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االفتتاحية

هبة القدس ق ّوة دافعة للوحدة الوطنية
متثل القدس للفلسطينيني رمزا من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية وسامتها املادية والروحية،
ومتثل أيضا أبرز سمة من سامت السيادة ،ومظهرا من مظاهر العزة الوطنية والقومية.
وهي مبقدساتها وتراثها الحضاري واإلنساين امتداد لتاريخ الشعب الفلسطيني منذ أن عاش يف
وطنه فلسطني ،وتكلل هذا الوطن بألق الحضارات عىل امتداد القرون ،وكان ومازال وسيبقى هو
املالك لتاريخها وعامئرها وآثارها وكل طبقاتها الحضارية.
ال دولة فلسطينية بدون القدس ،وال سالم بدونها ،وال مستقبل للوطنية الفلسطينية دون أن تكون
تحت سيادتها.
ومتثّل القدس لألمة العربية رمزا لكرامتها وتاريخها وع ّزتها وحارضها ومستقبلها ،فهي تحتضن
أوىل القبلتني ،وثالث الحرمني ،ومتثّل أيضا مبساجدها وكنائسها مهبط األديان الساموية ،ومولد
عيىس عليه السالم ،وأرض املعراج للنبي محمد (ﷺ).
وخاضت األمة العربية حروبا طاحنة دفاعا عن قدسيتها وعروبتها ومقدساتها ،وتراثها الحضاري
واإلنساين ،وخصوصا يف حروبها ضد الصليبني واملغول والترت.
كذلك متثّل القدس للعامل أجمع ولإلنسانية جمعاء ،مدينة السالم وزهرة املدائن ،ومكانا لتعايش
الحضارات واألديان والتنوع الثقايف واإلنساين.
ويف القانون الدويل تعترب أرضا محتلة من قبل الكيان الصهيوين ،وأكّدت قرارات الرشعية الدولية
يف األمم املتحدة (قرارات الجمعية العامة ،ومجلس األمن) عىل وضعها القانوين كجزء ال يتجزأ من
األرايض الفلسطينية املحتلة عام ،67وكجزء من أريض الدولة الفلسطينية التي اعرتفت بها األمم
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املتحدة كدولة مراقبة يف األمم املتحدة ،تتمتع بحقوق ويرفع علمها مع أعالم الدول األعضاء.
كام أ ّن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أصدرت عديد القرارات التي
تؤكد عىل عروبتها وشملت تراثها برعايتها ووضعته عىل الئحة الرتاث العاملي.
القدس وهي يف موقع عبقرية املكان ليست تراثا فحسب ،وامنا هي اإلنسان الذي عمرها وعاش
وأبدع فوق ترابها وانتمى اليها وط ّور مجتمعه فيها ،وكان جز ًء من ألقها وجاملها ،وأضاءها بإبداعه
وثقافته ومعامره وفنونه ،ونور قلبه وروحه.
والقدس ال تكون منرية ومتألقة االّ بأهلها من مقدسيني وفلسطينيني تتعلق بها قلوبهم ،يشدون
الرحال اليها للصالة ،والتمتع مبشهدها وأسوارها وأسواقها ومعامرها الفريد ،وظالل حضارتها.
القدس ،بيت املقدس وأحوازها ،تزهو بإنسانها ،وألنها شجرة نور وعلم ومعرفة يتفيأون ظاللها،
وتتعلق بها قلوبهم ،ينتمون اليها ،ويصمدون ويتصدون ملحاوالت تهويدها ،ومحاوالت طردهم
وترحيلهم منها ،بسحب هوياتهم ،وهدم بيوتهم ،واعتقال شبابهم ومتكني املستوطنني من االستيالء
عىل بيوتهم وعقاراتهم ،وإجراء حفريات لتغيري طابع املدينة وتراثها ،ونصب الحواجز يف طرقهم
وأحيائهم ،وفرض الرضائب الباهظة عليهم ،ومنع الزائرين واملصلني من الوصول اىل البلدة القدمية
حيث الحرم القديس وكنيسة القيامة واألسواق مام مينع حقوقهم وحرياتهم ويخنق الحركة
التجارية واالقتصادية ملدينتهم.
املكابدات اليومية للمقدسيني ال تحتمل ،وعىل الرغم من ذلك فإنهم صامدون ،والعامل وخصوصا
العامل العريب يتفرج وينشغل بقضاياه الداخلية وقد أصابه الوهن ،وسلّم أمره لتحالفات مريبة.
***
تستغل دولة االحتالل هذا الوضع العريب والدويل البائس ،لرفع وترية التهويد وتنفيذ خططها لتغيري
الوضع الجغرايف والدميوغرايف يف مدينة القدس ،وخصوصا املس مبقدساتها ،ومحاولة وضع اليد
عىل الحرم القديس الرشيف واملسجد األقىص من خالل تنفيذ أمر واقع بالتقسيم الزماين واملكاين
للمسجد بحيث تقسمه بني املسلمني واليهود يف البداية ،متهيدا لالستيالء عليه بالكامل ،وإقامة
هيكلها املزعوم مكانه.
ومتثّلت خطة وضع اليد بإقامة ترتيبات مريبة تتحكم يف الدخول اليه ،بهدف فرض السيادة
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اإلرسائيلية ،وإلغاء والية األوقاف الفلسطينية األردنية ،التي ما زالت تتحمل املسؤولية والسيادة
عىل الحرم ،وقد متثّل هذا اإلجراء بنصب بوابات الكرتونية ،وتثبيت كامريات ،تستطيع من خاللها
أن متارس سلطتها يف منع من تشاء من دخوله ..أي متنع حرية العبادة التي هي حق لكل مقديس
ولكل فلسطيني ولكل مسلم.
وألنه األقىص الذي انطلقت رشارة االنتفاضة الثانية عام 2000من رحابه عندما اقتحمه السفّاح
هب املقدسيون هبة
شارون مع مستوطنيه يف ذلك الوقت ،ألنه األقىص رمزهم الروحي والوطني ّ
رجل واحد يف ثورة شعبية شجاعة وباسلة ،هبّوا شبابا وشيبة ونساء ورجاال ،وأشعلوا ثورة عىل
املحتل ،وقاوموا بصدورهم وقبضاتهم
وبسالح اإلرادة والوطنية ،قاوموا جيشا مدججا باألسلحة ،واجرتحوا أسلوبا جديدا يف املقاومة،
وشكّلوا قبضة تاريخية عز نظريها ،تو ّحدوا ،واتحدوا ورفضوا اإلجراءات االرسائيلية ،ومألوا
الساحات والطرق ،واشتبكوا مع عدوهم ،وقدموا التضحيات والشهداء ،وواجهوا عمليات الرضب
والتنكيل بصالبة.
هبّة القدس هذه وجدت الدعم من عموم أبناء الشعب الفلسطيني يف الضفة والقطاع وداخل
الخط األخرض ،ويف مواقع الشتات كافة .كام أ ّن القيادة السياسية للسلطة الوطنية ويف املقدمة
السيد الرئيس عملت عىل مدار الساعة سياسيا ودبلوماسيا من أجل دعمهم وشد أزرهم.
هبة القدس أذهلت العامل ،وه ّزت األرض تحت أقدام الغزاة املحتلني ،وأدخلت اإلحباط اىل قلب
املستوى السيايس والعسكري يف إرسائيل ،وأفشلت الخطط التي كانوا عىل وشك تنفيذها ،وه ّزت
مكانة نتنياهو الذي تالحقه قضايا الفساد ،وتنذر باإلطاحة به.
مبقاومتهم السلمية نجح املقدسيون يف إفشال محاوالت إرسائيل وخططها يف تهويد القدس ،وأل ّن
رصاعهم كان مع العدو األساس الذي ميثل تناقضهم الرئيس ،فإنهم أعطوا درسا بليغا للنضال
الفلسطيني ،ميكن تلخيصه بكلامت قليلة :نرصنا يتحقق بوحدتنا.
***
الوحدة الوطنية اذا هي التي كانت الدرس البليغ ..
الوحدة الوطنية رصخة يف وجه االنقسام.
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ولعل هذه الرصخة تصل اىل كل من ميتلك الوطنية والحكمة وبعد النظر.
ّ
بالوحدة الوطنية ننترص ،وبالوحدة الوطنية نهب كشعب يعشق الحرية هبّة رجل واحد.
بالوحدة الوطنية نتح ّول اىل قبضة تاريخية.
لذلك فإن من واجب كل مثقف وسيايس وشخصية اجتامعية أن يقوم بدوره من أجل إعالء صوت
العقل والحكمة والوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام.
وحدة وطنية من أجل الحرية واالستقالل لفلسطني.
وحدة وطنية من أجل الحرية للقدس ومقدساتها وتراثها الحضاري واإلنساين.
وحدة وطنية من أجل صمود املقدسيني ،وشد أزرهم فهم رأس الرمح والقوة الشعبية الشجاعة
من أجل حامية عروبة املدينة املقدسة ،وإبقائهم كقوة عظيمة متثّل ما ميتلك شعبنا من إرادة،
فمعركة القدس مل تنته ،وامنا هي جولة من جوالت سبقتها وستليها.
وحدة وطنية من اجل وحدة الوطن بجناحيه يف الضفة وغزة.
وحدة وطنية تكرس دميوقراطية صندوق االقرتاع وتداول السلطة ،وانتخابات رئاسية وترشيعية
ومجلس وطني.
ويتعي علينا كمثقفني ومفكرين وكقوى وفصائل وأحزاب يف منظمة التحرير أن نعطي النموذج
ّ
واألمثولة لتجربة دميوقراطية يستحقها شعبنا ،وأن تكون دميوقراطيتنا مقرتنة بالتجديد والتخطيط
ورسم األساسات للحارض واملستقبل ونحن نواجه تحديات وجودية ومصريية.

هيئة التحرير
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الصهيونية وطمس الوجود الفلسطيني
فيصل دراج*
توسل أنصاره وسائل
منذ أن اعتنق املرشوع الصهيوين مبدأ «أرض بال شعب لشعب بال أرض»ّ ،
نظرية ـ عملية لتحقيق ما ينشدون ،مؤكدين أنهم قادرون عىل إحياء «وطنهم التاريخي» ،وأن
لهم الحق ،كل الحق ،يف العودة إىل «أرض امليعاد» .شكّلت إرادة العودة إىل الوطن املفرتض ال ُبعد
الجوهري يف «مرشوعهم القومي» وغدا طمس الحق الفلسطيني بُعدا ً مالزماً ،يستلزمه البعد األول
وال يقوم إال به.
خطب ديفيد بن غوريون يف املؤمتر األول لفلسطني العاملية يف برلني عام  ،1930فقال« :أتوجد يف
فلسطني مشكلة عربية أم مشكلة يهودية؟ نحن أقلية يف فلسطني ،ال نشكّل غري نسبة  %20من السكان.
فمن أين جاءتنا إذن هذه الجرأة للتحدث يف مشكلة عربية؟ يف الوقت الحايل ـ ويف مستقبل قريب ،ال
توجد يف فلسطني سوى «مشكلة يهودية» ،مشكلة أقلية يهودية ضعيفة ،....،نحن اآلن ،ولفرتة قادمة
أيضاً ،أقلية ..هذا هو السبب يف أننا نجد أنفسنا بإزاء مشكلة يهودية .وإذا واصلنا ،بالرغم من كل يشء،
التح ّدث عن «مشكلة عربية» ،فام ذلك إال ألن لنا يف بلد إرسائيل أفقاً تاريخياً)1(».
جعل بن غوريون من مفهوم «األقلية الضعيفة» مرجعاً للحديث عن «املشكلة اليهودية» ،التي
تع ّوق ترصف اليهود يف فلسطني ،بسبب وجود «أغلبية عربية» قادرة عىل املقاومة .وما حديثه
عن «األفق التاريخي» إال حديث عن رشط قادم ،يحقق إبدال الصيغة القامئة ،وينتهي إىل «أغلبية
يهودية قوية» ،باملعنى املادي أو الرمزي أو بكليهام ،وإىل «أقلية عربية ضعيفة» موازية .. ،ولهذا بدا
تهجري الفلسطينيني مدخالً لحل «املشكلة اليهودية» .كان يف هذا املنظور ما مييل مشكلة ،ويستولد
أخرى ،بقدر ما كان فيه مزج بني البصرية والعامء ،ذلك أن طمس الحقوق الفلسطينية بالتهجري
* ناقد وباحث من فلسطني
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والتزوير ،مل يحل املشكلة اليهودية ،وانفتح عىل مشكلة ال تنطفئ هي :املشكلة الفلسطينية.

الوجود الفلسطيني بني الغياب والسلب املطلق:
جمع منظور بن غوريون ،الصهيوين املقاتل والسيايس االحرتايف ،بني إرادة االنتصار ومبدأ ميزان
القوى ،دون أن يتكئ عىل املقدمة األيديولوجية الصهيونية القائلة «أرض بال شعب لشعب بال
أرض» .ذلك أنه اعرتف بأقلية يهودية وأغلبية عربية ،واعرتف أكرث بأن الوضعني سائرين إىل زوال،
بالعمل الدؤوب .ه ّمش الدعوى األيديولوجية ،وعهد إىل الفكر التطبيقي أن يلتقي باأليديولوجيا
املتصهينة ،التي أفرغت فلسطني من سكانها ،قبل خطاب بن غوريون مبدة طويلة ،اعتامدا ً عىل نزعة
صليبية متقادمة ،وكتابات دينية أقرب إىل الحكايات .دعم بعض الرحالة الغربيون ،الذين زاروا
فلسطني يف القرنني الثامن والتاسع عرش ،املرشوع الصهيوين قبل والدته ،يف املؤمتر الصهيوين األول
يف بازل يف  29آب  .1897اخرتع هؤالء الرحالة صورة فلسطني الخالية من السكان ،واخرتعوا معها
صورة سكان «متخلّفني» ،إن كان لهم وجود .قاموا ،يف الحالني ،بطمس حقيقة الوجود الفلسطيني
وتشويهه معاً.
كتب الرحالة الصهيوين الفكتوري ،لورانس أوليفانت ،حني زار بلدة صفد الفلسطينية ،يف نهايات
القرن التاسع عرش« :املدينة ذات الرائحة األسوأ والتي فيها أكرب انتشار للقوارض من بني املدن
التي ق ّدر يل أن أنزل بها .ولو ألقيت السمع وأنت تسري يف الطرقات هناك ،فلن تسمع من العربية
شيئاً ،بل تسمع «اللغة الرطينة» ،وهو الذي الذي يطلق عىل لهجة اليهود يف أوروبا الرشقية» (.)2
الطريف أن الرحالة الذي كان له كبري األثر يف نرش فكرة أن فلسطني هي أرض اليهود يف املجتمع
الربيطاين ،يستكمل ما قاله فيتح ّدث عن «أطراف أخرى من املدينة حيث يوجد قرابة ستة إىل سبعة
آالف مسلم» ،يف مقابل «خمسة آالف يهودي أو ستة .»............اعرتف بالوجود الفلسطيني حني
رشقي أوروبا.
أساء إليه ،ومل يعرتف به حني جعل مدينة صفد تتح ّدث «اللغة الرطينة» ،لغة يهود
ّ
يطمس الرحالة الوجود الفلسطيني ويش ّوهه إذ اعرتف به ،يطمسه حني يعترب سامع اللغة العربية،
أمرا ً نادرا ً ،ذلك أن غياب اللغة من غياب البرش ،ويش ّوهه حني يرى يف املدينة مرتعاً للقوارض.
معبا ً عام يدعى «باملكبوت» ،الذي يساوي بني الوجود
وهو يف الحالني ميارس االعرتاف واإلنكارّ ،
الفلسطيني والالّوجود ،وبني وجودهم وغيابهم و»الرائحة األسوأ» .وبداهة ،فإن يف تسفيه صورة
الفلسطينيني ما ينزع عنهم بعدهم اإلنساين ،وما يس ّوغ أشكال االضطهاد «الجديرين» به ،فال تطبق
املعايري اإلنسانية ،وهي غربية يف املنظور العنرصي ،إال عىل برش يأخذون باملعايري اإلنسانية.
ولن يكون األمر مختلفاً يف كتاب اإلنجليزية ماري روجرز «الحياة يف بيوت فلسطني» ،الذي رصدت
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فيه ما رأته يف فلسطني خالل رحالتها ( ،)1885-1855اعتامدا ً عىل منظور يساوي بني البؤس وأهل
البالد .فهي حني مترعىل قرية «كفر قرع» ،تصف بيوتاً طينية «ينام فيها البرش والحيوانات» (،)3
وأناساً أذالّء يشاكلون العبيد تطلق عليهم ،براحة كربى ،صفة مسلمني ،محاذرة أن تستعمل كلمة
عريب أو فلسطيني أو أهل البالد ،موحية بأن هؤالء املسلمني امتداد «للبيوت الطينية» التي تختلط
فيها الحيوانات والبرش.
ق ّدمت روجرز صورة تفصيلية عن جغرافيا فلسطني وأنواع نباتاتها وطرائق حياة البرش الذين
متر بهم ،وأسهمت يف «املسح الجغرايف لفلسطني» ،الذي ُعني به اإلنجليز عناية كبرية ،كتمهيد
«معلومايت» الحتالل فلسطني ،الحقاً ،و»تسليمها» لليهود ،الذين ال ينامون يف بيوت طينية ويأخذون
مبعايري الحضارة .واألرجح أن روجرز مل تكتب عن مجتمع ،وال عن فلسطينيني لهم وطن ،بل عن
«أرض» فيها مسلمون ،ال ينتمون إىل األرض بل إىل دينهم ،ما يجعل من انتزاع أرضهم أمرا ً محدود
الرضر .وبسبب تحيّزها العنرصي ،الذي له شكل البداهة ،تكتب عن أهل نابلس« :إن سكان نابلس
وتعصبهم» ،بينام متر عىل الطائفة السامرية بتعاطف شديد «فقد
من املسلمني ميتازون بعنفهم
ّ
اضطهدهم املسلمون وحاولوا إجبارهم عىل اعتناق اإلسالم» ،كام تقول .وقد اهتم الرحالة اإلنجليز
يف القرن التاسع عرش ،مبدينة نابلس لكونها آخر موطن للسامريني ،الذين يعتقد أنهم ينحدرون
من شعب مملكة إرسائيل الشاملية» ( .)4قرأ الر ّحالة فلسطني من وجه نظر عنرصية ،تو ّحد بني
الفلسطينيني والتخلّف ،وترى يف األرض املقدسة حقاً لسكانهم القدماء من اليهود.
ّأسس الرحالة الغربيني اهتاممهم بفلسطني عىل بعدين :تسويغ الحق اليهودي يف فلسطني ،قبل
تبلور املرشوع الصهيوين ،كام لو كانوا يحضون اليهود الغربيني عىل «العودة إىل أرض أجدادهم»،
وهو ما فعله نابليون إبان الثورة الفرنسية ،واختصار الفلسطيني يف صورة كاملة السلبية .فالكاتب
والرحالة األمرييك مارك توين ،ق ّرر يف كتابه «األبرياء املسافرون» أنه «مل ي َر منزالً واحدا ً يف مرج
بني عامر» ،ومل تقع عينه إال عىل «العزلة التي توحش فيها النفس ،والقفار املهجورة وتلك الهضاب
القاحلة ،التي ترتاءى فيها شدة ال تلني» ( .)5يفصح الوصف عن عنرصية جوهرية ،تغدو أكرث ُعرياً
حني يعرف القارئ أن السيد توين مل مير مبرج بن عامر ،ومل يكن قادرا ً عىل تحديد موقعه ،كام
أظهر كارل صباغ يف كتابه “فلسطني تاريخ شخيص” .وتتجىل عنرصيته العارية يف ما كتبه عن سكان
فلسطني ،حيث نعتهم بالعبارات التالية“ :العرب القذرين ،رائحتهم كرائحة الجامل ،يعيشون يف
جهل ووحشية األوباش ،وجوههم قبيحة”...
يح ّول االخرتاع العنرصي فلسطني إىل أرض مهجورة ،ال أهل لها ،وإىل مساحات مقفرة ،فأهلها
ال يعملون فيها حتى لو وجدوا بحدود دنيا .فهم يأتلفون مع الصحراء والجامل ،بعيدون عن
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االستقرار والزراعة ،ما يجعل من «عودة اليهود» نعمة ساموية ،فلدى اليهود ،الذين يشبهون
الغربيني  ،قدرة عىل استثامر األرض و»أنسنتها» .واملضمر أو الرصيح ،يف أرواح العرب ،إن كانت
لهم أرواح ،صورة عن «الهندي األحمر» ،الذي هو جزء من الطبيعة الصامء.

طمس الفلسطينيني يف املنهج الصهيوين:
انطوى نظر الرحالة األوروبيني ،وغريهم ،عىل تص ّور« :املراتب البرشية» ،الذي يقول باألعىل
واألدىن ،حيث إنسان املرتبة األخرية ،أي الفلسطيني ،له حاجات أدىن ،أوليس له حاجات إنسانية
عىل اإلطالق .ال غرابة أن يق ّرر ونستون ترششل ،وزير املستعمرات يف مطلع العقد الثاين من
القرن العرشين «أن الفلسطينيني لن يعرفوا الكهرباء بعد ألفي عام» ،ففي حاجاتهم ما ال يستدعي
ذلك ،وأن يقول موىس شارتوك يف عام النكبة« :خرجت هذه الضباع ولن يذكرها أحد بعد عرش
سنوات» .والضباع تعيش يف املغاور وليس لها وطن.
وواقع األمر ،أن العنرصية األدبية ،التي جاءت مع الحروب الصليبية ،و»أَبل ََست الرسول العريب
جسدها مبارشة املرشوع الصهيوين ،مدفوعاً بإيديولوجيته وبأسطورة «شعب الله
عليه السالم»ّ ،
املختار» ،التي تضع اليهود يف قمة السلّم البرشي ،وتحرش الفلسطينيني مع قطعان الضباع .فلم يرتك
هذا املرشوع مناسبة إال واستدعى كلمة الحضارة ،التي تفصل فصالً باترا ً بني الفلسطيني «األقرب
إىل التوحش» ،وذلك القريب من «تعاليم الثورة الفرنسية» ،وكلمة أخرى هي :الثقافة ،التي رأت
مفاهيم الدولة والشعب والسيادة مرتبطة بالشعوب ،وإليها ينتسب الشعب اليهودي.
جاء يف التقرير الصهيوين ،الذي أعقب افتتاح الجامعة العربية يف القدس يف نيسان من عام 1925
ما ييل« :أعرب جميع الخطباء بالطبع عن أمانيهم أن يجلس العرب إىل جانب اليهود عىل مقاعد
الدراسة يف الجامعة ،ومبا أن التدريب ال يجري تقدميه إال بالعربية ،فإن هذه األماين ليست لها غري
طابع املجاملة .والحال ،أن مجموعة من البدو ذوي الشعور الطويلة تحت الغطرة والعقال ،التي
زاد الكحل من سوادها ،كانوا حارضين ،احتل هؤالء البدو صورة املمثلني ألبناء الصحراء الذين
جذبتهم الصهيونية إىل حب الكيمياء العضوية» (.)6
ال يحتاج التقرير إىل تعليق طويل :فهو يبدأ بالسخرية ،حني يساوي بني العربية ولغة التعليم
الجامعي ،ويصل إىل سخرية رصيحة ،يف حديثه عن سواد البرشة والعقال وتكحيل العينني ،ويبلغ
ذروته يف إشارته إىل البدو والكيمياء العضوية ،التي كان فيها للقائد الصهيوين وايزمان باع طويل.
لليهود الكيمياء العضوية ،التي ح ّولها الكيميايئ وايزمان إىل سالح سيايس ،سارع يف توليد وعد
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بلفور ،و»للبدو» الكحل والشعر الطويل والخناجر التي تزنّر وسطهم ،وكل ما يح ّولهم إىل مادة
سينامئية من استوديوهات لوس أنجيلوس ،كام جاء يف التقرير....
يحكم التفاوت بني البرش خياراتهم يف اإلقامة ،ال مكان لبدوي يف أرض خصبة أو يف جامعة
«متحرضة» وال ما يدفع عاملاً يف الكيمياء إىل سكن الصحراء .واألفضل إقامة «جدار عازل» بني
الطرفني ،أو طرد الطرف األدىن بعيدا ً .وهو ما فعله الصهاينة عام  ،1948ال بأدوات «أكادميية» ،بل
بوسائل التدمري والقتل واملجازر املتكررة يف دير ياسني واللد والطنطورة»....
عامي  1906ـ  ،1907املتعلق بشكل العالقات مع «السكان
يف الحوار الذي دار بني الصهاينة بني ّ
العرب» تح ّدث اتجاه عن دور الصهاينة يف «ثراء السكان األهليون ومساعدتهم يف مجاالت كثرية»،
عارضه بقوة اتجاه آخر ،صاغ أفكاره املؤرخ الفرنيس هرني لورانس ،وهو ليس صهيونياً ،بالشكل
التايل« :عاش اليهود عىل مدار ألفي عام بني الشعوب األكرث تحرضا ً يف األرض ،وال يحق لهم أن
يرتدوا إىل مستوى األهايل ،اشباه املتوحشني ،ما يجعل من االنفصال بني الطرفني أمرا ً بديهياً ،ومبا
أن اليهود يتمتعون بتفوق ثقايف ،وسيتمكنون من فرض سيطرتهم سيكون اليهود منفصلني ونسيجاً
ثقافياً متحدا ً)7( »....
يطمس الخطاب الصهيوين الوجود الفلسطيني بأشكال مختلفة :يتحدث عن إنزواء السكان األهليني،
كام لو كانوا شعباً يعاين من العرس والفاقة ،علامً أن الفالح الفلسطيني كان يزرع كل شرب متاح ،كام
جاء يف أكرث من تقرير ،وكانت نابلس عاصمة سوريا الجنوبية يف منتصف القرن التاسع عرش ،ومت ّيز
عيشها بيرس كبري ،مثلام جاء يف كتاب األملاين الكزندر شولتس «تح ّوالت جذرية يف فلسطني ـ 1856
ـ  »1882الصادر عام  .1986أما الحديث عن أشباه املتوحشني ،وهو ما اقتنع به بعض الرحالة،
فهو مرآة للخطاب االستعامري ،املتداول والقديم ،ذلك أن تجارة الفلسطينيني مع أوربا ،وفرنسا
بخاصة ،كانت مزدهرة يف القرن التاسع عرش .فام الذي يستورده املتوحش من بلدان متمدنة؟ وإذا
كان اليهود قد راضوا أنفسهم عىل العيش بني الشعوب األكرث تحرضا ً (ما معنى الحضارة عىل أية
حال؟) ،فهل من املمكن اعتبار «املجازر» مامرسة حضارية ،وما هي القيم التي أخذوا بها ،إن كان
التاريخ تقدماً يف القيم ،عىل لسان املغريب األستاذ عبد الله العروي؟
ال موقع للحديث عن حضور القيم التاريخية ،أو غيابها ،يف خطاب صهيوين قوامه التزوير واألكاذيب
العارية .جاء يف رسالة كتبها بن غوريون ،بعد مجيئه إىل فلسطني عام  ،1906اشتىك فيها من عمله
اإلجباري يف «ظروف مهينة»« :كان مئات العرب يغزون الحقول ومزارع العنب ،أما نحن ،اليهود
الشبان ،فكنا نتجمع قرب الكنيس ،عىل أمل أن مير بنا أحد املزارعني .»...ال يخلو الكالم من املفارقة
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السمجة :فعوضاً عن أن يقول أن العرب يعملون يف حقولهم ،املوروثة عن أهلهم ،يستعمل فعل
«يغزون» ،كام لو كانوا قوة عاملة وافدة ،ناسياً أنه الوافد الغريب إىل أرض غريبة عنه ،يتوعد أهلها
«بأفق صهيوين تاريخي» ،اعتامدا ً عىل السالح ومؤازرة استعامرية.
يطمس بن جوريون الوجود الفلسطيني مرتني :مرة أوىل وهو يتعامل مع العامل الفلسطيني
بفعل «يغزو» ،كام لو كان األخري «وافدا ً عربياً إىل أرض امليعاد»،ال من أهل فلسطني وليس له
بها عالقة ،وهي «كذبة» ر ّوجها بعض الصهاينة ،حال جون بيرتز يف كتابه «منذ زمن سحيق»،
الصادر عام  ،1984الذي اعترب أن الفلسطينيني عرب جاؤوا من البلدان العربية املجاورة ،ليعملوا
يف «املزارع اليهودية املزدهرة» .ومع أن بن غوريون ،مل يعش إىل زمن كتاب بيرتز ،فإنه يتفق مع
ما جاء فيه ،طامساً الوجود الفلسطيني مرة ثانية ،وهو يتحدث عن «ارض يهودية نظيفة» جاء بها
«األفق التاريخي» .ال مكان للتاريخ الفلسطيني عند بيرتز ،وال مكان للفلسطينيني يف األفق التاريخي
الصهيوين .يحرض ،يف الحالني ،الدبلومايس األمرييك هرني كيسنجر الذي قال ،وهو يطلق املدافع عىل
الحقيقة« :يحق لإلنسان القوي أن يكذب ،ذلك أن صدقه يأيت من قوته».
وواقع األمر ،وكام يؤكد كارل عيىس الصبّاغ« :أن هناك ما يثبت وجود مئات املدن والقرى العربية
التي لها تاريخ يدل عىل عدم خلوها من أهلها إىل القرن الثامن عرش ،عىل األقل ،وهناك من املدن
ما يظهر وجود السكان منذ مئات السنوات قبل ذلك .)8( »...ولعل هذا التاريخ الحقيقي الطويل
هو ما يدفع بالصهاينة ،الذي سطوا عىل التاريخ الفلسطيني ،أن يلوذوا “بتاريخ سحيق” غائم
املالمح ،وغري قابل للتحديد.

بني طمس الشعب الفلسطيني واخرتاع الشعب اليهودي:
ال يطمس اليشء إال إذا كان موجودا ً ويجب طمسه ،أي اخرتاعه بشكل يربهن عن غيابه .الطريف
أن املؤرخ اإلرسائييل شلومو ساند ،الذي كان أستاذا ً يف الجامعة العربية ،وآثر مغادرة إرسائيل ،نرش
كتاباً بعنوان :اخرتاع الشعب اليهودي .واالخرتاع بسيط وميسور ،يستدعي األساطري وال ينصاع إىل
منطق العلم ،ويرتاح قبل كل يشء إىل أسطورة شعب الله املختار واالستعامالت املختلفة للكتاب
املقدس ،والقوة العسكرية التي تقنع اليهود باختالفهم عن غريهم.
قامت الثقافة الغربية ،بأشكال غري متكافئة ،عىل الكتاب املقدس ،الذي ترك آثارا ً جلية يف الرسم
والكتابات األدبية ،حتى أن الكثري من العبارات واالستعارات املستخدمة يف اإلنجليزية ،مثالً ،مشتقة
من العهدين القديم والجديد .وإذا كانت تلك الثقافة قد اطأمنت إىل الكتاب املقدس ،فإن الكتّاب
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الصهاينة أسبغوا عىل االطمئنان بُعدا ً مقدساً ،عىل اعتبار أن الله ضامن للحقيقة اليهودية ،وأن هذا
الضامن يستمر يف ما استجد ،ويف ما تقادم وتح ّول إىل أطالل .ولهذا يفرتض الصهاينة ،بال ارتباك،
أن الرب منح أرض فلسطني لليهود قبل ثالثة آالف سنة ،بل أن هذا االفرتاض ،هو ما جعل أرئيل
شارون يتو ّجه ،ذات مرة ،إىل مجموعة مسيحية ويقول« :هذه األرض لنا والرب أعطانا صكوك
امللكية ( .)9إن الصك اإللهي املمنوح لحامية دينية أرضية هو شكل من الفولكلور ،والحكايات
الشعبية التي تسخّر املتخ ّيل ألغراض مختلفة ،بل أنه “صك متخيل” ،منح لشعب متخ ّيل ،طاملا أنه
من املستحيل تصور إله ،يعهد إىل نفسه تأمني ملكية “قانونية” لشعب معني.
يف الصك املتخ ّيل ،كام يف اإلله الذي ال يساوي بني الشعوب ،يكمن االخرتاع :فال أحد يستطيع
أن يعاين املشيئة اإللهية ويصدر ،بداهة ،طمس وجود الشعب الفلسطيني .وهذان البُعدان معاً
يحيالن عىل ال معقول مزدوج :ينطوي التعامل املبارش ،وواسطته صكوك امللكية ،عىل تهويد اإلله
وتأليه اليهود ،ما يجعل معارضة اإلرادة اليهودية كفرا ً ،لكنه يفرتض ،وهنا البعد الثاين ،أن اإلله
الذي يتعامل مع اليهود ظامل وعنرصي ،ألنه يبارك طرد الفلسطينيني وتقتيلهم ورسقة أراضيهم.
يف الخطاب الصهيوين ما يخرتع اإلله واليهود معاً ،وما يخرتع الفلسطينيني ويسلبهم الوجود .بيد أن
هذا الخطاب ،الذي ال يكتفي بالحكايات الفولكلورية ،يعطي ذاته «بُعدا ً علمياً» أيضاً ،لن يكون
أقل فولكلورية ألنه يتح ّدث عن اليهود كشعب مختار وعرق أيضاً ،موسعاً تعاليم الالهوت مبواد
من البيولوجيا ،أو من بيولوجيا خاصة ،تقيم بني الشعوب املختلفة جدراناً سميكة ،وتحفظ اليهود
يف «حيز إلهي» يتسع« ،لعرق إلهي» ،ال عالقة له مببادئ البيولوجيا.

التاريخ وخارجه بني رينان وشلومو ساند:
املحصلة الصادرة عن وحدة الالهوت والبيولوجيا ،ال مفاجأة فيها ،ذلك أن بني الالهوت والبيولوجيا
تناقضاً ال حل له ،فاألول ال يقبل بالربهان وال مببدأ التط ّور والحقيقة التي يقول بها كاملة ،بينام
البيولوجياعلم يقوم عىل الربهان ويتقدم مع أحكام نسبية ـ ففي كتاب «دراسات يف تاريخ العلوم
وفلسفتها» ،الذي أرشف عليه الفرنيس جورج كانغيليم ،الشهري يف فلسفة العلوم ،نقرأ« :إن الفكر
العقالين ،الفكر الذي يرى أن العلم هو أوالً نظرية وبرهنة ،يحذّر مام يبدو نادرا ً أو غريباً.)10( »..
ولهذا فإن الشعب الذي ينتسب إىل الله ويركن إىل قواعد البيولوجيا ،نادر وغريب ،اخرتع ذاته
وآمن مبا اخرتع ،وهو ما أمىل عىل املؤرخ اإلرسائييل شلومو ساند ،الذي غادر إرسائيل أن يوجه إىل
األيديولوجيا الصهيونية نقدا ً نافذا ً ال مساومة فيه ،فهي أيديولوجيا تلفيقية اخترصت الله والتاريخ
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يف الطموحات السياسية ،وعملت عىل نرش األساطري واألوهام من أجل اقتالع شعبه من أرضه.
وعىل الرغم من أنها تدعي “الفرادة” ،وما هو فريد مييل إىل التوحش كام يقول علم البيولوجيا،
فإنها يف فرادتها املخرتعة (شعب الله املختار) صورة أخرى عن األيديولوجيات الشعبوية الفاشية،
التي تلغي العقل وتطلق االنفعاالت ،وتخرتع صورة نادرة لألجداد.
الجدير بالذكر أن شلومو ساند ،الرافض ملفهوم الشعب اليهودي ،ألف كتاباً عنوانه« :عن األمة
والشعب اليهودي عند رينان» .وضعت كلمتي «الشعب اليهودي» عىل الغالف بني قوسني صغريين،
إعالناً عن رفض التعبري وتحفظاً عليه ،وأفرد دراسة نرية عن املؤرخ الفرنيس الشهري الذي عاش يف
القرن التاسع عرش ،وكام يؤكد مؤلف الكتاب ،فإن الباعث عليه ليست شهرة املؤرخ ،بل موقفه
الذي ال يقبل باملصطلح املشار إليه ،أي الشعب اليهودي ،علامً أن رينان كان رافضاً الرفض كله
لكل أشكال «الالسام ّية» .فقد خلص يف محارضة عنوانها «اليهودية كعرق ودين» ،ألقاها يف كانون
الثاين عام  ،1883إىل نتيجة تغاير مبادئ الفكر الصهيوين .فهو يرى أن السكان الذين عاشوا ،قدمياً،
يف «يهودا» وتلقوا فيها الدين التوحيدي اليهودي ،أي الدين الساموي ،توقفوا عن أن يكونوا إثنية
مغلقة أي عرقاً متميزا ً مكتفياً بذاته ،بل تطوروا وتوسع مجالهم بعد أن التحقت بهم أقوام أخرى
مغايرة.
يقول ساند« :إذا كانت إرسائيل ،أي الشعب اليهودي ،قد مثّلت يف البدء جامعة مو ّحدة «األرومة»،
فإن الوقائع التي م ّرت بها أحدثت تغيريا ً جعل الدين اليهودي دينامياً ،قادرا ً عىل استقطاب قبائل
وشعوب .)11( »...بل أن أنبياء إرسائيل ،ومنذ وقت مبكر ،كانت لديهم رغبة كونية يف توسيع
الجامعة الدينية واملريدين لها .وما قال به ساند يشكّل استكامالً ملا قال به إرنست رينان الذي
الحظ «بنباهة كربى» أن أصل يهود فرنسا ال يختلف عن اصل الكاثوليك أو الربوتستنت ،وأن
اليهودي الفرنيس هو فرنيس اعتنق الديانة اليهودية .وهو ما ينكر أسطورة العرق اليهودي املميز
بيولوجياً ،كام ادعى الصهاينة.
أكّد رينان أن اليهودي ال يوجد يف صيغة املفرد املتامثل ،فام يوجد هو مناذج مختلفة من اليهود
أملتها السريورة التاريخية ،أما التشابه يف مالمح اليهود فال عالقة له بوحدة العرق ،أو ما يدعى
بذلك ،فهي محصلة للظروف االجتامعية التي أجربوا عىل العيش فيها (الجيتو) ومنع الزواج
املختلط .رأى رينان ،بكل بساطة ،أن اليهودية دين وأن من الحامقة أن تعترب»عرقاً» ،وأن اليهود
يف فرنسا يشكلون ثقافياً وسياسياً جزءا ً من الشعب الفرنيس.
ال غرابة أن ينظر الصهاينة إىل رينان سلباً ألكرث من سبب :أخذ ،وهو الذي ينتمي إىل عرص التنوير،
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مبفهوم الكوين والكونية ،الرافض ألساطري الشعوب املغلقة والرافض ،تالياً ،ألسطورة شعب الله
املختار .أكرث من ذلك أنه يجعل من مفهوم «السريورة التاريخية «عنرصا ً يف كل تحليل علمي،
مستنكرا ً الثبات واملعطيات النهائية ،أكانت تلك التي متس فرادة اليهود املزعومة أم حقهم «اإللهي»
يف فلسطني .وهناك ثالثاً مفهوم االصل ،الذي ال يتفق مع التص ّور التنويري ـ الحدايث للعامل ،املنكر ملا
يدعى باألصل ،دينيناً كان أو دنيوياً ،ألن البدء والثابت بعيد البعد كله عن مفهوم التاريخ الحديث.
يدور السؤال ،مهام تكن وجوهه ،حول عالقة األسطورة بالتاريخ ،مع فرق حاسم بني موقف املؤرخ
الذي يعتمد «الوثيقة التي متكن الربهنة عنها» ،وموقف النظرالالهويت ـ العنرصي ،الذي يخترص
األزمنة يف لحظة مقدسة ال ميكن مغادرتها .فإذا كان رينان وساند ،هام مؤرخان يفرسان األسطورة
يفس التاريخ باألسطورة.
بالتاريخ ،فإن النظر الالهويت ،والذي تقف وراءه دامئاً أهداف سياسيةّ ،
وألن األسطورة ال ترمم النظر وتسعفه عىل الوقوف ،لجأ الصهاينة إىل ثنائية :االخرتاع والطمس،
فاخرتعوا تاريخهم وتاريخ الفلسطينيني معاً ،مبا يتيح للطرف األقوى أن يختلس حقوق األضعف،
رصف يف
وطمسوا حقائق الطرفني أيضاً ،ما يعطي اليهود الجدارة الثقافية والحضارة وحق الت ّ
يصي الفلسطينيني إىل ك ّم نافل كنقيض للحضارة.
صورة اآلخر ،وما ّ
من املحقق أن الفكر الصهيوين ،حال كل فكر أيديولوجي آخر ،ال مييل إىل التاريخ وال يقبل به ،ألنه
ينفي مسلمتني صهيونيتني اساسيتني هام :شعب الله املختار وأرض امليعاد .ووفقاً ملا جاء يف كتاب
عامل املرصيات األملاين بأن أسامن «موىس املرصي» .نقرأ« :والدليل التاريخي ملكوث الكنعانيني
الساميني يف مرصهم الهيكسوس الذين حكموا كملوك يف مرص ،ثم طردوا من قبل حكّام مدينة
طيبة لألرستني السابعة عرشة والثامنة عرشة (وجاؤوا إىل فلسطني بالدين اليهودي) .وتح ّولت هذه
األحداث يف خضم ذلك التغيري القصيص نفسه إىل قصة العبيد الذي حررهم اإلله من العبودية
واصطفاهم إىل فلسطني يف منطق التغيري القصيص ،الذي أفىض إىل «شعب الله املختار» وجعل
فلسطني حقاً إلهياً لليهود)12(.
اعتمد ياسامن يف ما وصل إليه ،عىل فرويد ،الذي كان يهودياً دون أن يكون معادياً للصهيونية،
وواصل االعتامد عليه ،ولو جزئياً ،هو يقرأ مسار النبي موىس وأطواره .فقد رأى فرويد ،كام
علامء آخرون ،بأن :موىس كان مرصياً ،وأنه قد جاء إىل اليهود بدين مرصي ،وبأن هذا الدين
كان دين آتو ن عند أخناتون ومتكّن فرويد من أن يغزو السامت ،التي كانت قبالً قواماً للدين
الحقيقي الذي جاء به موىس ،إىل أخناتون الحاكم املرصي الذي قال بالتوحيد ،وانتهى نهاية
رس الصهاينة
مؤملة .وبداهة فإن ما وصل إليه فرويد ،الذي يشاطره أسامن الكثري من أفكاره ،ال ي ّ
أبدا ً .ألن هذه االفكار تعني االنحالل الالهويت ألساطري يهودية كثرية ،أي نزع «الضامن اإللهي»

21

الصهيونية وطمس الوجود الفلسطيني

عن املزاعم الصهيونية.
فقد اعتاش اليهود ،نظرياً ،عىل الضامن اإللهي الذي وهبهم ما يريدون ولعن ،ضمنياً ،الذين
يشككون بحقوقهم اإللهية ،كام لو كان اإلله يشارك الصهاينة ،جهودهم املتوالدة لطمس الحق
الفلسطيني .نقرأ يف مقالة عنوانها« :بنو إرسائيل يف أرض إرسائيل» لكاتبها ر .ج .زيف فريبلوفسيك:
«الصلة بني الشعب اليهودي والرشيط الساحيل املتوسطي الذي يعرف باسم فلسطني ،أمر مشكل،
رس»،......،
حتى أن أصحاب الذهن املطبوع ،شيئاً ما ،عىل الالهوت ،يفضّ لون أن يطلقوا عليها كلمة « ّ
تلك الصلة والوقائع املرتبطة بها هي جزء من تاريخ الشعب اليهودي .لذا يجب فهمها لفهم ذلك
التاريخ ،أكان فهم اليهودي ملاضيه ،أو فهم «األجانب» لهذه الظاهرة التاريخية الغريبة الفريدة
والتي تبدو ،بسبب ذلك ،مزعجة إىل حد ما.)13( »...
يطلب الكاتب الصهيوين بفهم الظاهرة اليهودية الغريبة ،التي ال ميكن فهمها عىل أية حال ،ألنها
رس ،وفهم «الرس» يعني اإلفصاح عن مكنونه ،وهو أمر ال يجوز ،ناهيك أن هذا الرس ال يستطيع
« ّ
األجانب ،فهمه ،ألنه خاص باليهود وحدهم.
يتح ّول الضامن اإللهي ،الذي يعطي لليهود ما ليس لهم ،إىل »:رس مغلق» ،رس إلهي ،ال يجوز
التشكيك فيه ،يعرتف باليهود وحدهم ،وال يعرتف بغريهم ،ويجعل من طمس الوجود الفلسطيني
«بداهة إلهية» .وما ال يعرتف اإلله به ال وجود له ،وسلبه حقوقه ال يعارض اإلرادة اإللهية يف يشء.

االجتهاد الصهيوين يف طمس الهوية الفلسطينية
رمبا يكون يف كتاب «منذ أزمنة سحيقة» لجون بيرتز ،وهو صهيوين الهوى بامتياز ،ما يعطي «طمس
الهوية الفلسطينية» أبعاده املتكاملة .فوفقاً لهذا الكتاب ،الذي علّق عليه إدوارد سعيد بعمق
وغضب معاً (مل يعرث عىل مجلة أمريكية ترىض بنرش تعليقه) ،فإن الفلسطينيني مل يعيشوا يوماً يف
فلسطني ،وجد بعض البدو الذين جاؤوا من الصحراء ،ومل يعملوا عىل أرضها ويتعهدونها بالرعاية
والعناية ،فالعمل الزراعي يف فلسطني أنجزه عامل عرب من البلدان املجاورة ،وما بدا مورقاً
ومثمرا ً نتيجة لكدح «الرواد اليهود» .والخطاب يف شكله األخري واسع الوضوح :إذا كان اليهود
سكنوا فلسطني منذ أزمنة سحيقة ،فإن غياب األثر الفلسطيني عنها يعود إىل زمن سحيق ،أي غري
قابل للتحديد.
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يحيل الفكر الصهيوين ،وهو يتح ّدث عن زمن سحيق ،أي زمن ال بداية له ،عىل األسطورة ،التي
تتعامل مع أصل مقدس ال ميكن تعيني بدايته ،يحجب األسئلة جميعاً ،مطمئناً إىل املقدس املفرتض
الذي يالزمه .بيد أن األسطورة ،وكام يذهب املختصون يف هذا املجال ،تظل لصيقة بالعامء ،والوهم
أو الفنتازيا ،مستنكرة «الوقائع املشخصة» واملحاكمة العقالنية .ذلك أن أسطورة «الصك اإللهي»،
تسبغ عىل املرشوع الصهيوين رشعية يحتاج إليها ،وتجعل من الفلسطينيني شعباً غري مريئ ،والالمريئ
ال حقوق له ،وطمس وجوده متحرر من األسئلة املرشوعة.

 .6الطمس املستحيل والوجود الفلسطيني الثابت:
استولد الفكر الصهيوين األساطري ،وأجربها أن يقول ما يريد .وهو ما أوضحه بن غوريون حني تحدث
عن رضورة تخليق أغلبية يهودية واقلية عربية يف فلسطني .ولهذا تحولت سياسة طمس الوجود
الفلسطيني إىل سياسة عملية ـ مسلحة ،ال تزال مستمرة حتى اليوم .تلت سياسة اإلرهاب املسلح،
التي أجربت الفلسطينيني عىل الهجرة ،مامرسات مختلفة ،اختلطت فيها الغارات عىل املخيامت،
و»صيد العصافري باملدافع» ،كام قال ناحوم تشومسيك ،والسجون وتخريب الثقافة العربية يف
فلسطني املحتلة ،ونهب الذاكرة ،وتدمري «االقرتاحات السياسية العادلة» ،وسياسة اغتياالت النخب
الوطنية الفلسطينية ...حولت هذه املامرسات أسطورة «الفلسطيني الالمريئ» إىل مهزلة دامية،
وصيت «الطمس» عملية تقتيل مستمرة .وإذا كان الفلسطيني امليت خريا ً من الفلسطيني الحي،
ّ
تجسد يف
قبل النكبة ،وبعدها ،فإن دميومة املقاومة الفلسطينية أنجبت شتاتاً فلسطينياً مقاتالً ّ
«الكتل الفلسطينية» يف املخيامت ،التي بدت إلرسائيل  ،وألطراف عربية معينة ،خطرا ً يجب التحرر
منه ،وهو ما أطلق يف لبنان ما دعي «حرب املخيامت»« .الالمريئ» ال يقاتل ،واملريئ املقاتل ،الذي له
جذوره البعيدة ،يواجه نهج الطمس الذي يفيض إىل ال يشء .ذلك أن الفلسطينيني واجهوا «األصل
املقدس الصهيوين» مبعطيات أرضية ،برهنت أن حقوقهم مقدسة.
يؤدي االحتالل إىل املقاومة ،ويؤدي احتالل األرض وطمس شعبها إىل «الشهيد الطوعي» ،الذي
يرتجم الحق يف املقاومة ،ويؤكد دفاع الفلسطينيني فعالً أخالقياً كونياً ،عرفته الشعوب وتح ّدثت
عنه الفلسفات السياسية .ومع أن مصطلح «حقوق اإلنسان»،الذي ازدهر يف سبعينات القرن املايض
العتبارات مخادعة ،فإن الشعب الفلسطيني ،من حيث هو شعب مريئ ،أعطى للدفاع عن حقوق
اإلنسان شكله النظري والعميل معاً.
انطوى هذا الدفاع ،وهو فعل كوين،عىل مفهوم :الرشعية ،فمن ال يدافع عن وجوده ال حق له يف
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الوجود ،ومفهوم :العلنية ،فعىل الحق «أن يرى» ،وإن كان مثن انتقاله من املخيامت الضيقة إىل
اإلعالم العاملي باهظاً.
عم دعاه حقوقيون حديثون« :حق الرضورة» ،الذي عارضه الفيلسوف األملاين
عب الفلسطينيون ّ
ّ
كانت العتبارات متعددة .وواقع األمر أن الظلم الفادح الذي وقع عىل الفلسطينيني ،وتجاهل
تأسس عىل العنف الصهيوين،
العامل له عدة عقود ،يستلزم اجتهادا ً حقوقياً خاصاً به ،فهو ظلم ّ
ورد عليه الفلسطينيون بكفاح من أجل الحرية .واملحصلة أن عدم احرتام املعطيات التاريخية
يزيّف االجتهادات الحقوقية املرتبطة بحقوق اإلنسان والحق يف املقاومة .ولعل هذا التزييف الذي
يسرتشد بقاعدة كيسنجر عن حق القوي يف الكذب ،هو ما جعل الصهيونية تساوي بني املقاومة
الفلسطينية واإلرهاب ،وترى يف كل فلسطني إرهابياً محتمالً ،ويف كل مطلب عادل دعامً لإلرهاب،
يندرج يف «عمومية ظاملة» ،تكره التاريخ وتحاذر التحديد.
يقول الفيلسوف كانت« :ليست السعادة غاية القانون ،فال أحد يجربين أن أكون سعيدا ً» ،إمنا غايته
إقامة القوانني التي تؤ ّمن لكل فرد حريته» ( )14هذه الحرية التي تكفّلت إرسائيل بإعدامها ،منذ
«املجازر األوىل» إىل تشييد الجدار العازل ،إىل إجهاض كل ما له عالقة «بسالم أوسلو» .واملحصلة:
إذا كانت إرسائيل صادرت حق الفلسطيني يف حريته ،حتى لو كان محدودا ،فإن للفلسطيني حرية
القتال املفتوحة لتأمني حريته الوطنية ،أي تأمني إنسانيّته .فاإلنسان الذي يرىض بفقدان حريته
ناقص اإلنسانية .وبهذا املعنى ،يكون القتال الفلسيطيني من أجل الحرية ،ومهام كان شكله ،فعالً
إنسانياً علامنياً ال يواجه ديناً بدين آخر ،وال قومية مفرتضة بقومية أخرى ،فهو فعل إنساين بحت
عم اعرتفت به األعراف اإلنسانية من ناحية
وم ّربر :يتضمن أخالق املقاومة ،من ناحية ،والدفاع ّ
أخرى .أو كام قال الفيلسوف كانت« :يتمثّل واجب اإلنسان األسايس إزاء ذاته يف احرتام الكرامة
اإلنسانية واحرتام كرامته الخاصة به» .وهو ما دأب الفلسطينيون عىل القيام به ،منذ ثورتهم
الكربى عام  1936إىل اليوم ،وأكّدوا الدفاع عن الكرامة فعالً ميس الفلسطينيني واإلنسانية جمعاء.
ال أحد يطمس الحقيقة إال إذا اطأمن إىل الكذب املسلح ،وهو ال يعيش إىل األبد ،وال أحد يستطيع
طمس حقيقة الحقوق الفلسطينية يف األرض والدولة والكرامة .ولو كان ذلك الطمس ممكناً ،وبعد
سنوات من القهر طويلة ،ملا احتاج اإلرسائيليون إىل «سياسة قمعية استثنائية» ،متوالدة األشكال.
فهم مل يستطيعوا برغم الالهوت املسلح والرسالة «الحضارية األمريكية» أن يقنعوا الفلسطينيني
«بأن عليهم العيش مثل الكالب إىل أن تجد إرسائيل حالً يتطابق مع حاجاتها» ،كام قال مويش
ديان ذات مرة ( .)15عرف الفلسطينيون حاجاتهم ،ألنهم شعب ال تطمس حقيقته ،وال يعرف
اإلرسائيليون حاجاتهم ألنهم أدمنوا عىل طمس الحقيقة ،وإذا كانت الحاجة الفلسطينية ستقنعهم،
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ولو بعد حني ،بأن الرتاب الفلسطيني جزء من الهوية الفلسطينية.
يف مقابل «زمن سحيق» ،كتاب جون بيرتز الذي ينكر الفلسطينيني وتاريخهم ،كتب يوسف سامي
اليوسف ،الذي نقله العثار الفلسطيني من مخيم الريموك إىل مخيم عني الحلوة ومات هناك ،كتاباً
صغريا ً عنوانه« :فلسطني يف التاريخ القديم ( ،)16مع فرق بني داللة الكتابني :أحدهام قام عىل
الوهم الذي تنرصه القوة والثاين عىل حقيقة التجربة ،حيث العذاب الفلسطيني املدافع عن الحرية
حقيقي ،وال أوهام فيه.
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سؤال الشباب يف الرشط الفلسطيني
جميل هالل*
برز يف السنوات األخرية اهتامم متميز مبوضوعة الشباب الفلسطيني يف أبحاث ودراسات أو يف
استطالعات رأي ومؤمترات .وهذا أمر يطرح ،يف رأيي ،جملة من األسئلة :األول ،ما هو رس االهتامم
بالشباب يف فلسطني ،ويف العامل العريب؟ الثاين ،كيف يجري التعامل مع «الشباب» وفهم مشكالتهم
وتطلعاتهم؛ والثالث ،ما هي السامت الفارقة التي متيّز بني الشباب والفئات العمرية األخرى؟

هذه الورقة هي تكثيف ألبرز نتائج األبحاث يف السنوات األخرية التي وضعت الشباب الفلسطيني
يف محور اهتاممها ،وبخاصة تلك التي شاركت فيها سواء يف املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات
والدراسات االسرتاتيجية-مسارات ،أو مركز األرض لألبحاث والسياسات ،أو مركز دراسات التنمية
يف جامعة بريزيت ،ونرشت هذه املراكز نتائج أبحاثها.

ال بد أوال من اإلشارة إىل غياب تعريف إجرايئ لسن الشباب عىل الصعيد املحيل أو الدويل :فالجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني يحدد سن الشباب ما بني  15إىل  29عاما ،ومركز دراسات التنمية يف
جامعة بريزيت من سن  18وحتى  29عاما ،ومعهد دراسات املرأة يحدده من سن  18إىل سن 35
عاما ،ومركز العامل العريب للبحوث والتنمية (أوراد) يحدده من سن 18إىل  25عاما ،ومركز القدس
لإلعالم واالتصال يحدده من  15إىل  29عاما (كام هو محدد من قبل مركز اإلحصاء الفلسطيني) يف
حني حددها منتدى شارك الشبايب (رام الله) ما بني سن  18و 34عاما .عدد من أدبيات املؤسسات
الدولية تصنف فئة الشباب من هم بني سن الثامنة عرش وسن األربعني .لكن اختزال مفهوم الشباب
بفئة عمرية يعكس فهام أحادي األبعاد كام سأبني الحقا.

* باحث من فلسطني
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وال بد ثانيا من اإلشارة إىل أن الفئة العمرية ما بني سن  15و سن  29حسب بيانات الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني شكلت  %30من إجاميل السكان ( %37منهم ما بني سن  15إىل  ،19ومن تبقى
( )%63ما بني سن  .)29-20وبلغت نسبة السكان يف الفئة العمرية  14سنة فام دون  %39من
مجمل سكان الضفة وقطاع غزة ،.وبلغت نسبة السكان من الفئة العمرية  30سنة فام فوق %31
من مجمل السكان يف الضفة الغربية وقطاع غزة .أما نسبة السكان من الفئة العمرية  60عاما
فأكرث فبلغت  %4.5من مجمل السكان ،وهذه الفئة العمرية (وتحديدا من الذكور) هي التي تضم
النسبة األعىل من النخب السياسية واالقتصادية واالجتامعية .بتعبري آخر الشباب ،وفق املحددات
الدارجة ،ليسوا ،يف املجتمع الفلسطيني أقلية بل يشكلون نصف املجتمع البالغ ،لكن الفئة العمرية
العليا (أقل من  %5من السكان) هي التي تحتل املواقع املقررة سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وثقافيا.

أوال ،حول حيثيات االحتفال بالشباب يف السنوات األخرية
تتطلب اإلجابة وضع السؤال يف سياق املحددات الدولية و اإلقليمية واملحلية الوطنية .عىل الصعيد
الدويل طغى التوجه األمني يف صياغة اسرتاتيجيات التعاطي مع ظاهرة اإلسالم الجهادي والتكفريي
عىل األصعدة املحلية واإلقليمية والدولية .وكان من املتوقع أن يالحظ أن القاعدة البرشية األوسع
املؤيدة واملنارصة للجهادية التكفريية هي من الشباب .وعىل الجانب اآلخر كان الحدث األبرز يف
العامل العريب خالل النصف األول من العقد الحايل تفجر انتفاضات شعبية كربى يف عدد من بلدانه
كان الشباب محركها األنشط والفاعل األبرز فيها .هذه االنتفاضات استفزت ،بشعاراتها املطالبة
بالحرية والخبز والعدالة والكرامة الوطنية ،القوى الرجعية واليمينية يف املنطقة ومبساندة قوى
دولية ذات مصالح وتوافق مع هذه القوى ،ونجحت عرب وسائط عدة يف منع تحوالت دميقراطية
جذرية يف هذه الدول ومتكنت من إعادة السيطرة للطبقة السياسية السابقة ،وإن بوجوه جديدة.
بروز دور الشباب يف تنظيامت اإلسالم السلفي الجهادي ويف تفجر وتغذية االنتفاضات العربية
جلب اهتامما ملفتا للفئات الشبابية ،وحفز نحو توفري التمويل الرضوري إلجراء استطالعات الرأي
واملسوح واألبحاث الخاصة بالشباب ،وشجع عليه يف الحالة الفلسطينية أكرث من اعتبار .أولها توفر
كم واسع من املسوح واستطالعات الرأي واألبحاث وفرص عقد مؤمترات عن الشباب الفلسطيني،
يعود لوجود جهاز إحصايئ فلسطيني كفؤ ونشط .وثاين هذه االعتبارات وجود عدد غري قليل من
املراكز تعنى بتنفيذ استطالعات رأي ومسوح منتظمة وتقوم بنرش نتائج استطالعاتها ،ومعظمها
مم ّول خارجيا وينسجم ،بشكل أو بآخر ،مع اهتاممات املمولني .واالعتبار الثالث يخص تقبل
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مكونات الشعب الفلسطيني ،وتحديدا يف فلسطني التاريخية ،ولبنان ،للمسوح واستطالعات الرأي
والدراسات االجتامعية ،وهو ما ال تتوفر رشوطه يف معظم املجتمعات العربية التي ال تسمح نخبها
الحاكمة (األمنية بشكل خاص) بحرية االستفسار عن آراء الناس ونرشها.
كام يأيت االهتامم بالشباب يف سياق سيطرة مفاهيم وسياسات الرأساملية بصيغتها الليربالية الجديدة
التي باتت تهيمن عامليا وإقليميا ويف برامج األحزاب الحاكمة و األحزاب املعارضة الرئيسة (مبا فيها
اإلسالمية) .كان من نتائج تغلغل الرأساملية النيوليربالية توليد معدالت بطالة عالية ،وبخاصة بني
الفئات الشابة ،وهو أمر ساهم يف تسهيل تجنيد أعداد غري قليلة منها من قبل حركات سلفية تكفريية
وأصولية جهادية .كام يتوجب مالحظة سيادة خطاب دويل وإقليمي يستثني الدول ومؤسساتها من
مامرسة «اإلرهاب» (مبفهوم استهداف قتل وترويع مواطنني مساملني) ويخصه لحركات سياسية أو
اجتامعية غري حاكمة ،ويقرص اإلصالح عىل قضايا ملتبسة املضمون واملتطلبات ،مثل؛ «الحوكمة»
و»الدمقرطة» و»مكافحة الفساد» (يف القطاع العام مستثنيا القطاع الخاص ومنظامت املجتمع
املدين) ،و «التمكني» و»املبادرة» وقرصهام عىل توسيع قدرة الفرد عىل املنافسة ضمن مؤسسات
النظام الرأساميل القامئة عىل انعدام الفرص املتكافئة وعىل عدم املساواة.
االهتامم بالشباب من النخب واملؤسسات املتنفذة يف عاملنا العريب ،رغم تسويغه يف الكثري من
األحيان بالحرص عىل مصالح الشباب ومستقبلهم ،تحركه رؤية أمنية ،محورها يف املرحلة الراهنة
احتواء الشباب وتحييدهم عن تأثري التطرف الديني السيايس ،يف حني نجد أن معظم األنظمة القامئة
مبا متارسه من استبداد وفساد وما تنتجه من عدم مساواة بنيوية وقمع يف مجتمعاتها وما تولّده
التدخالت الخارجية من املراكز الدولية واإلقليمية هي التي تتحمل مسؤولية إنتاج وتغذية التطرف
الديني من منط تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وحزب البيت اليهودي يف إرسائيل وغريهام.
ويأيت يف سياق االهتامم بالشباب املواجهات التي تفجرت يف خريف العام  2015التي كان الفاعل
فيها الشباب .هذه املواجهات استمرت وإن بوتائر متباعدة ألشهر عديدة ،لكن دون أن تنجح يف
التحول إىل انتفاضة شعبية ألسباب ليس مجال مناقشتها هنا.
ويف الوضع الفلسطيني الراهن قد يكون وراء االهتامم بالشباب كقوة تغيري وإعادة إحياء الحركة
السياسية الفلسطينية حالة اإلحباط من فشل النخب السياسية يف إنجاز املرشوع الوطني ،وحالة
االنقسام السيايس القامئة منذ العام  ،2007وانغالق األفق السيايس أمام السياسة اليمينية االستيطانية
العنرصية اإلرسائيلية .الرهان عىل الشباب هو اقرار ضمني بفشل سياسة النخب السياسية التي
قادت الحركة الوطنية الفلسطينية يف العقود األخرية.
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ثانيا ،حول التعاطي مع دالالت مفهوم الشباب
مفهوم الشباب كمفاهيم أخرى عديدة مفهوم مش ّيد اجتامعيا ،وإن أشار ملرحلة عمرية لألفراد
تنطوي عىل نيل حقوق وتحمل واجبات يف الحيزيّن العام والخاص كالتصويت والرتشيح
يف االنتخابات العامة ،الزواج ،وبناء أرسة ،توقيع عقود ملكية وعمل ،وغري ذلك .ولذا يتباين
االهتامم بهذه الفئة العمرية (كام بالفئات العمرية األخرى) ،وفق الجهة؛ فاألحزاب السياسية تقيم
منظامت شبابية تابعة كأداة لتوسيع حضورها السيايس وتأثريها األيديولوجي وإطارها التنظيمي؛
ومؤسسات القطاع الخاص (اإلنتاجي والخدمايت) تهتم بالشباب مبا هم قوة عمل لها ومستهلكني
لخدماتها وسلعها؛ والدولة تهتم بالشباب لحاجتها إىل تجديد دائم ألجهزتها ومؤسساتها األمنية
واملدنية والعسكرية .الجامعات واملعاهد معنية بالشباب كطالب ال تكتمل مؤسساتها بدون
حضورهم .وللشباب والطلبة تنظيامتهم ونواديهم كفئات اجتامعية أخرى .وألن الشباب مرحلة
عمرية انتقالية (كام هي مرحلة الطفولة) ،ينبغي الحذر من منحهم هوية متجانسة تغطي عىل
التباين الواسع يف انتامءاتهم السياسية واأليديولوجية واالجتامعية والنوع اجتامعية (الجندرية)
وتكوينهم املهني وتوزعهم الديني والطائفي واألثني والقومي ووفق طبيعة مكان السكن (قرية،
مخيم ،مدينة) .هذا باإلضافة إىل الفوارق يف تجاربهم الخاصة وفق العمر والنوع اجتامعي.
اهتمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الرئيسة وتنظيامتها القطاعية واملهنية بالشباب
وبخاصة يف عقدي السبعينات والثامنينات من القرن املايض .وبقي الشباب الفلسطيني حارضا
بقوة يف مجرى النضال الوطني الفلسطيني منذ نشوء فصائل املقاومة الفلسطينية وهيمنتها عىل
مؤسسات منظمة التحرير .وأظهر التنافس عىل التمثيل يف هيئات االتحاد العام لطلبة فلسطني هذا
االهتامم .وبقي الشباب حارضا يف مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية حتى تحولها البنيوي من
حركة تحرر إىل مؤسسات بناء سلطة حكم ذايت يف ظل استمرار االستعامر االستيطاين اإلرسائييل،
بعد أن أنهى اتفاق أوسلو االنتفاضة األوىل حيث شارك الشباب بقية رشائح املجتمع الفلسطيني
يف الضفة والقطاع يف مواجهات منظمة لالحتالل اإلرسائييل .بقي الشباب حارضا بقوة كلام احتدم
الرصاع مع املحتل املستعمر ،كام يف االنتفاضة الثانية (كتائب عز الدين القسام ،ورسايا القدس،
وشهداء األقىص ،وغريهم) ،ويف املواجهات الشبابية األخرية ضد الجنود واملستوطنني اإلرسائيليني.
من الشائع التعامل مع «الشباب» ككتلة اجتامعية متجانسة التكوين واملصالح واالهتاممات
والتوجهات ،يف حني أن الشباب ،كام هو حال فئات عمرية أخرى ،يتباينون يف موقعهم االجتامعي-
الطبقي واملهني والتعليمي والثقايف والسيايس ويف نوعية موقعهم السكني (مدينة ،مخيم ،قرية)،
والتجمع الذي يقيمون فيه (غزة ،ضفة غربية ،قدس ،أرايض فلسطينية محتلة عام  ،1948الشتات)،
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كام يف النوع االجتامعي (الجندر) .كام يختلف الشباب والشابات يف مواقفهم السياسية واالجتامعية،
ويف انتامءاتهم التنظيمية ،وهم يتباينون يف فرص الحياة املتاحة التي تحددها عوامل موضوعية
خارج إرادة األفراد وخارج تحكم التجمعات التي يقيمون فيها.
ومن السائد أيضا تشييء الشباب والتعامل معهم إما كملحق متخارج عن املجتمع وليس كمكون
دائم ومتغري يف الوقت ذاته من مكوناته ،يشكلون يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،كام أرشت سابقا
نحو ثلث السكان .هذه الرؤية تدفع باتجاه إما منح الشباب قدرات خارقة «خالصية» لتلقي عليهم
مسؤولية إنقاذ الشعب الفلسطيني من مأزقه املركب الراهن ،أو إىل اعتبار الشباب فئة تحتاج
إىل رعاية ووصاية من «نخب» املجتمع السياسية واالجتامعية والدينية .نحن نعرف ،كأفراد مررنا
مبرحلة الشباب أو ما زلنا فيها ،أن الشباب ليسوا حائزين لقدرات خارقة قادرة  -بدون تنظيامت
سياسية وحركات اجتامعية واتحادات ونقابات ومجموعات ضغط .وغري ذلك – قادرة مبعزل عن
قوى مجتمعاتهم عىل إخراج الحال الفلسطيني من واقعه الراهن املأزوم ،وال هم بحاجة إىل رعاية
ووصاية من نخب مختلفة فشلت يف قيادة الشعب الفلسطيني إىل مراده الوطني واالجتامعي.

خالصات من أبحاث الشباب الفلسطيني
يسهل توضيح خالصات األبحاث والدراسات التي تناولت الشباب الفلسطيني إبراز الفرق بني
مفهوم الحقل السيايس مبا هو مجال فعل وتفاهم وتصارع لقوى سياسية يف إطار دولة وطنية أو
حركة تحرر وطني ،وبني مفهوم الحقل الثقايف (ما ينتج ويتداول بني أفراد شعب ما من أدب وفن
وفكر وحكايات وأساطري وتاريخ) .الحقل الثقايف ،هو املعني باألساس ،بإنتاج وإعادة إنتاج ليس
فقط هوية وتاريخ مشرتكني لشعب ما (روايته أو رسديته التاريخية) ،بل ،وهذا ال يقل أهمية،
القيم املوجهة للمجتمع ورؤيته لذاته وللعامل.
يتبنى كاتب هذا املقال فرضية أن الحقل الثقايف يعمل باستقاللية نسبية عالية عن الحقل السيايس،
وأن تفكك الحقل السيايس الفلسطيني ،كحقل وطني جامع ،إىل حقول سياسية محلية أو شبه محلية
(موزعة بني الضفة والقدس الرشقية وقطاع غزة واألرض املحتلة عام  ،1948واألردن والشتاتات) مل
يرتافق معه تفكك يف الحقل الثقايف الفلسطيني الذي واصل دوره يف صيانة وإثراء الرواية التاريخية
الفلسطينية وحافظ بالتايل عىل جذوة الوطنية الفلسطينية.
لعل ما يلفت االنتباه يف األبحاث التي تناولت الشباب الفلسطيني تأكيدها حقيقة أن تفكك الحقل
السيايس الوطني الفلسطيني كام مثلته منظمة التحرير الفلسطينية منذ نهايات عقد الستينات
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وحتى اتفاق أوسلو عام  ،1993مل توثر عىل حيوية وقوة حضور الوطنية الفلسطينية .هذا رغم
تهميش املؤسسات الوطنية ،واشتداد الرصاع بني حركتي «حامس» و «فتح» وتوحش االستعامر
االستيطاين يف الضفة الغربية والقدس والحصار التجويعي لقطاع غزة ،ورغم القيود املفروضة عىل
حرية ووترية التواصل بني التجمعات الفلسطينية .وسبب رئييس يف هذا يعود إىل تحرر الحقل
الثقايف من دكتاتورية الجغرافيا السياسية ومن سطوة موازين القوة (العسكرية واالقتصادية
والسياسية) ،وامتالكه ،مبضمونه الثقايف الدميوقراطي التحرري ،تفوقاً قيميا وأخالقيا.
تفكك الحقل السيايس الفلسطيني كحقل وطني إىل مكوناته الجغرافية املحلية أفقد الشعب
الفلسطيني حركة تحرره الوطني التي مثلته حتى تشكيل السلطة الفلسطينية ،وهو مل يجد دولته
املستقلة عىل أرضه بعد فشل تحول السلطة الفلسطينية إىل دولة ذات سيادة .لقد حدث أن
انشطرت السلطة إىل سلطتني متنافستني عىل إقليمني مفصولني جغرافيا مع وجود دولة استعامرية
استيطانية تسيطر عىل الحدود واملوارد واألجواء والحركة داخل األرض املحتلة عام  1967وبني أجزاء
هذه األرايض .تهميش املؤسسات الوطنية الجامعة هو ما يفرس وفق مسح مركز دراسات التنمية
يف جامعة بريزيت واستطالعات رأي مختلفة ملاذا اعتربت أقلية صغرية فقط من الفلسطينيني يف
تجمعاتهم املختلفة كالً من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والحركات اإلسالمية
ممثال لها .وهذا ينطبق عىل الشباب (ذكورا وإناثا) وعىل الفئات األكرب عمرا.
لكن االفتقاد ملؤسسات وطنية متثيلية جامعة ال يعني غياب الهوية الوطنية .فهذه تحرض يف سياق
هويايت تعددي يغذي الوطنية الفلسطينية ،ويبقي حقوقها التاريخية والوطنية حارضة .تشديد
فلسطينيي األرض املحتلة عام ( 48شبابا وأجياالً أكرب سنا) عىل هويتهم القومية (العربية) ،بالرتافق
مع هويتهم الوطنية (الفلسطينية) يأيت يف سياق مواجهتهم الدولة العنرصية واأليديولوجية
الصهيونية ولحامية الرواية التاريخية الفلسطينية .وإبراز فلسطينيي لبنان (شبابا وأجياالً أكرب عمرا)
لهويتهم الفلسطينية ،هو تأكيد عىل حقوقهم التاريخية (وبخاصة حق العودة) وتعبري عن رفض
ما يتعرضون له من متييز صارخ عىل يد مؤسسات الدولة اللبنانية .ويربز يف األبحاث حول الشباب
التي أرشت إليها سابقا مؤرشات مختلفة عن متسك الشباب بالهوية الفلسطينية ليس مبفهوم
جوهراين أحادي الجانب ،بل مبفهوم تعددي ثقايف وسيايس ،دون أن يكون معزوال عن هويات
أخرى ،مبا فيها العائيل واملحيل ،مام يشري أن العالقة بني الهويات ليست ،بالرضورة ،عالقة تراتبية،
بل تحددها مقتضيات اللحظة والعالقة مع اآلخر الذي يقف يف املواجهة.
أظهر الشباب يف االبحاث الثالثة امتالكهم ثقافة سياسية وطنية تتمثل يف ظواهر عدة ،منها؛ توافق
واسع لدى الغالبية العظمى يف التجمعات األربعة يف تعريف جغرافيا فلسطني بحدودها التاريخية،
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وتعريف الشعب الفلسطيني وفق ما ورد يف امليثاق الوطني الفلسطيني ،ويف تشخيص الواقع
السيايس الفلسطيني الراهن ،ويف رؤية رشوط الخروج من املأزق الوطني الراهن .بعض الفروق
املحدودة يف تعريف وتحديد جغرافيا ودميوغرافيا فلسطني تعود لتأثريات الواقع الذي يعيشه كل
تجمع ،وبخاصة لواقع اتفاق أوسلو الذي استثنى مصري تجمعات فلسطينية خارج الضفة الغربية
وقطاع غزة من اهتامماته املبارشة.
يف التجمعات الفلسطينية ،وبغض النظر عن الفئة العمرية والنوع االجتامعي ،برز توافق بنسب
عالية عىل أن حالة الرشذمة واالنقسام يف الوضع الفلسطيني تعود إىل ضعف منظمة التحرير
الفلسطينية ،وإىل تأثري اتفاق أوسلو ،ولتنامي ظاهرة التديّن السيايس وانتشار الواسطة واملحسوبية،
ولتداعيات سياسات املمولني الدوليني .كام برز توافق ملحوظ ،بغض النظر عن التجمع والفئة
العمرية والنوع االجتامعي ،عىل اعتبار الرصاع بني الفصائل الفلسطينية ،واالستقطاب الحاصل يف
الوضع العريب ،من العوامل التي ساهمت يف رشذمة الفلسطينيني .ما أود قوله هنا هو أن التوافق
العايل يف اآلراء بني مكونات مختلفة للشعب الفلسطيني مرده الحيوية والتامسك اللذان تتمتع بهام
الثقافة السياسية الفلسطينية .وهي ثقافة حصيلة عقود طويلة من النضال ضد التهجري واالستالب
والتمييز والظلم التاريخي املتواصل.
الحوارات التي أجريت مع الشباب (بحث مسارات ومركز األرض ومركز دراسات التنمية) حول
تصدي الشباب لجنود االحتالل يف خريف العام  ،2015شخّصته كمظهر من مظاهر املقاومة
إلرسائيل وسياساتها العدائية والعنرصية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه .وأظهر مسح جامعة
بري زيت أن نسبة عالية جدا من الشباب والفئات العمرية األكرب يف التجمعات الفلسطينية األربعة،
وبني اإلناث والذكور اعتربت املواجهات الدامية بني الشباب والجنود اإلرسائيليني تعبريا «عن رفض
ومقاومة لالحتالل من مصادرة ٍ
أراض وقتل وترشيد للفلسطينيني» .وهذا مؤرش آخر عىل متاسك
وحيوية الثقافة السياسية الفلسطينية رغم تفكك الحقل السيايس الوطني .ويرسي هذا عىل رفض
غالبية يف هذه التجمعات الفلسطينية ملا آل إليه الوضع الفلسطيني و تعبريها عن اإلحساس
بالغربة عن قيادات املؤسسات السياسية واملدنية واعتبارها مسؤولة عن هذا الوضع وعن حالة
االنقسام املزمن ،وعن الفشل يف تشييد االستقالل .هذا االغرتاب يرتافق مع انشداد نسبة عالية من
الشباب لحالة نضالية وطنية.
وبانت حيوية الثقافة الوطنية يف تص ُّدر اعتبار «األرض والوطن» هو ما يجمع الشعب الفلسطيني
يف التجمعات األربعة ،كون الرصاع مع الحركة الصهيونية ومع إرسائيل كان وما زال رصاعا عىل
استعادة أرض الوطن واالستقالل فيه.
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عدة متغريات تدخل يف تفسري توجهات األفراد االجتامعية ،منها الفئة العمرية والنوع االجتامعي
واملوقع السكني ،وموقع تجمع الشعب الفلسطيني .مثال عىل هذا ارتفاع نسبة الذين قالوا
أنهم يفكرون بالهجرة للخارج (يف شباط  )2016مع الفئة العمرية؛ فهي (وفق مسح جامعة بري
زيت) بلغت ،كمتوسط للتجمعات األربعة %40 ،بني الشباب ( ،)29-18وانخفضت إىل % 27لدى
الفئة العمرية الوسطى ( ،)44-30وإىل  %18.5لدى الفئة العمرية األعىل ( .)55-45والنسبة األعىل
من البطالة كانت بني فئة الشباب .لكن التباين األوسع برز بني التجمعات األربعة؛ فلسطينيو
لبنان هم أصحاب النسبة األعىل ( )%69يف التفكري بالهجرة ،وال يخفى أن سبب ذلك هو سوء
األوضاع املعيشية للفلسطينيني يف البلد ،وملا تتعرض له املخيامت من قيود ومضايقات ومن متييز.
وييل فلسطينيي لبنان سكان قطاع غزة حيث سجل  %41منهم رغبته يف الهجرة للخارج ،وواضح
أن حالة الحصار الخانق املفروضة عىل القطاع هي وراء ارتفاع هذه النسبة ،كام هي سلسلة
الحروب التدمريية التي تعرضوا لها ،باإلضافة إىل ما يفرضه االنقسام من إحباط .وبلغت النسبة بني
فلسطينيي الضفة الغربية  %28يف حني كانت النسبة األدىن بني فلسطينيي األرايض املحتلة عام 48
إذ بلغت  ،%14كام أظهر الذكور ،كمتوسط عام ،نسبة أعىل يف الرغبة يف الهجرة من اإلناث (%37.5
للذكور مقابل  %25.5لإلناث) ،فالقيود عىل حركة الذكور أقل من اإلناث ،رغم أن نسبة التفكري
بالهجرة بني اإلناث ليست باملتدنية.
وكمثال آخر نجد أن الفئة الشابة نفسها بنسبة أعىل من الفئات العمرية األكرب سنا بأنها غري
مت ّدينة ،واألدىن يف تصنيف نفسها باملتدينة .وتصنف اإلناث أنفسهن باألكرث تديّنا من الذكور (%48
مقارنة بـ  %37للذكور) ،وأدىن يف وصف الذات بغري متدين ( %13للذكور و  %7لإلناث) .ووافقت
نسبة أعىل من اإلناث عىل املقولة القائلة بأن “الدميقراطية والحرية مرتبطة بدرجة تحرر املرأة».
وانطبق هذا عىل تأييد وصول النساء للمناصب السياسية إذ كانت نسبة التأييد بني اإلناث أعىل
من الذكور.
ما ميكن مالحظته من مسح جامعة بريزيت أن متايز الشباب ،كفئة عمرية ،النسبي يف املواقف
االجتامعية مل يرافقه متايز مامثل يف املواقف السياسية .فنسبة الشباب الذين حددوا فلسطني
بحدودها التاريخية (االنتدابية) كانت مامثلة للفئة العمرية األكرب سنا ( )44-30وأدىن قليال من
الفئة األعىل عمرا ( %78للفئة مقابل  .)%81ومل يظهر تباين بني فئة الشباب والفئات العمرية
األخرى يف تحديد جغرافيا فلسطني .كام مل تتاميز فئة الشباب عن الفئات األخرى يف تعريفها
للشعب الفلسطيني.
نسبة أعىل من فئة الشباب اعتربت بأن ال أحد ميثلها ،ونسبة أقل (وإن بنسبة ضئيلة جدا) من
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الفئات األخرى اعتربت أن منظمة التحرير متثلها ( ،%15مقابل  %16.5للفئة العمرية الوسطية (من
سن  30وحتى  ،)44و  %16للفئة األعىل (من سن  45حتى سن  ،))55ومل يربز متايز يذكر بني الفئات
العمرية يف من اعتربت أن السلطة الفلسطينية متثلها ( ،%23 ،%21.5و  %22للفئات العمرية الثالثة).
كام مل يظهر متايز لفئة الشباب عن الفئات العمرية األخرى ،فيام يخص االسرتاتيجية املناسبة لتحرير
فلسطني سوى بتميزها بنسبة ضئيلة جدا (ال داللة إحصائية لها) عن الفئات األخرى يف تأييد
املقاومة املسلحة (الفرق بني  %2إىل  )%3من جانب ،و بتأييد أقل (أيضا بنسبة صغرية جدا مل تتجاوز
 )%2للمفاوضات من الفئتني األخريني .كام كان التقارب الشديد يف اآلراء بني الفئات العمرية الثالثة
السمة الطاغية يف تحديد العوامل األكرث فعالية يف تصويب املسار السيايس.
ما ميكن استخالصه من األبحاث الجادة التي أجريت يف السنوات األخرية عن الشباب الفلسطيني،
هو التايل:
أوال ،من الحكمة التعامل مع مشكالت الشباب باعتبارها من مشكالت مجتمعاتهم وشعبهم،
فمعطيات األبحاث الرئيسة الثالثة تشري بوضوح بأن ال حالة انقطاع بني مواقف ورؤى الشباب
والفئات العمرية األكرب ،بل مواقف وآراء الشباب ال تختلف يف معظم األحيان عن الفئات العمرية
األخرى ،وإن ُوجدت تباينات ،وهو أمر متوقع وقد أرشت إىل بعضها ،فهي تباينات نسبية وليست
فاصلة .ليس هناك من أدلة عىل وجود رصاع بني األجيال ،كام يطرح البعض .هناك حالة اغرتاب
بني الشباب والطبقة السياسية الفلسطينية املتنفذة ،لكنها حالة اغرتاب تشمل فئات واسعة من
الشعب وال تخص الشباب فقط.
ثانيا ،ما زالت القضية الوطنية وهي القضية التي تشغل ،بشكل رئييس ،الشباب كام الفئات
العمرية األخرى .وميكن القول أن الشباب هم األكرث تأثرا من السياسات االستعامرية االستيطانية
اإلرسائيلية ،ليس فقط ألنهم هم الفئة األكرث تعرضا للقمع واالستهداف ،مبا يف ذلك االعتقال
االداري والقتل املتعمد ،بل ألنهم األكرث عرضة للبطالة واالستثناء من فرص الوصول للمناصب
القيادية يف األحزاب ومؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدين عىل اختالفها ،كام
يف مؤسسات وبنى القطاع الخاص.
ثالثا ،يتمتع الحقل الثقايف لفلسطيني (بأجناسه املختلفة األدبية والفنية واألدائية والسينامئية
والفكرية) بحيوية متجددة ،تربز يف متاسك الرواية الفلسطينية التاريخية ويف وجود توافق عىل
مكونات ثقافة سياسية موحدة .هذا ال يعني غياب التباينات يف اآلراء واملواقف والتوجهات
السياسية بني التجمعات الفلسطينية ووفق املتغريات األخرى (مبا فيها الفئة العمرية) ،فهذه
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التباينات ال تخرج عن سياق تعددية اآلراء السياسية والفكرية واالجتامعية والثقافية إن أخذنا
بعني االعتبار التباينات يف البيئات (السياسية واالقتصادية والقانونية والثقافية) التي تعيش فيها
التجمعات الفلسطينية ،والتجارب التي تعرضت لها يف العقود األخرية .بتعبري آخر وجود ثقافة
سياسية جامعة ال يلغي خصوصية كل تجمع عىل األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والقانونية ،كام ال يتعارض مع وجود توافق حول القضايا ذات الطابع الوجودي والرؤيوي؛ يف
التوافق عىل وجود عالقة بني حالة الرشذمة الفلسطينية والرصاع بني الفصائل السياسية ،عىل
سبيل املثال ،ويف منح األولوية لخيار «األرض والوطن» كمحددات جامعة بني مكونات الشعب
الفلسطيني.
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آيف غباي
هل جلب الفرج إلرسائيل من حكم اليمني املتطرف
اليمني يف إرسائيل ما زال يشكل القوة الرئيسية يف الحلبة
السياسية .ومهمة غباي للوصول اىل الحكم ستكون صعبة للغاية.
وحسب نتائج االستطالعات ،فإن املهمة الواقعية لرئيس حزب
العمل ،هي ان يحقق مكاسب يف تعزيز إنجازات الحزب وحلفائه
ليشكل معارضة قوية .ففي إرسائيل اليوم ال توجد معارضة جدية
ومؤثرة عىل الجمهور أو عىل الحكومة .وهذا ما تحتاجه ويف
الوقت نفسه يعترب واقعيا.

نظري مجيل*
املفرتض ،أن كل يشء بات جاهزا إلسقاط حكم اليمني املتطرف بقيادة بنيامني نتنياهو .فالرشطة تحقق
يف أربعة ملفات فساد كبرية ضده أو ضد مجموعة من أقرب املقربني له ،واستطالعات الرأي تشري اىل
ان  %51ال يصدقون رواية نتنياهو بأنه بريء من شبهات الفساد وقال  %66من اإلرسائيليني إنهم يريدون
منه أن يستقيل من رئاسة الحكومة يف حال تقديم الئحة اتهام ضده (.)1
وقبل قضايا الفساد ،كان الجمهور قد أعرب عن غضبه من نتنياهو وسياسته يف شتى املجاالت .وأشار أحد
االستطالعات اىل أن نسبة رىض الجمهور عن نتنياهو  %32.1ووزير ماليته موشيه كحلون  %37وباستثناء
وزير الصحة يعقوب ليتسامن ،الذي حظي بعالمة  ،%56كانت عالمات جميع الوزراء تحت الـ .)2( %50
* باحث يف الشأن اإلرسائييل
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وحسب تقرير املنتدى االقتصادي العاملي للدول املتقدمة ( ،)oecdتقبع إرسائيل يف املرتبة  26من
مجموع  30دولة ،من حيث سهولة إقامة مشاريع صناعية .والنمو االقتصادي يتباطأ ،بسبب انخفاض
االستثامر يف التعليم ويف االقتصاد الصناعي وبسبب البريوقراطية .وعىل الرغم من ان دخل الفرد يصل
اىل  36الف دوالر ،ونسبة البطالة يف إرسائيل من أكرث النسب انخفاضا يف العامل املتقدم ( ،)%4.6فإن نسبة
الفقر أعىل من  28دولة متقدمة  ،وال تقف وراءها سوى اليونان واملكسيك( .)3فهنالك  460ألف عائلة
يعيش فيها  1.7مليون مواطن ،يعانون من الفقر بضمنهم  764الف طفل (.)4
ويعاين املواطن اإلرسائييل من االرتفاع الهائل يف أسعار السكن ،ويحتاج اىل  7.7سنة عمل ليستطيع
رشاء بيت ،بينام يحتاج املواطن يف دول املنتدى اىل  4.6سنة عمل لرشاء بيت .إرسائيل هي ثاين أكرث
دولة تعاين من تلوث الجو (فقط كورية الجنوبية تسبقها) .اإلرسائييل يعمل حوايل  41ساعة يف األسبوع
(املعدل يف الدول املتقدمة  38.4ساعة) ويربح أقل من تلك الدول (.)5
والفوارق يف املداخيل لدى اإلرسائيليني هائلة ،وتجعلها قريبة من العامل الثالث يف هذا املجال .ففي حني
يبلغ معدل دخل العائلة  58ألف شيكل يف الشهر يف العرش األول من رشائح املجتمع ،ال يزيد دخل
العائلة يف العرش األخري عن  4644شيكل .وهناك متييز عنرصي واضح يف سياسة األجور .فالعريب يحصل
عىل ثلثي معدل األجور يف البالد ،واالثيويب يحصل عىل نصف معدل األجور واليهودي الرويس يحصل
عىل زيادة  %1من معدل األجور ،بينام يحصل اليهودي الرشقي عىل  %14زيادة عن املعدل واليهودي
االشكنازي يحصل عىل  %31زيادة عن املعدل (.)6
واملشكلة التي يعانيها اإلرسائيليون انهم رغم هذه النتائج السلبية لسياسة نتنياهو ،ورغم تذمرهم منه
وعدم رضاهم عن سياسته ،ال يجدون بديال عنه .فعندما يُسألون عن أفضل شخصية سياسية يرونها
مناسبة لرئاسة الحكومة ،كان نتنياهو يرتبع عىل رأس القامئة .يف بعض األحيان يحصل عىل  %56ويف
أحيان أخرى يهبط إىل  ،%26لكن أيا من املرشحني اآلخرين يف املعارضة ال ينافسه .بل إن رئيس املعارضة
السابق ،يتسحاق هريتسوغ ،املفرتض ألن يكون أقوى املنافسني له ،كان يحتل دامئا املرتبات األخرية (.)7
وعليه ،كان االستنتاج الطبيعي هو أن يتم البحث عن رئيس جديد للمعارضة ،قبل أن يبحثوا عن رئيس حكومة بديل.

االنقالب
وبالفعل ،حصل انقالب مفاجئ يف حزب العمل ،حزب املعارضة الرئييس .وجاء معه األمل املنشود .ففي
أواسط متوز  ،2017فاز آيف غباي برئاسة حزب العمل ،بعد أن جاء من حزب آخر وهزم مثانية مرشحني
غريه من قادة هذا الحزب.
وكان خطاب غباي األول بعد فوزه ،برشى للكثريين .فقال« :أنا نتاج الهبة الشعبية يف إرسائيل ،التي
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أعقبت أحداث الربيع العريب يف تونس ومرص» .وأضاف« :املعركة إلسقاط النظام بقيادة بنيامني نتنياهو،
قد انطلقت» .وقد قصد كلمة «إسقاط النظام» بكل معانيها ،ألن نتنياهو – من وجهة نظره – مل يكن
مجرد «رئيس حكومة آخر» يف إرسائيل ،بل صاحب أجندة إلحداث تغيري جذري يف نظام الحكم:
«نتنياهو يعتمد سياسة تعزز مكانته كرئيس حكومة من دون أي جهد لحل مشاكل املواطنني والدولة.
يعتمد عىل الشعارات .يخاف من املتطرفني يف حزبه ويف حزب «البيت اليهودي» ،حليفه اللدود .يرضخ
إلمالءات مجموعة ضيقة من املتطرفني وميس بالقيم الليربالية والدميقراطية بال حساب .يضعف سلطة
القانون ومحكمة العدل العليا .يسن قوانني ال دميقراطية .يعجز عن تقديم مبادرات لتسوية الرصاع
اإلرسائييل الفلسطيني واإلرسائييل العريب .يضيع فرصة إقامة سالم إقليمي .يدير الدولة وسط أساليب
فساد ،فاملقربون يتولون الوظائف الكربى واملصريية وليس أصحاب القدرات املهنية .ومع ان نتنياهو
معروف كرجل اقتصاد ناجح ،فإنه يدير سياسة اقتصادية سيئة ،تنطوي عىل تراجع عن إنجازات الدولة
يف شتى املجاالت وتؤدي اىل زيادة الفوارق بني األغنياء والفقراء .إرسائيل تحت حكم نتنياهو ،هي
ليست إرسائيل التي حلم بها هرتسل وقادها بن غوريون ودفع شعبنا مثنا باهظا حتى رأيناها تقوم
وتتطور .وهذه ليست إرسائيل التي يريدها الجيل الجديد .نتنياهو يجب ان يذهب اىل البيت».
بهذا الخطاب وصل آيف غباي إىل ألوف البيوت اإلرسائيلية يف طول البالد وعرضها ،داعيا اىل انتخابه دون
غريه رئيسا لحزب العمل« ،حتى نعيد تراث هذا الحزب ،الذي يقف اليوم يف املعارضة ،بينام كان قد
قاد الحركة الصهيونية منذ قيامها وحتى سنة  .»1977وبنجاح غباي بعث األمل من جديد لدى أوساط
واسعة من اإلرسائيليني الذين ملوا قيادتهم السياسية ويرون فيه بداية عهد جديد.

من هو غباي
عرشات املحيطني برئيس حزب العمل الجديد يؤمنون بأنه ليس سياسيا تقليديا ،ويؤكدون ان قصة حياته
الشخصية تبرش بإمكانية نجاحه يف إسقاط نتنياهو أو أي قائد آخر لليمني يحل محله يف حال اضطراره لالستقالة.
غباي ابن لعائلة فقرية ،وصلت من املغرب يف مطلع الخمسينيات من القرن املايض .والده عامل فني يف
رشكة االتصاالت الحكومية «بيزك» ،ووالدته ربة بيت .ولد يف القدس يف سنة  ،1967يف بيت بائس داخل
حي من الرباكيات .الحي كان يشبه مخيامت الالجئني .سميت يف حينه «معرباة» ،وتعني «محطة انتقال»،
تم وضع اليهود الرشقيني فيها والكثريون منهم بقوا فيها عرشات السنني ،قبل ان يتاح لهم االنتقال اىل
بيوت ثابتة .وكانت عائلة غايب كثرية األوالد ،هو الثامن بني سبعة اخوة وأخوات.
تعلم يف القدس الغربية حتى الثانوية ،ثم تجند للجيش ليخدم يف شعبة االستخبارات العسكرية .وارتقى
فيها اىل درجة ضابط ،كونه يعرف بعض الكلامت العربية .وتعلم اللغة العربية عىل اصولها يف الوحدة
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 ،8200التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية ،وباتت اكرب جهاز مخابرات يف إرسائيل وأضخم وحدة
عسكرية يف الجيش االرسائييل .مهمتها متابعة ما يجري يف أرايض العدو ولدى قوات العدو يف أي مكان
يف العامل ،تتنصت وتغرس أجهزة ومجسات يف الدول العربية وإدارة حرب السيرب وغريها .وحسب قوله
ان عمله يف هذه الوحدة مل يجعله يكره العرب ،بل بالعكس فهو يعتز بانتامئه وحتى عندما ترك الجيش
حافظ عىل عالقات مع اللغة والثقافة العربية .وهو يتابع الفن واملوسيقى أيضا ويستمع اىل اغاين محمد
عبد الوهاب وام كلثوم وفر يد االطرش ومعجب بشكل خاص بنانيس عجرم.
بعد الجيش التحق بالجامعة العربية يف القدس ،وتخرج من كلية االقتصاد يف اللقب األول وإدارة األعامل
يف اللقب الثاين .بعد تخرجه ،يف العام  1995استوعب يف وزارة املالية يف دائرة االتصاالت يف قسم
امليزانيات .يف العام  ،1999انتقل اىل العمل مساعدا ملدير عام رشكة «بيزك» لالتصاالت ،التي يعمل فيها
والده .ثم عني مديرا إلحدى الرشكات الفرعية فيها ،وبعد سنتني ،عني املدير العام للرشكة .وهنا أثبت
قدرات عالية يف إدارة األعامل ،ونقل الرشكة من خسارات دامئة اىل أرباح كبرية .وطيلة سبع سنوات
فيها ،متكن من تجميع رواتب وأرباح بقيمة  50مليون شيكل( ،ما يعادل  14مليون دوالر).
وهنا قرر تقديم استقالته وهو يف عز النجاحات ،معلنا أنه سيتفرغ اآلن اىل العمل التطوعي لتغيري
األوضاع يف الدولة .ووجد له حليفا يف الرؤيا ،موشيه كحلون ،وهو وزير االتصاالت يف ذلك الوقت ،الذي
أحدث ثورة يف املجال ولكنه مل يحتمل قيادة بنيامني نتنياهو ،فاستقال من الحكومة ومن حزب الليكود
وراح يفتش عن طريق جديد (.)8
يف ترشين الثاين  ،2011شهد غباي وكحلون معا ،الهبة الشعبية التي انفجرت يف إرسائيل بتأثري من الهبات
الشعبية يف مرص وتونس .فقد خرج اىل الشوارع حوايل  400ألف إرسائييل يهتفون« :الشعب يريد
تغيري النظام» .وشاهدا كيف قام نتنياهو بتنفيس هذه الهبة ،عن طريق تشكيل لجنة لتغيري األوضاع
االقتصادية من جهة وتفجري حرب عىل قطاع غزة من جهة أخرى .فقررا معا إقامة حزب جديد.
وأسمياه «كوالنو» (كلنا) .وخاض الحزب االنتخابات األخرية وفاز بعرشة مقاعد (من مجموع  ،)120أي
ثلث املقاعد التي حصل عليها الليكود بقيادة نتنياهو .وألن كحلون مييني بدأ حياته السياسية يف الليكود،
انضم حزبهام اىل االئتالف الحاكم ،وتم تعيني كحلون وزيرا للاملية وآيف غباي وزيرا للبيئة.
ويقول غباي انه كان يشعر بانه نبتة غريبة يف الحكومة .ومع انه حقق نجاحات غري قليلة ،وتعامل
مع موضوع البيئة بأسلوب جديد ،إال أنه وجد نفسه رسيعا خارج الحكومة .وقد حصل ذلك عندما
أقدم نتنياهو عىل دفع وزير دفاعه موشيه يعلون اىل االستقالة وتنصيب افيغدور ليربمان زعيم حزب
«يرسائيل بيتنا» ،بدال منه .فقرر غباي انه ال يحتمل هذه الطريقة من العمل وانه يفقد متاما اآلمال
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التي عقدها عىل هذه الحكومة لتحسني أوضاع الناس .وأدت هذه الخطوة اىل تعزيز رصيده الجامهريي
كقائد ذي قيم ومبادئ ،وهذه صفات بعيدة عن السياسيني التقليديني يف إرسائيل.
يف نهاية السنة املاضية ،انضم غباي اىل حزب العمل اإلرسائييل ،وكانت هذه مفاجأة أخرى .فهذا الحزب
الذي يعترب يف إرسائيل «يساريا قدميا» ،بدا أنه يف أفول واالستطالعات تنبأت له باالنهيار يف االنتخابات القادمة
(من  24اىل  8مقاعد فقط) .وراح غباي ميتدح هذا الحزب عىل أنه «حزب عريق له جذور قوية يف تاريخ
الحركة الصهيونية» و»ال يوجد حزب غريه قادر عىل استبدال حكم اليمني املتطرف» .ثم أعلن نيته املنافسة
عىل زعامة الحزب ،بعدما اضطر رئيس الحزب يتسحاق هريتسوغ إىل تبكري موعد االنتخابات الداخلية .وملا
كان هناك مثانية متنافسني غريه عىل رئاسة الحزب ،بات ترشيحه يثري السخرية .ووقف ضده الجهاز التنظيمي
للحزب ،واتحاد النقابات ،وقادة الكيبوتسات (التعاونيات) ومعظم أعضاء الكنيست من رفاقه يف الحزب.
لكن غباي مل يتأثر .بل حظي بدعم شبيبة الحزب ،التي وفرت له مجموعات شبابية ترافقه اىل كل مكان .وساعده
يف ذلك كونه أصغر املرشحني عمرا ( 50عاما) .وراح ينتقل من بيت اىل بيت ومن بلدة اىل أخرى ،فالتقى حوايل
عرشة االف من أعضاء الحزب .استمع اليهم بصرب واصغاء .تحدث معهم عن األمل .وضع أمامهم تحديات جديدة.
وأقنعهم انه قادر عىل هزم نتنياهو .وبدا ان وسائل االعالم اإلرسائيلية تهتم به بشكل خاص وال تخفي اعجابها
بطروحاته ،وساعده هذا كثريا عىل الظهور اإلعالمي ،دومنا حاجة للدعاية االنتخابية .وما ان وصل يوم االنتخابات،
حتى صار أقوى املنافسني .وانسحب أحد منافسيه ،الجرنال عاموس لفني ،وانضم اليه .ويف الدورة األوىل سقط
رئيس الحزب ،هريتسوغ ،وفاز غباي بثاين أكرب عدد من األصوات ،بحيث تقدم عليه عمري بريتس ،وزير الدفاع
األسبق الذي يعترب أقدم أعضاء الكنيست أيضا ( 35عاما) ،ويسمى بثعلب السياسة االرسائيلية.
بيد ان غباي الحمل تغلب عىل الثعلب ،إذ حصل عىل  %52.4من أصوات الناخبني ،وأصبح رئيسا بال
منازع .واعترب فوزه انقالبا جوهريا .وشبهه الكثريون بشاب آخر عديم التجربة السياسية ،هو عامنوئيل
مكرون ،الذي أصبح يف وقت قصري رئيسا لفرنسا .ومل يرتدد غباي يف قبول املقارنة مع ماكرون ،أعلن حال
فوزه أنه ينوي قيادة حزب العمل نحو انجاز يف االنتخابات القادمة يتمثل بـ  30مقعدا ،حتى يتغلب
عىل نتنياهو ويضع حدا لحكمه الطويل .وهو يؤكد ان هذا الهدف ممكن التحقيق .وقال إنه ينوي
التوجه يف األساس اىل مصويت حزب الليكود ،وهو عىل اقتناع بأنه يتواجد هناك مستودع الداعمني الكبري
الذي ميكن ان ينتقل من دعم حزب السلطة اىل دعم حزب العمل برئاسته .ويضيف" :انا استعد منذ
اليوم للتجوال يف كل البالد ،والوصول اىل اناس مل نتحدث معهم ،وال يعرفوننا بعد ،وعرض مخططاتنا
ونوايانا عليهم – وانا اؤمن انهم عندما سيسمعوننا فانهم سيصوتون لنا ،ألن لدينا الكثري مام نعرضه".
وسئل غباي ،يف لقاء مع صحيفة «هآرتس» ( :)9ما هي برامجك التي ستقنع فيها مصويت الليكود
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اليمينيني؟ فأجاب" - :املشكلة الرئيسية هي ان الناس يخافون اليوم من بدء مسرية التقدم يف الحياة.
يخافون من غالء املعيشة وغالء املساكن .الحكومة ال توفر ردا صحيحا يف هذه القضايا .يف جهاز الرفاه
ينهار كل يشء وتتم خصخصته .املخصصات ليست مهمة للغالبية ،ومع ذلك فإننا ننوي معالجتها .ومن
اجل ذلك يجب زيادة النمو .عندما نزيد النمو سنحصل عىل رضائب أكرث ،وميكن االهتامم باملواطنني".
 زيادة النمو يبدو وكأنه رمز لسياسة رأساملية ،لكنك تعرف نفسك بأنك اشرتايك دميوقراطي. «لست رأسامليا وقلت متاما ما انا وما هي نواياي خالل الحملة االنتخابية .ال توجد عالقة بني ماكنت وحقيقة انني كنت مديرا لرشكة كبرية .هذان امران مختلفان .انا انوي تعيني أفضل األشخاص يف
ارسائيل .التعيينات السياسية تدمر الدولة .كام أنني اطرح حوارا يختلف متاما ،بني العلامنيني واملتدينني،
بني العرب واليهود ،وغري ذلك .لدي اتصاالت مع الجميع واعرف كيف اتدبر معهم وارتبط بهم».
 ما هي برامجك يف املوضوع السيايس؟ سأفحص ان كان ابو مازن مستعدا ألن يكون يل رشيكا .آمل ان يكون كذلك ،ويف هذه األثناء هوالشخص الوحيد الذي ميكن الجلوس معه حول الطاولة .عىل كل حال ،سأستثمر جهودا كبرية لتحريك
العملية السياسية من اجل دفع حل الدولتني».
 اذا كنت ترغب بأخذ مصوتني من الليكود ،ستكون ملزما عىل الغمز ميينا. «التجربة التي سأقودها يف املسار السيايس هي اخذ مصوتني من الليكود ،هناك يوجد أكرب مستودعللنواب ،وانا اقصد هذا وال اقصد غمز اليمني .الكثري من املصوتني لليكود يؤمنون مبواقف حزب العمل».

أمل أم خيبة أمل
ما من شك يف ان غباي يأيت برياح جديدة اىل الساحة الحزبية اإلرسائيلية .ومع ان حزبه يعترب حزبا باهتا،
خيب آمال الجمهور ،إال أن قدوم غباي أعاد األمل للكثريين .وليس صدفة انه وبعد يوم واحد فقط من
فوزه برئاسة حزب العمل ،نرشت نتائج استطالعي رأي دلت عىل أن قوة الحزب ستتعزز كثريا فيام
لو جرت االنتخابات اليوم ،وستتجاوز قوة حزب "يوجد مستقبل" املعارض ،بقيادة يئري لبيد .وسيخرس
حزب الليكود باملقابل ما بني  6 – 1مقاعد ،مام يشري اىل بداية جيدة ومبرشة بوجود منافس جدي يهدد
حكم بنيامني نتنياهو ورمبا يسقطه(.)10
ولكن النسبة للشخص املالئم لرئاسة الحكومة ،منح املشاركون يف استطالع القناة الثانية نسبة %34
لبنيامني نتنياهو ،و %13لغباي ،و %12للبيد ،و %6لنفتايل بينت .اما يف القناة العارشة ،فحصل نتنياهو عىل
تأييد  ،%37وغباي عىل  ،%14ولبيد عىل .)11(%12
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وعقد غباي ،صباح اليوم التايل مؤمترا صحفيا يف مقره يف تل ابيب ،قال خالله ان "الحملة لتغيري نتنياهو
قد بدأت .دولة ارسائيل اعلنت االنتخابات .نحن سنستبدل نتنياهو ونحصل عىل  30مقعدا .استطالعات
الرأي املنشورة تدل عىل اتجاه نحو هذا الهدف" (.)12
وبعد أسبوع قال غباي انه «منذ اعالن فوزه توجه الكثري من الناس اىل الحزب طالبني االنضامم" .ودعا
اىل مضاعفة عدد املنتسبني اىل الحزب والوصول اىل  100الف عضو .وقال" :موقع االنرتنت انهار ،البدالة
الهاتفية انهارت ،الناس يريدون االنضامم ألنهم يفهمون انهم هكذا يدعموننا .كل شخص ينضم يدعمنا،
ويدعم االمل بالتغيري .انا ادعو الجمهور :انتم تثقون يب ،تعالوا وانضموا اىل العمل"(.)13
بيد ان هذه الصورة مل تدم طويال .فبعد شهر من هذه األجواء ،عاد حزب العمل اىل االنطواء وبدا ان
غباي يواجه مصاعب جدية داخل الحزب .فمع انه أعلن عن «انتهاء حرب املعسكرات الداخلية» ،كشف
عن نشاطات ملنافسه عمري بريتس لبلورة معسكر ،يطالب بتقاسم الصالحيات .وعندما نزل غباي اىل
الشارع ،وشارك يف مظاهرة تطالب املستشار القضايئ للحكومة ،أبيحاي مندلبليت ،باإلرساع يف التحقيق
مع نتنياهو وتوجيه الئحة اتهام ضده ( ،)14صدرت أصوات من داخل حزبه تعترب هذا الترصف «غري
مسؤول» و»غري مالئم ملرشح لرئاسة الحكومة» (.)15
وطرح غباي خطة لتوسيع تحالفات الحزب ،معلال بأنه «ال ميكن لحزب العمل وحده ان يفوز بالحكم
وعليه ان يقيم تحالفات مع أحزاب وشخصيات أخرى» .وكشف انه عىل اتصال مع ايهود باراك لتشكيل
«مجلس جرناالت» بقيادة باراك يظهر «القوة األمنية للمعسكر الجديد» .فثارت ثائرة الحزب ضده،
ألنهم يرون يف باراك لعنة عىل الحزب.
وقد أثرت هذه الرصاعات عىل غباي وحزبه يف استطالعات الرأي ،فهبط من  20اىل  16مقعدا(.)16
ودل االستطالع عىل ان الجمهور اإلرسائييل يفضل تحالف اليمني القائم حاليا يف الحكم ،حتى لو اضطر
نتنياهو لالستقالة ،بل منح الليكود أصواتا أعىل من األصوات التي يحصلها نتنياهو اليوم .وتبني من
االستطالع انه يف حال خوض الليكود لالنتخابات بقيادة نتنياهو ،فانه سيحصل عىل  27مقعدا ،بينام إذا
قاد الحزب شخص اخر ،مثل يرسائيل كاتس ،غلعاد اردان او غدعون ساعر فانه يتوقع حصوله عىل 31
مقعدا .ويف سؤال حول من هو الزعيم الذي يصلح لقيادة اليمني باستثناء نتنياهو ،فاز غدعون ساعر
بتأييد  ،%23يليه نفتايل بينت ثم افيغدور ليربمان .اما بني املصوتني لليمني ،فقد حصل بينت وساعر عىل
نسبة تأييد مشابهة –  .%18وحصل غباي هنا عىل  %9من األصوات(.)17
وخالصة األمر ،هي ان اليمني يف إرسائيل ما زال يشكل القوة الرئيسية يف الحلبة السياسية .ومهمة غباي
للوصول اىل الحكم ستكون صعبة للغاية .وحسب نتائج االستطالعات ،فإن املهمة الواقعية لرئيس حزب
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العمل ،هي ان يحقق مكاسب يف تعزيز إنجازات الحزب وحلفائه ليشكل معارضة قوية .ففي إرسائيل اليوم ال
توجد معارضة جدية ومؤثرة عىل الجمهور أو عىل الحكومة .وهذا ما تحتاجه ويف الوقت نفسه يعترب واقعيا.
إن وجود معارضة قوية ،نشطة وفعالة وذات حضور يومي يف الشارع ويف االعالم ويف الحلبة السياسية،
ميكن ان يكون مؤثرا عىل الحكومة وسياستها أكرث.
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«متحف روكفلر» حلقة من حلقات إخرتاع األرض املقدسة
شذى يحيى*
بعد أقل من أسبوعني عىل تبني لجنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو يف دورتها الحادية واألربعني
إعادة إعتامد» »12قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو وسبعة قرارات سابقة لها تنص جميعها
عىل تعريف الوضع التاريخي القائم يف املدينة عىل« :أنه ما كان عليه تراثها قبل االحتالل اإلرسائييل
يف العام 1967م ،وكان من أهم البنود التي أعادت اللجنة التأكيد عليها عدم رشعية أي تغيري أحدثه
االحتالل اإلرسائييل يف القدس القدمية ومحيطها بعد أن احتلتها ،مع التشديد عىل بطالن االنتهاكات
والنصوص القانونية التي بني عليها ما يسمى بالقانون األساس الذي أقره الكنيست عام1980م
وينص عىل «وحدة القدس كعاصمة أبدية لدولة إرسائيل» واالثار املرتتبة عليه ،حيث تقدمت عضوة
الكنيست اإلرسائييل «شويل موعاليم» عن حزب البيت اليهودي املتطرف مبرشوع قانون ينص عىل أن
«القدس هي العاصمة البدية للشعب اليهودي ودولة إرسائيل وال ميكن ألي كان التخىل عن القدس
كعاصمة إلرسائيل إال بأغلبية  80عضوا ً بالكنيست من أصل  ،»120وكتبت موعاليم يف مقرتح القانون
يف إشارة واضحة لقرار لجنة الرتاث «عندما تطفو عىل السطح إشارات تتعدى السيادة اليهودية
عىل القدس علينا العمل عىل لجم هذه املحاوالت من خالل قوننة مكانة القدس كعاصمة أبدية
إلرسائيل ومنع أية إمكانية للتنازل عنها « ،وذكرت موعاليم ايضاً «أن إرسائيل لن تسمح بإقامة
دولة فلسطينية ،وان القدس هي العاصمة األبدية إلرسائيل وال يوجد شعب آخر له عالقة بالقدس
مثل الشعب اليهودي» ،أكذوبة رسختها الثقافة اإلمربيالية يف الذهن الغريب عىل مدى قرون لتحقيق
مصالحها ومطامعها الخاصة يف الرشق ،سواء كان السبب لنهب ثرواته أو لحامية قناة السويس أو حتى
الحفاظ عىل البرتول فيام بعد ،ولهذا أنشأ ما يعرف بعلم التاريخ اإلنجييل وأركيولوجيا الكتاب املقدس
واخرتعت اكذوبة األرض املقدسة ،هذه األكذوبة التي عمل عىل ترسيخها يف ذهن الغربيني لتحقيق
* باحثة من مرص
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مصالح دولهم عن طريق إخرتاع األدلة األثرية عىل حدوث الحكايات التوراتية واإلنجيلية عىل أرض
الواقع وتقدميها عىل انها تاريخ حدث عىل هذا الحيز الجغرايف من العامل ،ولذلك مل يكن غريباً أن يصف
األثري الربيطاين الشهري السري «مورمتر ويل» يف العام1956م فلسطني بأنها «املكان الذي ارتكبت فيه
خطايا باسم علم اآلثار أكرث من أي بلد أخرى عىل وجه املعمورة «.
مل يكن إخرتاع األرض املقدسة إخرتاعاً يهودياً بل كان إخرتاعاً إمربيالياً ذا صبغة بروتستانتية هدفه
منذ البداية وضع موطئ قدم للكنيسة الربوتستانتية يف فلسطني مهد الديانة ،ومواجهة نفوذ ما كان
الربوتستانت يسمونه بالكنائس املتحللة أحياناً والعتيقة يف أحيان أخرى والتي كانت ذات نفوذ كبري
يف القدس ،وقد أرىس هذا املبدأ كحجر أساس للسياسات الربيطانية يف الرشق ويف فلسطني والقدس
اللتان كانتا تابعتان للدولة العثامنية وذلك عىل إعتبار أن نرش املبادئ الربوتستانتية ،والتي هي أساس
للنهضة الصناعية والتقدم العلمي ،هي الدعامة األساسية لالسرتاتيجية التوسعية الربيطانية وظلت
كذلك فيام يختص بفلسطني منذ بدايات القرن التاسع عرش وحتى نهاية فرتة االنتداب الربيطاين
وإعالن قيام الدولة الصهيونية ،وقد اعتمدت بريطانيا يف تنفيذ أهدافها عىل أمرين ،األول هو أعامل
البعثات التبشريية واإلرساليات واملدارس امللحقة بها لنرش املذهب الربوتستانتي ،والثاين هو األبحاث
األثرية والتاريخية وأعامل التنقيب والبحث عن األثار والتي تربط فلسطني بالكتب املقدسة وما يتبع
ذلك من دعم اليهود بوصفهم السكان األصليني للبلد ،واألهتامم بأتباع الطوائف املسيحية التقدمية
املوجودين فعالً ألنهم هم التعبري األسمى عن جوهر املسيحية الخالص من الوثنية ،وتبع ذلك النظر
إىل املسلمني وأتباع املذاهب املسيحية الرشقية من أبناء فلسطني عىل أنهم وافدين عليها ،وأن املراحل
اإلسالمية من التاريخ الفلسطيني هي مراحل عابرة ال يعتد بها وسط امتداد التاريخ اإلنجييل ،وقد
شارك األمرييكيني الربوتستانت من أتباع الكنائس املعمدانية واإلنجيلية املؤمنني كذلك بوجوب عودة
اليهود لفلسطني إلقامة مملكة الله عىل األرض ،واألملان املعمدانيني واملتفقني مع الربيطانيني يف املذهب
يف مجهوداتهم التبشريية وأيضاً يف انشطتهم إلرساء فكرة فلسطني التوراتية كام وردت يف الكتاب
املقدس عرب االستكشاف األثري ،وهكذا وسعياً وراء تحقيق هذا الهدف وبتشجيع مبارش ومباركة من
الحكومة الربيطانية وتسهيل منها رافقت بعثات وإرساليات املبرشين املتجهة لألرايض العثامنية وفود
الباحثني األثريني وهواة تحقيق التاريخ التورايت وداريس املواقع األثرية ،وسارت البعثات واإلرساليات
األمريكية عىل نفس املنهاج كام أنشأ يف لندن يف وقت مبكر جدا ً عام1804م هيئة منظمة ألعامل
هذه البعثات واإلرساليات عرفت باملؤسسة الفلسطينية ،وكان هدف هذه املؤسسة املعلن هو دراسة
فلسطني من حيث التاريخ والجغرافيا والطبوغرافيا مع إيالء اهتامم خاص مبايض املنطقة املرتبط
بالعهد القديم ،أما هدفها الخفي فكان «تثبيت وإثبات وجهة النظر املسيحية واملفهوم التورايت للتاريخ
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الفلسطيني وربطه بواقع الجغرافيا عىل األرض لرتسيخ فكرة أن فلسطني هي األرض املقدسة مهد
الكتاب املقدس ،وبهذا يكون لإلمرباطورية الربيطانية حامية الربوتستانتية حقوق تاريخية ورشعية
عىل املستوى السيايس والديني يف هذه األرض».
ويف العام1834م أصدر جيمس كارتريت سكرتري مجمع لندن للحفاظ عىل اليهود كتيباً صغريا ً بعنوان
«الكنائس العربانية يف القدس» رشح فيه الهدف من جوانب النشاط التي متارسه مؤسسة فلسطني عىل
األرض ،وذكر «أنه من املعروف ومنذ عصور عدة فإن العديد من الكنائس املسيحية لديها أفرع وأديرة
وكنائس وأماكن عبادة ومؤسسات يف القدس مثل الكنائس اليونانية والروم األرثوذكس والكاثوليك
واألرمن ،إضافة أيضاً إىل أن القدس متتلئ باملساجد اإلسالمية واملعابد اليهودية الخاصة بالسكان
املحليني ،ووحدها الكنائس اإلصالحية املسيحية سواء كانت بروتستانتية إنجيلية أو معمدانية هي
الغربية يف املدينة واملؤسسة تعمل عىل تغيري هذا الوضع « .مل يكن غريباً أن يصدر سكرتري املجمع
اليهودي هذا الكتاب ألن الطموح اإلنجليزي األمريييك ذو الطابع اإلمربيايل املتدثر بالربوتستانتية كان
مدركاً أنه البد له لتحقيق أهدافه من التعاون مع اليهود منذ البداية ،وبدا هذا واضحاً يف الورقة
التي تقدم بها اللورد شافتسبوري لحكومته يف معرض إقرتاحه بإنشاء أبراشية موحدة يف القدس عام
1838م ،فقد ذكر شافتسبوري يف الورقة «أن الوجود الربوتستاين القوي يف القدس سوف يكون له
أثر كبري وداعم للنفوذ الربيطاين يف مالطا واملرشق والساحل األفريقي ،وأنه من املهم جدا ً أن يواكب
هذا الوجود إعالن للقنصلية الربيطانية يف القدس عن حاميتها لحقوق ومصالح الطائفة اليهودية،
ألنه من بني جميع أطياف وطوائف مواطني الدولة العثامنية فإنه سيكون لليهود دور محوري وبالغ
األثر يف توسيع النفوذ الربيطاين يف عموم األرض العثامنية ،كام أشار شافتسبوري لرضورة إقناع األملان
لالنضواء تحت مظلة هذه االبراشية ،وهو ماحدث بالفعل ،ومل تكن مصادفة أن يتم اختيار القس
مايكل سوملون ألكسندر ليكون أول رئيس لهذه األبراشية ،حيث أنه كان حاخاماً يهودياً قبل تحوله
للربوتستانتية ،ومواكبة إلنشاء األبراشية تغري إسم مؤسسة فلسطني يف العام1840م ليصبح (املجمع
اإلنجييل األركيولوجي) ،وأصبح هدفها رصاحة هو إثبات صحة وواقعية الروايات وحدوث أحداثها
عىل األرض املقدسة.
شهدت نفس الفرتة أيضاً وضع أساس ما يعرف بالفلسطينولوجي كعلم بحثي منهجي عىل يد األمرييك
إدوارد روبنسون الذي يعرف بأبو الجغرافيا اإلنجيلية ،فروبنسون الحاصل عىل أول درجة أستاذية يف
األدب اإلنجييل يف تاريخ العلم من كلية الوحدة للدراسات الدينية يف مدينة نيويورك عام1973م ،قام
برحلة إىل فلسطني يف العام الذي تال حصوله عىل درجته العلمية بصحبة قس إنجييل هو إييل سميث
وكان الهدف من رحلته عىل حد قوله هو فصل الحقائق عن الخياالت والحديث عن القديم فيام
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يختص باملواقع واألماكن التي شهدت أحداث الكتاب املقدس ،ونرش عن رحلته هذه دراسة يف مجلة
( املستودع اإلنجييل ) تضمنت خالصة أبحاثه واستنتاجاته عن مدينة القدس وبواباتها وحوائطها
وامدادات املاء الواصلة إليها وطبيعتها الجغرافية ،ورغم أنه مل يسمح له بدخول الحرم القديس إال أنه
من خالل دراسته لبواباته الخارجية توصل إىل إستنتاج يعد سبباً أساسياً يف النزاع الدائر حول الحرم
بني الفلسطينيني واليهود حتى يومنا هذا ،وهو أيضاً واحد من أهم أسباب النزاع حول الحرم الذي
يجري حالياً ،هذا اإلستنتاج كان أن الحرم القديس بني فوق الهيكل الثاين املقدس لليهود الذي بناه
هريود ،فروبنسون الذي اكتشف قوساً دعامياً بالقرب من نهاية الحائط الغريب للحرم القديس ،مازال
يعرف حتى اآلن باسم قوس روبنسون  ، Robinson Archطابق هذا االكتشاف مع قراءاته لكتابات
املؤرخ اليهودي فالفيوس جوزيفوس وتوصل إىل أن هذا القوس مرتبط مبجمع مباين جبل املعبد الذي
أعاد بناءه االمرباطور هريود العظيم ،معززا ً رأيه مبجموعة من األدلة امللفقة وغري املنهجية والتي رأى
روبنسون أنها كافية إلثبات أن السور الداخيل املحيط بالحرم بني يف القرن األول امليالدي ،وان هذا
يدل عىل أن موقع الحرم هو نفسه موقع الهيكل اليهودي ،وقد حصل روبنسون عىل ميدالية ذهبية
من الجمعية الجغرافية الربيطانية عن هذا االكتشاف ،واحتفلت به األوساط السياسية األركيولوجية
عىل حد سواء ورأت فيه فتحاً ملجال علمي جديد وأساساً إلثبات حقوق تاريخية عىل األرض ،وهكذا
ووسط هذه الحفاوة الكبرية ولدت أركيولوجيا الكتاب املقدس ودشنت فكرة األرض املقدسة .هذا
ومل تكن فرنسا بعيدة عن املشهد وال عن الرغبة يف أن يكون لها دور وحقوق عىل األرض ،عىل األخص
مع تاريخها الطويل املرتبط باملنطقة منذ الحروب الصليبية ،ولذلك نظمت الحكومة الفرنسية أول
حملة رسمية لالستكشاف األثري يف القدس بقيادة األثري فيلكس دو سوليس مدير متحف باريس
للفنون والجندي السابق يف الجيش الفرنيس ،وكان ذلك عام1850م وكان هدف الحملة هو اكتشاف
قرب ملوك يهوذا العربانيني ،ورسعان ما أعلن دو سوليس عن اكتشافها بالفعل يف املقابر اليهودية
بالقدس والتي ما زالت تعرف بقبور امللوك وقد ثبت خطأ ادعاءه بعد ذلك ،باإلضافة إىل أن يهود
القدس تقدموا بشكوى للسلطات العثامنية يتهمون فيها دي سوليس بتدنيس قبورهم ومقدساتهم ما
دفع العثامنيني لطرد البعثة التي باءت بالفشل الذريع ،وحاول الفرنسيون مرة أخرى يف العام1863م
لكنهم ووجهوا بنفس املعارضة من الطائفة اليهودية بإيعاز من القنصل الربيطاين يف القدس ،لذلك
شحنت البعثة ما أكتشفته ملتحف اللوفر يف فرنسا وأوقفت أعاملها.
بعد هذا بفرتة قصرية ومببادرة من الحكومة الربيطانية بدعوى انقاذ القدس من حمى املالريا التي
كانت قد اجتاحتها وقضت عىل عدد كبري من السكان ،وباتفاق مع الحكومة العثامنية أرسلت وزارة
الحرب الربيطانية الكابنت شارلز ويليام ويلسون إلجراء مسح جغرايف وطبوغرايف كامل للمدينة بدعوى
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تحديد مصادر مياه الرشب ومدى تلوثها ،وقد قدم ويلسون لحكومته خرائط طبوغرافية مفصلة
للمدينة القدمية واملنطقة خارجها وللقلعة وكنيسة القلب األقدس ،واألهم من هذا أن السلطات
سمحت له مبعاينة املمرات والقنوات تحت الحرم القديس بحكم مهمته ،كام أنه اكتشف قوساً مامثالً
لقوس روبنسون يف الجهة املوازية له من سور الحرم سمي ب»قوس روبنسون» ،وعرفته معاهد
البحوث األوروبية عىل أنه بوابة أخرى تؤدي إىل هيكل هريود ،وبالطبع مل تستخدم خرائط ويلسون
يف حل مشكة املياه يف القدس ألنها ببساطة مل تكن معدة لهذا الغرض ،بل كان الهدف منها هو إمداد
صندوق استكشاف فلسطني الذي تأسس عام1865م بخرائط وافية للمدينة لتساعد يف أداء مهامه،
وبالفعل بعد عودة ويلسون إلنجلرتا انضم فورا ً للصندوق وشغل منصب رئيسه يف الفرتة من (1901م
وحتى 1905م ) ،وقد كانت فكرة إنشاء صندوق لتنظيم ومتويل عمليات االستكشاف يف فلسطني
هي الفكرة الثانية التي طرحت يف ورقة شافتسبوري ،ولكن مل يتم تنفيذها فعلياً إال يف العام1865م.
كان شافتسبوري يرى وجوب تأسيس هيئة منظمة إلثبات التاريخ التورايت لفلسطني من خالل تحويل
قصص الكتاب املقدس لوقائع تاريخية مرتبطة بأماكن واقعية عىل األرض ،وهكذا كان صندوق
استكشاف فلسطني بلورة لهذه الفكرة ،وقد أوضح مجلس الصندوق يف اجتامعه األول أنه ال ينبغي
أن يتم إدارته عىل أنه مؤسسة دينية ،بل سوف تتم إدارته عىل أساس أنه هيئة علمية وجدت لتساعد
الباحثني يف علوم الكتاب املقدس عى دراسة عادات وسلوكيات وأوضاع أهايل األرايض املقدسة مع إيالء
االهتامم خاصة وبصيغة بروتستانتية بعيدة عن الخرافة بتوثيق الوجود اليهودي يف هذه األرايض منذ
بدايته ،وما يعنيه هذا من رعاية ومتويل البحوث والكشوفات األثرية املتعلقة بروايات العهد القديم
عىل وجه الخصوص ،واألماكن التي حدثت فيها وأرجعت أسباب االهتامم بروايات العهد القديم إىل
أن املواقع املذكورة يف العهد الجديد كانت كلها خاضعة لسيطرة الكنيسة اليونانية األرثوذكسية ،وألن
الطابع البحثي للربوتستانتية أكرث ميالً لتحقيق الجذور األوىل للتاريخ ما قبل املسيحية ،ولكن هدف
الصندوق يف الحقيقة منذ اليوم األول هو إيجاد الدالئل التي تثبت ارتباط القدس عىل األخص وفلسطني
عىل العموم مبملكة أورشليم إلعطاء صبغة رشعية للمطامع التوسعية الربيطانية كونها حامية وداعمة
شعب الله املختار ،وهذا ما أكده أسقف يورك يف الكلمة التي ألقاها يوم افتتاح أول مؤمتر انعقد
لصندوق استكشاف فلسطني أمام جمع من الربوتستانت املتشددين والقوميني اإلنجليز شكلوا هيئة
األعضاء املؤسسني األوائل ،قال األسقف «إن هذه األرض التي يطلق عليها اسم فلسطني تعود لكم ...
وتعود يل أيضاً ألنها منحت يف األساس ألبو اإلرسائيليني ( إميش يف األرض بطولها وعىل سعتها ألنني
مانحك إياها ) ،لقد طلب منا أن منيش يف فلسطني بطولها وسعتها ألنها أعطيت لنا ،لذلك فهي األرض
التي ينبغي أن ننظر لها بنفس العني ونفس الغرية التي ننظر بها إىل بريطانيا ونحبها مثلها» ،بهذه الجمل
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املخترصة منح األسقف الرشعية التاريخية والدينية للمطامع الربيطانية يف فلسطني ،وقد رأى الصندوق
ان جهود ويلسون السابق ذكرها يف مسح القدس ستفيده كثريا ً يف املستقبل ولكنها بحاجة إىل االستكامل
ألنها وإن كانت قد أسهمت يف تحديد املعامل عىل سطح األرض لكنها مل توفر كثريا ً من املعلومات عن
القدس الحقيقية والتي ترقد تحت مثانني مرتا ً من الرتاب تحت السطح ،ولذلك وبالتعاون مع قنصل
بريطانيا يف القدس نويل مور وبعد الحصول عىل موافقة عزت باشا حاكم القدس ،أرسلت بعثة بقيادة
األثري تشارلز وارن إلعادة إستكشاف األسوار املحيطة بالحرم ،وزعم وارن أنه استطاع تحديد املسار
الذي سلكته جيوش امللك داوود يف طريقها لإلستيالء عىل القدس ،ونرش عدة مجلدات عن استكشافاته
يف املدينة كان أهمها إحياء القدس وأرض الوعد الذي دعا فيه لتويل رشكة الهند الرشقية الربيطانية
مسؤولية تنمية موارد فلسطني كمقدمة لتدريب املستوطنني اليهود عىل إدارة شؤونهم بعد متكينهم من
فلسطني تنفيذا ً للوعد الوارد يف الكتاب املقدس.
لقد ساهمت إكتشافات ويلسون ومؤلفات وارن يف خلق رأي عام مؤيد لفكرة استعادة األرض
املقدسة ،واستطاع صندوق استكشاف فلسطني من خالل هذا أن يجمع متويالً مالياً ضخامً استخدمه
يف مرشوع مسح غرب فلسطني املوسع عام1869م  ،والذي أرشف عليه ويلسون ومساعده األملاين
شيك الذي انضم هو أيضاً لصندوق استكشاف فلسطني وساهم يف بناء مجسامت ملعامل املدينة
الرئيسية ،باإلضافة إىل كتابته ألكرث من ( )100دراسة عام كان عليه شكل ومعامر املدينة يف «العرص
العربي» ،نرشت جميعها يف التقرير الربع سنوي لصندوق استكشاف فلسطني ومجلة املجمع األملاين
إلستكشاف فلسطني ،والجدير بالذكر أن صندوق استكشاف فلسطني مل يكن هو الهيئة الوحيدة
التي تحاول إثبات ارتباط فلسطني الوثيق بالكتاب املقدس ،فقد سعت كل القوى اإلمربيالية ذات
املطامع يف الرشق األدىن لنيل قصب السبق يف هذا املضامر ،فالرصاع اإلمربيايل بني االمرباطوريات
األوروبية كان قد بدا بالفعل يتخذ صبغة دينية لتغطي عىل املطامع االستعامرية يف تركة اإلمرباطورية
العثامنية املريضة والتي بدأ يظهر عليها أعراض الضعف والتحلل ،ولذلك فقد نظمت هذه القوى
جهود مئات التجار واملبرشين واملغامرين والعسكريني واملستكشفني الذين اتخذوا صفة العاملني يف
مجال اآلثار ،وبحلول النصف الثاين من القرن التاسع عرش أصبح هناك خمس مدارس للبحث األثري
هي :املدرسة الربيطانية واإليطالية والفرنسية واألملانية واألمرييكية ،لكن املدرسة اإلنجليزية كانت
هي األقوى بفضل قوة صندوق استكشاف فلسطني املدعوم من قبل الحكومة الربيطانية مبارشة
وقنصلها يف القدس ،وتبع إنشاء الصندوق يف 1865م إنشاء عدة هيئات أخرى ذات جنسيات متعددة
مثل املجمع األمريييك الربيطاين الستكشاف فلسطني 1870م ،واملجمع األملاين الستكشاف فلسطني
1878م ،واملدرسة األمريكية لألبحاث الرشقية 1900م ،كان هدف كل هذه الصناديق واحد إثبات
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يهودية التاريخ الفلسطيني وتحييد التاريخ اإلسالمي للقدس وتصويره عىل أنه مرحلة عابرة يف تاريخ
املدينة ،بحيث يقترص مفهوم القدس يف الذهن الغريب عىل أورشليم مدينة الهيكل وفلسطني عىل
األرض املقدسة.
يف بداية تكوين هذه الصناديق واملجامع وبدء عملها عىل األرض كانت السلطات العثامنية ال تتدخل
كثريا ً يف أعاملها ،وتتساهل يف منحها الرتاخيص الالزمة حرصاً عىل مصالحها مع القوى والدول التي
تتبعها هذه الهيئات اللهم إال إذا تقدم السكان املحليني من املسلمني أو اليهود بشكاوى ضد هذه
البعثات ،وكان التدخل دامئاً ما يكون محدودا لتهدئة السكان ،ولكن وبحلول عام1880م بدأ الوضع
يتغري بتويل عثامن حمدي بك إدارة اآلثار يف اسطنبول ،فقد بدأت الحكومة العثامنية تتنبه ملا يحدث
من تجريف لآلثار ،ولهذا فقد أصدر عثامن حمدي قرارا ً يف العام1883م تحول إىل قانون بتعيني مفوض
رسمي عثامين لإلرشاف عىل البعثات اإلستكشافية يف فلسطني ،وباعتبار أن أية آثار مكتشفة يف األرايض
العثامنية أمالك خاصة بالدولة العلية وبوجوب حصول أية بعثة لإلستكشاف عىل فرمان من السلطنة
قبل مزاولة عملها ،ورغم الفساد الذي كان بداخل أجهزة الدولة العثامنية وسهولة رشوة املوظفني
العاملني بهذه األجهزة ،إال أن هذه اإلجراءات شكلت مشكلة كربى للبعثات االستكشافية الغربية العاملة
يف املنطقة ،وبعد هذا القرار أصبحت كل القطع األثرية يتم شحنها إىل املتحف السلطاين يف اسطنبول،
بعد هذا خطا عثامن حمدي خطوة أخرى بوضع خطة لنرش املتاحف يف أقاليم الدولة العثامنية يف
إطار تعريف املواطنني بتاريخ دولتهم ،وقد نصت خطته األوىل عىل إنشاء أربعة متاحف ضمن خطة
إنشاء ،وأربع مدارس إعدادية يف أربعة أقاليم من الدولة ،وكان ذلك ألن إدارة املتاحف تتبع وزارة
التعليم ،وكان عىل رأس هذه الخطة إنشاء متحف سلطاين يف القدس إلدراك عثامن بك للنشاط القوي
للبعثات األجنبية يف املدينة ،ومل يكن املتحف السلطاين التابع للمدرسة املأمونية اإلعدادية هو املحاولة
األوىل إلنشاء متحف يف مدينة القدس ،فقد أسس جيمس فني القنصل الربيطاين يف القدس الفرتة من
(1846م وحتى 1863م ) واملؤسس األول لصندوق استكشاف فلسطني فيام بعد ،متحفاً لآلثار بكلية
سان جورج ،وأسس قنصل أملانيا واحدا ً آخر عام1876م ،واستمر عمل هذا عدة اعوام قبل أن يتوقف
لفرتة ثم يعيده أملاين آخر هو جوستاف داملان للعمل لفرتة أخرى ،باإلضافة إىل وجود العديد من
املجموعات الخاصة والتي كان ميلكها اجانب ويتيحونها للعرض مثل مجموعة بارون يوستينوف يف يافا
وبيعت هذه املجموعة بعد الحرب العاملية األوىل ،ورغم كرثة هذه املجموعات إال أنه من الالفت أنها
كانت تعود باألغلب ملقتنني مسيحيني ،ولعل مجموعة صامويل رافيليل (1867م1923 -م) كانت هي
املجموعة الوحيدة التي تعود ليهودي ،كل هذه املحاوالت كانت تدور حول فلسفة عرض تثبت التاريخ
اليهودي لفلسطني اما هدف العثامنيني من إنشاء متحفهم فقد كان مواجهة التنقيب غري الرشعي
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باسم الكتاب املقدس ،وتقوية وحفظ مجموعات اآلثار اإلسالمية وإظهار التاريخ اإلسالمي والعثامين
للمدينة ،لكن اإلدارة العثامنية ممثلة يف مفوض اآلثار إسامعيل بك ورئيسه عثامن حمدي بك ارتكبوا
خطأ فادحاً عندما سعوا إىل التعاقد مع ممثل صندوق استكشاف فلسطني يف القدس فريدريك بليس،
لالستعانة به يف حفظ وتنسيق وترتيب اآلثار الخاصة باملتحف نظرا ً لقلة خربة العثامنيني يف القدس
بهذه األمور ،فقد سعى فريدريك جونز بليس والذي كان تلميذا ً للمستكشف الشهري فيالندر برتي
وإبناً للمبرش الشهري دانيال بليس مؤسس الكلية السورية الربوتستانتية (الجامعة األمريكية ببريوت
حالياً) ،ومكتشف تل السعفي وتل زكريا ،وصاحب االكتشافات التي أطلق عليها معامل جبل صهيون
يف غرب املدينة ومدينة داوود يف رشقها ،باإلضافة إىل العديد من األبراج والحوائط التي نسبت إىل
عرص الهيكل بعد قبوله املهمة لنيل ثقة العثامنيني للتحايل عىل القوانني العثامنية الجديدة باألخص
القانون الذي كان يفرض حظرا ً يف نطاق املواقع االستكشافية عىل األجانب مسافته أربعة أميال ،وقد
سوغ له عمله يف إدارة اآلثار العثامنية أن يستثنى من هذا الحظر ،باإلضافة إىل أن عمله هذا أعطاه
صالحية جمع وتصنيف وتوثيق كل املكتشفات األثرية من منطلق رؤيته ورؤية صندوق استكشاف
فلسطني ومبا يتناسب مع الفلسفة اإلمربيالية ،حتى لو كانت املعروضات يف حيازة العثامنيني ،ومل يالقي
موقف بليس هذا موافقة أو قبوالً من إدارة صندوق االستكشاف التي طالبته باالستقالة بدعوى أن
أية مساعدة يف إنشاء متحف عثامين هي مبثابة تقويض لجهود الصندوق ،ولذلك أرسل بليس خطاباً
ذكر فيه أنه من املهم جدا ً الحفاظ عىل املقتنيات مصنفة يف الخزائن واألكرث أهمية هو الحفاظ عىل
صداقة األتراك وكسب ثقتهم ،وذكر بليس أنه استشار السيد ديكسون القنصل الربيطاين وإن األخري
يشعر أنه «عىل بليس الوفاء بوعده لألتراك برتتيب األشياء وعىل األخص انهم يضعون أيديهم عىل
املقتنيات بكل األحوال» ،ومل ترتاجع إدارة الصندوق عن قرارها بعزل بليس الذي كان قد انتهى من
تصنيف  594قطعة من مقتنيات املتحف وأرشفتها يف كتالوج ،نسخة من هذا الكتالوج مصحوبة بتقرير
واف عن املعروضات أرسلت إلدارة صندوق االستكشاف الرئيسية يف لندن ،ومازالت هذه النسخة
موجودة يف أرشيف اإلدارة باإلضافة للنسخة األصلية الخاصة باملتحف العثامين واملوجودة يف أرشيف
متحف روكفللر بالقدس حالياً ،هذا وقد صنف بليس املعروضات يف النسختني نسبة لتوقيت صناعتها
من العرص اليهودي أي قبل العرص اليهودي وبعد العرص اليهودي ،وهكذا بدا الهدف من توصيف
املحتويات يف الكتالوج واضحاً ،وقد صنف بليس املعروضات يف ستة صناديق كاآليت:
الصندوق رقم ( :)1يحتوي عىل  101قطعة من الخزف الذي يعود ملرحلة ما قبل «إرسائيل».
الصندوق رقم ( :)2يحوي  116قطعة خزفية يهودية.
الصندوق رقم (148 :)3قطعة من األواين التي تعود لعرص الدولة السلوقية.
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الصندوق رقم( :)4يحتوي عىل مقتنيات من عصور متنوعة باإلضافة لتامثيل مصغرة من الخزف
لشخوص وحيوانات وأدوات من الربونز والحديد والعظام والحجارة.
أما الصندوقني رقم ( )5و( :)6فيوجد بهام أحجار نصف كرمية وألواح طينية وعمالت من عصور
مختلفة وقطع زجاجية.
وكتب يف نهاية الكتالوج إن لهذا املتحف طبيعة متميزة فهذه املجموعة املعروضة به رمبا كانت
أشمل مجموعة من الخزف عىل اإلطالق متثل كل مراحل التاريخ الفلسطيني منذ عهد ماقبل إرسائيل
وحتى نهايات العرص الروماين ،إذا ً فقد كان معيار ماقبل إرسائيل وما بعد إرسائيل هو األساس لتحديد
عمر املعروضات ،وقد وافق إسامعيل بك عىل التصنيف الذي تضمنه الكتالوج وسعى يف طباعته لدى
املؤسسات املعنية ولكن مل يكتب ملساعيه النجاح ،عىل أية حال فإن بليس استطاع أيضاً أن يقوم بعمل
نسخ مطابقة ألغلب املعروضات بالتواطؤ مع إسامعيل بك وأرسلها عرب لبنان إىل اسطنبول لتشحن إىل
لندن بالتحايل عىل القوانني العثامنية التي كانت تحظر ذلك ،ورسب وسط هذه النسخ بعض القطع
األصلية ،ومل تكتفي إدارة صندوق استكشاف فلسطني بهذا بل سعت إلنشاء متحف مواز للمتحف
العثامين يركز عىل التاريخ اإلنجييل يف مقرها أمام قلعة القدس ،وذلك يف إطار محاوالت املؤسسات
األوروبية إلنشاء مؤسسات موازية ملؤسسات السلطة العثامنية يف املدينة ،بغرض إضعاف قبضة هذه
السلطة عليها ،واستمر املتحف يف مقره من العام1895م وحتى العام 1899م ثم انتقل إىل كلية سان
جورج حتى أغلق أبوابه عام1915م ،أما املتحف العثامين والذي عرف أيضاً باسم متحف فلسطني
الحكومي أو متحف هومايون فقد فتح أبوابه للزوار بالفعل يف العام1901م ،وبحلول العام1910م
أصبح عدد القطع يف مجموعة املتحف حوايل الستة آالف قطعة وثقت يف دفرت من نسختني أحداهام
موجودة حالياً يف وثائق متحف روكفلر بالقدس تحت مسمى «كتالوج متحف فلسطني لآلثار قبل
الحرب» ،ونتج عن الزيادة الهائلة يف عدد املقتنيات بهذا الشكل أن قررت إدارة املتاحف العثامنية
إعتامد ميزانية إلنشاء متحف جديد يف قلعة القدس إلستيعاب الزيادة يف املعروضات ،ولكن الحرب
العاملية األوىل كانت عىل وشك أن تبدأ لذلك فإن وزارة الحربية العثامنية اعرتضت عىل استعامل القلعة
كمقر للمتحف ،بعد هذا نشبت الحرب العاملية األوىل (1914م1917 -م) وتعطلت كل مشاريع تطوير
وتوسعة املتحف وتم حفظ كل املعروضات باإلضافة إىل االكتشافات الجديدة يف خزائن وصناديق
مغلقة يف مخازن املدرسة املأمونية ،وقد تضمنت هذه املحفوظات ما عرث عليه رميوند ويل يف البعثة
االستكشافية التي رأسها عام1913م ومولها إدموند دي روتشيلد ،والتي كانت تهدف ملحاولة الكشف
عن مقابر ملوك اليهود ولكن عرثت عىل ما يعرف اليوم بإسم مخطوطات ثيودوتس والتي أشارت إىل
وجود معبد يهودي يف التلة الجنوبية الرشقية املطلة عىل القدس يف عرص هريود.
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انتهت الحرب العاملية األوىل بسقوط الدولة العثامنية وانهيارها ووقوع القدس يف قبضة القوات
الربيطانية وما تال ذلك من إعالن االنتداب الربيطاين عىل فلسطني ،األمر الذي عدته األوساط الدينية
األوروبية واألوساط البحثية يف مجال اآلثار عىل حد سواء انتصارا مهام للحضارة الغربية ،وبناء عليه فقد
بدأ رونالد ستورز الحاكم العسكري الربيطاين ملدينة القدس فور استالم مهام عمله يف جمع املقتنيات
التي تخص املتحف العثامين ،ويف العارشمن نوفمرب1918م بعث ستورز بتوجيه ملرؤوسيه بوجوب
تخصيص عدد من الغرف يف قلعة القدس لحامية وحفظ ( )120صندوقاً احتوت مقتنيات متحف
هاميون العثامين وخبئت يف انحاء املدينة لحاميتها من مخاطر الحرب ،كام أسس هيئة عرفت بجمعية
منارصي القدس وأوكل إليها مهمة حامية معامل املدينة املقدسة من آثار الحرب املدمرة ،أيضاً شكل
استورز مجلسا استشاريا رأسه املندوب السامي الربيطاين بنفسه لتنظيم أعامل بعثات االستكشاف يف
القدس واألرايض الفلسطينية ،وقد ضم هذا املجلس ممثلني للمدارس اإلنجليزية والفرنسية واألمريكية
واإليطالية لإلستكشاف األثري باإلضافة لعضوية إثنني من أعيان املسلمني وأثنني من أعيان اليهود
لتمثيل املجتمعني املسلم واليهودي وضامن عدم املساس مبقدسات أي من الطرفني ،كام شكل إدارة
لآلثار قسمت لخمسة أقسام؛ قسم خاص باملفتشني وقسم للتوثيق واملكتبات وقسم للمعامل باإلضافة
إىل إستوديو للتصوير الفوتغرايف ،أما القسم األهم فكان القسم الخاص مبتحف اآلثار الفلسطيني
وأعلن أن هدف هذا املتحف الرئيس سيكون جمع القطع األثرية املكتشفة يف البالد لعرضها ملنفعة
وصالح املواطنني ،أما هدفه الحقيقي فكان يتلخص يف هذه الفقرة من الخطاب الذي أرسله جيمس
مونتجمري رئيس مجلس إدارة املدرسة األمريكية لبحوث الرشق بتاريخ 27نوفمرب1918م مهنئاً
الجرنال اللنبي بسقوط القدس ويقول فيه «إن أرض األحالم أصبحت اآلن عىل مشهد من اإلنسانية
كلها بعد تحررها من الحكم العثامين ودخولها يف هيمنة الحضارة ،األمر الذي سيضمن لها املستقبل
السيايس واالقتصادي الذي يأمل فيه كل من يهمه أمرها ،وآمالنا وخططنا للبحوث األثرية التي تهدف
للكشف عن أحداث املايض املبهر وجعل فلسطني أقرب للذهن الغريب من أي وقت مىض ،هي جزء
مهم من هذا املستقبل» ،كان هدف املتحف هو تقريب فلسطني كأرض مقدسة للذهن الغريب ،وكان
الباحثون الغربيون يرون يف فلسطني عىل حد قول جورج آدم سميث «أكرب متحف للتاريخ الكنيس
وتاريخ العهد القديم يف العامل» ،أكرب وأهم من الفاتيكان معقل الكاثوليكية مبئات املرات ،لذلك مل يكن
مستغرباً ان يرى ستورز الحاكم العسكري نفسه يف مهمة مقدسة كإمتداد لفرسان الحروب الصليبية،
وأنه يحمل الرسالة السامية للبرشية والتي تقيض بإعادة املدينة مباضيها وحارضها ومستقبلها ألحضان
الرب متهيدا ً لقيام مملكته عىل األرض ،ولعل هذا ما جعله يطلق أسامء فرسان الحمالت الصليبية عىل
الشوارع يف البلدة الجديدة التي بدأ إعامرها خارج األسوار ،وسعى جاهدا ً إلعادة افتتاح املتحف يف
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قلعة القدس وعهد إىل األمرييك جورج أالن أستاذ الهندسة بجامعة كولومبيا يف نيويورك عىل وضع
خطة طموحة لتحويل القلعة ،ماعدا الجزء العثامين منها ،إىل متحف كبري ،واستعان مبجموعة مساندة
القدس عىل تحويل هذه الخطة إىل واقع عىل األرض وامامهم هدف واضح هو إحياء تاريخ العهد
القديم كام يقول ستورز «إن مزامري داوود وسحابات من شهود غري مرئيني تلهم عملنا هذا ،إنهم بناة
أسوار القدس  ....الذين جعلوا من املستطاع السري نحو صهيون» ،ولكن التكلفة الهائلة لتحويل القلعة
باكملها ملتحف وقفت عائقاً أمام إمتام املرشوع ولهذا فقد تم استبداله بإقامة متحف يف بيت كان
يسمى «واي هاوس» وكان يقع عىل الطريق املسمى اآلن بطريق املتحف ،واكتملت اعدادات هذا
املبنى يف العام 1921م ليضم متحفاً للمعروضات تضمن مقتنيات متحف هاميون ومقرا للمدرسة
اإلنجليزية لآلثار ومكتبة تخص املدرسة األمريكية للبحوث األثرية باإلضافة ملقر إدارة االثار التابعة
لحكومة االنتداب ،وهذا املبنى هو نفسه الذي استخدم فيام بعد كمقر لقيادة القوات األردنية
بعد إعالن قيام دولة إرسائيل وحتى العام1967م ،حيث هدمته قوات «الهاجانا» بالكامل يف أعقاب
الحرب وبني مكانه نصب تذكاري للجنود اإلرسائيليني ،ومل يعد باق منه اليوم سوى بوابته الخارجية
الضخمة .بعد اكتامل ترتيب املتحف أقيم احتفال كبري الفتتاحه رسمياً يف 31أكتوبر1921م بحضور
املندوب السامي الربيطاين هريبرت صامويل وزوجته ،حيث قال صامويل يف كلمة اإلفتتاح «إن إنشاء
هذا املتحف كان مبثابة املهمة املقدسة لتخليص روح املايض من خالل الحفاظ عىل اآلثار املوجودة
فيه» ،بعد هذا بثالثة أعوام نرش أول كتالوج يتضمن ويوثق مقتنيات متحف فلسطني لآلثار والذي
واكب إنشاؤه العرص الذهبي للتنقيب عن اآلثار يف مناطق األرض املقدسة ،فقد تعاونت إدارة اآلثار
التابعة لإلنتداب مع صندوق استكشاف فلسطني ومجموعات من املستكشفني املحليني وجهات أخرى
للقيام بأكرث من ( )140حملة استكشافية رسمية يف الفرتة من 1923م وحتى 1925م الستكشاف
العديد من االبنية والبوابات وانظمة الري ،التي قيل أنها مطابقة متاماً للوصف التورايت وملا كان عليه
شكل العامرة يف أرض صهيون ،كام تم اكتشاف بوابة ضخمة ونظام مايئ بالقرب من القلعة وبوابة
يافا وعرفت هذه اآلثار بأنها أجزاء من قرص امللك هريود ،باإلضافة إلكتشاف ما يعرف باسم الحائط
الثالث بالقرب من بوابة دمشق ،وبالطبع نتج عن هذه البعثات االستكشافية تضخم مجموعة املتحف
الذي رسعان ما ضاق مبا يحويه وظهرت الحاجة لتوسعته ،وهنا ثار مقرتح نقله إىل القلعة مرة أخرى
ولكن هذا املقرتح ووجه مبعارضة جون جراستانج مدير إدارة اآلثار يف خطاب أرسله للورد صامويل
يف 20يوليو1923م أوضح فيه استحالة نقل املتحف للقلعة تقنياً وإدارياً ،باإلضافة إىل أن نقله للقلعة
لن يحل مشكلة الحاجة إىل توسعته إن اقتضت الرضورة.
هذا االعرتاض هو الذي أثار للمرة األوىل فكرة نقل املتحف خارج بوابات املدينة القدمية ووقع
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االختيار عىل موقع يعرف باسم كرم الشيخ نسبة إىل الشيخ الخلييل مفتي القدس ،الذي كان قد بنى
عليه مصيفاً مازال موجودا ً ضمن مباين املتحف يف العام1711م ويعد من املباين األوىل التي انشأت
خارج القدس ،ويقع املبنى عىل تلة عالية شامل رشقي املدينة ترشف عىل الحرم القديس أو الهيكل،
عىل حد زعم الصهاينة ،وتطل أيضاً عىل جبل الزيتون أقدس املواقع اليهودية ،ولعل هذا ما يفرس
محاوالت الصندوق القومي اليهودي لرشائه منذ العام1906م ليكون مقرا ً تأسيسياً للجامعة العربية
يف القدس ومعهد بتسلئيل للفنون ووضعه يف خطط إنشاء متحف من قبل سلطة اإلنتداب منذ
العام1919م حتى قبل أن تظهر مشكلة ضيق متحف واي هاوس وقبل البدء يف العمل فيه ،ولكن
املشكالت املالية حالت دون رشاء ال 32دونم التي سوف يقام عليهم املتحف من ورثة الشيخ الخلييل،
وهنا جاءت زيارة عامل املرصيات األمريييك األشهر ومؤسس معهد شيكاجو للدراسات الرشقية جيمس
هرني برستيد يف العام1925م لتحل مشكلة متويل عملية رشاء وإقامة املتحف يف كرم الخلييل ،برستيد
املؤمن باملفهوم الربوتستانتي اإلمربيايل عىل الطراز األمريييك والذي ينص عىل أن األكرث علامً وقدرة
من حقه االستفادة من ثروات اآلخرين األقل تحرضا ً يف مقابل إلحاقهم بركب الحضارة اإلنسانية مادام
يعطيهم الحق يف تقرير مصريهم بعد ذلك ،وكان يرى يف إحتالل فلسطني من قبل الربيطانيني الفرصة
األفضل للعلم لدراسة إنجازات الحضارة األوىل وهذا هو ما كتبه يف خطابه األول لراعيه املايل اليهودي
جون ديفيد روكفلر الصغري عندما طلب منه متويل معهد للدراسات الرشقية يف جامعة شيكاغو وكان
هذا الطلب يف 16فرباير1919م ،كتب برستيد «إن كل منطقة الرشق األوسط قد تخلصت من الحكم
الرتيك للمرة األوىل يف التاريخ ستصبح منطقة مهد الديانات والحضارة مرسحاَ مفتوحاً للدراسات
واألبحاث العلمية وهذه هي الفرصة األعظم يف تاريخ العلم التي تتأىت لدراسة اإلنسان وما أنجزه»،
وقد اقتنع روكفلر مبا قاله برستيد وتربع إلنشاء املعهد مببلغ ضخم ،كام اقتنع بعد ذلك عندما طلب
منه برستيد التربع إلنشاء متحف يليق باألرض املقدسة وتربع مبليونني من الدوالرات لهذا الغرض ،ما
أمن لسلطة االنتداب املال لرشاء األرض والبدء يف أعامل اإلنشاء ،وعهد إىل رئيس إدارة األشغال يف
حكومة االنتداب أوسنت سانت بارب هاريسون بتصميم املتحف وقد صمم هاريسون للمتحف طرازا ً
كولونيالياً يعرب عن التفوق الغريب من خالل املزج بني تقاليد العامرة الغربية وبعض مميزات العامرة
الرشقية املميزة ملدينة القدس القدمية ،والتي زعم أنها مستمدة من جذور إرسائيلية ،واستوحى عامرة
املكتبة من العصور الوسطى عصور الحمالت الصليبية عىل فلسطني ،أما األسقف فحملت روح عرص
النهضة األورويب ،وزين كل هذا بأعامل خشبية ذات طابع هنديس إسالمي ،وايضاً استوحى من هذا
الطابع املداخل والشبابيك والقباب واألقواس ،كام استعان بفنان أرمني لصناعة البالط وعهد للربيطاين
إريك جيل بنحت عرشة رسومات عىل جدار الساحة الداخلية للمتحف ممثالً للحضارات التي تعاقبت
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عىل فلسطني ،والجدارية التي يف املدخل الرئييس تصف التقاء أسيا بأفريقيا ،وقد وضع حجر األساس
للمتحف بتاريخ 10يونيو1930م بإسم متحف اآلثار الفلسطيني واستغرقت عملية البناء خمسة اعوام
بعد العثور عىل مقابر إسالمية يف موقع البناء ،ولكن مل يتم افتتاحه رسمياً أمام الزوار إال يف 13يناير
العام1938م ،وقد ضم املتحف مجموعة متحف هاميون باإلضافة إىل املجموعات التي عرث عليها من
عمليات التنقيب خالل فرتة االنتداب ،ويف مايو 1948قبل مدة قصرية جدا ً من إعالن بريطانيا إنهاء
فرتة انتدابها يف فلسطني ،أسس املندوب السامي الربيطاين مجلس أمناء دويل لإلرشاف عىل املتحف
يتكون من 12عضوا ً من كبار علامء اآلثار من كافة أنحاء املعمورة ،وقد وافق امللك حسني عىل إرشاف
هذه اإلدارة عىل متحف اآلثار الفلسطيني كام أصبح يسمى رسمياً حتى العام1966م عندما أعلن
يف خطاب العرش الذي ألقاه أمام مجلس األعيان عن تعريب املتحف ،وبعد وقوع حرب 1967م
واحتالل القدس استولت ارسائيل عىل املتحف بعد معارك ضارية دارت حوله وضمته إلدارتني،
األوىل هي إدارة متحف إرسائيل يف القدس والثانية هي هيئة اآلثار اإلرسائيلية لترشف عىل املخازن
واألرشيف والوثائق واملكتبة ،وقد قامت السلطات اإلرسائيلية بإطالق اسم روكفلر عىل املتحف
الذي من املفرتض أنه يكتسب حالياً وضعاً دولياً ألنه يف منطقة احتالل رغم رفض إرسائيل االعرتاف
بذلك ،وقد اقدمت سلطات االحتالل االرسائييل عىل نقل مكتبة املتحف من مقره إىل متحف إرسائيل
يف الشطر الغريب من القدس بعد حصولها عىل إذن من املحكمة العليا االرسائيلية يف محاولة لطمس
مصدر املعروضات املوجودة يف املتحف ،كل من زار املتحف الذي يحوي أثارا تعود للعصور الحجرية
األوىل يلفت نظره أن أسلوب العرض يقدم كل املعروضات كدالئل عىل التاريخ اإلرسائييل ،وكل
العصور عىل أنها عصور وجدت عىل أرض إرسائيل ،ومعلومات املتحف تشري إىل أن الكنعانيني كانوا
وافدين واستوطنوا سواحل إرسائيل يف نهاية القرن الثالث عرش قبل امليالد ،ورغم احتواء املتحف
عىل عتبات مزخرفة من كنيسة القيامة تعود للعصور الصليبية وأيضاً أجزاء من الحشوات الخشبية
للمسجد األقىص وآثار من قرص هشام يف أريحا وأرضحة تعود للعرص الروماين ومومياوات فرعونية،
إال أن كل هذا يرشح يف إطار ما يسمى مبراحل التاريخ اإلرسائييل.
تروج إرسائيل اليوم ملتحف روكفلر باعتباره روحاً للزمان واملكان ،والحقيقة أن هذه الروح اخرتعت
لرتبط زماناً وهمياً أسطورياً وتحوله إىل واقع جرى وارتبط مبكان ال يوجد دليل عىل عالقته املبارشة
به كام تصورها هذه األساطري ،لقد أحيا استيالء الصهاينة عىل متحف روكفللر يف العام1967م باإلضافة
إىل حصولهم عىل مخطوطات البحر امليت التي كانت محفوظه فيه روحاً يهودية عنرصية ترى أن
الرب قد أتاح لهم هذا النرص الستكامل مهمتهم املقدسة كشعب الله املختار عىل األرض ،وهذا هو
الذي دفعهم لنقل املقر الرئييس إلدارة اآلثار اإلرسائيلية للمتحف ،وقد منحتهم سيطرتهم عىل عدد
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 ولهذا فقد استكمل اآلثاريون اليهود ما قام به االمربياليون،هائل من املواقع التوراتية نفس الشعور
 ومتحف روكفلر حالياً هو تعبري حي عن،قلبهم من ترسيخ أسطورة األرض املقدسة يف أذهان الغربيني
.الجهود التي بذلت يف صناعة هذه األسطورة من بدايات القرن التاسع عرش حتى يومنا هذا
 هو املتحف األول الذي أسس لتدعيم فكرة األرض املقدسة أرض شعب إرسائيل،متحف روكفلر
شعب الله املختار أصحاب الحق األكرب والعالقة األقوى ب»اورشليم» مدينة داوود املقدسة وكل ما
 لذلك كان قرار لجنة تراث اليونسكو موجعاً للسلطات اإلرسائيلية ألن الكيان الصهيوين قام،يحيط بها
.عىل فكرة وهذا القرار يقوض الفكرة من أساسها

1-Laura C. Robson –Archeology and Mission: The British Presence in Nineteenth Century
Jerusalem –Bort Land University Press 1995.
2-Laura C. H. Lughlin –Archeology and Bible – Routledge press -New York 2000.
3- Himmet Taskomur & Beatrice St Laurent - The Imperial Museum of Antiquities in Jerusalem
(1890 – 1930) An alternative Narrative – Brigwater stat university virtual commons.
4- Fredrick E. Greensphan- Essays in honor of zion zevit –Oregon .Cascade Books – USA 2017.
5- A. C. Armstrong Andson – The Historical geography of the Holy Land – George Adam Smith
–New York 1901.
6-Geoff Embeling –Pioneers to the past –American Archeologists in the Middle East (1919 –
1920) – The Oriental Institute –Chicago – USA 2010 .
7- Rachel S. Hallote & Alexander H. Joffe – The Politics of Israeli Archeology: Between
Nationalism and science in the age of second Republic – Israel Studies Magazine, Volume7, No3.
8-Niel Asher Siberman – Digging for God and County (Exploration, Archeology and the secret
struggle for the Holy Land) – New York University 1982.
9- Albert Glock – Archeology as Cultural Survival the future of the Palestinian past – Journal of
Palestine Studies Vol.23- No3 – Spring 1994.
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كل مكان
الصهيوين يرتعرع ..والوحش االستيطاين يغرس أنيابه يف ّ
اليمني ّ
عزيز العصا*
مقدّ مة
ال ّ
الفلسطيني يف الفرتة (،)1949-1947
الشسة الّتي بوغت بها الشّ عب
شك يف أن نتائج الحرب ّ
ّ
الفلسطيني ،وهي نقطة ارتكازٍ؛
والّتي أُطلق عليها «ال ّنكبة» ،كانت املفصل الرئيس يف حياة الشّ عب
ّ
كانت قبلها فلسطني وشعبها وتاريخها وحضارتها ،وبعدها تح ّول الوطن إىل قض ّية ،وبقيت قض ّيته هي
القضيّة التّح ّرريّة الوحيدة املعلّقة من قرنٍ إىل قرنٍ  ،يف العامل كلّه(((() .فعىل املستوى ال ّدميغرايف هناك
فلسطيني (أو  )900,000إبّان ال ّنكبة أصبحوا الجئني وبال أ ّي
من قال بطرد وتهجري وترشيد نحو مليون
ّ
أمل للعودة ،بينام تقول مصادر أخرى :إ ّن عددهم ثالثة أرباع املليون(((() ،وبقي من الفلسطينيّني
عىل أرضهم بعد عمل ّيات التّطهري ،حوايل ( )156,000نسمة(((() .وأُتبع ذلك كله باستحواذ الدولة
الوليدة عىل كل ما أنتجه الشعب الفلسطيني يف حدود تلك الجغرافيا ،ووضع تلك الرثوة الضخمة،
* باحث من فلسطني
 1الحوت ،بيان ( .)2012املؤرخون الفلسطينيون والنكبة .مجلة الدراسات الفلسطينية ،مجلد  ،23عدد  .89ص ص.71-51 :
 2الخالدي ،حسني فخري ( .)2014ومىض عهد املجامالت ...مذكرات –بريوت  .-1949دار الرشوق للنرش والتوزيع،
عامن ،األردن .املجلد األول .ط .1الجزء الثالث ،ص.181-180 :
 3مركز الدراسات املعارصة ( .)2006املجتمع العريب يف الداخل الفلسطيني .أم الفحم .فلسطني .ص.9 :
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املنهوبة بالقوة ،لصالح االستيطان الكولونيايل اليهودي (لليهود فقط)(((().
والحالة هذه ،فقد وضعت هذه الدولة يف حساباتها أن تفرض نفسها بالقوة يف املنطقة ،فأتبعت
النكبة بعدة حروب مع الدول العربية – منفردة وجامعية -شكلت هزات ارتدادية متصلة بالنكبة
التي هي الزلزال املد ّمر الرئيس.
سوف نتناول يف هذه الورقة ،الحرب الثالثة ،يف سلسلة الحروب العربية-االرسائيلية ،التي حصلت يف العام
 ،1967والتي أطلق عليها «النكسة» .تلك الحرب التي حدثت بعد عرشين عا ًما من النكبة ،وبعد عقد
من الزمن من العدوان الثاليث عىل مرص  .1956وألننا يف أجواء مرور خمسني سنة عىل تلك «النكسة»،
فإنه من املهم التوقف عندها من حيث :مقدماتها ،نتائجها وما نجم عنها من ثوابت ومتغريات عىل
املستويات السياسية واالقتصادية والدميوغرافية ،ودور ذلك كله يف الرصاع عىل هوية األرض واإلنسان
التي أصبحت يف عني العاصفة التي تثريها الدولة اإلرسائيلية؛ تلك الدولة التي مل تتوقف داخل حدودها
التي سيطرت عليها إبّان النكبة ،وإمنا سيطرت عىل كامل فلسطني وأجزاء من الجوار العريب.

ال ّنكسة :املقدّ مات وال ّنتائج

منذ العام  1948أخذت ارتدادات النكبة ترضب يف عدة اتجاهات ،وأخذت التيارات املاركسية
والقومية والوطنية تنمو وترتعرع بني أبناء الشعب العريب ويف نفوس أبنائه بشكل عام ،ويف أوساط
الفلسطينيني بشكل خاص ،وعزز ذلك ظهور الزعيم العريب املرصي جامل عبد النارص ،ففي العام
 1957بدأت تتكون تجربة جديدة يف العمل السيايس ،عرفت فيام بعد بإسم «فتح»(((() ،ثم بدأت
النواة الصلبة لحركة فتح العمل الواسع يف أوساط الشعب الفلسطيني(((() .وشهد العام 1964
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بقرار عريب وبقيادة فلسطينية .ويف 1965/1/1؛ أي بعد نحو
ستة أشهر من إنشاء م .ت .ف انطلقت «رصاصة فتح األوىل» ،واستمرت فتح يف كفاحها املسلح عىل
الرغم من الطوق الذي كانت تفرضه عليها الدول املجاورة إلرسائيل.
يف الخامس من حزيران من العام  ،1967كانت الحرب العربية-اإلرسائيلية ،التي متت يف ظروف مل تكن
فيها الدول العربية الحدودية مع فلسطني جاهزة لها ،بل إنها كانت يف ذروة التمزق والخالفات والحروب

 4ديفيس ،أوري ( .)2015إرسائيل األبارتهايدية «وجذورها يف الصهيونية السياسية .دار الرشوق للنرش والتوزيع .رام
الله .فلسطني .ط .1ص.87 ،58-56 ،30-29 :
 5علّوش ،ناجي (د .ت .).فكر حركة املقاومة الفلسطينية  .1987-1948ص.29 :
 6عبد الرحمن ،أحمد ( .)2016عرفات :حياته كام أرادها .دار الحرية للثقافة الوطنية .البرية .فلسطني .ص.20 :
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اإلذاعية ،فيام بينها ،ودون توفري الحد األدىن من عوامل الصمود واملواجهة(((() .ومن جانب العدو،
كان يسوسه دهاة السياسة والعسكرية ،متكنوا ،عرب وسيط أمرييك ،من إقناع املرصيني أن الحرب بعيدة
الوقوع(((() .ويؤكد ابتالع القيادة املرصية لهذه الخدعة ،ما يقوله شفيق الحوت« :اللغز الذي مل أستطع
تفسريه حتى اآلن ،هو كيفية وقوع عبد النارص يف فخ حرب  ،1967وهو الذي قال حرف ًيا ،قبل ثالثة شهور
أنه لن يخوضها إال لينترص ،وأنه بحاجة إىل ثالثة أعوام لتوفري رشوط هذا النرص»(((().
إن الحديث عن نتائج «النكسة» ،وما تبعها من أحداث ذات صلة ،يحتاج إىل مساحات واسعة،
كام أن العديد من الباحثني ،ومبناسبة الذكرى الخمسني لهذه الهزمية النكراء ،قاموا بتناول محاور
محددة للحديث عنها ،بيشء من التوسع .ولكننا ،يف هذه الورقة ،سوف نقوم بإجامل انعكاسات
ونتائج النكسة عىل عدد من املحاور املتصلة ببعضها البعض ،وهي:

ً
الفلسطيني
أول :ال ّنكسة وال ّنظام ال ّرسمي العر ّيب والدّ ور
ّ

صحيح أن م .ت .ف .انطلقت بقرار عريب بغية «تنظيم الشعب الفلسطيني ومتكينه من القيام بدوره
يف تحرير وطنه وتقرير مصريه» ،فتم تشكيل ألوية لجيش التحرير الفلسطيني توزعت يف مرص وسوريا
والعراق ،إال أن النظام الرسمي العريب مل يكن ليفكر يف قتال إرسائيل ومواجهتها يف ساحات القتال.

وعندما وقعت النكسة يف العام  ،1967كانت النتيجة املأساوية يف استكامل احتالل فلسطني ووقوعها
«كاملة» تحت السيطرة اإلرسائيلية املطلقة ،إىل جانب احتالل أجزاء من دول مرص وسوريا ولبنان.
خلل كب ًريا يف املفاهيم ،وأربك الخطاب االعالمي والسيايس للنظام
فأحدث ذلك الوضع املفاجئ ً
الرسمي العريب الذي انكشفت سوءته أمام الجامهري العربية ،فانزاحت الجامهري (العربية) ملن
يرفض الواقع الجديد ويتحداه وميارس الكفاح املسلّح؛ فانطلقت التنظيامت الفلسطينية املسلّحة
تقاتل وهي مستندة إىل الجامهري العربية الغاضبة ،التي شكلت حاضنة آمنة لتلك التنظيامت،
ووصل األمر بها إىل املشاركة الفاعلة يف القتال إىل جانبها.
من أكرث النامذج الحية لهذا الحال معركة الكرامة يف آذار ،1968 /التي انتهت باندحار الجيش اإلرسائييل
املعتدي عىل األرايض األردنية بتالحم فلسطيني-أردين رائع .ثم انعقد املجلس الوطني الفلسطيني يف نفس

 7الخطيب ،أنور ( .)1989مع صالح الدين يف القدس  -تأمالت وذكريات .دار الطباعة العربية .القدس .ص47 ،69 ،78 :
 8الخطيب ،أنور ( .)1989مع صالح الدين يف القدس  -تأمالت وذكريات .دار الطباعة العربية .القدس .ص.85 ،73 :
 9الحوت ،شفيق ( .)2015بني الوطن واملنفى  -من يافا بدأ املشوار .منظمة التحرير الفلسطينية .رام الله .فلسطني .ط .2ص.161 :
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رئيسا
العام ،فانبثق عنه قراران هامان ،هام :األول :انتخاب لجنة تنفيذية( ((1انتخبت «يارس عرفات» ً
لها ،والثاين :تعديل ميثاق املنظمة ،بد ًءا من إسمه« ،امليثاق القومي» الذي صار «امليثاق الوطني»(.((1
هكذا ،أخذ الفلسطينيون زمام األمور يف الرصاع املبارش مع إرسائيل ،وحتى مع النظام الرسمي العريب
–كالنظام السوري والقوى املرتبطة .فخاض الفلسطينيون معارك الكر والفر دفا ًعا عن وجودهم
وكرامتهم الوطنية ،يف تل الزعرت والليطاين والجنوب اللبناين وصربا وشاتيال ،ومعركة طرابلس االنشقاقية
يف العام  ،1983وما نجم عن ذلك من تشتيت للقوات الفلسطينية املقاتلة وإبعادها إىل تونس وليبيا
والجزائر واليمن ...الخ ،بعي ًدا عن ساحات القتال املالصقة للوطن الفلسطيني.
وأما عىل مستوى الوطن العريب ،فقد نجم عن النكسة أن ترعرعت «إرسائيل» وأصبحت هي
املرجعية الرئيسة األقوى يف املنطقة ،بالنسبة للغرب االستعامري .ومام ساعد عىل تحويل «إرسائيل»
إىل «غول» يف املنطقة؛ يخيف العرب ويحظى بإعجاب الغرب ،أن األنظمة العربية تسيطر عىل
شعوبها باإلرهاب والتخويف ،وتحرم إنسانها من حرية التفكري واالعتناق ،ما شكّل حاج ًزا عاليًا بني
تلك الجامهري واألنظمة التي ترزح تحت نريها ،ما جعل الحال العريب يف نظر األعداء «أشبه بربج
ورقي مؤقت»؛ يعيش حالة انعدام االستقرار.
ويف أجواء «التفتيت» والضعف الذي تعاين منه األمة العربية ،التي تشكل العمق االسرتاتيجي للشعب
الفلسطيني وثورته ،أخذت إرسائيل ومن يصطف معها يخططون ملواجهة الشعب الفلسطيني ،الذي
أثبت حضوره يف معارك الرصاع الطويلة مع االحتالل ،بخاصة االنتفاضة األوىل –انتفاضة الحجر -التي
أربكت الدولة العربية وجعلتها تعيد حساباتها يف التعامل مع الشعب الفلسطيني ،فكانت اتفاقية
أوسلو التي أرادت منها القيادة الفلسطينية تثبيت الوجود الفلسطيني عىل األرض وصولً إىل الدولة
وعاصمتها القدس ،وأرادت منها «إرسائيل» االستحواذ عىل الشعب الفلسطيني وترويضه وإخراجه
من معادلة الرصاع يف املنطقة ،وجعله مجرد كتلة برشية تشكل الساحة الخلفية لالقتصاد اإلرسائييل.
عندما انكشفت حقيقة اللعبة-الخدعة اإلرسائيلية-األمريكية أمام القائد التاريخي يارس عرفات،
انطلقت االنتفاضة الثانية –انتفاضة األقىص -يف أواخر العام  ،2000التي قدم فيها الشعب
الفلسطيني ،بقيادة يارس عرفات ،آالف الشهداء واألرسى والجرحى ،وانتهت باستشهاده .ويف
العام  2007حصلت حالة انقسام الشعب الفلسطيني بني غزة والضفة انقسا ًما ينذر بسوء يصعب
 10تألفت هذه اللجنة من يارس عرفات؛ خالد الحسن؛ أحمد الشهايب؛ حامد أبو ستة؛ إبراهيم بكر؛ محمد يوسف
النجار؛ كامل نارص؛ يارس عمرو؛ يوسف الربجي؛ فاروق القدومي؛ عبد املجيد لرئاسة الصندوق القومي.
 11الحوت ،شفيق ( ،)2015بني الوطن واملنفى -من يافا بدأ املشوار .منظمة التحرير الفلسطينية .رام الله .فلسطني.
ط .2 :ص.115-114 :
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تقديره ،وصاحب ذلك باعتالء اليمني اإلرسائييل سدة الحكم ،املتحالف مع اليمني األمرييك الحاكم
أيضً ا؛ ما يعني القضاء املربم عىل أي إمكانية للوصول إىل الدولة الفلسطينية املنشودة.

ثان ًيا :ال ّنكسة واملرشوع االستيطا ّين – األثر العمرا ّين-

لقد أسست النكسة يف العام  1967لهيمنة الفكر الديني الصهيوين يف أبعاده امليتافيزيقية عىل
املستوطنني يف الضفة الغربية( .((1فشهد العقد األول ملا بعد النكسة ،وهو عقد حكمت فيه
حكومات عاملية ،إقامة مستوطنات ،حرصت
عىل توزيعها عىل املدن واملواقع الفلسطينية
التي يعتقد املستعمرون أنها مقدسة لهم وهي
القدس والخليل ونابلس بدرجة أقل .وتسعى
«إرسائيل» من وراء مرشوعها االستعامري إىل
تحقيق مجموعة من األهداف االسرتاتيجية،
منها((:)((1
تفريغ األرض الفلسطينية من سكانها وإحالل
اليهود مكانهم.
إيجاد واقع جديد يؤدي إىل محارصة التجمعات السكانية
الفلسطينية (الحرضية والقروية) باملستعمرات التي
تشكل أحزمة أمنية متقدمة؛ تقوم بالدفاع عن الدولة
العربية وتشكل عمقًا اسرتاتيجيا لها.
منع قيام دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
املساعدة عىل تهويد مدينتي القدس والخليل.
أُتبع ذلك ،يف العام  ،2002بإقامة جدار الفصل
 12مصطفى ،مهند ( .)2013رؤية املستوطنني للرصاع:
من غوش إميونيم إىل البيت اليهودي .املركز الفلسطيني
للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ص.14 :
 13الحروب ،صقر ( .)2014جغرافية فلسطني :دراسة يف
تن ّوع املكان وعبقرية اإلنسان .وزارة الثقافة الفلسطينية.
الطبعة األوىل .ص.382 :
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العنرصي ،بطول  420كيلومرتًا ،والذي اقتطع  %13من مساحة الضفة الغربية ،وسيتبعه جدار آخر بطول
 292كيلوم ًرتا ،ليقتطع  %13أخرى من مساحة الضفة الغربية.
وأما بالنسبة للوضع االستيطاين يف قطاع غزة ،فقد تم إنشاء أكرث من عرشين مستوطنة ،ويف صيف
 2005تم إجالء تلك املستوطنات ،بعد أن طرح شارون عىل الرئيس األمرييك جورج بوش خطة (فك
االرتباط مع الفلسطينيني) ،الخاصة بجالء املستوطنني عن قطاع غزة ،وعن أربع مستوطنات يف شامل
الضفة الغربية(.((1
ويبني الشكل التدرج يف أعداد قاطني املستعمرات اإلرسائيلية من اليهود ،يف كل من الضفة الغربية
والقدس ،منذ النكسة يف العام  1967وحتى نهاية العام :)((1((2016
ويتضح أنه منذ اتفاقية أوسلو وحتى اللحظة ،تقوم «إرسائيل» بحملة استيطانية جنونية تهدف فرض
واقع جديد مينع إمكانية إقامة دولة فلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران من العام - 1964حدود
ما قبل النكسة ،-ومام يعزز ذلك عزل مناطق (أ) و(ب) وفق ما تم تسميتها يف اتفاقيات أوسلو وما
تواصل جغراف ًيا بني جميع املناطق التي تم
ً
بعدها من اتفاقيات ،عن بعضها البعض ،يف حني أن هناك
تصنيفها (مناطق ج) ،وهذا ما يعني أن هناك ن ّية جادة لدى سلطات االحتالل لضم املناطق (ج) ضاربة
بذلك عرض الحائط كل ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات((.)((1
خالصة القول :بلغ مجموع عدد املستوطنني أكرث من نصف مليون مستعمر ،يتوزعون عىل ()121
مستعمرة ،منترشة عىل معظم مساحة الضفة الغربية ،بحيث ال نكاد نعرث عىل عرشة كيلومرتات
متواصلة ،يف أي بقعة من بقاع الضفة الغربية ،من دون وجود مستعمرة .وعالوة عىل املستعمرات،
هناك أكرث من ( )100نواة مستعمرة قابلة للنمو والتوسع ،ويرتبط توسعها بقرارات إرسائيلية متعلقة
بالتوازنات الحزبية الداخلية من جهة ،وبطبيعة العالقات مع اإلدارة األمريكية من جهة ثانية ،وبالضغط
عىل السلطة الفلسطينية من جهة ثالثة .وهذه مسألة خضعت لتلك التجاذبات كافة خالل األعوام
األخرية .أضف إىل ذلك شبكة الطرق ،ومام تهدف إليه :تأمني طرق رسيعة تربط جميع مستعمرات
الضفة الغربية بإرسائيل مبارشة ،مع التقليل ،بقدر اإلمكان ،من إمكان مرورها يف التجمعات السكانية
الفلسطينية ،تشجيع االستيطان بحيث ال تبعد أي مستعمرة عن إرسائيل أكرث من  25-20دقيقة

 16أنظر :األطرش ( ،)2014ص.23 :
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بالسيارة ،وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية ،وحرص هذه التجمعات ضمن جزر متناثرة ((.)((1
خالصة القول أن املستوطنات اإلرسائيلية تستحوذ عىل أرايض الفلسطينيني ،وعىل املخزون االسرتاتيجي من
املياه الجوفية واملوارد الطبيعية األخرى(( ،)((1يف حني يُرتك للفلسطينيني مجال إدارة شئونهم اليومية يف
إطار حكم ذايت مق ّيد ،ال سيام وأن اتفاقية أوسلو واتفاقيات السالم أـو التسويات مع كل من مرص واألردن
مل ِ
تش إىل أن موضوع االستيطان عقبة كأداء أمام أي تقدم يف املفاوضات بني إرسائيل والفلسطينيني((.)((1

ثالثًا :ال ّنكسة وخطاب فلسطين ّيي ال ّنكبة ()1948

جمعت الحرب يف العام  1967الشعب الفلسطيني تحت سقف واحد ،واستمرت املعاناة االجتامعية
من للجميع؛ إذ إ َّن حوايل ثلث فلسطينيي  1948أقارب من الدرجة األوىل يف املناطق التي احتلت يف
العام ( 1967الضفة وغزة) ،كام أنها أسقطت أمل فلسطينيو  1948الذي بنوه عىل األنظمة العربية
يف إنهاء معاناتهم ،باإلضافة إىل أنها الحرب دفعت الفصائل املسلحة إىل األعىل فتسلمت منظمة
التحرير الفلسطينية ،وقادها يارس عرفات الذي شكل رمز الهوية الفلسطينية .ولذلك ،كان لهذه
الحرب أث ٌر بال ٌغ عىل فلسطينيي  ،1948ميكن تلخيصه فيام يأيت(:((2
زيادة وعيهم لفهم طبيعة الرصاع كرصاع للسيطرة عىل األرض وتفريغها من املواطنني العرب.
توجههم نحو التفتيش عن الهوية الجامعية (الفلسطينية) ،والنشاط الجامعي لضامن املزيد من القوة والتأثري.
زادت من االستعداد للتحدي ،وأخذ األمور باأليدي ،حتى لو وصل إىل العنف السيايس.
أما بشأن الخطاب الجمعي السيايس بني فلسطينيي  ،1948والذي كان متمرك ًزا حول قيم الوطن
واملقاومة والتحرر ،الذي كان يقوده املثقف-الشاعر ،فإنه بعد النكسة بدأ ينزاح ،تدريج ًيا ،باتجاه
حيز املواطنة والدولة ،ويعود هذا التحول إىل ظهور املثقف األكادميي نتيجة التحاق الفلسطينيني
يف الجامعات اإلرسائيلية التي نقلت املثقف إىل مساءلة الهوية بعد أن عمل سابقًا عىل بلورتها
 17الجعبة ،نظمي ( .)2012االستيطان الكولونيايل يف الضفة الغربية والقدس :قراءة يف أبعاد وأشكال السيطرة عىل
األرض .مجلة الدراسات الفلسطينية .العدد ( .)91ص.83-59 :
 18األطرش ،أحمد ( .)2014جغرافيا االستيطان :كيف يتم تحويل الضفة الغربية إىل كنتونات؟ املركز الفلسطيني
للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ص.53 :
 19منصور ،جوين ( .)2014إرسائيل واالستيطان :الثابت واملتحول يف مواقف الحكومات واألحزاب والرأي العام
( .)2013-1967املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ص.87-86 :
 20اغبارية ،مسعود ( .)2007حرب الخامس من حزيران  ،1967وتأثريها عىل العرب الفلسطينيني .مجلة قضايا
إرسائيلية .عدد ( .)26املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ص.85-78 :
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وإنتاجها ،وتحول «إرسائيل» من مرحلة التأسيس إىل املأسسة ،حتى أنها أصبحت بعد العام 1967
«قوة إقليمية» ،ما أدى إىل قبول العرب كجزء من مكونات املواطنة ،والذي ش ّجع العرب عىل
التعامل مع املواطنة مبزيد من الج ّديّة .أضف إىل ذلك النتائج االسرتاتيجية للنكسة وما رافقها من
تآكل تدريجي لحلم التحرر ،فأضحت نكسة العام  1967هي النكبة الحقيقية؛ ألنها ثبتت نتائج
نكبة العام  1948التي كان يُنظر لها عىل أنها «نكسة» عابرة(.((2
أما «اتفاقية أوسلو» فقد حظيت بدعم كبري من معظم فئات فلسطينيي48-؛ فهناك من رأى فيها خطوة
أوىل نحو إقامة دولة فلسطينية يف الضفة وغزة .لكن مفاوضات السالم تلك مل تتطرق إليهم ،وإرسائيل
رأت فيهم شأناً داخلياً .وخالل الفرتة -2000تاريخه ،والتي تخللها انتفاضة األقىص التي قدم فيها
فلسطينيو )13( 48-شهي ًدا ،تنبه فلسطينيو 48-إىل الخطط التي تستهدف هويتهم ووجودهم((.)((2
مقابل هذا كله ،نجد أن فلسطينيي ،48-ويف ظل تآكل العمق العريب وحتى الفلسطيني ،قاموا
بتوحيد الصفوف ،وتشكيل «القامئة املشرتكة»؛ لخوض انتخابات الكينيست  ،ليك تفتح لهم آفاقا
سياسية عريضة ،األمر الذي مكّنهم من الحصول عىل ()13مقع ًدا .وبهذا الفوز ،شكّل فلسطينيو48-
ثالث أقوى معسكر يف الكنيست ،ما سيساعدهم يف إعادة تنظيم مؤسساتهم الجامعية ،وزيادة
إمكانيات املناورة من خالل بناء رشاكات عينية مع أحزاب وأعضاء كنيست لتمرير قوانني معينة
وعرقلة أخرى ،وتبني مرشوع يوظف طاقات املجتمع العريب للتأثري عىل املجتمع اإلرسائييل .إضافة
إىل تحولها إىل عنوان للتخاطب من قبل مؤسسات أو جهات دولية((.)((2

راب ًعا :أثر ال ّنكسة عىل القدس :الجغرافيا والدّ ميوغرافيا

منذ النكسة يف العام  ،1967أخذت سلطات االحتالل تغري يف معامل املدينة ويف مالمحها الجغرافية
والدميغرافية والتاريخية ،وفق عملية «تهويد» مربمجة ،فبعد ميض أربعة أيام عىل بدء االحتالل ،هدمت
القوات اإلرسائيلية حي «املغاربة «العريب يف البلدة القدمية ،كام بدأت بإصدار قرار يقيض بضم القدس

 21غانم ،هنيدة ( .)2013ما بني النكبة والنكسة :تحوالت الخطاب الجمعي -السيايس للمثقفني الفلسطينيني يف الداخل.
مجلة قضايا إرسائيلية .عدد ( .)50املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ص.75-60 :
 22ورد ذلك أثناء عرض التقرير االسرتاتيجي ( ،)2014بتاريخ 7 :نيسان .2015 ،انظر الرابط التايل الذي أمكن الوصول
إليه يف (:)2015/06/06
فعاليات/ارشيف-الفعاليات/املشهد-اإلرسائييل-عامhttp://www.madarcenter.org//-2014
هذا ما أشار إليه «أمين عودة» يف مداخلته يف مؤمتر :عرض التقرير االسرتاتيجي ( ،)2014بتاريخ 7 :نيسان23 .2015 ،
):انظر الرابط التايل الذي أمكن الوصول إليه يف (2015/06/06
فعاليات/ارشيف-الفعاليات/املشهد-اإلرسائييل-عامhttp://www.madarcenter.org//-2014
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الرشقية واتخاذها عاصمة لها يف العام 1967م .كام تم عزل القدس عن الضفة الغربية اقتصاديا وإداريًا،
وبعد ذلك عمدت سلطات االحتالل إىل تطويق املدينة باملستوطنات وتفريغها من سكانها العرب(.((2
كام انتظمت سلطات االحتالل يف تنفيذ سياسات «اإلحالل واملحو» التي اتبعتها سلطات االحتالل ،منذ
النكسة يف العام  ،1967يف أربعة محاور متشابكة ومرتابطة ومتفاعلة بهدف «تهويد القدس»(:((2
املحور الدميغرايف :من خالل العمل عىل إعادة تشكيل املشهد الحضاري للقدس الرشقية؛ بغية منحه
طاب ًعا يهوديًا-تورات ًيا.
وأرايض جرداء ،وتنميط املقدسيني باعتبارهم ذوات
املحور الرمزي :من خالل اعتبارها حي ًزا خاليًا
َ
غري مؤهلة للفعل السيايس ،غال ًبا.
املحور القانوين :من خالل اعتبار املقدسيني «ساكنني دامئني» مقابل فئة «املواطنني الدامئني» لليهودي واإلرسائييل.
املحور األمني-الجسدي :من خالل اعتبار الجسد املقديس مصد ًرا للخطر والفوىض الدميوغرافية
واألمنية ،الذي تتم مواجهته باإلبعاد واإلزالة عن الحيز ،واعتبار الفلسطينيني «مارقني»؛ أي خارجني
عن الجامعة.
ويأيت ذلك كله عىل قاعدة أن القدس ليست محتلة ،بل محررة ،وأن اليهود يعودون إىل مدينتهم،
واعتبار أي وجود آخر خالل األلفي العام من انتظار «اليهود» للعودة هو وجود عابر وغري
محسوب .وللتخلص من الخطر الدميوغرايف ،جاءت مضاعفة مساحة القدس الرشقية حتى وصلت
الـ ( )72,000دونم ،باتباع اسرتاتيجية «أكرب مساحة بأقل عرب ،والتي نجم عنها ضم ( )28قرية،
منها قرى من بيت جاال وبيت لحم ،وأسكنت فيها ( )200,000يهودي ،فأصبحت نسبة اليهود %43
من سكان القدس الرشقية .واآلن ،وصلت نسبة اليهود إىل  %65من مجموع سكان القدس (وعدد
سكانها  760,000نسمة) مقابل  %35للسكان الفلسطينيني .وهناك تخطيط من قبل بلدية االحتالل
لرفع عدد سكان القدس «املو ّحدة» ،حتى العام  ،2020إىل ( )950,000ساكن ،يشكل الفلسطينيون
ٍ
تنبؤات تشري إىل أن الفلسطينيني سيكونون هم الجامعة
 %40منهم و %60من اليهود ،إال أن هناك
عامل رعب
السكانية األكرب يف القدس ،وهذا ما يعتربونه «العفريت الدميوغرايف»؛ الذي يشكل َ
 24وزارة العمل الفلسطينية ( .)2014املستوطنات اإلرسائيلية وآثارها االقتصادية واالجتامعية عىل األرايض الفلسطينية
وقطاع العمل .أنظر الرابط (تم الوصول إليبه يف http://info.wafa.ps/pdf/i_s_e_s_e_p.pdf :)2017/07/29
 25غانم ،هنيدة ( .)2013ما بني النكبة والنكسة :تحوالت الخطاب الجمعي -السيايس للمثقفني الفلسطينيني يف الداخل.
مجلة قضايا إرسائيلية .عدد ( .)47املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ص.108-94 :
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وخطر حقيقيّني عىل الوجود اليهودي يف القدس(.((2

وأما بشأن األرض والسكان يف القدس ،وعرب الخمسني عا ًما منذ العام  1967حتى تاريخه ،فإن ما
أبقي عليه للمقدسيني من املساحة الجديدة للقدس (الـ  72,000دونم) ،ال يتجاوز ( %13حوايل
 10,000دونم) ،وتم مصادرة ما تبقى من هذه املساحة بواقع  %52ص ّنفها االحتالل مناطق خرضاء،
و %35لصالح املستعمرات ،التي عددها –حتى اللحظة )15( -مستعمرة تتوزع وفق ما هو مبني يف
الجدول أدناه ،بحسب الكتلة االستعامرية والهدف االسرتاتيجي من إقامتها((.)((2
ختا ًما ،لقد جاء هذه العجالة حول النكسة يف العام 1967؛ أي بعد مرور خمسني عا ًما عىل وقوعها،
أساسيي :وأما األول ،فهو تسليط الضوء عىل ظروفها ونتائجها .وأما الثاين ،فهو استخالص
لتحقيق أمرين
ْ
العرب وإعادة قراءة التاريخ ،مبا ميكننا من إجراء مراجعات نقدية رصيحة وواضحة ،بعي ًدا عن الخطابات
الثورية أو «التثويرية» التي سادت يف حقبة معينة ،بهدف «‘إلهاب» الجامهري وطأمنتهم إىل النرص
«املؤزر!» القادم ،يف حني كان العدو يعد العدة والخطط املحكمة املستندة إىل القوة وامتالك أحدث
أنواع األسلحة ،وإىل جيش مد ّرب ومؤ ّهل الستخدام تلك األسلحة بدقة وبكفاءة عالية.
لقد كانت النتيجة أن تعرضت الجيوش «العربية» إىل رضبة قوية وخاطفة ورسيعة التأثري عىل ميدان
القتال ،أدت إىل ه ّز معنويات تلك الجيوش ،وإشاعة الفوىض يف صفوفها ،ما جعل «إرسائيل» تسيطر عىل
ما تبقى من فلسطني ،وعىل أجزاء من الدول العربية املشاركة يف الحرب ،فانتقلت من دولة صغرية يف
محيط يهددها بخطر املحو ،إىل دولة إقليمية تشكل نافذة للغرب االستعامري ،ليس عىل املنطقة وحسب،
وإمنا عىل القارات الثالث (آسيا وأوروبا وأفريقيا) كام أريد لها وفق املخطط االستعامري للمنطقة يف
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،والذي تم تنفيذه فور انتهاء الحرب العاملية األوىل ،التي قضت عىل
الدولة العثامنية ،وجعلت تركتها يف مهب رياح املنترصين من صانعي الدولة العربية وحلفائها الدامئني.
من هنا ،تأيت أهمية املراجعة الدامئة لهذا الحدث التاريخي ،ولغريه من األحداث ،ليك تتمكن
األجيال املختلفة (بخاصة من الفلسطينيني) من تل ّمس خطواتها نحو املستقبل يف تعاملها مع الدولة
العربية التي يقوم عىل قيادتها والتحكم يف دفّة قاربها من يصدق فيهم قوله تعاىل« :أَ َوكُل ََّم َعا َه ُدوا
ِيق ِّم ْن ُهم» (البقرة.)100 :
َع ْه ًدا نَّبَ َذ ُه فَر ٌ
 26غانم ،هنيدة ( .)2013ما بني النكبة والنكسة :تحوالت الخطاب الجمعي -السيايس للمثقفني الفلسطينيني يف الداخل.
مجلة قضايا إرسائيلية .عدد ( .)47املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ص.108-94 :
 27الجعبة ،نظمي ( .)2017القدس :خمسون عاماً من االحتالل .مجلة الدراسات الفلسطينية .العدد ( .)111ص.159-140 :
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املركز املتنوع «هريتسليا» املؤمتر السابع عرش – 2017
عليان الهندي *
عقد يف معهد «السياسات واالسرتاتيجية» التابع للمركز املتنوع «هريتسليا» ،املؤمتر السابع عرش
،من تاريخ  ،2017/6/22-20الذي حمل عنوان «الخروج من الظل» .وشارك يف املؤمتر  185شخصية
من إرسائيل وخارجها ،كان من بينهم شخصيات أكادميية وسياسية وعسكرية من أوروبا والواليات
املتحدة وآسيا ،وغريها من الدول .وكام يف األعوام السابقة ،كان الحضور العريب ضعيفا ،لكنه مهم
من الناحية الرمزية ،حيث شاركت شخصيات أكادميية من قطر واألردن ،يف حني اقترص الحضور
الفلسطيني عىل عضو اللجنة املركزية السابق لحركة فتح الدكتور نبيل شعث.
قدم يف املؤمتر ستة عرش بحثا من أهمها :خمسون عاما عىل حرب األيام الستة ،وبعد خمسني
عاما عىل حرب األيام الستة – هل ميكن التوصل لسالم مع الفلسطينيني ،واستطالع «هريتسليا»
السنوي بخصوص الحصانة الوطنية .كذلك قدم تسعة عرش عرضاً  Powrpointمن أهمها :التسوية
اإلقليمية وهل هي ممكنة وكيف ومع من ،ومواجهة إرسائيل لعدة جبهات قتالية سويا ،والعنرص
االجتامعي يف الحصانة الوطنية ،وغريها.
ألقيت يف املؤمتر  43محارضة ملختلف أطياف النخب اإلرسائيلية الحاكمة يف املجاالت األمنية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وشارك يف هذه املحارضات ،شخصيات سياسية وعسكرية
وأكادميية من جميع التخصصات من أهمهم :رئيس دولة إرسائيل رؤبني ريفلني ووزير الدفاع
أفيغدور ليربمان ورئيس الوزراء اإلرسائييل السابق إيهود براك وأييليت شاكيد وغدعون ساعر
* كاتب وباحث يف الشؤون اإلرسائيلية – فلسطني
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وأقطاب املعارضة الرئيسية مثل إسحاق هريتسوغ ويئري لبيد ،وغريهم .وعن الجانب العسكري
حارض رئيس األركان اإلرسائييل غادي أييزنكوت ورئيس جهاز االستخبارات العسكرية الجرنال
هرتيس هليفي وقائد سالح الجو أمري إيشيل ،وغريهم ،يف حني مل ميثل الفلسطينيون من أرايض عام
 1948بهذا املؤمتر كام يف السابق.
اهتمت األبحاث وعروض Powrpointواملحارضات بالحديث عن املشاكل والتهديدات التي تواجه دولة
إرسائيل وطرق مواجهتها مثل :التهديد اإليراين الذي وضعه الباحثون واملحارضون عىل سلم أولويات
املؤمتر ،وإمكانية اندالع حرب عىل عدة جبهات مع تنظيامت وليس دول ،وعن الفرص االيجابية
املتوفرة إلرسائيل مثل إمكانية عقد تحالفات إقليمية عىل أساس املصالح ،وإمكانية التوصل لحل
للقضية الفلسطينية يف املدى املنظور.
ونظرا لتعدد موضوعات املؤمتر وكرثتها ،سأركز يف هذه القراءة عىل تلخيص مقرتحات الحل مع
الفلسطينيني املطروحة يف أوراق العمل وعروض  ،Powrpointوعىل االستطالع السنوي ملعرفة
التوجهات العامة اليهودية يف دولة إرسائيل اتجاه القضية الفلسطينية ،وألخّص ما طرح باملحارضات
عن الشأن الفلسطيني ،باستثناء ترجمة محارضة رئيس جهاز االستخبارات العامة الجرنال هريتيس
تعب بشكل أو بأخر عن املواقف اإلرسائيلية الرسمية املختلفة من القضايا املطروحة
هليفي ،ألنها ّ
يف الساحتني –الفلسطينية والعربية.
وأخريا وعند الصياغة ،استخدمت نفس املصطلحات اإلرسائيلية ،مثل يهودا والسامرة ورشقي
القدس ،وغريها من املصطلحات ،بهدف طرح املوقف كام هو من دون أية إضافات خاصة مني.
مع العلم أنني أرفض بشكل مطلق تلك املصطلحات ألنها تعرب عن رواية يهودية كاذبة ومزورة.

االستطالع
عرب  %50من املستطلعة آراؤهم من اليهود عن انعدام إمكانية التوصل لسالم يف املستقبل املنظور،
يف حني ذكر  %3منهم فقط ،أن إمكانية التوصل لسالم مرتفعة جدا .وذكر  %55ممن شملهم
االستطالع من اليهود أنهم يؤيدون التوصل لحل قائم عىل خيار دولتني لشعبني ،يف حني أيد  %21من
اليهود إقامة دولة واحدة .وعرب  %55من اليهود عن تشاؤمهم من إمكانية نجاح الرئيس األمرييك
دونالد ترامب بتقدم مسرية السالم بني إرسائيل والفلسطينيني.
وفيام يتعلق بالتسوية االقليمية عرب  %60من اليهود الذين شملهم استطالع مجموعة «يرسائيل
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يوزميت» عن تأييدهم لتسوية إقليمية ،وأيد  %17التوصل لتسوية قامئة عىل الفصل أحادي الجانب،
بينام أيد  %10التوصل لتسوية ثنائية يف املسار اإلرسائييل-الفلسطيني ،يف حني ذكر  %6أنهم يرغبون
بضم «يهودا والسامرة» .وفيام يتعلق بالثقة يف الفلسطينيني ،عرب  %26من اليهود عن ثقتهم بهم،
مقارنة بارتفاع نسبة الثقة بالرئيس املرصي ( )%65وامللك األردين ( )%61وملك السعودية ()%52
وزعامء بقية دول الخليج ()%53

مقرتحات إرسائيلية لحل القضية الفلسطينية
التسوية اإلقليمية(((
املتغريات الجديدة :التقاء املصالح املشرتكة بني إرسائيل والعامل العريب ،وإرصار الواليات املتحدة
عىل خلق واقع جديد ،وإعادة تبني املبادرة العربية من قبل الجامعة العربية.
التطورات يف الرشق األوسط :انتشار الخطر اإليراين -الشيعي املمتد من إيران حتى لبنان مرورا
بالعراق وسوريا ،وامتداده لليمن وللمناطق الرشقية من اململكة العربية السعودية ،االرهاب
السني املنترش يف العراق وسوريا والسعودية ولبنان واألردن ومرص واليمن ،وغريها من الدول.
دول ذات مصالح مشرتكة ملواجهة التهديدات اإليرانية :إرسائيل واململكة العربية السعودية
وجمهورية مرص العربية ودولة االمارات العربية واألردن ،وهي أطراف التسوية اإلقليمية.
املعيقات أمام التعاون االقليمي :عدم التقدم يف الشأن الفلسطيني.
الصفقة االقليمية :حل دولتني لشعبني يسبقه:
تطبيع العالقات اإلرسائيلية-العربية.
إقامة تحالف أمني إقليمي.
اتفاق رشاكة اقتصادية إقليمية.
تغيري إطار االتفاقيات يف النزاع اإلرسائييل–الفلسطيني :التوصل لصفقة ثنائية مع الفلسطينيني
تتضمن :تنازالت ومخاطر إرسائيلية إقليمية ،مقابل مثن يدفعه الفلسطينيني .ويف نفس الوقت،
 . 1يرسائيل يوزميت ،لويب إرسائييل غري حزيب ،يضم نشطاء من اليمني واليسار .اشرتك يف صياغة مقرتح “الحل اإلقليمي” الجرنال عاموس
غلعاد ورئيس وزراء بريطانيا السابق طوين بلري والسيد كويب هلربمان والدكتورة كليري سبنرس .قدمت خالصة املقرتح يف مؤمتر هريتسليا
السابع عرش.
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التوصل لصفقة إقليمية ،تتضمن تنازالت ومخاطر إرسائيلية مقابل تطبيع الدول العربية عالقاتها
مع إرسائيل ،والتوصل لتسويات أمنية إقليمية ،ومثن يدفعه الفلسطينيون.
يتم التوصل لصفقة من خالل:
أفق سيايس :يتم من خالله ايجاد إطار ملزم للمفاوضات مع الفلسطينيني.
بوادر حسن نية :تتضمن خطوات متبادلة نحو تطبيع العالقات بني إرسائيل وبني الدول العربية،
وإيجاد أجواء مناسبة للمفاوضات ،وخلق ثقة متبادلة.
تسويات فعالة تتضمن:
العمل عىل استقرار قطاع غزة.
تطوير اقتصاد الضفة الغربية.
توسيع التنسيق األمني االقليمي
تسويات انتقالية:
دولة فلسطينية قيد االنشاء.
اتفاق تجارة وتبادل البعثات الدبلوماسية مع العرب.
التسوية النهائية :تتضمن:
إقامة دولة فلسطينية.
تطبيع العالقات اإلرسائيلية العربية.
التوقيع عىل اتفاق أمني إقليمي.
التوقيع عىل اتفاق اقتصادي إقليمي.
نضوج :يتطلب التوصل إىل اتفاق نهايئ مرحلة انضاج ،تتم بواسطة النمو االقتصادي يف إرسائيل
واملنطقة ،وتحسني الوضع األمني إلرسائيل.

72

عليان الهندي

جزيرة الفصل يف قطاع غزة(((
الهدف :ايجاد حل للواقع اليسء الذي يعيشه الفلسطينيون ،وإعفاء إرسائيل ،التي تعترب الحبل
الرسي لقطاع غزة ،من أية مسؤولية عنه ،رغم انسحابها منه منذ أكرث من عقد .كام تهدف الجزيرة
إىل منح سكان القطاع مخرجاً انسانياً وتواصالً اقتصادياً مع العامل الخارجي ،يؤدي يف نهاية املطاف،
إىل انفصال نهايئ لقطاع غزة عن إرسائيل ،من دون تعريض أمنها للخطر .وباستثناء حل املشاكل
االنسانية لقطاع غزة ،تساهم الجزيرة يف زيادة التعاون الدويل واالقليمي.
موقع الجزيرة :تقع الجزيرة عىل بعد  5-4كم عن شاطئ قطاع غزة ،وتبلغ مساحتها  5340دونم،
وهي منطقة غري قابلة للسكن .وسرتبط الجزيرة بجرس ثابت ،يقطع يف املنتصف بجرس كهربايئ يف
حاالت الطوارئ ،بهدف قطع الجزيرة عن قطاع غزة.
مكونات الجزيرة :
أرصفة لتفريغ البضائع وتخزينها وتحميلها.
رصيف لنقل الركاب.
محطة كهرباء وأخرى لتحلية مياه الرشب.
محطات لتخزين الغاز وتوزيعه.
تخصيص منطقة معينة إلنشاء منتجع سياحي.
إنشاء مراكز إمداد.
مساحة لبناء مطار مستقبيل فيها.
مساحة معينة للفحص والرقابة والتفتيش
اإلدارة والرقابة :إدارة الجزيرة ومراقبتها تتم من البحر(((
األمن :تحافظ إرسائيل عىل األمن الشامل للجزيرة ومحيطها ،وقد أُبلغت الحكومة اإلرسائيلية من
قبل قيادات الجيش أن مبقدورهم توفري األمن الشامل ملحيط الجزيرة .وفيام يتعلق باألمن عىل
2

 .3أعدت الخطة من قبل وزير االتصاالت اإلرسائييل يرسائيل كاتس ،بهدف القطع الكامل لقطاع غزة عن إرسائيل ،مع احتفاظها باألمن
الشامل وبحق الرقابة والتفتيش.

3

 4رمبا يقصد الوزير كاتس أن الفلسطينيني يف قطاع غزة لن يكونوا جزءا من إدارتها ،بل عامالً وموظفني فقط الغري ،مثل املعابر عىل نهر
األردن أيام التزام إرسائيل باالتفاقيات املوقعة مع الفلسطينيني .مرشوع جزيرة الفصل مدعوم تقريبا من كل أعضاء الحكومة والجيش.
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الجزيرة نفسها ،فتتواله قوات دولية ،إضافة ملهام أخرى مثل الرقابة والتفتيش عىل الجزيرة نفسها.
التمويل :يتم متويل بناء الجزيرة ،إما بواسطة تربعات دولية ،مبا يف ذلك تربعات من قبل دول
اقليمية ،أو بواسطة استثامر من قبل رشكات استثامر كربى ،مثل االستثامرات الهولندية والصينية
لبناء مينائني جديدين يف إرسائيل.

القضية الفلسطينية يف حوارات وكلامت املتحدثني
الجرنال هريتيس هليفي  -رئيس جهاز االستخبارات اإلرسائييل
ذكر الجرنال هريتيس هليفي يف تقييمه الشامل لألوضاع يف املنطقة أن املصالح ،وليس األيديولوجيا،
هي محرك عامل اليوم .وأضاف ،أن الدول العظمى منشغلة اليوم مبشكلتني أساسيتني هام :الرصاع
األورويب-الرويس عىل أوكرانيا ،والرصاع املحتدم بني الصني والواليات املتحدة للسيطرة عىل بحر
الصني الجنويب .والدول املذكورة منشغلة بحوار بينها للتوصل لقامئة مصالح مشرتكة يف منطقة
الرشق األوسط ،وليس باملشاكل املندلعة فيه.
وأضاف أن املنطقة تشهد أربعة ظواهر دينية سياسية هي:
الدول السنية الرباغامتية ،التي بدأت بالتبلور يف معسكر ،يحددون فيه األصدقاء واألعداء ،والخالف
مع قطر يثبت ذلك.
املحور الشيعي ،يضم إيران وحزب الله –املهدد اإلسايس الستقرار املنطقة ودولة إرسائيل ،وستزداد
خطورة إيران بعد عرشة أعوام عندما متلك القدرات النووية العسكرية .ويتوزع النفوذ اإليراين يف
العراق وسوريا ولبنان ،وتحاول التأثري مبا يجري يف باب املندب ،وإذا أراد العامل منطقة رشق أوسط
من دون حروب ،فعليه عقد تحالفات لوقف متدد النفوذ اإليراين.
االخوان املسلمون ،الذين فقدوا يف السنوات األخرية الكثري من قوتهم ،وحامس هي األكرث ترضرا
من وراء ذلك .ويتغذى تيار األخوان املسلمني كثريا من الفقر املنترش يف الرشق األوسط ،وهو
قاعدته الطبيعية.
الالبسون السواد  -داعش والقاعدة وأخواتها ،بدأت قوتهم بالرتاجع ،ويفقدون املناطق التي
يسيطرون عليها .وتعترب التنظيامت املذكورة مشكلة دولية تتم مواجتها بالقوة العسكرية ،التي
حققت نتائج وانتصارات ضدها .ولن تنتهي هذه التظيامت حتى لو تحقق النرص الشامل عليها،
لكنها ستالئم نفسها مع الواقع الجديد.
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يهودا والسامرة :وذكر هليفي إن إرسائيل واجهت اإلرهاب الفلسطيني خالل العامني املاضيني
بعمليات استخبارية وتنفيذية ومدنية -من قبل اإلدارة املدنية .كذلك نجحت إرسائيل يف الفصل بني
اإلرهاب وبني السكان والحياة الطبيعية .وأشار أن اإلجراءات اإلرسائيلية ،ال تقيض عىل اإلرهاب،
لكنها تبعد الفوىض واملشاكل.
قطاع غزة :وذكر أن إرسائيل أدخلت لغزة أكرث من سبعة ماليني طن من االسمنت والحديد
ومواد البناء (برج خليفة كلف نصف مليون طن من مواد البناء) ،مل تذهب كلها لصالح سكان
القطاع ،حيث مل تنب املدارس واملستشفيات .والسؤال هو :كل ما أُدخل لقطاع غزة صب يف مصلحة
السكان .الجواب ال .وأشار هليفي ،أن ال مصلحة إرسائيلية بحدوث أزمة إنسانية يف القطاع ،وتحب
أن تكون هناك حياة ،وندرك أن اليأس يدفع الناس إىل أماكن غري جيدة ،ومشكلة الكهرباء تعرب
عن ذلك بشكل كبري .وفيام يتعلق مبشكلة الكهرباء ،اوضح هليفي ،أن حامس تستخدمها إلنارة
األنفاق وليس إلنارة قطاع غزة .وطلب هليفي من الجميع العمل عىل تحسني األوضاع يف قطاع
غزة خوفا من االنفجار .وقال هليفي ،علينا تخيري حركة حامس ،إما تحسني وضع قطاع غزة وبني
البحث عن القوة الواجب مواجهتها .ويف نفس الوقت ،عىل الجمهور يف قطاع غزة وضع حامس
امام مسؤولياتها ،ويوضح لها ماذا يريد .كام تستطيع الدول السنية ،ويف مقدمتها مرص ،املساهمة
يف تحسني األوضاع من خالل منع تسليح حركة حامس.
اإلرهاب :وحول اإلرهاب ذكر هليفي ،أنه يزدهر وسيبقى ،بواسطة الدولة اإلسالمية وطالبان والقاعدة
وأخواتها املنترشة يف كل أنحاء العامل .وقال أن تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش» خرس العراق وترتاجع
قوته يف سوريا ،والضغط الكبري عىل املوصل والرقة سيولد موجة إرهاب قوية يف الغرب .وقال أن
االرهاب يتغري ،لكنه لن يختفي ،وتطور مختلف الدول وسائل ملواجهة االرهاب الذي ينفجر بني الفينة
واألخرى .وعالوة عىل ذلك ،ميزق االرهاب العقد االجتامعي بني الدولة واملواطن ،ويزرع الخوف
ويشوش الحياة العامة ويفرض منطق عدم وجود األمان ،ولذلك يجب منعه من تحقيق أهدافه.
مؤسسة الدولة :ونوه هليفي أن مؤسسة الدولة يف منطقة الرشق األوسط ترتاجع ،وتنظيم الدولة
اإلسالمية «داعش» مسح الحدود بني سوريا والعراق بواسطة الجرافات ،ونتيجة للحرب الدائرة
انفجرت أزمة هجرة وإرهاب خاصة يف أوروبا.
مكانة املؤسسات الدولية :مل تعد املؤسسات الدولية مثل األمم املتحدة وغريها من املنظامت ،التي
أسست بعد الحرب العاملية الثانية ،جاهزة وقادرة عىل إدارة ومواجهة ظاهرة التنظيامت والحرب
التكنولوجية .وعىل سبيل املثال ،تصدر قوات اليونفيل املوكلة باملحافظة عىل السالم يف جنوب
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لبنان ،تقارير كثرية تفيد بإلتزام حزب الله بوقف إطالق النار ،وبعدم وجود قواعد له يف جنوب
لبنان .لكننا نشهد إنشاء مصانع أسلحة برعاية إيرانية ،وترسل هذه األسلحة إىل جنوب لبنان،
وحزب الله موجود عىل بعد حجر من الحدود اإلرسائيلية بفضل تعاونه مع منظمة بيئة دولية.
وعىل قوات حفظ السالم الدولية منع الحرب وليس املحافظة عىل وقف إطالق النار.
الرشق األوسط :وذكر هليفي يف تقييمه ،أن سكان الرشق األوسط يشكلون  %5من مجموع سكان
العامل ،وكان  %30من ضحايا اإلرهاب يف العامل منه ،فيام جاء  %6من الجئي العامل من تلك املنطقة.
وهناك رشقان أوسطيان هام :األول ،ذو دخل منخفض مثل مرص ( 3700دوالر) واألردن ( 5100دوالر)
وغزة ( 1800دوالر) والسلطة الفلسطينية ( 3800دوالر) .والثاين ،وهي دول ذات دخل مرتفع مثل
السعودية ( 20ألف دوالر) وإرسائيل ( 36الف دوالر) واإلمارات ( 38ألف دوالر) وقطر ( 60ألف
والر) .ويف الوسط لبنان الذي بلغ دخل املواطن فيها  11ألف دوالر ،الذي عليه االختيار ،إما الوقوف
مع الدول الفقرية ،أو الوقوف مع الدول الغنية ،وعىل العامل مساعدة لبنان يف التصدي لحزب الله.
وبخصوص الرصاع داخل الدول الغنية يف املنطقة ،قال هليفي أن تركيا (بلغ دخلها  700مليار
دوالر) تخوض رصاعا بني إرث اتاتورك وحارض أردوغان ،بينام تخوض إيران (بلغ دخلها  400مليار
دوالر) رصاعا بني التيار اإلصالحي والتيار املحافظ الذي يقوده اإلمام عيل خامينئي الذي يعاين من
أمراض عديدة وصحته غري جيدة ،يف حني تواجه السعودية (بلغ دخلها  600مليار دوالر) رصاعا
داخل العائلة املالكة بعد تعيني األمري محمد بن سلامن وليا للعهد ،بدال من األمري محمد بن نايف،
الذي يريد نقل السعودية لعامل ما بعد النفط.
وفيام يتعلق باقتصاد الرشق األوسط :ذكر هليفي أن اقتصاده يضعف ،ما يؤدي لتزايد نسب
البطالة فيه .ويعاين الرشق األوسط من زيادة نسب جيل الشباب مقارنة مع أوروبا ،وهو جيل
محبط ويجد صعوبة يف تطوير نفسه .كام تقام املدن عىل املناطق الزراعية من دون توسيع البنى
التحتية أو وجود أي تخطيط هيكيل ،ما يدفع لزيادة التطرف وتجنيد املتطرفني .ويعتمد اقتصاد
الرشق األوسط عىل النفط ،من دون بديل آخر .ووصلت نسبة النمو عام  2017إىل  ،2.3بعد أن
كانت قبل عام  2011أكرث من  .3.8وإجامال ميكن القول ،أن انتشار الفقر واليأس يزعزع االستقرار
ويعزز دور املتطرفني.
التسلح يف املنطقة :تحدث هليفي أن املنطقة تشهد توجها متزايدا نحو التسلح ،وإذا ربطنا ذلك
مع الوضع املتفجر فيها ،فذلك يعني أن الكثري من هذه األسلحة سترسب إىل التنظيامت والدول
املتحاربة يف املنطقة.
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وأضاف أن إيران من الدول املصنعة لألسلحة يف املنطقة ،وتقوم بتوزيعه عىل التنظيامت غري
املسؤولة ،من ضمنها أسلحة مزودة بتكنولوجيا دقيقة التصويب .وعىل إرسائيل االهتامم مبا يجري
ومراقبة صاروخ زلزال  3الذي يبلغ مداه  200كم ،املتوفر يف ثالث دول هي سوريا ولبنان واليمن،
ويهدد  20دولة يف املنطقة .كام تراقب إرسائيل باهتامم بالغ إطالق صاروخ متوسط املدى (700
كم) عىل سوريا الذي تعتربه رسالة لها .إضافة للتسليح ،إليران وجود عسكري يف منطقة الرشق
األوسط ،حيث يتواجد  2500مستشار أمني ،ومتول وجود  40ألف جندي يف املنطقة ،مكونني من
الحرس الثوري وميليشيا من أفغانستان وباكستان والعراق ولبنان وغريها ،ما يحولها إىل الدولة
األوىل املهددة واملزعزعة لالستقرار.
وتساهم إيران يف متويل الجهاد اإلسالمي بنسبة  %70يف حني متول حزب الله بنسبة  %75وحامس
بنسبة .%45
الحرب التكنولوجية :يواجه العامل اليوم ،حرباً من نوع آخر ،متمثلة بشن هجامت اليكرتونية عىل
املؤسسات الخاصة والعامة ،ما يتطلب مواجهة وتحصيص موارد ملواجهتها .وال بد من اإلشارة أن
مواجهة مثل هذا النوع من الحروب ستزيد من مستوى األمن والتنمية اإلقتصادية.
انعكاسات عىل إرسائيل :للوضع القائم يف املنطقة انعكاسات عىل إرسائيل هي:
القوة العسكرية اإلرسائيلية تردع أعداءها ،إن كانوا تنظيامت أو دول .لكن عدم االستقرار األسايس
وكرثة الالعبني من التنظيامت وعمليات بناء القوة التي تتم من قبلها ،تزيد من احتامالت اندالع
حرب ،مع العلم أن احتامالت شن حرب عىل إرسائيل منخفضة إن كانت من دول أو من تنظيامت،
وهنا ال أنصح أعدائنا بتجريتنا ،ولو كانوا يعلمون ما نعلم عنهم ،لعملوا كل يشء ملنع املواجهة
القادمة .وإعادة بناء القوة يف غزة ولبنان «للقوى غري املسؤولة» اليجاد نوع من الردع ،رمبا يدفع
نحو التصعيد القادم.
تتدخل إيران يف كل األوضاع السيئة يف املنطقة ،وتعترب املزعزع رقم واحد لالستقرار يف املنطقة
من العراق حتى اليمن.
هناك محاوالت لتشكيل تحالف دويل ملواجهة التهديد اإليراين ،لزيادة الضغط عليها لتعديل
مواقفها حتى لو كان مثن ذلك الضغط أزمة.
سوريا – تنظيم الدولة اإلسالمية يرتاجع ،ويف نفس الوقت تزداد قوة النظام ،لكن الرصاع لن يحل
يف املستقبل القريب ،إال إذا اتفقت القوى العظمى عىل ذلك.
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لبنان – الذي يعاين من أزمة الخطف من قبل حزب الله وإيران ،اللتان تزداد قوتهام فيه .وعىل
العامل ،دفع لبنان إىل االختيار بني إيران السيئة وبني العامل الجيد.
خالصة :اعترب هريتيس هليفي أن إرسائيل اليوم أقوى من كل اعدائها بعدة مرات ،بفضل قوتها
العسكرية والتكنولوجية وحصانتها الوطنية .لكن عليها االنتباه من أعدائها ،ولن يتحقق ذلك ،إال
بجهود واستثامرات يف كل املجاالت .ونتيجة ذلك ،أنصح كل أعدائنا بعد استفزازنا.
وقال أن التفوق العسكري اإلرسائييل الواضح ميكّن إرسائيل من إلحاق األذى بأعدائها إذا تطلب
الوضع ذلك ،ويف حال تعرضها لألذى ،تستطيع إصالح كل شيئ برسعة ،عىل عكس اعدائها.
وأضاف أن املنطقة ،تقف اليوم عىل مفرتق طرق ،تتطلب من دولها أخذ مستقبلها بيدها ،واختيار
الطرق والخيارات الصحيحة لقطع دابر االرهاب ومحاربة املحرضني واملشاركني يف زعزعة استقرار
املنطقة ووضع مصلحة السكان ،قبل بناء القوة العسكرية.
اليوم تعقد تحالفات إقليمية عىل أسس املصالح املشرتكة ،وعىل إرسائيل استغالل الوضع لتكون
جزءا من هذه التحالفات ،خاصة أنها تضم أطرافاً عديدة .ورمبا يدفع هذا التحالف الذي سيضم
إرسائيل إىل عالقات إقليمية جديدة تساهم يف االستقرار واالزدهار السيايس.
ويف مجال مكافحة االرهاب ،يقف املجتمع الدويل واملؤسسات التي يرشف عليها ،أمام مفرتق
طرق ،تتطلب وضع الخطط واملشاريع ملواجهة التنظيامت التي ال تحكم دوالً.

الجرنال احتياط عاموس غلعاد  -رئيس مركز السياسات واالسرتاتيجية  -هريتسليا
رصح الجرنال احتياط عاموس غلعاد أن الوقت مل يحن ملنح الفلسطينيني االستقالل بقيادة الرئيس
محمود عباس ،نظرا لعدم سيطرتهم عىل قطاع غزة ،والتنسيق قائم مع السلطة الفلسطينية عىل
مصالح مشرتكة للطرفني .لكن عىل إرسائيل ،التي حققت الكثري من االنجازات ،وهي اليوم عىل
مفرتق طرق ،تحديد مستقبلها ،خاصة أنها متلك الكثري من األوراق املتعلقة مبستقبلها ،بدال من
التمسك بعدم اتخاذ قرارات اسرتاتيجية ،التي تساوي يف منطقة الرشق اتخاذ قرار.
البيئة االسرتاتيجية إلرسائيل بيئة جيدة ،فالدول التي تطلعت إلبادتنا يف السابق ،لنا عالقات ممتازة
معها ،خاصة مع مرص واألردن ،وأقمنا عالقات أمنية عميقة مع دول عربية أخرى يف مواجهة إيران
والحركات اإلسالمية املتطرفة ،التي فشلت يف تحقيق حلم الخالفة.

78

عليان الهندي

وبخصوص التهديدات ،فإن إيران التي لن يختفي نظامها ،نظرا لقوته ،هي املهدد املركزي إلرسائيل،
خاصة بعد انهيار داعش الذي فتح املجال أمام تحالف شيعي يبدأ من إيران ومير يف العراق وسوريا
وال ينتهي بلبنان .األسد لن يختفي من سدة الحكم إال إذا اطلق الرصاص عليه ،وروسيا اتخذت قرارا ً
اسرتاتيجياً بدعم هذا التحالف .ولن يكون اليوم بعيدا ً ،عىل فتح جبهة مع إرسائيل انطالقا من لبنان.
األردن الذي توقع الجميع سقوطه قبل ستة عقود ،ظل قامئا وما زال يشكل حاجزا أمنيا إلرسائيل
أمام العراق وغريها من الدول التي تكره إرسائيل وتريد محاربتها .وداعش التي هددت األنظمة
العربية خاصة امللكية منها يف مرحلة االنهيار ،ومرص تحارب داعش بنجاح أكرب من السابق.
وعىل صعيد أخر تتمتع إرسائيل بعالقات أمنية عميقة مع دول االتحاد األورويب خاصة اليونان التي
تعترب منطقة دفاع رشقية عن إرسائيل بعيدا عن أية تعقيدات سياسية.

املطلوب من إرسائيل
عىل عكس التقييامت السابقة التي قدمت قبل عقدين ،بشأن استمرار املسرية السلمية مع
الفلسطينيني ،اعتقد أن الوقت الحايل هو الوقت األنسب واألفضل إلرسائيل للتوجه نحو املسرية
السلمية ،نظرا لتبني محمود عباس الحل السيايس .وإذا مل نتخذ قرارا ً اليوم ،فإننا سنغرق يف
املستنقع الفلسطيني ،الذي سيتجه حينها نحو العنف واألعامل اإلرهابية ،خاصة بعد ذهاب
محمود عباس الذي مل يخرت وريثا له.
وأشري هنا أن الوقت ،ليس يف صالح إرسائيل كام يدعي البعض ،لكن الوقت الحايل هو األنسب
إلرسائيل من ناحية أمنية وغريها من العوامل للتوجه نحو املسرية السلمية مع الفلسطينيني .ويف
حال عدم اتخاذ قرار بخصوصها ،ستسوء عالقة إرسائيل مع الكثري من دول العامل ،خاصة مع دول
االتحاد األورويب والرأي العام فيه.
هناك اعتقاد يف إرسائيل أن الوضع القائم حاليا ،سيدفع الدول العربية إىل الضغط عىل الفلسطينيني
للتوقيع عىل سالم مريح معها .وأنا لست من املشاركني هذا الرأي ،ألن هذه الدول شبه الدميقراطية،
تدرك أن الشارع العريب متعاطف مع الفلسطينيني ،وبالتايل ،لن تضغط عليهم للموافقة عىل سالم
وفق الرؤية اإلرسائيلية ،ولن تطبع هذه الدول عالقاتها مع إرسائيل ،ولن تسمح اململكة العربية
السعودية بعبور الطائرات اإلرسائيلية أجوائها وهي يف طريقها إىل الهند.
وجود الرئيس األمرييك الجديد دونالد ترامب الذي يقود تحالفا سنيا ضد إيران ،ووضع مسرية
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السالم مع الفلسطيينيني عىل سلم أولوياته يعترب عنرصا ايجابيا إلرسائيل ،وعليها استغالل ذلك.
إبقاء الجيش اإلرسائييل عىل أهبة االستعداد للهجوم والدفاع ،واملحافظة عىل منطق الردع وعىل
جمع املعلومات االستخبارية ملواجهة التطورات.

الجرنال غادي أييزنكوت  -رئيس هيئة األركان
الساحة الفلسطينية التي أشغلت الجيش اإلرسائييل كثريا يف العام املنرصم ،التي شنت منها عمليات
إرهابية ضد اإلرسائيليني ،شكلت تحديا تطلب مواجهته ،للقضاء عليه وتوفري األمن ألطول فرتة
ممكنة ،مع تواصل الحياة الطبيعية يف يهودا والسامرة بشكلها الطبيعي ،من خالل تبني سياسة
صحيحة وعمل مهني مسؤول وجمع معلومات استخبارية وشن عمليات عسكرية وأمنية متكننا
من القضاء املبكر عىل األرهاب وهو يف مهده ،مع استمرار سياسة التفريق بني االرهاب والسكان
الذين سمح لهم العيش وفق ما يشاؤون.
وأضاف أييزنكوت ،أن سياسة الحصارات والحصارات الخانقة توقفت ،وأوصينا الجهات املختصة
بتوفري تصاريح ملئات آالف الفلسطينيني للعمل يف إرسائيل .والنتيجة اليوم هي وجود  90ألف
عامل ،مل يقم أيا منهم بعملية واحدة ضد إرسائيل يف العقد املايض .ويف مجال التنسيق مع السلطة،
يشار أن هذا التنسيق متواصل ويخدم مصالح الطرفني.
وفيام يتعلق بالوضع مع قطاع غزة ،أوضح أييزنكوت ،أن الوضع هناك معقد ومتفجر من ناحية
أمنية ومدنية وإنسانية واقتصادية ،وهناك ربط بني القرارات التي تؤخذ يف رام الله وبني الواقع
الذي مير به القطاع ،الذي يشهد تقليصا يف تكاليف الكهرباء والتحويالت الطبية ،ووقف للمعاشات.
وذلك الوضع يخلق لنا صعوبات يف املجال األمني ،ونبذل جهودا ً مدنية يف يهودا والسامرة وقطاع
غزة لخلق واقع جيد وإيجاد فرص تخدم مصالحنا ومصالح القطاع .وأشري هنا أن الواقع األمني
مع القطاع يشهد هدوءا مل مير عىل القطاع منذ عام  1967حتى هذا اليوم ،حيث مل يجرح سوى
شخصني بجروح طفيفة ،أحدهام جندي .ومنذ انتهاء الحرب عام  2014أطلقت من غزة  46قذيفة
صاروخية ،منها  40قذيفة عىل مناطق مفتوحة.
وأكد أييزكوت أن مصلحة إرسائيل ،هي بعدم قطع الكهرباء عن غزة ويرغب بوجودها ملدة 24
ساعة وأن تكون هناك مياه ودراسة ،وعمل طبيعي .ونوه أن إرسائيل لن تدفع أية فواتري عن قطاع
غزة ،يك ال تذهب األموال لحفر االنفاق.
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وطالب أييزنكوت من حامس ،مبناسبة عقد عىل حكمها ،أن تقرر بصفتها مسؤولة عن رفاهية
سكان القطاع ،أي السياسات الواجب اتباعها لتحسني اوضاع السكان هناك .وقال أنه ال توجد
استعدادات لدى حامس ملهاجمة إرسائيل ،ألنها تدرك حجم قوتنا وتفوقنا عليها يف كل الحروب مبا
يف ذلك الحرب التي اندلعت قبل  3سنوات .وأجامال ميكن القول أن الجيش اإلرسائييل مستعد دامئا
يف كل ما يتعلق بقطاع غزة يف املجاالت االستخبارية والعسكرية.

يرسائيل كاتس – وزير االتصاالت
لن يكون هناك أمن إقليمي من دون إرسائيل ،التي تعترب الطرف الوحيد القادر عىل مواجهة إيران.
وتشكيل التحالف األمني اإلقليمي ،يتطلب ضم إرسائيل مقابل سالم اقتصادي مع الدول العربية
املعتدلة .وبخصوص املفاوضات مع الفلسطينيني ،فيمكن لها أن تعقد مقابل تطبيع العالقات
اإلقليمية التي تعترب إرسائيل جزءا منها ،وليس مثنا لهذه املفاوضات .وعليه ،ال ميلك الفلسطينيون
حق االعرتاض عىل تطبيع العالقات مع دول الخليج ،مع العلم أن تطبيع العالقات مع هذه الدول
يزيد ثقة الجمهور اإلرسائييل بخطوات السالم الفاشلة معهم ،التي شهدت خيبات أمل جاءت بها
اتفاقيات أوسلو وكامب ديفيد الثانية واالنفصال أحادي الجانب عن قطاع غزة.
وطالب كاتس من دول الخليج  ،عقد اتفاقيات سالم اقتصادي مع دولة إرسائيل ،ودعا امللك سلامن
وويل عهده األمري محمد بدفع التفاوض مع إرسائيل إىل األمام ،مثلام قام بذلك الرئيس املرصي
السابق أنور السادات .وأضاف أنهم ،يستطيعون متثيل القضية الفلسطينية من دون رشوط مسبقة
كام قام السادات بذلك من قبل.
وأود التوضيح أن إرسائيل ،لن تنسحب إىل حدود عام  ،1967ولن توافق عىل عودة الجئ واحد،
ولن تتنازل عن أمنها وتاريخها وعالقاتها باألماكن املقدسة .وأوضح كاتس أن إرسائيل ،لن تخيل
مستوطنني من بيوتهم واراضيهم .وطالب العرب بإلغاء املقاطعة االقتصادية املفروضة عىل
إرسائيل ،وتطبيع العالقات معها بصورة تدريجية يف الرب والبحر والسامء.
وقال تعالوا نتفاهم من أجل إدخال تحسينات فورية عىل حياة الفلسطينيني مثل الجزيرة الصناعية
يف قطاع غزة والقطار االقتصادي االقليمي الذي يربط إرسائيل ويهودا والسامرة واألردن مع
السعودية ودول الخليج عن الحدود األردنية السعودية ،بهدف حل املشاكل االقتصادية (مسافة
نقل البضائع  1000كم بدال من  6000كم) واالنسانية.
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موشيه كحلون – وزير املالية
رصح موشيه كحلون يف بداية حديثه عن حجم املفاجأة التي شاهدها يف رام الله ،عندما اجتمع مع
رئيس الوزراء رامي الحمدالله ،التي قال عنها أنها مدينة جميلة وعرصية ويتجول الناس يف الشوارع
واملقاهي الحديثة .وقال انه خالل اجتامعه مع الحمدالله رفض الحديث يف األمور السياسية معتربا
نفسه رشيكا اقتصاديا ،يف حني هناك رشكاء سياسيون ميكن الحديث معهم ،رغم قناعته ،التي
بلورها من خالل لقاءات مع الكثري من الفلسطينيني ،أنهم غري جاهزين للتوصل لحل سيايس يف
السنوات القادمة عىل األقل ،نتيجة للمشاكل الداخلية والرصاعات اإلقليمية.
وأضاف كحلون ،أن الحديث عن يهودا والسامرة وإرسائيل ،يدور عن منطقة واحدة ،جغرافيا
واقتصاديا ،وأنه ال ميلك تصورا حول شكل الحل النهايئ مع الفلسطينيني ،رغم اقتناعه بأن أي حل
سيؤدي إىل قيام دولة فلسطينية .ونوه كحلون إىل فشل محاوالت عقد مؤمتر إقليمي قبل عامني،
ما دفع إسحاق هريتسوغ لعدم االنضامم للحكومة الحالية.
وأبلغ محاورته ،أن اإلدارة األمريكية متارس ضغوطا كبرية عىل إرسائيل لالنخراط يف املسرية السلمية،
وأن هناك تحضريات أمريكية لتقديم مقرتح ما ،القتناع اإلدارة الجديدة بأنها تستطيع التوصل
لتسوية سلمية بني إرسائيل والفلسطينيني .وأضاف ،أنه وبنيامني نتنياهو ال يعارضان الدخول يف
مفاوضات يف الوقت الحارض عىل األقل.
وفيام يتعلق بقطاع غزة،أبلغ كحلون محاورته ،أن إرسائيل ال تستطيع الترصف باألموال التي
تجنيها لصالحهم ،مثل متويل كهرباء غزة التي قلصتها السلطة يف اآلونة األخرية ،بهدف عودتها إىل
سيطرة الحكومة الفلسطينية كام أبلغه بذلك الحمدالله نفسه ،الذي أبلغه أن السلطة الفلسطينية
تدفع  600مليون دوالر سنويا لغزة من دون أن تدفع حتى أغورة واحدة لصندوق السلطة.

أييليت شاكيد – وزيرة العدل
تحدثت وزيرة العدل اإلرسائيلية عن حزب البيت اليهودي أييليت شاكيد يف املؤمتر قائلة ،أنها
تعارض منح الفلسطينيني يف يهودا والسامرة أية امتيازات وفق سياسة «العيص والجزر» [التي
طرحها وزير الدفاع أفيغدور ليربمان] ألنها تعتقد أن توسيع مدينة قلقيلية وفق السياسة املذكورة
هو اقتطاع من حق اليهود يف مناطق  .Cوذكرت أن عدد املستوطنني يف هذه املناطق بلغ من
 450-400ألف مستوطن ،يف حني يقدر عدد الفلسطينيني فيها من  200-100ألف .وأضافت أن
نسبة البناء يف يهودا والسامرة للعرب واليهود هي  ،%5وإذا أراد العرب التوسع يف البناء ،فعليهم
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فعل ذلك يف مناطق  Aو. B
وبخصوص املفاوضات ،تحدثت شاكيد عن وجود ضغوط للعودة لطاولة املفاوضات التي ال تعارض
إجراءها ،رغم تحريض السلطة وتشجيعها للعمليات اإلرهابية ،ورفضها تغيري كتب التعليم وتغيري
أسامء الشوارع املسامة عىل أسامء املخربني الذين تقدسهم وتدفع معاشات لهم.
وبخصوص قطع الكهرباء عن قطاع غزة ،قالت شاكيد أن ذلك ليس شأنا إرسائيليا ،ونحن عىل استعداد
لتزويد القطاع بالكهرباء رشيطة قيام أي طرف بالدفع .وحول مستقبل القطاع أضافت شاكيد ،أن
معظم الوزراء يؤيدون االنفصال الكامل واملطلق عن قطاع غزة ،ومقرتح الوزير كاتس بإنشاء جزيرة
إصطناعية يف قطاع غزة ينال تأييد معظم الوزراء .لكن ذلك لن يحدث قبل تبادل األرسى مع حامس،
حيث فرضنا تطبيق معايري مختلفة عن السابق يف أية صفقة تبادل أرسى جديدة.

إيهود براك -رئيس وزراء إرسائيل السابق
شدد رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق عىل أن املجتمع اإلرسائييل يشهد توترا داخليا نتيجة حاالت
الفساد والتطرف الذي متارسه الحكومة الحالية التي يسيطر عليها املتطرفون من خالل سيطرتهم
عىل أكرب حزب يف إرسائيل .ونتيجة ذلك ،توقع براك اندالع ربيع إرسائييل ،بدأت ظواهره السياسية
واالجتامعية تربز .وأضاف ،أن هناك محاوالت حكومية لسن قوانني تقيد حرية األشخاص وصالحيات
املؤسسات القضائية مثل محكمة العدل العليا واإلعالمية والجمعيات واملؤسسات األكادميية.
وشن إيهود براك هجوما شديدا عىل الحكومة الحالية متهام إياها بتخوين كل من يحاول معارضتها،
وببث الكره والبحث عن أعداء داخليني وخارجيني .ووصف أعضاء الحكومة الحالية بالوطنجيني
الذين يقسمون الشعب ويعرضون أمن دولة إرسائيل للخطر ،وال تسعى للمحافظة عىل املجتمع،
وفرقهم عن الوطنية التي ينتمي إليها معظم اليهود.
وبخصوص القضية الفلسطينية حذر براك نتنياهو من قيام دولة واحدة إلرصاره عىل مواصلة
الجمود يف املسرية السلمية مع الفلسطينيني .وقال أن الحكومة الحالية مندفعة نحو حل الدولة
الواحدة ،وجدول أعاملها يتعارض مع القانون اإلرسائييل والدويل ووثيقة االستقالل ،وتنفيذ هذا
الجدول سيؤدي إىل إما الزحف نحو الدولة الواحدة أو التوجه لحكم متييز عنرصي .ووصف
الترصفات اإلرسائيلية يف املناطق بأنها تقود نحو نظام التمييز العنرصي ،وسياستها أقرب لكتاب
«تورات امللك» [كتاب ألفه حاخام مستوطنة شيلو الذي أباح دم العرب وقتلهم] .ووصف نتنياهو
محرري القدس بأنهم مل يكونوا متدينني ومل يلبسوا اللباس الخاص بالصالة .ووجه براك انتقادات
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عنيفة لألحزاب اليمينية املتطرفة التي تعرض أمن إرسائيل للخطر نتيجة تبنيهم سياسة تدعو
لفرض نظام االبرتهايد ،بدال من البحث عن السالم.
وقال براك ،رغم أن اليهود موجودون يف يهودا والسامرة ،موجودون هناك مبنطق الحق وليس
مبنطق القوة ،إال أن عليهم التفكري بطريقة أخرى تحفظ أمن ومستقبل دولة إرسائيل ،وعىل
الجميع اإلدراك ،أن الصهيوينة هي أهم انجاز يف القرن العرشين ،وبقاء دولة يهودية دميقراطية
متطورة هو الهدف األول لدولة إرسائيل .ولتحقيق ذلك ،يجب الرتكيز عىل:
وحدة الشعب أهم من وحدة البالد.
مضح بروح أنبياء إرسائيل ووثيقة االستقالل.
املحافظة عىل مجتمع ٍّ
توفري األمن أوال وقبل أي يشء.
وأضاف براك ،رغم املخاطر التي تواجهها دولة إرسائيل ،ينشغل رئيس وزرائها باملحافظة عىل
منصبه ،وباالنجرار خلف نفتايل بينيت الذي يقود الجميع نحو الدولة الواحدة ،وخالصة سياسة
الحكومة الحالية هي:
السيطرة عىل كل البالد من البحر حتى النهر إىل األبد.
لن تقام دولة فلسطينية ،ومينح الفلسطينيون حكامً ذاتياً محدود الصالحيات.
بناء الشقق يف املستوطنات املنعزلة ،لخلق واقع ال ميكن الرتاجع عنه يف املستقبل.
العامل سيعتاد عىل ذلك وهو منشغل االن مبحاربة االرهاب.
وأضاف براك ،أن إرسائيل أقوى دولة يف الرشق األوسط ،وتعيش يف غابة ،وعليها إبقاء يدها عىل
الزناد واالستعداد دامئا ،وقال ،إىل جانب تفوقها التكنولوجي ،عليها تنسيق مواقفها مع الواليات
املتحدة وأوروبا ،يك تحافظ ليس فقط عىل تفوقها العسكري ،بل عىل تفوقها السيايس .ونوه أن
إرسائيل اليوم ال تواجه خطرا ً وجودياً وال يف املستقبل ،سوى من قيام دولة واحدة بني البحر والنهر
التي يسعى إلقامتها بنيامني نتياهو من خالل محافظته عىل الوضع القائم .واعتقد انها سياسة
خاطئة وال تحافظ عىل أمن إرسائيل .وأشار أن الدولة الواحدة أو الدولة ثنائية القومية سيكون
العرب فيها أغلبية ،وستشهد حربا أهلية دامئة أو نظام متييز عنرصي بقيادة إرسائيلية .واعتقد براك
أن مصالح إرسائيل الحيوية يف يهودا والسامرة هي:
املحافظة عىل كتل املستوطنات .
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البقاء يف املواقع االسرتاتيجية.
املحافظة عىل منطقة أمنية يف الرشق لحامية مطار بن غوريون.
املحافظة عىل األحياء اليهودية يف القدس الرشقية
وجود إرسائيل عىل طول نهر األردن لفرتة طويلة.
وأوضح براك أن  %90من ضباط الجيش وجهاز املخابرات العامة والرشطة ومنسقي أعامل الحكومة
يف املناطق وقادة املوساد الحاليني والسابقني يرون ،أن حل الدولتني مع وجود حدود دامئة إلرسائيل
والتوصل لتسويات أمنية متفق عليها ،هو الحل املفضل لدولة إرسائيل.
وقال براك ،أن ترامب عندما ينظر إىل خارطة الرصاعات الدولية ،سيجد أمامه  6رصاعات هي يف:
أوكراينا وبحر الصني الجنويب وكوريا واليمن وسوريا وإرسائيل .ونوه أن العامل مل يعد يفهم كيف أن
دولة فلسطينية محاطة من كل الجهات بالجيش اإلرسائييل املزودة بتكنولوجيا عسكرية أمريكية،
مل تخصص لحامية الجنود األمريكان ،تشكل خطرا ً وجودياً عىل دولة إرسائيل.
ودعا براك دولة إرسائيل لالختيار بني حل مع الفلسطينيني ،أو تبني نظرية عضو الكنيست عن حزب
الليكود ستوريتش الداعية إىل طرد الفلسطينيني أو منحهم مكانة ساكن .ودعا إىل عدم تفويت فرصة الحل
اإلقليمي الذي يتضمن حل مسألة الرصاع مع الفلسطينيني من خالل تبني املبادرة العربية ،والدخول يف
التحالفات اإلقليمية الجديدة ،وإذا فشلت إرسائيل ،يتحمل مسؤولية الفشل بنيامني نتنياهو لوحده.
وطالب براك كل فئات املجتمع اإلرسائييل العمل عىل اسقاط نتنياهو قبل أن يحول الواقع الحايل
ألمر ال ميكن تغيريه ،وأنه استنفد ما عليه عمله ومل يعد يستطيع تقديم يشء.

غدعون ساعر  -عضو كنيست ووزير سابق
رصح غدعون ساعر أقوى املرشحني لخالفة بنيامني نتنياهو يف حال إسقاطه أو تخليه عن الحكم،
أن مسرية سلمية متجددة بدأت مع الفلسطينيني بوساطة أمريكية .واملرحلة األوىل منها ،بدأت
باستطالع مواقف الطرفني حول التسوية املستقبلية.
ورصح ساعر أن أية نتيجة ملسرية السالم مع الفلسطينيني ،يجب أن ال تؤدي إىل قيام دولة فلسطينية
يف مناطق يهودا والسامرة .وفيام يتعلق باالنفصال عن الفلسطينيني ،أوضح ساعر فقد تم عىل
مرحلتني ،األوىل :عندما وقع عىل اتفاقيات أوسلو يف بدايات تسعينات القرن املايض .والثاين ،عند
االنفصال عن قطاع غزة يف عام .2005
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وأشار ساعر أن إرسائيل ،ال تستطيع التنازل عن السيطرة األمنية يف كل املناطق وعىل نهر األردن،
ملنع التفوق الدميوغرايف .وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية ،ال تحل مشكلة العامل الدميوغرايف
بالنسبة إلرسائيل ،بل عىل العكس تزيد من مخاطره ،ألن إقامتها تعني عودة الالجئني إىل يهودا
والسامرة ،ومن ضمنهم الجهاديني الذين سريابطون عىل الجبال املطلة عىل تل أبيب ،ما يؤدي
حينها إىل تغيري العامل الدميوغرايف.
واعتقد ساعر أن الوقت حان ،لتقول إرسائيل للجميع أنها ترفض قيام دولة فلسطينية يف مناطق
يهودا والسامرة ،ألن مصالحها يف هذه املنطقة ليست أمنية فقط ،بل هي حقوق يف ٍ
أراض ،باستثناء
ما تم تسليمه إىل السلطة الفلسطينيية.
وفيام يتعلق مبدينة القدس ،اعتقد ساعر أن عىل إرسائيل ،تكثيف البناء فيها لليهود ،يك ال يتم تغيري
العامل الدميوغرايف فيها ،ألن استمرار التوجهات الحالية سيؤدي إىل تفوق عدد العرب عىل اليهود
خالل  15عاماً.
وفيام يتعلق بالتسوية السلمية اإلقليمية ،قال ساعر ،أن بإمكانها خدمة املصالح اإلرسائيلية ،يف حال
وافقت دول املنطقة عىل املساهمة يف الحل ،مثل الشكل املستقبيل للعالقة بني اململكة األردنية
الهاشمية وبني السلطة الفلسطينية .وأضاف ،إذا ظلت التسوية اإلقليمية تعتمد عىل تبني وجهة
النظر الفلسطينية ،وتطالب من إرسائيل فقط تقديم تنازالت ،فإن ذلك ال يتعارض مع املواقف
اإلرسائيلية فقط ،بل مع مصالحها ،وهو ما رفضته إرسائيل يف السابق عندما أدارت مفاوضات
مبارشة من دون تدخل دويل أو إقليمي .وعليه ،علينا الفصل بني املسرية السلمية مع الفلسطينيني،
وبني التقاء مصالح بني إرسائيل والدول السنية يف مواجهة املحور اإليراين .وعليه فإن أية مسرية
سلمية إقليمية ،تتطلب دراسة وعناية يك ال تتعارض مع املصالح اإلرسائيلية.
وعىل صعيد االقليم ،قال ساعر أن خارطة سايكس-بيكو سوف تتغري ،ولن تعود سوريا والعراق
كام كانتا ،سيتجه األكراد نحو االستقالل ،وعلينا دعمهم ألنهم معتدلون وعالقتنا معهم ممتازة منذ
عقود .كذلك علينا دعم األقليات األخرى يف املنطقة عىل االستقالل بدعم من الواليات املتحدة.

موشيه يعلون  -وزير الدفاع السابق
تحدث وزير الدفاع السابق موشيه يعلون يف املؤمتر قائال ،إن الوضع يف العامل العريب سيستمر
سنوات أو عقودا ً أو أكرث من ذلك .وطلب من إرسائيل البقاء مستعدة .وبخصوص مكانة الواليات
املتحدة ،أضاف يعلون انها انسحبت من املنطقة تاركة إياها لثالثة تيارات إسالمية مختلفة هي
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:إيران الشيعية والتنظيامت اإلسالمية السنية مثل «داعش» ،وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.
وفيام يتعلق بالوضع يف املنطقة ،قال يعلون ،إنها متر مبرحلة من عدم الوضوح ،لكن إرسائيل ال
تواجه فيها أي تهديد قومي ،ألنها هزمت يف السابق إرهاب االنتحاريني الفلسطينيني وحزب الله.
وأشار يعلون أنه مل يعد هناك ما يسمى بالرصاع العريب-اإلرسائييل يف الوقت الحارض عىل األقل،
فسوريا مفككة ،والقاهرة والرياض واملنامة ال يشغلها املوضوع الفلسطيني .وعالوة عىل ذلك،
إرسائيل واملعسكر السني يف قارب واحد مبواجهة إيران والتنظيامت اإلسالمية السنية املتطرفة.
وبخصوص قطاع غزة ،اعتقد أن الهدوء الذي يشهده القطاع منذ  3سنوات مل يشهده القطاع منذ
عام  ،1967فحامس مل تطلق رصاصة واحدة.
وفيام يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيني يف يهودا والسامرة ،اعتقد يعلون ،أنه ال يوجد رشيك فلسطيني
ميكن التوصل معه لسالم ،حتى ملرحلة انتقالية جديدة .ودعا إىل االمتناع عن القيام بأية نشاطات
استيطانية هدفها ،الدفع نحو إقامة دولة ثنائية القومية ،مثل تلك التي تنفذها الحكومة الحالية
بهدف ضم مناطق  Cوغريها ،وتحويل الفلسطينيني إىل أقلية من الدرجة الثانية أو مواطنني يصوتون
للكنيست .ولتفادي ذلك ،علينا تعزيز االنفصال عنهم جغرافيا ،بعدما انفصلنا عنهم سياسيا.
لكن قبل ذلك ،علينا إقناع أصدقائنا األمريكيني الذين يحاولون يف الوقت الحارض استطالع املواقف
من أجل تجديد املسرية السلمية ،أن ال أمل يف التوصل لتسوية نهائية يف املدى املنظور ،وكل ما
علينا عمله هو وضع خارطة طريق طويلة نعزز من خاللها الكثري من العنارص االيجابية مثل تطوير
االقتصاد والبنى التحتية واألمن ،وحسنا تدخلت الواليات املتحدة يف التعليم ويف معاشات املخربني.

تسيفي ليفني عضو كنيست ووزيرة الخارجية السابقة
تحدثت تسيفي ليفني ،عن وجود معسكر سني يعادي ويحارب املعسكر الشيعي ،وال يرى بإرسائيل
عدوا ً ،بل حليفاً يف الحرب ضد داعش وإيران .ونتيجة التقاء املصالح ،باإلمكان تكوين رشاكة مع
هذا املعسكر ،الذي يرى بحل القضية الفلسطينية مدخال لتحالف مع دولة إرسائيل ،يوفر لها عمقا
اسرتاتيجيا جديدا مل يكن متوفرا ً لها يف السابق .وحل القضية الفلسطينية ليس مشكلة ،كام يسميها
رئيس الوزراء الحايل بنيامني نتنياهو ،بل هي مصلحة إرسائيلية ،وليس إحساناً يقدم للعرب ،وهو
واجب القيادة اتجاه مواطني ودولة إرسائيل ،الذين عربوا عن تطلعهم لدولة ذات أغلبية يهودية
ودميقراطية ،وحل دولتني لشعبني هو مصلحة إرسائيلية.
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وبخصوص دور الواليات املتحدة أشارت ليفني أن هناك إدارة أمريكية جديدة برئاسة دونالد ترامب
الذي ال يوجد شخص يقول له ال ،وقد حدد هدفا له وهو عقد صفقة بني إرسائيل والفلسطينيني.
ومن أجل تحقيق ذلك ،عليه استطالع معمق ملواقف العامل العريب وأخذ أمانة منهم عىل شكل
تعهد بالخطوات التي ميكن اتخاذها اتجاه إرسائيل ،يف حال أبدت األخرية رغبتها والتزامها بالتوجه
نحو السالم .ويف املقابل ،رأت ليفني أن عىل ترامب ،وضع مبادئ الحل عىل طاولة املفاوضات التي
وافق عليها نتنياهو عام  2014مع تحفظات ثم عاد ورفضها ،ومنع أبو مازن من الهروب.
وطلبت ليفني من نتنياهو اتخاذ قرار باملوافقة عىل مسرية السالم من دون الخوف عىل سقوط
حكومته ،ألن هناك بديل ميكن له دعمه إذا قرر التوجه نحو السالم ،الحتياجها ملثل هذا القرار
برسعة ،للمحافظة عىل دولة إرسائيل يهودية ودميقراطية .وقالت إن أرض إرسائيل الكاملة التي
يريد البعض إقناعنا بها هي تنازل عن الدولة اليهودية وتنازل عن األغلبية اليهودية ،وتوجه نحو
دولة التمييز العنرصي .وأضافت أن عىل إرسائيل ،العمل عىل وقف البناء يف املستوطنات املنعزلة
وترسيم حدود دولة إرسائيل التي تضم كتل املستوطنات والتخيل عن املنافسة بني أقطاب الحكم
(نتنياهو وبينيت) عىل سن القوانني الداعية لضم يهودا والسامرة.

نفتايل بينيت  -وزير التعليم
تحدث الوزير نفتايل بينيت والشخصية األقوى يف الحكومة الحالية بقوله ،إن املصلحة اإلرسائيلية
العليا هي منع مواجهة جديدة .لكن إذا ذهبنا إليها ،فعلينا إلحاق الهزمية الساحقة باعدائنا.
وبالنسبة يل ،اعتقد بينيت أن التهديد األكرب الذي تواجهه إرسائيل اليوم هو حزب الله الذي ميلك
 130ألف قذيفة وصاروخ موجه عىل إرسائيل -وليس حامس .ويف حالة الحرب مع حزب الله ،علينا
تحديد كل لبنان هدفا للقصف وليس مواقع الحزب.
وبخصوص قطاع غزة ،أوضح بينيت أن إرسائيل مل تقطع الكهرباء عن قطاع غزة ،بل السلطة
الفلسطينية .وفيام يتعلق بتبادل األرسى ،طلب بينيت الضغط عىل حامس من أجل اإلفراج عن
األرسى ،وليس عىل الحكومة أن تقدم تنازالت لحامس .وأوضح أنه يعارض االفراج عن قتلة،
يعودون بعد خروجهم إىل مامرسة القتل.
وفيام يتعلق بالضفة بيهودا والسامرة ،قال بينيت ان التوقعات بالتوصل إىل حل رسعان ما تؤدي
إىل فشل ،ما يعيد الوضع أسوأ مام كان عليه .وأنه يعتقد بوجود مشكلة مع الفلسطينيني ،بل هناك
وضع مع الفلسطينيني ال ميكن حله .وعليه ،فإن إدارة هذا الوضع أفضل إلرسائيل من محاوالت حله.
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وعىل نفس السياق ،رفض بينيت قيام إرسائيل بتقديم تنازالت للفلسطينيني مقابل اجتامع مع أبو
مازن .وقال بينيت أنه قاد الحكومة نحو عدم تقديم تنازالت للفلسطينيني يف حال مل يقدموا تنازالت
مامثلة ،ونفس املنطق هو الذي دفعني لرفض مرشوع توسيع قلقيلية ألن توسيعها يهدد شارع رقم
 6واملستوطنات الواقعة قرب منطقة قلقيلية ،وإذا أراد العرب البناء والتوسع ،فهم ميلكون أرايض
واسعة يف مناطق  Aو  ،Bأما بقية األرايض الواقعة يف منطقة  Cفهي ٍ
أراض إرسائيلية.
وبخصوص الحل النهايئ مع الفلسطينيني ،أوضح بينيت أنه ال ميلك تصورا حول الحل النهايئ معهم.
وقال أنه ورغم تأييده للمفاوضات مع الفلسطينيني ،إال أنه غري مؤمن بالسالم معهم ،ألن ما سيوقع
معهم هو لوقف الحرب فقط ،وليس للسالم .ومع ذلك ،قال بينيت ،وألنه حكم علينا العيش مع
الفلسطينيني ،ويف نفس الوقت ال نرغب بضم مليوين فلسطيني ،أيدت بناء بنية تحتية تربط جنني
بحيفا وإنشاء محطة قطارات وبناء مناطق صناعية مشرتكة .وأضاف أنه ال يعشق الفلسطينييون
لكن ميكن الحديث معهم عن جرية حسنة.
وبخصوص املبادرة األمريكية رصح بينيت أنه ضدها ،وأنه مع طرح خطة اقتصادية للتعاون مع
الفلسطينيني ليس أكرث.

أفيغدور ليربمان  -وزير الدفاع
أعزى أفيغدور ليربمان ،فشل التسويات والجهود الكبرية التي بذلها إيهود أوملرت وأريئيل شارون
وإيهود براك وتسيفي ليفني ،إىل تبني أساس خاطئ قامت عليه مسرية السالم وهو األرض مقابل
السالم ،والسعي إىل إقامة دولة فلسطينية نقية  %100من غري الفلسطينيني ،يف حني تتشكل دولة
ثنائية القومية يف إرسائيل تضم أقل من  %25من الفلسطينيني .وعليه ،فإن الحل النهايئ املستقبيل
يجب أن يتضمن تبادال لألرايض والسكان.
وحسب ليربمان ،ال ميلك الفلسطينيون وحدهم قدرة التوصل التفاق ،ففي جميع املراحل رفض
محمود عباس .وأضاف أنه درس جيدا مسرية آنابوليس ،والحظ عدم استخالص قيادة إرسائيل
العرب .وقال أن عىل الجميع اإلدراك ،أن إرسائيل لن تقدم أكرث مام قُدم يف آنابوليس ،ولن يكون
هناك رئيس وزراء يقدم تنازالت بحجم التنازالت التي قدمها إيهود أوملرت ،ولن نعيد الجئا واحدا
لحدود دولة إرسائيل ،لكن باإلمكان عودتهم إىل نابلس ورام الله يف إطار حل نهايئ.
والعربة األساسية التي توصل إليها ليربمان بعد  25عاما من املفاوضات الفاشلة ،هي بقلب األمور،
فبدال من التوصل لتسوية ثنائية مع الفلسطينيني ،عىل إرسائيل التوصل لتسوية إقليمية مع الدول
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العربية السنية املعتدلة تتضمن إقامة عالقات دبلوماسية وإقتصادية شاملة .وإذا تحقق ذلك ،ستجني
إرسائيل  45مليارد دوالر سنويا ،مقابل تقديم خدمات يف مجاالت األمن وتدريب ومحاربة اإلرهاب
وجمع املعلومات االستخبارية والحرب التكنولوجية والخربات الزراعية ،وتقديم خدمات طبية رفيعة.
ويف املجال املذكور ،ميكن االستعانة بعرب إرسائيل الذين يجب أن نعاملهم بطريقة محرتمة.
والتسوية اإلقليمية مل يتم التوصل إليها منذ عام  ،1967ألننا مل ننترص يف أي حرب خضناها منذ ذلك
الوقت .وبدال من ذلك ،ركزنا عىل الترصيحات وليس عىل تحقيق النرص .علينا التوضيح ألعدائنا
أننا سننترص يف أية معركة قادمة ،وإذا انترصنا سينضم الجميع إلينا ألن األقوياء هم من يبحث
عنهم اليوم.
وبخصوص قطاع غزة ،أضاف ليربمان أن الوضع القائم ال ميكن أن يستمر إىل األبد ،واسرتاتيجيتنا
يف القطاع واضحة ،ومشكلة الكهرباء مشكلة فلسطينية داخلية ،واعتقد أن أبو مازن اتخذ خطوة
اسرتاتيجية بوقف كل املخصصات مبا يف ذلك نفقات الوقود والدواء واملعاشات وغريها من
الخطوات ،بهدف زعزعة مكانة حامس الداخلية ما يدفع الناس للذهاب نحو مواجهة مع حامس.
ما قام به محمود عباس من خطوات بحق حامس مل يتم التنسيق به مع إرسائيل أو مرص واألردن،
هدفه جر إرسائيل ملواجهة مع غزة ويطلقون عليه رجل السالم !!.

غلعاد أردن  -وزير األمن الداخيل
تحدث وزير األمن الداخيل غلعاد أردن عن مواجهة إرسائيل والغرب اإلرهاب الذي متارسه
«الذئاب املنفردة» ،وطالب بإقامة تحالف إقليمي ملحاربة اإلرهاب بالتعاون بني إرسائيل والغرب
والدول العربية السنية .وأضاف أردن أن كل إرسائيل تحولت لساحة إرهاب وع ّدد الخطوات التي
اتبعتها إلرسائيل ملواجهته التي تضمنت:
نرش املزيد من قوات الرشطة (دوريات ومشاة) يف مختلف املدن اإلرسائيلية ،خاصة يف مدينة
القدس ملواجهة أية حالة طوارئ.
تعزيز الحامية والرقابة وتركيب كامريات يف األماكن الحساسة وربطها مع  2000كامريا منترشة يف
مختلف املناطق ،تستطيع متييز منرة السيارة والشخص الذي يقودها.
تغيري وجه باب العامود الذي يعترب رمز الهجامت اإلرهابية.
تزويد املدنيني بالسالح املرخص.
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هدم منازل منفذي العمليات اإلرهابية.
اعتقال كل من يعمل يف إرسائيل من دون ترصيح ومعه مشغّله.
إخراج الجمعيات واملؤسسات العاملة يف مجال اإلرهاب خارج القانون.
محاربة التحريض الذي متارسه السلطة الفلسطينية ،التي تدفع معاشات القتلة واملحرضني عىل قتل
املدنيني والعسكريني اإلرسائيليني.

إسحاق هريتسوغ  -رئيس حزب املعسكر الصهيوين
يف الحوار الذي أجري مع زعيم املعارضة يف املؤمتر ،أشار هريتسوغ أن مبادرة السالم اإلقليمية
الوحيدة التي قدمت إلرسائيل جاءت يف مؤمتر العقبة الذي عقد بحضور امللك عبدالله والرئيس
املرصي عبد الفتاح السييس ووزير الخارجية األمرييك جون كريي.
وجاء املؤمتر عىل خلفية توقيع الدول العظمى عىل االتفاق النووي مع إيران ،ما جعل دول املنطقة
تفقد ثقتها بالواليات املتحدة وروسيا ،وترى بإرسائيل بديالً يف مواجهة إيران .وكان مثن ذلك هو،
التوصل لتسوية مع الفلسطينيني ،حيث وعد الزعامء العرب بدعم محمود عباس يف حال قرر
التوقيع عىل اتفاقية سالم مع إرسائيل ،وهو األمر الذي مل يفعلوه مع يارس عرفات.
وقال لنا العرب ،أننا نقدم لكم صفقة شاملة تتضمن توقيع اتفاقيات سالم مع الفلسطينيني ،مينحون
مبوجبها دولة مستقلة ،مقابل سالم شامل يتضمن اعرتافاً شامالً وتطبيع عالقات وتسويات أمنية
كام تريدها إرسائيل مع الدول العربية .املبادرة فشلت ،ألن بنيامني نتنياهو خيش عىل استقرار
حكومته.
وإدراكا منها للمصاعب التي تواجه بنيامني نتنياهو يف تركيبة حكومته ،متت دعويت مع نتنياهو
لزيارة جمهورية مرص التي رغبت يف دفع املفاوضات اإلرسائيلية-الفلسطينية إىل األمام ،حيث
جرت هناك نقاشات معمقة مع املرصيني .وعند العودة إىل إرسائيل ،وبدال من تشكيل حكومة
وحدة وطنية ،عزز نتنياهو حكومته اليمينية بضم أفيغدور ليربمان إىل حكومته ،وبالتايل توقفت
جهود السالم اإلقليمي.
واضاف هريتسوغ ،أن بنيامني نتنياهو غري مؤهل للتوصل إىل سالم مع الفلسطينيني رغم إدراكه
عمق الخطر الدميوغرايف الذي ميثلونه ،وكونهم الخطر األهم عىل الصهيونية .وهو لن مينحهم دولة
إىل جانب دولة إرسائيل.
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نتنياهو يناور ويكذب وال ميلك املصداقية أمام جميع زعامء العامل ،األمريكان يف عهد أوباما حملوه
يل لض ّمي لحكومة نتنياهو ألنهم يبحثون عن
أسباب الفشل ،وزعامء العامل ال يثقون به ،وضغطوا ع َّ
ضامنة إلنجاح املسرية السلمية ،وال اعتقد أنه سيمنح إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب الدافع
والضامنة إلعادة الفلسطينيني إىل طاولة املفاوضات.
نتنياهو وحكومته الحالية يرغبون بتحويل إرسائيل إىل دولة فاشية ،ويجب تشكيل جبهة عريضة
يف إرسائيل بهدف إسقاطه وإزاحته عن سدة الحكم.

زهافا غالئون  -رئيسة حزب مريتس
هاجمت غالئون بنيامني نتنياهو بشدة بقولها أن املهمة األساسية له هي املحافظة عىل كريس
الحكم ،الذي يفضله عىل كل املشاكل األخرى التي تعاين منها دولة إرسائيل ،وهو شخصية امتهنت
الكذب .وأكدت غالئون ،أن من يدير الحكومة الحالية هو نفتايل بينيت ومعه لويب من املستوطنني
واملتدينني الذي يريدون حكم إرسائيل بكتاب التوراة وليس بالقانون اإلرسائييل.

خالصة
يعقد مؤمتر هريتسليا السابع عرش ،بعد انتخاب الرئيس الجديد للواليات املتحدة ،دونالد ترامب،
الذي اعتربته الكثري من األوساط اإلرسائيلية ،الرسمية وغري الرسمية ،فرصة لن تتكرر لتنفيذ
السياسات اإلرسائيلية يف املجالني -الفلسطيني أو اإلقليمي .وانتخاب ترامب ،دعا املرشفني عىل
املؤمتر إىل تسميته مبؤمتر «الخروج من الظل» ،أي أن الفرصة متاحة إلرسائيل لالندماج يف الرشق
األوسط ،مقابل مثن بسيط جدا تقدمه لحل املسألة الفلسطينية .معتمدة يف ذلك ،عىل تالقي
مصالحها مع مصالح بعض الدول العربية يف تحديد إيران كمهدد رئييس لهم وملصالحهم باملنطقة.
اعترب فوز دونالد ترامب فرصة ،يجب عىل إرسائيل استغاللها محليا من خالل مسح الدولة
الفلسطينية عن جدول األعامل اإلرسائييل والدويل ،مع استمرار العمل عىل فصل قطاع غزة عن
الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل من خالل ايجاد حلول مستقبلية منفردة له ،تختلف عن الحلول
املتعلقة بالضفة الغربية املقترصة عىل محاربة ما يسمى «اإلرهاب» ووضع الخطط ملواجهته
مستقبليا ،وطرح مشاريع اقتصادية محلية وإقليمية ،أو السالم االقتصادي حسب رؤية املتحدثني
الرسميني باسم الحكومة يف املؤمتر.
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ووفق الرؤية اإلرسائيلية وفر فوز دونالد ترامب فرصة أخرى إلرسائيل ،متثلت مبحاوالتها االنضامم
للتحالفات اإلقليمية ملواجهة اإلرهاب وإيران ،كونها مهددة من الطرفني ،مثلها يف ذلك مثل بقية
الدول العربية .وهي ترى أن التقاء مصالح الطرفني (العريب املعتدل واإلرسائييل) يف محاربة
اإلرهاب وإيران ،مينحها مكانة بارزة يف محاربة التهديدين بصفتها القوة األضخم من الناحية
العسكرية .وبرؤيتها تلك ،تناست إرسائيل أنها أهم مصدر ملامرسة اإلرهاب وتصديره يف املنطقة،
وما زالت تشكل عامل عدم االستقرار األول باملنطقة منذ نشأتها قبل  70عاما حتى اليوم.
العالقات املعقودة عىل استحياء ،بني إرسائيل مع بعض الدول العربية ،غري األردن ومرص ،خاصة
يف مجال املستشارين واالستشارات األمنية ،ال ميكن أن تتطور لتطبيع عالقات وسالم مع الدولة
العربية ،من دون حل القضية الفلسطينية ،حال يلبي الحد األدىن من املطالب الفلسطينية املتمثلة
بالعودة لحدود الرابع من حزيران وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الرشقية ،وهو ما اعرتف
به الكثريون ممن شاركوا يف املؤمتر الحايل.
ويف سياق مختلف ،عربت األبحاث وأوراق العمل وعروض  Powrpointوالخطابات والحوارت
التي قدمت يف املؤمتر عن الغرور والعجرفة وغطرسة القوة ،الذي متلكت قادة إرسائيل ،بعد زوال
التهديدات التي شكلتها الدول العربية عليها ،وكأنها حققت انتصارات كبرية عىل هذه الجيوش يف
معارك ميدانية ،متناسية أنها دولة مل تعد قادرة عىل البقاء يف املناطق التي تحتلها يف الحروب ،مثل
جنوب لبنان وقطاع غزة وال حتى مناطق  Aيف الضفة الغربية ليس خوفا من املقاومة فقط ،بل ما
هو أقل من ذلك بكثري مثل ،التكلفة االقتصادية العالية ،وغريها من االنعكاسات.
الغرور والعجرفة وغطرسة القوة ،عرب عنها يف بعض األبحاث التي قدمت من بينها «الحرب عىل
عدة جبهات واالنتصار فيها» ،مع العلم أنها مل تنجح يف مواجهة عدة آالف من املقاتلني التابعني
لحزب الله يف جنوب لبنان ،ويف كلامت املتحدثني الذين ذكر بعضهم بـ «أنه ال ينصح أحد يف املنطقة
بتجربة إرسائيل وتحديها» وأن إرسائيل «دولة ال تهزم» وغريها من الترصيحات الجوفاء التي تعرب
فيها عن الخوف ،أكرث مام هو عن الشجاعة والقوة.
كذلك أود الرتكيز عىل ترصيح وزير املالية اإلرسائييل ،الذي رصح يف الحوار معه ،عند زيارته مدينة
رام الله ،بقوله أنه فوجئ من الجامل والحياة والحداثة يف هذه املدينة ،وهو نفس القول الذي
تحدث به وزير الدفاع اإلرسائييل السابق موشيه ديان الذي تجول يف املدينة بعد عدة أيام من
االحتالل عام  ،1967الذي رصح يف اجتامع الحكومة اإلرسائيلية أن رام الله مدينة جميلة وفيها
الكثري من الفيلل الراقية.
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الجامل والحياة التي تشهدها مدينة رام الله ،التي رأها كحلون عام  2017وقبله ديان بخمسني
عاما ،تتعارض بكل تأكيد مع الثقافة والرتبية والتعليم الذي تلقاه اليهود من سن الحضانة حتى
التخرج من الجامعة عن املدن الفلسطينية ،املوصوفة بأنها خراب وفارغة وملجأ القتلة واإلرهاب
وتعشش فيها األوبئة واألمراض ،التي جاء اليهود ملحاربتها.
وأخريا ورغم محاولة املؤمتر واملشاركني فيه ،خاصة اليهود منهم ،التقليل من الخطر الذي تشكله
القضية الفلسطينية عىل إرسائيل يف الوقت الحارض عىل األقل ،فإنها مل تخلو من كل األبحاث
وأوراق العمل واالستطالعات وعروض  Powrpointوالخطابات ،التي اعتربها الجميع املهدد األول
عىل مستقبل دولة إرسائيل.
الرؤية اإلرسائيلية الحالية للرصاع والحل مع الفلسطينيني ،التي تتعارض حتى مع االتفاقيات
املوقعة معهم ،تتطلب من الشعب الفلسطيني وقيادته يف كل أماكن تواجدهم ،تبني رؤية سياسية
ونضالية جديدة ،تأخذ بعني االعتبار عنارص تهديد إرسائيل ،بدال من السياسة التي توفر لها نوعا
من االسرتخاء والراحة ،دفعتها للحديث بنوع من العجرفة والغرور.
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عندما قال رئيس التحرير ملحرريه :اطمئنوا الرئيس توقف عن قراءة املجلة !
يف أواخر مثانينات القرن املايض ،عرضت محطات التلفزيون العربية مسلسل «زينب والعرش»
الذي كتب له السيناريو والحوار الراحالن فتحي غانم وصالح حافظ ،عن رواية األول الصادرة
باإلسم نفسه .وكان معروفا أن الدقائق الخمس واألربعني التي يستغرقها عرض الحلقة الواحدة
طوال ثالثني يوما ،تتوقف فيها الحياة تقريبا ،فالشوارع خالية والناس داخل بيوتهم متحلقني حول
شاشات التلفزيون ،واملحال التجارية متوقفة تقريبا .ويف صباح اليوم التايل الحديث للناس إال عن
أحداث الحلقة التي ُعرضت يف الليلة املاضية .واملثري للدهشة أن هذا االهتامم تكرر مبظاهره
سالفة الذكر يف عدد من البلدان العربية من الخليج إىل املحيط كام يقال!
مل يكن هذا االهتامم الذي وصل إىل حد االنخراط والتقمص وخل ّو الشوارع يف املدن العربية
املختلفة من املارة والسيارات بسبب إحكام ودقة فريق العمل باملسلسل فقط ،بل أيضا ألنه كان
يتناول عامل الصحافة يف مرص يف الستينات والسبعينات يف القرن املايض ،بكواليسه الرسية وعالقاته
الخفية بدوائر السلطة والنفوذ يف مرص عىل مستويات متعددة ،وبتأثريه يف صناعة الوعي وتأهيل
الجامهري لقبول إجراءات وقرارات السلطة الحاكمة ،والعالقة بني أجهزة األمن والصحافة والجسور
املمتدة بينهام ،وأشكال القمع ووسائله ضد املعارضني.
قبل ذلك بنحو نصف قرن تقريبا ،متتع الكاتب اإلنجليزي جورج أورويل باهتامم فائق من قرائه،
واحتلت روايتاه الشهريتان « »1984-1948و «مزرعة الحيوانات « قامئة أكرث الكتب مبيعا ومازالتا
* روايئ وكاتب من مرص
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تستحوذان عىل اهتامم ماليني القراء ،وتصدر منهام طبعات متتالية ،فضال عن ترجمتهام إىل أغلب
لغات العامل ،كل ذلك بسبب ارتكازهام عىل زاوية محددة ،هي االستبداد السيايس الذي يعتمد عىل
اإلعالم والصحافة من أجل الوصول لإلرهاب الفكري ومن ثم القمع.
واملعروف أن أورويل ولد عام  1903ألرسة هندية بسيطة ،تكبدت املشاق إلرساله للدراسة يف
انجلرتا ،واشتغل بالصحافة يف عدد من أهم الصحف الربيطانية ،وشغل العامل بروايته ()1984-1948
التي تخيل فيها العامل عام  1984منقسام بني ثالث قوى كربى هي أوقيانيا وأوراسيا وإيستاسيا ،يدور
الرصاع بينها للسيطرة عىل العامل .وتجري األحداث داخل أوقيانيا التي يحكمها (األخ األكرب ) ،وهو
منوذج للحاكم املستبد الذي يراقب الناس ويطلّع عىل كل تفاصيل حياتهم ،داخل وخارج بيوتهم
ويف أماكن عملهم ونزهاتهم وحجرات نومهم ،بحيث يشعر الجميع برعب متواصل ،وينصاعون
وينفذّون كل ما يُطلب منهم بأقىص قدر من الدقة.
وحسبام كتب د.جالل أمني يف كتابه «شخصيات لها تاريخ «فإن أورويل «يعترب الطغيان السيايس
هو اآلفة األوىل يف الحياة البرشية ،ألنه يُذل الناس ويلغي عقولهم ويفسد لغتهم ويطمس فرديتهم،
وتنقلب املعاين واملفاهيم إىل ضدها ،ويربمجهم عىل القبول التلقايئ واالستسالم املهني .وبهذا
التدجني والطمس واإللغاء تضمر قابليات اإلنسان العظيمة وتستفحل قابلياته السيئة ،ويتوقف
منو املعرفة ،وترتاحع الحضارة «ويضيف أمني» إن أورويل يحتقر الطبقات الطفيلية ،ويتعاطف مع
الكادحني ويدافع عن املظلومني وينحاز انحيازا كامال للفقراء وينفر من املظاهر الفارغة ،وميقت
النفاق ويحرص عىل الوضوح ويؤمن باملساواة اإلنسانية أمام القانون».
والحقيقة أن دور أجهزة الدولة الذي لعبه (األخ األكرب عند أورويل ) يف القمع السيايس والفكري،
ظل هو الدور األساس والرئيس واملسؤولية األوىل ،ليس فقط لتصفية املعارضني ،بل أيضا من أجل
فرض مناخ عام من الخوف والرعب من مجرد مخالفة القوانني التي تس ّنها أجهزة الدولة.
ولعل الكاتب التشييك فرانتس كافكا الذي كتب أغلب أعامله يف بدايات القرن املايض ،أشهر من
تناول الرعب والخوف من األجهزة املسيطرة ،التي تحيص عىل املرء حركاته وسكناته ،وتلزمه
باالنصياع ملا يُراد منه ،وبلغ كافكا يف ذلك الشأن ذرى رفيعة غري مسبوقة ،وعىل نحو كوين شامل.
والحال أن كافكا عالج الدولة البوليسية يف أكرث صورها وحشية وانتهاكا للخصوصية .فروايته
الشهرية ( القضية ) تتناول استدعاء جوزيف كا – بطله األثري يف ُجل أعامله – للتحقيق أمام جهة
غامضة بسبب جرمية أكرث غموضا ،ثم محاكمته وإصدار حكم عليه ،من دون أن يعرف من هي
الجهة التي تحاكمه ،ومن دون أن يعرف أيضا جرميته .ويف قصة ( الجنود ) يحتل األخريون مشارف
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إحدى املدن .يبدون يف البداية كأنهم مجرد عابرين ،لكنهم رسعان ما يحتلونها ويذلّون أصحابها،
من دون أن نعرف السبب .ويف (مستعمرة العقاب ) متيض الصفحات تلو الصفحات لتص ّور آلة
جهنمية مهمتها الوحيدة عقاب من يخرج عىل ماتفرضه تلك الجهات الغامضة عىل األبرياء.
الدولة بوصفها حهازا للقمع إذن ،ظلت من أوىل البنود املطروحة عىل «أجندة» الكتاب واملفكرين
واملشتغلني بالصحافة واإلعالم ،سواء القمع املبارش املتمثل يف االعتقال والتعذيب ،أو القمع غري
املبارش – واألكرث خطورة –املتمثل يف فرض مناخ عام من الرتويع والخوف الدامئني.
ويف هذا السياق يحيك الكاتب الراحل أحمد عباس صالح يف سريته الذاتية التي صدرت العام
2008بعد وفاته بعنوان ( ُعمر يف العاصفة ) ،يحيك واقعة بالغة الداللة حدثت له يف العام 1952
بعد الثورة .قد اليتذكر الكثريون أحمد عباس صالح صاحب الكتاب الشهري (اليمني واليسار يف
اإلسالم) ،وكان رئيسا لواحدة من أهم املجالت الثقافية وأكرثها تأثريا وهي مجلة الكاتب ،وشغل
عدة مناصب ثقافية وصحافية مرموقة.
أما الواقعة التي يحكيها صالح فتتلخص يف أنه عمل يف تلك الفرتة كاتبا للدراما اإلذاعية وا ُعترب من بني
كتاب الصف األول ،وطلب منه مدير التمثيليات يف اإلذاعة أن يكتب متثيلية عن حادث  4فرباير(شباط)
العام  ،1942عندما حارصت دبابات االحتالل الربيطاين القرص املليك يف القاهرة ،وأجربت امللك فاروق
عىل تكليف حكومة الوفد بتشكيل الحكومة .تقرر أن تذاع التمثيلية يوم الخميس  4فرباير (شباط)
العام  ،1954وهو يوم يشهد نسبة استامع استثنائية ألنه كان مقررا أن تغني فيه أم كلثوم يف حفل
يحرضه ضباط الجيش مبناسبة عودتها من رحلة عالج طويلة خارج البالد.
وبالفعل أذيعت التمثيلية ،ويف اليوم التايل الحظ صالح أن املخربين يراقبونه سواء يف اإلذاعة أو
صحيفة الجمهورية التي يعمل بها ،وعاش عدة أيام مهددا ،فالجميع يتجنبه واملراقبة تشتد ،حتى
علم من مدير التحرير أن هناك تقريرا كُتب عن التمثيلية مضمونه أنه ضالع يف مؤامرة ،دبّرها
اليساريون ،بانتهاز فرصة اليوم الذي يحتشد فيه املرصيون لسامع حفل أم كلثوم ،فتذاع تلك
التمثيلية التي تشجع العامل عىل اإلرضاب والتظاهر ،خصوصا عامل كفر الدوار الذين أُعدم منهم
عامالن منذ فرتة قصرية ،فتشتعل كفر الدوار وتنتقل املظاهرات إىل سائر املدن العاملية.
ورسعان ماتم إبالغ صالح بأن عليه أال يغادر مبنى صحيفة الجمهورية ،وأن ينتظر التحقيق معه.
وأمىض يوما كامال من الحادية عرشة صباحا وحتى الثالثة من فجر اليوم التايل منتظرا املثول أمام
جهات التحقيق ،واستدعي أخريا إىل مكتب أنور السادات رئيس املؤسسة التي تصدر الصحيفة
آنذاك ،وجرى أغرب تحقيق ميكن تخيله .حقق معه جامل عبد النارص وصالح سامل والسادات
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وعدد آخر من ضباط الثورة .كتب صالح يصف ماحدث:
«لست أذكر بالضبط كم استغرق هذا االستجواب ،رمبا ُخ ّيل يل أنه استغرق ساعات ،لكنه مل
يستغرق يف الغالب أكرث من عرشين دقيقة «أثناء جوايب ودفاعي عن نفيس وأنا أواجه صالح سامل،
يل أن أقفز
شعرت بأن خطرا ما يتهددين خلف رأيس ،حتى أنني شعرت أن شعر رأيس يقف وأن ع ّ
بعيدا عن الخطر ,وهنا رأيت الرجل الذي يجلس عىل حافة الكنبة ،ويتكئ بذراعه عليها .كان مائال
لألمام يصغي بانتباه ،وكان ذا عينني لهام لون غريب بني األصفر والرمادي .وعندما واجهت عيناي
عينيه ،انرصف عني ول ّوح بيده لصالح سامل الذي قال يل  :تفضل  ..,إمش »..
مل يكن هذا الشخص إال جامل عبد النارص ،وكان معنى األمر الذي تلقاه صالح باالنرصاف أنه برئ
من الضلوع يف املؤامرة املزعومة وإال ماكانوا رصفوه ،ومع ذلك تلقى يف اليوم التايل خطاب فصله
من عمله يف الجمهورية ،كام ُعلّقت الفتة كبرية عىل الباب الخارجي ملبنى اإلذاعة مبنعه من الدخول!
الواقع أن سرية صالح من أكرث السري الذاتية العربية كشفا وتعرية لدور الدولة كجهاز للقمع ،السيام
وأن صاحبها كان قريبا من دوائر صنع القرار ،وبالتحديد من آلة الدعاية الجبارة التي ُعرف نظام
عبد النارص باستخدامها عىل نطاق واسع ،بل واالعتامد التام عليها يف أغلب املعارك التي خاضها.
وإذا كانت تلك السرية تحديدا ظلت منذ نرشها عام  2008شبه مجهولة ومل يُلتفت إليها تقريبا،
فإن السبب اليعود فقط لغياب صاحبها قبل نرشها فقط ،بل يعود أيضا إىل أنه أمىض السنوات
األخرية من حياته مغرتبا يف عدد من املنايف شبه االختيارية.
كان صالح قد اضطر للهجرة من مرص قي أعقاب انقالب السادات عىل النارصية ،والذي بدأت
تول السادات ،ثم اكتمل االنقالب بعد حرب  ،1973حيث كانت مهمة جرنال
بوادره عام  1971بعد ّ
الثقافة الراحل يوسف السباعي تصفية النارصية يف حقل الثقافة ،وكانت مجلة (الكاتب) التي يرأس
تحريرها صالح ،كام سبقت اإلشارة ،عىل مدى قرابة عقدين من كربيات املجالت الثقافية العربية،
ومتتعت بقدر البأس به من االستقالل أتاح لها أن تكون صوتا مختلفا ودميقراطيا ،إال أن الجرنال
بادر مبجرد توليه وزارة الثقافة بطلب أصول املجلة لالطالع عليها قبل النرش ،وهو األمر الذي رفضه
مجلس تحرير املجلة وق ّدم أعضاؤه استقالة جامعية .ومل متض أيام عىل ذلك إال واستدعي صالح
للتحقيق معه بسبب مقال نرشه يف صحيفة الثورة العراقية اعتربه املحققون معاديا ملرص!
وهكذا اضطر للهجرة بعد أن فقد عمله ،شأنه شأن عرشات من رموز الفكر واألدب ،فيام ُعرف
آنذاك بظاهرة الطيور املهاجرة ،من بينهم أحمد عبد املعطي حجازي وغايل شكري ومحمود
السعدين ..وغريهم كثريون.
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املحطة األوىل لهجرة صالح كانت يف بغداد ،حيث عمل أستاذا يف معهد املرسح ،والتقى يف بغداد
مبيشيل عفلق زعيم حزب البعث ،وكان يعيش هناك شبه مسجون ،كذلك يشري صالح يف سريته إىل
أنه عقد صداقات مع أركان النظام أمثال طارق عزيز ،وعدد آخر من املفكرين والكتاب أمثال عبد
الرحمن منيف وصالح خالص..ثم :
«راحت األمور تسوء يف العراق يوما وراء يوم ،حتى انتهز صدام حسني الفرصة ،وانتهى من أحمد
حسن البكر كرئيس جمهورية وتوىل هو الرئاسة ،ثم قام بتصفية كل العنارص التي تؤازر مرشوع
الوحدة مع سوريا والتريد تصفية البكر ،فقام بإعدامهم جميعا ،وقيل إنه كان يقوم بنفسه بتعذيب
هؤالء الخصوم وقتلهم بيده».
وأضاف« :كانت كل الطرق قد أصبحت مسدودة بالنسبة لنا ،وكنت بعد إعدام أصدقاىئ الذين
اصطفيتهم يف املجتمع العراقي غري قادر عىل البقاء .وكنت يف نفس الوقت غري مستعد للعودة
إىل مرص ،بسبب بعض التعقيدات التي نشأت من موقفي كمعارض للسياسات القامئة ،ولعيل لهذا
السبب فكّرت يف أن انتقل إىل لندن ألنضم إىل (مركز الدراسات العربية )».
وراح يبذل جهوده يف كل اتجاه للسامح له بالرحيل إىل لندن من دون جدوى ،وباء ت كل جهوده
بالفشل ،حتى لجأ مليشيل عفلق الذي توسط له عند صدام حسني .وبعد مامطلة متت املوافقة
عىل رحيله ،ووجد نفسه صباح أحد أيام ديسمرب العام  1981يف لندن ملحقا صحافيا يف السفارة
العراقية ،ورسعان مااكتشف أنه العمل حقيقيا له هناك ،وأن امللحق (الحقيقي ) هو نزار الحديثي،
الذي أصبح وزيرا للخارجية فيام بعد.
عاش الرجل يف محطة هجرته الثانية بعد خروجه من مرص نحو عرش سنوات يف لندن ،وكان الراتب
الذي يتقاضاه من السفارة العراقية قد توقف عدة شهور ،حتى وصل إىل حافة الجوع بعد أن
نضبت كل موارده .عندئذ تلقى خطابا بأن يسهم يف تأليف كتاب عن عبقرية صدام حسني كمفكر!
كتبت موافقا ،وجاءين خطاب بتحديد مواعيد االنتهاء
كتب صالح« :يف هذا املناخ الجنوين من القلق ُ
جلست أخطط لتأليف هذا الكتاب ،وجدتني عاجزا متاما عن أن أكتب
من تأليف الكتاب .وعندما
ُ
حرفا واحدا ..لعيل احتقرت نفيس متاما».
وهكذا نجا من وصمة عار كان ميكن ان يظل موصوما بها طول حياته ،فالرجل مل يطنطن ويتحدث
عن جسارته عندما رفض ،بل عىل العكس متاما ،حيث يقول لقارئه أنه اضطر فعال للموافقة عىل
تأليف الكتاب ،لكنه ببساطة «احتقر نفسه» عىل املوافقة ،عىل الرغم من أن الجوع هو ماكان
ينتظره واملستقبل املوحش املظلم.
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مل ينقذه إال الكاتب محمود السعدين ،الذي كان مهاجرا إىل لندن آنذاك ،وقام فور علمه باملشكلة
بالحديث مع عثامن العمري رئيس تحرير صحيفة الرشق األوسط أنذاك حول هذا األمر ،ووافق
األخري عىل التحاق صالح بأرسة تحرير الرشق األوسط.
مضت األيام بصالح يف عاصمة الضباب ،وتغريت املنايف االضطرارية عدة مرات ،إال أن هاجس
العودة ظل مسيطرا عليه ،حتى عاد بالفعل عام  2004بعد أحد عرش عاما من الغربة.
تكشف هذه السرية شبه املجهولة بجالء عن أن العنف الذي متارسه الدولة كجهاز للقمع يتزايد،
وتتعدد أشكاله الخفية والعلنية ضد الكتاب واملفكرين عىل وجه الخصوص .وإذا كان جورج أورويل
يعترب الطغيان السيايس هو اآلفة األوىل يف الحياة البرشية حسب تعبري د.جالل أمني ،فإن فرانتس كافكا
كل القدرة مسلّط عىل الناس وقادر عىل سحقهم من دون سبب واضح،
تناول الدولة ككائن ضخم ّ
بينام تناول الرواىئ فتحي غانم عىل نحو خاص عامل الصحافة وعالقتها بالدولة والتناقضات التي تنشأ
بينها .فالدولة تتعامل مع الصحافة بوصفها إحدى أدوات التضليل السيايس – خصوصا يف بلدان العامل
الثالث – بينام تسعى الصحافة لالنفالت والحصول عىل هامش أوسع من الحرية.
واليكاد كاتب عريب يضارع الروايئ فتحي غانم يف اقتحامه لعامل الصحافة بكل تناقضاته ورصاعاته
الضارية .ومنذ عمله الروايئ الضخم «الرجل الذي فقد ظله» يف أربعة أجزاء ،مرورا ب»زينب
والعرش» وحتى «األفيال» من الصعب أن نجد كاتبا متكن من كشف وتعرية دور الصحافة وعالقتها
بجهاز الدولة عىل هذا النحو الدقيق.
ويتميز غانم بتلك اللغة النقية الناصعة والخالية من التوشية ،كام يتميز بوضوح مشاهده وشخوصه،
وتلك الفخاخ التي ينصبها لقارئه لجذبه وإثارته ليلج إىل عامله الروايئ .ويف فرتة مبكرة من حياته
تنبه غانم إىل خطورة حركة اإلسالم السيايس حني كتب روايته «تلك األيام « يف خمسينات القرن
املايض ،وتناول من خاللها فكرة اإلرهاب بظاللها املختلفة وتأثريها عىل الشباب ،وهو ماعاد له بعد
عدة عقود حني كتب روايته األخرية «أألفيال» التي اخرتقت عامل الحركات الجهادية.
ويف عام  1995نرش كتابه «معركة بني الدولة واملثقفني» تعليقا عىل كتاب الباحثة السويدية مارينا
ستاج« :حدود حرية التعبري يف مرص يف عهدي عبد النارص والسادات» ،ومن خالل هذا التعليق
الذي طال حتى اقرتب عدد صفحاته من مائة وخمسني صفحة ،ق ّدم غانم شهادة دقيقة وصادمة
عن كواليس الحكم والسياسة.
ففي مطلع الثورة كان القراء ،حسبام كتب غانم يف الكتاب املشار إليه «يستقبلون كل يوم إحدى
وعرشين صحيفة يومية ،ويختارون كل أسبوع بني مائة وإحدى وعرشين مجلة أسبوعية ،ولهم
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الحق يف قراءة مائة واثنتني وسبعني مجلة شهرية أو نصف شهرية».
ويضيف أن املعركة بني الدولة الجديدة ،دولة الضباط ،وبني الدميقراطية بدأت بعد شهر عسل
قصري «بعد ثالثة أسابيع عىل قيام الثورة كانت بداية حركة قمع إرضاب عامل كفر الدوار ،حيث
قُتل ستة وصدر الحكم بإعدام اثنني اعتربا من قادة اإلرضاب بعد محاكمة عسكرية ،وتم تنفيذ
الحكم شنقا يف اليوم التايل لصدور الحكم يف نفس املوقع الذي تظاهر فيه العامل».
وبعد مرور اكرث من عرشين عاما توىل انور السادات الحكم ،واستقدم الكاتب الراحل عبد الرحمن
الرشقاوي ،الذي كان أحد رجاالت الرئيس ،وعيّنه رئيسا ملؤسسة روز اليوسف ،واستطاع إقناع
السادات بتعيني فتحي غانم وصالح حافظ رئيسني للتحرير .حاول السادات استخدام روز اليوسف
كمخلب يساري يف معاركه ضد خصومه ،وخصوصا بعد انتفاضة الطعام التي شارك فيها مئات اآلالف
عام  1977يف طول البالد وعرضها ،وشكلّت تهديدا حقيقيا للحكم ،حتى أن السادات أطلق عليها
(انتفاضة الحرامية ) ،بل وكانت السبب يف أن السادات قرر أال يكون هناك أي هامش دميقراطي،
ألن روز اليوسف مل تستطع أن تخون تقاليدها يف الدفاع عن الدميقراطية ،ومتيض مع السادات حتى
آخر الشوط ،ورفضت أن تطلق عىل انتفاضة الفقراء الجائعني انتفاضة اللصوص كام أراد السادات.
وعي بدال
وهكذا كان فتحي غانم من أوائل الذين أمر السادات بخروجهم من روز اليوسفّ ،
منه رئيس تحرير جديد أصدر أعدادا قليلة من املجلة ،ثم عقد اجتامعا للمحررين ّ
وزف لهم الخرب
السعيد التايل:
كف عن طلبها وقراءتها».
«اطمئنوا ..نجحنا يف روز اليوسف ..الرئيس مل يعد مهتام باملجلة ولقد ّ
واملقصود بطبيعة الحال أن روز اليوسف كفت عن أن تكون منربا للرأي والرأي اآلخر ،وكفت عن
إثارة اهتامم الرئيس وتحولت إىل نرشة باهتة بال طعم!
ويف النهاية ،وبعد هذه الجولة املتنوعة يف الزمان واملكان ،يبدو أن الدولة ظلت عىل الدوام جهازا
للقمع ،كام مل تكف عن استخدام أدوات متنوعة أيضا للسيطرة سواء كانت ناعمة أو فظة ،فاملهم
تحقيق تلك السيطرة ،حتى لو ض ّيع رئيس الدولة وقته يف حصار مجلة يقرؤها عدد محدود من القراء!
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رام الله  /فلسطني :أشواق الزيارة الثالثة
أحمد املديني*
 5أبريل ( 2017صباحا)
إنها التاسعة صباحا .أنا جالس داخل باص رشكة «إير فرانس» .وجهة الباص مطار شارل ديغول ،شامل
رشقي باريس .ينبغي أن أصل إىل املطار بعد ساعة ألسجل حقيبتي قبل ساعتني من اإلقالع .وجهتي
عمن ،عاصمة اململكة األردنية الهاشمية .يُفرتض أن تقلع طائرة امللكية األردنية يف الثانية عرشة
أنا ّ
ظهرا و 15د ،لتصل إىل مطار امللكة علياء بعد أربع ساعات ونصف .تتواىل منسابة أمام عيني عىل
مييني وشاميل يف طريق املطار الشاميل :عامرات مكاتب كربيات الرشكات؛ أبراج ومداخن املصانع؛
املخازن الهائلة ملتاجر كربى تتكدس فيها البضائع؛ لوحات وأسامء عالمات اإلشهار التجاري تصعق العني
عىل التوايل .بينام الطريق تنساب .من أعالها القادمون من شامل فرنسا وأوروبا ،مدن ليل ،بروكسل،
أمسرتدام ،الوافدون عىل باريس أ ّم املدن ،ودونها جنوبا حتى أعامق وأدغال إفريقيا .ومن حيث الباص
الذي أركب القاصدون شامال منفتحا حتى قطبه األعىل .اآلن ،وكام بات يحدث يل يف هذا الطريق منذ
رض الغابات
رشبان أخ َ
أعوام ،قاصدا املرشق العريب ،تنفتح عيناي عىل ُوسعهام ال تكادان تطرفان .تت ّ
املنترشة من الجانبني .األشجار ،األشجار ،باللون املوصوف يف القرآن وحده بامل ُدها ّم  .هذه الخرضة
الفرنسية التي ما تنفك تتبدل مع الفصول ،بني الليل والنهار ،الدقيقة والثانية ،دقّة الساعة ونبض القلب،
تحتسيان األخرض وترسبانه إىل أعمق زوايا ومنافذ الجسد ،دعك من الروح ،تخ ّزنانه داخلَه ،ويف وقت
أتحسس
مفتقد .حني أصل إىل أرض عربية ،صحراوية ،أو مقفرة جرداء ،رغم غناها ظاهرا أو باطناّ ،
ذراعي ،وأمسح وجهي براحة يدي ،فأستنبت الشجر َة والغابة وأجلس تحت فيئهام .أخاف فجأة أن أفقد
ّ
* روايئ وأكادميي من املغرب
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هذا األخرض أبدا ،وهذه املدينة العظيمة خلفي باقية .وها املعامل األوىل للمطار ،يف الحقيقة مطارات،
تربز ،ويف محطة ترمنال  2سأنزل ،أنزل.
السحنة ،بادر بلهجة
شاب عر ُّيب ّ
وأنا أهم بتسجيل حقيبتي لدى رشكة امللكة علياء ،تقدم إ ّيل بلهفة ٌّ
عراقية أعرفها يسألني ،يرتجاين طالبا مني خدمة .هل هو ابن سبيل؟ برت تخميني فورا يشري إىل رجل
مس ٍّن ،ظاهر التعب ،هذا أيب ،أرجوك أن تساعده يف إجراءات املطار الداخلية ،إىل أن يلج الطائرة ،إىل أن
عمن ،سيعرب فقط منها ليتجه إىل ال ّنجف ،محطته األخرية .طأمنتُه :ال تقلق .ظل ملهوفا رغم
يصل إىل ّ
هذا .أُ ُ
مسك بيد األب ونحن نقف يف طابور ختم الجواز ،ومنه إىل املنطقة الدولية متحررين ،أ ُّي عبور
رمبا شبيه بالرصاط .يف عقود خلت ،سبعينية وما تالها يتلو ،كان السفر طريانا نزه ًة ورفيفا وانرشاحا،
واليوم انقلب ،بعد حوادث ومخاطر وتبعات اإلرهاب الشنيعة حقا مشق ًة ال مزيد عليها ،إحتياطات
العراقي من سوء حظه دققوا فيه كمخطوط بابيل ،أنا
واألب
تكاد معها تسلخ جلدك عنك وال تنتهيُ ،
ّ
حذ َوه ال َّنعل بال ّنعل ،أخريا وصلنا إىل بوابة إقالعنا ،واصطففنا نحن املسافرين نلج الطائرة تحلق يف
موعدها نحو مطار امللكة علياء .تذكرت أخريا أين مسافر إىل عامن ،ال هي محطة عبور فقط ،وجهتي رام
الله ،يف فلسطني ،فلسطني ،ما أحىل الرجوع إليها.

 5أبريل  (2015مساء)

من عدد زيارايت لعامن ،من أُلفتي بها ،تحولت إىل مدينة أخرى يل ،كأين مل أب َرحها إال قبل أيام ،ووصويل
ٌ
واستئناف ،ال التحاق مبكان ،أعرف حجره وبرشه وهرجه وف َرحه وك َدره ،ويل فيه أحبة
إليها هو عودة
وأصدقاء وذكريات تحيي العظام وهي رميم .غدت واحد ًة من مدن أرتادها وأقبَلها ِب َدعة .أتنقل فيها
تقريبا كسائر أبنائها ،حتى رصت أتقبلها كام هي دون رشوط مسبقة وال إسقاطات ،خاصة مقيم مثيل
يف حارضة ترنو إليها عيون العامل .تعلمت من الرت ّحل يف الدنيا أن آخذ ما يُعطى من املكان ،مبا هو كائن،
أحرتم فيه إقامة أهله وما يحبون أو يألفون فيه ،أو أرحل عنه ،لن تصنع أرضا لكل فرد ،بينام هي
عمن كأنها اعتادت ع ّيل ،وهم ٌ
رجال يقظون ومهذبون .سؤال بال إلحاح ،وها أنا
للجميع  .رشطة مطار ّ
ذا رصت يف مساء العرب ،عىل عتبة مدينة يف قلب خريطتهم وشاغل زمنهم ،أي دليل أنها أصبحت مالذ
شعوب ،العراقيون والسوريون ،وقبل أمس الفلسطينيون؛ هؤالء وجهتي.
سأقيض ليلة واحدة يف عامن ،وعندما ينبلج الصباح أغادرها يف السيارة التي ستحرض عىل السابعة صباحا
أمام باب الفندق ،أركبها مع آخرين لتقلّنا غربا حتى نهاية الحدود األردنية ،بعدها جرس اللنبي ،حيث
املعرب اإلرسائييل إىل األرض املغتصبة .ليلة مل أمنها .عشت مثلها يف رحلة سابقة .يف رحالت يختلط فيها
الشوق بالقلق بالتوقع وك ّم اإلحتامالت .مل يخطر ببايل أن أتصل بأحد يف هذه الليلة العابرة .مل أحس
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افرتاض شعور ّي
بجوع وال عطش ،نوم ،أرق .أنا يف ما يسمى ب( ،)NO MAN’S LANDهذا بالطبع
ٌ
ألين فوق أرض محمية ذات سيادة .وهو يف آن سيناريو متو ّهم مبا أين سأقصد أرضا ع ّدها الغاصبون كأنها
كذلك ،وحني سأقف عىل عتبة ترابها سأدفع جوازي إىل رشطي إرسائييل هو من يتحكم يف قرار دخويل
حق يل يف التلفظ باسم فلسطني!
إليها أو إبعادي يف الحني ،أسوأ منه أن ال ّ
داخل الوقت وخار َجه ،ومستقل .يومي
الليل عندي مقدس ،عبادة ،وقت ال أحب إهداره أبدا .زم ٌن َ
عرفت السبيل إليه ،رغم أنك تحسبك يف مدينة مصمتة،
عمن حافل ٌة تحفل بالسهر إن َ
جمع ٌة لليلة سبتّ .
سكانها مييلون إىل االنكفاء داخل بيوتهم ،ويتكلمون قليال كأنهم خاشعون أو يحذرون .يف فندقي آخرون
املقت.
ذاهبون إىل نفس مهمتي ،أو سيفدون أثناء الليل .هذا الوجه وذاك .أش ّم رائحة الكريم من ّ
ال أفهم ،من يفهم كيف يكون كاتب بخيال ،شحيحا ،وي ّدعي العطاء ،فاألدب ِهبة ،فيض ،خبز األرض
أشحت عن وجهه ،أعلم سيعترب أنه كسب
وفاكهتها وأريجها ،وسامحة النفس ،كيف بغيث الخيال.
ُ
بشطارة البخل يوما جديدا مل ينفق فيه درهام .أكد مل ّا أعلن تعفّفه من وجبة العشاء .يف الغد مل يفطر
أيضا .يف الطريق مل يرشب ما ًء .زعم أنه سريتوي بلقاء فلسطني .كدت أعدل عن هذه الرحلة .ثم ،فكرت،
سأجد مثله كثري ،وإذن ،قلت »:دع ذا وع ِّد القول يف هرم» .ستغنم ليا ٍل قادمة يف عامن وشقيقاتها،
ستحتاج إليهام مع أول خيط ضوء لتكابد ،فإنك مررت بالتجربة ،وعليك أن تتحمل أكرث.

 6أبريل  ( 2017صباحا)

مل أنم .مل ْأصح .أنا يف نوم ٍ
يقظ .ركبت السيارة الجامعية ،ستقصد املعرب اإلرسائييل .ستقصد أرايض الضفة
تراب يصطلح عىل تسميته أرايض السلطة الفلسطينية .هكذا يصبح إطالق فلسطني إسام يف الذاكرة
الغربيةٌ .
يرجع إىل بعيد ،كام لو قلت معركة ِّصفني ،أو األندلس ،وليس بلدا ،دولة باملعنى الحديث .هذا مطلب .هذا
مطلب وطني .هذا مطلب عريب .هذا حلم .الحلم أحيانا أقوى من الواقع ،ألنه يتضمنه منترصا عىل العجز فيه،
ليجعله ممكنا ،ال تبقى فلسطني نكبة ،ذكرى ،حرسة ،حلام بعيد املنال للعودة؛ إنها العودة ،عوديت.
طريق الذهاب متيش يف رأيس ،مرسوم ًة إمتدت أو تع ّرجت ،صعودا ونزوال .طريق سلكتها مرتني من
قبل ،ويف كل مرة مشاه ُد ومعاملُ
وأحاسيس خاصةً .إنك ال تسبح يف النهر مرتني ،قال فالسفة اإلغريق.
ُ
تستغرقك يف املرة األوىل رغبة التعرف بلهفة اإلكتشاف .تنظر بأكرث من عني ،والعني كامريا ،فيام ترى
وتكتشف ،تصور وتسجل جزءا وكالًّ ،لئلّ يفلت يشء ،ألن هناك ذاكر ًة تخ ِّزن ،وتحتاج إىل َسعة الرؤية
وغناها ،لصاحبها مرشوع أن يروي غدا ً مرئياتِه ،رحلتَه .ليس من رأى كمن سمع .ما ه ّم بعد ذلك أن
يزيد من رأسه ،أن ِ
يش َّط به الخيال .لذلك أعترب كتاب َة الرحلة ،حني تأيت متقنة ،جنسا أدبيا تتسع وتتلون
بهذا الخيال ،مثل الكذب عىل اللسان ،يبدأ من حقيقة أكيدة ويُرسف بعد حتى املحال.
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ستون كيلومرتا فقط بني نقطة اإلنطالق وموقع الجمرك األردين ،وعبورا بعده ملنطقة خالء تصبح يف
املوقع اإلرسائييل 60 .كلم مسافة خفيفة عىل اللسان ،ما أثقلها أحيانا يف امليزان .تنوء بها حقا يف املرة
الثانية ،وإن كابرتَ ال تظهر ب َرما .تُجد ُد النظ َر إىل ما متنحه الطريق من لوحات طبيعة ،بني جبال وتالل
ٍ
وأراض جردا َء وبيوت ناتئة يف األعايل ودكاك َني تبيع لعبا منفوخة لألطفال الذاهبني للسباحة
وحقول
مع عائالتهم يف البحر امليت .ثم األرض شجر موزُ ،جلها أشجار سدر ،وهناك عىل مرمى البرص فلسطني،
غصة وحقيقة أ ّي فظاظة.
ساكنة يف القلب والعني ،إمنا مخفية وراء األسالك ،دونها نقطة املعرب اإلرسائييل ّ
ُتاب ذاهبون لقصدك .ال شك تتناهبهم مشاعر شتى ،إمنا عجبا حولهم ال
ّاب ،ك ٌ
يف املرة الثالثة ،بجانبك رك ٌ
ينظرون .تعذرهم ،فلهفتهم تغىش معها األبصار ،علام بأن املكان أول ما ينبغي أن يلفت نظر الكاتب،
وناس الحدود هم ،هم ،قُ ُّدوا من طني واحد .إمنا ،قلت لرفقتي عند
مع اإلنسان ،طبعا .املكان حفظتهُ ،
معرب اإلرسائييل أوصيكم بالثبات ،بالصرب ،إفرتضوا أنكم متشون يف النوم ،وابلعوا أي استفزاز محتمل،
أنكم متلكون جميعا تصاريح الدخول وهم من منحوها ،فإن ر ّدوكم فهي سلطتهم مرة أخرى ،لرجال
الحدود جميع السلطات منها أن يبقوننا ساعات يف اإلنتظار قبل العبور ،نكايةً ،إغاظةً ،مقتا ،تنكيال
نفسيا ،لنتعلم أن ال نأيت .إن ر ّدونا فسننضم إىل طابور عرشات اآلالف من الفلسطينيني الذين ينتظرون
حق العودة .منذ  48وهم صابرون صامدون ،ونحن ،أنتم ،متع ّجلون ،فلسطني تستحق العناء يا..

 6أبريل (2017بقية اليوم)

تستقبلك أريحا كام تركتها منذ عام .بطحاؤها بيوتٌ لطيفة بأغراس وظالل .سوقُها وافرةٌ ،ببضاعة نافقة.
ال بد تسمع من يخربك أنها أخفض منطقة يف العامل ،هي من أقدم مدنه .عىل عظمة تاريخها تبدو كأن ال
أحد يبايل بها ،فالشوق واملبتغى أمام ،مررنا بها مرور الكرام  .يف مقر اسرتاحة الضيوف ،حيث يستقبلك
املضيف الفلسطيني بعد أريحا ،إفتقدت صديقي الشاعر عبد السالم العطاري ،كنت متلهفا لحضنه الذي
ترحاب غامر ترقرق يف عيون ٍ
وأيد تصافح مبحبة مت ّد لك قهو ًة
أخذين إليه يف زياريت األوىل ،ناب عنه
ٌ
عربية راووقها ِ
خضل .من اإلسرتاحة أقلّنا باص كبري وعددنا قليل .كنت قريبا منه يف الركن األمين ،يسوق
برسعة يف طريق مفردة ضيقة ،هذا وحده املتاح للفلسطينيني ،خالفا للطرق السيارة لإلرسائيليني .عىل
الجانبني جرود وتالل ،بقا ٌع خالء بتضاريس وعرة تشعرك بالضآلة ،وأنك بال ريب يف أرض أول الدنيا ،خال
خيام لبدو ُر ّحل ما زالوا يرصون عىل رعي مواشيهم يتبعون الكأل يف هذه القفار الشاسعة ،ساعة البدء
عطش الشياه .بد ٌو بني مطرقة الطبيعة القاسية وسندان اإلحتالل،
فيبل بذا ُ
قبيل الفجر يكون النبت نديّا ّ
يتعقبهم ،وهم مهام كان بهمتهم صامدون.
فجأةً ،يطلب منا السائق ربط حزام األمان .ما الخرب؟ بعد كيلومرت سنفهم .إستدارة مبثابة نقطة مراقبة
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إرسائيلية .وبعد؟ إنهم ينتبهون لربط األحزمة أيضا ،واما املخالفة ثقيلة .بعد اجتيازنا اإلستدارة قال
السائق مسرتيحا :فكوا األحزمة! هه ،إستهجنت قوله ،أفكر يف القانون ،ثم راجعت رأيي ،هذا كل ما يعني
اإلرسائييل ،إمنا بأي قانون ورشيعة يحتل أرض اآلخرين؟! يف املرة الثالثة فقط أنتبه أن الدخول إىل مدينة
رام الله محكوم مبعرب املحتل ،زيادة عىل السياجات الشائكة والثكنات وأبراج املراقبة باألعايل ،هي وثآليل
املستوطنات املزروعة أوراما فوق جلد األرض الفلسطينية تذكرك كلام انساب املدى طليقا أن اإلحتالل هو
السيد! أبلع غصتي .هي رام مهام طال السفر .حقا طال .مائة كلم يف خط سفر أغلبه منبسط  ،ال يتطلب
أكرث من ساعتني ،يحتاج إىل ست ساعات ،عرشة ،أنت وحظك يف املعرب ،ومزاج اإلرسائييل ،فإن كنت برفقة
كاتب إرتريي باسم حجي جابر فرمبا إىل الدهر وأكرث! يحتاج الروائيون إىل خوض التجارب ،إىل خربة الحياة
بدقة ،وإىل املحن ،أيضا ،بعض قوة همنغوي ،مثال ،وقد قُ ِّدم لرفقتي من الروائيني العرب القادمني مللتقى
رام الله األول للرواية العربية ،وجبة أوىل ،فعجبت كيف وقفَت يف حلقهم وهي أوىل فقط ،سأرى منهم
أعجب ،مام سأرويه الحقا قد يثري الغضب .وإن عذرت حيناً سذاج ًة فيهم وإفراطا يف العجب ،ونحن ندخل
باصنا يف عرص السبت املعطل وسط زحام السيارات وهرج اليومي ومرور
املدينة من شارع عريض ،مييض ُ
العابرين الالئق يف طرق منسقة ،بوجوه مستبرشة ،وموكب ُّ
يزف عروسني ،ياه ،شو هيدة؟ ! من خلف
زجاج الباص جحظت عينا كاتبة جاءت مع ِّولة عىل إقامة قربان للحداد ،هذا ما يليق بالفلسطيني عندها ال
الفرح ،،وقف الباص أخريا أمام فندق يليق بإقامة الكتاب ،فنزلنا مثقلني بالتعب ،بينام فغرت فاها أوسع!

 7أبريل 2017
إنه يوم األحد .السابع من أبريل املقرر الفتتاح ملتقى الرواية العربية الذي دعت إليه وتنظمه وزارة
الثقافة يف دولة فلسطني .لهذا الغرض جئنا ،نحن املجموعة األوىل من روائيني وكتاب عرب .وسيني
األعرج ،الحبيب الساملي ،زهري الجزائري ،كاتب صحفي عراقي ،ومها حسن ،كاتبة سورية كردية ،كام
تقدم نفسها ،وعبد ربه .وصلنا األوائل ،تعفينا جوازاتنا األوروبية من الحصول عىل الترصيح اإلرسائييل
للعبور إىل أرايض السلطة الفلسطينية .علمت من قبل أن وزارة الثقافة تنتظر التوصل بأربعني ترصيحا،
وعرشة فقط بحوزتها سيلتحق أصحابها بنا تباعا ،واألخرون؟ العلم عند عالم الغيوب وقرار اإلرسائييل.
هذا واقع الحال ،إنهم يتحكمون يف الدخول والخروج ،ويف املناسبات الثقافية يتعاملون إ ّما باملزاج أو
القطارة .ال داعي لإلسهاب يف الرشح غرضهم عرقلة النشاط الثقايف الفلسطيني ،بأي حجم وشكل .يف
العام املايض ،يف التوقيت نفسه لدى انتظام معرض الكتاب يف رام الله ،نُصبت الخيام ،وحرض قسم من
العارضني والكتاب املدعوين ،بينام بقيت أجنحة كثرية فارغة أو نصف ،مل تصل كتبها إطالقا ،أو يف نهاية
املعرض .كان فوزا ونرصا أنه انعقد .شعور التحدي وإرادة القرار حرضا بقوة صبيحة يوم األحد هذا حني
اجتمعنا يف الحادية عرشة مبرسح بلدية رام الله لالفتتاح الرسمي مللتقى الرواية العربية .وزير الثقافة
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األستاذ إيهاب بسيسو واألدباء الفلسطينيون وجمهور رام الله والبرية ،ونحن الواصلني املحظوظني معهم
بأيا ترحاب ،وكل ما حولنا مرتّب بعناية ال تجدها يف أفضل محافل البلدان
ال نخفي ابتهاجنا مغمورين ّ
العربية املستقرة .إنطالق برنامج امللتقى بعنوانه الدقيق »:التجربة الذاتية يف الرواية العربية» ُوزِّع إىل
عناوين صغرية بني شهادات الروائيني ،ومداخالت دارسني حول تيمة أساس يف الرسد العريب الحديث،
لهو الرسالة األوىل فحواها أن األمر جد ،وأن عرقلة تنظيم امللتقى ال تُجدي ،بأن املشاركني جادون ،أال
انظروا كيف يتحدثون فوق منصة راسخة أمام جمهور مهتم ويقظ ،بخطاب أديب نقدي سديد .نعم ،إن
النرصة والحامس للقضية ومثله من اإللتزامات والشعارات حارض ،لكنها هذه املرة تتجىل مبظهر إلتزام
يف جوهر العمل الثقايف ضمن القضية الوطنية العليا .ورسالة ثانية ،للحارضين وأبعد ،ليكون مفهوما
أن الفلسطينيني باملتاح لهم من أرض ومقدرة مؤهلون ثقافيا مثل أشقائهم لينظموا املحافل الجادة
ويجمعوا إليها الكُتاب املعتمدين ،وأن تصبح بالدهم منارة إشعاع لإلبداع والفكر .هذا ما أومن به ،وذا
حافزي للزيارة الثالثة لفلسطني ،حقيقية وأرضا مغتصبة .خال ساعة غذاء ،إتصلت جلسات اللقاء األوىل،
بني عروض ومناقشة ثرية إىل ما بعد السابعة مساء ،أصواتها األدباء واألكادمييون الفلسطينيون والحضور
العام ،والجو كله إىل رصانته التي نفتقد غالبا يف امللتقيات العربية ترسي فيه األلفة ومشاعر حارة بني
إخوة فشل اإلحتالل أن يحول بني لقائهم ،فضمتهم عروبتهم وإرادتهم وإميانهم بقوة وجدارة الكلمة،
الرواية اليوم صوتها األعىل واألجمل.

 7أبريل  (2017فجوة من اليوم)
بعد ظهرية اليوم الدرايس األول ،تسللت من القاعة تحت ضغط حاجة ملحة .قضيتها رسيعا وعدت.
قطعت خطويت صحافية تدعوين لحوار مع قناة خليجية .إعتذرت بالندوة فأل ّحت .ل ّبيت لياق ًة رشط
سألت بعد أن رتبت الكامريا :ملاذا جئت؟ ـ نعم ،ال أفهم؟ ـ أقصد ،تقول ،أعني ،أمل تفكر
أن ال نطيلْ .
يف مسألة التطبيع وتبعاتها ،و..؟ مل أتركها تكمل ،باألحرى تركتها لسؤالها ،سمجا ،ركيكا ،معلّبا،عندي،ال
يقدم ويؤخر .ببساطة ،ال يعنيني .منذ زياريت األوىل كنت قد حسمت أمري مبكرا مع هذا السؤال ،وال
أحب الخوض يف أيِّهام أسبق الدجاج ُة أم البيضة .نعم ،ال ُبن ّية تظن أنها تعمل شغلها .هي ومن أرسلها
ل» التغطية» ،شأنه ليس الحدث الذي نحن فيه ،األدب ،الرواية ،القيمة الثقافية ،يريد اللغط ،إفتعال
حل بأرض
إثارة ،هذا إعالم العرب اليوم ،جله لغط ،والرواية ج ٌّد إذا توالها أهلها ،هم نحن من ّ
أنجبت إميل حبيبي وغسان كنفاين ويحي يخلف ،وللشعر سيده بال منازع محمود درويش .من وقت
وثيقي الصلة بالقضية الفلسطينية :امللك الحسن
بعيد تعلمت الدرس يف املغرب من رجلني كبريين،
ْ
الثاين ،والزعيم اإلتحادي عبد الرحيم بوعبيد ،قاال معا يف مطلع السبعينات ،والخطاب كان موجها ألبو
عامر ،الفلسطينيون أوال ،ونحن وراء كلمتهم ،أي لن ننوب عنهم أو نزايد عىل مطالبهم ،وهذا ما تبناه

110

أحمد املديني

أغلبية املغاربة شعبا ونُخبا باستثناء فئة يسار محدودة .لذا ،آمنت وأستمر يف اعتبار ساسة وأبناء هذه
األرض أصحاب الكلمة األوىل واألخرية يف نضالهم وكيفية اسرتجاع حقوقهم وبناء دولتهم وفق ظروفهم
وجربوت إرسائيل والقوى املناهضة لهم .ظل هذا عقودا شعار وأسلوب الجمعية املغربية ملساندة
الشعب الفلسطيني ،أحسب ما يزال .وإين ألعجب بعد هذا كيف ألنظمة حكم مستقرة داخل أوطانها
رشد متبجح ًة بأكرث من مبدأ وشعار لهذا.
أن تفرد راية وصايتها عىل من أرضهم مغتصبة وشعبهم م ّ
أما اؤلئك ِ
البطرون من كتاب أو مثقفني ،املسرتيحون يف بيوتهم ،املنتشون ب» رفضهم» و»مامنعاتهم»
ما ه ّم ب»كم» ،وبينام الخيل تعلك يف املعارك هم يعلكون أحالم يقظة باهتة ،وحبذا لو بقوا هنا ال
يش ِّنعون وينفخون أوداجهم بفقاقيع الطبيعة وما وراء التطبيع ،،أووف!
يف هنيهات اسرتاحة عرص هذا اليوم ،خرجت سندريلال من وراء املرآة .كنت واقفا بيدي كوب شاي رمبا
صعدت من بخاره ،وانتصبت أمامي بقامتها :أعرفك؛ وأنا أريد أن أعرفك .أنا مايا الحيات .وأنا أحمد
من أذربيجان .ها ،أنت الذي بلغني أنه يحب الباذنجان ،،وشقشق الضحك نافورةً ،واالبتسامات بل
الضحكات وردا وضو َع رياحني ،عىل اللسان تدفق الكالم شالال تجمهر حولنا رصنا حولها طوقَ ورد،
وهي باق ٌة تهدي كل زائر عريب عىل قدر خياله ما يبغي ويفيض عن حاجته من الحكايات ،ومل نعرف نحن
الذين يف هنيهة اإلسرتاحة يف أيدينا كوب شاي قهوة ،نحن العرب املط ِّبعني طبعا ،من أين هجم أطفال
رام الله كلهم واختطفوا مايا ،بأيديهم فوانيس مضيئة يف النهار ،رفعوها عاليا بأيد غري مرئية،وبأخرى
رضعوا إليها مايا مايا نريد حكايات ،لنا ،لضيوفنا ،إخوتنا يا بنت فلسطني أجمل حكاية!..
ت ّ

 8أبريل 2017

هو اليوم الثاين من ملتقى الرواية .يا فتاح يا رزاق .أجلت عيني يف مطعم فندق موفنبيك حيث اإلقامة
جميل ،فعددنا يكرب
كتاب أمس هنا .وأخرون وصلوا ليال ،هم ونارشونٌ .
أتخي مكانا يناسبني للفطورُ .
ّ
إذن .والخرق يتسع عىل املحتل .عانقت وسلمت :إبراهيم فرغيل ،الروايئ املرصي ،الوديع ،دامئا عىل
أهبة اإلبتسام .زميله محمود الورداين ،نحيل ،ساكن صمته منذ قرون كأيب الهول ،ويف رأسه تدور صور
وأفكار .الروايئ وصاحب دار نرش ضفاف هشام أبو حشيش يجالس النارش الفلسطيني ماهر الكيايل ،أخو
الشهيد عبد الوهاب الكيايل .ومن هذا؟ هو وليس هو .إشتبه ع ّيل لبعض سمنة .قابلته يف معرض أبو
ظبي للكتاب قبل عام ،ونتعارف بقراءة متبادلة .رأيت إسمه يف قامئة املدعوين ومتنيت أن ينال النصيب،
مع الزول السوداين حمور زيادة .أقبل علينا متهلال فأخذناه بالحضن ،وصلتنا أمس هبّة من طلعته،
فجالسنا وهو ال يكف يتلفت حوله ويتفحص وجوهنا كموميات مكتشفة وبدورنا نفعل تجاهه ،ولهذا
َ
قصة تُروى .أصب ٌع تنقُر كالطري من صحن ،وي ٌد عىل الهاتف ال تريم ،ولسان يروي أن حجي جابر وصل
عرص أمس إىل مطار عامن قادما من الدوحة حيث يعمل .نظر إليه رشطة الحدود بتعجب ،عندهم أنه
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أول إرتريي يصل إىل اململكة ،خاصة وجنابه ال يحمل تأشرية .قلت لهم أنا عابر ،ذاهب إىل رام الله وهذا
ترصيح اليهود ،فأخذوين إىل صاحب املخابرات الذي سألني ألف سؤال ،البأس ،ثم تركوين وأنا أنتظر ،ثم
قلت لهم إسألوا الفلسطينيني ،وتحركت الهواتف أخريا من جهات وبأصوات ،وبعد ست ساعات جاءين
عىل عجل من يعيد إ ّيل جوازي مختوما ومرحبا ،والطريف أنه دعاين إىل اإلرساع مبغادرة املطار يك
حق يل باملبيت يف عامن ،ألين قانونيا
ألتحق باملعرب اإلرسائييل ،حذار ،يغلقون يف منتصف الليل ،وضمنا ال ّ
يف حالة عبور ،يا الله يا حجي .أخذين من كان ينتظرين ساعات إىل الطريق قطعناها ليال وتعبا ورسعة
لنلحق باملعرب قبل إغالق بني صهيون ،تعجبوا بدورهم من وصول كائن إرتريي إىل «أرض امليعاد»،
خاصة من جهة الرب العريب ،مضت ثالث ساعات ملا وصلوا إىل التعرف عىل فصيلة دمي ،وأخلوا سبييل،
وها أنا بينكم أخريا ،طلق األسارير ،بال ب َرم ،كعائد من نزهة ،،وغادرنا إىل القاعة.

عنوان ملتقانا ،كام أسلفت ،هو التجربة الذاتية يف الرواية العربية .هو عنوا ٌن تقريبي ،متثي ٌّيل أكرث منه
والتوسع فتدخل فيه قراءاتٌ ومقارباتٌ شتّى ،مام يُست َحب يف مثل هذه
قابل للتأويل
تخصييص ،أي ٌ
ّ
ّ
امللتقيات .غري أن هذا ال يعني إرسال الكالم عىل عواهنه ،واعتبا َر موقع الكاتب أريك ًة تسمح للجالس
عليها قول الشارد والوارد .الكتابة عندي إىل جانب موهبة وصنعة املؤلف ثقاف ٌة ومسؤولي ٌة وعمل
جد ّي ،وحني يجلس الكاتب أمام قرائه ومستمعيه ينبغي أن يقنعهم بهذه الحيازات خ ٌري من أن يهرف،
غيابُه أفضل .لذلك تضايقت من جلسة هذه الصبيحة ،وعزوت السبب إىل أن موضوعا كاملعلن يحتاج
إىل إطراق وفهم أعمق مبعنى التجربة ،بجوهر الذات ،بجنس الرواية ،ال إىل اإلستعراض وإشهار الذات.

 8أبريل  2017ذات أوقات
من الفندق إىل مقر اللقاء يتهادى الباص بني صعود ونزول ،فلرام الله تضاريس حلزونية .تبدأ من سهل
ٍ
مساحات منبسطة صغرية ،ويف
تحتها وتنهض أرضُ ها تالال إما متصاعد ًة فوق بعضها ،أو متجاور ًة تارك ًة
رص ساكنتها التميز عن
الوضعني فهي متشابك ُة العمران ،متنوعتُه ،متداخل ٌة مع بلدية البرية املالصقة  ،ي ّ
جريتهم أصوال وثقافة وسلوكا ،محافظني عىل الخصوص ،إزاء أهل رام الله ،متعددي الديانة ،متفتحني.
هنا أنت يف حارضة كاملة تُ يزها بخُططها ومعاملها الحديثة إن كنت من أهل الحرض ،والتاريخ ناطق
روائح تفركها بني يديك.
يف أحيائها العتيقة وزوايا تكمن فيها األرسار ،ويُسمع كال ٌم ،تُرى ألوانٌ ،تُش ّم ُ
أخرج من القاعة مؤقتا ألقطف باقة من زرقة السامء .السام ُء فوق عالية ،ال شك أقرب نقطة إىل الله مبا
روح تحمل إميانها وتنتقل عرب
روح أوال والجس ُد يحمله فقطٌ ،
أنها أرض األديان .فكرت أن اإلنسان هنا ٌ
األزمنة ب َق َدرها ،لذلك كم هو صعب ومجهد أن تكون فلسطينيا .يرت ّد إ ّيل البرص حسريا ،نصاالً ُس ِّددت
من تلك البيوت البيضاء املعلقة كسوار يرشف عىل املدينة ،املستوطنات ،فأرسل ذراعي بالتحدي لعني
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مثة تراقبنا ،نحن هنا سنبقى ،لن نغادر.
أعود إىل القاعة ،فأسمع إيهاب بسيسو يستفيض يف نقاش عن التجربة والحياة والرواية .وزير للثقافة
ال يغادر الجلسة أبدا .يعتنى بالجميع سواسية .يرتجل فتظن أنه يقرأ من كتاب ،بعمق ودقة وبيان.
شباب وفتيا ٌن كالفراش يحومون .يؤدون مهامهم بثقة ولياقة وفعالية.
فلسطني والّدة .معه ،حولهٌ ،
رشاك ٌة وألف ٌة سارية .نخجل من لطفهم ،حفاوتهم ،بديعة زيدان منسقة اللقاء ال تكفيها عينان من وراء
نظارتيها الفريدة لتشمل الجميع بالرعاية ،وال باقات إبتسامات تطوف بها من أول طلّة إىل أملع نجمة،
ِ
تالطف وتلبِّي ،والكل يسأل :أين بديعة؟!

أعود إىل القاعة ،فأراه يف جلسته بعد ساعة ،كام دخل .أمس واليوم ،وغدا ال ريب .عميد الروائيني
الفلسطينيني وعمدة يف الرواية العربية .مناضل ومثقف وإنسان تُالزمه الحكمة وسمتُه الوقار .ال يواظب
للرتحيب ومجاملة الضيوف ،ليكن ،بل ليقني أن الرواية جد .عارشت كتابا كبارا ،ومن العرب يعطي
يحيى يخلف ،مع عبد الرحمن منيف ،الدليل القاطع عن حرص الروايئ عىل نصه وبناء مرشوعه وربط
األدب بقضية ،بأخالق وسلوك .ومل أسمعه يقول أنا يوما.أمام هرج بعض كتاب القاعة مفتتنني بذواتهم
مكث أبو هيثم يسمع فقط.

يف جلسة آخر اليوم قالت كاتبة من مرصـ منى الشيمي ـ ال ف َُّض فوها إن بلدتها يف الجنوب اهتزت ملا
سمعت عن نرشها ،وأهلها كادوا ..فغادرت إىل الشامل ،والحمد لله أنهم مل يفعلوا وإال لكانت ثالثة
األثايف للجندر .رشدت ثم إستفقت ،وأين األدب؟ ال رضورة له ،لرشوطه ،فنحن يف جلسة عن األدب
النسايئ ،لذلك ال بد من اإلبتئاس ،والغثاثة وحتى اإلبتزاز ،إن عارضت ُترمى مبعاداة الجندر كأنك ،ويلك،
تعادي السامية يف أوروبا؛ حذار ،،من النساء!

 9أبريل 2017
قدمت ورقتي يف اليوم األول للملتقى .فضّ لت التحدث ب» ق ّبعة» الدارس الناقد ،بدل الروا ِّيئ أجدها
أنسب ورمبا أهون ،ألنها تجنبك الكالم الفضفاض والتع ِّري امل َريض .لن تقول أنا ،وتصبح يف قلب مخاطرة
ضمري املتكلم فتدور عليك الدوائر .أترك القبعة الثانية للنص البكر .يتكلم الكاتب مر ًة واحدة ،باألحرى
وسواسهم وشج ُنهم .الشهاد ُة فن كتابة
يُبحر يف الصمت ،يعري صوته لآلخرين ،لجديرين بالكلمة ،أيّاً كان
ُ
خطري ،يُفرتض أنه جامع مانع .محي ُط الدائرة بداخلها ما يسمى تجربة الكاتب يف فنه ومسار حياته
وتكوينه ب ُزبدة خربته لِام عاش .يُفرتض لها قدرة اإلحاطةَ .س ْب الرؤية واستحضا ُر الرؤيا .إعاد ُة قول
ُضني ،سح َر البالغة ،سريك
اإلحساس
ما فات بلغة مختلفة .ولن تعيد
َ
َ
الوهج ،البصريةَ ،الول َع ،البحثَ امل ّ
تسف .النص املبدع يُكتب مر ًة واحدة ،فال يتكرر.
املجاز .لن تعيد خاص ًة لغتك ،اللهم أن تبتذلها أو ّ
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تحصنك من ّ
ذل القلب ،وبهرجة اللغة.
مثل الحب ،ال يتكرر ،أو يُجرتّ .قبعة الدارس تقيك مزل َة اللسانّ .
وتبص .فإن اضُ طررت ،أقرأ بني
تجعلك تتحكم يف أدوات القراءة مبا فيها قراءة عملك مبنهج ومفهوم ّ
نص.
يدي ،ما يتىل عىل أسامعكم بالغي وبياين ،بعبارة :دونكم ِّ
يف جلسة اليوم الثالث الصباحية كنا عىل موعد مع شهادات روائيني تحت ُمس ّمى(اإلغرتاب
واملنفى):الجزائري ،كان قد غادر العراق فرتة من الزمن ،قال بسبب اإلضطهاد ،وعاد إليه مبارشة مع
إسقاط نظام صدام حسني ،برفقة قوات ودبابات االحتالل األمرييك(!) واآلن وهو يف بالده ينظر إىل من
يف الخارج ،كام لو كانوا هم ينظرون إىل من يف الداخل ،ومل أفهم  .شهادة ليس إال وكل يشء .إبراهيم
فرغيل ،بدا كمن يريد أن يعتذر ،فهو خارج الخانة ،هجرتُه إىل الكويت لِام هاجر إليه ،ال قرسا وال نفيا،
لنقل إقتصادية ،ولها أثر يف الصميم .حجي جابر ،اإلرتريي يف بالد الخليج ،املنفي فعال وبأوراق مؤقتة
يرت ّحل بذكريات البالد .والكتابة يف هذا كله؟ هي امللفوظ ال املتلفِّظ ،لذلك أفضل الجلوس يف الصفوف
األخرية تتيح يل سامع الكالم ال يعنيني شكل قائله أو قاتله .أظنني سمعت كالما لزجا من سيدة تكتب
الرواية ،قادمة ،حسب قولها ،من الغرب ،وبعد أن شكت وبكت األطالل ،قالت ال ف َُّض فوها إن غربتها
ِ
أحسنت ،أبرقت لها يف
تسمح لها برؤية وطنها بوضوح والتعبري عن معاناة شعبها الذي يعيش الخراب.
النقاش ،أخاطب الجميع ،معذرة ال أحب اإلبتئاس ،وال أتلمظ بالغربة رغم أين أعيش يف باريس منذ ثالثة
عقود ونيف .لست فيها منفيا وال أتاجر بهذه البضاعة .أنا عىل العكس سعيد ،وهذه اإلقامة أعطتني
وصقل موهبة ،وجعلتني كاتبا ،وأ ّهلتني إنسانا بحقوق وكرامة يف بلد ال يُهان فيه
َ
كثريا ،معيشا وثقاف ًة
اإلنسان؛ ما رأيكم أن نعيد النظر يف مفهومي اإلغرتاب واملنفى؟ كان يل قص ٌد آخر من هذا الخطاب،
أن أسقط القناع عن كتاب ومفكرين عرب مزعومني إما اشرتاهم الغرب ،أو لجأوا إليه كاذبني أنهم
مضطهدون وصاروا يروون عىل مقاس ما يُطلب منهم ،أ ّولُه أن يشتموا أمتَهم وملتهم ويسفِّهوا تاريخهم،
فامذا يبقى؟ والفلسطيني يف القاعة ،الغريب املنفي يف وطنه تحت طائلة اإلحتالل ،ال يفهم!

 9أبريل 2017
مل يكن يل رأ ٌي يف إعداد برنامج امللتقى ،وإال القرتحت موضوعا أساسا له ،أو أجعله مركزيا ،هو « :تجربة
اغرتاب ومنفى الفلسطيني يف الرواية العربية» .موضو ٌع ِ
دس ٌم ومت ُنه وافر ،إنطالقا من أعامل الروائيني
الفلسطينيني وامتدادا ً إىل نصوص زمالئهم يف األقطار العربية كافة .وإذا كان قد طُرح يف عديد لقاءات
أدبية من بينها خصوصا املؤمترات الفضفاضة التحاد الكتاب واألدباء العرب ،عىل م ّر السنني ،فإنه مل
يعالج بعد بوصفه من بني أقوى تيامت وعوامل روايتنا ،شارك يف بناء ال َّنسق الداليل واملعامر الفني لها
بكيفية هيكلية ،تتع ّدى اإلنتصار للموضوع ،لفلسطني ،حامسيا نظ َري املعلوم مع شعر املقاومة ،فبخّسه
الدارسون والنقاد طويال بالتعاطف مع القضية ونُرصتها حتى رصخة م درويش !
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الفلسطيني املتاح،
يعنيني هذا مل ّا الحظت أن ُج ّل رفقتي من كتاب امللتقى ،ومن يزورون الرتاب
َّ
يتحدثون بنربة إبتئاسية عن هذه األرض وشعبها ،بنوع من اإلشفاق الساذج ال اإلستنكار الواعي،
وكأنهم يستيقظون من ُسبات عميق ،ليكتشفوا فجأة محتال إرسائيليا فتاكا .ففي جلسات ،بني عبارات
ٍ
ٍ
وزيارات رسيعة ألماكن منكوبة ،تنداح اآلهات والحرسات .أ ّما عند اللقاء
ونظرات هنا ،هناك،
متناثرة،
بالفلسطيني فيصبح األمر لدى ٍ
ٌ
اكتشاف لكائنات ما قبل التاريخ ،من كواكب غرائبية ،بالتبايك
بعض كأنه
وغ ّنة التعاطف ،شأن قراءة النص األديب الفلسطيني ،عومل ب» الحب القايس» حسب عبارة درويش.
نعم ،ليس من رأى كمن سمع ،ما ال مينع من التساؤل إن مل تكن قضية الشعب الفلسطيني ترتاجع
يف وعي وضمري النخبة العربية ،املثقفة والسياسية ،تحتاج إىل من يهزها لتستعيد رجحانها يف وعينا
القومي .فكرت أنني أظلم زماليئ .فهذه زيارتهم األوىل ،ويل الثالثة ،أمتنى أن تستمر ،وهم هنا وجها
لوجه مع الحقيقة ،ال السطور والصور يف األفالم والتحقيقات .الحقيقة بدون وسيط وال مؤ ِّول ،لذلك
هم مندهشون ،عاطفيّون جدا ،ثم للصدق أيضا فرحتُهم بهذه الزيارة بال حدود ،بلقاء األشقاء ،بالعناق
والحديث واقتسام لقمة واحدة ،مبشاهدة كيف يعيش الفلسطيني محجوز ٌة طريقُه ومدرستٌه وحقولُه
بعد كل ما نُهب منها أسريا أو حرا مع وقف التنفيذ .فكرت ،هذا جواب شاف للمف ّوهني ،ال ّناعني علينا
لقا َء أهلنا ،ونقول لهم ما سبق للحطيئة أن هجا به الزبرقان أو سلَ َحه َ »:د ِع املكار َم ال ترحل ل ُبغيتها/
واق ُعد فإنك أنت الطاع ُم الكايس»!
الفلسطيني من قبل وبعد ،إنسا ٌن يا بني أمتي ،ط ّبعنا أو زايدتم علينا ببطولتكم الجوفاء .يأكل الطعام
ومييش يف األسواق .يحب ،أي نعم ،ما أجمل الفلسطينيات وأفتك غُن َجه ّن .يغضب .ينصب .يصيل،
فأرضه مقدسة .يرشب فدم املسيح نبيذ .شجاعٌ .أ ٌّيب .كري ٌم .ذيكٌّ .وفيه البائ ُع والشاري ككل البرش ،فال
تعجب .هنا يف األرض املتاحة القد ُم راسخةٌ .فوقها األم واألب واإلبن واملشاتل ووجه الرب ،فإليه ارغب.
الفلسطيني ال يفرط يف ترابه ،وثقافته ،روا ٌّيئ ،شاع ٌر ،مغ ٍّن ،مناضل وسيايس محنك .الفلسطيني مثيل
ُّ
ومثلك إنسان ال يقبل الهوان.

 10أبريل 2017
هذا اليوم الرابع مللتقانا .تحدث املشاركون عن قضايا التجربة الذاتية يف الرواية العربية من كل ما يتصل
بها ،املفهوم واملعنى والرتكيب والبناء .مل يكن سهال التوصل إىل تعريف دقيق لكلمتي التجربة والذات،
متيسا خصوصا رشح وضبط ما نعنيه
املتعي .مل يكن ِّ
ومن ثم ملئهام مبا يكفي يف ضوء النصوص باملعنى ّ
بالذات ،يف تعددها بني السياق النحوي ،وكونها الفاعل للفعل ،ودالالتها تعبئ ًة شعوري ًة وسيكولوجية،
وأخريا يف مدى انفصالها أو اتصالها مبا هو خارجها وهل هذا ممكن أصال ،ما دامت أ ّي تجربة يخوضها
الكاتب ،الفرد تت ّم ضمن وضع عام وتشتبك يف أنسجة متعددة التكوين واأللوان.القصد ،أننا حرضنا
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وعملنا واشرتكنا عربا زوارا وفلسطينيني أهل الدار يف إنجاز لقاء أد ٍّيب نقد ٍّي ّقل أن تجد له نظريا بني
املنتديات العربية يف جدية أوراقه ،وسدادة اآلراء ،وانضباط املتابعة وصفوة الحضور .حدث هذا بالعدد
املحدود الذي ُس ِمح له بالعبور ،فام بالك لو أن الشمل ت ّم كله .هذا مام ميكن أن نفخر به ،ويفخر به
زمالؤنا الفلسطينيون ،أكادمييني وكتابا مرموقني ،نحن سواء بسواء.
لو كنا يف حاجة إىل الدليل ما وجدنا أفضل من سلطة اإلحتالل اإلرسئييل ،تخىش الفعل الثقايف ال النضال
املسلح وأطفال الحجارة وحدهام .ترى فيه فعال حضاريا .ترى يف قدوم الكتاب والنارشين العرب إىل
فلسطني إعرتافا يتحدى إنكا َرها ،ويُظهر شعبا قادرا عىل مامرسة الحياة من نواحيها كافة ،وها هو ينظّم
ملتقى للرواية تحرضه األسامء العربية بال منازع ،حتى ولو خذل بعض العرب قضيتهم .تدرك هذا عىل
مضض فتعرقل ،تستخدم سطوة سلطتها ،كذلك جرى يف معريض الكتاب اللذين حرضت ،وانعقدا بقوة
األشياء ،فكان هذا شيئا مدهشا .واليشء ذاتُه كرره املحتل بالتعسف يف منح تصاريح العبور ،والتناور
مبكر ،يتحايل أنه مينع ويبيح ،وإليكم الحكاية الطريفة التالية صور ًة ودالل ًة وعرب ًة أيضا:
ففي الليلة السابقة عىل يوم الختام ،وكنت من بضعة أفراد تأخرنا عىل مائدة العشاء ،وأنا سأغادر
املطعم ناداين الوزير املحبوب بسيسو أن تعال يا يس أحمد ،تعال لتشرتك معنا يف هذا العجب أو الفرح،
وسع يل
وهاتف بيده
كان يتكلم
ٌ
ٌ
وهاتف بيد مساعد له ،ووجهه تتقلب فيه مالمح الحبور بالحريةّ .
الحضور فجلست أستطلع وأنصت ،ألفهم أن اإلدارة اإلرسائيلية بعثت للتو ،الساعة العارشة ليال ،الئح ًة
تضم مثانية ترصيحات عبور جديدة ،أي نعم .لن نيأس ولن نستسلم قال الوزير ،وكنا من رأيه ،واشتغلت
الهواتف تخاطب الثامنية ،كل يف بلد عريب لحثِّهم عىل الحضور غدا ،وهذا بعد تدبري اتصاالت الخطوط
الجوية والبحث عن الغائبني ،للحضور ...يف الختام .مر منتصف الليل والجلسة تدبِّر شب َه املحال ،الذي
تحقق بعضه بقدوم الروائيني السودانيني حمور زيادة من القاهرة ،وخالد عويس من أبو ظبي ،تجشّ ام
ّأيا تعب ،فيام تعذّر عىل غريهم االستجابة آسفني ،متأملني ،وللرضورة أحكام ،غادرنا نحن الزوار األوائل
رام الله يف األخري سعداء ال حزاىن ألننا قررنا أن نعود ونعود ،سنعود بحول الله رغم الغاصبني ،وتركنا
حمور وخالد ،تا الله كان حضورهام مسك الختام.

فلسطينيون
التشبيه يف تعريف البالغة هو مشاركة يشء ليشء يف صفة بأداة أركانه :املش ّبه واملش ّبه به ووج ُه الشبه
وأدا ُة التشبيه .أما أغراضُ ه فشتّى ،ليس منها غرض إثارة هذا املوضوع .لكننا نرى أن التشبيه يف مقام
يقص يف الحقيقة عن أداء هذه املهمة .فإن كنا نريد وصف شخص بالكامل كله أو
التزيني وبيان املقدار ُ
يف ناحية ما يج ُمل بنا عىل العكس أن نتجنب تشبيهه بغريه أو صورة أو خصلة أخرى ،املشبه به ووجه
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الشبه ،يلحق به ،يصبحان مصدر الكامل و ُمجتاله ومنتهاه ،ميثل هو باملقابل وجه القصور ،لكنها البالغة
هكذا تلعب .هذا ما خطر يل وأنا أستعيد لحظة الكتابة زياد خداش :وج ُهه ،قامتُه ،هندا ُمه ،كتابتُه،
قليل مام أعرف عن سلوكه وحياته ،خصوصا كيف يعيش تعلي َمه ِ
وصلته بتالميذه الذين هم أبناؤه،
ٌ
أتحي معه ويكفيني ويفيض عن
وكيف هو
فلسطيني وحده بال نظري .هذا الوصف األخري ما يعنيني .ال ّ
ٌّ
الحاجة .زياد خداش كاتب .كاتب قصة قصرية .كاتب نصوص فريدة ،أي جميلة ،رضورية لألدب ،لشعبه،
لوطنه ،ولإلنسان .صفاتٌ إن مل تتوفر يف نص كاتب فليذهب إىل حال سبيله .يتوفر األدب الفلسطيني
ستختل وال تنسجم بدون زياد .الحارض ،املخطوف.
ّ
عىل الئحة طويلة من األسامء ،لك أن تحذف منها ،إمنا
بشوش
وهمسه نشيدٌ .
املتّزن واملرصوع .ذاتُه يف أرواح تالميذه ،وأبناء بلده ،وتاريخ وطنه املحتل .صمتُه
ُ
حاولت أن متسك به تح ّول إىل هالم،
طيفي .وغيابُه روح نبويّ ٌة تطوف .كلام
َ
وكالمه نبيذ .حلولُه جس ٌد ّ
ونصه البدي ُع
نصهُّ ،
وإن عاندتَ غدا هيوىل ،كأمنا يح ّرضك أنك لن تقبض عليه أبدا إال يف صورة ،الصورة ُّ
حقا ظاهر ،أمل يقل ابن عريب من شدة الظهور الخفاء .ما دام يف فلسطني زياد ومن يشبهه ،وال يشبه
بأحد ،قلبي مطمنئ عىل فلسطني؛ ستعود.
إن مل تكن عرفت املهامتا غاندي .كامل جنبالط ،مثال ،جيمس جويس ،بوديّو التبت ،قبلهم املهاجرون
إىل املدينة ،الجندي املجهول من هو ،من مل يقل أنا أبدا ،الذي قدماه يف األرض وال يحفل برأسه ،من لو
تأخر إ .أالن بو ،جوجول ،تشيكوف ،،لبدأوا من قصصه .طيلة أيام ملتقى الرواية العربية يف رام الله وهو
أ ْميل إىل الصمت منه إىل الكالم ،إال مبا يفيد حتام .ال تبدأ جلسة وتنتهي إال بحضورهِ .ظل ُه قام ُة اآلخرين،
كالم يجري يف القاعة بني املنصة وباب الخروج يعرب بأذنه ،فيستبقي
فيام هو أبعد عن إطالة القامة .كث ٌري ٍ
القليل ويفسح للغث الفاضح بالخروج .حني تحدثَ عن االغرتاب واملنفى ،وهو األجدر بالحديث،
سمي َنه َ
من يعيش يف القدس وهي مدينته منفيا تحت سامء فلسطينية واألرض قي ٌد وحديد ،بدا يستحي ،بينام
كاتب عر ٌّيب ز ْعام ميسخ اإلسم إىل أورشليم ،ليبيع ويشتهر يف
سمعت من بجواره،ال يف العري وال النفريٌ ،
الغرب بال رشف .كنت كلام خفت من نسيان سنن القصة القصرية أعود إىل همنغوي ووليد إخاليص،
و منذ سنني ،كلام خفت عىل نفيس من تضييع خريطة القدس ،واإلنسان الفرد يف فلسطني ،بال تجزيء،
أعود وألوذ مبحمود شقري .إنتهت الجلسة األخرية فلم يبق لحظة يف رام الله .بوقاره وحكمته عاد إىل
القدس ،مدينته فقط!
إنهن األ ّمهات ،األ ّمهات .ال َّر ِحم وال ّرضاع وحبُّه ّن ال فطام معهُ .ه ّن األرض .ألتوقف هنا .إذا ظهر املعنى
فال فائدة يف التكرارٌ .
قول سائر .األ ّمهات .ال يوجد إسم أدقّ  ،أ ْوج ُز ،أبل ُغ يف املعنى والبيان من إسم
األمهات .ال توجد صورةٌ ،هيئةٌ ،هالةٌ ،داللةٌ ،بل إعجا ٌز يف املعنى واملبنى اإلنساين منهن ،وه ّن جالسات
رضعات ،صابرات ،صامدات ،محرتقات األكباد ،يابسات الجلد ،شاحبات ،ذابالت ،ممسكات
منتظرات ،مت ِّ
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ٍ
بأيد مج ّعدة صو َر الفلذات ،لِيَشهد العامل ،أو أ َي عابر يف ساحة يارس عرفات برام الله ،والطريق العام
مبدينة قلقيلية ،أن لهن أبنا ًء مىض عليهم أعوام طوال يف سجون اإلحتالل ،أن أبناءه ّن ما يزيد عن
شهر يخوضون معركة األمعاء الخاوية ،من أجل حقوق بسيطة وعظيمة يف آن ،أقواها إنساني ًة السامح
األهل والسهل ،بزيارتهم يف السجن مرتني يف الشهر فقط ،رمبا يتاح أيضا أن متسك
لألهل ،واأل ُّم هي ُ
أ ٌّم بيد إبنها ،وتش ّم رائحته ،ويح ّط وجهه عىل صدرها وتأخذه بالحضن أخ َذ الحبيب للحبيب .إنه ّن يا
ٍ
معتصامت يف الخيمتني ،وخجلت منهن ومني ماذا بوسعي أن أفعل من
سيدي األمهات .هكذا رأيتهن
أغض برصي ألقف
أجلهن ،لَعيْ ٌب ع ّيل أن أذرف الدم َع أمام فيض حزنهن ،ال أعرف كيف أخبئ وجهيّ ،
كاملشلول ،كاألبله أمام عجزي ،أمامهنُ ،ه َّن الفلسطينياتُ  ،الصابراتُ  ،األب ّيات ،الجالسات منذ ،1948
ٍ
حاضنات خريط َة فلسطني.
ليس سهال أن تعيش فلسطينيا وأنت يف أرضك ،ما تبقّى منها ،املمنوح ،أو املتاح ،املراقب وأنت فيه.
هي سامؤك .للرتاب والبيّارات ولِحاء األشجار وجدران البيوت القدمية لو ُن برشتك ،لكن عليك أن
تخرج هويتك يف أي لحظة لتثبت أنك أنت ولن تثبت .اليهودي القادم من أصقاع الدنيا كلها هو
كنت
من له الحق» الرشعي» يف منحك اإلس َم والصف َة والوض َع القانو َّين إلقامتك أو إبعادك ،حتى لو َ
حفي َد املسيح أو جدك هو من بنى املسجد األقىص ،فلست .كن حلزوناُ ،ييل عليك .مبعنى أن تدور يف
حلقات يف الدائرة الواحدة لتصل إىل بيتك .رص منل ًة ِتد ّبَ .سحليةً .وإن استطعت جرذا لتحفر تحت
فلسطيني أن متيش يف املتاهة ،يف بلد قُص ِق َص وف ُِّصل
األسالك والحيطان عالية األمتار .ستتعلم وأنت
ٌّ
ليتبعرث فيه جسد الشعب بل الفرد أطرافا ،أنت متيش غالبا بني سياجات األسالك ،وما خلفها أرضك،
كانت ،ميينا وشامال ،متيش يف الوسط بينهام ،يف ركن الزاوية ،يف قمقم مرتفع ،عند منحدر ،ليخرج لك
الجندي اإلرسائييل كالجن ،يدخل يف لحمك عظمك يسبح يف دمك ،هه :من أنت؟ الغريب أن تستغرب.
الفلسطيني ال يستغرب ،ك َّف عن هذا الهراء ،وال ِقبل له بهذا الرتف .يبحث الروايئ العريب عن الغرابة
ّ
والتغريب والتهويل ،يفتعل أجواء الكافكاوية والتهوميات للخروج عن مألوف الواقع وتصعيده ،ليتميز،
أما الفلسطيني ففي غنى عن هذه الحذلقة ،ال ب ّد يسخر أو يشفق عىل من ينهج هذا ،لذا أدعوكم لقراءة
قصص زياد خداش وجيله والالحقني لتتعلموا كيف تكون فلسطينيا وضعك الطبيعي أنك غريب ،منفي
يف بلدك ،تعيش تحت اإلحتالل وال تستسلم ،تحيا وترفض أن متوت ،تعشق وتحزن ،وإن كنت تعيش يف
أرض الشتات تعود أخريا لتسلم الروح يف وطنك ،وكذلك أنا سأعود ،أعود ،أبدا نعود.
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الروايئ املرصي يوسف القعيد
«الربيع العريب» أخذ م ّنا واقعاً مل نكن نريده ،ومل يعطنا الواقع الذي حلمنا به
ترصيحات يوسف زيدان حول األقىص مبنية عىل تصور يصل حد االنتحار
حاورته بديعة زيدان
يعد الروايئ املرصي يوسف القعيد ،أحد أعمدة الرواية املرصية منذ ستينيات القرن املايض ،فهو نصري «الغالبة»،
والالذع حد املنع ،والعدو اللدود للرقابة عىل مدار عقود ،بينام يعرتف ،وهو الصديق املقرب من نجيب محفوظ،
أن ال عدو له إال «العدو الصهيوين» ،معربا عن خشيته بأن ال يخرج جيل من املبدعني الفلسطينيني الجدد يف األدب
كام كان محمود درويش ،وسميح القاسم ،وتوفيق زياد  ..معه ،كان لـ»أوراق فلسطينية» هذا الحوار:
لنغري من منطية الحوار ،أو لنقلبه ،وعليه سأسألك من جديد ،مرص تعرب منذ سنوات ،تحديدا منذ  25يناير ،1911
تحوالت عميقة شملت كل يشء تقريبا ،كتابتك كانت دامئا تأيت من النجوع واألحياء الشعبية  ..ما الذي تكتبه اآلن؟
انظري ،التغريات الدرامية التي حصلت يف مرص منذ يناير (كانون الثاين)  2011وحتى اآلن ،جعلتني ككاتب روايئ
وليس كشاعر أو كاتب مقال ،اتروى ،لقناعتي بأنني بحاجة إىل أن تستقر األمور عىل أرض الواقع ،ألبدأ الكتابة
عنها  ..يف ظل التغيريات الرهيبة التي حصلت يف هذه البلد (مرص) ،أعرتف أنني أضعت البوصلة ،أو تاهت مني.
عىل سبيل املثال ،توفيق الحكيم كتب رواية «عودة الروح» عن ثورة  1919يف العام  ،1928أي بعد تسع
سنوات ،ونجيب محفوظ كتب الثالثية :بني القرصين ،وقرص الشوق ،والسكّرية يف العام  ،1948أي بعد
«السمن والخريف»
حوايل ( )29سنة من الثورة ،كام أن أول معالجة روائية لثورة  1952كانت رواية
ّ
لنجيب محفوظ يف العام .1961
كان لد ّي العديد من املشاريع الروائية التي أعمل عىل إنجازها ،لكني توقفت ،واآلن أحاول استكاملها
أو بعضها ،لكن ما حدث يف البلد ،مبا له وما عليه ،مل أقرتب منه حتى اآلن ،حتى بت أفكر باالقرتاب منها
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لكن بعيدا ً عن شكل الرواية التقليدي ،تلك الرواية الكالسيكية التي ازدهرت يف القرن التاسع عرش ،وكأنه
تحقيق أديب ،وهذا النوع من الكتابة بات يستهويني ،حيث إنه ال يندرج يف إطار الكتابة الصحافية ،كام أنه
ليس كتابة أدبية ،بل أقرب اىل التحقيق األديب.
اآلن أقوم بـ»تبييض» (إعادة ترتيب) رواية كنت بدأتها قبل يناير  ،2011وتوقفت بعد األحداث  ..عدت
الستكاملها ،واقرتبت من االنتهاء من آخر فصولها ،إمنا ماذا سيأيت بعدها ،حقيقة ال أدري ،ألننا يف مرص
نخرج من مأزق فندخل يف آخر ،ونتجاوز مشكلة فتواجهنا أخرى ،والوطن يتوه م ّني.
الكتابة بالنسبة يل فيها قدر كبري من االلتزام ،وهذا فهمي لألدب ،وإن هاجمني البعض باعتباره أدباً
سياسياً ،فليس بإمكاين صياغة قصص حب منفصلة عن الواقع الذي يغلفها ،لست من املبدعني أو من صناع
أدب الهروب من مواجهة الواقع ،وهذا ال يعني أن ما يكتب يف هذا النوع من األدب ليس بجيد ،بل بعضه
قد يكون أدباً خالدا ً ،لكنه ال يستهويني.
“مدام بوفاري” لجوستاف فلوبري ،التي هي واحدة من أهم الروايات ،مل تقرتب من السياسة  ..ال أعرف
ما هي طبيعة الظروف السياسية التي كانت تعيشها فرنسا يف ذلك الوقت ،وهناك أمثلة كثرية عىل ذلك،
لكني أحدق كثريا ً مبا يحصل يف الواقع  ..كتابايت واقعية لدرجة أنها ميكن أن تزعج القارئ ،ويف الواقع هناك
حاكم ومحكوم  ..املحكوم نكتب عنه ،دون إغفال ظالل الحاكم عىل الواقع.
ما حصل معي أنني استفقت كغريي يف يوم وليلة عىل مرص أخرى  ..هذا ليس بكاء عىل ما كان موجودا ً
قبل الثورة ،بل عىل العكس فام كان سائدا ً قبل يناير  2011كان سيئاً ،وكان ال ميكن استمراره ،لكني وكام
كتبت يف مقال يل بصحيفة “األهرام” املرصية مؤخرا ُ ،وتحديدا ً يف ذيل املقال «الثورات يحلم بها الفنانون
والشعراء ،وينفذها األبطال ،لكن التاريخ يحتقر متاماً األوغاد الذين يقطفون مثارها» ،وهي جملة شهرية
لنجيب محفوظ يف ثالثيته حني كان يتحدث عن ثورة العام  ..1919هذا ما حصل يف هذه الثورة ،فهدم ما
كان قامئاً قبلها مل يتم بالكامل ،وبناء البديل مل يتم عىل اإلطالق.

يحدث يف مرص اآلن
البعض يرى أن روايتك «يحدث يف مرص اآلن» تصلح لكل زمان  ..لو أردت كتابتها اآلن هل سترتكها عىل
حالها ،أم ستغري فيها؟
الرواية تحولت إىل فيلم سيناميئ بعنوان «زيارة السيد الرئيس» ،وال تزال تلقى رواجاً بني القراء ،حتى إنني
يف طبعتها الرابعة كتبت مقدمة أسميتها «اآلن ،وسألت فيها نفيس وقاريئ عن «اآلن» ،التي وجدت بعد
االنتهاء من كتابة املقدمة أنها مستمرة ،فرواية «ما يحدث يف مرص اآلن» تتكلم عن الحلم األمرييك الذي
حمله رئيس الواليات املتحدة السابق ريتشارد نيكسون حني زار مرص يف يونيو (حزيران) العام  ،1974وتم
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الرتويج عىل أن هذه الزيارة تدشن لـ»زمن جديد» ،و»عهد جديد» ،حتى إن املفكر السيايس البارز د .فؤاد
زكريا قال بهذا « ..اآلن» الذي كان حينها يونيو  1974مستمر ،ومل ينته ،وكام هو ،وبالتايل لن أنقص أو أزيد
عىل الرواية أي سطر لو كنت سأكتبها «اآلن».
الرواية تحولت إىل عمل سيناميئ  ..غالبية النقاد ،وأنا أرى ،أن األعامل السينامئية وحتى الدرامية عادة
ما ال ترقى إىل النص الروايئ املقتبسة عنه  ..ما رأيك؟
هناك فرق بني تحويل الرواية إىل مسلسل تلفزيوين أو إىل فيلم ،فاملسلسل يقدم الرواية يف ثالثني حلقة أي
ثالثني ساعة ،لكن الفيلم عادة ال يزيد عن ساعتني ،ويف الحالتني يحدث ترصف ما بإطالة أو حذف أو ما
يسمى معالجة درامية ،قد تكون مرضة ببنية العمل األديب.
من أعاميل الروائية صنع ثالثة أفالم ومسلسل تلفزيوين ،مل أكن سعيد الحظ بهم  ..أعترب أن سعيد الحظ الوحيد
يف لعبة السينام هذه كان نجيب محفوظ ،ففي زمنه توفر له كتاب سيناريو أضافوا إليه ،ومخرجني أضافوا
إليه أيضاً ،وممثلني أضافوا إليه كذلك ،إضافة إىل الزمن الذي خرجت فيه تلك األعامل الدرامية أو السينامئية
املقتبسة عن إنتاجاته األدبية ،وأعني «مرص النارصية» ،ويف وقت كانت الدولة تنتج أعامالً سينامئية  ..باألمس
كنت أقرأ عن شادية ،واكتشفت أنها قدمت أربعة أفالم عن أعامل لنجيب محفوظ“ :حميدة” يف “زقاق
املدق” ،و”زهرة” يف “مريامار” ،وغريهام ،وهذه األعامل برأيي ال تقل جامالً عن العمل األديب ،فاملرصيون
شاهدوا محفوظ عرب السينام أوالً ،وبدأ غالبيتهم بقراءته بعد حصوله عىل جائزة نوبل لآلداب يف العام .1988
من ميزات تحويل العمل األديب إىل عمل سيناميئ أو درامي ،أنه يشهره يف الغالب ،وبالتايل يأيت مبزيد من
يوسع رقعة املتابعني رشيطة احرتام العمل
القراء ،ويف بعض الحاالت ميكن أن يضيف إليه ،وميكن أن ً
األديب ،وان ال يكون نقيض النص الذي من املفرتض أنه يتكئ عليه ،ويستند إليه.
رواية «يحدث يف مرص اآلن» ،وكام أرشت تحولت إىل فيلم «زيارة السيد الرئيس» ملنري رايض  ..الرواية
هذه بقيت حبيسة أدراج الرقابة لعرشين عاماً حيث رفضت الرقابة تحويلها إىل فيلم سيناميئ ،رغم
أن مستشارة الرقابة يف ذلك الوقت كانت الناقدة القلاموي ،وهي من قدمت روايتي الثانية  ..أخربتني
أن قوانني الرقابة مختلفة عن تعاطي النقاد ،فالرواية تيسء حسب وجهة نظر الرقابة إىل عالقة مرص
بالواليات املتحدة األمريكية ،وأنها ال ميكن أن توافق عىل تحويلها إىل فيلم.
الرواية الثانية كانت «الحرب يف بر مرص» ،وأرص صالح أبو سيف عندما حولها سينامئياً عىل تسميتها
بـ»املواطن مرصي»  ..أعتقد أن اسم روايتي أفضل بكثري من اسم الفيلم ،كام أعتقد أن األرصار عىل االستعانة
بعمر الرشيف كبطل للعمل وزيادة مساحة دوره خالف النص األديب ،مل أكن موافقاً وال سعيدا ً ،وذلك بسبب
مواقفه السياسية التي أختلف فيه معه ،وأمور أخرى شخصية ال أريد الحديث عنها  ..قبل عمر الرشيف لعب
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الدور املحوري يف العمل ،رغم أن منتج العمل فلسطيني هو حسني القال ،وهو منتج عظيم ،فلو كان يف تاريخ
السينام املرصية عرشة أفالم ممتازة لوجدنا أن تسعة منها من إنتاجه ،كام أن املخرج صالح أبو سيف أحد
أهم املخرجني العظامء يف السينام املرصية ،وأعترب نفيس دخلت تاريخه لكون هذا الفيلم كان آخر أفالمه،
ولكن ما أثار حفيظتي هو أن عمر الرشيف عمد إىل التدخل يف النص ،والتغيري فيه.
هل تتدخل يف سيناريوهات األفالم املأخوذة عن رواياتك؟
حاولت ،خاصة يف فيلم «املواطن مرصي» املأخوذ عن روايتي «الحرب يف بر مرص» ،لكنهم مل يستمعوا يل،
بل أخذوا برأي عمر الرشيف القائم عىل توسعة مساحة دور «العمدة» الذي سيجسده ،عىل حساب دور
«مرصي» الشاب الذي حارب يف «اكتوبر» باسم شخص غني ،لكونه كان يريد الدفاع عن مرص تحت أي
مسمى ..قام بتقليص مساحة هذا الدور املحوري لحساب دور عمر الرشيف ،الذي كان يفرتض أن يقدم دورا ً
صغريا ً ،وقدمه بشكل مل يرق يل (مش حلو)  ..تدخلت ،لكن الغلبة كانت لرأي عمر الرشيف ،وليست لرأيي.
كقروي ،السينام بالنسبة يل أحد رموز املدينة ،وبت أواظب عىل متابعة األفالم يف دور السينام ،لكن يف
زمني مل تصنع أفالم سينامئية تخلد يف تاريخ السينام املرصية.

الكتابة من أجل السينام
يؤخذ عىل العديد من الكتاب والروائيني املرصيني اآلن أنهم يكتبون وعينهم عىل تحويل نصوصهم إىل
أعامل درامية أو سينامئية ،حتى بات القارئ لهذه األعامل كأنه يقرأ سيناريو وليس عمالً روائياً؟
دعيني أقول شيئاً  ..بعض الشباب اآلن من الكتاب يذهب إىل عادل إمام ،عىل سبيل املثال ،وهذه وقائع
حصلت ،ويخربه بأنه كتب رواية ما (مخصوصاً) لتحويلها إىل عمل من بطولته ،وهو كاذب  ..عادل إمام
اكتشف أنه لو انهمك يف قراءة األعامل الروائية ،إن جاز تسميتها كذلك ،التي يقول أصحابها أنها «مفصلة
عىل مقاسه» لن يكون لديه الوقت ليقوم بأي عمل آخر ،ولذا كلف شخصاً آخر بالقراءة له ،وهذا يأخذ
أجره من املؤلفني ،وهذه حالة سخيفة وبال معنى ،ألن للكتابة قواعدها الخاصة.
لو كانت الكتابة ،وقبل الرشوع فيها ،معدة مسبقاً لتكون عمالً درامياً أو سينامئياً ،فإنها ستسقط كنص أديب
 ..حني كتبت «الحرب يف بر مرص» مل يكن يف ذهني ال «املواطن مرصي» ،وال صالح أبو سيف ،وال أي يشء
آخر غري الكتابة ،والكتابة عن الواقع.
رمبا ذلك لكوين كنت مجندا ً يف الجيش املرصي يف الفرتة ما بني العام  1965والعام  ،1974أي بواقع تسع
سنوات ،وهي الدفعة التي قال عنها عبد النارص إنها لن تغادر الجيش قبل تحرير كامل الرتاب الوطني،
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فشاركت يف حرب يونيو (حزيران) ،وحرب أكتوبر (ترشين)  ..ما الحظته عن حرب اكتوبر ،أن من قام
بها كان حريصاً أن يحصد عائدها برسعة  ..وجدت أن هذه الحرب تحرك القضية ،وال تحرر كامل الرتاب
الوطني ،بدليل أن سيناء عادت إىل مرص بعد ذلك بالتفاوض وليس بالتحرير.
يف «الحرب يف بر مرص» ال يريد الغني التجند يف الجيش وخوض الحرب ،فريسل شاباً فقريا ً عوضاً عنه
وباسمه ،ويستشهد وتحدث معركة عىل مستحقاته املالية  ..منذ شاهدت مباحثات «الكيلو  »101مع
اإلرسائيليني ،وسفر السادات إىل فلسطني املحتلة  ..قلت إن ما كتبته هذا يصل إىل حد النبوءة ،ويا ليتني
نرشت الرواية قبل تاريخ نرشها ،ولذلك منعت يف مرص ،ونرشت يف بريوت عرب دار ابن رشد لصاحبها
سليامن صبح ،بعد أن منعتها الرقابة ورفضت نرشها جميع دور النرش املرصية ،لكنها دخلت مرص يف العام
 ،1985وتحولت اىل فيلم العام .1992
أول ما رأيت بأن األمور تتحول باتجاه التوجه إىل إرسائيل ،وخطاب السادات يف الكنيست ،أدركت صحة
رؤيتي للحرب بأنها حركت القضية ومل تحرر كامل الوطن ،ولألسف األمور تسري باتجاه األسوأ.
لدينا مثل يف قريتنا ويف الريف املرصي عموماً يقول «الكحكة بإيد اليتيم عجبة» ،وبالتايل مجد أكتوبر الذي
نتغنى به مل يكن إال لتحريك القضية ،وأقول هذا أنا ابن املؤسسة العسكرية املرصية لتسع سنوات ،وخضت
اثنتني من أبرز حروبها مع العدو اإلرسائييل  ..ال أحد ميكن أن ييسء للحرب وللتضحيات التي متت فيها،
لكن االستثامر السيايس لها كان سيئاً ،سيئا للغاية ،فهو مل يحرتم دماء الشهداء ،وال أي يشء آخر.
ما الذي ينتقص مع العمل اإلبداعي األديب برأيك إذا كان مكتوبا وعني كاتبه عىل جائزة ما ،أو سينام أو
دراما ،أو غريها؟
اإلبداع يجب أن يكون إبداعاً رصفاً  ..أنا من «بتوع الورقة والقلم» ،مبعنى من القلة التي ال تزال تد ّون
أعاملها عىل ورق ،وليس عىل الحاسوب ،واملحمول ،والتقنيات الجديدة ،حتى إن د .شاكر عبد الحميد،
وكان وزير ثقافة ،أعد رسالة دكتوراه عن العمل األديب ،واستعار مني مخطوطات روايايت ،حيث أن رسالته
كانت عن أصول علم اإلبداع من وجهة نظر علم النفس ،وخلص إىل ما أنا مقتنع فيه ،بأنه لو تدخلت أية
عنارص خارجية عىل عمليات اإلبداع هذه ستفسدها.
نجيب محفوظ ،وهو صديق حميم جدا ً يل ،قال أمامي عبارة أعتربها قانونا من قوانني حياتنا  ..قال «عندما
أكتب ال أعبأ بيشء» ،وهذه هي القاعدة األساسية ملن أراد أن يكون مبدعاً حقيقياً ،ففي لحظة الكتابة
عليه أن يضع نصب عينيه ما يكتبه فحسب ،وأال يلتفت ألي يشء آخر مهام كان ،مع أن محفوظ عىل
املستوى اإلنساين كان حذرا ً وملتزماً وتقليديا ،لكنه يف اإلبداع كان شخصاً آخر ،وكان يعيش بشخصيتني
أحداهام تكتب ،والثانية تعيش الحيوات األخرى.
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إذا اهتم املبدع بغري إبداعه ،وموضوعه ،وأفكاره ،و»الح ّدوتة» التي يكتبها ،سيفقد بوصلة اإلبداع  ..حزين
عىل مستقبل مرص الثقايف ألنني أرى أن غالبية الكتاب من الشبان والشابات إما يكتبون روايات الرعب أو
روايات خيال علمي ،علامً أن هذين الصنفني من الكتابة أصعب عىل االتقان من غريهام ،فكاتب الخيال
العلمي البد أن يكون دارساً للعلوم ،أو عاملاً ،وهذا نوع من االستسهال املخجل  ..أستغرب حني يتم تقديم
شاب يف الحادية والعرشين من عمره عىل أنه له أكرث من عرشة روايات.

األجيال الجديدة وتسليع الثقافة
هل ترى أن االستستهال سمة طاغية ،مع بعض االستثناءات ،لكتاب الرواية من األجيال الجديدة او
الشابة يف مرص خاصة والدول العربية عامة؟
جميع األجيال السابقة ،أو القدمية ،وانا منها ،حكمت عىل األجيال الجديدة مبثل هذه األحكام ،ونحن
حني كنا شباباً يف ستينيات القرن املايض ،انتقدنا من سبقونا  ..رمبا هذه مجرد تجارب ،وقد توصلهم هذه
التجارب إىل يشء ما ذي قيمة ،رمبا ،لكن ما أراه ال يبرش بخري مستقبيل ،مع قناعتي بأن الرواية ،حسب
الدراسات يف كافة معارض الكتب بالعامل ،هي الكتب األكرث مبيعاً ،فهي الفن األول من حيث القراءة
واملتابعة ،وال يسبقها صنف أديب آخر ،لكني ال أدري ما هو مستقبلها ،وإىل أين تذهب ،أو يذهبون بها؟!
يف هذا اإلطار ما رأيك بظاهرة «األكرث مبيعاً» ،أو «البست سيلر» ،ويف عاملنا العريب تجدها منترشة يف
مرص أكرث من غريها؟
هي مسألة تجارية بحتة  ..يصادفني يف بسطات الكتب بالشارع خالل تجوايل هنا وهناك روايات مكتوب
عليها «الطبعة السابعة» ،عىل سبيل املثال ،وهنا أقول ألصحاب دور النرش التي تصدر عنها هذا الروايات،
وألصحاب الروايات نفسها ،بأن «األيام» لطه حسني ،وهي رواية صنفت عىل أنها من روائع األدب العريب،
طبع العام منها املايض الطبعة  ،52ولوال انها كانت مقررة عىل املدارس لرمبا مل تشهد هذا العدد من
الطبعات ،مع أنه رقم متواضع قياساً بعدد السنوات الذي يبعد بنا عن صدورها للمرة األوىل ،وهي
املنشورة يف العقد الثاين من القرن العرشين ،أي م ّر عليها قرابة قرن.
هذه مسألة تجارية كام أسلفت ،أحياناً هم أنفسهم من يشرتون الطبعات ،وأحياناً يكذبون عىل القراء يف
رقم الطبعة دون رقيب أو حسيب ،خاصة أن هذا األمر من الصعب كشفه ،وإثبات صحته من عدمها ،بل
إن بعض دور النرش تربم اتفاقات مع املوزعني  ..أحدهم يعرفني جيدا ً يعمد عىل الدوام إلغرايئ برشاء
نسخة من رواية ما بالرتويج عىل أن كافة نسخها التي بحوزته نفذت ،وأنه خبأ يل واحدة «عىل جنب» ..
هذا عمل تجاري ال عالقة له مبغامرة الكتابة ،أو اإلضافة لها ،أو هموم املثقف.
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يف هذا الزمن تحدث أمور غريبة  ..فلم يعد الوزير رجل دولة ،ومل يعد الكاتب مثقفاً  ..كان منصب الوزير
من أركان الدولة املرصية ،ومع ذلك أجد أن وزراء عدة ال يستحقون الوزارة ،وكتاب كرث ال يستحقون أن
يطلق عليهم لقب كاتب ،لكونهم ال ميلكون ذلك البعد الثقايف الحقيقي الذي يؤهلهم لفكرة أن ميسك قلامً
ويرشع يف عملية كتابية إبداعية ،لكون هذا العمل يعترب مسؤولية كبرية ،بعيدا ً عن مبدأ «رواية لكل مرصي».
هناك طفرة يف بروز عدد هائل من الروائيني والروائيات عىل املستوى العريب  ..ما رس ذلك برأيك؟
يف معرض القاهرة للكتاب قبل عامني ،حصل أن أحد الشبان كان له حفل توقيع كتاب ،وكان الالفت أن
كمية املحتفني به من أصدقائه شباناً وشابات أحدثت أزمة حقيقية يف املعرض ،وهو مطرب باألساس،
وحدث أن أغمي عىل بعض الفتيات من فرط اإلعجاب فيه ،وخاصة حني كان يهديهن بخط يده ما أسامه
كتاب شعر ألغنياته  ..ال يحرضين اسمه حقيقة ،لكنه ليس من املطربني املشهورين جدا ً عىل العموم ،مع
أنني اشرتيت نسخة ،ومل أجد يف هذا الكتاب ما يقرأ عىل اإلطالق ،لكنه يقولون إن االسطوانات التي
يصدرها تحقق مستويات جيدة جدا ً من املبيعات.
هذا منوذج من عدة مناذج تؤدي إىل تسليع الثقافة  ..وهنا أسأل نفيس :هؤالء الذين قابلتهم ،وتعاملت
معهم من رموز األجيال السابقة عىل املستوى األديب ماذا كانوا سيفعلون اآلن يف مرص ،كطه حسني ،أو
نجيب محفوظ ،أو العقاد  ..أعتقد لو أنهم ال زالوا عىل قيد الحياة ملاتوا كمدا ً وهم يشاهدون هذه
االنقالبات يف الذائقة بهذا الشكل املريع  ..سيجدون أن ما قدموه من فكر وإبداع حقيقي ناجم عن سنوات
من العمل واالجتهاد والعناء ال يوجد من يق ّدره أو يهتم به.
أمتنى أن تسأيل هؤالء الشباب «اليل طالعني اليوم» ،ملن يقرأون ،أكاد أجزم أن إجاباتهم ستكون إنهم
يقرأون لبعضهم البعض يف إطار أجواء مسمومة باملجامالت ،وهذه محنة هذا الجيل الحقيقية عىل
املستوى الثقايف ،إىل جانب رواج فكرة األدب الذي ال يطرح أو يعالج هموماً اجتامعية.
*لكن بعيداً عن النظرة هذه ،والتي قد يراها البعض واقعية ،ويراها آخرون سوداوية ،أال يوجد مناذج
إيجابية يف كتاب هذا الزمن  ..نقول بالدارجة الفلسطينية «إن خليت بليت»؟
رمبا  ..أقرأ أحياناً لكتاب شباب يحصلون عىل جوائر أدبية عربية ،لكني أرى أن أغلب أعاملهم ال تصل ملستوى
يؤهلهم لهذه الجوائز ،مع أنني أرى يف الجوائز األدبية ظاهرة جيدة ،لكننا لو تابعنا الحالة الثقافية للمواطن العادي
يف مرص سنجدها مرتبطة بالدراما التلفزيونية ،فتذكرة السينام اآلن تتكلف خمسني جنيهاً أو يزيد ،وهذا مبلغ كبري
بالنسبة لألرسة املرصية ،ولكن حتى الدراما التلفزيونية ال تعتمد عىل النص األديب إال يف حدود نادرة جدا ً.
قد يكون إلجابتي هذه عالقة بواقع الكرتوين أجهله ،فهناك من يقول بأن مثة مبدعني يكتبون عرب مواقع
عىل اإلنرتنت ،وال أدري إن كان اإلنرتنت سيكون حاضنة ألدب املستقبل  ..حقيقة ال أعلم ،وليس لد ّي
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إجابة عىل ذلك  ..يقابلني شبان يكتبون عىل مواقع التواصل االجتامعي ليخربوين بأن مرتادي صفحاتهم
عىل اإلنرتنت باملاليني ،وهذا يجعلني أقوم مبقارنة رسيعة مع كتب نجيب محفوظ التي كل ما طبع منها
جميعاً ال يصل إىل املاليني الثالثة التي حدثني عنها هذا الشاب.
نحن اآلن نعيش يف زمن يغلفه الضجيج  ..ضجيج ال يعجبني بل يزعجني ،ولكن أمتنى أن ينتج عنه
يشء ما ذا قيمة  ..نحن نعيش حالة من الصخب السلبي تقلب املفاهيم ،فاألدب من العادة أن يؤثر
بصمت ،والقراءة كام نعرف عادة فردية عىل عكس املرسح ،والسينام ،واالستامع للغناء ،ومتابعة الدراما
التلفزيونية  ..القراءة فعل إنساين فردي يخص القارئ وحده.
هذا الصخب مبهم النتائج ناجم عن واقع اجتامعي مي ّر بتغريات مخيفة جدا ً ،فـ»الربيع العريب» أخذ م ّنا
واقعاً مل نكن نريده ،ومل يعطنا واقعاً ال زلنا نحلم به إىل اآلن.

الجوائز
هل ترى يف الجوائز األدبية وتبعاتها نعمة أم نقمة  ..سلبية أم إيجابية؟
الجوائز برأيي أمر مهم ،كون أن املبدع يف لحظة معينة بحاجة ألن يشعر بأن مجتمعه أدرك أهمية ما
يقوم به ،وقرر أن يتوقف للحظة ويشكره عىل أفعاله هذه ،والتي هي بالرضورة تندرج يف إطار اإلبداع،
هذا هو التلخيص الدقيق لفكرة الجوائز.
يف التاريخ املرصي هناك جوائز أدبية ارتبطت باألثرياء ،فأول جائزة حصل عليها نجيب محفوظ كانت من
عائشة التيمورية ،حفيدة أحمد تيمور باشا ،وهي جائزة باسمها ومتنحها بنفسها ،ثم جاءت جوائز الدولة
 ..الحاصل اآلن واقع مختلف كلياً ،فلكل دولة جوائز ،ولكل حاكم يف الغالب جوائز باسمه ،والكثري من
التجار ورجال األعامل مينحون جوائز أدبية تحمل أسامءهم.
عبده وازن كتب يف جريدة «الحياة» أن العديد ممن تقدموا لجائزة «كتارا» التي متنحها قطر ،غريوا
عناوين روايات سابقة لهم ،ليتقدموا لهذه الجائزة التي متنح مبالغ مالية كبرية ،وأنه تم استبعادها ،ولكن
لرمبا م ّرت بعض هذه الروايات ،وقد تحصل عىل جائزة رمبا  ..لقد تم تحويل الجوائز إىل ما ميكن وصفه
بالكوميديا البرشية ،عىل الرغم من أن جوائز الدولة يف مرص ال تزال تحافظ عىل أصالتها إىل حد كبري،
وعيبها الوحيد أنها متنح للمرصيني فقط ،وهذا ينطبق عىل كافة الجوائز العربية.
كوين عضوا ً يف الربملان املرصي ،وبعد ان قدم قانون الجوائز ،اقرتحت أن تخصص إحداها مببلغ كبري يصل
إىل نصف مليون جنية لتكون جائزة عربية ،وتم اعتامد هذا االقرتاح ،وبرأيي هذا سيضيف الكثري لجوائز
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الدولة يف مرص ،عىل أمل أن تكون األسس التي يتم االختيار بناء عليها سليمة.

نجيب محفوظ
عندما رصح أحد أعضاء الربملان محرضاً عىل نجيب محفوظ ،قلت بأنه تعرض ملحاولة اغتيال جديدة ؟
بت عضوا ً يف الربملان ،يشغلني أمران“ :ازدراء األديان” ،وأعني تلك املادة القانونية التي تتحدث عمن
منذ ّ
يدان بتهمة ازدراء األديان بالحبس لثالث سنوات ،وممن سجنوا عىل هذه التهمة إسالم البحريي ،وهي
التهمة التي تهدد فاطمة ناعوت ،والثانية تتعلق مبادة قانونية صادرة يف العام  1938وتتحدث عن ما
يسمى «خدش الحياء العام» ،وهي مادة كانت يف واقع مل يعد له وجود.
القصة لها عالقة بأن أحد النواب وخالل نقاش املادة املتعلقة بـ»خدش الحياء العام» قال «سأسجن كل من
يقوم بخدش الحياء العام” ،فسأله زميل لنا “حتى لو كان نجيب محفوظ” ،فأجاب بردة فعل “أنا أطلعه
وأسجنه وأنزله تاين” ،وهو ما اعتربته اغتياالً جديدا ً لنجيب محفوظ من شخص برملاين ،كون هذا العريب
الوحيد الحاصل عىل جائزة نوبل لألداب هو واحد من أكرث الناس إخالصاً لألدب ،ومن أكرثهم تأثريا ً يف
مجتمعاتهم ،وحول أدبه ومن وحيه أنتج ما يزيد عن خمسني فيلامً.
هل من مواقف ال تنىس مع نجيب محفوظ؟
أتذكر أنه حينام فاز بنوبل ،وكان لديه مركبة خاصة ،أشار عليه البعض برضورة كتابة رسالة شكر ما يف دفرت
القرص الجمهوري ،كون أن الرئيس السابق مبارك هنأه بالهاتف وكرمه وما إىل ذلك  ..يف املساء ،أخربين
أنه ذهب بالفعل إىل «الرئاسة” ،فسألته كيف ،فأجابني بأن استقل مركبة عمومية (تاكيس) ،وهذا يعكس
بساطته وتواضعه ،وبالفعل كان أكرث أبناء جيله إخالصاً لفكرة الكتابة.
تعلمت من محفوظ الكثري ،فهو يكاد يكون املبدع الوحيد الذي ميتلك تجربة حقيقية كنت أمتنى أن تعرفها
وتتطلع عليها األجيال الجديدة من الكتاب ،ومنها أنه مل يكن يتحدث قط عن عمل له قيد الكتابة ،كان
يقول «إحسايس ومشاعري التي أريد تضمينها الرواية لو تحدثت عنها لنضبت ولن يتبقى يل ما أكتبه»،
فكان يفاجئنا بأنه انتهى من عمل أديب ما ،كام أنه كان يقلل من قيمة ما يكتب.
أتذكر أنه حني انتهى من رواية «املرايا» ،وهي عبارة عن رسم بالكلامت لبورتريهات شخصيات عرفها،
كان حزيناً بأن مير عام دون أن يخرج بعمل جديد ،فخرج باملرايا التي قلل من أهميتها باعتبارها تركيب
لشخصيات وجدها فائضة من روايات سابقة ،ومتثلها  ..وحني تابعنا العمل بعد كذلك وجدنا أنه عمل
مهم ،ففي بورتريه سيد قطب اكتشفنا أنه كان ممن برشوا بنجيب محفوظ ،وروج ألهميته اإلبداعية يف

129

الروايئ املرصي يوسف القعيد

وقت مل يكن يعرف نجيب أحد ،وكان هذا قبل أن يسافر إىل الواليات املتحدة ويعود ليصبح منظر األخوان
املسلمني األول واألخري ،فهو من وضع يد اإلخوان عىل العنف ،بل إنني أرى أن «داعش» تنتمي بشكل أو
بآخر لفكرته يف تكفري اآلخر ،وأن الدين عند الله اإلسالم  ..حني قلت له بأن سيد قطب موجود يف «املرايا»،
أخربين أنه زاره قبل إعدامه يف زمن عبد النارص ،لكونه دبّر فكرة إغراق الصعيد مبياه النيل.
محفوظ وحول الزيارة األخرية لقطب ،قال شعرت بأن عينيه باتتا عيني قاتل ،وحني نقلت ما قاله يل
نجيب محفوظ غضب مني  ..كان له تجربة مهمة ،ويحزنني أنه مل يد ّون مذكراته ،وحني ناقشته يف األمر
أحالني إىل كتاب حواري حول حياته لجامل الغيطاين ،وآخر مع رجاء النقاش رحمهم الله جميعاً.
يف روايات نجيب محفوظ الكثري من شخصيته ،وخاصة الثالثية ،فـ»كامل عبد الجواد» هو نجيب محفوظ
كام رأيت ،ولكنه قال بأنه يعرب عن أزمته الروحية وليس هو ،لكني عىل قناعة بأن شخصية كامل هي ذاتها
شخصية نجيب محفوظ ،وهناك شخصيات أخرى ال أحب الحديث عنها.

حول الغالبة
يعرف يوسف القعيد بكتابته عن «الغالبة»  ..ورمبا «الغالبة» فقط؟
أنا من أرسة فقرية ،مبعنى أنا واحد من هؤالء «الغالبة» ،ومن الطبيعي أن أنترص إليهم ولنفيس فيام أكتب
 ..هذه إجابتي باختصار.
مؤخرا ً ،استفزين قرار ترامب «املجنون» بخصوص منع الفقراء من عدة دول عربية ومسلمة من دخول
أمريكا ،هذا قرار يستهدف فيه الفقراء قبل أي يشء آخر ،والدليل عىل ذلك أنه مل يأت عىل منع مواطني
دول عربية أو مسلمة ثرية ،علامً أن بعض الدول البرتولية الغنية هي من تص ّدر اإلرهاب  ..الدول التي
منع رعاياها من دخول أمريكا ال يجمعها إال كون غالبية مواطنيها هم من الفقراء ،وهو ترصف “همجي،
وبربري ،ومنحط” ،وكأن املشهد العاملي “جميل للغاية” ،ومل يكن ينقصه إال هذا “املجنون”.
الالفت ،أن أكرث الكتب مبيعاً اآلن يف أمريكا ،رواية « »1984لجورج أورويل ،وتبيع بأرقام مهولة يف
الواليات املتحدة هذه األيام ،وتشري الدراسات إىل أن السبب األسايس لتنبه القراء األمريكيني لها ،سلوكيات
ترامب  ..هذه ردة فعل ،فالرواية صادرة العام  ،1948يف عام نكبة فلسطني ،ومع ذلك هناك إقبال عليها
لكونها تتحدث عن شمولية الحكم ،فالشقيق األكرب املسيطر عىل مقاليد الحكم قادر حتى عىل قراءة
األفكار ،ومعرفة ما يدور يف أذهان الناس وحتى ما يحدث معهم يف أحالمهم ،وهذا يبدأ بالسياسة وينتهي
عند املشاعر الخاصة  ..لست متنبئاً سياسياً ،ولكن إقبال األمريكيني عىل هذه الرواية قد يكون مؤرشا ً لبدء
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انهيار الواليات املتحدة بانفصال بعض الواليات عن أمريكا ،أو أن تكون فرتة حكم ترامب هي بداية فرتة
صعود اليسار يف أمريكا ،وليس بالرضورة اليسار مبعناه الشيوعي ،بل مبعنى االتجاه بالواقع نحو األفضل،
بل قد تحدث تشققات داخل الجبهة الغربية ،خاصة أن رئيس وزراء بريطانيا واملستشارة األملانية انتقدوا
قرارات ترامب يف الفرتة املاضية ،لكن انتخاب هيالري كلينتون كانت ستكون عواقبه أشد سوءا ً ،فهي تسري
عىل منهج أوباما يف خلق تحالف سني يف مواجهة إيران والشيعة ،وبالتايل دخول العرب واملسلمني يف
حروب تستمر سنوات طويلة ،وعليه تحييد إرسائيل ،ورمبا استبعادها كعدو.

التطبيع وفلسطني
التطبيع كلمة مطاطة  ..كيف يفهم يوسف القعيد «التطبيع» ،ويعرفه؟
خدمت يف الجيش املرصي ،كام أرشت تسع سنوات ،وليس يل أعداء إال العدو الصهيوين ،وهذا كان ينطبق عىل
املرصيني جميعاً ،أو الغالبية العظمى منهم ،وهذا هو واقع الحال يف سنوات الحرب وسنوات السلم أو الالحرب.
أتذكر أنه يوم تم انتخاب نتنياهو يف إرسائيل للمرة األوىل ،هاتفتني فاتن حاممة مطوالً ،ووصفت نتنياهو
بزائغ النظرات ،وعربت عن مخاوفها من سياساته ،وأثبتت األيام أن مخاوفها مل تأت من فراغ ،فال ثبات
داخيل لديه برأيي.
لألسف ،القضية الفلسطينية تراجعت يف وجدان الناس مبرص ألسباب تتعلق بالواقع العريب الجديد ،كام أن
هناك مسؤولية تقع عىل الفلسطينيني ،وأخرى عىل الثورات وتبعاتها.
بوضوح ،لو وجهت دعوة يل ،حتى لو من جهة فلسطينية لزيارة رام الله لن ألبي هذه الدعوة  ..أعلم أنني قد
أعاقب الفلسطينيني الذين ال ذنب لهم ،ولكني ال أستوعب أن تكون زياريت مرهونة مبوافقة العدو  ..أتذكر
أن النارش محمد مدبويل رحمه الله ،صاحب مكتبة مدبويل لبى قبل سنوات دعوة وزارة الثقافة الفلسطينية
وشارك يف معرض الكتاب برام الله ،لكنه ما لبث أن رجع بعد أن أخربوه أن البيع والرشاء سيكون بالعملة
اإلرسائيلية (الشيكل)  ..قال :تشل يدي قبل أن أمسك هذه العملة ،وغادر املعرض عائدا ً إىل مرص.
ما رأيك بترصيحات يوسف زيدان حول املسجد األقىص؟
ال يستحق التعليق  ..هناك وهم لدى كثري من املثقفني العرب ،بأن نجيب محفوظ حصل عىل جائزة
«نوبل» يف اآلداب بسبب موقفه املؤيد التفاقية السالم بني مرص وإرسائيل ومهادنته مع اإلرسائيليني ..
محفوظ صديقي ،ويف مرضه األخري جاءه مندوب السفارة األمريكية وأبلغه بأن السفري اإلرسائييل يريد
زيارته وأن إرسائيل مستعدة لتقديم كل إمكانياتها الطبية لعالجه ،ورفض ذلك.
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ترصيحات زيدان مبنية عىل تصور يصل حد االنتحار ،فعدد من املثقفني العرب يرون الوهم حقيقة حني
يعتقدون بأن تل أبيب هي بوابة العامل ،وأقول لهؤالء :لو كانت إرسائيل هي من تتحكم بجائزة نوبل
لآلداب لفاز فيها كاتب إرسائييل ،خاصة أن لديهم كتاباً مشهورين عىل مستوى العامل  ..صحيح أن يهودا ً
كرث حازوا جائزة نوبل لآلداب ،لكني أتحدث عن إرسائيل وليس عن ديانة الفائزين بالجائزة ،ولو كان نفوذ
إرسائيل لدى القامئني عىل الجائزة بالحجم الذي يتوهمه بعض الروائيني واملثقفني العرب لفاز عاموس عوز
أو غريه من كتاب إرسائيل بالجائزة ..هذا وهم ضائع.
ماذا عن يوسف القعيد واألدب الفلسطيني؟
قرأت يف السنوات األخرية ليحيى يخلف ،وإبراهيم نرص الله ،وليانة بدر ،أما محمود درويش فكانت
تربطني به عالقة شخصية ،وكذلك سميح القاسم الذي رافقته بجولة يف القاهرة عند زيارته األوىل ملرص،
وكان يل لقاء بإمييل حبيبي الذي طلب مني مرافقته لرضيح جامل عبد النارص يف ذكرى رحيله ذات مرة،
وبالفعل توجهت إىل حيث كان يقيم يف احد فنادق القاهرة ،وذهبنا سوياً مبركبتي إىل رضيح عبد النارص،
حيث وضع إكليالً من الورد عند الرضيح ،وكتب كلمة يف دفرت زوار الرضيح وقتها.
أسمع ،وال أدري مدى صحة ذلك ،بأن نسبة الذكاء والتفوق العلمي يف غزة من أعىل املستويات عربياً،
لكني عىل قناعة بأن شعباً مر وال يزال بأطول محنة يف التاريخ هو شعب متجدد ،ولكنني أتخوف من عدم
ظهور كتاب جدد مبستوى درويش وسميح وتوفيق زياد صاحب «أشد عىل أياديكم» ،كام أخىش أن تخرج
يف فلسطني أجيال تذوب القضية يف وجدانهم ،أو تفقد رموزها املادية لديهم  ..الكارثة الحقيقية أن متوت
فلسطني يف وجدان الفلسطينيني ،كام توشك أن متوت لدى عرب ومسلمني كرث انشغلوا مبشاكلهم عنها.
أخرياً  ..ماذا تقول ألهل فلسطني؟
سأستعري تعبريا ً لجامل عبد النارص مبا معناه أن قضية فلسطني هي أهم قضية يف القرن العرشين ،واألستاذ
محمد حسنني هيكل له كتاب بعنوان «نار يف األرايض املقدسة» ،وقال فيه بأنه لوال أحداث العام  1948ملا
قامت ثورة يوليو  ،1952ألن الضباط األحرار هم من شاركوا يف حرب  1948بهدف تحرير فلسطني  ..الفكرة
اختمرت يف «عراق املنشية» بفلسطني ،والتي حورص فيها جامل عبد النارص ،ولوال فلسطني ملا قامت ثورة
الضباط األحرار مبرص .أقول لشعب فلسطني :قضيتكم هي أنبل قضية ،وارضكم كانت منبت ثورة يوليو 1952
 ..اعتربوا الوضع الراهن من حولكم كبوة عابرة ،فأنتم أصحاب الحق واألرض ،ويف النهاية ال يصح إال الصحيح
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إبراهيم عبد الستار:
توثيق مبكّر للشعر الفلسطيني يف ثورته القومية
جهاد أحمد صالح
إبراهيم عبد الستار ،كاتب فلسطيني ال تتوفر املعلومات الكافية عن سريته الذاتية ،لكننا ونتيجة
البحث عن سريته األدبية ،اكتشفنا أنه ولد عام 1917م ،وقد راسل جريدة «األديب اللبنانية»
ونرش يف عام 1944م ،مقاالً حول املرسح الفلسطيني ،أورده الدكتور عبد الرحمن ياغي يف كتابه
«حياة األدب الفلسطيني الحديث – من أول النهضة – حتى النكبة» ،كتب فيه أن إبراهيم عبد
الستار كتب تقريرا ً عن الفن املرسحي يف فلسطني العربية ،قال فيه «ألول مرة يف فلسطني تألفت
فرقة متثيلية ،وقامت بعرض رواية اجتامعية كبرية لشكسبري – هملت – وهي من تعريب الكاتب
طانيوس عبده ،وإخراج األديب جميل إلياس خوري  ...ولقد سبق أن قام بعض شبان النوادي
واملدارس الوطنية بتمثيل عدة روايات يف أنحاء البالد ،لكنهم مل يصلوا إىل املستوى الذي وصلت
إليه «فرقة الكرمل التمثيلية» وعىل رأسها املمثل إسكندر أيوب ،ولقد قامت يف فلسطني فرق
متثيلية ،إالّ أنها كانت بإرشاف أجنبي ...وألول م ّرة ميكننا أن نقول :إن فرقة الكرمل هي الفرقة
العربية التي استطاعت القيام بأدوار متثيلية «هملت» املعق ّدة ونجحت فيها ...ومن بني أفراد
الفرقة سيدات ممثالت أجدن أدوارهن ،كأسامء خوري وثريا أيوب ..ومن بني مناظر التمثيل ألقى
الشاعر الفلسطيني محمد حسن عالء الدين قصيدة عصامء وضعها خاصة لحفز النهضة التمثيلية
يف البالد ...وعىل الجملة فقد كان متثيل «هملت» افتتاحاً رائعاً لوجود متثيل عريب قومي يف فلسطني
العربية» وقد نرشها يف جريدة األديب جزء  7السنة الثالثة.
وم ّرة ثانية يستشهد الدكتور ياغي مبا كتبه إبراهيم عبد الستار عن حياة حركة النقد وسلسلة من
الردود ،تدور كلها حول الدفاع عن الشعر والشعراء ،وعن األدب واألدباء .وعن الحياة األدبية يف
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فلسطني ،مبقالة كتبها عبد الستار يف جريدة األديب ،الجزء الرابع السنة الثالثة لعام 1944م ،كتب
فيها« :عن شعراء فلسطني ثم كتب عن أدبائها ..كام كتب كتاباً يحمل هذا االتجاه عن «شعراء
فلسطني العربية يف ثورتها القومية» .وكان كتابه عن «شاعر الضفتني» تقريضاً مفتوناً لألستاذ
الشاعر الفلسطيني محمد حسن عالء الدين».
ويبدو أن عالقة قوية كانت تربط إبراهيم عبد الستار بالشاعر محمد عالء الدين ،فيذكر أنه بينام
كان األخري مسجوناً بني قضبان السجن املركزي يف عامن ،صدرت دراسة أدبية عنه بقلم إبراهيم
عبد الستار بعنوان «شاعر الضفتني».
ويؤكد فاروق وادي يف كتابه «ثالث عالمات يف الرواية الفلسطينية» إشارة أخرى أوردها إبراهيم
عبد الستار يف مقالة «ملحة عن أدباء فلسطني» نرشها يف العدد التاسع ،أيلول (سبتمرب) 1944م،
يف معرض حديثه عن رواية «عىل سكة الحجاز» لجامل الحسيني فهي «مأساة لرتحيل قرية عربية
كاملة من موطنها يف اللواء الشاميل ورسم ظروف عائالت تلك القرية وأنواع االرتباك واملتاعب
التي استولت عىل أفكارهم وحياتهم املعنوية واملادية عندما هوجموا بانذار الحكومة وقد تعودوا
أن يعيشوا من محصولهم كل عام ،ويف سكة الحديد وصف للروح الوطنية املؤزرة بعنارص التضحية
يف نفوس الشباب العريب الفلسطيني ،فإىل جانب تلك القصة مأساة حزينة شجية هي أيضاً مليئة
بالتشوف واإلطمئنان إىل مبادئ وأعامل وطنية انشائية».
لكن ضياع هاتني الروايتني ،يبقى حائالً دون وضعهام الدقيق يف موقعهام كنتاج قد يكون متميزا ً يف
إطار العطاء الروايئ الفلسطيني لتلك الحقبة .إالّ ان ما يتوافر حولهام من اشارات ،يظل قادرا ً عىل
تكون انطباع أويل عنهام :فهام يف موضوعهام وهمومهام مل تستنكفا ومل تغرتبا ومل تخنا ،بل ظلتا
ملتصقتني بواقعهام ومخلصتني يف استلهامه والتعبري عن األكرث جوهرية من قضاياه.
ويف هذه اإلشارة التي أوردها فاروق وادي ،يسعدنا أننا قدمنا بعض الرشوح ومقتطفات من هاتني
الروايتني لجامل الحسيني يف موسوعتي «ر ّواد النهضة الفكرية واألدبية وأعالمها يف فلسطني الجزء
الثاين» (أنظر الجزء الثاين ص .)799 – 786

قراءة يف كتاب« :شعراء فلسطني العربية يف ثورتها القومية»
صدر هذا الكتاب عام 1947م ،عن دار اإلخاء العريب – بحيفا ،يف فرتة مبكّرة من توثيق الرتاث
األديب الفلسطيني ،أهداه مؤلفه «إبراهيم عبد الستار»« :إىل قلب العروبة الخفاق وركنها الركني،
فلسطني الثائرة وأحرارها املناضلني.»...
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ويكشف هذا اإلهداء عن جملة حقائق ،أهمها:
رؤية الكاتب للمؤامرات التي تدور حول وطنه فلسطني ،وأهمية تسجيل ما له من آثار ومكانة يف
الحقل األديب الشعري.
إن النتاجات اإلبداعية والفنية ،التي استشهد بها ،ليست سوى طائفة من الشعر ،لشعراء جعلوا
قضية الوطن مجال إبداعهم.
ان هذا االستنتاج املبكّر ،ورغم وضع فلسطني يف مقدمة إبداعه ،إالّ أنه يف روحه ومضمونه امتداد
ملسرية الشعر العريب ،مبفهومه القومي.
تأيت أهمية هذا الكتاب ،بأنه تسجيل لبعض إبداعات الشعراء الفلسطينيني قبل نكبة عام 1948م،
بعد أن قامت العصابات الصهيونية بحرق املكتبات الفلسطينية العامة والخاصة ،كام أنها صادرت
جميع مقرات الصحف األدبية وأحرقت محتوياتها ،ما جعل هذا الكتاب مرجعاً ملن س ّجل دور
الشعر الفلسطيني يف دفع مسرية النضال.
لقد أورد إبراهيم عبد الستار غالبية هذه القصائد ،قبل أن تطبع وتنرش أعامل هؤالء الشعراء
الذين استشهد بهم ،األمر الذي جعل هذا الكتاب مبثابة مرجع لغالبيتهم ،وتحديدا ً يف أشعار :مطلق
عبد الخالق ،وعبد الرحيم محمود اللذين طبعت أعاملهام بعد وفاتهام بفرتة طويلة.
حمد» بأن يشري إىل هذه األمور ،يف مق ّدمته
األمر الذي جعل الكاتب «إبراهيم عبد املجيد ّ
املخترصة ،فيقول:
«ليس هذا الكتاب إالّ توطئة لتاريخ الحركة األدبية وأقطابها من الشعراء املجلني الذين ساهموا
يف بعث الحياة الوطنية وه ّز الوعى القومي وحض الشعب عىل العمل املجدي والذود عن الحمى.
وليس هذا سجالً شامالً يبحث الكاتب فيه أو ينقّب عن مآثر جميع شعراء الثورة يف مواقفهم
الخطابية وأعاملهم األدبية ،ولكنه مجمل لكتاب شامل مفصل ،ومرجع ملؤرخ األدب العريب يف
ثورة فلسطني القومية.
ولنئ تناول املؤلف موضوعاً كهذا يف هذا الظرف العصيب ،ف ِنع َم ما تناول يف وقت نحن أحوج ما
أمس الحاجة إىل متجيد الرثى الذي درج عليه
نكون فيه إىل األدب الثائر ال املتخاذل املتاميع ،ونحن يف ّ
النبيون واملصلحون والذائدون عن الوطن ،ناهيك أيها القارئ عن تجديد ذكرى ثورة فلسطني الدامية،
وناهيك عن إحياء الروح الوطنية الخالصة ،وتخليد من استشهدوا يف ساحة الجهاد من أولئك األبطال
املغاوير الذين تركوا قبساً من نور اليقني ،يقني األيقاظ نستنري به يف دجوات األيام املظلمة.
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اننا إذ نق ّدم رئيس هذا النادى األستاذ إبراهيم عبد الستار يف هذا الكتاب ،نعتقد جازمني أننا بال فخر
قد ق ّدمنا واجباً سديدا ً مجدياً لرتاث أدبنا العريب ،وشعرنا الذي هو واحة اآلداب العربية املكرمة».
يقع الكتاب يف  80مثانني صفحة من القطع املتوسط ،ق ّدم لها املؤلف مبقدمة طويلة حول ما يدور
عىل الساحة الفلسطينية من أحداث ،يقول فيها:
«نرى فلسطني اآلن وفيها أنوار تتلمس الحقيقة واليقني ،وفيها تحفز إىل تيار الحياة يرسو بسفينتها
عىل شاطئ من املثل األعىل -نرى فيها رصاعاً بني أمواج الظالم االستعامري ،وظالم القوى الرجعية
الجامدة املتح ّجرة أمام دوافع الفكر من ناحية ،وبني قوى النور الهادف إىل بعث حياة جديدة
تتواىت مع مثل العامل املنشود ،الذي يضع لكواكبنا روايس راسخة من الحياة الرثية يف مثلها ويف
وئامها .وإذا رجعنا نحلل الوضع كام نراه اآلن يف هذا القطر ،نجد أن األسباب التي دعت إىل وجود
هذا الرصاع تعود إىل مسببات هي يف مجموعها تدل عىل أن الحكم الحايل ،وهو الحكم الربيطاين،
عندما جاء إىل فلسطني وجد تركة له تريّحه من أعباء العمل عىل إضعاف نفسية الشعب العريب
يف هذا الرثى .فقد أىت هذا الحكم إىل فلسطني بعد أن خلف األتراك تركه موبوءة ،إذ إنهم كانوا
يعملون عىل تقييد املرأة ،وعىل تشجيع طبقة من األمة هي طبقة الذوات فحسب ،وكان تشجيعهم
لها تشجيعاً لتيارات املادة والتكالب عىل أوضار الحياة ،ألنهم يعلمون أن يف تشجيع هذا التيار
تلويحاً لجموع الشعب ،بأن هذا هو هدف الحياة رغم أنهم ال يستطيعون أن يصلوا إليها.
فهم بذلك يقهقرون الشعب يف حياته املادية ويضعون أمامه ُمثالً ال متت إىل املثل العليا بأية عالقة.
فأربعمئة عام مضت عىل هذا الرحاب الفلسطيني وهو مدقع يف حياته الثقافية ،حتى ليكاد ينىس
لغته وآدابه وسجاياه ،وال ميكننا أن نغفل أمر اإلشارة التي أتت من األستانة يف أواخر ذاك العهد،
تأمر بترتيك العنارص العربية ،وكانت تلك اإلشارة تتعلق بالعمل عىل تحويل القومية العربية إىل
قومية تركية عن طريق نرش اللغة واآلداب الرتكية ،وعن طريق نرش العادات الرتكية والفكر الرتيك
وإحالل جميع ذلك محل تراث العرب يف ما هو من ذلك الحقل ...السجايا والفكر واللغة.
ونعود قليالً هنا إىل ما قبل هذه الفرتة ،فرتة جمعية االتحاد والرتقي ،التي حملت لواء ترتيك
ويتمسكون بأهداب األغنياء واملرتفني يف
العنارص العربية ،لرتى ملوك بني عثامن يشجعون الرشوة
ّ
فلسطني العربية ،ليتحكم هؤالء األغنياء واملرتفون بجموع الشعب ،من عامل وفالح تحكامً يتيح
لهم أن ينصبوا املشانق عىل معابر الطرق ،يقضون بها عىل حياة األفراد الكادحني ،ألنهم مل يدفعوا
الرضائب التي يفرضونها عىل األحياء والقرى واملدن فالرشوة واملحسوبية والعائلية والطائفية
كل هذه الجراثيم الفتّاكة يف جسم أمة عريقة تريد حياة اجتامعية نابضة – كل هذه الجراثيم
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االجتامعية استطاع األتراك ،أن يرتكوا لها جذورا ً يف رحاب فلسطني العربية ،وعندما تسلّم هذا
القطر أو هذا الرحاب حكم آخر ،بقوة الحديد والنار كان شأنهم يف ذلك شأنهم يف أي قطر عريب
آخر ،فهم كانوا يهدفون يف األقطار العربية األخرى إىل محو القومية العربية ،وكانوا يهدفون إىل
إيجاد جراثيم االنحالل االجتامعي.
وال يفوتنا أن نذكر ههنا أن األتراك يف متكنهم من إيجاد جراثيم االنحالل االجتامعي ،كانوا يستمدون
عوناً يف متكنهم هذا ،من أنهم هم أنفسهم كانوا يف مستقر دولتهم وعواصمهم منحلني اجتامعياً،
يسودهم حكم فيه الكثري من التقهقر واملحسوبية والعائلية والطائفية وإفناء حرية الشعب .لكن
الفرق بينهم وبني الشعوب التي يحكمونها يف األقطار العربية ويف األقطار األخرى ،كأقطار البلقان
مثالً – هو أن األتراك كان بينهم فريق المع يعمل خفية عىل قلب الوضع بالنسبة إىل أمتهم .بينام
األقطار التي كانوا يحكمونها مل يكن بينهم مثل هذا الفريق ،رغم وجود حركة بادرة من هنا ،ومن
هناك ،بني الفينة والفينة ،لكنها ليست بالحركة املطلقة إطالقاً يقينياً فهي حركة عابرة ال متت
إىل جذور حياة الشعب لتبعثه بعثة قوية ،ينهار إثرها بنيان الظلم والظالم ،وهذا ما كان يقصده
فريق النهضة يف الوطن الرتيك ذاته ،سواء أكان أفراد هذا الفريق يف اآلستانة أم يف الريف الرتيك أن
ال يوجد مثل هذا الفريق يف الوطن العريب ويف فلسطني العربية عىل وجه الخصوص ،جعل مجاالً.
لعنارص االرتداد واإلنهيار سواء أكانا اجتامعيني أم سياسيني ،وسواء أكانا يتعلقان بحياة الفن أم
بحياة الثقافة عىل وجه عام ،جعل مجال تلك العنارص يؤثر عىل تهديم وإبادة مزايا القومية والحياة
النابضة يف فلسطني العربية ويف األقطار العربية األخرى.
فشعب ال يعرف حرية املرأة ،وال ميارس حرية الفالح والعامل ،وشعب تكبت فيه كبتاً دامئياً
نبضات الفن القومى الحر الذي يف ّجر ينابيع االنعتاق والدأب شطر املثل األعىل ال ينتظر منه أن
ينتج إنتاجاً قومياً سواء أكان هذا االنتاج يف حقل اآلالت واملعادن أم يف حقل الزراعة والحدائق أو
يف حقل الفنون واملعارف والعلوم والثقافة .وقد ذكرت هذا الحقل يف املرتبة الثالثة ال ألن قيمته
أقل من الحقلني األولني ،بل ألجعل أسلوب الحياة الذي كان يعيش أجدادنا يف هذا الرحاب ،ماثالً
للعيان يف مظاهره من الشارع إىل املعمل إىل هيكل الثقافة .وهيكل الثقافة قبل كل يشء هو الدافع
األول واألخري وهل تتحرك اآللة الجامدة بال فن وبال ثقافة؟
م ّرت فرتات الحكم الرتيك الطويلة ،فرتكت ما تركت من انهيار بقي أثره حتى عامنا هذا ،مل يجد
كام ذكرنا الحكم الذي تال الحكم الرتيك أية صعوبة يف تأصري قيوده ،وإحكام هذه القيود يف أيدى
شعب يعاىن من انهيار كاد أن يصبح طبيعة ثانية له.
***
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وندع هذه الفرتة لرنجع قليالً مع موكب تاريخ هذا القطر إىل عرص لقي ألواناً من الحياة ترتنح
بني املجد وبني قوة من االنقسام الداخيل يف األمة العربية ،فهو عرص كان فيه خصوم األمة العربية
منها وفيها .وإن كانت عنارص من القوميات األخرى غري العربية قد ساعدت أيضاً عىل إيجاد باعث
عىل االنهيار؟ لكن هذه العنارص مل تكن وحدها هي العاملة فيام يتعلق بذاك ،بل وجدت بادئ
ذى بدء بني جموع الشعب العريب طوائف وفرق يرجع عهدها إىل آماد وآماد من الزمن ،وأمتكن
من تحديدها أو تحديد بدئها بعرص عثامن بن عفان؟ فإثر الفتنة التي سببتها محسوبية عثامن
يف سياسته يف الحجاز ونجد ،واألقطار العربية وفلسطني العربية عىل وجه الخصوص – إثر تلك
الفتنة انقسمت الطبقة الحاكمة يف الشعب العريب إىل علويني وأمويني .وفيام بعد انقسمت الطبقة
الحاكمة يف الشعب العريب إىل ثالث فئات وهي الفئة العلوية والفئة األموية والفئة العباسية ،نقول
هذا رغم أن التقارب بني الفئة العلوية والفئة العباسية كان ذا نصيب يعتد به إىل حد أن أحد
الخلفاء العباسيني وهو املأمون صمم عىل مبايعة علوي بالخالفة ،ليحل مكانه بعد انقضاء مدة
خالفته .وال يغررنا هذا املظهر بحال من األحوال؛ ألن ما قام به املأمون مل يكن سوى نزعة طارئه
بالنسبة إىل السياسة الدامئية التي كان يجرى عليها الخلفاء العباسيون ،فهم يف سياستهم تلك مل
يكونوا إالّ وجلني من طروء النفوذ العلوى فقد تناسوا بل نسوا فعالً تأثري عالقة النسب يف تسيري
دوالب الدولة ،وأصبح للرتاث السيايس هدف قائم بحد ذاته وهذا الهدف يأيت يف عنارصه األوىل
أن ال تضيع الخالفة من أيدى العباسيني ،مترسبة إىل أية ساللة أخرى ولو كانت الساللة الفاطمية.
وكون العباس جد الساللة األول ،كونه عم النبي محمد بن عبد الله بن عبد املطلب النبي العريب
القرىش مل يحل دون أن تكون هذه السياسة مقصودة لذاتها ودون أن يضع خطوطها خلفاء
عباسيون ،هم عىل تلك الغرابة يف النسب من فئة خصومهم الثانية.
إذن فاألمة العربية بفلسطني واألقطار العربية األخرى ،وقد كانت قبل الفرتات األخرية من العرص
العبايس ترتنح أو تتأرجح بني دوافع سياسية متعددة ،لكنها تحرص ،كام ذكرنا ،يف دوافع ثالثة،
ووسط هذه الدوافع تقدم إىل ميدان العمل السيايس رجال من جموع الشعب لكنهم عندما تقدموا
عن طريق الفئات الحاكمة ،فهم متوامئون مع الفئات الحاكمة يف بدء األمر ،منفذون ملا تأمر به
تلك الفئات .لكن ما يهدفون إليه يشء آخر .ويختلف هذا اليشء مبقدار ما يحظى الرجل منهم فيام
يتعلق بعامل الضمري القومى والثقافة القومية وامليل الكاد الدائب إىل اإلصالح االجتامعي.
ففي هذه الفرتات من الزمن التي أتت يف زمن تقهقر الخالفة العباسية ،نرى رجالً كصالح الدين
األيويب ينهد إىل إنقاذ األمة العربية وإىل إنقاذ فلسطني العربية يف فرتة سياسية من أحلك الفرتات
التي مرت بها األقطار العربية وفلسطني العربية .فينقذ املوقف وتعود إىل الرشق العريب ميزاته
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الرثية يف عامل السجايا ،وأقل ما ميكننا أن نقول :إن صالح الدين األيويب استطاع أن ينقذه من حياة
الشعب العريب يف فلسطني العربية واألقطار العربية األخرى ،هو أنه أثبت أن هذا الرشق العريب
ميكنه إذا أراد أن يرد طعنة املغري .إال أن صالح الدين عالج املوقف سيفاً ومل يعالجه قلباً وفكرا ً .
وهذا ال يجعلنا نقول إن صالح الدين األيويب مل يكن عرصه مزدهرا ً يف عامل الفنون والفكر ،إذ إن
الشعب العريب يف عرصه ،مارس ما ال يقل عام كان ميارسه يف أي عرص من عصور الخلفاء العباسيني
يف ما تتعلق بذاك أي بالفن والفكر .لكن صالح الدين مل يوطّد للملك بعده كام وطّد الخلفاء
العباسيون ،وكام وطد قبل العباسيني األمويون والراشدون ،ال ألن الرجل تنقصه القدرة يف هذا
الحقل؛ بل ألن أعباءه كانت أكرث من أن يضطلع بها فرد واحد له قدرة هي قدرة فرد من أفراد
ُلق له .فتلك األعباء ال يضطلع بها فرد من أفراد كوكبنا هذا ،كام
كوكبنا عندما يتوفر عىل عمل خ َ
ذكرنا له تلك القدرة ،وله إىل جانب تلك القدرة اليشء الكثري من مزايا السجية والضمري والعقل؛
بل يضطلع بها أفراد نادرون يجود بهم الزمن يف كل الف عام مرة .ووجودهم ندرة من الندر
فهم أعىل من مستوى أفراد كوكبنا هذا إذا ما وجدوا ،وال أشك يف أن الزمن جاد به ولكن عىل
هذا الوجه الذي أذكره ،وهو أنهم كانوا ندرة الندر .فصالح الدين األيويب مل يكن مقرصا ً إذا ما
فأصلت
قورن بخلفاء العرب وملوكهم .ولو أن الرجل أحاطت به زمرة من األمة العربية يف عرصهّ ،
خططه وجعلت لها قابالً من الزمن يجعل منها إنارة لطريق يف الحياة ،جديد كل الجدة ،يسلك
األمة العربية إىل قالع من حياة متينة مراكزها موطّدة يف نواحي الشعب -لو وجد ذلك لكان من
املؤكد أن تزدهر يف األمة مدنية ال تدع لعنارص مثل عنارص املامليك واألتراك متسعاً ألن يترسبوا
إىل بنيانها .وأن يعملوا عىل اجتثاث العنارص يف دفعها شطر حقول املثل العليا والعمل الدائب
لكيان القومية.
ويف هذا العرص ،عرص صالح الدين األيويب نرى رجل املوقف ،وهو صالح الدين ،يتقدم بخضوعه
ولو اسامً للخالفة العباسية ،ويف الزمن ذاته كانت الدعوة الفاطمية قد بدأت يف القسم النايئ من
أفريقية ،وال ب ّد من تقدير هذا الظرف السيايس الذي انوجد وسط ظرف صالح الدين للوقوف
عىل نوع من الصعوبات التي كانت تجابهها معاركة يف األقطار العربية ذاتها؟ فهو عندما كان يقاوم
جيوش األوروبيني يف فلسطني العربية ،كان يف الوقت ذاته يلقى جوا يف رحابه ،ليس بذاك الجو
السلس الذي يتيح له كل ما يريد من خطط قومية دون عرقلة تبدو من هنا ومن هناك.
نرى يف عرص صالح الدين متوجاً عربياً صدر عن رجل رشقي أىت ليصد غارة الغرب عىل الرشق،
وعىل وجه الخصوص غارة الغرب عىل فلسطني العربية يف املرتبة األوىل ،وعىل األقطار العربية يف
املرتبة الثانية .والرجل كان ذا مبدأ ديني أكرث منه ذا مبدأ قومي ،إالّ أن الصدف جعلت من مبدئه
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مساعدا عىل حفظ القومية العربية .فالذي كان يقصده صالح الدين يف كيانه الضمريي هو الذود
عن الرشق املسلم .إالّ أن اتجاه املوجة الغربية وتصميمها عىل إبادة القومية العربية جعله  -دون
أن يقصد  -كبري التأثر بإنقاذ قطر هو قسم من الرشق املسلم وإن كان يف قولنا قسم من الرشق
املسلم ،يشء من التجاوز عىل الدقّة العلمية ،اذ أن فلسطني هي قبل كل يشء قطر عريب قبل أن
تدخلها العقيدة اإلسالمية وبعدما ،ففلسطني هي محط رحال أزد القبيلة العربية التي نزحت قبل
ميالد السيد املسيح مبائة عام من أطراف الجزيرة العربية الجنوبية ،بل من اليمن ذاتها ،ذلك القطر
الذي نبعت منه كل قومية الجزيرة العربية فهو منمى قبيلة قحطان ،وقحطان هي املر ّد األول
لتسلسل الشعب العريب .فلوالها ملا كان عدنان ،وملا كان من خلف عدنان من قبائل ،بفلسطني
العربية تخلصت من الخطر الغريب الذي كانت تقصد إليه شعوب أوروبا واملاملك الغربية التي
تأسست عىل رحاب فلسطني إثر الغزوات التي قامت بها جيوش الغرب يف عرص صالح الدين وقد
تقوضت واحدة بعد األخرى.
ونعود اآلن إىل تاريخ الحركة القومية بفلسطني إىل العرص العبايس ،فنجد يف أثنائه فلسطني العربية
قطرا ً يساهم يف حياة مجموع األمة العربية املساهمة ذاتها التي كان يساهمها يف العرص األموي،
فالقطر ميارس حياة قومية فيها جميع العنارص التي نراها يف أي قطر عريب آخر يف أثناء ظل الدولة
العباسية .وإذا عدنا إىل عرص الدولة األموية نرى فيه فلسطني العربية ماضية يف حياة هي بني السلم
والحرب شأن األقطار العربية األخرى ،التي كان يتسابق املتسابقون من رؤساء الفرقاء الثالث،
والتي كان مصمامً كل منهم عىل أن تكون له السيادة يف األقطار العربية أجمع .وهم فريق عيل
بن أيب طالب وفريق معاوية بن أيب سفيان ،وفريق رجال العباس بن عبد املطلب .عىل أن فلسطني
العربية يف ذاك العرص مضت يف االحتفاظ بقوميتها وسط املؤثرات املتباينة .وهذه املؤثرات مل تكن
لتحول دون قومية فلسطني ،كام مل تحل مؤثرات أخرى أرشنا إليها يف العصور التي تلت العرص
األموي والعرص العبايس.
ونهدف اآلن ،أو نعود للمرة الثالثة إىل القومية العربية بفلسطني يف أثناء املدنية العربية األوىل ،أي
يف العرص الذي مل تكن فيه العقيدة اإلسالمية قد نرشت دعوتها بني ربوع األقطار العربية ،فرنى أزد
تستقر يف هذا القطر وتنشئ لها طرازا ً من الحياة يف التنظيم والدولة والحقل االجتامعي والشؤون
العمرانية وكل ما ميت إىل حياة أمة عريقة ،وهذا الطراز دأب عىل تكوين أفراد أزد إىل أن أصبح
كياناً خاصاً له ميزاته التي يتميز بها عن أي طراز آخر ،مع وجود تقارب يف مقومات هذا الطراز
القومي يف العراق ويف نجد ويف أوساط اليمن والبحرين والحجاز ،فالقومية يف ذلك العرص الذي
امتد ما يقرب من ست مئة عام ،كانت متينة الجبهة يف هذا القطر العريب .وتأثره مبدنية الرومانيني
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كان تأثرا منسقا يجعله يذوب يف املقومات العربية وال يذيبها .فرنى القطر يعتز بسجاياه وبأدابه
وثقافته مؤثرا ً إياها جميعاً عىل ما يراه من سجايا الرومانيني وآدابهم وثقافتهم ،ونرى دالئل بينة
عىل وجود حياة عربية كاملة نابضة مبحفزات املجد باملفاخر التي استطاعت األقطار العربية أن
تكون متاحة لها يف أثناء تلك األعوام.
ففلسطني العربية كانت ذات قومية راسخة وقد يساعد عىل فهم هذه الناحية من القومية العربية
يف فلسطني ،من يريد الوقوف عىل الدوافع القومية التي تجعل من مواطني هذا القطر اآلن ذوادا ً
عنه ،وحامة له ،ال يستهينون بشرب منه .كام أن ما م ّر عىل هذا القطر من كوارث قومية سياسية،
مام أرشنا إليه يف هذه املقدمة ،يساعد عىل فهم ترخص بعض األفراد فيام يتعلق بضياع هذا القطر،
لكن الكفة راجحة مع القسم الذائد ال القسم املستسلم ،وستبقى راجحة بل سيزداد رجحها .وال
ريب يف أن الحياة الثقافية وأخص فأقول :ال ريب يف أن الحياة الفنية ساعدت عىل تأجيج نزعات
املحافظة يف نفوس الشعب العريب بفلسطني ،وما سيطلّع عليه القراء من منتخبات شعرية يف أثناء
استعرايض لجهاد شعراء الثورة ،يدل عىل ذلك أبني داللة ،ويشري إشارة الفتة إىل أن الفن العريب
الفلسطيني والشعر بنوع خاص ،اضطلع مبا يضطلع به الفن الباعث املنقذ .فكام ذكرنا سيجد القراء
هذا يف صفحات هذا الكتاب الذي أقدمه إىل أفراد األمة العربية يف فلسطني ويف األقطار العربية
األخرى ،لريوا ما هو يف وسع الفن أن يوطّده يف حقل القومية املتمسكة بأداء رسالة يتامدى تأثريها
عىل مدى العصور واألجيال.

شعراء الثورة
يختار إبراهيم عبد الستار ،مجموعة من الشعراء الذين أطلق عليهم «شعراء الثورة» كمقدمة
ملرشوعه يف توثيق إنتاج شعراء فلسطني يف الدفاع عن قضيتهم ،واعدا ً بطباعة الكتاب الثاين يف هذا
املجال ،لكن ظروف النكبة قد وقعت ،فضاع ما جمعه الكاتب من آثار ،يقول يف تقدميه لشعراء
الثورة بأن «عام الف وتسعمئة وستة وثالثني ،عام ال شك يف أنه فاصل يف تاريخ فلسطني العربية
من جميع نواحيه ،ما كان منها متصالً باآلداب ،أو بالعلوم ،وما كان منها متصالً باالجتامع والسياسة.
إمنا هنا نحن معنيون بااللتفات إىل موضع الفصل يف ذلك العام بصدد اآلداب العربية يف ذلك
القطر العريب ،وبتعبري أدق بنوع من تلك اآلداب يف ذلك القطر وهو الشعر .فهل ميكننا أن نقول:
إن فلسطني العربية أظلت شعراء للثورة ،الجواب« :نعم ،وبكل تأكيد ،إذ إننا لو قارنا بني فلسطني
وغريها من أقطار العربية بصدد ما أنتجه شعراء كل بلد لتطوير الشعب شطر ثورة جامحة ،ذات
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يقل يف الكيف أو الكم عن إنتاج
هدف تفك عنه أغالل املايض ،ملا رأينا إنتاج الشعراء يف هذا القطر ّ
شعراء األقطار األخرى.
واألمر يختلف هنا بني شاعر وآخر من شعراء فلسطني بصدد املقدار الذي ساهموا فيه بحركة
الثورة العربية يف بالدهم .فمنهم من كان يعمل دائباً قبل اندالع نريان الثورة عىل إيقاظ الوعي
رصح ترصيحاً ال غموض فيه .ومنهم من كان يلفت األنظار
القومي الوطني عىل وجه مشخص بني م ّ
إىل األخطار املحدقة بالوطن ،أما العالج الوحيد لقضية فلسطني هو الثورة والثورة ال غري .ومن بني
هؤالء أو بتعبري أدق الشاعران يف ذلك القطر اللذان سلكا هذا السبيل هام محمد حسن عالء الدين
وإبراهيم طوقان ،ونحن شديدو األسف عندما نتكلم عن هذين الشاعرين بهذا الصدد ،وأحدهم
ال يتمثل يف هذا العامل؛ إذ إنه قد انتقل إىل العامل اآلخر بعيد أعوام الثورة وهو إبراهيم طوقان،
أما أولهام فهو يعيش بني ظهراين وطنه وحامه حتى هذه اللحظة وهو محمد حسن عالء الدين».
وعىل الرغم ،من أننا سبق وأرشنا إىل مسرية هذين الشاعرين ،ومعظم الشعراء اآلخرين الذين
استشهد بأشعارهم ،إالّ أننا سنضع بعضاً منها ،حفاظاً عىل السياق العام ،الذي طرحه إبراهيم عبد
الستار يف هذا الكتاب.
ففي األعوام التي سبقت الثورة كنا نرى يف الصحف الفلسطينية والعربية بوجه عام إنتاجا شعرياً
كثريا ً إما يكون بعيدا ً عن الجو الوطني الذي تتطلبه فلسطني العربية ،وكثريا ً ما يكون نائياً عن
االصالح الوطني املنشود يف قلب هذا القطر.
فبينام كان الشاعر محمد حسن ينرش يف الدفاع قصائده الوطنية يف أعوام 1932م و  33و  34و 35
مهيباً فيه وطنه وحامه فلسطني العربية شطر أفق من الحرية مثنها التضحية وبذل األنفس .وبينام
كان يعارك يف جو الحارض القاتم اشباح الرحيل التي كانت ترتاءى له عندما يلقي بنظره إىل وضع
فلسطني العربية ،كان إبراهيم طوقان يف الوقت ذاته يهيب هو بدوره أيضاً ملواطنيه إىل تدفع
من اإلباء ومتزيق القيود األجنبية التي تكبل وطنه وحامه فلسطني العربية ،فاألول يقول مثالً يف
قصيدته (شبح الرحيل):
			
إن مل ترثيا شعب ثورة ذائد

فألنت حقاً جلمد بجبال

ويفتح الشاعر هذه القصيدة بهذه األبيات:
			
شبح الرحيل خسئت من متثال

يزجى إىل قلبي رؤى األهوال

		
شبح الرحيل أما تكف عن األذى

شبح الرحيل أما تني تغىش يل
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ما الذنب ذنبك يا خيال وإمنا

هو ذنب شعب موغل يف القال

			
كم ذا أدار من الكالم سالفة

وارتد منصاعاً لدى األفعال

			
إن مل ترث يا شعب ثورة ذائد

فألنت حقاً جلمد بجبال؛

إىل ما هنالك من أبيات هذه القصيدة التي كانت هي من منتجات الشاعر محمد حسن عالء الدين
يف ذلك العهد ،تثري أجواء جديدة يف خلد أبناء عروبته كبارا وناشئني ،فرتاهم يتناولونها ويشريون
إليها محسني بوعى ودون وعى أن يف اإلنتاج الشعري شيئاً قيامً يرضب عىل وتر فيه شفاء لقضيتهم
التي كان يتنازعها املرض إذ ذاك.
وهنا يخلق بنا أن نشري إشارة واضحة إىل قصيدة مجد الخلود يف ديوان (أثري) ،فهنا اتجاه آخر يف هز
الوعي القومي عىل تراث فلسطني العربية ،وهو يهدف فيها إىل ما هو أبعد من ثورة عىل الوضع
السيايس كمظهر من مظاهر الحكم ويتغلغل إىل أصل الداء يف تضعضع كيان الحمى إذ يقول.
			
أين الزعيم ألمة عربية

أين الحكيم له يروح مساعدا

راحت أويقات الزعامة والحجى		

وغدا القطيع عن الكالم متباعدا

			
يا ويح شعبي من طويل سباته

تهب مجاهدا
أيان يا شعبي ُّ

وما الجهاد الذي كان يقصده الشاعر محمد حسن يف هذه القصيدة سوى جهاد ثورة دموية جامحة،
تقىض عىل التدخل األجنبي ،لكنها أعني هذه ،ليست هي الناحية التي أردت أن أدلل عليها يف
السطور األخرية .ففي البيتني األولني من هذه األبيات املتمثل بها ثورة عىل وضع الزعامة يف الوطن
العريب الكبري املنشود ،والذي تكون فلسطني جزءا ً منه ال يتجزء؛ فهو يفتقد الزعامة العربية الكربى
التي هي العالج الوحيد إلنقاذ قضية فلسطني العربية ثم يف هذه القصيدة ترصيح ينب الحاجة التي
يحسمها الشاعر يف وطنه العريب الكبري ويف فلسطني عىل وجه الخصوص إىل الزعامة الحقة الشاملة
فيقول:
			
كم ذا أودلكم زعيامً مرشدا

كم ذا أود لكم حكيامً ناقدا

			
ما هم كل منهام إالّ العال

لجموع شعب قد متطى راقدا

أقدم بربك يا زعيم مخلصاً
			

وانرث عىل الشعب املصيخ شواردا

			
أقدم إليه ويف فؤادك وجفة

من حبه تغدوا لهيباً واقدا

			
ولدى حجاك مناهج رقراقة

تشتف فيها النجح يدلف وافدا
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أقدم إليه ففي قدومك راحة

للشعب إن كنت الصفي الزاهدا

فأنظر هنا إىل التشوف املتحفز الوعى اىل زعامة جديدة حقاً ،تفرض احرتامها عىل أبناء الوطن
وعىل البعداء عن هذا الوطن .وانظر إىل تهكّم كمني بني بالزعامة الزائفة يف البيت األخري اذ يقول:
أقدم إليه ففى قدومك راحة
للشعب إن كنت الصفى الزاهدا
هذان مثالن وإالّ فاألمثلة يف شعر محمد حسن تتشعب وتتعدد إذ ننبسط يف هذه الناحية فهو إذ
يلقي إثر اضطرابات فلسطني العربية قصيدة يف احتفال جمعية الطلبة العرب بالجامعة األمريكية
يف القاهرة يستهلها بهذا البيت:
شجتني فلسطني شجاً هاج مابيا		

من الشوق والتحنان شطر بالديا

إذ به يضع نشيدا ً قومياً ملؤمتر طلبة العرب يف فلسطني يستهله بهذا البيت:
			
أنفس قد شاقها أسمى مرام

يزدهيه املجد يف أزهى قوام

وهذه أبيات من القصيدة وال ريب يف أنها ستصدر كاملة مع أخواتها من وطنيات الشاعر يف ديوان
(نور من الرشق) .ومير عام بعد اضطرابات فلسطني يف عام 1933م ،ويأيت موعد ذكرى شهداء
فلسطني العربية يف تلك االضطرابات التي اشرتك فيها الشاعر بيده ،فرأى الشهداء يتساقطون إىل
جانبه يف ساحة الشهداء بيافا ،تتساقط أوراق الخريف ،لكنها هذه األوراق مل تكن صفراء ،ويف
الذكرى ذكرى أولئك الشهداء ،يقف الشاعر يف منتدى جمعية العروة الوثقى قائالً يف مناجاة
الشهداء.
			
ذكراكم نار تلظى يف الحشا

وهي املدامع تغمر الوجنات

			
ذكراكم نور يفيض عىل الدىن

وهي املشاعل متحق الظلامت

		
إىل أن يقول :ذكراكم يا اخوىت نبع األىس

متفجرا ً من أعمق الحرسات

			
إىن ادعيت إخوة وأنا هنا

حريان بني سفاسف الغايات

			
يا ليتنى آثرت مثكلام  ...النوى

ورضيت عيشاً مثلكم مبامت

ونزحت عن هذى البطاح مخلفاً
		

ذكرى تفيض بأعبق النحفات

وفيها يقول:
			
وممول أثرى مبا قد باعه
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من أرض موطنه بنزر هبات

صوت النقود لديه كالنغامت

				
املال تيّمه وتي ّم لبه،
			
تبا له من مجرم أنفاسه

مرسوقة من أنفس رحبات

			
لكنه مع كل هذا مفلت

من ربقة القانون والشبكات

			
أيعد هذا سيدا ً متفضالً

ويساق سارق حفنة اللريات؟

ويف نهاية القصيدة يقول الشاعر هذا البيت:
			
متم فألحدناكم يف ذا الرثى

هل إن قضينا نوهب الحفرات؟!

فأنظر إىل هذا البيت األخري كم من معنى فيه من معاىن الخشية عىل مستقبل الوطن وترسبه إىل
أيدى الدخالء ،فهو يخىش أن يأىت يوم ال يجد فيه العريب يف فلسطني أشبارا ً يثوى فيه تحت أطباق
األرض كمدفن له ،إذن فالشاعر كان يف هذه الفرتة التي سبقت الثورة العربية الفلسطينية الكربى
دائم التخوف من مستقبل قاتم السواد إن مل تتحفز الهمم إىل العمل الوطني امللئ بالتضحية ،دائم
اإليقاظ لنفس العريب الفلسطيني .هذه أمثال عىل إنتاج شاعرنا محمد حسن قبل عهد الثورة فهو
إنتاج موجه للوطن شطر ذروة الثورة املنشودة ،وإذ تأيت تلك الثورة الحمراء ينقلب األىس فخرا ً،
والشؤوم تفاؤالً ،ويتحول الحفز النقاد إىل مباركة ألعامل الوطن وحث عىل املثابرة وامليض .ومثال
عىل انتاج الشاعر يف هذه الفرتة قصيدته (وقفة عىل ضفاف األردن) ،وهي من وحي عام ألف
وتسعامئة وستة وثالثني ويفتتحها الشاعر بهذه األبيات:
		
وقفت عىل األردن وقفة من رسى

إىل خلّه من بعد نأي تجربا

			
جرى دمعه عند اللقاء وطاملا

جرى الدمع فياضاً لدى القرب أنهرا

دموع النوى كم ذا يخبئها األىس		

ليوم يعود الشمل فيه مؤرصا

			
وإن يدمع القرب معنى يخاله

أخو اللب لحنا أو شعاعاً مبعرثا

		
وقفت وما يف النهر همس لنابس

سوى خرة يعلو بها متكرسا

			
يوقعها والليل مرخ سدوله

كان به شجوا كشجوى مؤثرا

			
وإن خرير النهر شجو موقع

وفن به لحن السامء تحدرا

		
حظيت مبن يا نهر ،يصفى وداده

ومن ال يني يهدي خليالً مح ّريا

وهناك وقفة أخرى من وقفات الشاعر عىل ضفاف األردن سرياها قراء العربية يف ديوان (نور من
الرشق) وهي من وحي ذاك العام ،والقصيدتان نرشتا يف العام نفسه والثورة قامئة واالرضاب شامل
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يف جريدة اللواء ،ويف باب الشعر القومى بتلك الجريدة ،ويشيد الشاعر أيضاً بعد هاتني الوقفتني
بثورة بالده وحامه فيقول يف قصيدة فجر الحرية:
			
أرسل شعاعك واغمر األرواحا

وانفح رسائرها هدى ورساحا

ثم ينتقل إىل جو من الحرية الكربى ،حرية النفس كأنه يريد أن يسري بشعبه إىل آفاق جديدة من
حرية ترتكز عىل أساس إنساين ،أي إنه يريد أن يتك ّنه حامه فلسطني معنى الحرية عىل وجهه الحق،
مبتدئاً بهذا البيت:
تلك الرسائر كم ضوت مسجونة		

القيد يطمس وقدها اللامحا

ثم يثقول:
تلك الرسائر وهي أمثن ما حوى		

هذا الوجود أبت سواك مراحا

إىل أن يقول:
		
تلك الرسائر أتت من معجز

لو أن فجرا ً للتحرر الحا

		
فجر التحرر طال ليل دامس

أو ما تطل مبددا أتراحا

ويف النهاية ينتقل الشاعر من الحرية اإلنسانية الشاملة ،القامئة عليها حرية حامه القومية إىل حرية
التخلص والتفكك من التدخل األجنبي ،واإلشادة بعمل مواطنى فلسطني القومى إلنقاذ بالدهم
فيقول:
		
وإذا طلعت فرمبا وافيتنا

فوق الجبال نؤججن كفاحا

		
أو يف السهول نضيئها بقلوبنا

ونحيل موحش ربعها وضاحا

		
ما القرص قرص إن تلفع بالخنى

إن الفال إذ ذاك أكرم ساحا

وإذا كنا قد ق ّدمنا ،سابقاً ،دراسة حول شعر إبراهيم طوقان ،فإننا نق ّدم هنا بعض ما ق ّدمه إبراهيم
عبد الستار يف التعريف بالشاعر وشعره فيقول:
«ونحن نقف عند تذكار شاعر آخر ق ّدم من قبسه هو اآلخر نورا ً يف نهضة هذا الرثى األدبية ،ذاك
هو املرحوم الشاعر إبراهيم طوقان ،وبينام كان محمد حسن عالء الدين وراء أرغنه يتذمر من
الوضع االجتامعي مرة ،ويشيد أخرى ،نرى الشاعر إبراهيم طوقان يتذ ّمر هو بدوره أيضاً من
امل ّرات ويشيد أخرى ،وإن كان أسلوبه االجتامعي يف التذ ّمر واإلشادة يختلف عن الشاعر األول
ذاك أن إبراهيم ال يتلفت كثريا ً ،فهو عندما ييسء الظن ال مجال ملحو فكرته بصدد تيك اإلساءة إالّ
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بكد األنفس وهو كذلك يف إحسان الظن .أما الشاعر األول فهو يتلفت كثريا ً تلفتات رزينة ميحو بها
كثريا ً مام التقط يف ذهنه سابقاً ،وثبت من الجديد ما يستحق اإلثبات .ومن صيحات إبراهيم املليئة
بالحق صيحته الشعرية ناعياً عىل نوع من الزعامة فيقول:
			
وطن يباع ويشرتى

وتصيح فليحيا الوطن

هذه وقفة ال بد منها عند شاعر الساعات الثالث التي رىث فيها أبطاالً ثالثة من ثوار هذا الوطن،
عندما كان هذا الوطن يحلم بالثورة وال يحققه ،ومن هؤالء األبطال الثالثة فؤاد حجازي الشاب
الذي كرس حياته وقدمها قربانا لحياة الوطن الخالدة.
ويف الثالثاء الحمراء أىس مرير وشجى أليم تربز يف كل شطرة وقافية منها عواطف الشاعر الكئيبة
املصطبغة بأحزان البرشية ،حيث يستهل موشحه بهذا اللون الزيتى الخالد مستعرضاً أروع
استعراض مآىس اإلنسانية يف دمائها ودموعها بقوله:
			
ملا تع ّرض نجمك املنحوس

			
ناح اآلذان وأعول الناقوس

وترنحت بعرى الحبال رؤوس
فالليل أكدر والنهار عبوس

طفقت تثور عواصف وعواطف		

واملوت حينا طائف أو خاطف

			
واملعول األبدي ميعن يف الرثى

لريدهم يف قلبها املتحجر

ومييض يف تحليله واستشهاده بأبيات هذه القصيدة إىل أن يقول:
هذه هي الثالثاء الحمراء ،فام إن مي ّر عام أو بعض عام عىل نوى أولئك األبطال العرب األقحاح
من أبناء ثرى فلسطني ،نواهم عن حامهم الذي فدوه بأعامل هي ذروة يف التضحية والذود عن
القومية والعروبة – ما إن مير عىل ذكراهم أمد من الزمن حتى تنفجع األمة من صمت رهيب .فقد
سقط أولئك األبطال يف حومة الرشف إىل جانب من سقط ،وجاء شاعرنا إبراهيم طوقان ليخلّدهم
يف هذه الدمعة التي ذرفها عند أطالل العام الجديد عىل ربع فقد حفنة كرمية من أبطاله العاملني.
وقصيدة املرحوم إبراهيم طوقان يف التفاؤل والتشاؤم لون جديد زاخر بالتهكم والسخرية ،ميلء
باملرارة واألمل ،جامع باألحاسيس والعواطف ،يرسمها هذا الفنان وهي تتدافع من نفسه وقلبه
وروحه ،منص ّبة عىل أدعياء الوطنية والرجال الخاملني والحيارى املضللني ممن ختم الله عىل
تنصب عليهم انصباب الشالالت املنهمرة حني
قلوبهم وأبصارهم وماتوا وهم أحياء يرزقون –
ّ
يقول:
أفنيت يا مسكني عمرك بالتأوه والحزن

147

إبراهيم عبد الستار :توثيق مبكّر للشعر الفلسطيني يف ثورته القومية

وقعدت مكتوف اليدين تقول :حاربنى الزمن
ما مل تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟
***
وميىض الشاعر يف سخرية الذعة ،يتطرق فيها إىل الجدل والنقاش:
كم قلت (أمراض البالد) وأنت من أمراضها
والشؤوم علتها فهل فتشت عن أعراضها
يا من حملت الفأس تهدمها عىل أنقاضها
اقعد فام أنت الذي يسعى إىل إنهاضها
وانظر بعينيك الذئاب يلغن يف أحواضها
وينقلب يف هذه القصيدة التشاؤم تفاؤالً حني يلتفت إىل عنفوان الشباب وتضحياتهم ،إىل آخر هذه
األبيات التي شاعت يف األوساط األدبية ،وأصبحت مرضب األمثال .هذا ومل يأل إبراهيم يف التغني
بحامه واإلشادة بأبناء ذاك الحمى وشامئلهم بأناشيده الوطنية ،التي كان يضعها يف مناسبة .وبدون
مناسبة وقطعة موطني تنبض بالحياة والشعور الف ّياض حيث يستهلها باألبيات األربع األوىل:
الجالل والجامل والعالء والبهاء – يف رباك
والحياة والنجاة والهناء والرجاء – يف هواك
هل أراك – ساملا منهام وغامنا مك ّرما
هل أراك – يف عالك تبلغ السامك

هذا وان لصاحب حديقة العشاق ،مواقف وطنية مرشقة قمني بنشء العروبة أن يأخذ عنها املثل
السامية يف التضحية والذود عن الوطن وأن يقدس مبدأ الشاعر يف قوله.
			
إن قلبي لبالدى

ال لحزب أو زعيم

			
غايتي خدمة قومي

بشقايئ أو نعيمي

فالوطن يف عرف هذا الفنان نغمة تكفي ألن يقع رشاش شالله القيثاري عىل أذنه ،ليتدفق من
نفسه من خافتة من ضمريه من أعمق األعامق يف أقداس خياالته ،تراتيل من التش ّوق والتشوف
واألمل املربح والتفكري الساهم.
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والوطن كلمة لها يف أذنه أبعاد وأبعاد يف أجواء وأجواء ،موسيقى الحمى البائس القوي رغم بؤسه،
الحمى املتحفّز ،لحمى الحافل بطبيعة هي من سحر الطبيعة ،وبسحر هو من طبيعة السحر.
كم ناجى أبناء الحمى للذود عن حياض الوطن بنبذ الزعامة واالقتتال عليها ،وكم طالبهم بجمع
الشمل وااللتئام ،وكم تشكك وتردد يف إيجاد العالج الناجع لداء الحزبية املقيتة فيقول:
		
وطني أخاف عليك قوماً أصبحوا

يتساءلون من الزعيم األليق

			
ال تفتحوا باب الشقاء فإنه

باب عىل سود الحوادث مغلق

والله ال يرجى الخالص وأمركم		

فوىض ،وشمل العاملني ممزق

و(الشهيد) قطعة شعرية ذات لون خاص تجيش يف نفس الشاعر الثائر ،كام تجيش يف كل نفس
ثائرة عاصفة باملوت عصفها بالحياة؛ كل بيت بل كل شطرة منها تزخر باألدب القوي النابض حيث
تتفق األبيات يف نربة صادقة ومتانة سامقة .والقصيدة من الرثاء الخالص إال أنها أبعد ما تكون عن
الندب والنحيب ،ففي هذين البيتني تبدو طريقة إبراهيم واضحة جليّة:
			
ال تقل أين جسمه

واسمه يف فم الزمن

			
إنه كوكب الهدى

الح يف غيهب املحن

وكان املرحوم كثري التأمل دائم التفكري يف مصري هذا الوطن من عبث العابثني ،فريسم لنا ما يساوره
رسبها إىل أيدي الدخالء ،ويشري
وما سيحدق بقومه وحامه من مآس ورشور نتيجة بيع األرايض وت ّ
إىل البائع مخاطباً إياه أن احذر عواقبك الوخيمة وعدم احتفالك بالنتائج وجنايتك عىل األحفاد
واغرتارك باألصفر الرنان ،مسدياً له النصح كيام يرتك لقربه مكاناً يثوي إليه إذا ما مات ...أجل إىل
هذا املنحى يتجه الشاعر عند مخاطبته بائع األرض فهو يقول:
		
يا بائع األرض مل تحفل بعاقبة

وال تعلمت أن الخصم خداع

لقد جنيت عىل األحفاد والهفي

وهم عبيد وخ ّدام وأتباع

		
اللمع تحرزه
وغ ّرك الذهب ّ

إن الرساب كام تذريه ملاع

		
فكر مبوتك يف أرض نشأت بها

واترك لقربك أرضاً طولها باع

حملته عىل زعامء البالد العابثني وهزءه الالذع السالق .ففي كل قطعة صورة حية نابضة بروح
شاعرنا التهكمية ،أليس هو القائل:
		
أنتم املخلصون للوطنية

أنتم الحاملون عبء القضية
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أنتم العاملون من غري قول

بارك الله يف الزنود القوية

		
(وبيان) منكم يعادل جيشا

مبع ّدات زحفه الحربية

		
و (اجتامع) منكم يرد علينا

عابر املجد من فتوح أبيّه

		
ما جحدنا أفضالكم غري إنا

مل تزل يف نفوسنا أمنية

يف يدينا بقية من بالد		

فاسرتيحوا يك ال تطري البقيه

وهل هناك من يجهل بعد وقفات الشاعر النقادة ...أمل يعرتف بعبقريته الشعرية أدباء األقطار
الشقيقة ..أمل تشهد له مواقفه الالمعة هذا الحامس وذاك اإلخالص؟ .أجل إن فلسطني العربية مل
تألف شاعرا ً كابراهيم يف تهكمه وسخريته ،فهو بحق شاعر السخرية األول وشاعر التهكم الجريء
حساده وأعدائه .ولنعد إىل جو آخر من أجواء هذا الشاعر قبل أن ننتقل
وإن لغط الالغطون من ّ
إىل غريه ،فقد سطت عىل حياته جزر من سعادة الحياة ومد من مآيس القدر ...وعانت هذه النفس
اليعربية األبية ألوان الكآبة واألمل ،فصمدت وصاولت أمام إغراء الطاغوت ،وإذا بأولئك الذين
يفني ذرات مشاعره بإيقاظهم من مهاوى الطاغوت ،وإنقاذهم من حبائل األفتيات الغاشم إذا بهم
يتحاربون ويتقاتلون فينهد إىل تنبيههم بالخطر املحدق خطر الصهيونية قائالً.
		
ما لكم بعضكم ميزق بعضا

أفرغتم من العدو اللدود

		
اذهبوا يف البالد طوال وعرضا

وانظروا ما لخصمكم من جهود

		
كل هذا استفاده بني فوىض

وشقاق ،وذلّة ،وهجود

وحول الشاعر عبد الكريم الكرمي «أبو سلمى» يقول إبراهيم عبد الستار ما ييل:
«هو عبد الكريم الكرمي الشاعر الذي طبقت شهرته أفاويق األقطار العربية الشقيقة منذ أمد ليس
بالقريب .ومل يبلغ الشاعر من الشهرة واملكانة إىل ما بلغ عن طريق عبقريته الشعرية ،أو مكانته
األدبية بقدر ما بلغه عن طريق تعلقه برسالته االشرتاكية الخالصة وثورته عىل أرباب املال والجاه
والسلطان.
ومهام يكن من أمر هذا الشاعر فإننا ال نرى له من شعر الثورة سوى قصيدته الدالية التي تعترب
بحق من أروع القصائد الثورية .وإن كنا ال نذهب معه يف النيل من كرامة ملوك العرب والتنقص
من شأنهم بالذم والسباب .ومهام يكن ففي األبيات التي سنوردها دليل ساطع عىل حيوية هذه
النفس الجياشة بالشعور الوطنى الفياض».
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وقد وضعها الشاعر لدى مرصع الشيخ الوقور «فرحان السعدي» عندما قضت السياسة االستعامرية
الربيطانية بإعدامه رغم تجاوزه سن السبعني من العمر.
وال يسعنا هنا إالّ االعرتاف بشاعرية أىب سلمى وأن نقف إكبارا ً وإجالالً لهذا االستهالل امليلء بالحق
الصارخ:
			
انرش عىل لهب القصيد

شكوى العبيد إىل العبيد

				
شكوى يرددها الزما

ن غدا ً إىل األبد األبيد

وميىض يف رسالته الخطابية يف ذم االستعامر وأذنابه ،ومن لفهم من سامرسة الغرب ،كام يذم ملوك
العرب الواحد بعد اآلخر ملواقفهم الجامدة كل هذا يف وصف شائق رائع من الناحية الفنية .وقمني
بنا أن نلمح يف معرض اإلبانة والبحث عن تنكبه سبيل الهجاء الالسع والسخرية الالذعة ،عندما
يع ّوج أبو سلمى عىل العراق يف هذه القصيدة املشهورة .فلسنا ندرى ملاذا يتعلق شعراء هذا الرثى
وأدباؤه بالعراق وأبناء العراق إىل هذا الحد ،ولكن الذي ندريه هو أن الدافع األسايس إىل هذا
التعلق واإلشادة مبفاخره ،حامسة أبناء الرافدين يف تأزيز قضية فلسطني وتأييدها ،هذا التأييد الذى
يقف شعراؤنا وأدباؤنا حياله عاجزين عن تقديم فروض االمتنان والشكر الجزيل.
هذا بالرغم من أن الوشائج األدبية والروابط االجتامعية تكاد تكون معدومة أو هي يف حكم
املعدومة ،كام أن التبادل الفكري قليل باهت ينمو حينا ويتقلص أحياناً ولست أدري إىل أي مدى
تتأص العالقات األدبية واالجتامعية والسياسية إذا تحققت رغبة العاملني لتمتني التبادل الثقايف بني
ّ
البلدين او تكتيلهام .ولكن الذي أجزم فيه وأقطع به ،هو أن أبناء فلسطني العربية يق ّدسون جهاد
الفراتني ومي ّجدون تراثه الخالد سواء أكان ذلك يف ماضيه الغابر أم حارضه املتوفز – أقول جازماً إن
حبهم وتعلقهم بالعراق ،أبنائه وبناته ،يفوق حبهم أي قطر آخر ،ذلك أن العراق يبذل من التضحية
املادية واملعنوية يف سبيل نرصة فلسطني أكرث من أي قطر عريب.
ولست هنا بصدد التعليق – بحسب إبراهيم عبد الستار  -عن هذا املوضوع يف هذا اآلن ،وليس
مساً مبارشا ً ،كام ال
متس أوضاعنا السياسية ّ
هذا مكان لسرب غور املوضوعات الشبيهة بهذه ،والتي ّ
أرغب يف إثارته عىل هذا الوجه ولكنى ملزم بالتلميح عنه عىل األقل للتدليل عن نفسيات شعرائنا
الكبار.
ويف مستهل تهجمه العنيف يوجه خطابه الشديد اللهجة اىل ملوك العرب كام أبنت يف السطور
القريبة ،ملفتا انتباههم إىل ما يدور بني ربوع هذا الرثى وجنباته يف أبياته الرنانة وكلامته النارية
فيقول:
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ال كنتم ملوكاً يف الوجود

			
إيه ملوك العرب
وفيها يقول:
قوموا اسمعوا من كل			

ناحية يصيح دم الشهيد

			
قوموا انظروا (فرحان)

فوق جبينه أثر السجود

				
مييش إىل حبل الشها

دة صامئاً ميش األسود

سبعون عاماً يف سبيل			

الله والحق التليد

			
خجل الشباب من املشيب

بل السنون من العقود

			
قوموا انظروا األهلني بني

الوعد ضاعوا والوعيد

فانظر إىل هذا التحريض البليغ وهذا الوصف الذى يفتت األكباد ويبلغ القمة فيه عندما يلتفت إىل
الشهداء واملساجني واألرامل واأليتام ويلفت األنظار إليهم:
			
ما بني ملقى يف السجون

وبني منفي رشيد

				
أو بني أرملة تولول

أو يتيم أو فقيد

				
أو بني مجهول يرى

عصف املنون من النشيد

			
قوموا انظروا الوطن الذ

بيح من الوريد إىل الوريد

تتزاحم األجيال دامية			

الخطى حول اللحود

ويسري يف هذا النفس املتصاعد الجبار سريا ً يدفع بالنفوس العربية الثائرة إىل قلب األوضاع السياسية
واالجتامعية .وإننا لنلمس يف هذه املعلقة روحاً تحررية مخلصة ،ونفساً تقدمية صادقة ،تثور عىل
امللكية وسلطانها وما أىت به هذا السلطان من قيود وأغالل يكبل الشعوب العربية الناهضة .وهو
إذ يرسم لنا هذه اللوحات الفنية بتشخيصه للحوادث الدامية ،واستعراضه استعراضاً حافالً ملا
كان يجري ويدور يف أجمل وصف ،وأصدق عاطفة وأسلس عبارة ،نراه يناشد الشعوب العربية
ويح ّرضها عىل العمل ،فهم معقد الرجاء ومبعث األمل ،وهم الذين يتحملون عىل عاتقهم تبعة
تحقيق األهداف ،كام يتحملون وزر تقاعسهم وتخاذلهم إذا تهاونوا يف بذل ما يتطلبه الوطن:
		
إيه شعوب العرب انتم

مبعث األمل الجديد

وأثر تبيانه هذا التبيان يتجه الشاعر يف دفاعه من حدود بالده إىل الرحاب العربية املنكوبة،
ويتعرض آلالم الوطن العريب الكبري:
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فلذ تقطّعها سيا

ستهم من القلب العميد

		
إسكندرونة نبتة

حمراء من زرع حصيد

		
سريوا عىل الرتب املخـ

ضب والثموا أثر الجدود

			
حرية اإلنسان بالد

م تشرتى ال بالوعود

أجل حرية اإلنسان بالدم تشرتى ال بالوعود ،نراه هنا يرسم لنا سبيل الوصول إىل الحرية املرموقة،
حرية فلسطني العربية يرسمها لنا يف شجاعة وجرأة نادرتني ،ويسرتسل دون مباالة واحتفال بالحياة
موجها خطابه إىل أبناء هذا الرثى:
			
إيه فلسطني اقحمى

لجج اللهيب وال تحيدى

			
ال تصهر األغالل غري

جهنم الهول الشديد

حلفت دماء الثائرين		

عىل العلوج بأن تسودى

		
والثورة الحمراء تطعمها

الجسوم مع الكبود

رصح بأنه سيضعها
هذه هي ملحمة املالحم أو خامتة املالحم ،كام أرس إيل األستاذ أبو سلمى ،و ّ
يف آخر كتابه الشعرى عن الثورة العربية الفلسطينية ،التى أشعلت فكره وروحه وقلبه حينا من
الدهر .وسيكون هذا الكتاب الشعرى مبثابة تأريخ جهاد فلسطني العربية منذ اليوم الذى استشهد
فيه الشيخ عز الدين القسام إىل نهاية الثورة ،وهو لعمرى عمل أديب خليق بالدرس والتمحيص.
وأرس إيل أيضاً أن لها مقدمة من األديب الكبري إبراهيم عبد القادر املازىن والقائد العريب فوزي
القاوقجي.
وشاعر الهوى واألحالم إنساين اشرتايك املبدأ وكيف ال يكون الشاعر إنساناً بأوسع ما يف الكلمة من
معنى ،يتمرد عىل الظروف السياسية القاهرة أشد التمرد ،ويسخط عليها أشد السخط ،إال أنه
ميتاز عن الشعراء االشرتاكيني بنزعته التحريرية ومذهبة التقدمي ونقمته عىل األثرياء الجامدين
واملحافظني الرجعيني ،فهو إذن شاعر الشعب الكادح يصور آالمهم وآمالهم وينادي بتحطيم
الفوارق االجتامعية والنظم البالية .وأبو سلمى قبل هذا وبعده ،يهدف إىل الشعب يف مخاطبته
اياهم ،فالشعب يف عرفه هو املرجع األول واالخري:
يا أيها الشعب النبيل			

أمنت من رش العثار

			
أنت الذى تهدى السبيل

من اليمني إىل اليسار
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قرر مصريك أنت ال مـ

ن يبصمون عىل القرار

وبعد حديثه عن بعض القصائد واملواقف ،يختم قوله عن أيب سلمى بقوله:
«ونحن مل نعرث عىل قطعة من وحى الثورة عىل كرثة ما نرش ،وإن ك ّنا نجزم بأنه شاعر ثائر سواء
أكانت ثورته عىل السياسة االستعامرية أم األوضاع االجتامعية أو قيود العادات البائدة والتقاليد
السخيفة».
وحول الشاعر برهان الدين العبويش ،يقول إبراهيم عبد الستار يف كتابه ،من شعراء الثورة
الفلسطينية القومية ومن خطبائها البارزين ،يف شعره شعلة من اللهب املصطخب ،وقبس من
العراك النفىس والجسدي ،كام أن يف شطراته وألفاظه هدير املدافع وزئري األسود وزالزل األرض
ورواعد السامء ،ويف أبياته تلمس العز والذل والشجاعة والجنب والكرامة والهوان إىل جانب الدم
والدينار والوطن والدين إىل غري هذا وذاك ،من ألفاظ شاعر مجاهد ال يعرف السياسة والديبلوماسية
أو يعرتف بهام وال يؤمن باملعاهدات واملفاوضات ،فهو رجل الحرب وجندى الوطن وال غرو يف
حل لقضية البالد إالّ عن طريق الثورة والثورة ال غري.
ذلك فهو يعتقد اعتقادا ً جازماً أن ال ّ
وبرهان الدين العبويش يف ثورته الصاخبة يتعلق بني الكآبة واألمل واليأس والرجاء والضعة والزهو،
فليس هو بالشاعر املؤمن بقدرة الشعب واضطالعه مبا يسند إليه من مهام ،وال هو بالشاعر الكافر
بالحياة ،املتشائم من رهطه وعشريته ...فمثريا ً ما يقع بني الحرية واالرتباك ويتخبط تخبط عشواء،
يتغي وينقلب بني الفينة
فمن زهوة باملايض وفخره باملآثر إىل القلق واليأس والحرية فاإلميان .وكام ّ
واألخرى كذلك يتحول ويتب ّدل بني بيت وآخر .ودليلنا عىل قلقه هذا أبياته التالية يف قصيدته
النونية التى يستلهم فيها املجد األثيل والعز الغابر مخاطباً بها صالح الدين األيويب:
			
غدا سرنفع رايات الفداء عىل

هام الجبال فيا مرحى لحطني

قم يا صالح فقد ح ّم القضاء بنا		

قم يا صالح فلن نبقى عىل الهون

		
قم يا صالح فذا مرسى النبي غدا

ملجاً الذئاب ومعدى كل مأفون

وميىض يف تقديم النصح مذكرا ً النشء العريب بواجبات وفروض ،واجبات الصمود إزاء أمواج الظلم
وعواصف الطغيان ،وفروض التكتل وتوحيد الشمل وتأصريها ،مشريا ً إىل أن مكان الشعب يف ذرى
الجوزاء فاقتحموا بطون الفضاء ،كام يشري إىل إخوان لهم يف الجهاد عىل أتم االستعداد ملؤازرة أبناء
هذا الرحاب يف نضالهم الخالد.
			
لكم ببغداد إخوان تظاهركم

154

همو أسود الوغى شم العرانني

فشاعرنا يجمع أحاسيس الرجل املحارب يف ألفاظه ومعانيه وشطرات قصائده يف مخاوف ذاك
الرجل وشجاعته ،إحجامه وإقدامه .وهو وإن استعمل الرضورات الشعرية واملجوزات شأن
الشعراء الذين ال تواتيهم الكلامت والقوايف ،فله مواقف متأججة يف هذا الحقل ،وليس له قصيدة
واحدة يف حقول الفنون الشعرية األخرى.
ويف (الوطن املبيع) التي ألقاها يف االحتفال الوطنى بناء عىل طلب لجنة صندوق األمة العربية
بحيفا ،يف هذه القطعة ينهج الشاعر إىل تقديس الرثى ومتجيده ،ويعجب فيها أشد العجب ممن
يبيعون ديارهم املجبول بالدم القاين ،ويفدى وطنه بدمه ومبا ملكت يده ،ويحث الشعب عىل بذل
املال واملهج إىل أن يقول.
			
قد رشدوا العريب عن أوطانه

قد جردوا العريب من أثوانه

			
ال تعذلوا الشعب الفتي فإنه

آوى الرشيد فراعه بحرابه

			
ال تعذلوا الشعب الفتي فإنهم

دسوا له سامً بحلو رشابه

ومن قصيدة مهداة إىل القائد العريب الكبري فوزى القاوقجي إثر ثورة فلسطني القومية ،يقول يف
جرأة ورصاحة منددا ً مبلوك العرب وأصحاب السمو ،لرتددهم يف تأزير قضية فلسطني ،هذا القطر
الذى يحتل مكان القلب من الجسد من حيث موقعه الجغرايف من األقطار العربية من حيث
حضارته الضمريية (الدينية) وقيمتها إىل العامل أجمع:
				
قسموا البالد كأمنا هي ملكهم

وكأننا فيها متاع املشرتي

				
منحوا صعاليك اليهود ثغورنا

وروموا إلينا بالصعيد املقفر

				
يا شعب غريك ال يحل قضية

لعبت بها األهواء خمسة أدهر

				
باعوا حامك وأنت تنظر والدما

تجري وعيشك كالظالم األكدر

وهذا وقد كانت وال تزال أحاسيس الشاعر الوطنية أبدا ً امللهمة ،كام كان هذا الرثى بأرضه وسامئه،
شيبه وشبابه ،أبدا ً املوحي األول واألخري لشاعر الثورة القومية.
ويف املهرجان الشعبي بذكرى الثورة العربية الكربى ،يشيد الشاعر بقدسية هذه البالد والبلدان
الشقيقة حاثاً أبناء جلدته عىل الدأب يف العمل ،مهددا ً من يخون تراثه ويعمق حامه يف هذا
األسلوب.
			
هذه أرضنا وهذى سامنا

شاع فيها الندى كريا الورود
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فامأل الصدر من أريج بهاها 		

وأرسل العني يف فضاها املديد

			
ت َ َر جيشاً من العراق ونجد

زاحفاً كالجبال تحت الحديد

			
قوق خيل كأنها برق ليل

عودتها الوغى اقتحام السدود

وحول الشاعر عبد الرحيم محمود ،الذي كتب عن شعره قبل أن يستشهد يف معركة الشجرة يقول:
«ال مناص هنا من اإلشادة إىل أننا مل نقف عىل جميع ما انتجه هذا الشاعر يف غضون الثورة العربية
الكربى ،ويف غضون الثورات التي سبقت عهد الثورة عام  – 1936وعدم وقوفنا عىل إنتاجه الثوري
ال مينعنا من اإلشادة باسمه ولو يف األبيات القليلة املنشورة له يف مناسبات متباينة .كام وأن قسامً
من قريض األستاذ برهان الدين العبويش مل يكن من وحي تيك الثورة ،وإن كان كل إنتاجه موجها
شطر الثورة الفلسطينية بلغة الثورات املقبلة كام ملحنا ذلك يف أكرث من قصيدة واحدة.
هذا وقد كانت وال تزال أحاسيس الشاعر عبد الرحيم محمود الوطنية أبدا ً امللهمة ،كام كان هذا
الرثى بأرضه وسامئه ،شيبه وشبابه ،أبدا املوحي واألخري لشاعر الثورة القومية.
فالشاعران الثائران ساهام يف بعث الهمم واستفزاز الشعور مساهمة كبرية ،وإن كانا يختلفان يف
املبدأ والنزعة ،فاألول ناري يف تفكريه وأدبه وفنه كام أملعنا يف السطور القريبة ،وهو إىل جانب
هذا لسان حال جمعية الشبان املسلمني والجمعية املشار إليها ال تقل يف طائفيتها ورجعيتها عن
جمعيات اإلخوان املسلمني ،والهيئات الطائفية املنبوذة .والثاين اشرتايك النزعة ذو مبدأ ومذهب
يف الحياة اإلنسانية وهو إىل جانب هذا معلم األدب العريب يف كلية النجاح ،وشاعر ثائر من شعراء
هذا الوطن ،وأديب مطبوع حفز الجيل العريب الجديد إىل تدفع األذى الناشب يف كيان حامه ،كام
حفز النفوس يف إيقاظ الغفاة ،وتنبيههم شطر خطر كبري يهدد كيانهم ،إذا هم مل يبادروا إىل العمل
فهو يناشد الشعب من عامل وفالح وناشئ وكهل ،كام يناشد حملة األقالم ورجال الفكر والقلم إىل
أن يشقوا طريقهم يف الحياة بجرأة ورصاحة يف قوله:
			
خذوا ريشة الفن خطوا لنا

سهول البالد ووديانها

			
من الدم خطوا رؤوس الجبال

وهام الروايب وكثبانها

من العرق العذب رووا السهول		

وروض البالد وبستانها

			
هو الغد لوحتكم يا شباب

فخطوا من العزم عنوانها

			
غد لوحة يف إيادى الشباب

فال تسلموا األمر عميانها
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ويف (أنشودة التحرير) يف يوم القادسية بحيفا ،يف هذا املهرجان الشعبي يفتتح شاعرنا قصيدته
الرائية وهي من وحى الثورة ،ثورة التحرير الكربى ..وفيها يتطرق إىل معركة القادسية والغزوات
العربية التي قام بها األجداد إلحقاق الحق وإزهاق قوى الظلم والظالم ،مربئاً الفتح العريب من
االستعامر ووصامت االضطهاد ومناشدا ً أبناء وطنه إىل تتبع خطى أولئك األماجد ،ففي مطلعها
يتغنى باملجد األثيل مغردا ً ميت األماين بهذا القول:
			
إن أيامنا ابتسامة ثغر مل

يدر مثلها بثغر الدهور

			
نرشت ميت األماين وأحيت

أمالً عارماً بقلب كسري

فرح الكوخ حني الحت عىل الدهر وريعت ممردات القصور
ذاك أن الظلوم يكره فجر الحق يك ال يزول ليل الفجور
قوم طه بني الخالئق قوم قد أعدوا لكل أمر خطري
			
قوم حرية أعدهم الله

ليتلوا رسالة التحرير

			
يف عبيد يصب كرسى عليهم

سوطه ظاملاً وجام النكري

			
واستجار الحق املضيع بالعرب

فكانوا الغياث للمستجري

وميىض يف هذا الكم وعىل هذا النحو من تربئة الغزوات العربية من التهم ،فالفتوحات كانت لتحرير
الشعوب ال الستبعادها وإذاللها ،والشاعر يستشهد بالتاريخ الحافل باملآثر كام يستشهد بروايات
األزمنة:
رصفت شدة الجوارح فيهم يف الطريق السوي تقوى الصدور
			
فروى عنهمو الزمان حديثا

ضمخته فعالهم بالعبري

			
مل تك القادسية الشهرية غري

السطر يف سفر عن شهري

وينتقل إىل مخاطبة أبناء الحمى:
		
واجتامع القلوب أضمن لألمر املرجى

من الشتيت النثري

			
عربة ليتنا قد قبسنا النور

منها يف مدلهم األمور

			
حني رصنا إىل الخالف فقدنا

رس بنا صلة لسوء املصري

وحول الشاعر مطلق عبد الخالق ،يقدمه يف كتابه كصحفي وشاعر وأديب فيقول:
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«ولد مطلق عبد الخالق قبيل الحرب العاملية بأعوام أربعة واستشهد يف حادثة القطار وهو يسعى
إىل تحرير املساجني العرب يف معتقلهم بصحبة األستاذ وديع البستاين ،كان رحمه الله مشعالً
من مشاعل هذا البلد ،وشمعة احرتقت لتضئ إىل أبناء العربية سبل الحق والخري والعراك ،وهو
كصحايف وشاعر وأديب عمل يف غضون هذا العمر القصري ما مل يعمل مثله من أبناء هذا الوطن،
االّ العدد القليل وكان املرحوم يعالج األدواء ويستحث الهمم ويبعث النفوس الراقدة إىل الحياة
والعمل ،وإن كان ميزانه االجتامعي يف اإلشادة بالخالدين أو وصف األوضاع أو رسم الخلجات أقل
دقة من ميزان الشعراء املتقدم ذكرهم ويف فلسطني مسقط رأسه يقول الشاعر:
		
فلسطني الشهيدة لن تضيعا

ظأمل تصبغ مرابعها نجيعا

		
أمل يسقط بها قتىل وجرحى

أمل تستقبل الخطب املروعا

دعت أبناءها للموت جمعاً
		

فلبى الجمع دعوتها رسيعا

ويسرتسل يف وصف اإلرضاب العام الشامل عىل هذا النحو املؤثر:
		
فلسطني الشهيدة ما عراها

ومل تخطو إىل الجىل رسيعا

		
وتأىب يف نعيم الذل شبعا

وترىض يف جحيم العز جوعا

		
ومل تبني عىل هام الضحايا

رصوحاً باذخات أو قلوعا

ومييض صاحب «تحية الشهداء» و «يوم الهوان »...يف فتح القدس ،ميىض كام ذكرنا يف وصف
اإلرضاب العام الشامل الذي استغرق ستة شهور عىل هذا النحو املؤثر:
		
هي الحرية الحمراء تسقي

فتنبت بالدم – الرشف الرفيعا

وتورق يف ظالل املوت مجدا ً
		

أثيالً باذخاً ،حياً منيعا

		
فداك الروح يا وطنى املفدى

ونحن فداك يا وطنى ،جميعا

		
وكيف تضيع يا وطناً عشقنا

ونحن بنيك نأىب أن تضيعا

يدافع عنك ثوار كرام		

وشعب دأبه أالّ يطيعا

مىش يف حلبة األقدام شوطاً
		

بعيدا ً يدفع الخطر الذريعا

وأمىض ،ال يني ،مئة وعرشا ً
		

وخمساً ليس يأبه أن يجوعا

		
ومل يعر الزعامة ..أي هم

ومل يحفل أصوالً أو فروعا
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فإن مل يستطع دفعاً ألمر

فأقىص همه أن يستطيعا

		
لقد أقدمت يا شعب املعايل

ومل تحجم فأحسنت الصنيعا

ويف قصيدته (دمعة عىل الوطن) ميزج الدماء بالدموع يف عواطفهم الحارة ،ونفحاتهم املتضوعة يف
قصيدة (ضحايانا) دليل آخر عىل ما ينتاب شاعرنا من املآيس املفجعة واآلالم املربحة واألحاسيس
املضطرمة واملشاعر الثائرة عىل القيود واألغالل ،يرسلها مطلق تحية تقدير وتربيك:
		
شباب العرب بوركتم شبابا

أباة الضيم يف الجىل غضابا

		
وبوركتم من اآلساد أقوى

قلوبا يف الوغى وأح ّد نابا

		
وبورك ترب سوريا ترابا

حواكم يا ضحاياها الشبابا

		
فأنتم خالدون وإن لقيتم

مناياكم والقيتم صعابا

إىل أن يعرب عن حبه الخالص وتعلقه األصيل فينشد عن استعداده يف تقديم الفداء لحياة الوطن
الخالدة:
أنا أفديك يا وطنى بروح ثائر  ...أرش
ويختتم هذه القطعة يف تقديس الوطن ومتجيده ،بهذا الشعور وهذا اإلحساس:
			
متى ألقاك يا وطنى

وهالً ينتهي عمري

متى قد طال منتظري		

متى قد عيل مصطربي

			
أنا يف هذه الدنيا

غريب الدار والوطر

أجل فقد اختتم قصيدته بهذا الشعور وهذا اإلحساس ،يف حيفا ،عند قمم الكرمل الخرضاء الالمعة،
حيث كان يبلو يف ظرف من ظروف حياته العملية ،إمنا كان قامئاً عىل رئاسة تحرير مجلة «النفري»
يحس بأنه غريب عن هذا
يف حيفا – كان يبلو نوعاً من الشقاء مل يكن األول من نوعه ،فهو أبدا ً ّ
العامل بكائناته الناطقة ،وبأن ذاك العامل بتلك الكائنات غريب عنه.
ويقول إبراهيم عبد الستار يف كتابه عن فدوى طوقان ،ما ييل:
«أما اآلنسة فدوى عبد الفتاح طوقان شقيقة شاعر فلسطني الكبري املرحوم إبراهيم طوقان ،فقد
فرغت هذه الحياة إال من إبراهيم والشعر كام تقول .ومعظم شعرها يف الرثاء ،وقد أكسبها هذا
اللون الحزين مسحة شعرية رائعة تتفطر لها القلوب ،وتترشخ لها الكبود ،ولألديبة الشاعره
قصيدة ميمية تتفجر أملاً وحزناً نرشت يف مجلة الرسالة األدبية عام  1938بعنوان (أيب )...مهداة إىل
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النرباس الذى ييضء أفق حياتها ،إىل ذلك العزيز «الذي يتململ اآلن عىل فراش املرض يف ظلامت
السجن ،اىل ايب» ويف هذه القصيدة تتطرق إىل حياة الوطن بعد مناجاتها لوالدها فتقول:
		
وطني ،يب مام عراك شجون

وبقلبي عام دهاك كلوم

		
الرزايا حلت بساحك واأليام

جارت والبؤس فيك عميم

		
األيامى ،ويا لبؤس األيامى

خضب األرض دمها املجوم

		
رفرفرت حولها فراخ مهازيل

يراها الشقاء فهى رسوم

ومتيض يف وصفها إىل أن تخاطب ضحايا الثورة من جبل النار وتختتم اإلشادة بعملهم يف األبيات
التالية:
		
يا ضحايا الجهاد يف ذمة الله لظاها

ولو وعاها لريع منها الجحيم

		
قد تركتم يف مصحف املجد ذكرا

هو باق عىل الزمان مقيم

			
سطرته لكم مواقع حمر

صبغتها جراحكم والكلوم

ولها بعد هذا وقبله ،مرايث رائعة منها يف تأبني فقيدة األدب العريب مي زيادة ،وداود حافظ
طوقان وغريهام .ومن شعر الثورة قصيدة لها بعنوان «الله فيك ويف بنيك» وهى ال تتعدى عن
مناجاة للوطن ،إالّ يف األبيات األخرية حيث تستحث الهمم وتستفز الشعور بعد أن تستعرض معامل
تعب عن شكوى األقطار العربية لكلوم
األندلس وتعوج عىل سيشل والصيد الكرام بها ،وبعد أن ّ
فلسطني وتأملها لجرحها وأملها:
		
شكواك شكواه وجرحك جرحه

تؤذيه إن طافت بك اآلالم

		
بغداد مرص والحجاز كالهام

واملسجد األقىص هم والشام

			
قد ألفت ما بينكم لغة وإن
		
هتف الرباق بشجوه ملا رأى

شطت ديار أو نأت أجسام
للبغي أركاناً عليك تقام

وبعد أن تقول:
		
املسجد األقىص تضام حامته

الصيد األعزة حوله وتسام

		
واألفرخ الزغب التي خلّفتم

فلق حشاها هدها اإليالم

بعد كل هذا تبعث الهمم وتحفز العزائم فتقول صارخة يف وجه الظلم إىل الجهاد ...واىل النضال:
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يا ابن البالد إىل الجهاد وال تهن		
		
ان الشباب عزمية وبطولة

أنت الرقيب عىل الحمى القوام

فلكم عددنا من بروق وعودهم		

فانهض وال يقعد بك اإلحجام
ولكم رجونا أن يجود غامم

وعن سيف الدين الكيالين ،يقول إبراهيم عبد الستار يف كتابه:
«ولألستاذ الشاعر سيف الدين الكيالين قصيدة عنونها «بالوحدة الكربى» ،والفكره كام تبدو يل من
قطعته ،هي شغل ألشواق الشاعر الوطنية وأفكاره الشاغلة .وهو يرى فيها تحقيقاً إلثبات وجود
وطنه العريب الكبري تحت الشمس ،فلقد مىض جيل ونهد جيل من الشباب العريب يف ريعانه املاثل،
والشاعر يطلب منه تأدية كربى أمام القومية العربية ،أمام املدنية العربية ،بل أمام مدنيات العرب
أو املدنيات اإلنسانية املقبلة ويف (الوحدة الكربى) يضع الشاعر أهدافاً ويشيد بسجايا ويتلمس
نورا ً من جديد من أنوار (العربية) املتامسكة املتضامنه – يضع تلك األهداف وهو يناجي كوكباً
من كواكب الليل املتألقة الساجية بنورها الدري ،ومطلع هذه القطعة الشعرية بيت ال يستسيغه
الفنان األصيل فهو يقول:
		
دع حب ليىل اليوم أوطان

إىن بوحدتها صب وهيامن

ذلك أن ليىل وتر ال يحفز الفنان إىل نسيانها ،وما دام الوطن هو ينبوع الحب األصيل لكل جامل،
وليىل من الجامل ،ال بل من قلب الجامل وجامل القلب ،من أجواء الشعر املدوى من عامل
االستشفاف والفداء والوموق ،مهام يكن فقد أراد الشاعر أن يسلو عن ليىل ويتعلق بالوطن.
وليس هذا من شعر الثورة ،ولكنى وقفت عند أمنية كربى تسامر فكر الشاعر فهو يرمي إىل بعث
املجد التليد وبناء إمرباطورية إسالمية من الهند إىل إلعراق إىل مرص إىل الجزائر فمراكش ،ومن
السودان يف الجنوب إىل فلسطني إىل سوريا إىل تركيا فدول البلقان اإلسالمية ،وهي لعمرى أمنية
ال يتمنى تحقيقها األدباء املفكرون والشعراء الثائرون .فقد انقىض عهد اإلمرباطوريات والسلطنات
كام أصبحت الدول االستعامرية منقضية أو يف حكم االنقضاء ،ويبلغ الشاعر من اإلميان بهذه
العقيدة حتى يقول محددا هذه الوحدة:
		
يا وحدة العرب أنت اليوم قبلتنا

تهفو إليك «فلسطني» و «لبنان»

		
ملكت قلب شباب العرب قاطبة

هذى الجزيرة تنشيها وعامن

			
وأرخصت شهداء املجد أمتنا

فام ونت مرص ىف الجىل وتطوان

			
تسابقوا عصبة يبنون وحدتهم

ويف الطليعة سوريا وبغدان
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املجد رائدهم والدين قائدهم

تعتز بالضاد قحطان وعدنان

		
تآلفت منهم األرواح واتحدت

أهلة يف سام العليا وصلبان

		
يظل العلم الخفاق وحدتهم

كأن خفقته شدو وألحان

ويتوجه الشاعر إىل املغفور له امللك فيصل بن الحسني باعث الوحدة الكربى مخاطباً إياه أن يطمنئ
إىل رجال العرب فقد وثب الشيب والشبان حتى:
		
لو كان يف فلك الجوزاء مطلبها

لطار منها لها يف الجو عقبان

		
بناء وحدة قومي منتهى أريب

عقيدة دونها األرواح قربان

هذه وقفة ال بد منها للتدليل عىل شاعرنا الكيالين ،إذ إننا مل نقف له عىل قصيدة واحدة من وحي
الثورة الفلسطينية الدامية ...ولعل هذه القطعة تنوب عن وقفة أو وقفات له بهذا الصدد ،ففيها
رسالة تحفز الرجال والناشئني عىل العمل املثمر والتضافر واالتحاد.
وعن الشاعر عصام حامد يقول إبراهيم عبد الستار ما ييل:
«ومل يكن األديب الشاب عصام حامد من شعراء الثورة ،وإن تف ّجرت شاعريته الخصبة يف مناجاة
والده الذى خر رصيع الواجب يف ميدان الجهاد عام  1936حيث قال:
إذا كان دمع العني أصبح عاصياً		
		
خلت منك داريا أىب قد عهدتها

سأجعل قلبي يف الجوانح باكيا

أضاءت بها أركانها والنواحيا

		
وأقفرت الدنيا من الجو دو الندى

وأصبح ورد الفضل بعدك ذاويا

وفيها يقول:
حرام علينا الدم

		
والحزن يا أىب

إذا مل نُدق كأس الهالك األعاديا

		
حرام علينا الشعر إن نحن مل نعد

نقدم للامضني إالّ املراثيا

حرام علينا النوم إن نحن مل نرس

لثأر ووعور ال ّربا والفيافيا

		
حرام علينا العيش أن نحن مل نعد

إىل العرب هاتيك القرون الخواليا

أجل ،ان هذه القطعة ألهمتها أحاسيس الشاعر عقب فجيعته بأبيه ،ولنئ كان يافع العود أزغب
الريش ال يستطيع أن يحلق إذ ذاك ،فحسبه فخرا ً أن يكون وليد الثورة ،ال بل رضيع الجهاد ،حيث
اصطىل هو وأبوه باوار ذاك العراك والشاعر مل يأل يف إمداد الشعب العريب الفلسطيني باقات
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أشعاره ،وعصري أفكاره يف هذا اآلن .ولنا عودة إىل هذا الفنان الشاب عندما نتناول شعراء العربية
يف فلسطني عىل وجه أوسع.
ويختم إبراهيم عبد الستار كتابه «شعراء فلسطني العربية يف ثورتها القومية» بالتأكيد عىل أن
فلسطني أظلت شعراء ثائرين لعبوا أدوارا ً متباينة يف تأجيج الثورة الوطنية ،وساهموا مساهمة
ف ّعالة يف ترميم ما هدمته العصور املظلمة ،وقوضته السياسة االستعامرية من كيان األمة العربية
بوجه عام وفلسطني العربية بوجه خاص.
ولنئ أبنت يف ملحات خاطفة عن حياة فلسطيننا السياسية واالجتامعية والتاريخية يف املقدمة،
واستعرضت صورا ً من األدب القومي الخالص والشعر النابض بالحياة ،فام أتيت بسجل أديب شامل
يضم بني دفتيه فيام يضم جميع مواقف هذا الرعيل ،وال جئت بتأريخ كامل لحيوات شعراء
فلسطني العربية يف ثورتها القومية ...ولكنى أتيت بيشء جديد يصلح أن يكون أساساً لعمل أديب
كبري ،ونواة لتاريخ الحركة الثقافية واألدبية يف هذا الرحاب املتوثب.
وإنه ملن معززات األمل أن تظلل فلسطني شعراء آخرين مل يساهموا يف أثناء أعوام الحرب األخرية
والعامني املاضيني فحسب ،بل كان لهم نصيب يف الثورة الفلسطينية الكربى ،كام كان لهم سهم وافر
يف تطوير الوعي القومي يف مناسبات مختلفة ال ينكرها إنسان ،إالّ من تجرد من إنسانيته – وأخص
بالذكر منهم :األستاذ األفغاين ومحمود الحوت وعبد املنعم الرفاعي قنصل رشق األردن السابق يف
سوريا ولبنان وحسن البحريي ودياب ربيع وسعيد العيىس ومحمد العدناين وإسكندر الخوري البيتجايل.
وسوف نتناول ترجمة حياة كل منهم مع عدد آخر مل أتطرق إىل ذكرهم يف هذا الكتاب – إذا وافونا
بقصائدهم – عندما نضع سجالً حافالً بأعامل شعراء العربية يف فلسطني ،ولن يكون هذا بعيدا ً.

املصادر
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الثقافة الفلسطينية ،رام الله 2001م.
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إسامعيل شموط ..
التأريخ البرصي الرسدي للنكبة الفلسطينية وما تالها
يوسف الشايب
نظمت كل من مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ومؤسسة عبد املحسن القطان ،ندوة «أعامل وسرية
الفنان الراحل إسامعيل شموط» ،ملناسبة صدور كتاب الفنانة متام األكحل «اليد ترى والقلب يرسم» عن
األوىل ،وهو عبارة عن سرية متام األكحل وإسامعيل شموط ،وذلك يف املرسح البلدي بدار بلدية رام الله،
مؤخرا ً ،مبشاركة الروايئ اللبناين إلياس خوري (عرب سكايب) ،والفنان سمري سالمة ،والفنان خالد حوراين،
والقيّمة ريم فضة ،ومبداخالت عدة من بينها مداخلة للفنان نبيل عناين ،وأخرى للفنان سليامن منصور.

إلياس خوري :وعاء إسامعيل شموط و»عطش اللد»
يف هذا اليوم الثالث عرش من متوز  ،2017يكون قد مىض عىل مسرية العطش واملوت التي دفع
إليها سكان مدينة اللد ،تسعة وستون عاماً وثالثة أيام  ..إنه زمن ال يقاس بالوقت ،كأنه األمس أو
اليوم ،فعطش النكبة له مذاق خاص ينحفر يف الروح وال ينمحي ،ففي اللد التي خرج منها إسامعيل
شموط ماشياً تحت شمس رصاصية ال ترحم ،ال يزال العطش مرسوماً بحرب الصمت الذي س ّور حياة
الناجني ،الذين مضوا إىل مجهول التيه ،تاركني وراءهم الجثث مكدسة يف جامع دهمش ،والبيوت
املهجورة ،والطرقات ،ويف الوعر الذي ابتلع الضحايا.
مل أفهم لوحات شموط الصارخة يف واقعيتها إال عندما قادتني الحكاية إىل اللد ،ويف اللد اكتشفت
عطيش إىل الكلامت السجينة يف الغيتو الذي س ّوره اإلرسائيليون الغزاة باألسالك الشائكة  ..تح ّول
الغيتو إىل مترين عىل العطش والصمت  ..عطش إىل املاء ،وعطش إىل الحياة ،أما الذين وصلوا إىل
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نعلني فحملوا معهم مرياث العطش إىل أقىص املنايف ،وهذا ما تحدث عنه رجايئ بصيلة الذي روى
يف مذكراته التي تصدر قريباً باللغة اإلنكليزية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،حكاية املوت
اللداوية التي تلخص حياة شعب وجد نفسه محكوما بوحشية التاريخ.
إسامعيل شموط مل يبق يف الغيتو ،بل مىش يف مسرية التيه والذل ،حيث مىش عرشات األلوف من
سكان املدينة والالجئني إليها تحت الرصاص  ..يف تلك املسرية الرهيبة كان ينحني عىل عطشه ،أما
الذين نجوا فحملوا معهم ذاكرة العطش إىل كل الينابيع التي نضبطت يف أرض العرب.
ال أدري إذا كان إسامعيل شموط قد التقى بجورج حبش يف تلك املسرية ،لكن ما أعرفه هو أن
حكاية اللد مرسومة عىل جبني كل من عربها إىل تيه اللجوء واملنايف.
إن إسامعيل شموط ،وهو يلون لوحاته ،كان يرسم هذا العطش ،الذي صار عنوان حياة الالجئني
وهم يبحثون عن ماء رمى به جندي إرسائييل أرضاً ،أو لوث قميص الجئ سقط يف بركة ..
كان شموط ،وهنا أستعري كلامت الفنان كامل بُ ّلطة ،املوهبة القائدة لجيل انطلق من املخيامت،
وصارت أعامله منوذجاً لجيل كامل من الفنانني الالجئني الذي علّموا أنفسهم بأنفسهم.
حني روى شموط عن النكبة أخربنا قصة وعاء املاء الذي أمره الجندي اإلرسائييل برميه أرضاً ،وحني
رسم مسرية املوت ،رسم العطش بأشكال مختلفة ،لعل أكرثها تعبريا ً هو مشهد القميص املبلل الذي
يتحلق الناس من حوله ليرشبوا ما علق به من فتات ماء.
واقعة شموط كانت جزءا ً من عمل ثقايف تأسييس أراد من خالله تحويل النهاية إىل بداية  ..هذه
هي لعبة الفلسطينيات والفلسطينيني مع نهاياتهم.
عام  ،1948عندما اجتاحت «الهاغاناة» و»الباملاخ» اللد ،ويف سكرة املوت والوحشية التي صنعتها مذبحة
املدينة ،وهي املذبحة األكرب التي جرت عام  ،1948اعتقد اإلرسائيليون أنهم كتبوا النهاية بحرب الجرمية
 ..مل يكتفوا بالقتل والطرد ،بل حولوا الطرد إىل مكان لالنتقام واملوت ،وجعلوا من مثلث الجامع الكبري
واملستشفى والكنيسة «غيتو» للفلسطينيني يعلن أن اإلرسائيلني حولوا الفلسطينيني إىل يهودهم.
لكن هذه النهاية كانت بداية ،والبداية لها اسامن العطش والصمت ،ففي العطش رسم إسامعيل
شموط ،ومن بعده توالت أجيال الفنانني الفلسطينيني الذين جعلوا من األلوان واألشكال مياه
ترتوي حني تروي ،ويف الصمت تفتق الكالم وكتبت سمرية عزام ،وغسان كنفاين ،ومحمود درويش،
وإمييل حبيبي ،وجربا إبراهيم جربا ،وسميح القاسم.
ومن تجاويف الصمت ولدت الحكاية من جديد  ..ال لتخربنا عن املايض فقط ،بل لرتسم أفقاً يجعل
منها حكاية تصلح لكل املضطهدين.
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يف ثنائية العطش والصمت رسمت النكبة حكايتها ،وهي حكاية عن الحياة ،وليس عن املوت،
فالحي يولد من امليت ،والبداية ترتسم يف النهاية.
مشكلتكم مع إسامعيل شموط أنه ليس هنا ،ففي رحلة األلوان واألشكال ،كان الرجل يرسم طريقه
من اللد وإليها ،لذا مل تجدوا يف لوحاته سوى معامل الطريق إىل املدينة املنكوبة ،واؤكد لكم أنكم
لن تظفروا به إال إذا ذهبتم إىل هناك ،إىل اللد ،يك تلتقطوا األنني الذي ال يزال يحوم حول املوت،
ومتسحوا الدماء واألوجاع عن وجه املدينة املنتهكة باالحتالل ،واملنكوبة يف تجاويف لغو املستعمر
الجديد التي ال تستطيع أن تتهجى أحرف زيتونها وزيتها وليمونها وبرتقالها.
هناك ،تتمثل أيقونة الخرض منتصبة كشاهد عىل الجرمية ،وسنستمع إىل متتامت متصوفها ذي النون
املرصي التي تهجس بها الشوارع.
أعرف أن العطش الذي احتل اللد ،يحتلنا جميعاً ،ليس يف فلسطني وحدها ،بل أيضاً يف هذا العامل العريب
املحكوم باملستب ّدين والقتلة ،لكن ما أعرفه هو أن عطيش الذي ولد مع النكبة لن يرتوي إال حني يلتقط
إسامعيل شموط وعاء املاء ويرشب  ..عندها فقط تستعيد اللد اسمها ،ويستعيد املنسيون ماءهم وحكايتهم.

خالد حوراين« :بورتريه مل يكتمل»
كنت أعددت بحثاً عن إسامعيل شموط نرش يف مجلة الكرمل العام  ،2006ولكن ما سأقدمه
مقتطفات من هذا البحث أو هذه املقالة بعنوان «بورتريه مل يكتمل».
الدخول إىل عامل الفنان التشكييل إسامعيل شموط أشبه ما يكون بجردة حساب مع التاريخ ،ومراجعة
ألحداث وقصص شعب مل تكتمل مسريته يف االستقالل ونيل حريته ،فعامله عامل ميلء بالحكايات
واملعاين ،ويتقاطع فيه الفن ويتصارع مع السياسة ،وهو عامل إنساين ميتزج فيه األمل والفرح مع املقاومة
 ..وبهذا املعنى ال ميكن قراءة أعامل شموط مبعزل عن رشطها التاريخي ،فاللون والشكل عنده
ورضبات الفرشاة والتخطيط واملوضوع ليس بحثاً فنياً شكالنياً محضاً ،بل هي حالة تعبري متصل بواقع
زماناً ومكاناً ،حيث أنتجت أعامله ضمن سياقات سياسية واجتامعية ،أو دللت بالرضورة عىل هذه
السياقات ،ليس بسبب الظروف املحيطة به فقط ،وإمنا بسبب خياراته الواضحة أيضاً.
إننا ،ونحن نشاهد لوحات شموط ال نستطيع الفكاك من كونها سلسلة متصلة تفيض إىل سريته كفنان،
وإىل سرية الشعب الذي ينتمي إليه ،ولهذا وتلك دالالت تستحق البحث والعناية دون إغفال الصالت
العميقة التي تربط حياته كفنان بالحيز الذي تحرك فيه وعايشه ،باإلشارة إىل التاريخ والحياة التي تلف
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أعامله ،بل وتفيض عنه  ..تلك األعامل واآلثار التي تتميز بالوفرة والتمدن.
ورمبا ينطبق عليه كفنان ،أكرث من أي فنان آخر ،قراءته بالسياق االجتامعي والسيايس ،نظرا ً لطول
تجربته وفرادتها ،فالرجل عاش وعمره أكرب من عمر الدولة التي تسببت يف مأساته ومأساة شعبه ،بينام
تكاد تكون أعامله وثائق وسجالت لهذه املعركة املمتدة منذ النكبة وحتى يومنا هذا مبحطاتها املختلفة.
ما نحن بصدده إذا ً ،نصف قرن وأكرث من حياة فنان ،منذ أطلق شموط محاوالته األوىل يف الرسم
عىل يد معلمه األول داود زالطيمو ،ومع الوقت تطور وعيه وتطورت تجربته الفردية األصيلة
لتنترص عىل الزمن واملكان ،وتجعل منه فنان فلسطني الكبري.
بقي شموط متجذرا ً يف مكانه وموضوعه فلم ينتم إىل أوطان أخرى ،ومل تغره التيارات الفنية
املتجاذبة ،وحقق تآلفاً نادرا ً ما بني الذات واملوضوع  ..دأب عىل الكفاح من أجل رؤيته كرسام
وناشط ثقايف مارس دورا ً ريادياً يف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيس دائرة الثقافة
والفنون فيها ،وترؤسه لها ،حتى خروج منظمة التحرير وقيادة الثورة من بريوت العام ،1982
حيث ساهم يف دعم مواهب كثرية ،وحقق انتشارا ً للفن التشكييل املرتبط باملوضوع الفلسطيني،
وساهم يف تحقيق التبادل والتواصل الفني مع املحيط العريب والعاملي.
وقد كان خالل ذلك كله مستغرقاً يف فنه إىل جانب عمله يف الدائرة  ..وشموط كشاهد عىل عرصه،
وكمتشبث بجذوره الثقافية ،حرص أن يكون الفلسطيني الحارس لهويته املهددة باألخطار وفقدان
الذاكرة ،ففي محاولته لرسم وتصوير هويته وهوية شعبه عمد إىل تقديم نسيج متكامل بغض
النظر عن الهزائم والنكسات ،مقدماً يف لوحاته خيطاً بني املايض والحارض مشدودا ً بالروح بني نقطة
البداية يف مدينة اللد ،وحتى يوم غ ّيبه املوت يف أحد مشايف أملانيا.
تربز يف مجمل أعامل شموط شخصيته الحيّة واضحة املعامل ،والتي تجمع ما بني املحافظة والثورة،
وما بني الحركة واإليقاع الرسيع كام يف أعامله األخرية «السرية واملسرية» ،وبني البساطة والهدوء
والصرب كام يف أعامله السابقة.
وإن كان انحيازه الدائم لصالح قضايا شعبه دون أية محاولة لنقده أو لومه ،فقد ساهم يف تكريس
صورة الضحية وصورة املكافح يف فنه ،كثنائية ليس فيها بني بني ،وقدم املرأة والرجل والطفل بصورة
بهية ومالمح منوذجية متشابهة تدعو لإلعجاب والتعاطف أكرث مام تدعو للشفقة أو البكاء عىل حالهم.
الهوية الوطنية يف أعامل شموط واضحة ورصيحة ،وتأيت يف مواجهة عامل مهدد لثقافته ،والوطن يف
ذاكرته يعيش حيواته الخاصة ،فهو عىل وجه الخصوص ركز عىل ترحيله القرسي وإبعاده عن وطنه
األم فلسطني  ..الهوية والوطن ملتأمل مثله ،وعاش ويعيش خارج وطنه ،يعكسان دالالت جميلة
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وصافية ورومانسية مجردة من الشوائب.
عالوة عىل ذلك ،تربز يف أعامل شموط ظالل شعرية ،وهي محملة بطاقة تعبريية وجاملية ليست يف
مالمح الشخصيات فقط ،وإمنا يف موضوعاتها ،بالرغم من أنها أعامل تتمحور حول املعنى الرمزي ،فهو
عندما يرسم األمومة والطفولة واألعراس والناس ،وظالل عيونهم ،يحرص عىل مالبسهم ،والنباتات،
واألثاث ،يف لوحات تخلو من املبارشة والشعار ،فبمقدار ما يف أعامله من سهولة بالتعبري وبساطة
وتوضيح مبقدار ما تتمتع بفائض من امللمح الشعري الذي يطغى عىل التفاصيل املجردة للواقع.
مام استفدته من دروس عرب أعامل شموط ،هو ما تراءى يل بأن شموط كام لو كان رسم لوحة
واحدة ملسرية حياته ،عرب أعامل متشابكة تطورت بتطور السنني ،وهذا يحتاج إىل عرض مصور
لتوضيحه ،فالطفل الذي رسمه شموط يف خمسينات القرن املايض كرب يف لوحات ثانية ،وهكذا
بالنسبة للمرأة والرجل واملسن ،وكأنه يرسم مسرية حيواتهم ،فالشخصيات هي ذاتها ،تنمو ،وتظهر
يف مواقع مختلفة ،وكأنها تتحرك يف فضاء مرسحي ،ولها عمرها االفرتايض ،وتحوالتها تبعاً للظروف
املتغرية  ..سرية إسامعيل شموط مستمرة ،وستستمر.

ريم فضة :يف منزل إسامعيل شموط
سأتحدث عن تجربتي الخاصة مع إسامعيل شموط ومتام األكحل  ..ولدت يف الكويت ،وعشت
فيها ،ومنذ صغري كنت أعلم أنني ذاهبة إىل الفنون ،وشجعتني يف املدرسة بعض املعلامت ،كام
شجعتني عائلتي التي كانت تربطها بعائلة شموط واألكحل عالقة شخصية ،وخاصة والديت والفنانة
متام األكحل يف اتحاد املرأة الفلسطينية ،ولذلك ،وبعد أن ملست موهبتي ،توجهت لديها لتدريبي
لديها يف «االستوديو» الخاص بها يف منزلها وشموط بالكويت.
كنت يف الخامسة حني بدأت التوجه إىل منزل متام األكحل وإسامعيل شموط ،وأجلس لساعات
طويلة يف «االستوديو» ،وحني كان يستبد يب املرض يف بعض األحيان ،كانا هام من يعتنيان يب.
أتذكر مشاهد كثرية لهام ،وهام يرسامن لوحات باتت شهرية ،وأتذكر أن أول معرض أشارك فيه
كمتفرجة كان معرض «جداريات إسامعيل شموط» يف الكويت  ..ال أتذكر الكثري من التفاصيل عنه،
لكني أتذكر خايل حني سألني عن املفاضلة ما بني أعامل متام وإسامعيل ،وإجابتي الرسيعة املنحازة
إىل لوحات إسامعيل شموط لكربها وألوانها.
مرت السنوات ،وبت طالبة يف جامعة بريزيت ،وكانت من بني أول املواد التي أدرسها تلك التي
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تتناول التاريخ الروايئ ،ولكوين منحازة للبرصيات استذكرت الرواية البرصية للتاريخ الفلسطيني
التي رسمها إسامعيل شموط.
عمن ،حيث وث ّقت شهادتهام،
وقتها قمت بزيارتهام يف منزلهام بحي الرابية يف العاصمة األردنية ّ
وشموط عىل وجه الخصوص  ..حني بدأت أسجل هذه الرواية ،كان يسري إسامعيل شموط معي بني
لوحاته واحدة واحدة يف مقتنيات املنزل ،وعندها شاهدت روايات النكبة بعيون إسامعيل شموط،
وألوان لوحاته ،يف مشاهد ح ّية ،حيث مل تكن هناك أفالم تروي النكبة منترشة  ..أعتقد أن اللغة
البرصية املتينة يف لوحات شموط من أوائل الروايات البرصية حول النكبة ،وفيها تأريخ برصي روايئ
بلغة نوعية ،وتبقى شاهدا ً عىل هذا التاريخ.
وبعد سنوات ،بت أعمل كقيّمة فنون يف متحف بأبو ظبي ،وبدأت أدرس تاريخ الفن ،وأبحث عن
عالقة إسامعيل شموط وتأثريه عىل الساحة العربية واملشهد األوسع ،واكتشفت زخم هذا التأثري
 ..اكتشفت أن مثة زخامً حقيقياً لهذا التأثري ،فمثالً عبد القادر الريس ،الذي يعترب الفنان األبرز يف
اإلمارات (أب الفن التشكييل اإلمارايت) ،هو ممن تتلمذوا عىل يد شموط يف الكويت ،وكان متأثرا ً
كثريا ً بشموط لدرجة أن موضوعاته مل تكن فقط إماراتية ،لدرجة أن بعض لوحاته تناولت الشأن
الفلسطيني ،وخاصة لوحاته حول االنتفاضة.
أتذكر لوحة «إىل عني» التي تحدث عنها الفنان سليامن منصور حني شاهدها للمرة األوىل يف معرض
بدمشق يف ستينات القرن املايض ،وتحدث عنها أيضاً خالد الحوراين وغريهام  ..شاهدتها يف منزل
شموط واألكحل ،وهي لوحة ذلك الرجل ،الذي قد يكون شاباً ،لكنه يبدو كهالً ،ويحمل أطفاله عىل
ظهره يف رحلة النكبة ،ورمبا هي اإلرث التي أرى من خالله «جمل املحامل» الشهرية ملنصور  ..هذا
الحمل والثقل الكبري لرحلة الشقاء الفلسطيني.
ما مييز لوحات إسامعيل شموط ،الحركة الدامئة فيها عرب ألوانه ،إضافة إىل املشهدية فيها ،كالرقص،
والتجوال ،وغريهام ،فالحراك سمة ترافق ما يبدعه شموط حتى عىل مستوى «البورتريه»  ..أختلف
مع خالد حوراين فيام يتعلق بنمو الشخصيات ،فمنذ بدايات شموط كان هناك حضور لذلك الشاب
الكهل ،فكأنه يف لوحاته يع ّول عىل الذاكرة الشابة الحية ،وهذا يعد رصيدا ً للوحاته.
قد يتساءل البعض عن أهمية هذه اللوحات املثقلة بالصور ،وبالسياسة ،وباملجتمعيات ،البعيدة
عن التجريد  ..وهنا أقول باختصار أن مثة يف مسرية إسامعيل شموط الفنية يشء حقيقي ما أثر عىل
مستوى تجاوز فلسطني إىل العامل العريب ،بل أثرت عىل مسرية ثقافة العامل الثالث ،التي أسهمت يف
الهي عىل مستوى اإلنتاج.
ثقافة بناء الفن املعارص املتصل بالسياسة واملجتمع ،وهذا ليس باألمر ّ
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سمري سالمة :النقايب شموط
كيف تعرفت إىل إسامعيل شموط؟  ..سأبدأ من هنا  ..يف بداية حيايت الفنية ،وكأي طفل أو يافع
«يخربش» لوحات لها عالقة بالطبيعة الصامتة  ..كان ذلك يف بداية ستينات القرن املايض ،يف
معرض دمشق الدويل  ..كان هناك لكل دولة جناح ،وكنا نحن الفنانني الشباب نبحث عن فرصة
للعمل يف أحد األجنحة ،كمساعدة مهندسة ديكور ،أو الد ّهان ،أو غريهام  ..كنت أبحث عن
فرصة عمل هناك ،وملحت أن مثة جناحاً لدولة فلسطني ،والحظت أنهم يرسمون عىل جدران
الجناح من الداخل رسومات ،ويخطون كتابات ،وبينها لوحات ،كانت إحداها إلسامعيل شموط،
وكنت شاهدتها من قبل.
حمد وكان عميدا ً لكلية الفنون
من عرفني إىل إسامعيل ،صديقه يف الدراسة بإيطاليا محمود ّ
الجميلة يف جامعة دمشق ،وصديقه الثاين أدهم إسامعيل  ..هذان من تحدثا يل عن شموط ،لكني
مل أكن أعرفه شخصياً ،بل من خالل بعض أعامله التي شاهدتها عربهام ،وكانت باألسود واألبيض ..
يف الجناح ،شاهدت األعامل ،وبدأت أبحث عنه ،وأسأل عنه ،وحني التقيته كنت سعيدا ً جدا ً ،كطفل
شاهد شخصية كارتونية ،فهو هذا الفنان املعروف بالنسبة يل ،وصاحب األعامل العظيمة لفلسطني،
وكنت مرتبكاً وغري قادر عىل التعبري ،لكنه كان اللقاء األول بيننا ..كان ذلك يف العام .1964
واستمرت اللقاءات املتتالية بيني وبني شموط ،كلام قدم إىل دمشق حتى العام  ،1974حينام
توجهت للدراسة يف فرنسا  ..يف هذه الفرتة كانت هناك أنشطة كثرية ومتعددة ،وخاصة ما يتعلق
بالنشاط النقايب عىل املستوى العريب ،حيث كانت وقتها تتشكل اتحادات للفنانني وجمعيات ناشطة
للفنون التشكيلية يف الدول العربية  ..ما بني األعوام  1964إىل  ،1970كنت قليل اللقاءات به ،كونه
يل األمر سهالً كفلسطيني بالوصول إىل بريوت يف تلك الفرتة ،لكنه
كان يقيم يف بريوت ،ومل يكن ع ّ
حني يتواجد يف دمشق كنت ألتقيه ،ومنه تعرفت عىل كفية تأسيس نقابة أو تجمع للفنانني ،خاصة
أننا الفلسطينيني ،ومنذ قيام الثورة ،ازداد إحساسنا وشغفنا بالتنظيم ،باملفهوم العام للمصطلح
 ..عرفت وقتها إسامعيل كنقايب جديد ،وليس كتشكييل مبدع فحسب ،حتى وصلنا إىل املؤمتر
التأسييس التحاد الفنانني التشكيليني العرب مطلع السبعينات يف دمشق ،عىل ما أذكر العام ،1971
وأنتخب أميناً عاماً له ..كان وقتاً صعباً ،ولكن بالنسبة يل ،وإن كنت صغريا ً حينها ،مفيدا ً جدا ً ،وإن
كنت ال أنام الليل يف عديد األحيان خشية الفشل.
رغم املآيس التي عاشها شموط ،كانت حياته الشخصية عاطفية ،وكان الحس الداخيل له فيه نزعات
إىل املرح ،حتى إنه كان صاحب نكتة يف بعض األحيان ،ويف أحيان كثرية قديرا ً بخفة ظله عىل قلب
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األجواء املتوترة والدرامية إىل ما يشبه الكوميديا ،فيصبح الضحك سيد املوقف ،عوضاً عن املواقف
املشدودة بني هذا وذلك يف هذه الجلسة أو تلك.
ذات مرة ذهبت إىل مكتب منظمة التحرير يف شارع املزرعة ،حيث كان يعمل إسامعيل شموط،
التقيت بشخص يدعى ميشيل نجار ،وكانت مولودته البكر أنثى ،ثم ولدت له زوجته أنثى ثانية،
وعقب عودته إىل املكتب ،جاءنا إىل حيث كنا أنا وإسامعيل ،وكان شفيق الحوت يف مكتب مجاور
 ..دخل ميشيل يصيح كنوع من الغضب عىل البنت الثانية ،وخرج شفيق الحوت عىل صوته ،وحاول
تهدئته مبخاطبته ساخرا ً :ال تقل «صار عندي بنتني» ،بل قل «صار عندي بنت وبنت» ،وساد جو من
الضحك  ..أتذكر أن إسامعيل احتضنه ،وساهم كام الحوت يف تهدئته حتى بات يف األجواء نوع من
املرح عوضاً عن الغضب والدراما الذي كان يعرتي ميشيل ،وكان يشتهر إسامعيل بحبه للموسيقى.
كنت أرى األشياء مغايرة بالفن ،وأحياناً كنت أطالبه بتغيري منطه يف الرسم ،وأصفه بتعميم الكآبة،
وكان يقابلني بسخرية ويصفني بالجاهل ،وإن مل يقلها رصاحة ،كأن يقول «شو بيفهمك إنت» ..
كان يتقبل خالفايت ومشاكسايت له بصدر رحب ،حتى لو تكن ذات طابع ساخر.
يف ستينات القرن املايض ،أتذكر أنني قرأت رواية «زوربا» لكازانتزاكيس ،وبعد سنوات تحولت
الرواية لفيلم من بطولة أنطوين كوين باألسود واألبيض ،وكان يل فرصة مشاهدته ،فاختلفت
الرواية قليالً بالنسبة يل (يف رأيس) ،ومن ثم شاهدت الفيلم مرة أخرى يف باريس واختلفت بدرجة
أخرى ،فقمت قرأت الرواية مجددا ً ألجدها تختلف عن املرة األوىل التي قرأتها فيها  ..الرواية مل
تتغري ،ما تغري هو منطق تفكريي تجاهها ،وإحسايس بها.
هذا ما كان متاماً مع إسامعيل شموط ،فاملرة األوىل التي شاهدت فيها أعامله باألسود واألبيض
تفاجأت ،وبعد أن عشت معه ولوحاته يف دمشق ،ثم يف بريوت ألربع سنوات كنا نلتقي فيها يومياً
أو بشكل شبه يومي ،بحضور أصدقاء لنا ،كان من بينهم ناجي العيل وأخرون ،تغريت عالقتي مع
أعامله بعض اليشء  ..كان يعزف املوسيقى يف هذه األمسيات ،وكان يهتم كثريا ً بعائلته وأبنائه،
وكام أرشت اآلن أنا أنظر ألعامل شموط بطريقة مغايرة.

نبيل عناين :الدرس األول
برز إسامعيل شموط عقب النكبة مبارشة ،وكان الفن التشكييل الفلسطيني ما قبله ،إىل حد ما ،مييل
إىل املحاكاة والفنون اليدوية الحرفية ،وبالتايل خرج بشكل مفاجئ ،وأثر عىل الشعب الفلسطيني
بشكل عام ،وبدأ معه يدرك العامة أن للفن الفلسطيني دورا ً نضالياً ،عىل عكس من سبقوه ،وبالتايل
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فتح إسامعيل بوابة قدم من خاللها إىل العامل ،وعرب لوحاته ،القضية الفلسطينية ،وساهم يف تعريف
العامل بحكاية الشعب الفلسطيني ،ومعاناته ونضاالته عن طريق الفن.
كان لشموط شعبية طاغية ،فال أحد يف فلسطني ال يعرفه ،وبات مشهورا ً إىل حد كبري عىل مستوى
فلسطني والعامل العريب ،والعامل ،خاصة أملانيا والدول اإلشرتاكية.
تعرفت إىل إسامعيل شموط يف العام  ،1965وكنت شاباً دون الثامنة عرشة ،وكان هناك مكتب ملنظمة
التحرير يف بيت حنينا ،وكان عمي ،ولكونه ضابطاً سابقاً مع الربيطانيني يعمل يف القسم العسكري يف
املكتب ،الذي توجهت إليه برفقته ذات مرة  ..يف املكتب شاهدت لوحات إلسامعيل شموط ،الذي كنت
أسمع باسمه ،والتقيته هناك ،وتعرفت إليه  ..كان متواضعاً جدا ً ،وبدأ يرشح يل عن لوحاته.
وكنت أساله عن لوحاته وطريقة رسمه ،وكان يقدم يل النصائح للخروج بلوحات أفضل  ..تعلمت
منه الكثري ،وكان هذا اللقاء مبثابة أول درس يل يف الفن قبل الدراسة األكادميية  ..بعدها التقينا
وعمن ،وغريهام.
مرارا ً يف بريوتّ ،

سليامن منصور« :روح النكتة»
لألسف ،يعاين الفن الفلسطيني من حاالت قطع بني فرتة وأخرى ،فالعديد من الفنانني يعتقدون
أنهم نقطة البداية يف مسرية الفن الفلسطيني ،وبالتايل جميل االعرتاف وتقدير الفنانني السابقني،
فنحن نكمل الطريق التي بدأوها.
إسامعيل شموط أثر ّيف كثريا ً ،كام أثر يف الكثري من الفنانني الفلسطينيني ،وإذا ما استثنيت املطبوعات
التي كنت أشاهدها له باألسود واألبيض ،فإن اللوحة األوىل التي شاهدتها لشموط كانت يف معرض
دمشق الدويل كانت لوحة قفط الربتقال ،وأذهلتني كثريا ً ،وهي لوحة كبرية وجميلة.
رسا ً حني أقول إنني كنت أحاول أن أقلد إسامعيل شموط ،ولكنني مل أمتكن من ذلك ،فهو
ال أكشف ّ
إضافة إىل دوره الفني العظيم ،ولكونه شخصاً متواضعاً ،كان يتمتع بـ»روح النكتة»  ..أتذكر ذات
مرة حدثني عن بورتريه متام األكحل بلباسها األحمر ،هذا البورتريه الشهري  ..كان يف منزله ،وكنت
أداعبه بادعاء استهجاين من اإلرصار عىل االحتفاظ به ،فأكد يل أن كثريين كان يضغطون عليه من
ثري خليجي ألح عليه كثريا ً ،لدرجة أن شموط صدمه بعبارة ساخرة
أجل رشائها بأي مثن ،من بينهم ّ
خاطبه فيها «شو رأيك تاخذ مريت وترتكيل اللوحة» ،وهذا يعكس شخصيته املرحة التي من خاللها
كان يربح الكثري من املعارك التي كنا نظنها خارسة.
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رواية اإلرسائيلية دوريت رابنيان:
من لعبة التخييل إىل مأزق اإليديولوجيا
أحمد املديني
يقول مثل سائر بني الناس إن» الكتاب يقرأ من عنوانه» ويف صيغة أخرى إن» املكتوب يقرأ من
عنوانه» ،وأيا كانت مرتبة الصواب يف هذه العبارة من ضعفها ،فإنها تحيل إىل ما للعنوان مستقال
بذاته من قيمة وداللة للنص الذي يعلن عنه ،إما بداللة تعيينية ،حافة ،أو إيحائية ،ما جعل دارسني
يولونه كل األهمية يف نطاق نظريات النص الحديث بوصفه عتبة للقراءة تتدخل يف عملية التلقي
والتأويل حسب مقاربات معينة ،من ذلك ما يشري إليه جريار جنيت يرى فيه مجموعة عالقات
لسانية تدل عىل النص تحدد محتواه وتغري بقراءته( .)1ما ميكن قوله بنسبة ما عن اإلهداء
واألقوال املأثورة مام يقدم به املؤلفون أعاملهم تدخل يف تبويب العتبة مبا حظيت به يف التحليل
النيص الحديث من أهمية قصوى(. )2
 2ـ أحببنا استهالل موضوعنا ،وهو قراءة وتحليل لرواية ق ِّدر لها أن تصبح ذات شأن وصيت،
بهذه اإلشارة النقدية ،ملا نرى من قوة ارتباطها به ،وتعد أحد املفاتيح األساس للفهم والتأويل
كام ينص الرشح .هي رواية الكاتبة اإلرسائيلية دوريت رابنيان DORIT RABINYANبعنوان»
جدار حي»،هو العنوان األصيل العربي الذي صدرت به قبل عامني ،وبسبب ما اثارت من ردود
فعل سنعرض لها وسجال يف الداخل اإلرسائييل ،انطالقا من حساسية عواملها وأشجان شخصياتها،
وموضوع رهانها األخطر ،عرفت شهرة رسيعة وترجمت حتى اآلن إىل اثنني وعرشين لغة ،منها
اإلنجليزية صدرت فيها بعنوان(« All the Rivers»:كل األنهار) وإىل الفرنسية أخريا بعنوانSous»:
( »la meme étoileتحت النجمة ذاتِها)هذه الرتجمة هي عمدتنا يف الحديث عنها واستقصاء ما
أثارت)3(.
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 3ـ تهدي رابنيان روايتها ل» حسن حوراين»(عاش من  1973إىل  ،)2003وهو فنان تشكييل
فلسطيني من رام الله ،درس يف بغداد وانتقل إىل نيويورك مبنحة دراسية ،عاش فيها بعض الوقت
وتعرف إىل أجوائها وأنجز قسام مهام من أعامله فيها .فهو إسم علم ،إلتقيت شخصيا يف رام الله
مبن عرفوه عن كثب ،ويتذكرون بأىس نهايته املأساوية إذ لقي حتفه غرقا يف بحر يافا وهو يف آخر
واقعي يعود إىل معرفة الكاتبة بشخص
سبب
زيارة له للضفة الغربية .أما ما يربر اإلهداء ،فهو ٌ
ٌّ
الراحل ،وكونها عاشت معه فعال عالقة حميمية يف نيويورك .وهي نفسها تشهد عىل وجود هذه
العالقة ،وتعلن يف حوار لها مع الغارديان مبوازاة مع صدور روايتها باإلنجليزية فتقول بعبارة
رصيحة »:كانت غايتي هي إحياء ذكرى هذا الرجل الذي تعرفت عليه يف نيويروك ،وتويف بعد
أشهر فقط من هذا التعارف» .وتزيد يف التعليل للكتابة قائلة كمن يبحث عن مربر أكرث إقناعا»:
شعرت وقتها[ بعد موته] مبسؤولية إنسانية تجاه ذكرى تدعوين ألشهد عىل أيامه األخرية».
 4ـ نستخلص أوال أن هذا العمل الرسدي الطويل وذا الطابع والعوامل التخييلية ،باطنه وخلفيته،
ومصدره أساسا وقائع حقيقية ،ثانيا ،أن مؤلفته عاشته وكتبت عنه الحقا ،مبا مينحه صفة سرية
وتوسل
ذاتية مق ّنعة ،أو بطريقة محرفة كتابة التخييل الذايت ،مبا أنه جاء عىل منوال جنس الروايةّ ،
أدواتها ،وخصائصها كامل ًة متجلي ًة فيه ،وأخريا حسم املؤلف والنارش كل تأويل للمسألة األجناسية
بتوافقهام عىل وضع جنس رواية عىل غالف الكتاب ،هو الفيصل .لكن للقراءة ،النقدية رأيا آخر،
وهي تحتكم بدورها إىل ما يعد من خصائص الجنس األديب ،سواء األصلية ،أو املتفرعة ،وهنا نحن
أمام الفرع ،التخييل الذايت ،حيث يعمد املؤلف عادة إىل استبعاد ما يع ِّرف به علنا  ،يخفي اإلسم
العلم الرصيح ،أو ضمري املتكلم املتضمن للعلمية ،زيادة عىل التعاقد املربم مع القارئ باعتبار ما
يقدمه سرية ذاتية خالصة ولتقرأ يف ضوئه.
 5ـ بلورت دوريت رابنيان خطة الجنس الفرعي ،بتطبيق أول رشط له ،إلباس القناع عىل الوجه
الحقيقي للشخصيات ،خاصة ذات (البطولة) يف القصة الواقعية .هكذا جعلت بطلها يحمل إسم
(حلمي)عوض(حسن) وتس ّمت هي( ليات  )Liat Benyaminiعوض إسمها دوريت .وهذا وحده
ال يكفي إذ عمدت إىل متويه ما من شأنه رسم خط كامل الوضوح للشخصية املركزية الثانية،
محتفظة بإشارات مبعرثة تنتسب إىل سريتها األصلية وتدل عليها ملن عرفها حقا بشكل ما :مكان
اإلقامة األول ،رام الله .،الجنسية ،فلسطيني .مكان الدراسة ،بغداد .مكان الهجرة املؤقتة ،نيويورك،
وأخريا مكان النهاية ،فلسطني ،عندها يف إرسائيل ،حسب املوقع الذي نأخذ .ليس الشكل عند
الكاتب ،الروايئ املعتمد صيغة فنية إعتباطية ،إنه خطة اسرتاتيجية للكتابة ترتبط بداية وتنسجم
مع محيك القصة ومضمونها وما تحفل به من دالالت وتولِّد من أبعاد .ومل يكن أفضل من رداء
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التخييل الذايت ثوبا ونسجا وحبكا للقصة التي بني يدي رابنيان وعاشتها نفسها يك تكتبها بالكيفية
التي أنجزتها واملنظور الذي أرادت ،ونقرأها من خالله.
 6ـ هي تريد أن تظهر ويُعلم أنها بحالتها املدنية ٌ
طرف يف القصة متامهية معها عىل غرار الواقع،
متى تعلق األمر بالجمهور اإلرسائييل ،والعريب ،أيضا ،ومبوضوع الرصاع الذي ميثل معضلة القصة،
وقابلة للتباعد عنها يف آن ،وحتى اإلنفصال كشخصية موضوعية تناسب املقرتب الروايئ يف ما
يخص تلقيها من جمهور أجنبي ،خارج دائرة الرصاع الفلسطيني واإلرسائييل ،مبكوناته وأبعاده
الرتابية والتاريخية والهوياتية واإلنسانية .وهي تختار بالتحديد هذا البعد مدخال وتحوله إىل بؤرة
تصب فيها وتلتقي جميع املكونات ،تبغي منها أن تنصهر بحثا عن مصري يرتسم يف خطه مجرى
الحيك العام صانعا  ،مرويا قصة شخصني ،إمرأة ورجل ،بهالتها اإلنسانية ،وقصة رجل وامرأة
بنسغها اإلشكايل الكامن يف قلبها ،ووجهي الرصاع املتقابلني( فلسطيني /إرسائيلية) يف دائرة املصري
الرتاجيدي العام .هيأت هذه الطريقة التي توفرها عنارص تشكل نوع التخييل الذايت ،لرابنيان ،ذاتا
وإنسانا علَام ،أن تكون بطلة وساردة ،فاعلة إىل حد أقىص وشاهدة ،متورطة ومنحازة شيئا ما ،فيام
هي تقدم لنا عامل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني حول حق الوجود والوطن بشكل ِصدامي ومتوتر
وحجاجي وسجايل ومزعج ألكرث من جهة ،خاصة اإلرسائيلية تعيش فوبيا الهوية .تلك التي مل تخفها
العالقة الغرامية بل ألهبتها ،ومثلت تهديدا للبطلة كاد يعصف بها عصفا.
7ـ ال عجب ،وبسبب هذه الفوبيا ،عرفت» تحت النجمة ذاتها» صيتا قويا ،ثم تبعته زوبعة سياسية
إعالمية ،وبعدها شهرة رمبا مل تكن مؤلفتها تحلم بها .فقد كانت الرواية قد أدرجت العام املايض
يف مناهج وزارة الرتبية والتعليم يف األقسام الثانوية ،حني تعرض لها الرقيب وتم الرتاجع وجهت
لها تهمة أنها( تشكل خطرا عىل الهوية اليهودية) إنطالقا من املوضوع الذي تثريه وتشخصه،
والعالقات التي تنسجها ،اعترب وزير التعليم اإلرسائييل نفتايل بنيت يف بيان إدانة الوزارة  »:أن
العالقات الحميمة بني اليهود وغريهم ،وبوجود خيار قانوين ميكن من توثيق الزواج ومن ثم تكوين
أرسة لهو محط رفض شديد لفئة واسعة يف املجتمع ،ترى يف هذه الحالة تهديدا للهوية اليهودية
وغري اليهودية حتى لو مل يرد ذكر هذا األمر يف الرواية فعال» ورغم أنه حدث تراجع محدود تجاه
الرواية يسمح بإمكان اإلحالة إليها يف بعض املناهج ،فاملوقف ظل ذاته من الناحية الرسمية ،بالطبع
جلب شهرة واسعة للكتاب.
8ـ فام هي حكاية هذه الرواية اإلرسائيلية التي أقامت دنيا سلطات إرسائيل ومل تقعدها بعد؟
رواية نقرأها من خالل تكونها وعيش ناسها وجريان أحوالها ،يف نهارهم وليلهم ،بني بيوت وأزقة
وشوارع نيويورك ،إنتقاال إىل فضاءات قريبة ،مشابهة ومختلفة ،ومنها إىل أبعد يف رشق املعمور،
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الرشق األوسط ،عرب األثري(االتصال املستمر بتل أبيب بواسطة الهاتف كأنها حارضة يف الرتاب
األمرييك فضال عن امتدادها يف النفوس والعقول وجدانيا وثقافيا) ومنها خصوصا يف الفضاء املغلق
املفتوح لشقة حلمي بني ذراعيه ويف فراشه ليات وهام يف أتون العشق ال يشبعان من بعضهام إال
ملزيد احرتاق،عشقهام ميحو الخرائط والعوائق .نقرأها رواية متتد عىل ثالثة فصول ،كام قسمتها
الكاتبة ،وعرب التد ّرج الفصيل ت ُروى قصة حلمي وليات ،خصوصا هذه األخرية بواسطة رسدها ،ومن
منظورها ،يف الكيل والجزيئ.
9ـ هي ثالثة فصول يف الطبيعة والحياة والذات :خريف؛ شتاء ،وصيف .للقارئ أن ميأل بياض الفصل
الناقص(الربيع) أو يعترب ُح ّمى العشق املشتعل بني الشخصيتني إىل حد الذهول والتفاين ربيعا زاهيا
ال يُضاهى ،وإنه لكذلك من وهجه ووصفه ومشاهد ولواعج حميميته .تفتتح الرواية عىل ليا وهي
يف معرتك حياتها اليومية بنيويورك ،تنظف وترتب الشقة التي تقيم فيها مؤقتا تركها لها أصدقاء
يهود ذهبوا يف عطلة طويلة إىل تل أبيب ،أي من حيث قدمت ،بحصولها عىل منحة دراسية يف
خربة ومهنة الرتجمة .هنا تعيش يف وسط يهودي ،أو إرسائييل أمرييك ،يظهر فيه هنا وهناك مكانا
ٍ
ومشاغل ومطبخا .وحني سيحرض ،سينبثق حلمي يف مسار حياتها خالل
َ
وذكريات
مشرتكا لسانا
فصل الخريف سيحدث التحول تدريجيا ،ال بل رسيعا وعاصفا فيقلب وضعهام معا ،يأيت عليهام
ويص ّم .منذ أن التقت ليات حلمي دخلت يف دورة جديدة من
عنيفا ،كاسحا هو الحب يُعمي ُ
يوم ّيها وإقامتها وعملها ،واليشء نفسه بالنسبة إليه ،وإن بقيا ميارسان بعض أنشطتهام الخصوصية،
الرتجمة من جانبها ،والرسم هواه وشاغله الرئيس ،فيمكن القول إن حياتهام توحدت واندمجا يف
ذات واحدة وبها طفقا يتنقالن يف نيويورك بني األصدقاء واملعارف ،ويعيدان تركيب العامل حولهام،
رمبا ينسيانه ،ال سيام هي قد تبلبلت أفكارها بني زلزال انتامءين.
10ـ ال تقدم رابنيان ذاتها يف عالقة باآلخر ،أو بطليها فيام لو أخذنا بالصيغة الروائية املوضوعية
يف البداية عىل وجه صدامي وال مفارق ،إذ تعارفهام يتم يف صدفة محض مييض بتلقائية وسالسة
منقطعة النظري ،تعرف أنه فلسطيني ،وهو يتعرف عىل إرسائيليتها فال يصدمان بتاتا ،مر ّد هذا
وال شك أن حلمي تربطه يف نيويورك عالقات مع معارف يهود وإرسائيليني ،وألنها حارضة
كوسموبوليتية ،سنعي الحقا أن السبب يكمن يف إميانه أو إيديولوجيته التي لن تتكشف إال متأخرة
يف مسار العالقة الغرامية ،لن تطفئ لهبها ،وستفعل فعلها من ناحية التوتر الدرامي للرواية ،جاعلة
من بؤرة قصة عشق يف الحقيقة مستحيلة.
 11ـ من الفصل( القسم) األول للرواية يُنسج أول خيط يف نسيج (إستحالة)عالقة ليات بحلمي
رغم تحققها .فهي عالقة مرسوقة من الزمن ،لنقل فصل(ربيع) واقع بني خريف وصيف ،ما دامت
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مرشوطة بإقامتها بنيويورك لفرتة زمنية محسوبة ال تتعدى ستة أشهر ،بعدها ستعود إىل تل أبيب،
السة معهام
تتحدث عن أرض بوصفها وطنها ،هناك أمها وأبوها يتفقدان يوميا أخبارها ،وحبل ّ
مل ينقطع ،والويل كل الويل لو علام بأنها بصحبة عريب فلسطيني فيام أملهام متى تؤسس بيتا،
مع إرسائييل طبعا ،وإال فهي ستخرب املجتمع اإلرسائييل وتدمر هويته ،كم ترسد علينا مرويات
إرسائيلية عن ما تعرضت له نساء منهن اقرت ّن بفلسطينيني تخويفا من تبعات عالقة حميمية
مشرتكة بني شعبني فوف تراب واحد .وهي مستحيلة كذلك للتضارب املطلق ،كام سيتبدى أخريا
بني فكرة(البطلة)عن إمكان إقامة دولتني متعايشتني ،وعقيدة هذا العاشق الفنان الفلسطيني الذي
يؤمن بدولة وشعب واحد من عرقني وثقافتني .واإلستحالة األخرية لو شئنا الوقوف هنا ،أن هذا
الحب بعد إدانته من املجتمع ،اإلرسائييل تحديدا ،ال الفلسطيني الذي ستقدمه الكاتبة متسامحا
تجاه العالقة املشرتكة أو أقل تعصبا ورفضاـ عجبا كأنه بال هوية وال ميلك الغرية والتعصب لها شأن
اليهود ـ ال ميكن أن يثمر إال الفراق ،فالفلسطيني يف رام الله ممنوع من اإلنتقال إىل الجهة األخرى،
التي كانت أرضه ،حيث هي ،ليات ،وحني سيتحدى القدر ويقرر أن يذهب لقضاء فصل الصيف
رص القدر عىل لعبته،
لزيارة أهله يف رام الله ،ويف الجوهر للتواصل مبحبوبته وهي يف تل أبيب ،سي ّ
سيغرق حلمي يف بحر يافا وحبيبته عىل مرمى حجر منه!
12ـ يف حوارها مع الغارديان الربيطانية ترشح رابنيان دافعها العميق من وراء وضع روايتها،
تقول »:شعرت بالحاجة ألن أقول وأشهد عىل أن الصداقة أكرث سموا من العالقة العاطفية ،خاصة
بني شخصني تقوم خلفيتهام عىل رصاع يصل إىل حد الحياة واملوت .».تنبئ هذه العبارات بالفكرة
أو املعتقد الذي تصدر عنه املؤلفة ،كام يجدر بكل كاتب جدي ،فضال عن أنها مفعمة بتجربة
شخصية ،إزدوج فيها القلب بالعقل أو العقيدة ،ومن أجل ماذا ،وما هو محتوى هذه العقيدة أو
عىل ما تبنى ،وكيف اشتغلت أدوات الكتابة الروائية لها؟ ندرك أن طرح هذه األسئلة يحتاج إىل
مبحث مستقل بتحليل دقيق ومسهب يرسم خريطة الرواية انطالقا من كيفية بنائها هوي َة وعواملَ
شخصياتها ،ويعنينا خصوصا موقع وهوية السارد فيها ،وهو ما يطرح قضية املنظور من شأنها
أن تسلط الضوء عىل جوهر العمل .لكننا ال نرى هذا ممكنا والرواية غري متاحة بعد بالعربية يك
نتحاور معها نصيا والقارئ .لذا نكتفي بإشارات ال مناص من تسجيلها ،تزيد يف فائدة هذا املقال،
وتبعد عنا وصمة الغفلة النقدية أو أي شبهة من الجاهز ميكن أن نُرمى بها من ِقبل من هم ُص ٌّم
بُك ٌم ال يعقلون:
 12ـ 1تهيمن الكاتبة هيمنة مطلقة عىل الرسد ،وهي تحل يف صوت بطلتها ،وهذه فيها .كل خطاب،
إحساس ،مريئ ،فعل ،وصف ،داخل ،خارج ،يصدر من زاويتها ومبنظورها ،ورشيكُها ينطق من
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حنجرتها ويتكلم بشفتيها ،وجو ُده كله ،عشقُه ،بَ ْو ُحه منها حتى إبداعه هي واصفته .هيمن ٌة تفضح
فنيا الكاتبة ،عقيدة تسلطها العاطفي مستمدة من تسلط سيايس واقع12 .ـ 2ترسم لنا دوريت
رابنيان شخصية حلمي(حوراين) عىل أكرث من وجه ،لكنها ترسف يف رسم صورة منطية لعريب يعميه
العشق ،وال يكاد يعبأ مبصري وطنه ،أو كأنه يعيش رضبا من الفصام يف شخصيته ،ويف النهاية فعودته
املرتجلة إىل رام الله ال تحمل أو تحفل بفكرة الوطن ،خالفا لها متاما ،كل همه التفرغ وقتا إلنجاز
لوحات جديدة ،وإدامة الوصل مع املحبوبة ،معها .إن لعبة نوع التخييل الذايت تصطدم هنا حقا
بحدودها ،باإليديولوجيا! 12ـ 3هيمنة السارد منسجمة كليا مع تصميم الكاتبة املسبق لتوكيد
وترسيخ الهوية الوطنية ،ما أكرث الصفحات التي تجليها ،هي ذاتها ما انتفض الرقيب اإلرسائييل
من أجله ،فيام هام يكمالن بعضهام ويصدران من نبع واحد ،تقريبا .إن من املثري أن ترسم رابنيان
بطلتها(أو نفسها) وهي تهيم يف بحار الهوى وشهد املضاجع من غري أن تتزحزح قيد أمنلة عن
عقيدة أهلها الراسخة يف استحالة العالقة مع فلسطيني ،أو تقدم هي تنازال من أي نوع ،إنها جاءت
من إرسائيل وإليها تعود لتستأنف الحياة كام تبغي لها دولتها ومجتمعها ،ويقينها ،وما هذه العالقة
إال نزوة عىل الفلسطيني وحده أن يكون الضحية .سواء يف الواقع أو تخييل مصنوع 12ـ 4ليست
هذه الرواية هي أول رسد أنشأه كتاب إرسائيليون عن ما يعتمل داخل مجتمعهم حول معضلة
وإشكالية التعايش وتبعاته مع الفلسطينيني ،بإحساس عميق لديهم أنهم يحتلون أرضا ليست لهم،
ومنهم من يذهب إىل حبكات وفرضيات للتساكن واملصالحة بوازع سلمي مزعوم ،بيد أن ما غاب
عن رابنيان هو أن مصالحة الشعوب ال تتم يف املضاجع وحدها!

إحاالت:

1- Roy ,Max . Du titre et de ses effets de lecture.
Revue Protée ;volume 3 ,hiver 2008,pp 47_56

تعرض هذه املقالة وتحلل إشكالية العنوان وتأثرياته عىل القارئ ،من خالل أمثلة واستشهادات
موسعة .وتبني كذلك كيف أن العناوين تولد أفعاال تأويلية تنشط الخيال.
2- Genette ,Gérard. Palimpsestes ,la littérature au second degré.
Ed .Seuil,1982.

وانظر كذلك :الحجمري ،عبد الفتاح .عتبات النص ـ البنية والداللة ،منشورات الرابطة ،الدار
البيضاء.1996 ،
3- Rabinyan ,Dorit .Sous la meme étoile .Ed. Les Escales .Paris ;2017.
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مدن بطعم البارود..
بني إيقاع الذات الساردة ،وإيقاع الحرب
محمد عطية محمود
«كل قلوب الناس جنسيتي،
فلتسقطوا عني جواز السفر»

هل هي الحرب..؟
رمبا كانت هذه العبارة /التساؤل امل ُر الذي تردد عىل لسان الذات الساردة «وردة» ،لرواية «مدن
بطعم البارود» أحدث روايات الكاتبة الفلسطينية «برشى أبو رشار» ،انطالقا من هذا الخطاب
الروايئ الذي تواجه به تلك الذات ،وتتواصل مع العامل كله من خالل شاشة حاسوب ،رغام عن
تلك الجغرافيا البغيضة التي جعلت بني الذات واآلخرين من ذات الجلدة ،هذه األسالك واألشواك
والعوائق والرصاعات ،وهذه الهوة السحيقة عىل املستويني املادي واملعنوي عىل حد السواء ..تلك
التي تشتعل حتى تجعل هذا الجسد الكبري الذي تفرق نهبا للحرب مبسمياتها املعلنة وغري املعلنة،
ويك يتحول إىل «مدن من بارود» أو مدن من نار ينفجر فتيلها يف أي لحظة من اللحظات!! ..هذا
الترشذم الذي أصاب الكينونة الجمعية ،وجعلها دامئا عىل محك االنفجار وعىل شفا حفرة من
النار :منشغلة بهذا األمر أم متغافلة عنه ما يضع املفارقة التي تصنعها فكرة النص الروايئ متامهية
مع تلك الحالة اإلنسانية القامئة عىل خلفية حالة ال إنسانية ومن خالل فضاء سيرباين ،افرتايض /ال
واقعي ..رمبا وصل ما انقطع وأعاد بعض األمور ولو قليال إىل حلم الوحدة اإلنسانية ال الجغرافية،
* كاتب وناقد مرصي
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لينتج هذا النوع من التواصل /الحوارات اإلنسانية التي تعيد صياغة رسد الحكاية ،وتحاول ملّ ما
اندثر!!
ما يؤكد عىل أهمية العنوان كعتبة نصية أوىل مح َّملة بالدالالت املتورطة يف إيقاع الحرب بكل
مفرداته ،كبنية نصية فاعلة بني محددات املكان يف مفردة (مدن) ،التي متثل جغرافيا قامئة بذاتها
تتجاور وال تجتمع ،لتصنع حالة التفرقة والتشتت التي أريد لها أن تكون سمة هذه الكتلة
الجغرافية الكبرية /الوطن األكرب ..والتنكري يف حد ذاته يف (مدن) داللة أعمق عىل هذا التفرق
والتبعرث والال تحديد إيغاال يف إطالق الحالة املكانية عىل الكل ال التحديد ..إضافة إىل استخدام
حاسة التذوق والشم اإلدراكيتني املركبتني يف مفردة (طعم) ،التي متثل هنا تعب ًريا مجازيا تجعل
للرائحة مذاقًا تشبعا والتباسا بالحالة!! ..انتها ًء بسيميائية الحرب من خالل الدال عليها يف مفردة
(البارود) كآلة تدمريية تأكل كل ما تلقى أو تص َّوب عليه ،ليصنع العنوان يف مجمله فضا ًء مجازيًا
محلقًا منذرا باألهوال والفجائع ،وكبالغة اختزال وتحديد وإحالة ..ما يربط هذا العنوان الفاعل
بهذه العالقة الوثيقة باملنت الغارق يف د َّوامات الحرب ورصاعاتها ماديًا ومعنويًا عىل حد السواء،
وهذا املد والجزر يف العالقات اإلنسانية التي ترتاوح بني الحضور والغياب ..والوجود واالنحسار؛
ليكون املفتتح الرسدي املشهدي الشاهد عىل وقائع مادية األبعاد ..تنقل فضاء التوتر االنفعايل
الشديد إىل أعتاب النص:
شق الصوت قلب الفضاء ,طائرات عابرة إىل سامئنا ,توجع الروح وتخيف القلب,
“يف هذا الصباح َّ
ما أن يرصخ الصوت حتى ترنو العيون بحثا عنه ,فال أحد ..هو الصوت يف لحظات زمنية فارقة
تحط عىل قلوبنا وتسكن أرواحنا ..صار الشارع غريبا ،والوجوه شاردة ..هل هي الحرب؟ ..هل
تعود إلينا ونعود نجمع األشالء ونرتقب عودة من أتعبنا فراقهم ,وحكايات غارقة يف دمع مالح ال
يبارح الصدور”..
ضغطًا عىل الحواس ..يوغل الصوت املنذر أو امل ِ
ُحدق عىل حد السواء /صوت الحرب ،كمؤثر
خارجي دال بولوجه يف عمق الحالة النفسية املرتدية التي تعاين منها الذات الساردة ..وتنتقل من
ذاك اإلحساس إىل السامت الفعلية لحالة الحرب التي تتناقل آثارها عىل أرض الواقع ،الذي يفجر
السؤال ..ويجعل األسئلة تتدافع يف اتجاه تلك الحالة املستمرة من الحرب /الخراب الذي حل
ويحل..
فهل هو سؤال الذات؟ ..أم سؤال الوجود الذي يلوح منذ تلك البداية املقتحمة واملوغلة يف مناطق
الشعور ووطأة اإلحساس باالستالب والقهر التي تعاين منها الساردة ،وتسقطها عىل املستوى العام
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لواقع مجبول عىل الخوف وشعور االنهزام املرير ،قرعا لجرس كبري قد يصم اآلذان أو ينبهها عىل
حد السواء ..ذك الذي يتامهى مع املفتتح ،وما يفتح الباب عىل مرصاعيه لهذا العصف الشعوري
الذي يتكئ عليه النص الروايئ من أوله آلخره مع كل األطياف التي يواجهها خطر الحرب ورصاعاتها
وفعالياتها بأشكالها املتعددة ،والتي تقع تحت نريها لتصري كل املدن دون تحديد هي مدن بطعم
البارود ،أو باألحرى بطعم الحرب..

رماد الذات
“كل ما حويل ينداح إىل رماد ..توارت الحقائق خلف الال يشء ..ماتت الحكاية ..مات اللون ...غابت
اللوحة ..أستقبل يومي بوحشة الصمت ,هل تغلق الدائرة وتحكم الغلق حيث بداية تصري إىل
نهاية؟ ..يف طفولتي كنت أغرق يف بحر الصمت ,وها أنا ذا عىل حافة األفول يكرب الصمت يف قلبي
وروحي ,يطبق عىل مخارج الحروف ,يصري صمتي بداية لنهايات تتجدد يف قلبي مع طول كل نهار
جديد..
يتقاطع رماد الذات لدى الساردة مع رماد الحرب ورماد الذاكرة ،حيث يتداخل بوح الذات
املقهورة املنحبسة عىل أطالل قضية حربها من أجل وطنها املغتصب ..التي ترتد معها إىل ذكريات
طفولتها البعيدة وشبابها القريب وحارضها األكرث تشوشا ،من خالل معايري جديدة وإحداثيات
جديدة للوجود وآليات التعامل معه ،لتميض حكاياتها جنبا إىل جنب مع إيقاع الحرب ،تزامنا مع
أنات آخرين يشاركونها الحياة تستدعيهم الذاكرة املثقلة يك تعقد جدل العالقة بني املوت والحياة،
والغياب والحضور ،لتتشكل تلك العالقات من خالل املدن البعيدة التي ترتحل إليها الساردة
من خالل وعيها ،ومن خالل هذا الفضاء الجديد يك تسرب غور العالقات املبهمة ،وتعيد تشكيل
الحكايات ،ومحاولة بعثها من جديد يك تبعث النفس من حالة املوات التي تعرتيها ،والتي تسقطها
أيضا عىل الحالة العامة التي تعاين ذات األزمة..
هي إذن إشكالية ارتباط الذايت بالجمعي ،ذلك الذي يجعل من التواصل بني تلك الذوات التي متثل
كل منها جم ًعا ميثل جز ًءا من الجمع األكرب ملاهية وطن أكرب هو الحالة التي يبحث عنها النص كغاية
من غاياته ،وكتجسيد لعامل مفتقد من عوامل الوحدة ،التي رمبا تحولت من وحدة جمعية إىل
وحدة نفسية تجتاح الذات املفردة وتدخلها يف مواتها القرسي..
“ومن املدن الغائبة حيث هناك ،حيث أطراف الخليج ..يكتب يل قلب مل يلوثه دخان املدن:
“صباحك من نور القرنفل وبهاء األوركيد ..دمت عطرة كعادتك ..عطرة بالنور والدفء ”..قلب
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يراين من مدن املنايف البعيدة ..كدتني أنا املرأة الوردة ..املرأة العطرة بالنور والدفء ..قد أكون
هي ،وقد تكون أنا”..
يتقاطع هذا املد اإلنساين ،وهذه الشبكة العريضة من التفاعالت اإلنسانية التي تنتج هذا العصف
سواء من خالل الذاكرة والتاريخ والرتاث ،أو من خالل تلك الشبكة العنكبوتية التي جعلت من
العامل كله رقعة صغرية من اليابس ،وأججت هذا التشظي والتفتت الذي يسم كل شئ بالعامل
برغم اكتنازه بهذه الرسعة التكنولوجية القاتلة التي جعلت من املستحيل متاحا وممكنا ،ولكنها
تنقل تلك التوترات املتصاعدة بحدتها الجنونية الغاشمة التي تعصف بالعقل كام تعصف بالثابت،
واملتغري يف هذا العامل عىل حد السواء..
لكن الذات تربز هنا بحسها املتفاعل الذي ميد لها اليد يك تخرج من وحدتها النفسية لتتحول
يف فضاء الحالة إىل حالة مجازية هي حالة التامهي مع الوردة التي رمبا استقت الرواية /الذات
الساردة اسمها من معناها املعنوي قبل اللفظي لتشيع يف هذا الفضاء روحا من امللل بالتعانق مع
الطبيعة التي تفرض طقوس حضورها برغم حضور كل مفردات الحرب:
“”إلهام” صديقتي لها أمنية وحيدة أن نلتقي بعد أن ينفك عن مدينتها الحصار ,وأنا ألتقي كل يوم
وجوها تطالعني بابتسامة أعرفها ..أحبها ..ولن ومل ألتق بها ,فهل يل معك يا “إلهام” لقاء جديد حني
يغيب الحصار وترشق شمس ال تشبهها أي شمس ..شمس االنتصار..
ذلك الذي يتقاطع معه وعي الساردة بتاريخها املرتبط بطفولة تشغل الحرب مساحاتها العريضة
تلك التي تستدعيها من خالل عالقة حميمية نوستالجية إىل ذكرى الوالد املناضل القديم املرتبطة
بذاك املد التفاعيل لفعل الثورة عىل األوضاع املرتدية التي يعيشها الوطن املغتصب ..تلك الطفولة
املوشومة بأجواء الحرب وآمال االنتصار ،وتلك الرائحة املستقرة يف الذاكرة املتخمة بصور الحرب،
وتداعياتها ،وسمة التوارث اإلنساين كملمح يطرح تأكيدا مجددا عىل الحرب ببشاعتها وحسها
امللتصق بالذات من خالل اآلخرين:
“أذكرك يا أيب يف يوميات موجعة يف انفجارات عىل الطرقات ورائحة البارود ورصاص البنادق,
أكادين أندفع ألفتح “الجارور” وأخرج من قلبه ذات الالصق ألفعل ما كنت تفعله من عقود بعيدة,
عاد الوقت يا أيب يالحقني ,وكأنه إرث نحمله جيال بعد جيل ,تهشم زجاج ورشيط الصق وأغطية
صوفية تلفها عىل فتحات الشبابيك ..إنها الحرب التي تالحقنا ,أنت وأنا وأبناء من بعدنا أجيال
وأجيال أذكرك يا أيب كلام صار الوقت يتوارى خلف الال وقت”
هنا تربز الذات ما يؤرقها ،وما يعمل عىل تحفيزها لفعل املقاومة أو املواجهة اإليجابية لهذا الواقع
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الذي يفرض طقوسه دوما يك يعيد إنتاج فكرة الوجود تحت ظالل الحرب التي تشبعت بها مراحل
الكفاح الفلسطيني يف أجواء محاولة استعادة الكيان العام ،الذي يعيد حتام للذات املفردة /الساردة
كيانها؛ درءا لهذا الهاجس الذي يجعل ال قيمة للوقت داللة عىل استنزافه /استنزاف الروح ..تلك
الروح التي ترسي يف منت النص الروايئ لتشيع فيه روح املقاومة رمبا بإحداثيات وفعاليات جديدة،
ومحاوالت متكررة لحلم التغلب عىل هذه الحالة الالنهائية من الحرب والرماد والدخان والبارود:
“”حني تخون الوطن لن تجد ترابا يحن عليك ..يوم موتك ستشعر بالربد حتى وأنت ميت ”..هكذا
كتب “غسان كنفاين” ،وأنا أكتب :كف الصغري تقبض عىل األلوان ,ينرثها يف وجه الريح ,تحلِّق يف
فضاء الحكاية ,يرسم منها مالمح وجهه ,وضحكة بريئة تزيل رماد األرض ,تطهرها من دخان بطعم
البارود ,يرسم ويفتش عن ما تبقى من أصحاب ,قد يهزم بألوانه هدير الرش القادم نحوه”..
هكذا تتجسد دامئا تلك الرغبة يف التربعم من جديد من خالل رمز الطفل الصغري الذي يقبض
عىل األلوان ،كحالة مناقضة لحالة الدخان والبارود ورائحته التي تشحن األجواء النفسية إمعانا
يف استيهام الحالة الروائية ،ووضعها دامئا عىل محك العالقة اإلنسانية املرتعة بالشجن ..ما يعكس
الرغبة يف التغيري والخروج من هذه الكبوة التي طالت حقبتها الزمنية ،ويجعل هناك دامئا عىل
مرمى البرص أمال يولد يتمسك بزهوة األلوان وقدرتها عىل إحداث البهجة ،وإزاحة الرش الذي
أدخلته الساردة يف حيز التعبري املجازي بالصوت /الهدير ..لتتناغم الحالة الوجدانية السابحة مع
مكونات الصوت واللون والرائحة التي تتداخل دوما يك تصنع مزيجا من التشكيل البالغي واللغوي
والبرصي الذي يجعل بعض مناطق الرسد تحتمي بالحلم وتلتحف به تأكيدا عىل تيمة األمل يف
جاملية من جامليات التقابل التي تلعب عليها الذات يف إيقاع رسدها الذي يتناغم مع إيقاع الحرب
صعودا وهبوطا ،ولوجا وخروجا يف أجوائها املشبعة برائحة البارود..

تقاطع املرويات مع البوح الذايت
هي الحالة من التلبس التي تجعل الذات الساردة دوما يف حالة تأهب ويقظة اللتقاط اإلشارات
الوامضة التي تأتيها تؤجج بها سعري حربها مع الحرب ذاتها ،وهذا التوجه نحو اجرتار آالم اآلخرين
الذين يجتمعون عىل ذات األمل ،من خالل حكاياتهم الصاخبة /رسودهم القامئة عىل أثر الحرب،
واملتقاطعة بني اإلخبار والنقل والتذكر يف موجات متالحقة ال تتوقف ،وتشعل يف الوقت ذاته رغبة
يف مداعبة الوقت ،أو أخرى يف مروره واستبقاء اللحظة النادرة ،أو أخرى يف إيقافه حتى يتوقف
نزيف الذات /اآلخرين وهذا التوايل من حاالت االستشهاد والفقد التي تأيت يف أعقاب الحرب
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“متيض قافلة الشهداء ..يلحقون مبوكب الشمس ..من نور أرواحهم تتجدد فينا روح الحياة ،وأنت يا
“مريابو” ،وقد أخذك الغياب وأهدانا أيقونة من روحك ..أهل وأحبة عىل حافة االنتظار يف قريتك
الغافية عىل كتف الجبل “العنازة بانياس” نبع البطولة والتضحيات ..نرسم حروف اسمك عىل
صفحات التاريخ ,تصلنا ترنيمة من صوتك مرثية فقد أبدية ..ما أجملك يا وطناً ضم تراب “مريابو”
من عمق املوت تتجدد الحياة ..رمبا ساقت الذات الساردة حكمتها من هذا األمل املرتع به القلب،
الغاص يف أمل شديد عىل الراحلني الذين يروون بدمائهم كل أجزاء األرض يف محاوالت للحفاظ
عليها أو استعادتها ،يف معزوفة طويلة األمد يلعب عليها الوعي الجمعي ليبدو أثرها يف ترنيامت
تلك الذات التي ال تكاد تعانق غفوتها حتى تصحو عىل صوت انفجار جديد ورائحة بارود ودخان
يكتم الصدور ،ما يجعل هذه الحالة الوجدانية للفقد هي حالة أبدية يف وطن يزهو باحتضان رماد
ورفات أبنائه ،يف عالقة جدلية بالغة التعقيد رمبا أثارها النص الروايئ من خالل ساردته ضمنيا،
باإلشارة والتلميح ..ومن خالل حكايات األبطال ،وحكايات األمهات الثكاىل عنهم ،والتي رمبا اكتمل
بها مشهد ما يف تفصيلة جديدة من تفصيالت الوجع العريب:
هو ذاته شدو العصافري ..هي ذاتها ترنيمة عشق الوطن ..هي ذاتها وجوه األمهات “أم الشهداء”،
قرية “جبلة” ،قرية “أم الحويث” ،وسميت بهذا االسم لكرثة ما قدمت ،تروي قصص أبطالها والتي
زفتهم بيدها ..حدثني ابني “فاطر”“ :كنا اثني عرش ,كان هناك قناص يرتبصنا ,أصيبت يدي ,مل أشعر
بإصابتي ,عربت بيدي املصابة ودمايئ نازفة ألنقذ رفاقي ,أطلقوا علينا الغاز الكيميايئ ,وكل هذا مل
يوقفنا عن مهمتنا املقدسة”..
تلك الحكايات التي تأيت عىل هذه الخلفية الشعورية اإلنسانية املغرقة يف واقعها املظلم ونفسيتها
املتأثرة إىل حد كبري بتلك األجواء من الحرب التي برعت الذات الساردة إىل حد كبري يف تجسيدها
من خالل الحواس ،وبإطالق رائحة البارود يف كل اتجاه من اتجاهات الواقع التي يستلهمها النص
ويلعب عليها ،بالتوازي مع تلك النامذج اإلنسانية التي تقف يف املقاومة ويف الدفاع عن مقدرات
أرضها ووطنها ،موقف السنديانات الصامدة يف وجه القمع والحرق واالجتثاث من عىل سطح
الحياة ..تلك النامذج التي تجمعها الذات الساردة يف وعيها الحاد:
“سلمى ديبو” كلام مرت من “عرسال” تقطع املسافات إىل “بريوت” حاملة باقة زهورها لتستنيم
عىل قرب “غسان” يف مقربة الشهداء ,تشد وردة ال تزال عىل عطرها تسكنها وحيدة عىل قرب
“ماجد”“ ..سلمى” ال تضع صورتها عىل صفحة التواصل ,بل هي صورة “غسان” وما تبقى من لفافة
دخانه ،وما تبقى لرجال لنا مازالوا تحت الشمس..
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تقفز حاالت الفقد دامئا لتوشح الحكايات بهذا اإلرث القديم للوجع ذاك الذي يفرض تقاسيم اللحن
الشجي ..يعود دامئا إىل ملحمية القضية الفلسطينية ،أو البداية الدامية للوجع العريب عىل مشارف
سياسة جديدة للعامل يتهجى به عنرصيته البغيضة التي تخلصت أول ما تخلصت من تلك الرموز
اإلبداعية واإلنسانية والسياسية التي متثلها شخصيات مثل“ :غسان كنفاين” ،و”ماجد أبو رشار” ،وتلك
القصص املوجعة للوفاء التي تتقاطع بحكيها والحيك عنها دوما الذات الساردة لتذكر بتفاصيل الوجع
التاريخي العظيم /املرجعي ،رمزا قامئا للرجولة ورموزها التي ال تتخلف عن موقعها تحت الشمس،
إحالة إىل عمل روايئ خالد هو “رجال تحت الشمس” لغسان كنفاين يجسد أبعاد القضية إىل حد بعيد..
تعود الحكاية تكتب نفسها ،وتعود الحروف تتشابك ,تتعانق ,لتعلن عن نزف أصاب جسد الحكاية:
املنايف خلقت لنا .نحمل صليب الغفران لغرينا ,نحمل عنهم بالء الحياة ,النفي حياة يف عمقها روح
النور وروح أمل حنون .حيوات لنا صمدت مبا تحمله من حزن أمام صلف اآلخرين وبطش املدن
ووطأة أحذية من راهنوا عىل إعدامنا بدم بارد وبطء القرون الطويلة”
يأيت فعل االنكتاب ليصيغ حقيقة لهذا الوجود العفوي القرسي الذي يجعل املنايف معادال ملعنى
الوطن الذي صار اكتنازه وانحباسه براحا مرتامي األبعاد ،لكنه ال يفي باملعنى الحقيقي للوطن،
بالرغم من تلك العالقة الروحانية التي تشيعها الذات الساردة رمبا استيعاضا واستيهاماً من رسدها
لروح الوطن الذي بكتسب معنى جديدا كل يوم بحسب ما اقتضت به الحاجة ،نزوعا إىل أنها روح
أمل ،وإعدام متكرر كل يوم
يف كل صبح خجول يطل عىل زجاج نافذيت أزيح ما ثقل عىل جسدي من غطاء الليل ,أرنو لساعة
الوقت ,ألف يدي لنصف ظهري ,أبحث عن خصالت شعري التي غفت عن الوقت واستنامت يف
سالمها املمتد ,خصالت تطول مع كل رشوق شمس نهار جديد ,أتحسس نعومتها وأستأنس لطولها
املمتد حتى نصف خارصيت ,خصالت تطول وتطول هل تعيدين ألطراف مدن غابت؟..
غالبا ما تكون العودة إىل أعطاف الذات والتقوقع عليها اسرتاحة قصرية جدا من وعثاء سفر دائم عىل
أعتاب املدن املنفية برموزها اإلنسانية التي تعاقر صحوها وهمومها وانزياحها إىل الهم ،حتى وهي
يف أوج غفوتها القرسية ،لتضع الذات سياجا مؤقتا تتنفس فيه صورتها ،لتعود دوما إىل تلك الحالة من
النوستالجيا إىل تلك املنايف البعيدة املتناثرة التي قد تجد فيها ضالتها حتى ولو عرب أثري هاتف أو شاشة
حاسوب أو إطالالت عابرة ألرواح تتشابه وترتاسل بخطابات ال نهاية لها ..بآلية من آليات التعامل مع
مدن الغياب ..هي الحالة التي ال توقفها هذه االنكسارات والهزائم املتوالية التي تظلل هذا الوجود،
ما يحفز السؤال دامئا ،داال بعمق عىل مأساة الغياب وتوغل ذاك الحس باالنكسار واليأس من خالل
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التعبري الساخر ضمنيا عن استحالة أن تقوم تلك الخصالت /الذاتية الطويلة بوصل ما انقطع ..ما
فائدة الخصالت إذن؟ ..رمبا كان هو سؤال الذات يف تلك اللحظة اآلنية سؤاال ممهورا بالشك مجبوال
عليه ،متحريا من كل األمور التي تتصاعد وتتكاتل عىل الوعي الذي ال يفيق أبدا من تواىل صدماته
وانكساراته عىل املستويني الذايت اللصيق ،والجمعي املوجودة الذات من خالله..

قطع املوزاييك
تطمح الذات الساردة عن غريها يف منت الرواية لجذب كل الحكايات التي تتجاوزكونها كحكايات
مروية ،لتكون كقطع املوزاييك امللتصقة ،ومحاولة تضفري وجودها كجدارية متسعة األطراف
متارس معها لعبة الرتكيب من خالل التجاور والتباعد مع التعاشق ،يف محاولة للم شمل الوجع عرب
هذه الجدارية املمتدة .من خالل مقاطع يبدو منها زخم العالقة بني تلك الرموز وذاك الوطن..
وهو ما تجد فيه الذات ضالتها ،من خالل الحفر والتنقيب يف تاريخ الحضارات التي رمبا جلبت
هذه الهجامت الحمقاء الفوضوية لتقويض دعائم جديرة بالحضور ،بالرغم من محاوالت الطمس
والتغييب التي ترتى عليها كجزء من جزء من كل يراد تفتيته:
“خالد األسعد” عاشق لزنوبيا ،عاشق للحضارات ،مل يغادر مملكتها وظالالً تحفظ تاريخ معشوقته
األبدية ..غدرهم ورايات من األسود وظالم ليلهم صارت بعتبة داره ,يقتادونه ,يعذبونه ,غابت
عنه الروح العاشقة املتقدة بالنور والحب ,رفض أن يدلهم عىل رس الحياة لحضارة ممتدة من قبل
التاريخ ,فكان ذبحه وتعليق جسده عىل أعمدة تدمر ليلتحق بصانعي الحضارة ومجد اإلنسانية..
هكذا تكتمل مسرية زنوبيا يف آخر رجل يلحق بركبها يف مجد وشموخ وإباء”..
تنزع الحكايات دوما إىل إلباسها ذاك الثوب املخميل الفضفاض ،برغم مأسويتها املرتبطة بتاريخ مأساوي،
حامل عىل الغضب والغل والحقد تجاه كل املامرسات الهمجية املناقضة لكل سامت اإلنسانية وعشق
الوطن من خالل موروثاته وحضارته وكنوزه العصية عىل التبديد ،ليكتمل دوما التاريخ األسطوري
للحالة الخارجة من رحم عظمتها وأسطوريتها ،ودال عىل أن التاريخ ال ميحى ،وأن الحضارات ال تزول
حتى لو زالت آثارها العينية ،طاملا أن هناك امتداد للبذل والعطاء ..وهو الذي ميتد يف جداريات تسكن
إيقاع الرسد هنا لتميط اللثام عن إيقاع الحرب التي توغر الصدور وتبث الشكوى ..تؤكد عىل وحدة
املصري ،ومتتح من هذا الفيض الوجداين الذي تجابه به الذوات األخرى هذه الحالة من املد الهمجي
املمنهج التي تجتاح الجسد الكبري وتعمل عىل تدمريه ،كآلية وجود باطشة تفرض هيمنتها عىل الوجود
اإل”نساين يف تلك املنطقة املشتعلة بالبغض والخالفات املذهبية والعنرصية.
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يطي كلامته“ :متى يرتوون من دمائنا؟!“ ”..تعز” تحت النار ..من ال يحب
“الغريب عمران” ِّ
“تعز”؟!“ ..تعز” أعطتكم الحياة ,فتعطونها املوت ,أعطتكم سالما ومحبة ,فتبادلونها هذا الحب
بالقصف والتدمري”..
هي إشارة دالة عىل عمق املأساة ..يعمقها السؤال املرير املستنكر الساخر إىل حد بعيد ..ذلك الذي
يتناقل الرسد أبعاده من خالل القفز عىل األحداث وجلبها يك تشكل هذا الوجود العنقودي لهذه الرغبة
املدمرة واملمتدة يف الكيان بفعاليات وجود متجددة فيام بني الشامل يف سوريا ،والجنوب يف اليمن
وما بينهام من رصاعات مريرة ومحاوالت شتى إلشعال فتيل الحرب وإلطالق رائحة البارود البغيضة
عاصفة الجنوب يف “درعا” ح َّولها الجيش إىل رماد ،ومنها سيحقق انتصاراته من “إدلب” حتى
“الزبداين” ..قريبًا سنيضء مصابيح املدن حتى وإن صارت بطعم البارود..

بحيث تبقى الرغبة دامئا يف تحويل كل العوائق واملدمرات إىل رماد ،يك يتالىش أثر الحرب وتقوم
محلها قامئة العمران والتفتح من جديد ..يحمل به الرسد لواء مجابهة الواقع الصعب باألمل
املراوغ الذي قد تضاء له مصابيح املدن مرة أخرى يف حالة عارمة من التفاؤل ،وإن طال أمد
االحتفاظ بطعم ورائحة البارود ،مبختلف الفضاءات التي توالت عليها فعاليات الحرب ،وتلك
الرائحة ..رمبا تأكيدا من تلك الذات الساردة عىل اعتياد الوجع ومتالزماته وآثاره ،وتحديا لكل
عوامل االنتكاس واالرتداد إىل الخلف..

بتلك الرؤية التي تجمع بني اإلنسانية البائسة وآليات وجودها من خالل األيديولوجيا الحاكمة
املهيمنة ،والتي تفرض سطوتها عىل كل نقطة من نقاط النص كعنرص من عنارص اإليهام فيه،
كام تفرض سطوتها عىل الواقع الحقيقي املعيش ،الذي يعتمد له النص هنا الواقع االفرتايض من
خالل عملية التواصل من خالل شبكات التواصل االجتامعي التي أصبحت بديال للتواصل اإلنساين
الحقيقي الحميم ،ويتكئ عليه إلبراز كل نقاط التحول والقوة والضعف يف نسيج هذه الرقعة من
األرض والتي متتد من الخليج رشقا إىل املحيط غربا ،وهذا الترشذم والتفتت الذي يسم كل شئ بها،
ومحاوالت التمسك باألمل يف رأب الصدع ومل الشمل يف مواجهة تلك اآللة األيديولوجية الغاشمة،
مع تلك الروح للذات الساردة املغرقة يف الرومانسية التي رمبا كانت سالحا وحيدا تقاوم به بطلة
النص “وردة” هذا الواقع املتفسخ عىل املستويني :الخاص بحياتها ورصاعاتها النفسية مع الواقع،
والعام يف دفاعها عن قضية األرض والهوية املغتصبني ..فهل تكون االستجابة للعودة إىل الواقع/
األرض وااللتحام به هي رهان النص الروايئ ،وسؤاله األهم الذي يواجه به كل تلك املجابهات
واملواجهات القمعية يف ظل هذه املعيارية الجديدة للوجود؟!
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استعادة مميزة حديثاً وال أفالم روائية
يوسف الشايب
قبل العام  2014كان ميكن القول بأن مثة نوع من اإلهامل عىل مستوى السينام الفلسطينية التي
باتت عاملية ،وإن بجهود فردية ،لتوثيق حقبة غنية وثرية من تاريخ الشعب الذي ال يزال يناضل
من أجل تحرره ،أال وهي سنوات «انتفاضة الحجارة» ،أو «االنتفاضة األوىل» التي اندلعت يف العام
.1987
يف العام  ،2014أطلق املخرج الفلسطيني الشاب عامر شوميل أول أفالمه «املطلوبون الـ»،»18
مبشاركة املخرج الكندي بول كاون ،معيدا ً االعتبار الستخدام الرسوم املتحركة ،وما يعرف بتقنية
الـ»ستوب موشني» ،إضافة إىل تقنيات الفيلم التسجييل التقليدية إىل حكاية مثرية ،يكاد كل من
سني االنتفاضة األوىل ،حني قرر قائد يف جيش االحتالل مطاردة 18
يسمعها ال يصدقها ،وتعود إىل ّ
بقرة يف بيت ساحور ،والقبض عليها حيّة أو ميتة ،لكونها تشكل خطرا ً عىل أمن إرسائيل!
الحكاية يف أساسها تعود إىل فكرة لبعض أهايل بيت ساحور مبعاقبة االحتالل عىل جرامئه اليومية
بحق أبناء الشعب الفلسطيني يف االنتفاضة األوىل ،عرب بوابة االقتصاد ،وبالتحديد مبقاطعة منتجات
رشكة «تنوفا» اإلرسائليية الشهرية من الحليب ومشتقاته ،باقتناء  18بقرة من إحدى املستوطنات،
عرب وسيط إرسائييل يساري ،باتت مع الوقت تحقق اكتفاء ذاتياً بإنتاجها «حليب االنتفاضة» ،ما
سبب خسائر كبرية للرشكة اإلرسائيلية ،عرب مزرعة أبقار باتت فلسطينية ،تنتج الحليب ومشتقاته.

بعد أيام قليلة من بدء إنتاج الحليب ،هاجمت قوات من جيش االحتالل مزرعة األبقار واعتقلت
ناشطني ،وعممت أمرا ً بإغالق املزرعة ..حينها قرر سكان املنطقة إخراج األبقار من املزرعة
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وإخفاءها يف بيوتهم بعيدا ً عن أعني جيش االحتالل ،ليبدأ هذا الجيش فيام بعد بحملة تفتيش
واسعة استمرت أربع سنوات ،طارد خاللها  18بقرة بهدف اغتيالها ،وهي البقرات التي استطاع
شوميل بعبقرية أنسنتها بتحويلها إىل شخصيات كارتونية لكل منها صفاتها ،فهناك الحكيمة ،وهناك
املؤمنة بالسالم ،واملعادية للفلسطينيني ،واملتكربة املتعجرفة ،ليقدم يف مشاهد موازية للحكاية
الحقيقية ،رصدا ً متخيالً ملا يف دواخل البقرات ،والتحوالت التي طرأت عىل «شخصياتهن» بتحولهن
إىل بقرات «فلسطينيات مناضالت مطلوبات لجيش االحتالل».
خمس سنوات حتى متكن شوميل من إنجاز فيلمه ،وخمسة وعرشين عاماً انتظرت هذه الحكاية
التي تبدو خيالية لرتوى ،وتصل إىل العامل ،وهي واحدة من حكايات كثرية قد يكون بعضها أشد
سني االنتفاضة األوىل ،وقبلها ،وبعدها ،فالضابط يف جيش االحتالل يعرتف مؤكدا ً جدية
غرابة يف ّ
القرار املثري للجدل ،ومعمقاً حالة السخرية التي ميكن أن توحي بسذاجة االحتالل ،أو عنرصيته
املبالغ فيها ،يف ذات الوقت ،حني يقول هذا الضابط االحتاليل إن «البقرات تشكل خطرا ً عىل أمن
إرسائيل»!
وعامر شوميل فنان فلسطيني من موالد الكويت العام  ،1981وهو مقيم يف رام الله ،درس هندسة
العامرة وحصل الحقاً عىل شهادة ماجستري يف الفنون الجميلة ،تخصص رسوم متحركة من بريطانيا،
وسبق له أن استخدم الرسوم املتحركة والكاريكاتري باإلضافة إىل امللصقات للتفاعل مع املحيط
السيايس واالجتامعي الفلسطيني اليومي ..له كتاب منشورات وقصص أطفال بطريقة الـ»كومكس»،
أي القصة املصورة ،كام أسس لربنامج دبلوم الرسوم املتحركة يف جامعة بريزيت ،وكان أحد مؤسيس
«زان ستوديو» يف رام الله.
خالل سنوات املطاردة ،وتهريب البقرات من منزل إىل آخر ،إىل مخزن ،إىل صالة ،وغريها من
الجغرافيات ،تنقل بقية البقرات اللوايت ال يزلن عىل قيد الحياة عرب شاحنة للذبح بعد إلقاء القبض
عليها ،إال أن إحداهن تدفع بابنتها الفلسطينية الخالصة إىل خارج الشاحنة ،لتهرول ثم تعدو بعيدا ً
عن موتها املحقق ،وكأنها ترمز لشعب بأكمله يرفض االستسالم للمحتل ،ما دفع أهايل املنطقة
لنسج روايات عدة حول البقرة الناجية ،منها أنها استقرت يف جبال ليست بعيدة عن بيت ساحور،
وأنها بيضاء ،ويف هذا رمزيات عدة ليس االستسالم بطبيعة الحال من بينها ،وهنا تعود كامريا
شوميل ورشيكه الكندي إىل حيث جبال بيت ساحور لهاثاً وراء البقرة األمل ،التي ال يعرف ما
إذا كانت هي مصدر الصوت يف كهف بأحد الجبال ،كام أكد شاب يف املنطقة ،أم ال ،تاركاً العنان
للمخيلة ،أو القدر ،وكأنه املستقبل املجهول للفلسطيني القوي القادر عىل تحدي الصعاب ،مستلهامً
عىل مدار خمس وسبعني دقيقة روح «انتفاضة الحجارة» ،تلك الروح التي لرمبا لن تتكرر.
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وأسس املخرج الفلسطيني الشاب ملا ميكن وصفه سينامئياً بـ»الديكو أنيميشن» ،أو «الوثائقي
املتحرك» ،إن جاز التعبري ،فغالبية األفالم التي تستعني بالرسوم املتحركة وإن كانت وثائقية ،تكون
متحركة بالكامل ،وإن كان هذا ال يعني أن تكون هناك تجارب متزج ما بني الرسوم املتحركة
والوثائقي ،كام فعل شوميل يف «املطلوبون الـ ،»18دون رصاخ ،أو شعاراتية مجانية ،وبأسلوب
جاذب جعله يحصد عن استحقاق العديد من الجوائز العاملية.

األفالم األوىل
وبالعودة إىل األفالم األوىل حول االنتفاضة ،وكانت بسيطة تسجيلية أقرب إىل تقارير تلفزيونية
مطولة ،عىل اختالف مستوياتها فنياً ،ميكن القول ،وفق العديد من املراجع ،أن فيلم «انتفاضة
الحجارة» يف العام  1988للثنايئ جورج خليفي وزياد الفاهوم فيلم أطفال الحجارة ،أول فيلم
فلسطيني يتناول انتفاضة العام  ،1987من خالل رصد مجموعة من األطفال الفلسطينيني تحت
وطأة االحتالل والظروف الخاصة يف االنتفاضة ،كام ظهر يف العام ذاته فيلم ملحمد سواملة بعنوان
«االنتفاضة» ،يرصد فيه تأثريات أحداثها عىل الناس.
يف فيلم “أطفال الحجارة” ،يتتبع جورج خليفي مع زياد الفاهوم املخرج املشارك معه ،مجموعة
من أطفال مخيم الشاطئ يف قطاع غزة ،لريصد معاين االنتفاضة بالنسبة لألطفال الفلسطينيني،
حيث الفرح باالنطالق ،واملواجهة ،والقدرة عىل الوقوف أمام جنود االحتالل املدججني بالسالح.
يف ذات الوقت تربز الصور التي ترتسخ يف ذاكرة الطفل الفلسطيني ،كمشاهد العنف والقمع،
وجنازات الشهداء اليومية وتعرض اآلباء لالعتقاالت ،واألطفال أنفسهم للرضب ،فمحور الفيلم
الطفل يف خضم االنتفاضة ،هذا الطفل الذي ال ينىس أن يتأمل يف أحالمه وأمانيه وواقعه ،مصطدماً
باالحتالل ومامرساته البشعة ،كام يف املستقبل وأسئلته.
ويف العام  1988أيضاً ،قدم ناظم الرشيدي (مسلسل صيف فلسطيني حار) وذلك ملجموعة سينام
الحقيقة ،بالتعاون مع التلفزيون التشيكوسلوفايك ،ويتألف هذا العمل من ثالثة أفالم تسجيلية
وثائقية طويلة أولها عن االنتفاضة بعنوان “غيتو الدهيشة” ،ومدته ( )57دقيقة ،يرصد فيه واقع
مخيم الدهيشة الذي حوله االحتالل إىل معتقل كبري محاط باألسالك الشائكة ،حيث تتجول الكامريا
يف املخيم لتسجل يومياته وصمود سكانه ،فضالً عن معاناتهم مع عصابات املستوطنني وجنود
االحتالل ،علامً أن مخيم الدهيشة كان أحد أهم معاقل االنتفاضة.
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نشيد الحجر
وقدم املخرج ميشيل خليفي ،بعد ذلك ،فيلمه “نشيد الحجر” يف العام  ،1990وفيه تم تناول الواقع
الفلسطيني عىل نحو ميازج بني الروائية والتسجيلية ،خالل االنتفاضة التي اشتعلت العام ،1987
واستمرت سنوات عديدة.
ورصد خليفي ،يف هذا الفيلم روائياً ،امرأة فلسطينية وعالقتها بحبيبها الذي دخل السجن ألسباب
نضالية ،النتظامه يف صفوف الثورة ،ومن ثم خروجه من السجن مرشوخ األحالم والطموحات،
ليكشف من خالل هذين النموذجني أي املرأة وحبيبها ،جيالً محددا ً من أجيال الشعب الفلسطيني
مبوازاة الجيل الجديد الذي يشكّل وقود االنتفاضة (أطفال الحجارة) ،والذي يربز يف الفيلم تسجيلياً
فيوضح منطقه املختلف وطموحاته املتصاعدة.
تبدأ القصة يف فيلم “نشيد الحجر” عملياً عند أوائل السبعينات من القرن املايض ،حول قصة حب
بني رجل وامرأة يف سن النضج ،وتدوم قصة الحب أياماً معدودات لتنتهي باعتقال الرجل بسبب
“نشاطه املعادي لالحتالل” ،وجملة نشاطه املعادي إمنا تعني يف الواقع ثورية هذا الرجل.
يدخل الرجل السجن ،فتهاجر املرأة إىل الواليات املتحدة األمريكية ،لكن االنتفاضة التي اشتعلت يف
الوطن املحتل ،فيام بعد تجدد ذلك الحب بعد انقضاء  18عاماً ،حيث تعود املرأة إىل القدس لتجري
بحثاً حول مفهوم التضحية يف املجتمع الفلسطيني ،فتلتقي حبيبها الذي خرج من السجن بعد أن
أمىض فيه  15عاماً ،إثر عملية تبادل أرسى حصلت يف العام  ،1985وهو بعد إطالق رساحه يعمل
يف إحدى مؤسسات اإلغاثة الزراعية.
الحب يتجدد يف الفيلم مرة أخرى عىل خلفية الواقع الجديد الذي مثلته االنتفاضة  ..يف الفيلم
نجد أنفسنا امام جيلني فلسطينيني :الجيل األول محبط منكرس مهادن ،والجيل الثاين ناهض رافض
لالنكسار ،يقاوم حتى بالحجر ،لنستمر مبالحظة هذه الخصوصية التي يشكلها السيناميئ ميشيل
خليفي ،عىل األقل ،بأفكار جريئة.
ورأى بعض النقاد أن ما هو تسجييل يف الفيلم أكرث تعبريا ً ،ورمبا عفوية ،مام هو روايئ ،فجاءت
املشاهد التسجيلية كوثيقة وشاهد ،عىل الفعاليات اليومية لالنتفاضة املجيدة.
ويف حوار حديث معه ،شدد خليفي عىل ان السينام الفلسطينية ،ومنذ مثانينات القرن املايض،
ابتعدت إىل حد كبري عن النمطية والتنميط ،وانترصت لصورة الفلسطيني اإلنسان ،مشريا ً إىل أن
السينام الفلسطينية يف ستينات القرن املايض وحتى نهاية سبعيناته كانت سينام نضالية ،ومرتبطة
إىل حد كبرية بالحركات واملنظامت السياسية كحركة فتح ،والجبهة الشعبية ،والجبهة الدميقراطية
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بالدرجة األوىل ،وحاولت أن توثق العمل النضايل الفلسطيني ما قبل انتشار التلفزيون ،وأعتقد أن
انتشار التلفزيون ،وطواقم التلفزيونات العاملية ،وما ملكته من إمكانيات ،وقدرتها عىل التصوير يف
فلسطني ،ونقل الواقع الفلسطيني ،عوامل كلها ساهمت ،إىل جانب التحوالت السياسية ،يف تاليش
حقبة السينام النضالية بالتدريج.

أطفال جبل النار
ويف ذات العام تقدم املخرجة مي املرصي فيلمها “أطفال جبل النار” ،وهو الفيلم الذي يحيك تجربة
اطفال االنتفاضة االوىل ،حيث يصور الفيلم حكاياتهم ،وأحالمهم ،ومعاناتهم ،وتطلعاتهم ،وبيئتهم
وتجاربهم يف الحياة وأملهم يف مستقبل أفضل.
وقالت مي املرصي :أطفال جبل النار ُص ّور خالل االنتفاضة األوىل ،وتزامن مع عوديت إىل فلسطني
 ..كانت هذه العودة األوىل بعد خروجي من فلسطني ،وكنت أشعر برهبة كبرية كونها املرة األوىل
التي أدخل فيها فلسطني بعدما كربت  ..مل يكن هناك سيناريو معدا ً سلفاً ،فقط أفكار مل أمتكن من
تحقيقها بادئ األمر ،ولذلك عمدت إىل اعتامد فكرة أن تكون ظروف التصوير هي القصة يف النهاية،
مبعنى أن الفيلم يأخذ شكل التجربة نفسها ،ألن األفكار كانت تتغري كل يوم.
وأضافت :عندما ص ّورت القدس وصورت مدناً مثل يافا وعكا وحيفا شعرت ألول مرة إن هذه
املدن باتت تخصني ،وأنني حققت العودة من خالل الصورة  ..كنت قد ضيعت هذه الجغرافيا
الفلسطينية ،واستعدت هذا الجزء الفلسطيني مني بتصويره  ..نابلس هي مدينتي التي تعرف
باسم جبل النار ،وأطفالها هم عنوان الفيلم  ..هي عنوان طفولتي ،وتعنيني كثريا ً كام مخيم شاتيال
التي اكتشفت من خالله فلسطني يف لبنان ..صورت أكرث من فيلم عن األطفال الفلسطينيني ،ومنهم
هذا الفيلم عن أطفال الحجارة  ..هم يتميزون بعفوية وصدق ال يضاهيان ،يفرحون ويحزنون يف
ذات الوقت ،ويبحثون عام يشغلهم من أحالم رغم الحرمان ،ورغم االحتالل.
ويف العام  ،1991أنجز املخرج زياد درويش فيلمه «انتفاضة شعب» ،كوثيقة برصية عىل أحداث
االنتفاضة األوىل ،محاوالً تبيان كيف بدأت ،وما هي أسبابها ،وما هي القطاعات الفلسطينية التي
شاركت فيها ،فضالً عن حوارات مع قيادات فلسطينية ،من داخل األرايض املحتلة وخارجها ،حيث
تم بناء الفيلم باالستناد إىل صور التقطت بشكل مبارش من أرض الواقع ،كذلك اعتامدا ً عىل مشاهد
من أرشيف الوكاالت العاملية.
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حتى إشعار آخر
واعترب الناقد السيناميئ املرصي الراحل حديثاً سمري فريد ،فيلم «حتى إشعار آخر» لرشيد مشهراوي
( ،)1994أول فيلم فلسطيني ،ألنه أنتج يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،وبواسطة طاقم فلسطيني.
ويتحدث فيلم «حتى إشعار آخر» ،الذي أُنتج بداية تحت عنوان «منع تجول» ،عن مامرسات
االحتالل ،وبالتحديد سياسة فرض منع تج ّول ،أو حظر تج ّول عىل الفلسطينيني ،بحيث مينعون من
مامرسة شؤون حياتهم اليومية بشكل اعتيادي «حتى إشعار آخر» ..وهي جملة متكرِرة يعرفها
الفلسطينيون ،وال يزالون ،إذ لطاملا انهالت عليهم من مكربات الصوت ،بألفاظ عربية «متكرسة»،
أو سليمة أحياناً ،معلنة بداية فصل من املعاناة ،ال يدرك أحد منهم متى ينتهي.
وتدور أحداث الفيلم يف مدينة غزة ،وبالتحديد يف أحد مخيامتها ،مطلع التسعينات ،وتحديدا ً
العام  ،1993أي خالل الفصول األخرية من عمر االنتفاضة األوىل ،أو انتفاضة الحجارة ،عىل اختالف
التسميات ،والتي انطلقت العام .1987
ويف الفيلم يتمحور الحديث بالصوت والصورة حول أرسة أبو راجي ،وهو حالق فلسطيني شبه
مقعد ،إذ يعاين من آالم عاتية يف الظهر ،أ ّدت إىل عطب أصاب عموده الفقري (ديسك) ،ولهذا
فهو مييض طيلة الفيلم تقريباً بلباس النوم (البيجاما) ،بحركته املحدودة املتو ِّجعة ،ويعيش يف أحد
مخيامت غزة مع عائلته املك َّونة منه وزوجته وخمسة أبناء أبرزهم ،يف الفيلم ،هو الفتى الصغري
املسمى «رادار» ،والذي ميارس حقيقة دور «الرادار» ،فهو من يراقب جنود االحتالل ،وينقل
الرسائل للفدائيني وأهل املخيم ،ويتسلق الجدران ،ويعتيل األسطح ،وهو أيضاً الذي يعرف أنواع
الطلقات من صوتها ،وينفذ املهامت الرسية ،فضالً عن محاوالته قراءة رسائل أخيه لألرسة ،م ّرة
تلو األخرى.
يف بداية الفيلم يتسلَّم الفتى «رادار» رسالة قادمة من أخيه الغائب يف أملانيا لداعي الدراسة ..
هذه الرسالة ستتح ّول يف الفيلم إىل رمز التواصل ،سواء مع الغائب ،أو مع عامل الحرية ،التي يتن ّعم
بها بعيدا ً عن وطأة املحتل اإلرسائييل ،وكأنها نافذة لعامل الخالص من هذا املحتل ،والرشوع ببناء
املستقبل الباهر ،املستند عىل التحصيل العلمي.
والفيلم يرسم عمق التالحم بني أهايل املخيم ،يف صورة تواصل وتشارك فريدة ،أسست لتلك القدرة
الهائلة التي امتلكها الفلسطينيون عىل الثبات والصمود ،ما أعجز القوة العاتية وكرس عنجهية جيش
رس العميق يف تلك القوة التي ميتلكها املخيم الفلسطيني يف وجه االحتالل.
االحتالل ،ويظهر ال ّ

ويذهب الفيلم نحو غايات مضمونية عليا ،حيث استطاع املخرج بذكاء وتحركات فنية الفتة،
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معبا ً عن القضية الفلسطينية ،واإلنسان
بالنظر إىل ظروف الفيلم ورشوطه ،أن يجعل فيلمه هذا ِّ
الفلسطيني ،ومدى بشاعة االحتالل ،دون اللجوء أبدا ً إىل املبارشة يف الخطاب ،أو الشعارات يف
واملعبة ،والشخصيات يف إطارها الحيايت اليومي.
التناول ،بل عرب دفق التفاصيل الصغرية
ِّ
ونجح يف تقديم فيلم ذيك مبدع ،من خالل استخدامه الكثري من الوسائل واألساليب الفنية املعربة
والدالة ،سواء باملوسيقى املرافقة ،وأغاين فرقة صابرين بصوت الفنانة الفلسطينية املتميزة كاميليا
جربان ،أو عرب توظيف اإلضاءة بشكل الفت بنجاحه ودالالته ،أو من خالل تتايل األحداث والتحوالت
الدرامية ،أو تناوب الشخصيات ،كل بدورها ،عىل أخذ مكان الصدارة يف أحداث الفيلم ،أو عرب
الدوران يف زوايا املكان ،وتفصيالته ،من الباحة الخارجية (الحوش) إىل غرفة راجي وزوجته ،وغرفة
لنطل عىل
أكرم و»الرادار» ،إىل غرفة الصبية سلمى ،واإلطاللة عرب طاقة املطبخ ،أو تسلق الجدارّ ،
الحارة ،أو بيت الجريان.
وهنا ننقل رأي الناقد بشار إبراهيم يف الفيلم ،كام هو ،حيث قال «رغم أن الفيلم يدور يف مكان ضيق
ومحدود ،وأن مدته ال تتجاوز ( 71دقيقة) إالّ أنه وبلغة سينامئية رفيعة ،وتكثيف عا ٍل ،واقرتاحات
ليطل عىل املخيم ،وليفضح مامرسات جيش
ذكية ،استطاع املخرج مشهراوي فتح بيت أبو راجيَّ ،
االحتالل ،سواء عرب النافذة املفتوحة عىل نافذة صديقة طفولة رادار ،أو الطاقة املفتوحة عىل بيت
الجار خليل ،أو من فوق الحيط الفاصل ،واملفتوح يف آن واحد ،عىل بيت الجارة ،أو عىل الشارع».
وحول الفيلم قال مشهراوي :يف «حتى إشعار آخر» ،كان هناك واقع فرض نفسه عىل الفيلم ،حيث
ان كوين ذا تجربة كبرية يف منع التجول وحياة الفلسطينيني خالل منع التجول ،جعلني قريباً جدا ً من
املواد التي اشتغل عليها ،فبدت االمور وأنني احقق فيلامً يف بيتي ،وعن أهيل وارسيت ،وعن نفيس
أيضاً ..كان التوجه هناك عىل شكل اعادة رسم للواقع والقاء الضوء عىل التفاصيل االنسانية الصغرية،
والتعامل معها والتعامل مع االنسان كإنسان وسط وضع معني ،عليه ان يدبر حياته فيه بشكل يومي
وسط االختناق واالحتالل واملآيس املضادة التي ينىس الناس ان الفلسطيني ميكن ان يعيشها ايضاً.

دار ودور
فيلم «دار ودور» الذي أخرجه مشهراوي ،وأنتجه املخرج هاين أبو أسعد ،وكان أنتج حينها ،فيلامً
وثائقياً خرج يف فرتة حرب الخليج واالنتفاضة األوىل  ..يف الوقت الذي عرض فيه الفيلم هوجم
وحورب يف بريطانيا ،رغم ذلك عرض يف الصاالت وحصد العديد من الجوائز ،وأصبحت مكاتب
منظمة التحرير الفلسطينية يف العامل متلك الفيلم ،وتعرضه ،إلحساسهم بأهمية اللغة التي تناولها.
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والفيلم يروي قصة الفلسطيني محمد ،الذي يعيش يف مخيم الشاطئ لالجئني قرب غزة ،وهو يف
األربعني من عمره ،متزوج وله سبعة أطفال  ..يسافر محمد كل أسبوع ليعمل يف تل أبيب ،إىل
أن جلبت حرب الخليج عواقب سيئة عىل الفلسطينيني ،فأصبح من الصعب الحصول عىل عمل،
فتعاظمت التوترات العائلية  ..ويتتبع الفيلم محمد وعائلته يف غزة ويف تل أبيب أثناء االنتفاضة
وحرب الخليج ،ويظهر التضحيات التي عليه تقدميها ليك يستمر يف الحياة.
فيلم «دار ودور» الوثائقي الطويل ،كان يناقش فرتة حظر التجوال يف قطاع غزة يف فرتة حرب
الخليج ،والشعب الفلسطيني كان يبيك آنذاك من قلة وجود الطعام ،وكان مشهراوي «شاهد عيان
عىل تلك الفرتة ،وقد استطاع الهرب من قطاع غزة إىل تونس».
وفيلم «دار ودور» ،أول إنتاجات هاين أبو أسعد ،من إخراج رشيد مشهراوي ،الذي قال عنه مرة
«تواجدت يف يافا الـمدينة التي لجأ منها أجدادي ،وتواجدت يافا يف أفالمي ،ومنها دار ودور».
وقال عنه أيضاً :الفلسطيني صار يبيك كام يف فيلمي «دار ودور» مثالً ،وهو فيلم كان مبثابة نقطة
تحول بالفيلم الوثائقي الفلسطيني ،فإذا ما قدر لك أن ترتجم معاين األفالم فستستوحي منها أن
الفلسطيني بالطرح الجديد مثله مثل أي إنسان ،وميكن له أن يبيك بسهولة ،وأن يكون سيئاً ،أو أن
يكون عميالً ويرضب زوجته ،وهو يف الوقت نفسه املقاتل واملحامي وصاحب القضية .ال أريد أن
أتحدث عن أشياء بديهية ،أنا ميكن يل أن أشاهد ثالث دقائق يعرف فيها الفلسطيني كضحية ..ومن
ثم أتساءل فقد فهمت أنه ضحية ،وما الذي يفعله حتى ال يظل ضحية ،وحتى أمتكن من مساعدته،
وأتعرف إليه ،وأنت ستكتشف أنه جاء من مكان مهم جدا ً يف هذا العامل اسمه فلسطني ،ولديه فيها
خصوصيات رائعة ،ولديه لهجته ولون إيقاعه ،ولك أن تتذوق فيه الفنان أو املخرج أو الراقص.
وأضاف :مفهوم فيلم «دار ودور» كان غري األفالم الفلسطينية التي عملوها يف الثورة الفلسطينية يف
لبنان وخارج لبنان  ..مفهومنا للقوة مختلف ،ويقوم عىل أنه لو تجسدنا كشعب وحضارة وتاريخ،
وكنا موضوعيني ،وبتنا حالة كاملة ،وخاصة أننا منلك املكان فنحن أقوياء  ..وبالتايل من الصعب
عىل أحد احتاللنا أو أن يستمر يف احتاللنا ،ألن وجودنا عال وراسخ عىل أرضنا ،ففي هذا الفيلم
نحن نرسم ،ونرقص ،ونحيك النكات  ...جدي كان يحب جديت يف يافا قبل وجود دولة إرسائيل  ..مل
يكن هناك يشء اسمه دولة إرسائيل  ..ما حاولنا أن نوصله من خالل الفيلم ،أن لنا حكايات يف يافا،
حكايات أناس تنبت يف األرض شامخة كشجر الزيتون« ..أنا الذي يف يافا بفيلم دار ودور».
وكشف مشهراوي :صنعت فيلم دار ودور ،وهذا الفيلم ازعج االحتالل بشدة النه رصد وقائع
وحقائق يستحيل تكذيبها ،وحاولوا نفيها بكل السبل ولكنهم فشلوا ،للدرجة التي جعلتهم يقومون
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مبنع بطل الفيلم الرئييس من الخروج من منزله لثالث سنوات كاملة.
ومن الجدير بالذكر أن رشيد مشهراوي غادر قطاع غزة إىل هولندا ،حيث أقام ثالث سنوات،
وأسس مع هاين أبو أسعد ،رشكة أيلول لإلنتاج الفني ،التي أنتجت العديد من األفالم بالتعاون مع
رشكة أفالم اركوس الهولندية ،كنوع من املأسسة لتعاونهام مشهراوي كمخرج وأبو أسعد كمنتج
بعد فيلمي «دار ودور» ،و»أيام طويلة يف غزة».
ولكن هناك روايات تشري إىل أن رشكة أيلول لإلنتاج الفني ،هي املنتجة لفيلم «دار ودور»،
بالتعاون مع القناة الرابعة الربيطانية ،مبعني أنه إنتاج فلسطيني بريطاين مشرتك يقع يف  52دقيقة،
عن سيناريو رشيد مشهراوي ،وتصوير كالوس يوليوسربغ وجورج غوريفيتز ،يف حني مل يكن هاين
أبو أسعد منتجاً فحسب ،بل مساعد مخرج يف هذا الفيلم ،حيث تأسست الرشكة يف غزة ،ومن ثم
حملت االسم نفسه يف هولندا.

أيام طويلة يف غزة
أما فيلم «أيام طويلة يف غزة» ( 30دقيقة) ،فهو من إنتاج هاين أبو أسعد ،وريتشارد الوين ،لصالح
التلفزيون الربيطاين ،وعرب رشكة أيلول لإلنتاج السيناميئ يف غزة والتلفزيون الربيطاين (يب.يب.يس) ،عن
سيناريو رشيد مشهراوي ،ومن إخراجه ،وتصوير كالوس يوليوسربغ ،حيث ينقل الفيلم تأثريات حرب
الخليج عىل املجتمع الفلسطيني ،وخصوصاً العامل منهم ،وذلك من خالل ثالثة مناذج تعرب عن آرائها
يف السياسة ،ويف املجتمع ،ويف االنتفاضة ،ويف حرب الخليج ،وعن رؤيتها للمستقبل يف ضوء ذلك.
«جمعة الذي يعمل يف أحد مطاعم تل أبيب ويصبح عاطالً عن العمل ،وإبراهيم الذي يرفض
التعايش بني الفلسطينيني واإلرسائيليني من حيث املبدأ ،ومن ثم يرفض العمل يف تل أبيب ،ويجد
عمالً له يف غزة عىل الرغم من الحرب وظروفها ،أما مصطفى الذي يبقى دامئاً يف تل أبيب ويستمر
يف العمل ،سيجد أنه مرفوض يف تل أبيب كام هو مرفوض يف غزة».

حظر تجول
وفاز فيلم «حظر تجول» من إنتاج هاين أبو أسعد عرب رشكة أيلول لإلنتاج السيناميئ ،وإخراج رشيد
مشهراوي ،بجائزة يف مهرجان كان السيناميئ العام  .. 1994والفيلم هو أول فيلم روايئ طويل
ملشهراوي ،وحصد جائزة «اليونسكو» يف مهرجان كان السيناميئ الدويل ،كام حصد عدة جوائز يف
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مهرجانات سينامئية دولية يف روما ،وبرشلونة ،والقدس ،والقاهرة ،وتونس ،وهو الفيلم الذي قالت
مصادر أخرى أنه باكورة إنتاجات هاين أبو أسعد!
ويقول الناقد عدنان مدانات إن فيلم «منع التجول» أو «حظر تجوال» صنع داخل بيت لعائلة
فلسطينية يف فرتة منع التجول ،وعرب هذا املنزل وعرب حياة األرسة والجريان القادرين عىل التسلل
إىل هذا املنزل يقدم مشهراوي واقع الحياة الفلسطينية عن طريق السهل املمتنع.

بيت من ورق
ويرى البعض أن العام  ،1991حيث كانت اإلنتفاضة األوىل يف أوجها ،كانت والدة املخرج هاين أبو
أسعد ،عندما قدم عمله األول «ملن يهمه األمر» ،ويف العام  ،1992خرج أبو أسعد بفيلمه الروايئ
األول «بيت من ورق» ،وهو فيلم روايئ قصري ( 28دقيقة) ،عن سيناريو هاين أبو أسعد نفسه،
وإنتاج «أيلول لإلنتاج السيناميئ» ،وشاركه يف اإلخراج حنا إلياس ،وهو الفيلم الذي حصد جائزة
أحسن فيلم قصري يف بينايل السينام العربية يف معهد العامل العريب يف باريس العام  ،1994وهو من
بطولة :سلوى نقارة حداد ،وسليم ضو ،وطارق قبطي ،وسامية بكري ،ورامي كزبري ،ويونس
يونس ،وروحي عيادي.
ويروي الفيلم قصة حلم خالد ( 13عاماً) ببناء منزله الخاص يف موازاة خلفية قاسية عن تدمري
منزله األبوي الحقيقي ،حيث يقرر خالد ،أثناء لعبه مع أخيه أمري وأصدقائه ،بناء بيت ورقي،
وبالفعل يبدأ مهتمه مع أصدقائه ،ويحصل عىل املواد الالزمة من أماكن متعددة ..وهو الفيلم
الذي وجد فيه بعض النقاد «تحليالً ذكياً لتفتت البنية االجتامعية والنفسية للشعب الفلسطيني
تحت االحتالل يف ظل غياب الوعي الصائب لدى قياداته» ،بينام وجد آخرون أن «هاين أبو أسعد
اختار الطفولة الفلسطينية بوابة للدخول إىل ميدان الحديث عن االنتفاضة يف فيلمه بيت من ورق
( ،)1992فعندما يهدم املحتل بيت أهل الفتى ،يقوم ببناء بيت من ورق ،ويتعاون هو وأصدقاؤه
لتوفري املواد الالزمة لبناء هذا البيت.

رصد وأمنيات
وما بني رصد وأمنيات ،نختم بأنه من الصعب مبكان رصد كافة األفالم الوثائقية التي تناولت
«انتفاضة الحجارة» ،وخاصة القصرية منها ،فأية دراسة مقتضبة نسبياً ال ميكنها بأي حال التعاطي

202

مع هذه األفالم وفق تقنية «الببلوغرافيا» ،يف حني أن األمنيات ال تزال ليس فقط مبزيد من
االستعادات السينامئية املميزة وثائقياً أو تسجيلياً كام فعل عامر شوميل يف «املطلوبون الـ ،»18بل
باالتكاء عىل حكايات تلك الحقبة الغنية والرثية بإنتاجات فائقة الجودة ،وعىل مختلف املستويات،
يف مجال األفالم الروائية ،وليس االكتفاء بتوثيق حكايات االنتفاضة األوىل عرب وثائقيات ،مهام كانت
مغايرة ،ومتطورة.
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ندوة“ :اإلدارة األمريكية الجديدة
التحديات عربياً وفلسطينياً”
نظمت مؤسسة يارس عرفات ،يف الثالث والعرشين من شباط (فرباير)  ،2017يف القاهرة ،ندوة
بعنوان «اإلدارة األمريكية الجديدة :التحديات عربياً ودولياً» ،مبشاركة نخبة من الساسة واألكادمييني
من فلسطني ومرص ،وبإدارة عمر موىس ،رئيس مجلس أمناء املؤسسة ،واألمني العام السابق لجامعة
الدول العربية ،وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحوار الثالث للمؤسسة.
كانت بداية الحديث ألحمد الطيبي ،رئيس لجنة املتابعة العربية داخل الخط األخرض ،الذي قال :ال
أحد ميكنه القول بأنه ميكنه أن يفهم طبيعة السياسة األمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية
 ..ليس صدفة أن الرئيس األمرييك املنتخب ترامب خرج عن طوره ليعطي انطباعاَ بأن استقباله
لبنيامني نتنياهو جاء دافئاً حارا ً ،خارجاً عن الربوتوكول املألوف ،ولكن يف القضايا اإلرسائيلية ما
رشح ميكن تفسريه بعدة طرق ،وغالباً يف االتجاه السلبي وليس اإليجايب.
وبدأ الطيبي «من النقطة التي أثارت الجميع ،وما زالت ،وتتعلق بشكل الحل الذي تتبناه اإلدارة
األمريكية الجديدة :هل هو حل الدولتني؟ ،أو رؤية حل الدولتني كام تصفها اإلدارة األمريكية يف
السنوات األخرية ،أم حل الدولة الواحدة؟ ،أم هو يشء آخر؟ ..وتابع :عندنا قال ترامب :دولتني
 ..دولة واحدة  ..ال يهم ،ثارت هذه األسئلة عن حق ،ألن هذه الترصيحات ال تعرب عن املوقف
األمرييك الرسمي الذي تبنى بشكل واضح فكرة حل الدولتني ،ولكنني هنا ألقول «الحظت حالة
من خيبة األمل سادت ،وكأن اإلدارات األمريكية السابقة سعت بحق وبقوة إلقامة دولتني ،وهي
ليست كذلك.
وأضاف :الحقيقة أن عنوان إدارة الرئيس األمرييك األسبق باراك أوباما كان يتمحور حول حل
الدولتني ،لكنها فشلت يف تطبيق هذا الحل أوالً ،وثانياً مل تسع بشكل جاد لفرض هذا الحل عرب
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وقف االستيطان مثالً ،وفشلت عندما تحدثت عن وجوب وقف االستيطان عن فرض ذلك ،بل إن
من تراجع هنا هو باراك أوباما وليس نتنياهو  ..واستمر االستيطان ،ولذلك كان يف كل يوم وال يزال
مع بناء وحدات استيطانية جديدة كان حل الدولتني يتهاوى ،فمن ناحية عملية ،األرض التي ستقام
عليها الدولة الفلسطينية تقضم يوماً بعد يوم ،ولذلك أستطيع القول بأن اإلدارة األمريكية السابقة
فشلت فشالً ذريعاً يف تطبيق حل الدولتني ،وكانت عملياً أقرب إىل التكيف مع املوقف اإلرسائييل،
عىل الرغم من االحتكاكات الشخصية بني أوباما ونتنياهو.
وعن موقف الرئيس األمرييك ترامب ،قال الطيبي :يأيت ما قاله الرئيس ترامب يف املؤمتر الصحفي
حول االستيطان ،حيث خاطب نتنياهو مبا معناه التمني بتخفيف وترية االستيطان ،لكن دون تأثري
عىل األرض  ..االستيطان هو ليس فقط عقبة أمام تحقيق السالم ،كام يحلو للغربيني القول ،بل هو
مخالفة للقانون الدويل ،وهو جرمية حرب ،وأبرز العقبات أمام إقامة الدولة الفلسطينية ..الخطاب
بني ترامب ونتنياهو يبدو يل كشخص يحدث صديقه سارق البنوك ،ويطلب منه عدم رسقة بنك
كل يوم ،أو السامح باالستيطان يف القدس ،أو ما تصطلح عليه إرسائيل ،وتتبناه أمريكا ،بـ”الكتل
اإلستيطانية” ،وهو اصطالح ناتج عن مفاوضات بني إرسائيليني  ..بحق مل يسمع هذا املصطلح
من أي مسؤول فلسطيني  ..حني سئلت ليفني عن معنى “الكتل االستيطانية” أجابت بأنها تعني
املستوطنات املتاخمة للخط األخرض ،وكل مستوطنة لها بلدية ،وكل مستوطنتني متجاورتني ،كل
هذه تعني “الكتل االستيطانية” ،وهذا يعني كل املستوطنات.
وشدد الطيبي :ال يوجد فلسطيني ميكن أن يقبل بذلك ،بل هناك دول أوروبية ال ميكن أن تقبل
بذلك ،ولكن هناك توافق إرسائييل عىل موضوع «الكتل االستيطانية» بني الحكومة واملعارضة،
واألحزاب اليمينية واليسارية ،وهو ما عكس الربنامج الذي قدمه مؤخرا ً هريتسوغ ،وكأنه أمر
مفروغ منه ،لكن هذا االتفاق هو بني اإلرسائيليني أنفسهم ،أو بني نتنياهو واإلدارة األمريكية.
وحول شكل الدولة الفلسطينية ،أكد الطيبي :أنا من أنصار حل الدولتني ،وال نزال نناضل من أجل
إنهاء االحتالل اإلرسائييل عىل األرايض التي احتلها منذ العام  ،1967وهو برأيي الحل الرباغاميت
العميل أكرث من غريه من الحلول  ..أذكر هنا ما قاله ذات مرة صديقي الراحل محمود درويش بأن
حل الدولتني هو الحل املمكن ،بينام حل الدولة الواحدة هو الحل العادل.
وتابع :ذات مرة تح ّديت نتنياهو بالحديث عن دولة فلسطينية مستقلة ،أو دولة فلسطينية ذات
سيادة ،وهو عىل الدوام يرفض ذلك  ..ما يقوله دامئاً «دولة فلسطينية منزوعة السيادة» ،ويف سابقة
قال «دولة فلسطينية ناقصة» ،وهنا أقول بأن الشعب الفلسطيني مل يقدم كل هذه التضحيات من
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أجل دولة فلسطينية ناقصة ،فالحل الواضح هو دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عىل %22
من الوطن ،ولذلك عندما ذكر الرئيس األمرييك ترامب خيار الدولة الواحدة من بني عدة خيارات،
قلنا إن خيار الدولة الواحدة ميكن أن يكون إما دولة لكل مواطنيها ،مبعنى فيها مواطنني عرب
ويهود متساوي الحقوق ،وما ،وهو مفروض ،الدولة اليهودية (دولة األبارتهايد العنرصي) ،ويف
الحالة األوىل الجميع يدرك أن الغلبة للفلسطينيني دميوغرافيا ،فلو ترشحنا مقابل نتنياهو سنهزمه
دميقراطياً ،وهذا كابوس بالنسبة للسياسة اإلرسائيلية ،ألنهم يدركون ،أو جزءا ً منهم ما معنى ذلك.
وأكد الطيبي :الحلول املمكنة إما دولتني أساسها إنهاء االحتالل ،أو دولة األبارتهايد ،أو دولة
دميقراطية أساسها املساواة لجميع مواطنيها من عرب ويهود  ..ال يوجد حل آخر  ..كل االقرتاحات
واإليحاءات التي طرحت يف املؤمتر الصحفي بني ترامب ونتنياهو حول الحل اإلقليمي ،مجرد
أكذوبة ال ميكن ألي فلسطيني أن يقبلها ،وال ميكن ألي عريب أن يقبلها ،ويجب عىل الجميع رفضها
 ..إذا ً ،ما يريده بنيامني نتنياهو هو قلب املبادرة العربية للسالم ،مبعنى تطبيق التطبيع الكامل مع
العامل العريب ،ومن ثم تحل القضية الفلسطينية  ..مل تنجح هكذا محاوالت يف املايض ،وال ميكن أن
تنجح يف املستقبل ،ولذلك يجب أن يفهم بأن هذا ليس حالً ،خاصة أن القضية الفلسطينية أساسية
يف وجدان الجميع ،وإن تراجعت إعالمياً نظرا ً للنكبات التي تحل يف العامل العريب ،وظهور داعش،
لكن تبقى القضية الفلسطينية ،مع ضعف االهتامم بها عربياً ودولياً هي األساس يف املنطقة.
وكشف الطيبي :إرسائيل تدير ثالث أنظمة للحكم ،أولها دميقراطية لثامنني باملائة من مواطنيها
اليهود ،ولذلك هي دميقراطية أثنية ،والثاين هو نظام الدميقراطية العنرصية ضد عرشين باملائة
من مواطنيها ،وهم فلسطينيي الداخل (نحن) ،والثالث هو االحتالل واالبارتهايد ضد الشعب
الفلسطيني ،وال ميكن استيعاب تسويق دولة محتلة عىل أنها دولة دميقراطية.
وتطرق الطيبي عن تعريف إرسائيل لذاتها ،ونقاش «يهودية الدولة» ،التي تطلب من منظمة
التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني االعرتاف بها يف هذه الصيغة ،ووفقاً للقوانني األساسية
يف إرسائيل ،فهي معرفة أصالً كيهودية وكدميقراطية يف ذات الوقت ،وقيمة اليهودية تسبق قيمة
الدميقراطية لديهم ،وهذا التعريف هو اليشء ونقيضه ..إرسائيل هي دولة دميقراطية تجاه اليهود،
ويهودية تجاه العرب.
وختم الطيبي مداخلته بتأكيده مجددا ً عىل إميانه بحل الدولتني «بالرغم من صعوبته» ،ال زلنا
متمسكني فيه ،لكننا كفلسطينيني ننشد العدل والسالم ال ميكن أن نخىش مناقشة فكرة الدولة
الواحدة ،بل يجب أن تطرح عىل اإلدارة األمريكية الجديدة ،خاصة أن الرئيس ترامب عرضها علناً
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ضمن حديثه عن خيارات الحل للقضية الفلسطينية ،مطالباً الزعامء العرب ممن تربطهم عالقات
جيدة باإلدارة األمريكية بإسناد املوقف الفلسطيني يف تعاطيه مع إدارة تتسم بـ»اإلسالموفوبيا».

ثالثة تطورات رئيسية
بدوره أشار د .غسان الخطيب ،نائب رئيس جامعة بريزيت ،إىل أن انتخاب ترامب ال ميكن عزله
عن تغريات ومعطيات وتطورات جديدة يف املنطقة تشكل مع وصول ترامب إىل قمة هرم السياسة
األمريكية بيئة سياسية جديدة تتحرك فيها القضية الفلسطينية « ..بيئة من الصعب التعامل معها
بذات األدوات ،والسياسات ،وآليات العمل التي كنا نعمل بها يف سياق البيئة السياسية السابقة».
وقال الخطيب :رمبا الحديث يتعلق بثالثة تطورات رئيسية ،أولها الظروف الصعبة التي يعيشها
العامل العريب ،وثانيها التغريات الجذرية التي يجب أن نلحظها يف إرسائيل ،والثالث انتخاب
الرئيس األمرييك الجديد للواليات املتحدة ..كفلسطينيني ،وكمعنيني بالشأن الفلسطيني ال نستطيع
أن نتجاهل األهمية القصوى للظروف التي يعيشها العامل العريب ،والتي تحد إىل حد بعيد من
استمرار تقديم البعد العريب من نفس مستويات الدعم السيايس ،والدعم بأنواعه املختلفة للقضية
الفلسطينية ،فالشعوب العربية ،ويف كثري من األحيان الحكومات العربية ،التي شكلت خاضنة
داعمة للنضال الفلسطيني يف محطاته املختلفة  ..ال شك أن تراجع إمكانية األمة العربية عن دعم
القضية الفلسطينية نظرا ً لظروفها الحالية سيرتك أثرا ً سلبياً.
وبخصوص التغريات الحاصلة يف إرسائيل ،أشار الخطيب إىل أن “إرسائيل التي نحن بإزائها اليوم
هي ليست ذاتها إرسائيل التي تفاوضنا معها كفلسطينيني ،وتفاوضت معها أنظمة عربية أخرى قبل
خمسة وعرشين عاماً  ..إرسائيل اليوم تغريت من الناحية االجتامعية والسياسية والدميوغرافية،
فلم يعد يف املجتمع اإلرسائييل ،وال لدى النخبة اإلرسائيلية الحاكمة أقلية وأكرثية ،والحكومة
اإلرسائيلية الحالية غري مستعدة للتعايش سياسياً مع حل الدولتني،ألنها غري مستعدة للتخيل عن
الوجود اإلرسائييل ،والسيطرة اإلرسائيلية عىل األرايض الفلسطينية».
واقتبس الخطيب من رئيس اللجنة الدستورية يف الكنيست اإلرسائيلية ،قوله ردا ً عىل وصف رئيس
كتلة حزب العمل بأن مرشوع قانون ترشيع االستيطان عمل غري أخالقي “ ..انتبه ،ال ميكنك قول
ذلك ،ألن الطريقة التي سيمكنا هذا القانون فيها من بناء مدينة عمونة (يعني مستوطنة عمونة)،
هي نفس الطريقة التي بنينا من خاللها تل أبيب عىل أرايض الشيخ م ّونس»  ..وبالتايل ،هذه العقلية
تفرتض أن املرشوع الصهيوين يف الضفة الغربية هو استكامل للمرشوع األول الذي بدأ يف فلسطني
التاريخية يف العام  .. 1948وعليه ،نحن إزاء عقلية استعامرية تسعى بشكل تدريجي الستكامل
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السيطرة اإلرسائيلية عىل ما تبقى من فلسطني التاريخية.
وبخصوص املوضوع الرئيس املتعلق بالتغري يف البيئة السياسية التي «نعيش ونعمل فيها» ،والناتجة
عن انتخاب ترامب ،قال الخطيب :علينا أال نغفل حقيقة أن كافة اإلدارات األمريكية السابقة كانت
تتسابق لتقديم أقىص ما تستطيعه من دعم إلرسائيل ،وبالتايل حديثنا عن الدعم من قبل ترامب
إلرسائيل يجب أن ال يغفل حقيقة أن كل اإلدارات األمريكية السابقة كانت داعمة إلرسائيل بالحد
األقىص املمكن ،ولكن هذه اإلدارة األمريكية اليمينية الجديدة سوف تكون يف حالة وفاق استثنايئ
مع إرسائيل ،مبعنى أن الواليات املتحدة الجديدة ستكون أكرث قدرة عىل التوافق مع إرسائيل
الجديدة ،األمر الذي يعني تحديات إضافية بالنسبة للشعب الفلسطيني وللعرب عموماً.
وأضاف :ثالثة تغريات أساسية يف املوقف األمرييك ،كام ظهرت يف ذلك املؤمتر الصحفي الشهري ،أولها
تراجع الواليات املتحدة عن اعتبار أن حل الدولتني هو الحل املفضل بالنسبة لها ،ذلك أن هذا الحل
كان هو الحل املفضل للواليات املتحدة ،التي حني أصدرت بياناً تربر فيه امتناعها عن التصويت
عىل قرار مجلس األمن ( ،)2334أشارت إىل أن االستيطان اإلرسائييل من شأنه أن يحد من إمكانية
تحقيق حل الدولتني الذي تراه الواليات املتحدة حالً مفضالً.
والتغري الثاين وفق الخطيب ،أن الواليات املتحدة ترتك الحل ملا يتم التوافق عليه بني الجانبني
الفلسطيني واإلرسائييل ،وهذا يعني أنها ترتك األمور للجانب األقوى هنا ،وهو إرسائيل  ..أما
«التغيري الثالث ،وهو برأيي الرئييس ،فهو تفهم اإلدارة األمريكية ألول مرة بشكل واضح ،ومن
خالل كالم رئيسها ،لالتجاه االسرتاتيجي اإلرسائييل الجديد الذي يسميه نتنياهو امللف اإلقليمي،
وتسميه الصحافة اإلرسائيلية املسار اإلقليمي ،ويتلخص هذه املسار بتحول  180درجة عن االتجاه
اإلرسائييل واألمرييك السابق الذي كان يفرتض بأن اتفاق سالم فلسطيني إرسائييل من شأنه أن
يهيئ ظروف أفضل متكن من توسيع هذا االتفاق ليشمل سالماً إقليمياً مع الدول العربية  ..اآلن
املسار اإلقليمي الجديد الذي يروج له نتنياهو يقوم عىل فكرة أن التهديد املشرتك إلرسائيل وبعض
الدول العربية األخرى من قبل إيران ،يفسح املجال لتقدم يف العالقات اإلرسائيلية مع بعض الدول
العربية ،وبالتايل إمكانيات إقامة نوع من التفاهامت اإلقليمية متكن إرسائيل من العودة باتجاه
صفقة ما مع الجانب الفلسطيني».
تزك مثل هذه الدعايات اإلرسائيلية ،إال أن
وأضاف :بالرغم من عدم وجود أي دالئل حتى اآلن ّ
الصمت العريب تجاه هذه اإلدعاءات اإلرسائيلية التي تفهمتها الواليات املتحدة يف هذا املؤمتر
الصحفي األول الذي جمع ترامب بنتنياهو ،يعطي اليمني اإلرسائييل حيزا ً إضافياً للمناورة ،حبذا لو
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متكنا من إغالقه عرب مواقف عربية واضحة  ..البد من موقف عريب واضح من هذه املسألة.
ويف ذات اإلطار ،قال :رب ضارة نافعة ،فهذه النظرة اإلرسائيلية واملقولة األمريكية رمبا تشكل حجة
جديدة حول رضورة التنسيق العريب العريب ،والعريب الفلسطيني فيام يتعلق بالتعاون والعالقة مع
هذا املنحى االسرتاتيجي الجديد  ..نحن لسنا بحاجة إىل أسلحة جديدة للتصدي له ،ألن املبادرة
العربية تشكل السالح األفضل ملواجهة مثل هذا التوجه اإلرسائييل ،كونها تتميز بالربط البناء بني
مسار التفاوض اإلرسائييل الفلسطيني من جهة ،وبني مستقبل العالقات العربية اإلرسائيلية من
جهة أخرى.
وشدد الخطيب :هذا املسار الجديد ،وهذه البيئة الجديدة ،يفيض إىل استنتاجات محددة ،ومييل
واجبات وسياسات محددة  ..االستنتاج األسايس هنا هو عدم إمكانية الوصول إىل حل يتضمن إنهاء
االحتالل اإلرسائييل وقيام الدولة الفلسطينية عن طريق املفاوضات الثنائية ،وأن األمر الواقع الذي
نعيشه والذي صنعته إرسائيل عرب سنوات عن طريقي املفاوضات من ناحية ،وصناعة األمر الواقع
بالسياسات أحادية الجانب من ناحية أخرى سيستمر لفرتة ليست بالقليلة ،وهذا ،من وجهة نظري،
مييل علينا نوعني من املقاربات :واحدة تتعلق بالسياسات الفلسطينية والعربية الخارجية املتعلقة
بالقضية الفلسطينية ،والثانية تتعلق بالسياسات الداخلية.
وأضاف :عىل املستوى الخارجي مل يعد باإلمكان املراهنة عىل املفاوضات الثنائية ،وبالتايل يجب
االنتقال للمراهنة عىل العمل السيايس الدويل ،مبعنى اعتبار املؤسسات الدولية هي حلبات الرصاع
الجديدة ،واعتبار القانون الدويل هو السالح األمثل واألفضل ملقارعة إرسائيل عىل مستوى العامل
 ..وختى تكون هذه املقاربة أكرث فعالية ،علينا يف الوقت نفسه أن نضمن تكامالً ما بني هذه
الدبلوماسية الدولية من ناحية ،وبني الدبلوماسية الشعبية اآلخذة بالتوسع ،والتي تسعى عىل
املستوى الدويل الشعبي إىل مقاطعة إرسائيل وفرض العقوبات عليها وسحب االستثامرات منها
 ..هذه الحركة الدبلوماسية الشعبية التي تسمى بـ ( ،)BDSباتت بحاجة إىل أن تكون يف حالة
تكامل بينها وبني السياسة الرسمية الفلسطينية عىل املستوى الدويل ،فإذا ض ّمنا سياسة مزدوجة
وتكامال بني سياسة تستند إىل القانون الدويل ،واألساليب السلمية الحضارية ،فإنها ستقدم للسياسة
الفلسطينية الرسمية متسعاً للعمل ،ومينح الجهات الفلسطينية والنشطاء متسعاً للعمل أيضاً.
أما عىل مستوى السياسة الداخلية ،ومبا أن االستنتاج األسايس هو أن ال إمكانية للخروج من
األمر الواقع الذي نعيشه اآلن ،والحديث للخطيب ،أضاف نائب رئيس جامعة بريزيت:يجب أن
تكون سياستنا الداخلية ذات نفس طويل  ..سياسة تركز أكرث مام هو األمر عليه اآلن عىل تقوية
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العوامل الذاتية الفلسطينية من خالل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء اإلنقسام ،أو من خالل االهتامم
بالخدمات وبناء جيل جديد فلسطيني متعلم أكرث ،ويعيش ظروفاً متكنه من التسلح بكل ما يساعده
عىل الفرص التي سوف تتاح له مستقبالً ،فمن وجهة نظري ،القيادة السياسية الفلسطينية ال تويل
متطلبات السياسة الداخلية ذات البعد الخدمايت التي تتعلق بضامن أوضاع صحية أفضل ،وفرص
عمل أكرب ،وتعليم أفضل ،باعتبار أن األولوية األساسية هي للعمل السيايس والدبلومايس  ..إذا
اقتنعنا بأن علينا تحصني مجتمعنا ،واألجيال الجديدة لتكون قادرة عىل مواجهة التحديات ،يجب
االهتامم أكرث مبتطلبات املجتمع الداخلية ،مبا يساهم يف متتني البناء املؤسسايت ،من حيث تعزيز
إمكانيات الصمود لدى أبناء شعبنا الفلسطيني ،ومن حيث زيادة قدرة الجيل الفلسطيني الجديد
عىل مواجهة مثل هذه التحديات ،وتحقيق إمكانيات ونتائج أفضل يف ظروف مستقبلية.

أمريكا والعرب وفلسطني
السفري حسام زيك ،األمني املساعد لجامعة الدول العربية ،بدأ حديثه بالقول :ارجو املعذرة لو
تحدثت ببعض التحفظ ،لكون الجلسة واسعة الحضور ،ومغطاة من قبل اإلعالم ،لكنني سأتطرق
ألمور مطروحة للبحث فيام يتعلق بالواليات املتحدة ،والعرب ،وفلسطني ،مضيفاً :هناك قدر من
االضطراب يف الوضع األمرييك ،كام رصد كثريون ،وهناك قدر من عدم وضوح الرؤية عىل مستوى
القيادة ،فرمبا يف مستويات أقل ال تزال املحاوالت جارية بالعمل وفق ما كان يف السابق ،حتى
يحدث تغيري آخر  ..أقصد أن هذا التغيري مل يأخذ حيزه حتى اآلن ،وأعني ما يتعلق باملوضوع
الفلسطيني  ..طبعاً هناك تغيريات ،لكن التغيري الكبري الذي ال عودة عنه مل يحدث بعد  ..املؤمتر
الصحفي وغريه من الترصيحات أمور قد تيش بأن هناك تغيري ما يف املوقف األمرييك ،ولكن إذا دققنا
االستامع والنظر نجد أنها ال تعدو كونها حالة من حاالت محاوالت االستقرار عىل موقف جديد.
وتابع زيك :رمبا تحاول إدارة ترامب أن تتباين عىل اإلدارات السابقة ،فتسعى ألن تجد لنفسها
مكاناً جديدا ً يف عامل يبدو من الصعب لها أن تجد فيه مربعاً فارغاً مل يتم التطرق إليه من قبل،
فكون الرئيس األمرييك يتحدث عن «رمبا دولة ،ورمبا دولتني ،مثلام تريدون» ،وهو كالم ال يرقى إىل
املوقف ،لكن رمبا كان تحضريا ً أو إعدادا ً ملوقف ما.
وشدد زيك عىل رضورة االطالع ،والنظر ،ولو بشكل مقتضب ،إىل ما خلفته اإلدارة األمريكية السابقة
يف املنطقة ،وقال :هناك تعامالت لإلدارة األمريكية السابقة يف قضايا هامة ،كموضوع إيران عىل
سبيل املثال ،فنهج إدارة أوباما مع إيران خلف قدرا ً كبريا ً من التغول اإليراين يف الوضع العريب
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بأشكال متعددة ،ويف أكرث من دولة عربية  ..هذا الواقع سوف تواجهه اإلدارة الجديدة مبوقف آخر،
وهنا علينا أن ننتظر كيف سيتعامل معه النظام اإليراين ،ألنه ،ولألسف ،كثري من األوراق التي متسك
بها إيران هي أوراق عربية ،وينبغي أن ندرك أن هذه األوراق العربية تؤثر عىل بعضها البعض،
وتتأثر ببعضها البعض ..إذا ،يجب توقع ردة فعل ملا حدث من تعامل أمرييك مع إيران يف السنوات
املاضية ،عرب سياسة أمريكية جديدة ،وبالتايل ردة فعل إيرانية للوضع الجديد.
وأشار زيك إىل أن «مثة ما يتعلق بالتعامل مع اإلسالم كدين ،واإلسالم السيايس ،واإلسالم الراديكايل
الذي يتخذ من اإلرهاب الذي يتمسح بالدين اإلسالمي منهجاً له  ..واضح أن إدارة ترامب سيكون
لها موقف رمبا يكون أكرث شدة ،وأكرث قسوة من اإلدارة السابقة ،وبالتايل من املتوقع أن يكون هناك
ر ّدات فعل لهذا املوضوع من الجامعات التي تعمل يف هذا املجال ،سواء العاملة يف املجال السيايس،
أو يف مجال العنف واإلرهاب»“ ..هذه األمور لها ارتباط وثيق بالقضية الفلسطينية”.
وتحدث زيك عن العالقات ما بني واشنطن وموسكو ،و»ما ميكن أن ينتج عن هذه العالقة
من إما تهدئة ،وإما تفعيل لألزمات ،أو حتى تصعيد لها ،كام يف الوضع يف سورية ،حيث كان
للتدخل الرويس آثارا ً كبرية جدا ً ،سواء أحببناها أم كرهناها  ..إذا قررت موسكو أن تزيد من
تدخالتها يف املنطقة ،فمن املتوقع أن يكون هناك احتامالت كبرية لوضع جديد يف املنطقة
البد أن نتنبه إليه.
وشدد :انطالقاً من هذه النقاط يف محاولة فهم الكيفية التي ميكن أن ترسم بها اإلدارة األمريكية
الجديدة طريقها ،سواء فيام يتعلق باملوضوعات العربية ،أو ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،أعتقد
أنه من املهم أن نحاول الوصول إىل بعض الخالصات ،أولها أن هناك قناعة عامة بأن ما تريده
اإلدارة األمريكية تفعله ،واألمر ينطبق عىل إرسائيل ،وأن ما يرسم من مخططات ال سبيل ملواجهتها
 ..أعتقد أنه من حق أي طرف أن يخطط ،أو يأمل ،أو يتطلع ،لكن إذا كان هناك إرادة عربية
حقيقية ،فإنه يتوجب علينا تفعيلها بشكل جامعي ملواجهة هذه األفكار أو املخططات ،أو الرؤى
التي ترسم للمنطقة خالفاً للمصلحة العربية.
وتابع زيك :نحن نواجه واقعاً عربياً يعاين الكثري من االنقسامات ،واألطراف اإلرسائيلية وبعض
األطراف األمريكية كانت «تلعب عىل نقطة التناقضات بني املصالح الثنائية مع الدول العربية
والقضية الفلسطينية ،وكانت دامئاً تطالب الدول العربية ،وبالذات املعنية بالقضية الفلسطينية
أن تعيل بشأن عالقاتها الثنائية عىل حساب اهتاممها بالقضية الفلسطينية ،وهذا األمر يجب،
قدر اإلمكان ،تجاوزه بتحقيق قدر من التوازن يف التعامالت مع واشنطن ،فالتعاطي مع القضية
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الفلسطينية مصلحة عربية بقدر كبري  ..فإذا ما تم التوصل لتسوية عادلة ،وبالتايل استقرار يف الوضع
الفلسطيني ،فإن األمر ميثل مصلحة لكل الدول العربية ،والتحدي يكمن يف إعادة الوضع الفلسطيني
إىل موقع الصدارة ،بعد أن مل يعد أولوية ال دولياً وال إقليمياً ،فالحديث عادة ما يكون عن سورية،
والعراق ،وليبيا ،والعالقات مع إيران ،ورمبا بعدها يأيت الحديث عن القضية الفلسطينية ،وهذا أمر
يحتاج إىل جهد كبري ،وإن مل يتحقق ستبقى القضية قابعة يف موقع ال يخدمها  ..إن مل يستطع أبناء
هذه القضية ،وكل من يساندهم ،الدفع بها إىل موقع الصدارة إقليمياً ودولياً ستتوارى ،وسينتج عن
هذا التواري استمرار الجانب اإلرسائييل يف املامرسات التي يقوم بها.
وشدد :أنا من أنصار أن القضية الفلسطينية هي من القضايا املضادة ،ألنها عىل الدوام تفرض نفسها،
ولها تداعياتها عىل املنطقة ،لكن أحياناً كثرية ينجح الطرف اإلرسائييل يف تحجيم كل العنارص،
وبالتايل نجد أنفسنا أمام حالة من الجمود ،يصعب عىل السياسيني تحريكه إىل األمام.
وتابع زيك مداخلته ،بالقول :من املهم أن نحاول وضع القضية الفلسطينية ضمن حزمة من
املوضوعات اإلقليمية التي تثري اهتامم الجانب األمرييك ،ألنه كام يكتب عن اإلدارة األمريكية
الجديدة ،فإنها ال تتحدث عن رغبة يف تجاهل املوضوع ،بل عن رغبة بالوصول إىل تسوية ،لكنها
تسوية مبنطق غري مقبول عربياً  ..يجب علينا أن نرشح املوقف ،وأن ال منل من رشحه ،بسبب حالة
من الجهل علينا مواجهتها  ..عىل مواقفنا أن تتحىل باملرونة ،وأن ال ندخل يف املواقف املتصلبة التي
لن تضيف لنا أي يشء  ..املرونة التي أعنيها ،هي تلك املبنية عىل مواقف مدروسة ،وال تعني تقديم
التنازالت غري املدروسة ،وذلك يك ال نتهم بأننا نعرقل الوصول إىل حل.
وأكد زيك أن املواقف العربية واضحة ،وهي ترفض أية محاوالت لتجزئة املبادرة العربية للسالم،
أو إعادة ترتيب أولويات املبادرة ،أو وضع نهايتها قبل مقدمتها  ..وقال :كل هذه األفكار ،وهي
موضوعة قبل عدة سنوات لن تفلح يف زحزحة املوقف العريب ،وهو موقف عريب صلب استمر دون
تغيري منذ العام  ،2002عام اعتامد هذه املبادرة.
وختم زيك :بتقدير شخيص ،وبالشكل الذي تابعناه للرئيس األمرييك ،وحديثه عن رغبته بالتوصل
إىل تسوية وحل ،لكونه يشعر بأن مثة فرصة ما كونه يتعاطى مع األمر عىل أنه قضية أرايض،
وهو تاجر أراض وعقارات ،فرمبا لديه خربة أكرث من غريه يف التوصل لتسوية لهذا املوضوع الذي
يراه عقارياً لألسف الشديد ،لكن هذه الرغبة ،يف اعتقادي الشخيص ،سوف تصطدم ،إن عاجالً أم
آجالً ،باملواقف اإلرسائيلية املتصلبة ،وبشكل أقرب مام نتخيل ،قد تحدث حالة من االفرتاق بني
الجانبني ،قد ال تصل إىل الحالة التي وصلت إليها عالقة الرئيس األمرييك السابق برئيس الحكومة
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اإلرسائيلية ،ولكن قد تصل إىل وضع يشعر معه الرئيس األمرييك بأن الجانب اإلرسائييل ال يرغب
وال يستطيع أن يتامىش معه يف أي طرح للتسوية ،وعلينا أن نقود الطرفني إىل هذه الخالصة،
وهذه النتيجة.

العرب ليسوا أولوية
وبدأ د .صائب عريقات ،أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،كبري املفاوضني حديثه بالقول:
اليوم (يف تاريخ الندوة نهاية آذار) مل مير عىل الرئيس األمرييك ترامب يف السلطة إال  33يوماً ،وبالتايل
قد يكون من السابق ألوانه إطالق األحكام ،لكن املقاربة يف تحديد السياسة الخارجية األمريكية
تبدأ بخطاب التنصيب ،وإذا ما أخذنا خطابات التنصيب للرؤساء ترومان ،وأيزنهاور ،وكنيدي،
ونيكسون ،وجونسون ،وفورد ،وكارتر ،وريغان ،وبوش األب ،وكلينتون ،وبوش االبن ،وأوباما ،نجد
أن العامل املشرتك بني محددات السياسة األمريكية ،لوجدنا أن جميع هذه الخطابات ارتكزت عىل
موضوع الحرية ،حيث الحديث عن العامل الحر ،والتجارة الحرة ،والدفاع املشرتك ،والتي شكلت
نقاط ارتكاز يف السياسة الخارجية األمريكية منذ إنشاء إرسائيل يف العام  1948يف فرتة حكم ترومان
إىل نهاية عهد أوباما.
وأضاف :هناك فرق شاسع ،فنقطة االرتكاز يف خطاب الرئيس ترامب كانت «النظرية صفر»،
الحديث عن «أمريكا أوالً» ،و»إما أن نربح أو نخرس» ،و»أمريكا ستعود عظيمة مرة أخرى» ،مقتبساً
مام قاله ترامب يف خطاب تنصيبه «لعقود طويلة بنينا صناعات الدول األجنبية عىل حساب
الصناعات األمريكية ،ولعقود طويلة عززنا جيوش العامل عىل حساب تعزيز قدرات الجيش األمرييك
 ..ثراء الطبقة الوسطى يف أمريكا نقلناه من غرف نوم هذه الفئة ووزعناه عىل العامل أجمع».
وشدد عريقات :مل يأت ترامب عىل أي تفريق بني صديق وعدو يف خطابه ،ومل يتحدث عن الحرية
بأي شكل من اشكالها ،لكنه قال «....من اآلن ستكون األوضاع فقط أمريكا أوالً» ،الفتاً إىل أن «أمريكا
أوالً» اسم منظمة تأسست يف العام  1939ملنح الرئيس روزفلت صالحيات ما يف فرتة الحرب
العاملية الثانية ،وسقطت هذه املنظمة يف العام  ،1941بعد اعتداء اليابان عىل بريل هاربرد ،وهي
تعبري عن سياسة االنعزال.
وأضاف :قد يقول البعض إن ترامب يطرح أرضية تفاوض عىل اآلخرين التعاطي معها ،حيث
الحديث عن إدارة جديدة وتاريخ جديد ،وما إىل ذلك من املصطلحات القادمة من واشنطن ،وهذه
الرؤية الجديدة إن جاز التعبري تفرض آلية تعاطي جديدة وفق مبدأ «أمريكا أوالً» ،وهنا نتساءل
عن خطة الخريطة العربية للتخاطب والتعامل مع ترامب ،مبعنى أين لغة املصالح التي سنتحدث
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فيها مع ترامب  ..إذا كان ترامب سيتعاطى مع امليزان التجاري للدول ،سيجد يف الرشق األوسط
أن السعودية هي رقم  23يف التبادل التجاري مع أمريكا ،ورقم  26اإلمارات العربية املتحدة ،وهنا
يجد أن الصني هي عىل رأس القامئة يف امليزان التجاري للدول ،فصادرتها ألمريكا يف العام 2016
بلغت  482بليون دوالر ،ووارداتها من الواليات املتحدة  116بليون دوالر ،بالتايل العجز  336بليون
دوالر ،وبالتايل ستكون أولوية ترامب هي تقليل هذا العجز يف امليزان التجاري مع الصني ،أما فيام
يتعلق باالتحاد األورويب فإنه رفض السفري الذي رشحه ترامب لديه ،تيد مالوك ،بعد أن رصح بأنه
كان ضمن الفريق الذي ساهم يف متزيق االتحاد السوفيايت.
وحذر عريقات من استغالل نتنياهو لتنامي اليمني يف العامل وبناء رشاكات حول العامل ضد ما يسميه
خطر إرهاب العرب واملسلمني ،كام لفت إىل أن إشكاليات حدثت بني الواليات املتحدة وكندا
والسويد واملكسيك وسبع دول عربية وإسالمية يف الشهر األول لحكم ترامب ،مع أن املكسيك
رشيك هائل عىل صعيد امليزان التجاري ،وتأيت بعد الصني  ..وقال :ترامب تعنيه األرقام ،وليس
الشعارات ،والتقارب مع روسيا ال عالقة له يف سورية ،فنحن نعلم أن موسكو يف دمشق ،وواشنطن
يف دمشق ،ولندن وبرلني وروما وغريهم جميعاً يف دمشق ،مع أن عالقات امليزان التجاري بينهام
ليست متقدمة ،فالتحالف مع روسيا يأيت باألساس لتفتيت أوروبا.
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