israel .…I have the power to control American policy. My American Israel Public 
Affairs Committee can make or break any politician of its choosing, and as you see, they 
all compete to please me. All the forces of the world are powerless against me, including 
the UN as I have the American veto to block any condemnation of my war crimes. As 
Sharon so eloquently phrased it, “We control America “.  
 
I am Israel…. I influence American mainstream media too, and you will always find the 
news tailored to my favor. I have invested millions of dollars into PR representation, and 
CNN, New York Times, and others have been doing an excellent job of promoting my 
propaganda. Look at other international news sources and you will see the difference. 
 
 
I am Israel… You Palestinians want to negotiate “peace!?” But you are not as smart as 
me; I will negotiate, but will only let you have your municipalities while I control your 
borders, your water, your airspace and anything else of importance. While we 
“negotiate,” I will swallow your hilltops and fill them with settlements, populated by the 
most extremist of my extremists, armed to the teeth. These settlements will be connected 
with roads you cannot use, and you will be imprisoned in your little Bantustans between 
them, surrounded by checkpoints in every direction. 
 
I am Israel… I have the fourth strongest army in the world, possessing nuclear weapons. 
How dare your children confront my oppression with stones, don’t you know my soldiers 
won’t hesitate to blow their heads off? In 17 months, I have killed 900 of you and injured 
17,000, mostly civilians, and have the mandate to continue since the international 
community remains silent. Ignore, as I do, the hundreds of Israeli reserve officers who 
are now refusing to carry out my control over your lands and people; their voices of 
conscience will not protect you. 
 
I am Israel… You want freedom? I have bullets, tanks, missiles, Apaches and F-16s to 
obliterate you. I have placed your towns under siege, confiscated your lands, uprooted 
your trees, demolished your homes, and you still demand freedom? Don’t you get the 
message? You will never have peace or freedom, because I am Israel.   
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  في إطار الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الممتد عبر التاريخ والمفتوح على المستقبل

تشن إسرائيل ومعها الصهيونية العالمية حربا مفتوحة على الفلسطينيين ،وإن كانت 
المواجهات والحروب العسكرية األكثر إثارة وجذبا لالهتمام بحيث ال يمر يوم إال ونسمع 
عن مواجهة عسكرية هنا أو حربا هناك من غزة إلى الضفة والجبهة الشمالية وحتى في 
العمق العربي ،وإسرائيل معنية بتوجيه األنظار إلى هذا البعد العسكري من الصراع ، إال 
أن مواجهة وحربا ال تقل خطورة تخوضها إسرائيل وأطراف أخرى ضد الفلسطينيين 

وأحيانا عنيفة قليال ما يتم الحديث عنها ، ونقصد هنا بأساليب خبيثة وأدوات ناعمة 
 . الصراع على الثقافة والهوية والرواية التاريخية 

 
إسرائيل والصهيونية العالمية ومن يحالفهما ويتبنى رؤيتهما يدركون أن هزيمة 
الفلسطينيين عسكريا ال يعني نهاية الصراع ،ألن موازين القوى غير ثابتة واالنتصار 

ري ال ينهي الصراع ما دام الشعب الفلسطيني متمسكا بحقوقه السياسية الوطنية العسك
وما دامت غالبية دول وشعوب العالم تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وبالرواية 
الفلسطينية، لذلك فإن إسرائيل تسعى لهزيمة الرواية الفلسطينية والتشكيك بهوية الشعب 

 ،وتعمل على تكريس روايتها الكاذبة بأنه ال يوجد الفلسطيني وانتمائه ألرض فلسطين
ولم يوجد عبر التاريخ شعب يسمى الشعب الفلسطيني وأن الفلسطينيين عائالت وقبائل 

 ).أرض إسرائيل(جاءت مهاجرة من بالد أخرى واستوطنت 
 

استطاعت الحركة الصهيونية من خالل توظيفها للمال واأليديولوجية الدينية استقطاب 
مستشرقين لتأكيد مزاعمها وهذا غير مستغرب إذا أخذنا بعين االعتبار األصول بعض ال

الكولونيالية لالستشراق في بداياته ومكانة التوراة عند بعض الطوائف المسيحية ونفوذ 
وقد كشف . اليهود المالي والعالقات االستراتيجية مع الحركة االستعمارية عبر التاريخ 

 المنحى المنحرف 1978ابه االستشراق الصادر عام المفكر إدوارد سعيد في كت
لمستشرقي المرحلة الكولونيالية وكيف وجهوا نتائج كتاباتهم وأبحاثهم لخدمة السياسات 
االستعمارية والرواية الصهيونية التوراتية بالنسبة لتاريخ فلسطين والشرق بشكل عام 

ثين الغربيين الذين عملوا على ،وقد سبق ادوارد سعيد ولحقه كثير من المستشرقين والباح
إعادة رواية تاريخ الشرق وخصوصا الشرق األوسط واإلسالم بموضوعية مفندين 

 .الرواية الصهيونية ومزاعم المستشرقين الكولونياليين 
 

لم يسلم الُمفندون للرواية الصهيونية باالستناد على الوثائق وعلم 
تهم بمعاداة السامية، األثار من أذى الحركة الصهيونية التي اتهم

البروفيسور الفرنسي توماس تومسون في : ونذكر من هؤالء 
التاريخ المبكر لشعب إسرائيل من المصادر اآلركيولوجية (كتابه 

،والبريطاني كيث وايتالم أستاذ الدراسات ) 1992) ( المدونة
اختالق (الدينية في جامعة ستيرلينغ في سكوتالندا في كتابه 

  إسكات التاريخ الفلسطيني: يمةإسرائيل القد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ًأتحسب نفسك تكتب عن : كلما كتبت كلمة عن قانا، أجد قلمي يشطبها بغضب قائال

  . إنها قانا الجليل. أي قرية أخرى في البالد؟؟ إنها قانا الجليل يا فتى
 

مم المتحدة، لم يخبره حين كان حسن ابن الربيع الواحد نائماً على صدر أمه في خيمة األ
أحد أن الموت قد انتهى لتوه من إعداد جحافله ليغزو بها قانا وينهش أجساد أطفالها 

نسيوا أن . نسيوا أن يخبروه أن الكون ال يتمحور حول صوت أمه ودفئها. ونسائها
 ً  .يخبروه أن العدالة في الدنيا هي أكذوبة اخترعناها لنرضي بها ضميرنا إذا ما أنبنا يوما

ً نسيوا أن يخبروه أنه ليس هناك من يحميه في زمن الحرب، ال أمه وال أكبر  وطبعا
  ". األمم المتحدة"مهزلٍة دوليٍة في العالم 

 
كانت أم حسن تغني البنها الذي لم ير الفصول األربع بعد، وهي تحلم أنه سيكبر ويصبح 

 ً ً أو ربما محاميا ً يوم زفا. طبيبا فه، وكيف ستمأل الحارة كانت تحلم كيف ستبكي فرحا
  ". حسونة حبيب قلب إمو وشيخ الشباب تجوز"زغاريداً 

 
 ً   ... وبقيت األحالم أحالما

 
وما هي إّال دقائق حتى انهمرت قنابل الحقد على الخيمة التي كانوا يحتمون بها لتفضي 

رخ يُقسم كل أهالي قانا أن الزمن وقف للحظاٍت على أنين حسن وهو يص. البشر أشالءاً 
 نيسان، ُطعن 18في . فهو لم يتصور أبداً أن هناك من يفرح بألمه وينتشي بقتله. ألماً 

وكما حضنت . العدل في الصميم بينما كان آتياً مشياً إلى قانا وما زال يستدل على مفارقها
وماتت هي األخرى فوقه ودماء ...أم حسن ابنها يوم ولد، حضنته أيضاً يوم أخذه الموت

  . لشباب تمأل وجههاحسونة شيخ ا
 

عشر سنواٍت يتربص بالقرية وينتظر للقضاء . وكأن الموت ال يشبع أبداً من أهل قانا
وكأنه ال يشبع أبداً، عاد ليتمخطر في شوارع قانا . على من نجا من المجزرة األولى

لم . ، وعلى مرأى العالم كله، حصلت مجزرة قانا الثانية2006في عام . كالفاتح المنتصر
إنه الموت . 2006، حتى وقعت مجزرة 1996كد الدموع تجف على شهداء مجزرة ت

. الذي لم يشف غليله من أشالء األطفال والنساء والشيوخ حتى عاد ليبحث عنها مجدداً 
هذه القرية التي قام السيد المسيح بأعجوبتين على ترابها، هي نفسها التي قام قتلة المسيح 

  . بله يكتفي بالتنظير والشجب والتنديدبمجزرتين فيها، والعالم كاأل
 

عذراً يا من كان يجب أن يكون . عذراً حسن، لقد ندد العالم بالمجزرة وعاد إلى النوم
  .  عاماً اآلن22عمرك 

 
 ارقدوا بسالم ...يا أهلي وشهدائي وأحبائي في قانا

 
 في قانا الموت ألوانا 

 كل لوٍن فيه أردانا 
 لم يموتوا بل استشهدوا 

  ما الموت والشهادة سيّانَ 

 
  إبراهيم أبراش. د

 فلسطني

فلسطين 
والفلسطينيون 

  األصل
 وغيرهم طارئون

  قانا
  في نيسان.. آه 

 
  

  شادي ذبيان
 لبنان
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  تعرف جنين ورفح الطرق إلى القاهرة والدوحة وصنعاء ومكة وجنيف وموسكو وال

يدري احد أي البلدان أيضا سيأتي دور السفر إليها من كال البلدين األبعد على األرض 
الحة فيما بينهما واألقرب إلى كل بقاع األرض ما عداهما وقد أنجزت جوالت المص

إعالن القاهرة آذار  المتعددة العديد من االتفاقيات واإلعالنات والبيانات كان أبرزها
 :نص فيما نص على ما يلي، 2005

  استكمال اإلصالحات ودعم العملية الديمقراطية .1
 تفعيل وتطوير منظمة التحرير .2
 لوطنيةالحوار هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين كافة القوى عما للوحدة ا .3
  

والتي حملت اسم وثيقة األسرى وقد نصت فيما يخص   2006وثيقة الوفاق الوطني أيار  
 :الوضع الداخلي على ما يلي

 2005اإلسراع في تنفيذ ما تم االتفاق عليه في آذار  .1
 توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني .2
 حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية .3
 ل حكومة وحدة وطنيةالعمل على تشكي .4
 العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الوطنية .5
التمسك بالنهج الديمقراطي بإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية  .6

 طبقا للقانون
ن نبذ مظاهر الفرقة واالنقسام وما يقود إلى الفتنة وإدانة وتحريم استخدام السالح بي .7

 أبناء الشعب الواحد
  ضرورة إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية .8
 

  والذي نص بكل وضوح وباختصار شديد على  ما يلي2007اتفاق مكة في شباط 
 تحريم الدم الفلسطيني .1
 تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية .2
 المضي في إجراءات تطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية .3
  تأكيد مبدأ الشراكة السياسية .4
 

نصت الوثيقة التي جاءت بناء على توافق الفصائل على  .. 2009الوثيقة المصرية 
تطوير منظمة التحرير وإجراء االنتخابات وتنظيم عمل األجهزة األمنية بما يخدم امن 

عتقال الوطن والمواطن وكذا تنظيم آليات للمصالحات الوطنية وتم التوافق على تحريم اال
  .السياسي وااللتزام باإلفراج عن المعتقلين لدى الطرفين

 
والذي نص على تفعيل وتطوير منظمة التحرير  .. 2012إعالن الدوحة شباط 

الفلسطينية وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس 
شكلت بناء على اتفاق محمود عباس والبدء في اعمار غزة واستمرار عمل اللجان التي ت

  .القاهرة
 

 وقد نص هذا االتفاق على ما يلي .. 2012اتفاق القاهرة أيار 
 27/5/2012 تبدأ لجنة االنتخابات عملها ابتداء من يوم  .1
 بنفس التاريخ يلتقي وفدي حركة فتح وحماس للبدء بمشاورات تشكيل الحكومة .2
امها ومنها اعتمار غزة وإجراء تحدد مدة عمل الحكومة بستة اشهر لتنفيذ مه .3

 االنتخابات
 التأكيد على أهمية ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني .4
  

  وقد نتج عن االتفاق الذي تم في منزل إسماعيل هنية في مخيم .. 2014اتفاق الشاطئ 

 الشاطئ في قطاع غزة تشكيل حكومة التوافق الوطني على أن يتبعها إجراء االنتخابات 
   يـن فـة بين الطرفيــات الموقعـالتفاق شهور وتم التأكيد على سائر ابعد ستة
  .السابق

 
وقد تم االتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من  .. 2017اتفاق القاهرة تشرين أول 

  .تولي مهامها في غزة
  

يبدو واضحا أعاله عدد المرات التي جرى االتفاق والتوافق عليها وبنفس النصوص 
ات التي كررت في كل مرة عن الوحدة الوطنية واالنتخابات والحوار بديال والفقر

لالقتتال والمصلحة في الوحدة وإنهاء االنقسام إال أن كل ذلك ظل في كل مرة حبرا على 
ورق وفي كل مرة يتم إعادة تأكيد االتفاق على ما تم االتفاق عليه كحكاية إبريق الزيت 

تسمن من جوع ومن كل ما تقدم يظهر واضحا عدد المرات الفلسطينية التي ال تغني وال 
التي جرى االتفاق والتوافق فيها عبر اتفاقيات معلنة وموقعة من الطرفين أو من سائر 
الفصائل ناهيك عن عدد جوالت الحوار التي جرت للتوصل إلى ما تم التوصل إليه 

جرى فيها االتفاق جاءت وانشغال الشعب ومؤسساته وقواه بحكاية االنقسام وفي كل مرة 
النتائج مخيبة لرمال دون ان يدرك احد أو يعلن احد األسباب الحقيقية لهذا الفشل 
المتواصل وال األسباب الحقيقة لعدم تنفيذ أي اتفاق على األرض على اإلطالق ومن مكة 
إلى الدوحة إلى صنعاء ودائما مرورا في القاهرة إلى أن وصل األمر بجنيف بشكل حيي 

افت وأخيرا جاءت موسكو لتنضم إلى تلك المحاوالت إال أن ثلج موسكو األبيض لم وخ
يستطع  أن يخفي الحقائق تحته فكان واضحا انه ال بد بدل السفسطات من إعالن الفشل 
العلني وألول مرة ورغم إعالن موسكو أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم أصدقاء الشعب 

عيب أعداء القضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن الفلسطيني ويسهل عليهم مواجهة أال
إال أن أحدا لم يستطع أن يعطي موسكو هذا السالح لمواجهة واشنطن ولو صوريا أو 

فعلى ما يبدو أن مصلحة موسكو في اتفاق الفصائل الفلسطينية ولو خدمة , كذبا حتى
يا واالكتفاء بسفسطة ألغراضها لم ترق الفلسطينيين وكان أولى لهم مواصلة االنقسام عمل

معاداة مشاريع أمريكا في المنطقة لفظا وترك الحبل على الغارب ألمريكا وحلفائها دون 
مواجهة تذكر علما بان اجتماعات موسكو الفاشلة ترافقت مع اجتماعات وارسو التي 
سعت إلى إعادة تسمية قضية الشرق األوسط لتخرج منها القضية الفلسطينية وليصبح 

سب الرؤية األمريكية اإلسرائيلية صراعا ضد إيران يعيد إلى الذاكرة حلف الصراع ح
بغداد سيء الصيت والذي مضى على إحباطه أكثر من ستة عقود ليعود اليوم علنا في 
وارسو أو غيرها غدا وتحت العباءة االمبريالية والصهيونية وبغياب الخجل العربي من 

  .صالح أمريكا وإسرائيلاالشتراك في المؤامرة علنا بما يخدم م
 

كانت الفضيحة من نصيب أصحاب حلف بغداد قبل ستة عقود ولكن ال احد اليوم يصرخ 
في وجه أصحاب حلف وارسو االمبريالي الجديد ضد إيران بالتحالف مع إسرائيل 
وأمريكا وخدمة أغراضهما علنا ورغم ضعف الرغبة المعلنة لدى دول أوروبا وغيرها 

 االستراتيجيين من المشاركة في أهداف مؤتمر وارسو إال أن العرب من حلفاء أمريكا
  اب الطبيعي للفلسطينيين الذي جاءتهمــع الغيــكانوا األكثر حرصا على تلك المشاركة وم

 فرصة الرد على جريمة وارسو بإعالن االتفاق في موسكو إال 
أنهم فضلوا ترك حق النصر لوارسو والخذالن الماني شعبهم 

ودة من موسكو أكثر انقساما مما مضى فهل سينتصر حلف والع
بغداد الجديد وسيصبح الصراع ضد إيران هو قضية األعراب 
األولى بمشاركة أمريكا وإسرائيل يدا بيد وتنهزم علنا إرادة شعبنا 
وتتراجع قضيتنا وبأيدينا لتصبح خارج اهتمام العالم الذي 

  ا سنواصل نحن ــ بينمرب على إيران وشعبهاــا بالحــسينشغل عن
 من  انشغالنا بنا ونعاود مرات ومرات التفاوض على التفاوض حول انقسامنا وخالفاتنا

 ونلبسها لشيوخ جبل   األجدى أن نخلع عباءاتن جديد في بلد جديد لخذالن جديد أم أن
أن أن ينصفونا من لعبة االنقسام التي يبدو أن ال احد يريد لها " طنيبين عليهم"الخليل 

تنتهي لعل شيوخ عشائر الخليل وهم أولى بنا من شيوخ موسكو وغيرها يستطيعون عقد 
راية صلح عشائري فما بين العشائر السياسية فعلى ما يبدو أن الصراع الدائر بيننا ال 
عالقة له بالوطن وال بالشعب بقدر ما هو اقتتال عشائري بمسميات سياسية ال عالقة له 

وقضايا الشعب والوطن فلننشر غسيل عشائرنا السياسية الوسخ في أبدا بصراع السياسة 
بيوتنا ولنحتكم كعشائر سياسية لقضاء العشائر كي نتصالح مع حقيقتنا بدل نشر الفضائح 

  في كل بقاع األرض إن كنا ال زلنا ندرك معنى العيب

  ثلج موسكو 
 يكشف المستور

 

  
  عدنان الصباح

 فلسطني
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  بأنه يتفوق على غيره العنصرية هي اعتقاد شعب من الشعوب أو عرق من األعراق

  .من الشعوب أو األعراق بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين
  

وقد سعت إسرائيل إلى التركيز على قضيتهم أو مذبحتهم وجعلها 
الوحيدة في العالم التي تحتل المرتبة األولى من حيث أنهم شعب قد 
تعرض للظلم بل وتستخدم إسرائيل صناعة الهولوكوست كوسيلة 

ستغالل واألبتزاز المالي والسياسي واإلعالمي وللتمويه والتضليل لأل
على األهداف الحقيقية لليهودية العالمية ولخداع شعوب العالم 
واستغاللها والكذب عليها وتستغل آالم وأرواح المعذبين من المعادين 
للنازية وفقراء اليهود غير الصهاينة للحصول على تعويضات إضافية 

ية نووية وكيماوية وتقليدية وتكنولوجيا عسكرية متطورة وأسلحة مجان
من ألمانيا ال يستفيد منها ضحايا النازية بشيء على اإلطالق وإنما 
تزيد من طاقات إسرائيل اإلرهابية والعسكرية واالقتصادية وبناء 
المستعمرات اليهودية في األراضي العربية المحتلة وخاصة أرضي 

  .ها للهيمنة على البلدان العربيةفلسطين باإلضافة إلى سعي
  

وأصبح التذكير بالهولوكوست الذي لن يتكرر على اإلطالق ال في 
ألمانيا وال في غيرها من البلدان يخدم بالدرجة األولى إبعاد األنظار 
عن ممارسة إسرائيل لإلبادة الجماعية تجاه العرب في فلسطين 

  ي وعن تهويد وجنوب لبنان وعن األستعمار األستيطاني اليهود
المقدسات العربية اإلسالمية منها والمسيحية وبالتالي يخدم التذكير الدائم به عدم توجيه 
اإلدانة واألستنكار إلبادة إسرائيل للشعب العربي الفلسطيني وتذويبه وتهويد وطنه 
والتغطية على انتهاكها وانتهاك الواليات المتحدة لحقوق اإلنسان وممارسة العنصرية 

  .رهاب واضطهاد الشعوب وسرقة ثرواتها كسياسة رسمية للدولتين الحليفتينواإل
  

لكن اليوم قد تغيرت كل الموازين فقد اعترفت الكثير من الدول 
باإلبادة التي تعرض لها إخواننا األرمن حتى هم نفسهم اليهود قد 
اعترفوا بها على لسان بيللين ومؤخراً حاييم آرون الذي طالب 

ً مع الكنيست با ألعتراف بهذه المجازر وقد جاء طلبه هذا تزامنا
  ؟؟!!توتر العالقات بين إسرائيل وتركيا

  
ً والمضحك أن الكثير من الباحثين الغربيين  لتكون المأساة األرمينية هي األسبق تاريخيا
يقاربون بين المسألتين اليهودية واألرمينية مع أن الفرق بينهما كبير جداً ألنه كما أسلفت 

ن ما تعرض له اليهود كان بمثابة لعبة سياسية أو لنقل لتحقيق مكاسب سياسية على أ
  :المدى البعيد لحساب ما تسمى الصهيونية أما الفرق بين القضيتين فتكون بالنقاط التالية

  
ً وهما لم  . 1 ً واسعا يختلف تاريخ الشعبين األرمني واليهودي فيما بينهما إختالفاً جذريا

  .ه في مسار كل منهما الطويل ال من قريب وال من بعيديعرفا أي تشاب
  
إذا كان اليهود منتشرين تاريخياً وحاضراً في كل أنحاء العالم فإن لألرمن وجود . 2

متجذر في منطقة واحدة معروفة وانتشارهم الواسع في العالم اليوم ناتج عن المجازر 
  وركــاتـرة أتــا بسبب سيطــة بعدهم إذ لم يتسن للناجين العود1915التي هربوا منها عام 

  . على الحكم
  
  شعبيردـدوا إلى طـود عمــروع في حين اليهـه المشــب بحقـعب األرمني يطالـــالش. 3

الفلسطيني من أرضه وحل محله بل يسعى اليوم لتهويد مدينة القدس وإدعاء الحق 
  . التاريخي والديني

  
دهم وقاتلهم وهو واحد ومعروف لكن اليهود األرمن يصوبون إصبع األتهام إلى جال. 4

كل من يقف بطريقهم يتهمونه بأنه قاتل بل وإرهابي يقلق راحة المجتمع اإلسرائيلي 
  .ويجب محاكمته

  
اليهود يسعون للسيطرة على كامل المنطقة العربية فيقولون حدودك يا إسرائيل من  . 5

  .ياسي هم فقط يطالبون بحقهمالفرات حتى النيل أما األرمن ليس لديهم أن مشروع س
  
اليهود المنتشرين في العالم أي ما يسمى اللوبي يضغط على حكومات هذه البلدان  . 6

التخاذ قرارات سياسية واقتصادية ال تصب في مصلحة هذه البلدان بل في مصلحة 
اليهود على عكس األرمن الذين يساهمون في إعمار البلدان التي يقطنوها فتكون الفائدة 

  .لكل أفراد الدولة وليست حكر على حزب أو طائفة بعينها أو حتى جماعة
  

هذه بعض الفروقات بين القضيتين وهناك الكثير ال يمكن ألي إنسان 
أيها األخوة إنكار الهولوكوست النازي بحق المعادين للنازية وفقراء 
اليهود لكن اليهود وإسرائيل بالغوا في عدد الضحايا الذين قتلتهم 

مانيا بل زورت وزيفت الحقائق والوقائع واألرقام المتعلقة بعدد أل
الضحايا وسخرت الكذب والرشوة واإلرهاب الفكري والسياسي 

صناعة ”لتحقيق ذلك يؤكد الدكتور نورمان فنكلشتاين في كتابه 
أن المنظمات اليهودية األمريكية تستغل الهولوكوست “ ”الهولوكوست

كاذيب والسكوت عن جرائم إسرائيل البشعة وللشراهة لنشر األ
والطمع المالي ويؤكد أن األستغالل البشع للهولوكوست شجع على 
إحياء النزعات المعادية للسامية في أوربا والواليات المتحدة ووصف 
التعويضات الجديدة التي دفعتها البنوك السويسرية بأنها عمل من 

  .”أعمال النصب واألحتيال
  

شك أن األرمن استفادوا وفادوا الشعوب والدول التي يقطنون فيها بل ال 
   بينمالــان العمــاء واإلخالص وإتقـمن صفاتهم التي يتميزون بها هي الوف

 استضافتهم في الظهر فنجد أن الدول العربية التي وقعت  الصهاينة طعنوا الشعوب التي 
م الصهاينة بتدمير هذه المجتمعات سالم مع إسرائيل ليست بمنأى عن غدرها حيث يقو

عن طريق المخدرات والتجسس والقيام بعمليات اغتيال لشخصيات عربية شريفة 
ومقاومة، ويمكننا بعد كل ما سبق القول أن شعبي الفلسطيني أصبح اليوم ضحية 

  مزدوجة للهولوكوست النازي والهولوكوست اإلسرائيلي
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أوجه الخالف بين 
  القضيتين

 األرمنية واليهودية
 

أفاد األرمن 
الشعوب اليت 
جلؤوا إليها 

ومتيزوا 
بالوفاء 

ن يف واالتقا
 العمل

  
  رشا قاسم

 فلسطني
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 و على سطح األحداث السياسية منذ مدة ليست بالقصيرة قضية إبادة األرمن خالل تطف

الحرب العالمية األولى، ودور الحكومة التركية ومسؤوليتها في هذه الجريمة التي تعدّ 
جريمة إبادة بحق الجنس البشري، وأنه يجب على الحكومة التركية االعتراف 

ا في مباحثات االنضمام إلى االتحاد األوربي، بمسؤوليتها عن إبادة األرمن قبل دخوله
وقد نشأ عن إثارة المسألة توتّر في العالقات بين تركيا . كما تشترط فرنسا ودول أخرى

وفرنسا، وتهديد تركيا بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، ولجوء فرنسا بالمقابل إلى 
على غرار القانون الذي يجّرم الحديث عن سّن قانون يعاقب كل من ينكر إبادة األرمن، 

فماذا جرى؟ وهل للدول . كّل من ينكر إبادة اليهود والهولوكوست وأفران الغاز النازية
هل كان بإمكان الدول األوربية :األوربية دور في حصول هذه المذابح؟ أو بمعنى آخر

  الرئيسة أن تحول دون وقوع تلك المجازر،أو التقليل منها على األقل؟ وكيف؟
  
   
  

م ـ أن من واجبهم أن ينضموا إلى جانب الروس، 1828كان األرمن يرون ـ منذ عام 
وفق وجهة نظرهم، وال شك أن "نتيجة جور الشاه اإليراني وظلم السلطان العثماني 

، لكّن روسيا خيّبت آمالهم، بأن وضع "الدافعين الديني والمذهبي كان لهما الدور األكبر
م، كما أصدر القيصر قانوناً 1836ستهم يحدّ من نفوذها عام القيصر الروسي نظاماً لكني

كما فُرضت الرقابة . تم بموجبه معاملة األرمن كأقلية، وليس كشعب وأمة ذات تراث
حتى اسم أرمينيا لم يُرْق . على رجال الدين والزعماء األرمن في أقاليم ما وراء القوقاز

بل اشتدّ االضطهاد الروسي ضد . فانللسلطات الروسية، فاستبدلت به اسم محافظة يري
األرمن، ال سيّما في عهد القيصر اسكندر الثالث والقيصر نقوال الثاني، فكان زعماء 

 مرسوم 25/1/1903األرمن تارة يُنفَون وتارة أخرى تُغلَق مدارُسهم، إلى أن صدر في 
  .)1(يقضي بمصادرة أمالكهم

  
األرمن فإن هؤالء األخيرين قد اختاروا وبالرغم من سياسة التمييز القيصرية هذه ضد 

م، فتطوع 1914الوقوف إلى جانب روسيا في الحرب العالمية األولى التي نشبت عام 
مئتا ألف أرمني في صفوف القوات الروسية في منطقة القفقاس، وأدوا أعمالهم بأمانة 

ألرمن وإخالص تحت إمرة الجنرال انترانيك، فوجد األتراك في ذلك ذريعة التهام ا
  )2(بالخيانة والتخاذل

  
ولما احتل الجيُش الروسي أرمينيا استغّل بعض القوميين المتطرفين من الطاشناق مجيء 

إن المتعصبين من األرمن : يقول شاخومسكي. القوات الروسية لضرب مسلمي المنطقة
وكان . أرادوا إبادة جميع السكان المسلمين الموجودين في المناطق التي قمنا باحتاللها

األرمن المسلحون القاطنون في المناطق التي كان يدخلها الجيش الروسي ينقّضون على 
فكان من الطبيعي ـ في أجواء من الحرب . )3(األكراد دون معارضة من قادة هذه الجيوش

العظمى والتعصب الديني ـ أن يفكر الترك والكرد المسلمون، في أول فرصة تسنح لهم، 
 الذين أرادوا إبادة جميع السكان المسلمين الموجودين في المناطق باالنتقام من األرمن

ي بمذابح األرمن. التي قامت القوات الروسية باحتاللها   .ومن هنا كان ما ُسّمِ
  

إن األرمن قد اتخذوا القوات الروسية حصان طروادة : وبهذا المعنى يمكن القول
 على حين أن الروس نظروا إلى للوصول إلى هدفهم المتمثل في قيام أرمينيا الكبرى،

األرمن على أنهم مجرد مرتزقة في صفوف قواتهم، لذلك كان من السهل التضحية بهم 
  !!على مذبح المصالح الروسية

وما يهّمنا في هذا المقام هو كيف أن دوالً أوربية بعينها، كانت تقود الحرب العالمية 
تُحوَل دون قيام هذه المجازر، أو األولى، راقبت المشهد عن كثب، وكان بإمكانها أن 

فما كان . التقليل من حجمها، بما فيها روسيا، ولكنها لم تفعل ذلك، بل اتخذت موقفاً آخر
هذا الموقف؟ وما هذه الدول؟ ولماذا تتباكى هذه الدول اآلن على هؤالء الضحايا، وتذرف 

ي المرفوض؟ أم هو على األرمن دموع التماسيح؟ أليس هذا من النفاق أو العهر السياس
؟ وهل لمثل هذه التجارب أن "السياسة فّن الكذب والمراوغة" من الفهم األمين لمبدأ 

  تتكرر بضحايا آخرين؟ ومن هم؟ وما السبيل إلى تفاديها؟
  .لنبدأ أوالً باستعراض موقف أبرز هذه الدول من هذه المذابح

   
  
  

وبريطانيا وروسيا وإيطاليا واليونان فرنسا (كان ثمة رأي يطالب بأن تبادر دول الحلفاء 
وقد كان رفض كل . إلى حماية األرمن، لكن هذه الدول لم توافق على هذا الرأي)وغيرها

ً من مصالحها الذاتية االستعمارية، أما الشعوب الضعيفة وقود  دولة من هذه الدول نابعا
  !كل صراع فلتذهب إلى الجحيم

  
 كانت تخشى أن تزداد أطماع إنكلترا في لقد رفضت فرنسا إنقاذ األرمن، ألنها

أما روسيا فقد كانت تخشى أن يؤدي إنقاذ األرمن إلى استقالل أرمينيا، األمر . األناضول
  )4(الذي يقود إلى انتقال فكرة التحرر إلى أرمينيا الروسية

  
لم يقتصر موقف فرنسا على هذه السلبية، بل تعداها إلى ما يمكن وصفه بطعن األرمن 

لخلف ـ حسب تعبير أحد الدارسين األرمن، وذلك عندما انسحبت من كيليكيا وسلّمت من ا
  !!)5(األسلحة الموجودة في جنوب آسيا الصغرى لألتراك 

  
إن :" للحكومة الفرنسية" بول كامجون" جاء في رسالة للسفير الفرنسي في استانبول

ة بين األرمن الثائرين، وبين الحكومة التركية تعترف بانتشار الفوضى في األقاليم الشرقي
وما من شك في أن الكثير حصل بين الجانبين، ولكنني واثق بأن األمة . الفرق الحكومية

وليس من مصلحتنا في الوقت الحاضر أن . التركية سوف تعود حاالً إلى االستقرار
  )6("وفي المؤامرة التالية حول القضية األرمنية. نتورط في القضية

  
ً كبيراً من مسؤولية ما حصل لألرمن، بسلبيتها وتفضيلها إن فرنسا التي  تتحّمل قسطا

لمصالحها االستعمارية اآلنية على أرواح األرمن بني دينها هي نفسها التي تدعو تركيا 
الحالية إلى االعتراف بمسؤوليتها عما جرى لألرمن من جرائم إبادة، وكأنها ـ أي فرنسا 

  !!ـ بريئة من تلك الجرائم
   
  
  

 ألف أرمني، كانت 16إن المذابح التي حصلت في جنوب القفقاس، وذهب ضحيتها 
بريطانيا هي المسؤولة عنها، ألنها كانت تحت سيطرتها، وألنها لم تقم بالحماية الالزمة 

وعندما قام الحلفاء ـ ومنهم بريطانيا ـ بعد الهدنة بوضع يدهم على بنك بألمانيا . لألرمن
 األرمن تودَع فيه، قام هؤالء الحلفاء بتسليم هذه األموال، ، كانت أموالُ 1916عام 

  )7(والبالغة خمسة ماليين ليرة ذهبية، إلى خزينة الدولة العثمانية في إستانبول
  

واألنكى من ذلك أن بريطانيا هي التي وفرت الحماية بشكل 
مباشر للمتهمين بارتكاب تلك المذابح؛ فقد وفرت الحكومة 

 من كبار المسؤولين األتراك، وهم في 102اية لـ البريطانية الحم
 من المتهمين الكبار على متن 77سجن جزيرة مالطا، بنقل 

السفينة الحربية إلى المشغن في جزيرة مالطا، وبعد فترة قصيرة 
أخلت سبيلهم، وانتشروا في الجهات األربع، وقصدوا المدن 

بحوا عمالء األوربية ليكونوا بعيدين عن األنظار، وبالتالي أص
  )8(لها

   
  
  

كانت ألمانيا تمتلك خططاً سرية للسيطرة على األراضي التركية، كما كانت لها خطط 
  . أخرى لوضع يدها على المناطق اآلسيوية، كطريق الهند إذا أمكن

  دور الدول الكبرى
 في مذابح األرمن

 

  خلفية تارخيية

  املوقف الفرنسي: أوالً

  املوقف الربيطاين: ثانياً

  املوقف األملاين: ثالثاً

  
  إبراهيم درويش

 سورية
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إن سياستنا الشرقية مقررة ": " أوربا الوسطى"صاحب كتاب " فريدريك ناومان"يقول 
ي إلى الجماعات الذين يحمون تركيا، هذه الحقيقة هي التي تنظم منذ زمن بعيد، ونحن ننم

تصرفاتنا، يجب علينا أن نتبع السياسة التي رسمها بسمارك في السياسة الخارجية، حتى 
ولو كانت بدون رحمة في آرائه السياسية القومية، هذا هو السبب الوجداني العميق الذي 

 غير مبالين لعذاب الشعوب المسيحية في يفرض علينا ـ نحن رجال الدولة ـ أن نكون
هكذا بكل صراحة، وِلَم المواربة . )9 (..."تركيا، حتى ولو كانت مؤلمة للشعور اإلنساني

واللف والدوران طالما كانوا يمتلكون القوة، وهو المنطق ذاته الذي صّرحت به أولبرايت 
لمنطق والحق طالما كنا ما حاجتنا إلى ا: وزيرة خارجية أمريكا السابقة، عندما قالت

  !أقوياء؟؟
  

ضم إليه ضباطاً من هيئة األركان األلمانية حدد " باول رورباخ" وفي محاضرة مغلقة لـ 
فذكر بصراحة أن على ألمانيا أن ال تسمح بإجراء ..بدقة موقف بالده من المسألة األرمنية

 من مناطق إصالحات جذرية في أرمينيا الغربية، بل أن تعمل على تهجير األرمن
سكناهم، وتشجيعهم بوسائل مختلفة لالستيطان على امتداد خط سكة حديد بغداد ـ برلين، 
ثم نقل عشائر من التتر واألتراك إلى أرمينيا، حتى يصبح باإلمكان ـ حسب قوله ـ إقامة 

  )10(ونالت الفكرة تأييد الحاضرين وتشجيعهم. حاجز فوالذي بوجه روسيا
  

 ً   :بقولها نقالً عن رورباخ " "le temps  الصحيفة الباريسيةوتؤكد هذا الرأي أيضا
لقد انعقد في برلين مؤتمر جرت فيه مناقشة تهجير األرمن من أراضيهم إلى مابين "

يجب تفريغ أرمينيا من األرمن، وذلك بإرسالهم :" وأضافت نقالً عن رورباخ". النهرين
 فيها الشعوب التركية من أجل أن إلى بالد ما بين النهرين، وعلى األتراك أن يوطنوا

ً لسد النفوذ  تتحرر أرمينيا بالكامل من النفوذ الروسي، ولكي يبنوا ويؤسسوا حاجزاً قويا
الروسي لتوجهه إلى المياه الدافئة، وتزويد بالد ما بين النهرين بمزارعين، وهي بأمّس 

  )11("الحاجة إليهم
  

م في محاضرة 1913كما أكد رورباخ في أواخر تشرين الثاني عام 
ثانية ألقاها أمام الجمعية األلمانية اآلسيوية على ضرورة بقاء 

ذاكراً في . أرمينيا الغربية تحت إمرة اإلمبراطورية العثمانية
بؤرة فوضى في "المحاضرة ذاتها أن أرمينيا الغربية تشكل 

وأوضح رورباخ أن ألمانيا ال تمانع وال . ، يجب إخمادها"تركيا
لتذهِب القومياُت . )12((ع األكراد لضرب األرمنتعارض في دف

والشعوُب الضعيفةُ ـ كالكردية واألرمنية وغيرها ـ ضحية مصالح 
عاشت " ، و" األمم والسياسات االستعمارية الغربية وأطماعها

  !"العدالة الدولية التي يصنعها هؤالء الكبار بجرائمهم بحق الصغار
  

تهاك حق األرمن وفي معاداة طموحاتهم وأحالمهم، بل إن الموقف األلماني أمعن في ان
ـ وقد كان همزة الوصل " هومان"فقد صرح . وفي التماس أي حجة أو مسّوغ لضربهم

  :بين السلطات التركية والسفارة األلمانية في إستانبول، صرح قائالً 
وأعرف أن األرمن واألتراك ال يمكنهما أن يتعايشا في هذا البلد، ويجب على عرق "

. أظن أنهم مبررون بالكامل. ال ألوم األتراك على ما يفعلونه باألرمن. واحد أن يذهب
هم أعداء . يريد األرمن تقطيع أوصال تركيا. األمة األضعف يجب أن تخضع وتموت

. )13("إنها مسألة أمن...األتراك واأللمان في هذه الحرب، ولذلك ال يحق لهم أن يحيوا هنا
نية تدرب الجيوش التركية وتقودها في العمليات الحربية، لذلك بل كانت القوات األلما

كانت المذابح ضد األرمن تقترف بحضور األلمان وأمام أعينهم، األمر الذي يجعلهم 
  .يتحّملون مسؤولية كبيرة ال تقّل عن مسؤولية األتراك عن هذه األعمال

  
سيا واألرمن، وهو الحيلولة وثمة دافع آخر دفع األلمان إلى انتهاج هذه السياسة تجاه رو

دون استمرار الدعم الروسّي للصرب ورومانيا، ولهذا السبب بالذات لجأ األلمان إلى 
فضالً عن دوافع اقتصادية . )14(خلق القالقل واالضطرابات في مناطق حدود القفقاس

 بين حّركت حفيظة األلمان إلى حدّ اإلزعاّج، عندما رأوا حجم الروابط التجارية وتوّسعها
  )15(الروس والمناطق الكردية واألرمينية 

  
مذكرة إلى الصدر األعظم " فانكهايم " لكل ذلك رفع السفير األلماني في إستانبول 

م، بيّن فيها تأييد ألمانيا الصريح والكامل بإبعاد األرمن 1915العثماني في حزيران عام 
كاشفاً ". ة للدفاع عن البالد وسيلة شرعي" عن شرقي األناضول، معتبراً مثل هذا العمل 

، "حشرات خائنة تجاه األتراك " عن مواقف أكثر جرأة وصراحة، بوصفه األرمن بأنهم 
ً لحماية مؤخرتهم وهم في: "قائالً    من حق األتراك أن يفعلوا باألرمن ما يرونه مناسبا

ض اللفظّي، ولم يتوقف الموقف األلماني عند حدود التأييد أو التحري.  )16(" حالة حرب 
بل تعدى إلى مرحلة المشاركة الفعلية في عمليات اإلبادة ضد األرمن؛ فقد ذكرت تايمز 

كان للقناصل األلمان دور بارز في تحريض : "م قائلة1915 أيلول 29اللندنية يوم 
بل تذكر مصادر ". المسؤولين العثمانيين ضد األرمن، منهم القنصل األلماني في حلب

اط األلمان كانوا برفقة الجيش العثماني في بعض المناطق لضرب أخرى أن بعض الضب
وصّرح بعض الجنود أنهم ينفذون أوامر اإلمبراطورية . األرمن، ومنها مدينة أورفه

  )17(األلمانية والسلطان 
  

لقد استفّزت السياسات األلمانية هذه مشاعر أناس كثيرين محسوبين على ألمانيا؛ ودفعتهم 
سياسات والتنديد بها، فقد أدانها أساتذة من مدرسة حلب األلمانية، عبر إلى إدانة هذه ال

رسالة وّجهوها إلى وزارة الخارجية األلمانية في برلين، وشددوا فيها على التناقض بين 
مهمة األلمان الحضارية وموقف حكومتهم السلبي تجاه األحداث المأساوية التي تنزل 

س ـ ممثل المصالح التبشيرية األلمانية ـ نقده الالذع ليبسيو. كما وّجه د. )18(باألرمن 
غض نظرها عن المذابح التركية بحق األرمن، وبأن الخزي والعار " لحكومته بسبب 

  )19(" لحقا بألمانيا نتيجة ترك األتراك في إبادة المسيحيين

  
ألرمن، لماذا اتخذ األلمان هذا الموقف من أحداث إبادة ا: والسؤال الذي يطرح بقوة هو 

  بالرغم من اشتراكهم معهم في الدين؟
لعل السطور السابقة نفسها قد أجابت على هذا السؤال، ونزيد على ذلك، فنقول في هذا 

  :الصدد
  
   األخطر على خططهم  لقد رأى األلمان في تحسن العالقات الروسية األرمنية الجانب . 1

ل أرمينيا وأطماعهم االستعمارية، كما كانوا يخشون من أن تتحو
الغربية إلى مفتاح بيد روسيا للوصول إلى آسيا الصغرى وإلى ما 

  .بين النهرين
  
ً أن تبقى المسألة األرمنية ـ الكردية . 2 كانت ألمانيا حريصة دائما

ضمن إطار الدولة العثمانية، حتى ال تكون ذريعة لدول مثل روسيا 
لعثمانية، وإنكلترا وفرنسا للدخول من خاللها في شؤون الدولة ا

ألنها كانت تنظر إلى الدولة العثمانية على أنها مستعمرة أو منطقة 
  .نفوذ خاصة بها

  
التي تدين الدول  أكتفي بهذا القدر الذي هو سطور معدودات من مجلدات من الصفحات

الكبرى الصانعة لمآسي الشعوب المستضعفة تحقيقاً ألطماعها االستعمارية، وتسجيالً 
 إلى استخدامها والتهديد بها وقت اللزوم، كما يحصل في هذه األيام، لمواقف دول تلجأ

  .ناسية أن َمن كان بيته من زجاج فيجب أال يرمي نوافذ اآلخرين بالحجر
  

  :وبعد
فإذا كان األرمن ضحية أطماع الدول االستعمارية الكبرى إبان الحرب العالمية األولى، 

يام؟ ومن يا ترى استخدموا وما زالوا فمن يا ترى سيكون ضحية هذه الدول هذه األ
فزاعة أو بعبعاً في مواجهة تركيا وسورية وإيران وحتى عهد قريب في مواجهة العراق، 

 في اتفاقية الجزائر 1975حتى إذا تحققت مصالحها قلبت لهم ظهر المجن، سواء عام 
  م؟2007م، أو في عام 1996على يد العّراب الصهيوني كيسنجر، أو عام 

---  
  :الهوامش

 (2)|| .111، ص)دون تاريخ، دون مكان(عالقة األكراد بمذابح األرمن، : دمحم خليل أمير (1) 
 .79 م،س، ص(5)|| .79 م،س، ص(4) || .111 ـ110م،س، ص(3)|| .109المصدر السابق، ص

، )ترجمة المهندس خليل حنونيك، الالذقية، سورية( العبور إلى أرارات،: ايكل آرلن (6)|| 
، نقالً عن صحيفة علمدار، 95ـ94م،س، ص (8)|| .94م،س، ص: دمحم خليل أمير (7)|| .208ص

 (11) || .67م،س، ص (10) || .67ـ66م،س، ص (9) || .م1919، سنة 677استانبول، العدد 
كردستان في سنوات الحرب :كمال مظهر أحمد. ، نقالً عن د78م،س، ص 12) || .69م،س، ص

 || .68م،س، ص (13) || .276، ص ) المال عبد الكريم ، بيروتترجمة دمحم(العالمية األولى،
 (18)|| .74م،س، ص (17)|| .73م،س، ص (16)|| .71م،س، ص (15) || .70م،س، ص (14)

 .75م،س، ص (19) || .75م،س، ص

رفضا فرنسا إنقاذ 
 خلشيتها أن األرمن

تزداد أطماع إنكلترا 
 يف األناضول
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  إذا قلنا بأن الهدف األبرز لدى األديان السماوية هو تنظيم العالقة بين الناس بعضهم

بعضا من جهة، وكذلك تنظيم تلك العالقة بين العبد وخالقه من جهة أخرى، فهذا يعني 
بأن أي قرار أرضي للحزب الديني ربما كان له أبعاد الهوتية، وأن أيّة إشكالية كبرى 

ائر البشر تحصل على الصعيد الميداني قد تحال إلى سلطة الماوراء، وذلك تتعلق بمص
ليس دائماً من مبدأ اإللتزام بما ورد في سياق الشرائع السماوية، إنما لتخفيف العبء عن 
كواهل قادة التنظيم الديني، أو لتخليص الخاقانات الحاكمة باسم َمن في السماء ِمن تبعات 

 يدب على األرض، أو لتملصهم من عواقب األخطاء الكبيرة أوامرهم المجحفة بحق من
الناجمة عن قراراتهم، وذلك من خالل اإليحاء لألتباع بأن ثمة جوانب إلهية تدخل في 
مسار عملهم، ومن الصعب عليهم الخروج عن القواعد الثابتة الواردة في التشريع 

 .اإللهي
  

 شأن له البتة بثواب أو عقاب اآلخرة، بينما الحزب السياسي الدنيوي ـ غير الديني ـ ال
إنما كل غرضه محصور باألهداف التي سيحققها الحزب السياسي المؤلف من مجموعة 
من المواطنين ممن يتقاسمون نفس األفكار، ويجتمعون بهدف تحقيق المصلحة العامة 
 ألعضاء الحزب وللجماهير التي آمنت به أو انضمت إلى صفوفه، وذلك من أجل تحسين

ظروف حياتهم في الدنيا بعيداً عن كل ما يتعلق بإغراءات اآلخرة أو مخاوفها، ما يعني 
بأنه من اليسر جداً إجراء التغيير في أي بند أو قرار أو مادة من دستوره أو آلية من آليات 
عمل ذلك الحزب الدنيوي، طالما كان الهدف من الخروج عن النص القانوني أو النظام 

 هو مصلحة المجتمع ككل، باعتبار أن المصلحة العامة لإلنسان فوق أي الداخلي للحزب
  .اعتبار قانوني أو سياسي

  
إالَّ أن ما يحز في نفس بعض المراقبين لألحداث الجارية، ممن يعيشون نوائب المنطقة 
راهناً، هو ليس مشاهد القتل والتهجير والدمار فحسب، وليس فقط ظنهم بأن الدول التي 

ائر الخرائط تتعامل مع ملفات وقضايا شعوب تلك الرقع الجغرافية وكأن َمن تقامر بمص
يشغلونها هم مجرد جوامد أو كائنات أخرى غير بشرية؛ إنما عندما يرى بأن المصائب 
التي تحل بشعوب المنطقة، هي سائرة في نفس المسار الذي سارت عليه أمم وشعوب 

ً من دون قدرة الناظر التأث يَر على مسار األحداث أو التخفيف من وطأة أوروبا، وطبعا
ويالت ما يجري، هذا بالنسبة إلى ما يجري في عموم المنطقة مقارنةً مع ما جرى سابقاً 
في الدول األوربية منذ أقل أو أكثر من قرن، والمؤلم أكثر هو معاينة المرء للكثير من 

عينه، فيما يكون حاله أشبه األدوار القميئة لبعض أطراف الصراع التناحري داخَل بلٍد ب
  .بحال مكبٍل ال حول له وال قوة

  
عموماً حتى إذا ما آمنا بأن الغوغائيين ال يستفيدون من تجارب الشعوب األخرى قط، وال 
يطيب لهم إالّ المرور بنفس المضائق والظروف التي عاشها شعب آخر في قارة أخرى، 

ي عليها توجيه دفة القيادة بحيث تعمل ولكن أين هو دور النخب والحركات السياسية الت
قدر المستطاع لئال تمر حركة التاريخ الدامي في دياره من نفس المزالق التي مرت بها 
عجالت الزمن في الدول المتقدمة؟ وأليس مخجالً أن تسير النخبة خلف الرعية وتنساق 

ع؟ وهل كل ما مع شعاراتها وهتافاتها وتتبنى كل أمراضها على أساس أنها تمثل الواق
كان حقيقي وواقعي هو محط صدق وتقدير؟ وإذا كان األمر كذلك فلماذا نعادي الطاغية 
والسارق والمبتذ والجاني والمستغل والفاسد، طالما أنهم أبناء الواقع نفسه مثلهم مثل 
الضحية والمسروق والمجني عليه؟ أما آن لتلك النخبة أن تعمل على فرز أشياء وتمثالت 

الواقع، وتميل بالتالي الى جهة الصالح الحقيقي القائم على العدل والمساواة وشخوص 
   والحق واإلنصاف في ذلك المجتمع؟

  
ومن كل بد أن التساؤالت أعاله لم تكن وليدة القراءات التاريخية، وال قُدّحت شرارتها 

فرض بعد مراجعة تجارب شعوب بعيدة عنا أو أخرى تجاورنا في الشرق األوسط، إنما 
ً (التساؤل نفسه عقب الموقف الغريب والجريء لهيئة تحرير الشام  ) جبهة النصرة سابقا

 14/2/2019نقالً عن مراسلها بإدلب في * في محافظة إدلب، حيث ذكرت شبكة أورينت
أزالت شعارات دينية ) جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام"أن حكومة اإلنقاذ التابعة لـ

الفتات الطرقية في مناطق سيطرتها شمالي سورية، ومن العبارات كتبتها األخيرة على ال
الجهاد باب من أبواب "، و"الصالة يا شباب اإلسالم: "التي تم إزالتها شعارات مثل

ً مع "الحجاب يا فتاة اإلسالم"، و"الجنة ، حيث جاءت حركة النصرة ومناورتها تزامنا
ل من روسيا وتركيا وإيران، لبحث الروسية بين زعماء ك" سوتشي"عقد قمة ثالثية في 

، "سوتشي"قضية االتفاق الموقع بين روسيا وتركيا حول إدلب، والمشهور باسم اتفاق 
وحيث تحاول الهيئة التخلص من شعاراتها الدينية في سعّيٍ منها للخروج ِمن قائمة 
 المنظمات اإلرهابية لدى الدول الغربية وحتى بعض دول المنطقة، وهو ما ظهر بأن

الهيئة قادرة على التبرؤ من أشياء رئيسية متعلقة بسلوكها ونهجها الديني بناًء على 
المعطيات والظروف السياسية والعسكرية الراهنة، علماً أن الجبهة قد ال تفلح في التملص 

  .من عقاب الدول، ولكن غرضنا من التنويه هو تبيان الديناميكية العالية لدى ذلك التنظيم
  

هو حزب يساري ال شأن له باآلخرة قط،  PYD فإن حزب االتحاد الديمقراطيوبالمقابل 
إنما كل غاياته وأهدافه دنيوية، وعلى أساس أنه وجد ألجل مصلحة األحياء من البشر 
وتحقيق االستقرار واألمان لهم، ولكنه ولألسف ففي اللحظات المصرية لم يرتقي إلى 

يب المخاطر المحدقة به، ولم يتجرأ على تغيير مستوى ذلك التنظيم الديني في كيفية تجن
خطابه من أجل تجنيب المنطقة التي يسيطر عليها من الخراب المحتوم، ولم يقدر كما هو 

والدليل على ! حال التنظيم الديني التبرؤ من شكلياته لقاء إنقاذ الجوهر أال وهو الشعب
بول الحرب تُقرع على ذلك هو أنه قبيل غزوة عفرين من قبل تركيا، وحيث كانت ط

تخوم عفرين، إال أن ذلك الحزب الدنيوي الذي كان مسيطراً على المنطقة لم يحسن 
المناورة كما فعل التنظيم الديني في إدلب، وال استطاع ذلك الحزب اليساري التخلص من 

ح صور القائد والشعارات واألعالم التي كانت ومنذ عقود بمثابة الخرقة الحمراء التي يُلوّ 
بها حتى يتقدم الجيش التركي لنطح حاملهاّ، وبالتالي تدمير المناطق الكردية متى ما 

  !!سنحت الفرصة من وراء عنتريات أصحاب الِخرق والتلويحات
  

بأن الجهة التي تدعم : وبغض النظر عن تصور ورأي بعض مراقبي المشهد في قولهم
اتها وإنزال الالفتات الدينية من جبهة النصرة على األرجح هي من طالبتها بتغيير شعار

على الشاخصات في الشوارع والساحات العامة في محافظة إدلب، وذلك لينقذها من 
بأنها : االحتماليات الكبيرة للحرب عليها بتهمة اإلرهاب، وإردافهم ببحاٍت جارحة قائلين

لديمقراطي عملياً هي نفس الجهة التي طالبت عبر أذرعها االستخباراتية حزب االتحاد ا
باإلكثار من صور عبدهللا أوجالن وأعالم حزبه وشعاراته العسكرية، وذلك لتثبيت تهمة 
اإلرهاب عليه وتأكيدها مرة تلو األخرى، وذلك حتى يكون هناك مبرر دائم للهجوم على 

  .المناطق الكردية بتلك الحجة
  

والمفارقة الكبيرة أنه عادة ما يكون من الصعب على الحركات 
 التنظيمات ذات الخلفية الدينية، التخلي عن شعارات وهتافات أو

تشير إلى منهجها وخلفيتها العقائدية، بينما يكون من السهل جداً 
على األحزاب والتنظيمات الدنيوية تغيير اكسسواراتها وخطابها، 
طالما كان التغيير لصالح المجتمع الذي وجدت األحزاب فيه من 

فه، ولكن أليس من العجائب أن تعمل أجل تحقيق غاياته وأهدا
على تغيير ثوبها وشعاراتها ) جبهة النصرة(هيئة تحرير الشام 

  وشاخصاتها بكل يسر وخالل ساعات من أجـل إنقــاذ ذاتهـا وَمن
 PKK وحزب العمال الكردستاني PYD  معها، بينما حزب االتحاد الديمقراطي

، أو ألوان، أو صور، أو وروافده غير قادرين على التخلص عن بضعة خرق
  !!!اكسسوارات دعاياتية سياسية صرفة

  
على كل حال فبما أن ذلك الحزب الدنيوي يرى بأن صور القائد الطوطم، وكلماته، 
وِخرق الحزب وشعاراته أهم من مصير شعٍب برمته؛ فهذا ما يُعّزز مصداقية وأهمية 

، في قوله *وما، إميليو جينتيلرأي بروفيسور التاريخ المعاصر بجامعة السابينزا في ر
أي نشاط إنساني من العلم إلى السياسة وحتى التاريخ أو من التسلية والترفيه يمكن "بأن 

أن يُستثمر في مجال القداسة الدنيوية، وأن يصبح موضوًعا للعبادة والتقديس عند طائفة 
لدنيوي هو نتيجة وهو ما يشير إلى أن الباليا التي يتسبب بها الحزب ا" علمانية معينة

  تحّوله من فــرط التمجيــد والتعظــيم والتقديس إلى دين سياسي، وعندما تصبــح السياسـة

 باليا الدين السياسي

  
  حممد. ماجد ع

 سورية
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 مؤطرة بهالة من القداسة، فال ينبغي حينها البحث عن المسؤولين عن مثالب الساسة، أو 
ً مثله مثل آ لهة محاسبة القائد عن الويالت التي يجلبها على الملة، طالما غدا مقدّسا

  .الديانات السماوية
  

وإذا ما آمنا بأن كل ما يحصل لألمة هو مقدر بالنسبة للتنظيمات ذات الخلفيات الدينية، 
وبالتالي ال يستدعي األمر الخروج عن السكة المرسومة لها إليمان أصحابها بالقضاء 

 الدنيوية والقدر، فهل يا ترى صار مطلوباً من الرعية التعامل مع قادة األحزاب السياسية
الذين وصلوا مرحلة التقديس والتأليه بنفس اآللية؟ وبالتالي اعتبار قراراتهم كقضاء 
وقدر، ومن ثم التأكيد على أن الحزب السياسي الذي يحّول أدبياته ومفّوهات قادته إلى 
نصوص ورموز مقدسة، يغدو مثله مثل أي َمجَمع ديني ممعن في التطرف وجامد 

 قضايا المجتمع رأياً وسلوكاً وممارسة؛ حيث يغدو وقتها الحزب الخطاب في تعاطيه مع
السياسي ديناً سياسياً لمن يؤمنون به، ومن كل بد أن الحزب السياسي عندما يصبح ديناً، 
فالزعيم األرضي وقتها ال يكون أقل قدسية من إله األديان، وبالتالي فكل القتل والخراب 

ارثية لقادة الحزب وزعيمه ال تُنتقد، وال ينبغي والدمار الذي ينتج عن القرارات الك
محاسبتهم أو حتى معاتبتهم عليها، طالما أنهم انتقلوا من مستوى إدارة الشؤون الدنيوية 
لألوادم إلى مصاف الشؤون اإللهية بالنسبة ألتباع الحزب وكوادره والرابضين على 

  .عتباته المقدّسة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . الشام تزيل شعارات دينية عن الالفتات الطرقية شمالي سورياتحرير*
https://goo.gl/WZppYz  

بديل عن الدين، أم أنه دين جديد؟ البروفيسور إميليو جينتيل، ترجمة : الدين السياسي*
  .إبراهيم جركس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 كاالً متعددة لتحقيق أهدافه، فمن عمليات االغتيال يتّخذ اإلرهاب الصهيوني أش

والتصفية الجسدية إلى المجازر والمذابح الجماعية التي باتت أوسمة تُعلّق على صدور 
  .اإلرهابيين اليهود وقادتهم كلّما شنّو عدواناً أو مارسوا إرهاباً ضد المواطنين واألبرياء

  
لى عقلية اإلرهاب الصهيوني الذي بّث أحقاده لتشّكل دليالً دامغاً ع" قانا"وتأتي مجزرة 

م، والذي أطلق 1996أبريل من عام /في العدوان الذي تعّرض له لبنان في شهر نيسان
قرية لبنانية جنوبية وادعة، عانت كما " قانا"عناقيد الغضب و"عليه الصهاينة إسم حملة 

أبريل / سانني18عانى الجنوب من االحتالل الصهيوني، ودفعت ضريبة الدم في 
م، عندما كان العدو الصهيوني يقذف حمم حقده على المواطنين اآلمنين، الذين 1996

التجأوا إلى مركٍز تابع لقوات األمم المتحدة لحماية أطفالهم وعوائلهم من القصف، لكن 
وجودهم تحت حماية األمم المتحدة وفي ظل علم السالم الدولي لم يشفع لهم فتساقطت 

لساعة الثانية من ظهر ذلك اليوم، على مقّر الكتيبة الفيجية التابعة لألمم القذائف بعد ا
المتحدة ما أدّى إلى حدوث مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها أكثر من مئة من المدنيين الذين 
احترقوا وتطايرت أشالؤهم مسّجلة صفحة جديدة من صفحات اإلرهاب ورغم كل هذا 

مريكية، عن األمر وحّملت المسؤولية اإلرهاب فقد تغاضت الحكومات، وخاصة األ
   .الذين رفضوا مغادرة أرضهم تحت تأثير التهديدات الصهيونية العدوانية"!! للضحايا"
  

اإلسرائيلية، حين قال " كل المدينة"وقد برز الحقد الصهيوني في مقابلة أجرتها مجلة 
وهناك .. ة ماهرونإننا رما: "خمسة من جنود العدو أن قائد مربض المدفعية قال لجنوده

ماليين من العرب على أي حال، إنها مشكلتهم، وسواء زاد العرب أو نقصوا واحداً 
كان يجب أن نطلق مزيداً من القذائف لنقتل مزيداً من ... فاألمر سيان، لقد قمنا بواجبنا

  .العرب
  

وداً ولكن كل هذه الجرائم والمجازر لم ترهبنا، بل أنبتت الدماء الطاهرة جهاداً وصم
  ومقاومة طوت تاريخ الذّل والهزيمة وصنعت لألمة صفحة من البطولة واالنتصار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  بعد كل صالة و تقول إنه بعد وفاتها كانت والدتي حتى مماتها تلعن األتراك

، هكذا 1918سنة ) اضنا(هي من مواليد . سيستمر رفاتها يلعنهم إلى أن يعاقبهم هللا
  :تروي بياتريس يعقوبيان قصة والدتها فتقول

  
 كانوا قد قتلوا زوجها األول تحت وابل من 1897 في عام.. كانت تدرك ألم الروح

ً فأحرقوه 1908عام الضرب أمام عينيها، و في   رموا بزوجها الثاني في النار حيا
 فقد هجم أربعة جنود أتراك عليها، و بعد أن اغتصبوها 1915أما في عام . أمامها

لم تجد . سحبوا من بين ذراعيها أختي التي في الرابعة عشرة من عمرها و خطفوها
ان، فرآها رجل و امرأة مسن. أمي ما يغطي جسدها العاري فاختفت وراء شجيرة

. فاقتربا منها و غطياها بمعطفيهما و أخذاها إلى منزلهما دون أن يتفوها بكلمة واحدة
عاقبهم هللا، نحن : ((و بعد أن أوصالها إلى بيتها قال الرجل. أعدا لها الحمام والطعام

  )).أنا أخجل أن أقول إني تركيّ . أيضاً لدينا زوجات و بنات
  
  

 تخفف من كراهية أمي إال أن هذه المعاملة اإلنسانية لم
فبعد أن بحثت عن ابنتها سنوات كثيرة، دون جدوى . لألتراك

، توسلت جاثية عند قدمي أبي 1921و خالل تهجير عام 
. في الميناء، ليدعها عسى أن تجد ابنتها“ زوجها الثاني”

. ولكن، كان الجنود االتراك قد جروها ورموا بها في القارب
-صورا(إلى ميناء ) سينمر(كانت أمي على الطريق من 

آه، يا روحي، : ((في لبنان تنادي، و عيناها إلى الخلف) صيدا
  )).أصبحت فريسة للذئاب، كيف سأجدك بعد اآلن؟

  
بعد الحرب العالمية الثانية، حين تزوجت وأحسست بشعور األمومة والحب تجاه 

أجد أختي ، فتجولت في كل كيليكيا علنّي )أضنا(األوالد، ذهبت مرات كثيرة إلى 
  لكني لم أجدها، لم أجدها. فأكفكف دموع أمي

  

 لم أجد أختي

  
  بياتريس يعقوبيان

  أرمينيا-لبنان 

 جمزرة قانا األوىل

 
 فريق الكاتب

  

  
 



  
13 – The Writer | Issue No 24 :: April  2019 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ولدت حركة القوميين العرب من رحم المعاناة على يد االحتالل التركي، وبفضل

 قبضة إسطنبول غبائه الذي ساهم في رفع سقف المطالب العربية من حكم ذاتي وتخفيف
المركزية إلى نداء االستقالل التام، بعد أن قوبلت بالقمع على يد السفاح جمال باشا والي 

  .دمشق
  

انتقل مركز الحركة إلى القاهرة بعيدا عن بطش السفاح، الذي شكل ديوانا مخصوصا 
للحرب، لوأد أحرار العرب وخنق حناجرهم الثائرة بأحبال المشانق، فكثرت أحكام 

دام حضوريا وغيابيا، واستقبل األبطال العقوبة الظالمة بكلمات غذت مشاعر التحرر اإلع
  .وألقت الرعب في قلوب المحتلين

  
   
  
 بفضل تنامي الحركة التعليمية، 18بدأت دعوات القومية العربية في منتصف القرن الـ 

ن عامي فضال عن استنهاض الروح العربية في ظل الحكم المصري للشام في الفترة بي
، وقبل ذلك التاريخ لم يذعن العرب لالحتالل التركي، بل قاوموه في 1840 و1831

  .مئات االنتفاضات والثورات
  

طالب العرب في ثوراتهم بترقية أوضاعهم ومكانتهم في السلطنة، في البداية طالبوا بحكم 
، ولكنت ذاتي أو المركزي يتبع إسطنبول صوريا بما يتماشى مع سياسات الباب العالي

  .سرعان ما رفع العرب مطالبهم إلى االستقالل الكامل لما وجدوه من المغتصبين األتراك
  

األتراك واجهوا مطالب العرب المشروعة بالقمع، طاردوا أعضاء الجمعيات 
اإلصالحية، وسجنوا كل من يحمل رأيا مخالفا للسلطان، فطال القمع المفكرين والمثقفين 

  .وزعماء القبائل والضباط العرب داخل الجيش العثماني
  

حاد والترقي، وفي زاد القمع في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وصعود جمعية االت
، إذ شن 1914الشام ذاق العرب المر على يد الوالي العثمانلي جمال باشا، بدءا من العام 

غرف "حملة بوليسية وحشية ضد القوميين، وأمر باعتقالهم في القراقوالت الشهيرة بـ 
  ."العذاب

  
  

  
ره في فور تنصيبه على والية الشام، شكل السفاح جمال باشا ديوان حرب وجعل مق 

أعلى بقعة في جبال لبنان، وعهد إليه بالنظر في القضايا السياسية واألحكام العرفية، 
هيئة تحقيق وأخرى للقضاة، وجرت جميع التحقيقات في سرية تامة، في ظل : وكان يضم

  .غياب القوانين الضابطة للعالقة بين الحاكم والمحكوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كانوا يكتفون بدرس نفسية القادم :"يقول أمين سعيد " ىالثورة العربية الكبر"في كتابه 
وأخالقه وأطواره، فإذا تبينوا أنه من األذكياء، الذين يخشى جانبهم، أشاروا إلى ذلك في 
جانب اسمه، فيأمر الباشا بإعدامه للتخلص منه، ومعنى ذلك أن معيار الرجاحة العقلية 

  ."المتهمينكان القاعدة في إصدار األحكام بالنسبة ألكثر 
  

القوميون العرب فطنوا إلى مذبحة الوالي التركي ضد وجهائهم وعقولهم المدبرة، واتفقوا 
فيما بينهم على التظاهر بالبالهة للهروب من مشانق األتراك، ومن جهة ثانية نجح 
بعضهم في الهروب من عقوبة اإلعدام بتقديم الرشاوى إلى المحققين لتصنيفهم ضمن 

  ."البلهاء"
  
   
  

تعرض المعتقلون العرب لممارسات وحشية على يد المحققين األتراك في محاولة بائسة 
إلجبارهم على اإلرشاد عن القوميين، وفضل بعضهم الموت دون الوشاية برفقائهم، من 

  .أمثال عبدالكريم الخليل وعمر حمد وعبد الغني العريسي وشكري باشا األيوبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

يا التي خضعت لتحقيقات األتراك غير العادلة، من بين القضا
بسبب خضوع العشرات من " حزب الالمركزية"اشتهرت قضية 

أعضائه العرب للتحقيق في ديوان الحرب بتهمة االنضمام إلى 
الحزب الذي كان يعمل تحت مظلة رسمية، منذ إنشائه في العام 

  .، على يد القوميين العرب في القاهرة1912
  

، وتمثلت أهدافه في العمل "حزب الالمركزية اإلدارية العثماني"لجمعية اسم أطلق على ا
على إقرار الالمركزية في الحكم، وحشد الرأي العام العربي لتنفيذ هذا الهدف، واختير 
مقره في القاهرة بعيدا عن بطش السفاح التركي، وكانت له فروع في كل من الشام 

  .والعراق

  باإلعدام شنقا
االحتالل التركي 

يخنق حناجر 
القوميين العرب

  أعداء اإلصالح

 اكم البلهاءحم

 شهداء بريوت

 

 
 فريق الكاتب
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 باعتقال 1915 مالحقة جمال باشا السفاح، وأمر في يونيو لم يفلت الحزب وأعضاؤه من
صالح حيدر ومسلم عابدين ونايف تللو ودمحم "زعمائه المشار إليهم، إضافة إلى كل من 

ومحمود المحمصاني وعبدالقادر الخرسا ومحمود العجم وسليم عبدالهادي ونور الدين 
  ."القاضي وعلي األرمنازي

  
وا زعماء الحزب بال تهمة، وظن األهالي أن اعتقالهم إجراء عساكر السفاح التركي اعتقل

صوري، وأنه سيتم اإلفراج عنهم سريعا، فيما أخضع ديوان الحرب المعتقلين لتحقيقات 
االنضمام لجمعية "سرية جائرة أمام المجلس العسكري، ليصدر قرار إعدامهم شنقا بتهم 

  ."الالمركزية، والضجر من ظلم الحكم التركي
  

تياالت العثمانية فتحت شهية السفاح لمزيد من أحكام اإلعدام الغيابية لرموز الحركة االغ
حقي العظم والشيخ رشيد رضا ورفيق العظم وشبلي "القومية، وكان من بين المحكومين 

شميل وفارس نمر ونجيب عازوري واألمير خليل أبي اللمع ونجيب وأمين ويوسف 
  ."مصري ومجيد أرسالنالبستاني وشكري غانم وعزيز علي ال

  
  
  

األتراك اقتادوا أعضاء الحركة المحكومين إلى ميدان ديوان الشرطة في منتصف ليل 
، حيث نصبت المشانق تمهيدا لتنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا أمام األهالي 1915 أغسطس 20

المحاطين بعساكر االحتالل المدججين بالسالح، وبدأت حفلة القتل بإعدام الشهيد 
  .كريم الخليلعبدال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال بد من ضحايا لنيل استقالل العرب، : "توجه الخليل بكلمة أخيرة قبل إعدامه قال فيها
، ثم جاء الدور على األخوين دمحم ومحمود المحمصاني، تعانقا طويال "ولنكن نحن البداية

ن وطني، يشهد هللا أن ما يشهد هللا أني لم أخ:"قبل الصعود إلى المشنقة، وقال األول 
فعلته وقمت به كان عن اعتقاد ثابت ال يتزعزع بخدمة بالدي، فلتحيا أمتي وليحيا 

 ."العرب
  

بلغوا :"نور الدين القاضي أوصى أهله والجماهير بالكف عن رثائه، وقال كلمته األخيرة 
ا لم يسمح ، فيم"أخي سالمي، ثم قولوا له ال يتأثر وال يبكي، ألني مت ميتة األبطال

المغتصب التركي لذوي الشهداء باستالم الجثامين، ودفنوها بشكل مهين في الرمل، 
  .وفرضوا عليها حراسة مشددة

  
  
 

 جرى تنفيذ عقوبة 1916 أبريل 5اشتدت الحملة التركية ضد القوميين العرب، وفي 
حو شهر اإلعدام شنقا في يوسف الهاني أحد مشاهير الموارنة في لبنان، وبعد ذلك بن

  .جرى إعدام عبدالحميد الزهار في دمشق دون محاكمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
الوالي السفاح أمر بعقد ديوان الحرب مجددا، وكثرت أحكام اإلعدام ضد كل المتهمين  

شفيق بن أحمد العظم "باالنتماء إلى حزب الالمركزية، وتكررت حفلة القتل مع كل من 
عبدالقادر الجزائري وجالل بن سليم البخاري وعمر بن واألمير عمر بن األمير 

  ."مصطفى حمد وعبدالغني بن دمحم العريسي والشيخ أحمد بن حسين طبارة
  

نحن أبناء "اقتيد المحكومون هذه المرة إلى ديوان شرطة بيروت وهم يصدحون بنشيد 
ظة اإلعدام ، وهتفوا لح"جد كل العرب.. نسل قحطان األبي.. شادوا مجدا وعال.. األلي

، "حبذا الموت، حبذا المشنقة في سبيل الوطن، خذونا كلنا سوية إلى آلة اإلعدام"قائلين 
  . آخرين في دمشق6 شهيدا في بيروت و14ونفذ الحكم في 

  
  
  
 أسرة عربية، في كل من سورية ولبنان وفلسطين، 300قررت سلطات االحتالل نفي  

ة القومية العربية، فضال عن مصادرة ، لتشتيت حرك1916إلى األناضول في مارس 
ممتلكات األسر، كما حكمت باألشغال الشاقة المؤبدة على نخلة باشا المطران، قبل 

  .إعدامه في سجن ديار بكر التركي
  

لم تتوقف أحكام اإلعدام التركية إال بدخول الجيش العربي، بقيادة األمير فيصل بن 
لمحتلين األتراك، لتهنأ دماء الشهداء ، وطرد ا1918الحسين، إلى دمشق في العام 

تحرير الشام : األبطال في حركة القومية العربية، بتحقق الغاية التي سالت من أجلها
   وأرض العرب كلها من السفاحين األتراك

---  
  : المصادر

  
  

  "حييا العرب"

 

  "نسل قحطان األيب"

  ترحيل إىل األناضول

  الثورة العربية الكبرى: أمين سعيد - 1
  يقظة العرب: جورج أنطونيوس - 2
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  لبي م يطلب منكم بقرة حتى يان الصن: في قريش كان الكاهن يقول لعابدي الصنم

   وطبعا الصنم ال يتكلم، ومن يريد البقرة ويستفيد منها هو الكاهن!! طلبكم
  
لذلك تكون الحيلة بإيجاد صنم , ولو قال الكاهن للناس اريد بقرة لي لما أعطاه اياها أحد  

  ... يعبده الناس ويقدسونه ويموتون في سبيله ويعظمونه
  

حتى إذا .. لناس لتقديس الصنم وتعظيمه ويدعو ا.. ثم يتصدر الكاهن الحديث باسم الصنم 
دفعوه للكاهن وهم فرحون بل ينتظرون من , طلب من عابدي الصنم شيئا باسم الصنم 

  !!! الكاهن ان يخبرهم بأن الصنم قد تقبل عطاءهم
  

وفي خطاب لهتلر قال أنه سيصنع لاللمان إلها يعبدونه في .. قبل الحرب العالمية الثانية 
في سبيله يموتون ومن أجل عزته ورفعته .. إنه الوطن االلماني , !! االرض بدل هللا 

  !!! يضحون
  

ومن يتحدث باسم الوطن هم السياسيون . ال ينطق.. طبعا الوطن وثن معبود كالـــصنم 
وعندما يطلبون من الناس التضحية للوطن فهم ... الذين يمثلون الكهان بالنسبة للصنم 

ية من أجلهم ومن أجل بقاء سلطانهم أسيادا على بسطاء إنما يطلبون من الناس التضح
  ... الناس

  
شهيد (تموت في سبيل الوطن فيلقي عليها السادة اسم .. والناس العابدة للوطن فرحة 

، بينما السادة اليموتون في سبيل الوطن وال يجعلون ابناءهم يموتون في سبيل ) ..الوطن
   .. الوطن

   .. النهم هم الوطن
  .. م يموت عابدوا الوطنومن أجله

  
 بةي ه- أراضي الدولة - ممتلكات الدولة -خزانة الدولة (تسمع دائما كلمات ضخمة مثل

   ..  كي ال تسقط الدولةعي الجمموتيو)  الدولة سي رئ–الدولة 
  

   .. الدولة
  .. الدولة

  .. الدولة 
  !ما هي الدولة؟:  نفسهسألي أحد وجدي وال

  
 أن ضاي حقه أومن  كل شيء؟هيالمقدس الذي تنسبون إل) يالمسمى االعتبار( هذا ما
  .شكميلقمة ع.. كرامتكم .. أرواحكم  .. نكميد:  منكم كل شيء سلبي
  
    هو؟شبعي هو هذا الوثن المقدس الذي تطلبون من الناس أن تجوع لما

    هو ؟؟نعمي لوتتقشف
    هو ؟؟شيعي لوتموت

  بته؟ي هحفظي من أجل أن وتُهان
  

  :ةقي الحقفي
  .. !! ومراكز قوتهم" سلطتهم"، ال تعني عندهم في الحقيقة إال "وثن وهمي" هيالدولة

  
 فعلونهيأن كل ما :  دائما دّعوني الناس فكرة الخضوع واإلذعان لهم فهم تقبلي وحتى

  ."  ألنفسهم واسرهم، بل من أجل الدولة ومصلحة الوطنسيل
  
 أمواال للدولة وفروايأخذوها ألجل أن  أنهم دعوني حقوقك ثم سرقوني أموالك وأخذوني

   ..ومصلحة الوطن
  
 الدولة بةي ذلك حفاظا على هفعلوني أنهم دعوني دمك ثم ستحلوني شر إهانة ونونكيهي

  ..ومصلحة الوطن
  
 دعوني بهم في مواطن الموت ثم زجوني وسلطتهم وهمي الجنود في حفظ كراسستغلوني

  !!  الدولة والوطنحمونيأنهم 
  
!  لما تقبلها أحد )  ونسلب اموالكم ألجل سلطتنانكمينحن نقتلكم ونه: (لوها صراحة لو قاإذ

 على هذا الوثن سموه باسمه الوطن مي والتعظسي من التقدداي مزضفوايثم إذا أرادوا أن 
  المقدس،

  
  -:على سبيل المثال فى مصر يجعلون الشعب يردد وراءهم *
   مصر ،اينموت نموت وتح"

   فداء لمصر ،نحن
  ." ...  مصر حرةعاشت

   مصر ؟اي لتحموتي كان مطلوباً من الشعب أن إذاً 
   !!ماهى مصر حتى يموت الشعب ويسجن ويهان من أجلها ؟:  ان نتساءلفلنا
  !!هل هي األرض ؟...  الشعب ستي فمصر لإذن
   فمن وضع حدودها ؟؟..  كانت االرض إذا

  و االسم فقط ؟؟،  حدود تتغير على مر التاريخ والثابت الوحيد هوهي
ولم ) االنجليز والفرنسيون( معظم حدود االوطان الحاليه وضعها المستعمرون بل

  !!! يصنعها جدي وجدك
  
   ...  هب أننا إتفقنا على حدود االرضثم

   ؟؟ملكونهاي ني األرض هي التي تمتلك الناس أم الناس هم الذفهل
  

ومن ملك , ها  يا سادة ال يملك معظمكم شقته التي يقطن فيإنكم
ارضا او شقة فانه يدفع عليها ضرائب لدولته وكأنه يستأجرها 

   !!! من رئيس الدولة وحزبه وحكومته
  !!!  جميعنا يدفع في أرض الوطن ثمن قبره الذي سيدفن فيهبل

   هي أرضكم التي تموتون في الدفاع عنها ؟؟فأين
  "أراضي الدولة"إنها  
  

على أعوانه واتباعه ليملك والءهم له ) لدولةرئيس ا( يوزعها كاهن الدولة أراض
 األجانب ليتكسب هو وحاشيته من ني والمستثمرنيويعطيها لرجال األعمال الفاسد

  منافعها كما تكسب كاهن قريش من البقرة ؟
  

  !!!  األرضستي فالدولة اوالوطن هي لإذا
  !!! المتبقى من معنى الدولة اوالوطن ليموت الناس دفاعا عنه ؟فما
  
  .! أصحاب السلطة ومراكز القوة:  يا ساده من مفهوم الدولة او الوطن هم ببساطةلمتبقيا

   مطلوب منك أن تجوع ، وتتقبل اإلهانة ، وتموت من أجل بقاء سلطتهم ونظامهم ،وأنت
  ....  أجل أن تحقق مصالحهم في استمرار حكمهممن

  ).الوطن الحقيقي هو الشعب(

  
  جالل اجلاك

 السودان

   .. الوطن

  ..  والبقرة     

 والكاهن          
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Hitler did not fear retribution for the Holocaust. Why? He 
didn’t think the world would care, asking as he prepared to invade 
Poland “Who today still speaks of the massacre of the 
Armenians?”In 1915, there were 2 million Armenians living in the 
declining Ottoman Empire. But under the cover of World War I, 
the Turkish government systematically destroyed 1.5 million 
people in attempts to unify all of the Turkish people by creating a 
new empire with one language and one religion. 
 
This ethnic cleaning of Armenians, and other minorities, including 
Assyrians, Pontian and Anatolian Greeks, is today known as the 
Armenian Genocide. 
 
Despite pressure from Armenians and activists worldwide, Turkey 
still refuses to acknowledge the genocide, claiming that there was 
no premeditation on the deaths of the Armenians. 
 
 
 
The Armenians have lived in the southern Caucasus since the 7th 
century BC and have fought to maintain control against other 
groups such as the Mongolian, Russian, Turkish, and Persian 
empires.  
 
In the 4th century, the reigning king of Armenia became a 
Christian. He mandated that the official religion of the empire be 
Christianity, although in the 7th century AD all countries 
surrounding Armenia were Muslim. Armenians continued to be 
practicing Christians, despite the fact that they were many times 
conquered and forced to live under harsh rule.  
 
The roots of the genocide lie in the collapse of the Ottoman 
Empire. At the turn  of  the   20th  Century,   the   once   widespread 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottoman Empire was crumbling at the edges. The Ottoman Empire 
lost all of its territory in Europe during the Balkan Wars of 1912-
1913, creating instability among nationalist ethnic groups. 
  
 
 
There was growing tension between Armenians and Turkish 
authorities at the turn of the century. Sultan Abdel Hamid II, 
known as the “bloody sultan”, told a reporter in 1890, “I will give 
them a box on the ear that will make them relinquish their 
revolutionary ambitions .“  
 
In 1894, the “box on the ear” massacre was first of the Armenian 
massacres. Ottoman forces, military and civilians alike attacked 
Armenian villages in Eastern Anatolia, killing 8,000 Armenians, 
including children.  
 
One year later, 2,500 Armenian women were 
burned to death in Urfa Cathedral. Around the 
same time, a group of 5,000 were killed after 
demonstrations begging for international 
intervention to prevent massacres upset officials 
in Constantinople. By 1896, historians estimate 
that over 80,000 Armenians had been killed. 
  
 
 
In 1909, the Ottoman Sultan was overthrown by a new political 
group – the “Young Turks”, a group eager for a modern, 
westernized style of government. At first, Armenians were hopeful 
that they would have a place in the new state, but they soon 
realized that the new government was xenophobic and exclusionary 
to the multi-ethnic Turkish society.  
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To consolidate Turkish rule in the remaining territories of the 
Ottoman Empire, the Young Turks devised a secret program to 
exterminate the Armenian population. 
  
 
 
In 1914, the Turks entered World War I on the side of Germany 
and the Austro-Hungarian Empire. The outbreak of war would 
provide the perfect opportunity to solve the “Armenian question” 
once and for all. 
 
Military leaders accused Armenians of supporting the Allies under 
the assumption that the people were naturally sympathetic toward 
Christian Russia. Consequently, Turks disarmed the entire 
Armenian population. Turkish suspicion of the Armenian people 
led the government to push for the “removal” of the Armenians 
from the war zones along the Eastern Front. 
 
 
  
Transmitted in coded telegrams, the mandate to annihilate 
Armenians came directly from the Young Turks. Armed roundups 
began on the evening of April 24, 1915, as 300 Armenian 
intellectuals – political leaders, educators, writers, and religious 
leaders in Constantinople – were forcibly taken from their homes, 
tortured, then hanged or shot. 
 
The death marches killed roughly 1.5 million Armenians, covered 
hundreds of miles and lasted multiple months. Indirect routes 
through wilderness areas were deliberately chosen in order to 
prolong marches and keep the caravans away from Turkish 
villages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the wake of the disappearance of the Armenian population, 
Muslim Turks quickly assumed ownership of everything left 
behind. The Turks demolished any remnants of Armenian cultural 
heritage including masterpieces of ancient architecture, old 
libraries and archives. The Turks leveled entire cities including the 
once thriving Kharpert, Van and the ancient capital at Ani, to 
remove all traces of the three thousand year old civilization. 

No Allied power came to the aid of the Armenian Republic and it 
collapsed. The only tiny portion of historic Armenia to survive was 
the easternmost area because it became part of the Soviet Union. 
The University of Minnesota’s Center for Holocaust and Genocide 
Studies compiled figures by province and district that show there 
were 2,133,190 Armenians in the empire in 1914 and only about 
387,800 by 1922. 
  
 
 
At the time, international informants and national diplomats 
recognized the atrocities being committed as an atrocity against 
humanity. 
 
Leslie Davis, U.S. consul in Harput noted, “these women and 
children were driven over the desert in midsummer and robbed and 
pillaged of whatever they had … after which all who had not 
perished in the meantime were massacred just outside the city .“  
 
In a 1915 letter home, Swedish Ambassador Per Gustaf August 
Cosswa Anckarsvärd noted, “The persecutions of the Armenians 
have reached hair-raising proportions and all points to the fact that 
the Young Turks want to seize the opportunity … [to] put an end to 
the Armenian question. The means for this are quite simple and 
consist of the extermination of the Armenian nation .“  
 
Even Henry Morgenthau, the U.S. Ambassador to Armenia, noted 
“When the Turkish authorities gave the orders for these 
deportations, they were merely giving the death warrant to a whole 
race .“  
 
The New  York  Times  also  covered the  issue  extensively — 145 

 articles in 1915 alone — with headlines like 
“Appeal to Turkey to Stop Massacres.” The 
newspaper described the actions against the 
Armenians as “systematic,” “authorized,” and 
“organized by the government .“  
 
The Allied Powers (Great Britain, France, 
and Russia) responded to news of the 
massacres by issuing a warning to Turkey, 
“the Allied governments announce publicly 
that they will hold all the members of the 
Ottoman Government, as well as such of their 
agents as are implicated, personally 
responsible for such matters.” The warning 
had no effect. 

 
Because  Ottoman  Law  prohibited  taking  pictures  of  Armenian 
deportees, photo evidence that documented the severity of the 
ethnic cleansing is rare. In an act of defiance, officers from the 
German Military Mission documented atrocities occurring in 
concentration camps. While many pictures were intercepted by 
Ottoman intelligence, lost in Germany during WWII, or forgotten 
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in dusty drawers, the Armenian Genocide Museum of America has 
captured some of these photos in an online exhibit. 
 
 
 
Today Armenians commemorate those who lost their lives during 
the genocide on April 24, the day in 1915 when several hundred 
Armenian intellectuals and professionals were arrested and 
executed as the start of the genocide. 
 
In 1985, the United States named this day “National Day of 
Remembrance of Man’s Inhumanity to Man”, in “honor of all of 
the victims of genocide, especially the one and one-half million 
people of Armenian ancestry who were the victims of the genocide 
perpetrated in Turkey .“  
 
Today, recognizing the Armenian Genocide is a hot-button issue as 
Turkey criticizes scholars for both inflating the death toll and for 
blaming Turks for deaths that the government says occurred 
because of starvation and the cruelty of war. In fact, speaking about 
the Armenian genocide in Turkey is punishable by law. As of 2014, 
21 countries total have publicly or legally recognized this ethnic 
cleansing in Armenia as genocide. 
 
In 2014, on the eve of the 99th anniversary of the genocide, 
Turkish Prime Minister, Recep Tayyip Erdogan, offered 
condolences to the Armenian people, saying, “The incidents of the 
first world war are our shared pain .“  
 
However, many feel that offerings are useless until Turkey 
recognizes the loss of 1.5 million people as genocide. In response 
Erdogan’s offering, Armenian President Serzh Sarkisian said, “The 
denial of a crime constitutes the direct continuation of that very 
crime. Only recognition and condemnation can prevent the 
repetition of such crimes in the future .“  
 
Ultimately, the recognition of this genocide is not only important to 
redress the affected ethnic groups, it is essential for the 
development of Turkey as a democratic state. If the past is denied, 
genocide is still occurring. A Swedish Parliament Resolution 
asserted in 2010 that, “the denial of genocide is widely recognized 
as the final stage of genocide, enshrining impunity for the 
perpetrators of genocide, and demonstrably paving the way for 
future genocides .“ 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لكن لنتحدث عن ,,ت عراقي ال اعرف من اين ابدأ فتعددت االسباب والمو

ان الطاقة االستيعابية للعبارة تسع " عبارة الموت"اخرها فملخص حادث 
خمسين شخص ووضعوا فيها،قرب المائتين، ومدير الجزيرة حذروه 
مسبقا،باطالق المياة في دجلة،وعليه ان اليسمح بالسياحة النهرية،هناك اهمال 

بعة وعدم محاسبة، الشرطة مع سبق اصرار،وترصد وعدم مراقبة وعدم متا
النهرية ليس عندها االزورق واحد فقط،عمليات االنقاذ كانت فردية من االفراد 

الكرامة لالنسان في ( ليس فيها معايير السالمة،الدولة غائبة،) العبارة(الغيارى،
استهانة باالرواح، الغرقى اكثرهم اطفال ونساء، ثالث وتسعون ) هذا البلد

عدا المفقودين انها كارثة بكل المقاييس وهي، في الوقت )93(غريقا لحد االن 
الموت بالظروف المتوفرة بغزارة، . نفسه، واحدةٌ من الفواجع دائمة التحقق

  .لتكرارها بأشكاٍل عدة، تحمل الموت المحقق
  

فبعد الموت على يد االرهاب ! في العراق يوزع الموت بعدالة المثيل لها
يكفي أن تذهب لترفه عن أبنائك حتى التعود إليهم , والمليشيات الحكومية

اواليعودوا اليك أو أن تذهب تشتري لهم ثياب العيد فيلبسون اهلك السواد عليكم 
او ان تشاهد مبارة كرة قدم لتفرح فيبادلك االغبياء برصاصة تودي بك ، أو 
تكون مريض فتدخل المشفى تبحث عن سرير وطبيب وتخرج منها اهلك 

  . عن قبر ومكان لعزائكيبحثون لك
  

في وطننا عليك أن تحكي ألطفالك قصصاً عن حب الحياة واألمل بالمستقبل وما 
  .إن يغفو تغطيهم باكفانهم دون أن تشعرهم بذلك

  
في وطني مجبٌر أنت أن تودع أهلك حتى وإن نويت أن تتمشى في شارعكم فقد 

هو الجنة ! شريكون الوداع االخير، في وطني حدث مالم يخطر على قلب ب
  ..ولكنهم حولوه جهنماً 

  
فيه نشأ وتنشأ اجيال يُرثى لحالها، قتلوا الطفولة فيه فما من طفل إال وتراه يبكي 
من ظلم او موت او جوع او خوف؛ فهذه باتت سنة الحياة في بلد الموت، بعد أن 

  . كانت مالمح الطفولة تختصر بابتسامه وتفاؤل وحلم بالمستقبل
  

عليكم أن تموتوا من االرهاب : ين في بالدي فخطاباتهم بمعنى واحدأما المسؤلي
والفقر والذل والحرمان والتشريد والتهجير ليعشوا هم بنعيم ، هذه هي الوطنية 
التي تطرز روح خطاباتهم، اطلبوا الموت بكل الطرق، كلها طرٌق إلى الشهادة، 

ة لهم وألمراء الحرب فالجنة بانتظاركم، واتركوا هذا الوطن بجحيمه، فإنه جن
وأسيادها، أولئك الذين يبنون صروحهم وقالعهم فوق الجماجم ويسقون حدائقهم 

  بالدماء

 وطن املوت

 

  مهند جنم البدري
 العراق
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  بذبح الرقاب، وإشعال النيران في األجساد، وإطالق الرصاص على الصدور، وهدم

البيوت على الرؤوس، والجوع والعطش في الصحراء، وترك األوبئة واألمراض تنهش 
األكباد، والعديد من الوسائل الوحشية األخرى أباد العثمانيون مليونا ونصف المليون 

  .  ر الجرائم بشاعة في التاريخأرميني في واحدة من أكب
  

لقد خطط آل عثمان إلزالة أرمينيا من الوجود بإفراغها من سكانها، وربط دولتهم 
تلك السياسات . بأذربيجان وسائر العناصر ذات األصل التركي من منغوليا حتى القوقاز

ض العنصرية احتضنت فكرة نقاء العنصر التركي، وأحقيتهم المطلقة في السلطة واألر
  .دون باقي الشعوب، وهو ما نادى به المؤتمر الطوراني

  
  
  

أنه عشية الحرب " القضية األرمنية والدولة العثمانية"يذكر دمحم رفعت اإلمام في كتابه 
كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى مستوى حضاري متدٍن، ) العالمية األولى(العظمى 

 األرمن الذين حققوا خالل القرن في حين بزغ فيه نجم شعوب خاضعة لها، وخاصة
 تقدما على جميع األصعدة، الثقافية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، في 19الـ

، حيث كان العثمانيون يتحدثون اللغة "عصر النهضة األرمنية"زمن أُطلق عليه تاريخيا 
  !التركية ويفكرون باألرمنية

  
فهم التاريخي إال األرمن بعد أن نجت دول لم يجد األترك من يلقون عليه مسؤولية ضع

البلقان واليونان في االستقالل من سلطتهم ، ولم يتبق إال الشعب األرمني آخر أقلية 
وعلى الجبهة الروسية تعرضت القوات العثمانية لهزائم . مسيحية ما زالت تحت حكمهم

زير الدفاع التعجيل متتالية، مما هدد بقاءها على الخريطة السياسية، فقرر أنور باشا و
  .بالمخطط الطوراني، إلنقاذ موقفه العسكري الحرج

  
لقد ألقى أنور باشا باللوم على أبناء الشعب األرمني، مستغال تحالفهم مع جيش القيصر، 

ولم يكن أنور هو أول من قام . واتهمهم بالخيانة العظمى، بسبب عدم تطوعهم في الجيش
قه السلطان عبدالحميد الثاني الذي اتهمهم بإثارة بعمليات وحشية ضد األرمن، فقد سب

الفتنة الطائفية وعدم طاعة السلطات وظل على مدار سنوات يقوم بتصفيتهم بمختلف 
  .الوسائل

  
  
  

 تهدف للتخلص منهم - رسمية -صدرت األوامر العليا بإبادة األرمن وفق سياسة عثمانية 
 حليم باشا الصدر األعظم أوامره لجنوده وألقى سعيد. واالستيالء على أراضيهم وأموالهم

قررنا إزالة األرمن من الوجود نهائيا، : "بقتلهم وتوعد من يتكاسل عن إبادتهم، قائال
  ".ويُعاقب باإلعدام من يتواطأ معهم

   
  
  

بدأت بتجريد الجنود األرمن من أسلحتهم ورتبهم العسكرية بإشراف أنور باشا وزير 
، إذ كّون أنور منهم فرق السخرة بالجيش، 1915من العام الدفاع التركي في فبراير 

وأجبرهم على تجهيز الطرق وبناء الجسور ومد الخطوط الحديدية، وعندما قاموا بتأدية 
  .واجبهم كانت المكافأة هي قتلهم جميعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مثقف وسياسي من صفوة األمة 200 من أبريل من نفس العام تم اعتقال 24وفي 
بإسطنبول، ووجهت لهم تهمة التخابر لصالح قوات الحلفاء، وصدرت أحكام األرمنية 

وقد تولى وزيرا الداخلية والدفاع التنسيق فيما . فورية في حقهم باإلعدام رميا بالرصاص
 بترحيل األرمن من 1915بينهما لتنفيذ مخطط اإلبادة الجماعية وصدر القرار في مايو 

  ".مدينتي دير الزور ورأس العين"ية والعراق مناطقهم، وتهجيرهم إلى صحراء سور
  
  
  

جماعات األرمن كفرة وخونة، وقتلهم :"بفتوى من شيخ اإلسالم دمحم خيري أفندي قال فيها
، وبأمر مباشر من السلطان العثماني شكلت حكومة االتحاد "جهاد وفرض على كل مسلم

 أشرف على تنظيمها ،"الجيش الخمسيني"والترقي ميليشيات عسكرية، أطلقوا عليها 
طلعت باشا وزير الداخلية التركية، بُغية معاونة أفراد الشرطة على إبادة األرمن عن 

  .بكرة أبيهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : يصف المؤرخ أرنولد توينبي مجازر األرمن فيقول
كان الرجال األرمن يهرعون إلى مبنى الحكومة حال سماعهم المنادي تقديم أنفسهم "

بدون إعطاء أي سبب يلقون في السجن لعدة أيام، ثم يؤخذون خارج شخصيا للوالي، و
المدينة حفاة مقيدين بعضهم إلى بعض بالحبال، وعند أول فرصة سانحة في مسيرتهم 
الطويلة ينفرد الجنود بالرجال ويذبحونهم ، ثم يخطفون األطفال والنساء ويشنعون بهم 

  ".ويستحوذون على ما لديهم
  

، وفي بقية "ساسون"و" فان"و" بدليس"بادة جميع سكانها هي  مدن تعرضت إلثالث 
المدن األخرى تم ترحيل األطفال والنساء األرمن ممن ظلوا على قيد الحياة، في قوافل 

  ".الجيش الخمسيني"تمشي من مدينة إلى أخرى، حيث كان أفرادها فريسة عصابات 
  
  
  

الموت، فالجنود كلما دخلت مليشيات العثمانيين مدينة تمنى أهلها 
كانوا يتلذذون بعمليات التعذيب الوحشية بال رحمة للرجال قبل 
قتلهم، ويستبيحون أعراض النساء ويتخذون الجميالت منهن 
سبايا لهم، أما األطفال فقد كانوا يلقون بهم في الصحراء لينال 
منهم الجوع والعطش حتى الموت، وهو ما جعل األعداد التي 

ة جدا وغير قادرة على مواصلة الحياة، تصل إلى سورية قليل
دور األطباء األتراك "دادريان في كتابه .وفق ما ذكره واهاكن ن

  ".في المذابح األرمنية أثناء الحرب العالمية األولى

  سيف احلقد

  حشيةاألوامر الو

  قصة اإلبادة الكربى

  أبشع جرمية يف التاريخ

 مذابح األرمن على يد العثمانيني

  اجليش اخلمسيين

 

  املوت أمنية املعذبني

  
 فريق الكاتب
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إننا نهيب : "لم ترو كل تلك الدماء طلعت باشا الذي أرسل برقية إلى والي حلب يقول فيها
لشفقة والرحمة، كما نطالبكم أن تعملوا جاهدين للقضاء بكم أن تتجردوا من أي إحساس با
  ".عليهم ومحو األمة األرمنية بالذات

  
  
  

احتجزت الحكومة في والية بتليس جماعات األرمن في السجون، وأشعلت فيهم النيران، 
مقابل ليرة ) جزارين(وقتلت عددا كبيرا منهم رميا بالرصاص، واستأجرت قصابين 

ي اليوم، ليذبحوا عائالت األرمن، الذين خطفتهم ميليشيات األتراك عثمانية لكل منهم ف
  .وقيدتهم بالحبال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ونالت المجاعة واألمراض قسطها من الضحايا لتزيد من عظمة المأساة، ويتم القضاء 
على أكثر من مليون أرمني، وفق إحصائيات المؤرخين وجمعيات حقوق اإلنسان في 

القوات التركية ذبحت قرابة المليون "مم المتحدة، وذكرت النيويورك تايمز أن هيئة األ
  ".ونصف المليون شخص أرمني

  
   
  

ذهب العديد من الضحايا : "أحصى المؤرخ األرمني آرام أندويان أعداد القتلى كالتالي
، 1916األرمن من رجال ونساء وأطفال في المجازر الثالث التي أقامها العثمانيون سنة 

 ألف شخص، والثانية في أنتيللي قضي على 70األولى في رأس العين قتل فيها أكثر من 
 ألف نسمة يعملون في حفر نفق بغداد، والثالثة أشد رهبة وبشاعة وقعت في 50أكثر من 

 ألف نسمة، ثم هجروا من بقي 200مدينة دير الزور حيث قتل التركي زيا بك أكثر من 
صحراء السورية حيث تجمع مهاجرون من المناطق األرمنية على قيد الحياة، إلى ال

 ومن مدن شواطئ البحر األسود، كان اللقاء بين النساء واألطفال دون السابعة ست،الـ
  ".فقط، بعد أن تم إعدام كل شخص تجاوز هذه السن

  
  
  

ت لم تقف الجريمة التركية عند التطهير العرقي فقط، بل تخطتها إلى االستفادة من ثروا
الضحايا، بتشكيل فرق لنهب ممتلكات األرمن، وعرضها بأبخس األثمان على الجنود، 
بينما اختص الوالة والقادة العثمانيون أنفسهم بالتحف والمجوهرات الثمينة، وأُرسلت 

  .حصيلة البيع لخزانة الدولة

م  فاألرمن ليسوا أبرياء، بل ه- طلعت باشا وزير الداخلية - من وجهة نظر الدموي 
  . مذنبون وخونة، ويجب إبادتهم جميعا بال رحمة

  
أن سعيد حليم باشا " األرمن في أواخر العهد العثماني"ويذكر توركايا أتاوف في كتابه 

الصدر األعظم قابل السفير األميركي بإسطنبول، وطالبه بتجميد أرصدة األرمن بالبنوك 
ة نيويورك للتأمين على الحياة، األوروبية، وطلب منه قائمة بأسماء المتعاقدين مع شرك

لصرف قيمة العقود لصالح الدولة، أو احتسابه جزءا من أقساط الدين السنوية، ووفق 
عقيدته فاألرمن الكفرة سيموتون على أيديهم، وليس لهم ورثة غيرهم، وأموالهم غنيمة 

  لهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عظمة املأساة

  املذابح الـثالث

  فرق النهب
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  افسحوا لهم مكاناً ليرقدوا إلى جوار اخوتهم،هيّا  

  عندئٍذ لنحييّهم في صمت يليق بالموتى
  سالم عليكم في رقدتكم، يامن قُتلتم في سبيل بالدكم
  وأنِت أيتها الحفرة المقدسة التي دَفَنت كل أفراحي

  ويا أيها الخدر، خدر الفضيلة والنبل،
  كم استودعتك من أبنائي،

  .م إلّي مرة أخرىأبنائي الذين لن ترده
  "شكسبير"
  
1  

هي سيرة األرض واإلنسان، تلك العالقة اإلشكالية المعقدة، وبما في ذلك التمسك 
ً على مّرِ . بالجذور وبالنشأة األولى ً داميا ً ُمقيما برتقال غسان كنفاني الحزين صار حزنا

مقتلع ضرب الحزن شروشه في كل األصقاع التي استقبلت هذا الفلسطيني ال. السنيين
ً من أرضه و بياراته التي صارت ذكراها مزيداً من الحزن الذي ينهش ما تبقى  اقتالعا

وحتى ذلك الفلسطيني الذي تشبَّث بما تبقى من أشبار أرضه . من روحه المتمردة الثائرة
ً في الداخل الفلسطيني   و كان يظّنِ بأن -1948أرض -الصخرية القاسية عاش حزينا

ً الحزن يمكن أن يكون ً يسكنه,  صديقا , ويتكلم لغته, لكنه لم يكن يتصور أن يكون وطنا
ليقيس " شيركو بيكه سه"تحول حزنه إلى هوية فجاء شاعر كوردستان . ويحمل جنسيته

. كانت أحزانكم أطول, جاء التاريخ وقاس قامته بقامة أحزانكم: أحزان أهل فلسطين فقال
م صار الحزن عند الفلسطيني جبالً يتمشى أما من عالج لهذا األسى اإلنساني المقيم؟ أ

  معه وينتقل؟
  
2  

ً على تلك المكتبة العامرة بالتراجيديا التي كتبها غسان كنفاني عن  يمكن أن نمّر سريعا
لقد ترك هذه األرض والمشاهد تتالحق أما عينيه و عجالت . أرض البرتقال الحزين

 ً و العصابات الصهيونية تنهب - الشاحنة تنهب دروب الريف الفلسطيني المتعرجة نهبا
 وطلَّة عكا العتيقة الشامخة على الساحل -هي األخرى ما تركه أهل فلسطين في ديارهم

ً في منعرجات الطرق الصاعدة إلى رأس الناقورة على  ً فشيئا الفلسطيني تختفي شيئا
ً ينظر إلى بيار. الحدود مع لبنان ات كان غسان كنفاني يبلغ من العمر اثنا عشر عاما

هل كان يُدرك . البرتقال الحزين من مكان جلوسه على ظهر الشاحنة التي اقلته مع أهله
أنها المشاهد األخيرة التي ستبقى في الذاكرة؟ ها هي تختفي من أمام عينيه ولكنها تبقى 

وسيرحل بعد سنوات التشرد والضياع , حاضرة في وجدان الولد الذي ولد على عجل
   .اسفة في بيروت على عجلوالعمل الصبور بعبوة ن

3  
الصراع على األرض سيحمل قيمة رمزية وجمالية في جميع ما كتبه غسان كنفاني 

قد جاءت تحمل " أم سعد"وها هي . وسيتفرع عنها ثقافة الشتات في المكان والزمان
 ً ً من دالية بدا يابسا ً , مثل دقات الساعة جاءت, عرقا تصعد من , هذه المرأة تجيء دائما

ً ال نهاية لهقلب ا وتقول . فاحت في الغرفة رائحة الريف. ألرض وكأنها ترتقي سلما
  :لغسان

وفي أعوام قليلة تأكل , سأزرعه لك على الباب, قطعته من دالية صادفتني في الطريق-
 ً   .عنبا

  
 ً   فإنه ثقافة المكان التي تُحيلنا إلى بساطة العيش في القرية العربية و بيئتها العفوية, واقعيا

  ور في شرايينــوان الذي يفــلصادقة الحميمة والتي تُنتج في وجدان الفرد النخوة والعنف ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جسد صاحب بيارات البرتقال فال يستطيع الكفَّ عن الُمطالبة بحق العودة إلى دياره 
من هنا، نتوقف عند محور ثقافة األرض . وبيارات برتقاله ولو كان هذا البرتقال حزيناً 

ً وعملياً، وإلى أي فإن ه نالك دائرة متكاملة تبدأ من العالقة بالمكان وكيف تبدو ظاهريا
  .مدى يتفاعل الكائن جغرافياً ويهندس بيئته المكانية

  
4  

هذه التراجيديا الفلسطينية التي رافقت غسان كنفاني في كل أعماله االبداعية وأضافت 
ً على البرتقال الحزين ً في بيروت يوم كان . نهايته الفاجعة حزنا ً داميا صباحاً صيفيا

قت جسد ذلك 1972السبت الثامن من تموز   يزن سبعة كيلوغرامات من المتفجرات مزَّ
ر بزلزال     :تقول أم سعد عن ذلك الصباح الدامي. الغزال الذي كان يُبّشِ

كنُت إلى جانب النافذة المطلة على الحديقة أحمل كوب الحليب وبجانبي آني زوجة 
تحطم زجاج النوافذ وتناثرت . وفجأة دّوى انفجار رهيب، أوقع الكوب من يديغسان، 

أسرعُت وسحبت آني كنفاني من تحت الزجاج المتناثر دون أن . شظاياه في أرجاء البيت
كان . هرولت دون وعي نحو الشارع. أدري حينها أن الزجاج تداخل في جسدي كله

ن كنفاني الصغيرة إلى أشالء متناثرة فقد استحالت سيارة غسا, المشهد يدمي القلب
ثم بحثت عن ,  المشتعل بالنيران -بنت اخته فائزة-حملُت دثاراً لتغطية جسد لميس .

ً من وسطه، إحدى قدميه داخل  غسان فوجدته بين ألسنة النيران مفتوح العينين مقطوعا
حين لم أجد السيارة واألخرى تسلقت على شجرة زيتون قريبة، يده إلى جانب الحائط في 

ً تلوح من . يده الثانية ً ينبُض، والوجه وحده بقي سليما بدأت أتفحصه، قلبه كان باديا
 ال أعرف -يا لهذا الحزن الذي يُرافق الفلسطيني حتى في موته-قسماته ابتسامة حزينة

   .كيف أتيُت بكيس ورحُت أجمع فيه أشالء هذا الرجل الفلسطيني
  
5  

ينية يا غسان؟ غادرت عائلتك عكا وكان ما هذه التراجيديا الفلسط
آالف العرب قد فرّوا من اإلرهاب الصهيوني في هجرة جماعية، 
يتقدمهم األطفال والنساء، وبقي البعض من الرجال كي يحرسوا 

حمل الجميع معهم مفاتيح بيوتهم واتجهوا صوب . قراهم وبلداتهم
ئل العائدين لبنان حيث سكنوا قريباً من الحدود كي يكونوا بين أوا

لقد كانت أرض فلسطين هاجس . إلى منازلهم بعد انتهاء القتال
  . كنفاني الدائم حتى استشهاده بعيداً عنها

كانت رحلة الهجرة عن أرض الوطن من أهم األحداث التي أثرت في حياته األدبية، 
  ."أرض البرتقال الحزين"ورواها بعد عشر سنوات في قصة من أجمل قصصه 

  
6  

 إنتاج غسان كنفاني األدبي جنباً إلى جنب مع نشاطه الصحفي والسياسي، وكان لقد سار
وكان في العادة يبني . قبل موته بزمن طويل يُعتبر من أفضل الكتاب العرب والفلسطيّنيين

ً إليها  القصة أو الرواية أو المسرحية في ذهنه، ثمَّ يكتبها كلها في زمن قصير، مضيفا
فقد كان يسرق , هل كان في سباق المسافات الطويلة مع الوقت. تصحيحات قليلة فيما بعد

يعيش و يحلم و يكتب و يُحب و يُسافر و ُحاضر و يرسم و , اللحظات من سياقها اليومي
. يُعاند مرض السكر ويسقط في الشارع غائباً عن الوعي ويفيق على طعم حبة شوكوالتة

كروب عن غسان كنفاني هو كيف استطاع السؤال الذي طرحه رفيقنا الجميل الكبير دمحم د
هذا الرجل الفلسطيني المسكون بكل ما يمت بصلة إلى أرض فلسطين أن يُنتج هذا الكم 
الوافر من األدب الجميل في عمر قصير؟ لقد قتلوه حين كان ال يزال ينمو ويكبر، وكان 

   خطره على إسرائيل أكبر من أن يتحملوا وجوده

  غسان كنفاني

 يف تراجيديا أرض الربتقال احلزين

  
  ق دحنونعبد الرزا

  سورية
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  نيسان الفلسطيني، يأتي ويغيب في كل عام محمالً باأللم واألسى، ويترك هذا هو حال

  . ذكريات الوجع الفلسطيني، مع تجدد الجرح الذي ال يلتئم وراءه
  

نيسان الفلسطيني، الشاهد على المجازر الصهيونية المتالحقة والمستمرة بحق الشعب 
جر واستهدف الوجود الفلسطيني واألمة العربية، التي طالت البشر والشجر والح

ً على طبيعة العدو وسياسته التوسعية  الفلسطيني واإلسالمي في فلسطين، وأكد دوما
  .المقاومة الفلسطينية: واالستيطانية، وهو فعل دموي يستدعي بالضرورة، نقيضه األبدي

  
 ابريل نيسان الفلسطيني يحفر في ذاكرته العديد من المجازر الصهيونية التي ارتكبتها

العصابات الصهيونية ضد األبرياء من أبنا الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص، 
  .والعربي بشكل عام

  
وفيما يلي استعراض ألبرز المجازر الصهيونية التي حدثت في ابريل نيسان منذ قيام 

  :"إسرائيل"كيان 
  
ن،  وقعت مجزرة دير ياسي1948في التاسع من نيسان في العام : مجزرة دير ياسين. 1

والتي تركت أثراً ال يمحى، حيث قام مناحيم بيغن، الذي ترأس حكومة االحتالل في العام 
 عن حزب الليكود، بقيادة مجموعة من عناصر االرغون بمهاجمة قرية دير 1977

ياسين العربية الرتكاب مذبحة بشعة بحق القرويين الفلسطينيين اآلمنين، مما أدى 
كما جرى إلقاء جثث قسم . ن الرجال والنساء واألطفال فلسطينيا، م250الزهاق أرواح 

  .كبير منهم في اآلبار
  
 عاما من دير ياسين، 50وفي نفس الشهر واليوم وبعد أكثر من : مجزرة مخيم جنين. 2

تعرض مخيم جنين لمجزرة جديدة على يد الجيش الصهيوني وبين المجزرتين تاريخ 
  .النقيضحفل بالقتل الصهيوني والمقاومة بقيت هي 

  
، قامت مدفعية االحتالل الصهيونية بقصف موقع 1996 نيسان 18في : مجزرة قانا . 3

فيجي التابع لليونيفل جنوب لبنان بعد لجوء بعض المدنيين إليه هربا من عملية عناقيد 
 مدني وإصابة 106الغضب التي شنتها إسرائيل على لبنان، أدى قصف المقر إلى مقتل 

اجتمع أعضاء مجلس األمن الستصدار قرار يدين . يتهم نساء وأطفالالكثير بجروح غالب
  .إسرائيل ولكن الواليات المتحدة أجهضت القرار

  
وال تزال قوات الحرب الصهيونية ترتكب المزيد من المجازر 
بحق الشعب الفلسطيني، حيث كان آخرها في غزة في نيسان 

تحصد المزيد  حيث ال تزال آلة الحرب الصهيونية 2011الحالي 
من أرواح الشهداء من بينهم النساء واألطفال و الشيوخ مستخدمة 

  شتى أنواع األسلحة منها المحرمة دولياً والفسفور األبيض
  

في المقابل ال تزال فصائل المقاومة الفلسطينية تلقن العدو الدرس تلو اآلخر، وتحول 
دد أوهامه باألمن في بيت مستوطناته إلى مدن أشباح بفعل صواريخها المحلية، و يب

  .العنكبوت الذي يعيش فيه
  

فالمقاومة هي فعل فردي وجماعي ومتعدد األشكال، تهدف لحماية الوجود المادي 
لإلنسان الفلسطيني وضد كيان عنصري ال يعيش وال يحيا إال على الخراب ومص دماء 

  . األبرياء ونهب ممتلكاتهم وسرقة أرضهم 
  

ينية هي سالح المقهورين وصوت المعذبين الذين ال صوت لهم لذلك، فالمقاومة الفلسط
وهي رفضاً لالستسالم والرضوخ ودفاعاً مشروعاً عن الحق في الحياة واألرض وتقرير 

وشق ) في وقف المجزرة ( المصير وهي واجب وطني وقومي وديني وإنساني واألمل 
  .درباَ جماعياَ للفلسطينيين من أجل الخالص والتحرر والعودة

  
شهر المجزرة وتجدد المقاومة، حيث يزهر برقوق الوطن فوق ثرى .. نيسان الفلسطيني

    شهيد آخر ويتجدد الحلم الجماعي على درب العودة والتحرير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في كل نيسان مجزرة
 ومقاومة أيضا

 
 
  
  
  
  
  
  
 

1 
 على إيقاع البيانو 

 قص القصيدة
 لصق أجزائها على مكعبات الكاهن

 أنتظر في صالة الروح
 أمام النافذة قلم

 وراء الجدار ورقة
 بدأ موسم الحصاد

 2 
 يقترب من البعد المكعب  

 لشتاء  يصارع القصيدة على رقعة ا
 الفصل األحمر يجلد الدخان والرماد

 كش سيجارة
3 

 أرتدى خوذة مكعبة  
 أزاح كتل العشب   

 وضع الحرف على أكداس الرمل والملح
 نزع العشق من ماء البحر

4 
 تصفح البريد االلكتروني

 الرسائل تغرق
 التقط الهاتف

 األرقام تطفو على سطح الشاشة
  رغوة المرايا تعكس انكسار الظل  

 المزامير مصقولة ومطلية بفوضى المكعبات
5 

 قرأ نصا عن الشعبوية
 شاهد مقطعا لمارينا أبراموفيتش
 رش رصيف السقف بالفابيانو

 مضغ علكة التبغ
 جلس مع العصب الحائر

 كتب على جذع المكعبات   
  الخطاب الثوري المعكوس مصل األلم

 مكعبات

 

  إيفان علي عثمان
 العراق

  
  مريفت الشريف

 فلسطني
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  وا يعيشون في ، قتل وشّرد مئات آالف األرمن الذين كان1917 و1915بين عامي

ولكن السجال . السلطنة العثمانية في مجازر مروعة ترقى إلى مستوى اإلبادة الجماعية
  .حول توصيف ما حصل في تلك الفترة ال يزال دائراً، وخاصةً على المستوى السياسي

  
أما في أوساط المؤرخين، فاألغلبية تميل إلى وصف ما حصل باإلبادة الجماعية، وهذا ما 

اإلبادة " شخصية أكاديمية واعتبر أن 126، 2000بيان أصدرته، عام عبّر عنه 
  ".الجماعية لألرمن في الحرب العالمية األولى هي حقيقة تاريخية ال يمكن إنكارها

  
  
  

 اإلبادة الجماعية لألرمن هي أول إبادة جماعية في القرن العشرين، وقد سبقت اإلبادة 
ال بل إن . هولوكوست، أثناء الحرب العالمية الثانيةالتي ارتكبها األلمان بحق اليهود، ال

، طلب من جنراالته أن 1939الزعيم النازي أدولف هتلر، عندما قّرر غزو بولندا، عام 
وقال لهم . يقتلوا كل من ينتمي إلى العرق البولندي بال رأفة لتأمين مجال ألمانيا الحيوي

  "..ث في هذه األيام عما حّل باألرمنال أحد يتحد: "لتشجيعهم وإزالة الخوف من نفوسهم
  
  
  

وفي القرن . اجتاح الجيش التركي مملكة أرمينيا ألول مرة في القرن الحادي عشر
السادس عشر أصبح معظم أرض أرمينيا التاريخية جزءاً من السلطنة العثمانية الممتدة 

ن بينها وبين آنذاك إلى جنوب شرق أوروبا وشمال أفريقيا والشرق األوسط وتوّزع األرم
وقد بقيت أرمينيا تحت الحكم العثماني حتى نهاية الحرب . األمبراطورية الروسية

  .العالمية األولى
  
  
  

اإلبادة األرمنية ليست أولى المجازر التي تعّرض لها األرمن الذين كانوا يعيشون في 
الشباب األرمن فمنذ بدايات العقد األخير من القرن التاسع عشر، راح . السلطنة العثمانية

الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات األوروبية يطالبون بإصالحات سياسية وبملكية 
دستورية وبانتخابات وبإلغاء التمييز ضد مسيحيي السلطنة، وهذا ما أغضب السلطان 

من هذه الخلفية، ارتكب . العثماني عبد الحميد الثاني المعروف بلقب السلطان األحمر
 80، مجازر بحق األرمن راح ضحيتها حوالى 1896 و1894 عامي العثمانيون، بين

ومن أبشع المجازر التي ارتكبت آنذاك حرق نحو . ألف، وعرفت باسم المجازر الحميدية
  . امرأة أرمنية في كاتدرائية أورفة2500

  
على سبيل المثال، هوجمت . وفي السنوات الالحقة، ارتكبت مجازر أخرى بحق األرمن

  . ألفاً من أبنائها30، وقتل حوالى 1909رية أرمنية في أضنة، عام  ق200حوالى 
   
  
  

وفي فترة . ، كان يسكن حوالى مليوني أرمني في األمبراطورية العثمانية1915 عام 
الحرب العالمية األولى، اتهم األرمن بتأييد جيوش الحلفاء وبالتحديد بالتواطؤ مع الجيش 

 الفادحة التي لحقت بالسلطنة في المعارك التي الروسي وذلك للتغطية على الخسائر
  .جرت في المحافظات األرمنية

  
وشّن العثمانيون ". أعداء الداخل"هكذا راح بعض الجنراالت األتراك يصفون األرمن بـ

حملة لتجريدهم من السالح وطالب البعض بإبعادهم عن خطوط المواجهة الحربية على 
  من من السالح تمت بشكل تعسفي دفع األرمن غير حمالت تجريد األر. الجبهة الشرقية

  
  
  
  
  
  

ً ما إلى القوات  المسلحين إلى شراء قطع أسلحة من األتراك واألكراد فقط ليسلموا شيئا
ً نزع سالح العناصر األرمنية في الجيش العثماني وقتل بعضهم . المكلفة بالمهمة وأيضا

  .وحّول آخرون إلى العمل اللوجستي
  

، عندما زحف الجيش الروسي نحو الدولة العثمانية، رافقته خالل تقدّمه أفواج في الحقيقة
من المتطوعين األرمن الذين يعيشون في األمبراطورية الروسية ولحق بهم بعض 

وقد ارتكب هؤالء بعض المجازر بحق األتراك في المناطق التي . األرمن العثمانيين
  .اك أصوات أرمنية ترفض ممارسات هؤالءولكن في الوقت نفسه كانت هن. دخلوا إليها

  
  
  

، أصدرت السلطنة العثمانية قراراً قضى بترحيل أرمن 1915 في منتصف العام 
األناضول وكيليكيا من أراضيها ألنهم باتوا عناصر مشكوكاً في والئها كما صدر قرار 

 قُرر ولكي ال ينضموا إلى الجيش الروسي الزاحف إلى السلطنة. بمصادرة ممتلكاتهم
ً ناحية بادية الشام نظمت قوافل للمرحلين وأمرت جميع األسر األرمنية . ترحيلهم جنوبا

  .باالنضمام إليها وترك أراضي السلطنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كانت السلطات تشجع األتراك واألكراد على " مسيرات موت"هكذا، رّحل األرمن في 
العديد من األرمن أحياء أو أعدموا كما أحرق . مهاجمة السائرين فيها وسرقة ممتلكاتهم

وحدثت آالف حاالت . أو قتلوا أو ماتوا بسبب مرض التيفوئيد أو العطش أو الجوع
االعتداء الجنسي على النساء ال بل تم خطف بعض النساء الجميالت وفرضت العبودية 

  .عليهنّ 
  

ت ماتوا من األرمن المجبرين على السير في هذه المسيرا% 75ويقدّر المؤرخون أن 
وقال السفير األمريكي إلى السلطنة آنذاك، هنري . قبل أن يصلوا إلى بادية الشام

مورغنتاو، أنه حين أمرت السلطات التركية بترحيل األرمن كانت تحكم بالموت على 
يتحدث البعض عن مليون قتيل أرمني ويتحدث األرمن عن مليون ونصف . عرق كامل

 ألف ونصف 300دّرون عدد الضحايا األرمن بما بين أما األتراك فإنهم يق. المليون
  .المليون

  
  
  

ً لذكرى اإلبادة الجماعية التي تعرضوا لها24 اختار األرمن  في الحقيقة .  أبريل تاريخا
، 1915ولكن في ذاك النهار من عام . بدأت عمليات قتل وتهجير األرمن قبل هذا التاريخ

ً في إسطنبول وك250أعدم حوالى  انوا من نخبة المجتمع األرمني فمنهم القادة  أرمنيا
  .والمثقفون والكتّاب ورجال الدين

 عشرة حقائق حول اإلبادة األرمنية

  أول إبادة مجاعية يف القرن العشرين

  عالقة األرمن بالسلطنة العثمانية

  جمازر سابقة على اإلبادة

  ظروف اإلبادة

 عمليات الترحيل واإلبادة

  بريل؟ أ24ملاذا 

 

 ق الكاتبفري
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 في فترة اإلبادة الجماعية لألرمن ارتكبت مجازر بحق مجموعات إثنية مسيحية أخرى 
كانت تعيش في السلطنة العثمانية وهي األشوريون واليونانيون األناضوليون والبنطيون 

يتحدث بعض الباحثين عن (ف من أبناء هاتين القوميتين وراح ضحيتها عشرات اآلال
وهذا يظهر عدم ثقة العنصر التركي بالمسيحيين في تلك الفترة من ). نصف مليون قتيل

  .عمر السلطنة
  
  
  

األورغواي، قبرص، روسيا، كندا، لبنان، :  دولة فقط باإلبادة األرمنية وهي20تعترف 
 إيطاليا، سويسرا، األرجنتين، سلوفاكيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، اليونان، الفاتيكان،

 والية أمريكية، 43كذلك تعترف بها . فنزويال، بولندا، ليتوانيا، تشيلي، السويد، وبوليفيا
ً إلى روسيا،  وأقاليم مثل إقليمي الباسك وكتالونيا في إسبانيا، إقليم القرم المنضم حديثا

أيضاً، تعترف بها األمم . ، وكيبيك في كندانيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا
  .المتحدة، البرلمان األوروبي، ومجلس أوروبا

  
  
  

 بعد نهاية الحرب العالمية األولى، اعترفت تركيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها وتبدّى 
وأقرت باإلبادة . ذلك من مواقف لحكومتها ومن خالل المحاكمة العسكرية لبعض القادة

ملةً المسؤولية لزعماء حزب االتحاد والترقي الذي كان يسيطر على األرمنية مح
، صار الموقف الرسمي التركي ينكر إبادة األرمن وهو 1921ولكن منذ العام . الحكومة

ففي ذاك العام عمل مصطفى كمال على إرجاع . موقف يستمر إلى الوقت الحاضر
ة إلى تركيا، ومنح بعضهم المسؤولين السابقين المحكومين بالنفي إلى جزيرة مالط

  .مناصب وأوسمة
  

حالياً الموقف التركي الرسمي عبّر عنه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بحديثه 
ً في تلك الحقبة " المعاناة"عن  ً "األتراك المسلمون"التي عاشها أيضا نحن : "، مضيفا

  ".مستعدون لمشاطرة اآلالم لكننا لن نتنازل أبداً 
  
  
  

لكن عددهم أكثر من ذلك، .  ألفاً 60د األرمن المسيحيين في تركيا اليوم بحوالى  يقدر عد
فخالل الحرب العالمية األولى، اعتنق عشرات اآلالف منهم اإلسالم للهرب من الموت 

ويشارك بعض األرمن في مناصب سياسية كبيرة، فالكاتب إتيان . وبقيت هويتهم دفينة
  . رئيس الحكومةمحجوبيان يشغل منصب كبير مستشاري

  
 من قانون 305ترفض السلطات التركية االعتراف باإلبادة األرمنية وتجّرم المادة 

وتعمل السلطات على محو تلك الذكرى من أذهان . العقوبات كل من يعترف بها
دارت بين القوات " (غاليبولي"فهذه السنة قّررت إحياء ذكرى معركة . مواطنيها

في يوم ذكرى إبادة األرمن، في محاولة ) يق الدردنيلالعثمانية والحلفاء عند مض
الستبدال مشاعر تأنيب الضمير بمشاعر الفخر القومي لكون المعركة المذكورة أسست 

  .لنشأة الجمهورية التركية الحديثة
  

. في المقابل، هناك بعض األصوات التركية التي تطالب باالعتراف باإلبادة األرمنية
 مثقفين هم أحمد أنسل وعلي بيرم أوغلو وجنكيز أكتر وباسكن ، أطلق أربعة2008وعام 

ولكن في إحصاء .  ألف تركي تطلب المغفرة من األرمن32وران عريضة وقع عليها 
   فقط من األتراك يؤيدون االعتراف باإلبادة األرمنية% 9حديث ظهر أن 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمازر حبق مجاعات أخرى

  من يعترف باإلبادة؟

  تركيا ترفض االعتراف باإلبادة

  الوضع احلايل

 

  
  
  
  
  
  
  
 صعب أن تفقد ربما ,صعب أن تفقد رفيقا ,صعب جدا أن تفقد صاحبا أو صديقا

تئن من .واألصعب من هذا أن تبقى وحدك تنوح على نفسك كالثكلى! تؤام روحك
تتحمل وحدك عبء خسارة ....مهما حاولت لن يذهب..لن يذهب ويغادر قلبكوجع 

ممكن أن !! وحين تحلق روحك بعيدا عن روحك.أصحاب سكنوا كلهم في روحك
والى دنياك ...وصدى لبكاء لن تسمع؟ألنك غادرت أليهم . وتهمد نار في القلب! تنسى

! وسيشكو العاشق ...وستترك من يبقى يبكي وينوح عليك من بعدك..لن ترجع أبدا
وحنينك لوجوه غابت ال أحلى منها وال ..أذن ال بأس عليك ال بأس من وجع ونواح

  فما زلت حيا ترزق!!! وثق ذاكرتك يا هذا كي ال... سجل أسماء أصحابك. أروع
  

وستصحو ! لألرق وللوحشة,الليل فقط للنوم! ما عاد الليل للعشق...أقبل قدرا مفروضا
ستظل شفتاك عارية بال قبل ! مل أن تجد وجها حلوا على الوسادة جنبكفي الفجر ال تأ

ما عاد يفرحك شيء وال يثيرك ..ما عدت تبتسم وما عدت تضحك.... تغطيهاوترطبها 
   لكن المدهش حقا أنك ما زلت حيا ترزق .. شيء وما عاد يدهشك شيء

  

 صعب جدا
 

  زيدان اجلبار عبد خولة .د
 العراق
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 Dr. Ramzy Baroud’s latest book The 
Last Earth offers a long-absent Palestinian 
narrative voice available to readers of 
English and other foreign languages. His 
methodological approach to modern 
Palestinian history by blending oral 
interviews with written, narrative 
construction of the interviews is refreshing 
and vibrant.  
 
While reading chapter four about Hana al-
Shalabi, I was struck many times with my 
own memories of events she describes. Of 
particular note was the death of her cousin 
Shadi al-Nubani, who was killed during the 
Israeli invasion of the Jenin refugee camp 
commencing April 3, 2002. 
 
Hana’s narrative did not offer details of the 
aftermath of Shadi’s killing. However, I 
will here supplement that detail of her 
incredible story as I have direct experience 
with Shadi’s situation after he was killed. 
 
As with Hana’s narrative, what follows is 
rooted in lived experience. In narrating 
lived experience, the events in question 
have the ability to maintain integrity with 
the dynamics and emotions present as the 
events were unfolding at the moment and as 
such, provide clearer windows into the 
actual situations of people involved. 
 

Thus, the reader is able 
to understand the 
situation in a more 
holistic manner than, say, 
an academic report on the 
circumstances could 
convey. 

 
 Herein lies the importance of the historical 
method employed by Dr. Baroud, one that 
is hopefully mimicked by others in telling 
Palestinian history. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
As an international volunteer, I entered the 
Jenin refugee camp on April 11, 2002. 
During the two months I lived inside the 
camp, I assisted with the recovery of Shadi 
al-Nubani. He and three of his companions 
were killed in the process of missiles from 
Apache helicopters striking the home they 
were in, the fire created on impact, and the 
entire roof and two walls crashing down 
upon them. 
 
I saw one of those killed next to him at a 
time when the Israeli military was still in 
the camp. It was Monday, April 15, 2002, 
at four in the afternoon. We entered 
through the front door of the house and 
immediately ascended up a flight of 12 
stairs to the second level. We walked to the 
right for five feet and turned to our left. 
There was the black and charred corpse of 
Abed Ahmad Hussein. A colored blanket 
rested ignorantly across this thing, barely 
recognizable as human except for the white 
toes. 
 
When I came back to the site five days 
later, I learned that Shadi was still buried 
there. Behind the spot where Abed lied and 
totally buried under the concrete walls and 
roof was Shadi. 
 
Like all of these recovery attempts, it was 
incredibly risky. Everyone was operating 
under a partially collapsed and possibly 
shifty ceiling, digging frantically by hand, 
with small shovels and one pickaxe. We 
went through numerous bottles of perfume, 
poured upon the surgical face masks 
covering each person’s mouth and nose, to 
assist with the most pungent odor available 
to humanity: death. 
 
As the search came closer to Shadi’s body, 
one of his brothers appeared on the scene. 
He watched for a moment, dug for a 

moment, then watched some more. The 
look on his face was sullenly energetic and 
aware that his brother’s life ended in a 
horrible manner. 
 
More than this was the impression that he 
was soon to be removed in parts, unable to 
be buried as the intact person he was only 
days before. The imposed transformation 
from a walking, talking, living human being 
to a burned, mound of pieces small enough 
to fit in a sack was, to me, a sign of the 
absolute ferocity of humanity. 
 
Two gentlemen named Mohammed, both 
from the camp, both untrained in the 
recovery efforts they were engaged in, both 
with hearts of gold, dug ferociously at the 
rock and rubble hiding Shadi’s body. One 
was using a pickaxe after coming across 
what seemed to be a piece of wood. 
 
The ax stuck into the wood, which turned 
out to be a door, and as the ax was raised 
for another swing, the door went up with it 
and Shadi’s body was spotted. Many 
people let out tapered yelps to 
communicate to Mohammed not to take 
another swing with the pickaxe as the body 
may be struck. 
 
The ferocious digging with small tools 
slowed to a quiet recovery by hand. Both 
Mohammeds gathered rock and dirt by 
hand into a green, plastic bucket, which 
was passed to various people standing by 
ready to help and emptied away from the 
site of recovery. This process was repeated 
over and over and over, seemingly 
endlessly due to a shifting ceiling and more 
dirt and rock falling on top of the recovery 
area. 
 
After some time the door was removed and 
the majority of Shadi’s remains were 
visible. Calls for the press rang out and 
photos were snapped of this once living 
being. His body was burned and charred 
like Abed’s, though instead of lying in the 
open air like Abed, he was entombed by the 
dirt around him. The smell cannot be 
described. If you have smelled one-week 
old death, you cannot describe it, nor forget 
it. 

Last Earth:  

Jenin Refugee 

Camp 
 

 
Brian Wood 

U.S.A. 
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A part of his leg was pulled out and placed 
in the white, plastic body bag standing at 
attention. We pulled out parts and bones. 
Reddish-black material —a combination of 
blood, fire, and flesh—clung to everything 
removed, whose stench snarled faces like 
the sun shrinks grapes into raisins. The 
lower half of Shadi came out over the 
course of a half hour in pieces ranging from 
18 inches to morsel-size.  
 
Every now and then a small pile of stuff 
would be held up for examination by 
untrained but empathetic eyes to determine 
if any part of the body was trying to escape. 
 
After the most loving, cautious work over 
another 45 minutes, the majority of Shadi’s 
torso and skull were removed in one piece. 
 
This was one small victory for everyone 
there: to remove Shadi’s torso and skull 
together, rather than in pieces like the rest 
of him. The whole recovery process was a 
redemption of the cycle of the life of Shadi 
al-Nubani: recovering his remains, 
remembering his life, and preparing him for 
burial. 
--- 
Brian Wood lived in the West Bank of 
Palestine from 2000 – 2002. His final 
months were spent helping with disaster 
relief and conducting interviews with 
survivors of the destruction of the Jenin 
refugee camp in April 2002. In part, 
because of what he witnessed in Jenin 
refugee camp he chose nursing as an 
occupation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،هذا أنا 

 .قيثارة تعجب الناظرين، لكنها هيكل على حائط التذكار
 هذا أنا،

 . وا على جثتي، أخذوا فرحي والتهمهم الغيابتذكار لمن مر
 هذا أنا،

 .غياب يفترش اريكته في الشارع العام، فمن يجود بالبقاء؟
 

الهيكل الجسمي ليس له رأي، كقصبة جوفاء، كلما علت في السماء . البقاء، سكون النفس فوق حيز جغرافي
 في حضرة الخذالن الكبير ؛ الخائف، أو فمن يعشق الركوع. انحنت الى األسفل، ثم تصير في هيكل الركوع

ربما لست من تلك الطينة، أو قد مرت حاالت تحاول امساكي من خناقي ألنحني، وقد . المتوجس، أو العبد الدليل
شيء بداخلي جبار، يمنعني من التسلق . كنت فعلتها ذات يوم، ولكنني واثق جدا، من أنني حينها لم أنم تلك الليلة

وهذا ليس طبعي، لم يكن يوما له عالقة بالتراكم المعرفي، أو االدراك بوعي ..  في حظ األخرينوالتملق والتعثر
فقد عرفته رجال بكبرياء فضيع، لم يكن يرضى بأنصاف الحلول، أو بفعل ما . الشهامة، بل كان طبع والدي
بضرورة إخفاء رسالة عبد ، مخبرا اياه "عبد القادر"ذات يوم عندما جاءه صديقه . يفرض عليه ولو كان نصيحة

".. جبان"لم يمتثل له بل تركها في المحل واضحة للعيان، حتى ال يقال عنه " االسالم أو الطوفان"السالم ياسين 
نسيت إخباركم بأنه كان رجال حرا في الجماعة الياسينية، وانا كنت إبن أبي، تبعت خطاه، التحقت بالجماعة وانا 

التربوية، والتعليمية، بت معهم في خلوتهم، ُصمت الى جوارهم، ختمت القرآن ما زلت طفال، حضرة اللقاءات 
 ..تالوة معهم

 
كان األب هو الشارح، .. منهجي في الحياةوما يحتويه من خصال عشر، هو " المنهاج النبوي"وفي الدائرة كان 
طفي هذاك "في نشرة الثامنة يصرخ " الحسن الثاني"كان كذلك هو الرجل الذي كلما رأى .. والمهذب والمعلم

وكان يكره الطباع الدميمة، . ، وكنت أهرع بسرعة ألخمد صورته وصوته، كان يكره نظام الحسن الثاني"الطارو
" مصطفى"يتشاجر مع أحد أقرانه، وألنني ابن أبي، هرولت نحو الوالد أخبره بأن أذكر ذات صبيحة، كان أخي 

ال تكن واشيا، إن كان " يتشاجر مع أحدهم، كنت أنتظر منه ابتسامة وتهنئة، فماذا فعل، أمسكني من أدني قائال 
ي عن األدية المجانية، ، ربما كان ذلك أول درس لقنه لي، بأن أمسك لسان"مظلوما فأعنه، وإن أكان ظالما فامنعه

 .إدراك أن رضى اآلخرين ال يكون على حساب أناس في موقف ضعيف
 

درس آخر مأساوي لطفل صغير، أصبح اآلن كاريكاتوريا لي في هذا السن؛ خلف سور المدرسة كنت أقبل طفلة 
اة يكون قد  فقد كنا نعتقد ونحن صغار من يحتك بالفت–تدرس معي ومحاوال التحرش بها من فوق المالبس 

 فجأة وجدت يد تمسكني من ظهري، وتقدفني أرضا، وتركلني على بطني، عندما تفرست في مالمحه -ضاجعها
في الغداء عندما عدت الى البيت، وجدت والدي . نهضت بسرعة وهرولت الى باحة المدرسة. وجدته قريب الطفلة

الضرب، كنت أصرخ واستعطف والدتي، ينتظرني وبيده حزامه الجلدي، تلقفني بسرعة وبدأ ينهال علي ب
واخوتي، لكن من يجرؤ على التدخل وعتقي من براثنه، حتى جاءت جارتنا إيطوا وحضنتني، أقسمت على والدي 

وأخدتني الى بيتها، تناولت الغداء عندها، كانت تسألني وتضحك، ماذا فعلت لصديقتك؟ .. بأن يتركني وشأني
إن كنت قبلتها فعال، ستنتفخ بطنها، "نت تقهقه بأعلى صوتها، ثم قالت لي ، كا"ُمحْ "وبسذاجتي كنت أضم شفتي 

، ال أدري كيف سمحت لها نفس التالعب بعقلي الصغير، صدقتها كما كنا نصدق الكبار في "وستلد طفال صغيرا
داخلي كل صباح لي موعد في انتظار تلك الطفلة، أتبعها من مسافة بعيدة متلصصا على بطنها، وهاتف ب. الصغر
   "ن انتفخت بطنها سأهرب من المنزلإ"يقول 

  عاشق من زمن اليسار

  األب 
 يتجلى أسطورة

  هشام موكادور
 املغرب
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  للمتابع أن ملّف المذابح المرتكبة بحّق ً يبدو واضحا
األرمن، خالل الحرب العالمية األولى، ظّل بعيداً عن 
اهتمامات العاملين في أوساط الفن السابع، ولم يحَظ بحقّه 
ً لحوادث تاريخيٍة أخرى، لعّل  في عالم السينما، خالفا

، الذي أصبح مادةً لعشرات "الهولوكوست"أبرزها 
وعليه، يمكن البحث في أسباب تجاهل . مال السينمائيةاألع

الملف األّول وتناول الثاني إلى حدّ االستهالك، من باب 
اعتراف األلمان، حكومةً وشعباً، بحقيقة المجزرة، 

ضد " اإلبادة"وإدانتها، فيما ظّل التطّرق إلى موضوع 
  .التركية" التابوهات" ضمن 1915األرمن عام 

  
ً أن  الحديث عما جرى لألرمن خالل حكم وليس خافيا

اإلمبراطورية العثمانية يعدّ من أكثر المواضيع حساسيةً في 
تركيا، إذ يعتقد الكثير من األتراك أن هذه المسألة تحّولت 

والحال أن . إلى مناسبٍة تُستغّل للدعاية المناهضة ألنقرة
لمهرجان القاهرة ) 36(اتهامات األتراك تلك طالت الدورة 

مائّي الدولّي، والتي أثارت جدالً بعد افتتاحها بعرض السين
األلمانّي فاتح أكين، وهو أّول -للمخرج التركيّ " القطع"فيلم 

عمٍل لمخرجٍ من أصوٍل تركيٍة يتناول المجازر التي 
ً أن العمل . تعّرض لها األرمن في عهد العثمانيين علما

، كما ُعرض أخيراً في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية
كانت مشاركته منتظرةً في الدورة األخيرة الحتفالية 

. ، أو على األقّل كان مرشحاً ليعرض في المهرجان"كان"
لكن، قبل إعالن التشكيلة الرسمية، نُقل عن أكين أنه يفّضل 

  ".ألسباٍب شخصية"عدم المشاركة 
  

، فيما يرى "اإلبادة"ترفض الدولة التركية مصطلح 
جماعيٍة في " إبادةٍ "مذبحة تعدّ أّول مؤّرخون أن تلك ال

.  مليون1.5القرن العشرين، ويقدّرون عدد قتلى األرمن بـ
شيٌء " إبادة األرمن"أن " القطع"كما يصّرح مخرج فيلم 

طارده طوال حياته، مذ كان مراهقاً، ومذ سمع عنها للمّرة 
اإلبادة عبٌء عاطفيٌّ هائٌل، "ويضيف أكين أن . األولى

وكونها تابو جعلني أهتّم بها أكثر . ت وأُهملتألنها أُنكر
وكلما كنت أّطلع على تفاصيلها كنت أدرك مدى . فأكثر

ٌ اليوم ". كونها تابو لكنه يعتقد أن الدولة التركية مستعدّة
أتاحت "للتحدث عن هذه القضية، أو أنها، على األقل، 

  ".المجال لآلخرين كي يتكلموا عن اإلبادة
  

كد أكين، المتعاطف مع قضية األرمن، وسط هذا الجدل، يؤ
أن كّل شيٍء في الفيلم موثٌّق ويرتكز على معطياٍت تاريخيٍة 

وفي مقارنته، يرى أن . ال يمكن التشكيك في صّحتها
كانت محض عنصرية، بمعنى ) الهولوكوست(المحرقة "

  . أنه كان ينبغي محو اليهود من الوجود
  

راك قتل كّل األرمن، بل التخفيف من بينما لم تكن رغبة األت
حضورهم في بعض المناطق، والتقليل من شأنهم في 

النازيون لم يكونوا يقبلون أن يتحّول اليهود .. مناطق معينة
" إلى مسيحيين، بينما أُجبر األرمن على اعتناق اإلسالم

  ").دومنيه"وهؤالء يسّمون في تركيا (
  

 أدّى الدور الرئيسّي ، الذي"القطع"وقبل أن يبدأ بتصوير 
الجزائري طاهر رحيم، كان أكين يفكر -فيه الممثل الفرنسيّ 

األرمني هارنت دينك، الذي -بمشروعٍ عن الصحفي التركيّ 
  . اغتيل من قبل قوميين أتراك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً من ً يقبل الدور، خوفا  ردّة فعل لكنه لم يجد ممثالً تركيا
-التركية" آغوس"القوميين، كما صّرح المخرج لصحيفة 

األرمينية، ما دفعه إلى التخلي عن مشروعه، واالكتفاء 
  .بتصوير فيلٍم حول قضية األرمن

  
وبعد هذا الحوار الصحفّي، نشر القوميون المتطّرفون 

، ووصفوا "آغوس"تهديداٍت على اإلنترنت لصحيفة 
  ".الهدّامين"والمثقفين " نيالفاشي"طاقمها باألرمن 

  
وليست ردّة الفعل هذه فريدةً من نوعها، فحين صدور 

للتركية أليف شفق، في عام " لقيطة إسطنبول"رواية 
ً من مذابح األرمن، اعتبر 2006 ، والتي تعرض جانبا

. في روايتها" تشتم الهوية الوطنية"البعض أن الكاتبة 
، 2007ٍت في عام وبالفعل، ُحكم عليها بالسجن ثالث سنوا

لكن تّم العفو عنها بعد ذلك، وأسقطت عنها التهم الموجهة 
  .إليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مليون يورو، 15، الذي كلف "القطع"وعلى خطا 
وُصّورت مشاهده في ألمانيا وكوبا وكندا واألردن، تعمل 
الممثلة الهوليوودية كيت وينلسيت على تصوير عمٍل 

ذاتها، يحمل " اإلبادة الجماعية" يتطرق لقضية سينمائّيٍ 
، )Hole in my Soul" (فراغٌ في داخلي"عنوان 

ويتحدّث عن قصة حّب ممرضٍة أرمينيٍة، تقوم بدورها 
ومن . وينسليت، ويشاركها البطولة الممثل مارك ولبيرغ

المقّرر أن يُعرض الفيلم في الذكرى المئوية األولى ألحداث 
   1915عام 

  

  

  

  

فيلم 

  القطع
خطوة جديدة 

على طريق 

  االعرتاف

  مبذابح األرمن

  

  

  

 

  
  يوسف شيخو

 سورية
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The Lebanese Civil War was both an internal Lebanese affair and a 
regional conflict involving a host of regional and international 
actors. It revolved around some of the issues that dominated 
regional politics in the Middle East in the latter part of the 20th 
century, including the Palestine-Israel conflict, Cold War 
competition, Arab nationalism and political Islam. Conflicts over 
these issues intersected with longstanding disagreements in the 
Lebanese political elite, and in parts of the population, over the 
sectarian division of power, national identity, social justice and 
Lebanon’s strategic alliances. During 15 years of fighting, around 
90,000 people lost their lives, according to the most reliable 
statisticians, Labaki and Abou Rjeily (1994). The much higher 
numbers of up to 150,000 that are often given appear to have been 
based on international press reports from the early 1990s and 
subsequently repeated uncritically (Hanf 1993: 339). By contrast, 
Labaki and About Rjeily, supported by the second most reliable 
statistical source (Hanf 1993: 339-57), base their figures on 
information from the Lebanese army, security forces, Red Cross 
and various professional organisations, parties and militias, as well 
as reports in the Lebanese press during the war. Even so, this 
information was gathered under extreme difficulties, and it is 
possible that the real number exceeds 100,000. Of the 90,000 
killed, close to 20,000 are individuals who were kidnapped or 
disappeared, and who must be assumed dead as they have not been 
accounted for. Nearly 100,000 were badly injured, and close to a 
million people, or two-thirds of the Lebanese population, 
experienced displacement (Labaki and Rjeily 1994: 20). 
 
In addition to the large number of dead, much of Lebanon’s 
infrastructure was shattered, as was Lebanon’s reputation as an 
example of cross-sectarian coexistence in the Arab Middle East.  
 
The Lebanese Civil War was one of the most devastating conflicts 
of the late 20th century. It left a number of political and social 
legacies that make it paramount to understand why it involved so 
many instances of mass violence. The question of Civil War 
memory is acute for many Lebanese, who have come together in 
the post-war period to debate the war and create public  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
commemoration. In their view, the war has continued through other 
means in the post-war period, and the periodic rounds of violent 
conflict plaguing Lebanon since 1990 are directly related to the 
Civil War. Remembering, analysing and understanding mass 
violence in Lebanon, therefore, is not just an academic exercise, 
but for many Lebanese an urgent task directly linked to political 
reform and reconciliation. 
 
The Ta’if Accord that ended the war in 1989 failed to resolve or 
even address the core conflicts of the war, including the sectarian 
division of power in Lebanon, the Palestinian refugee issue, the 
presence of Syrian forces on Lebanese soil and Syrian tutelage, and 
Hizbollah’s status as the only armed militia. The killing of former 
Prime Minister Rafiq al-Hariri in 2005, the 2006 war between 
Hizbollah and Israel, and continued political instability in the 
country have only added to the sense among many Lebanese that 
political violence is endemic to their body politic. In daily 
discourse in Lebanon, and even in academic writings about the 
war, the widespread experience of being caught in recurrent cycles 
of mass violence can translate into descriptions of violence as 
“irrational”, or simply beyond belief (see Khalaf 2002: 1-22 for a 
discussion of the “rationality” of civil war). 
 
Lebanon is not an anomaly, and its experience with mass violence 
does not defy social analysis. It does, however, require the outside 
observer to be aware of the deeply divisive context in which Civil 
War historiography is being produced.  
 
The perceived unfinished nature of the war has rendered debates 
about it very contentious inside Lebanon. Some historical work has 
been politicised under the influence of the political and physical 
reconstruction process that followed in the 1990s and 2000s, and, 
more generally, under the influence of political discourses 
surrounding the immediate past in reconstructing Lebanon, while 
other work – much of it produced by scholars of Lebanon in 
Western universities – maintains a high standard of objectivity.  
 
This is not to extol non-Lebanese scholars over 
Lebanese ones. In fact, two of the most 
painstaking and convincing histories of the war 
were written in French by Lebanese scholars 
(Beydoun 1993, Kassir 1994). However, as 
Beydoun (1984) has shown, Lebanese scholars 
during the war were under the heavy influence of 
political and ideological projects that sought to 
mould history in their shape.  

Introduction 
 

The historiography and 
the memory of the 
Lebanese civil war  

 

 
The Witer  Team 



  
29 – The Writer | Issue No 24 :: April  2019 

 

  

Given the vast amount of historical work on the war, this review 
does not pretend to be all-inclusive, but seeks to summarise some 
of the main debates surrounding the war. 
 
Some of the most salient engagement with the Civil War has been 
produced outside the realm of academic history, in elite and 
popular cultural production, political discourse, urban space and 
mass media. It is a key point of this scholarly review that such 
material should be viewed as part of the historiography of the war.  
 
By making a conceptual distinction between academic history and 
memory culture, the review does not validate one over the other, 
nor claim that the two realms are hermetically sealed from one 
another. On the contrary, the aim of this review is to show how the 
different genres of memory production overlap and form part of the 
ongoing assessment of the war.  
 
Hence, it gives an overview of the main themes and topics in 
academic literature, cultural and media production, and public 
debate relating to the war. Finally, it examines a body of meta-
historical literature analysing the production of historical memory 
in Lebanon. 
  
 
 
 
 
What is habitually referred to as the Lebanese Civil War was in 
fact a series of more or less related conflicts between shifting 
alliances of Lebanese groups and external actors, who from 1975 to 
1990 destabilised the Lebanese state.  
 
The conflicts can be divided into five main periods: the two-years 
war from April 1975 to November 1976; the long interlude of 
failed peace attempts, Israeli and Syrian intervention and a host of 
internal conflicts between November 1976 and June 1982; the 
Israeli invasion and its immediate aftermath from June 1982 to 
February 1984; the internal wars of the late 1980s; and finally the 
intra-Christian wars of 1988-90, which led to the end of the war. 
 
In each of those periods, notorious battles, massacres and 
assassinations took place, including the Black Saturday, Tal al-
Za’tar and Damour massacres of 1975-76; the War of the Mountain 
between Druze and Christian forces in 1982-83; Israeli 
bombardment of West Beirut in August 1982, and the Sabra and 
Shatila massacres that followed; the War of the Camps between 
Palestinian and Shiite forces from 1985 to 1987; and Michel 
Aoun’s war with Samir Ja’ja’’s Lebanese Forces and the Syrian 
army in 1989 and 1990. Debates over these particular events 
intersect with a number of thematic debates, which this review will 
summarise. 
 
There is agreement among historians that the war broke out as a 
result of a period of growing division between those Lebanese who 

supported the right of the Palestinian resistance to stage operations 
against Israel from Lebanese soil, and those who opposed it. This 
division intersected with other contentious issues, most 
prominently whether or not the system of power sharing in place 
since the 1943 National Pact was sustainable or due for radical 
reform, and whether Lebanon should orient its international 
alliances towards the Arab world and the Soviet Union or towards 
the West and its local allies.  
 
On the one hand, the Lebanese National Movement (LNM), under 
the leadership of Kamal Junblatt, called for an overhaul of the 
sectarian quota system, and for a leftist-Muslim alliance that would 
realign Lebanon with other “radical” regimes including Syria, 
Libya and Iraq. Destabilisation of the internal security situation 
allowed various militias to arm, not just those affiliated with the 
LNM, but also the Christian-conservative front.  
 
Hence, many scholars (e.g. Traboulsi 2007: 174) point to President 
Suleiman Franjieh’s decision to dismantle the deuxième bureau 
security services in 1970 as a crucial turning point following the 
statist approach of his predecessors Fouad Chehab and Charles 
Helou. 
 
The biggest bone of contention regarding the outbreak of the war is 
the role of the Palestinian armed presence. The historiographic 
debate is not just over the Palestinian question as such, and the 
right of the LNM to support the PLO, but over whether or not 
Lebanon from 1943 to 1975 had developed a viable system of 
consociationalism, and over the relative impact of external powers 
on the Lebanese state.  
 
In Breakdown of the state in pre-war Lebanon, Farid Al-Khazen 
(2000: 385) argues that the Lebanese system had by and large 
proven itself a flexible mode of power sharing between the 
countries’ sects. From the Cairo Agreement in 1969 to outbreak of 
war in 1975, he points out, all but one of Lebanon’s many cabinet 
crises revolved around the PLO. The destabilisation of the 
Lebanese state, therefore, must primarily be seen as an effect of the 
Palestinian question. 
 
Although well argued and scholarly, Al-Khazen’s book can be 
boxed with more simplistic attempts to place the blame with 
outside forces. For those who stress internal factors such as the 
inability of the quota system to deal with the rising numbers of 
Shiites, and Maronite hegemony over the state more generally, 
emphasis on the Palestinian issue overwrites critiques of the 
Lebanese system, and can even be read as part of a “Christian” or 
conservative historical discourse that seeks to admonish either the 
Christian right or the sectarian system.  
 
A famous shorthand for externalising the war by pointing to outside 
forces is the idiomatic term “a war of others”, or une guerre pour 
les autres, the title of journalist and diplomat Ghassan Tueni’s 
renowned 1985 book (Tueni 1985). After the war, “a war of 
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others” became shorthand for externalising collective and 
individual feelings of guilt associated with the Civil War. Much of 
public debate about the war since 1990 has revolved around the 
external/internal question, and critical historiography has not been 
immune to these debates (Khalaf 2002: 15-22). 
 
Another group of scholars who stress the internal dynamics of the 
Civil War are interested in interpretations of political economy. 
They highlight the over-reliance of the Lebanese economy on 
Western capitalism from the late 19th century onwards. Inspired by 
dependency theory, sociologist Salim Nasr (1978), among others, 
shows how the penetration of foreign capital dovetailed with the 
social and political dominance of a both local and wider Arab 
bourgeoisie in Lebanon. This bourgeoisie was in collusion with the 
zu’ama political class of political bosses of wealthy and influential 
families. As Michael Johnson showed in his 1986 study Class and 
client in Beirut, the zu’ama were critical in maintaining a check on 
violence at a local level. By controlling lower-ranking political 
bosses, who in their turn reigned in “the street”, the zu’ama were 
critical both to the parliamentary system of consociationalism, and 
to the local negotiation of sectarian power and influence. When 
their influence – particularly that of the Sunni zu’ama in West 
Beirut – waned in the late 1960s and early 1970s, Johnson argues, 
the wider system of social control in Lebanon began to unravel 
(Johnson 1986). In a later work entitled All Honourable Men, 
Michael Johnson returns to his earlier work and critiques it for 
being too based on a class reading of the roots of the Civil War. 
Instead, he proposes a socio-psychological reading that places 
emphasis on the changing relations in the nuclear family in Beirut 
before the war (Johnson 2002). 
  
 
 
 
The work of Marxist sociologists like Salim Nasr (1983), Fawwaz 
Traboulsi (1993) and Fuad Shahin (1980) presents a corrective to 
what they see as over-reliance on sectarianism as a catchall to 
explain the conflict. The sectarian explanation is even more 
problematic, as it dovetails with hardened stereotypes repeated in 
journalistic accounts of the war as a resurgence of age-old sectarian 
hatred. Sectarian identification and the way in which it shaped 
political subjectivities during the war and leading up to it, however, 
cannot be explained away completely. The issue of sectarianism in 
the war intersects with a much longer debate about sectarianism in 
Lebanon going back, at least, to the 1840-60 wars in Mount 
Lebanon (Weiss 2009). One side in the debate believes that 
Lebanese nationalism emerged not because of political 
sectarianism but despite it. As Firro (2003: 67) puts it, the French 
creation of Lebanon in 1920 empowered sectarian representation 
and the leadership of political oligarchies locally and nationally. In 
this view, the institutional arrangement of sectarianism has 
produced an idea of two separate people and coexistence between 
them. Critics of the sectarian system believe that only the resilience 
of civil society during the war saved the future existence of 
Lebanon as a country. Frequent sectarian bickering in the political 

leadership, resulting in political stalemate, inefficiency and stalled 
reforms, has only reinforced this view in the post-war period. 
 
On the opposing side in the debate, proponents of the confessional 
system stress its historically proven ability to contain and resolve 
conflict (Weiss 2009: 143-4). As Samir Khalaf (2002: 327-28) has 
formulated this idea, despite their ungratifying social and political 
expressions in the recent past, communitarian roots can be stripped 
of bigotry and become the base for equitable forms of power 
sharing. The Lebanese national identity may be fragile, but it is 
nevertheless a well-established identification with a long history 
that rests on an overlap of multiple identities. The insistence on one 
seamless national unity led to disasters for Lebanon as well as for 
its proponents in the Lebanese National Movement. Lebanese 
nationalism in this view can be defined as “a fragile net of 
confessional identity, national identity and superstrata ideologies”, 
and the acceptance of this loosely connected net (Reinkowski 
1997: 513). In political terms, this implies that, because the 
sectarian system merely reflects the makeup of society, it is 
ultimately better suited to regulate conflict than a secular system 
would be (Messara 1994). 
 
Sectarian violence has been a difficult topic for novelists, 
filmmakers and others. Many have skirted the issue, focusing 
instead on civilians who resisted the logic of separation and 
exclusivity. A case in point is the most popular film about the Civil 
War, and the first such film to be shown in mainstream Lebanese 
cinemas, Ziad Doeuiry’s West Beyrouth (Doueiry 1997). It 
portrays a Muslim boy and a Christian girl and their middle-class 
families, as they become victims of a war that they wholly reject. 
The conclusion is comforting, as it falls in line with the war-of-
others thesis. Militiamen and sectarian violence here is presented as 
an outside force, external to the life-worlds of ordinary Lebanese. 
The focus on a victimised middle-class can partly be explained by 
the fact that many cultural producers hail from this group, and in 
any case rejected the logic of militia warfare and sectarian 
violence. 
 
Other artists have produced less self-censored descriptions of 
sectarian bloodshed. Two of Lebanon’s foremost novelists, Elias 
Khoury and Rashid al-Daif, have written semi-biographically about 
their experiences as fighters for the LNM in the two-years war. The 
much younger Rawi Hage, in his prize-winning De Niro’s game 
(2007), describes the experiences of a young Christian fighter in 
East Beirut and his motivations for joining the Lebanese Forces 
and participating in the Sabra and Shatila massacre. The novel 
suggests that ideology was only secondary to a range of personal 
circumstances ranging from poverty to broken families that could 
motivate young men to join the militias and participate in mass 
violence. A similar description from West Beirut can be found in 
Yussef Bazzi’s Arafat looked at me and smiled (Bazzi 2007). On 
film, Randa Chahal Sabag’s 1999 Civilisées (Civilised People), a 
portrait of militiamen during the war, suggests that the Lebanese 
populace bore more responsibility for the violence than they would 
like to believe (Sabag 1999). However, such bluntness is rare. In 
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public debates about memory of the Civil War since 1990, critics 
of self-delusion have more commonly linked the problem to 
political and sectarian leaders who are blamed for keeping a lid on 
discussions about the war in order to pacify the population and 
avoid uncomfortable discussions about their own involvement in 
the war (Haugbolle 2010: 74-84). Equally, the more than 50 
Lebanese films that deal with the war tend to treat individuals – 
even perpetrators – as victims caught up in a war beyond their 
control and design (Khatib 2008: 153-184). 
  
 
 
 
There is no disagreement over the fact that several massacres took 
place and that hundreds, in some cases thousands of civilians were 
murdered. Rather, historiographic debates centre on the 
interpretation of the political circumstances surrounding the 
massacres and the perceived necessity of these crimes. In several 
cases, the events have become foundational for the self-
understanding of political groups. Disentangling them from 
ideological discourse is a difficult task, and not one that Lebanese 
historians are always able to fulfil. Today, a phalangist narrative, as 
represented on the Lebanese Forces’ webpage, maintains that the 
massacres of 1975-76 and 1982 were in fact reactions to onslaughts 
on the Christians of Lebanon, defensive measures made necessary 
by the actions of the LNM1 (http://www.lebanese-
forces.org/lf_history/index.shtml ).  
 
Conversely, proponents of the left (who outnumber “rightists” in 
the group of intellectuals and artists dominating public debate 
about the war) stress that the worst massacres were committed by 
members of the Christian right. 
 
 
 
 
The outbreak of the war was marked by its first massacre, known as 
the Ayn al-Rumana incident on 13 April 1975, where 27 
Palestinians were killed by Kata’ib militants (Picard 2002: 105). 
Although the assault was clearly committed by Kata’ib, Christian 
leaders accused the Palestinians and their leader Arafat for 
provoking a confrontation in an environment of heightened tension 
(Hanf 1993: 204). Ayn al-Rumana was followed by other 
massacres in the so-called two-years war from April 1975 to 
November 1976. As Elizabeth Picard points out, the attacks on 
refugee camps and villages in this period were not the product of 
lawlessness and militias ruling the street, although a vast number of 
militias were active and many areas were quite lawless. Rather, the 
massacres followed a logic of forming homogeneous cantons 
propagated by leaders such as Pierre Jumayil and Camille 
Chamoun, but equally – even if in retaliation – by leaders of the 
LNM like Kamal Jumblatt (Picard 2002: 110). The logic 
necessitated cleaning areas of non-Christian, or non-progressive, 
elements, and it sanctioned mass murder. 

The killing of civilians was also motivated by a cycle of revenge, 
as massacre followed massacre in the two-years war. The first 
major incident was the Black Saturday massacre of 6 December 
1975, when falangists killed between 150 (Chami 2003: 57) and 
200 (Hanf 1993: 210) civilians in East Beirut.  
 
The LNM responded to Black Saturday and the ensuing massacre 
of civilians in the slum districts of Maslakh and Karantina on 18 
January 1976, where several hundred (Hanf 1993: 211) – perhaps 
as many as 1,500 (Harris 1996: 162) – civilians were murdered, by 
bombarding and pillaging the coastal cities of Damour and Jiyé on 
20 January, killing more than 500 inhabitants (Nisan 2003: 41). 
 
In the meantime, Kata’ib laid siege on the Palestinian camp of Tal 
al-Za’tar. The camp fell on 12 August 1976. Syrian forces 
participated in or at least accepted the massacre that followed. The 
number of people killed varies. Harris (1996: 165) writes that 
“perhaps 3,000 Palestinians, mostly civilians, died in the siege and 
its aftermath”, whereas Cobban (1985: 142) estimates that 1,500 
were killed on the day and a total of 2,200 throughout the siege.  
 
More reliable is Yezid Sayigh’s estimate of 4,280 Lebanese and 
Palestinian camp dwellers, as he bases it on reports in the 
immediate aftermath of the massacre (1997: 401). In retaliation, 
LNM forces attacked the Christian villages of Chekka and Hamat, 
killing around 200 civilians (Chami 2003: 94). 
  
 
 
 
The Israel Defence Forces’ (IDF) invasion of Lebanon and 
subsequent shelling of West Beirut in the summer of 1982 must be 
considered an instance of mass violence. The invasion was the 
single most violent incident of the war, costing at least 17,000 
people their lives and wounding up to 30,000 others (Hanf 1993: 
341). One of the most influential artistic renderings of the civilian 
experience of invasion is Mahmoud Darwish’s long prose poem 
Memory for forgetfulness: Beirut August 1982 (Darwish 1995), a 
series of testimonies and reflections on the relation of writing to 
memory and human suffering. 
 
The invasion paved the way for the best documented of the war’s 
massacres, at the Palestinian camps of Sabra and Shatila (for 
details of the history and numbers, see Aude Signole’s article in 
EMV)2(http://www.massviolence.org/Article?id_article=142&artp
age=4).  
 
In painstaking works like al-Hout’s Sabra and Shatila (2004), 
reliable figures have been garnered from international 
organisations such as the Red Cross and extrapolated with 
individual accounts, media reports and military accounts, reaching 
a total of between 1,400 and 2,000 killed. Partly as a result of 
numerous and very detailed accounts of participants of the 
Christian right, from Joseph Abou Khalil to Robert Hatem (Eddé 
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2010), as well as investigative journalists like Alain Ménargues 
(2004), we know who participated (Lebanese Forces), what their 
motives were (revenge for Bashir Jumayil’s death days before), and 
what they did – in the most disturbing detail. In fact, it is probably 
the viciousness of the killings, as well as their international 
exposure, that has made Sabra and Shatila the iconic massacre of 
the Lebanese Civil War. Sabra and Shatila has been the object of 
commemorations and political co-optation by various parties, 
including Hizbollah, while other massacres have not been 
commemorated as vigorously (Khalili 2007:168-76). On the 
positive side, at least from an historian’s perspective, the attention 
has resulted in detailed documentation. 
 
Similar objective works on Damour, Black Saturday and other, less 
prominent massacres like the inter-Christian attacks on Ehden and 
Safra in 1978 and 1980, are yet to be written. Episodes 3 and 4 of 
Al-Jazeera’s 2001 documentary on the war, Harb Lubnan (War of 
Lebanon), contain detailed footage of these massacres, eye-witness 
accounts and interviews with political leaders, but no statistical 
information comparable to that available on Sabra and Shatila 
(Issawi 2004). Harb Lubnan may lack the apparatus of academic 
history, but it has become the most widely distributed piece of 
Civil War history, and the best-selling documentary DVD in 
Lebanon. It is particularly interesting for its large number of 
extensive and sometimes candid interviews with some of the 
leaders in the war. 
  
 
 
 
 
While Hanf (1993) and Labaki and Abou Rjeily (1994) give 
convincing data for the death toll, there are few substantiated 
accounts of the exact nature of the violence from which people 
died. 
 
 In up to 25% of all cases of death by violence reported in the 
Lebanese press, the exact reason could not be given (Hanf 1993: 
341). Although the massacres described above account for around 
one-fifth of the 90,000 killed during the war, the largest number of 
civilians perished in almost daily shelling, sniper fire, murder and 
other indiscriminate acts more or less directly related to actual 
warfare throughout the 1975-1990 period.  
 
In the struggle for control over Palestinian camps in West Beirut, 
known as the “War of the Camps”, between former allies of the 
LNM from April 1985 to 1987, more than 2500 Palestinian fighters 
and non-fighters are estimated by the Lebanese government to have 
been killed (Brynen 1990: 190).  
 
The real number is likely to be higher, because thousands of 
Palestinians were not registered in Lebanon; and since no officials 
could access the camps in the aftermath of fighting, the casualties 
could not be counted. In addition, Amal and Shiite inhabitants 
suffered considerable losses (Sayigh 1994: 317). 

Generally speaking, the historiography of the war has not been 
devoted to precise descriptions of massacres, body counts or 
debates over responsibility.  
 
Histories of the early war by writers such as Deeb (1980), Petran 
(1987) and Cobban (1985) stress how sectarian divisions in the 
political elite and the population led to a level of divisiveness that 
condoned indiscriminate killing of “others”. Less scholarly 
accounts, including bestsellers by Fisk (1990), Randall (1983) and 
Friedman (1990), tend to linger more on the massacres, but stop 
short of any systematic documentation. 
 
Although the famous massacres of the war were very serious 
instances of mass violence, they tend to overshadow less prolific 
forms of violence that became an “habitual” part of life during the 
war. Part of this habitual violence took place between soldiers and 
militiamen.  
 
It is impossible to make a neat distinction between legitimate 
violence during battles and indiscriminate violence against civilians 
and combatants. During all phases of the war and on all sides, 
atrocities were committed against both groups. Kidnappings, road-
block executions on the basis of people’s sectarian identity, 
revenge killings of civilians, torture, wanton shelling of residential 
areas, and many other breaches of the conduct of war were integral 
and well-documented parts of the Civil War (Hanf 1993: 341). 
 
Another category of mass violence was car bombs and planted 
bombs, which throughout the war claimed more than 3,000 lives, 
most of them civilian (Chami 2003: 317-19). At least 49 political 
and religious leaders were murdered between 1975 and 1990 
(Chami 2003: 323-26).  
 
However, these numbers pale in comparison with the kidnapped 
and disappeared during the war, which have been estimated at 
17,415 by the civil society organisation Committee of the Families 
of Kidnapped and Disappeared in Lebanon. Founded in 1982, the 
Committee has worked since then for the release of information 
about the thousands of individuals who were abducted by militias 
(Haugbolle 2010: 199). The Committee has also become one of the 
proponents of a more open debate about the war, along with other 
civil society organisations. 
  
 
 
Hundreds of personal testimonies of the war have been written in 
English, Arabic and French. They give rich detail of life during the 
war, and in many cases seek to challenge established histories of 
the war. Many more novels and films are based on memories and 
can be read as testimonies. They fall into four different categories: 
combatants, political leaders, civilians and foreign observers. 
 
In total, around 25 former combatants have written testimonies of 
the war, most of them political leaders (Eddé 2010). A larger 
number of personal accounts have been given to the Lebanese press 
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(Haugbolle 2010a). On the one hand, former militia leaders like 
Walid Jumblatt.  
 
Jumblatt speaks about the violence perpetrated by his militia in 
episode 7 of Al-Jazeera’s Harb Lubnan, and Elias Hobayqa, as well 
as lower-ranking leaders like Assa’ad Shaftari and Robert Hatem, 
have spoken publicly about their experiences and reflections on the 
war (Haugbolle 2010a).  
 
Other examples of self-representations include semi-biographical 
novels (Bazzi 2007, Hage 2008) and memoirs by former soldiers, 
among them two women (Beshara 2003, Sneifer 2008). 
Memories of Israeli soldiers who participated in the 1982 invasion 
have been treated artistically in a number of internationally 
acclaimed films like Lebanon and Waltz with Bashir, which 
address (and occasionally dodge) the question of Israeli 
responsibility.  
 
Yermia (1983), a soldier during the invasion, details the IDF’s 
indiscriminate behaviour in the war, in particular atrocities 
committed in Sidon in 1982.  
 
It also  includes  detainees’  narratives  from  the  Israeli  “special”  
 camp of al-Ansar set up close to Ayn al-Helwa. Further narratives 
from these camps have been collected by Khalili (2010). 
 
A much more systematic and detailed assessment of crimes 
committed by the IDF can be found in the report of the 
International Commission into reported violations of international 
law by Israel during the 1982 invasion (MacBride 1984). The 
report is based on testimonies and researched accounts. It contains 
a long section on Sabra and Shatila, which concludes that “at a 
minimum, Israel’s role in planning and coordinating the militia 
operation amounts to a reckless disregard of probable 
consequence” (MacBride 1984: 179). As a whole, the report is a 
severe indictment of Israel’s breach of international law in the 
invasion of Lebanon. On the use of weapons, the report finds that 
the “use of fragmentation and incendiary weapons by the Israeli 
armed forces violated the international legal principle of 
proportionality and discrimination” (MacBride 1984: 188). It 
found evidence of “degrading treatment often leading to death” 
during the imprisonment of Lebanese and Palestinian fighters. And 
it further lambasted the IDF for indiscriminate and systematic 
bombing of civilian areas, as well as complicity in Sabra and 
Shatila (MacBride 1984: 194). An international law assessment of 
the 1982 invasion from 1985 comes to similar conclusions 
(Mallison and Mallison 1985). 
 
Foreign medical relief workers have also provided valuable 
accounts of serious human rights violations in Sabra and Shatila, 
other Palestinian camps like Rashadiya, Bourj al-Shamali and Mieh 
Mieh, and the Israeli camps of al-Ansar and Khiam in South 
Lebanon (al-Qasem 1983). Cutting (1988) and, more 
ethnographically and reflected, Sayigh (1994), have written 

narratives of the War of the Camps, while Nassib (1983) and 
Mikdadi (1983) contain vivid descriptions of the 1982 invasion of 
Beirut. Perhaps the best testimony of the invasion, as well as other 
periods in the war, has been written by Edward Said’s sister Jean 
Makdisi (Makdisi 1990). 
  
 
 
 
 
Written historical accounts of the war are but a small part of the 
total production of historical memory in Lebanon after the war. 
Political parties, sectarian groups, neighbourhoods, families, 
schools and other institutions of socialisation have produced their 
own, often very skewed and antagonistic versions of the war. The 
difficulty of producing a national history in the aftermath of a 
divisive conflict has been made more difficult by the fact that the 
Lebanese state has refused to engage in a debate about how to 
commemorate the war and how to produce a space for open 
national debate about the past. It has been argued that the Lebanese 
state, through the semi-public reconstruction project conducted 
under the auspices of late Prime Minister Rafiq al-Hariri, actively 
erased reminders of the war and sought to create a downtown 
memory-space that emphasised the good aspects of Lebanon’s pre-
war years and ignored the war itself (Makdisi 1997). In reaction to 
this (lack of) policy, which many critics have linked to the general 
amnesty announced in the wake of the war and labelled a “state-
sanctioned politics of amnesia”, a big group of activists, artists, 
journalists and a few politicians have since the mid-1990s 
mobilised to “break the silence”. Their aim has been to “shake the 
Lebanese population out of its lull”, in order for the country to 
avoid “repeating the mistakes of the past”. Learning more about the 
Civil War, they argue, will teach people that it was a painful and 
pointless war that only benefited a small group of political and 
economic leaders – the same group who are today running the 
country (Haugbolle 2010: 64-84). 
 
The results of this loosely connected social movement aimed at 
commemorating and debating the war have been mixed. On the one 
hand, awareness of the problem has undoubtedly been raised, and 
this may have contributed to a greater reluctance to start new armed 
struggles despite periods of enormous political tension since 2005. 
On the other hand, the movement suffers from elitism, and its 
events often cater to a crowd of educated Beirut-dwellers who are 
already well aware of the problem of amnesia. It has also been 
difficult for the movement to develop new strategies and 
arguments. In 2011, many arguments are still being heard that were 
first formulated in the mid-1990s. However, the tensions of the 
2007-08 crises in Lebanese politics in the aftermath of Hizbollah’s 
and Israel’s 2006 war have arguably also revitalised parts of 
Lebanese civil society in defence of civic virtues, cross-sectarian 
collaboration and anti-sectarian activism (Kanafani Zahar 2011: 
111-24). Moreover, new kinds of events that seek to engage the 
public more openly and draw in non-elite groups have also been 
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launched, not least under the auspices of the largest NGO devoted 
to memory work, UMAM, whose institute is located in the southern 
suburbs of Beirut (Barclay 2007). UMAM was founded by the 
German-Lebanese couple Lokhman Slim and Monika Borgman, 
and has strong links to most of Lebanese civil society. Since 2005, 
UMAM has organised close to a hundred events and run several 
large-scale projects including interactive local history writing. 
UMAM also produced the documentary “Massaker” in 2004, a 
series of interviews with participants in the Sabra and Shatila 
massacre. The film provoked discussions about the difficulties of 
giving perpetrators of violence a voice in a state where formal 
prosecution of their heinous crimes is made impossible. 
 
Concurrent with the growth of this social movement in favour of 
public memory work, a number of academic studies about 
memories of the Civil War have been published. My own book, on 
which some of this review is based, analyses the different ways in 
which Civil War history was made the subject of public 
representation in Lebanon from 1990 to 2005. It argues that a 
particular pacifist-leftist group of intellectuals have dominated the 
debate, giving it an anti-sectarian tinge that does not necessarily 
correspond to sentiments in the wider population (Haugbolle 
2010). Volk (2010) puts the politics of commemoration and 
martyrdom into a longer historical perspective, arguing that post-
war debates and public commemorations draw on long-running 
contentions over sectarian and national identity. Aïda Kanafani-
Zahar’s study (2011) includes long accounts of the war in Mount 
Lebanon and deals in particular with the psychological dimension 
of the war legacy and the fractured social contract in Lebanese 
localities. From an equally ethnographic perspective, Larkin (2008) 
has studied how young Lebanese rely almost completely on 
“postmemory”, passed-on accounts and cultural production in their 
understanding of the war. The result is sometimes troubling 
repetitions of clichés and hardened myths, while other young 
Lebanese seek to counteract the signs of brewing sectarian conflict 
around them by exploring and subverting political language. 
 
Perhaps the biggest challenge facing the historiography of the war 
is to combine the rich and varied cultural and academic 
productions dealing with the war and memory of the war with 
actual history writing. Many periods of the war, and many 
perspectives beyond political and military history, are 
understudied. If social historians of the war begin to make use of 
the sources collected and created in cultural memory work, and to 
systematise these sources, we could gain insight into some of the 
blind spots of the historiography of the war. Memory work should 
of course be treated critically, as it often serves ideological 
purposes. Having said that, memory culture is not just a collection 
of dubious sources. Constructions of memory in post-war Lebanon 
also point to narratives about history. History is not just numbers, 
dates and facts, but equally the telling of stories, and the blending 
of events into salient narratives. In Lebanon, there are many 
different narratives, many different histories of the war. Any 
attempt to write a history of the war – or to forge a national history 
– must start by acknowledging the multiplicity of historical 

narratives. The next step must be a proper research agenda, in 
Lebanon or by foreign research institutions, to support collective 
projects that include archival studies, ethnography, oral history and 
cultural studies. French scholars Franck Mermier and Christophe 
Varin (2010) recently published the results of such a 
comprehensive research project. Similar projects that actively 
involve Lebanese academics and memory activists in a creative 
collaboration could open the door to the immense archive of 
sentiments, memories, impressions and expressions from and about 
the Civil War and begin working on it in earnest. The result could 
be a more precise and more textured history of the Lebanese Civil 
War, hopefully materialising in the coming years. 
 
A much more systematic and detailed assessment of crimes 
committed by the IDF can be found in the report of the 
International Commission to enquire into reported violations of 
International law by Israel during the 1982 invasion (MacBride 
1984). The report is based on testimonies and researched accounts. 
It contains a long section on Sabra and Shatila, which concludes 
that “at a minimum, Israel’s role in planning and coordinating the 
militia operation amounts to a reckless disregard of probable 
consequence” (MacBride 1984: 179). As a whole, the report is a 
severe indictment of Israel’s breach of international law in the 
invasion of Lebanon. On the use of weapons, the report finds that 
Israeli “use of fragmentation and incendiary weapons by the Israeli 
armed forces violated the international legal principle of 
proportionality and discrimination.” (MacBride 1984: 188). It 
found evidence of “degrading treatment often leading to death” 
during imprisonment of Lebanese and Palestinian fighters. And it 
further lambasted the IDF for indiscriminate and systematic 
bombing of civilian areas, as well as complicity in Sabra and 
Shatila (MacBride 1984: 194). An international law assessment of 
the 1982 invasion from 1985 comes to similar conclusions 
(Mallison and Mallison 1985). 
 
Foreign medical relief workers have also provided valuable 
accounts of serious human rights violations in Sabra and Shatila 
and other Palestinian camps like Rashadiya, Bourj al-Shamali, 
Mieh Mieh, as well as the Israeli camps of al-Ansar and Khiam in 
South Lebanon (al-Qasem 1983). Cutting (1988) and, more 
ethnographically and reflected, Sayigh (1994), have written 
narratives of the War of the Camps, while Nassib (1983) and 
Mikdadi (1983) contain vivid descriptions of the 1982 invasion of 
Beirut. Perhaps the best testimony of the invasion as well as other 
periods in the war has been written by Edward Said’s sister Jean 
Makdisi (Makdisi 1990). 
--- 
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  بدأت صفّارات اإلنذار بإسماع صوتها المخيف في أرجاء مدينة تل ابيب نحو الساعة

لماذا تّم تشغيل الصفارات : لم يكن األمر مفهوًما. 14/3التاسعة من مساء يوم الخميس 
وكيف لهذا أن يحدُث؟ هل حدث األمر خطأً؟ وسرعان ما دّوى صوت انفجارين في 

التفسير جاء . نذار كان حقيقيا رغم كونه غير مفّسر في تلك اآلونةالمنطقة ما أّكد بان اإل
على التو حين أعلنت حركة حماس من غزة بأّن إطالق الصواريخ كان بالخطأ، وتبنّى 
الجيش اإلسرائيلي عقب ذلك هذا التفسير المشكوك، وعادت الحياة في غزة وتل ابيب 

حماس "عليها والتي يتم تكرارها دون ملل هي المعادلة التي اعتدنا . لمجرياتها الطبيعيّة
مع ذلك، وباستثناء الجيش اإلسرائيلي وحركة ". وإسرائيل غير معنيتين بالتصعيد

إّال أنّه وبعد اقل من . حماس، لم يقتنع أحدا بهذه الرواية المفبركة عن القصف بالخطأ
، من بعد ما اسبوعين سقط صاروخ اطلق من رفح على إحدى البلدات شمالّي تل أبيب

َر بالكامل120 -يقارب ال ومرة .  كم، ما أدى إلى وقوع إصابة مباشرة في بيت سكنّي دُّمِ
أخرى أعلنت حركة حماس من خالل الوسيط المصري بان هذا الصاروخ أُطلق أيًضا 

  . بالخطأ بسبب األحوال الجويّة
  

بالخطأ، وبأّن المقاومة ما نفهمه من هذه األخطاء المتكّررة هو أّن حماس قررت أن تقاوم 
المسلّحة لم تعُد تجدي نفعًا ومن هنا فقد تم استخدام أسلوب آخر رغم تكلفته البشريّة 
الهائلة، كالمسيرات الجماهيريّة على الّشريط الحدودّي أو البالونات الحارقة الّتي ال 

إذا : ه هوولكّن السؤال الّذي يطرح نفس. تستدعي القصف الجوّي من الّطرف اإلسرائيليّ 
وقع القصف الصاروخي بالخطأ وعن غير قصد، فماذا تقصد حركة حماس حقا؟ 

 أّوالً تريد حماس الدوالرات القطريّة –والجواب هو أّن الهدف واضح وضوَح الّشمس
 ألف جندي في قواتها االمنية، موظفيها، القاعدة الشعبية المحيطة بها وتمديد 30لتمويل 

إّن هدف المقاومة ليس . ساسيّة األخرى لضمان استمرار سلطتهاالكهرباء والحاجيات األ
تحرير األرض، بل إنّه أصبح وسيلة إلدامة سلطة حماس على غزة وإحكام قبضتها على 

  . القطاع
  

أّما إسرائيل فال مانع لها من استمرار سلطة حماس بل إنّها تعود وتكّرر كلما اشتدّت 
اس حول سقوط الصواريخ بالخطأ وبأن هدف أصوات الحرب بأنها تقبل تفسيرات حم

الهجوم على غزة ليس اسقاط حماس بل ترويضها حتى تقبل بالشرط اإلسرائيلي بوقف 
  . المقاومة مقابل إزالة الحصار

  
ففي الرد اإلسرائيلّي الحالّي تم قصف مكتب اسماعيل هنية ولكن 

ء بعد أن تم إنذار كل من كان موجودًا بمحيطه بأّن عليهم إخال
إّن حدود الحرب بين . المكان تفاديًا لحصول إصابات بالبشر

حماس وإسرائيل واضحة جدا وهي تدور حول االعتراف 
بينما " اإلرهابية"إسرائيل تعترف بحكومة حماس : المتبادل

حماس تضمن ". الكيان الصهيوني الغاشم"تعترف حماس بسيادة 
 والضفة بوجودها االنقسام الفلسطيني بين سلطتين في غزة

إسرائيل التي محت الدولة الفلسطينية المستقلة الغربية، مّما يخدم 
من قاموسها، وال تعترض إسرائيل من طرفها على سلطة حماس 
وتعلن بأّن مستقبل غزة مرتبط بمستقبل حماس التي ال بديل 

  . عنها
  

ئًال وخسائر إّال أّن هذه الحرب المحدودة والحصار المستمر خلفا من ورائهما دماًرا ها
في األرواح والممتلكات، إذ سقط المئات من القتلى في المظاهرات على الشريط 
الحدودي على أيدي قناصة الجيش اإلسرائيلي، واآلالف أمسوا معاقين سيمضون بقية 

تعيش غزة اليوم حالة من االزدحام في المستشفيات والنقص في . حياتهم على العكاكيز
من المواطنين وانتشرت حالة الفقر % 50 -البطالة تعدّت الالماء والكهرباء، نسبة 

المدقع في مخيمات غزة، وال يمكن لهذا الواقع الكارثّي إّال أن يؤدَّي إلى تذمر كبير من 
ر والغضب الجماهيري إلى مظاهرات شعبية عارمة،  حماس، سرعان ما تحّول هذا التّذمُّ

تم استخدامه كحجة لتسليط الحكم على غزة بعد أن اتّضح بأّن المقاومة أصبحت شعاًرا ي

وعندما باعت حماس المقاومةَ مقابل الدوالر . وليس بهدف تحرير األرض واإلنسان
القطري اتضح امام الشعب بان السالح هو وسيلة لشراء السلطة على حساب مصالح 

 اعتدنا أّما وعندما ثار الشعب الجائع مطالبًا بحقه في نْيل لقمة العيش حدث ما. الناس
 وباسم المقاومة -حصوله في حاالت شبيهة في العالم العربّي وهو توجيه سالح المقاومة 

  . ضد الشعب-
  

إّن إطالق الصاروخين بالخطأ على تل ابيب تزامن مع مظاهرات جماهيرية في شتى 
انحاء قطاع غزة ضد سلطة حماس مما دفع باإلسرائيليين الى التفسير الطبيعي بان 

بكلمات اخرى . اروخي اطلق على تل ابيب ولكن القصد كان شعب غزةالقصف الص
واذا كانت حماس مشكلة بالنسبة إلسرائيل تعرف . القصد كان تهميش وإسقاط االحتجاج

السلطات األمنية اإلسرائيلية كيفية التّعامل معها، فإّن حركة االحتجاج التي تهدد استقرار 
ائيل كيف تواجهها بعد أن اعتادت عالج سلطة حماس هي مشكلة اكبر ال تعرف إسر

فقد وجدت حماس نفسها بين مطرقة . عياء غزة عن طريق القصف الجوي أو القنّاصة
إسرائيل وسندان الحراك الشعبي، وفي الوقت الذي استخدمت به الحركةُ قواتها العنيفة 

ً لتشير إلسرائيل بان الحصار الم ستمر لقمع المتظاهرين، قامت بقصف تل أبيب خطأ
ُل خطًرا على سلطة حماس وإن لم تستِجب إسرائيل لشروطها فهي مستعدّة  يُشّكِ

  .للمواجهة
  

، أصبح عنصرا ثالثًا في المعادلة، علًما بأنّه "بندا نعيش"الحراك الشعبي الذي سمي 
بالّضبط كما يحتج ضد حماس ومثلما يكره " أبو مازن"يوجه االنتقاد لمحمود عبّاس 

وقد قامت حماس . ه المسؤول االكبر لما تعيشه غزة من كارثة انسانيةاالحتالل ويرى ب
بحملة تشهير وتكفير للشباب الذين خرجوا مطالبين بحقهم في الحياة الكريمة ومعارضين 

أما الشباب الغزي فقد أصبح على وعي بعد تجربة . لطغيان حماس وممارساتها الوحشية
أّن الثورات ليست فعًال لحظيًا، جاء "ك طويلة وأليمة وكتب على صفحات في الفيسبو

مصادفةً، إنما فعٌل يبنيه الوعي، والوعي فقط ما نعّوُل عليه الستمرار الحراك ُمطالبًا 
يجب أن يعلم الجميع أّن األوطان ِملك شعوبها، وأن . بحقوق الغالبا حتى تحقيقها

ومن ال يملك ما الحكومات في خدمة المواطنين، وإن الفقر والجوع يكسران الخنوع، 
  ".يفقده من الصعب هزيمته

  
واذا كان اإلجماع اإلسرائيلي يؤكد على ضرورة إبقاء حماس كسلطة في غزة، ففي نفس 

فوضى السالح ستستمر ما دام . الوقت يؤكد اإلجماع نفسه بان ليس هناك حال لغزة
ة األمنية، حماس في السلطة، إضافةً إلى سوء اإلدارة وتوجيه األموال لتقوية األجهز

إّن وجود حماس بموافقة إسرائيلية وأمريكية يعني أّن الوضع . كبقيّة األنظمة العربيّة
اإلنسانّي في غزة سيستمّر بالتّدهور حتى ظهور كارثة إنسانيّة بسبب انهيار البنية التحتية 

 وقد اصبح الحراك الشعبي. من جهة، وتفّشي البطالة والفقر في صفوف أغلبية المواطنين
العدو األكبر إلسرائيل، ليس بفعل الصواريخ بعيدة المدى، بل " بدنا نعيش"تحت شعار 

لكونه مسلًّحا بالبرنامج العربي الجديد، برنامج الشباب الجزائري، والسوداني 
ال . بحرية، بديمقراطية وعدالة اجتماعية" بدنا نعيش"والمصري، وهو يختصر بشعار 
 وال يمكن تبرير الحصار ضد من 16-عي بطائرة افيمكن قمع هذه المطالب وهذا الو

  . يطلب الحد األدنى من الحقوق ليس باسم المقاومة بل باسم انسانيته
  

إّن الحل في غزة ال يكمن في ضخ االموال لسلطة حماس القمعية الفاسدة، وكل 
المحاوالت لعزل غزة عن الضفة الغربية لمنع إنشاء كيان فلسطيني مستقل ستفشل ال 

ان الحل في غزة مرتبط في الحل بالضفة الغربية وفي حين تتم تصفية حل . الةمح
الدولتين من قبل ترامب وربيبه نتانياهو، فإّن الحل البديل الوحيد الذي ظل مطروحا بقوة 
هو خيار الدولة الواحدة الديمقراطية والّذي من المقرر أن يشمل األرض الممتدة من 

إن من يطلب فك الحصار . غزة، الضفة الغربية وإسرائيل أي -البحر إلى نهر األردن 
عن غزة وابقاء حماس في السلطة يطلب المستحيل، إذ أّن شرط حماس إلحكام قبضتها 
على غزة هو استمرار المقاومة، ما يمنح إسرائيل الحجة بفرض حصارها على الشعب 

إّن .  جهة أخرى من– حماس وإسرائيل –الفلسطيني في غزة، بينما يتفاوض الطرفان 
فك الحصار عن غزة مرتبط بفك الحصار عن الضفة الغربية وانهاء حكم االبرتهايد 

فك الحصار يعني تمتُّع المواطن الفلسطيني بكامل حقوقه وحريته . المفروض عليها
بالتنقل بحريّة، الحياة ضمن نظام ديمقراطي واقتصاد عصري جديد يضمن الحياة 

نساني في غزة هو الحل السياسي ضمن دولة ديمقراطية واحدة الحل اإل. الكريمة للجميع
  تجمع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على اساس المساواة

 غزة بدها تعيش

  
  يوسف بن إفرات

 فلسطني
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 بقيت الجريمة . مرت مائة وأربعة أعوام على أول إبادة جماعية في القرن العشرين

ذتها، تركيا، فهي أما منف. دون عقاب، وبالتالي أمست وصمة عار على جبين اإلنسانية
ما : السؤال األكبر الذي يطرحه الجميع. المصيبة الكبرى التي ألقيت على وجه البشرية

هي األسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة المشؤومة؟ وما هي التدابير التي اتخذها 
  .األرمن للحفاظ على وجودهم المادي والمعنوي؟ إليكم ما حدث فعال

    
  
  

 شباط إنعقدت معاهدة 19في . 1878صرة من الحرب ضد تركيا سنة خرجت روسيا منت
طلب المؤتمر من تركيا إجراء االصالحات الالزمة في . سان ستيفانو بين الطرفؤن

لكن، وبعد ضغوط االنكليز الذين تسلموا إدارة جزيرة قبرص بعض . الواليات األرمنية
، 16ن استبدل خالله البند مفاوضات سرية مع األتراك، تم عقد مؤتمر آخر في برلي

المعروفة اليوم (، الذي أعاد منطقة غارين 61المتعلق باإلصالحات األرمنية ، بالبند 
أبقى البند . ارس وأرضاهان إلى روسيا@إلى تركيا، وواليات ) تحت إسم إرضروم

تركيا راضية بحذف كلمة أرمينيا من البند السابق؛ لم تعد تركيا مجبرة على القيام 
  .صالحاتباإل

  
بالفعل وبعد سنتين، راحت السلطات التركية تمنع استخدام كلمة أرمينيا في الوثائق 

، إنتفض األرمن في منطقة زيتون ضد الضرائب التركية 1844وفي سنة . الرسمية
إرضروم، : ثم قامت الحكومة التركية بتقسيم أرمينيا الغربية إلى واليات وهي. الخيالية

  ). سيباسديا(درسيم، تيفليس، فان، هيكياري، وسيواس خاربوت، ديار بكير، 
  

 أغلقت السلطات التركية الصحف والجرائد األرمنية في إسطنبول 1888وفي سنة 
 15وردا على هذه اإلجراءات قام األرمن في منطقة كوم كابو في . والواليات األرمنية

 عبد الحميد الثاني، وحل السلطان.  بمظاهرة سلمية انتهت في الدماء1890حزيران سنة 
الملقب بالسلطان األحمر، المجلس الوطني األرمني والبرلمان في اسطنبول، الذي كان 

  .يضم عددا من النواب األرمن
  

، وقعت مجازر كيلي غوزان في صاصون، حيث 1894 آب من العام 27 و 20وبين 
ش التركي وقد أرغم الجي… قتل األتراك كل األرمن األبرياء والجردين من السالح

تلسكان األرمن على مغادرة منطقة أنطاكيا نحو الغابات والوديان، ثم أحرقت هذه 
 آالف أرمني 10وكانت الحصيلة النهائية لهذه المذابح مقتل . الغابات المكتظة باألرمن

من هنا، اندلعت الثورة األرمنية وحذرت القوى .  قرية أرمنية في صاصون74وتدمير 
السلطان األحمر على ما يحصل في الواليات ) يا وبريطانيافرنسا وروس(العظمى 

  .األرمنية وأذكرته باإلصالحات الالزمة
  

وفي شهر أيلول، تظاهر األرمن أمام الباب العالي في إسطنبول، إال أن هذه المظاهرة 
وتواصلت اإلحتجاجات من قبل الدول . أيضا انتهت في الدماء حيث قتل ألفي أرمني

  .لكن وعود السلطان بقيت حبرا على ورق. باإلصالحاتالكبرى مطالبة 
  

 شن الجيش التركي هجوما على منطقة أورفا في 1895 تشرين األول من العام 16وفي 
 آالف 10يتيسيا، ورغم المقاومة العنيفة التي اصطدمت به، تمكن الجيش من ذبح حوالي 

وتكرر . ن كاراهيساروفي اليوم ذاته ذبح حوالي خمسة آالف أرمني في شابي. أرمني
 25 تشىين األول في منطقة أرزينغان في والية ارضروم، وفي 21المشهد ذاته في 

  .تشرين األول في بتليس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أكد تقرير القنصلية البريطانية على مجازر أورفة وحلب التي 1897 آذار سنة 16وفي 
سلت القنصلية الفرنسية وأى. 1895 تشرين األول سنة 28-27نفذتها الفرق الحميدية في 

رسالة إلى السفارة الفرنسية في إسطنبول، حيث ترجح عدد القتلى الذين وقعوا في 
 ألفا مع تدمير 30لكن في الحقيقة كان العدد قد وصل إلى . دياربكير إلى خمسة آالف

  . قرية119
  

 فان في  تشرين الثاني، واصلت القوات الحميدية هجماتها المتكررة على مدينة10وفي 
-15 أرمني في 1500واليو فان، هذا باإلضافة إلى تدمير مدينة عينتاب ومقتل حوالي 

  . تشرين الثاني17
  

أما في نوردوز، هايوتس تسور، غافاش، .  تشرين الثاني، وقعت مجازر مرعش18وفي 
 أرمني 8000 كانون األول، ذبح حوالي 28وفي . كارشيفان فسقط األم السيف أو حرقا

وهكذا بلغ  .ومرة جديدة أكدت القنصلية البريطانية والفرنسية عدد القتلى. فةفي أور
 دون ذكر هؤالء الذين أجبروا على التتريك أو 300000 إلى 1895مجموع ضحايا سنة 

  .250000الهجرة القصرية والذين يصل عددهم إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حزب الطاشناق البنك ، هاجم عدد من فيدائيي 1897آب سنة / أغسطس26وفي 
العثماني، وكان الهدف من وراء هذه العملية لفت انتباه القوى العظمى في أوروبا على 

وبعد تحقيق الهدف وبتدخل مباشر من السفير الروسي، غادر . وضع األرمن المأساوي
لكن أغضبت هذه العملية السلطات التركية التي . المقاتلون مراكزهم وتم نقلهم إلى فرنسا

  . أرمني في إسطنبول7000تمت فيما بعد بقتل ان
  

، وفي ساعة متأخرة من الليل، قام األاراك 1900وفي آب سنة 
، بهجوم مفاجئ على منطقة سبافاناك في والية صاصون

وإندلعت إشتباكات عنيفة بين األرمن واألتراك في أضنة 
وفي مناطق مجاورة، حاول خاللها األتراك قمع الثورة ) كيليكيا(

  .األرمنية لكن باءت محاوالتهم بالفشل

  عاملية األوىلقبل احلرب ال

  هكذا حدث.. هذا ما حدث 
 ة تارخيية مقتضية حول االبادة االرمنية اجلماعيةحمل

 

  
 فريق الكاتب
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، بدأت جمعية اإلتحاد والترقي تحركاتها العسكرية ضدّ السلطات 1908وفي تموز سنة 
  .وبدأ نوع من التعاون بين هؤالء واألرمن واألقليات). اليونان(في سالونيك 

  
ففي . عهلكن وكالعادة، بقي التركي على طب.  تموز، تّم إعالن الدستور العثماني24وفي 

 أرمني في أضنة وفي طرسوس وفي مناطق 30.000 تّم ذبح 1909 نيسان من سنة 10
تبنى الجيش التركي الذي كان آنذاك تحت تصرف جمعية اإلتحاد . أخرى في كيليكيا

والترقي، لكن حتفظ المجتمع األرمني في إسطنبول على عالقته مع الجمعية معتبرا ما 
  .حصل حادثا مؤسفا

  
 ترأس الثالثي أنفر باشا وطلعت باشا وجمال باشا الدولة التركية، تحت 1913وفي سنة 

 على 1914 شباط سنة 8الضغوط المتواصلة من قبل روسيا وبريطانيا، وقعت تركيا في 
. مشروع اإلصالح األرمني ووافقت على اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين أوضاع السكان

بية لإلشراف على تطبيق المشروع في الواليات وتّم تعيين عدد من ممثلي الدول األورو
  . لكن سرعان ما تّم استبعادهم من قبل الدولة التركية. األرمنية

   
  
  

ترجح البطريركية األرمنية في إسطنبول، عدد األرمن الساكنين في تركيا بـ 
، إندلعت الحرب العالمية األولى وحافظ 1914في تموز سنة .  نسمة2.100.000
 حيادهم حرصا على مبدأ عدم الخيانة لإلمبراطورية العثمانية، وتجنبا للقتال األرمن على

ولكن، وبالرغم . مع أخوانهم الساكنين في أرمينيا الروسية المنضمين إلى الجيش الروسي
من هذه الحيادية، فقد تحول وجود بعض األرمن في الجيش الروسي إلى ذريعة كبيرة 

  . للقضاء على الشعب األرمنيعند األتراك لما سيفعلونه الحقا
  

، تلقى أنور باشا خسارة فادحة في معركته ضد الروس على 1915في كانون األول سنة 
وقد شكلت هذه الخسارة فشال كبيرا لألحالم الطورانية، وكالعادة . حدود ساريكاميش

 هكذا تّم جمع الشبان األرمن في فرق. حّملت السلطات التركية األرمن مسؤلية ما حصل
عسكرية تركية، وتحت ذريعة عدم قيامهم بواجبهم الوطني قُتلوا أو تم إستخدامهم 

  .كأهداف للرماية
  

في تقريره، حالة المهجرين األرمن ) عضو المجلس القومي الروسي(ويصف ترنسكي 
ويذكر أن مع الهجمات التركية، كانت الصفوف األرمنية المهجرة تزداد أكثر فأكثر، 

  .م يكن هروبا من الحرب، بل ترحيال قسريا لشعب بأكملهمضيفا أن ما حصل ل
  

 من أهم 75، عقد وزير الحرب أنور باشا إجتماعا سريا مع 1915في شباط من سنة 
كان الهدف من وراء هذا االجتماع وضع الخطة النهائية لإلبادة . القادة االتحاديين

  .ة سنواتوتشير الدالئل إلى أنه تم اتخاذ القرار قبل بضع. األرمنية
  

واستغل الجيش وجود بعض المقاومين . في شهر نيسان بدأ ترحيل األرمن في زيتون
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن زيتون كانت . األرمن ليجتاح المنطقة ويعيد السيطرة عليها

  .تنعم إلى حينه باستقالل ذاتي
  

محلية بتنفيذ جميع الحكومات ال) المؤلف من أنور وجمال وطلعت(وأمر الثالثي التركي 
  .اإلبادة األرمنية

  
 نيسان، هجم الجيش التركي على منطقة فان، بينما كان األرمن يهربون نحو 15في 

 80 أرمني وتدمير نحو 24000فتم ذبح حوالي . الشمال تحت حماية القوات الروسية
  .قرية، بعدما اتهموا بالتعامل مع العدو الروسي

  
المجازر وما يحصل في الواليات، األرمن إلى وفي هذه المرحلة، دفع وصول أخبار 
ومرة جديدة استخدمت السلطات هذه الظاهرة . اتخاذ تدابير احترازية ومراكز للمقاومة

  .كذريعة على ما كانت ستفعله الحقا وتتهم األرمن بالخيانة
  

ويصل عددهم (، تم اعتقال اهم القادة الوطنيين األرمن في اسطنبول 1915 نيسان 24في 
واعدامهم إما شنقا أو من )  من حزبيين وأطباء ونواب ورجال فكرورجال دين800 إلى

طبع ذلك اليوم ذاكرة األرمن وأمسى تاريخا . خالل قطع الرؤوس أو رميا بالرصاص
  .إلحياء ذكرى اإلبادة الجماعية التي تعرضوا لها

  
ن في  السيف التركي وتم ترحيل جميع األرمةووقعت والية أرضروم بدورها ضحي

وفي شهر أيار صدر قانون مصادرة كل األمالك واألراضي التي تخلى عنها . المنطقة
  .األرمن هربا من ظروف الحرب

  
 أيار، حذرت كل من بريطانيا وروسيا وفرنسا السلطات التركية وبشكل علني 24وفي 

هذه كانت المرة األولى . من كل ما يحصل، وحملت القادة األتراك المسؤولية شخصيا
التي تنبه فيها القوى العظمى الدولة التركية بأن اإلجراءات المتخذة بحق األرمن تشكل 

  .جريمة ضد اإلنسانية
  

 جندي 12000وظلت المجازر والبشاعة موجودة حتى داخل صفوف الجيش حيث قتل 
  .أرمني في والية دياربكير

  
.  سكانها األرمنوتم استكمال سلسلة الترحيل وإخالء منطقتي خاربوت وطرابيزوند من

وال تزال صور الوثائق التي تنص على األمر بترحيل األرمن موجودة في أرشيف 
  .الواليات المتحدة األمريكية

  
وفي الوقت ذاته انتفض أهالي جبل . في تموز بدأت مجازر موش وصاصون وتيبليس

ا في أربعون يوم”وقد ألف فرانتز ويرفل كتابا تحت عنوان . موسى للدفاع عن انفسهم
 تموز بدأ ترحيل 28وفي . حيث يصف المعارك البطولية في جبل موسى“ موسى داغ

  .سكان عينتاب وكيليكس
  

وردا على سؤال للورد جيمس برايس حول المجازر المرتكبة ضد األرمن، قال رئيس 
المجلس العسكري البريطاني، إنه استنادا إلى المعلومات الواردة من وزارة الخارجية 

ة ازداد عدد الجرائم في تركيا وإن ما يحصل هو ترحيل قسري وإبادة شعب البريطاني
  .بأكمله

  
، ذّكر وزير الداخلية طلعت باشا والية حلب بأوامر ترحيل ومحو 1915 أيلول 15وفي 

مذكرات ”والتزال النسخة األصلية لهذه األوامر موجودة في كتاب . األرمن من الوجود
  .ألرام أندونيان“ نعيم بيك

  
فرافقت هذه التحركيات . لم تهدأ التحركات الشعبية الواسعة النطاق في كل أحياء أوروباو

بيانات شعبية عديدة حّملت األتراك المسؤولية المباشرة عما ارتكب ضد األرمن من 
  .مجازر وترحيل، ووعدت األرمن بالعدالة والتعويضات المادية

  
رايس أن الوقت قد حان ليضع العالم  أعلن اللورد جيمس ب1915وفي تشرين األول سنة 

 حتى يومه لشيء 800,000حدا لهذه البشاعة، وأضاف أن وصول عدد الضحايا إلى 
  .معيب

  
، حذر طلعت باشا كل هؤالء الذين تعاطفوا مع أيتام 1915وفي كانون األول من سنة 

 الصغار األرمن وأمرهم بارسالهم مع القوافل، نحو الصحارى واإلبقاء فقط على األيتام
  .الذين لن يتذكروا المجازر

  
 طلب النائب األلماني اإلشتراكي ليبناخت من حكومته منع تركيا، 1916في بداية عام 

  .حليفة ألمانيا، من مزيد من الفظاعات ضدّ الشعب األرمني
  

 شباط طلب البرلمان األمريكي من رئيس الجمهورية، تحديد يوم يمد فيه 9وفي 
 يد العون والمساعدة لكل األرمن الذين أجبروا على مغادرة –  كل سنة–األمريكيون 

  . آب لهذه الغاية22 و21وحينها حدد الرئيس األمريكي وودرو ويلسن يومي . بيوتهم
  

 أعلن الرئيس األمريكي رغبته في تأمين الحق والفرصة للشعوب التي 1917وفي عام 
ا بيدها بعيدا عن الظلم كانت تعيش تحت حكم السلطة العثمانية ، لتقرير مصيره

  .واالضطهاد والمذابح

  احلرب العاملية األوىل
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وقد احتل .  تم توقيع معاهدة بريست ليتوفسك بين روسيا وتركيا1918في آذار سنة 
  .األتراك المقاطعات األرمنية الروسية، مسببين بمقتل المزيد من األرمن

  
ة  وعلى حدود القوقاز، الحقت القوات األرمنية هزيمة فادح1918 أيار سنة 28في 

معارك سارداراباد، غاراكيليكس، باش (بالجيش التركي حيث توقف إجتياح العدو 
وبعد هذا االنتصار الكبير، أعلن المجلس الوطني األرمني استقالل دولة ). أباران
وكانت الدولة األرمنية الحديثة تضم المقاطعات التي كانت تحت سيطرة الروس . أرمينيا

  ).وهي تقع في شرق تركيا حاليا(
  

) وهو عضو في الكونغرس األمريكي(وفي أواسط شهر تشرين األول، قدم أدوارد ليتل 
تقريرا إلى الكونغرس يذكر فيه أن للشعب األرمني الحق في أن يكون حرا ومستقال، 

  .  وأن يكون له منفذا على البحر وأن يكون سيد الحضارة المسيحية
   
  
  

ويقدر عدد الضحايا الذين . ء وتركياوضعت معاهدة مودروس حدا للحرب بين الحلفا
  .سقطوا خالل المذابح بمليون ونصف المليون

  
 تشرين الثاني، إعترفت تركيا بالجمهورية األرمنية، وفي السنة التالية أعادت 12في 

  .تركيا واليات كارس وأرضاهان إلى األرمن، لكن هذه الخطوة لم تكن إال خطوة مؤقتة
  

  :كان للورد جيمس برايس موقفا حاسما حيث صرح 1918 تشرين الثاني 13وفي 
كما تعلمون، أيها السادة، أن الحكومة التركية الحالية كانت تحتضن شعبا تعرض إلى ”

ومن يرغب في معرفة المزيد، بإمكانه قراءة الكتاب . 1915مذابح مروعة في سنة 
يجد ، حيث )1916الصادر عام (لوزير خارجية بريطانية ) Blue Book(األزرق 

وال يعتبر طلعت باشا، وهو مؤسس جمعية االتحاد . التفاصيل الرهيبة حول تلك المجازر
  .والترقي، المسؤول الوحيد عنها، بل هناك آخرون في مراكز السلطة التركية الحالية

  
. هكذا إذا، تم تخطيط وتنفيذ أول وأكبر جريمة ضدّ اإلنسانية في تاريخ البشرية الحديث

ا الظروف الدولية المتشنجة، خاصة اندالع الحرب العالمية األولى، وقد استغلت تركي
لكن، وكما ورد، صمد الشعب األرمني بفضل إرادته الصلبة . لتنفيذ مخططاتها الجهنمية

  .وشغفه للعيش واالستمرار، رغم الحسارة البشرية الفادحة التي تلقتها
  

ال يزال المجرم ينكر فعلته اليوم، وبعد مرور قرن ونيف على تلك الجريمة الكبرى، 
بل وأكثر، يحاول جاهدا طمس الحقيقة . الشنيعة وال يعترف بحقوق الشعب األرمني

ساطعة مهما اعتراها غبار لكن تبقى الحقيقة . وتزوير التاريخ أمام الرأي العام الدولي
   الزمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  بعد احلرب العاملية األوىل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بين أقسى مطرقة اإلحباط  
  و أقصى سندان العناد

  أتأرجح
  مثل قطة أليفة

  كتب عليها المبيت مع األفاعي
  آه لو كان بإمكاني الخالص

  من شائعة الوطن
   قفايالوطن المقامر الذي يتخذ من
  طاولة قمار من لحم حي

  يلقي عليها
  نردَ مضارباته

  ومغامراته
  ومقامراته

  هي ثروة مميتة
  وصكوك ال رصيد لها سواي

  قفاي دفعة واحدة-يبذلها على طاولته
  بال تمهيد أومقدمات

  ولكن مهالً 
  أيها الوطن اإلشاعة

 ً   وقد أشبعتني غرقاً وحرقا
   مني-سأتخلص منك 

  بجمع كل حطبي اليابس
  ذي يسميه اآلخرون جسميال

  وأسميه أنا وقودي
  فأركُب به على سرجٍ من نار

  أطير حد األحتراق.. وأطير

 أيها الوطن االشاعة

 

  جبار عودة اخلطاط
 العراق
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 :ويجيء في األخبار
ُعَمر أبو لَْيلى يَْمتَطي دََمهُ َويَطيُر بَْعد السَّماِء -

 .األخيَرة
 كذا نحن نحيا/ هنا أنت تحيا

 بموتكْ 
 كذا نستفيقْ 

 نحن أهَل الكهوف
 نحيا، نحن أهَل القبور

 موج الميادين/ موج المدائن/ ويختلج الموج
 ما بين ماء الخليج وماء الجزائر

 ا وتحيانحي
 جاء الذين نحبهم/ ما ذهب الذين تحبهم

 لست وحدك.. ال
 ...جاءوا

 ..فإما نكوُن وإما نكوُن وإما
 .نكونْ 

******************* 
 كانت

تحشرنا في الممر األخير، .. تضيق بنا األرض" 
 فنخلع أعضاءنا كي نمرّ 

 .."وتعصرنا األرض
 هي اآلن حضن وتغمرنا بالحنانْ .. كانت

 واألقحوان
 يكلّل ما كان من جرحنا

 وننضّم سربًا من طيور ِجنان
تطير العصافير بعد ... ونذهب بعد الحدود األخيرة

 تنام النباتات بعد الهواء األخير... السماء األخيرة
 هنا أو هنا. هنا في الممر األخير. "هنا سوف نحيا

 سوف يغرس زيتونَه
 .."دُمنا

 هنا سوف نغرس أحالمنا
 في ظل زيتوننا

 جديدمن 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ونحن نسيرْ 
********* 

 لي خلف هذي السماء سماٌء، وخلف الفضاء فضاء
 ..ألرجع

 أعرف أن الزمان يحالفني مرتْين، ثالثًا وأكثر
 وأني أخالف شعر الدواوين، أكثر

 ..."وأعرف أني سأخرج من رايتي طائًرا"
 سأخرج بعد قليل"

 ال غريبًا عن الشام." .من تجاعيد وقتي
 وال عن سواد العراق/ عن مصر

 .....وال نخلة في بوادي البالد
 وأعرف أني أخالف نطع الخليفة

 هذه األرض دوًما سمائي، وهذا المساء مسائي
 والمفاتيح لنا، والمآذن واألجراس، والمصابيح لنا،

 وأنا
 ولي ولنا..لست لي 

 راًرا، م"وأنا آدم الجنتْين، فقدتهما مرتين"
 فاطردوهم ال على مهل

 وادفنوني على مهل
 "تحت زيتونتي"

 مع السابقين

 ونحن نسير
**************** 

 .."سقط القناع عن القناع عن القناع"
 !كم من أخٍ لك يا أخي 

 !كم من صديٍق يا صديقي 
 !كم من قالع 
 الماء عندك

 والدماء
 لك السماء

 لَك األَمام لَك الوراء
 ى األبدسقط القناع، إل
 وأنت

 لست وحدك
 في هذا المدى المفتوح لألحباب والنيران

 "فاجعْل كل متراس بلد"
 واجعْل متاريس البالد مناجالَ وحقول قمح

 )لو خرجت على اللغة(
َصدْ   والرَّ

 ليكْن عيوَن ماء في السماء
 وفي الصراع
 سقط القناع
 عن الصراع

قطٌط سودٌ .. عرٌب عجبُ "( عرٌب أطاعوا روَمهم"
 )ها ذَنَبُ ول

 عرٌب أطاحوا روَمهم
 مستعربون هناك/ عرٌب هنا

 عرب وأكلوا جوعهم" / عرٌب وباعوا روحهم"
 عرٌب أسرجوا

 أرواحهم
 خرجوا

 عرٌب جاءوا
 جاء الذين نحبهم

 لست وحدك يا رفيقي.. جاء الذين تحبهم، ال
 !وغدوت مثل السْيل حشدا 
 وكذاها أنَت يا ُعَمٌر تسير

 تطير بنا
 ا من طيور ِجنانننضّم سربً 

 موج الميادين/ موج المدائن/ ويختلج الموج
 ما بين ماء المحيط وماء الخليج

 إلى بعد السماء األخيرة
 سقط القناع عن الصراع

 جاء الذين نحبّهم
 من قَْبُل جاءوا

أشرف نعالوة، صالح البرغوثي، أحمد جّرار، ( 
باسل األعرج، نشأت ملحم، مهند الحلبي، بهاء 

ارين أم الفحم، يحيى عياش، جيفارا غزة، عليان، جب
 .....أحمد موسى

 )ال تجعلوهم مجرد اسم، مجرد رقم
 وسوف يجيئون، من بعدُ، حشدا،

  .ونحن نسير

  الشهيد عمر أبو ليلى
 يعارض الشاعر حممود درويش

ة موعة قصائد
ّ
لي

ّ
 معارضة شعرية أو

 

  
  خالد عايد

 فلسطني
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  أنا ال أدخن يا سادتي، أو األصح جدا، أنا قد تركت التدخين منذ زمن طويل، فعالم تكون الدردشة على سيجار دون غيره، و ِلَم

 سيجار افتراضي، و هل تجوز الدردشة بأُنسة سيجار بغيض؟
 

كان يكسو جو الجلسة و يحيلها إلى خالفا لكل الدردشات التي تقوم على جلسة و فناجين قهوة، كانت هذه الدردشة، و الخالف هذا ما 
 !!!موضوع اختالفي، فآثرنا أن نختلف حتى في الصحبة التقليدية، و تغيير الصبغة المتّبعة في هكذا حضور

 
! لسنا بصدد بحث علمي أو تخّصصي، و لسنا ملزمين بعرض األدلة و القرائن لكل ما نطرحه في جلسة النقاش على شرف سيجارة

مر هو التّطّرق إلى ظاهرة، و االلتفات إلى ما يصاحبها من تداعيات قد تضّر من حيث تريد المنفعة، و هذا ما و لكن كل ما في األ
 .يحدث على الدوام و ما يسميه أهل المعرفة بالحمق

 
اك من يمتهن التشكيك، و هناك إّن عرض فكرة جديدة، و رأي حداثوي، أمر في غاية الروعة، و لكن هناك من يتوّجس خوفا، و هن

 ! من يؤاثر حب اآلباء، و احترام نظرية أن القادم ال يمكن له بأي حال أن يكون أفضل ممن خلفه
 

و هنا تتجلى البراعة في آلية الطرح، و تتجّسد القدرة العجيبة في لّي عنق الرتابة، و تحفيز عامل التحديث عند الطرف المقابل، و 
في مأزق غرابة أقواله، و شر أعماله، فالحذر و الطريقة الماتعة و احترام االعتقاد المهيمن، و الطرق بهدوء على إّال لوقع المحدّث 

 .معادن ألفها الناس لمئات الّسنين
 

عرض األفكار الجديدة، و التي قد تأخذ مسّمى الغرابة، أو ربما االنحراف، أو ربما الزندقة حين تكون ماّسة لجوهر الدّين، من 
قريب أو بعيد، فهي عندما تحاول أن تشيّد مبنًى جديدا، فالبد أنها على وشك أن تهدم مباٍن تضرب في عمق العقل قبل عمق 
التاريخ، و هنا تكمن المشكلة، وتتبلور فكرة الحضور مع اآلخر بطريقة شفافة و ماتعة و أنيقة، و بالطبع ليس بطريقة تودّدية 

لنفاق يغلب على الحكمة، و لكن ليست بالطريقة التي تجعل المرء ينفر من مواصلة النقاش مع مفتعلة، القصد مفضوح فيها، و ا
معتنقيها، رغم قناعته بها و تفعيل عقله بدرجة قصوى، كي يرى أمورا مختبأة في دهاليز عقله منذ أن كان طفال صغيرا، أو صبيا 

 .بدأ يفقه الغريب من الواضح الجلي
 

 و مربكة لواقع مجتمعي رتيب، و ُمْعتَقَدٌ بعمق بعيد صحة مسيرته و مسيرة آبائه األولين، و كلما كانت و حين تعتنق فكرة حديثة
آلية العرض سهلة و تدريجية، و تقريبية للعقل البسيط الذي ال يعجبه الحيد عن ثوابت مألت سني عمره، كلما كانت فرص التّنوير 

وابت أقرب إلى إرث رّث و هزيل و باٍل ، و سرعان ما تتكّشف أمام العين تّرهات ما أقرب، و حظوظ اإلقناع أكبر، و كلما باتت الث
 !كان العقل يجرأ أن يبحث بها

 
وبالّطبع فإنَّ العكس صحيح، و لن يجد هذا الذي يحاول أن يبذر بذور الحداثة في مفاصل المجتمع، قبلها ثنايا العقل، لن يجد ثغرة، 

اللها إلى مدارك تقبل التحديث بطريقة احترام اآلخر و غفران أخطائه الّسابقة، و خلق تأويل يبرر شرعية أم غير ذلك، لينفذ من خ
تلك الحقبة، و يسبغ عليها من الثناء، و إيجاد خيط ينقلها من حالة الذم إلى حالة المدح، كمالحظة بوارق خفية فيها، مستعدة 

 حال توفّر فرص االنتقال إلى ذلك العالم النوراني، و ليس بالطريقة البشعة التي لالنطالق نحو عوالم الحقيقة المقنعة للعقل الّسليم،
انتهجها البعض، فخسر التأثير باآلخر، و خسر المحافظة على سمعته السوية، و شخصيته المحترمة، و خسر عرض فكرته في 

 و تحقيره، و إظهاره بالّشخص الغبي أرض الميدان، من خالل حماقة العرض، و فتل عضالته على اآلخر، و محاولة تصغيره
الذي سار على خطى الغباء لسنين طوال، و عدم كبح مظاهر السخرية و االستهزاء من اعتقادات ال تصلح للعقل السوي السليم، و 

وّصل لها، اإلصرار بعرض أفكاره بطريقة استفزازية، تفيد بعلميته على حساب جهل المقابل، مستفيدا من المعلومات الخفيّة التي ت
فيعرضها بطرق تساؤلية يفوح من بين ثناياها اإليقاع و التعجيز و التنكيل و جر المقابل إلى الفكرة دون تمهيد أو مقدمات رقيقة و 
جميلة، ال تجعل المنصت يتهيأ إلى أمر جديد، فيستعد هو للسؤال و االستفسار، ال أن يكون موضع التساؤالت التي ال يملك لها 

جوابا مغلوطا من اإلرث البعيد، و الذي سيوقعه في إشكاالت أثناء الجلسة مع سيجارة افتراضية، ليس لها وجود جوابا، أو 
  أبدا

 

  دردشة على 

 سيكارة إفرتاضية

  
  عماد نوير

 العراق
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'They whom got shy died,' goes the 
Arab proverb. In Hebrew they call it 
Chutzpah, that is, the quality of extreme 
audacity. Nowhere is Israel's Chutzpah 
more acute than in the story the Palestinian 
actor and director Muhammad Bakri and 
the Sisyphean war waged on his 2002 
documentary Jenin Jenin.  
 
The story began in April 2002, when the 
Israeli Defense Forces invaded the 
Palestinian refugee camp in Jenin, leveled 
it to the ground, killed more than seventy 
people and buried civilians alive in their 
demolished homes and smoldering 
buildings. 
 
During Operation Defensive Shield (the 
Israeli official name for the Jenin 
massacre), the IDF refused to allow 
journalists, human rights and humanitarian 
organizations into the camp. Jenin 
remained sealed for days after the invasion. 
 
Bakri was among the first to enter the camp 
after the massacre and collect oral 
testimonies from local residents in Jenin. 
His Jenin Jenin came to narrate the story of 
the ruined camp and the massacre’s 
survivors. 
 
On 23 June 2002, the film's Executive 
Producer, Iyad Samoudi, was killed in 
Alyamoun at the end of the filming by 
Israeli soldiers. Bakri continues to receive 
death threats. The war on Jenin Jenin 
continues to this very day.  
 
Israel’s hysterical campaign against Jenin 
Jenin is not over the film’s politics; quite 
the contrary, its provocative 
professionalism. Anyone who watched 
Jenin-Jenin was struck by Bakri’s genuine 
capacity to maintain a high degree of 
professionalism in the midst of a wasted 
camp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neither ideology nor politics was allowed 
into the narrative. Bakri does not talk in the 
film. He allows residents from the camp to 
tell their own story. His commitment to 
truth was the only narrative operating in the 
film. 
 
The film earned two awards: the "Best 
Film" award at the Carthage International 
Film Festival in 2002, and the International 
Prize for Mediterranean Documentary 
Filmmaking and Reporting. 
 
The film was banned by the Israeli Film 
Board. The Israeli High Court labeled it a 
"propagandistic lie,” while some in the 
press rushed to classify it as anti-Semitic. 
But this is not the end of the story. 
 
In 2007, five Israeli soldiers who took part 
in the Jenin massacre sued Bakri for 
“emotional distress.” The soldiers did not 
appear in the film. Yet their claim was 
rational enough for the Israeli court to 
demand that Bakri apologize to the solders 
and reproduce the film in a way “not 
offensive to the feelings of the Israeli 
soldiers.” Bakri refused to apologize. 
 
Israel’s policy towards Palestinians has 
long been predicated on ensuring that 
Palestinian blood remains far cheaper than 
the “feelings” of its solders. Yet we must be 
reminded that when Israel demands 
apology from its victims, it is serious about 
it.  
 
For violence against Palestinians is not only 
legitimate from the Israeli perspective; 
rather, it is necessary. Its rationality stands 
alone and has its own logic and morality. 
That Israel demands that Bakri apologize 
for its own crime is not a mere audacity. It 
is a colonial mentality. 
 
Meanwhile, liberal writers  in  Israel  chose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 to wage their war on the hypocrisy of the 
state continues to bill itself as the only 
democracy in the region while banning 
people from telling the truth. Yet one might 
wonder, isn’t precisely this democracy what 
permits Israel to kill Palestinians and ask 
them to apologize when they lament their 
victims? Isn’t the oxymoron of the 
Jewish/democratic state what after all 
enables its soldiers to kill Palestinians 
whenever they please and feel offended 
when they are reminded of their crime? 
 
How else could we make sense of the 
sundry Knesset bills starting from the 
Nakba law through the loyalty law, 
religious conversion bill, the bill regulating 
admission to "Jews-only" communities, the 
bill against foreign boycotts of the 
settlements? What could Israel’s 
democracy be than a democracy goaded 
into the service of a colonial enterprise and 
ethnic hegemony? 
 
If our criticism of Israel 
will continue to revolve 
around its contemporary 
political hypocrisy 
without we take into 
consideration its colonial 
foundations, we are 
wasting our time.  
 
For occupation by its very nature is 
hypocritical and functions on hypocrisy. 
We shall not let our criticism of Israel’s 
violence against Palestinian fall into wasted 
polemics and political exercise. Nor shall 
we forget that for a country founded on 
racist colonial mentality, violence is not 
subject to moral negotiation. 
 
Jenin Jenin’s team is neither the first nor 
the last victim of Israel’s campaign of 
terrorization of Palestinian filmmakers, 
artists and activists whose struggle for truth 
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could hardly keep pace with its 
unrestrained violence against Palestinians 
in the West Bank, Gaza and inside Israel 
itself. Israel will continue its Sisyphean war 
on truth.  
 
People like Bakri will continue to do 
anything to tell it. That is where our 
struggle should begin. 
 
Massacring Truth was the title taken by an 
Israeli journalist to label Bakri the subject. 
That is to identify the victim with the act of 
massacring; a theme so characteristic to 
Israel’s Chutzpah whose insistence to 
manipulate the truth and reorder the world 
is maintained regardless of any evidence 
disputing it.  
 
It is into this manipulation industry of truth 
where executors become victims and 
victims become executors. No wonder 
systematic victimization has become the 
founding narrative in Israel’s political 
discourse. 
 
Here I insist on the title’s reversed meaning 
to remind us that truth can never be 
manipulated. It is to remind us that, to end 
with another Arabic proverb, “No right is 
lost, as long as someone remains asking for 
it.” 
--- 
- Seraj Assi is a PhD Student in Arabic and 
Islamic Studies at Georgetown University, 
Washington DC. He contributed this article 
to PalestineChronicle.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  1- 
،بعد أيام من اإلنتظار  

 صباح اليوم يتبسم برفع الحقوق،
 و اكتظاظ البشر في الساحات،

 يوم تغزوه انتظارات،
 هتافات،

 انفتاح باحات ،
 .نحن في إضراب

-  2 - 
 في هذا الصبح أشعة شمس حارقة،

 تنبئ بحرارة المشاعر،
 بعض الطيور أكتفت بانتظار القوت،

 تغني شدو يشبه أنين المجاعة،
 حتى الفراشات ساقطة،

 ..بأجنحة ملونة ذابلة
 أنا أستعد للخروج،

 أحصي الدرج،
 ..و مسافات الحافلة

 الحشد هناك مستعد
 لتقبل ترانيم الشعارات،
 بعجرفة طيور الصباح،

 و ذوبان أجنحة الفراشات،
 حتى ظل الشجر متمرد،

 ..متدلي كحبة قمر
 ال يسدل كل الجسد،

 حتى السيارات المركونة ،
 تتوخى اإلزدحام مع األجساد،

 فقط يوم مضرب ،
 يوم يغزوه شؤم،
 قلق من القادم،

 ..من تعنت بعض الرؤوس
 و جر الصيحات الى عويل ،

 ..و بكاء
-  3 - 

 ..ال أبكي
 ..ال أصرخ 

 فقط أعلن أن اليوم حقوق،
 غدا حقوق،

 و إن تعذر التحقيق،
 فهو من احتمال صيحات،

 ات،شعار
 ..صراخات

  و ال زال هناك نوع من الحياة

  إضراب
  حممد هايل

  اقالعر
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 Israeli economy minister Naftali Bennett 
is embroiled in controversy over his role in 
the April 1996 massacre of more than one 
hundred civilians and UN peacekeepers at a 
UN base in the village of Qana during 
Israel’s invasion of Lebanon that year. 
 
Israeli news outlet Yediot Ahronot 
columnist Yigal Sarna wrote an article 
bringing up the role of Bennett, leader of 
the extreme anti-Palestinian party Habeyit 
Hayehudi (Jewish Home), as a young 
officer in an elite unit in Lebanon. 
 
Bennett was the commander of a company 
that encountered stiff resistance from 
Hizballah forces near the village of Qana. 
 
Here’s how Israeli daily Haaretz 
summarized the controversy sparked by 
Sarna’s column: 
The column described Bennett as having 
had utter contempt for his superiors and 
what he considered their hesitant conduct. 
Sarna claimed Bennett eventually decided, 
independently, to alter the operational plan. 
But when he subsequently encountered 
Hizballah fire, Bennett called for help, and 
the ensuing artillery barrage accidentally 
killed the Lebanese civilians. 
 
Haaretz quotes Israel’s Channel 10 
journalist Raviv Drucker piling on the 
criticism: “A senior army officer well-
versed in the 1996 [Qana] probe told me 
some time ago, ‘On the communications 
network, the young officer, Bennett, 
sounded hysterical, and his pressure 
contributed more than a little to the terrible 
error.’” 
 
Note how Haaretz – and Drucker – 
characterize the shelling in passing as 
“accidental” or a “terrible error.” At worst, 
Bennett and the other Israelis involved look 
reckless and incompetent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
That is bad enough, but in fact the evidence 
at the time pointed to the massacre – more 
than half the dead were children – being 
anything but an “accident.” 
 
 
 
Bennett has never denied being a violent 
man. In fact he’s proud of it. “I have killed 
lots of Arabs in my life – and there is no 
problem with that,” he notoriously declared 
in 2013. 
 
And, according to Israel expert Dena 
Shunra, the media debate doesn’t revolve 
around the morality or criminality of the 
killings, but rather centers on Bennett’s 
“fitness” to lead – he hopes one day to be 
prime minister and Israel has an election 
coming up in March. 
 
“The question raging around the Israeli 
press at the moment is whether the shelling 
of the UNIFIL base,” the UN force in 
Lebanon, “was Bennett’s fault, done at his 
order, or done because he sounded panicky 
over the radio,” Shunra told The Electronic 
Intifada. 
 
“There is a strong undercurrent of ‘let’s not 
discuss it during elections’ and of ‘what he 
did when he was twenty-two is irrelevant to 
the kind of prime minister he might be,’” 
Shunra added. 
 
Bennett has hit back at his critics, saying, “I 
am proud of how I functioned during 
Operation Grapes of Wrath [the Israeli 
name for the assault], leave the warriors 
alone.” 
 
Shunra sees Bennett capitalizing on 
concerns that asking too many questions 
about what Israeli soldiers do will only lend 
support to present-day calls for soldiers 
who took part in “Operation Protective 

Edge,” Israel’s massacre in Gaza last 
summer, to be tried. 
 
“I must say that I do not understand what 
interest of any Israeli, of any Jew, it serves 
to invest the best part of his time, effort, 
and sharpened pen to sully the name of the 
bravest soldiers in the world, with the 
camaraderie value being unlike any in the 
world,” Bennett said. 
 
 
 
 The most thorough report on what 
happened at Qana was written by Dutch 
artillery expert Major-General Franklin van 
Kappen, a military advisor to then UN 
Secretary-General Boutros Boutros-Ghali. 
 
Boutros-Ghali published and sent the report 
to the UN Security Council, defying 
pressure from the United States. This is 
widely believed to be the reason why the 
Clinton administration did not back 
Boutros-Ghali for a customary second term 
as the head of the world body. 
 
It is clear from the report why Israel and 
the US wanted it suppressed. In his 
introductory letter, Boutros-Ghali states: 
“As indicated in the report, while the 
possibility cannot be ruled out completely, 
the pattern of impacts in the Qana area 
makes it unlikely that the shelling of the 
United Nations compound was the result of 
technical and/or procedural errors.” 
 
 
 
 On 11 April 1996, Israel 
began a massive 
bombardment of 
Lebanon and a blockade 
of its ports in an effort to 
end resistance by 
Hizballah and other 
groups against its 
occupation of southern 
Lebanon that had  begun  
in 1978. This was followed by a ground 
invasion and broadcast warnings to 
residents that they should flee their homes. 
 
The Israeli attack drove hundreds of 
thousands of Lebanese civilians and 
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Palestinian refugees from their homes and 
camps. By 14 April, more than eight 
hundred displaced persons had taken refuge 
in the UN base at Qana manned by a 
battalion of Fijian troops. 
 
On 18 April, Hizballah resistance fighters 
fired mortars toward invading Israeli 
forces, evidently including Bennett’s unit, 
from two positions each several hundred 
meters from the UN base. 
 
Van Kappen’s report states: “At some point 
(it is not completely clear whether before or 
after the shelling), two or three Hizballah 
fighters entered the United Nations 
compound, where their families were.” 
 
There is no allegation or finding, not even 
from Israel, that there was any firing from 
the UN base itself. 
 
 
 
 The Israelis told van Kappen that on the 
afternoon of 18 April, “an Israeli patrol had 
come under fire emanating from Qana.” 
Under attack, the Israeli unit “requested 
assistance” and so the artillery had 
“initiated rescue fire procedures.” 
 
Their first target was located 200 meters or 
so southwest of the United Nations 
compound, the Israelis told van Kappen. 
 
Because it was so close to a UN base, 
“officers of some seniority had been 
involved” in the decision to use artillery in 
the area. 
 
The second target “was located some 350 
meters southeast of the compound.” 
 
Claiming that their maps were slightly 
inaccurate, the Israelis said they fired 38 
high explosive 155mm artillery shells 
toward the first target and “[r]egrettably, a 
few rounds had overshot and hit the United 
Nations compound.” 
 
“The Israeli officers stated that the Israeli 
forces were not aware at the time of the 
shelling that a large number of Lebanese 
civilians had taken refuge in the Qana 

compound,” van Kappen writes, “I did not 
pursue this question since I considered it 
irrelevant because the United Nations 
compound was not a legitimate target, 
whether or not civilians were in it.” 
 
The attack on the compound was 
devastating. The UN report states that 
“there was substantial evidence of multiple 
proximity-fused artillery ammunition 
detonating directly above the compound, 
covering a large portion of its area.” 
 
“In sum, evidence was found of 13 
detonations inside or directly above the 
compound and four very close to it,” the 
report states. 
 
Van Kappen found another concentration 
of impacts about 100 meters south of the 
UN base, on a group of houses some 75 
meters northwest of the mortar firing point. 
 
The commanding officer of the artillery 
battalion, interviewed by van Kappen, “had 
no satisfactory explanation why so many 
shells had fallen some 200 meters north of 
the intended target.” 
 
“Asked if he had shifted fire during the 
shelling, he said he had not,” the report 
states. 
 
Van Kappen writes that “despite an 
extensive aerial and ground search, no 
impacts were found at the second target 
area identified by the Israeli forces.” 
 
 
 
 Van Kappen’s investigation collected 
physical evidence and testimonies which 
led him to conclude that the Israeli account 
of what happened was improbable or 
outright false in key respects. 
 
The Israelis later admitted to providing 
some false information after van Kappen 
presented them with his findings. 
 
Van Kappen says in an addendum to the 
report that he was visited at UN 
headquarters in New York by Israeli 
ambassador David Peleg and Brigadier-

General Dan Harel, director of artillery for 
the Israeli army. 
 
Harel “explained that, in their eagerness to 
cooperate with the United Nations, the 
Israeli forces had given me information 
during my visit before their own 
investigation was completed,” van Kappen 
writes. 
 
Anyone who knows Israel’s history of 
contempt for and obstruction of UN 
investigations would immediately smell a 
rat at Harel’s claim that Israel was “eager” 
to cooperate. 
 
The Israelis were forced to admit that 
despite their earlier categorical denials, 
there had been Israeli unmanned aircraft 
and helicopters flying in the vicinity of the 
UN camp as witnesses had contended and 
video proved – meaning that the Israelis 
could have observed what was happening 
on the ground. 
 
They also admitted they had used far more 
artillery shells with proximity fuses than 
they had at first claimed. This was 
important because shells with proximity 
fuses, rather than impact fuses, explode 
before they hit the ground, showering a far 
wider area with lethal shrapnel. 
 
Harel also admitted that the artillery “had 
missed the second target completely” but 
“could not explain why the [artillery] 
missed its target.” 
 
But as Van Kappen notes, the “corrections” 
provided by Harel “do not address the first 
four of my findings.” These findings 
fundamentally contradict the Israeli claim 
that a “few rounds had overshot and hit the 
United Nations compound.” 
 
The Israelis said that two batteries of guns 
had “converged” their fire at a single point. 
But van Kappen found two concentrations 
of impacts – the one in the base and one 
just outside it. 
 
He found that the “pattern of impacts is 
inconsistent with a normal overshooting of 
the declared target …  by  a few rounds,  as 
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 suggested by the Israeli forces.” 
 
“During the shelling, there was a 
perceptible shift in the weight of fire from 
the mortar site to the United Nations 
compound,” van Kappen writes – again 
contradicting what the Israelis told him. 
 
Finally, he notes that the physical evidence 
“makes it improbable that impact fuses and 
proximity fuses were employed in random 
order, as stated by the Israeli forces.” Most 
of the proximity-fused shells fell directly 
on the compound. 
 
Following his meeting with the Israelis, van 
Kappen reaffirmed his conclusion that “it is 
unlikely that gross technical and/or 
procedural errors led to the shelling of the 
United Nations compound. However, it 
cannot be ruled out completely.” 
 
So if it wasn’t a mistake, then who did it 
and for what reason? 
 
 
 
Families of some of the victims did try to 
get answers.  
In 1998, lawyers filed a petition on behalf 
of victims with the UN Commission on 
Human Rights for an investigation which 
could have led “to the prosecution of the 
Israelis responsible and a UN-backed 
demand for reparations.” 
 
One of the petitioners was Haidar Bitar, 
whose two eldest sons, Hadi and Abdul-
Mohsen, aged eight and nine, were killed in 
the massacre, as Lebanon’s Daily Star 
reported. Bitar’s mother lost an arm in the 
bombardment. 
 
“Even after 100 years I will continue to 
remember,” Bitar told The Daily Star. “I 
can’t forget what happened just like any 
father who has lost two sons.” 
 
 
 
 In 2005, another victim, Saadallah Ali 
Belhas, brought a lawsuit in the US, 
through the Center for Constitutional 
Rights, against Moshe Yaalon, the Israeli 
army chief at the time of the massacre. 

Belhas’s wife and nine children were killed 
in the shelling of the UN base. He lost 31 
members of his family altogether. 
 
But US courts granted Yaalon immunity, 
helping ensure that the victims of the Qana 
massacre, like tens of thousands of Israel’s 
other victims, have never received justice. 
 
Years later, Bennett and the other 
participants in these atrocities win votes 
and rise to power by boasting about how 
many Arabs they have killed. 
 
Yaalon is currently Israel’s defense 
minister. 
 
The venerated Shimon Peres, the Israeli 
prime minister at the time, who ordered the 
invasion of Lebanon to boost his popularity 
before an election he subsequently lost, 
later became president. 
 
He is still admired around the world for his 
alleged love of peace. 
 
As long as they are assured of impunity, 
there’s no doubt they will kill again and 
again 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كانت جدتي تخفي دموعها
 في كيٍس صغير

 .حتى ال يراها منا أحد
 كانت توفي نذورها كلها

 ً  .حين يعود أبي من الجبهة سالما
 وقبل أن يبدأ بالحديث مع رفاقه

 عن القتال والجنود الضائعة أحالمهم
 كانت تضعنا في علٍب صغيرة

 مثل قطع الحلوى
 داً وكانت تغلق الباب جي

 .حتى ال يتسلل إلينا الموت
  وفي صالتها

  كانت ترفع يديها نحو السماء
 .حتى نرى في عينيها دموع اإلله 

 انتهت الحرب وعاد الجميع إلى اهله إال أبي
نبتت في صدره شجرة من : قال أحدهم 

 .الرصاص 
شاهدنا في خوذته أصابع رفاقه : وقال آخر 

  المبتورة
 !!تنمو وتخضر على شكل مزهريات 

حينها علمنا أن األمطار التي تأتي في غير 
  موسمها

هي دموع جدتي التي كانت تحبسها في 
  االكياس

  وأن قطع الفحم الصغيرة
 .هي أحالمها التي صبغها الحزن فجأة 

  كانت تقول لنا
  تضعوا الستائر في بيوت الشهداء ال

  هناك صغيراً أخبروه
  ى السماءأن والده ذهب إل

 .صار كلما يشتاق إليه يتحدث مع النجوم 
  ومنذ ذلك الحين وهي تجلس خلف الباب

  تراقب النافذة
  تمسك صورته جيداً 

  تخاف من هبوب العاصفة
  .تخشى أن يسقط على األرض مرتين 

 

 دموع االله

 

  حيدر اهلامشي
 العراق
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  يدرك جيدا أن نتيجة قراره "أبو جندل"كان الشهيد يوسف أحمد ريحان قبها ،

الرافض لتوسالت عدد من النسوة في مخيم جنين، خلع زيه العسكري والتنكر بثياب 
امرأة، ستكون إعدامه برصاص قوات االحتالل، بعد أن قاد معركة المقاومة في المخيم 

من بلدة " عاما37"وأقسم أبو جندل ... رة وطعام وماء حتى نفاذ ما كان بحوزته من ذخي
يعبد، على االستشهاد دفاعا عن المخيم بوجه قوات االحتالل اإلسرائيلي التي شنت 
هجوما عسكريا واسعا عليه، فجر الثالث من نيسان الماضي، وخلفت من ورائها آالف 

 .نية التحتية المشردين ممن هدمت منازلهم، ودمارا هائال في سائر مرافق الب
 

، يقول ناهد الشقيق األصغر للشهيد أبو جندل، أن شقيقه يوسف قرر 81في أواخر العام 
السفر إلى األراضي األردنية ومنها إلى السورية وبعدها إلى لبنان على أمل االلتحاق 

ــ ولم تمض سوى عدة شهور على التحاق أبو جندل .بصفوف قوات الثورة الفلسطينية 
في مخيم الرشيدية " جي.بي.أطفال اآلر"رة، حتى تسلم قيادة مجموعة بصفوف الثو

 .82خالل االجتياح اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية في العام 
 

وخالل ذلك االجتياح يقول شقيقه أن 
أبو جندل، نفذ هجوما نوعيا ضد 
أهداف إسرائيلية، برفقة مجموعة 
مكونة من ثمانية أشبال، استشهد سبعة 

ما أصيب هو بجراح خطيرة، منهم، بين
وعثرت عليه قوة من الكتائب المسيحية 
اللبنانية التي نقلته بدورها إلى أحد 
المستشفيات اللبنانية حيث جرى 
احتجازه، إال أنه جرى تهريبه إلى 
سوريا بمساعدة فتاة فلسطينية كانت 
تعمل في بعثة منظمة الصليب األحمر 
الدولي، واستقر أبو جندل في سوريا 

فترة قصيرة، انتقل بعدها إلى العراق ل
، "عين جالوت"حيث انضم إلى قوات 

وتولى قيادة معسكر للتدريب، لينطلق 
بعدئذ إلى األردن مرة أخرى حيث 
اعتقل لمدة ثمانية شهور، تزوج بعدها 
من فتاة من أقاربه، عاد بها في العام 

 . إلى أرض الوطن 94
 

 للشهيد أبو جندل الذي شغل فيها موقع مدرب وفي فلسطين كانت أريحا المحطة األولى
لمجموعات قوات األمن الوطني، ومن ثم انتقل إلى بيت لحم حيث تسلم قيادة القوة 
التنفيذية لتلك القوات، حتى انتقل إلى مدينة جنين بعد اتهامه من قبل إسرائيل بقتل أحد 

وطلبت إسرائيل من ". قبة راحيل"جنودها وإصابة آخرين خالل اشتباك مسلح في محيط 
السلطة الوطنية تسليمها أبو جندل بذريعة قتل الجندي وإصابة آخرين، إال أن السلطة 
رفضت الطلب اإلسرائيلي، وجرى نقله إلى جنين التي اتهمته سلطات االحتالل بإصابة 
مسؤول االرتباط العسكري اإلسرائيلي فيها بمقتل، خالل اشتباكات مسلحة بين قوات 

  .96سطيني وقوات االحتالل، في العام األمن الفل
 

وشغل أبو جندل عدة مهام في صفوف قوات األمن الوطني، حتى بدأت قوات االحتالل، 
تحشد المئات من اآلليات الثقيلة، على مشارف المخيم، تمهيدا الجتياحه في الثالث من 

ها التوجه التي قاد" األهوال"شهر نيسان الماضي، حيث قرر أبو جندل برفقة مجموعة 
 .إلى المخيم الذي انضم إليه فيه العشرات من المقاتلين ممن وضعوا أنفسهم تحت إمرته 

  
  في الليلة التي سبقت الهجوم اإلسرائيلي، قام أبو جندل برفقة عدد من أبرز المقاومين من

الجناح العسكري " سرايا القدس" بينهم الشهيدين محمود طوالبة القيادي البارز في 
الذراع العسكري " شهداء األقصى"الجهاد اإلسالمي، وزياد العامر قائد كتائب لحركة 

لحركة فتح، بتوزيع المقاومين على شكل مجموعات وخطوط دفاعية لمواجهة الغزو 
  .اإلسرائيلي 

 
كان أبو "يقول أحد المقاتلين ممن كانوا تحت إمرة أبو جندل في معركة مخيم جنين، 

ة، فقد أقسم على االستشهاد في سبيل هللا ودفاعا عن المخيم، جندل يتمتع بمعنويات عالي
ويضيف المقاتل الذي . ـ".ولم يكن يتعامل معنا كجنود تحت إمرته، وإنما كأصدقاء له 

لم يكن هناك مكان محدد يمكن أن يتواجد فيه أبو جندل، وإنما كان "فضل عدم ذكر اسمه 
مواقع داخل المخيم، ليحثهم على يحرص على تفقد مجموعات المقاومين في سائر ال
 "..االستبسال في مقاومة االحتالل حتى النصر أو الشهادة

 
ووضع أبو جندل في اليوم الذي سبق الغزو اإلسرائيلي، خطة تمكن المقاومين من 
مواجهة قوات االحتالل، ومنعها من دخول المخيم، وذلك من خالل تعمده توزيع 

اومين، على شكل كمائن على مشارف المخيم، بما المجموعات بأعداد قليلة من المق
  ــ.يمكنهم من إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوف القوات الغازية 

 
وعندما بدأت قوات االحتالل في ساعات الفجر األولى من الثالث من الشهر الماضي، 

لمقاومين بعدم بالتقدم نحو المخيم تحت وابل كثيف من النيران، أعطى أبو جندل تعليماته ل
مغادرة مواقعهم، مهما كلفهم األمر، واالعتماد على نظام شن الهجمات السريعة التي 

 ــ.تلحق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف قوات االحتالل
 

وكانت المنطقة الغربية من المخيم أولى نقاط االحتكاك والمواجهة مع قوات االحتالل، 
ن المقاومين ممن تمكنوا في اليوم الثاني من الغزو حيث كان أبو جندل على رأس عدد م

من قتل وإصابة عدد من الجنود ممن اقتحموا أحد المنازل في تلك المنطقة، وفوجئوا 
 ــ.بمحاصرتهم من كافة الجهات من قبل المقاومين 

 
أصيب أحد "في ذلك اليوم وذات المنطقة، يروي أحد رفاق أبو جندل في السالح، فيقول 

ن وهو طارق دراوشة من مخيم الفارعة برصاص متفجر أطلقه قناص إسرائيلي، المقاتلي
 متر من أبو جندل الذي كان شديد التأثر عليه، فقرر االنتقام له من 100وكان على بعد 

قاتليه عبر شن هجمات مركزة على المنزل الذي كان هؤالء يتحصنون بداخله، قبل أن 
 ــ".المنزل بالصواريخ تبدأ المروحيات القتالية بقصف محيط 

 
وعاود أبو جندل مرة أخرى بمشاركة المئات من المقاومين، الخروج على مدار ليالي 
األيام الستة األولى من الهجوم اإلسرائيلي، على التواجد في أزقة المخيم على شكل 

، وذلك بهدف التخفيف عن المدنيين "هللا أكبر"مجموعات تطلق في آن واحد صيحات 
ال والنساء والشيوخ ممن كانوا يتواجدون داخل منازلهم التي كانت هدفا من األطف

 ــ.للقصف والتجريف 
 

وال يزال ذلك الرفيق الذي اكتفى بالتعريف على نفسه باسم 
يتذكر تلك اللحظات القاسية التي كانت فيها الدبابات " وائل"

" الحواشين"و "الدمج"والمروحيات اإلسرائيلية تقصف حيي 
ائف والصواريخ، بينما كانت البلدوزرات تهدم المنازل بالقذ

 ــ. مقاتل 100وتتقدم باتجاه منازل كان يتحصن بداخلها نحو 
 

) جي.بي.آر(في تلك اللحظات خرج أبو جندل من بيننا وبيده قذيفة "ويضيف وائل 
هدم واحدة، قرر إطالقها ليس باتجاه إحدى الدبابات، وإنما باتجاه جرافة عسكرية كانت ت

المنازل من حولنا، فأصابها بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراق أجزاء منها وتراجع 
الدبابات والجرافات، وبالتالي توقف مؤقت لعمليات التجريف، وإنقاذ حياة المقاتلين المائة 
ممن كانوا على إدراك أن الجرافات لن تكف عن أعمال التجريف حتى تهدم المنازل 

  ــ".على رؤوسهم 
 

أن الهجوم خير (كان مبدأ أبو جندل يرتكز على "ابع وهو يمسح الدموع عن وجنتيه ويت
  الءـالل واالستيـود االحتـه جنـ، وكان يحرص على مهاجمة كل منزل يحتل)وسيلة للدفاع

 أبو جندل

 

  
  جهاد عطاطرة

 فلسطني
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 عليه بهدف توسيع رقعة المقاومة، وكان يتمتع بمهارة عسكرية عالية أهلته ألن يكون 
  ــ".قائدا ميدانيا فذا

 
في اليوم السابع من الهجوم اإلسرائيلي، حضر إلينا أبو جندل، وأعطانا "ول وائل يق

األوامر بشن هجمات واسعة على جميع المواقع العسكرية اإلسرائيلية في المنطقة 
 ــ".الشرقية من المخيم، وغادر عند الثانية بعد الظهر، حيث كان ذلك اللقاء األخير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العاشر من الهجوم اإلسرائيلي، حيث نفذت الذخيرة من المقاتلين كما نفذ وفي اليوم 
الطعام والماء، توجهت بعض النسوة من المخيم إلى الشهيد أبو جندل برجاء أن يخلع زيه 
العسكري، ويتنكر بثياب امرأة تمكنه من الخروج بسالم من المخيم، والنجاة من جنود 

 يرفض بشدة تلك التوسالت، ويبدي اعتزازه بزيه ــ إال أن أبو جندل كان.االحتالل 
العسكري الذي أصر على عدم خلعه رغم أنه كان بإمكانه فعل ذلك، حتى أصيب 
واعتقلته قوات االحتالل التي وضعته وسط المخيم، وأعدمته رميا بالرصاص شأنه في 

   ذلك شأن العشرات من المواطنين ممن أعدمتهم قوات االحتالل بعد إصابتهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  لطالما ارتبط اسم مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بالعمليات البطولية التي

يقوم بها المقاومون في التصدي لقوات الجيش اإلسرائيلي، وكذلك الشهداء الكبار الذين 
أبو "سقطوا على أرض المخيم للدفاع عنه، أمثال محمود طوابلة، ويوسف ريحان 

  .ة أبو الهيجا، وحمز"جندل
  

مخيم جنين، الذي يقع في أقصى غرب مدينة جنين والمحاط 
بالمرتفعات والسهول، والبقعة الصغيرة التي ال تتجاوز مساحتها 

 دونماً، وثاني أكبر مخيمات الضفة، شكل تغيراً كبيراً 473الـ 
ً في تاريخ المقاومة التي تواجه االحتالل، وخاصة في مدن  نوعيا

 ال يكاد يمر يوم إال وتُسجل فيه حمالت اقتحامات الضفة، التي
  .واعتقاالت ومواجهة واسعة مع الفلسطينيين

ً "وبالنسبة لالحتالل اإلسرائيلي وأجهزة مخابراته، يعد مخيم جنين  صعباً " وكراً ومنبعا
للغاية للمقاومة الفلسطينية، ويتجمع بداخله عدد كبير من الفلسطينيين والمقاومين من 

  .ختلفة، الذين فشل في اعتقالهم أو حتى اغتيالهم خالل السنوات األخيرةفصائل م
  

  
  

إن مخيم جنين : "ويقول وصفي قبها، القيادي البارز في حركة حماس في الضفة الغربية
بالضفة بمثابة شوكة قوية في حلق االحتالل اإلسرائيلي، التي أوجعته على مدار سنوات 

  ".طويلة
  

م شكل نقلة نوعية في تاريخ المقاومة والنضال ضد االحتالل المخي"ويؤكد قبها أن 
اإلسرائيلي وجيشه، وصمودُ المقاومين داخل المخيم، وتحديهم للجيش اإلسرائيلي، 

  ".واالشتباك معه، ونصب الكمائن، يدل على قوتها ونضجها
  

 نجاح المقاومة في مخيم جنين، يعود لصمود المقاومين، وكذلك لاللتفاف"ويوضح أن 
الشعبي الكبير الذي يحيط بها، وكذلك المعارك الماضية التي كان للمقاومة النصر فيها 

  ".ضد االحتالل اإلسرائيلي وجيشه، والخسائر التي مني بها أخيراً 
  

المقاومة في مدن الضفة تواجه خطراً ثانياً غير االحتالل، وهو التنسيق : "ويضيف قبها
فلسطينية األمنية، من خالل اتباع سياسة الباب الدوار األمني الذي تقيمه أجهزة السلطة ال

  ".في مالحقة المقاومين والمجاهدين وتضييق الخناق عليهم
  

أن المقاومة الفلسطينية ستبقى شوكة في حلق "ويشدد القيادي في حركة حماس 
االحتالل، وما يجري بمخيم جنين من صمود وتحدٍّ وقوة هو دليل على أن المقاومة لم 

  ."ما زالت حية وتدافع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنيةتمت و
  
  
   

أبو خالد طوابلة، أحد قادة حركة فتح في مخيم جنين وقريب الشهيد محمود الطوالبة الذي 
إن المقاومة الفلسطينية أفشلت مراراً : "، يقول2002سقط في معركة المخيم عام 

  ".يلي داخل مخيم جنينوتكراراً عمليات عسكرية كبيرة للجيش اإلسرائ
  

مخيم جنين له وضع خاص في استعدادات المقاومة والتجهيزات "وأوضح طوابلة أن 
العسكرية التي تتصدى بها لقوات االحتالل التي تقتحم المخيم خالل فترات متقطعة، 

  ".لتنفيذ عمليات اغتيال أو اعتقاالت في صفوف المواطنين
  

وهناك "أصلب المخيمات مقاومة لالحتالل وجيشه، وذكر أن مخيم جنين يعد من أقوى و
إصرار من قبل قادة المقاومة على أن يكون المخيم شوكة كبيرة في حلق االحتالل، 

  ".وإفشال كل مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال ومالحقة للمقاومين
  

ً بين األذرع العسكرية لفصائل المقاومة لحماية  ً مشتركا وكشف طوالبة أن هناك تنسيقا
ً أن المقاومة ال ما زالت صامدة ولم تمت على الرغم "مخيم والدفاع عن سكانه، موضحا

من كل اإلجراءات القمعية التي يقوم بها االحتالل وجيشه منذ عشرات السنين لقتل 
  ".روحها

  
وحول تفاصيل األحداث التي وقعت في المخيم ليل الثالثاء، رفض القيادي طوالبة 

وردتنا معلومات أولية بتنفيذ : "قة للعملية، واكتفى بالقولالحديث عن التفاصيل الدقي
االحتالل عملية عسكرية العتقال أحد المقاومين، وقمنا بتجهيز كمين لتلك القوة 

  ".ومحاصرتها، وأوقعنا خسائر في صفوفهم، وأجبرناهم على االنسحاب من المكان فجراً 
  
   
  

حرر، الذي اعتقلته قوات االحتالل فجر  وبدوره حمل عالء أبو الهيجاء، ابن األسير الم
مجدي أبو الهيجاء، وأفرج عنه بعد " حماس"الثالثاء برفقه والده القيادي في حركة 

  .ساعات، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة والده بعد اعتقاله

 

  خميم جنني
   االحتالل شوكة حبلق

 وعنوان للوحدة الفلسطينية

  شوكة املقاومة

  نبض املقاومة

 تصعيد خطري

  
  نادر الصفدي

 فلسطني
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اء، قام بعملية عسكرية جبانة ضد عائلته، فجر الثالث"وأكد عالء أن جيش االحتالل 
وتخللها قصف المنزل واالعتداء على كافة من بداخله من نساء وأطفال، واقتيادهم 

  ".لالعتقال دون سابق إنذار
  

وحشي على عائلته في غاية "واعتبر ابن األسير أبو الهيجاء، ما جرى من اعتداء 
ً على الحرمة الفلسطينية، يجب التصدي له بكل قوة وحزم من  الخطورة، وتعدّياً صارخا

  ".قبل المجتمع الدولي، وكذلك المؤسسات الفلسطينية الرسمية
  

وكانت مصادر عبرية قد تحدثت، يوم الثالثاء، أن جيش االحتالل وقع في كمين نصبته 
له المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة أسفرت عن 

ية قامت قوات االحتالل بإطالق حرق جيب إسرائيلي وإصابة ضابط، ورداً على العمل
  .القذائف والنيران على عدد من المنازل، وتدمير منزل أبو الهيجا بشكل كامل

  
وقد استهدف االحتالل مخيم جنين منذ سنوات طويلة، ولعل أبرز المعارك التي دارت 

آذار من العام /بداخله بداية اجتياح االحتالل للضفة الغربية المحتلة، في شهر مارس
 15، حيث خاض رجال المخيم من كافة الفصائل معركة خلدها التاريخ دامت 2002

يوماً، دمر خاللها االحتالل المخيم بشكل شبه كامل، فيما سجلت خاللها مالحم من 
البطولة والمقاومة، استشهد فيها أهم القيادات العسكرية من الفصائل الفلسطينية آنذاك في 

   الضفة الغربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
صدفة جعلت أديب نوبل إرنست همنجواي، شاهدا على أحد مجازر الدولة العثمانية، ال

  . 1923ضد اليونانيين واألرمن، في إزمير، عام 
   

الشعوب غير التركية تعرضت لإلبادة، على يد األتراك منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
ثاني، وفي الحرب وزادت حدة تلك الجرائم اإلنسانية في عهد السلطان عبد الحميد ال

العالمية األولى التي انتهت بهزيمة العثمانيين، وتوزيع أرض األناضول بين الدول 
  .المنتصرة

  
كانت األناضول مقرا ألغلبية يونانية وأرمينية، فسمح الحلفاء لليونان باحتالل إزمير، 

دعمت إلنقاذ األرمن واليونانيين من االضطهاد التركي، إال أن فرنسا خانت أثينا، و
القوميين األتراك ، بزعامة أتاتورك، الذي تمكن من هزيمة هزيمة اليونان، وطردها من 

  .إزمير
  

عقب خروج الجيش اليوناني، ارتكب األتراك مذابح وحشية بحق المدنيين اليونانيين 
واألرمن، وظلت اإلبادة مستمرة، حتى تم االتفاق على نقلهم إلى اليونان، وفق معاهدة 

  .لوزان
  
  
  

بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية األولى، سيطر الحلفاء على أغلب أراضي 
 أثناء الحرب 1919السلطنة، واحتل الجيش اليوناني أزمير، في غرب األناضول، عام 

  .بين البلدين
  

 والتي منحت اليونان حق اإلشراف على إزمير ذات 1920وتم توقيع معاهدة سيفر عام ،
نية، لمدة خمس سنوات ، على أن يجرى بعدها استفتاء لتقرير المصير، ثم الغالبية اليونا

  .عادت ألنقرة بمساعدة باريس

عقب هزيمة اليونان، ارتكب أتاتورك جرائم إبادة، في الشرق والجنوب، ضد سكان 
  . إزمير، من األرمن واليونانيين، لتنفيذ خطة أسالفه العثمانيين، في تتريك األناضول

  
ورك مهدت للمجزرة، بإعالن إخالء مسؤوليتها عن أي مذابح، قد تحدث في حكومة أتات

  .مدينة إزمير
  

األحياء كانت مقسمة عرقيا، حي لألرمن، وآخر لألتراك، وثالث لليونانيين، وبعد دخول 
نهبوا ممتلكاتهم، ثم . الجيش التركي للمدينة، هاجم اليونانيين واألرمن فى منازلهم

  .حيين، وبدأوا في تصفية أي شخص غير تركيأضرموا النيران في ال
  

فر اليونانيون واألرمن إلى الميناء، والشواطئ، لنقلهم إلى اليونان، كان همنجواي شاهدا 
  .على هذه المجازر، خالل عمله كمراسل حربي في المنطقة

  
  
  

الكتاب "أصدر مجموعة من الكتاب والدبلوماسيين والشخصيات الشهيرة، كتابا بعنوان 
، يوثقون فيه الجرائم التركية، في أواخر القرن التاسع عشر، وفترة تأسيس تركيا "سوداأل

  .1915الحديثة، بما في ذلك اإلبادة العرقية األرمنية في اإلمبراطورية العثمانية عام 
  

  .الكتاب يفضح محاوالت اإلنكار الرسمية من قبل أنقرة، وعدم اعترافها بهذه الجرائم
  

ب، هو األمريكي إرنست ميلر همنجواي، الحائز على جائزة نوبل أحد هؤالء الكتا
، واحد كالسيكي األدب العالمي في القرن العشرين، شارك متطوعا في الحرب 1954

بعد تعافيه عمل . العالمية األولى، وبعد إصابته بجروح خطيرة، تم تسريحه من الجيش
ام بتغطية الحرب اليونانية التركية مراسال حربيا، لصحيفة تورنتو دايلي ستار الكندية، وق

  .1922-1919عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على رصيف الميناء "سجل المراسل األديب مشاهداته في أعماله، مثل القصة القصيرة 
همنجواي رصد مأساة اليونانيين واألرمن،  ".التعريشة الثانية"وقصة " في إزمير

  .وما حولهاوالفظائع التي تعرضوا لها، بعد دخول األتراك إزمير 
  
  
  
إن الشيء الغريب، أنهم كانوا يصرخون كل ليلة، عند منتصف الليل، ال أعرف لماذا "

كانوا يصرخون في ذلك الوقت، لقد كنا في الميناء، وكانوا جميعا على الرصيف، وعند 
  ".منتصف الليل، راحوا يصرخون

  
لى لسان الراوي، في قصته على رصيف الميناء في إزمير، يوثق همنجواي المأساة ع

وهو ضابط أوروبي على متن سفينة حربية، كانت تنقل اليونانيين إلى الجزر، إلنقاذهم 
  .من الذبح على يد األتراك

  
عويل وصراخ مئات اآلالف الهاربين من اإلبادة مأل الميناء، 
فأدمى قلوب البحارة العاجزين عن طمأنتهم، فكانوا يوجهون 

م بأنهم هنا من أجلهم، أضواء السفن عليهم، ليشعروه
الضباط األتراك عطلوا مهمة السفن التي تنقل الفارين :"ويضيف

  ".إلتاحة الوقت للميليشيات إلتمام مهمتها

  "مشاهد مرعبة"
همنجواي يوثق مذابح األتراك ضد 

 اليونانيني

  إبادة يف إزمري

  الكتاب األسود

  صراخ الضحايا
 

  
 فريق الكاتب
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في القصة ضابط تركي يواجه الراوي، ويشتكي له من أن أحد جنود السفينة أهانه، 
 وأنها ادعاء ويشير إلى جندي طيب، فيعلم الضابط األجنبي أن الشكاية ال أساس لها،

  .زائف، فقد كان الجندي شابا ال يؤذي أحدا
  

أدرك الضابط حيلة األتراك، وقطع الطريق عليهم، بأن طلب من الجندي العودة للسفينة، 
وأخبر التركي أنه أرسله لينال عقابا قاسيا، على ما بدر منه، ورضي التركي بذلك، فقد 

  .ال عملهاشعر بأهميته ،وعاله الزهو، وسمح للسفينة بإكم
  

إن أسوأ ما في األمر هو أمهات األطفال الموتى، إذ ال يمكنك أن تجعلهن يتخلين عن " 
  ".أطفالهن الموتى، كن يحتفظن بأطفالهن الموتى لمدة ستة أيام، وال يتخلين عنهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لجوع، أو التدافع، األطفال كانوا أول الضحايا، كانوا أكثر القتلى، ومن لم يُقتل مات من ا
  .ولم تقبل األمهات ترك جثامينهم الصغيرة، لعدم تقبلهن فكرة موتهم

  
القتلة لم يسمحوا لليونانيين واألرمن بحمل أي متاع معهم، فتجمعوا على الشواطئ دون 
أغطية تقيهم البرد، أو طعام يقيهم الجوع، فمات الكثير منهم، ومن هؤالء عجوز قتلها 

  .البرد
  
  
  

أتذكر كيف ُمنعنا من الدخول إلى الميناء ، لتنظيف الرصيف من :"همنجواييقول 
الجثث، في ذلك الصباح كنت واقفا عند مدخل الميناء، خائفا بشكل استثنائي، كان لديه 
البنادق، وكان من السهولة أن يرمينا بها، قررنا الدخول، وسحب أنفسنا على مقربة من 

  ".مناطق التركية من المدينةحائل األمواج، وفتح النار على ال
   

 لم يكن األتراك راغبين بالتخلي عن اليونانيين، قبيل عقد صفقة مع الدول األوروبية، 
  .للحصول على مكاسب على حساب اليونان ، فوضعت العراقيل أمام إجالئهم

  
، تم االتفاق على تبادل السكان بين تركيا 1923خالل مفاوضات معاهدة لوزان عام 

  . مليون يوناني من األناضول وإسطنبول وتراقيا1.4ن، وبدأت عملية نقل واليونا
  

سجل همنجواي مأساة رحيل العائالت اليونانية من أدرنة، " التعريشة الثانية"في قصته 
  .عن أرضهم التي امتلكوها آلالف السنين، وظلوا عليها حتى طردهم األتراك منها

اء الجميلة تطفو فيه جيئة وذهابا، وكان هذا كل أنت تذكر الميناء، كانت كثير من األشي"
  ".ما تبقى لي من الحياة

  
مياه الميناء امتألت بممتلكات اليونانيين التي أخذوها معهم، و اضطروا للتخلي عنها، 

  .إلخالء أماكن على ظهر السفن، إلنقاذ حياة آخرين
  

هم إلى مدن أوروبا والشام اليونانيون تم نقلهم إلى دولة اليونان، أما األرمن فهاجر أغلب
  .ومصر

  
أحد المشاهد المأساوية ذكرها همنجواي، هن النساء الحوامل ، الالتي وضعن أطفالهن 

  .في العراء، دون أن يجدن مساعدة، أو رعاية، فمات كثير من األطفال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 دوما كل ما عليك أن تفعله هو أن تغطيهن بشيء ما، وتتركهن يتدبرن أمرهن، كن"

ينتقين أشد األماكن ظلمة في بطن السفينة ليلدن فيها، كن يتلقين كل شيء بصدر رحب، 
  ".حالما ينزلن من رصيف الميناء

  
مشاهد الدمار والموت التي مألت المدينة انطبعت في ذهن همنجواي، فسجلها في عدد 

  .من أعماله، لتخليد ذكرى من راحوا ضحية البربرية التركية
---  

   :المصادر
  المجموعة القصصية الكاملة:  إرنست همنغواي- 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  أطفال موتى
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.. صراخ وضجيج في كل صوب، انظر إنهم يقتربون"

لقد ضربوا البوابة بالفؤوس وفتحوها ودخل العدو واقتحم 
مشهد من جحيم مدينة أضنة العثمانية لم ".. الرعب قلوبنا

ينساه الطفل األرمني أرتين مادويان خالل حياته، ولوال 
 معرفة أسرته دروب الحي لما نجا من الهجوم البربري

  .للميليشيات التركية المدعومة من الجيش
  

 مادويان أنقذته حاجة األتراك لحرفة والده كصانع أحذية 
من الترحيل قسرا إلى معسكرات الهالك في صحراء دير 
الزور، وبعد انتهاء الحرب هاجرت األسرة إلى لبنان 
لتنعم باألمن بين العرب، أصحاب التاريخ المشرف من 

  .العالقة مع األرمن
   
  
   

أرتين مادويان صاحب المذكرات لم يعش طفولة طبيعية 
مثل أقرانه، إذ حتم عليه مناخ الكراهية والتعصب التركي 

  .أن يغدو رجال سريعا ليتمكن من البقاء على قيد الحياة
  

ذاكرة الطفولة سجلت معاناة غير األتراك في موطنه في 
في محافظة كيليكية في ) سوجو زادي(غانفصاف زاده 

، فقد عاش األرمن واآلشوريون 1909منطقة أضنة عام 
حياة صعبة من الكد والشقاء في المصانع والمزارع 

  .وتعرضوا للخداع على يد أصحاب األراضي األتراك
  

مما % 10األرمن عملوا في جني محصول القطن مقابل 
يجمعون، لكن صاحب األرض كان ينقص عليهم بعض 

  .نهم بثمن متدنالوزن ليقلل نصيبهم ويبتاعها م
  

حياة العمال األرمن كانت في غاية الصعوبة، بسبب 
ظروف العمل غير الصحية وانخفاض الرواتب 
واإلصابات المهنية والتعامل الوحشي من قبل أصحاب 

  .األعمال خصوصا تجاه العامالت
  

والد أرتين كان من عائلة مارديروس وعمل في صناعة 
 وظائف عديدة األحذية وأتقن مهنته، ثم اشتغل في

لتحصيل المال، وأخيرا افتتح محل أحذية خاصا به، 
وبفضل أتقانه الحرفة ذاع صيته وتمكن من توفير حياة 

  .كريمة ألسرته
  

ثم وفدت ) ديار بكر(أصول العائلة تعود إلى يكراناكرت 
  . عاما150إلى أضنة منذ 

  
في مخيلتي عن الطفولة أيضا يتراءى مشهد ثان مطبوع "

  ي، أال وهو مجزرة األرمن الرهيبة التي نفذت ماال يفارقن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ثم المجازر الرهيبة التي 1909 نيسان عام 17 و14 بين 
  ".تلتها

   
  
  
 أعوام كانت عمر صاحب المذكرات حين عاش أقسى 5

أيام حياته محاصرا في منزله من قبل األتراك الهائجين، 
لبيت وعلو ولم ينقذ األسرة من الذبح إال مناعة بوابة ا

  .أسواره
  

األرمن تجمعوا في منازل بعضهم، ولم يكن بيدهم أسلحة 
  .للدفاع عن أنفسهم سوى عدد قليل من بنادق الصيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بندقية الصيد كانت سبب نجاة أرتين وعائلته بعدما تمكن 
البرابرة الهائجون من كسر البوابة، إطالق أحد جيرانه 

نار منها فأخاف المهاجمين الذين المتحصنين معهم ال
  .انسحبوا الستدعاء الميليشيات المسلحة

  
األسرة استغلت الهدوء النسبي وهربت من البيت إلى 
منزل كيفورك أفندي، فيما عاد المهاجمون أكثر عددا 

  .وقوة فنهبوا البنايات الخالية وأشعلوا النيران فيها
  

ن مالحقة من منزل إلى آخر تنقلت عائلة أرتين هربا م
األتراك، وأثناء ذلك قتل كريكور العربجي وجرح أخوه 
الصغير هاكوب وتوفي الحقا متأثرا بجراحه، وضل 

  .ستيبان توتنجيان خال أرتين ووقع بيد العثمانيين فقتلوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3عائلة أرتين كانت أحسن حاال من مثيالتها رغم فقدانها 
التهم، فقد كان أفراد بينهم طفل وحرق منازلهم ونهب مح

مصير بعض األسر الشنق الجماعي وانتهاك أعراض 
  .النساء

  
السلطات تدخلت منعا لتهييج الرأي العام الغربي بعدما 
حققت إبادة جزئية فعادت العائالت لتجد المنازل منهوبة 
ومحروقة، فلجأ الناس إلى الكنائس والمنازل، ولم تكن 

هجوم، وهذه جراح المصابين عولجت بعد حتى تجدد ال
" جيش التحرير الوطني"المرة كان أقسى فقد شارك فيه 

  .وهي ميليشيا تركية قومية جاءت من سالونيك
   
  
  

في تلك األثناء جرى خلع السلطان عبد الحميد وتولية عبد 
العزيز، وصارت السلطة بيد أعضاء تركيا الفتاة، والمثير 

ألرمن، للسخرية أن الحاكم الجديد أصدر عفوا عاما عن ا
ليكشف عن تورط السلطنة في المذابح من خالل وسم 
األقليات العرقية كمجرمين يجب قتلهم بتهمة أنهم غير 

  .أتراك
  

جرى إجبار األرمن على الهتاف ليعيش السلطان حتى 
يعفو األتراك عنهم، وحين عادوا إلى منازلهم لم يجدوا 

  .منها سوى الرماد
  

عائلة أرتين غادرت إلى أرض بعيدة عن األتراك، قرب 
معمل التبغ في خيم لالجئين األرمن في وضع مأساوي 
دون طعام أو رعاية صحية، وماتت أخته يفيسابت من 

  .سوء األحوال
  

العائلة غادرت المخيم بعد مصيبتها إلى مصنع للنسيح 
مملوك ألحد اليونانيين، وقد وفر لهم العمل، وفي صباح 

 من األرمن معلقين على 6حد األيام شاهدت األسرة أ
  .أعواد المشانق في الشارع

  
الحياة بدأت تعود مرة أخرى للمدينة بفضل كفاح األرمن، 
وبدأت األفكار القومية تنتشر وساد حلم الوطن األرمني 

  .بينهم، الذي سينقذهم من اإلبادة التي تبدو في األفق
  

طنة في الحرب العالمية هدوء األرمن تبدد باشتراك السل
األولى، التي وجد فيها قادة االتحاد والترقي فرصة 

  .للتخلص من الشباب قوة األرمن
  

التجنيد اإلجباري كان مصيدة جمع شباب األرمن ثم 
تسخيرهم في األعمال الشاقة، ولم يجر منحهم سالحا بل 

  حياة على املرتاس
 شهادة ناجٍ  أرمني عن اهلولوكست العثماني

 

 

  
 فريق الكاتب

 آالم طفل

  فؤوس ومذابح

  مصرع طفلة
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ظلوا عماال، وبعد عام قتلت الميليشيات العديد منهم ممن 
  .في العمل الشاقلم يمت 

   
  
  

مدارس األرمن جرى إغالقها وتحويلها إلى مستشفيات 
  .عسكرية، فلم يعد أمام أرتين إال العمل في محل والده

  
بدأت حملة اعتقاالت طالت الوجوه السياسية والحزبية 
واالجتماعية األرمنية وجرى نفيهم، وشملت مدن زيتون 

ية العرقية وهاجن ودورتيول وأضنة وجميع مناطق األقل
في السلطنة، والمشانق جرى نصبها في دير الزور، إذ 
يسوقهم األتراك إليها ليلقوا حتفهم في معسكرات 

  .االعتقال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جد أرتين ألمه لقي حتفه أثناء تهجيره إلى الموصل، فيما 
نجت عائلته من النفي بفضل صنعة والده، فقد استثنى 

ية والخياطين والسمكرية وعمال األتراك صناع األحذ
  الفخار والنسيج من الترحيل، ليعملوا كمجندين في

مصانع الجيش لتزويده بما يحتاج فلم يكن لدى العثمانيين 
  .عمالة ماهرة

  
 كان العثمانيون قد شرعوا في تصفية 1917بحلول شتاء 

  األرمن الباقين في المدينة، فكانوا يلقون القبض عليهم
  .ارجهاويقتلونهم خ

  
ضابط عربي كان زبونا لدى والد أرتين نصحه بالتحول 
إلى اإلسالم حتى ينجو من القتل الذي ينتظره على يد 

  .األتراك، لكنه رفض شاكرا صنيع الضابط النبيل
  

هزيمة السلطنة في الحرب واستسالمها وما تاله من 
توقيع هدنة مودروس أنقذ األرمن من الفناء التام، فقد 

  اق على وضع منطقة كيليكيا تحت سيطرةجرى االتف

  . الجيوش الفرنسية
   
  
  

انضم الناجون األرمن من جحيم العثمانيين إلى جيوش 
الحلفاء، ودخلت قوات المتطوعين منهم إلى المنطقة مع 
الفرنسيين وعاد آالف المهجرين والفارين في أنحاء 

 ألفا، 125السلطنة إلى المنطقة، فارتفع عددهم إلى 
ر الوضع االقتصادي وتأسست جمعيات سياسية وازده

  .أرمنية وافتتحت المدارس واألندية
  

  فرنسا وعدت األرمن بوطن في كيليكيا جزاء على
مساعدتهم في الحرب، لكنها خدعتهم وحلت قوات 

  لمتطوعين التي كانت الدرع الواقية من هجوم الميليشياتا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التركية
  

 1922سا من المنطقة وسلمتها لألتراك عام انسحبت فرن
 ألف أرمني قسرا إلى خارج البالد، 125الذين هجروا 

ورحلت عائلة أرتين إلى بيروت، خيانة باريس كانت 
لكسب ود مصطفى كمال أتاتورك إلبعاده عن التقرب إلى 

  .روسيا الشيوعية
---  

  :المصادر 
  ناج من الهولوكوست

ديروس أرمني ولد عام أرتين مادويان من عائلة مار
 في أضنة في الدولة العثمانية وهاجر إلى بيروت 1904

انضم إلى الحزب الشيوعي اللبناني وشارك  .1922عام 
في الثورة السورية الكبرى ضد المحتل الفرنسي، وكان 

  .أهم شخصية في الحزب بعد خالد بكداش
ألف عدة كتب عن المسألة األرمينية، كان منها كتاب 

 وهو سيرة 1984الصادر عام " لى المتراسحياة ع"
  .ذاتية للكاتب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  1915مذابح 
  خيانة فرنسا
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  عنوان يجذب القارئ و يجعله متشّوقا لمعرفة لغز

من هو قمر؟ و كيف ال .. يُحاول استكشافه بين الصفحات
يأمر بالفحشاء؟ و لماذا؟ هي أسئلة غريبة تحوط في عقل 

  .القارئ أّول ما يمسك الكتاب بين يديه
  

صدقا ال يأمر بالفحشاء ألنّه تناول قضايا اجتماعية 
م ثغرات آفات تُهدّد مجتمعنا، ألنّنا ببساطة ويُحاول ترمي

نراهاو نتعايش معها يوميا بطرق شتّى، لكّن الكاتب هنا 
  .ببديهيته وذكائه جعلها قصصا هادفة

  
 المبدع والكاتب الجزائري ابن جوهرة المغرب العربي 
تلمسان دمحمي دمحم األمين بثمرة إنتاجه األدبي األول، قدّم 

فة لفئة الشباب وجيل اليوم لنا مجموعة قصصية هاد
المعاصر المنهمك في البحث عن ملذات الحياة دون 
التفكير في عواقب ما قد ينتج عنها من أذية نفسية للفرد 

  .نفسه أو محيطه أو مجتمعه
  

وتطّرق ) ابن الشيطان(تناول قضية زنا المحارم في قصة 
لموضوع الشعوذة التي نخرت العقول الهشاشة التي 

 البحث عن خرافات ال وجود لها أصال، تنساق وراء
وكيف بات عدد من الناس يؤمنون بصدق العرافة التي 
تسلبهم أموالهم دون جدوى، أو تجعلهم عبيدا لسحرة أو 
شياطين فال ينجون وال يتحّررون لتذهب حياتهم هباء 
نتيجة طيشهم وكفرهم ليحصل لهم كما حدث لتلك التي 

  .حدثنا عنها الكاتب في قصته
  
قدّم للقارئ درسا ثمينا جدا ) رسالة إلى أمي(في قصة و

الطفل . عن ذلك الطفل اللقيط كما يُسميه مجتمعنا الشرقيّ 
الذي يأتي نتيجة شهوة اثنين، ونتيجة عالقة محّرمة بين 
اثنين ال مستقبل لهما فيدفع ثمنها طفل بريء يُرمى في 
الشارع في مكّب نفايات كما حدث في القصة، أو يُترك 
في المستشفى، فيعيش الجئا بين المراكز فاقدا للرأفة 

  .والحنان والعطف والحضن الدافئ
  

النتيجة مؤلمة ألّن مستقبل ذلك الطفل الذي أنكره أباه 
الذي زرعه في رحٍم ذات شهوة، وتبّرأت منه أّمه التي 
باعت شرفها وشرف عائلة بأكملها نتيجة كلمة رومانسية 

المجهول بال مستقبل وال يملك و وعود منّمقة يُصبح في 
ماضي وال حّق له في الحاضر سوى أصابع تُشير إليه 

ال يعرف أّمه وال يملك اسما وال لقبا وال .. أينما توّجه 
  ..حياة ألنّه محروم منها وهو يتنفّس

  
ببساطة يبقى مجهول الهوية والنّسب ويُلّقب باللّقيط أو ابن 

ن متى تتوقّف هذه أليس هذا كارثي؟ وإلى أي... الّزنا
  الكارثة؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  

) رسالة من زير نساء سابق(نتوّغل قليال بعدها في قصة 
تتحدّث عن تهّور الرجل الذي يظّن نفسه نحلة تلتقط 

لكن النتيجة وخيمة في .. العسل من الزهور دون توقّف
األخير ،ألّن من ترك امرأته أو طلقها بسبب الزنا وتزّوج 

  .ال يسوع المسيح في وصاياهسيزني كما ق.. أخرى
  

رجل خان زوجته وجلب عشيقته للبيت على مرأى 
زوجته التي تحّملت المذلة فصارت خادمة لعشيقة زوجها 
في بيتهاـ عاقبه هللا في آخر المطاف بأن تخونه تلك 
العشيقة بعد أن أصبحت زوجته وأنجب منها سبعة بنات 

للواتي سبحن لتتشتّت عائلته بأكملها وال خبر عن بناته ا
  .وتُهن في نهر الرذيلة

  ..كما تدين تُدان: صدق من قال
  

تناول فيها الكاتب قضية ) أحرف من شمع(ننتقل لقصة 
إنه الداء الذي بات موضة .. هاّمة جدا، أال وهي االنتحار

  .في القرن العشرين في شتّى أنحاء العالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طابق عمارة أو من تضيق به سبل الحياة يرمي نفسه من 
من جرف عالي، أو يتناول سّما، أو يخمد سكينا في قلبه، 
أو يُطلق رصاصة على رأسه، أو يشنق نفسه،أو يُحرق 

  ...نفسه أو أو أو
  

اختلفت طرق االنتحار والنتيجة واحدة إّما الموت أو 
  . الشلل أو اإلعاقة أو التشّوه أو بتر أعضاء

  
لرّب في كل شريعة إن مات يذهب للجحيم مباشرة ألّن ا

سماوية نهانا عن قتل النفس البشرية، ناهيك عن تألّم 
عائلته و ُمحبّيه، وإن كانت النتيجة الثانية يبقى عالة على 

  .نفسه و غيره

تناول الكاتب موضوعا ) اقتلهن جميعا لترتاح( في قصة 
في الّصميم، إنّه الغدر الذي أصبح أشبه بالداء المتفّشي 

الوقت بين شباب وشابّات ال يحفظون والمعدي في نفس 
  .الوعد والعهد

  
إنّه جيل عديم الوفاء في المشاعر وقليل الحفاظ على 

ليس الكّل إنّما األغلبية الكثيرة حسبما .. الطرف اآلخر
  .نشاهد

  
  .الزوج يخون زوجته، الزوجة تخون زوجها

  
  .الخطيب يخون خطيبته، الخطيبة تخون خطيبها

  
و يطعنه في ظهره ويتالعب الصديق يخون صديقه 

بشرفه، هو ذا الموضوع الذي سّلط عليه الكاتب الّضوء، 
وبعدها يأتي دور االنتقام لفعلة ال تُغفر لبشاعتها وال 

  .يُسامح عليها
  

موضوع حّساس جدّا بات لعبة ) عذراء(أخيرا في قصة 
  .متهّورة بين الشباب الذين يتباهون برجولتهم المزيّفة

  
تب درسا بليغا لفئة شباب هتكوا أعراض فتيات قدّم لنا الكا

وسلبوهّن أغلى ما يملكن بسخرية بليغة غير معيرين 
لألمر أهمية، لكن على الباغي تدور الدوائر فما يفعله 
المرء في الماضي سيتراءى له في المستقبل بنفس 

  .األسلوب فيدفع الثمن باهظا أكثر مّما كان ُمستحقّا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ة أخيرةكلم
  

أرفع القبّعة عاليا للكاتب الشاّب 
دمحمي دمحم األمين للسرد الذي قدّمه 
للقارئ بقصص تحمل في ثناياها 
عبر قيّمة ودروس ثمينة للشباب 
وتوعية حتى ال يرتكبون أخطاء 

  .تؤذيهم وتُؤذي من حولهم
  

قرين ال يأمر بالفحشاء هي مجموعة قصصية ..قمر
  .والتسامح  المحبة: عنوانها

  فطوبى لصانعي السالم

 

  قراءة يف اموعة القصصية
  )قرين ال يأمر بالفحشاء.. قمر(

 للكاتب حممدي حممد األمني

  
  نوميديا جرويف

 اجلزائر
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  وَصدف أن كان أحد جيراني ممن يعمل في هذا المجال، والذي لطالما أخبرني ) .. آنذاك( واجهتني مشكلة ميكانيكية في جهاز التوجيه في سيارتي الجديدة ١٩٩٨في العام

حتى أنه أخبرني أكثر من مّرة، أن براعته ... عليهم حّل أعطالها) تكعى(عن مدى براعته في عمله، وعن أن شركات السيارات الجديدة يرسلون إليه سياراتهم المعّطلة ، والتي 
  ..كانيكية المستعصية جعلته يتفوق على صانعي هذه السيارات في أحياٍن كثيرة في إستنباط الحلول للمشاكل المي

  
وحالما وصلت عنده وأخبرته عن مشكلتي، بادرني صديقنا بطرح أسئلٍة تنّم عن خبرة ... وقصدته معلّالً نفسي بحّل هذه المشكلة بلحظة ..!! إجا وقتك يا ساسين: قلت في نفسي 

  : حتى دون أن يكلّف نفسه عناء النزول تحت السيارة أو حتى فتح غطاء المحرك) وهو الواثق من نفسه دون حدود(رم ثم أصدر حكمه المب!! معلم 
  !!! بدّك بوات ديركسيون جديد -
  

ما :  و زّم شفتيه، كمن إشتّم رائحةً نتنة وقالوعندما حاولت منذهالً الشرح له بأنها سيارة جديدة لم تبلغ عامها األول بعد، رفع أنفه..أصابتني الصدمة كمن يتلقى لكمة على وجهه
  ...!هيدي شغل تركيا

  
  .ورحلت) المميّزة(غمغمت بما ال أعرف حتى اتجّنب شتيمة كادت تعبر شفتي مقابل هذه الخدمة 

  
!!.. بحاجة للشدّ ) العزقات(ناك بعض الحزقات وصلت إلى ترشيش، وبعد إستراحة قصيرة أحضرت عدّتي ورفعت سيارتي محاوالً إستكشاف ما يشوبه، والمفاجأة كانت أن ه

  ..هكذا، بكل بساطة، ال أكثر وال أقل
  

، إشتريت هذه السيارة ١٩٩٧قبل أقل من عام من ذلك التاريخ، أي في ربيع العام 
، والتي )مش دعاية(الكحلية، الرخيصة، من شركة بّسول حنينة في منطقة سدّ البوشرية 

ى أواخر ستينيات القرن المنصرم في فرنسا، والتي أعيد يعود زمن تصميمها و صنعها إل
والتي .. إنتاجها في تركيا بترخيص من الشركة األم بعد توقفه هناك لعقٍد آخر من الزمن 

وما زال إبني البكر يتذّكر .. أثبتت على مدى عقود من الخدمة نجاح هذا التصميم الرائع
الذي يغلّف )النايلون( وكيف رحنا نمّزق تفاصيل ذلك اليوم الذي إستلمنا فيه سيارتنا،

  ..مقاعدها، وعن رائحة القماش والجلد الصناعي المميّزة فيها
  

والحق يقال، أنها بالرغم من تواضع تجهيزاتها، وقساوة مقودها، والصوت المرتفع 
.. ناقل الحركة فيها، إال أنها سيارة صلبة يُعتمد عليها) أنين(الصادر عن محركها، و

إلعتراف، انها في المّرات القليلة، ال بل النادرة، التي خذلتني فيها، كان السبب وعلّي ا
  ..إهمالي المتمادي لها

  
اء منزلنا حين كنا في طور بن(ولقد نقلنا فيها كل مواد البناء .. صحيح أنها سيارة عادية، لكننا إستعملناها كشاحنة صغيرة، وقاطرة، وسيارة رّكاب، وكآلية لتعليم قيادة السيارات

وكذلك اثاث المنزل وعدّة الزراعة، وأكياس الحطب والسماد ، وإسطوانات األوكسيجين واألسيتيلين .. من أكياس البحص وأحجار الطوب، وأكياس الرمل واإلسمنت) الجبلي
ولكنها، (دة السيارات إبنَي البكر والذي يليه، وهّشما وجهها البشوش مرات عدّة وتعلّم عليها قيا.. وعدّة التلحيم، ومدافىء الحطب، وأوالدنا حتى شبّوا، ورفاقهم، وحيواناتنا األليفة

ً ) في كل مرة، تعود لإلبتسام لقاء ليرات قليلة ً .. وقَطرنا بواسطتها سيارات تكبرها حجماً ووزنا   .ولم تتذّمر يوما
  

ً بات يشدّني إليها ً عاطفيا ً .. الحال، أن رباطا من الزمن، وبعد قطعها ثالثمائة وثالثة عشر ألف كيلومتر من الطرقات الوعرة والمعبّدة، ما تزال ) ونيّف(فبعد ثمانية عشر عاما
ً (جيدة نسبياً ) بصحة(   ..، وما زالت معظم مكّوناتها األصلية تعمل دون كلل منذ دخولها الخدمة)ولو أن األصوات الصادرة عنها باتت أكثر صخبا
  

ً ( الوقود والزيت والماء والمكابح ، والُمَكْربن وجهاز التدفئة محّركها وناقل الحركة فيها، ومضّخات ... وماسحات الزجاج الخ) العديم الفائدة تقريبا
  ..الذي أوصاني صديقي ساسين بإستبداله، ما زالت تعمل دون توقّف) بوات ديركسيون(وال

  
).. تحماية(ذا كان الطقس حاراً أو مثلجاً، واإلنطالق بها فوراً دون بصرف النظر إ) من أول نقرة(ما زلت أستمتع بإنطالق محركها الفوري كل صباح 

وما زال هسيس مكابحها وزعيق دواليبها .. وما زلت أستمتع بصوت عادمها يُقرقع بإنفجارات صغيرة متتالية كلما انطلقت نزوالً على منحدراتنا الجبلية 
  ..على المنعطفات يُشعرني باألمان

  
  )...ما عدا السهو والغلط(ها ثمانون كيلومترا كل يوم، خمسة أيام في األسبوع ما زلت أستمتع بقيادت

  
اليوم، بعد أكثر من عشرين عاماً، وأكثر من ثالثمائة وثالث عشر ألف كيلومتر، يكفيني فخراً بها أنها ما زالت تعمل بكفاءة، دون تردّد، دون تذّمر، و يكفيها فخراً بي أنها تحمل 

  :حّب شعاراتي إثنان من أجمل وأ
   وترشيشي بكل فخر...  ترشيش قلب لبنان-

  
  عبدو صدقة

 لبنان

 سيارتي الرتشيشية
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  ل جند الغالبِ؟ الأين يا أط
  .... أين آمون وصوت الراهبِ؟ 

  
  .. قصر أقصى صعيد مصر ، ونسج لحنها محمد عبد الوهاب ألكلمات قالها الشاعر أحمد فتحي معابد ا

  
و يجعلني، بل يجعلنا نتساءل، ماذا بعد؟ ... قصيدة فكرة الخلود الكرنك، يحملني ويسرح بي "النشيج "هذا 

  وماذا قبل؟ 
  

إلى ال الً  وصو"الذهاب"المرض يخيف واحدنا، والشيخوخة مرعبة، و فكرة الموت تبعث الهلع، فكيف بفكرة 
  .. ؟)أين(

  ..  إلى زوال فكل شيء.. ؟ أين كل ما كان ومن كان ؟؟"أين"نعم، 
  

سم وبعض اخبار الذاك اال ف السنين،ورغم ذلك، لم يبقَ منهم، االلوهية، وعبدتهم الناس آألملوك تماهوا مع ا
  )... خبار و يتبعثر كل شيءألزمان تختلط األفمع مرور ا(تكون عن ذات الشخص حتى، القد 

  
م، السطوة، الهيمنة، البطولة، الحقائق، جرام، المالحالالمجد، الغنى،الثروة، السؤدد، القوة، الجبروت، البطش، ا

كل . تنتهيال"بشرية "وقائمة قيم ......تاريخ يكتب، تاريخ يزور، هزائم، ذل، خنوع، تبعية ... كاذيبألا
 وجه، من كان، وما كان، وكيف كان أي شيء، الدقة - حتى المختصين -ذلك زائل، فهل يعرف أي منا 

  ؟؟؟ ..والمصداقية قبل مئة عام فقط
  

ال فأستغرب كم الدروس الهائل الذي يعرض أمامنا كبشر، كل لحظة وكل آن، و.. ، أبداً أبداً ال:أجزم ان الجواب 
  .. ... فينا"نسان إلا"يدفعنا أبدًا الى أن نعزز ال نتعظ، وال نستفيد منه، و

  
من قبل بعض ال ا (هل يعتقد أي قائد أو زعيم تافه ممن يحكموننا اليوم، أن أحداً سيتذكر اسمه بعد مئة عام

ل واسم يتداوله بضع مئات، مليء بغبار الأط... لم يبق منه سوى -)لهإلا( ذاك -؟؟ حتى آمون )الدارسين
 ...  سطورةألا

 

 تغريدة

 

  بسام قطيفان
 سورية



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


