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االفتتاحية

فلسطني أوال
يف زمن ما يسمى بصفقة القرن نقول ال :فلسطني أوال .يف زمن الضياع وانهيار الدولة الوطنية
واالحرتاب العريب الداخيل والتحالفات اإلقليمية والدولية نقول :فلسطني أوال.
يف زمن مرور مائة عام عىل وعد بلفور ومرشوع سايكس بيكو نقول :فلسطني أوال.
يف زمن تفاقم الطائفية السياسية ،واالنقسام الطائفي ما بني شيعي وسني وعريب وكردي ،واثارة
النعرات الطائفية نقول :فلسطني أوال.
يف زمن تسابق بعض الدول عىل نسج اتصاالت مع إرسائيل فوق وتحت الطاولة نقول ال :فلسطني
أوال.
يف زمن خيانة مبادرة السالم العربية ،وتحقيق حلم إرسائيل بالتطبيع العريب مع العرب دون
تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني نقول ال :فلسطني أوال.
يف زمن تدمري املخيامت وزمن شتات الشتات ،زمن الهجرة ورحالت اللجوء عرب زوارق املوت،
نقول ال :فلسطني أوال.
يف زمن اإلرهاب والتطرف ،زمن داعش والنرصة والقاعدة وإدارة التوحش باسم الدين نقول ال:
فلسطني أوال.
يف زمن تسليم األوراق العربية :السياسة واالقتصاد واملال ألمريكا لدعم تحالف سني يف مواجهة
تحالف شيعي متثله ايران نقول ال :فلسطني أوال.
لسنا طرفا يف املحاور وال يف الرصاعات املذهبية والعرقية وال يف الحروب الداخلية العبثية ،وال يف
الجدل الدائر وحوار الطرشان.
نحن نريد محيطاً قومياً نتذوق معه حالوة االنسجام ال مرارة التباين.
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االفتتاحية

نريد أن نحافظ عىل أن تظل القضية الفلسطينية هي القضية املركزية لألمة العربية ،ولب الرصاع
يف الرشق األوسط.
ونضمر ألمتنا العربية العملقة والوحدة والخروج من حالة الترشذم واالنقسام ،ألنه عندما تضعف
األمة ويتفكك تضامنها ويضعف تأثريها ،ويخبو بريقها ،وتفقد وحدة الصف والهدف ينعكس ذلك
عىل القضية الفلسطينية أل ّن العامل العريب عنرص هام من عنارص قوة القضية .
***
يتحدث الرئيس األمرييك عن صفقة القرن إلحالل السالم بني االرسائيليني والفلسطينيني ،مبا يوحي
بفرض حل عىل الجانبني،
وبالرغم من أ ّن األمريكيني مل يفصحوا عن فحوى مرشوع وبنود صفقة القرن ،فإن ما يرشح مام
ينرش يف وسائل االعالم ينبئ عن حل مطبوخ يف مطبخ نتنياهو يرتدي ثوبا امريكيا ،ولعلنا نقرأ يف
الضغوط التي يضغط بها ترامب عىل الجانب الفلسطيني فحوى تلك الصفقة الكارثية التي تخبؤها
لنا السياسة األمريكية .ومن هذه الضغوط :اغالق مكتب منظمة التحرير ،والتلويح بنقل السفارة
األمريكية من تل أبيب اىل القدس .وهذا ميثل رسالة اإلدارة األمريكية تقول لنا :إرسائيل أوال.
وال يبتعد هذا القول عام يقوله بعض املفكرين األمريكيني حول أولوية بفكرة تعظيم دور اليهود
يف هذا العامل.
ويف هذا الصدد فإننا نستعرض يف هذا العدد كتابا صدر يف أمريكا ومل يرتجم للعربية يعترب القرن
العرشين هو قرن اليهود.
كان كثري من املفكرين يعتربون القرن العرشين هو قرن األمريكان ،ولكن تقويم القرن العرشين
ينطوي حسب د .فيصل دراج املفكر الفلسطيني املعروف عىل تعقيدات كثرية تجعل اتفاق النظر
اليه أمرا مستبعدا ،فهو قرن الثورات االجتامعية الكربى التي متثلت بالثورتني السوفيتية والصينية،
وقرن الثورات العلمية والتقنية املمتدة من النظرية النسبية اىل تقنيات الكمبيوتر والحاسوب
،وقرن القنبلة الذرية التي أهلكت مئات األلوف من البرش ،وهو الذي شهد افقار قارة افريقيا ،ويف
هذا القرن قامت دولة إرسائيل التي اقتلعت الفلسطينيني من وطنهم ،فكيف ميكن تقويم قرن له
وجوه متناقضة؟!
ويستعرض د .فيصل يف مقاله بهذا العدد كتابني حول القرن العرشين أحدهام للفيلسوف واملفكر
الفرنيس (آالن باديو) الذي يتهمه اليهود مبعاداة السامية ،وكتاب آخر لفيلسوف أمرييك هو(يوري
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فلسطني أوال

سلزكني ) املنارص إلرسائيل ولليهود بشكل عام.
يف هذا العدد يعترب الكاتب واملفكر الفلسطيني فيصل دراج أن (آالن باديو) احتفى بالجهود
اإلنسانية املتعددة املتنوعة التي انتجت (القرن)بسبب تنوعة اإلبداعي ،فيام اختزل (يوري سلكزن)
القرن يف العبقرية اليهودية ،وأعطى القرن صفة يهودية .وتقف وراء سيلكزن سلطة إعالمية أتقن
اليهود السيطرة عليها يف أمريكا وخارجها منذ زمن طويل.
سنجد العديد من املفكرين يف الواليات املتحدة من أمثال سيلكزن وفوكومايا وهنتنغنت ي ّنظرون
لسياسات التوحش والتمييز وتأجيج الرصاع واستعامل القوة بالدعوة للتفوق األمرييك واليهودي
والدعوة لرصاع الحضارات والصدام ما بني الغرب الحضاري واإلسالم.
اطروحات هؤالء املفكرين ترسم السياسات التي يتعني ألمريكا أن تنتهجها من أجل مستقبل نظام
عاملي جديد يف القرن الواحد والعرشين ،ليكون قرن اليهود واألمريكان.
***
توافق الذكرى الثالثة عرشة لرحيل القائد الرمز يارس عرفات تباشري تحقيق املصالحة وانهاء
االنقسام ،والتي ر ّحب بها الشعب الفلسطيني وكل أصدقاء فلسطني يف الوطن العريب والعامل.
وبالرغم من العقبات التي ما زالت تواجه املصالحة يف عملية تطبيق ما اتفق عليه ،فإننا ال نفقد
األمل ،خصوصا وأن مرص تعمل بجهود دؤوبة كوسيط لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات.
وعىل حامس ،سلطة األمر الواقع يف غ ّزة أن متيض قدما يف العودة اىل الرشعية ،وأن متكّن الحكومة
من مامرسة صالحياتها.
وعىل الجميع يف اللجنة التنفيذية وقيادات الفصائل قراءة الوضع
العريب والوضع الدويل واملخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية ومرشوعها الوطني ،وأن تتوحد
كل الجهود وتتضافر من أجل متتني وتصليب جبهتنا الداخلية ،وتعزيز موقفنا وثوابتنا من أجل
احقاق حقوقنا بالعودة وتقرير املصري وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة عىل حدود
الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.
لنتحد كفلسطينيني لنا قضية تستحق من أجلها أن نكون قبضة تاريخية واحدة ،ونردد بصوت
واحد :فلسطني أوال.
***
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ونواصل يف مجلة «أوراق فلسطينية» تقديم دراسات فكرية حول القضية الفلسطينية ،ومكانتها،
وهمومها ،وعالقاتها باملحيط القومي واإلقليمي والدويل ،كام نواصل تقديم مادة تنويرية وابداعية
يف امللف الثقايف .
ويتضمن العدد ملفا خاصا عن الزعيم يارس عرفات تتصدره شهادة للمناضل الكبري نيلسون مانديال
الذي هزم وشعبه نظام األبرتهايد والتمييز العنرصي يف جنوب أفريقيا ،وهذه الشهادة تستحق
التقدير واإلعجاب.
وتتقدم أرسة املجلة من قرائها وكتابها مع اقرتاب حلول العام الجديد بأحر التهاين ،وأطيب
التمنيات بعام جديد مختلف تتحقق به
أهدافنا وحقوقنا.
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هيئة التحرير

يف ذكراه الـ ١٣

يارس عرفات رجل عرصه وبطل زمانه
يحيى يخلف
مل يخرج يارس عرفات من عشرية أو قبيلة ،وال من طبقة برجوازية أو ارستقراطية ،ومل تدفعه
اىل الظهور منطقة جهوية ،وال دفعه اىل الظهور حزب سيايس ،ومل تصنعه قوى تصنع القيادات
رشدهم االحتالل
يف لعبة األمم ،وإمنا خرج من صفوف البسطاء والفقراء والكادحني والذين ّ
والقى بهم يف املنايف والشتات.
شب فيه وترعرع كان فتى عاديا ،يتحىل بالوطنية مثل غريه من الشباب
يف ذلك الزمن الذي ّ
الفلسطيني الذي خرج من جرح النكبة ،لكنه كان مبادرا يفكّر بالطريقة نفسها التي يفكّر بها
العديد من الشباب الطليعي الذي يسكنه حب وطن ضائع ،وشعب مرشد.
كان فتى عاديا حني بادر اىل دعم الثوار وجمع السالح لهم ابّان حرب عام  ،1948وكان فتى
عاديا حني ذهب للتدريب ورافق املقاومني املرصيني عام 1952عىل جبهة قناة السويس ،وكان
فتى عاديا عندما بادر اىل خوض انتخابات رابطة طلبة فلسطني يف القاهرة.
يف الرابطة التقى برفاق يشبهونه ،ويحملون حب فلسطني جمرة ال تنطفئ يف وجدانهم.
كان رفاقه يف الرابطة شباناً حاملني ،خرجوا من صفوف الفقراء والبسطاء ،يبحثون عام ميكن
فعله لحامية الهوية الفلسطينية ،ومساعدة زمالئهم الفقراء يف تسديد أقساط الجامعات،
واالحتفال باملناسبات الوطنية ،ومد الصالت مع الطلبة العرب.
كانوا طلبة عاديني ،ولكنهم مبادرون ،وناشطون ،وقادرون عىل بلورة الفكرة ،وعىل إعالء اسم
فلسطني يف التجمعات واالتحادات الطالبية العربية والعاملية.

11

يارس عرفات رجل عرصه وبطل زمانه

من هنا نضجت تجربة الفتى العادي الذي سيصبح غري عادي وهو يغذ السري نحو الفكرة.
ومن هنا نضجت تجارب رفاقه العاديني الذين سريافقونه ويصبحون غري عاديني.
اتسع دور الرابطة يف وقت خلت فيه الساحة من التمثيل السيايس لفلسطني ،وصارت مرجعية
وطنية آلالف الطلبة الفلسطينيني يف جامعات العامل ،وكانت الرابطة التشكيل الوطني املعرتف
به للهوية الفلسطينية.
يارس عرفات كان مفردا بصيغة الجمع ،لذا تبوأ املوقع القيادي يف رابطة الطالب ،وعندما أنهى
دراسته ومل يعد طالبا ،دفعه طموحه القيادي اىل تأسيس رابطة للخريجني.
استقطبت الرابطة طلبة ينتمون اىل أحزاب قومية وإسالمية وأممية ،واىل طلبة مستقلني،
فكانت الرابطة أول جبهة وطنية توحد مختلف التيارات والتوجهات ،لكن يارس عرفات كان
فلسطينيا مستقال يطمح اىل تشكيل قوة فلسطينية تعيد إحياء الوطنية الفلسطينية وتختلف
عن األحزاب القومية أو اإلسالمية أو األممية التي مل يكن يف أولوياتها االنخراط الفوري يف
تحرير فلسطني.
تعلّم يارس عرفات واكتسب خربة ومعرفة ،ونضجت الفكرة يف أعامقه من خالل املامرسة،
ومن هنا أصبحت الطريق التي سيسلكها شديدة الوضوح ،وهي البحث عن رس القوة.
كانت مرحلة النصف الثاين من خمسينات القرن املايض تشهد نهوضا قوميا ،فاملد النارصي
يتصاعد ،والثورة الجزائرية تعلن الكفاح املسلح ،وحركات التحرر يف آسيا وافريقيا تحقق
انتصارات ،والشعب الفلسطيني يف أماكن تواجده كافة متعطش المتالك رس القوة ،وانتزاع
زمام املبادرة .إذ ذاك توفرت الظروف التي ستطلق الوطنية الفلسطينية من عقالها.
عندما انفتحت أبواب الخليج ،توزعت النخب الفلسطينية عىل دول الخليج للعمل ،وساهمت
الظروف يف تشكيل بؤر وخاليا فلسطينية تطلق عىل تشكيالتها أسامء تنظيم أو جبهة تسعى
لتحرير فلسطني ،لكنها كانت يف الواقع ليس أكرث من نوايا طيبة ملجموعات حاملة تجتمع يف
غرف مغلقة.
التقى العادي يارس عرفات بالعادي خليل الوزير يف الكويت يف النصف الثاين من خمسينات
القرن املايض ،كانت الفكرة قد نضجت ،فلكل منهام تجربة يعت ّد بها ،يارس عرفات يف الرابطة،
وخليل الوزير تجربة ومامرسة ميدانية ،فهو الذي أسس مجموعة فدائية عام  1954وهو
طالب يف الثانوية مع رفيقيه محمد االفرنجي وحمد العايدي ،قامت بعمليات فدائية عىل
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الرشيط املحاذي لقطاع غزة ،وانتهت عندما اكتشفتها اإلدارة العسكرية املرصية ،وأدت اىل
اعتقال خليل الوزير ث ّم نفيه اىل اإلسكندرية.
التقت أفكار الرجلني اللذين كانا مفتونني بتجربة جبهة التحرير الجزائري ،ومعا ح ّددا برنامج
عمل حامل ما كان له أن يتحقق لوال عبقرية االنتقال من التنظري اىل املامرسة ،ومن املجرد اىل
املحسوس .ولوال انضامم رفاق درب يف الرابطة اىل الفكرة ،وانضامم مجموعات أخرى يف قطر
والسعودية وسورية واألردن وأملانيا وداخل األرض املحتلة.
من هنا صار العادي غري عادي ،وصارت الظروف مواتية لظهور جيل طليعي سيكتسب فيام
بعد لقب :جيل العاملقة.
تأسست حركة فتح يف السياق التاريخي املناسب ،وتشكّلت من نهر وروافد ،وأصبحت حركة
فدائيني يرفعون شعار :الكفاح املسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطني ،وأعادت االعتبار للهوية
الفلسطينية ،ورافقت تأسيس منظمة التحرير ،بل وتبوأت قيادتها بعد اإلنجازات التي حققتها
الحركة الفدائية وخصوصا بعد معركة الكرامة.
من صفوف البسطاء الحاملني خرج يارس عرفات ،ظهر يف لحظة تاريخية كان الشعب الفلسطيني
فيها بحاجة اىل رموز تعيد له الثقة والكرامة واألرض والوطن.
وظل بعيدا عن األضواء ،ينكر الذات ،ويتقدم الصفوف من أجل التضحية،
خرج باسمه الحريكّ ،
ويعيش مع رفاقه يف قواعد الفدائيني التي انترشت يف األغوار عىل امتداد ضفة نهر األردن،
ويقود ببسالة وشجاعة معركة الكرامة ،وما كان ألحد من خارج صفوف رفاقه أن يعرف هذا
القائد لوال ذلك الغالف الذي تص ّدر صورته يف مجلة ال  TIMEفعرف العامل هذه الشخصية
األسطورية التي قادت معركة هزمت الجيش اإلرسائييل هزمية قاسية.
كان الكفاح املسلح يزرع ،والسياسة تحصد ،وأصبحت منظمة التحرير املمثل الوحيد للشعب
الفلسطيني.
مل يهمل يارس عرفات العمل السيايس ،فقد كان يعرف أنّه يقود واحدة من أكرب حركات التحرر
الوطني يف العامل معرتف بها عربيا ودوليا ،وأنّ هذا الكفاح يتعني أن يستثمر سياسيا.
امتد عمل املنظمة من خالل سفرائها ودائرتها السياسية وقياداتها اىل مختلف الدول والقارات،
وخصوصا يف أوروبا التي دعمت أوساطها اليسارية النضال الفلسطيني ،وكان الب ّد من طرح
مبادرات سياسية يف مواجهة الدعاية اإلرسائيلية ،فطرحت منظمة التحرير عام  1969مرشوع
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الدولة الدميوقراطية املدنية عىل كامل الرتاب الفلسطيني ،وكان ذلك عمال سياسيا بارعا حاز
ووسع معسكر األصدقاء يف العامل ،ومبا أن يارس
عىل ترحيب واسع يف األوساط اليساريةّ ،
عرفات صار رمزا فإن كوفيته التي يعتمر بها صارت أيضا رمزا للحرية يتباهى به الشبيبة
اليسارية يف مختلف بالد العامل.
كثرية هي التحالفات التي عقدتها منظمة التحرير يف هذا العامل ،وكثرية هي املنظامت التي
اعرتفت بها ،فقد كانت عضوا يف الجامعة العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وحركة عدم
االنحياز ،وعضوا مراقبا يف األمم املتحدة ،ورشيكا يف منظامت دولية ومنها منظمة الوحدة
األفريقية ،وصداقات وعالقات مميزة مع دول امريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،وخصوصا
دولة كوبا.
ولعل التحالف األكرب الذي حققه يارس عرفات هو التحالف مع االتحاد السوفيايت القطب الثاين
الذي كان يتشكل منه النظام الدويل .فاالتحاد السوفيايت يف ذلك الحني كان يعترب األحزاب
الشيوعية والحركات العاملية وحركات التحرر يف العامل هم معسكر أصدقائه.
مل يكن يارس عرفات شيوعيا وامنا وطنيا فلسطينيا بامتياز ،لك ّنه يجيد قراءة السياسة الدولية،
فوجد يف االتحاد السوفيايت ومنظومة الدول االشرتاكية ق ّوة كربى تعزز مكانة منظمة التحرير،
وتحقق الكثري من هذا التحالف سياسيا وعسكريا ،وفتح الباب أمام الطلبة الفلسطينيني
للدراسة ،وعومل يارس عرفات يف املنظومة االشرتاكية كزعيم وطني تحرري بأكرث مام كان
يعامل بها زعامء األحزاب الشيوعية.
حقق يارس عرفات مجدا وعظمة يف الساحة الدولية ،ومل تكن صحف العامل تخلو من خرب أو
تحليل لكفاح الشعب الفلسطيني ،أو ترصيح لزعيمه ،وكان مراسلو وسائل االعالم العربية
والعاملية يسعون للقائه ،ومل يرفض الزعيم اجراء اللقاءات الصحافية معه ،فقد كان يعتقد أن
االعالم وسيلة إليصال صوتنا اىل العامل ،واىل إيصال روايتنا للرأي العام الذي ظل لسنوات طويلة
ال يستمع اال للرواية اإلرسائيلية.
حقق سمعة دولية  ،ولكن الغرور مل يعرف طريقه اليه ،ظل التواضع سمة من سامته،
والبساطة سلوك يعرب عن سجاياه ،وتجىل ذلك يف حياته ومعيشته وطعامه ورشابه ،فلباسه
البسيط من قامش الكايك ال يتغري ،وغرفة نومه تشبه غرف البسطاء من أبناء شعبه ،وال يعيبه
أن يخيط بنفسه ثقبا يف جوربه أو زرا سقط من قميصه ،وال يأكل االّ مع زائريه ورفاقه البسيط
والعادي من الطعام ،ويف أغلب األحيان كان يكتفي بطبق من الحساء مع القليل من حبات
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ولعل
الذرة ،ومن سجاياه املعروفة أنّه كان يطعم ضيوفه الذين يجلسون قربه بيده الكرميةّ ،
اطيب الوجبات اليه تلك التي كان يتناولها مع أبنائه الفدائيني يف قواعدهم حيث يصبح للوقت
مذاق التفاح  ،أو مع أطفال شهداء تل الزعرت يف بيت أطفال الصمود حيث يستمتع مبشاعر
أب ّوة ليس لها مثيل ،وطاملا حمل لهم بعد عودته من زياراته لدول العامل األلعاب والفاكهة.
كان ودودا ميتلك طاقة إيجابية تشبه املغناطيس تجذب اليه الناس والكوادر والقيادات
والزعامء والشخصيات العامة محلية كانت أو عربية أو دولية ،طاقة إيجابية يرفقها بابتسامته
الساحرة فتجذب اليه محدثة من أول لقاء.
وكان حليام قلام يغضب ،لكنه اذا غضب يغضب قليال ،فهو كالحديد يسخن برسعة ويربد
برسعة.
ومل يكن حقودا ،فليس رئيس القوم من يحمل الحقد ،وحتى لو كان يف داخله عتب فإنّه ال
يظهره ،وطاملا كان يردد اآلية الكرمية :واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بني
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
مع هذه الجسور التي ميدها مع اآلخر ،ومع هذه البساطة يف العيش والتعامل مع رفاقه ومع
اآلخرين ،فإنّه يف السياسة كان مح ّنكا ،يجوب الدول ويذرع القارات ويتوجه اىل أبعد نقطة
عىل خارطة العامل من أجل كسب الدعم وتوسيع معسكر األصدقاء.
كان يتلقى التقارير السياسية التي ترفع له من كل الجهات املختصة ،ويأخذ بها علام ويح ّولها
اىل أعضاء اللجنة املركزية ،وأعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير.
كان سياسيا عز نظريه ،يتقن اللعبة ،ويتقن املناورة ،يقرأ السطور ،ويقرأ ما وراء السطور،
وعندما يتخذ القرار ال يتخذه منفردا ،وامنا يناقشه يف مطبخ القرار الفتحاوي ،ومطبخ منظمة
التحرير (اللجنة املركزية ،املجلس الثوري ،اللجنة التنفيذية ،املجلس املركزي) ،ويحرص عىل
أن يحظى القرار عىل موافقة األطر الرشعية.
وك ّنا عىل سبيل املزاح نقول :إنّ الختيار مثل فالحني بالدنا يشاور الناس ث ّم يعود اىل شور حاله.
عظمة يارس عرفات مستمدة من عظمة شعبه ،وعظمة قادة حوله ،قادة جيل العاملقة ،وكوادر
قيادية ساهمت معه يف بناء مداميك الثورة من فتح وفصائل منظمة التحرير كافة.
كان معه يف املسرية خليل الوزير ،صالح خلف ،عادل عبد الكريم ،محمود عباس ،فاروق
القدومي ،خالد الحسن ،سليم الزعنون ،أبو عيل إياد ،ممدوح صيدم ،سعد صايل ،أبو يوسف
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النجار ،سعد صايل ،صخر حبش ،أبو ماهر غنيم ،فاروق القدومي ،ماجد أبو رشار ،انتصار
الوزير ،وعرشات غريهم ،ومن الفصائل الحكيم جورج حبش ،نايف حوامتة ،سمري غوشة ،أبو
العباس ،وآخرون.
ومن اللجنة التنفيذية شخصيات وقامات وطنية.
كانت قيادات لها قامة ومكانة فلسطني وقامة ومكانة شعبها ،وما كان ليارس عرفات أن يحقق
كل اإلنجازات التي حققتها منظمة التحرير دون األدوار السياسة والنضالية التي قام بها هؤالء
القادة.
ظلّت اللجنة املركزية لفتح هي مطبخ القرار األول .وكانت عالقة يارس عرفات مع أعضائها
عالقة أخ ّوة ،يجمعهم ما أطلق عليه يارس عرفات :قانون املحبة ،الذي طبّقه أيضا عىل عموم
منتسبي الثورة .لكّن األمر مل يكن يخلو من خالفات سياسية أو خالفات عىل تفرد عرفات
ببعض القرارات الداخلية ،فعرفات مثل أي زعيم له وعليه ،ففي لعبة الحكم البد من بعض
التجاوزات.
كانت بعض الخالفات ترقى اىل أزمة ،وت ُعطّل االجتامعات ،وتنعكس عىل الحياة الداخلية
لكن يارس عرفات مخرتع قانون املحبة يفاجئ رفاقه (الحردانني) بزيارة مفاجئة،
للحركةّ ،
وتبدأ عندها العواطف النبيلة لدى الطرفني ،ودون أي عتاب تنتهي األزمة ،وتتآلف القلوب.
وأذكر أنّ القائد التاريخي صالح خلف اختلف مع يارس عرفات بعد خروجه من طرابلس،
وذهابه بالسفينة التي أقلته بحراسة فرنسية اىل القاهرة والتقائه بالرئيس حسني مبارك،
وكانت الدول العربية مبا فيها منظمة التحرير آنذاك تفرض مقاطعة عىل مرص بسبب اتفاقية
كامب ديفيد ،ذهب يارس عرفات اىل محور مرص يف رسالة واضحة يعلن فيها افالته من املحور
السوري الذي كان يحاول االستيالء عىل القرار الوطني الفلسطيني املستقل.
ونظرا ألنّ هذه الخطوة غري متفق عليها ،فقد غضب عدد من أعضاء املركزية ويف مقدمتهم
صالح خلف ،وتح ّول الغضب اىل قطيعة.
لكن عندما بدأت تحركات من النظام السوري بعد االنشقاق داخل فتح لعقد مجلس وطني
يشق الساحة الفلسطينية ،دعا عرفات لعقد مجلس وطني يف األردن لتجديد الرشعية ،وراهن
السوريون عىل فشل عقد املجلس وعدم اكتامل النصاب بسبب الخالفات يف اللجنة املركزية،
فام كان من صالح خلف أن خرج لإلعالم قائال باسم كل املعرتضني :نحن مع أبو عامر حتى
آخر العمر.
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ومن الطُّرف التي كنا نتندر بها ،أنّ يارس عرفات اختلف مع أحد القادة العرب ،وطالت
الخصومة ،فقرر يارس عرفات الذي يحرص عىل أن يوطد مع محيطه العريب حالوة االنسجام
ال مرارة التباين ،قرر أن يقوم بزيارة مفاجئة لبلد ذلك القائد ،وعندما التقاه ظل ذلك القائد
عابسا ،استقبله بفتور وجلس معه دون أن ينبس بكلمة .طال الصمت ،فام كان من عرفات ذي
أنبي وحقود؟
البديهة الذكية اال أن خاطب ذلك القائد بالقولٌ :
عندها ابتسم الرجل وعادت املياه ملجاريها.

اضطر يارس عرفات عىل الدخول يف رصاع مع بعض الدول العربية دفاعا عن القرار الوطني
املستقل ،فلم يقبل من أحد فرض الوصاية أو االحتواء للقرار الوطني ،واستطاع أن يحمي
هذا القرار مهام كانت العواقب ،ومن ذلك ما حدث عام  1978لدى انعقاد املجلس الوطني
الفلسطيني يف أجواء كانت العالقات السورية العراقية قد شهدت تقاربا بني الدولتني ووقعا
اتفاقية العمل املشرتك  ،ولدى انعقاد املجلس شكّال غرفة يف مقر الخارجية السورية للتدخل يف
الشأن الفلسطيني ،وأوعزا ملمثيل الصاعقة الفرع الفلسطيني لحزب البعث السوري ،وملمثيل
جبهة التحرير العربية فرع حزب البعث العراقي بالتشدد  ،وخصوصا يف موضوع تشكيل
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير .كانت األوامر تصدر من طارق عزيز وزير خارجية العراق،
ومن عبد الحليم خدام وزير خارجية سورية.
تصدى يارس عرفات لكل املناورات داخل قبة املجلس الوطني ،واستطاع أن يفلت من كل
الضغوط اىل أن وصل املجلس اىل بند انتخابات اللجنة التنفيذية ،وكان تشكيل اللجنة يخضع
للتوافق ،وجاءت الضغوط السورية العراقية مبطالب تعجيزية مصحوبة بتهديد .عندها وقف
يارس عرفات غاضبا ،وحسم األمر بالقول :هناك ضغوط متارس عىل هذا املجلس من خارجه،
لذا تعترب اللجنة التنفيذية الحالية قامئة  ،وال انتخابات جديدة ،واعلن انتهاء أعامل املجلس
الوطني.
***
مل يكن يارس عرفات متطرفا يف زمن صعود موضة اليسار ،وظهور الجبهة الدميوقراطية التي
اعتنقت املاركسية اللينينية ،وتح ّول الجبهة الشعبية من ثوابت حركة القوميني العرب اىل
االشرتاكية العلمية ،وبروز تيارات يف فتح وفصائل أخرى تنحو نحو الفكر التقدمي اليساري،
كان يارس عرفات وسطيا ال ينحاز اىل موقف متحفظ وال يعادي فكرا يساريا ،كان يقول أنّ
الفكر الوطني يف فتح يغتني ويتطور من خالل املامرسة ،ففتح تأسست من تيارات قومية
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وإسالمية ويسارية ،ويف املامرسة انصهرت كل التيارات يف فكر وطني ال يتبنى سوى أيدولوجيا
التحرير ،ولكنها كحركة تحرر وطني لها عالقات مع قوى يسارية يف العامل وحركة االشرتاكية
الدولية ،ولها عالقات مع حركات التحرر الوطني يف العامل ،وعالقات مميزة مع الصني الشعبية
واالتحاد السوفيايت  ،وكانت جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية التي يرتأسها عضو اللجنة
املركزية محمود عباس من أهم وأقوى الجمعيات التي لعبت دورا كبريا وملموسا ،فتأثرت
فتح بهذا املناخ وصادقت كل القوى التقدمية.
ويف سياق هذه التطورات ظهرت يف فتح تيارات يسارية بعضها ينحو لتعزيز العالقة مع
االتحاد السوفيايت ،وبعضها اآلخر يدعو اىل تعزيز العالقة مع الصني.
لكن ذلك كله كان يجري يف اطار التزام الجميع بربنامج الحركة ،وبقرارات أطرها العليا.
وكان يارس عرفات يعلق دامئا بالقول :دع مائة زهرة تتفتح يف بستاننا.
كانت بعض فصائل الرفض للربنامج املرحيل تصف يارس عرفات يف ذروة مرحلة الكفاح املسلح
باليميني التفريطي ،وكان وصفها ذاك يعرب عن بؤس وقصور ،ألنها كانت مدفوعة وممولة من
دول قومجية تسعى لالستيالء عىل القرار الوطني املستقل.
مل يأبه عرفات لتلك البيانات ،ومل يعرها اهتامما ،فقد كان يحرص عىل بقاء االئتالف يف منظمة
التحرير طاملا هو ميسك بزمام قيادة املنظمة ،وطاملا تدعمه جامهري شعبه يف الوطن والشتات،
وطاملا أنّ القرار الوطني قد اتخذ باألغلبية يف أعىل األطر مبنظمة التحرير ،فالوطنية عنده
مامرسة وسلوك وثقافة.
كان يارس عرفات الوطني والوسطي يحظى بأعىل مكانة عند كل القوى اليسارية واالشرتاكية
يف العامل ،من موسكو اىل كوبا ،ومن اليسار األورويب اىل اليسار العاملي ،وهو مامل يحظ به زعيم
عريب سوى جامل عبد النارص.
***
تع ّرض عرفات ملحاوالت اغتيال عديدة ،كان آخرها اغتياله بالسم من قبل إرسائيل ،باءت
جميع املحاوالت السابقة بالفشل ،فقد كان لديه جهازه األمني املمثل بقوات ال ،17لك ّنه يف
الواقع كان يعتني بأمنه الشخيص بنفسه ،كان شديد الحذر واالنتباه يف التنقل والسفر ،ومن
ذلك أنه كان يعمل ليال حتى بزوغ الفجر ،لكيال يتعرض لهجوم مباغت وهو نائم ،فقد كانت
ولعل عملية الفردان التي اغتيل بها
العمليات التي تقوم بها إرسائيل تتم بعد منتصف الليلّ ،
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القادة الثالثة :كامل العدوان ،كامل نارص ،أبو يوسف التجار مثاال.
لكن إرسائيل مل تتمكن منه يف بريوت أثناء اجتياح عام  1982بالرغم من محاوالتها املضنية،
فالحقته اىل تونس وقصفت مقره يف حامم الشط وفشلت ألنه كان متواجدا يف مقر آخر.
***
كان يارس عرفات يعرف أنّ االجتياح لبريوت أضحى قريبا ،وكان يتوقع أن تطبق إرسائيل
عىل الجنوب من جهة وعىل بريوت بالتعاون مع قوات الكتائب بقيادة بشري الجم ّيل ،وس ّمى
العملية العسكرية آنذاك بعملية (األكورديون) ،وشدد عىل االستعداد ،وأوعز لقواتنا العسكرية
بالحيطة والحذر.
وكان يارس عرفات يتألق ويبدع يف إدارة األزمات ،وتجىل ذلك يف محطات ومنعطفات كثرية،
وخصوصا يف معركة بريوت .أدار املعركة السياسية والعسكرية ،يف الوقت الذي كانت الطائرات
تبحث عنه وتطارده ،وكان يتنقل من مكان اىل مكان دون أن يطيل املكوث ،وأحيانا كان ينام
يف سيارته ومرافقوه يف مدخل عامرة تحت االنشاء ،أو يف مكان غري متوقع عىل شاطئ البحر،
ويعقد اجتامعاته مع القيادات العسكرية يف أمكنة ال تخطر عىل بال العدو ،ويف مرات عديدة
كان الطريان يقصف مكانا بعد أن يغادره يارس عرفات بلحظات قليلة.
ويف سياق الحرب النفسية وحرب املعنويات كان يسمح للمصورين التقاط صور له وهو ميارس
الرياضة أو يلعب كرة الطائرة يف رسالة للعدو أنّه يعيش حياته الطبيعية ويف وضع املرتاح.
وحرص عىل تجنيد اإلعالم األجنبي ،فوفّر لجميع املراسلني األجانب مالذا يف أحد الفنادق
واعتنى بهم ،ليغطوا أخبار الصمود واملقاومة للغزو اإلرسائييل الذي مل يتمكن من اخرتاق
دفاعات قوات الثورة الفلسطينية شربا واحدا ،وكان يطلق عىل جموع املراسلني :كتيبة
الكومودور نسبة اىل الفندق الذي يقيمون به.
وتبدى تألقه وحنكته يف مفاوضات الخروج من بريوت عرب السفن ،فكانت ارسائيل تطالب من
خالل املبعوث األمرييك فيليب حبيب تجريد املقاتلني الفلسطينيني من أسلحتهم ورفعهم للعلم
األبيض ،لكن عرفات ومعه رجاله وقادته رفضوا ،وفاوضوا بعناد وشجاعة ،وخرج عرفات
وقادته وضباطه وجنوده بأسلحتهم رافعني علم فلسطني ،وكانت املعنويات عالية بعد صمود
عز نظريه ،وعندما سأل أحد الصحافيني عرفات :أين محطتك القادمة ،ابتسم وأجاب :نحو
القدس.
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لقد أدار املعركة مبهارة وتحت سقف نريان الطائرات والقنابل والصواريخ.
***
تسللت الواقعية السياسية عىل رؤوس أصابعها بعد حرب ترشين األول/أكتوبر عام 1973
عندما بدأت التفاوض العريب مع إرسائيل عىل االنسحاب من األرايض العربية املحتلة عام
 1967تحت شعار إزالة آثار العدوان.
وبدأ حديث بني بعض النخب السياسية حول مصري الضفة الغربية التي كانت ال تزال رسميا
تحت اإلدارة األردنية ،وكانت األسئلة تدور حول :هل تعود الضفة لألردن أم ملنظمة التحرير؟
حتى تلك األيام مل تكن منظمة التحرير قد حصلت عىل صفة املمثل الرشعي والوحيد للشعب
الفلسطيني ،لكن الواقع كان يؤكد عىل هذه الصفة التمثيلية إذ كانت منظمة التحرير تحظى
باعرتاف عريب ودويل  ،وكانت سفاراتها وممثلياتها تنترش يف غالبية دول العامل ،وتعامل كممثلة
للشعب الفلسطيني.
ويف مؤمتر القمة العربية الذي عقد يف الرباط يف  28ترشين األول/أكتوبر من عام  1974أكّدت
القمة العربية عىل االعرتاف مبنظمة التحرير ممثال رشعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ،كام
تضمن البيان الختامي عىل حق منظمة التحرير إقامة سلطتها الوطنية عىل أي جزء من أرض
يتم تحريره.
وكان املجلس الوطني الفلسطيني يف دورته الثانية عرشة والذي عقد يف التاسع من حزيران/
يونيو من عام  1974أقد أكّد عىل برنامج النقاط العرش الذي يتضمن إقامة السلطة الوطنية
عىل األرض التي يتم تحريرها ،والذي عرف باسم الحل املرحيل.
وقد أثار ذلك جدال ،وتحفظت عليه بعض الفصائل ،لكن تم اقراره بشكل نهايئ يف دورة
املجلس الوطني التي عقدت عام .1977
من هنا برز ت ّيار الواقعية السياسية ،وتعزز هذا التيار بعد أن أصدر امللك حسني قرار فك
االرتباط إداريا وقانونيا وانهاء ارتباط الضفة الغربية مع اململكة األردنية الهاشمية ،وفتح
ذلك القرار الباب أمام يارس عرفات والقيادة الفلسطينية إلعالن بيان االستقالل وقيام الدولة
الفلسطينية املستقلة يف املجلس الوطني الذي عقد يف العام .1988ويف هذه الدورة تم االعرتاف
بالقرارين  242و 338واللذين كانت املنظمة ترفضهام ألنهام ال يتحدثان عن حقوق الشعب
الفلسطيني ،م ّر هذا االعرتاف بتغطية من بالغة الحدث والنص الذي جاء به بيان االستقالل
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وإعالن قيام دولة فلسطني.
أصبحت الواقعية السياسية أمرا واقعا ،وسياسة ملنظمة التحرير يف املراحل التي تلت ،ومرت
مبراحل عدة ،وتبلورت اكرث فأكرث وساعد يف ذلك اعرتاف املنظمة بقراري مجلس األمن 242
و ،338ومشاركتها يف مؤمتر مدريد ،اىل أن وافقت عىل اتفاق املبادئ يف أوسلو وتم االعرتاف
املتبادل بني منظمة التحرير وارسائيل ،وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة حكم ذايت
وصوال اىل قيام الدولة املستقلة.
وما كان للواقعية السياسية أن تصبح سياسة ملنظمة التحرير لوال تبني يارس عرفات لها
ومتريرها جرعة بعد جرعة يف األطر القيادية والقاعدية لفتح والفصائل ،واستيعاب املعارضني
لها ،ومتريرها أحيانا بالتصويت عندما يضمن أصوات األغلبية.
وهو ما مل يحدث يف كثري من القرارات يف املجلس الوطني يف املايض عندما كانت هذه القرارات
تتخذ باإلجامع.
وما كان التفاق املبادئ يف أوسلو أن يصبح سياسة لوال مهارة يارس عرفات يف متريره جرعة بعد
جرعة موظفا مهارته وبالغته ومحبة الكادر له ،والسامح ملن يعارض باملعارضة أو التحفظ كام
حدث يف تصويت املجلس املركزي ملنظمة التحرير عىل اتفاق أوسلو ،حيث عارض من عارض
لك ّنه كان مطمئنا ألصوات األغلبية ،وقد حصل عليها.
كان يارس عرفات بعد االنتفاضة األوىل يريد أن يستثمر زخمها لتحقيق هدفها يف رحيل
االحتالل وقيام الدولة ،وكان عىل قناعة بالحل املرحيل الذي يدعم إقامة سلطة عىل أي أرض
يجلو االحتالل عنها ،وهذا ما دفعه لإلنخراط بعد حرب الخليج يف املحافل التي تسعى للحلول
السياسية ،واملشاركة يف مؤمتر مدريد ،واملحادثات التي رافقته ،وفتح القناة الرسية يف أوسلو،
واملراهنة عليها.
***
كان يارس عرفات يعرف أنّ اتفاق أوسلو ال يلبي طموحاته يف حل سيايس أكرث انصافا .وأذكر
أنّه استدعاين اىل مكتبه بعد أن كنبت مقاال ضد اتفاق أوسلو يف صحيفة الحياة اللندنية ،وقال
يل فيام قال :اذا كان لك عرش تحفظات عىل اتفاق أوسلو فأنا يل مائة مالحظة ،وأعرف ان الحل
(أعرج) لكننا نريد أن نصنع له قراءة فلسطينية ونح ّوله اىل دولة مستقلة.
وقال :االمريكيون يضغطون علينا بعد حرب الخليج ،جففوا مواردنا املالية ،وماذا لو ضغطوا
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عىل الرئيس بن عيل لرتحيلنا من تونس؟ أي بلد عريب ميكن أن يستقبلنا؟ قد نجد أن الصني
الشعبية الدولة الوحيدة التي ميكن أن تقبلنا ،فيصبح بيننا وبني شعبنا بحور ومحيطات .اتفاق
أوسلو يتيح للقيادة الفلسطينية ومنتسبيها العودة ألرض الوطن ،واعلم أن قيادة الشعب
الفلسطيني طردت من وطنها أيام االنتداب الربيطاين ومن يومها وهي تعمل من املنفى.
ووجودنا مع شعبنا العظيم سيمثل ق ّوة دافعة لتحقيق أهدافنا.
وأقول لك أيضا أنّ من ال يكون عىل الخارطة اآلن لن يكون عىل الخارطة يف القرن القادم
الحادي والعرشين.
واذكر اننا يف مكتب الشؤون والدراسات عقدنا مجموعة من الندوات والحلقات الفكرية
ملناقشة االتفاق وطرح أفكار ،وكانت هناك ورقة نقاش أع ّدها القائد الوطني صخر حبش
مفوض الشؤون الفكرية والدراسات تحت عنوان :املجازفة التاريخية وأطواق النجاة.
جرى نقاش ثري عىل ماذا يتعني علينا أن نفعل بعد أن صار االتفاق حقيقة وسياسة ،وعندما
اتخذ القرار بالعودة مل نرتدد يف العودة اىل أرض الوطن مع يارس عرفات الذي مشينا معه يف
املسرية منذ بداياتها وكنا نثق بقيادته ووطنيته.
***
عاد يارس عرفات اىل أرض الوطن وعدنا معه مستبطنني نظرية القراءة الفلسطينية لإلتفاق،
ظل ببدلته العسكرية وكوفيته
وصار قائدنا رئيسا لشعب وأرض وحكومة ومؤسسات ،لكّنه ّ
وعقاله زعيم حركة تحرر وطني أكرث منه رجل دولة.
الدولة كانت حلمه ،كان عرفات يريد أن يتحقق قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة يف
عهده ،وأن يكون هو املؤسس لها ،وأن يسجل التاريخ ذلك.
مل يتخىل عرفات عن شخصية الزعيم ،الزعيم لواحدة من أكرب حركات التحرر يف العامل ،فالسيادة
عىل كامل األرض مل تتحقق ،واملفاوضات عسرية ،واالستيطان متواصل ،ورشيك االتفاق رابني
يتم اغتياله ،واليمني املتشدد الرافض التفاق أوسلو يتقدم ،وأمريكا ليست وسيطا أمينا بل طرفا
منحازا ،ومحادثات كامب ديفيد فخ وكانت مقدمة الغتيال صورة الرمز قبل اغتيال الرمز،
وتصنيفه بغري الرشيك.
وجاءت االنتفاضة الثانية وبدأت سلمية ،ث ّم استدرجت إرسائيل االنتفاضة اىل املواجهة
املسلحة ،وبالرغم من املقاومة الباسلة فإن الوضع مل يكن متكافئا ،فاآللة العسكرية اإلرسائيلية
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ح ّولت املواجهة اىل حرب واجتاحت املدن والقرى ،وعزلتها عن بعضها البعض ،وأوغلت يف
القتل والتدمري ،وش ّنت حربا يف مواجهة شعب أعزل ال ميلك سالحا ذا بال يواجه به الدبابة
والبلدوزر والصاروخ والطائرات.
أطلقت حربا من خالل عملية عسكرية أسمتها عملية (السور الواقي) ،كان ذروتها اجتياح
املقاطعة (مقر عرفات) وتدمري مبانيها ،ومحارصة الزعيم يف رقعة صغرية محاطة بالركام.
والحاق افدح األرضار بكل ما تم إنجازه من مظاهر السيادة يف املنطقة املص ّنفة (أ) وإعادة
احتاللها ونزع أي حصانة عنها.
حورص يارس عرفات وطلب منه الجيش اإلرسائييل االستسالم ،والخروج هو ومن معه رافعني
األيادي .وفيام كانت الجرافات تدق جداران املكان الذي يتمرتس به قال بكل أنفة وكربياء
وشموخ مقولته املشهورة :يريدوين إما أسريا وإما طريدا وإما قتيال ..ال أنا أقول لهم شهيدا..
شهيدا ..شهيدا.
كان الصمود يف املقاطعة صمودا اسطوريا ،وكان يارس عرفات ومن معه من الرفاق والقادة،
ومن املتضامنني األوروبيني الذين تسللوا اىل املقاطعة للتضامن مع عرفات يتحلون مبعنويات
عالية ،رغم حركة الدبابات والجرافات والق ّناصة والحرب النفسية ،وانفتاح الوضع عىل كل
االحتامالت الكارثية.
أدار عرفات عملية الصمود يف حصار املقاطعة بكفاءة واقتدار ،ترصف كقائد وزعيم وإنسان.
ظل سالحه يرافقه يف مكتبه ،وتحركه يف تلك املساحة الصغرية لزيارة رفاقه من القيادات
ّ
واملرافقني أو زيارته للمتضامنني.
وبالرغم من شح الطعام وانقطاع املياه والكهرباء ،وصعوبة االتصاالت فقد صمد ومن معه،
يف تضامن جامعي واالكتفاء بكرسة خبز أو قضمة تفاحة يف اليوم ،وقال يل أحد مرافقيه أنهم
حاولوا التنازل عن حصصهم وتخصيص تفاحة كاملة له ،غري أنّه رفض هذا العرض واكتفى
بجزء يسري منها.
ظل سالحه حارضا ،وكان قد قرر أن يقاتل حتى االستشهاد فيام اذا اقتحم اإلرسائيليون املقر.
ّ
صمود يارس عرفات يعزى لشجاعة طاملا تحىل بها عىل امتداد تاريخه منذ أن كان الفدايئ األول
اىل أن تبوأ موقع القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ،وتعزى اىل غبار املعارك عىل كتفيه
التي خاضها قائدا يف الصف األول من معركة الكرامة اىل معركة بريوت ،وتعزى اىل معنوياته
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العالية واستعداده للبذل والتضحية ،وتعزى قبل ذلك وبعده اىل صمود شعبه وتضحيانه وق ّوة
الحياة يف روحه.
هب يف لحظة تهديد لحياته عندما
هذا الشعب بشيبه وشبابه ،برجاله ونسائه وأطفاله الذي ّ
أمهله الجيش مثاين ساعات لالستسالم أو القتل  ،يف تلك الليلة التاريخية هب ّـت رام الله بسكّانها
من كل أحيائها يف مظاهرات سلمية تضامنا ودفاعا عن القائد حمل فيها الجميع الطناجر
واملالعق والطبول دون أن يعبأوا بالدبابات التي تغلق الطرق ،ووصلت كل التظاهرات يف
وقت متأخر من الليل اىل نقاط تحيط باملقاطعة ،وأذهلت هذه الهبّة الجامهريية قوات
االحتالل فأطلقت النار بغزارة سقط عىل اثرها شهداء ،وعجزت عن وقف تدفق املزيد من
الجامهري الذين صنعوا حزام أمان ليارس عرفات ،ونجحوا يف افشال اإلنذار اإلرسائييل.
كان يارس عرفات يردد يف كثري من املناسبات :الشعب الفلسطيني هو املعلّم األكرب ..الشعب
الفلسطيني أكرب من قياداته.
وكان باب يارس عرفات مفتوحا أمام كل البسطاء والفقراء وأبناء البلد وأمام كل الشخصيات
والنخب والكوادر واألفراد ،وكان بابه مفتوحا امام كل أولئك الذين تغلق يف وجوههم األبواب.
عمر ،أو
من النادر أن يدخل املرء بيتا وال يجد فيه صورة لرب العائلة واطفاله مع أبو ّ
يتحدثون عن ملسة إنسانية تجاههم مثل تغطية عالج أو تغطية أقساط مدرسية ،أو مساعدة
ما ،وتجلّت محبة شعبه يوم أن حملت طائرة الهيلوكوبرت جثامنه الطاهر اىل ساحة املقاطعة.
كان الجثامن قد أقيمت له احتفاالت وداع يف باريس ال تقام االّ للعظامء ،ويف القاهرة حيث
لكن الوداع األكرب
اقبل كل رؤساء وملوك وأمراء الوطن العريب تكرميا له واحتفاء وتوديعاّ ،
واألعظم كان من شعبه الذي أىت اىل املقاطعة من كل املدن والقرى واملخيّامت وغصت بهم
املقاطعة والشوارع املحيطة بها ،ومل تنجح الرتتيبات الربوتوكولية يف االستقبال الرسمي الذي
أع ّده برتوكول الرئاسة ،ونجح االستقبال الشعبي نجاحا مذهال ،وهو ذروة وبالغة الحب الذي
يليق بقائد شعبي عز نظريه.
***
اغتالوا الجسد ،لكنهم مل يستطيعوا اغتيال الرمز.
ظل يارس عرفات حارضا فينا وبيننا ،ظل رمزا خالدا نتفيأ ظالل أمجاده ونستنشق عطر
مسريته ،ونستبطن ق ّوة البطولة يف بطولة قيمه وسجاياه.
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يارس عرفات الرمز الخالد يتصدر الصفحة املرشقة يف تاريخنا ،فحياته كانت منذورة بلحظاتها
وساعاتها وأيامها وسنينها وعقودها للقضية وللشعب الفلسطيني ،مل تكن له حياة خاصة كام
لآلخرين ،فقد كانت حياته سلسلة من املعارك ،معارك عسكرية تحت سقف النار ،ومعارك
سياسية تحت سقف الزمن املديد ،وحياة حافلة باإلنجازات ووضع فلسطني يف صدارة املشهد
والخارطة الدولية ،وأوصل عدالتها اىل عمق الرأي العام العاملي ،واىل قلب األخالقيات اإلنسانية.
من الصعب اإلحاطة بحياة ومسرية هذا القائد العظيم يف هذه املساحة املخصصة لهذا املقال،
فمسريته مسرية شعب يصنع يف كل لحظة تاريخا ،ودروبه هي دروب الحرية التي سلكها قادة
وفدائيون ومثقفون وابناء بلد وشباب مخيامت ونساء وأشبال وزهرات.
يف ذكراه العطرة التي تزهر يف كل الفصول نردد :العهد هو العهد والقسم هو القسم.
ونردد معه :يا جبل ما يهزك ريح.
ونردد معه :نرى الضوء يف نهاية النفق.
ونردد معه :ليس م ّنا وليس فينا من يفرط بذرة من تراب القدس.
رحل يارس عرفات بشموخ السنديان ،رحل رجل عرصه وبطل زمانه .رحل تاركا وديعته
وثوابته :عودة ،تقرير مصري ،دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
رحل عرفات تاركا ارثا كفاحيا ،وشعبا ح ّيا ،ورفاق درب يكملون املشوار.
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القرن العرشون :قرن يهودي أم قرن البرشية كلها؟
د .فيصل د ّراج*
ينطوي تقويم القرن العرشين ،بسبب الظواهر االستثنائية املتعددة ،عىل تعقيدات كثرية ،تجعل
اتفاق النظر إليه أمرا ً مستبعدا ً :فهو قرن الثورات االجتامعية الكربى ،التي متثّلت بالثورتني السوفيتية
والصينية ،وقرن الثورات العلمية ـ التقنية ،املمتدة من النظرية النسبية إىل تقنيات الكومبيوتر
والحاسوب ،وقرن القنبلة الذرية التي أهلكت مئات األلوف من البرش ،وهو الذي شهد إفقار قارة
إفريقيا إىل تخوم املجاعات اليوم .. ،ويف القرن هذا قامت دولة إرسائيل واقتلعت الفلسطينيني من
وطنهم ،واستهلك الحديث عن “هولوكوست اليهود” ،يف أملانيا النازية ،حربا ً ال نهاية له.
كيف ميكن تقويم قرن له وجوه متناقضة ،وهل ساوق التقدم العلمي ـ التقني فيه تقدماً يف األخالق
و”التضامن اإلنساين”؟ وإذا كان يف مكتشفات الفيزياء الحديثة عبقريات متعددة الجنسيات ،فام هو وجه
تكف عن التكاثر؟
العبقرية يف املجازر املتوالدة ،التي لحقت بالشعب الفلسطيني ،املوزع عىل مخيامت ال ّ
تختلف كل قراءة للقرن باختالف وجهة النظر إليه ،وتتعني صورة “ملوازين القوى” ،ذلك أن سلطة
القراءة ،كام الكتابة ،من سلطة الذي يقوم بها.
أنجز الفيلسوف الفرنيس الشهري آالن باديو ،الذي اتهمه يهود فرنسا بالعداء للسامية قراءة خاصة
\للقرن العرشين يف كتابه “القرن” ،الذي ترجم إىل لغات كثرية ،ليست العربية منها ،لألسف ،وأنجز
األمرييك يوري سلزكني قراءة مغايرة يف كتاب حظي بجوائز كثرية ،عنوانه :القرن اليهودي .أخذ
الكتابان مبنظورين مختلفني ،احتفى األول منهام بالجهود اإلنسانية املتعددة املتنوعة ،التي أنتجت
“القرن” ،بالحروف الكبرية ـ وع ّينته عالمة فارقة يف التاريخ اإلنساين ،بسبب تنوعه اإلبداعي املثري،
واختزل ثانيهام القرن يف العبقرية اليهودية ،وأعطى القرن صفة يهودية.
* ناقد وباحث فلسطيني
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غري أن ما يثري الفضول ماثل يف قدرة الكتابني عىل االقناع ،فآالن باديو فيلسوف متجدد وأستاذ
جامعي وأديب ،وله دور مسيطر يف أوساط الباحثني عن عامل متحرر جديد ،أكان ذلك يف فرنسا
وأوروبا ،أو خارجها ،وسلزكن مؤرخ أكادميي يركن إىل الوثائق واإلحصائيات واملعلومات الدقيقة،
إضافة إىل ثقافة متنوعة تثري اإلعجاب.
يتحدد كتاب باديو بجمهور فلسفي أقرب إىل النخبة ،ويتجه كتاب سلزكن إىل جمهور واسع ،تقف
وراءه سلطة إعالمية ،أتقن اليهود السيطرة عليها ،يف أمريكا وخارجها ،منذ زمن طويل.

 1ـ القرن العظيم املتناقض:
أدرج الفيلسوف الفرنيس يف كتابه وقائع كثرية ،استهلها بالحرب العاملية األوىل  1914ـ ،1918
وأغلقها بانهيار االتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة ،كام لو كان القرن “قرناً صغريا ً” عمره
خمسة وسبعون عاماً ،دش ّنته الحرب وثورة كربى ،كادت أن تغري وجه العامل .لكن الفيلسوف،
املأخوذ بفكرة الثورة ،ال يلبث أن يعطي الكالم ألنصار “الذاكرة” ،الذين يخترصون “القرن” إىل
الجرائم التي ارتكبت فيه ،ومرجعها الشيوعية الستالينية والنازية ،إضافة إىل “جرمية الجرائم”،
املتمثّلة “بإبادة يهود أوروبا” .عندها يصبح القرن العرشين قرناً ملعوناً ،آية لعنته عدد اليهود
الذين قُتلوا فيه ،بل يصبح قرن الشمولية املعادي “لروح” األزمنة الحديثة .الجدير بالذكر ،أن
املأخوذين بعد املوىت اليهود يصمتون عن األستعامر الغريب للعامل وعن نهب العامل الثالث وإفقار
إفريقيا إىل حدود املجاعة واملوت ،وال يعرفون شيئاً ،بالتأكيد ،عن مأساة الشعب الفلسطيني ،التي
أرشف عليها جالدون صهاينة ،كانوا ضحايا الرعب النازي ،الذي يتاجرون به إىل اليوم ،حتى تح ّول
“الهولوكوست” ،إىل صنعة إعالمية بلغة الباحث اليهودي األمرييك :نورمان فنكلشتاين.
وإذا كانت تعددية الظواهر من تعددية وجهات النظر التي تتناولها .ميكن للقرن ،املتنازع عىل
تأويله ،آنذاك ،أن يأخذ “صفة سعيدة” :إنه القرن الليربايل الذي شهد انتصار الرأساملية عىل
الشيوعية ،وشهد حرية السوق ورؤوس األموال العابرة للقارات ،ناهيك عن انتصار الدميقراطية
الرأساملية عىل الشمولية الشيوعية.
يطرح باديو السؤال التايل :كيف نقيم قرناً تتقاطع فيه الشمولية الستالينية والتحرر الليربايل
و”الرببرية” وحقوق اإلنسان؟ والسؤال ،كام يرى الفيلسوف يقرأ يف نزوعات القرن املتعددة ،ويف
تن ّوعاته السياسية واإليديولوجية ويف اإلبداع اإلنساين ،والثورات الشعبية ،دون النظر إىل أفاقها،
ويف ذلك املجال الواسع لإلبداع الفني الذي أعطى بيكاسو وبريشت  ، ...وثورات شملت ،مبقادير
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مختلفة ،القارات الثالث.
يأيت الجواب من دميومة التناقضات املادية ،البعيدة عن اختزاالت “أخالقوية” ،تحجب القضايا
الحقيقية وراء تسويغات وهمية :هل تعالج مجاعات إفريقيا بشعار “حقوق اإلنسان” ،وهل
تخترص املأساة الفلسطينية يف “ضحايا الهولوكوست”؟ ومع ان أندريه مالرو قال “غدت السياسة
مأساة القرن” ،،فإن جاملية القرن ،رغم املآيس ،جاءت من تعددية سياساته املضمرة ،أو الواضحة،
التي أعطت يف مجال العلم اينشتاين ونظريته النسبية وهايزنبورغ ونظريته يف الالتحديد ،ويف
الرواية جيمس جويس ومارسيل بروست ،ويف الفلسفة هورسل وفتيجنشتاين ،وعلامء رياضيات
وموسيقيني وسينامئيني ..كان يف كل ذلك اندفاع إىل التجديد ،وحوار الحارض مع نفسه ومع
يفسها ،بعيدا ً
املستقبل ،وتجسيد لصورة إنسان حديث تسكنه أحالم طليقة .كان لكل ظاهرة ما ّ
عن تهوميات تشتق النازية من “الرش” والرببرية من السديم كام لو كان ال فكر فيهام وال سياسة،
علامً أن لكل سياسة فكرها ،ويف كل فكر سياسته ،والعقل وجد دامئاً وإن أخذ أشكاالً ال عقالنية.
ولهذا ال تقرأ القضية الفلسطينية يف االضطهاد األورويب لليهود ،بل تقرأ يف مصادرة الحقوق الوطنية
لشعب كان يعيش يف وطنه من مئات السنني.
ولعل الفكر املأخوذ باملجردات ،والذي ْيبئ “الغرب” من كل انحراف وجرمية هو الذي يخرتع اليوم تعارضاً
زائفاً بني الغرب ،الذي “احتكر” ،بسبب جوهره ،ما يدعى بحقوق اإلنسان (أو الحريات ،الدميقراطية،
تح ّرر املرأة )..واألصوليات الدينية ،واإلسالمية أساساً ،أو اإلسالمية ـ العربية التي تبرش بأعراف العصور
الوسطى (املرأة املعتقلة اإلميان اإللزامي ،العقاب الجسدي ”..وصوالً إىل أشكال من اإلرهاب مختلفة.
ولهذا تحجب الثنائية الكاذبة القضية الفلسطينية ،عىل اعتبار أن الفلسطينيني عرب ومسلمون.
ينزاح الفكر املجرد ،الذي يرى يف النازية مرضاً سقط عىل أوربا من السامء ،وينزاح معه املثقفون
الذين عىل صورته ،الذين يخترصون مآيس القرن العرشين يف النازيني الذين “أبادوا” اليهود ،قبل
أن يؤكدوا أن “الالسامية” مرض الحق اليهود يف التاريخ كله ،مكتفني فقط مبساواة “اإلسالمي”
بالرببري ،بلغة باديو ،ومبساواة الفلسطيني مبا هو غريب عنه.
ينتج عن ذلك ،كام يذهب الفيلسوف الفرنيس؛ أن السياسة الكولونيالية التي تنتهجها دولة
“إرسائيل ليست إال املوقع املتقدم للحضارة الدميقراطية ،وأن الجيش األمرييك هو الضامن األخري
لكل عامل مقبول منتظر ..ص .”234 :ولعل هذه التصورات ،ال فرق إن جاءت من مثقفني ،يدعون
إىل الثورة حيناً ويتخلّون عنها بريع قليل ،أو من إدارات رسمية هو ما يجعل فرنسا ،كام غريها من
دول الغرب ،بلغة باديو ،عاجزة عن املساهمة يف حل عادل لقضايا الفلسطينيني.
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يبقى للعامل تناقضاته ،ويبقى مستقبل اإلنسان يف اإلنسان ،الذي يح ّوله فعله من أجل تح ّرره “إنساناً
أعىل” ،رشيطة أن يُفهم “كمرشوع” ،يضع مستقبله يف حارضه ،ال كموضوع معطى تصوغه العادات
واإليديولوجيات املسيطرة .وسؤال الفيلسوف الرصيح واملضمر معاً :هل ينتمي الفلسطينيون إىل
القرن العرشين ،أم ينتمون إىل حقهم يف التحرر؟

 2ـ وجه القرن اليهودي:
دافع آالن باديو عن قرن متعدد اإلبداع ،متن ّوع يف إمكانية تأويله ،وهاجم فكرا ً أحادياً يرى الغرب
عنواناً للحضارة الدميقراطية ويف اإلسالم ـ العرب مرآة للرببرية.
اندرج يف الفكر األحادي ،من وجهة نظر أخرى ،يوري سلزكني ،الذي اخترص القرن إىل مرجع وحيد
ودعاه :القرن اليهودي أي إىل قرن صنعه اليهود ،بإبداعهم الذايت املتعدد الوجوه ،وهؤالء الذين
حاكوا اليهود ،وتعلموا منهم التجديد واالبتكار .يتح ّول التصور العلمي إىل تص ّور الهويت ،يقسم
وينصب اليهود ممثالً لإلبداع واملبدعني.
العامل إىل خري ورشّ ،
يستثري الكتاب القارئ ،قبل القراءة وبعدها :فعىل غالفه الخارجي رسم “ملارك شاغال” ـ الرويس
ـ اليهودي العظيم الشهرة ،ميثّل رجالً متعدد األلوان منطلقاً إىل الفضاء ،كام لو كان سهامً يشري إىل
األعىل ،رجاله متباعدتان إحداهام تكاد أن متس األرض وثانيتهام تحتضن الهواء ..والغالف أزرق
عنوانه الكبري باللون األحمر ،وقد ألصقت به دائرة صفراء كتب عليها :فائز ــ جائزة املجلس
اليهودي القومي ،وداخل الدائرة كتاب مفتوح عليه كتابة عربية.
يرتجم الغالف ،يف وجهه اآلخر ،ما جاء عىل وجهه األول ،مع ّرفاً بأهمية الكتاب وكاتبه :الكتاب
الفائز بجائزة املجلس اليهودي لعام  ،2006وجائزة رونالدس .الودر للدراسات السالفية ،ومجلس
الكتاب اليهودي .يتلو ذلك تقريظات مختلفة من مجلة “األمة” التي تصف الكتاب بالرثاء ورشح
الحداثة اليهودية والحداثة بشكل عام ،وجريدة “لوس انجلوس تاميز” ،التي تعيل من شأن كتاب
واسع املعرفة يغاير الكتب الضيقة االختصاص ،وصوالً إىل منشورتني تحتفيان بلمعان الكتب
وقدرته عىل التحليل واإلنارة .وأخريا ً املؤلف هو أستاذ التاريخ يف جامعة كاليفورنيا وبريكيل ،ومدير
معهد الدراسات السالفية واألوروبية الرشقية.
يعرض األستاذ الجامعي يف مقدمته الطويلة املقوالت األساسية التي بنى بها بحثه الطويل الذي يقع
يف  418صفحة موحدا ً بني اليهود والزمن الحديث وبينهم وبني القرن العرشين ،مؤكدا ً “أن الزمن
الحديث زمن يهودي ،وأن القرن العرشين ،بخاصة،هو القرن اليهودي” .وأن التحديث الزم كل
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ما هو :مدين ،متحرك ،متعلم ،مرن ،وأنه ارتبط بتعليم الشعوب وخلق الرموز ،بعيدا ً عن الحقول
وقطعان املوايش ،وأن ما مايزه العالقة املتبادلة بني التعليم والرثوة ،إذ مقصد الرثوة هو التعليم،
بقدر ما أن مقصد التعليم هو الرثوة ،وما بينهام تحويل عقالين يجدد التعليم والرثوة معاً .ح ّول
التحديث الفالحني واألمراء إىل تجار ،وأستعاض عن املزايا املوروثة مبزايا مكتسبة ،ود ّمر حاالت
قدمية وأيقظ العائالت املكتفية بذاتها .والتحديث بهذا املعنى ،كام يقول املؤلف “جعل كل فرد
قابالً للتح ّول إىل يهودي” .ومبا أن فلسطني بلد زراعي مجهول ،فال مكان لها يف التاريخ ،وال عالقة
لها بالحداثة ،هذه الحداثة املفرتضة ،التي أدرجت فلسطني يف مرشوع استعامري.
انطوت مقدمة الكتاب عىل متييز اليهودي ،الذي هو حدايث بطبعه ،دون أن يأخذ بيده أحد:
“بعض الفالحني واألمراء يؤ ّدون عملهم أفضل من غريهم ،ولكن ال أحد يكون يهودياً خريا ً من
اليهودي ذاته” .فهؤالء اليهود ،يف عرص رأس املال ،هم املقاولون األكرث إبداعاً ،ويف زمن االغرتاب،
أكرث املنفيني خربة ،ويف زمن الخربة أكرث املحرتفني حذقاً .بل أن بعض قدماء املختصني من اليهود ـ
التجارة ،القانون ،الطب ،الصناعات النسيجية ـ أصبحوا أعالماً يف التحديث والتطوير“ .وألن اليهود
كانوا قدماء استثنائيني أصبحوا منوذجاً للحداثيني”.
يوحي كالم املؤرخ األكادميي بفكرتني أساسيتني ـ تثريان بعض األسئلة .تقول األوىل منهام :إن اليهود
حداثيون قبل غريهم ،ذلك أنهم يف مسارهم جمعوا بني الخربة املتقادمة والفرد املبدع واالنرصاف
إىل التعليم وحافظوا “عائلة ـ نواة” متارس الحداثة وتجددها بالخربة املتوارثة .وتقول الثانية :عاش
اليهود الظواهر الحداثية ،قبل أن تعرفها الشعوب األخرى ،وعرفوا الحرية والعدالة ،بقدر ما عرفوا
القومية .واملحصلة بسيطة :فإذا كانت القومية ظاهرة حديثة صعدت يف القرن التاسع عرش ،فإن
يف متيّز وضع اليهود الحدايث ما يجعل منهم قومية ،قبل القرن التاسع عرش وبعده .وبهذا املعنى،
فإن القومية األوروبية ،التي أفضت إىل العدالة ـ القومية ،املحددة بالبنى والقوانني ،تقليد للقومية
اليهودية ،التي ال تظهر بناها وقوانينها واضحة إال لليهودي الحدايث ،الذي عاش قوميته قبل أن
يعيش اآلخرون قومياتهم .تبدو اليهودية هكذا قومية خالدة.
تأخذ القومية اليهودية ،يف زمن التحديث والحداثة ،شكل البديهة ،ويكون الذهاب إىل فلسطني
فعالً عادياً ،يوائم األزمنة الحديثة وينطلق منها .وال يكون للفلسطينيني مكان ،ألنهم خارج الحداثة،
وخارج ظواهرها املتمثلة بالليربالية والرأساملية والفرد املبدع .بيد أن املؤلف ،والعتبارات
إيديولوجية تستدعي كلمة “الهولوكوست” ال يلبث أن يكتب“ :سبب وحيد جعل من القرن
العرشين “قرناً يهودياً” ،متثّل يف محاولة هتلر تطبيق أفكاره العنرصية ،التي عيّنت النازي رشا ً
مطلقا ،وظهور اليهودي كضحية كونية” .والسؤال هنا :كيف سمح القرن اليهودي بظهور رش مطلق
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معا ٍد له ،وهل تحتاج القومية اليهودية“ ،الذاهبة إىل فلسطني” ،إىل تربير هتلري املصدر ،طاملا أن
حداثتها املطلقة لها شكل البداهة؟ يغدو الرجوع إىل هتلر صناعة إيديولوجية ،وتصبح الظاهرة
النازية شاذة ال عالقة لها بالتاريخ.
اشتق يوري سلزكني مقولتي :شعب الله املختار وأرض امليعاد ،وهام الهوتيتان ،من الحداثة،
فاألوىل منهام مرتبطة بإنسان حدايث ال يشبه غريه ،والثانية منهام مح ّددة بالحرية التي تؤ ّمنها
حداثية كونية ،مركزها اليهود ،الذين تأخذ بهم خرباتهم املتعددة الوجوه إىل حيث يريدون.
رشح السيد املؤرخ فكرته انطالقاً من فكرة “الغريب” ،التي تنطبق عىل اليهودي وغريه ،وعىل اليهودي
أكرث من غريه ،ألنه يجمع يف شخصه بني حذق الحارض وخربة املايض .فالغريب هو املستعد دامئاً للقيام
مبا ال يستطيع “املواطن العادي” أن يقوم به أو ال يريد ذلك ،بدءا ً من السحر والبيع املتج ّول وصوالً
إىل العمل يف املال ومعالجة األمراض .يجرب الغريب ،واليهودي غريب مستمر مفرتض ،عىل مهن مل
يخرتها ،ويجربه عدم االختيار عىل االختصاص وإتقان العمل ،والتح ّول إىل مختص ال يضارعه غريه،
يساعد عىل ذلك “التزاوج األرسي” ،ألن الغريب ال ينفتح ،اجتامعياً عىل الخارج ،إال قليالً فهو مقيم يف
بلد لآلخرين ،ويف مهنته معاً ،التي تز ّود “املقيمني” ،مبا يحتاجون إليه .ومصدر قوته وعمله مرتبط به،
ذايت املصدر ،ال يعتمد عىل الطبيعة الخارجية ،وماثل يف احرتاف يلبي حوائج غريه.
ينحدر الغريب االحرتايف من هريمس (عطارد) ،بلغة املؤلف ،إله جميع الذين ال ماشية لهم ،وال
يحرثون األرض ،وال يعيشون بالسيف ،يعيشون من مهنهم ،ويعتمدون عىل فطنتهم .إن املنتمني
إىل هرمس ،وهي كلمة يونانية تعني “كومة الحجارة” ،يحرتفون مهناً تحتاج العقل قبل غريه ،مثل:
السحرة ،املرشدين وكتاب الرسائل ،التجارة ،يثريون اإلعجاب مبا يستوردونه وسوء للظن معاً،
وصورتهم املثىل “بروميثيوس” ،الذي رسق نار اآللهة ،معربا ً عن الفضول واالنجذاب إىل املعرفة.
وهم مخلصون للعمل الذي يقومون به ،ومييلون إىل التج ّدد والحركة ،ويتجولون بني البلدان
املختلفة ،يحتفون بالزمن ويزهدون باملكان ،كام لو كانت قوة “الغريب” تصدر عن كونه غريباً.
ولعل الفرق بني “عبدة املكان” ،وأنصار الزمان هو ما خلق صورة الغريب السلبية ،حيث يبدو
العامل يف الصناعات اليدوية “محتاالً” ،بقدر ما يظهر التاجر “مرتزقاً” ،وتبدو املرأة الغربية كياناً
ممتلئاً بالشذوذ واإلباحة .بل أن البعض رأى أن صفات اليهود تصدر عن “أنوثتهم” ،خاصة أن
هرمس كان ضعيفاً بقدر ما كان حاذقاً.
وبقدر ما أن الحداثة ،وهي يهودية بامتياز وفقاً للمؤلف ،تتسع للرأساملية والحرية والدميقراطية
والعقل العميل والعلامنية ،فإن يف وضع “شعب الله املختار” ،أي اليهود ،مكاناً لكل املبدعني وكارهي
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العادات املستقرة والقادرين عىل املنافسة وتحصيل الخربة وبناء الرثوة ،مهام تكن جنسياتهم .أي
لجميع الذين تعلموا من اليهود ،وتالقوا معهم يف الحذق واملهارة ،واملكر الف ّعال .ال غرابة أن يخرتع
هرمس ،يف عيد ميالده ،القيثارة وأن يرسق قطعان “أبول ّو” ،ذاك الذي يحسن العمل اليدوي وليس
له بالعمل الذهني عالقة ،وال غرابة أيضاً أن يعزو “ال ُعطاردي ّون” استمرارهم يف البقاء إىل تف ّوقهم.
وباإلجامل فإنهم تلك النخبة التي تتعامل مع العامل باألفكار والتصورات واملفاهيم والحسبات
الدقيقة واستثامر املتخيل العقيل إىل حدوده العليا ،عىل اعتبار أن املعرفة سالح الضعيف ،بينام
القوي ،ظاهرياً ،يتسلح “بالعضالت” والكلامت الكبرية .ال يدرك “الرعاة” ان املعرفة تستولد
التقنية ،وأن التقنية الفاعلة تد ّمر “العضالت “وتسخر من الكلامت الكبرية.

 .3التف ّوق اليهودي يف مرايا كثرية:

يدعم املؤرخ أطروحاته عن “القرن اليهودي” مبتواليات من األرقام واإلحصائيات ،متّخذا ً من يهود
القرن التاسع عرش مرجعاً ،ذلك أن معظم يهود وسط أوروبا وغربها انتقلوا يف القرن التاسع عرش
إىل املدن الكبرية ،ليكونوا امتدادا ً لتطلّعات “بروميثيوس” .وإذا كان النصف األول من الجملة
عب عن الجوهر اإلنساين
واضحاً ،فإن إضافة رمز الحرية اإلغريقي ال وضوح فيه ،ألن بروميثيوس ّ
الطليق ،دون تحديده بجنس أو بدين.
وألنهم عىل ما هم عليه ،تجاوزت نجاحاتهم ،يف ميدان االقتصاد ،نجاحات غري اليهود ،فقد أضافوا
إىل املرصيف الشهري روتشيلد مرصفيني يشبهونه ،حال :بليشوردير ،شترين ،أوبنهايم وسلياممنز
وغريهم ،متكئني عىل تضامن عائيل ،يأخذ شكل الرشاكة واالجتهاد الجامعي .نتج عن ذلك أن
ثالثني مرصفاً خاصاً من خمسني ،يف بداية القرن التاسع عرش يف مدينة برلني ،كانت تعود إىل عائالت
يهودية .وأكرث من ذلك ،أن التج ّمع املرصيف األملاين األعىل ،الذي تأسس يف نهايات القرن التاسع
عرش ،ض ّم يف إدارته مرصفيني يهود ،بقدر ما أن املؤسسات املالية يف النمسا وفرنسا ،مل تكن بعيدة
عن تأثري عائلة روتشيلد وعائالت يهودية تشبهها.
مل يختلف األمر يف فيينا ،يف نهاية القرن ،عنه يف برلني ،إذا كان أربعون باملائة من مدراء البنوك
العامة من أصل يهودي ،مثلام كانت جميع املصارف ،باستثناء واحد فقط ،ذات إدارة يهودية .وما
بني  1873و 1910بقيت نسبة اإلدارة اليهودية للبنوك يف النمسا تساوي  70باملائة تقريباً .والوضع
مشابه ،ولكن بنسبة أعىل يف هنغاريا  ،1921إذ كانت نسبة اليهود يف إدارة الشؤون املرصفية ،87.8
وكانت نسبتهم يف امتالك الرثوة املالية السائلة  .%91وكان وضعهم الصناعي ،بداهة ،ال يختلف عن
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وضعهم املايل .ففي النمسا كان اليهود عام  1917يحتلون نصف إدارة املؤسسات الصناعية ،البالغ
عدها  ،112وكان يهود هنغاريا ،يف الفرتة ذاتها يسيطرون عىل  %90من الصناعات (ص .)48:ومل
يكن األمر مقترصا ً عىل أوروبا الوسطى وحدها ،ففي عام  1912كان  %20من أصحاب املاليني يف
بريطانيا يهودا ً ،وكانوا ميثّلون يف أملانيا ،ما بني  %31 ،1911 - 1908من العائالت الغنية ما يجعلهم،
قياساً بعدد السكان اإلجاميل ،الفئة األغنى يف العامل ،وكان روتشيلد املرصيف العاملي ،وهو “ملك
اليهود” ،الرجل األغنى مع عائلته يف القرن التاسع عرش يف العامل ،يقول مؤلف الكتاب“ :وبشكل
عام ،كان اليهود أقلية بني أصحاب البنوك ،وكان أصحاب البنوك أقلية بني اليهود” ،وكانوا يف الحالني
ر ّوادا ً يف النظام االقتصادي الجديد ،واستثمروا تف ّوقهم يف مجاالت اقتصادية وسياسية .فلم تكن
اإلمرباطورية األملانية الجديدة قامئة عىل “الدم والحديد” وتعاليم بسامرك ،بقدر ما قامت عىل
الغني اليهودي جورج فون باليرشودر ،وكان لعائلة روتشيلد عالقات قوية مع دول عديدة.
وانطالقاً من وحدة العلم والرثوة ،احتل اليهود مرتبة متفوقة بني املتعلّمني .ففي نهاية القرن
التاسع عرش كانت نسبة اليهود يف أوروبا  %1من السكان ،بينام كانت نسبة املتعلمني منهم يف
فيينا ،يف مجال التعليم العايل %80 ،وكانت نسبتهم بني العلامء يف أملانيا  .%51عاد ذلك إىل نجاحهم
يف ميدان التجارة أوالً .فاليهود الذين كانت نسبتهم ،عام  %4-3 ،1880من السكان يف فيينا ،كانت
نسبة التالميذ منهم يف جامعة فيينا  .%17ويف هنغاريا ،حيث شكلوا  %5من السكان ،كانت نسبتهم
يف املجالني العلمي والتقني  .%43ويف بروسيا حيث كانت نسبتهم  1باملائة فقط كان  %17من
طالب جامعة برلني يهودا ً ،ويف تشيكوسلوفاكيا كانت نسبتهم يف الجامعات ستة اضعاف غريهم.
وباإلجامل “كانت الطبقة املتوسطة يف أوروبا الرشقية كلها يهودية” .ولهذا كان  %62من املحامني
يف فيينا يهودا ً ،وكان منهم نصف األطباء ،ومثّلوا يف مجال الصحافة  %63.2من جملة العاملني فيها.
ينطبق ذلك عىل هنغاريا والنمسا وأملانيا .قال الخبري اإلعالمي ستيفن بولر“ :يف زمن كانت الصحافة
فيه أداة ثقافية جامهريية ،استطاع اليهود أن يسيطروا سيطرة واسعة عىل جميع الصحف”.
مل يكن األمر مختلفاً وكام يؤكد سليزكني ،يف مجال دور النرش ،واملرسح واملعارض الفنية ،ويف نهوض
الثقافة والفن بشكل عام“ ،بفضل الدور الكبري الذي لعبه إبداع اليهود املتم ّردين” .وبقدر ما كان لهم
سيطرة يف مجال الحقوق والقانون ،بذلوا جهدا ً موازياً يف دراسة “قوانني الطبيعة” و”قوانني املجتمع”،
ولهذا فإن خمسة من العلامء التسعة الحاصلني عىل جائزة نوبل ،يف فرتة جمهورية فاميار األملانية،
كانوا يهودا ً ،كان أحدهم ألربت أينشتاين ،الذي أصبح أيقونة أخرى من أيقونات الزمن الحديث ،حال
جسد
“جسد اليهود دامئاً العقل ،الذي ّ
أيقونة أخرى مثلها :روتشيلد .ترجم املؤلف هذا الوضع قائالًّ :
دامئاً العامل الحديث” و”اليهود أكرث املسيحيني تفوقاً” .كان لهم القدرة عىل صيانة تقاليدهم العقلية،
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“دون أن يقطعوا مع املايض ،والقدرة عىل السيطرة عىل الحارض ذاهبني إىل املستقبل.
حني يصل املؤلف إىل ثورة أكتوبر السوفيتية عام  ،1917والتي تحتل مساحة واسعة من الكتاب،
يقول“ :البلشفية مزيج من العقل الحديث والثقافة املدينية ـ ص ،”73 :وكان لليهود قصب السبق
يف املجالني واحتلوا ،تالياً ،دورا ً سياسياً وإدارياً يتجاوز كثريا ً عددهم بني السكان .فوفقاً للمؤرخ
األديب الشهري فيكتور شوكلوفسيك ،فإن نسبة اليهود يف املناصب العليا يف الجيش األحمر وصلت إىل
 %40تقريباً ،وكان ثالثة من سبعة يف املكتب السيايس يهودا ً ،منهم تروتسيك وكمنييف وزينوفيف،
الذين كانوا يف قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي .ويف املؤمتر األول للحزب يف حزيران  1917كان
عىل األقل  %31من رؤوساء الوفود يهودا ً ،ويف املؤمتر الذي أعلن الحزب فيه الثورة كان خمسة من
أصل إثني عرش عضوا ً يهودا ً .وكانت نسبتهم يف اللجنة املركزية ،يف الفتة املمتدة بني  1919و1921
هي واحد من أربعة ،أي أن ربع القيادة كانت يهودية .يستشهد املؤلف بكلامت ملسؤول الثقافة
يف الحزب ،لونشارسيك ،وكان يهودياً ،نسبها إىل مكسيم غوريك ولينني تحدثا فيها عن “الدم الساليف
ويتعي
املخلط بالدم الفالحي الذي هو سميك ويجري بطيئاً ،بينام دم رفاقنا اليهود يتدفق مرسعاً،
ّ
عىل الدم األول أن يختلط بدم الشعب اليهودي ،الذي هو كخمرة معتقة عمرها ألف عام .ص.180 :
عرض مؤلف الكتاب املشهد اليهودي يف الزمن الحديث مؤكدا ً أمرين“ :تف ّوق اليهود عىل غريهم
يف جميع املجاالت” ،وارتكن إىل إحصائيات مرهقة لدعم ما يقول ،مربهناً“ :أن اليهود هم شعب
الله املختار يف جميع األزمنة”.

 .4بحث علمي أم دعاوى أيديولوجية؟
كتب املؤرخ يوري سلزكني كتابه“ :القرن اليهودي” بغبطة عالية ،تتكشف يف األسلوب وغزارة
املعرفة واالنتقال املسرتيح بني إحصاء وآخر ،وهو محق فيام فعل ،يكشف عن التف ّوق اليهودي
ويدلّل أنه ال فرق بني أسطورة ”:شعب الله املختار” ،وهي دينية املرجع ،واملعطيات العلمية يف
عرص العلم والتكنولوجيا“ :عرص اإلبداع اليهودي”.
ومع أنه ارتكن إىل إحصائيات دقيقة ،وإىل اختصاص املؤرخ فيه ،الذي يوائم بني العلم التاريخي
والوثيقة ،فإن حامسه الذايت ،الذي ال يتفق مع موضوعية الوثيقة التاريخية ،يطرح بعض األسئلة.
هل اليهود يف تفوقهم الذي ال يضارع ،كام يربهن الكتاب ،معطى ديني أم معطى دنيوي ،طاملا أنه ال
فرق بني األسطورة الدينية واإلحصاء العلمي ،وهل النبوغ اليهودي مرتبط برشوط مكانية وزمانية ،أم
أنه معطى مرتبط بالجوهر اليهودي؟ كام يذهب الكتاب ،وما الفرق ،والحال هذه ،بني يهود هنغاريا،
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الذين اكتسحوا مجتمعهم ،ويهود إثيوبيا “الفالشا” ،الذين ال يعاملون يف إرسائيل (وطنهم القومي)
فس بأشكال كثرية ،تف ّوق اليهود يف بلدان أوروبية اندرجت يف
باحرتام كبري؟ وإذا كان املؤرخ قد ّ
حداثة األزمنة الحديثة ،فلامذا م ّر رسيعاً عىل التف ّوق اليهودي يف روسيا ،ذلك البلد الذي بقي متخلفاً
إىل زمن ثورة أكتوبر؟ وما الرضورة إىل اإلحصائيات املبالغ فيها ،إن كان تف ّوق اليهود يصدر عن
يهوديّته ،وإال فكيف مثـّل اليهود ،ذات مرة ،ربع األعضاء يف قيادة الحزب البلشفي الرويس؟
يقول عامل االجتامع الفرنيس الراحل :مكسيم رودنسون“ :بقي اليهود يهودا ً بفضل التاريخ ،ال
رغامً عنه” .فإذا كان األمر كذلك ،وهو كذلك ،فمن أين جاءت عبقرية اليهود الخالدة ،وعبقرية
اليهود الروس ،ولِ َم مل يتح ّول يهود “الفالشا” إىل عباقرة؟ وإذا كان التفوق اليهودي كونياً ،دون
النظر إىل البلدان التي تف ّوقوا فيها ،كام لو كان تف ّوقهم يصدر عن جوهرهم اليهودي ،فام الرضورة
إىل مصطلح “القرن اليهودي” ،الذي يفصل بني قرن وآخر؟ أكرث من ذلك ،إذا كانت حداثة اليهود
تصدر عن ماهيتهم ،فام الرضورة إىل الركون إىل نهاية القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،طاملا
أن اليهودي كان حداثياً قبل األزمنة الحديثة وبعدها؟ وإذا كان القرن العرشون قرناً يهودياً بامتياز،
كام يربهن الباحث بال تعب وال نصب ،فمن أين جاءت النزوعات املعادية للسامية ،أي لليهود ،التي
بلغت ذروتها يف “القرن اليهودي” ممثلة بالنازية ،عىل سبيل املثال؟ علامً أن هذه النازية كانت
“حداثية” وتف ّوقت يف الفيزياء و”أفران الغاز”؟.
تتكشّ ف الموضوعية املؤرخ ،وال أقول إحصائياته ،يف نظره إىل القرن العرشين ،الذي مل يكن
يهودياً إال ألنه كان “قرناً إنسانياً” ،شاركت فيه جميع الشعوب .هذا القرن الذي ،رغم “يهوديّته”،
شهد نهب العامل الثالث واستعامر شعوبه وتقتيل سكانه ،وبالتايل هل كانت املامرسات الرببرية
االستعامرية يف القرن العرشين جزءا ً من تاريخ ال عالقة له “بالقرن اليهودي” ،أم كانت يهودية
القرن املفرتض جزءا ً من “الرجل األبيض” ،يف رسالته الحضارية املزعومة؟
وإذا كانت الصهيونية“ :ثورة قومية ثقافية” ،كام يذهب الكتاب ،بشكل واضح أو ناقص الوضوح،
فام طبيعة هذا “الثقايف – الحدايث” ،الذي ال يأيت ،أبدا ً ،عىل ذكر أهل فلسطني ،التي رأت الصهيونية
يف أرضهم مرشوعاً استعامرياً؟ وملاذا تخصيص فلسطني“ ،وطناً يهودياً” ،إن كان الحدايث اليهودي
حرا ً يف كل مكان ،ملكاً مبواهبه ،حال أينشتاين وروتشيلد.
يأيت املؤلف عىل ذكر الصهيونية ،يف أكرث من مكان ،كواقعة بديهية ،أفرزتها “حداثة القرن العرشين
اليهودية” ،دون أن يشري إىل أدواتها السياسية التي تضمنت هرتسل الذي سعى إىل السلطان عبد
الحميد ،ملتمساً دعمه يف تجسيد “الحقيقة اليهودية” يف فلسطني ،ودون أن يذكر نابليون ،الذي
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ح ّرض اليهود يف الذهاب إىل “أرض أجدادهم” ،وال وعد بلفور الذي رأى يف استعامر فلسطني
مصلحة إنجليزية!! ما حاجة الصهوينية ،وهي ثورة ثقافية ،إىل بلد “متخلّف صغري” ،كفلسطني ،إن
لتجل العبقرية اليهودية؟ يجب التذكري بأن املؤرخ أسس أطروحته األساسية،
كان العامل كله مساحة ّ
راجعاً إىل “عطارد” رسول اآللهة ،الذي يبارك “اإلنسان الحر الذي ال تأرسه الحدود” ،وإذا كان األمر
كذلك فام حاجة الصهيوين ،إذن ،إىل حدود جديدة ،زهد بها من مطلع الحداثة األوروبية؟
تح ّرر املؤرخ من التاريخ مرتني :مرة أوىل وهو يجعل من القرن العرشين كله قرناً يهودياً ،دون
االعرتاف بغري “اليهود” ومرة ثانية حني أنكر الرشوط املكانية – الزمانية .ونسأل هنا :إذا كان
التف ّوق جزءا ً من طبيعة اليهودي ،الذي سبق تفوقه األزمنة الحديثة وأسس حداثتها ،فلامذا ال
يظهر هذا التف ّوق يف دولة إرسائيل ،التي أغرت “العلامء السوفييت” بالهجرة ،بعد سقوط االتحاد
السوفيتي ،ومل تنتج “أينشتاين” آخر ،أو ما يشبهه ،ومل تعط أديباً مثل كافكا ،أو رساماً مثل شاغال،
ومل يربز تف ّوقها إال يف ترشيد الفلسطينيني و”إبداع” مجازرهم؟
ال يلتفت املؤرخ ،املشدود إىل اإلحصائيات إىل معنى التاريخ املوضوعي ،الذي يفصح عن تقدم القيم
كام يقول املؤرخ املغريب عبد الله العروي .وقد نسأل هنا عن العالقة بني الصهيونية ـ وهي ثورة
ثقافية ـ والقيم اإلنسانية ،التي تتكشّ ف يف التاريخ ،هذا إال إذا اعتربنا مجزرة “دير ياسني” ،وكثريا ً
غريها ،تجلياً للعبقرية اليهودية يف “القرن اليهودي” ،وإذا اعتربنا أيضاً أن األساطري الصهيونية ،عن
شعب الله املختار وأرض امليعاد ،مرآة لنبوغ يهودي كوين ،وسم القرن العرشين من ألفه إىل يائه.
أدرج املؤلف يف “إحصائياته الدقيقة” أبعادا ً أيديولوجية ،تساوي بني اليهود والحداثة وبني الحداثة
الكونية والصهيونية وبني الحداثة الصهيونية واستعامر فلسطني .ال غرابة أن ال تلتقي نظريته عن
“القرن العرشين” مع الفرنيس آالن باديو ،األكرث شهرة يف بالده وغريها ،الذي رأى يف إرسائيل دولة
استعامرية واعتربه يهود فرنسا ،وهو فيلسوف التحرر والثورة ،معادياً للسامية.
اإلعالم ـ سلطة ،أتقن اليهود استعاملها منذ زمن ،برروا بها احتالل فلسطني ،ذات مرة ،ورأى بعض
الفالسفة الجدد املتصهينني ،قبل ثالثة عقود ،يف مجازر صربا وشاتيال “حدثاً سعيدا ً”.
وعن هذا اإلعالم وسلطته املتعددة الوجوه ،صدر كتاب“ :القرن اليهودي”
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األولوية لبناء نظام سيايس أم لبناء منظمة تحرير؟
د .جميل هالل*
تتكرر يف األحاديث السياسية الفلسطينية مفردات ملتبسة تحتاج إىل متحيص يف املعنى وتوضيح
لدالالتها لتساعد يف تشخيص الواقع السيايس الفلسطيني ومساراته املحتملة بدقة .من هذه
املفردات؛ النظام السيايس ،الحقل السيايس الوطني والهوية الوطنية.
مفهوم النظام السيايس
يفرتض الحديث عن النظام السيايس لكيان أو مجتمع ما ميتلك نظام حكم ما؛ سواء أكان نظاما
ملكيا (أو أمرييا) ،جمهوريا ،برملانيا ،رئاسيا ،أو مختلطاً ،وعام إن كان النظام يسمح بتفرد حزب
سيايس واحد يف الحكم (حزب حاكم ،كام كان الحال لحزب البعث يف العراق وسوريا أو معظم
األحزاب الشيوعية الحاكمة سابقا يف الدول االشرتاكية) أو نظام يتنافس فيه عدد من األحزاب
السياسية .ما مييز بني األنظمة السياسية ثالثة أمور :األول توفر تدابري مقرة ومتفق عليها لتداول
سلمي للسلطة وعام إن كانت تتم بالتوريث أم باالنتخاب (سواء اعتمد نظام التمثيل النسبي ،أو
األغلبي ،أو املختلط) أم باملبايعة أم بغري ذلك؛ واألمر الثاين يتعلق بطبيعة العالقة بني السلطات
الثالث (التنفيذية ،والترشيعية ،والقضائية) ومدى استقاللية كل منها عن األخرى ،وفق نص
دستوري (ملزم) ال لبس فيه؛ واألمر الثالث يتعلق مبدى التزام النظام باحرتام الحريات العامة
(مبا فيها حرية التعبري واملعتقد والصحافة والتنظيم والتظاهر ،والوصول للمعلومات) وبالحريات
الفردية ومبساءلة املسؤولني.
بتعبري آخر يشرتط وجود نظام سيايس حضور سلطة مركزية ذات والية عىل شعب (مواطنني)
وعىل إقليم جغرايف محدد ،ويف العادة معرتف به دوليا .ومن هنا يرتبط وجود نظام سيايس
* باحث من فلسطني
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بوجود دولة أو سلطة مركزية متتلك صالحية إصدار قوانني وإنفاذها يف حدود إقليمها .يف إطار
هذا السياق ميكن الحديث عن نظام سيايس فلسطيني خداج بحدود الصالحيات املتاحة للسلطة
الفلسطينية (أو دولة فلسطني) ،مع التنويه بأن حدود إقليمها ال تزال غري محددة عىل األرض،
ومنتهكة من دولة محتلة (إرسائيل) .بعد سيطرة حركة «حامس» عىل قطاع غزة وحتى تراجع
األخرية عن سلطتها نظريا يف ترشين أول  2017كان عىل أرض الضفة والقطاع ،نظامان لحكم
ذايت .هناك اتفاق ما زال قيد التنفيذ ،بني التنظيمني املتنافرين لتوحيدهام يف نظام واحد ,وهو
أمر يستدعي الستكامله توحيد مؤسسات الحكم القامئة حاليا (التنفيذية والترشيعية والقضائية)
ومنحهام رشعية انتخابية (من الجمهور الفلسطيني يف الضفة وغزة) ،أي تنظيم انتخابات رئاسية
وترشيعية ،وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عىل أسس متثيلية دميقراطية ،كون
األخرية هي املرجعية الرشعية للسلطة (الدولة) الفلسطينية .ما ينبغي مالحظته هنا أن منظمة
التحرير ليست نظاما سياسيا كونها ال متلك والية وسيطرة عىل إقليم جغرايف محدد بل متثل شعبا
موزعا عىل تجمعات تقيم يف دول وأقاليم مختلفة.
ما سبق يشري إىل إشكالية يف الحديث عن وجود نظام سيايس فلسطيني كون ما هو مطروح مرشوعاً
هو دولة ذات سيادة عىل إقليمها الوطني املستقل ،وحتى اللحظة ال وجود لدولة فلسطينية
مستقلة وذات سيادة ،وال إلقليم تسيطر عليه هذه الدولة ،بحكم أن اإلقليم املقرتح إلقامة دولة
مستقلة عليه تسيطر عليه سيطرة تامة دولة مستع ِمرة (إرسائيل) .وتشمل سيطرتها الحدود
واألجواء واملياه واملوارد الطبيعية األخرى ،وهي تحارص السكان الفلسطينيني يف معازل محاطة
باملستوطنات (املستعمرات) والطرق االلتفافية ومبناطق «ج» وبجدار الفصل العنرصي .كام يجب
مالحظة أن النظام السيايس املقرتح إقامته ال يشمل كل الشعب الفلسطيني ،بل يقترص ،عمليا ،عىل
الجزء املقيم يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

مفهوم الحقل السيايس
وجود حقل سيايس وطني (كام يستخدم مفهوم «الحقل» يف العلوم االجتامعية) ال يشرتط بالرضورة
وجود نظام سيايس (أي وجود دولة أو سلطة وطنية عىل إقليمها) ،بل وجود مؤسسات أو أطر
جامعة تتفاعل وتتنافس يف إطارها ووفق قواعد متفق عليها أحزاب أو قوى سياسية ،ويسعى
كل منها لتقوية نفوذه يف مؤسسات الحقل مستخدما رأسامله النضايل والفكري واملادي واملعنوي
وحجم قاعدته الجامهريية (االنتخابية) .وفق هذا التعريف فإن كل دولة وطنية مستقلة أو حركة
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تحرر وطني تشكل لنفسها حقلها السيايس الوطني الذي يحدد هوية جمهورها (الذي متثله أو
تسعى لتمثيله أو فرض الهيمنة (مبفهوم غراميش) عليه) .يضم الحقل السيايس تنظيامت أو حركات
سياسية (علنية أو رسية أو كليهام) ومنظامت مجتمع مدين ،وحركات اجتامعية تلتقي عىل أهداف
عامة .وفق هذا املفهوم فإن منظمة التحرير شكلت حقال سياسيا وطنيا (أي فلسطينيا) يف أواخر
الستينات من القرن املايض وهيمنت عليه حتى قيام سلطة فلسطينية يف العام  1994حني تراجع
دورها ونفوذها لصالح مرشوع تقوية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي سعت ألن تأخذ
تسميات “دوالتية» (من الدولة) ومتنح لنفسها نظاما سياسيا (مجلس ترشيعي ،نظام رئايس-برملاين،
نظام انتخايب ،الخ) قابل للتحول الرسيع من حكم ذايت محدود الصالحيات إىل نظام سيايس لدولة
ذات سيادة كاملة..
من سامت الحقل السيايس ملجتمع أو لشعب أو لكيان وطني ما وجود مؤسسات وطنية جامعة
متكن من نشاط تنظيامت أو أحزاب سياسية (علنية أو رسية أو كليهام) لها برامجها وتحتكم
لقوانني أو أعراف تنظم العالقات بينها ،وبينها وبني مركز القرار السيايس .وهي تنظيامت تتنافس
وتتحالف فيام بينها وتسعى ،يف العادة ،للتأثري عىل صناعة القرار الوطني (السيايس وغري السيايس).
وبحكم ديناميكية حالة التنافس والتزاحم (مبا فيها داخل الحزب الواحد أو الحركة السياسية أو
األرسة الحاكمة ذاتها) يبقى الحقل السيايس الوطني يف حالة حراك دائم .وقد يحدث أحيانا (وإن
بكرثة يف الوضع العريب) ،أن يلجأ طرف أو أكرث الستخدام وسائل قوة للسيطرة عىل مركز القرار
انفصاال (إقليم أو أثنية أو قومية) أو استقواء بقوى
ً
مام قد ي ّولد حرباً أهلية أو انقالباً عسكرياً أو
خارجية عىل قوى داخل الحقل .وقد يتم التوصل إىل تسوية بني القوى املتصارعة تتم مبوجبها
املحاصصة عىل مواقع السلطة وينتج عنها تهدئة لفرتة قد تطول أو تقرص .هذا ما حدث يف
الرصاع بني «حركتي «حامس» و»فتح» عىل السلطة والذي دفع حركة “حامس» الستخدام القوة
العسكرية للسيطرة عىل قطاع غزة ،وإمساك حركة «فتح» (بالتوافق مع فصائل أخرى) بالسلطة
(حكم ذايت) يف الضفة الغربية .وشهدت الفرتة املمتدة ما بني  2007وحتى خريف العام 2017
مساعي عديدة للتوصل إىل «مصالحة» (اتفاق) بني الحركتني دون نتيجة بحكم توازن القوى املحيل
واإلقليمي والدويل .وعادت هذه املساعي للتجدد يف خريف العام  2017بعد أن ارتجت موازين
القوى املحلية واإلقليمية ودخل عىل الساحة الدولية (يف الواليات املتحدة تحديدا) قوى لها رؤياها
الخاصة للمنطقة ،مبا فيها للرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل.
يحتاج فهم ما يدور يف الحقل السيايس أدوات تختلف عام يحتاجه فهم ما يدور يف النظام السيايس.
فالحقل السيايس ،إن مل يكن حقال لدولة ذات سيادة أو سلطة مركزية ذات سيادة عىل إقليمها
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الوطني ،ليس من انشغاالته األساسية «تداول السلطة» بقدر ما هو معني بإنهاء السيطرة الخارجية
(االحتالل واالستعامر والتدخل الخارجي) وتوطيد ركائز االستقالل ،ويهتم بالتايل باسرتاتيجيات
التحرر من السيطرة الخارجية .ولذا فهو ال ينشغل بتنظيم العالقة بني السلطات التنفيذية والقضائية
والترشيعية ،بل مبراكمة القوى يف مواجهة السيطرة الخارجية (بأشكالها املختلفة) .انشغاالت
الحقل السيايس الفلسطيني ،كام جسدته منظمة التحرير حتى قيام سلطة فلسطينية يف العام 1994
تصدرها؛ اسرتاتيجيات املقاومة ،الحفاظ عىل استقاللية القرار الوطني ،كسب التضامن اإلقليمي
والدويل ،الحرص عىل الوحدة الوطنية ،اتخاذ القرارات بالتوافق وليس عرب نظام األكرثية العددية،
تعزيز العمل التطوعي ودور التنظيامت الشعبية والنقابية والحركات االجتامعية والحفاظ عىل
وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني .وهي انشغاالت تختلف عن تلك التي تعنى ببناء مؤسسات
دولة أو سلطة وطنية عىل إقليمها ،بوجود حكومة  ،ووزارات ،ومعارضة ،وانتخابات عامة ومجلس
ترشيعي أو برملان ،وقانون أسايس ،ومتثيل دبلومايس وشؤون لألمن الداخيل وجيش وطني ،وخطط
اقتصادية ونظام رضائب وسجل والدة ووفيات وهويات سفر للمواطنني وتنظيم مامرسة املهن
الحرة وقوانني للسري ورخص للمركبات ،وشؤون للرعاية االجتامعية ،وكيفية مامرسة السيطرة
عىل املعابر واألجواء والحدود واملوارد الطبيعية ،إقرار ملوازنة سنوية ،خطط ملكافحة البطالة
والفقر ،نظام تقاعد ،ونظام ترقيات ،وغري ذلك.
هناك تداخل بني النظام السيايس والحقل السيايس ،قد يشمل جوانب من الحياة الدميقراطية
والشفافية واملحاسبة ،ومدى االلتزام باملرجعيات (دستور ،ميثاق ،نظام أسايس) املتفق عليها،
وظواهر مثل املحسوبية والزبائنية والواسطة وأشكال الفساد األخرى داخل األحزاب ومؤسسات
املجتمع املدين ،ويف املؤسسات الوطنية الجامعة .لكن التمييز بني الحقل السيايس وبني النظام
السيايس يبقى مهام ،وبخاصة يف فهم التحوالت التي دخلت عىل الحقل السيايس الوطني بعد اتفاق
أوسلو وبعد قيام سلطة حكم ذايت عىل أجزاء من األرايض الفلسطينية التي احتلت علم .1967
وغموض مضامني مفردات ،يف الوضع الراهن ،مثل اسرتاتيجية وطنية ،ومرشوع وطني ومصلحة
وطنية عليا ،ومضمون “تفعيل» منظمة التحرير ،و»مصالحة» أو وحدة» وطنية وغريها .الحقل
السيايس الوطني يخص الكل الفلسطيني وإعادة بناء الحقل يحمل مرشوعا متعدد األبعاد؛ فهو
ال يقترص عىل إنهاء االحتالل واالستيطان لألرايض التي احتلت يف العامل  ،1967وإقامة دولة ذات
سيادة لها نظامها السيايس الدميقراطي السيادي ،ويشمل إنهاء التمييز العنرصي ضد الفلسطينيني
يف األرايض املحتلة عام  1948وتقويم الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء
الترشيد والتطهري العرقي ،وإحقاق حق العودة ملن رشد من وطنه األصيل .هناك فرق بني إعادة
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بناء منظمة التحرير  -كحركة وطنية جديدة تحت مسمى منظمة التحرير ملا لالسم من رأسامل
معنوي وديبلومايس ونضايل ،وإن تراجعت قيمة هذا الرأسامل بني نظرائه ملا تعرضت له من
تهميش وتجاهل وتقادم  -كحقل سيايس وطني ميثل مصالح ويرعى حقوق كل مكونات الشعب
الفلسطيني ،وبني إزالة االحتالل عن األرايض الفلسطينية التي أعلنت عليها الدولة الفلسطينية كام
تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة.

الهوية والنظام والحقل السياسيني
يحيط مبفهوم الهوية الوطنية يشء من االلتباس بعالقته مبفهومي النظام السيايس والحقل السيايس.
لذا نجد من تحدث عن تفكك أو ذوبان الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة الفلسطينية ،وتكرر
هذا الحديث بعد أفول مؤسسات منظمة التحرير وتهميشها واختفاء أهمها .ويف الحالتني (النكبة
املستمرة وغياب مؤسسات منظمة التحرير) الذي انهار وتفكك هو الحقل السيايس الوطني بعد
هزمية وتبعرث الحركة الوطنية يف العام  ،1948وبعد تهميش مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
بعد العام  .1994الهوية الوطنية تتغذى باألساس ،من رسدية تاريخية تتناول جوانب مختلفة (سياسية
واجتامعية وثقافية واقتصادية) من حياة الشعب وما دخل عليها من تحوالت وأحداث ومنعطفات.
الرسدية التاريخية الفلسطينية بعد العام  1948متعددة الروافد بحكم تعدد ما تعرضت له تجمعات
الشعب الفلسطيني (داخل فلسطني التاريخية وخارجها) بعد النكبة وبعد احتالل إرسائيل بقية األرض
الفلسطينية عام  .1967ويف جميع الحاالت الهوية الوطنية تستند إىل نشاط الحقل الثقايف الفلسطيني
مبكوناته املختلفة ،وهذا النشاط مل يخفت أو يرتاجع ،بل ازداد حيوية يف العقدين األخريين.
يف العادة تتوىل الدولة (عرب مؤسساتها التعليمية واإلعالمية والثقافية) أو حركة التحرر (عرب
تنظيامتها السياسية ووسائل إعالمها ومراكز أبحاثها) تقديم رسدية لتاريخ شعبها وعالقته باألرض
التي يقيم عليها .وهذا ما ارتبك ،إىل حد ما ،بعد ت ُغ ّيب مؤسسات منظمة التحرير وانشغال
تنظيامتها السياسية باتفاق أوسلو وتداعياته وبروز قوى سياسية اسالمية جديدة تزاحم املنظمة.
لقد فرض اتفاق أوسلو قيودا ً عىل السلطة الفلسطينية وأضعف مهمة رسد الرواية الفلسطينية
وتعريف من هو الشعب الفلسطيني وحدود جغرافيا فلسطني .وتصحيح هذا الوضع هو من
مهامت منظمة التحرير بعد إعادة بناء مؤسساتها عىل أسس متثيلية ودميقراطية جامعة ،لكل
مكونات الشعب الفلسطيني وتعبرياتها السياسية والفكرية ،حيوية الحقل الثقايف هو الذي توىل
الحفاظ عىل الرواية الخارجية الفلسطينية وإثرائها.
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نظام سيايس أم حقل سيايس جديد أم كالهام
شكلت منظمة التحرير الفلسطينية بعيد فرتة قصرية من تأسيسها يف ستينات القرن املايض الحقل
السيايس الوطني للشعب الفلسطيني .ونشأ عن السلطة الفلسطينية بعد تأسيسها يف العام 1994
نواة لنظام سيايس فلسطيني ال ميلك سيادة كاملة عىل أرضه اإلقليمية وال ميثل الكل الفلسطيني،
لكنه يتمتع ببعض السلطات عىل غالبية سكان الضفة والقطاع الفلسطينيني ،وتحديدا املقيمني
يف منطقتي «أ» ،و «ب» وليس يف منطقة «ج» وال القدس العربية ،وال ،بالطبع ،عىل املستوطنني
اإلرسائيليني املقيمني يف مستعمرات الضفة الغربية .حصول السلطة الوطنية الفلسطينية يف العام
يغي من واقع بقائها بدون سيادة عىل األرض،
 2012عىل وضع دولة غري عضو يف األمم املتحدة مل ّ
وعدم شمول واليتها جزءا ً كبريا ً من الفلسطينيني.
ال شك أن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها متلكها هدف بناء مؤسسات دولة ذات سيادة عىل
أرايض الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الرشقية ،وتشييد نظام سيايس لهذه الدولة املستقلة
وفق أسس حددها النظام األسايس الذي أقره املجلس الترشيعي املنتخب يف حينه .وألن هذا
الهدف مل ينجز ،وال يبدو أنه قابل لإلنجاز يف املدى املريئ بحكم موازين القوى اإلقليمية والدولية
الراهنة وسياسات الطبقة السياسية الحاكمة يف إرسائيل .صحيح أن توحيد مؤسسات السلطة
الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل رشطا رضوريا لتشييد نظام سيايس فلسطيني يف
سياق الرصاع لرتحيل االحتالل االستيطاين ،وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ،وليس حكام ذاتيا عىل
جيوب «بانتوستانية» معزولة عن بعضها البعض .لكن هذا ليس رشطا كافيا إذ يتطلب قيام الدولة
ذات السيادة السيطرة التامة عىل إقليمها .وهنا سنجد من يذكر بأن املرشوع الوطني الفلسطيني
يبقى قارصا إن اكتفى بدولة فلسطينية دون حق العودة إىل الوطن األم.
ولعل واقع اللجوء والشتات وواقع التمييز الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يف األرض التي احتلت
عام  ،1948هام ما مينحان أهمية خاصة ملهمة إعادة تشييد الحقل السيايس للكل الفلسطيني.
وهي مهمة ملحة لرتميم الخراب الذي نتج عن تفكك الحقل السيايس الوطني الذي مثلته منظمة
التحرير الفلسطينية ،مبؤسساتها التمثيلية وأطرها القطاعية واملهنية.
تفكك الحقل السيايس الوطني الناتج عن تغييب مؤسسات منظمة التحرير واالنشطار الذي أصاب
النظام السيايس غري مكتمل التكوين (ممثال بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو الدولة غري العضو يف
األمم املتحدة) لدى سيطرة حركة «حامس» عىل قطاع غزة عام  .2007ولّد خشية لدى البعض من
تبدد الهوية الوطنية الفلسطينية .ورغم وجود ما يقلق فعال إزاء ما تتعرض له الرواية التاريخية
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الفلسطينية من تشويه وتزييف ومحاوالت طمس وحالة إنكار ،إال أن الهوية الوطنية ،وتعبريها
السيايس املتجسد يف الوطنية الفلسطينية ،كام ورد سابقا ،تتمتع بحيوية مذهلة لها تعبريات عديدة
متجددة كان آخرها هبة الجمهور الفلسطيني يف القدس وافشاله مسعى إرسائيل تقسيم املسجد
األقىص ،وبرز يف مواجهات مرشوع برافر ،ويف تصدي الشباب للجنود اإلرسائيليني يف القدس والخليل
ومواقع أخرى ،وإرضاب األرسى ،وابتداع أشكال جديدة يف مواجهة االستيطان («باب الشمس»،
«باب الكرامة»« ،أوالد يونس» ،)...ويف املواجهات ضد جدار الفصل العنرصي (بلعني ،النبي صالح،
الخ) ،ومقاومة بدو النقب للتهميش واإلنكار من الدولة اإلرسائيلية ،وغري ذلك من األمثلة.
مصدر الخشية عىل الهوية الوطنية مصدره غياب مؤسسات وطنية جامعة وفاعلة (غياب حقل
سيايس وطني) ،ومن قصور النظام السيايس الراهن (ممثال ببقاء السلطة الفلسطينية بعيدة عن
امتالك مقومات الدولة ذات السيادة ،ومامرستها لوظائف تبقيها يف دائرة تنظيم شؤون املعازل
(«البانتوستانات» أو «الغيتوات») التي فرضت وجودها الدولة املحتلة ،وهي تواصل استعامر
وضم األرايض قليلة السكان الفلسطينيني (األرايض املصنفة «ج» وغور األردن) باإلضافة إىل الكتل
االستيطانية وتهويد القدس العربية.

سؤال ما العمل؟
التحول يف الحقل السيايس الفلسطيني جرى بفعل عوامل عدة؛ منها التحوالت يف بنية املنظمة
وبرنامجها وعالقاتها اإلقليمية والدولية ،ومنها تحوالت ذات بعد اسرتاتيجي شهدتها املنطقة والعامل
غيت موازين القوى لغري صالح حق الشعب الفلسطيني يف الحرية وتقرير املصري والعودة .من
ّ
هذه العوامل أن مركز الثقل القيادي واملؤسسايت للحركة الوطنية الفلسطينية كام مثلتها منظمة
التحرير ،مبا يف ذلك مراكز فصائلها (باستثناء الحزب الشيوعي) ،ومراكز االتحادات والنقابات
الفلسطينية ،تبلور ومتأسس خارج أرض فلسطني التاريخية ،أي عىل أراض ال سيادة ملنظمة التحرير
عليها ،بل لدول لكل منها حساباته السياسية واألمنية الخاصة .وهي دول رأت يف وجود تنظيامت
مسلحة فلسطينية عىل أرضها أمرا ً ميس سيادتها ،ويع ّرض استقرار نظمها ملخاطر .هذا األمر أدخل
منظمة التحرير يف حالة تناقض ورصاع مع أكرث من دولة عربية ،وتحديدا حيث كان للمنظمة عىل
أرضها وجودا مسلحا .هذا الحال أوجد تناقضا بني نظام سيايس لدولة ذات سيادة عىل إقليمها
وحريصة عىل استقرار نظامها ،وبني حقل سيايس لحركة تحرر تقيم قواعد ومراكز قيادية عىل
أرض ال سيادة لها عليها ومعنية بتحرير أرضها املحتلة وبناء دولتها الوطنية عليها .هذا التناقض
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بني منطق الدولة ومنطق حركة تحرر قاد لرصاعات أخذ بعضها أشكاال من املواجهات العسكرية
الدامية .لكنه غرس يف الوعي السيايس الفلسطيني أهمية التواجد عىل أرض وطنية خارج سيطرة
خارجية .هذا كان أحد أسباب االندفاع للتحول من حركة تحرر وطني معرضة للرتحيل الدائم إىل
سلطة (دولة) تقيم عىل إقليمها الوطني .ومن العوامل األخرى الهامة موقف الحليف الدويل األكرب
ملنظمة التحرير (االتحاد السوفيتي) الذي دعم مرشوع إقامة دولة فلسطينية عىل الضفة والقطاع.
وال شك بأن إخراج منظمة التحرير من لبنان بعد حصارها يف بريوت صيف العام  ،1982وتشتت
مؤسساتها وقياداتها أدى إىل تعميق اإلحساس بالحاجة امللحة ملوطئ قدم عىل أرض فلسطني.
كان لالنتفاضة األوىل تأثري بالغ يف إحداث تحول نوعي يف بنية ولغة الحقل السيايس الفلسطيني:
فهي نقلت مركز ثقل النضال الوطني إىل األرض املحتلة عام  1967بعد أن كان مركزه قبل
ذلك متنقالً خارجها .االنتفاضة األوىل أخذت شكل املواجهات الجامهريية املبارشة مع االحتالل
اإلرسائييل املبارش وانتجت مساندة وتكافال من كل مكونات الشعب الفلسطيني األخرى .وانتجت
أشكاال مبدعة من املقاومة العامة لالحتالل من خالل اللجان الشعبية واملختصة والتدابري التكافلية
للمجتمعات املحلية يف املدن والقرى واملخيامت تحت توجيه قيادة وطنية محلية موحدة (القيادة
الوطنية املوحدة لالنتفاضة) تشكلت من القوى السياسية الفاعلة عىل األرض يف الضفة والقطاع.
حركة «حامس» التي ظهرت مع بداية االنتفاضة األوىل بقيت خارج مؤسسات الحقل السيايس
الوطني (خارج مؤسسات منظمة التحرير) .وكان لقرار «حامس» (ومعها مختلف القوى األخرى
باستثناء الجهاد اإلسالمي) خوض انتخابات املجلس الترشيعي عام  ،2006بعد انتهاء االنتفاضة
الثانية وبعد غياب الزعيم الفلسطيني يارس عرفات (يف نوفمرب/ترشين الثاين عام  )2004رئيس
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح ،أن تولد رشخا بنيويا
عميقا (سياسيا ومؤسساتيا وجغرافيا) يف بنية النظام السيايس الفلسطيني املنقوص .وباتت مهمة
إنهاء هذا الرشخ من أهم متطلبات بناء نظام سيايس ميتلك الحدود الدنيا من التامسك والرشعية
الجامهريية يف الضفة والقطاع يهتم بتلبية االحتياجات األساسية للفلسطينيني ويقف يف وجه
سياسات ومامرسات االحتالل االستعامري العنرصي.
كام تركت االنتفاضة األوىل تأثريها عىل الحقل السيايس الوطني من خالل تبني املجلس الوطني
الفلسطيني يف العام  1988وثيقة االستقالل وإشهاره قبول منظمة التحرير دولة فلسطينية مستقلة
إىل جانب إرسائيل .لكن مجمل التحوالت اإلقليمية والدولية وأوضاع املنظمة الداخلية هيأت
لتوقيع منظمة التحرير عىل اتفاق أوسلو دون توفر الضامنات والرشوط الكافية لالنتقال من
حكم ذايت محدود إىل دولة ذات سيادة عىل كل األرض املحتلة عام  1967وعاصمتها القدس،
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ودون التفريط بحق العودة وإدارة الظهر ملستقبل الفلسطينيني يف إرسائيل .لقد حرمت التحوالت
اإلقليمية والدولية (وتحديدا انهيار االتحاد السوفيتي واشتداد قبضة الواليات املتحدة عىل منطقة
الرشق األوسط) منظمة التحرير من أهم حلفائها اإلقليميني والدوليني ،وأخضعتها لعزلة سياسية
ومالية (عىل أثر موقفها من احتالل الكويت من قبل النظام العراقي) ،مام ترك تأثريه عىل مواقف
املنظمة وقدرتها عىل املناورة والصمود .كام أضعفت كثريا من هيمنة املنظمة عىل حقلها الوطني
وبخاصة أنها مل تبادر لتجديد بنية مؤسساتها وفقا للظروف الجديدة ،وتجاهلت رضورة إجراء
مراجعة نقدية ألساليب عملها وخاصة مبا يتعلق بعالقاتها بتجمعات شعبها الفلسطيني املختلفة
وبصالتها مع القوى العربية املساندة ،ومع القوى الدولية املتعاطفة مع قضية الشعب الفلسطيني.
دخلت منظمة التحرير فضاء التفاوض مع إرسائيل ،وهي يف أضعف حاالتها ،ووقعت عىل اتفاق
أوسلو وعىل حق إرسائيل يف الوجود دون أن تضمن مقابل ذلك اعرتاف إرسائيل بحق الشعب
الفلسطيني يف دولة سيادية عىل أرضه الوطنية وال يف حقه بتقرير املصري وال بحقه يف العودة إىل
وطنه .وانشغلت القيادة السياسية بعد اتفاق أوسلو يف مأسسة سلطة حكم ذايت ،وأهملت الحاجة
إىل تجديد بنية وبرنامج منظمة التحرير (أي الحقل السيايس الوطني) عىل أسس متثيلية دميقراطية
جامعة .وهو أمر بات رضوريا ألكرث من سبب واعتبار؛ منها رضورة استيعاب القوى السياسية
الجديدة التي دخلت الحقل (قوى اإلسالم السيايس) عىل أسس دميقراطية وطنية ومنع تفتت
الحقل الوطني إىل مكوناته الجغرافية ،وتأمني الرشوط الرضورية لبناء نظام سيايس سيادي عىل
الضفة الغربية (مبا فيها القدس) وقطاع غزة دون التفريط بالحقوق التاريخية.
لقد ترك تفتت الحقل السيايس الوطني الذي مثلته منظمة التحرير مكونات الشعب الفلسطيني يف
حالة انكشاف ملخاطر جمة بعد أن غابت عنها املؤسسات الوطنية الجامعة لتتوىل متثيل مصالحها
وتطلعاتها الوطنية يف ساحاتها املختلفة .كام أن سيطرة الدولة االستعامرية العنرصية عىل نواحي
الحياة املختلفة يف الضفة والقطاع ولد حاجة لالعتامد عىل الريع الخارجي ،األمر الذي أبقى كليهام
عرضة للضغوط واالبتزاز وإن ولد رضورة لصياغة وتنفيذ اسرتاتيجية مواجهة لسياسة االحتالل
والحرص عىل توفري الرعاية الرضورية لصمود املواطنني .لكن إرساء رشوط توليد سلطة سيادية (أي
سلطة بيدها سلطة وليس سلطة بال سلطة كام وصفت) عىل الضفة والقطاع يبقى قارصا جدا إن
مل يرتافق مع إعادة بناء اإلطار الجامع الراعي ملصالح وحقوق كل مكونات الشعب الفلسطيني يف
فلسطني التاريخية وخارجها؛ أي دون بناء حقل سيايس وطني لحركة تحرر لشعب متعدد األوضاع
املعطلة لحريته وحقوقه ،وبناء «سلطة» ذات وظائف خدمية لشعبها تكون خاضعة للمساءلة أمام
مؤسسات منظمة تحرير جديدة وأمام جمهورها .أي أن اللحظة الوطنية تتطلب بناء حقل سيايس
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(مسي من قبل مركز الحقل وتوجهاته)،
وطني ذو برنامج تحرري انعتاقي ،ونظام سيايس م ّوحد
ّ
وكالهام عىل أسس دميقراطية وطنية كفاحية ،مستفيدا مام توفره التكنولوجيا الحديثة من وسائل
وإمكانات تواصل وتفاعل بعيدا عن رقابة سلطات القمع واالحتالل والتمييز العنرصي ،ودون
فلرتات أخبار ودعاية أطراف ذات مصالح وأهداف خاصة .وهي مهمة ليست بالسهلة ولكنها
ليست مستحيلة إن تحملت القوى السياسية وقوى املجتمع املدين الحية مسؤولياتها التاريخية
بشجاعة وحكمة ورؤية واضحة ،وإن مل نفقد األمل يف تفجر «ربيع عريب» جديد يعيد وضع املنطقة
يف مسار تقدمي تحرري وانعتاقي جديد ،تكون فلسطني يف قلب هذا املسار ،فاألسباب التي فجرت
الربيع األول ما زالت حية متاما ،لتفجري ربيع جديد.
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مقدمة
سبّب فوز «دونالد ترامب» يف االنتخابات الرئاسية األمريكية يف ترشين ثاين/نوفمرب  2016صدمة
للعامل بأرسه ،وقبل ذلك صدمة لألمريكيني أنفسهم ،مبن فيهم الذين انتخبوه ،فهؤالء الذين صوتوا
له ،فعلوا ذلك احتجا ًجا عىل النخبة السياسية الحاكمة من الحزبني ،وألسباب أخرى ،ورمبا مل يكونوا
متوقعني له النجاح ..والسبب ببساطة شخصيته وغرابة أطواره؛ فقد وصفته العديد من وسائل
اإلعالم األمريكية بأنه شخص شعبوي عنرصي ومتقلب؛ إضافة إىل نرشها قصصا كثرية تحدثت عن
تحرشه بالنساء ،وترصيحاته العنرصية ،وتهديده املسلمني والسود واألقليات واملثليني واملهاجرين،
وتهديده ببناء سور مع املكسيك ،وبإلغاء نظام التأمني «أوباماكري» ..وقبيل االنتخابات كان البيت
األبيض قد أصدر بيانا أشار فيه إىل أن املرشح دونالد ترامب غري مؤهل لرئاسة أمريكا ،كام انتقده
رئيس الوزراء الربيطاين «كامريون» ،واعترب أن ترصيحاته غريبة ،وتثري الجدل وعدمية الفائدة1 ..
كام أثارت ترصيحاته مخاوف القطاعات الصناعية واملالية والتجارية ،ومخاوف النخب األمريكية
من تأثر عالقات أمريكا مع دول العامل ،وإمكانية تصعيد األجواء ،خاصة مع تهديداته بإلغاء أو
تجاوز االتفاق النووي اإليراين ،إضافة إىل منع املسلمني من دخول الواليات املتحدة ،وتشجيعه
حمل السالح يف أركان البالد ،عدا عن دعوته إىل نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
ومع كل ذلك ،نجح «ترامب» يف أن يكون أول رئيس أمرييك من خارج املؤسسة السياسية التقليدية.
اليوم ،وقبل أن ينهي عامه األول يف البيت األبيض ،ما زال «ترامب» بسياساته الغامضة ،وشخصيته
التي يصعب التنبؤ بترصفاتها ،وترصيحاته الغريبة ..ما زال يثري املخاوف ،ويستدعي العديد من
* باحث من فلسطني
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التساؤالت ،خاصة ملنطقة الرشق األوسط ،املنطقة األكرث سخونة يف العامل ،وبالذات للفلسطينيني،
الذين ما زالت قضيتهم دون حل ،منذ أكرث من قرن..
يف هذه الدراسة ،سنحاول اإلجابة عىل األسئلة التالية:
•ما هو وضع القضية الفلسطينية بعد وصول ترامب للحكم؟
•هل هناك مرشوع أمرييك جاد إليجاد حل لعملية السالم؟
حالإقليمياً للمنطقة؟
• وهل يكون الحل يف إطار ما يطلق عليه ً
•وما هي مالمح الحل اإلقليمي من منظور أمرييك ومنظور إرسائييل؟

ترامب بني الحملة االنتخابية ،واستحقاقات الرئاسة الفعلية
تغيت أكرث من مرة،
إذا استعرضنا تعهدات «ترامب» قبل وأثناء حملته االنتخابية ،سنجد أنها ّ
وباتجاهات متعددة ،مثال يف البداية تحدث عن حق الفلسطينيني يف تقرير املصري ،وأن عىل إرسائيل
دفع مثن ما تحصل عليه من دعم أمرييك ،ثم انقلب بشكل شامل إىل أن وصل إىل التعهد بنقل السفارة
إىل القدس ،وعدم السامح بإقامة دولة فلسطينية «إرهابية» ،وأن الحل يأيت عرب مفاوضات ثنائية
دون إمالءات وال تدخل من أحد ،عدا عن قوله إن االستيطان حق مرشوع إلرسائيل ..كام فاخر
طفل يهوديًا .ثم أطلق غداة االنتخابات ترصي ًحا
بأن ابنته تزوجت من يهودي ،وأنها حامل وستلد ً
مغاي ًرا ملا رصح به قبلها بقوله إنه سيعمل للتوصل إىل اتفاق سالم بني إرسائيل والفلسطينيني2 .
فإذا اعتاد كل مرشح أن يحاول يف خطابه االنتخايب مراعاة جميع الجهات ليكسب ودها وأصواتها،
فإن «ترامب» أفرط وبالغ يف كسب ود اليهود ،مع إدراكه أن هذا سيخرسه أصوات املسلمني
واألقليات ومن هم من أصول عربية والتينية.
هذه املواقف والترصيحات املتعارضة تص ّعب من عملية التكهن بتوجهاته ،خاصة وأنه مل يعتمد
أي من
يف نجاحه عىل دعم اللويب الصهيوين (رغم تقربه منه) ،ومل تتكون شخصيته السياسية داخل ٍ
الحزبني الكبريين ..وهو متحرر إىل حد ما من تأثريات وضغوطات اللوبيات االقتصادية األمريكية..
وقبل ذلك ،فهو ال ميلك رصي ًدا سياسيًّا وليست لديه خربة كافية عىل صعيد السياسات الدولية،
وتتسم ترصيحاته بالفوىض وعدم االنسجام.
ولكن ترصيحات «ترامب» أثناء حملته االنتخابية ال يشرتط أن تكون فعال هي عامد سياسات البيت
األبيض ،فكام هو معروف ،فإن الرؤساء يف الحمالت االنتخابية يتحدثون كثريا ً ،ويقدمون الوعود،
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لجلب أصوات الناخبني ،وليس بالرضورة أن يطبقوا وعودهم بعد فوزهم باالنتخابات ،خاصة
بعد أن يصطدموا بالواقع ،ومصالح مراكز القوى واألطراف املؤثرة املختلفة ..عادة ،فإن الرؤساء
ينضبطون عىل اإليقاع الذي تضبطه مكونات الدولة العميقة ،وبإيجاد حالة من التوازن إلدارة
وحامية مصالح مختلف الجهات واألطراف املؤثرة عىل سياسة الواليات املتحدة داخليا وخارجيا..
مثال ،بخصوص موضوع نقل السفارة ،فقد وعد منذ عام  ،1972عرشون مرش ًحا رئاسيًّا أمريكيًّا بنقل
السفارة إىل القدس ،ولكن مل ينجح أي منهم يف تنفيذ ذلك .كام أن مجلس الشيوخ أقر عام 1995
ٍ
موعد ال يتأخر عن  31أيار  .1999ومع ذلك ،يتم
قانونًا لنقل السفارة األمريكية إىل القدس؛ يف
تأجيل تطبيق هذا القانون كل ستة أشهر بسبب تعقيدات الوضع السيايس والقانوين ملدينة القدس،
وما ميكن أن يرتتب عىل ذلك من تصاعد للتوتر يف املنطقة ،أو اإلرضار باملصالح األمريكية يف ظل
االضطرابات التي تعصف باإلقليم3 .
ويف هذا اإلطار ،من املستبعد أن يُ ِ
قدم ترامب عىل تنفيذ وعوده االنتخابية بنقل السفارة إىل
القدس ،خشية من تفجر الوضع الفلسطيني الداخيل ،ومن ثم زيادة الوضع التهابًا يف منطقة الرشق
األوسط ،األمر الذي سيجلب ردود فعل عربية وإسالمية قد تؤث ِّر عىل املصالح األمريكية4.

محددات السياسة األمريكية الخارجية
مع أهمية فهم وتحليل شخصية الرئيس األمرييك لفهم واسترشاف التوجهات األمريكية ،خاصة
وأن الرئيس يتمتع بقدر ال بأس به من الصالحيات ،وقد برهنت األحداث يف مرات سابقة عىل
أن الفريق الذي يختاره الرئيس يلعب دورا هاما يف رسم سياسات الواليات املتحدة ،وتحديد
أولوياتها ..ومع ذلك ،هناك من يقلل من تأثري شخصية الرئيس وأسامء فريقه واملقربني منه ،عىل
اعتبار أن أمريكا دولة قانون ومؤسسات ،والقرار فيها ال يتحكم به الرئيس (وهذا صحيح بشكل
عام) ،وإن البيت األبيض حل فيه قبل «ترامب» رؤساء سابقون ،كانوا أداة من أدوات الدولة
العميقة ،وإن اإلسرتاتيجية املعتمدة أمريكيًا واحدة ال تتغري ،وإمنا تتغري أساليب تطبيقها5 .

وبالرغم من أن القضايا الداخلية مثل البطالة والتأمني الصحي والهجرة غري الرشعية ،ستشكِّل
محاور أساسية يف أولويات الرئيس األمرييك الجديد ،إال أن السياسة الخارجية ستلعب دو ًرا هاماً.
بعض املحللني ،رأوا ان أمرين سيتصدران سلم أولويات سياسة «ترامب» الخارجية ،هام :التجارة
واألمن؛ يف ما يتعلق بالتجارة ،سريكز «ترامب» عىل االتحاد األورويب ،ودول مثل الصني واملكسيك
واليابان ،أما بالنسبة لألمن ،فسيتوجه تركيزه إىل منطقة الرشق األوسط .وقد حدد «ترامب»
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التهديد األمني الرئييس الذي يواجه الواليات املتحدة مبا أسامه «إرهاب اإلسالم املتطرف» ،وتعهد
بالتحالف مع «العامل املتحرض» ملواجهته و»إزالته من عىل وجه األرض»6..
عىل الصعيد الخارجي ،أمام اإلدارة األمريكية الجديدة ملفات دولية مهمة ،أبرزها موضوع اإلرهاب،
العالقات مع روسيا ،وإيران ،والرشق األوسط ..ومن املرجح أن تكون إدارة ترامب أقل ترددا ً من
إدارة أوباما يف التدخل املبارش واستخدام القوة الجوية الكبرية الحجم وتجاهل الضحايا املدنيني،
كام فعلت مثال يف قصف مطار «الشعريات» السوري .وهذا يجعلها أقرب إىل النهج الرويس.
بالنسبة للعالقة مع روسيا ،يبدو أن «ترامب» رأى يف روسيا رشيكاً محتمالً ،وكذلك فعل وزير
الخارجية «ريكس تيلرسون» ،ومثل «بوش» و»أوباما» اللذان بدءا رئاستهام بتفاؤل حول التعاون
مع روسيا ،ورسعان ما اصطدم تفاؤلهام بواقع تناقض املصالح ،يبدو أن «ترامب» سيغري نظرته
تجاه روسيا ،سيام وأن فريقه لألمن القومي ،من «فلني» إىل «ماتيس» إىل «مايك بومبيو» رئيس
االستخبارات املركزية ،يعتربون روسيا عدو أمريكا الرئييس يف العامل عىل املدى الطويل7.
ومع تزايد االتهامات لروسيا بالتدخل يف االنتخابات األمريكية ،بدأت تطفو عىل السطح معامل
أزمة بني البلدين ،حيث مل تنتظر موسكو طويال للرد عىل العقوبات التي فرضت عليها من قبل
الكونغرس األمرييك مؤخرا ،ضمن إطار الشبهات بتدخلها يف نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية
األخرية ،فقد عاجل «بوتني» لإلعالن عن طرد  755موظفا دبلوماسيا أمريكيا كرد عىل العقوبات،
مستبعدا أي تحسن قريب يف العالقات بني بالده والواليات املتحدة8 .
أما املوقف تجاه إيران فيمثل تناقضاً آخر يف سياسة إدارة «ترامب»؛ فالرئيس وفريقه األمني يرون
عب مرارا ً انه غري معني بالتصادم مع إيران ،وأنه
أن إيران عدو يجب إضعافه وتحجيمه ،لكنه ّ
يفضل العمل مع روسيا يف سورية ،وملصلحة نظام األسد يف مواجهة معارضيه9 .
أما بخصوص موضوع اإلرهاب؛ فإن «ترامب» وفريقه يرون وجود عالقة بني اإلرهاب واإلسالم
(خالفا ألوباما الذي كان واضحا يف الفصل بينهام)؛ فقد قال يف كلمته عند تنصيبه رئيساً إنه سيوحد
العامل «املتحرض» ضد «اإلرهاب اإلسالمي املتطرف».
ويف مستهل عمله ،زار «ترامب» وكالة االستخبارات املركزية (يس آي أي) ،وأخربهم بأنهم سيكونون
وعي لقيادة فريقه لألمن القومي عسكريني متمرسني :الجرنال «مايكل
يف طليعة الحرب عىل اإلرهابّ ،
فلني» مستشارا ً لألمن القومي ،الذي لديه خربة طويلة يف محاربة الجامعات اإلرهابية من خالل
عمله كضابط استخبارات ،والجرنال «جيمس ماتيس» وزيرا ً للدفاع؛ وهو القائد العام السابق للقيادة
املركزية ،ولديه تجربة يف محاربة حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» يف أفغانستان والعراق10 .
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محددات السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية
منذ قيام إرسائيل عام  ،1948تبنتها أمريكا بشكل كامل ،وشكلت لها الحاضنة السياسية واالقتصادية
األهم واألقوى ،ودعمتها يف مجلس األمن ضد كل محاوالت إدانتها ،وقدمت لها املساعدات
االقتصادية والعسكرية ،مبا يضمن تفوقها يف املنطقة ..وال نبالغ إذا قلنا أنه لوال الدعم األمرييك
ملا أمكن إلرسائيل أن تكون مبا هي عليه اآلن ،بل وهناك شك يف إمكانية بقائها مبعزل عن الدعم
األمرييك ..وللداللة عىل أهمية إرسائيل بالنسبة ألمريكا ،وقَّع «أوباما» قبل شهرين من انتهاء
واليته (أيلول  ،)2016اتفاقًا للمساعدات العسكرية إلرسائيل بقيمة  38مليار دوالر للعرش سنوات
القادمة ،ارتفعت من خالله قيمة املساعدات العسكرية األمريكية السنوية إلرسائيل من 3.1
مليارات دوالر إىل  3.8مليارات دوالر11 .
وبعد نشوء منظمة التحرير الفلسطينية ،أوساط ستينات القرن املايض ،وما نشأ عن ذلك من
تغريات عميقة يف مجريات الرصاع ،وإعادة طرح القضية الفلسطينية من جديد ،بقوة وبشكل
مختلف ..ظلت السياسة الخارجية األمريكية تتميز باالنحياز التام إلرسائيل ،وحتى نهاية الثامنينات
مل تعرتف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،ومل تعرتف مبنظمة التحرير.
وبعد ذلك ،بدأت السياسة الخارجية األمريكية تتغري تدريجيا ،وببطء شديد ،بدأت باملوافقة عىل
فتح مفاوضات مبارشة مع املنظمة (جرت يف تونس مع السفري األمرييك) ،ثم يف عهد كلينتون ،رعت
اإلدارة األمريكية اتفاق أوسلو ،وبعد ذلك تحدث «بوش» وألول مرة عن حق الفلسطينيني يف دولة،
ثم جرى طرح حل الدولتني ،والذي ظل عنوان توافق دويل ،لكنه آخذ بالتآكل والرتاجع.
وطوال العقود املاضية ،اتسمت السياسة األمريكية باالستقرار النسبي تجاه التفاعل مع ديناميكيات
الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل واألطروحات املختلفة تجاهها ،وظلت تحكمها محددات عامة،
تنطلق من ثالثة محاور أساسية ،وهي :االلتزام األمرييك بأمن إرسائيل وضامن تفوقها ،واعتبار
إرسائيل التجسيد الوحيد للدميقراطية يف الرشق األوسط ،وتأثريات اللويب اليهودي يف أمريكا
واملسيحيني الصهيونيني..
مبعنى آخر ،فإن السياسة الخارجية األمريكية مهام تغريت اإلدارة يف البيت األبيض ،سوف تظل
خاضعة لعوامل ثالث متداخلة ،أولها حامية املصالح اإلرسائيلية وضامن تفوقها يف اإلقليم ،ألن
إرسائيل أهم حارس لحامية املصالح األمريكية يف املنطقة والعامل ،وثانيها املحافظة عىل االسرتاتيجية
األمريكية التقليدية تجاه الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل ،مع إمكانية بروز سياسة أكرث سلبية وأكرث
تحيزا ،ستمكِّن إرسائيل من تحقيق تطلعاتها وأطامعها .أما ثالثا ،فاألخذ بعني االعتبار التطورات
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امللتهبة يف منطقة الرشق األوسط ،من جراء ثورات ما سمي بالربيع العريب ،يف محاولة للمحافظة
عىل مصالح الواليات املتحدة الحيوية12 .
ويؤث ِّر يف بنية هذه االسرتاتيجية وترتيب أولوياتها عامالن هامان .تشكِّل املؤسسات األمريكية
الراسخة ،والقيود القانونية والدستورية واملحددات السياسية ،وتأثري املجموعات الضاغطة
املختلفة ،وخاصة اللويب اليهودي ،ومراكز األبحاث ،ووسائل اإلعالم ،والرأي العام األمرييك املؤيِّد
مهم يف بلورة السياسية الخارجية األمريكية وتعريفها.
يف معظمه لوجهة النظر اإلرسائيلية ً
عامل ًّ
أما العامل الثاين فريتبط بالتحوالت الدولية واإلقليمية؛ حيث شكَّل الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل،
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو ،القضية األوىل ضمن أولويات اإلدارات األمريكية املتعاقبة يف الرشق
األوسط إىل أن فرضت التطورات اإلقليمية أولويات أخرى نتيجة أحداث أيلول/سبتمرب عام ،2001
وما تال ذلك من احتالل العراق عام  ،2003وظهور تنظيم القاعدة ،واضطراب منطقة الرشق
األوسط وتخلخل بنيتها السياسية واالجتامعية والدينية ،مع بروز ما يُطلَق عليه الثورات العربية
عام  2011والتنظيامت الجهادية املتطرفة مثل داعش وغريها .لذلك ،فإن دور اإلدارة األمريكية
الجديدة سوف يكون مح َّد ًدا بالتطورات يف الداخل األمرييك من جهة ،وبتفاعل األحداث يف منطقة
الرشق األوسط من جهة ثانية13 .
وهذه املحددات ،يصعب عىل أي رئيس أمرييك أن يحيد عنها ،وبالتايل فإن سياسة «ترامب» يف
محصلتها سرتاوح بني ما عهدناه من السياسات األمريكية السابقة ،مع تعاطف أكرب نسبياً مع
إرسائيل14.

رؤية ترامب لحل الرصاع
يف مقابالته وخطاباته ،ركَّز ترامب عىل رضورة تقديم كافة أشكال الدعم لضامن تفوق إرسائيل،
وجاء يف بيان حملته االنتخابية أنه سيستمر بتقديم املعونة األمريكية ،وسيبذل قصارى جهده
حل الدولتني هو املر َّجح يف املستقبل القريب ،ولكنه
لتوسيع هذا الدعم وتعزيزه .مؤكَّدا ً أيضً ا أن َّ
الم الفلسطينيني وحدهم عىل فشل عملية السالم وح َّملهم املسؤولية .واتهم السلطة الفلسطينية
بأنها «رشيكة يف نرش الكراهية» ،وشدد عىل أن إدارته «لن تدعم إقامة دولة إرهابية يف األرايض
املحتلة» .كام أنه تعهد باستخدام حق النقض ضد أي قرار معاد إلرسائيل يف األمم املتحدة ،وأكد
عىل وعده بنقل السفارة األمريكية يف إرسائيل إىل مدينة القدس .وبقي البيان صامتًا تجاه االستيطان
اإلرسائييل يف الضفة الغربية15 .
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رصح «جيسون جرينبالت» ،مستشار «ترامب» ،بأن األخري ال يعترب
وبعد االنتخابات مبارشةَّ ،
املستوطنات اإلرسائيلية عائقًا أمام السالم ،وأنه ال يُدين بناء املستوطنات ،هذا املوقف ،تجاوز
املواقف التقليدية لإلدارة األمريكية باعتبار االستيطان عقبة أمام تحقيق السالم16 .
وعىل ضوء ذلك ،رجح محللون بأن إدارة «ترامب» ستكون أقل م ْي ًل النتقاد التوسع
االستيطاين ،مقارنة مع إدارة أوباما التي انتقدته مرا ًرا ،ولكن دون أن تتخذ أية خطوات
جدية لوقفه .وأن اليمني اإلرسائييل سيتقوى أكرث ،وسيعزز محاوالته لض ِّم أجزاء من الضفة
الغربية ،دون خوف من أية معارضة حقيقية من اإلدارة األمريكية الجديدة ،وأن اليمني
اإلرسائييل سيكون طليق اليدين إلبى حد كبري يف تنفيذ سياساته ،وأكرث جرأة يف مواصلة
اعتداءاته تجاه الفلسطينيني17 .

حل الدولتني حسب رؤية ترامب
بصورة عامة ،لن يحظى الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل مبوقع متقدم عىل جدول أعامل اإلدارة
األمريكية الجديدة ،نظرا النشغالها (ومعها بقية العامل) بقضايا باتت تعتربها أكرث سخونة وأهمية،
وعىل رأسها اإلرهاب .ومع ذلك ،سوف توليها بعض االهتامم ،ولكن لصالح إرسائيل .ومثل هذا
النهج االنعزايل لن يُحدث قطيعة كاملة مع نهج الرئيس السابق أوباما ،والذي مل يحتل الرصاع
الفلسطيني-اإلرسائييل أولوية قصوى لديه ،وخاصة خالل السنتني األخريتني من حكمه .فقد فقدت
اإلدارة األمريكية بالفعل االهتامم بعملية السالم بعد فشل «جون كريي» يف إطالق مفاوضات
مبارشة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني عام 18 .2014
ومع ذلك ،ميكن القول :إن الخطوط الرئيسة لرؤية «ترامب» لحل الرصاع تؤيد حل الدولتني
كفكرة عامة ،وأن الطريق األوحد إلنهاء الرصاع يتمثل يف املفاوضات الثنائية ما بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني ،وأن يقترص الدور األمرييك عىل تسهيل هذه املفاوضات .وال يعترب «ترامب» حل
الدولتني رشطا لتحقيق السىالم ،وقد رصح بأنه سيدعم أي حل يتفق عليه الطرفان ،ومل يشرتط
حل الدولتني ..لذلك ،سيعارض أية خطوات فلسطينية ميكن أن تكون ،من منظوره ،خطوات
أحادية الجانب ،مثل التوجه للمؤسسات الدولية وعىل رأسها األمم املتحدة لالعرتاف بدولة
حل يتبناه مجلس األمن
فلسطينية .وسيعرقل مثل هذه التحركات ،وسيستخدم «الفيتو» ضد أي ٍّ
الدويل19 .

57

السياسة األمريكية الجديدة يف عهد ترامب تجاه الرشق األوسط

سيناريوهات محتملة لسياسة ترامب
رمبا تكون املعامل العامة لسياسة «ترامب» قد توضحت إىل حد ما ،بعد مرور أكرث من نصف عام
عىل تنصيبه ،وعليه ،من املرجح بروز أحد ثالثة سيناريوهات حيال تدخل اإلدارة األمريكية يف
الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل20 :
أول :تعزيز االسرتاتيجية األمريكية التقليدية ،دون أن تطرأ عليها تغريات جذرية خالل الفرتة
ً
القادمة ،خشي ًة من أن يؤدي أي تغري جذري إىل زيادة التوترات واالضطرابات يف املنطقة ،لذلك،
عىل األغلب ستحافظ إدارة ترامب عىل الثوابت األمريكية التي م َّيزت سياسات اإلدارات األمريكية
املتعاقبة خالل العقود املاضية ،والتي عملت عىل ضامن تفوق إرسائيل ،وتوفري شبكة أمان لها يف
املحافل الدولية .ثان ًيا :االنعزال السلبي لصالح اليمني اإلرسائييل ،وزيادة الضغط عىل الفلسطينيني،
مبا يؤدي إىل تسهيل التوسع االستيطاين ،وترسيع تهويد القدس ،وإبقاء الحصار عىل قطاع غزة،
وترسيخ واقع جديد يف الضفة الغربية يضمن السيادة اإلرسائيلية .وضمن هذا السيناريو ،سيكون
من املستبعد أن تسمح اإلدارة األمريكية الجديدة ،كسابقاتها ،ألي فاعلني دوليني آخرين بأن يكرسوا
هذه القاعدة .وبالتايل ،فإن هذا الخيار سيعني أن الفلسطينيني س ُيرتكون ملواجهة مصريهم يف ظل
ميزان دويل مختل بالكامل لصالح إرسائيل.
ثالثًا :تطوير مصالح غري متوقعة يف عملية السالم ،أو تخيل ترامب ،بعد مرحلة تجارب مريرة ،عن
منطقة الرشق األوسط ،وتراجعه وراء جدران القلعة األمريكية .ويعزز احتامالت هذا السيناريو
يف املدى املتوسط وجود نزعة انعزالية قوية يف تفكري ترامب ،وكذلك يف مزاج أتباعه ،وإذا تراجع
بهذا الشكل فقد ينسحب من الرشق األوسط يف شكل أوسع مام فعله أوباما ،ويرتك املنطقة
آنذاك مفتوحة للرصاع بني القوى اإلقليمية وروسيا والجامعات اإلرهابية املختلفة 21 .عالوة عىل
ذلك ،ميكن أن تسهم العزلة األمريكية يف تشجيع الصعود الرويس كقوة كربى يف املنطقة؛ لذلك
حافظت إرسائيل عىل تنسيق جيد مع الروس حول قضايا األمن يف الرشق األوسط ،وخاصة الحدود
السورية-اإلرسائيلية ،وتعكس الزيارات التي قام بها نتنياهو إىل روسيا ،وميدفيديف إىل القدس
ورام الله ،االهتامم الرويس املتزايد باالنخراط يف أزمات املنطقة.
ويف هذا السياق ،من املؤكد أن تستغل إرسائيل التحركات األمريكية يف منطقة الرشق ،الهادفة
للزج بالفلسطينيني يف هذه األزمات ،ومحاولة
إىل محاربة ما يطلق عليه «اإلرهاب اإلسالمي»ِّ ،
تصويرهم عىل أنهم جزء من اإلرهاب اإلسالمي ،وسبب التوترات وعدم االستقرار يف املنطقة.
وعىل أغلب تقدير ،فإن املواقف اإلرسائيلية سوف تتواءم مع امللفات الحساسة يف املنطقة ،وخاصة
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الربنامج النووي اإليراين ،وتنامي قوة حزب الله ،وطبيعة التشكل السيايس يف سوريا ،والدور
اإلقليمي لرتكيا22.
تبش ،وال تدعو
ويبدو أن كافة السيناريوهات املحتملة لحدود التدخل األمرييك يف مرحلة ترامب ال ِّ
للتفاؤل يف إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة يف املستقبل القريب .لذلك ،سيكون رهان القيادة
الفلسطينية عىل املسار الفلسطيني (وبشكل جدي) ضمن املؤسسات الدولية وخاصة الجمعية
العامة لألمم املتحدة ومحكمة الجنايات الدولية .ويف هذا السياق ،سيكون عىل الفلسطينيني
التوقف عن املراهنة عىل اإلدارة األمريكية املنفردة لعملية السالم ،واللجوء عوضً ا عن ذلك إىل
مصادر القوة الفلسطينية الداخلية املتمثلة يف إعادة توحيد الجهود الفلسطينية وإنهاء االنقسام
الداخيل23 .

حل القضية الفلسطينية يف إطار حل إقليمي للمنطقة
تزايدت األطروحات املتعلقة بالتخلص من التسوية الفلسطينية ومن استحقاقاتها ،للتحول نحو
إقامة نوع من السالم اإلقليمي بني إرسائيل وبعض الدول العربية يستوعب الحل الفلسطيني أو
يدعمه ،ويف نفس الوقت يشتمل عىل خلق مناخ سيايس إقليمي ُم ّو ٍ
ات لعالقات عربية  /إرسائيلية،
مع إيجاد مؤسسات إقليمية وعالقات تعاون اقتصادي .ومثل هذا الطرح تم بحثه من قبل ،بحسب
ترسيبات لصحيفة «هآرتس» ،يف القمة التي عقدت بني نتنياهو وكل من الرئيس املرصي عبد
الفتاح السييس وامللك األردين عبد الله الثاين يف العقبة (شباط 24 .)2016
وخطورة هذا الطرح أن إرسائيل مل تعد مبالية بعملية السالم ،وليست مجربة عىل إيجاد حل للقضية
الفسطينية ،وترى أنه بوسعها التكيف مع الظروف الحالية ،بل وتجيريها لصالحها ،ال سيام بعد انحسار
املقاومة بكل أشكالها ،ومع غياب تهديدات الضغط الدويل ،وتصدع الجبهة الرشقية بتفكّك الجيشني
السوري والعراقي ،وحالة الضعف واالنهيار العريب ،وتزايد املخاطر الناجمة عن صعود النفوذين الرتيك
واإليراين ومتددهام عىل حساب املصالح العربية ،طبعا إىل جانب املرشوع اإلرسائييل /األمرييك الرامي
إىل بسط الهيمنة عىل املنطقة العربية وتجزئتها ،وإعادة رسم خارطتها السياسية.
وقد كشفت صحيفة «جريوزاليم بوست» (حزيران/يونيو  )2017تفاصيل ما يُعرف بـ»مبادرة السالم
اإلرسائيلية» ،التي سبق أن بدأت مالمحها تظهر يف ترصيحات ألعضاء الحكومة اإلرسائيلية ،إذ أوضحت
أن هذه املبادرة «ترمي إىل تحقيق حل شامل ومتعدد األطراف للنزاع العريب/اإلرسائييل ،بدالً من حل
ثنايئ للنزاع الفلسطيني/اإلرسائييل» ،وأن هذه الخطة ستطرح عىل إدارة «ترامب».
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وحسب الباحث «ماجد كيايل»؛ تتأسس أطروحات التسوية اإلقليمية عىل ركيزتني أساسيتني:
أوالهام ،التحول من التسوية مع الفلسطينيني إىل التسوية مع بعض الدول العربية ،وإقامة عالقات
طبيعية بينها وبني إرسائيل ،والثانية حل املسألة الفلسطينية يف اإلطار العريب -ال سيام غزة مع
مرص ،والضفة مع األًردن -يف إطار كونفدرايل مثالً ،أو بإقامة دولة يف غزة ،وترك الضفة مع األردن
و/أو إرسائيل يف إطار كونفدرايل25 .
ما يعني أنه بدالً من البدء يف الحل مع الفلسطينيني؛ ستجري التسوية بداية يف اإلطار العريب ،أي
تطبيع العالقات العربية اإلرسائيلية قبل حل القضية الفلسطينية ،وهو ما يعني تهميش البعد
الفلسطيني ،وأن الفلسطينيني مل يعودوا مقررين يف شأن التسوية أو الرصاع مع إرسائيل ،خاصة
بعد تبلور فكرة التسوية القامئة عىل املصالح األمنية واالقتصادية التي يفرتض أنها باتت تجمع
إرسائيل بالدول العربية26.
وعموما ،هذه األطروحات ليست جديدة؛ فقد بدأت املفاوضات متعددة األطراف يف إطار مؤمتر
مدريد ( ،)1992ويف حقبة التسعينات ظهر مرشوع «الرشق األوسط الجديد» ،الذي تحدث عن
مصالح مشرتكة سياسية وأمنية واقتصادية ،توجب نوعاً من السالم والتعاون بني دول املنطقة
وضمنها إرسائيل..
ورغم أن هذه األطروحات تصب مبارشة لصالح إرسائيل ،إال أنها رضبتها عرض الحائط ،وأرصت
عوضا عن ذلك عىل تكريس واقع االحتالل ورفض أي انسحاب من الضفة الغربية ،والتمسك
بالقدس عاصمة موحدة ،وبتعزيز االستيطان ،خاصة أنها مل تجد يف الوضع الفلسطيني أو العريب أو
الدويل ما يضغط عليها إلجبارها عىل االنسحاب27 .
خالصة
لن يتغري وضع القضية الفلسطينية كثريا يف عهد ترامب ،بل إنه سيواصل انحيازه لصالح إرسائيل،
وبشكل أكرب ..والحديث عن صفقة القرن ،وعن حل شامل ،ما زال غامضا ،وما هو مطروح تسوية
إقليمية ذات بعد اقتصادي وسيايس وأمني ،هدفها التطبيع ،ستقوي من وضع كيان السلطة
وتحسن من األوضاع االقتصادية للمناطق الفلسطينية ،لكن دون دولة مستقلة..
الفلسطينية،
ّ
وهذا يضع الفلسطينيني بني خيارين ،إما القبول مبا هو مطروح ،أو بقاء الحال عىل ما هو عليه؛
ويف الحالتني فإن إرسائيل هي الرابحة ،إىل حني تحسن موازين القوى نسبيا ،بتغيري املعادالت دولياً
وإقليمياً وعربياً.
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أربعون عاماً من الرقص عىل اإليقاع األمرييك
شذى يحيى*

“جئت إليكم اليوم عىل قدمني ثابتتني ،ليك نبني حياة جديدة ،ليك نقيم السالم وكلنا عىل هذه
األرض أرض الله كلنا ،مسلمني ومسيحني ويهود نعبد الله وال نرشك به أحدا ،وتعاليم الله ووصاياه
هي حب وصدق وطهارة وسالم «.
أربعون عاماً مرت عىل يوم التاسع عرش من نوفمرب1977م الذي وقف فيه رئيس أكرب دولة عربية
القائد املنترص يف معركة حاسمة كانت واحدة من أهم محطات حرب رضوس استمرت منذ
العام1948م وحتى تلك اللحظة الرهيبة من التاريخ لحظة وقف فيها املنترص أمام برملان املهزومني
يطلب السالم ويفتح باباً من التنازالت واملعاهدات واالتفاقيات مبحطات تلو محطات حتى جاء
اليوم الذي أصبح فيه التطبيع علنياً ومكاتب الرعاية للمصالح االرسائيلية يف العواصم العربية أمرا ً
واقعاً ،وليتحول القرار 242الذي صيغ يف 22نوفمرب 1967م وينص عىل انسحاب ارسائيل لحدود ما
قبل يونيو منتهى آمال العرب ولتجادلهم فيه ارسائيل ألنه ال ينص عىل االنسحاب من جميع األرايض
املحتلة بل عىل االنسحاب من أراض محتلة ،وليصدر القرار 338الخاص بوقف اطالق النار يف أكتوبر
1973م ليحض عىل مجرد تطبيق ،242ومازلنا نعيش االتفاق الذي ابرم يف كامب ديفيد يف اطارين :
األول تحت مسمى «إطار السالم يف الرشق األوسط « لتحقيق السالم بني ارسائيل والعرب مبجموعة من املعاهدات
يف إطار 242وإنشاء سلطة حكم ذايت يف الضفة الغربية وقطاع غزة وبداية مباحثات الوضع النهايئ للفلسطينني.
* باحثة وأكادميية من مرص
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والثاين هو اتفاق كامب ديفيد للسالم بني مرص وارسائيل والذي وضعت ملساته النهائية يف 26مارس
من العام1979م وانسحبت ارسائيل مبوجبه من سيناء ،تال ذلك مدريد 1991التي جاءت مبعاهدة
السالم بني األردن وإرسائيل عام ،1994فأوسلو 1993م وهو االتفاق الذي حقق الهدف األسايس
من املعاهدة التي وقعها السادات بإنشاء سلطة حكم ذايت فلسطيني مؤقت أو قال والت روستو
«يجب أن تفيض الحرب إىل تسوية شاملة قامئة عىل تفوق اإلرسائيليني الشامل وليس عىل وقف
إلطالق النار لن يسوى شيئاً» ،وبن جوريون سنة1968م «إذا كان البد من االختيار بني الصلح
والحدود التي تم الحصول عليها بفضل انتصارنا يف حرب األيام الستة فإنني أفضل الصلح ،لكنني ال
اتحدث عن مجرد وثيقة موقعة فالعرب ال يحرتمون الوثائق ،انني أتحدث عن صلح فعيل أتحدث
عن تعاون بني ارسائيل والعرب ،تعاون اقتصادي ،سيايس ،ثقايف ويف مقابل صلح كهذا فإنني مستعد
للتنازل عن كل األرايض التي تم فتحها يف العام املايض»“ ،من شأن اإلمكانية الحقيقية الوحيدة
للصلح أن تأيت من تفاهم بني روسيا وأمريكا ففي هذا العامل ليس هناك سواهام من يقدر عىل إيجاد
سالم حقيقي ومن شأن الدولتني العظميني أن تكونا قادرتني عىل إلزام العرب بعقد صلح والبد من
تذييل هذا الصلح مبصادقتهام عليه البد من ضامنة  ،لكن الحديث عن إرسائيل كربى كتلك التي
وصفتها قبل نحو خمسني سنة هو حديث ال معنى له يف غياب جامعة سكانية يهودية تستوطن
جزئياً هذه املنطقة» ،أما رميون أروين فقد قال يف 29أغسطس1967م “إن اإلرسائيليني يعرفون
دامئاً ما يجب عليهم قوله ،وهم يعرفون أحياناً ما يتمنون الحصول عليه ،فهل من الجائز أيضاً أنهم
ال يعرفون دامئاً ما يتمنونه يف عمق أنفسهم».
إرسائيل دامئاً ما كانت ترى أن أراضيها هي مجمل فلسطني تحت اإلنتداب ومل يكن لديها الرغبة
يف السكان العرب يف املناطق التي تتحدث عنها لذلك كان التفكري دامئاً يف استيعاد السياسات
االستعامرية متمثلة يف حكم ذايت فلسطيني يف الجيوب ذات األغلبية العربية تحت الحامية
االرسائيلية هذه الرؤية كانت واضحة جدا ً منذ وضعت ارسائيل يدها عىل األرض يف العام 1967م،
فقد كانت رؤية موشيه ديان تنص عىل الحدود اآلمنة وهي الواقع عىل األرض وتشتمل هذه الرؤية
عىل أمرين األول املرابطة الدامئة للقوات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية والثاين هي الحدود السياسية
التي تشمل إما حكامً ذاتياً فلسطينياً أو إستعادة السلطة األردنية ،كانت خطة ديان قامئة عىل إعادة
إحياء وتطوير كل املخططات واألساليب االستعامرية القدمية ،وتبلورت هذه الخطة يف تصور قدمه
موشيه ألون للحكومة االرسائيلية سمي فيام بعد بخطة ألون الحدود يجب أن تكون عىل نهر
األردن ويجب عىل إرسائيل ضم املناطق ضعيفة الكثافة السكانية العربية مع القيام يف داخل املجال
برتك عدد من الجيوب ذات الحكم الذايت التي ميكن عند االقتضاء ربطها باألردن ورغم معارضة
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الخطة من قبل من يريدون ضم الضفة بالكامل بوصفها أرض إرسائيلية ومن يؤيدون السيطرة
الشاملة عىل األرض لكن دون استيطان كديان فإن خطة ألون ظلت هي األساس الذي قامت عليه
السياسة اإلرسائيلية تجاه الضفة وغزة حتى يومنا هذا ،ديان يف مقابلة صحافية نرشت يف مستهل
أكتوبر1967م يعرف الحدود الجديدة بأنها مثالية دون أن تكون واقعية «اذا عربنا قناة السويس
نكون عىل مشارف القاهرة ،واذا عربنا نهر األردن فإننا نكون يف عامن ،واذا اجتزنا القنيطرة فهذا
يعني اننا يف دمشق ،وإذا ما نشبت حرب جديدة سيكون بوسع الجيش اإلرسائييل احتالل عاصمة
عربية ليفرض تسوية ،وللحفاظ عىل الطابع اليهودي للدولة ليس باإلمكان ضم األرايض».
كانت الحسابات االرسائيلية صحيحة نظرياً لكنها مل تأخذ باالعتبار أن إغالق قناة السويس معناه
رضورة مرور ناقالت البرتول عن طريق رأس الرجاء الصالح ونشوء فجوة يف سعر البرتول ما بني
منتجيه يف الخليج واآلخرين خارج منطقة الخليج باالضافة للحاجة لبناء ناقالت نفط عمالقة وعدم
مواكبة االنتاج البرتويل الحتياجات النمو االقتصادي يف الدول الصناعية كذلك صعوبة نقل سلعها
ملناطق االستهالك باالضافة ألن الدول الخليجية التزمت لدول املواجهة بتعويضها عن خسائرها
املادية وفقاً ملقررات اتفاقية الخرطوم جراء االحتالل االرسائييل ملناطق ايراداتها الحيوية كقناة
السويس وأبار البرتول يف سيناء مام سيدفعها هي األخرى للتصلب يف رفع سعر البرتول وكام قال
دبلومايس فرنيس «إن الكويت والسعودية تنويان جعل الرشكات البرتولية األمريكية تدفع مبلغ
القروض التي ستقدمانها ملرص واألردن ويف النهاية تتحمل الواليات املتحدة تكاليف العملية بالكامل
باإلضافة لتحملها لجزء كبري من نفقات إرسائيل ،واملالحظ هنا أن امللكيات العربية اكتسبت قوة
عىل العقل وإن كانت مرغمة تحت ضغط الرأي العام يف بالدها عىل مساندة الدول املعتدى عليها
فإنها ايضاً اكتسبت قوة فاعلة مبساهامتها املالية ألنه مبقتىض ما دفعته سيصبح رأيها مأخوذا ً
باالعتبار يف أي تسوية سياسة مقبلة وهو أمر رحبت به الدول الغربية لعالقة الحبل الرسي التي
تربطها مع هذه الدول وهذا ما أثبتته الرسالة التي أرسلها امللك فيصل للرئيس األمرييك جونسون يف
أعقاب مؤمتر الخرطوم ،الذي وصف فيه الصلح باملصالحة وعرف املواقف العربية بأنها بناءة وأن
الرهان الحقيقي هو حالة العالقات بني الغرب والعامل العريب وإذا مل يتم التوصل برسعة إىل حل
مقبول بالنسبة للعرب فسوف يكون شعورهم باملرارة من الجسامة بحيث أن أصدقاء أمريكا لن
يعودوا قادرين عىل الفعل وهذا ليس من شأنه أن يعود بالفائدة إال عىل الطرف اآلخر «القوميني»،
وكانت ارسائيل عىل الطرف اآلخر تزيد من تعنتها بحجة غياب االعرتاف والرغبة يف الصلح عن
مقررات مؤمتر الخرطوم ،فيقول ليفي أشكول «إن موقف قادة الدول العربية يعزز قرار الحكومة
االرسائيلية برفض عودة ظروف من شأنها متكني من يسعون إىل القضاء عىل ارسائيل من إضعاف
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أمنها ووحدتها وتهديد وجودها» ،ثم أعقب ذلك يف سبتمرب «مبا أن العرب ال يريدون السلم فليس
أمام إرسائيل من حل آخر سوى أن تضع الحدود الطبيعية نصب عينيها وما من حدود هنا أكرث
طبيعية من قناة السويس» ،ويف 22سبتمرب يقول آبا ايبان «إن بالده سوف ترفض اي حل مفروض
من الخارج وأن التسوية ستتم عرب مفاوضات مبارشة أما فيام يتعلق بالحدود فسوف يتم تحديدها
باتفاق مشرتك» ( أي من قبل إرسائيل ) إذا أرادت إرسائيل فرض األمر الواقع عىل األرض ودون
أي تنازالت وهو ما مل يوافق عليه الغربيون منذ البداية ،ففي وقت مبكر ج ًد ومنذ مايو1967م
رأى الرئيس جونسون أنه من الخطورة مبكان نشوب أي نزاع عسكري أو تطور النزاع العسكري
القائم فعالً يف الرشق األوسط وأنه ال ميكن أن يتم حل هذا النزاع إال باملفاوضات والطرق السلمية
ووافقته فرنسا عىل هذا الرأي وكانت أكرث رصاحة يف هذا من خالل مواقف وترصيحات ديجول
الذي أوضح « أن فرنسا ال تعترب أياً من التغريات املتحققة يف الساحة عن طريق العمل العسكري
مكسباً “ ،وبومبيدو الذي قال أنه «من الواضح أن هذه املشكالت ال ميكنها أن تجد حالً مرضياً
عرب الطريق العسكري ،وفرنسا ال ميكنها االعرتاف باألمر الواقع املتمثل يف الفتح بالسالح ،ويجب
لالنسحاب أن تتم تسوية كل مشكالت املنطقة مع التأكيد عىل حق جميع الدول بالعيش يف سالم
وتسوية مسألة الالجئني وحرية الحركة يف طرق املالحة الدولية» ولكن هذه الترصيحات مل متنع
الفرنسيني واألمريكيني من االلتفاف عىل خطر تصدير السالح لدول النزاع الذي كانوا قد أعلنوه
عالنية وكرسوه رسا ً.
إذا ً فإن الغربيني كانوا مدركني وجوب الحل الرسيع ملشكلة تثقل كاهل االقتصاديات الغربية
وتفوق التقدم الصناعي ،لكنهم كانوا مدركني أيضاً أن الوقت مازال مبكرا ً جدا ً للحل وأنه من
الصعب بل من املستحيل أن تقوم التسوية عىل فكرة التفوق الساحق لإلرسائيليني ومتكنهم من كل
أوراق اللعبة كام يريدون هم وكام رأى بعض مستشاري جونسون مثل والت روستو وجهة نظر
عرب عنها كوف دومورفيل يف7نوفمرب 1967م أمام الجمعية العامة فقال «إن املشاعر مازالت شديدة
االحتدام واألحقاد ،ومل ال نعرتف بأنها عصية جدا عىل التسكني كام يبدو بحيث أنه من شأن أي
مواجهة مبارشة أن تكون أبعد مام ميكننا تخيله ،وعليه فسوف يكون الصلح سريورة جد طويلة،
ووحده جهد من الخارج مدعوم من الرأي العام الدويل ميكنه تدشني التطور الرضوري والسامح
له بالنمو منوا ً إيجابياً».
ثم جاء فوز نيكسون باالنتخابات األمريكية لتزداد صعوبة التعامل مع الجانب االرسائييل وتعنته،
فاالدارة كانت ترى أن واجب السياسة األمريكية يف الرشق األوسط ذو طابع جيوسيايس بالدرجة
األوىل يتمثل يف مواجهة توسع نفوذ االتحاد السوفييتي يف املنطقة وقطع الطرق عىل السوفييت يف
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أن يكونوا املتحدثني الرسميني بشأن العرب ،فقد كان نيكسون مقتنعاً برؤية مساعده كيسنجر من
أنه ليس عىل أمريكا أن ترسم حدودا ً إلرسائيل لكنه أيضاً كان متأثرا ً برأي صديقه ديجول الذي كان
يرى أن « الواقع أن إرسائيل تصبح إمربيالية بشكل متزايد باطراد وديان يجازف بأن يكون سيدها
:إنه يريد الذهاب إىل النيل ،إىل الفرات ،يريد الذهاب إىل بريوت إىل دمشق وهو يستطيع ذلك ألنه
ميلك إمكانات ذلك والعرب مشتتون وتسليحهم أضعف وكل ما هناك أنه سيجد نفسه بني السكان
العرب يف مرص يف العراق يف سوريا وسوف تتكاثر الحوادث واالغتياالت ومعسكرات االعتقال ،أما
خطوط وأنابيب البرتول فسوف يجري نسفها وسوف تنهار الحكومات العربية يف القاهرة وعامن
وبريوت وسيأخذ مكانها غاضبون حانقون ال نعلم من الذي سيقودهم لكن من سيقودهم عىل أي
حال الهو أنتم وال السوفييت».
ويرد نيكسون أنه ال يجب السعي إىل اتفاق بشأن الرشق األوسط عىل غرار اتفاق يالطا وأن
االتحاد السوفييتي ال يجب أن ينظر إليه بوصفه الصديق الوحيد للعرب ففرنسا من املمكن أن
تقوم بنفس الدور ،وكانت رؤية نيكسون التي أكدها لديجول أن القرار الذي سيتخذه بشأن
الرشق األوسط لن يكون قامئاً عىل اعتبارات السياسة الداخلية ،وقد أزعج هذا التقارب الفرنيس
األمرييك املسؤولني االرسائيليني ودفعهم لتحمل الرضبات املوجعة يف القناة من قبل الفدائيني دون
شكوى خوفاً من ضغط الدول العظمى عليهم للحصول عىل حل مفروض للنزاع» ،واستمر التعنت
االرسائييل الذي دفع بجولدا مائري للرد عىل ترصيحات جامل عبد النارص يف مجلة تاميز بتاريخ
12مايو1969م حول وجوب أن تشمل التسوية النهائية «االنسحاب من كل األرايض املحتلة واتاحة
الخيار للفلسطينني ليك يتمكنوا من العودة إىل ديارهم وعندها سيكون مستعدا ً لالعرتاف بالواقع
الجديد سواء كان اسمه إرسائيل أو أي كان” كذلك يف الصنداي تاميز أدلت بترصيح يف يونيو1969م
قالت فيه “متى كان هناك شعب فلسطيني مستقل له دولة فلسطينية؟!!! لقد كانت هناك سوريا
الجنوبية قبل الحرب العاملية األوىل ثم كانت هناك فلسطني التي تستوعب األردن ،ليس األمر وكأن
هناك شعباً فلسطينياً يف فلسطني ليعترب نفسه شعباً فلسطينياً وكأننا طردناه بعد مجيئنا ومن ثم
استولينا عىل بلده ،إنهم مل يكونوا موجودين أصالً».
وبحدوث انقالب القذايف يف ليبيا يف سبتمرب1969م يزداد املوقف األمرييك صعوبة وهوالذي كان
صعباً أصالً بوجود حرب االستنزاف والتقدم الذي يحرزه الفدائيون يف لبنان واألردن وتفرس
السياسة اإلرسائيلية هذا الضعف عىل أنه ملصلحتها كون السوفييت يسعون لطرد الغربيني من
املنطقة مام يدفع جوزيف سيسكو كبري مفاويض الخارجية األمريكية يف الرشق األوسط لالعالن
رصاحة لإلرسائيليني بأن الواليات املتحدة لديها مصالح أخرى يف املنطقة غري إرسائيل ويرد عليه
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رابني سفري إرسائيل يف واشنطن بأنه يجب أن تقوم إرسائيل بالعمل القذر وتوجيه رضبة قاضية
ملرص النارصية مام سيضع حدا ً للتشدد العريب والتغلغل السوفييتي ،دفع هذا الفهم الخاطئ السفري
االرسائييل يف واشنطن إىل إبالغ حكومته بأن الواليات املتحدة مهتمة مبواصلة التصعيد السيايس
والقضاء أيضاً عىل الجيش املرصي ،فيستمع اإلرسائيليون لسفريهم ويتجاهلون ترصيحات وزير
الخارجية روجرز من أن الدول العربية ليست عدوة للواليات املتحدة التي ال تحتاج إىل ترضيتها»،
رغم ذلك وبسكرة الثقة يف داخل حكومة الصقور االرسائيلية املؤمنة برأي عزرا فايتسامن ان
التفوق الجوي اإلرسائييل كفيل مبواجهة جميع النزاعات املسلحة ،وبالثقة يف ترصيحات السفري
رابني بأنه أخذ تعهدات حازمة من محاوريه األمريكان يف دعم املوقف اإلرسائييل ظلت السياسة
االرسائيلية متمسكه بأنه ال عودة عن خطوط املواجهة ولذلك فشلت كل محاوالت سيسكو الذي
زار إرسائيل يف أبريل1970م يف إقناع املسؤولني يف إبداء مجرد إشارة لالنسحاب وقد كان أهم ما
حدث يف هذه الزيارة ومل يفلح الصهاينة يف ترجمته أن سيسكو يف ختام زيارته ملحطته األخرية
طهران أشار ألول مرة لفلسطني بقوله «تدرك الواليات املتحدة متاماً أنه ال ميكن أن يتحقق يف
الرشق األوسط سالم دائم مستقر وعادل إن مل يلبي هذا السالم املطالب املرشوعة لجامعات
سكانية كثرية تتوقف حياتها عىل ما يسمى باملشكلة الفلسطينية» ،وعىل الرغم من ذلك استأنفت
الواليات املتحدة يف رسية تامة صفقات سالحها مع إرسائيل مام أوصل الرسالة ملتبسة مرة أخرى
للصهاينة وواصلت الحكومة االرسائيلية تعنتها متمثالً يف مقابلة أجراها ديان مع محطة CBS
تحدث فيها قائالً «باستثناء سيناء التي ميكن وفق رشوط معينة رد جزء منها ولكن ليس رشم
الشيخ إىل املرصيني فإن الجوالن والضفة الغربية وغزة ستظل بتاممها تحت سيطرة قوات إرسائيل
املسلحة وبوجه أخص فإن خط نهر األردن سوف يتعني الحفاظ عليه عسكرياً بصفة مستدمية
« ،وهي وجهة النظر التي مل تتغري حتى بعد وفاة عبد النارص وتويل السادات الحكم يف مرص
بل ازدادت حدة بعد إقناع جامعات الضغط الصهيونية القوية يف واشنطن واملدعومة مبستشار
نيكسون لألمن القومي هرني كيسنجر ولو لفرتة أن دعم إرسائيل هو جزء من معركة أمريكا مع
السوفييت يف الحرب الباردة بل إزدادت ثقة وعىل األخص بعد إعالن السادات فور توليه السلطة
وقفاً إلطالق النار لثالثة أشهر ،ثقة تجلت يف ترصيح ديان يف نوفمرب1970م بأنه «إذا حاولت قوات
الجمهورية العربية املتحدة عبور القناة فإن إرسائيل ستطلق ضدها قواتها املدرعة» “ ...سيتعني
إذالل الجيش املرصي إذا ما استأنف القتال”.
ولكن الحكومة االرسائيلية أيضاً قدمت تنازالً بقبول القرار 242خوفاً من تعديله وإن كانت طالبت
بتفسري ،وسييل هذا التمديد متديد آخر لوقف إطالق النار لستة أشهر أخرى وإعادة فتح القناة إذا
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انسحبت ارسائيل من عىل الضفة الغربية وتركت الجيش املرصي يرسخ أقدامه عليها بل ويبدي
قبوالً ضمنياً بخوض مباحثات سالم حال انسحاب اإلرسائيليني من األرايض املحتلة وتنفيذ قرارات
مجلس األمن وهو مارد عليه أبا إيبان بأن  242ال ينص عىل االنسحاب من جميع األرايض ويتبعه
دايان أنه يفضل رشم الشيخ دون صلح عىل صلح دون رشم الشيخ».
وهنا كانت وصية الواليات املتحدة ملبعوث األمم املتحدة السيد يارنج بفصل الشأن املرصي عن
الشأن األردين فهم يرون أن الشأن األول أقل صعوبة عىل التسوية ناهيك عىل أنه ينطوي عىل
مخاطر كربى بالنسبة الستقرار املنطقة أما الشأن الثاين فهم يرون باملقابل أنه ينطوي عىل رد
األرايض املحتلة ومن ثم ينطوي عىل صدمة عاطفية جسيمة بالنسبة للصهاينة» وبانقضاء املرحلة
األوىل أي بوضع الخالف املرصي ـ اإلرسائييل عىل الطريق الصحيح سيكون باالمكان االهتامم
باالردن وهذا هو املسار الذي تم بحذافريه وإن كان قد استغرق أعواماً طويلة كانت هذه
التوصية يف 25فرباير 1971م ومعموالً بها حتى يومنا هذا ،كان هذا التحول يف السياسة األمريكية
قد بدأ مع زيادة استعار القتال يف الجبهة عام1970م ومواجهة القوتني العظميني لبعضهام حرفياً يف
املعركة فاإلرسائيليون املسلحون بطائرات الفانتوم األمريكية بدأوا يرضبون يف العمق املرصي مام
يدفع السوفييت لتزويد املرصيني بطيارين وطائرات ميج 21وصواريخ سام 2وسام 3التي نصبت
عىل ضفة القناة فيام عرف بحائط الصواريخ مام أدى بحلول أغسطس 1970م أن أصبحت خسائر
سالح الجو االرسائييل عىل الجبهة املرصية أكرب من قدرة الواليات املتحدة عىل تزويد ارسائيل
بطائرات الفانتوم وعىل األخص أن هذه الطائرات توجه أيضاً إىل معركة أمريكا يف فيتنام .
عامل آخر تسبب يف تغيري السياسة األمريكية هو طرد السادات للخرباء السوفييت يف مفاجأة
غري متوقعة يف أغسطس1972م ،وأعلن كيسنجر أنه ال يفهم ملاذا يرتك السادات ورقة رابحة يف
املفاوضات دون مقابل لكن الحقيقة انه مل يقطع عالقته متاماً بالسوفييت الذين ترك لهم تسهيالت
املوانئ ومع ذلك فقد طأمن نيكسون ووزارة الخارجية األمريكية التي كان كل همها تحييد الرشق
األوسط كطرف يف الحرب الباردة بل ودفع بهذا األمريكان للرغبة يف دعم توجهه الجديد كام وضع
ضغطاً عىل السوفييت لتزويده باألسلحة وكان اإلرسائيليون من العجرفة تجاه هذه الخطوة لدرجة
أنهم مل يدركوا خطورتها واعتربوها انتصارا ً لقدرتهم عىل الردع بعد املناورة الناجحة من السادات
فيام يخص الخرباء الروس ونظرا ً لتغري الظروف يف اإلدارة األمريكية املضغوطة بفضيحة ووتر جيت
والتي تسعى للخروج منها عرب أي إلهاء مثل تحقيق السالم يف الرشق األوسط استسلم السوفييت
لحتمية النزاع املسلح ولفكرة االعرتاف بأن للعرب الحرية يف تحرير أراضيهم عرب كل الوسائل وتم
االفراج عن شحنات السالح من قبل االتحاد السوفييتي وأجرى الجيش تحضرياته كلها الزالة خط
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بارليف والتدريبات عىل السالح السوفييتي الجديد تحت سمع وبرص اإلرسائيليني الذين استنتجوا
من ذلك أن املرصيني ليس لديهم نية فعلية للقتال ،ويف الوقت ذاته كانت الدبلوماسية املرصية
تستغل موقف نيكسون الذي أراد أن يبدو كنصري للسالم يف الرشق األوسط وتدخل يف الحوارين
األول بني وزيري الشؤون الخارجية والثاين رسي بني مستشاري األمن القومي يف محاولة لتقريب
وجهات النظر املرصية واالرسائيلية لكن املعضلة األكرب كانت أن االدارة األمريكية نفسها يف هذه
اللحظة ال تعرف ماذا تريد فالرئيس نيكسون يتحدث عن أمور مبهمة وشعارات تصلح لالستهالك
الدعايئ أكرث منها كأساس للتفاوض ووزير الخارجية روجرز يتحدث عن حل مؤقت ميهد لجلوس
األطراف املعنية عىل طاولة املفاوضات أما مستشار األمن القومي الذي يريد أن يربز أنه املحرك
الحقيقي لألحداث فهو يعرب عن وجهة نظر واضحة أال وهي أنه البد من ضامن امن إرسائيل ألنه
األهم بالنسبة للمصالح االسرتاتيجية األمريكية ،كام أنه يشرتط إيقاف التعاون مع السوفييت والحد
من نفوذهم يف الرشق األوسط ليك يصبح العرب بعد توفر هذين األمرين معتدلني يف املنظور
األمرييك ويف هذه الحالة فقد يكون من الوارد أنه بوسع الواليات املتحدة مامرسة ضغوط عىل
إرسائيل «أي تسوية تقوم عىل تفوق االرسائيلني الساحق كام عرب روستو يف العام 1967م».
كانت نية كيسنجر عرض خطة عىل املرصيني يتم مبوجبها استعادة سيناء مع ترك النقاط
االسرتاتيجية وعىل رأسها رشم الشيخ ومعها البؤر االستيطانية تحت سيطرة اإلرسائيليني وهو
حل عىل حد قول هرني لورنس يتألف يف الواقع من إعادة إخرتاع األشكال الكالسيكية لإلمربيالية
األوروبية يف القرن التاسع عرش” وبالطبع رفض املفاوض املرصي حافظ إسامعيل الحل فورا ً وهو
ما شكل صدمة لكيسنجر وعندما قدم حافظ إسامعيل للسادات تقريره بخصوص رؤية كيسنجر
هذه اقتنعت اإلدارة املرصية أنه ال مفر من الحرب ،وعىل األخص بعد إبالغ جولده مائري لإلدارة
األمريكية استعدادها القبول للتفاوض عىل كل يشء إال القدس والجوالن ورشم الشيخ» وقد حصلت
بعد هذا الترصيح عىل شحنات جديدة من األسلحة من بينها طائرات وبهذا ظهر جلياً أن اإلدارة
األمريكية تعزز املوقف االرسائييل مام زاد قناعة املرصيني بأن خيار الحرب مل يعد مجرد خيار بل
أصبح الواقع الوحيد.
قام املرصيون بواحدة من أفضل عمليات الخداع يف التاريخ السيايس والعسكري فكانت خطتهم
ببساطة هي قول الحقيقة عىل مرأئ ومسمع من الجميع والبداية هي تشكيل وزارة حرب جمع
فيها رئيس الجمهورية سلطة الرئاسة وسلطة رئاسة مجلس الوزراء يف أواخر مارس 1973م وإعالن
هذه الوزارة يف الخامس من أبريل عن أنها وزارة حرب مبوافقة أعضائها باإلجامع عىل استئناف
القتال وقد حدث هذا بعد اجتامع رسي بني السادات والفريق الجميص رئيس هيئة األركان أبلغه
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فيه األخري أنه سيتم تحديد أفضل موعد لعبور القناة بعد مراعاة الظروف الطبيعية كاملد وقوة
التيار وإضاءة القمر ودرجة الحرارة مع مراعاة توقيتات األحداث السياسية «االنتخابات االرسائيلية
نهاية أكتوبر واألعياد الدينية يوم الغفران أقدس أيام السنة اليهودية» أي أن السادس من أكتوبر
هو املوعد املناسب وعىل األخص أنه سيوافق يوم العارش من رمضان يف السنة الهجرية وهو ذكرى
انتصار غزوة بدر وهذا سيكون له وقع رائع عىل الجبهة الداخلية املرصية ومريع عىل الرأي العام
االرسائييل ،تىل ذلك إجراء السادات لحديث مع مجلة نيوز ويك األمريكية مطلع أبريل أكد فيه
أن املرصيني إختاروا الحرب وقال بالنص «بعد كل االتصاالت التي أجريناها ،أصبح املوقف اآلن
واضحاً ،لقد حانت ساعة املواجهة» ،الغريب أنه بعد كل هذه التحركات املرصية الواضحة للعيان
مل تظن املخابرات األمريكية CIAوحدها أن السادات يناور بل اتفقت معها املخابرات السوفييتية
رغم قرب السوفييت من مصادر صناعة القرار يف مرص فقد فرس كال الجهازين التصاريح والتحركات
املفاجئة للسادات عىل أنها حذلقة متباهية جديدة بسبب وصول شحنات السالح الرويس املتأخرة،
ومحاولة سياسية ملامرسة بعض الضغوطات عىل الجانبني األمرييك واإلرسائييل ،األغرب أن أحدا ً مل
يعبأ بتكثيف الجيش املرصي ملناوراته «أكرث من 22مناورة يف العامني 1972ـ « 73أقىص ما حصل أنه
ويف نهاية أبريل هاجمت رئيسة الوزراء اإلرسائيلية جولدا مائري سلوك السادات وتلويحه بالحرب
يف كل مناسبة مؤكدة إستعداد إرسائيل التام للقتال يف معركة لن تكسب مرص شيئاً منها ،التغيري
الوحيد كان يف موقف الرئيس األمرييك نيكسون املرتنح بفعل أصداء فضيحة ووتر جيت والخائف
من الضغط البرتويل للعرب يف الثالث من مايو بقوله أنه يتعني دراسة جميع الجوانب املهمة للنزاع
يف الرشق األوسط مبا يف ذلك الحقوق املرشوعة للفلسطينيني كام أبدى الرئيس قلقاٌ كبريا ً مام
يعرتض الحفاظ عىل التزود بالبرتول الخليجي ووصف هذا األمر بأنه الرهان الحقيقي املهم للعامل
الغريب وقد كان ذلك بعد تحميل امللك فيصل ملك السعودية رسالة غاضبة لإلدارة األمريكية جراء
تحيزها إلرسائيل عن طريق مسؤويل رشكة أرامكو للبرتول.
وبالرغم من ذلك ظلت إرسائيل مطمئنة وواثقة بحليفها األمرييك عىل األخص أن آبا إبان الذي كان
يف زيارة لواشنطن يف األسبوع األخري من مايو حصل عىل تأكيدات من داخل اإلدارة أن الواليات
املتحدة لن تخضع إلبتزاز دول الخليج مام دفعه للترصيح قائالً «أشك يف أن أمريكا التي أعلنت
استقاللها قبل مئتي عام ميكن أن تصبح والية تتبع أبوظبي أو الكويت» ،وعىل نفس الصعيد أعطت
القيادة املرصية املستعدة للحرب فرصة أخرية لإلدارة األمريكية للتدخل وأرسلت مبعوثها حافظ
إسامعيل ليلتقي رسا ً بكيسنجر يف فرنسا حامالً مطلباً واحدا ً هو أن مرص تريد سالماً مرشفاً يشمل
اسرتداد سيادتها عىل كامل أراضيها وكان رد كيسنجر بنفس الوضوح «مرص ال ميكنها أن تحصل عرب
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مائدة املفاوضات عىل ما خرسته يف ساحة املعركة» وهنا حسم األمر نهائياً ،البد من الذهاب للحرب
لتغيري رشوط اللعبة وأن الحل السيايس الحقيقي الذي يكفل اسرتداد السيادة لن يتم إال عرب طريق
املعركة واستقرت هذه القناعة متاماً لدى املرصيني عندما عهد نيكسون لكيسنجر بحقيبة الخارجية
باالضافة ملهامه كمستشار لألمن القومي ،وأيضاً بعد الهجوم الضاري الذي شنته جامعات الضغط عىل
رئيس رشكة ستاندرد أويل للبرتول عقب طلبه من املساهمني أن تتبنى حكومة الواليات املتحدة
سياسة أكرث مراعاة وتوازناً تجاه املصالح العربية حرصأً عىل مصالحها البرتولية ومصالح املساهمني
االقتصادية واضطراره لالعتذار ‘إذن فقد كان األمريكان واإلرسائيليون يف حالة نشوة ويرون أنه ال
خطر من الحرب وحتى يف حال إندالعها سيسحق العرب يف أيام لذلك كان كيسنجر يهدف إىل إنهاك
العرب والحصول عىل صلح واعرتاف بإرسائيل بأقل تنازالت ممكنة من اإلرسائيلني الذين كانوا قد
بلغ بهم الزهو واالطمئنان مبلغاً جعل حزب العمل الحاكم يف بيانه السنوي للعام 1973م يكتب
مطمئناً الشعب عىل مستقبله الزاهر «عىل خط بارليف يسود الهدوء مثلام يسود يف سيناء والضفة
والجوالن ،الحدود آمنه واملستوطنات تنغرس ووضعنا السيايس مستقر .تلك هي املحصلة املرتتبة
عىل السياسة املتوازنة والجسورة واملتبرصة التي تسري عليها حكومتنا» .
يف نفس السياق كان مويش ديان وزير الدفاع يؤكد يف كل مناسبة أنه ال خطر عىل إرسائيل للعرش
سنوات القادمة وسيتم سحق أي محاولة من قبل العرب للهجوم ،ونهج اغلب املحللني السياسيني
اإلرسائيليني نهج ديان يف تحليالتهم فكان الرأي األعم أنه طاملا ظلت إرسائيل محتفظة بتفوقها الجوي
فإنها ستظل األقوى عسكرياً يف الرشق األوسط حتى تقرير املخابرات العسكرية اإلرسائيلية الصادر
بتاريخ29سبتمرب 1973م برقم 410كان يؤكد أن املخاوف املرصية من شن هجوم جوي مازالت
مستمرة وأن تقديرات املرصيني بوقوع هذا الهجوم هي التي دفعته إىل املناورات والتعبئة والتأهب
وأن هدف التأهب هو إمتصاص الهجوم اإلرسائييل املتوقع» ،وقد أشارت جولدا مائري إىل هذا التقرير
امام لجنة أجرانات التي شكلت للتحقيق يف أسباب الهزمية يف جلستها بتاريخ 6فرباير 1974م.
هذه النشوة األمريكية اإلرسائيلية والثقة باختالل موازين القوى لصالح إرسائيل كانت العامل األسايس
الذي ساعد العرب عىل نجاح خطتهم فطبول الحرب كانت تصم أذان العامل ،وإرسائيل وحليفتها
ال يسمعان إال صوت تفوقهم الساحق ،األخطر أنه فور إبالغ الجانبني املرصي والسوري للسوفييت
بأنهام سيقومان بعملية عسكرية إلنهاء حالة الالسلم والالحرب أرسعت الحكومة السوفييتية إجالء
مستشاريها وعائالتهم من البلدين عرب جرس جوي وأصدرت األوامر لكل السفن التي ترفع علم
االتحاد السوفييتي باإلبحار من املوانئ املرصية والسورية كام أصدرت قيادة الجيش املرصي أمرا ً
للجنود بالتوقف عن صوم شهر رمضان وأعلنت القاهرة أنها بصدد إغالق مجالها الجوي كام أرسلت
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الغواصات املرصية إىل مهامت يف أعايل البحار حيث ال ميكن االتصال بها ومل تكن هذه املعلومات
خفية عىل إرسائيل والواليات املتحدة وظل الطرفان مقتنعني متاماً أن كل هذه التحركات هي مجرد
مناورات ومتويه لتحقيق مكاسب عىل ساحة العملية السياسية ،وما طأمن الحكومة اإلرسائيلية بشكل
أكرب أن هيئة أركان جيش الدفاع كانت قد درست بالفعل إمكانية حدوث هجوم عريب لكن رأيها أن
رضبة جوية موجعة يتلوها هجوم من قوات االحتياط لهو كفيل بتحويل دفة املعركة من الهجوم
للدفاع ،كام ساهم أيضاً عامل قرب االنتخابات اإلرسائيلية التي كان مقررا ً نهاية أكتوبر يف زيادة
الضغط عىل الحكومة لتجاهل مؤرشات الحرب أياً كانت ألن عامل متسك حكومة حزب العمل
بسياساتها التي ترى أنها تحقق األمن إلرسائيل كان هو الذي يجعلها مفضلة لدى الناخب االرسائييل
وإعالن التعبئة العامة قبيل االنتخابات مبارشة سوف يعطي مؤرشا ً عكسياً للناخبني كام سيضعف
موقفها الرافض للمفاوضات إال عىل أساس األمر الواقع والحدود القامئة عىل األرض أمام حلفاء
إرسائيل ودعم هذا العقلية اإلرسائيلية التي كانت تنظر للعرب نظرة دونية وترى أنهم ال يفهمون
إال منطق كل يشء أو اليشء ،ولذلك فإن التفكري يف مفهوم حرب محدودة بعيد متاماً عن تصوراتهم
وهم ليس لديهم الذكاء الكايف لشن عملية عسكرية بغرض تغيري الواقع عىل األرض وإنهاء الوضع
القائم وإجبار إرسائيل وحلفائها عىل تحريك مسار سيايس جديد ،كل هذه الثقة جعلت من الهجوم
الذي شنته القوات العربية عىل الجيش اإلرسائييل يف السادس من أكتوبر مبثابة الصاعقة التي أربكت
كل الحسابات واملخططات التي بنتها الحكومة اإلرسائيلية عىل مدار أعوام منذ عام 1967م وهكذا
يف يوم السابع من أكتوبر1973م ويف متام الساعة الثانية وخمسني دقيقة بعد أربعة وعرشين ساعة
وخمسني دقيقة من بدأ الهجوم املرصي السوري وقف وزير الدفاع اإلرسائييل موشيه ديان يف مجلس
الوزراء قائالً «ليس هذا هو الوقت املناسب ملحاسبة النفس ،أنا مل أقدر جيدا ً قوة العدو ،وال قدراته
القتالية ،بينام بالغت يف متجيد قواتنا وقدرتها عىل الصمود إن العرب يقاتلون بشكل أفضل بكثري من
ذي قبل لديهم الكثري من األسلحة وهم يصيبون دباباتنا بأسلحة خاصة  ...نحن نواجه مشكلة تتعلق
باختالل شديد يف توازن القوى» ،كان هذا هو الحال يف القيادة االرسائيلية أما عىل صعيد الشارع
االرسائييل فكان الوضع أسوأ بكثري ومل يخفف من وقع الصدمة األوىل للتقدم املرصي الرسيع يف سيناء
متكن إرسائيل من فتح ثغرة عىل الضفة املقابلة يف العمق املرصي ،فقد رأى اإلرسائيليون أن الجيش مل
يكن عىل اهبة اإلستعداد وقت الهجوم كام مل يستطع إيقاف تقدم الجيوش العربية ،كان الرأي العام
اإلرسائييل أيضاً مصدوماً ومذهوالً بسبب ضخامة عدد املصابني واألرسى أوالً والسبب الثاين لذهوله
هو أن هذه املرة األوىل التي تفقد فيها إرسائيل أرضاً استولت عليها بقوة السالح وهذا ما أفقد الرأي
العام كل ثقة كان قد مناها يف نخبته العسكرية والسياسية يف لحظات ،هذه النخبة التي دأبت عىل
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التأكيد أن الجيش االرسائييل قادر عىل تحقيق نرص ساحق وماحق عىل العرب حال اي هجوم وجعل
اإلرسائيليني يتأكدون أن أمنهم سيظل دامئاً مهددا ً من قبل جريانهم طاملا مل يصلوا إىل تسوية معهم،
وبالرغم من ان املحللني العسكريني األمريكيني إعتربوا ان إحداث الثغرة وإجبار الجيش املرصي عىل
التوقف عن التوغل يف سيناء هو مبثابة نرص تكتييك إلرسائيل عىل أرض املعركة أال أن هذا مل يغري
من إحساس الشعب االرسائييل مبرارة الهزمية والخوف عىل أمنه بل عىل وجوده نفسه ،فقد رضبت
مفاجأة الحرب الفكرة التي قامت عليها دولة إرسائيل يف الصميم فكرة ارض امليعاد التي ستؤوي
اليهود من كافة انحاء العامل لتنهي الشتات «الدياسبورا» وتحميهم من محارق أخرى عىل شاكلة
املحارق النازية.
وبالرغم من كل املحاوالت عىل مدى األعوام إلقناع الرأي العام اإلرسائييل أن ما حدث يف اكتوبر1973م
كان البد منه لتحقيق السالم وليقف السادات وقفته الشهرية يف 19نوفمرب عارضاً هذا السالم يف
الكنيست ظل هذا الرأي العام مهزوماً من داخله لشعوره الدائم بأن سالمه مهدد ومل يستطع أحد ان
يغري هذا الشعور فقد تبدد حلم الشعب الصهيوين يف إرسائيل الكربى املتفوقة واملسيطرة عىل ارض
امليعاد التورايت ليك تقوم مملكة الله اليهودية ،تبدد حلم الدولة القوية التي تستطيع يف لحظات تدمري
جريانها وتقدر يف أيام عىل غزو عواصمها كام مل تعد هجرات اليهود إلرسائيل هي األخرى بنفس الكم
او الزخم ،كام تناقصت االستثامرات التي كانت ترى يف االقتصاد االرسائييل اقتصادا ً قوياً يف بلد آمن،
الكثري من األحالم العظيمة تراجعت حتى وإن مل تتبدد كلياً ،وجاءت اتفاقية السالم التي تخىل فيها
اإلرسائيليون كام كانت ترى نبوءة بنجوريون ،عن ثوابت قوية وضعوها كخطوط حمراء كرشم الشيخ
ومستوطنات سيناء ظلت ناقصة ومجمدة كورق موقع مل ِ
يكف للتطبيع الكامل اقتصاديا واجتامعياً
وثقافياً كام كانوا يحلمون وظلت الحوادث املتفرقة املتمثلة يف قتل إرسائيليني يف سيناء والقاهرة
واالعتداء عليهم ورفض النقابات والنخب املرصية التعامل مع ارسائيل ومهاجمة وسائل االعالم حتى
الرسمية منها للدولة العربية تذكر الرأي العام االرسائييل أن الورقة املوقعة ليست كفيلة بالقدر الكايف
بتحقيق أمنه ولهذا تظل حرب 1973م أو حرب يوم الغفران كام يسميها الصهاينة مبثابة املهدال
« ”Mehdalأي انتكاسة يف املسرية ناتجة عن العجز عن توقع ما سيحدث.
وكان اهم الدروس التي تعلمتها إرسائيل من انتكاسة يوم الغفران هي أن الواليات املتحدة
لن تظل داعامً لها بال رشوط كالطفل املدلل فقد كانت هذه اللطمة كفيلة بإعادة صانع القرار
اإلرسائييل لصوابه وباعادة إرسائيل لحجمها الطبيعي كمحارب بالنيابة عن الواليات املتحدة يف
الرشق األوسط سواء يف الحرب الباردة أو كحام للمصالح األمريكية ،تعلم األمريكيون درسهم
الذي هو أن أمريكا لن تغامر بحرب عاملية ثالثة وال بتباطؤ معدالت التنمية لديها نتيجة انخفاض
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الواردات البرتولية القادمة لها ولحلفائها من دول الخليج ونتيجة إلرتفاع أسعار البرتول فقط ألنها
تدعم إرسائيل فصانع القرار األمرييك مهام بلغت قناعته بأهمية إرسائيل لن يقبل أن تدفع بالده
فاتورة حرب الطرفني املتقاتلني ملجرد أن اإلرسائيليني رشهون يف ابتالع أرايض هم غري قادرين عىل
إعامرها أو السيطرة عليها ولهذا السبب بالذات رضخت إرسائيل وعادت للخطة األوىل سياسة
الخطوة خطوة طويلة األمد كام أسامها كيسنجر للحصول عىل أكرب قدر من املكاسب مقابل التنازل
عن أقل رقعة من األرض ورضخ العرب الذين تجمعهم املصالح مع أمريكا هم ايضاً وساروا يف
طريق املفاوضات وقدموا التنازالت التي كان أولها الصلح املنفرد بني مرص وإرسائيل ومل تنقطع
سلسلتها حتى اليوم ،ورقص جميع أطراف اللعبة يومها ومازالوا يرقصون وفقاً لإليقاع األمرييك .
وهكذا حصلت الواليات املتحدة عىل ما ارادته متاماً من كل األطراف وكسبت جولتها املصريية
الكربى مع االتحاد السوفييتي وأخرجته من الرشق األوسط وبربحها لهذه الجولة مهدت لرضبتها
القاضية التي تسببت يف تفككه ودماره يف ساحة أفغانستان بعد ذلك بأعوام.
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مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة
عليان الهندي*

بعد خمسني عاما عىل حرب عام  ،1967أفرج أرشيف دولة إرسائيل عن الوثائق املتعلقة بجلسات
الحكومة اإلرسائيلية ،قبل وبعد ستة أشهر من تلك الحرب ،التي سميت بحرب األيام الستة
إرسائيليا ،وبنكسة حزيران عربيا وفلسطينيا ،التي نتج عنها احتالل إرسائيل ملا تبقى من فلسطني
التاريخية وأراض من مرص وسوريا ولبنان واململكة األردنية الهاشمية.
الوثائق نرشت بالكامل ،لكن حذف منها ما يتعلق بهوية مزودي املعلومات االستخبارية،
والترصيحات العنرصية ،وما يتعلق بالتعامل مع األرسى العرب الذين تم إعدام اآلالف منهم بدم
بارد .وتحمل كل جلسات الحكومة املشار إليها كلمتي «رسي جدا».
املقالة الحالية ،ترصد جزءا من الحوارات التي جرت داخل الحكومة اإلرسائيلية بخصوص مستقبل
استخدمت فيها املصطلحات اإلرسائيلية نفسها،
الضفة الغربية والقدس الرشقية وقطاع غزة ،وقد
ُ
بهدف محاولة تزويد القارئ واملختص بالرؤية اإلرسائيلية الحقيقية من دون تدخل.

قرار الحرب
بهدف إجبار الحكومة اإلرسائيلية عىل شن عدوان شامل عىل الدول العربية ،عقدت الحكومة
اإلرسائيلية اجتامعا ضم وزراء شؤون األمن من ضمنهم رئيس الحكومة ليفي أشكول ( 11وزيرا)
وهيئة األركان التي ترأسها حينه الجرنال إسحاق رابني ( 17جرناال و 4ضباط يحملون رتبة عقيد،
* باحث من فلسطني
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وضابطان يحمالن رتبة مقدم وضابط برتبة رائد) .1ويعترب هذا االجتامع من أهم االجتامعات
التي عقدتها الحكومات اإلرسائيلية عىل اإلطالق منذ نشأتها حتى هذا اليوم ،حيث وصفته وسائل
اإلعالم اإلرسائيلية بتمرد الجرناالت أو شبه االنقالب ،الذي اتضحت فيه الصورة الحقيقية ملن
يحكم إرسائيل يف أوقات الطوارئ ،وأن القائد األعىل للجيش ليس رئيس الحكومة ،بل هو رئيس
األركان ،ليس وفق القانون فقط ،بل وفق العرف السائد يف مؤسسات دولة إرسائيل ،ومن ميلك
قرار الحرب ،ميلك بالتأكيد قرار السالم.
رغم ذلك ،احتاجت هيئة األركان ،الحكومة للتوقيع عىل قرار الحرب وأهدافها ،التي وضعت من
قبل جهاز االستخبارات يف الجيش اإلرسائييل .ومل يتوقف الضغط عىل اتخاذ قرار الحرب ،بل امتد
ليشمل تعيني الجرنال املتقاعد موشيه ديان وزيرا للدفاع ،الذي كان له القول الفصل يف تحديد
السياسة اإلرسائيلية املستقبلية تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
حامس الجيش اإلرسائييل لشن العدوان ،رافقه تأييد شامل من قبل الحكومة خاصة رئيسها ليفي
أشكول الذي كان أكرث َمن عرب عن إرادة الجيش يف تلك الفرتة .ويف جلسة الرابع من حزيران،
قررت الحكومة بكامل هيئتها شن العدوان عىل العرب بهدف ما ادعته حينها «تحرير إرسائيل»
من الوضع الخانق الذي متر فيه ،وخولت رئيس الحكومة ووزير الدفاع بإعطاء تعليامت لرئيس
األركان إسحاق رابني بتحديد موعد العملية العسكرية ،الذي مل يتأخر ولو للحظة موجها األوامر
لشن العدوان الذي أصبح يعرف يف الذاكرة العربية والفلسطينية بنكسة حزيران.2

املشاكل املستقبلية لدولة إرسائيل
تبني من أول اجتامع عقدته الحكومة اإلرسائيلية يف اليوم الثاين للحرب ،أن النرص الذي يحققه
جيشها بات قريبا جدا ،ما دعا رئيس الوزراء يف بداية الجلسة إىل القول أن هزمية العرب تتطلب
من إرسائيل ،وضع خطة مناسبة تضمن وجود دولة إرسائيل بسالم وأمن عىل طول حدودها مع
الدول العربية.3
كذلك مل يتناىس وزير الداخلية اإلرسائييل حينها ،وممثل حزب املفدال يف الحكومة ،حاييم موشيه
شابريا ،سؤال الجرنال أهارون ياريف ،رئيس جهاز االستخبارات ،عن هرب سكان الضفة الغربية
وقطاع غزة أم ال ،حيث كانت االجابة مخيبة آلمال الوزير ،الذي أبلغه بعدم وجود عمليات هروب
جامعي يف املناطق املذكورة مبا فيها القدس ،باستثناء مدينة أريحا ،موضحا أن هناك عمليات
استسالم جامعي وليس هروباً .4ويف نفس االجتامع ،حدد رئيس الحكومة اإلرسائيلية ليفي أشكول
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املشاكل املستقبلية إلرسائيل وهي:
املكانة املستقبلية للضفة الغربية وبقاء السكان فيها.
مستقبل قطاع غزة وكيفية تهجري السكان.
مسألة ضم القدس.
العالقات مع مرص ومستقبل سيناء.
هضبة الجوالن.5

احتالل
أوضح رئيس أركان الجيش اإلرسائييل الجرنال إسحاق رابني يف اليوم الثالث من الحرب قائال ،نجح
الجيش اإلرسائييل يف احتالل كل الضفة الغربية وقطاع غزة ووصلت قواته حتى الحدود األردنية
وقناة السويس ،فيام مل تنجز مهمتها يف هضبة الجوالن ،وقال أن الضفة الغربية تشهد عمليات قنص
متواصل ،باستثناء مدينة الخليل التي وصلته معلومات تفيد بأن وجهاء مدينة الخليل سيتعاونون
مع دولة إرسائيل .وحول مدينة القدس ،قال أن الجيش امتنع عن دخول البلدة القدمية منها ،نتيجة
عمليات القنص املتفرقة التي تشهدها والعتبارات سياسية.6
وبخصوص قطاع غزة ،أوضح الجرنال أن القطاع يعترب مشكلة حقيقية ،حيث يوجد فيها ما يقارب
لوائني من جيش التحرير التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية (املقدر عددهم بـ  4آالف مقاتل)،
وتوقع وفق مصادر عسكرية إرسائيلية سقوط  50جنديا عند «تطهري القطاع» من جيش التحرير
الذي يقاوم طوال الوقت.
وأضاف الجرنال ،مع احتالل الضفة وقطاع غزة سيطرنا عىل أكرث من مليون ونصف مليون عريب
وهو أكرث من طاقة إرسائيل ،7لكنه توقع هروب  100ألف عريب من هاتني املنطقتني ،خاصة من
الضفة الغربية ،منوها إىل عدم حدوث هروب جامعي.”8
ومع انتهاء جلسة املجلس الوزاري قررت اللجنة الوزارية لشؤون األمن االستجابة لطلب رئيس
األركان إسحاق رابني إلغاء املنطقة العازلة مع سوريا واحتالل هضبة الجوالن ،مع إعادة انتشار
الجيش اإلرسائييل عىل طول الحدود مع نهر األردن.9
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انطباعات أولية
توقف القتال بشكل رسمي ،بعد ستة أيام من الحرب ،دفعت بوزير الدفاع اإلرسائييل موشيه ديان
إىل التجول يف الضفة الغربية وقطاع غزة واالجتامع برؤساء بلديات نابلس ورام الله وجنني،10
واستمع إىل مطالبهم املختلفة التي تركزت عىل رضورة توفري الغذاء والوقود الذي بدأت مخازنه
تنفد يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك عىل نفقة البلديات ،خاصة مدينة نابلس التي أبلغت
الوزير أنها مستعدة لدفع أمثان املواد الغذائية مثل الطحني والسكر والزيت ،وطالبوا بفتح مراكز
املدن للتجارة والتبضع.11
وبخصوص الوضع املايل ،أوضح ديان أن رؤساء البلديات أبلغوه أنهم ميلكون أمواال يف البنوك
األردنية املغلقة ،وال يستطيعون سحبها ،بهدف دفع مرتبات املوظفني .وأبلغ ديان أعضاء
الحكومة ،أن رؤساء البلديات طلبوا منه تخفيف منع التجول ،ومنحهم حرية التنقل بني املدن
للبرش والبضائع.
وطالب رؤساء البلديات من موشيه ديان إعادة الحافالت التي رسقها الجيش اإلرسائييل من مدن
الضفة الغربية الستخدامها يف العمليات العسكرية ضد الجيوش العربية ،خاصة يف مدينتي نابلس
وجنني التي نهب منها الجيش اإلرسائييل  40حافلة وسيارة خاصة ،وهي كل ما متلكه املدينة من
حافالت نقل بضائع وركاب .12حيث وعد بإعادة  10حافالت ملدينة جنني وعدد غري محدد ملدينة
نابلس مع السامح بتنقل البرش والبضائع قبل حلول منع التجول الذي فرض عىل مدن الضفة
الغربية وقطاع غزة.13
وخالل اجتامعه مع رئيس بلدية رام الله وبعض الوجهاء ،أبلغهم ديان انه لن يسمح بأية مظاهرات
من الالجئني املنترشين يف املدينة ،وانه عىل استعداد ملعالجة األمر خالل ربع ساعة يف حال جرت
أية مظاهرة .ولفت انتباه وزير الدفاع اإلرسائييل الجامل الرائع الذي تتمتع به مدينة رام الله
والفيلل الجميلة املنترشة يف شوارعها ،حيث أبلغه أحد املرافقني أن هذه الفيلل بنيت من أموال
دول الخليج التي يعمل الكثري من أبناء رام الله -الجئني وغري الجئني -فيها.14
ومل يغب عن الوزير التطرق لهمجية الجنود ،حيث أبلغ الحكومة أنه أمر الجيش باالنتشار خارج
املدن ومخيامت الالجئني ،وإقامة مقرات القيادة خارجها ،ألنه الحظ أن الجنود يدخلون الفنادق
واملنازل الفارغة وينامون ويجلسون فيها من دون أي اعتبار .وأبلغ الوزراء ،أن الحياة الطبيعية يف
الضفة الغربية ستعود إىل طبيعتها خالل  10أيام.
وخالل الجلسة ،أشار ديان أن مستوى القيادة التي سيتعامل معها من العرب ،إن كانت يف املجال
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اإلداري أو السيايس ،ستكون عىل مستوى رؤساء البلديات ليس أكرث ،فكل مدينة ستكون مسؤولة
عن محيطها ،ونحن ال نتطلع إىل وجود قيادات سياسية ،بل قيادات خدمية ،وأبلغهم أن الضفة
الغربية ستكون وحدة منفصلة عن القدس واألردن .15وعند زيارة الوزير ملدينة الخليل الحظ
التوتر املوجود يف املدينة حول الحرم اإلبراهيمي ،وأبلغ الوزراء أن مغارة املاكفيال وقرب راحيل
يتطلبان تسويات خاصة ألنهام مقدسان عند اليهود والعرب.
وإلدارة الضفة عسكريا واقتصاديا أبلغ ديان الحضور تعيني قائد املنطقة الوسطى الجرنال عوزي
نركيس حاكام لكل الضفة الغربية ،فيام عني حاكام عسكريا لكل منطقة ،واقرتح ووافقت الحكومة
اإلرسائيلية عىل تشكيل لجنتني إلدارة الضفة :األوىل ،وزارية ملعالجة الشأن االقتصادي .والثانية ،من
كل املدراء العامني يف الوزارات اإلرسائيلية ملعالجة بقية القضايا واملشاكل.
أما بخصوص الوضع يف قطاع غزة ،أشار وزير الدفاع اإلرسائييل موشيه ديان ،أن القطاع غري مستقر
من الناحية األمنية وهناك تفجريات وعمليات نهب ملخازن وكالة الغوث .وأضاف أن سكان قطاع
غزة مبا يف ذلك منطقة رفح يعادون إرسائيل ،وستشهد املنطقة بني الفينة واألخرى صدامات
ومواجهات إىل حني استقرار الوضع األمني فيه ،نظرا لوجود كميات كبرية من األسلحة املرصية
فيه» .وشبه ديان التحركات اإلرسائيلية يف القطاع مبن يسري يف الرمال املتحركة.16
ورغم صعوبة األوضاع األمنية يف القطاع ،أشار ديان أنه ال توجد إشارات لتمرد شامل يف القطاع أو
أية نشاطات جامهريية ،وكل ما هناك عمليات عسكرية فردية ،والهدف اإلرسائييل هو الفصل بني
السكان وبني «املخربني» وإعادة الحياة لطبيعتها ،يك يتوقف التحريض واالرهاب ويشعر املواطن
الغزاوي أن أية مامرسات عنيفة ستعرضه للخسارة.17
وأشار موشيه ديان إىل وجود مئات املوظفني املرصيني يف قطاع غزة الذين لن يطردوا ولن يسمح
لهم بالعودة إىل القاهرة ،بهدف استبدالهم باليهود املوجودين يف مرص.18
وعىل الصعيد العام ،توجه ألوف اليهود من دولة إرسائيل إىل مختلف مدن الضفة الغربية ومدينة
غزة ،حيث قاموا بالتجول فيها وبدخول الحرم اإلبراهيمي ومسجد قبة راحيل باألحذية من دون
مراعاة حرمة املكان للمسلمني ،بينام توجهت بعض الجامعات اليهودية للمطالبة بإرسائيل الكربى،
بزيارة املواقع التي يتوقع بناء مستوطنات يهودية فيها مثل غوش عتصيون والحي اليهودي يف
مدينة الخليل .ودفعت الزيارات العامة لليهود للضفة الغربية وقطاع غزة وزير الدفاع ديان
للتحذير منها خشية أن تؤدي إىل مزج اليهود مع العرب.
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دميوغرافيا
ذهل وزراء حكومة االحتالل من العدد الهائل للسكان العرب املوجودين يف الضفة الغربية وقطاع
غزة ،إضافة إىل  300ألف عريب يحملون الهوية اإلرسائيلية ،مقارنة مع عدد اليهود الذي وصل
عددهم يف ذلك إلوقت إىل  3،2مليون يهودي يف كل فلسطني التاريخية.19
واعترب الوزراء هذا الكم الهائل من السكان مشكلة دميوغرافية واقتصادية مهددة لدولة إرسائيل
ولوجود اليهود فيها ،إذا مل يتم التوصل لحلول يتم من خاللها التخلص من السكان.
حجم املشكلة وخطورتها وتطورها ،دفعت وزير املالية بنحاس سابري إىل القول »:أن اليهود
سيعيشون عىل بركان منذ اليوم األول لوجودهم يف الضفة الغربية وقطاع غزة .20بينام رصح وزير
الرتبية والتعليم زملان أران ان ضم الضفة الغربية إلرسائيل كمن يضع الدجاج املشوي يف أحضانه،
وإننا سنبيك ألجيال لو ضممناها.

القدس
إثر انتهاء املعارك ،قسمت إرسائيل الضفة الغربية وقطاع غزة إىل ثالث مناطق ،بإضافة مدينة
القدس كجسم مستقل ،وتبعت بحق هذه املناطق ثالثة سياسات مختلفة تصب جميعها يف مصلحة
إرسائيل.
وكان أمر وزير الدفاع اإلرسائييل حينها موشيه ديان بإنزال العلم اإلرسائييل من عىل املسجد
األقىص ومنع صالة الحاخام شلومو غورين فيه وإخراجه مع الجنود الذين كانوا يتجولون باألحذية
داخل املساجد يف الحرم القديس الرشيف ،أول أمر يتعلق مبدينة القدس .ويعود ذلك إىل رغبته
بعدم تحويل الرصاع من رصاع وطني إىل رصاع ديني ،يوحد من خالله العرب واملسلمني أنفسهم
ضد دولة إرسائيل .كام وضع ديان «سياسة األمر الواقع» يف املسجد األقىص التي حظيت مبوافقة
الحكومة ،واملتعلقة برتتيب دخول غري املسلمني للمسجد .ورفض ديان تعيني حاكم عسكري ملدينة
القدس إسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة ،مكتفيا بصالحيات الجرنال عوزي نركيس قائد املنطقة
الوسطى ،التي متتد ملدينة القدس من الناحية العسكرية.21
وكان القرار الثاين ،الذي مل يتخذ بالحكومة اإلرسائيلية ،بل نفذ وفق توجيهاتها ،هو هدم حارة
الرشف (حارة املغاربة) وتوسيع ساحات الرباق لتتسع ملئات ألوف اليهود ،بعد أن كان عرضها
أقل من أربعة أمتار ،وإعادة تسميتها بالحائط الغريب (أو حائط املبىك وفق التسمية الفلسطينية
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الشعبية) ملا يسمى بالهيكل الثالث .وتسبب الهدم والتدمري بترشيد  4آالف فلسطيني ( 800عائلة
فلسطينية) وهدم مئات املنازل التابعة لهم ،حيث تم طردهم إىل شعفاط وسلوان وغريها من
األحياء املقدسية .22ودفعت كراهية العرب والرغبة بطردهم والتخلص منهم يف حارة املغاربة
بالبلدة القدمية من القدس ،الوزير يغيئال ألون إىل املطالبة بتنظيف ما يسمى بالحي اليهودي من
العرب خالل يومني ،مستغلني أجواء الصدمة التي مير بها العرب.23
ويف سياق مختلف ،تقرر ضم املدينة بواسطة قرار من الحكومة اإلرسائيلية ،تصادق عليه الكنيست،
بواسطة مد قانون القضاء والحكم من دولة إرسائيل عىل مدينة القدس ،بواسطة أوامر تنفيذية
صادرة عن وزير الداخلية ،الذي مل يتأخر للحظة ،وقام بإصدار تعليامته بحل البلدية األردنية،
وتطبيق القانون اإلرسائييل عىل القدس ،ويف املناطق التي حددتها إرسائيل عىل أنها جزء من
املدينة ،التي شملت  28قرية وحيا ،مل تكن مشمولة يف القدس قبل حرب عام  .1967وطلب من
الوزراء عدم إظهار الضم بصورة احتفالية ،واعتباره أمرا ً طبيعياً وعادياً ،يك ال يتسبب الضم بردود
فعل دولية غاضبة.24
وبخصوص العالقة مع األمم املتحدة ومقر املندوب السامي يف القدس الرشقية ،الذي سيطرت
عليه قوات االحتالل اإلرسائييل ،اشرتطت إرسائيل إعادته ،بعد مفاوضات شاقة مع األمم املتحدة،
التي وافقت عىل أن ملكيته إلرسائيل ،وأن الجرنال أود بوول الذي عمل قبل الحرب مرشفا عىل
اتفاقيات وقف إطالق النار مع الدول العربية ،يعمل منذ التوقيع عىل االتفاق مبعوثا خاصاً لألمني
العام لألمم املتحدة.25

قطاع غزة
أثار احتالل قطاع غزة شهية إرسائيل يف ضم املزيد من أرايض الفلسطينيني .وتبني من خالل جلسات
الحكومة ،إن كانت األمنية أو العادية ،أن مستقبل القطاع محسوم لصالح ضمه لدولة إرسائيل،
لكن مشكلتني كبريتني واجهتا الضم وهام:
الخوف من العودة إىل الحدود الدولية – كام حصل بعد حرب السويس عام  ،1956عندما أجربت
إرسائيل عىل العودة إىل الحدود القامئة قبل الحرب ،بعد مامطلة من رئيس وزرائها دافيد بن
غوريون لعدة أسابيع ،حني حاول القول أن قطاع غزة جزء من «أرض إرسائيل االنتدابية» ،إرسائيل
هي الوريث الوحيد لالنتداب ،نتيجة رفض العرب لقرار التقسيم.
وملعالجة األمر من ناحية قانونية ،وفق املنطق اإلرسائييل ،اخرتع مصطلح الحدود الدولية لـ «أرض
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إرسائيل» (فلسطني التاريخية) يف أي اتفاق سالم مع الدول العربية .ويف حالة القطاع ،دار الحديث عن
عودة إرسائيل إىل الحدود الدولية مع جمهورية مرص العربية ،التي ال يعترب القطاع جزءا منها .حيث
أشارت الحدود التي تم ترسيمها عام  1920بني دول االنتداب املحتلة للدول العربية ،أن القطاع جزء
من فلسطني .وبعد عام  ،1948مل تضمه مرص لها ،وتعاملت مع القطاع حتى عام  1967كقوة مسيطرة
عسكرية فقط ،يف حني منحت الفلسطينيني صالحيات كبرية جدا يف إدارة شؤون حياتهم .وبالتايل ،فإن
دولة إرسائيل هي الطرف األحق بحكم القطاع من أي طرف آخر مبا يف ذلك الفلسطينيني.
وكان رشط الحدود الدولية ،هو أحد الرشوط اإلرسائيلية لعدم تراجعها لحدود الرابع من حزيران
عام .1967
كانت مشكلة الالجئني ،هي املشكلة الثانية ،وهي األهم ،من وجهة نظر إرسائيلية ،حيث تواجد يف
قطاع غزة  400ألف الجيء .واعترب هذا الوجود العائق الوحيد أمام ضم القطاع لدولة إرسائيل ،ما
دفعها إىل البحث يف كل جلسات الحكومة التي عقدت حتى أواخر عام  ،1967عن الطرق الكفيلة
بتهجري الالجئني خارج القطاع.26
وكان مرشوع توطني الجئي القطاع العرب يف منطقة العريش املرصية ،هو أول الخيارات املطروحة
وأهمها ،حيث طالب معظم الوزراء بتوطينهم بثالث مناطق يف العريش ،تبدأ بنقل  10آالف نسمة
كتجربة ،وإذا قدر ملرشوع التوطني النجاح ،تواصل إرسائيل توطني الالجئني العرب هناك.
وابدى رئيس الحكومة اإلرسائيلية ليفي أشكول موافقته عىل املقرتح ،لكنه اشرتط موافقة مرص
عليه يف اتفاقية السالم املتوقعة مع جمهورية مرص العربية .كام عارض ليفي اشكول توطني يهود يف
تلك املنطقة لنفس األسباب ،واشرتط أن يكون عضوا يف لجنة تشكل لالستيطان يف العريش وسيناء،
يف إشارة منه لحرصه عىل التوصل التفاق سالم مع مرص .ونتيجة لذلك ،ولعدم وجود اتفاق مع
مرص ،بحثت الحكومة عن خيارات أخرى لتهجري العرب.
وكان الخيار الثاين لتهجري الجئي قطاع غزة إىل الضفة الغربية ،خاصة يف منطقة الغور الواسعة
والفارغة من السكان ،املتوفر فيها بنية تحتية زراعية وصناعية مستقبلية.
رغم منطقية املرشوع من وجهة نظر بعض الوزراء ،إال أن األمر استقر يف نهاية املطاف عىل رفض
الفكرة ألنها تحل مشكلة قطاع غزة إلرسائيل ،عىل حساب نقلها إىل الضفة الغربية التي اعتربت
بالنسبة إلرسائيل أهم من القطاع ،ولها فيها أطامع مامثلة لتلك املوجودة فيه.
وكان من ضمن املقرتحات ،تهجري العرب إىل الدول املستقبلة لالجئني مثل كندا ونيوزيالندا وحتى
إىل الربازيل التي مل يتمنى رئيس حكومة إرسائيل ليفي أشكول تهجري كل العرب يف الضفة الغربية
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وقطاع غزة إليها ،بل بحث األمر مع سفري الربازيل يف إرسائيل حينها ،الذي مل يرد عىل الطلب مبلغا
رئيس الوزراء اإلرسائييل ،أنه سينقل هذا الطلب لحكومته.27
وإىل حني ضم قطاع غزة ،وافقت الحكومة اإلرسائيلية عىل مقرتح ديان بفرض الحكم العسكري
عىل قطاع غزة ،الذي استمر حتى تبخر كل الوجود اإلرسائييل يف القطاع عام  2005عندما انفصلت
إرسائيل عن القطاع يف إطار الفصل أحادي الجانب.

الضفة الغربية
احتار الوزراء يف جلسات الحكومة اإلرسائيلية حول التسمية الجديدة للضفة الغربية ،فقد تحفظ
وزير الدفاع ديان عىل تسميتها باملناطق املحتلة ،بينام دعا مناحيم بيغن إىل تسميتها باملناطق
املحررة واملدارة ،يف حني قررت الحكومة اإلرسائيلية تسميتها باملناطق املدارة ،مبا يف ذلك قطاع
غزة .وخالل االجتامعات ،مل يذكر اسم يهودا والسامرة كمسمى للضفة الغربية باملطلق ،يف حني
كانت مختلف التسميات تتدحرج يف اجتامعات الحكومة.
واتضح من جلسات الحكومة اإلرسائيلية املختلفة أن األطامع اإلرسائيلية يف الضفة الغربية ،مل تقل
عن األطامع بقطاع غزة ،لكن وجود أكرث من  900ألف عريب شكل العقبة الكأداء يف التوجهات
اإلرسائيلية املختلفة لتحديد مستقبل الضفة ،واتفق معظم الوزراء عىل صعوبة ،بل واستحالة ضم
هذا العدد الكبري لدولة إرسائيل ،الذي يهدد وجودها.28
ونتيجة ذلك ،تركزت النقاشات داخل الحكومة عىل طرق تهجري الفلسطينيني ،مثل التهجري إىل
كندا ،أو توطينهم باألردن ،يف أي إطار من األطر ،مبا يف ذلك الوحدة اقتصادية بني الضفتني .وكان
أحد املقرتحات يدعو إىل زيادة التدريب املهني يف الضفة الغربية ،كوسيلة لحث الشبان العرب عىل
البحث عن فرص عمل يف دول الخليج وغريها .الخوف من العدد الكبري للعرب دفع برئيس الوزراء
اإلرسائييل حينها ليفي أشكول إىل القول أن نسبة الوالدة يف صفوف العرب كبرية جدا ،وإذا استمر
الوضع عىل حاله ،سيقول لنا العرب ،نحن أغلبية كبرية جدا ،ملاذا ال متنحونا حق االنتخاب ،وحينها
ستكون لنا مشاكل دولية كبرية.29
وبعد وصول القوات اإلرسائيلية إىل نهر األردن ،دمرت الجرس وابقته مفتوحا لتمكن العرب من
مغادرة الضفة الغربية بطرق متعددة منها الرتهيب والطرد الذي مورس خاصة يف منطقة الغور
ويف مدينة قلقيلية ويف قرى اللطرون ،وغريها من األماكن.
كام ركزت نقاشات جلسات الحكومة حول عدد الذين «خرجوا» من الضفة الغربية نتيجة الحرب،
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الذين قدرت أعدادهم من  220-200ألف نسمة ،فيام قدمت تقارير للحكومة تشري إىل أن  5آالف
فلسطيني سيخرجون كل شهر من الضفة الغربية لو استمرت موجة املغادرة الحالية.30
وبطلب من اململكة األردنية ،وضغط من الواليات املتحدة وبريطانيا ،وافقت إرسائيل عىل منح 30
ألف ترصيح عودة لسكان الضفة الغربية الذين نزحوا إىل الضفة الرشقية ،لكنها وضعت صعوبات
كبرية أمام عودة هذا العدد الذي اعتربته كبريا جدا ،ووضعت معايري ملن يرغب بالعودة خاصة
األقارب من الدرجة األوىل ،ويف نفس الوقت وضعت إجراءات عىل الجرس كانت تدفع من يرغب
بالعودة إىل اليأس من الدخول ،خاصة أن الكثري منهم كان يصل إىل الجرس األردين مرات عديدة
من دون إمكانية الدخول.31
وجود الفلسطينيني دفع الحكومة اإلرسائيلية يف جلساتها املختلفة إىل طرح فكرة االنفصال
عن الفلسطينيني ،حيث كان يغيئال ألون من أشد املؤيدين لالنفصال والحلول الجزئية للقضية
الفلسطينية ،حتى قبل أن تثبت إرسائيل وجودها يف الضفة الغربية .لكن موقف وزير الدفاع
اإلرسائييل موشيه ديان كان هو الحاسم يف تحديد مستقبل الضفة الغربية حني طالب بعدم اتخاذ
أي قرار يتعلق مبستقبل الضفة الغربية ،تاركا األمور للظروف التي رمبا تخدم إرسائيل مستقبال.
ومثل قطاع غزة ،أعلن ديان أن السالم مع األردن سيتم وفق الحدود الدولية ،أي عدم االعرتاف
بضم الضفة الغربية لألردن واعتبارها قوة محتلة.
وخالل اجتامعات الحكومة ،برزت قصة االحتياجات األمنية اإلرسائيلية ليس فقط يف الضفة
الغربية ،بل مع كل الدول العربية ،حيث تنافس الوزراء عىل تحديدها ،لكنهم اتفقوا عىل وضعها
يف مقدمة أي اتفاق مستقبيل مع أي من الدول العربية.
كام اتفق الوزراء عىل استخدام كلمة السالم مع تحديد تفسري واضح لها ،من دون إعالنه ،وهو
توقيع اتفاق سالم مع الدول العربية يتضمن تعديل الحدود وإيجاد مناطق خالية من السالح وفك
املقاطعة االقتصادية وايجاد حل إقليمي لقضية الالجئني.

القرارات
نتيجة انتصارها العسكري الواضح عىل الدول العربية ،قررت الحكومة اإلرسائيلية ،بعد سلسلة
اجتامعات وضع رشوط السالم مع الدول العربية التي جاء من ضمنها:
إلغاء حدود وقف إطالق النار املوقعة عام  1949بني إرسائيل وجاراتها.
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يكون أساس أي سالم مع مرص ،هو العودة إىل الحدود الدولية ،التي ال يعترب قطاع غزة جزءا منها،
بل هو جزء من أرايض إرسائيل .وبقاء القطاع كجزء من دولة إرسائيل مل يكن مطلبا فقط ،بل كان
رشطا أساسيا ألي سالم مستقبيل مع مرص.
نفس الحال ينطبق عىل األردن ،حيث اعترب نهر األردن الحدود بني الطرفني .مع استعداد إرسائيل
لوحدة اقتصادية معه.
ضم القدس الكاملة لدولة إرسائيل ،ووضع ترتيبات خاصة لألماكن املقدسة ألبناء الديانات املختلفة.
استمرار الحكم العسكري يف الضفة الغربية ،كمرحلة انتقالية ،مع البحث عن حلول فعالة عىل
املدى البعيد.
تكتفي دولة إرسائيل بإعالن بحثها عن حلول ملشكلة الالجئني ،الذين ستظل املسؤولية عنهم ،من
صالحيات وكالة الغوث الدولية بناء عىل االتفاق املوقع بني الطرفني .كام تطالب إرسائيل بحل
مشكلة الالجئني باملستقبل يف الدول العربية ،مثل املغرب واألردن والعراق وسوريا والجزائر،
وغريها من الدول ،مع التأكيد عىل تبادل السكان الالجئني ،بدال من ألوف اليهود الذين «طردوا»
من الدول العربية.32

خالصة
بعد خمسني عاما من االحتالل ،نجحت دولة إرسائيل يف ايجاد حل ملشكلتني (السالم مع مرص
واألردن) من املشاكل التي عددها ليفي أشكول قبل خمسني عاما قبل اليوم ،بينام ظلت عالقة يف
املشاكل املتعلقة بالرصاع مع الفلسطينيني وسوريا.
الحوار والجدل واملشاريع والسياسات والقرارات اإلرسائيلية الحالية ،تشبه إىل حد بعيد ،تلك
الحوارت التي عقدت يف أوساط الحكومة والنخب اإلرسائيلية الحاكمة عىل مختلف مشاربها
بعد عام  ،1967التي تتحدث جميعها عن كيفية مواجهة القضية الفلسطينية ،وطرد السكان من
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وطرق ضمهام ،التي كان آخرها مرشوع نائب رئيس الكنيست بتسالل
ستيواريتش املسامة «خطة الحسم» التي تدعو الفلسطينيني إما إىل التسليم بوجود دولة إرسائيل
أو العيش فيها من دون حقوق ،أو الحرب ،وهي مقرتحات تشبه إىل حد بعيد مقرتحات يغيئال
ألون وموشيه ديان يف ذلك الوقت.
األكرث وضوحا يف الرصاع القائم بني الحركة الصهيونية االستعامرية العنرصية ،ومن ورائها دولة

87

مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة

إرسائيل ،وبني الحركة الوطنية الفلسطينية ،أنها مل تنجح يف تحقيق مرشوعها الذي شنت عىل أساسه
عدوان العام  ،1967فقطاع غزة الذي عملت قبل وخالل وبعد العدوان عىل ضمه ،مل يعد جزءا من
إرسائيل ،وهو نظيف من املستوطنني الذين عاثوا فيه فسادا عىل مدار  40عاماً تقريبا.
أما مدينة القدس ،فقد بدأت تطرح يف إرسائيل مشاريع ،وتشكل لوبيات من أجل التخيل عن
األحياء التي ضمتها لها خالل عام  .1967كام فشلت إرسائيل يف وضع قدم لها يف الحرم القديس
الرشيف من خالل تقسيمه زمانيا ومكانيا .ورغم الدعاوى اليهودية بقدسية املسجد األقىص ،مل يعر
املكان أي اهتامم عام ،ومل يقم اليهود بزيارته بصورة جامعية عفوية ،منذ بداية االحتالل حتى
اليوم ،ولو كان ذلك من باب حب االستطالع.
أما الضفة الغربية ،فتحاول الدولة العربية ،ومنذ خمسني عاما ابتالعها ،لكنها عصية عىل االبتالع،
وتقاوم وتهدد باملوت لكل من يحاول قضمها.
كام أن مصطلح الفلسطيني ،الذي مل يذكر كثريا يف اجتامعات الحكومة اإلرسائيلية ،يف محاولة منها
ملحوه عن الخارطة ،أصبح اليوم يحىك عىل كل لسان يف دولة إرسائيل ،وتحول إىل املهدد رقم
واحد لدولة إرسائيل وفق استطالعات الرأي منذ أكرث من عقدين .متفوقا بذلك عىل كل التهديدات
األخرى ،مثل التهديد االيراين أو التهديد الذي يشكله حزب الله.
صحيح أن الفلسطينيني مل يهزموا املرشوع الصهيوين ،لكنه مل ميسحهم عن الخارطة ،بفضل وجودهم
عىل األرض ،الذي تعزز وتقوى عىل مدار العقود الخمسة املاضية ،وأصبح مييل لصالحهم ،فهل
يتنبهون إىل أهمية وخطورة وجودهم عىل دولة إرسائيل ،ويتبنون مرشوعا سياسيا جديدا يأخذ
املعطيات الحالية االيجابية لهم بعني االعتبار ؟.
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وعد بلفور:
توراة الحركة الصهيونية ..وإنجيل الغرب االستعامري
عزيز العصا*
مقدمة
حلّت يف الثاين من ترشين الثاين من العام  2017الذكرى املئوية للوعد الذي سلّمه وزير الخارجية
الربيطاين آنذاك «آرثر جيمس بلفور» إىل اللورد «ليونيل وولرت دي روتشيلد» ،يشري فيها إىل تأييد
الحكومة الربيطانية إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني .ويف هذه الذكرى املؤملة تبارت األقالم
وتدافع الكتاب واملحللون والسياسيون للكتابة .وكان لكل كاتب زاوية رصد منها مربرات ودوافع
بريطانيا ملنح هذا الوعد الالأخالقي ،والنتائج الكارثية التي نجمت عنه.
سوف نتناول يف هذا املقال ،وعد بلفور بأبعاده الفكرية واأليديولوجية ،ومبحركاته االستعامرية
من قبل القوى االستعامرية العظمى ذات املصالح يف املنطقة .إذ أن وعد بلفور مل يكن عبارة عن
بضعة أسطر صاغها «بلفور» من خياله ،إرضا ًء للحركة الصهيونية ،وإمنا هو تعبري عن تح ّول مفصيل،
شهده العامل يف تلك الحقبة ،ما جعل بريطانيا تعتربه «إنجازا ً!» تعتز به ،وتحتفل مبئويته أكرث ابتها ًجا
من «إرسائيل» نفسها التي أنشأها هذا الوعد .كام سيتطرق املقال إىل مق ّدمات الوعد ،ذات العمق
التاريخي والعقائدي ،ونتائجه الكارثية املمتدة لعقود قادمة ،يصعب عىل املرء تقديرها.

نص الوعد :ألغام تستمر انفجاراتها
ال ميكننا التحدث عن هذا الوعد ،دون سرب غور النص ،وتف ّهمه ،ووضع األجيال الالحقة يف صورة
* باحث من فلسطني
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اإلجحاف والظلم الذي أوقعه عليها ،ليك تبقى ممسكة بناصية حقوقها وال تتنازل عنها .فقد جاء
نصه:
يف هذا الوعد ما ّ
عزيزي اللورد روتشيلد
يرسين جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته ،الترصيح التايل الذي ينطوي عىل العطف عىل
أماين اليهود والصهيونية ،وقد عرض عىل الوزارة وأقرته:
«إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعني العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي يف
فلسطني ،وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ،عىل أن يفهم جليا أنه لن يؤىت بعمل
من شأنه أن ينتقص من الحقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية املقيمة اآلن
يف فلسطني وال الحقوق أو الوضع السيايس الذي يتمتع به اليهود يف البلدان األخرى».
وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم االتحاد الصهيوىن علام بهذا الترصيح.
بقراءة متم ّعنة ،نجد أن هذا النص يُق ّر بأنها فلسطني –وليس لها أي إسم آخر ،-كام أنه يحمل
رشيرة جوهرها :إن إلغاء شعب وإحالل شعب آخر مكانه ،ووفق حسابات الحقل
أيديولوجيا ّ
والبيدر االستعامريني ،أمر بسيط ،وأن الشعوب مجرد «أشياء» ،ميكن التخلص منها بسهولة ويُرس،
طاملا أن القوة متوفرة ،وقادرة عىل السيطرة وتحقيق مصالح القوة الغازية».
ثم يَ ِ
فصل ،متا ًما ،بني اليهود وغري اليهود؛ فاليهود «شعب» ولهم وطن ،وسيكون وطنهم «فلسطني»،
وأما غري اليهود ،عىل أرض فلسطني فليس لهم حق املواطنة ،وإمنا لهم حقوق مدنية تتعلق مبامرسة
حياتهم اليومية «البيولوجية!» ،ومامرسة شعائرهم الدينية .كام أن «وعد بلفور» يحافظ عىل
حقوق اليهود يف البلدان األخرى التي يتواجدون فيها.
بذلك ،نجد أن منبع هذا الوعد الرؤية الصهيونية االستيطانية-اإلقليمية التي مل ت َر يف اآلخر سوى
أداة لتحقيق مآرب ومخططات ،تسعى من أجل بناء دولة يهودية عىل حساب اآلخر. 1
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محاوالت غربية متعددة عىل مدى ( )120عا ًما ..واألهداف استعامرية

تتمتع فلسطني بأهمية اسرتاتيجية ،عرب العصور .لذلك ،كانت محط أطامع القوى االستعامرية؛ كل
منها يسعى إىل توظيفها لصالح حركته التجارية وتنقل جنوده بني القارات ،ليك يحسم أمر معركته
مع أعدائه لصالحه .فكان «نابليون» القائد الفرنيس التاريخي أول من تن ّبه إىل ذلك وأعلن عىل
املأل ،يف العام  1798أثناء غزوه لفلسطني ،عن رغبته بإنشاء وطن لليهود يف فلسطني ،عندما و ّجه
ندا ًء (لليهود) ،جاء فيه« : 2أيها اإلرسائيليون ،أيتها األمة الفريدة فرنسا تقدم لكم ورثة آبائكم،
استعيدوا ما أخذ منكم بالقوة ودافعوا عنها ،بدعم فرنسا ومساعدتها».
ظل الدولة العثامنية ،وقبل ( )120عا ًما من
وقد هدف نابليون من هذا النداء ،الذي أعلنه يف ّ
انهيارها ،إىل تحقيق عدد من األهداف االسرتاتيجية ،منها :3إيجاد حاجز مادي برشي يفصل ما
بني مرص وسوريا ،واستغالل ذلك يف تسهيل وتدعيم االحتالل الفرنيس لكل منهام ،وتهديد مصالح
بريطانيا من خالل إغالق طريق مواصالتها املؤ ّدية إىل الهند.
بذلك ،يكون نابليون أول من يقرتح إقامة دولة يهودية يف فلسطني ،وقد سبق «بلفور» مبائة
وعرشين عا ًما .األمر الذي جعل وايزمان-الصهيوين يصفه بأنه أول الصهيونيني الحديثني غري اليهود.4
أما بريطانيا فتج ّرأت عىل الدولة العثامنية ،وأخذت ترفع صوتها لالستحواذ عىل فلسطني ،بشتى
الوسائل والطرق ،فطرحت املشاريع واألفكار الطموحة بشكلٍ علني ،منها:
يف أوائل القرن التاسع عرش ،ألّف «شافتسربي»؛ وهو شخصية بريطانية مهمة ،كتابًا ،بعنوان:
«انجلرتا وفلسطني» ،يقول فيه« :ال يوجد حتى اآلن نظام ف ّعال للدفاع عن مواصالتنا مع الرشق
عىل خط القناة ،وأن الحكمة االسرتاتيجية تجعل من الرضوري التقدم إىل ما وراء ذلك الخط،
وتشكيل حصن للدفاع عن أهم نقطة حيوية حساسة يف نظامنا الدفاعي ...وأن كل يشء يشري إىل
أن تالل يهوذا هي الحامية الحقيقية ضد أي هجوم من سوريا».5
ويف العام  1838أطلق اللورد آشيل /الربيطاين دعوة لجمع اليهود عىل أرض فلسطني؛ كخطوة أوىل
نحو تنصريهم ،باعتبار أن استعامر فلسطني رضورة لالقتصاد الربيطاين ،الذي شهد آنذاك ازدهارا ً
وتوسعاً نتيجة للثورة الصناعية.6
مل يتوقف األمر عند الفرنسيني والربيطانيني ،وإمنا شهد القرن التاسع عرش أيضً ا دخول األملان
واإليطاليني واألمريكان عىل الخط أيضً ا .وطرح كل منهم مرشو ًعا أو أكرث يهدف إىل االستحواذ عىل
فلسطني:
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يف العام  1841أعلن الضابط األملاين «فون مولتكه» عن مرشوع ،ينص عىل إنشاء «مملكة القدس»،
يتم فيها بعث التقاليد والقيم الصليبية ،ويجعل من فلسطني دولة واقية بني مرص وسورية ،وجرسا ً
يربط أوروبا بالقارة الهندية .ويف العام  ،1853دعا كريستوف هوفامن /األملاين إىل جعل فلسطني
موطناً لشعب الله ،وشعب الله هذا ليس الشعب اليهودي ،الذي مل يعد له وجود ،وإمنا هو الشعب
املسيحي اإلنجييل. 7
كام ارتفع صوت الفيلسوف السيايس اإليطايل «بنيديتّو موسولينو» ،مطالباً بعودة اليهود وسيلة من
أجل نرش الحضارة األوروبية يف الرشق .8ويف منتصف القرن التاسع عرش ،كتب وليام بالكستون/
رجل أعامل مسيحي-أمرييك ،كتاباً بعنوان «يسوع ٍ
آت» ،دعا فيه إىل تجميع اليهود يف فلسطني ،وإىل
منحهم الدعم املسيحي ،يك تعود فلسطني وطناً لهم9
بهذا تكون املشاريع األوروبية غري محصورة عىل الدافع الديني الخاص باليهود؛ وإمنا هناك
تو ّجسات دينية أخرى ،تتناقض مع اليهودية ،كتلك التي تهدف إىل حشد اليهود يف فلسطني من
أجل تنصريهم.
وأما بالنسبة لليهود ،فلم تكن حتى ذلك الحني ،قد تأججت فيهم الرغبات الدينية نحو فلسطني.
وإمنا انبثقت عن العقول والعبقريات االستعامرية أفكار ورؤى ،تم افتعالها الحقًا ،ثم توظيفها
مبنتهى العبقرية والذكاء ،ليك تؤجج يف البسطاء من اليهود الرغبة واالستعداد والجهوزية للتضحية
من أجل العودة إىل فلسطني .ففي الحوار الذي جرى بني «نيولنسيك» 10وبني السلطان عبد الحميد
الثاين ،عندما سأله السلطان :هل اليهود مصممون عىل أخذ فلسطني بأي مثن؟ قال نيولنسيك :إذا مل
يحصلوا عىل فلسطني فسوف يذهبون إىل األرجنتني.11
وهناك خبرية عاملية يف الحفريات ،تقول :ال أثر ألي أبنية يهودية يف القدس ،ثم تؤكد أنه ال أثر ملا
بناه سليامن ،كام أن «ارسائيل» نفسها مل تعرث عىل آثار عن عهد الهيكل أو زمن سليامن أو داود
داخل املدينة القدمية .12وأما بشأن حائط الرباق الذي يدعي اليهود ملكيته ،فإن لجنة دولية
مشهورة باآلثار أصدرت يف العام ( )1930تقري ًرا ينص عىل أن «حائط (املبىك) بالذات أثر إسالمي
مقدس ،وهو ملك عريب ووقف إسالمي».13

«بلفور» ..بني االستيطان والوعود والضغوط
الحقًا ملا هو مذكور أعاله ،تتسارع األحداث ،ويبدأ االستيطان اليهودي يف فلسطني ،يف النصف الثاين
من القرن التاسع عرش ،وتعلن الحركة الصهيونية عن نفسها ،وتعقد مؤمترها األول يف العام .1897
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وعندما اشتعلت رشارة الحرب العاملية األوىل يف العام  ،1914كان يف فلسطني ( )36مستمعرة
يهودية ،واليهود يشكلون  %5من السكان ،وميتلكون  %0.8من األرض.
يف هذه األجواء أخذت الحركة الصهيونية تنشط؛ ليك تستحوذ عىل ما تريده من الكعكة العثامنية،
وهي فلسطني .ففي العام  ،1915قدم وايزمن وهربرت صموئيل 14لإلنجليز مقرتحات إلقامة
الدولة اليهودية ذات الطابع االستعامري :15كان صموئيل يحلم بإرسال ثالثة ماليني يهودي لحامية
قناة السويس لإلنجليز ،بينام قدم حاييم وايزمن اقرتا ًحا ،بأنه يف حال أصبحت فلسطني تابعة
للنفوذ الربيطاين ،فهو مستعد لجلب مليون يهودي خالل ( )20-30عا ًما وزرعهم كحراس عىل قناة
السويس؛ وذلك بزيادة عدد املستعمرات اليهودية يف القسم الجنويب من فلسطني.
ليس هذا وحسب ،وإمنا هناك صهاينة آخرين ،من داخل بريطانيا وخارجها ،كانوا يل ّوحون لربيطانيا،
املنهكة من الحرب ،بإغراءات ال تنافس من أجل إصدار هذا الوعد .فيقول أحد أحفاد «روتشيلد
–الذي تسلّم الوعد يف حينه -أن النص النهايئ للوعد قد جاء «مثرة املحاولة الخامسة لصياغته» .كام
أن هناك من يرى أن وعد بلفور هو «مأثرة» اليهودي «لويس برانديس»؛ الصديق الحميم للرئيس
األمرييك «ولسون» .وهناك دالالت تشري إىل أن عالقة جمعت بلفور مع مؤسس الحركة الصهيونية
«هريتزل» ،كان ع ّرابها القس «وليم هتشلر» ممثّل الكنيسة األنجليكانية الربيطانية يف فيينا.16
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هكذا ،جاء وعد بلفور يف الثاين من ترشين الثاين /نوفمرب من العام  ،1917فتلقّفه اليهود ببالغ
الغبطة والفرح والرسور؛ ألنه ضامنة لهم من «بريطانيا العظمى» ملساعدتهم يف إنشاء دولتهم
الحلم .وأخذوا يعضون عليه بالنواجذ ،باعتباره (توراة) اليهود –أو الحركة الصهيونية -يف إثبات
حقهم بالعودة إىل فلسطني ،وبالوطن القومي.17
وأُتبع الوعد بانتهاء الحرب العاملية األوىل والدولة العثامنية تلفظ أنفاسها ،وتم تنفيذ اتفاقية
سايكس-بيكو الشهرية التي اقتسم فيها الغرب تركة الدولة العثامنية .وأُس ِن َد أمر احتالل فلسطني
واستعامرها إىل بريطانيا ،صاحبة الوعد املذكور .وإذا ما عدنا إىل املشاريع-الحلم التي كان يطرحها
املفكرون الربيطانيون ،باالستحواذ عىل فلسطني واستغالل موقعها االسرتاتيجي ،فإن وعد بلفور
املدعوم أمريكياً وفرنسياً ،يف ذلك الحني ،هو مبثابة (إنجيل) بريطانيا عىل وجه الخصوص ،والغرب
عىل وجه العموم ،وسوف يستفيد منه كل من يسعى إىل السيطرة عىل املنطقة واستعامرها ونهب
خرياتها.
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بريطانيا ..وجرمية الحكم
منذ أن وضعت الحرب العاملية األوىل أوزارها أحكمت بريطانيا قبضتها عىل فلسطني ورشق
األردن ،وقامت اإلسرتاتيجية الربيطانية عىل «تجهيز» فلسطني وإعدادها؛ متهيدا ً للخطّة املناسبة
التي تعلن فيها الدولة «اليهودية» عىل أرض فلسطني.
ويف العام 1922م انتدبت بريطانيا عىل فلسطني ،ليصبح «حاميها حراميها» ،وليتم تنفيذ ذلك الوعد.
سام عىل فلسطني هو «هربرت صموئيل» الصهيوين املذكور أعاله؛ الذي أسهم
فكان أول مندوب ٍ
يف صياغة الوعد ،والذي قال عند مغادرته إىل فلسطني“ :أنا ذاهب لتنفيذ األوامر املتعلقة بتحقيق
مرشوع دولتي؛ بإنشاء وطن قومي يهودي يف فلسطني.18
حتى أن «بلفور» نفسه كان يحرض إىل فلسطني ،ويتابع أمور «اليهود» عن كثب ،ففي العام 1925
كان «بلفور» إىل جانب صموئيل يف افتتاح الجامعة العربية ،وقد قوبل حضوره بحالة هيجان شعبي
الصالح» يف قصيدة بعنوان «ليىل وبلفور» ،بحضور مفتي
عب عنه الشاعر «محمد عيل ّ
فلسطينيّ ،
الديار الفلسطينية ،يف حينه ،الحاج أمني الحسيني ،يحث فيها عىل الثورة واملواجهة ،بالقول :قل
لهم «بلفور» يَأْتي ُك ْم غَدا ً //هل تكات َـ ْفتُ ْم إىل هذا الخَب َـ ْر.
ونظرا ً ألن اإلسرتاتيجية الربيطانية يف إعداد فلسطني إلنشاء الدولة اليهودية ،متعددة األبعاد
والعنارص واألنشطة ،فسنكتفي بذكر أهم ما ورد فيها من إجراءات عىل األرض من قبل ِ
املنتدب
الربيطاين لصالح «الدولة املوعودة» ،رافقتها أحداث جسام ،منها:
عىل املستوى الدميغرايف :فقد شهدت حقبة االنتداب ترسيب األرايض لليهود من الفلسطينيني،
بالتحايل والرسقة والرتهيب ،فانتقل حجم ممتلكات اليهود من ( )620ألف دونم يف العام ()1920؛
كأي ممتلكات ألقلية تعيش يف فلسطني ،إىل (مليوين) دونم يف العام  .19 1948كام تم فتح أبواب
فلسطني ملزيد من الهجرات اليهودية ،حتى ارتفعت نسبة اليهود من  %5بداية االنتداب ،إىل %31
عند نهايته يف العام  20 1948وبعدد ( )650ألف نسمة.
عىل املستوى اإلداري :قامت بريطانيا بتوظيف الضباط العسكريني واإلداريني الربيطانيني الذين
يؤيدون الصهيونية؛ من أجل تقديم الدعم لليهود يف فلسطني .كام عملت عىل تهويد املؤسسات
الحاكمة بصورة تدريجية؛ بتعيني عدد من اليهود الصهاينة ،أو املسيحيني املتصهينني.21
عىل املستوى األمني :قامت بريطانيا بطرد العرب من أرضهم ،ويكون ذلك بوضعهم ىف ظروف
سياسية واقتصادية وتعليمية وعسكرية صعبة ،ثم وضع املهاجرين اليهود يف أماكنهم .وعززت ذلك
بالعمل عىل خلق اضطرابات بني العرب واليهود؛ حتى تسهل عملية الهجرة.22
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ويستها،
وعىل الجانب اآلخر؛ غضت بريطانيا النظر عن األنشطة العسكرية الصهيونية ،بل س ّهلتها ّ
فتم إنشاء الهاغاناه ،التي تعترب نواة جيش (الدفاع) اإلرسائييل ،وغريها من القوى األمنية و/
أو العسكرية الصهيونية .كام استغلت الحركة الصهيونية ظروف الحرب العاملية الثانية وموافقة
حكومة لندن فشكلت لوا ًء يهودياً شارك يف الحرب وحمل العلم العربي الخاص به.23
عىل املستوى االقتصادي :لقد ساهمت السياسة التي اتبعتها سلطات االنتداب الربيطاين يف فلسطني
بشكل كبري يف هيمنة الحركة الصهيونية عىل االقتصاد يف فلسطني .24كام قامت بعزل اليهود
من سكان فلسطني عن الفلسطينيني ،وإيجاد قيادة سياسية صهيونية؛ حتى تصبح نواة للحكومة
القادمة .25وبحلول سنة  ،1944أصبح االقتصاد اليهودي يف فلسطني مختلفاً اختالفاً جذرياً عن
االقتصاد العريب ،وهو ليس يف واقع األمر شديد االختالف عن اقتصاد بريطانيا (العظمى).26
عىل مستوى التعليم :استفادت الحركة الصهيونية من الدعم الربيطاين يف مجال التعليم واملنح
املقدمة لها ،دون التعليم العريب ،فأسست العديد من املدارس الخاصة ،والدينية ،واملهنية ،والزراعية،
كام أسست الجامعة العربية التي كانت القاعدة األوىل يف التعليم العايل الصهيوين يف فلسطني.27
هكذا ،تكون األطامع الصهيونية قد داهمت الشعب الفلسطيني وهو يف حالة من الفقر املدقع ،وال
ميلك إال ثروة ضئيلة ومحدودة من الكوادر املتعلمة ،مقارنة بالغنى االقتصادي والرثوة الضخمة
من الكوادر املتعلمة العليا ،عند الحركة الصهيونية والجاليات اليهودية .لينتهي األمر بالفلسطينيني
إىل االعتامد عىل الفطرة يف إمناء الوعي (بديالً) للتحصيل املعريف.28
رغم الحال الذي هم فيه ،ثار الفلسطينيون عىل االنتداب-االحتالل وقاوموه مبا امتلكوا من سالح
بسيط ،وقدموا قوافل الشهداء والجرحى واملعاقني .وقام االحتالل بحل جميع املنظامت السياسية
الفلسطينية ،وترحيل زعامئهم ،وتشكيل محاكم عسكرية لثوارهم ،كانت تنفذ أحكام اإلعدام بال
هوادة.

بريطانيا ..والنكبة-الجرمية
مل تغادر بريطانيا فلسطني ،إال بعد أن ضمنت نكبة شعبها؛ من خالل تسليح اليهود ،بشتى أنواع
األسلحة ،وتدريبهم وتأهيلهم .ويقابل ذلك تجريد العرب من أسلحتهم ،وجعلهم عاجزين عن فعل
أي شئ أمام القوة املفرطة التي ميتلكها اليهود .ورغم ذلك ،كانت الحرب عىل الشعب الفلسطيني،
الذي قاوم قدر استطاعته ،عىل مدى نحو عرشين شه ًرا ،خالل الفرتة ( .)1947-1949وانتهى األمر
بإقامة «دولة إرسائيل» عىل  %78من أرض فلسطني.
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يرى «أوري ديفيس» أن تلك النكبة قد أسفرت عن جرمية ضد اإلنسانية ،جعلت نحو مليون
فلسطيني الجئني من أبرز مالمحها:29
جرمية التطهري العرقي الواسع للشعب الفلسطيني.
جرمية الرتحيل الجامعي ،التي نجم عنها تهجري زهاء مليون شخص –حواىل  -%90من العرب
الفلسطينيني األصليني ،ممن كانوا يقيمون عىل األرايض التي وقعت تحت السيطرة اإلرسائيلية.
وبقي نحو ( )150,000فقط داخل حدود الدولة الناشئة ،تم التهجري الداخيل لهم عن مساكنهم
وأراضيهم أيضً ا؛ ليصبحوا «حارضين غائبني».
تجريد امل ُه َّجرين من ممتلكات عقارية؛ ريفية ومدينية شاسعة ،ومن املمتلكات املالية .ويقدر أن
العرب الفلسطينيني كانوا ميتلكون نحو ( )%90من األرايض ،التي تتوزع عليها مئات القرى واملدن
(تعترب مدناً إقليمية) ،تم محو ( )500ناحية عربية؛ ريفية ومدينية وتسويتها باألرض ،ليتم إنشاء
«دولة إرسائيل».
وضع تلك الرثوة الضخمة ،املنهوبة بالقوة ،لصالح االستيطان الكولونيايل اليهودي (لليهود فقط).
والتي قدرتها األمم املتحدة ،بنحو ( )120مليون جنيه فلسطيني (يساوي الجنيه االسرتليني يف
حينه؛ والجنيه يقابل حواىل ثالثة دوالرات) .وقدرت جامعة الدول العربية ذلك بعرشة أضعاف
تقدير األمم املتحدة.
تجريد أولئك امل ُه ّجرين من حقهم بالجنسية ،خالقة بذلك مشكلة الالجئني الفلسطينيني.
تم كل ما ورد أعاله ،وغريه ،تحت مظلة استغالل «االحتالل النازي ألوروبا وما جرى لليهود من
قبل النازية»؛ مام قلل من فرص انتقاد املذابح التي متت بحق الفلسطينيني.

نتائج أسوأ من الوعد ..وأوسع منه ..واملستقبل مخيف!
نالحظ من نتائج حقبة االنتداب ،التي انتهت بالنكبة وإنشاء «دولة بلفور» املوعودة ،أنه عند تنفيذ
الوعد كانت الحركة الصهيونية ومن خلفها بريطانيا ،من السوء أضعاف أضعاف ما جاء يف النص؛ بأن
تم محو فلسطني الشعب والحضارة والوجود والهوية ،ومل يتوقف األمر عند الحرمان من املواطنة،
وإمنا قامت الق ّوة املفرطة املستخدمة باإلتيان عىل الحقوق املدنية والدينية املذكورة يف الوعد ،التي
مل يتم منحها ألصحاب األرض الرشعيني؛ فعان ْوا من املذابح والترشيد والتهجري ،ومن بقي منهم عىل
أرضهُ ،منع من مامرسة تلك الحقوق عىل مدى نحو عرشين عا ًما من تاريخ إنشاء الدولة اليهودية.
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مل يتوقف األمر عند هذا الحد ،وإمنا أخذت الدولة الوليدة ،ومنذ أيامها األوىل بالتحرش بجريانها من
دول الجوار (العريب) ،وتدبري القالقل والفنت داخل كل قطر من تلك األقطار بطريقة تضمن حالة
االضطراب الدائم وعدم االستقرار الداخيل ،فشاركت يف العدوان الثاليث عىل مرص يف العام ،1956
وامتدت أذرعها األمنية حتى املغرب وعامن واليمن .ويتم ذلك كله بالتنسيق مع الواليات املتحدة
وبريطانيا ،ومع أذرعهام من دول املنطقة.
رص عليه ضباط هيئة األركان العامة للجيش ،إذ تأكد لديهم
ويف العام  1967كخيار إرسائييل ،أ ّ
ضعف العدو البالغ ،فأرادوا توجيه رضبة قاتلة ،واستكملت احتالل ما تبقى من فلسطني ،30التي
ال تزال ترزح تحت أطول احتالل يف التاريخ املعارص.
وبعد هذه الحرب ونتائجها ،تبدأ إرسائيل بالتمدد مكانيًا وزمانيًا ،بعد أن دمرت العديد من القرى
الفلسطينية ،بخاصة الحدودية منها ،وسحقت حارة املغاربة وحولت حائط الرباق اإلسالمي إىل
«املبىك» اليهودي ،ووحدت القدس كعاصمة لها ،ثم أخذت تعيث فسا ًدا يف املدن والقرى والبلدات
واملزروعات واألشجار ،ونرشت املستعمرات عىل طول الضفة الغربية وعرضها ،حتى وصل عدد
املستوطنني فيها مؤخ ًرا إىل نحو ( )650ألف مستوطن.

أي أن الوعد أصبح بال حدود وال مساحة ألرض ،وأن شعوب املنطقة املحيطة بفلسطني ،باإلضافة
إىل الشعب الفلسطيني ،أصبحت تعيش تحت رحمة عنجهية القوة التي متتلكها دولة الوعد ،وما
يفس ذلك ،مفهوم موشيه دايان لـ
متتلكه من دعم -ال محدود -من أعتى قوى األرض .ولعل ما ّ
«أرض امليعاد» ،إذ يقول :من الواجب علينا أن منتلك جميع األرايض املنصوص عليها يف التوراة.31
كام أن هناك حقيقة تفيد بأنه «ال يهم أين يعيش اليهودي ،فإنه يحمل وطنه معه من خالل دافعه
الديني غري املحدود. 32
وهذا ما يجعل املستقبل مخيفًا ،وأن أبواب الرصاع سوف تبقى مفتوحة عىل كل االحتامالت ،عىل
أرض فلسطني وجوارها ،ويف أي بقعة يف العامل؛ ألنه ال ميكن ألي كان أن يحدد األرايض املنصوص
عليها يف التوراة ،كام أن «شهوة» االستحواذ تبقى مفتوحة ،وال تتوقف عند مكان ما أو زمان ما،
طاملا أن هناك من يقلّب «التوراة» ويتصفحها ويقرأها وفق أهوائه الفكرية والعقائدية والسياسية.

للقانون كلمته
وأما عىل املستوى القانوين املتعلق بهذا الوعد ،فهناك العديد من القانونيني الذين تناولوه من
وجهة نظر القانون الدويل ،وسوف أشري يف هذا الجانب إىل «د .خليل حسني» يف مقال له يف صحيفة
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الخليج ،بتاريخ ،2017/11/08 :وأبرز ما جاء فيه:33
وعد بلفور هو اتفاق غري جائز باملطلق ،باعتباره يجسد صورة انتهاك لحقوق شعب فلسطني،
وبالتايل يعترب مخالفاً ملبادئ األخالق والقانونني الدويل واإلنساين.
ال يعترب الترصيح معاهدة دولية تريس حقوقاً وواجبات عىل من وقعها .وبريطانيا ال متلك فلسطني
حتى تتمتع مبرشوعية إصدار هذا الترصيح .كام أن وعد بلفور خطاب أرسله بلفور إىل شخص ال
يتمتع بصفة التعاقد الرسمي وهو روتشيلد.
كام يعترب وعد بلفور باطالً لعدم رشعية مضمونه ،حيث إن موضوع الوعد هو التعاقد مع الحركة
الصهيونية لطرد شعب فلسطني من أراضيه ،وإعطائها إىل غرباء استجلبوا من أصقاع الدنيا كافة.
وطرد شعب من أرضه ترفضه الرشائع الدولية.
إضافة إىل انتهاك آخر لقواعد ميثاق عصبة األمم املتحدة ،عرب إدماج ترصيح وعد بلفور يف صك
االنتداب عىل فلسطني ،وإقراره من قبل العصبة يف .1922/7/24

 ...وتستمر الجرمية
أمام عنجهية القوة التي تسيطر عىل العامل ،عرب املائة عام األخرية ،وأمام الفظائع املوصوفة أعاله،
والتي جوهرها محو شعب وحضارة وهوية عن أرض فلسطني ،وإنشاء شعب آخر ،قادم من خلف
البحار ،مكانه ،ال ميكننا أن نتوقف عند شخص بلفور ووعده ،الذي كان تنفيذًا لسياسة دولته،
وحسب ،وإمنا علينا أن نجمع املشهد من جميع أطرافه األوروبية وغري األوروبية –من الغرب
والرشق ،-لنخرج بنتيجة مذهلة ،مفادها :إن املؤامرة واسعة ومتعددة األبعاد ،وأن «وعد بلفور»
هو صورة أخرى لـ «نداء نابليون» ،وأن املجرمني بحق الشعب الفلسطيني ،والذين سيحاسبهم
التاريخ –عندما يحل املنطق محل عنجهية القوة -كُرث ،عندما حلّت مصالحهم محل ضامئرهم.
إنها الجرمية ذاتها ،التي انطلقت رشارتها قبل مائة عام ال تزال مستمرة؛ فغالبية شعبنا يف املخيامت،
بعي ًدا عن أرض اآلباء واألجداد ،و»إرسائيل» التي أنشئت عىل أرضها ،ال تزال ترتعرع وتكرب وتتضخم
عىل حساب ما تبقى من األرض ،وال تزال تالحق الشعب الفلسطيني ،أفرا ًدا وجامعات ،بالسجون
والحروب ،والحواجز ،وبشتى أنواع القمع .كام أنها تعد الخطط ،وتوفر آليات التنفيذ إلغراق
الجوار العريب بالفنت والحروب الداخلية ،التي ستستمر لعدة عقود قادمة.
ليس هذا وحسب ،وإمنا ال تزال روح الجرمية ،ترسي يف جسد الصف االستعامري ،وعىل رأسه
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بريطانيا؛ بإرصارها ،بعد مائة عام من وعدها ،عىل أن ما جرى بحق املاليني من الشعب الفلسطيني
من قتل وترشيد وحرمان من حق العيش كبرش تحت الشمس ،هو مرشوع وال يستحق حتى كلمة
«اعتذار»!
فلسطني ،بيت لحم ،العبيدية2017/11/22 ،
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هكذا أقرأ مئوية ثورة أكتوبر
وأقدم برنامجاً للتغيري الدميقراطي يف بلداننا
كريم مروة*
أشارك يف هذه الندوة يف مئوية ثورة أكتوبر االشرتاكية العظمى بصفتي اشرتاكياً منذ ما يقرب من
سبعني عاماً .وبانتاميئ إىل االشرتاكية من املوقع الذي كنت أعطيته لنفيس يف شبايب الباكر كقومي عريب
دميقراطي النزعة ،إمنا كنت أدخل نفيس يف املرشوع الذي أعلنه ماركس ،مرشوع تغيري العامل باسم
االشرتاكية .وبهذا املعنى فإنني إذ أشارك اليوم يف هذه املناسبة التاريخية فليك أؤكد استمرار انتاميئ
إىل قيم االشرتاكية ومبادئها األساسية باسم ماركس وإنجلز ولينني ،وأعتز باإلنجازات التي حققتها
االشرتاكية باسم ثورة أكتوبر يف املرحلة األوىل منها .لكنني يف اآلن ذاته أعلن بوضوح أنني ومنذ
وقت مبكر ،شخصياً وباسم الحزب الشيوعي اللبناين الذي انتميت إليه ،بدأت وبدأنا نعلن اعرتاضنا
عىل ما ساد يف التجربة االشرتاكية من خلل أساء إليها وإىل قيمها وإىل أبطالها األوائل .وأعلنت يف أكرث
من مناسبة تقديري الكبري للقائدة الشيوعية التاريخية الشهيدة روزا لوكسمبورغ ،تقديري لسريتها
البطولية وتقديري لجرأتها يف نقد لينني حول الدميقراطية .وقد دفعت حياتها مثناً لجرأتها عىل يد
الفاشيني .وللقائدة روزا لوكسمبورغ رشكاء ،كل من موقعه ،يف تقديم آرائهم الجريئة يف االنتامء
الحقيقي إىل االشرتاكية بأهم صفاتها وأهم قيمها الحرية والعدالة االجتامعية والدميقراطية والتقدم
والطابع اإلنساين الذي أشار إليه ماركس باعتبار أن اإلنسان هو القيمة األساسية يف الوجود.
ومن املؤكد ،استنادا ً إىل ما تعلمته من أفكار ماركس وإنجلز ولينني وبليخانوف وروزا لوكسمبورغ
وغراميش وجورج لوكاش وآخرين من كبار رواد االشرتاكية ،فإن انهيار التجربة االشرتاكية بسبب الخلل
البنيوي الذي ساد فيها عىل امتداد عقود طويلة ال يعني باملطلق أن للتاريخ نهاية .فالتاريخ هو تواصل
*مفكر وكاتب لبناين
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وتجاوز ومحطات فيها تقدم وفيها تراجع .لذلك ،وأنا أشارك يف االحتفال مبئوية ثورة أكتوبر وبتقديري
لدورها التاريخي ولإلنجازات التي تحققت باسمها ،فإنني أعلن أننا كاشرتاكيني كنا وما زلنا وسنبقى
مدعوين لالستفادة من الدروس التي أعطتنا إياها التجربة عىل امتداد ثالثة أرباع القرن .وباالستناد إىل
هذه الدروس وإىل املراجعة النقدية الرضورية للتجربة واكتشاف عنارص الخلل التي قادتها إىل االنهيار
نحن مدعوون إىل إعادة صياغة
املرشوع االشرتايك يف رشوط العرص ،وأن نأخذ يف االعتبار االختالف يف هذا املرشوع بني بلد وآخر مع
تعظيم العنارص املشرتكة بني مختلف املشاريع الخاصة بكل بلد لتأسيس أممية من نوع جديد مختلفة
اختالفاً جوهرياً يف الشكل ويف املضمون عن األمميات السابقة التي حملت اسم االشرتاكية .وقد كتبت
الكثري يف عدد من مؤلفايت حول التجربة وحول إنجازاتها وحول عنارص الخلل فيها ،وقدمت أفكاري حول
ما أعتربه رشوطاً جديدة تتعلّق بالعرص الذي نحن فيه ومختلفة يف أمور عديدة عام كانت عليه االشرتاكية
مبا يف ذلك بعض العنارص األساسية فيها .وهو ما سأحاول تبيانه بعد قليل.
ومن أوائل ما سأشري إليه يف مداخلتي ثالثة أمور .األمر األول هو التذكري بعنارص الخلل التي اكتشفتها
من خالل قراءيت للتجربة يف محارضة ألقيتها يف عام  .1993وعدد عنارص الخلل هذه خمسة عرش خلالً
بنيوياً .األمر الثاين هو أنني استفدت من قراءيت ألفكار بليخانوف يف وصيته التي نرشها يف عام  1918عام
وفاته .إذ هو أعلن بوضوح استنادا ً إىل رشوط العرص تقديره بأن الطبقة العاملة مل يعد دورها كام كان
قد تصوره لها ماركس .إذ أشار بليخانوف إىل الدور البالغ األهمية للتكنولوجيا ولألنتلجنسيا يف صياغة
املرشوع االشرتايك واستمرار الثورة باسمه .األمر الثالث يتصل بقراءيت ألفكار لينني يف السياسة االقتصادية
الجديدة (النيب) التي أحدث فيها لينني تغيريات جوهرية يف أفكاره وسياساته باسم اإلشرتاكية من موقع
السلطة .وأهم ما استخلصه من التجربة يف بداياتها أنه ال بد من إعطاء دور للرأسامل إلعادة بناء روسيا
التي دمرتها الحرب والحرب األهلية .واعترب ذلك خيارا ً ال بديل منه .وعاد إىل ماركس الذي كان قد
اعترب أن االنتقال من الرأساملية إىل اإلشرتاكية إمنا يت ّم من أرقى مرحلة يف تطور الرأسامل وأرقى مرحلة
يف تطور القوى املنتجة وأرقى مرحلة يف نضال الطبقة العاملة باسم اإلشرتاكية .وقال لينني للشيوعيني
بأنه ال خيار أمام سلطة العامل والفالحني إال دعوة الرأسامل لبناء روسيا برشوطه وليس برشوط السلطة،
وأن عىل الشيوعيني بذل أقىص جهد لعدم السامح للرأسامل بإسقاط سلطة العامل والفالحني .ودعاهم
إىل استقبال الفشل إذا ما حصل يف الرصاع مع الرأسامل استقبال ذلك بدم بارد.
وكنت قد أعلنت سابقاً وأعلن اليوم بأن الستالينية التي سادت بعد وفاة لينني هي التي عطلت ما
كان قد بدأه لينني يف السياسة االقتصادية الجديدة .وما أكرث ما اتصل بالستالينية من أخطاء معظمها
كان مبستوى الجرمية.
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يف ضوء ما تقدم أود أن أتوقف بإيجاز عند بعض األمور التي أرى أنها هي التي تعطي املعنى األسايس
الحتفالنا مبئوية ثورة أكتوبر .وأول ما أريد أن أقوله من عىل هذا املنرب من دون مبالغة بأن ثورة
أكتوبر عندما قامت يف الرشوط التاريخية التي لن أدخل يف تفاصيلها ،وهي رشوط بالغة التعقيد
والتناقض ،كانت بذاتها الحدث األكرب يف القرن العرشين .وتركت بصامتها عىل القرن بالجانب العظيم
املرتبط بالقيم اإلشرتاكية وباإلنجازات التي تحققت باسمها وباألسامء الكبرية التي أعطت للقرن
صفته من جهة ،والجوانب السلبية التي اعتربتها يف قراءيت للتجربة عنارص الخلل البنيوية التي قادتها
إىل االنهيار بعد ثالثة وسبعني عاماً من قيام ثورة أكتوبر من جهة ثانية.
أعلن ذلك ليك أتحرر من الدخول يف التفاصيل املتصلة مبا اعتربته منذ وقت مبكر بحدود معينة
وبالتدريج تناقضاً كان يكرب بني القيم األساسية يف االشرتاكية ،قيم الحرية والحقوق األساسية لإلنسان
قيم التقدم والعدالة االجتامعية ،وبني املامرسة يف الفكر ويف السياسة ويف املؤسسات ويف العالقات بني
الناس وبني الدول التي كانت مبجملها نقيضاً فظاً من وجهة نظري للقيم اآلنف ذكرها.
لكن هذين اإلقرارين من قبيل يف هذه املناسبة بالذات ال يعنيان بالنسبة إ ّيل بكاء عىل األطالل .فكام
أرشت يف مطلع مداخلتي بأنه ال نهاية للتاريخ أود أن أؤكد بأننا إذ نحتفل بهذه املناسبة فإن املهمة
األساسية املطروحة أمامنا هي كيف نستعيد القيم االشرتاكية التي وضعها وأسس لها ماركس وإنجلز
ورفاقهام يف رشوط العرص الجديد .وهي رشوط تختلف اختالفاً جذرياً عن الرشوط التي أعلن فيها
مؤسسو املاركسية إشرتاكيتهم عىل أساسها .وأذكر هنا بأن ماركس قد دعا يف أكرث من مناسبة إىل
عدم تحويل األفكار إىل عقائد جامدة .واعترب بأن لألفكار تاريخها .وأهمية التذكري مبا أرشت إليه عند
ماركس هي للقيام مبا هو مطلوب منا يف إعادة صياغة أفكارنا استنادا ً إىل التجربة وارتباطاً برشوط
العرص .وهي صياغة تتطلب األناة والتفكري العميق وقراءة الواقع عىل صعيد كل بلد وعىل الصعيد
العاملي من أجل استخالص ما هو رضوري إلعادة حركة التاريخ يف االتجاه الذي بدأه ماركس تحت
شعار تغيري العامل باسم اإلشرتاكية.
واسمحوا يل هنا أن أقول بعض ما ال يحب أن يسمعه شيوعيون معارصون .لكنني سأقول كلمتي
وأتابع عميل الفكري والسيايس من املوقع الذي أنا فيه مستقالً عن أي انتامء ،يساري أو غري يساري،
ومن دون انتامء إىل التاريخ الذي مىض والذي ال أتنكر له ،لكنني أتجاوزه .اسمحوا يل أن أقول بأن
انهيار التجربة االشرتاكية ،بعد تلك العقود الطويلة ومبا ترتب عىل ذلك االنهيار بسبب عنارص الخلل
البنوية فيها ،بأن االستمرار يف الحديث عن الشيوعية وعن االنتامء إليها مل يعد مالمئاً للعرص .لكن ذلك
ال يعني بالنسبة إيل عىل اإلطالق التنكر للقيم األساسية يف الشيوعية .بل إن املهمة األساسية املطروحة
أمامنا هي استعادة هذه القيم يف صيغ معارصة وبأفكار جديدة ومبهامت واقعية .فمن دون ذلك
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نكون أمام احتامل تكرار التجربة .والتكرار كام أشار إىل ذلك ماركس سيكون بصيغة مهزلة أو كارثة.
أقول ذلك ألنني آخذ يف اإلعتبار أمرين .األمر األول هو أن كلمة شيوعية صارت مرتبطة بفشل
التجربة .االمر الثاين هو أنني أعتقد أن أحدا ً ال يستطيع يف الظروف الراهنة أن يحدد يل ولسواي ما
هو شكل النظام الذي يحمل اسم الشيوعية يف عرصنا الراهن.
إن ما أعتربه رضورة تاريخية اآلن يف ضوء ما نشهده من متغريات ال حرص لها ،باسم العوملة الرأساملية
البالغة يف توحشها وباسم من ي ّدعون أنه خالف ونقيض لها ،ويف ظل الحروب األهلية يف بلداننا وما
ولدته وميكن أن تولده من ظاهرات غريبة عجيبة كظاهرة داعش التكفريية املتوحشة ،إن ما أعتربه
رضورة تاريخية يف هذه الرشوط التي أرشت إليها يف عاملنا املعارص هو العمل الدؤوب لتأسيس كتلة
طويلتي املدى والنفس مرحلة إثر
تاريخية جديدة متعددة ومتنوعة تضع أمامها مهمتني مبارشتني
ّ
مرحلة .وما يعنيني هنا بالذات هو ما يتصل ببلداننا العربية حارضا ً ومستقبالً .املهمة األوىل هي
مناهضة العوملة الرأساملية بعنارص التوحش املتزايدة فيها عىل الصعيد العاملي وعىل صعيد كل بلد مبا
يف ذلك بلداننا .وهي مهمة ينبغي أن نتعامل معها بدقة .وأشري هنا إىل رضورة أن نتخىل عن فكرة
سادت يف تجربتنا اإلشرتاكية وهي فكرة العداء املطلق للرأسامل .صحيح أن خصمنا هو الرأسامل.
لكن من دون الرأسامل ال نستطيع أن نحقق التقدم .غري أن ذلك يتطلب منا أن نعمل بكل طاقاتنا
ليك نفرض بالرصاع الدميقراطي عىل الرأسامل القيام بواجبه يف عملية التقدم ونفرض عليه يف اآلن
ذاته التخيل عن كثري مام يتناقض مع مهمته التاريخية تلك باسم املصالح الخاصة ويف مقدمتها تحقيق
األرباح بأي مثن .وانطالقاً من هذه النقطة أطرح املهمة الثانية .وهي مهمة أساسية تتلخص يف
رضورة العمل بواقعية ومن دون أية شعبوية ومن دون أية شعارات لصياغة برنامج عمل حقيقي
للتغيري باسم الدميقراطية .وهو تغيري تلتقي حول األهداف فيه القوى املتعددة واملتنوعة يف تلك
الكتلة التاريخية التي أرشت واستندت إليها .وأهم وأول ما يتضمنه هذا الربنامج للتغيري الدميقراطي
هو العمل إلقامة أنظمة دميقراطية تعددية يف كل املعاين ،وهو ما يعنيني يف بلداننا عىل وجه التحديد.
واإلشارة هنا إىل صفة التعددية يف النظام الدميقراطي هي جمع وتوحيد كل مك ّونات بلداننا عىل
اختالفها من دون أي متييز بني أكرثي وأقيل ،بني ديني وعلامين ،وسوى ذلك ليك يصبح اإلنسان هو
األساس متساوياً مع أخيه اإلنسان يف الحقوق والواجبات .املهمة الثانية املرتبطة ارتباطاً وثيقاً باملهمة
األوىل هي إقامة دولة مدنية حديثة دولة حق وقانون وحقوق إنسان ومواطنة ،دولة تشكل بوظائفها
األساس يف مامرسة النظام الدميقراطي التعددي وظائفه .واملقصود هنا بوظائف الدولة املدنية القامئة
عىل أساس الفصل بني الدين والدولة هو اهتاممها بكل شؤون الحياة بتفاصيلها.
لكن لهاتني املهمتني التاريخيتني باسم التغيري الدميقراطي رشوطاً رضورية ال بد من توافرها .ملخص
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هذه الرشوط من دون الدخول يف التفاصيل هو العمل لخلق وعي يف املجتمع برضورة هذا التغيري.
وهي عملية تعود إىل من يعتربون أنفسهم بقدر أو بآخر طليعيني من أية مواقع ينتمون إليها .وأخص
بالذكر منهم من يعتربون أنفسهم أمناء لقيم االشرتاكية .وعندما تكتمل هذه العملية نصبح بالتدريج
أمام مجتمع مهي ٍء لتحقيق املهمتني اآلنفتي الذكر .واسمحوا يل بأن أعطي للمثقفني النقديني عىل
وجه الخصوص الدور املهم يف هذه املرحلة التاريخية .وعندما يصبح املجتمع مؤهالً ليك يلعب دوره
من خالل مؤسساته املتعددة تكون قد بدأت تنضج الرشوط للرشاكة الحقيقية بني املجتمع بصفاته
الجديدة والدولة بصفاتها الجديدة يف إحداث التغيري املنشود.
وأود هنا أن أذكّر بالحركات الثورية التي كانت تونس الطليعية فيها .فهي كانت حركات ،يف أساس
قيامها ولو بشكل غري مكتمل الوعي والرشوط ،البداية يف تحقيق مهمة التغيري .وعلينا أن نأخذ يف
اإلعتبار أن الرد الهمجي عىل تلك الثورات الذي مل ينتهي حتى اآلن إمنا يؤكد أهمية تلك الثورات.
ويؤكد يف اآلن ذاته رضورة استخالص الدروس منها ومن الرد عليها .وأضيف إىل ذلك بأنه آن األوان،
يف املهمة التاريخية التي أرشت إليها ،ليك نزيل بالتدريج وبالعمل املتواصل وبالنضال كل الرشوط
التي ساهمت يف إقامة أنظمة االستبداد يف بلداننا وعطلت ما قامت من أجله ثورات القرن العرشين.
وأؤكد يف اآلن ذاته أنه آن األوان ليك ندخل من دون تردد يف عملية التجديد يف الدين الذي من دونه
ستظل متوفرة رشوط قيام ظاهرات من نوع القاعدة وداعش وسواهام .وأذكّر املؤمنني من عىل هذا
املنرب بحديث نبوي رشيف استقيته من كتاب «أين الخطأ» للعالمة الفقيه الشيخ عبد الله العالييل
«يرسل الله للمسلمني عىل رأس كل مائة عام من يجدد لهم دينهم».
وإذ أتوقف عند مسألة التجديد يف الدين ،ليس من موقعي العلامين وحسب بل من موقعي كمواطن،
فألنني أعترب أن مهمة التغيري يف بلداننا كام أرشت إليها إمنا تعني جميع مواطني بلداننا من دون
تفريق ومتييز من أي نوع بني مك ّوناتها الدينية واإلثنية والقومية والثقافية وسوى ذلك .هذا يعني
بالذات أن عىل الجميع ،مبا يف ذلك املؤمنون بأديانهم املختلفة متحررين مام ساد وما يزال يسود من
بدع وخرافات ال عالقة لها بالدين ،أن يلتقوا يف تلك الكتلة التاريخية الرضورية إلحداث ذلك التغيري
ألنهم جميعهم أصحاب مصلحة يف تحقيقه.
تلك هي مساهمتي يف هذه املناسبة التاريخية.
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محمود الورداين*
()1
تلقيت دعوة من وزارة الثقافة الفلسطينية للمشاركة يف امللتقى األول للرواية بني  7و 11
عندما
ُ
مايو الحايل ،ترددتُ كثريا ،فأنا من ذلك الجيل الذي أمىض عمره كامال يف مقاومة التطبيع مع العدو
اإلرسائييل ،وكنت من أوائل املنضمني ل « لجنة الدفاع عن الثقافة القومية» ،التي بادرت بتأسيسها
الراحلة الكبرية لطيفة الزيات ،فور توقيع السادات عىل اتفاقية كامب ديفيد عام  ،1978وكان
هدفها األسايس مقاومة التطبيع.
أظن أن تلك اللجنة التي كانت تعمل يف ظروف بالغة التعقيد ،وتضم طيفا واسعا من التيارات
واالتجاهات السياسية التي مل يكن يجمع بينها إال مقاومة التطبيع ومواجهة الغزو الثقايف للعدو
شاركت
بعد إبرام نظام السادات للمعاهدة ،أظن أنها كانت من بني أكرث األدوات السياسية التي
ُ
فيها نجاحا ونشاطا وعمال دؤوبا استمر عدة سنوات ،وكانت نتيجة عملها باهرة حقا ،فقد نجحت
يف فرض مقاومة التطبيع عىل نحو يكاد يكون ساحقا ،وأمىس التطبيع عارا ال يرىض به كاتب أو
مثقف ،عن قناعة سياسية راسخة.
ويف الوقت نفسه تفهم أصدقاؤنا من الكتاب الفلسطينيني موقفنا بل وساندونا بشأنه .ثم جرى ما
يعرفه الجميع من تطورات انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو ،وعودة منظمة التحرير إىل غزة وأريحا.
زلت أرفضها ،وظل موقفي عىل حاله من اعتبار السفر إىل غزة
وشأن كثريين ،رفضت أوسلو ،وما ُ
وأريحا تطبيعا مع العدو اإلرسائييل ،إىل أن وصلتني دعوة من وزارة الثقافة الفلسطينية لحضور
ملتقى الرواية العربية برام الله.
* كاتب وروايئ من مرص
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ورأيت ان رفض السفر يعني املشاركة يف الحصار املفروض عىل أهلنا يف
وافقت بال تردد،
هذه املرة
ُ
ُ
فلسطني ،واسترشتُ بعض أصدقايئ ووافقوا جميعا ،فيام عدا إحدى الصديقات التي أحرتم موقفها بالرغم
وانتهيت إىل االقتناع بأنني ذاهب إىل فلسطني تحت االحتالل ،ولست ذاهبا إىل إرسائيل ،وأن
من اختالفنا.
ُ
كرس الحصار الذي يفرضه االحتالل ووجودي بني زماليئ من الكتاب الفلسطينيني هو هديف من السفر.
لن أطيل كثريا هنا ،وما أضافته تجربة السفر يل عىل كل املستويات أكدت -يل عىل األقل -سالمة
موقفي ..عىل أي حال كان األمر يستحق كل هذا العناء لرجل يف السابعة والستني من عمره.

()2

يف مطار عامن ،اضطررت للبقاء نحو ساعة منتظرا إفراج السلطات األردنية عن الروايئ األريتريي
حاجي جابر الذي كان مدعوا للملتقى ذاته ،واعتذر يل بشدة عن تأخريه الخارج عن إرادته ،وما أن
وصلنا إىل الفندق حتى استغرق يف النوم ،ثم اختفى طوال اليوم التايل.
أمضيت ليلتني يف عامن قبل السفر إىل رام الله .والحقيقة أنني أحد املفتونني بتلك املدينة الصغرية
املقامة عىل التالل الصخرية ،وسبق يل زيارتها عدة مرات ،ويزداد افتتاين بها يف كل زيارة.
وصلت ليال ،ومل يتح يل الوقت إال السالم الخاطف عىل صديقي الروايئ املرصي املقيم يف الكويت
ومتشيت قليال
ابراهيم فرغيل ،الذي كان باملصادفة ينزل يف الفندق نفسه ،ومدعو للملتقى ذاته.
ُ
حول الفندق الذي أقيم فيه ،واضطررت للعودة يف نهاية األمر وأنا خائف من األرق ،وأمامي يوم
غامض .يف الصباح تناولت اإلفطار ،وخرجنا ،إبراهيم فرغيل وأنا نتصعلك هنا وهناك ،وتحدثنا يف
كل يشء خصوصا إننا مل نكن قد التقينا منذ عدة سنوات ،وتربطنا عالقة متينة.
قبل السادسة من صباح اليوم التايل كنت قد استيقظت ،قلقا بالطبع لكنني مل أكن متوترا .السفر
عرب جرس امللك حسني عىل الحدود ،وهناك باص يقلك إىل الجرس ،كام قيل يل ،وكانت السلطة
وعلمت إن جواز
الفلسطينية قد استخرجت ترصيحا لدخويل» أراضيها» من سلطات االحتالل،
ُ
سفري لن يستخدم .يف كل تفصيلة يتدخل االحتالل .تق ّدم السلطة كشوفا باألسامء ،وال يوافق
االحتالل إال عىل نسبة بسيطة من املطلوب دخولهم بال أي منطق ،ومن أصل ثالثني كاتبا مل يوافق
االحتالل إال عىل دخول ثلثهم .بعضهم سبق دخوله من قبل ،لكن االحتالل منعهم هذه املرة.
والبعض اآلخر جاءت املوافقة عليه متأخرة يف اليوم األخري للملتقى.
يف االستقبال فوجئت أن هناك زمالء آخرين من األردن ومرص أمضوا ليلتهم معنا يف الفندق،
وتحرك الباص ،والتقط عددا آخر من الكتاب يف فنادق أخرى .وصلنا قرب السادسة إىل جرس امللك
حسني .كان علينا أن نتوقف يف مكاتب الجانب األردين لنختم أوراقنا ،ثم نصعد إىل باص آخر يتجه

112

محمود الورداين

إىل فلسطني ،وبدال من دقائق قليلة يستغرقها عبور الجرس يف الظروف العادية ،أمضينا نحو ساعتني،
فيام بدا كأنه تدريب يقوم به االحتالل لتهيئنا لدخول األرض التي يحتلونها ،وكان مرافقونا من
موظفي السلطة قد شددوا علينا أال نستجيب لالستفزازات املحتملة ،وإذا ُسئلنا عن وجهتنا ،علينا
أن نجيب إننا ذاهبون إىل رام الله لحضور مؤمتر الرواية.
عربنا الجرس يف نهاية األمر ،وعندما هبطت من الباص انتابتني مشاعر ال ميكن وصفها :نحن يف
يل أن أصدق هذا .كانت هناك رجفة داخلية ال أستطيع أن أفرسها .لست عاطفيا
فلسطني اآلن ،وع ّ
إىل هذا الحد وأكره امليلودراما ،ومع هذا هناك يشء ما يعترص الواحد.
املكان الذي هبطنا فيه هو مكاتب جوازات االحتالل ،علينا أن نعربه ،كام ن ّبه علينا موظفو وزارة
الثقافة الذين اختفوا اآلن ،ما دمنا هنا ،وأن نتجمع يف باص آخر أمام البوابة الخلفية وإال ضعنا،
فال أحد ميكنه الوصول إليك .املكان الذي هبطنا فيه يضم عددا من الردهات والصاالت ،كام أنه
مكيف وحديث وأبوابه وفواصله وأسواره الحديدية محكمة وبحالة جيدة .بعد أن تسلم حقيبتك،
سوف متر عىل مجندة تطلّع اطالعا أوليا عىل أوراقك وهي جالسة يف كُشك صغري .كان أول ما
لفت انتباهي» عضّ ة حب» بنفسجية عىل رقبتها ،و ُدهشت ،هل يتبادل املحتلون القبالت الحارة
إىل هذا الحد؟ .هي تتعامل باستهانة واضحة وال تكلف نفسها عناء إلقاء نظرة عليك .ليست هي
وحدها ،كام تبينت الحقا ،فكل املحتلني يحتفظون مبسافة بينهم وبني كل العرب ،ال يعبأون بهم
ويهملونهم ويستمتعون بأن الجميع مضطر لالمتثال والطاعة حتي يُسمح له بدخول أرضه املحتلة،
واملكان الذي ولجنا إليه كان مزدحام بفالحني فلسطينيني  ،عليهم العبور ودخول قراهم ،واملحتلون
ال يعريون أحدا أي اهتامم.
ال أظنها مصادفة ،اختيار هؤالء املجندين واملجندات بأجسام رياضية وقامات مشدودة ،ومالبس
فخمة محبوكة ،والبعض علّق األسلحة عىل الخصور ،والحركة ظاهرة الخيالء واالستعراض واضح
والنظارات الشمسية األنيقة تغطي الوجوه وتزيد من غموض املحتلني.
تعبت من طول الوقوف ،وال مقاعد
أقف يف الطابور ،بينام بقية الزمالء يف طوابري أخرى ،وأنا قد ُ
للجلوس ،واملكان يعج بالعرشات ،واملحتلون عىل مكاتبهم يفحصون بكسل وعدم اهتامم رمبا كان
متعمدا أوراق الواقفني  ،ويرتك بعضهم أماكنهم ويغيبون يف الداخل ويرتكوننا واقفني .مل يتوقف
ورحت أكرر لنفيس أن فلسطني محتلة ،وهذا هو االحتالل ،وإال
اندهايش املمتزج بغضبي املكبوت،
ُ
فامذا يفعل املحتلون يف بلد يحتلونها؟
بلغ مني اإلعياء مبلغه ،فأنا يف السابعة والستني ،والحقيقة أنني فوجئت بالعبء النفيس وليس
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الجسدي فقط ،مام يجعلني موشك عىل التداعي بعد مرور ما يقرب من ثالث ساعات داخل
يل أن أتظاهر بالثبات وأش ّد
الصالة الضخمة املزدحمة الخانقة .ولسبب ما ُ
قلت لنفيس إن ع ّ
لساقي ،وأرسم عىل وجهي مالمح الذي ال يعبأ بهذه السحن
جسمي وأبحث عن وضع أكرث احتامال
ّ
املمتعضة وهذا الصلف والفظاظة يف كل مكان.
وصلت أخريا إىل النافذة ،وتناول األوراق مني رجل أسود نحيل ويضع الطاقية اليهودية عىل
ُ
رأسه ،وهو بدوره مل ينظر إ ّيل ،وتكاسل قليال ،وقام من مقعده ،وتبادل الحديث مع زميله الجالس
بجواره ،وهو أسود مثله ،مل يسألني وتجاهلني متاما ل ُحسن الحظ ،وأعاد يل األوراق ،بعد فحصها بال
مباالة وحاولت أن أُظهر له أن األمر ال يعنيني ،وتلكأتُ قليال قبل أن أستدير ،وقد نال مني التعب،
ثم عرثت عىل حقيبتي بصعوبة وخرجت أخريا .تفحصت الباصات حتى وجدت باصا به زماليئ.
كان أغلب الزمالء موجودين ،لكننا اضطررنا لالنتظار نحو ساعة أخرى  ،ألن هناك من مل يأت بعد،
وكان آخر من جاء هو الروايئ األريتريي حاجي جابر ،وهو واحد من أخف الناس دما وال متلك إال
أن تحبه .جاء ضاحكا وحىك لنا إن املوظف اإلرسائييل ّ
شك فيه ،ومل يصدقه حني أخربه أنه روايئ
وذاهب إىل رام الله لحضور ملتقى روايئ ،وتركه أمام النافذة ،وغادر املكان ،وغاب ما يزيد عن
ساعة ،ثم عاد ليخربه أنه دخل عىل جوجل وكتب اسمه وتأكد من صحة ما يقوله ،وأثناء تصفحه
وجد إحدى الروايات فأمىض وقتا يف قراءتها ملزيد من التأكد ..كان حاجي يحيك لنا وقد انخرط يف
ضحك متواصل .يف كل األحوال ال ميلك الواحد إال أن يحب حاجي.
عندما تحرك الباص كان ما لفت انتباهي هو املستوطنات التي تحتل أعايل التالل يف حراسة الدبابات،
والالفتات اإلرشادية املكتوبة بالعربية والعربية .مل أستطع االستمرار يف متابعة الحوارات الدائرة،
وأخذت أردد لنفيس :ها أنا يف فلسطني بالفعل ،هذه التالل والجبال وأشجار الزيتون والخرضة
املنترشة ومضارب البدو الرحل يف فلسطني .ساحرة هذه البالد ولها رائحة مميزة.
وصلنا أخريا إىل أول األرايض التابعة للسلطة قبل رام الله ،ونزلنا يف اسرتاحة صغرية لنرشب القهوة التي
قدمها لنا شباب مبتسمون ودودون ،كام قدموا لنا مترا وما ًء ورحبوا بنا ،وعاودنا سرينا ،ويف الطريق
ّ
تعرف الكاتب محمود الرمياوي عىل قريته التي ولد وعاش فيها قبل التهجري القرسي إىل األردن..
وأخريا وبعد عرش ساعات كاملة وصلنا إىل الفندق ،وكنت قد فقدت قدريت عىل النهوض من
مقعدي ،حاولت التامسك أمام مستقبلينا ،وصعدت إىل غرفتي ،ثم ألقيت بنفيس عىل الفراش
مقتوال من التعب وقد تيبست وتصلبت عضالت جسمي ،فاضطررتُ للجلوس عىل املقعد ،ورحت
أسري ببطء لتليني أعضايئ ،ومل أمتكن من النوم.
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()3
يل الرجل البشوش الدمث يوسف الشايب ،حسب اتفاق سابق،
يف صباح اليوم التايل ،م ّر ع ّ
واصطحبني أنا والكاتب العراقي زهري الجزائري إىل مقهى وسط رام الله ،حيث دعتنا زوجة
يوسف ،الصديقة بديعة زيدان ،وكنا قد تعارفنا من قبل أثناء حضورنا معا مؤمتر الرواية يف بريوت،
دعتنا عىل اإلفطار يف أحد املطاعم وتناولت فالفل شهية إىل أقىص حد .توجهنا بعد هذا إىل شقة
صغرية يف إحدى البنايات لنتحدث  -زهري وأنا  -يف برنامج صباحي يف إحدى قنوات التليفزيون
الفلسطيني.
يف تلك األثناء ،كان األرسى الفلسطينيون يف سجون االحتالل قد دخلوا يف إرضاب مفتوح عن الطعام
لتحسني رشوط حياتهم داخل السجن ،وسوف أعرف فيام بعد أن املرور عىل سجون االحتالل
وقضاء بضع سنوات أمر شائع وال يكاد يفلت منه أحد الفلسطينيني .وكانت الصبية الجميلة
ذات العيون الواسعة واملالمح املريحة ،والتي أجرت اللقاء يف التليفزيون قد سألتنا سؤاال يتعلق
علمت أن شقيقها مسجون .وهو ما تكرر كثريا خالل األيام التي
باإلرضاب ،وبعد أن انتهى اللقاء
ُ
أمضيتها هناك .وانتقلنا إىل بناية أخرى حيث حرضنا لقا ًء تليفزيونيا آخر ،قبل أن نتوجه إىل املرسح
البلدي حيث تعقد جلسات امللتقى.

()4

أظن أن املجال ليس مناسبا للتناول التفصييل مللتقى الرواية ،وبالنسبة يل تحديدا فإن رام الله
خطفتني ،ووجودي عىل أرض فلسطينية وبني فلسطينيني هو ما اجتاحني .علمت – كام ملست
بنفيس -أن االحتالل يسيطر عىل كل يشء ،حرفيا كل يشء من املرافق إىل الكهرباء إىل الدخول
والخروج إىل االقتصاد (ولنتذكر أن االحتالل سبق له عام  2002أن اجتاح رام الله ودمر مبنى
املقاطعة الذي كان أبو عامر يقيم فيه وحارصه وأطلق القذائف وقتل وأرس العرشات ،وميكن
الرجوع لواحدة من أهم الشهادات التي قرأتها وأكرثها دقة يف كتاب الصديق يحيى يخلف يوميات
االجتياح والصمود ،خصوصا وأنها يوميات شاهد عيان).
ومع كل هذا فإن ما يفعله الفلسطينيون رضب من املعجزات ،وأن يكونوا قادرين عىل كرس
الحصار ،ويقيموا ملتقى عربيا للرواية أو معرضا للكتاب أو يصدروا كتبا ومجالت ..كل هذا رضب
من املعجزات ،فهم يفعلون ما يفعلونه تحت ظل الحراب اإلرسائيلية وتهديدها الوشيك واملاثل
عىل الدوام.
أما امللتقى فكان حسن التنظيم ومحاوره مهمة وحضوره ،سواء من الفلسطينيني أو الضيوف،
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حريصون عىل النقاش واملشاركة ،وإيهاب بسيسو وزير الثقافة شاب مثقف ومل يتخلف عن الحضور
للمناقشة يف كل جلسات امللتقى ،فضال عن وجوده بني الضيوف يف الفندق الذي نزلنا فيه ،حيث
تستمر املناقشات واللقاءات لوقت متأخر ،ويعاون الوزير طاقم من الشباب الكفؤ املبادر.
ومع كل هذا فإن رام الله أمر يستحق أن أخصص له كل هذه السطور التي أكتبها هنا ،فهي ليست
مجرد مدينة مرتفعة عن سطح البحر وترشف عىل الجبال والتالل ورائحتها تعصف بالواحد ،هي
مدينة تلقي بنفسك بني أحضانها وتستسلم لوداعتها وتقع يف غرامها .هل تعرفون الحب من أول
نظرة ..تلك هي رام الله ،تحبها من أول نظرة.
أود فقط أن أتوقف عند ثالث محطات رسيعة .األوىل هي الزيارة التي نظمها لنا امللتقى لزيارة
متحف ورضيح أبو عامر ،ولكم سعدت عندما علمت أن الذي صمم املبنى مهندس مرصي غاب
اسمه عني لألسف .يكفي أن أقول فقط أنه متحف يليق بصاحبه وشعبه ودوره ورحلته حتى
استشهاده ،متحف يليق بفلسطني بكل ما مثلّته ومتثله فلسطني.
املحطة الثانية هي الزيارة التي دعاين إليها الصديق الكبري يحيى يخلف .ويحيى ليس مجرد أحد
األصدقاء ،بل هناك وشائج عديدة تربط بيننا ،وكالنا حريص عىل اللقاء يف كل زيارة له للقاهرة.
باختصار أنا أحب يحيى وأحب ابنه املخرج طارق املقيم بالقاهرة وتعرفت عليه .أما الزيارة التي
اصطحبني إليها فهي زيارة تخطف الروح ،مل أكن وحدي كان معي الصديقان الروائيان مها حسن
والحبيب الساملي ،لرضيح محمود درويش .الرضيح يف أعىل قمم رام الله ،املدينة املرتفعة أصال ،أي
أن درويش يف املكان الذي يستحقه ،ليس هذا فقط بل إن أبو الهيثم يحيى يخلف أهدى كل واحد
منا فنجان قهوة عليه توقيع محمود درويش ثم اصطحبنا يف نزهة بسيارته يف رام الله.
املحطة الثالثة كانت يف أحد ميادين رام الله ،ويف خيمة أقيمت لدعم صمود األرسى الفلسطينيني
يف إرضابهم عن الطعام وهم يخوضون معركة األمعاء الخاوية .خرج جميع املشاركني يف امللتقى
يتقدمهم وزير الثقافة ،ورسنا عىل األقدام حتى الخيمة ،وجلسنا نستمع إىل الكلامت التي تحيي
صمود أرسانا ،كام جاءت السيدة فدوى الربغويث زوجة األسري مروان الربغويث قائد اإلرضاب
وصافحتنا بثبات وشجاعة تليقان مبروان وبكل األرسى.

()5

مازالت الزيارة الخاطفة تحمل يل مفاجأة أخرية مل أكن مستعدا لها ،وفاقت احتاميل ..باختصار لقد
وعشت
تسللت إىل القدس ..نعم تسللت إىل القدس .أبادر إىل القول أوال أنني من مواليد القاهرة
ُ
عمري كله فيها ،وغني عن البيان أن منطقة شارع املعز وما حولها تضم ما ال ميكن حرصه من آثار
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القرون الوسطى اإلسالمية ،كام أن منطقة مرص القدمية وتحديدا مار جرجس تضم بدورها ماال
ميكن حرصه من اآلثار القبطية.
رمبا يكون هذا رضوريا لتأكيد أن ما فعلته القدس وما أثارته ّيف ال يرجع مطلقا للولع بالقديم
واملقدس ..القدس تتجاوز كل هذا..
علمت أن بعض الزمالء ممن يحملون جوازات سفر أوروبية متكنوا من
الحكاية بدأت عندما
ُ
فرتجيت شابة من سكان القدس (مل
اختطاف بضع ساعات وزاروا القدس املتاخمة لرام الله،
ُ
أستأذنها حتى أورد اسمها) أن تصحبني إىل املدينة القدمية ،وتحملت الشابة هذه املسؤولية،
وأحمل لها يف عنقي دينا وشكرا ومحبة وال أستطيع أن أوفيها حقها .
صحبني يف تلك املغامرة إبراهيم فرغيل وزهري الجزائري .ويف التاسعة صباحا ركبنا سيارة أجرة
قطعت نحو كيلومرتين يف رام الله حتى توقفت أمام بوابة حديدية ،واتفقت معنا عىل أن تسبقنا
ونراقبها نحن ونفعل مثلها .البوابة تشكل حاجزا ويقف الناس يف طابور طويل ،وإىل اليسار يجلس
فحل ضخم ،وعرب لوح من زجاج يشاهد ترصيحك ثم يسمح لك بالدخول .الترصيح الذي معنا هو
نفسه الذي دخلنا به من املعابر ،وأكاد أجزم أن منظرنا كمسنني ،عىل األقل أنا والجزائري ،كام أن
ابراهيم فرغيل ليس شابا صغريا أيضا ،أكاد أجزم أن هذا هو السبب الوحيد لعدم اهتامم الفحل
إياه وعدم تدقيقه .بالطبع كانت فرحتنا بعد أن نجحنا يف العبور ال ميكن وصفها .أما صديقتنا
الجميلة فكانت تراقبنا من الجانب اآلخر حتى وصلنا إليها ،وعىل الفور ركبنا باصاً عاماً سار بنا
مسافة قصرية ،ومن النافذة كنت أشاهد مباين قليلة ذات مظهر كولونيايل يبدو أنها مبان رسمية،
إىل أن هبطنا يف نهاية األمر أمام سور املدينة القدمية وتحديدا أمام باب العمود.
هناك سلم واسع قديم بدرجات حجرية يفيض إىل باب العمود ،ول ُحسن حظنا أن صديقتنا التقت
باملصادفة برجل طويل ونحيل وأسمر .كان الرجل وسيام ومالمحه آرسة .ع ّرفته بنا ،وقالت لنا
أنه يعمل دليال سياحيا يف القدس .وعىل الفور تط ّوع ،بل ر ّحب بشدة وكان سعيدا باصطحابنا
يف جولتنا ،وبدا وكأنه يقوم مبهمة وطنية ،وكان يهرع أمامنا ،كلام الح كمني إرسائييل ،والكامئن
يف القدس ال حرص لها ،رجال ونساء مسلحون وبعضهم ميتطي الجياد ينترشون بصلف وفظاظة.
رس لنا بأن نرتكه يسبقنا بخطوات ويترصف هو مع جنود االحتالل قبل أن
وألنه يعلم أننا تسللنا ،أ ّ
يستوقفونا .عرفنا فيام بعد أنه من أصول إفريقية ،ففي الزمن القديم كان املسلمون الذين يح ّجون
إىل مكة ،ميرون أثناء عودتهم بالقدس لزيارة املسجد األقىص ،وبعض هؤالء كانوا يستقرون يف
املدينة القدمية وهو ينحدر منهم.
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هذا الرجل أمىض سبع سنوات يف سجون االحتالل ،وأثناء سرينا كان يتوقف ليع ّرفنا بأقاربه
األفارقة ،ومن بينهم من أمىض الكثري من السنوات يف سجون االحتالل كام أخربنا.
لن أتحدث عام هو معروف عن القدس وعامرتها وحواريها وكنائسها ومساجدها ومتاح يف عرشات
املصادر ،سوف أتحدث فقط عام شعرتُ به أنا القادم من مدينة عريقة وحارضة كربى من حوارض
الدنيا ،لذلك فإن ما حدث يل أمر آخر متاما عن الولع املعتاد.
رس لنا هذا الدليل
وألن عالمة اإلذن التيسري كام يقول الصوفية ،فإن الله ّ
يس لنا هذه الشابة كام ي ّ
الذي أحبنا وق ّدر لنا أننا جئنا لنشارك أهلنا .وعىل مدى ما يقرب من ثالث ساعات مىض بنا يف رحلة
آرسة ،بحيث شاهدنا كل ما اعتربه مهام :كنائس ومزارات لكل الطوائف املسيحية ،دخلنا كنائس
عديدة من بينها كنائس أرثوذكسية ،صعدنا سالمل وعربنا أزقة وممرات ضيقة ،والرجل ال يكف
عن الرشح والتوضيح ،ويف الوقت نفسه كان يقظا يف مواجهة الكامئن .قادنا أيضا إىل قبة الصخرة
ودخلناها وتحسست أنا بيدي الصخرة ،وال ميكن يل أن أعرب عن نقوش القبة فهي مذهلة وفاتنة،
ودليلنا رشحه أكرث من واف .ومن مكان مرتفع أشار لنا عىل حائط املبىك وقد تكأكأ اليهود حوله.
مل نتوقف لحظة واحدة عىل مدى ثالث ساعات .وبالنسبة يل كانت كل حوايس مرشعة الستقبال ما
يجري ،وكنت أريد أن أحتفظ بكل ما أراه وأشعر به وأشمه إىل األبد .كل هؤالء الناس املتالصقني
والقادمني من كل أنحاء العامل ،كل هؤالء املساملني الحريصني عىل أن يتعاملوا معا بكل هذه
الحساسية واللطف والذوق ،كل هذا كان يعصف يب ،وأنا أصعد سالمل شديدة الضيق ،وأعرب أزقة
وأطل عىل مزارات.
القدس تجربة روحية وليست مجرد مبان عتيقة ،وبرش اختاروا أن يكونوا معا عىل هذا النحو من
املودة ،للقدس رائحة أستطيع أن أستعيدها اآلن وأنا أكتب .أما الكامئن الراكبة واملرتجلة باألسلحة
املرشعة والخيالء والصلف ،وحتى مبجموعة متالصقة من املباين التي ضمها االحتالل بالقوة إليه
ورفع عليها علمه ،كام أخربنا دليلنا ،مل تستطع أن تفسد هذه التجربة الروحية التي مررت بها.
وبعد هذه الرحلة الطويلة عدنا مرة أخرى إىل نقطة انطالقنا عند باب العمود ،وبعد ألي بل
ورجاء من جانبنا سمح لنا دليلنا بأن نكافئه فقد كان رفضه حاسام وقويا ،لكننا أرغمناه يف الحقيقة
عىل قبول القليل مام يستحقه.

()6

أما صديقتنا فقد كانت تدخر لنا أقوى مفاجآتها ،وبعد أن تحدثت يف هاتفها الجوال لرتت ّب عودة
أطفالها من املدارس ،بدا أنها قررت أمرا ً ما .وما لبثت أن قالت لنا إنها سوف تصطحبنا لنتناول
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الغداء عىل شاطئ البحر يف يافا.كان هذا يفوق كل ماكنت أحلم به ،وعربنا الشارع املواجه وتوجهنا
صوب ما بدا أنه مركز لتجمع كل أنواع السيارات ،ثم غادرتنا لدقائق وعادت لتشري لنا  ،فتوجهنا
ورحب بنا السائق وهو من فلسطينيي
إليها حيث كانت واقفة بجوار سيارة ما ،ركبنا معها،
ّ
الداخل ،وكانت صديقتنا قد أفهمته إننا جئنا من رام الله حيث شاركنا يف امللتقى إياه ،وعرفنا أن
سيارة األجرة التي يقودها ليس مسموحا لها أن تعمل خارج القدس ،لكنه سوف يذهب بنا من
أجل خاطرنا فقط وألننا جئنا من آخر الدنيا وما إىل ذلك .وهكذا فإن هناك مغامرة أخرى تنتظرنا.
قبل أن نغادر املدينة القدمية ،ملحت من النافذة عرشات وعرشات يتزاحمون يف ما يشبه امليدان
وكلهم يرتدون املالبس السوداء وضفائرهم تتدىل .كانوا كثريين جدا ومن مختلف األعامر ،من
بينهم أطفال وصبية وشباب وكهول .البد أن هنا ويف قلب القدس قام االحتالل بإنشاء معاهد
تعليمية أصولية اكتظت بهؤالء الذين ارتدوا زيهم الديني وأطلقوا ضفائرهم .كان منظرهم غريبا
ومقبضا عىل نحو ما .وألمر ما تذكرت واحدا من أجمل األعامل الروائية التي قرأتها بال أي
مبالغة ،وهي رواية» العاشق» لكاتب إرسائييل إسمه يهوشواع وترجمها إىل العربية محمد حمزة
غنايم وصدرت يف دار نرش يف الخليل فيام أتذكر ،وحصلت عليها من أحد معارض الكتاب يف
القاهرة .أتذكر أن الرواية التي تدور أحداثها عشية حرب  1967كان بها مشاهد عديدة يظهر فيها
األصوليون املسكونني بالعنف املكتوم ،كريهون ويبدون كأشباح مقبضة ،لكن “العاشق” تبقى يف
الذاكرة بوصفها عمال ال ينحاز للرؤية الصهيونية ،ويقدم كاتبها رؤية إنسانية للفلسطينيني والعرب،
واألهم من كل هذا إنها رواية ممتعة ومكتوبة بحرفية عالية إىل أقىص حد.
ونحن يف السيارة أخربتهم أن صديقي نجيب جوييل س ّمى ابنته ،الشابة واألم اآلن «يافا «عىل إسم
املدينة التي نتوجه إليها .وعىل مدى نصف ساعة ،وهي املدة التي تستغرقها الرحلة من القدس
إىل يافا ،كنت تقريبا عاجزا عن التصديق أننا يف الطريق إىل تلك املدينة التي احتلها اإلرسائيليون
وجر ّدوها من حقيقة أنها مدينة عربية .وشاركت صديقتنا سائق السيارة يف إرشادنا والكالم معنا
حول ما كنا نراه عرب النافذة مثل السور الذي ميكن مشاهته بعيدا وبناه االحتالل أخريا ،والطرقات
الرسيعة املمتدة هنا وهناك .والحقيقة أن ثبات السائق ومتاسكه لفت انتباهي ،ودهشت ألن
أرقام سيارته ،كام قال لنا ،تكشفه وميكن استيقافه ونتعرض كلنا للمشاكل يف مواجهة احتالل اشتهر
بغبائه وجالفته.
عىل أي حال ،شممنا رائحة اليود ،قبل أن تدلف السيارة إىل املدينة .ليست هناك حواجز أو مظاهر
عسكرية بادية لألعني .رسنا يف عدة شوارع يف مدينة بدت هادئة قليلة السكان .ترجلنا من السيارة
ورحنا نتمىش قليال عىل شاطئ البحر .كل هذا استوىل عليه اإلرسائيليون ..فقدنا الكثري والكثري.
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فقدنا الشاطئ والبحر والشوارع والحدائق .كانت مشاعري غريبة ميتزج فيها الفقدان واإلعجاب
وما يشبه الخوف واألمل.
عدنا لرنكب السيارة مرة أخرى حتى وصلنا إىل مطعم اختارته صديقتنا ،وترجلنا جميعا ومعنا
السائق وصعدنا إىل هضبة ترشف عىل البحر .كان من السهل أن تعرف أن عامل املطعم عرب،
كام أن صاحبتنا طلبت الطعام باللغة العربية ،وإن كان حولنا عىل املناضد املجاورة بعض األرس
والسلَطات
اإلرسائيلية .الحقيقة أن السمك كان شهيا جدا ،وخصوصا سمك السلطان ابراهيمَ ،
املتنوعة ..كانت وجبة شهية للغاية ،فانقضضنا عىل الطعام بعد يوم شاق ،وجاءت لحظات جرى
يل فيها فقدان كامل للوعي ،ونسيت أنني يف وضع ال أحسد عليه ،وخ ّيل يل أنني يف مدينة عربية.
بعد الغداء متشينا مرة أخرى يف يافا ،ثم ركبنا السيارة عائدين إىل القدس يف آخر النهار ،وكان
رصت صديقتنا عىل االطمئنان عىل دخولنا رام الله،
الليل يتقدم ببطء .هبطنا جميعا ،بعد أن أ ّ
وكانت البوابة أثناء العودة مفتوحة وبال جنود ،ويبدو أن االحتالل مينع دخول القدس ،لكنه ال مينع
دخول رام الله .و ّدعنا صديقتنا ورسنا قليال حتى وجدنا باصاً عمومياً .وعندما تحرك الباص سألنا
السائق عن أقرب مكان للفندق ،فكان رده أن علينا أن ننزل يف مكان ما حدده لنا ،ثم نستقل سيارة
أخرى ،وحاول أحد الركاب أن يرشدنا إىل طريق آخر قريب من الفندق بحيث ال نحتاج لركوب
رص.
سيارة أخرى ،لكن السائق أ ّ

واصل الباص سريه بينام كنا نتبادل الحديث أنا وابراهيم فرغيل .وبعد فرتة توقف الباص قال
لنا السائق إن علينا أن نهبط .رحنا نتلفّت ثالثتنا باحثني عن سيارة أخرى يف الليل والعتمة حتى
توقفت أمامنا سيارة ،وأخرج سائقها رأسه من النافذة يطلب منا الركوب .كان معه طفل صغري،
رحب بنا الرجل وسأل إذا كنا
أفسح يل مكانا بجواره ،بينام ركب فرغيل والجزائري يف الخلفّ .
مرصيني كام فهم من لهجتنا .رحنا نتكلم معا ،واكتشفنا أن هذا الرجل الذي استضافنا هو نفسه
الذي صادفناه منذ قليل يف الباص ،وحاول أن يدلنا عىل طريق أقرب للفندق ،فقد نزل قبلنا ،وأرسع
خلفنا بسيارته الخاصة لتوصيلنا .وعندما علم بالغرض من مجيئنا رام الله شكرنا بود ومحبة.
مصا عىل مصافحتنا.
أوصلنا الرجل حتى الباب الداخيل ،وهبط من سيارته ّ
كم كان ما جرى لنا جميال ،ويصلح لختام سطوري عن أيامي يف رام الله.
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نبيل سليامن*
القصل هو الذبح من الوريد إىل الوريد ،أي هو قطع الرأس بالسكني أو السيف أو الساطور أو
املقصلة كام أضافت الثورة الفرنسية .والقصل /من أسف ،مكني يف تاريخ البرشية ،ومنه تاريخنا.
أما يف الحارض ،فرمبا انفردنا بالقصل ،بفضل داعش وأخواتها .وهكذا تواصلت العتامت من تليدنا
يف ٍ
ماض مجيد إىل طريفنا يف حارض تقرص عن وصفه الصفات .وقد أرسعت الرواية إىل هذه
العتامت ،فتناقلت األخبار صدور رواية (أيام داعش) ملصطفى محمود عواض ،ورواية (راقصة
داعش) ألسامء وهبي ،ورواية (حبيبي داعيش) لهاجر عبد الصمد و ..ومن ذلك رواية (ليل العامل)
لكاتب هذه السطور ،والتي جعلت فضاءها مدينة الرقة ،وأركزت زمانها يف سنوات الزلزلة
السورية املتفجرة منذ عام  ،2011ولذلك كان لداعش من الرواية نصيب كبري حتى عام .2015
لكن العتامت ليست كل يشء .ففي التاريخ ،مقابل العتامت مثة وضحات ،وإن بدت األوىل أكرب.
أما يف يومنا ،وإىل ٍ
غد لعله قريب ،فام من بصيص يف نهاية النفق ،وعىس أن يكون قويل هذا من
الضالل املبني.

مدينة الشعراء أم مدينة املهاجرين:
من بني العتامت الوفرية الجديدة الفتاكة ،تبدو داعش هي األوىل .وإذا كانت األضواء قد
تركزت عىل عاصمتها (الرقة) أو عىل املوصل ،فمدينة منبج السورية كانت عاصمة أخرى ،منذ
سيطرت داعش عليها يف  2014/1/23إىل أن طُردت منها يف .2016/8/12
اشتهرت مدينة منبج بأنها مدينة الشعراء ،فهي مدينة البحرتي وأيب فراس الحمداين واملتنبي
* كاتب وباحث من سوريا
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ودوقلة املنبجي و ...وعمر أبو ريشه ،وما أكرث من كان (يقرزم) الشعر يف منبج قبل أن يطبق
عليها الليل الداعيش ،فتصري مدينة املهاجرين ،لكرثة من زحف إليها من املهاجرين الداعشيني
من شتى البلدان ،وبخاصة من تونس وأوروبا ،حتى نافست الرقة بأعدادهم وبرطانات لغاتهم.
يس ذلك قرب منبج من الحدود السورية الرتكية (30كلم).
وقد ّ
س ّمى اليونانيون هذه املدينة هريابوليس (املدينة املقدسة) ،وكانت أتاغيتس أعظم آلهتها هي
وزوجها اإلله حدد .وقد استعانت اليونان برهبان منبج  /هريابوليس يف إحياء االحتفاالت
الدينية .وكانت يف العرص الهلنستي خط الدفاع األول للرومان يف مواجهة الفرس .ويف واحدة
من حلقات رصاعهام أرغم اإلمرباطور هرقل الفرس عىل إعادة الصليب الذي كانوا قد استولوا
عليه يف القدس عام  610م .وظل عندهم عرشين سنة ،وكان الرومان يعتقدون أن هذا الصليب
هو ما ُصلب عليه املسيح .ويف املصنفات التاريخية العربية ،ذكر ياقوت الحموي أن أول من
بنى منبج هو كرسى عندما استوىل عىل بالد الشام ،وسامها (من به) أي (أنا أجود) ،فعربت
إىل منبج .لكن الخوري برصوم أيوب ذهب إىل أن االسم مشتق من  NABAGأي نبع ،طلع...
وذلك يف كتابه (األصول السرييانية يف أسامء املدن والقرى السورية ورشح معانيها) .ومن
املحدثني أرجع املؤرخ الحلبي الغزي االسم يف كتابه (نهر الذهب) إىل وجود عني ماء كبرية
كانت تعرف بـ (الرام).
إسالمياً ،أرسل أبو عبيدة الجراح إىل منبج عياض بن غنم ،ثم لحق به ،فكان فتحها وتحريرها
من البيزنطيني سنة  16للهجرة يف عهد عمر بن الخطاب .وقد جعلها هارون الرشيد مركز
ٍ
يومئذ (مجاهدون) من شتى البلدان.
املناطق الحدودية ،وخط التامس األول ،وكان يأيت إليها
وتعرضت منبج إىل الزالزل ،وآخرها كان عام  1345م .وفيه كتب زين الدين ابن الوردي
قصيدة ختمها بقوله:
منبج أهلها حكوا دود ق ٍز
عندهم تجعل البيوت قبورا
رب ن ّعمهم فقد ألفوا من
ِّ
شجر التوت جنة وحريرا
ومن زالزلها غري الطبيعية ،والتي أورثتها الدمار والقتل ما كان عىل يد الخوارزمية ،وعىل يد
تيمورلنك عام 1401م.
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مدينة البحرتي:
أتنسم عطر من قال «صنت نفيس عام يدنّس نفيس» .إنه أبو
ما مررت مر ًة مبنبج إال لبثت ّ
عبادة الوليد الشهري بالبحرتي .والبحرتي لغةً :قصري القامة.
إنه ثالث الثالثة( :أبو متام واملتنبي) ،أوالء الذين سئل املعري عن أشعرهم :فقال :املتنبي وأبو
متام حكيامن ،وإمنا الشاعر البحرتي.
يف منبج ولد البحرتي سنة  821م .ويف سنة  897م .تويف ودفن يف مدينة (الباب) قرب منبج التي
نشأ فيها فتى فقريا ً ،ميدح باعة البصل والباذنجان ،عىل ما يذكر ابن خلكان .وقد أرسع البحرتي
إىل حلب عىل بعد أقل من  90كلم ،وأقام يف الشهباء فرت ًة عشق أثناءها املغنية الحلبية علوة
بنت زرعة ،وتالمع اسمها يف شعره .لكن موعد الرجل مع قدره مل يكن يف حلب .فقد كانت
منبج وباديتها مدرسة البحرتي حتى التقى بأيب متام.
ولد البحرتي ألب طايئ وأم شيبانية .وأهل منبج كام يؤكد اإلصطخري يف (مسالك املاملك) كلهم
عرب .وقد كانت قبائل طي ترضب يف بادية منبج عىل شاطئ نهر الفرات .أما اليوم ،فرياد لها
أن تكون حلقة يف الفيديرالية الكردية ،وإن يكن األكراد واحدا ً من مكوناتها الفسيفسائية ،أو
من عنارص سبيكتها التي يغلب فيها املكون العريب بنسبة كربى.
كان لقاء البحرتي باألستاذ الرئيس  -كام سيلقب أبو متام  -هو موعده مع القدر .فقد أخذ
األستاذ (الحوراين) القادم من بلدة (جاسم) قرب درعا اليوم ،بيد تلميذه .ويروي يحيى بن
البحرتي أن أول شعر ألبيه كان حني خرج من منبج يف سفر ،فلام عاد ،رأى لحية الغالم (شقران)
قد نبتت ،وكان يهواه .ويف سرية البحرتي كثري مام يؤخذ عليه ،كتعدد غلامنه ،أو طول لحيته
التي هجاها ابن الرومي ،أو أنه يجري مع الرياح ،أو أنه أحرق خمسامية ديوان لشعراء من
معارصيه ،كيال تشتهر أشعارهم .ويقول صاحب (زهر اآلداب) إن البحرتي كان من أبغض الناس
إنشادا ً :يتشدق ويتزاور يف مشيه ،مرة جاثياً ومرة القهقرى ،ويهز برأسه مرة ومنكبه أخرى،
ويشري بكمه ويقول :أحسنت والله ،ثم يقبل عىل املستمعني فيقول :ما لكم ال تقولون أحسنت؟
هذا والله ال يحسن أحد أن يقول مثله» .ولكن مهام يكن من كل ذلك ومن غريه ،يظل البحرتي
هذا الذي خاطبه أستاذه أبو متام« :أنت أمري الشعر بعدي» .ويظل وحده من لُقّب بـ (صناجة
العرب) .وصاحب سالسل الذهب.
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مدينة أيب فراس الحمداين واملتنبي:
يف سرية أيب فراس الحمداين الذي عاش ستاً وثالثني سنة فقط ( 932-968م) ( 357 - 320هـ)
وله سيف الدولة
أنه ولد يف منبج ،ولكن قيل أيضاً إنه ولد يف املوصل .وعىل أي حال ،فقد ّ
الحمداين عىل منبج .وملا خرج ابن أخت ملك الروم إىل نواحي منبج يف ألف فارس ،صادف أبا
فراس يصطاد بصحبة سبعني فارساً .ويف القتال أصيب أبو فراس بسهم فأرسوه سنة  .959وبعد
ألي هرب أو افتدي ،لكن الروم حارصوا منبج بعد ثالث سنوات حتى سقطت قلعتها التي مل
يبق منها اليوم غري اسمها ،وأرسوا أبا فراس ،وطال األرس به ثالث أو أربع سنوات ،كتب خاللها
خفت
(رومياته) التي جمعها الثعالبي ،ومنها ما يتذكر فيها أمه يف منبج« :لوال العجوز مبنبج /ما ُ
نفس أبي ْه /أمست مبنبج حرةٌ /بالحزن من بعدي
أسباب املني ْه /ولكان يل عام سألت /من فدا ٌ
حريّ ْه /والصرب يأيت كل ذي /رز ٍء عىل ق ِّد الرزيّ ْه /الزال يطرق منبجاً /يف كل غادي ٍة تحي ْه /فيها
التقى والدين مجـ  /موعان يف ٍ
نفس زكي ْه».
بعد منبج توىل أبو فراس حمص .وملا تويف سيف الدولة ،وصار حاجبه الرتيك قرغويه وصياً عىل
الويص جيشاً إىل حمص إلخضاع أيب فراس .ويف (صدد) وقعت
سي
الوريث ابن أخته أيب املعايلّ ،
ّ
املعركة التي انتهت بقطع قرغويه لرأس أيب فراس ،وترك جثته حتى واراها بدوي عابر ،بينام
حمل قرغويه الرأس إىل الوريث.
أما املتنبي الذي مل يكن عىل وفاق مع أيب فراس ،والذي قُ ِت َل أيضاً بعده بشهور ،فكان قد توجه
مع أبيه إىل بالد الشام حوايل سنة  950ميالدية ،فعرف الرقة ،ثم منبج ،حيث مدح واليها عبد
امللك بن صالح ،ومن ذلك قوله« :قيْ َل مبنبج مثواه ونائله /يف األفق يسأل عمن غريه سأال».
وبعدما ط ّوف املتنبي يف طرابلس فالالذقية فحلب فأنطاكية فحمص  -حيث ُسجن  -عاد إىل
منبج فدمشق ،قبل أن يحطَّ رحاله يف حلب ،حيث قال يف خيول جيش سيف الدولة« :فكأن
أرجلها برتبة منبج  /يطرحن أيديها بحصن الران» واملسافة بني منبج وحصن الران تناهز خمسة
كيلو مرتات.

عمر أبو ريشة ،ثم من؟
يقول عمر أبو ريشة إنه ولد يف فلسطني (عكا) سنة  ،1911بينام يذكر من أ ّرخ له أنه ولد
يف منبج سنة  1908أو  ،1910فكأن اضطراب الحديث عن دوقلة املنبجي يتجدد مع عمر
أبو ريشة الذي خرجت أرسته إىل موطن عشريته األصيل يف منبج ،وحيث جرى تسجيل
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مكان والدته وتاريخها  .1908وقد كان هذا الذي درس يف إنكلرتا الكيمياء العضوية ،وعمل
سفريا ً ،وكتب مع الشعر املرسحية الشعرية ،آخر أعالم منبج ،وإن يكن من كتب الشعر منها
كثريون.
يف عام  1997أقيمت يف منبج الدورة األوىل من املهرجان الشعري الذي حمل اسم البحرتي.
ومن األسامء التي تالمعت محمود الدايل الذي شارك عام  2008يف برنامج أمري الشعراء،
ومام قال يف مدينته« :ما بال منبج قد حلت ضفريتها /وه ّزها من رقيق الصوت موال».
وقد عرفت أثناء إقامتي يف حلب  1978-1972منهم واحدا ً ،كان ال يغيب عن محارضة أو
ندوة ،والبد أن يديل فيها دلوا ً .إنه محمد منال غزيل الذي لقبه أستاذه إسامعيل حقي (والد
املخرج هيثم حقي) بالبحرتي الصغري .وعرف هذا البحرتي أيضا ً بشاعر الدعوة اإلسالمية.
وعىل الرغم من أنه اعتقل وعذب عام  ،1980فقد جرى تكرميه يف املركز الثقايف يف منبج
عام  ،2007وسميت به قاعة املكتبة واملطالعة .وقد ذكر أنه ملا ّ
توف العالمة الحكيم  -كام
لقبته بعض املنابر اإلسالمية عام  ،2015منعت داعش تشييعه جامهرييا ً ،كام ذُكر أنه دفن
يف مقربة الشيخ عقيل املنبجي الذي هدمت داعش رضيحه واملسجد الذي حمل اسمه وض ّم
الرضيح.
يف مهرجان الشاعر عمر ابو ريشة الذي أقيم يف منبج يف  2011/7/13قال الشاعر محمد بشري
دحدوح:
يا منبج الشعر وافيناك موعدنا
لها ُة أقداحنا ظأمى فر ّوينا
يا منبج الشعر يا ريحانة سكرتْ
من أين خمرتك السمحاء دلّينا
نلملم الربق من جفنيك منخطفاً
ونجتبيه جنوناً يف خوابينا
ويف إشارة إىل عمر أبو ريشة وإىل البحرتي وأيب فراس الحمداين (الحارث) يقول:
ففي رباك الشذى مازال منتشياً
يستافه عم ٌر رندا ً ويُسفينا
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والبحرتي عىل ديباج علوته
وحارث يعتيل مجدا ً ويعلينا
كام يقول الشاعر عبد الغفور بكري داوود يف مدينته:
يا منبج الخرضاء جئتك زائرا ً
من بعد عمر طال فيه غيايب
حلب ومنبج يف الشآم عىل املدى
موصولتان بظاهر األنساب
(هتفت بالشام ما أحالك يا شا ُم) ومنها ما
وللشاعر الفلسطيني سعود األسدي قصيدة مطلعها
ُ
يذكر فيه البحرتي (الوليد):
ومنبج وولي ُد الشعر أرسله
كالغيم يهمي له يف الحسن إرها ُم
حتى غدا كل قوس فوقه قُزحاً
مضمخاً تستقي ريّاه أنسا ُم

مدينة الهارب:
من تونس قدم إىل دولة الخالفة الداعشية شاب اسمه محمد الفاهم .ورسعان ما تبددت
أحالمه ،مثل آخرين ،فتسلل هارباً عرب منبج ،ورسد عىل الصحايف والكاتب التونيس هادي يحمد
تجربته ،فكتبها األخري فيام هو رسدية بامتياز ،تناجز الرواية ،وعنوانها( :كنت يف الرقة :هارب
من الدولة اإلسالمية .)2017 -
من الرقة جرى نقل محمد الفاهم إىل إدارة املعسكرات (اختصاص مفخخات) يف منبج ،وقد
تزامن النقل مع عزمه وثلّة عىل الهرب ،فقد كانت منبج بالنسبة إىل هؤالء نهاية مرحلة الدولة
اإلسالمية .وكان شباب آخرون قد سبقوا إىل الهرب بعدما اكتشفوا أنهم ضحية وهم اسمه
الدولة اإلسالمية.
يف منبج أقام شهرين محمد الفاهم ورشيكاه التونسيان يف خطة الهرب  -أحدهام معه زوجته
وثالثة أوالد  -يف شقة وسط املدينة .ونقرأ قوله« :هذه الشقة ليست يل .إنها لساكنيها الذين
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هربوا منها والذين سيعودون إليها يوماً» .وكان طريان التحالف حيناً ،والرويس حيناً ،يقصف
منبج ،بينام تتقدم نحوها قوات سورية الدميقراطية (قسد) الكردية التي كانت قد سيطرت عىل
سد ترشين القريب ،عىل نهر الفرات ،وهو السد الذي سمته داعش (سد الفاروق).
يف يوم الهروب املوعود ،مىض محمد الفاهم ومن معه إىل منزل امله ّرب ،لكن سيارته العائدة
إىل إدارة املعسكرات انزلقت واصطدمت بعمود ،بسبب الجليد .ومن األموال املخصصة
للمه ّرب اقتطع أجرة امليكانييك الذي أصلح السيارة ،ليغادر الركب منبج مسا ًء إىل مدينة الباب
الحدودية القريبة .لكن السيارة تعطلت مرة أخرى ،وهكذا اضطروا إىل تأجيل السفر إىل الغد،
ينسق الهرب من داعش ،وهو من سيوصلهم
وأبلغ الفاهم بذلك القيادي يف جبهة النرصة الذي ّ
إىل إحدى املجموعات اإلسالمية املعارضة.
كانت منبج منطقة حدودية هامة ،كمم ّر للمجاهدين  /املهاجرين القادمني من تركيا .ويروي
الفاهم أنك كنت تسمع يف منبج مختلف اللهجات العربية :التونسية والجزائرية واملرصية
واملغربية والشامية ،وكذلك مختلف اللغات :الفرنسية واإلنجليزية واألملانية والروسية
والصينية ..ومن ذكريات محمد الفاهم يف منبج مطعم البيك ،أحد مطاعم سلسلة مشهورة يف
الرشق األوسط ،وقد تأسس أول فرع لها يف جدة يف سبعينات القرن املايض.
بعد تعطّل السيارة كان عىل الفاهم ومن معه تدبري املال ملتابعة الهروب .وكان بيع سالحهم
هو الحل ،مع ما يعنيه ذلك من الخطر ،إذ إن دكاكني بيع السالح يف منبج كانت قد صارت
(أمنيي الدولة) .وكان الفاهم قد فوجئ
يف الشهور األخرية تحت رقابة (ديوان الحسبة) و
ّ
منذ وصوله إىل أرض الخالفة الداعشية بالدكاكني التي تبيع السالح ،فيام عرف من املدن التي
تسيطر عليها الدولة .وقد علم من بعض التجار أن هذه التجارة انترشت يف الشامل السوري
منذ بداية العمل املسلح مطلع .2012
كان سالح محمد الفاهم (الكالش) هو األغىل مثنا ً ،ويُعرف بني مقاتيل الدولة بالكالش ذي
النجمة املختومة عىل حافته ،وقد حصل عليه من مخزن للسالح يف مدينة القائم العراقية
الحدودية .ويروي الفاهم أن ديوان الحسبة واألمنيني كانوا يحققون مع من يعلمون أنه
باع سالحه ،فإذا ثبت أنه يحاول االنشقاق والهروب ،أُخضع إىل دورة استتابة ،فإذا مل تنفع،
فالسجن ،وقد يكون نصيبه (القصل) إذا ما اكتشف أنه يتبنى أفكار من يدعونهم غالة
وخوارج.
***
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يف رسدية أو رواية أو الكتاب األديب لهادي يحمد ،الكثري واملوجع من حياة محمد الفاهم منذ
والدته يف مدينة بورمتوند األملانية إىل فتوته وشبابه يف تونس ،وما انتهى إليه من االنخراط
يف السلفية الجهادية التي وصلت به إىل تركيا فسورية .وعرب ذلك تلتمع منبج كأمنا ضيعت
ما كانت (مدينة الشعراء) .وستض ّيع بعد شهور من هروب محمد الفاهم ما صارت (مدينة
املهاجرين ومدينة الهروب) بعد هزمية داعش ،وقدوم األمريكان والروس واألكراد  -وعىل
مقربة داخل الحدود السورية :األتراك  -فهل هذا هو تبدد منبج بانتظار قيامة أخرى ،شأن
سورية كلها؟

128

الكذب كخطأ شائع
عبد الفتاح القلقييل*
كنت يف السنوات األخرية مشغوال مبوسوعة للمصطلحات ،وكانت تذاع عىل محطة اجيال االذاعية.
ُ
ويف نهاية السنة املاضية ( )2016صدر كتاب عن سلسلة «عامل املعرفة» الكويتية بعنوان «ملاذا يكذب
القادة؟ -حقيقة الكذب يف السياسة الدولية» للكاتب األمرييك «املشاغب» جون جي مريشيمر،
وبرتجمة الدكتور غانم حمد النجار استاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت .اما املؤلف فهواستاذ
العلوم السياسية يف جامعة شيكاغو األمريكية ،وله عدة كتب منها «مأساة السياسة يف الدولة
العظمى» و «اللويب االرسائييل وسياسة أمريكا الخارجية» .الكتاب االخري اثار جدال واسعا ،ورمبا
كان هذا الكتاب هو الذي دفع اللويب االرسائييل إلصدار كتاب مضاد بعنوان «اللويب العريب» .وبعد
ان قرات»ملاذا يكذب القادة» حرض يف ذهني سؤال« :ملاذا يكذب الناس؟» ،فرجعت ألوراقي يف
قت بني الكذب والخطأ .وكان كام ييل:
املصطلحات ،فوجدتُ انني اتيت عىل مصطلح «الكذب» وف ّر ُ

“الخطأ هو ما خالف الواقع وعكسه الصواب ويقع يف مجال الرأي ،اما الكذب فهو ما خالف اعتقاد
الراوي وعكسه الصدق ،ويقعان يف مجال اإلخبار .وميكن ان نعرب عن الصواب والصدق بـ«الصحيح».

وللكذب انواع متعددة :الكذب ،والبهتان ،واالفرتاء ،واإلفك ،وال َجحد ،والخلف ،والزور ،واملحال.
الكذب :هو عدم مطابقة الخرب للواقع ،أو العتقاد املخرب (كام اسلفنا) ،اما االفرتاء فأخًص منه ،النه
الكذب يف حق الغري مبا ال يرتضيه ،بخالف الكذب فإنه قد يكون يف حق املتكلم نفسه .ولذا يقال
كاذب ملن قال( :فعلت كذا ومل أفعل كذا) مع عدم صدقه يف ذلك ،وال يقال عنه مفرت  .ومن مدح
أحدا مبا ليس فيه ،هو كاذب واليقال مفرت ،الن يف ذلك ما يرتضيه املمدوح .وقد يحسن الكذب عىل
بعض الوجوه ،كالكذب يف الحرب ،وإصالح ذات البني ،بعكس االفرتاء.
* كاتب وباحث من فلسطني
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وأما البهتان :فهو اإلفرتاء الذي يواجه به املفرتى عليه .قال تعاىل« :وقولهم عىل مريم بهتانا عظيام»
اما اإلفك فهو االفرتاء فاحش القبح ،مثل قذف املحصنة وغري ذلك مام يظهر قبحه .قال تعاىل «ويل
لكل أفاك أثيم» .وقال تعاىل «أىن يؤفكون» أي يرصفون عن الحق .وتسمى الرياح املؤتفكات النها
تقلب االرض فترصفها عام عهدت عليه ،وسميت ديار قوم لوط املؤتفكات النها قُلبت بهم.
اما الجحد فإنكار الشئ الظاهر ،أو إنكارك الشئ مع علمك به ،اما اذا مل يكن لك علم به يكون
مجرد انكار.
وأما التكذيب فهو التصميم عىل أن الخرب كذب بالقطع ،ونقيضه التصديق .وال تطلق صفة املكذّب
إال عىل من كذب بالحق النها صفة ذم اال إذا قُ ّيدت فقيل مكذب بالباطل ،كام أن الكافر صفة ذم
اال اذا قيل كافر بالطاغوت.
الفرق بني الخلف والكذب :الكذب يكون فيام مىض ،كأن تقول فعلت كذا ،وانت مل تفعله! اما
الخلف فيكون يف ما يُستقبل ،كأن تقول سأفعل كذا وال تفعله.
اما الزور فهو الكذب الذي قد ُس ّوي و ُح ّسن يف الظاهر ل ُيحسب أنه صدق ،ومنه شاهد الزور.
وكذلك تقول ز ّورتُ الشئ إذا سويته وحسنته.
أما املحال ،فهو ما احيل من الخرب عن حقه حتى ال يصح إعتقاده ،ويُعلم بطالنُه بسهولة ،مثل قولك
سأقوم أمس ،ورشبت غدا.
من املعروف ان الكذب يشء خاطيء من الناحية األخالقية والناحية الدينية ايضاّ ،ولكن لإلسف
فهو خطأ شائع  ،واصبح غريزة طبيعية بالنسبة للبرش ،وللكذب والخداع دامئا عواقب وخيمة ..
فلامذا يكذب الناس ؟
فيام ييل بعض األسباب التي تدفع بعض الناس للكذب ..
 -1السبب األعم للكذب هو الخوف .عندما يكون الشخص عىل علم بإنه سيتعرض للعقاب عىل
فعل قام به ،فإنه يلجأ للكذب ،وعندما يعلم انه سيحرم من املكافأة (مادية كانت او معنوية) فانه
يلجأ للكذب .وهذا رد فعل إنعكايس طبيعي حتى ينأى بنفسه عن العقاب ،او يجعل نفسه تستحق
املكافأة .ويظهر هذا النوع من الكذب عادة عند األطفال من أجل الخروج من املأزق.
 -2هناك سبب شائع آخر للكذب ،وهو لتحسني الصورة أو حفظ ماء الوجه  ،حيث يصور الشخص
نفسه عىل أنه ناجح ،جيد ،مهذب ،أي ميتلك كل الصفات اإليجابية ،وأحيانا يبالغ الشخص يف ذلك
إلقناع من حوله وتضليلهم.
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 -3أحياناً يكذب الشخص عىل سبيل املزاح والتن ّدر.
 -4يكذب بعض األشخاص ليبدون محبوبني يف املجتمع وبني الناس ،وللحفاظ عىل العالقات الجيدة
 ،وتجنب الخالفات ،ويحدث هذا الكذب غالباً يف مجال العمل ،ولحامية خصوصياتهم  ،أو الحفاظ
عىل الذات والثقة بالنفس.
 -5الكذب إلغفال اآلخرين عن الحقيقة .وهذا النوع من الكذب صار شائعاً جدا يف مجال االعامل
واالعالم والسياسة  ،كأن يكذب البائع عىل الزبائن بشأن جودة مبيعاته ليشرتي الناس منه .وهذا
النوع من الكذب هو الشائع بني الساسة عموما وخصوصا عند املسؤولني .أصبح السيايس الناجح
هو من يتقن فن الكذب مبختلف أشكاله وأمناطه ،ولدرجة أن «السوق السيايس «هو سوق الكذابني
بامتياز» ،وصارت السياسات كانها»عملة» حيث «الرديء منها يطرد الجيد من سوق التداول».
إن الكذب السيايس هو اخطر أنواع الكذب ألنه يعمد إىل تضليل األمة بأكملها وال يقترص عىل أفراد
أو جامعات معينة فكيده عظيم.واألخطر من ذلك أن يستمر الكذاب يف موقعه وكذبه ويجد تربيرا
له ،فالسيايس الذي يتقن فن الكذب هو من ميلك الجاذبية والقدرة عىل اإلقناع يف صفوف الجامهري
،لسبب بسيط هو انه يبيع الوهم لكل نفس ذائقة اإلحباط واملعاناة ،فهو الرتياق لتضميد الجراح
وان كان بشكل مؤقت،انه منطق يشتغل وفق قاعدة «التقسيط يف الصدق والكذب بالجملة»
لدرجة التخمة .ويف كتاب «ملاذا يكذب القادة» يشري اىل السري هرني وتون ،الدبلومايس الربيطاين
الشهري يف القرن السابع عرش الذي اطلق تعليقا مشهورا بأن «السفري هو رجل امني ،أرسل اىل
الخارج ليكذب من اجل مصلحة دولته» ،وما زال هذا الوصف للسفري حتى يوم صدور هذا العدد
لهذه املجلة.
وكام اورثت بريطانيا أمريكا السيطرة عىل العامل بشكل مبارش او غري مبارش ،اورثتها ايضا «مبدأ»
الكذب عند ساستها ،ولذلك كان الكذب وتزييف الحقائق سمة رئيسية للسياسة األمريكية
باستثناءات نادرة ،فقد احرتف سياسيوها الكذب يف املجال االجتامعي كام فعل الرئيس كلينتون
مبوضوع مونيكا لوينسيك .واعتاد القادة األمريكيون عىل االستناد اىل معلومات (مع علمهم) انها
خاطئة ،سواء يف السياسة الداخلية كام فعل نيكسون يف فضيحة «ووتر غيت» ،او كام فعل ليندون
جونسون إبان حرب فياتنام ،وفضيحة تدمري واحتالل العراق كام بدأ بوش االب وأكمل بوش
االبن .ومبا ان الكيان الصهيوين هو ابن السياسة الربيطانية ،واالخ االصغر للسياسة األمريكية فقد
كان (ومازال) الكذب هو الصفة الرئيسة لقادته .ومعظمهم مدانون ،او يحاكمون بجرائم اخالقية،
وسيحاكمون قريبا بجرائم حرب.

131

الكذب كخطأ شائع

يف السياسة الدولية يقل كذب القادة عىل بعضهم الن الطرفني يعرفان الحقيقة ،ولو فعلوا ملا تحمل
شعبهم اية عواقب .ولكن الكذب عىل الشعوب يف السياسة الخارجية تكون نتائجه كارثية .فجورج
بوش كان يعلم متاما ان العراق ال ميلك اي اسلحة نووية ،وان تهديدات صدام مل تكن حقيقية ابدا
وكان صدام يعلم متاما ان أمريكا ال تصدقه وال تخشاه ،ولكن كليهام (صدام وبوش)كانا يخدعان
شعبيهام ،وذلك القناع شعبيهام بعبقرية صدام ودميوقراطية بوش ،والبقاء الشعبني ،بل الشعوب
عامة اسرية الخوف والرتقب ،ويبحثون عن األمان يف احضان قادتهم.
وقد جاء يف كتاب «ملاذا يكذب القادة» املذكور اعاله انه «نُسب لوزير خارجية هاري ترومان عبارته
الشهرية عن خطر الشيوعية ،التي قال إنها ال بد من أن تُقدم مبصطلحات «أكرث وضوحا من الحقيقة”.
وقد وضع ليندون جونسون هذه العبارة موضع التطبيق ،فضلل الكونغرس بشأن هجوم مفرتض
عىل املدمرة األمريكية يف خليج تونكني حتى يتمكن من تأمني التفويض لحرب فيتنام.
وبالرغم من أن األسباب قد تكون وطنية ،فإن فرانكلني روزفلت ،عىل سبيل املثال ،كذب عىل
الشعب األمرييك بشأن مهاجمة قوارب يو )U-)boatsاألملانية املدمرة جرير ( )USS Greerيف
عام  ،1940لبناء قضية الحرب ضد هتلر ،ألنها كانت ستؤدي بسهولة إىل كارثة ،كام هو الحال مع
أكاذيب إدارة بوش بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية».
ولكن ،وباعرتاف الجمهوريني انفسهم ،فان ترامب هو الرئيس األمرييك األكرث كذبا.
ويف تقرير لصحيفة «نيويورك تاميز» نقل عن مؤرخني وسياسيني من كال الحزبني الدميقراطي
والجمهوري اعتقادهم أن الرئيس دونالد ترامب أحدث نقلة نوعية يف فن الكذب الذي يتقنه
السياسيون ،وهو ما أسمته الكاتبة هانا أرندت بـ«الرصاع بني الحقيقة والسياسة».
وأوضحت الصحيفة أن ترامب ميارس الكذب والتزييف بصفة يومية ،من ترويجه لكذبه الفاضح
حول عدد من حرضوا أداءه اليمني الدستورية ،ووصوالً إىل ادعائه بتلقيه اتصالني هاتفيني من الرئيس
املكسييك ومدير الكشافة – وهو ما مل يحدث .ال يتوقف ترامب عن ترويج األكاذيب واملعلومات
املضللة ،وال يصدقه اال اولئك الذين يجدون ان كذب ترامب يتواءم ومصالحهم غري الرشعية.
اما يف العامل الثالث ،ويف الرشق االوسط خاصة ،فح ّدث وال حرج عن كذب السياسيني عىل شعوبهم،
وإجبار مثقفيهم وإعالمهم املقروء واملسموع واملريئ عىل تبني أكاذيبهم وترويجها .وقد قال احد
الظرفاء :وكأن ترامب هو شخصية مستنسخة من قادة العامل الثالث حيث يجري عىل لسان اهل
تلك املناطق املقولة التالية« :يف كل املناطق الكذب ملح رجال السلطة والعيب يف الصادق» .اما يف
الخليج فيقولون« :الكذب لألمري ،والدجل للوزير ،والصدق للفقري ،وغري هيك ما بصري».
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استلهام ألف ليلة وليلة يف القصة والرواية العاملية
حسني عيد
تلعب كتب (الرتاث) وخاصة كتاب «ليايل ألف ليلة وليلة» دورا بالغ األهمية فيام (يستلهمه)
(األدباء) منها يف مجاالت القصة والشعر والرواية بشكل عام ،ويزداد هذا الدور بروزا بالنسبة
(للقصة) و(الرواية) العاملية بشكل خاص.
يتناول هذا البحث ذلك االستلهام (املبارش) من (حكاية) صغرية ظهرت بني ثنايا الليلة  351من
«ليايل ألف ليلة وليلة» ،وذلك عىل امتداد صفحتي ( 309و )310التي صدرت طبعتها الثانية ضمن
سلسلة «الذخائر» عن الهيئة املرصية العامة لقصور الثقافة عام  1997العدد  ،13حيث استلهم منها
الكاتب األرجنتيني الكبري خورخي لويس بورخيس قصة «حكاية الحاملني» التي ترجمها إبراهيم
الخطيب ضمن كتاب «املرايا واملتاهات» ،الذي صدر عن دار توبقال للنرش بالدار البيضاء باملغرب
عام  ،1987وكذلك استلهم منها الكاتب الربازييل الشهري باولو كويلهو رواية «الخيميايئ وحجر
الفالسفة» التي صدرت لها أكرث من ترجمة يف أنحاء الوطن العريب الكبري ،منها ترجمة بهاء طاهر
غصوب
التي جعل عنوانها «السيميايئ :ساحر الصحراء» وصدرت عن دار الهالل ،وترجمة فارس ّ
عن الدار الجامهريية للنرش والتوزيع بليبيا عام .1995

()1

«ومم يحىك  ،»..وكانت كام ييل« :إن رجال من
وردت (حكاية) «ألف ليلة وليلة» تحت عنوان
ّ
وتغي حاله وصار ال ميلك شيئا وال ينال قوته إالّ
بغداد كان صاحب نعمة وافرة ومال كثري فنفد ماله ّ
بجهد جهيد فنام ذات ليلة وهو مغمور مقهور فرأى يف منامه قائال يقول له ا ّن رزقك مبرص فاتبعه
وتو ّجه إليه فسافر إىل مرص فلام وصل إليها أدركه املساء فنام يف مسجد وكان إىل جوار املسجد
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بيت فق ّدر الله تعاىل أن جامعة من اللصوص دخلوا املسجد ووصلوا منه إىل ذلك البيت فانتبه أهل
البيت عىل حركة اللصوص وقاموا بالصياح فأغاثهم الوايل بأتباعه فهربت اللصوص ودخل الوايل اىل
املسجد فوجد الرجل البغدادي نامئا يف املسجد فقبض عليه ورضبه باملقارع رضبا مؤملا حتى أرشف
عىل الهالك وسجنه فمكث ثالثة أيام يف السجن ثم أحرضه الوايل وقال له من أي البالد أنت قال من
بغداد قال له وما حاجتك التي هي سبب يف مجيئك إىل مرص قال أين رأيت يف منامي قائال يقول يل
رزقك مبرص فتوجه إليه فلام جئت إىل مرص وجدت الرزق الذي أخربتني به تلك املقارع التي نلتها
منك فضحك الوايل حتى بدت نواجذه وقال له يا قليل العقل أنا رأيت ثالث مرات يف منامي قائال
يقول يل أن بيتا يف بغداد بخط كذا ووصفه كذا بحوشه جنينة تحتها فسقية بها مال جرم عظيم
فتوجه إليه وخذه فلم أتوجه وأنت من قلة عقلك سافرت من بلدة إىل بلدة من أجل رؤيا رأيتها
وهي أضغاث أحالم وأعطاه دراهم وقال له أستعن بها عىل عودك إىل بلدك فأخذها وعاد إىل
بغداد وكان البيت الذي وصفه الوايل ببغداد هو بيت ذلك الرجل فلام وصل إىل منزله حفر تحت
ووسع الله عليه رزقه وهذا اتفاق عجيب» .
الفسقية فرأى ماال كثريا ّ
توجد ،يف هذه الحكاية ،شخصيتان (متقابلتان) :مواطن من بغداد بالعراق ،ووايل حاكم من مرص.
كان البغدادي ثريا فصار ال ميلك شيئا (دون أن يوضّ ح لنا النص مربرات هذا التح ّول) ،حتى أصبح
عليه أن يبذل أقىص جهده للحصول عىل قوت يومه ،بينام كان الوايل يرتع يف ذروة منصبه وقد
دانت له الدنيا .العنرص (املشرتك) بينهام ،هو أن كال منهام رأى (حلام) يحثّه عىل القيام (برحلة)
إيل بلد اآلخر (البغدادي إىل مرص ،والوايل املرصي إىل بغداد) ،ألن هناك (كنزا) ينتظره!
كل منهام؟!
فكيف كانت استجابة ّ
مل يكن البغدادي ميلك شيئا ،وكان يبذل الجهد الجهيد للحصول عىل رزقه ،فأخذ الحلم مأخذ الجد،
واندفع وراءه مرتحال إىل مرص ،بينام سخر الوايل من الحلم وتجاهله ،ألنه كان يرتكز عىل املنصب
والرثوة والجاه!
لعبت (املفارقة) دورا رئيسيا يف لقائهام ،الذي ت ّم يف السجن ،والذي بقي فيه ملدة ثالثة أيام كاملة ،كانت
هي املدخل إىل لقاء الوايل ،الذي حاول أن يفهم السبب يف ارتحال رجل من بغداد ،يك يقبض عليه يف
مرص يف موضع ملتبس ،فحىك للوايل أمر (حلمه) .ويف (اللحظة) ،التي ظ ّن فيها أن سعيه وراء حلمه قد
خاب ،وأن كنزه املوعود كان وهام ،إذا بهذه اللحظة ذاتها تنقلب إىل لحظة (تنوير) ،حني سخر الوايل
من فعله ،ألنه سبق أن حلم هو أيضا بكنز ينتظره تحت فسقية بيت يف بغداد ،ومل يحلم بذلك مرتني
فقط مثله بل ثالث مرات .عندئذ انجىل األمر ،وأدرك البغدادي ما كان خافيا عليه من أمر حلمه ،وتف ّهم
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رس (الكنز) سهال
مربر رحلته ،وعنرص (الحتمية) الذي تطلب (رضورة) سفره ،فلن يكون الحصول عىل ّ
ميرسا ،بل هو متاح فقط ملن (فهم) نتيجة تجربة مريرة أن مآل الرثوة اىل زوال ،وأن عىل الفرد أن يبذل
قصارى جهده للحصول عىل قوت يومه .عندئذ يكون قد أصبح (مهيئا) لتلقي (الحلم) ،أو النبوءة ،ليتخذ
قراره بالقيام بالرحلة تلبية لنداء الحلم .وال يتوقف األمر عند هذا الح ّد فقط ،بل عليه أن يعاين ويبذل
كل مصاعبها بصدر رحب ،حتى تنفتح أمامه األبواب املوصدة يف النهاية،
أقىص جهد يف رحلته ،متحمال ّ
وينكشف املستور ،ليكمل الدورة ويؤوب إىل بيته ليحصل عىل الكنز الثمني!
ألي منهام
ت ّم يف الحكاية السابقة ،رسم شخصيتني شديديت (الوضوح) هام البغدادي والوايل ،ليس ّ
مالمح خاصة ،وان جرى الرتكيز فيها عىل (التقابل) بني رد فعلهام ،ألنّه (جوهر) الحكاية .كام كان
فيها جنوح إىل (التبسيط) ،دون االعتامد عىل الرسم بالتفاصيل الصغرية.

()2

استفاد الكاتب األرجنتيني الكبري خورخي لويس بورخيس ( )1986 – 1899من الحكاية السابقة،
التي وردت يف الليلة  351من كتاب الليايل ،يف استلهام قصة قصرية بعنوان «حكاية الحاملني»
غي بورخيس موطن الرجل فجعله يعيش يف القاهرة بدال من بغداد .ويف الوقت الذي حافظ
هناّ ،
فس أسباب تبديد ثروته ،بأنه كان «مبسوط اليد متحررا» ،وان
عىل ملمح ثرائه الفاحش ،إالّ انه ّ
ربا كنوع من الوفاء لذكرى األب ،أو حفاظا عىل الح ّد األدىن من املظهر ،أو
أبقى عىل بيت أبيهّ ،
اإلبقاء عىل مكان صالح للحياة ،أو – وهو األهم – استكامال لنقص يف حكاية ألف ليلة حني مل (مت ّهد)
القص
منذ البداية بتملك البيت ،الذي سيكون موطن الكنز يف النهاية ،وهو ما يعترب أحد عنارص ّ
الحديث .وبينام حافظ بورخيس عىل التح ّول ،الذي طرأ عىل بطل قصته لتبديد ثروته واضطراره
إىل العمل لتدبري قوت يومه ،فانه مل يجنح إىل املبالغة يف بذل الجهد ،كام فعلت الليايل ،بل خفف
الوطء عليه بالوصول مبارشة إىل نتيجة «فأرهق» ،ليفتح الباب إىل النوم «تحت تينة بحديقته»،
وصوال إىل الحلم الذي ورد يف الليايل ،حني «رأي يف منامه قائال يقول له أن رزقك مبرص فاتبعه
وتو ّجه إليه» ،نجد أن بورخيس قد عرضه بشكل آخر ،وهو أنه «رأى يف املنام رجال مبتال يخرج من
فمه قطعة نقود من ذهب ،ويقول له« :ثروتك يف أصفهان بفارس ،فاذهب وابحث عنها».
ويف حني ربطت (الليايل) الحلم بالرزق فقط ،حاث ّة الباحث عن الرزق عىل امليض وراءه ،نالحظ
تخصه يف أصفهان بفارس،
أن بورخيس تح ّرى وهو يعرض رؤيته ،أن يوحي الحلم بوجود (ثروة) ّ
وليس مج ّرد توافر رزق فقط .وبينام قدمت الليايل الحلم بشكل (خربي) غري مبارش ،فا ّن بورخيس
سيتفس يف
(جسد) رجل الحلم موشّ يا ايّاه مبلمحني (رمزيني)  :األول حني جعله «مبتال» ،وهو ما
ّ
ّ

137

استلهام ألف ليلة وليلة يف القصة والرواية العاملية

النهاية بوجود الكنز (الذهب) تحت فسقية ماء ،والثاين وهو «يخرج من فمه قطعة من ذهب»،
موحيا بوجود كنز من ذهب ،ليكون ذلك (حافزا) له عىل الحركة( ،مهيئا) النفس الحتامل سفر
طويل« ،فاستيقظ الرجل عند الفجر املوايل ،ورشع يف السفر الطويل» .
هنا ،يتبني بجالء أن بورخيس قد استفاد من حكاية الليايل ،لكنه مل يقدمها كام هي ،بل ق ّدم لونا
آخر من فنون الرسد ،هو فن (القصة القصرية) ،الذي يعترب لونا أدبيّا (مكتوبا) ،له تقنياته الخاصة،
بدءا من وضع عنوان للقصة ،اعتمد يف اختياره عىل (جوهر) الواقعة ،وهو «حكاية الحاملني» ،مع
كل ذلك يف بناء
االستعانة (بالتفاصيل) الصغرية يف رسم الشخصيات ،وإرساء مالمح الزمان واملكانّ .
فني محسوب ،ميهد فيه باستمرار ملا سييل من أحداث ،وتس ّد فيه ثغرات الحكاية األصلية ،وتحكمه
حبكة فنية تعتمد عىل عالقات سببية ،تدفع بتيار الرسد إىل خامتة منطقية يف نهاية املطاف!
ويف الوقت الذي توجز فيه الليايل الرحلة بشكل مبهم «فسافر إىل مرص» ،نجد أن بورخيس خاض
يف تفاصيلها« :فواجه أخطار الصحاري ،والسفن ،والقراصنة ،وعبدة األوثان ،واألنهار ،والسباع،
والرجال» .هنا ،نالحظ توافر عالقة سببية بني ما يحدث :كان الحلم من القوة (سببا) دفع الرجل
إىل االستيقاظ مبكرا مع الفجر ،عاقدا العزم عىل السفر (نتيجة) .وهكذا بدأ رحلته (فعل) ،فواجه
أخطارا عديدة متنوعة ،لكنه تغلب عليها جميعا بإرصاره وقوة إميانه بحلمه (رد فعل)!
املدهش يف معالجة بورخيس أنه عكس حركة الرحلة ،فبدال من أن تبدأ من بغداد وتنتهي يف
القاهرة ،جعلها تبدأ من القاهرة لكنها ال تنتهي يف بغداد ،بل يف أصفهان بفارس .والشك أن أصداء
ربا أكرث من القاهرة!
إمرباطورية فارس القدمية وأساطريها تلعب دورا موحيا بالرثوة ّ
وقد اشرتكت حكاية الليايل وقصة بورخيس يف زمن الوصول ،عندما أدركه الليل ونام يف مسجد إىل
جوار دار ،مل تحدد الليايل موقعه ،بينام جعله بورخيس عند سور أصفهان .ويف الوقت الذي عرضت
فيه الليايل مبارشة (للتزامن) العجيب بني هجوم لصوص عىل بيت مجاور للمسجد ويقظة سكانه
واستغاثتهم بالوايل وفرار اللصوص واعتقال البغدادي املتواجد يف املسجد وسجنه حتى قابله الوايل،
نجد أن بورخيس قد أرجع ذلك التزامن إىل (املشيئة) اإللهية م ّرة ثانية «فشاءت حكمة الله» أن
يكون البغدادي يف هذا التوقيت بالذات يف املسجد (سبب) ،حني «تعرب املسجد عصابة لصوص وتدخل
الدار» (فعل) ،و»استيقظ القوم النامئون بفعل جلبة اللصوص ،واستغاثوا ،ورصخ الجريان أيضا إىل
أن أتجه ضابط عسس تلك املنطقة هو ورجاله إىل املكان فف ّر اللصوص بجلودهم عرب السطح .أمر
الضابط بتفتيش املسجد ،فعرث فيه عىل الرجل القادم من القاهرة ،وأشبع رضبا بهراوات الخريزان
حتى كاد أن يهلك .بعد يومني استعاد الرجل وعيه بالسجن ،فاستدعاه الضابط» (نتيجة)!
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نحن ،هنا ،مرة أخرى أمام بناء قصيص منطقي يتحرى السبب والنتيجة ،والفعل ورد الفعل ،ويهتم
بالتفاصيل الصغرية ،وهو يرسم شخصيات القصة ويتتبع أحداثها ناشدا حبكة كلية للنص ،ففي حني
استغاث األهايل يف الليايل بالوايل ،الذي يكون عادة معزوال يف قرصه ،تح ّري بورخيس الدقة حني
استبدله بضابط العسس الذي يتواجد بحكم طبيعة عمله يف املدينة .وبينام جعلت الليايل هرب
اللصوص معمام دون تفسريّ ،بي بورخيس وسيلة هرب اللصوص عن طريق سطح الدار .وبينام
أمىض الرجل يف الليايل ثالثة أيام يف السجن ،جعلها بورخيس يومني وأرجعها إىل إغامءة أمل ّت به،
فلم يحقق معه الضابط إالّ بعد أن أفاق .وبينام انتقلت الليايل مبارشة من استفسار الوايل عن بلد
الرجل لينتقل إىل السبب يف مجيئه إىل مرص ،نجد أن بورخيس جعل الضابط يسأل الرجل ،كمن
أي أرض جئت؟» أعلن اآلخر «إنني من مدينة القاهرة الشهرية،
يدير (تحقيقا) فعليا «من أنت ومن ّ
واسمي محمد املغريب»
يكون فصل الختام هو (تواجه) الحاملني ،حني اختار القاهري «الرصاحة وقال له« :أمرين رجل يف
املنام أن آيت إىل أصفهان ،أل ّن بها ثرويت .أنا اآلن يف أصفهان وأرى أن الرثوة التي وعدين بها قد تكون
الرضب الذي أشبعتني إيّاه».
م ّرة أخري يحدث )توافق( بني حكاية الليايل وقصة بورخيس ،حني اعتمد كالهام عىل منح املوقف
مسحة تهكم (معادلة الرضب بالكنز) ،وهو ما يتيح للطرف الثاين أن ينفجر يف الضحك ليقدم ما
لديه متفاخرا مبا فعل «مل يتاملك الضابط نفسه إزاء هذا الكالم من الضحك حتى برزت أرضاس
رشده ،ثم ختم قائال »:أيها الرجل األخرق الرسيع التصديق ،لقد حلمت ثالث مرات بدار يف
مدينة القاهرة يف قاعها حديقة ،ويف الحديقة ساعة شمسية ،ووراء الساعة الشمسية تينة ،ووراء
التينة عني ماء ،وتحت عني املاء كنز .بيد أين مل أص ّدق هذه األكذوبة .أما أنت يا نسل نكاح البغلة
والشيطان ال ريب ،فخرجت تائها من مدينة إىل مدينة ،ال يدفعك إالّ إميانك بحلمك .ال أريد أن أراك
بعد اآلن يف أصفهان ،خذ هذه النقود وامض »...
هنا ،البد أن نتوقف أمام ملمحني يف معالجة بورخيس ملشهد الختام ،هام مابدا من حسن توظيف
إليقاع الصور املتتابع ،الذي تتميز به الحكاية الشعبية ،ظهر كام ييل :بدار يف مدينة القاهرة  /يف
قاعها حديقة  /ويف الحديقة ساعة شمسية  /ووراء الساعة الشمسية تينة  /ووراء التينة عني ماء /
وتحت عني املاء كنز .أ ّما امللمح الثاين فكان كشف الضابط للدافع األسايس لتح ّرك الرجل القاهري
وارتحاله وهو (اإلميان) بالحلم ،حتى بدت الحقيقة دانية بالنسبة للضابط لكنه مل يستطع أن ميسك
بها ،ألنه مل يكن مهيئا أساسا لإلقبال عليها واإلمساك بها!
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()3
لعل الرواىئ باولو كويلهو ،الذي ُولد يف ريودي جانريو بالربازيل عام  ،1947قد استلهم حكاية ألف
ّ
ليلة وليلة ،وجعل منها (مرتكزا) لبناء رواية «الخيمياىئ وحجر الفالسفة» ( .)1988لكن كويلهو
جعل بناء روايته أقرب ما يكون اىل الشكل (الديني) خاصة عند املتصوفة ،الذي يتكون من أربع
مراحل :مرحلة الته ّيؤ ،مرحلة الرؤيا ،مرحلة االرتحال ،ومرحلة الوصول!     

مرحلة الته ّيؤ:

اختلفت معالجة باولو كويلهو بالنسبة للشخصية (املحورية) يف هذه الرواية ،من زاويتني :حني جعلها
لصبى يافع ،يدعى «سانتياجو» ،بدال من كونها لرجل ناضج سواء يف الحكاية األصلية لليايل أو قصة
«بورخيس» .وثانيا من ناحية (الديانة) ففي حني كانت يف حكاية الليايل لرجل (مسلم) ،وتحدد باسم
محمد املغريب يف قصة «بورخيس» ،جعلها كويلهو يف رواية «الخيميايئ» لصبي (مسيحي) هو «سنتياجو»
وبالتايل اختلفت مرحلة التهيؤ بالنسبة إليه ،فلم يكن من الرضوري أن مي ّر الفتي بنفس تجربة فقد
الرثوة السابقة حتى يتعلّم منها ويصبح مهيئا لتلقي الرؤيا ،ألنه كان ميتلك قناعة (داخلية) أشبه ما تكون
(باستعداد) خاص ،فقد كان «منذ نعومة أظفاره ،يحلم مبعرفة العامل» ،و»إ ّن إمكانية تحقيق حلم ما،
هي بالضبط ما يجعل الحياة ممتعة»؛ وهو ما دعاه إىل أن يواجه أباه بأنه ال يريد أن يصبح (كاهنا) ،ألنه
يريد السفر ،فأخربه أبوه «عندنا الرعاة وحدهم يستطيعون أن يتعرفوا عىل بلدان كثرية .أجابه ببساطة:
إذن ،سأصبح راعيا ،فأعطاه أبوه بعض قطع ذهبية كان ميتلكها ،ليشرتى بها قطيعا يتج ّول به يف العامل»

مرحلة الرؤيا:

يس له عمله الجديد كراعي غنم سبيل السفر ،ليدخل
هكذا انطلق الصبي «سانتياجو» يف ترحاله ،بعد أن ّ
بعد فرتة يف مرحلة الحلم أو الرؤيا .كان الفتى قد (حلم) مرتني ،وهو يقىض الليل مع قطيعه قرب شجرة
جميز عمالقة داخل أطالل (كنيسة) مهجورة بأسبانيا (هنا ،كان مبتدأ الرحلة يف كنيسة ،بينام كانت
نهايتها هناك يف مسجد) ،أن ولدا ً يلعب مع الخراف أمسك يده واقتاده حتى أهرام مرص ،قائال «إذا جئت
هنا ستجد كنزا مخبأ» ،وىف اللحظة التي أوشك فيها أن يدلّه عىل املكان الصحيح ،استيقظ يف املرتني!
تفس له الحلم ،لكنها اشرتطت أن تحصل عىل عرش الكنز إذا وجده ،ألنه
لجأ الفتى إىل غجرية ،يك ّ
سيجعل منه رجال ثريا ،فانرصف الفتى .وحني كاد أن ييأس من تفسري حلمه ،ظهر له (ملك سامل)
العجوز ،الذي ساعده عىل أن يتبني الطريق؛»ألنه توجد حقيقة كربى يف هذا العامل :كائناً من تكون،
ومهام فعلت ،عندما تريد بالفعل شيئاً ما ،فذلك يعنى أن هذه الرغبة قد ُولدت يف روح الكون،
وان تلك هي مهمتك عىل األرض» .و»عندما تريد شيئاً ،يتواطأ الكون بكامله يك يسمح لك بتحقيق
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رغبتك « ،و»تحقيق أسطورة الناس هو واجبهم األوحد الوحيد».
التخل عن أن يعيشوا أسطورتهم الخاصة؛
كان امللك العجوز يظهر ألولئك الذين يكونون عىل وشك ّ
بالتمسك بها.
حتى يقنعهم
ّ

مرحلة االرتحال:

مل يكن الحلم وحده كافيا يك يحفز الفتى عىل القيام بالرحلة ،ومن هنا بدت (رضورة) لقائه مع
امللك العجوز يف طارينا بإسبانيا؛ يك يبدأ مرحلة االرتحال ،فعرب البحر إىل ميناء طنجة ،إىل واقع جديد
مغاير ،حيث (الحضارة اإلسالمية) ،وحيث يتح ّدث الناس لغة أخرى هي (العربية) .يف ذلك امليناء،
رسق فتى أمواله بحجة مساعدته ورسعان ما اختفى ،فاضطر أن يعمل لدى بائع بلّوريات ،كان
حلمه الوحيد هو الحج اىل مكة .وبعد أن أمىض سانتياغو شهرا يف العمل ،اقرتح عىل البائع وضع
خزانة عرض للبضاعة خارج الحانوت؛ لتجذب انتباه املارة ،وبتنفيذ االقرتاح زادت املبيعات فعالّ!
هنا ،منوذجان (متقابالن) متاماً ،نتاجا حضارتني مختلفتني ،بينهام فارق جوهري .فتى (مسيحي)
يسعى إىل تحقيق حلم حياته (أسطورته) الخاصة وعجوز (مسلم) قانع مبجرد حلم يقظة (الحج
أي جهد لتنفيذه!
إىل مكة) ،لكنه ال يبذل ّ
ومىض أحد عرش شهرا ً وتسعة أيام والفتى يعمل لدى بائع البلّوريات ،وحني شعر أن الوقت قد
حان ثانية للرحيل ،انطلق يف طريق تحقيق أسطورته الشخصية بالسفر إىل األهرام ،بينام العجوز
(قانع) بحياته ال يسعى إىل تغيريها!
هنا ،البد أن نالحظ أن بناء الرواية ،وإن ارتكز عىل (جوهر) حكاية الليايل من زاوية الحلم والرحلة ،فإنه
سمح برسم عدد كبري من الشخصيات وتقديم كثري من الوقائع واألحداث املتشابكة ،والفيصل يف الفن
هو أن يأيت كل ذلك متّسقا داخل نسيج واحد ،ولذلك نرى كويلهو بعد أن ق ّدم شخصياته السابقة ،ها هو
يقدم منوذجني موازيني للفتى ،وذلك حني قابل الفتى يف خان بطنجة ،رجالً إنجليزياً كان (حلم) حياته،
أن يتعرف عىل اللغة التي يتكلم بها الكون ،فدرس األديان وانتهى إىل الخيمياء ،ذلك العلم الذي كان
يسعى إىل البحث عن إكسري الحياة الطويلة وتحويل املعادن إىل ذهب .لكنه توقف عند نقطة مل يستطع
أن يتجاوزها ،ومل يكن يعرف إن كان الخيميائيون قد اكتشفوا رس «العمل الكبري» أو بتعبري آخر حجر
الفالسفة ،الذي أنفق كثريا ً من ثروته ،التي آلت إليه من أبيه ،يف البحث عنه (انظر إىل هذا النموذج ،الذي
ينفق ثروته اختيارا من أجل املعرفة ،بدال من تبديدها يف حكاية الليايل وقصة بورخيس) ،وحني عرف أ ّن
هناك خيميائياً يعيش يف واحة الفيوم مبرص ،اكتشف حجر الفالسفة وإكسري الحياة ،ارتحل ملقابلته.
كان تعارفهام مقدمة لسفرهام معا يف قافلة انطلقت بعد ظهر ذلك اليوم ،فكان ذلك (تزامنا) قدريا
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عب عنه اإلنجليزي بقوله «لو كنت أستطيع لكتبت موسوعة ضخمة من كلمتي(حظ) و(مصادفة)،
ّ
فبهاتني الكلمتني تكتب اللغة الكونية» .
الجمل ،وتوطدت العالقة
شخصية (موازية) أخرى قابلها الفتى مع القافلة املتجهة إىل الفيوم ،هو َّ
الجمل خالصة تجربة حياته ،حني كان
بينهام ،فحىك له الفتى مغامراته يوم كان راعياً ،وحىك له َّ
مزارعاً مستقرا ً يف أرضه بجوار النيل ،وحني جاءت الغلّه أكرث من املعتاد ،قام بتأدية فريضة الحج.
«وفجأة ،فاض النهر خارجاً من مجراه ،فد ّمر كل شئ ،مل يكن من عالج لحالتنا .ومل يعد لدينا شئ
جمل .لكنني استطعت
ّ
نحصله من األرض ،واضطررت إىل إيجاد وسيلة أخرى للعيش .وها أنذا اآلن ّ
كل إنسان بإمكانه الحصول عىل ما
أن أصغي إىل كالم الله :يجب أال يخاف أحد من املجهول :أل ّن ّ
يبتغي ،وعىل ما هو رضوري .كل ما نخشاه هو أن نفقد ما منلك ،سواء تعلق األمر بحياتنا أم بزراعتنا.
لكن هذا الخوف يتوقف عندما ندرك أن تاريخنا ،وتاريخ العامل ،قد كتبا باليد نفسها».
هنا ،منوذج آخر( ،امتداد) أو تنويعة أخرى للرجل الذي فقد ثروته يف حكاية الليايل وقصة بورخيس،
لكنه مقدمة من وجهة نظر (اميانية) مستوعبة درس أنه يجب أالّ نغ ّرت مبا (منلك) ،ألن املستقبل
املجهول قد يحمل يف طياته (زوال) هذا امللك .ويف نفس الوقت ال يجب أن نخاف هذا (املجهول)
سواء تعلق األمر بحياتنا أو مبا منلك ،أل ّن (الواحد) القدير ،سبحانه ،يرزقنا ويرصف شؤوننا!
وحني وصلت القافلة اىل الواحة ،وقع الفتى يف حب فتاة من النظرة األوىل ،فأعلن عن رغبته يف الزواج منها.
وتكررت لقاءاتهام ،حىك لها عن ماضيه ،فحدثته عن (حلمها) بأن تحمل لها الصحراء يوماً أجمل هدية
يف وجودها ،وها قد تحقق حلمها .ثم حثته عىل أن يتابع طريقه باتجاه ما جاء يبحث عنه ،ثم استطردت
«هكذا سيكون حبنا« .مكتوب» قالت أيضاً« :إذا كنت جزءا من أسطورتك فسوف تعود يوماً من األيام».

مرحلة الوصول:

هكذا ،أكمل الفتى (رحلته) ،حتى وصل إىل األهرام ،فجثا عىل قمة كثيب قرب األهرام ،وبىك شكرا لله،
عىل ما (وهبه) ،حتى آمن بأسطورته الشخصية ،وقام برحلته وأمتّها .وبدأ يحفر بحثا عن (الكنز) ،وأثناء
حفره حارصته مجموعة من الجئي الحرب ،وقبضوا عليه وفتشوه  ،وسلبوا ما معه وعذبوه .وتحت
ضغط التعذيب ،اعرتف لقائد الجامعة بسبب قيامه بالحفر ،وحىك له عن(حلم) الكنز الذي رآه مرتني،
وحفزه عىل القيام برحلته ،حتى وصل اىل قرب األهرام ،وبدأ الحفر بحثا عنه ،فأطلق الرجل رساحه
(ساخرا) ،بأنه رأى أيضا (حلام) مرتني حول كنز مخبأ تحت شجرة جميز ضخمة يف كنيسة قدمية بإسبانيا،
لكنه ليس غبيا مثله ليعرب الصحراء ملج ّرد رؤيته حلام مرتني (الجديد ،هنا ،أن السخرية كانت من الحلم
أساسا ،وليس من كلامت صاحب الحلم كام جرى األمر يف حكاية الليايل وقصة بورخيس) .عندئذ ،فطن
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رس) ،ورجع إىل إسبانيا ،فوجد (الكنز) بانتظاره ،يف نفس النقطة التي بدأ منها رحلته!
الفتى إىل (ال ّ

ظل ديني:
ّ

()4

لعل بورخيس وعى أن هناك عنرصا (دينيا) يهيمن داخليا عىل نص الحكاية الواردة بالليلة  351من
ّ
نص الحكاية األصيل،
التوصل إىل هذا اإلدراك ثالثة مقاطع دينية وردت يف ّ
وربا ساعده عىل ّ
الليايلّ ،
يشري اثنان منها إىل (التدخل) اإللهي بشكل مبارش ،ويقدم الثالث (تجليا) للقدرة اإللهية :ورد األول
عند وصول البغدادي إىل القاهرة وركونه إىل الراحة يف مسجد ،عندئذ تدخلت القدرة اإللهية «فق ّدر
الله تعاىل» ،أي جعله موجودا يف ذلك املوضع ،ليكون هذا املسجد مدخال للصوص إىل رسقة البيت
املجاور للمسجد ،حتى يحدث (االلتباس) ويقبض عليه .واملرة الثانية ،بعد أن أدرك البغدادي مربر
رحلته وعرف موقع الكنز من الوايل ،فرجع وعرث عىل الكنز ،فرأى ماال كثريا« ،ووسع الله عليه».
هنا ،تذكري م ّرة أخرى (بالقدرة) اإللهية عىل املنح واملنع ،وبأ ّن ما وجده كان هبة من الله ،إذ شاء
سبحانه أن يرزقه رزقا كثريا وأن يغنيه .وكان املقطع الثالث هو جملة الختام يف الحكاية «وهذا
تجل آخر للقدرة
اتفاق عجيب» ،فهذا (التزامن) بني الواقعتني ،الذي يوصل إىل لقاء الحاملني ،هو ّ
كل البرش ،جزاء وفاقا
خصه به الله (وحده) من دون ّ
رس ،الذي ّ
اإللهية ،حتى يفهم البغدادي ال ّ
لتلبية الدعوة والقيام بالرحلة بكل ما ترتب عليها من مخاطر وتضحيات!
رمبا كان ذلك هو ما دعا «بورخيس» إىل إبراز العنرص الديني ثالث مرات :األوىل يف مفتتح القصة ،الذي
جاء فيه «يروي املؤرخ العريب االسحاقي هذه الواقعة :يحيك رجال ثقات (والله وحده العليم القدير
الرحمن ال تأخذه سنة وال نوم)» ،واملرة الثانية عند انتهاء رحلة الرجل يف أصفهان ،حني داهمه النوم
عند أسوارها «فاضطجع للنوم يف باحة مسجد ،وكانت إىل جوار املسجد دار ،فشاءت حكمة الله أن تعرب
املسجد عصابة» ،ليحدث ذلك (التزامن) اإللهي بني واقعتني تارة بشكل (فعيل) حني يهرب اللصوص
ويجد العسس الرجل وحده يف املسجد فيرضبونه ويقبضون عليه ،وتارة أخرى بشكل (معنوي) عندما
رس ويحدث (الكشف) للقادم من مرص .وكانت
يتبادل الرجل والضابط رسد حلميهام بحيث ينجيل ال ّ
امل ّرة الثالثة يف الختام ،بعد أن عاد الرجل إىل بيته القديم ،ومن تحت عني ماء حديقته (التي هي عني
حلم الضابط) أخرج الكنز الدفني« .هكذا باركه الله وأجزاه وأثنى عليه .إن الله كريم ال تدركه األبصار».
وبالرغم من أن عنرص (االختيار) الشخيص ،يلعب دورا بارزا يف تحديد (مصري) الشخصية بعد رؤية
(الحلم) ،فهناك من اختار أن يلبي النداء وقام مبارشة بالرحلة فنال حسن الجزاء ،وهناك من تقاعس
وركن إىل الراحة ،فلم ينل شيئا سوى اغرتاره بحسن إدراكه املوهوم .إالّ أنّه ،هنا ،يف هذا املوضع تحديدا،
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قد يتبدى تفسري (ديني) للقصة ،حيث مي ّر ذلك الشخص الذي يقوم بعملية االختيار بأربع مراحل أساسية،
كام املتص ّوفة ،هي :مرحلة الته ّيؤ :التي يتح ّول فيها من الغنى الفاحش إىل حضيض الفقر املدقع ،وبدال
من الرفاهية الزائدة يصبح مجربا عىل بذل الجهد الجهيد للحصول عىل قوت يومه ،وكأنها مرحلة تط ّهر
من حأمة املال ،واكتشاف أن املال يحكمه نفس القانون الذي يحكم كل ما يف الحياة ،وهو أن ّكل يشء
عم ميلك رايض النفس .املرحلة الثانية :هي مرحلة الحلم (الرؤيا) ،بعد أن
ّ
إىل زوال ،فيبدأ يف
(التخل) ّ
أصبح مهيئا للتخيل عن ثراء العامل القديم واإلقبال عىل دخول عامل الكفاح الجديد ،وهي مرحلة فاصلة
بني عاملني :عامل امللكية واملادية القديم وعامل التحرر واالنطالق إىل عامل جديد مجهول .املرحلة الثالثة :هي
مرحلة ارتحال ،يتم فيها االستجابة للدعوة ،والتبكري لتلبية النداء فورا ،متك ّبدا املشاق ومتح ّمال األهوال يف
سبيل تحقيق الحلم .املرحلة الرابعة :هي مرحلة الوصول ،وفيها يتم ذلك (التزامن) اإللهي :ليحدث التباس
(فعيل) بينه وبني اللصوص حتى يقبض عليه ليقابل الحامل اآلخر ،ليقع تزامن (معنوي) يحدث فيه التباس
آخر ،ففي اللحظة التي يكاد الرجل ّ
(يشك) فيها يف حلمه حني يعتقد أن كنزه هو العلقة التي نالها ،تكون
نفس هذه اللحظة هي لحظة (الكشف) أو االستنارة حني يظهر رس الكنز وتتجيل تفاصيله!
لنتوقف هنا قليال ،أل ّن «سنتياجو» ،بطل رواية «الخيميايئ» ،م ّر بنفس مراحل رحلة املتص ّوفة
(الدينية) األربع ،وهي :مرحلة التهيؤ ،مرحلة الرؤيا ،مرحلة االرتحال ،ومرحلة الوصول أو الكشف،
حيث توزعت الرواية بأكملها عىل تلك املراحل .فاذا عاودنا النظر اىل رحلة بطل الرواية عىل هذا
الضوء ،سنجد أ ّن األب كان يرغب يف أن يصبح «سنتياجو» ،الفتى (املسيحي)( ،راهبا) ،يك يك ّرس
حياته لرفعة شأن الدين املسيحي .لكن الفتى كان يحلم منذ نعومة أظفاره أن (يرى) العامل،
وساعده أبوه عىل أن يصبح راعيا يك يحقق حلمه .ثم جاءه الحلم ،أو رؤيا الكنز ،وعندما تكرر
رأى رضورة أن يحقق (أسطورته) الخاصة سعيا وراء (الحلم) ،فقام برحلة طويلة يف معرتك الواقع
(الخارجي) ،بحثا عن كنز (مادي) ،غاص أثناءها إىل أعامق الديانة (اإلسالمية) ،من خالل رحلة
ظل (ديني) قوي ،وامتد بطول الرحلة ،انتهى بيقني
أخري (موازية) لرحلته األصلية ،تجىل فيها ّ
(اإلميان) بالله عرب استيعابه للديانة اإلسالمية ،واستيعابه ملعنى (املكتوب) .وعند أهرامات الجيزة
تكشف له ما كان خافيا عليه من أمر (الكنز) ،فآذنت رحلته عىل نهايتها ،وآب بنرص مبني!
هنا ،تكون رحلة الفتى (املسيحي) ،قد اكتملت أبعادها ،بعد أن تف ّهم أبعاد الديانة (اإلسالمية)،
متجاوزا االنغالق عىل دين بعينه ،أل ّن الله واحد يرعى جميع البرش يف مختلف الديانات يف مختلف
أرجاء الكون ،بل تكاد تنطبق عليه متاما كلمة «مكتوب» االسالمية ،حني كان مقدرا له أن يقوم
بتلك الرحلة تحقيقا ألسطورته الخاصة ،يغنم خاللها معرفة أعمق باالسالم ،ليكون (الكنز) املوجود
يف (كنيسة) خري مكافأة له عىل سعيه املنفتح الدؤوب!
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أطروحة عن هوية التجربة (املنت املغريب مثاال)
أحمد املديني
1ـ أحتاج إىل بعض اإليضاحات وضبط املنهج عىل عتبة هذا املوضوع ،بغية فهم عنوانه ،أوال،
واإلنتقال إىل فحواه مبسائله وإشكالياته ،ثانيا ،وصوال أخريا ،عندي ،إىل امتداداته فام بعده .نعترب
دامئا أن طرح موضوع ما ،بتسمية معينة ،يقع يف صلب معالجته ،ويفسح مجال املساءلة لكرس أي
عطى ومفهو ٌم محسوم سلفا.
بَ َدهية محتملة من شأنها أن تقتل السؤال يف مهده ،كأن التجربة ُم ً
نبتغي هذا مجت ِمعا بصيغة تقديم أطروحة ضمنية يف هذا املوضوع.
 2ـ فمن ناحية العنوان تنفتح مفردة (تجربة)عىل معنى ما يعيشه شخص ويكاب ُده ويتقلب فيه من
ينتهي إىل خالصة َم ٍ
عيش إذ تستقل مبخصوصها تتوفر عىل ما
أحداث ويراكمه يف حياته ،ويحتاج أن َ
بكل أك َرب تتميز عنه بقدر ما ترفده وتغنيه .وعىل هذا األساس ال يتس ّمى
يقرنها بغريها ويربطها ٍّ
أي َمعيش وفعلٍ
شخيص تجرب ًة إال باكتسابه لداللة ومتثيله لقيمة ما.
ٍّ
3ـ ال يخفف من رضورة هذا التمييز والتدقيق وض ُع الصفة(الذاتية) للموصوف(التجربة)،إذ هنا أيضا ال
بد من تعريف للذات وتخصيصها ،أم نكتفي بالقول إن كل أنا مفردة هي ذات .طبعا هذا أبعد ما يكون
عن الصواب ،ولن يتأىت لنا هنا استقصاء التعريف فلسفيا ،شائك وإشكايل ،وكذلك يف صيغتها من جهتي
يتعي به شخص فيكون هو
الدرس اللساين ونحو الرسد ،حسبنا اقتضابا أن نلفت إىل رشحه لغويا ،أي مبا ّ
السجل املدين ،ورمبا ندفعه إىل األمام قليال لرنبطه بوضع الهوية ،فنص ّنفه عندئذ،
ال غ ُريه عىل مستوى ِّ
جنسا وأصال وثقافة وانتامء وتقلبا يف مجرى الحياة ،حصيلة متأل حال الذات يف آن باملعنى ،معنى ما.
4ـ ال بأس مع ذلك من التدقيق يف لفظة ذات ،تأخذ أكرث من معنى حسب ما يتصل بها ،وهي يف
الغالب معني ٌة بصاحب اليشء أو الصفة .نقترص نحن بني كل ما يذهب إليه الرشح اللغوي ،كام يف
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القواميس ،عىل ورودها يف صيغة إسم الذات ،بداللتها عىل يشء محسوس مثل حجر ونهر وجبل،
يقابله إسم املعنى مثل جامل ،قوة .ونحويا ،عىل من فعل الفعل(  sujetبالفرنسيةsubject،
باإلنجليزية .وتحمل الكلمة معنى هو األقرب ملا نتجه لفهمه حني تنطوي عىل اإلضامر ،يف
قولنا(ذات الصدور) أي أرسار النفوس والضامئر والخبايا .مثواها صدور الذوات وهي الشخوص
أو الشخصيات املتكلمة والفاعلة يف القصة كل واحد مبا ينفعل به ويعي ويفعل ،من وحي ذاتيته،
يفرتض أنها خصوصية ،لفرد واحد ال جامعة.
5ـ وال بد أن يحرض إىل الذهن يف هذا الصدد ما تحيل عليه الكلمة يف األدب ،يف القصص باعتبارها
ٍ
والتباريح،
بصفات أقواها النزع ُة الفردية ،واألىس،
متثل األنا التي مثلتها الرومانسي ُة ووسمتها
ُ
ونشدا ُن الحرية والبحثُ عن عامل بال قيود .هذا منظو ٌر شاع يف أدبيات التيار الرومنطيقي يف مرحلة
تاريخية أعقبته تيارات أخرى ،ليس ما يعنينا وإن كانت روحه ومالمحه وظالله مبثوثة ،جاءت
مبثوث ُة يف قسم ال بأس به من النتاج العريب روائيا.
منهجي أخري من األهمية مبكان ليك يتضح جالء نوع مقاربتنا للموضوع ال سيام
6ـ مثة احرتاز
ٌّ
وهو مرتبط بالفن الرسدي .نقصد أن هذا املوضوع يأخذ معالجة مختلفة وشكلية جدا يف علم
الرسديات ،تحديدا يف الرسديات التلفظية خالفا للتقليدية .هذا املبحث الذي انبنى أصال عىل
لسانيات التلفظ( بنفنست )1966حيث يُدرس القول يف مقامات مختلفة تربز فيها عدي ٌد من صور
الذات املدركة وال ّرائية واملحا ّجة ،وبينت أبحاثه ومن تبعه أن »:الذاتية ِ
تسم مبيسمها كل الوحدات
املعجمية التي نستخدمها بصفة قارة أو عرضية( )...ومل تعد دراسة التلفظ مفصولة عن املتلفظ
وما عادت الذات املتكلم ُة كائن ًة خارج ملفوظها  ،وبهذا املعنى فالذاتية هي بصامت أو آثار الذات
املتكلمة يف ما تنتجه من خطاب أي هي مواطن إندراج مختلف مكونات اإلطار التلفظي يف نسيج
امللفوظ وينصب البحث عىل خطاب الشخصيات وخطاب الراوي»( .)1جدير بالذكر أن نظرية
رباتل هي املعتمدة يف هذه املقاربة(.)2
 7ـ وعليه فإن قولنا التجربة والذات ،بهذين املكونني اإلثنني ،ومحددات تعريفهام ،وكل ما ميكن
ربطه بهام أو تأويله بالقياس إليهام ،سيأخذان حتام وبالتبعية معنى وتكييفا مختلفني حينام
يندرجان يف خط ،باألحرى يف سياق ،هذا السياق هو الذي يحقق لهام الوجود الثاين ،بعد األول
السابق ،امل ُن َجز ،تجربة متت ،وذات تكونت ،وإىل األخري نحتكم نحن ،وقبل ذلك نبني به موضوعنا.
يتعلق األمر بشخصية عالمة عن كائن(وضمري نحوي) وحياة هي عالمة أخرى(إحالة)عاشها
والتجربة موضوع ووسيط .بذا نجمع البنية والفكرة واملعنى(.)3
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التجل ميثل
نص أد ٌّيب ،هو يف اآلن عينه موضوعٌ ،بينام ِّ
 8ـ والسياق املعلن هو(الرواية العربية)؛ ٌّ
املوضو َع الذي سنبنيه أو ينبغي بناؤه من خالله ،فتأخذ التجرب ُة والذاتُ يف هذا السياق وضعا
شكل التجيل ،التجيل بوسائط
مختلفا ،نراهام تتمثالن يف صورة اإلنعكاس ،ويصبح لهام بأداته وع َربه َ
اللغة واإلدراك والقالب الفني التي ستصب فيه ،هو هنا وبكل وضوح(الرواية) بوصفها جنسا أدبيا
ذا محددات فنية وتقتيض تشييدا وتأويال معينني لها.
9ـ وإذن ،ما ينبغي معالجته ،ويف ضوء اإليضاحات السابقة ،هو تجليات(التجربة) و(الذات) يف
الرواية العربية ،فيكون من باب تحصيل الحاصل من خالل هذا الطرح أن التجرب َة الذاتيةَُ ،مك ِّو ٌن
من مكونات هذا الجنس يف أدبنا ،وأنه بلغ درج ًة من الحضور والتمثيل أن صار يُع ّد من تجلياتها
منطق بداه ٍة مفرتضة ،وإال إىل أي
الكربى ،ويقبل أن نقرأ ونحلل املدونة الروائية العربية مبقتضاهُ .
يشء يذهب هذا العنوان بالضبط ونحن نعلم أن جميع الروايات يف كل اآلداب ،فيها هذا القدر
أو ذاك من حياة كاتبها يف مراحل مختلفة من عمره يستحرض بعضها حسب مواقف ومنظورات
يف روايته ،وبعالقة مع هذه الشخصية وتلك ،بطرق ملتوية سواء لدى الفعل ،أو حني يبثّ رأيا أو
يعرب عن شعور ،يف األحوال كلها حضو ُر الكاتب ال جدال فيه ،مع وجود التباعد الرضوري يصنعه
إما وضع املؤلف السارد ،أو هوية الجنس األديب قامئ ًة عىل صنع عامل واقعي محتمل ،أي غري العامل
يل ومك ّم ٌل يف آن ،نعني مبدأ التخييل ،بدونه
الواقعي
العيني ،زياد ًة عىل العنرص الرضوري ،هو هيك ٌّ
ِّ
ليس مث َة رواية ،والحال أننا نتحدث عن التجربة الذاتية( الحقيقية الواقعية) فأي مفارقة هي؟!
10ـ موضوع تفكرينا تحوم حوله رشنقة أسئلة بخيوط وخطوط يتشابك فيها تاري ُخ األدب بنظرياته،
مبفاهيم الجنس األديب ،بني مراحل النشأة والتبلور والتطور للنصوص املنضوية فيه ،الرواية بطبيعة
الحال يف قلبه ،بوصفها متثل النرث الذي هو تعبري ُم ْح َدثٌ يف األدب ـ قياسا بالشعر بأي نوع جاء،
قصيدا بأغراض أوملحمة ،التعبري العريق يف كل اآلداب ـ عىل وجهه برزت املالمح األقوى البتكار
أشكال القول الفنية والنوعية يف األدب الحديث بانسجام مع حاجات اإلنسان ومجاالت نشاطه،
ومعرتك عيشه ورصاعه ،وتبدالت األزمنة.
 11ـ لذا ليس حذلق ًة ما نذهب إليه يف هذا التفصيل والتساؤل ،وال سعيا الصطناع إشكالية يف
طرق موضع الذات يف الكتابة الروائية ،يف ما هو عند كثري ،أعني ممن درسوا الرواية العربية ،ولدى
كتابها يعد املهمني أوال ،بل نراه عتب ًة ال غنى عنها ملن يدرسه ،ألن تجليات الكتابة الرسدية يف
أدبنا أظهرت يف بعض نصوصها األوىل منوذجا مامثال حققت فيه الحيا ُة الشخصي ُة وسري ُة الذات
حضورا غالبا كثيفا ،مرة ،ومستوحى متذبذبا مرة أخرى ،ويف الحالتني يظهر لنا أن هناك بحثا لصيغة
وصياغة للرواية إنطالقا من هذا الحضور.
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12ـ بنا ًء عليه أعترب السرية الذاتية هي التمثيل األه َّم األبل َغ واألقدر يف الرواية العربية ،والرواية
عموما ،عىل نقل تجربة الفرد ورسد حياته ،برهنت عىل ذلك مبا متتلكه من حيازات شكلية جعلت
منها شكال ونوعا رسديا منبثقا من شجرة الرسد الكربى ،ومستقال ،ومبا قدمته لنا من مناذج شتى
تصب يف النهاية يف املجرى الكبري
دال ٌة يف متثيليتها ،تفرعت بدورها إىل أنواع صغرى ،لتعود يك ّ
للرواية ،كأمنا كان عليها أن ت ُكمل دور ًة كامل ًة الختبار قدراتها ،ومنها إىل جعلنا نتساءل أيهام
أسبق مادة للرسد ونهجا له ،الذات أم موضوع العامل داخله؟ أم هام معا ،ويف هذه الحالة ستنتفي
طرح العنوان أعاله متجاوزا ،إذ ال يُوجد فعال يف نظرية األدب ،ويف املقاربات
القسمةُ ،ويصبح ُ
قطعي داخله بني ذات وموضوع،
أدب خلو من ذات مؤلفه ولن يكون أدبا البتّة ،وال حس ٌم
النقدية ٌ
ٌّ
اللهم يف نربة الخطاب ودرجة متثيل األنا وأنساقها إما نحوا رسديا أو خطابا ،فيتم إما اعتامد تصنيف
قرسي ،أو توزيع خطايب ،فإن انتقلنا إىل التحليل السيميايئ لن نجد إال العالمات ،والتقسيم األجنايس
يختفي بدوره ،ليبقى ،إن بقي ،رس ٌم شكالين رصف لألدب.
***
13ـ هذا ما يدعوين إىل اختيار السرية الذاتية كنوع رسدي بامتياز ملقاربة املوضوع ،متخذا امل َنت
األد َّيب يف املغرب مثاالً ،أجد فيها مضامرا معتربا لتجليات الذات ،ويف ارتباط وثيق مع خطوات
التأسيس والتعلم للرواية ،فكأن روا َد هذه الكتابة يف أدبنا مل يجدوا غري ِس َيهم وحيواتهم ضمن
محيطهم لينقلوا الحكاية من نرثها التقليدي املسكوك إىل أسلوب آخر إقتبسوه من قراءات وافدة
ونفخوا فيه من مواهب كامنة وجدت يف مرشوع الرواية عرب السرية متنفسا ملشاعر ومشاغل زمن
مضطرب ،ومجال مران للكتابة بأسلوب يأيت.
14ـ يف هذه الحالة ،شأن آداب أخرى ،الغربية خاصة ،يُنظر إىل استثامر الذات موضوعا للكتابة
مبثابة مرحلة أوىل يف تأسيس الرواية الحديثةُ ،يثل له عادة باعرتافات جان جاك روسو()1782
خالفا ل» الكلامت» لجان بول سارتر( )1964تجسد النوع تعبريا مميزا وفاكهة ناضجة يف بستان
الرسد الحديث .وبينهام ميتد نسيج طويل ومتني من املحكيات صنعت عرب أطوار تبلور مقومات
ومظاهر املدنية الحديثة ومجتمع إنسانها الجديد الرواية.
 15ـ بنسبة معينة جاءت محاوالت رسد تجربة الذات يف أدب املغرب الحديث ،الذي نؤرخ له بعقد
األربعينات ،عىل درب كتابة الفطرة واإلستكشاف أكرثَ من أي يشء آخر ،أحسب أصحابَها كانوا
يراودون كامنا يف أنفسهم ،وقوال يلتمسون لغته وأسلوبه وهم يتعلمون ويكتبون .هي مراود ٌة
تخص تجرب ًة شخصيةً ،كاتبُها يعرفها ،هي أقرب إليه ،وأفضل من أن يقتحم العامل الواسع للرواية
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يضطره الستقدام شخوص ورسم أوضاع وحيك أحداث ،وهو يف مجتمع محافظ ليس معتادا
عىل تعبري كهذا ،أوال ،والقص فيه بضاع ٌة للتسلية ال للجد .لذلك جاء نص» الزاوية»( )4للتهامي
الوزاين(1903ـ  )1972وسطا بني الثبات والتبدل ،يتحدث عن صاحبه يف قلب محيطه وناسه ،بكيفية
وصفية وتقريرية ووجدانية وصوفي ٍة يف نهاية املطاف ،باعتبار املنزع الروحي الصو ِّيف وحاالتِه هام
بؤرت ُه ومجاله األساس .لقد كتب الوزاين ،وهو فقي ٌه ،إبن أرسة تطوانية من أعيان املدينة وعلامء
يل ،يف
الدين فيها ،مميزة مبحتدها وورعها؛ كتب هذه السرية ليسجل تاري َخ العائلة واملحي َط املح َّ
ظروفه الداخلية والخارجية ،عربية وأجنبية ،ويرسم فسيفسا َء تشكيل مجتمعه من وجوه شتى،
بنواحيه التعليمية ،الدينية ،الطقوسية ،السياسية ،بادئا من أرسته ومتجها إىل أطرافها فأبعد منها،
مربزا مظاهر التوتر بني القديم والحديث الدخيل ،يرتك لخلجات النفس وهواجسها الحديث ،وهو
كشاب بني قيم األرسة واملجتمع وتوقه إىل عوامل أخرى يراها جذابة ،بنزعة مريد
يتقلب يف رصا ٍع
ٍ
الس َيي قائال »:أريد أن أتحدث عن صفحة من
صويف .وقد َ
نفسه هدفَه رصاح ًة من تأليفه ِّ
أجمل هو ُ
أجمل صفحات حيايت ،تلك هي حياة الرهبانية واإلنقطاع للعلم التفرغ ملا يُط ّهر النفس ويهذبها،
فال بد من ربط هذه الفرتة الزمانية بعرص سبقها كنت فيه صوفيا بطريق الوراثة والنشأة» .ويقودنا
الجزء الثاين من» الزاوية» بعنوان « :سليل الثقلني»( )5إىل املرحلة الالحقة من حياة التهامي الوزاين
رسد فيها كيف انتهى به الحال إىل أن يصبح عضوا يف إحدى الزوايا الصوفية ،معتنقا الطريقة
الح ّراقية ،ملتزما بها فكرا وسلوكا وهنداما ،وبذا انترصت التقاليد واستقرت بنية املحافظة( )6فيام
كانت الكتابة ،مفارقة ،تنحو إىل التنويع والتجدد لغة وشكال ،هي سمة مرحلة تاريخية.
 16ـ النص املثال الثاين للسرية الذاتية ودامئا يف خط تبلور الجنس الروايئ يف األدب املغريب قدمه
عبد املجيد بن جلون( 1919ـ )1981يف» يف الطفولة»(نرشت للمرة األوىل متسلسلة يف مجلة
رسالة املغرب ،الرباط  ،1949ونرشت يف كتاب مستقل سنة  .)1957هذا النص نعرتف به تاريخيا
أول عمل أوتوبيوغرايف رصيح ،وناضج ،أي منسجم مع قواعد هذا النوع الرسدي كام تواترت
واستُخلصت من مناذج موثوقة ،تحيك قصة فرد وترسم نهج فردانية يتعاقد كاتبها مع القارئ
عىل هذا األساس ،صوته غالبا يرسله بضمري املتكلم .وبذا ميكن اعتامده بدون تردد لقراءة مفهوم
ناطق بذات يف إطار زمنها ومحيطها،
التجربة الذاتية كيف صاغها وشخّصها ٌ
عمل معلو ٌم بكيانٌ ،
نص اعتربه تاريخ األدب الذي دوننا مؤسسا
وباتصال مبارش بأحداث تاريخها وتفاعل مع عرصهاٌّ .
للرواية املغربية(.)7
17ـ الحق أن عبد املجيد بن جلون قدم لنا تجرب ًة فريد ًة تتعدى حدو َد األدب املغر ِّيب ،يف مضامينه
وأشكاله الفنية ،يحيك فيها قص َة طفولة تراوحت بني املغرب والغرب ،بعد الحرب العاملية األوىل،
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عندما انتقلت أرسته من مدينة الدار البيضاء املغربية إىل مانشسرت اإلنجليزية ،وكان هذا دأب
أُ َس تنتمي إىل فاس لغرض التجارة والكسب ،ويتعرف الطفل عىل عامل جديد يصف ما حوله
وهو مبعية أرسته ،ويضع قارئه بني مشاهد وجودين ومعامل ثقافتني ،عىل غرار نصوص مرشقية
معلومة ،لكنها تبدو هنا طريف ًة وبكرا ً مرسوم ًة بعني طفل وال ت ّدعي تعالُام أو تنزع نحو اإلشتباك
واملفاضلة الغالبتني عىل ما نعرفه عن ِسري وروايات إنتقل أبطالُها إىل بيئة الغرب واحتكوا بأخالقه
وثقافته .ترسم الوجوه والصورة والعالقات متقابل ًة ومتفاعل ًة يف طريقة سلوك وأسلوب ومنط،
تس ُري وتلتقي يف مجرى حياة الطفل ،لتتحول أناه املعني ُة بالرسد إىل بوصلة للجامعة ومعيشه
وأرسته وانتقاالته إىل لوحة بانورامية .هكذا فإن» يف الطفولة» إىل جانب وظيفتها الحكائية
األوىل ،رس ٌد لسرية مؤلفها ،ظهرت أقرب ما يكون إىل نوع رواية التكوين أو التعلم ،ذات املنشأ
األملاين(ق )18ميكن التمثيل لها برواية(الرتبية العاطفية) لفلوبري ،فطفل بن جلون مير مبراحل
التكوين ويواجه عوامل شتى ،ويحتاج أن يختار الخ؛ أتت مبثال سرية متخر فيها التجربة الذاتية
عباب ِس َي غريية وأحداث تاريخية ومجتمعات بدالالت مميزة ومختلفة ،مايض /حارض /محافظ/
مجدد /تقليد /تحديث /مغرب /غرب،/هكذا فإنه ال وجود يف هذا النص لتجربة ذاتية رصف ،وال
لسرية ذاتية خالصة ،نعم الفرد عام ٌد فيها لكن ليس قيمة الفردانية التي تسعى من خاللها الذات
إلثبات وجودها وتأهيل شخصيتها يف وجه أو ضد الجميع ،فهذه قيمة تنتفي يف املجتمع املغريب
العريب ،املبني عىل التكافل واألبوية العليا ،زد عىل هذا املناخ الوطني لهذا الجيل ،والطفل الذي
كان منا وترعرع فيه ،بني أحضان الحركة الوطنية بالداخل ،والعربية باملرشق ،بالقاهرة حيث لقّن
جزءا من دراسته إبّان املد التحرري ضد االستعامر واختلط بأوساطها ،وعاد إىل املغرب بوعي
أخلصت للصبا وزمنها كأنها فيه ،وملا بعدها بأحداثها وتغرياتها يف
متقدم به كتب هذه السرية،
ْ
خط كرونولوجي واصل إىل زمن آخر.
18ـ مل متتلك الرواية املغربية زادا كبريا تتغذى به ليشت ّد عو ُدها غري أو أكرث مام لدى مؤلفيها من
رصيد حيايت ،ذلك أن الرواية تحتاج إىل ماض مكتمل ،وزمنية إجتامعية وتاريخية مرتاكمة حفلت
باألحداث ،وتجاورت فيها املصائر وتصارعت املصالح وتواجهت القيم ،ما احتاج عندنا إىل استهالل
بناء مرشوع الدولة الوطنية عقب املرحلة اإلستعامرية ،مع ما إستتبعه من تبلور فئات إجتامعية
جديدة وتضارب مصالح وبرامج سياسية واقتصادية ولدت بالتدريج واقعا ،أحداثا وأناسا ،هم من
سيشكلون أرضية ومجال ومادة الرسد التخيييل .لذلك ما فتئنا نقول بأن الكتابة الرسدية يف أدب
املغاربة ،والعرب عامة فتيةٌ ،قياسا بعمرها وما يحتاج إليه هذا الجنس األديب من مخزون إجتامعي
وتاريخي وتبلور رشوط ترابط جديل بني هذين املكونني يُفيض إىل تركيب إنساين.
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19ـ ولذلك نعترب أيضا أن رصي َد الذات عتب ٌة للرواية ،وجز ٌء من مسار تكوينها دون أن تحقق
النسق الروا َّيئ ،بحكم أن السرية الذاتية فن وتجربة الذات مادتها ،كام طُرقت يف األعامل
بالرضورة
َ
الرسدية األوىل للمغاربة ،وغريهم أيضا(أفكر يف أيام وأدب طه حسني) ال تقوم عىل املبدأ الناظم
للرواية ومهامزها ،أي عىل التخييل .وبهذا املعنى تستمر يف الرواية املغربية بني عقدي الستينات
والسبعينات ،من خالل عملني أساسني هام» سبعة أبواب»( )1965لعبد الكريم غالب( 1927ـ) و»
الطيبون» ملبارك ربيع( .)1972يرسد غالب قصة اعتقاله يف سني االستعامرـ (هي تجربة حقيقية
عاشها ملدة ستة أشهر زمن قيادة امللك محمد الخامس مع الوطنيني حركة املقاومة ،وكتب عنها
مذكرات يف جريدة «العلم» يف مطلع الستينات قبل الكتاب ،حملت عنوان «مذكرات سجني»)ـ
كيف أمىض يف السجن فرتة ،ومعاناته ،يصف أجواء املعتقل وظروفه ،ويشحن رسده بخطاب التنديد
باملستعمر ومتجيد العمل الوطني ،بروح معنوية عالية تظهر الجلَد والثبات عىل املوقف ،فَذا أساسا
مبتغى املؤلف من الكتاب ،إنسجاما مع عقيدته الوطنية اإلستقاللية ،وإلثبات هويته الوطنية جهري ًة
وص ّداحة ،وخال إهابها القصيص يتضاءل الجانب األديب فيها ال نويل نحن املغاربة لهذا التأليف أهمية
كبرية يف مجرى تأسيس روايتنا ،قياسا ب» دفنا املايض» للكاتب نفسه( ،)1968نُجمع نحن الدارسني
املغاربة ،عىل اعتبارها مؤسسة حقا( .)8هنا أيضا ندفع بأطروحة التجربة الجامعية محفال جامعا
ومصهرا للتجربة الذاتية ،حيث الفرد (غالب ،الوطني)عضو يف الجامعة(الحركة الوطنية) وناطق
باسمها ،كذلك عاش وما يزال ،مك َّرسا عنده يف سرية كتبها الحقا «سفر التكوين»( )1996أقرب
إىل رواية التعلم ،بحديثه عن عالقة السيايس بالثقايف ودورهام يف إعداد الشخصية الوطنية ،وعن
مفهومي العروبة والقومية ،إذ مضمونها هو الغالب ورؤيتها هي مصدر وإشعاع العمل» األديب».
20ـ تنحو «الطيبون»()1972ملبارك ربيع(1936ـ) يُع ّد من رواد الرواية والقصة القصرية باملغرب،
ونسيج
الس َيي العام ،متتح كلها من معني التجربة الذاتية للمؤلف ،وتجعل منها ماد َة رسده
املنحى ِّ
َ
تكوينه ،يف أفق كتابة الرواية ،مبا أنه يج ّنسها كذلك .بذا تعلن من غالفها انفصالها عن نسق النوع
يزك اإلنفصال غياب قواعد امليثاق املعلومة للنوع(ف لوجون ،منظرا ومحددا لها(،)9
األتوبيوغرايفّ ،
ٌ
يل يتم فيه إستبدال ضمري املتكلم بضمري الغائب ،واإلسم الرصيح للكاتب ،صاحب
انفصال شك ٌّ
السرية باسم ثانٍ  ،لنقل مستعار(قاسم الشاوي) فيام املحيك كله أو جله من قبيل ما وقع ،يتصل
مبحطات أساس من حياة املؤلف ،خصوصا ظروف دراسته وأساتذته من خالل (الشيخ النوري)
إسم بديل ألستاذه يف مدرسة املعلمني عبد السالم ياسني ،وعالقات نسائية ورجالية يف محيط
التعليم بالذات ،كل منها تأش ٌري لقيم أخالقية ،سامية ودونية ،تسعى لرسم صورة مجتمعية شمولية
وتربوية وانتقادية مستمدة من واقع ميلء بالتناقضات ،ويف مخاض مرحلة االستقالل األوىل للبالد،
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ومتثل منظومة القيم السائدة(رؤية العامل) التي ينطلق منها ،يبثها ربيع يف» الطيبون» ،إمنا دامئا من
منظوره ،ليس مكتمال ،ألن بطله ،أناه الناطقة من لسان ضمري الغائب ،يف بحث عن نفسه ،مبا أنه
يف طور التكوين واختبار قدراته وتبلور وعيه الخاص ضمن محيط عام .مرة أخرى ال يكون ربط
الصفة الذاتية بالتجربة ،بالحياة املعيش للبطل(قاسم الشاوي) قناعا للمؤلف إال تج ّوزا ،وإال فحياته
محسوبة بخطوة ونبض الجامعة ،وبروح هذه يتنفس ،رمبا يف رصاع القيم يريد أن يشق طريقه،
أن يبني ذاته املفردة ،وحني ستُبنى ستكتب سريتها إما رصيحة ،أي غري متذبذبة شكال وخطابا ،أو
روائيا ،وهو ما نهجه مبارك الحقا.
21ـ إتبع عبد الله العروي( 1933ـ) املسا َر ذاته يف وقت متزامن تقريبا عند نرشه» الغربة» ()1971
جنسه(قصة) .تالىف تسميتها رواية ،إذ سبق أن أنحى بالالمئة يف كتابه الشهري « :اإليديولوجيا العربية
املعارصة»()1967عىل العرب استعارتهم ألشكال وقوالب فنية أنتجتها بنيات غربية مختلفة ،ليقع
بدوره يف مفارقة اقتناء الشكل الغريب ذاتِه ،بدرجة من التحوير ،أعطت نصا هجينا ،يف منزلة بني
الرواية بحكم بنائها وترصيف بعض طرائق تشكيلها ،مستعارة من مناذج متقدمة من الرواية
الفرنسية ،من قبيل تعدد زوايا النظر واألصوات الساردة ،تداخل الحارض باملايض ،وتقميط النرث
الروا ِّيئ لغ ًة شعري ًة وتحليقه يف املجاز؛ وبني السرية الذاتية لرسدها مقطعا من مسار كاتبها يف حياة
َ
املوضوعي لألفكار املعرب عنها يف اإليديولوجيا ،س ّج َل فيها خطابا
الفني
ممتدة ،جاعال منها
َّ
املعادل َّ
نخترص مكوناته يف رفض االستعامر ،إدان ِة واقع التخلف ومحاكمته ،واستعاد ِة املايض من باب نقده،
مع وجود نزعة (نوستالجية) مبسحة صوفية ،تحاول أن تعرب التمزق بني حضارتني بطريقة ترتاوح
بني السجال وح ّد الحجاج بحثا عن اتفاق(تركيب) بني ذاتني يجمعهام جس ُد العروي الطالب يف
باريس ،وآخ ُره العائ ُد إىل الوطن من خالل هذا النص يحاول إعادة بناء الذات من خالل املوضوع،
وتشخيص املوضوع بني ثنايا ومكابدات هذه الذات .هكذا إذ تطلعنا قصة العروي عىل غربة
أو بنا َء
َ
مؤلفها ،فإنها تؤكد أن تجربته ذاتية موضوعية وإشكالية.
22ـ ميتد نهج تشغيل تجربة الذات يف الرسد التخيييل بأدب املغاربة أو ما يقاربه عىل نهج كتابة
السرية الذاتية ،يف خط تطوير تصاعدي ،لتنتقل من العفوية والفطرة ،باألحرى الرتدد وقلق البوح
يك حياة تُنقل بوسائط وصور تنتسب إىل ُعدة
وعرثات التعلم ،فتتحول إىل نوع قابل الحتواء مح ِّ
األدب ،وزياد ًة عن مضمونها ومعناها تأيت قارئَها يف غاللة أدبية مرشقة .هذا ما نلمسه بوضوح
لدى عبد القادر الشاوي يف كتابه» كان وأخواتها»( »:)1985أسخر قلمي[فيه) للتعبري عن تجربتي
الشخصية وتجربة املجموعة التي أعيش بني أفرادها»( )10ويغنينا مؤلفه بتعريفه ورشح مراميه يف
أقواله التالية »:كتبت[ه] وأنا يف السجن( )...استجابة عفوية لظروف املحنة الشخصية والجامعية
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التي امتحنتنا يف ذواتنا وقناعاتنا الفكرية وبصورة خاصة يف تطلعاتنا للقيام بالثورة وأحالمنا يف أن
تكون شعبية واشرتاكية تقيض عىل الظلم والفساد واالستغالل وسوى ذلك»()11؛» ويحدد قص َده
من الكتابة مبارشة يف »:الحديث املر عن عرينا الجامعي ،لنقل أيضا :عن واقعة وقوعنا يف جحيمها
جميعا قبل األوان .)12(»..وكأمنا ليبعد عن الكتاب» شُ بهة» الرسد العادي ،أو عرض الذكريات،
مام هو معهود ،سيصبح مألوفا يف املغرب مام سجله يف عديد تأليفات معتقلون سياسيون سابقون،
ينبه بأنه قبل كل يشء »:رس ٌد أد ٌّيب لوقائع وتجربة ومعاناة يف املقام األول»( )13يحب أن يلح
عىل طابع األدبية بتحديده »:إن نص(كان وأخواتها) ليس له مام يسمى من أدب السجون إال أنه
يتعرض بالرواية لتجربة اإلعتقال السيايس ،وأنه كُتب لظروف اإلعتقال والحكم عل صاحبه يف
السجن»( .)14وقد إستبق الشاوي هذا التصنيف واضعا نفسه يف مقام سجال قائال »:أحب أن
أقول إنني مل اكن إال كاتبا وساردا ،ولهم أن يكونوا مؤرخني كام يدعون إذا استطاعوا واهمني إىل
ذلك سبيال ،فهل يكفيهم ذلك»(.)15
أقوال رصيحة ،ذات نربة حجاجية ،ومرة سجالية ،لن نضيف شيئا إن قررنا أن كتاب الشاوي سري ٌة
تركيب بني مكو ْين الذات والجامعة ،وال تستقيم عند مؤلفها إال بهذا
أخرى ،التجرب ُة الذاتية فيها
ٌ
املنطق ،املس ِّوغ ،مبثابة إعتذار للرفاق ،إذ مل يكونوا جميعا راضني عن إقدام رفيقهم عىل «فعلة»
الكتابة »:ومل يرق لكثري من الرفاق أن أذكر يف وجوههم بعض صفاتهم أو سلوكاتهم أو مواقفهم()...
كام مل يرق لآلخرين طبيعة الرؤية التي بسطتها عن طريق الكتابة»( .)16هل الحديث عن الذات
فأي سرية هي ،خاصة مل ّا ت ّدعي الصبغ َة األدبية،
عيب إىل هذا الحد؟ وإن مل يتداولها بالبوح ولغته ّ
َم ٌ
وال يقبل مجرت ُحها أن يُص َّن َف يف ِعداد كتاب السجون؟ يحب الشاوي املنظِّر أن يطرح القضية عارية
للنقاش يدافع عنها مستبقا أمام من سيعتربون حديثه ترفا بل وحتى نزقا وأنانية ملن هو سجني
سيايس كان يحلم بالثورة وقلب النظام إلرساء العدل والحربة واإلشرتاكية ،فقد كتبها يف السجن ومنها
ه ّربها خارج أسواره؛ وإزاء غريهم لن يأخذوا عىل محمل األدب رضور َة كتابته التي يعيّنها بسبق
إرصار أدبية ويخضعونها لقواعد تختربها ،فجنح إىل التنظري بالتفسري والتربير يف مقدمة كتابه األخري
الجامع املعتمد عندنا ،يقول يف ثالث براديغامت؛ أوال »:يف أغلب ما كتبته إبداعيا كنت يف ما أحسب
شديد الوفاء للقضايا املتصلة بالوجود الفردي عموما ووجودي الشخيص عىل الخصوص».؛ ثانيا»:
الذات عنرص جوهري يف العملية اإلبداعية ،عليه تقوم الكتابة وبه تتصل ويف أجوائها تدور األحداث
والتطورات وتنكشف املواقف والتصورات».؛ ثالثها« :ما مفهوم التجنيس( )...إال» الربوتوكول»
لتوصيف وتقعيد مجموعة من النصوص ذات الدالالت املشرتكة والخصائص املتشابهة .)17(».الواقع
أن ع الشاوي يروم أبع َد من تسويغ كتابته لسريته ،ذاتي ًة أو متخلل ًة بالروح والتمثيل الجامعيني ،س ّيان
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جني ملن عرفه ال يسمح بأي وحدة ،حتى يف حاالت العزل القصوى ،غرضُ ه ،شأن
تقريبا ،فالفضاء ِّ
الس ُّ
وص ُعدا ،ه ُّمه و ُمرا ُمه إنضوا ُء كتابته إىل التعبري
من سبقوه إىل تدوين ِس َيهم يف مطالع أدبنا الحديث ُ
األديب املخصوص بجاملياته ،واملتعيّنة حديثا حسب أجناس بعينها ،الرواية يف النرث سيدها ،فيقدم لنا
الرباديغم الرابع ،هو الجامع للثالثة قبله ،يقول »:وأفرتض لنفيس ،بنا ًء عليه ،أنني أكتب الرواية من
حيث التعريف والتجنيس ،ولكنني ال أتقيّد حرفيا( )...مبا ميكن أن تكون عليه الكتابة الروائية»(.)18
تبني النوع األتوبيوغرايف ما يلبث أن يجدد الدفاع عنه ،يف العمق
وليك يبعد عنه مرة أخرى َح َرج ّ
عن نهجه ومادته ،ليُفصح عن تصور مزدوج بني مكونني يف جنس الرسد التخيييل؛ يقول »:الحقيقة أن
هذا الرضب من األدب[ يقصد السرية الذاتية] مع اإلعتبار بطبيعة الحال بخصوصيته ،هو من أعمق
مستويات اإلبداع األديب متى توفرت له املقومات الرضورية الستكناه طبيعة الوجود اإلنساين»()19
يبغيه تصورا جدليا يُفيض حتام يف ضوء معادلته الفنية املخصوصة ،تبقى يف حاجة إىل اإلختبار
النقدي ،يفيض إىل الرتكيب التايل »:ما الرواية نفسها ،مبعنى ما ،إال تنويع تخيييل عىل مكونات
أسلوب وتقني ٌة ورؤية»()20
الذات()...هو يف نفس الوقت
ٌ
23ـ ك ّرر الشاوي هذه الخطاطة وك ّرسها جاعال منها منوذجا يخصه ذاته ،مقرتنا بالكتابة السجنية
معاناة وفضا ًء ،رغم ب َرمه من التسمية ،يف نص ِس َي ذايت آخر« :دليل العنفوان» ()1989ال يقبل
التأويل خارج منطه ،وال املامحكة النظرية .قد بلغت كتابته حدودها وأدركت تخوم الخطاب
البوحي  ،حيث ضمري املتكلم بؤرة أنَويةٌ ،هي منب ٌع ومصب ،مهام تعدد ما يحمله املجرى ويرسي
فيه .كل هذا والذات ال تستنفذ رصيدها ،فتسعى لتقوله مبواربة عن طريق التحوير السري ذايت
الجديد القديم اآلن ،املس ّمى التخييل الذايت ،أنا فيه آخر ،ويتم فيه وضع أقنعة عىل الوجوه
واألسامء واألماكن الواقعية ،نوع بني السرية الذاتية والرواية ،وتولدت ضمنه أنواع دنيا ،ال تخفي
كلها صلة الرحم بالجنس األم ،الرواية ،وال تقطع صلة الرحم بها ،يف رسد تخييل هجني .إىل هذا
إنتهى الشاوي يف »:الساحة الرشفية» ()1999مل تربح شخصيات ُها وفضاؤها السجن الذي كان مؤلفها
قد غادره بعد سنني الحبس(1974ـ  )1889مل تغادره حكاياه وعوامله والرفاق الذين تحولوا إىل
شخصيات  ،هو بينهم شخصية ساردة(سعد األبرامي) يحاول ربط الصلة بني داخل ،ذات وزنازن،
وخارج ال يستعاد إال من عني الداخل ،تصهرهام رؤية واحدة ،وتجدلهام عىل الخصوص يف ضفرية
الرواية التي طاملا طمح هذا الكاتب ،والكتاب املغاربة اآلخرون إىل إستحقاق أدواتها لبناء دار
منسقة وعتيدة تؤوي مشاعرهم وأفكارهم ومشاغلهم عن أنفسهم وشعبهم من غري أي حرج ،
القابل للبوح بتجربة الذات ورصد الحياة كام يعيشونها ويريدون أن
َ
املوضوعي
الجنس
بوصفها
َ
َّ
تكون ،أما السرية الذاتية عاري ًة ففن شبه مستحيل يف مجتمعهم.
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عىل سبيل الرتكيب
24ـ لقد سعينا يف هذه الورقة إىل رصد املوضوع األطروحة من وبعنارص الذات والتجربة
وحضورهام يف نص لجنس أديب محدد(الرواية) ومنت خاص( الرواية يف بالد املغرب) .وحاولنا أن
نربط بني هذه العنارص يف بنية متعالقة إذ ال معنى ألي عنرص مستقال ،وهي املضمرة التي ملحنا لها
فقط دون تسمية هي الرواية ،البنية هي الرواية جنسا وشكال يتأسسان ويوجدان بناء عىل عامدي
ذات ،فرد ،شخصية /شخصيات ،وتجربة تحتوي عاملا.
25ـ وقد أردنا وعمدنا إىل تفكيك هذه البنية لنبلور ما نزعم أنه أطروحة هذه الورقة البحثية ،إذا
كان ال بد من إعادة إجاملها نقول إنها تنطلق من اعتبار الذات مصدرا لإلبداع األديب(= الروايئ)
وإنه لكذلك ،سواء ظهر فيه صوتُ منش ِئه جهريا كالشاعر العريب يف الجاهلية ،أو تراجيدياً جريحاً
كصوت عوليس يف األوديسة ،وهاملت عند شكسبري ،أو إشكاليا مبهام بني أشاب ملفيل ،وليوبولد
بلوم جويس .ما ليس ذاتيا أوال ليس أدبا ،يقرأ خطابه هكذا ومن موقع ضمري نحوي محدد .ويعتمد
تجربة هذه الذات موضو َعه ،ثانيا ،وفق متعالقني ال تراتب هنا .عىل هذا األساس تتبّعنا نشأ َة الرسد
الحديث يف أدب املغرب يف مراحل متعاقبة وقد جاء مصبوبا يف قالب السرية الذاتية ،يحيك حيا َة
شخص ،ومسا َر تعلمه وتكوينه .ثم عدنا فانقلبنا عىل هذا الطرح األويل بالحفر يف جوهره يقيض
زوج ال مفرد ،مرسوم ًة يف قلب البؤرة
أوال بأن الذات كام قدمتها وص ّورتها النصوص الرسدية ٌ
اإلجتامعية مبكوناتها املختلفة .وثانيا ،يصعب إسناد صفة الهوية وتبعا لها التجنيس إىل ما مل يكن
متحققا يف الواقع والنص الذي جاء يحاكيه إىل حد بعيد ،ومعلوم أن املحاكاة النقلية غلبت يف
مرحلة التنشئة عىل القص الذي احتاج إىل وقت ليدرك مرتبة التخييل املؤدي إىل تضعيف الواقع
والكائن معا.
 26ـ وإذا كان من اليرس القول بأن القصة/الرواية يف املغرب قد تعرث انطالقها إما بسبب سوء فهم
ملقتضاها ومادتها ،وكذلك القول بأنها وبعد أن التمست السرية الذاتية لتكون ،مل تكتب إال سري ًة
ج ْمعيةً ،يف مجتمع الفرد فيه مقموع وليس له(قانون) وجود ،هو من الرعية ،فإن األصح عندنا أنه
مل توجد تجربة ذاتية يف الرواية العربية باملعنى الصحيح ،وحني سيتحرر اإلنسان وتتوفر له رشوط
التعبري عن فرديته كإنسان ستكتب الرواية تجربته.
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أطروحة عن هوية التجربة (املنت املغريب مثاال)
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الر ّواد املقدس ّيون يف الحياة الفكرية واألدبية
يف فلسطني قبل النكبة
جهاد أحمد صالح
يحيلنا الحديث عن «الر ّواد املقدسيون يف الحياة الفكرية واألدبية يف فلسطني» ومراجعة ما ق ّدموه
من نتاجات فكرية وإبداعية ثقافية إىل الحديث عن حياة القدس االجتامعية قبل عام 1948م ،يوم
قسمتها قوى االحتالل الصهيوين مدعومة بقوة االنتداب الربيطاين إىل قسمني ،أحدهام دخل تحت
ّ
سلطة االحتالل ،واآلخر أصبح جزءا ً من اململكة األردنية الهاشمية بعد مؤمتر أريحا عام 1950م،
وبعدها توحيد املدينة تحت االحتالل الصهيوين إثر هزمية العرب يف حرب حزيران عام 1967م،
واعتبار القدس عاصمة أبدية لدولة إرسائيل ،حسب ادعاءات قادة سلطات االحتالل.
فالقدس ،ليست مدينة تاريخية قدمية فحسب؛ بل إنها أقدم املدن التي عرفها التاريخ ،ورغم أنها
مدينة مق ّدسة لدى الديانات الساموية الثالث ،إالّ أن هذه القداسة كانت سبباً يف معظم الباليا
واملحن التي أصابتها ،حتى أنه مل يبق فاتح من الفاتحني ،أو غا ٍز من الغزاة املتقدمني واملتأخرين،
الذين صالوا وجالوا يف هذا الجزء من الرشق ،إال ونازلته ،فإما أن يكون قد رصعها ،أو تكون هي
قد رصعته.
لقد جار الزمان عىل القدس أكرث من غريها من املدن ،فاجتاحتها القوات الغازية أكرث من عرشين
م ّرة ،ولكنها يف كل م ّرة كانت تخرج منترصة وتعود ألهلها ،منذ أن بناها اليبوسيون عام  3000قبل
امليالد ،وحتى الفتح اإلسالمي لها ،وتوقيع وثيقة «العهدة العمرية» عام 636م.
ومن خالل قداستها لألديان الثالثة اعتربت أقرب مدينة إىل الله ،وراح الناس من جميع أطراف
املعمورة يفدون إليها ،يريدون اإلقامة فيها والعيش يف ربوعها.
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الر ّواد املقدس ّيون يف الحياة الفكرية واألدبية يف فلسطني قبل النكبة

تشكل يف القدس كيان فلسطيني ،متنوع استوعب مغاربة وأفارقة ويونان وأفغان وأحباش وأقباط
ورسيان وهنود وأرمن وموارنة ،وحجاج جاءوا من األندلس ،وأكراد جاءوا مع صالح الدين،
ورشكس هربوا من املجازر ،وآخرون جاءوا من الواليات العثامنية ،وبعثات تبشريية وإرساليات
دينية ،كل هؤالء وغريهم ،جاءوا إىل القدس ووجدوا فيها الحامية واألمن والسالم واالحرتام،
كل هؤالء اندمجوا وصاروا جزءا ً من الشعب الفلسطيني ،جزءا ً من ثقافته املتعددة ،مل تبخل
هذه املدينة العريقة الخالدة عىل أحد ،مل مت ّيز بني ديانة وأخرى وال بني عرق وآخر وال بني
لون وآخر وال بني قومية وأخرى ،لقد فتحت القدس أبوابها للجميع وكانت منوذجاً للتعايش
والسالم ،واستجابت لرغبة أبناء سائر األمم يف إشغال ح ّيز صغري ورمزي داخلها .وحدهم املحتلون
واملعتدون والعنرصيون الصهاينة أرادوا االستحواذ عىل املدينة كلها.
فالقدس مهام جارت عليها األزمان ،مدينة أعياد متالحقة ،وشعائر دينية ،ووضعت يف خدمتها
عبقرية اإلنسان ،إنها عىل صلة بالعامل دامئة ،وهي يف الوقت نفسه تتأمل ذاتها وتعيش مأساتها كل
يوم ،منذ بداية الهجمة االستعامرية االستيطانية الصهيونية يف القرن التاسع عرش ،والتي وصلت
قمتها ،ولبست أعىل ذروة فيها – يف نهاية القرن العرشين؛ حيث تعرضت هذه املدينة لطمس
هويتها العربية – اإلسالمية واملسيحية جراء االحتالل الصهيوين جزءا ً منها عام 1948م ،واحتاللها
بالكامل عام 1967م ،ونفّذ إجراءاته غري الرشعية املخالفة لكل القوانني والقرارات واألعراف
واملواثيق الدولية ،تحت ادعاءاته بأن القدس هي عاصمته األبدية التي وعد الله بها شعبه املختار
(أي شعب إرسائيل!!).
كانت مدينة القدس برمتها مع أماكنها الدينية املختلفة فضا ًء عاماً لجميع املواطنني برصف النظر
عن ديانتهم أو انتامئهم الطائفي واملذهبي ،الهوية الوطنية الجامعة ،والفضاء برمته كان للجميع،
إنجازات كبرية للحركة الثقافية الفلسطينية ولر ّوادها األوائل يف بدايات وأواسط القرن العرشين،
بيد أن هذا اإلنجاز تع ّرض للخطر ،عندما اتخذت سلطة االحتالل الربيطاين قرارا ً يقيض بتقسيم
املدينة إىل أربعة أحياء طائفية – إسالمية مسيحية يهودية أرمنية – وقد نجحت سلطات االنتداب
فعالً يف تقسيم الفضاءات العامة وفقاً لالنتامء الطائفي ،لكنها أخفقت يف تحويل الهوية الوطنية
الجامعة إىل هويات جزئية أو هامشية كالهوية الطائفية والعائلية ،وفشلت أيضاً يف استبدال الهوية
الوطنية بالهوية الدينية.
وترينا القدس أجياالً متعاقبة من املثقفني وحركتهم الثقافية صنعوا الهوية الوطنية يف سياق نضال
شعبي مثابر وشامل ،كانت الهوية الوطنية هي الهوية الجامعة التي تو ّحد الشعب الفلسطيني
عىل أساسها ،هوية كلية استوعبت داخلها الهويات الهامشية كالهوية الطائفية والعائلية والقبلية
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والجهوية ،واستوعبت أيضاً الهويات الدينية التي كانت جزءا ً من الهوية الوطنية ،ومل تشكل الهوية
الدينية يف تلك املرحلة بديالً للهوية الوطنية دون أن يعني ذلك أي انتقاص من دور العامل الديني،
ومل توضع الهوية الوطنية يف تناقض مع الهوية الدينية طوال تلك الحقبة ،يشهد عىل ذلك العالقة
الحميمة بني املسلمني واملسيحيني.
يقول معظم الكتاب واملؤرخني الذين ناقشوا التعايش بني العائالت املسيحية واليهودية واملسلمة،
الذي كان سائدا ً يف مدينة القدس ،حامالً معه كل ألوان الود والتسامح والتعاون واالحرتام املتبادل
بني األديان ،قبل وجود املرشوع الصهيوين ،وخاصة العالقة بني املسلمني واملسيحيني التي كانت هي
األعمق ،إىل درجة أنه من الصعب عىل أي مراقب معرفة من هو املسيحي ومن هو املسلم ،ففي
موكب عيد الفصح كان عدد املسلمني املشاركني يف املوكب أكرث من املسيحيني ،ويف موسم النبي
موىس ذو الطابع اإلسالمي يشارك املسيحيون بأعداد كبرية ،املسيحيون ناضلوا مع املسلمني ضد
الصليبني ،وضد االحتالل الربيطاين وضد املرشوع الصهيوين واالحتالل اإلرسائييل ،ومثة ُعرف يعكس
مستوى الثقة بني الديانتني هو تسليم مفتاح كنيسة القيامة لعائلتني مسلمتني ترشفان عىل فتح
وإغالق الكنيسة هام عائلة آل جودة وعائلة آل نسيبة.
املرشوع الكولونيايل اإلقصايئ والعنرصي هو املسؤول عن تخريب عالقة اليهود باملسلمني
واملسيحيني ،ذلك أن طبيعة املرشوع تستهدف طرد وتهجري شعب بالقوة وإحالل شعب آخر
مكانه ،وكان من شأن ذلك تأجيج رصاع عنيف يف طول وعرض املنطقة ،رصاع تحكمه ثقافة
الكراهية ،وكان لالنتداب الربيطاين الدور األسايس يف إضفاء الطابع الطائفي عندما قسم املدينة
إىل أربعة أحياء طائفية ،لتسويغ احتياجات املرشوع الصهيوين يف االستناد إىل الدين وبخاصة إىل
األساطري حوله ،الذي ما زال مستمرا ً ،ويزداد رضاوة هذه األيام ،خاصة حول املقدسات اإلسالمية،
وتحديدا ً املسجد األقىص والصخرة املرشفة ،وما بينهام من ساحات ومرافق.
وكلام زادت املؤامرات عىل فلسطني ،وعىل القدس خاصة ،سارع ر ّواد ورموز وأعالم الثقافة يف
فلسطني يروون حكاية الحياة االجتامعية الفكرية والثقافية ،كتعبري حضاري وثابت لدى العامل،
حول امتالك هذا املكان عرب العصور اإلنسانية املتعددة ،واضعني أمام أعينهم« ،أن من يكتب
حكايته يرث أرض الحكاية».
مل تتوقف عجلة التاريخ التي ق ّدمت مشاهد راسخة وثقت عالقة املقدسيني الحميمة باملكان .ظل
البناء والتطور الطبيعي يتواصل ،وتلك خاصية املدن العريقة األكفأ عىل التط ّور والرقي والتواصل،
التي تستلهم اإلبداع التاريخي وترتقي به ،حارض القدس حتى منتصف القرن العرشين كان مفعامً

159

الر ّواد املقدس ّيون يف الحياة الفكرية واألدبية يف فلسطني قبل النكبة

باالزدهار وال ّرقي ،لقد واكب البناء املعامري الحديث الرتاث التاريخي العريق وق ّدم مشهدا ً آخر
للمدينة ألبسها فن وجامل عامرة القرن العرشين ،إنه تطلّع املقدسيني خاصة والشعب الفلسطيني
عامة نحو التط ّور والرقي ومواكبته الحداثة.
كتبوا عن القدس وعن فلسطني عموماً ،ألنهم أدركوا أن التاريخ يؤكد :أن ال يشء كان مهامً وحيوياً
وجديرا ً يف يومه ،ميكن أن يعيش يف ظالم النسيان إىل األبد ،وأن ال يشء عاش قروناً وتجذّر يف
وجدان أمة ،تعترب الكاتب واملؤرخ والفنان هم ضمريها ،وبؤرة ذاكرتها املتوهجة ميكن أن يصبح
لغوا ً منسياً إىل األبد ،ما دام للقلم سطوة ،وللتاريخ ذاكرة تلح عىل التدوين.
فبعد عام 1948م ،والهجرة الفلسطينية الواسعة التي حدثت بفعل املجازر البشعة التي ارتكبتها
العصابات الصهيونية مدعومة بقوات االنتداب الربيطاين ،توزع الشعب الفلسطيني يف الدول
املجاورة والبعيدة ،وغابت القيادة السياسية للشعب الفلسطيني ،وحدهم الكتاب واألدباء
واملؤرخون الفلسطينيون هم الذين حملوا راية فلسطني وقضيتها عىل أعناقهم ،فراحت تنسال
عرب أقالمهم يف الصحف ،واملجالت ،والكتب وتسبقهم إىل كل مؤمتر ومنرب يتوجهون إليه ،يكتبون،
وينشدون ،وحملوا القضية بروح جاذبة للقيم ،واسعة الرؤيا ،مليئة بالحنان والحنني ،وبحب ال
يعرف الهدنة وال الرتاجع ...من هنا بدأ الرجوع إىل قضية فلسطني ،إىل جذورها الحضارية ،ومن
يحق له امتالكها.
لقد أدرك الر ّواد يف الكتابة والتاريخ ،أهمية الرتاث الشعبي يف إثبات عمق وأصالة هذا الشعب،
مدركني أن الرتاث ليس وحدات ثقافية منفصلة ،إمنا هو رشيان حي متصل بوعي أو بغري وعي يف
دمائنا ،والرتاث ليس هو الطابع أو الخصائص القومية ،إمنا هو أشمل من ذلك وأعمق .فهو جامع
التاريخ املادي واملعنوي لألمة منذ أقدم العصور حتى اآلن ،الرتاث جزء من مكونات الواقع وليس
دفاعاً عن موروث قديم.
والثقافة بكل أبعادها ،هي العنرص األقوى يف تنشيط واستحضار الذاكرة ،وخاصة ،صد كل محاوالت
إسكات التاريخ ،وجهد الثقافة واملثقفني والرتبويني يف بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية يف نهضة
علمية ثقافية عاشتها مدينة القدس وفلسطني يف أوائل وأواسط القرن العرشين ،خاصة ،أن السمة
املميزة للثقافة الوطنية الفلسطينية ،هي أنها ولدت وترعرعت عرب الجهود التنويرية ،ويف خضم
النضال ضد الغزو االستيطاين الصهيوين ذي األهداف االقتالعية ،واملندمج عضوياً يف االنتداب
الربيطاين ،وخالل الرصاع املحتدم منذ بداية القرن العرشين ،وكثافة تجسيد الهوية املهددة
باالقتالع ،خاضت الثقافة الوطنية الفلسطينية ،النضال ضد التخلف االجتامعي للمجتمع املحيل
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واستالب جمهور الفالحني الواسع وعفوية املامرسة.
وقد اعتمد املن ّورون مرتكزات ثالثة يرتكز عليها أي تط ّور يف املجتمع من الناحية الثقافية التنويرية:
فمن ناحية أوىل :تطوير نظام التعليم واإللحاح عىل افتتاح املدارس ،أو املبادرة بإنشائها ،وأوردت
إحصائية موجزة عن التعليم واملدارس يف فلسطني أنه عند بدأ السنة الدراسية 1948 – 1947م،
كان يف فلسطني ( )13مدرسة ثانوية عربية تامة ،و ( )20مدرسة تضم صفوفاً ثانوية غري تامة .ويف
التعليم العايل مدرستان :الكلية العربية ،والكلية الرشيدية ،وإىل جانب هاتني املدرستني مدرسة
الحقوق للعرب واليهود عىل السواء ،ودار املعلامت يف القدس ،ومركز تدريب املعلامت الريفي
يف رام الله .وقد شهد قطاع التعليم يف عهد االنتداب الربيطاين نشاطاً غريباً ،ولكن يد االنتداب مل
ترد له خريا ً.
ومن ناحية ثانية :املطابع والطباعة ،وتشري الدراسة التي أجراها الباحث الدكتور محمود زايد يف
املوسوعة الفلسطينية أنه كان يف فلسطني مثانية وستون مطبعة منترشة يف عموم فلسطني منها:
ثالثون مطبعة يف القدس.
هذه املطابع وفّرت فرصة إصدار الصحف واملجالت والكتب واإلعالنات وغريها من وسائل
الطباعة ،ويف مجال الصحافة ،باعتبار أنها كانت الوسيلة املمكنة إلظهار آراء ومواقف وكتابات
العلامء واألدباء الفلسطينيني.
ومن ناحية ثالثة :الصحافة وطباعة الكتب ،س ّجل األستاذ أحمد خليل العقاد يف دراسته «الصحافة
العربية يف فلسطني ،عددا ً من الصحف التي كانت تصدر يف فلسطني ،وعددها مئة وست وخمسون
صحيفة ،من بينها تسع ومثانون صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية كانت تصدر يف القدس وحدها،
ومن بينها كتب متخصصة يف األدب والشعر والنقد.
وهذه القامئة ال تختلف عن تلك الدراسة التي ق ّدمها األستاذ عبد القادر ياسني ،يف املوسوعة
الفلسطينية ،وال تختلف عن كتاب األستاذ يوسف ق .خوري «الصحافة العربية يف فلسطني 1876
– .»1948
نتوقف هنا ،لنشري إىل بعض ر ّواد النهضة التنويرية التي بدأت من القدس ،مع مراعاة أن بعضهم
قد جاء من الواليات العثامنية التي كانت سائدة يف ذلك الوقت ،ونبدؤها بالرائد املفكّر «يوسف
ضياء الخالدي» الذي ولد عام 1829م ،وتنقل بني وظائف الدولة العثامنية ،ورئاسة بلدية القدس
( ،)1867-1873ثم نائباً يف مجلس «املبعوثان» ،كام أمىض سنوات عدة ،مدرساً يف مدرسة اللغات
الرشقية يف مدينة فينا ،وقد أصدر أول قاموس عريب كردي أسامه «الهدية الحميدية من اللغة
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الكردية» .والزم املصلح الديني «جامل الدين األفغاين» وتوثقت عالقته به ،وكان من أجرأ دعاة
اإلصالح واملطالبني بالدستور ،ويف مجلس «املبعوثان» كان مدافعاً عن الدستور ،ويف فلسطني كان
من دعاة النهضة التنويرية ،وس ّجل له مجهوداته املبكّرة يف الحركة اإلحيائية.
جاء بعده ابن أخيه «محمد روحي الخالدي» الذي واصل مسرية ع ّمه يف التز ّود بالعلم واالهتامم
بالبحوث والدراسات ،و ُعد رائد البحث التاريخي الحديث يف فلسطني ،ورائد األدب املقارن يف
اللغة العربية ،وكانت عالقته حميمة مع املصلح «جامل الدين األفغاين» ،وانضم إىل حزب االتحاد
والرتقي ،درس يف جامعة «السوربون» يف باريس واتصل بعلامء املرشقيات فيها ،توثقت عالقته
بالصحافة املرصية وكتب فيها عدة دراسات وأبحاث ،ونرشت له عدة مقاالت تحت عنوان»علم
األدب عند اإلفرنج والعرب» أضاف لها «فيكتور هوجو» عندما تح ّول إىل كتاب صدر يف القاهرة،
دافعاً الشعور القومي العارم ،والرتكيز عىل أسبقية العرب عىل اإلفرنج يف ميدان اإلبداع الفكري.
وكتب عن االنقالب العثامين وتركيا الفتاة ،ورسالة يف رسعة انتشار الدين املحمدي .وانتخبه أهل
القدس عام  ،1908نائباً لها يف مجلس «املبعوثان» ،فكانت له صوالت وجوالت يف التصدي للمرشوع
الصهيوين يف فلسطني ،وكتب عن تاريخ الصهيونية.
ثم جاء دور املعلم «نخلة زريق» رائد تعليم «اللغة العربية» يف فلسطني ،والذي بني يديه تخرجت
غالبية الرعيل األول من املتعلمني الفلسطينيني الذين احتفت بهم حركة النهضة وازدهرت
أجواؤها ،وتق ّدمت إىل األمام.
وجاء من بعده «بنديل الجوزي» الذي اعترب رائد البحث العلمي االجتامعي يف فلسطني ،وهو من
أوائل الذين درسوا التاريخ العريب دراسة علمية ،واهتموا بجوانبه االقتصادية واالجتامعية ،مت ّيز
بسعة االطالع عىل الكثري من ثقافات الشعوب واللغات الرشقية والغربية ،واستوعب أساليب
البحث املقارن يف مسائل هذه اللغات واكتشاف وجوه العالقة بينهام ،ووجوه التأثري املتبادل
بني بعضهام والبعض اآلخر ،ومن أهم كُتب ِه «تاريخ الحركات الفكرية يف اإلسالم» ،عمل أستاذا ً يف
الجامعات الروسية ،وأسهم يف تدعيم معهد االسترشاق الرويس ،وساهم مساهمة فعالة يف تقديم
الثقافة العربية إىل الوسط الرويس ،والدارسني يف حقل األدب واللغة والتاريخ ،و ُد ّرست كتبه
وأبحاثه يف الجامعات الروسية ،والسوفيتية فيام بعد.
ومن النارصة يأيت إىل القدس ،األديب واللغوي واملريب الكبري «خليل بيدس» ،الذي ترك أثرا ً طيباً
يف الفكر واألدب والرائد املؤسس للقصة العربية القصرية يف فلسطني ،وأحد ر ّواد املدرسة الروائية
فيها ،وصاحب جريدة «النفائس العرصية» األدبية فيها أيضاً.
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اهتم بيدس وهو خريج مدرسة املعلمني الروسية يف النارصة وتأثر بأفكار املثقفني القوميني الروس
يف القرن التاسع عرش ،أمثال «ديستويفسيك» و «غوريك» و «تولستوي» وترجم أعاملهم الروائية،
وك ّون له رؤية متميّزة ،فدعا إىل استنهاض النشاط الثقايف يف العامل العريب ،ودعا يف مجلته «النفائس
العرصية» إىل إبداعات يف اللغة ،والخطابة والسياسة ،عرب مقاالت يف تاريخ العرب وأوروبا .وشارك
يف الهم الوطني ،وكان أول سجني فلسطيني يف السجون الربيطانية يف فرتة االنتداب ،ومن أكرث
الر ّواد الذي أطلوا عىل الثقافة الروسية ،وترجم معظم ر ّوادها األوائل.
وما دمنا يف حقل الصحافة ،ال بد وأن نذكر علمني رائدين إىل جانب «خليل بيدس» وهام« :نجيب
نصار» صاحب جريدة «الكرمل» و «عيىس العيىس» صاحب جريدة «فلسطني».
فقد ولد نجيب نصار يف لبنان ،وأقام معظم حياته يف القدس معلامً ،وأنشأ مجلة «الكرمل» يف
حيفا ،التي أصبحت النفري الذي آذن بانطالق الهوية الفلسطينية املقرونة بانطالقة أول صحيفة
فلسطينية ،تنذر من خطر ريح ،قد تتحول يوماً إىل عاصفة تقتلع األشجار من جذورها ،وعالجت
منذ تأسيسها عام 1908م ،مع تطبيق قانون الدستور العثامين ،الشؤون السياسية واالجتامعية
واالقتصادية ،ش ّنت حملة عىل القيادة التقليدية يف معالجتها للقضية الفلسطينية ،ونبهت بقوة اىل
مخاطر بيع األرايض لليهود ،وضد سياسة االنتداب الربيطاين عموماً ،وكان لنجيب نصار أن كشف
بكتابه «الصهيونية» عن املخطط الصهيوين بفلسطني ،فهاج الشعب الفلسطيني ،وأغلقت مجلته
أكرث من م ّره ،وسجن ،وطورد وألف رواية «مفلح الغساين» التي روى فيها قصته وهو طريد
االحتالل الربيطاين يف شامل فلسطني واألغوار ،وقد أطلق عليه «شيخ الصحافة الفلسطينية»؛ وقد
حافظت زوجته «ساذج نصار» عىل إصدار املجلة فرتة من الزمن.
ويف مدينة»حيفا» تنطلق جريدة «فلسطني» عام 1911م ،ومؤسسها «عيىس العيىس» مع ابن عمه
«يوسف العيىس» صاحب جريدة «ألف باء» الدمشقية ،وكان معلامً يف القدس بعد تخرجه من
الجامعة األمريكية يف بريوت .وجعل جريدة «فلسطني» مرسحاً لألقالم الحرة ،وناهض االنتداب
الربيطاين ووعد «بلفور» الرامي إىل تهويد فلسطني ،وخاض مع نفر من كبار املثقفني يف الطائفة
األرثوذكسية داعياً إىل تخليصها من زعامئها اليونانيني ،الذين حارب ضد طغيانهم ،وكانت جريدته
من أكرب الصحف الفلسطينية ،وأغزرها مادة وأكرثها انتشارا ً ومتثيالً للراي العام الفلسطيني ،وكان
من أوائل املثقفني وأصحاب األقالم املناضلة التي ناهضت الصهيونية ،وكان يف شبابه من الذين
أسسوا جمعية اآلداب الزاهرة ،وترك بعد وفاته ديوان شعر يف السياسة والوجدانيات.
وشهدت فلسطني يف املجال الرتبوي التعليمي رصاعاً بني «القديم املحافظ» و»الجديد املتط ّور نحو
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الحداثة» ،خاضها رائدان مهامن من ر ّواد النهضة التنويرية ،هام «خليل السكاكيني» و «محمد
إسعاف النشاشيبي».
كان خليل السكاكيني الذي ولد يف مدينة القدس عام 1878م ،وأصبح فيها «رائد التجديد الفكري
واألديب يف فلسطني» ،منذ صباه متحررا ً من األوهام ،ثائرا ً عىل التقليد ،مبتكرا ً شجاعاً ،قوي البنية،
كبري القلب والعقل ،ثار عىل الرهبنة اليونانية وذهب يف وفد إىل االستانة وقابل الصدر األعظم
وخاطبه برصاحة ،وطالب برفع الضيم عن العرب األرثوذكس يف فلسطني ،وثار عىل وعد بلفور
وهو موظف بالحكومة ،وسار يف طليعة مظاهرة نظّمها طالب املعهد الحكومي الذي كان يد ّرس
فيه ،وثار عىل أدب اللفظ ثورته املشهورة ،التي س ّجلها يف مقاالته التي جمعت يف كتاب (مطالعات
يف اللغة واألدب) ،وكان طرفها اآلخر يف معركة اللفظ هو «شكيب أرسالن» يف لبنان ،و»محمد
إسعاف النشاشيبي» يف فلسطني .وثار عىل القدر حني توفيت زوجته وهي يف ريعان الشباب ،وحزن
وعب عن ثورته أبلغ تعبري بعبارة علقها عىل صدر مكتبته ،هي «لن أرىض»،
عليها حزناُ شديدا ً ّ
وكتب عنها عرشات القصائد ،لكن األقدار ظلّت تالحقه بثقلها الحزين املؤمل ،فتويف ابنه الوحيد
(رسي) ،الذي يحبه كثريا ً ،فتويف خليل السكاكيني بعدها بثالثة شهور.
باإلضافة إىل مقاالته الصحافية يف أكرث من مجلة محلية وعربية ترك لنا أربعة عرش كتاباً ،باإلضافة
عب فيها عن :املواقف الوطنية
إىل مذكراته اليومية التي نرشت بعد وفاته يف مثانية مجلدات كبريةّ ،
واآلمال القومية ،ومفهوم االستقالل ،وموقفه من االنتداب الربيطاين ،والقيادات التقليدية ومواقفه
يف الرتبية واللغة واألدب .وتعد سجالً متكامالً من النهضة الفكرية واألدبية ،سجلت ما عانت منه
فلسطني وما جاورها .وسجالً للعالقات االجتامعية والثقافية والعائلية.
ويف الطرف اآلخر ،كان «محمد إسعاف النشاشيبي» الذي ولد يف القدس ،يف بيت رفيع املستوى
والرثاء ،وهو شاعر وأديب قادر ميتاز بلغته ولهجته ولسان حاله ،وإذا كتب أو خطب قلّد قدماء
العرب ،أكرث نظمه حاميس ،كثري االنتقاد ،كان من قبل يستشهد بأقوال العرب ،وفيام بعد بأقوال
الفرنسيني ،وهو أحد نوابغ فلسطني الذين اشتهروا بجدهم واجتهادهم ،وأصبح «عالّمة فلسطني
وأديب العربية» .فتحت الجرائد واملجالت صفحاتها برحابة لكتاباته ،ومن ناحية أخرى كان حريصاً
التمسك باللغة ،يقلّد القدماء ،والتمسك بالدين
عىل الدعوة ملذهبه النقدي يف كتاباته التي تدعو إىل ّ
بال تعصب ،ما جعله يكتب كتاباً بعنوان «اإلسالم الصحيح» ،وكان هذا الكتاب ميثل قفزة نوعية
جريئة يف فهم اإلسالم .و ُعرف بعالقاته الواسعة مع علامء العرب يف حينه.
ويف حقل التعليم ارتقى إىل أن اصبح مفتشاً أول للغة العربية يف إدارة املعارف العامة بفلسطني،
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وأسهم يف تنظيم املدارس ويف إصالح التعليم فيها .تأثر كثريا ً بسرية صالح الدين األيويب ،وأيب متام،
والشاعر أحمد شوقي فألف كتباً عنهم.
ومن علامء وكتاب القدس ،املؤرخ «عارف العارف» ،الذي أصبح عميدا ً للمؤرخني الفلسطينيني،
لكرثة ما كتب عن القدس ،وغزة ،برثوة ضخمة من املؤلفات الحاشدة باملعلومات ،وتحتفظ بقيمتها
وأهميتها ،وما زالت تحتل مكانها بني املراجع األولية لكل من يحاول التعرف عىل تاريخ بالدنا،
نذكر منها :القضاء عند البدو ،تاريخ برئ السبع وقبائلها ،تاريخ غزة ،املوجز يف تاريخ عسقالن،
تاريخ الحرم القديس ،املسيحية يف القدس ،املوجز يف تاريخ القدس ،تاريخ قبة الصخرة واملسجد
املفصل يف تاريخ القدس ،وكتب «موسوعة» من خمسة
األقىص ،النكبة يف صور ،سجل الخلودّ ،
أجزاء عن النكبة الفلسطينية وما تعرض له الشعب واملدن والقرى من ويالت سقوط مدنهم.
وكتب مجموعة أخرى ،من عرشة كتب لصالح مركز األبحاث الفلسطيني بعد عام 1967م وهي:
أحداث رفح ومأساة البدو من أهلها ،الدور الفلسطينية التي هدمها اإلرسائيليون ،غزة نافذة
الجحيم ،الفلسطينيون يف سجون االحتالل ،الفلسطينيون املبعدون عن بالدهم ،مآخذي عىل الحكم
اإلرسائييل يف القدس ،مأساة البدو يف النقب وقطاع برئ السبع ،مذكرايت عن املساعي السلمية،
مذكرايت عن نشاط املقاومة الفلسطينية ،املعذبون يف السجون اإلرسائيلية من أبناء فلسطني.
ويف القدس ولد الفنان الشعبي «واصف جوهرية» عام  ،1897والذي تح ّول بجهده وإمكانياته
إىل رائد املوسيقى والغناء يف عموم فلسطني ،شهد الحقبتني من الحكم وهام :الحقبة العثامنية،
والحقبة االنتدابية الربيطانية ،وما رافقهام من تط ّور عىل الصعيد السيايس واالجتامعي والثقايف،
فكتب عن هاتني الحقبتني ذكريات أسمى الجزء األول :القدس العثامنية يف املذكرات الجوهرية،
وأسمى الجزء الثاين :القدس االنتدابية يف املذكرات الجوهرية .وهي مذكرات من أهم املراجع
التاريخية ملن يريد أن يكتب عن تطور الغناء والفرق الشعبية الفولكلورية الفلسطينية ،وعالقات
الناس بالفنانني ،وعمل صداقات واسعة مع النخبة األوىل لفناين وموسيقيي الوطن العريب الذين
زاروا القدس يف تلك املرحلة.
أنشأ مقهى أسامه «مقهى جوهرية» ،فكتب عن حفالته وأمسياته ،وكتب عن مقاهي القدس
عموماً ،وأنشأ يف منزله متحفاً لكل اآلالت ومعدات الغناء الرشقية والغربية ،وأصبح هذا املتحف
الوحيد يف فلسطني ،ملقياً مبعلومات عن اآلالت ،ومن أتقن استخدامها ،والفنانني الذين زاروا
املتحف ،وعندما قرر الرحيل من فلسطني إثر نكبة عام 1948م ،ساعده القنصل الفرنيس بإخراج
املتحف ،لكن واصف جوهرية وصل بريوت ،أما محتويات املتحف فذهبت مع الريح .كتب واصف
جوهرية يف مذكراته أحوال دخول الكهرباء وبابور الربميوس والجرامافون إىل فلسطني .وأقام
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عالقات ودية مع العائالت ورموزها الثقافية ،وكيفية دخوله إىل الجوقة الفنية يف هيئة اإلذاعة
الفلسطينية ،وذكرياته عن بعض رموزها.
ومع بداية القرن املايض ،وتحديدا ً عام 1904م ،ولد عميد األدب العريب يف فلسطني «إسحاق موىس
الحسيني» الذي شغل نفسه برتاث األمة وأدبها ،آمن بالوحدة العربية الواحدة ،وبرسالتها ،وكان
فكره إسالمياً متيّز بنظرة موضوعية ،حاكم موضوعات دراسته محاكمة علمية منهجية تحليلية
مفكرة ،حتى ذاع صيته وانترش يف املجامع العلمية واللغوية العربية واملحافل األدبية والفكرية،
وعرفوه ذ ّواقة ،وكاتباً بليغاً ،وناقدا ً ومحققاً ثبتاً ،ومفكرا ً ينادي باإلصالح يف تفكري عميق واستقالل
يف الرأي ،وكان واحدا ً من النقاد العرب الذين تبنوا الخط القومي ،وركّزوا عىل رضورة االعتزاز
بالذات العربية ،وعاش عىل حب القدس ،قدس األقداس والعروبة.
نرش الدكتور الحسيني عرشات من املقاالت واألبحاث املختلفة يف عدد من الصحف واملجالت
املعروفة يف الوطن العريب ،وز ّود الخزانة العربية بطائفة من املؤلفات تقدر بسبعة عرش مؤلفاً،
نراه فيها يبث أفكاره بأسلوب يشبه ما ميكن أن يكون خطوطاً عريضة ملرشوع فكري أكرث اتساعاً،
ومنطومة فكرية متامسكة مبقدماتها ونتائجها ،تقوم عىل ثالثة محاور ال انفصام بينها وهي :اإلسالم
والعروبة والرقي الحضاري .ويف مهمة األدب ،كتب قصتني قصريتني ،األوىل :مل نخرس شيئاً .والثانية:
قرية من بيت صفافا .ويف مجال الرواية ،كتب رواية واحدة بعنوان «مذكرات دجاجة» ق ّدم لها
عميد األدب العريب «طه حسني» أثارت جدالً يف حينها.
ويف عام 1905م ،ولد رائد آخر ،هو األديب «نجايت صدقي» الذي اعترب رائدا ً للمدرسة الواقعية
االشرتاكية ،نجده من أبرز من ق ّدم الروائع األدبية العاملية ،وهو الفارس يف مجال التفسري املادي
لألدب ،ومن أملع قادة مدرسته يف الوطن العريب ،وهو كاتب متعدد الجوانب ،وواسع األفق ،وغزير
اإلنتاج بشكل يدعو إىل اإلعجاب ،فهو :مرتجم ،ومؤلف ،وناقد ،وصحايف ،ومفكّر ،واقتصادي وإداري
كبري ،ساهم مساهمة ف ّعالة يف تشييد رصح األدب العريب الفلسطيني ،ناضل من أجل قضية شعبه
بالقلم ،وبالتنظيم الرسي ،فسجن عىل يد سلطات االنتداب الربيطاين ،وهاجر إىل القاهرة ،وعاد
ليواصل نضاله بني أبناء شعبه.
شارك كمراسل صحايف يف الحرب األهلية اإلسبانية ،وعاد بتجربة إىل الوطن ،قابل الزعامء السياسيني
فحاورهم بجدارة املطّلع عىل مجريات األمور ،ق ّدم ابن خلدون وداروين ،وديكارت ،برؤية جديدة
مل يعرفها األدب العريب من قبل ،وانتقد املدرسة املثالية والرمزية بعمق وتحليل ،فأثار جدالً واسعاً
يف أوساط املثقفني العرب زخرت بها صفحات الصحف واملجالت .وأما آراؤه يف النقد األديب ،فقد
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تبلورت إىل تأسيس «املدرسة املادية العربية» يف النقد ،بعد أن تضافرت ع ّدة عوامل لتوجه املثقفني
يف فلسطني إىل التجارب الفكرية واألدبية اليسارية واالشرتاكية ،التي أصبحت جزءا ً من املناخ العام
للثقافة العاملية.
وباإلضافة إىل مقاالته وترجامته لكبار الكتاب العامليني ،ترك لنا مجموعتني قصصتني هام :األخوات
الحزينات ،والشيوعي املليونري.
ويف عامل الرواية املبكّرة يف فلسطني ،والقدس تحديدا ً ،يربز جامل الحسيني ،واحدا ً من أهم
الشخصيات الفلسطينية التي لعبت دورا ً بارزا ً يف قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية خالل الربع
الثاين من القرن العرشين ،ومؤسس الحزب العريب الفلسطيني ،عرف عنه كونه قائدا ً سياسياً بارزا ً،
لكن ما ال يعرفه الكثريون عنه ،أنه كان من الرعيل املتق ّدم من األدباء الذين كانت لهم مساهامت
ومجهودات يف كتابة الرواية ،ويعتقد الكثريون من النقاد أنه لوال اشتغاله بالسياسة لع ّد من األدباء
الفلسطينيني املرموقني يف مجال الرواية والقصة القصرية.
ويف روايتيه املبكّرتني يف األدب الفلسطيني :عىل سكة الحجاز ،وثريا ،يبدو لنا أنهام استطاعتا ،يف
همومهام عىل األقل ،تحقيق استجابة أكرث إخالصاً وصدقاً مع الواقع الفلسطيني وقضيته الحارة.
ويف مجال الرتبية والتاريخ نرى أحمد سامح الخالدي ،الذي كان مثاالً للمريب املخلص والحازم
العامل ،امتلك رؤية شاملة للتعليم نظرياً وعملياً ،فكان رائد الفكر السيايس التعليمي يف فلسطني،
وقد امتد صيته إىل خارجها ،تراوحت جهوده العلمية عىل عرشين مؤلفاً ما بني مطبوع ومخطوط،
أغنت املكتبة العربية بني التأليف والرتجمة والتحقيق.
فباإلضافة إىل كتبه الرتبوية العلمية ،نجد من آثاره التاريخية والعلمية واألدبية الكتب اآلتية:
ترغيب أهل اإلسالم يف سكنى الشام ،ومثري الغرام بفضائل القدس والشام ،واإلعالم بفضائل الشام،
وأهل العلم بني مرص وفلسطني ،وأهل الحكم والعلم يف ريف فلسطني ،ورحالت يف ديار الشام،
واملعاهد املرصية يف بيت املقدس ،واملعاهد العلمية يف اإلسالم ،واألردن يف التاريخ اإلسالمي،
وتاريخ بيت املقدس ،والعرب والحضارة الحديثة ،ورجال الحكم واإلدارة يف فلسطني من عهد
الخلفاء الراشدين إىل القرن الرابع الهجري.
والجدير ذكره أن أحمد الخالدي كان أستاذا ً للرتبية وعلم النفس يف الكلية العربية ،ثم أصبح فيام
بعد مديرها العام.
ويف مجال التاريخ الفلسطيني الحديث ،يربز لنا املؤرخ إميل الغوري الذي يعترب من رجال الرعيل
األول الذين انخرطوا يف الحياة السياسية يف مرحلة االنتداب الربيطاين ،حيث ولد عام 1907م ،فكان
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ميثل جيالً من الشباب املثقف الذي ارتبط بالحركة الوطنية يف ذلك الوقت ،أسهم إىل حد كبري يف
وقائعها وأحداثها ،ووظّف قلمه ونشاطه يف خدمة قضية بالده ،فكان مؤرخاً ألحداثها ،وإعالمياً
يدافع عنها عرب الصحافة ويف املحافل الدولية ،أصدر يف عام 1933م ،صحيفة أسامها «االتحاد
العريب» فانطلقت تواجه سياسة االنتداب والحركة الصهيوينة ،فالقت رواجاً كبريا ً يف األوساط
العربية واألجنبية عىل السواء ،وعندما توقفت أصدر مجلة أخرى باسم «الشباب».
وباإلضافة إىل نشاطه الصحايف ،فقد ص ّنف مجموعة من الكتب تناول فيها قضية فلسطني نذكر منها:
املؤامراة الكربى واغتيال فلسطني ،وحركة القومية العربية ومعركة القناة ،و  15أيار ،وفلسطني،
واملعذبون يف أرض العرب ،وملحمة الفداء الفلسطيني – جهاد الفلسطينيني ضد االستعامر والحركة
اليهودية ،وثأر أو عار ،ودور التبشري يف خدمة االستعامر والصهيوينة ،وفلسطني عرب ستني عاماً.
ويف مجال املرسح ،يظهر لنا «نرصي الجوزي» من ر ّواد املرسح والكتابة املرسحية يف فلسطني قبل
النكبة ،أسهم مع أخويه جميل وفريد ،يف وضع البصامت األوىل عىل صفحة املرسح ،تأليفاً ومتثيالً
وإخراجاً ،وكانت له اليد الطوىل يف تأسيس ال ِف َرق والنوادي املعنية بالحركة املرسحية ،وساهم يف
إغناء التجربة التمثيلية يف إذاعة فلسطني آنذاك ،إىل جانب دراساته ومقاالته التي وثقت الحركة
املرسحية الفلسطينية خالل مرحلة نهوضها ،ومن كتبه املشهورة والتي تعد مرجعاً موثقاً هو:
تاريخ املرسح الفلسطيني من 1948-1918م.
ويف مجال الرتجمة ،يربز لنا رائد البحث باملعاجم العربية« ،قسطنطني ثيودوري» الذي يعترب أحد
ر ّواد الرتبية والتعليم خالل فرتة االنتداب الربيطاين وما بعدها .عرف بغريته عىل لغته العربية،
يدرسها
وكان من املؤمنني بدورها يف نهضة األمة العربية ،وعلو شأنها فقىض ستني عاماً من حياته ّ
ويعلمها إىل جانب اللغة اإلنجليزية التي كان يتقنها إتقاناً جيدا ً ،مام فتح أمامه نوافذ املعرفة عىل
مرصاعيها.
وبقدر غريته عىل لغته العربية كحافظة لرتاث وتاريخ وحضارة أمته ،تول ّدت لديه الغريةعىل اللغة
يطل من خاللها طالبها ودارسوها عىل املعرفة اإلنسانية األكرث شموالً ،فألف
اإلنجليزية كنافذة ّ
وكتب باللغتني ،وربط بينهام مبجموعة من القواميس واملعاجم يف مجاالت ونوا ٍح مختلفة ،معيناً
ينهل منه طالبو العلم واملعرفة والبحث العلمي الدقيق ،فنجد له املؤلفات التالية :الزهور خواطر
وتأمالت ،وبني مرص وفلسطني (تأمالت يف قالب قصيص) ،بني األرس والحرية (يف طابع روايئ)،
وفلسطني ومستقبلها ،والفريد الحديث يف املصطلحات السياسية والدبلوماسية (معجم إنجليزي
– عريب) ،والفريد يف املصطلحات الحديثة (معجم عريب – إنجليزي) ،واملعجم التجاري االقتصادي
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(إنجليزي – عريب) ،وأخطاء مستوردة يف لغة كتابنا ،املنجد (معجم إنجليزي – عريب).
يطل «روحي الخالدي» الذي أجمع املؤرخون عىل اعتباره
ويف حياة حافلة يف خدمة القدس ّ
أخصايئ القدس األول من بني الذين كتبوا عن القدس وتابعوا شؤونها لحظة بلحظة ،وخاصة منذ
وقوع االحتالل اإلرسائييل الكامل للقدس عام 1967م ،وقبلها – يف ظل الدولة األردنية – انتخب
رئيساً لبلدية القدس يف ثالث دورات انتخابية ،وكان أول وآخر من شغل منصب «أمني القدس»
وبعد النكبة أنشأ مجلة «القدس الرشيف» املتخصصة بشؤون القدس ،وكتب العديد من األبحاث
وظل يتابع ويحذّر مام تقوم به
والدراسات املهمة والقيّمة حول حضارة القدس وانتامئها العريبّ ،
سلطات االحتالل اإلرسائيلية من إجراءات تهدف إىل تهويد القدس .وقد وضع يف هذا املوضوع
أكرث من كتاب وكتيب ومذكرة ،من أهمها :كتاب تهويد القدس ،وكتاب املؤامرة اإلرسائيلية عىل
القدس ،وتقرير حول مواصلة السلطات العسكرية اإلرسائيلية اعتداءاتها لتغيري أوضاع مدينة
القدس ،ومذكرة حول مشاريع تهويد القدس ،وسلسلة من النرشات ال يتسع املجال لذكرها.
ويف مجال الكتابة املدرسية يربز لنا علم من أعالم القدس ،يعترب رائدا ً للكتابة املدرسية يف فلسطني،
هو «فايز عيل الغول» والذي ظل يردد «إذا كانت القدس ال تستاهل قيام الحرب ...فأية مدينة
أخرى يف العامل ..أية مدنية أخرى يف التاريخ تستاهل ذلك» .أمىض سنوات طواالً يف الكتابة والنرش
يف الكتب املدرسية ،وترك للطالب واملعلم كتباً لفائدة الطرفني ،وكتب يف الرتاث ،وخاصة الشفوي
منه ،فكان إنتاجه إضافة نوعية لتشكيل الذاكرة الوطنية والقومية املعتزة برتاثها وتاريخها ،ودونك
أسامء الكتب التي نرشها وحده ومع آخرين :العروض السهل (يف جزأين) ،الوايف يف تاريخ األدب
(يف ثالثة أجزاء) ،النصوص األدبية (يف خمسة أجزاء) ،القواعد الوافية (يف أربعة أجزاء) ،األساس
يف الرتبية الوطنية ،فن التلخيص ،الثقافة املكتبية ،الدنيا حكايات ،من أساطري بالدي ،من سواليف
السلف ،اللغة العربية (يف ثالثة أجزاء) ،القراءة املص ّورة ،الجديد املع ّدل.
***
هذه نبذة موجزة (جدا ً) لبعض ر ّواد النهضة الفكرية واألدبية يف فلسطني ،يف املرحلة ما قبل النكبة،
اخرتناها بعناية فائقة ،لتمثل كافة االتجاهات الفكرية واألدبية ،وإضافة إىل هؤالء يقف عرشات
من املثقفني ،بل مئات منهم ،الذين ولدوا يف القدس ،وعاشوا يف القدس ،وكتبوا من أجل القدس ،ال
ميكن لهذه املساحة أن تستوعب ما ق ّدموه ،وما تركوه لألجيال القادمة ،من أجل أن تظل القدس،
عاصمة أبدية لدولة فلسطني.
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استعادة غائبة والغلبة للتوثيق عىل حساب الجانب الفني
بديعة زيدان
لطاملا تساءلت« :ملاذا تغيب االنتفاضة األوىل ،أو انتفاضة الحجارة ،أو االنتفاضة الكربى ،أو انتفاضة العام
 ،1987عن الرواية الفلسطينية الحديثة؟» ،وخاصة يف السنوات العرشة أو الخمسة عرشة املاضية ،مع أنها
جل وليس ّكل الروايات التي رصدت
حقبة مليئة مبا ميكن أن تنتج عنه أعامل روائية عظيمة ،خاصة أن ّ
االنتفاضة يف نهاية مثانينات ،ويف تسعينات القرن املايض ،والعامني أو الثالثة أعوام األوىل من األلفية الثالثة،
كانت روايات تسجيلية انحازت للمضمون والتوثيق ،عىل حساب اللغة و»التكنيك» والفنيات ،فالحدث يف
غالبيتها أهم من طريقة تناوله.
ومام يجعل السؤال ملحاً ،أن «أطفال الحجارة» ،وأنا واحدة منهم ،باتوا اآلن يف نهاية الثالثينات أو يف
األربعينات من أعامرهم ،و»مناضيل امليدان» يف الخمسينات ،وقلة منهم يف الستينات ،ومنهم روائيون بات
لهم حضورهم العريب ،وحتى العاملي.
الروايات التي رصدت االنتفاضة ،وغالبيتها العظمى إن مل يكن جميعها لكتاب من داخل األرض املحتلة،
وليس من الروائيني العائدين أو املقيمني يف املهجر ،تندرج من الناحية النظرية فيام يعرف بـ»أدب الحرب»،
أو «أدب الثورات» ،والذي تجد الربوفيسورة األمريكية الشاعرة كاثرين بروسامن ،أن وظيفته (أدب الحرب)
«صياغة حس قومي ،وخلق روح النضال واملقاومة ،بالعمل عىل إيقاظ وتأجيج خيال شباب األمة» ،وهو
األدب الذي يطلق عليه باحثون اسم «األدب التعبوي» ،والذي يختلف شكالً ومضموناً تبعاً للزمن الفاصل ما
بني الحرب وتناولها إبداعياً ،وتبعاً لف ّنيات الروايئ نفسه ،فاختامر الحدث يف دواخل الكاتب مع الوقت ،ميكن
أن يولد أعامالً أكرث نضجاً ،وإن كان البعض يفضل الدخول يف عامل «التعبئة ضد العدو أو املحتل» ،وإن كان
هذا الدور يف الغالب منوطاً بالشعراء أكرث من كتاب الرسد ،وخاصة الروائيني منهم.
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يف هذا امللف حول انتفاضة العام  1987يف الرواية الفلسطينية ،أسلط الضوء عىل أبرز الروايات التي
رصدت االنتفاضة يف أكرث من جانب ،وتقديم ملخصات لبعضها ،انتهاء باستنتاجات حول تجربة الكتابة
الرسدية الفلسطينية ،عرب الرواية تحديدا ً ،عن حدث مفصيل يف تاريخ شعب ال يزال يناضل من اجل التحرر
من أقدم احتالل يف العامل ،ولعل استمرار «الحرب» بتجليات ع ّدة ،هو ما يجعل من املواضيع املتناولة يف
التجارب الروائية الحديثة للكتاب الفلسطينيني ،من الجنسني ،ومن مختلف األجيال ،ال تخرج عن إطار
«أدب الحرب» ،وإن خرجت غالبيتها من عباءة «التعبئة» باملفهوم التقليدي الدارج للمصطلح.

ثالثية أحمد حرب  ..التنبؤ

وميكن وصف ثالثية أحمد حرب ،واولها رواية اسامعيل ( )1987بالروايات التنبؤية ،فـ»إسامعيل» ،وإن
كانت تستعيد أحداثاً تسبق هزمية  1967إال انها ترصد البيئة العامة يف الضفة الغربية بعد النكسة.
يطرح حرب يف الرواية أسئلة حول سبل التحرير وتأيت االجابات مختلفة بحسب االيديولوجيات التي
تعكسها الشخصيات ،فاالتجاه الوطني ممثال يف اسامعيل يرى ان املواجهة العسكرية والثورة هي الحل
لكنه يفتقد يف الوقت نفسه اىل رؤية اسرتاتيجية الدارة الرصاع ،وتظل مواقفه انفعالية وارتجالية بينام
يرى االتجاه اليساري ،مع غموضه واضطرابه وضبابيته وتحوله ،ممثال يف هادي أن الحل ال بد ان يكون
سياسيا بالتفاوض ،وال بد من االعرتاف بارسائيل ،وان كان يفكر باعادة النظر يف اطروحاته ،بعد انكشاف
املوقف األمرييك وانحيازه الرسائيل وتعامله بزيف ومراوغة وخداع مع الجانب الفلسطيني.
أما االتجاه االسالمي الذي ميثله الشيخ عبدلله فيبدأ بعيدا عن روح املقاومة مكتفيا بالقيام بالعبادات
والشعائر الدينية ،رافضا االندماج مع التيار الوطني يف ابسط مظاهر املقاومة وهو االحتجاج او التظاهر،
ثم يتطور هذا املوقف نحو املشاركة يف فعاليات املقاومة ولكن بعد تعرضه بصورة خاصة لالعتداءات من
جيش االحتالل الذي اجربه عرب املزيد من االعتداءات عىل االنضامم اىل املقاومني الفعليني .أما النفعيون
واصحاب املصالح مع االحتالل والعمالء فهم بطبيعة الحال ال يؤيدون املقاومة بل يتهمونها بتخريب حياة
الناس ،ويرون انه البد من انهاء الثورة ولو عن طريق قوة االحتالل.
وتكاد تكون هذه الرواية هي األوىل يف األرض املحتلة  67التي تنبأت بالتفاوض ،بل ودعت إليه ،دون
اللجوء إىل الحرب ،وكذلك تنبأت الرواية بالسيطرة األمريكية عىل املنطقة ،وعىل مجريات أحداث القضية
الفلسطينية ،وأننا سنقع يف أرس اإلرادة األمريكية.
ويف رواية حرب األخرى «الجانب اآلخر ألرض املعاد» ( )1990يصور واقع الضفة الغربية والقوى السياسية
الفاعلة فيها وموقفها من االنتفاضة مبعنى انها ترسم تعدد الرؤى من االنتفاضة وتغري املواقف واملواقع
وان مل يكن همها االسايس هو الحديث عن االنتفاضة نفسها ،فربزت شخصيات جديدة وبقيت شخصيات
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كانت محورية يف رواية اسامعيل.
ابو قيس قائد ميداين يخوض املواجهات يف االنتفاضة ،واسامعيل القائد الفتحاوي يغري موقفه من العسكرة
ويرتك امليدان ليدير مكتباً من عامن باسم مكتب تحرير فلسطني ويصبح ممن يستثمرون االنتفاضة
ويتامهى يف مواقفه مع مواقف هادي اليساري الشيوعي يف استثامر االنتفاضة سياسيا من اجل الوصول
اىل سالم مع ارسائيل فيدعم اسامعيل هادي يف تاسيس مكتب الجرس لردم الهوة بني الجانبني االرسائييل
والفلسطيني ،وبدل توجيه الدعم اىل املنتفضني ينصب باتجاه «الجرس» وتوظف هذه االموال من قبل
هادي يف عقد اجتامعات رسية ومفاوضات ومومترات لتقريب وجهات النظر بني الفلسطينيني واالرسائيليني
لشجب العنف ورفضه.
هذا االرتباك والتناقض أربك االنتفاضة فال أفق وال وجهة معينة لدى قيادة امليدان مع شح املوارد
واالرتجال واالختالف يف الرؤى ما بني القيادات امليدانية عىل أرض فلسطني وما بني القيادات يف الخارج
يف حني كان دور املثقف هامشيا يف تلك املرحلة فهو غري مبادر بل ويقف متفرجا محايدا وليس اكرث من
شاهد عىل ما يجري.
أما الرواية الثالثة فيام عرف بثالثية أحمد حرب فهي رواية «بقايا» ( )1996حيث تناولت ما أسامه باحثون
ونقاد البحث عن مسارات مراوغة للسالم ،يف زمن تحوالت االشخاص ووالءاتهم وانتامءاتهم املعلنة والخفية
وكأنها ترصد تداعيات االنتفاضة وما آلت اليه ما بني رجال املقاومة الفعلية ورجال اللعب السيايس.
القيادات امليدانية كامجد وأبو قيس يقىض عليهم إما عىل يدي رفاق السالح أو عىل أيدي جنود االحتالل،
أما املناضل الشيخ محمد فيعيش معاقاً مشلوالً نادما عىل عدم التخلص من الجاسوس محمد الوهدان.
كام يتحدث عن تحوالت ما بعد أوسلو واستثامر بعض من كانوا قادة ثورة يف الخارج وقادة انتفاضة يف
الداخل تاريخهم النضايل وتجيريه ملصالحهم الشخصية فيتحول املناضلون السابقون لفاسدين اثرياء واحيانا
خونة يتخلصون ممن يكتشف أرسار ثرائهم او تعاطيهم مع االحتالل.

«مقامات» عوض و»انتفاضة» بنورة

وتتقاطع رواية «مقامات العشاق والتجار» الحمد رفيق عوض ( )1997مع «بقايا» احمد حرب حيث
يتحدث عن الثوار الذين غريوا جلودهم ما بعد قيام السلطة الفلسطينية وعن تحالف رأس املال واالدارة
الوليدة واختالط املتناقضات وتشابك العالقات ما بني السياسة واملال والجنس والخيانة والتهريب يف عامل
يختلط فيه الرشف والنبل بالفساد حيث تتصارع القيم وتصل اىل مرحلة السقوط يف شخصيات متثل رشائح
اجتامعية متنوعة وتيارات فكرية عدة متناقضة تجمعها فقط املصالح والشهوات.
وهي رواية تجري احداثها يف العامني  1995و  1996يف مدينة رام الله ،وتشارك الشخصيات الفلسطينية
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فيها شخصيات يهودية من بينها شخصية اغراتسيا التي تستغل جسدها لاليقاع بفلسطينيني يتحولون اىل
سامرسة ارايض وجواسيس.
وما دمنا نتحدث عن االنتفاضة يف الرواية الفلسطينية ،فهناك رواية «انتفاضة»  1998لجامل بنورة والتي
تعترب رواية تسجيلية للحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني وتحديدا يف الضفة الغربية خالل انتفاضة العام
 1987حيث ركز عىل مشاركة االطفال وأبناء فلسطني املسيحيني فيها للتأكيد عىل انخراط الجميع يف
مقاومة االحتالل ،حيث جعل من االنتفاضة حدثا موحدا لكافة االتجاهات الفكرية واملجتمعية وسجل
التحوالت التي احدثتها االنتفاضة عىل الصعيد املجتمعي وخاصة التضامن االجتامعي وتأثرياتها عىل العامل
الفلسطينيني داخل الخط االخرض اضافة اىل سياسة االكتفاء الذايت التي حاول الفلسطينيون اعتامدها.

«الحواف»  ..عالمة بارزة شكالً ومضموناً

ومن أبرز الروايات التي تناولت موضوع االنتفاضة من منطلق نقدي وباسلوب بعيد عن التسجيل رواية
«الحواف» لعزت الغزاوي ( )1993حيث ترصد الرواية ما اسامه بعض الباحثني ب «الخلل يف تنظيم
االنتفاضة ،وما رافقها من اندفاع وترسع ومخاطرة غري محسوبة» حيث اشار اىل شخصيات سعت الستثامر
االنتفاضة ملصالحها السياسية فالبسطاء يف مواجهة االحتالل يف امليدان والشخصيات املتنفذة ترشع باقامة
عالقات ومحادثات رسية مع اطراف عربية ودولية يف عدة عواصم حول العامل بهدف تنفيذ خطة لالستفادة
سياسيا من انجازات االنتفاضة.
كام يثري الغزاوي تساؤالت عديدة حول عالقات بعض شخصيات الرواية ومواقفها وقفزها اىل مقاعد القيادة
لتحديد مسار االنتفاضة واهداف تلك الشخصيات تاركا للقارئ استخالص النتائج ورسم سيناريوهاته
الخاصة للمستقبل فيام بعد وصول االنتفاضة اىل افق مسدود.
وكانت «الحواف» ،وفق نقاد عديدين ،واحدة من أهم الروايات التي عربت عن االنتفاضة بال افتعال أو
انفعال ،وعىل قدر فني وتقني يضيف إىل العطاء األديب يف سياق اإلبداع الروايئ الفلسطيني ،حيث وضعنا
الروايئ (عزت الغزواي) يف تناقض ومفارقة الفن والواقع مع السطور األوىل للرواية ،فالزمن الروايئ غري
مستقيم بل مثقوب دوما ما بني املايض واملستقبل ،ما بني ما كان وما يرجو أن يكون ،واملكان الروايئ يوحي
بواقعية األماكن التي حدد بعضها اسام ،مثل مخيم «األمعري» ومخيم «قلنديا» ..ومع ذلك فهي أماكن غري
مكتظة بالناس ،,ويكاد العمل كله أن يكون يف دائرة فراغ ما.
حتى الشخصيات ،رمبا نلتقط منها ثالثاً ،حسب السيد نجم« :ع» الغامض اإليجايب املخلص للقضية ،و»فؤاد»
الذي سجن لسنة ثم تحول عن القضية ،و»إبراهيم فوزي» املطارد وسجن بسبب حب الوطن ،ومع الثالثة
مل يب ُد لنا الروايئ منحازا بصوت عال إال إليهم ،وإن بدا فنيا تحيزه لـ»فوزي» الذي بقي مخلصا للقضية.
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اندلعت االنتفاضة ومل يخربنا الراوي ..متى وال كيف؟ فقط هناك من يعمل من أجل..؟ .فقد بعث «ع»
برسالة« :بسم الله الرحمن الرحيم .أخي فؤاد ،ماذا لو رشبنا القهوة يف بيت رأفت؟ مساء .أخوك «  ..إنه
عمل رسي إذن ،كام أننا عىل حافة أحداث لها ٍ
ماض ومستقبل.
وهكذا يبدو بناء الرواية ،بسيطا ومركبا يف آن واحد ،.وتكفي اإلشارة إىل أن «ع» مل نتعرف عليه اسام أو
رسام طوال الرواية حتى نهايتها ،لتبقى الشخصية األمل الباقي واملعرب عن رغبة الشعب الفلسطيني يف العمل
واإليجاب ،أما «فؤاد» املناضل القديم (صفة القديم من القارئ ألننا علمنا أنه ناضل وحاول ،لكنه سقط بعد
أول عرثة ،وحكم عليه بالسجن ملدة سنة) ..خرج من السجن وهو مؤمن بنفسه ومصالحه الشخصية قبل أي
شئ آخر .يقول »:يجب أن تلغي من قاموسك كل تبادل للعاطفة ،هناك تبادل مصالح وتزاحم يف العالقات».
وهناك «إبراهيم فوزي» الشخصية الواضحة والتي ال ميكن االستغناء عنها يف األعامل الفنية للتعبري عن
«املقاومة» ،الهام يف األمر أن تكون طبيعية ،وأال تفرد وجودها عىل وجود الشخصيات األخرى ،مهام كانت
األخرى فيها من سلبيات..أليست هي الحقيقة والفن معا ..إنه صادق ومخلص حتى أن شهادته يف املحكمة
هي التي خففت الحكم عىل «فؤاد» بسنة واحدة ،وحكم عليه بثامين سنوات ..بل مات يف نهاية الرواية.
وتتعدد يف الرواية ما ميكن أن نطلق عليها املوتيفات املوحية والتي تيش وال تخرب ،باإلضافة إىل الجامليات
الفنية املضافة للعمل ،كام أكد السيد نجم ،ففي ترحال الشخصيات يف الزمان واملكان يصف مسجد
«املجدل» وهو املسجد الذي بناه األجداد وعاشوا حوله وصلوا فيه ،ثم أصبح مهجورا ألنه تحت سطوة
االحتالل الغاشم اآلن.

«باب الساحة»  ..املرأة واالنتفاضة

وبعد انغامس سحر خليفة يف الذات ،واالعتامد عىل التجارب الذاتية كمرجعية لالحداث يف الروايات
السابقة ،رجعت بعد عدة سنوات قضتها للدراسة يف امريكا ،لرتصد الفعاليات الجامعية يف االنتفاضة االوىل،
وتركز بشكل اسايس عىل دور املرأة يف االنتفاضة ،فنرشت روايتها «باب الساحة (»)1990حيث كانت فيها
الشخصيات الفاعلة هي مجموع الوطن فاالنتفاضة فعل جامهريي ال يخترص عىل جهد فرد أو مجموعة
قليلة من االفراد.
تناولت سحر خليفة موضوع االنتفاضة من زاوية مختلفة عن غريها من الروائيني ،وفق العديد من النقاد
فاملرأة يف الرواية هي املحرك األسايس فيام االنتفاضة تشتعل يف ذلك الحي الشعبي يف مدينة نابلس
ويحمل عنوان الرواية.
أرادت بتلك الرواية أن تكشف مدى تأثري االنتفاضة عىل املرأة إذ مل تغري شيئا يف حياتها بل زادت يف
همومها ومعاناتها أكرث من السابق ومام جاء فيها «برصاحة ما تغري عليها غري الهم ،همها زاد ،قلبها انحرق،
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قويل الله يكون لهاالنسوان معني  ...حبل وميالد ونفاس ورضاعة وغسيل وقش ومسح وطبيخ ونفيخ ونكد
الجوز وهم االوالد ،وهم الشباب املرشدين بني الصخر والوعر.
تبنت خليفة رؤيا واقعية تحليلية انتقادية ،فأحداث الرواية تدور حول البرش وحيواتهم لذلك يصل
األمر بها اىل شتم وطنها ألنها اضطهدت وحوربت بإسم الثوار والثورة يف نابلس ،وألن شباب االنتفاضة
صاروا يعتربون التصدي لها من واجباتهم ،فقد أصبحت نابلس فضاء للمحتل االرسائييل ،ويف الوقت نفسه
أصبحت االنتفاضة فضاء لتحرير املرأة من وصاية الرجل.
تطرح الرواية كذلك العنف ضد املرأة سواء من قبل االحتالل أو عنف الرجال يف املنزل والعائلة وتتمرد
عرب تقديم املرأة الرافضة لتنميط الرجال لها بني أم وأرض فال تتورع أن تقاوم االحتالل  ..هناك واقع ٍ
قاس
ضد املرأة لكن هناك واقع أقىس وهو االحتالل.

مبارش وغري مبارش

وهناك العديد من الروايات التي ناقشت موضوع االنتفاضة بشكل مبارش او غري مبارش من بينها «االنتفاضة
العشيقة الزوجة» لحبيب هنا ( )2002والتي ركزت عىل فكرة االختالف ما بني االنتفاضة والثورة ورصدت
ما تركته احداث االنتفاضة من ندوب عميقة يف مشاعر الناس وحيواتهم.
ومن الروايات التي اهتمت باالنتفاضة ،وال ميكن بأي حال رصدها جميعاً ،رواية «أنشودة فرح» ()1990
لربحي الشوبيك التي حاولت تحديد العوامل املجتمعية الداخلية التي أدت اىل انفجار االنتفاضة حيث
شكل املخيم فضا ًء أساسياً للرواية.
بدورها ،تعاطت رواية «الخروج من القمقم» ( )1992لعمر حمش مع االسباب التي افضت اىل اندالع
االنتفاضة معتمدة عىل توثيق واقع االحداث ورسدها يف شكل يوميات من املواجهات بني سكان احد
املخيامت وجنود االحتالل .

أما رواية «الكف تناطح املخرز» الصادرة عام  1990ملحمد أيوب فهي تناقش اآلثار الجانبية لالنتفاضة،
مثل تاثريها عىل التعليم ،حيث اإلغالق املتعمد واملستمر للمدارس والجامعات من الحكم العسكري
اإلرسائييل املدعوم أمريكياً ،مع وصف دقيق ملخيم خانيونس مكاناً مشتعالً ألحداث االنتفاضة ،وهذه
الرواية تنبأت مبا سيحدث من عملية سلمية نتاجاً سياسياً لالنتفاضة.

الرواية األوىل
واختلف املؤرخون حول الرواية الفلسطينية األوىل التي تناولت انتفاضة الحجارة ،فهناك من وجد أنها
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رواية «زغاريد املقايث» أو «زغاريد االنتفاضة» يف تسمية أخرى ،وهي ملحمد وتد من قرية جت يف املثلث
داخل الخط األخرض ،وصدرت عن منشورات الربق العام  ،1998وهي رواية يف ثالثة أجزاء ،وتدور
احداثها يف قرية بالضفة الغربية وتروي قصة ايب العبد الذي اغتالته دورية االحتالل ،ونتعرف من خاللها
عىل شخصيات ايجابية كثرية تنبض بالحياة كايب العبد الذي يعيش خارج الوطن ويتسلح بالفكر الثوري ،
وعيوش التي ترى فارس احالمها املنتظر  ،وسامح الشاب الواعي الذي يعتقل ويسجن ،والشيخ عبد الصبور
إمام املسجد الذي يشارك يف العمل االنتفايض والنضايل ومقارعة االحتالل  ،وصربية ابنته التي متيض يف
السجن  18يوماً  ،وصابر الذي يقوم بخدمة رجال املقاومة املختبئني يف الكهف وغريهم.
ويرى آخرون أن األسبقية يف هذا املجال هي لرواية «أحمد ومحمود وآخرون» لزيك درويش ،والتي «تبدو
شديدة البساطة يف عرضها وشخصياتها ومعالجتها أيضا” ،لكن املراجع تشري إىل أنها منشورة يف العام .1989
ويحمل كل فصل يف الرواية اسم شخصية من شخصياتها ،التي تشكل مبجموعها أرسة متوسطة املستوى
تعيش يف طولكرم  ..األب الفالح من شدة الحاجة اضطر للعمل يف تل أبيب ،ويستشهد بعد مترده عىل
جندي يف جيش االحتالل  ..ابنه أحمد ،وعقب ذلك يضطر لرتك الدراسة ،ويعمل حتى يعيل األرسة ،فيام
يتابع شقيقاه محمود ودمية دراستهام.
يذهب أحمد إىل بريوت ليعمل ،وهناك ينخرط يف صفوف املقاومة ،فيشارك يف العمليات الفدائية ،قبل
أن يسافر مرة أخرى ،وإىل الكويت هذه املرة ،وللعمل أيضا.
تبدأ االنتفاضة يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،وتشارك دمية (األخت الصغرى) يف مقاومة االحتالل
بالحجارة ،لتفقد عينها اليرسى ،فيام تقوم سلطات االحتالل بهدم منزل العائلة بسبب محمود الذي
ينخرط يف صفوف املقاومني  ..تتوىف األم ،ويعود أحمد إىل الوطن ،بقرار مستقل من تلقاء نفسه ،رغم
أن االنتفاضة يف عنفوانها.
ويرى فريق ثالث أن حافظ الربغويث كان السباق لتوثيق االنتفاضة روائياً ،يف روايته «أحواله وأحوالنا»،
لكن السيد نجم مل يحسم األمر ،فقال «لعلها الرواية األوىل يف فلسطني التي رصدت االنتفاضة».

االنتفاضة واملعتقل

وصدرت يف الثامنينات والتسعينات العديد من الروايات حول أدب السجون واملعتقالت ومنها ما تم
ربطه باالنتفاضة ،أرسى محررون او أدباء حول االرس ومن بينها رواية «الشمس يف ليل النقب» لهشام عبد
الرزاق وتعرضت لتجربة مجموعة من الشبان يف سجون االحتالل االرسائييل وتتداخل أحداث السجن مع
احداث االنتفاضة يف الصفحات االخرية من الرواية التي تبدو اشبه باملذكرات كون ان مؤلفها ممن عانوا
تجربة األرس يف سجون االحتالل.
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أما رواية «شمس االرض» لعيل جرادات ( )1998فقد كتبها وهو معتقل يف زنازين االحتالل وتناولت
االنتفاضة األوىل وتفاعل الشعب معها وحالة التكاتف املجتمعية كام صورت همجية االحتالل يف اقتحام
البيوت واغتيال شبان االنتفاضة جنبا اىل جنب مع تسجيله لعنف السجان واملحقق االحتاليل مع االسري
الفلسطيني ،عالوة عىل تسجيلها لظروف املطاردة واملالحقة واالعتقال ،ومتابعة االحتالل ومراقبته الهايل
املطاردين وعائالتهم وهو جزء ال ميكن اغفاله من تاريخ االنتفاضة األوىل.
ويف العام  2002صدرت ملشهور البطران رواية «وجوه يف درب االالم» وتصور يف الجزء األول منها حياة
اسري يف سجون االحتالل ومعاناته يف التحقيق ومن قابلهم داخل األرس وكان لهم تأثري يف حياته بينام سجل
جزؤها الثاين حياة الفلسطينيني ما بني االنتفاضتني ،مبا تركته االنتفاضة االوىل من اثار اجتامعية وسياسية
واقتصادية عىل الحياة اليومية تحت االحتالل من خالل شخصية عبد القادر املناضل العاشق.
وال ميكن يف هذا املجال الرحب ،تجاوز الكتاب الرسدي «رمل األفعى» (سرية كتسيعوت /معتقل أنصار)3
للمتوكل طه ،والذي يرصد فيه بطريقة روائية مرصعة بلغة شعرية حكاياته ورفاقه يف معتقل النقب،
سني االنتفاضة األوىل ،وهو الكتاب الذي قال يف وصفه الروايئ يحيى يخلف :هذا النص
خالل بعض من ّ
الرائع الذي كتبه املتوكل طه نص إبداعي  ..هو مقاطع من سرية ذاتية ،أو رسد روايئ ،أو وثيقة تسجل
لتجربة أرسى الحرية يف سجون العدو  ..إنه عمل يحتوي عىل املتعة الفنية ،واللغة الشعرية ،والعمق
اإلنساين  ..عمل يحافظ عىل التجربة ،ويطلق رصخة الحرية.
وأكد يخلف :ال ينتمي هذا الكتاب إىل مصطلح «أدب السجون» ،بل ينتمي إىل «أدب املقاومة»  ..السمة
التي ميزت األدب الفلسطيني ،وأوجدت تيارا ً له خصوصيته يف األدب العريب املعارص  ..أدب املقاومة هو
أدب اإلنسان الذي ال يهزم.

املضمون عىل حساب الف ّنيات

ويرى الكاتب والباحث املرصي السيد نجم أن الروايات املعربة عن تجربة االنتفاضة قليلة نسبياً ،بينام يعرب
د .مصطفى عبد الغني ،وهو من مرص أيضاً ،عن ذلك بوضوح أكرث ،ويالحظ يف ذلك كله أن الروايئ مل يصنع
بطال واحدا ،عىل كرثة األبطال األسطوريني وغلبة أدوارهم ،وإمنا تحولت االنتفاضة ،يف حد ذاتها ،إىل حالة
«أسطورية» غري عادية ،تنسج خيوطها هذه الحركة اليومية املستمرة من نضال آالف الكوادر واملقاتلني يف
األرض املحتلة ،أو داخل املعتقالت اإلرسائيلية غري اإلنسانية ،وحالة الحصار التي تفرض عىل املخيامت بشكل
مستمر إلرغامهم عىل التسليم ،أو استخدام األسلحة املحرمة دوليا ،وما أكرثها ،للنيل من األطفال والنساء
والشباب الفلسطيني ،أو ،حتى ،مبواجهة أولئك املتعاونني مع القوى الصهيونية ضد حركة املقاومة واستمرارها.
الشاعر والروايئ والباحث د .املتوكل طه ،ويف حديثه عن «ميزات الثقافة تحت االحتالل» ،يفرس ما ذهب
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إليه باحثون ونقاد إىل أن األدب الفلسطيني الذي رصد «االنتفاضة» ،مبا يف ذلك الرواية ،محور بحثنا هنا،
اهتم باملضمون عىل حساب اللغة والشكل الفني ،حيث قال :متيز الخطاب الثقايف الفلسطيني يف مناطق 67
بأنه خطاب الرضورة ،مبعنى أنه نشأ يف ظرف استثنايئ ،تحت احتالل استثنايئ ،ما جعل هذا الخطاب منربا ً
ميور بالتحدي والغضب ،غري مبال باألناقة اللفظية أو الشكلية ،قدر اهتاممه مبضمونه وأثره عىل الجمهور.
وأضاف :وبسبب من الرقابة العسكرية واملالحقة ،كان عىل هذا الخطاب أن يتواطأ مع جمهوره عىل
رموزه ومرجعياته الذوقية والجاملية والسياسية والثقافية ،ولهذا ،فإن معظم هذا النتاج قد ال يفهم خارج
مكانه ،بسبب محليته املغرقة ،وبسبب رمزيته التي يتعامل بها الجمهور.
ويف حديث خاص بـ»أوراق فلسطينية» ،قال د .إبراهيم أبو هشهش ،أستاذ اللغة العربية يف جامعة
بريزيت :من بني أعظم الروايات يف العامل ،روايات تحدثت عن حروب وثورات ،فرواية «الحرب والسلم»
لتولستوي ،رمبا هي أهم رواية يف التاريخ حتى اآلن ،وتناولت الحرب الروسية الفرنسية ،وتحديدا ً عندما
غزا نابليون روسيا  ..كذلك روايات هيمنغواي العظيمة كـ»ملن تقرع األجراس؟» ،و»وداعاً للسالح» أيضاً
كانت قد كتبت عن الحرب األهلية اإلسبانية ،وهناك عدد كبري جدا ً من الروايات مبختلف اللغات كتبت
عن الحروب والثورات واالستقالل.
ورأى أبو هشهش أن «ادب االنتفاضة» عاىن من مشكلتني ،األوىل أن الرواية هي أدب االختامر ،مبعنى
معايشة الحدث لفرتة طويلة ،وليست أدب ر ّدات الفعل الرسيعة وتسجيل الحدث الساخن  ..قد يقوم
الشعر الغنايئ بهذا الدور ،وغالباً لن يكون له أهمية عىل املستوى الفني بعيد املدى ،وبالتايل إحدى مشاكل
«أدب االنتفاضة» أنه جاء كردة فعل.
أما اإلشكالية الثانية التي رافقت «أدب االنتفاضة» ،برأي د .أبو هشهش ،هي أنه «حني اندلعت االنتفاضة
مل يكن هناك روائيون كبار إال ما ندر  ..كان من أبرز من كتب يف تلك الفرتة الروائيون :أحمد حرب ،وسحر
خليفة ،وليىل األطرش ،وغريب عسقالين ،واسعد األسعد ،وغريهم ،لكن مشكلة األدب الفلسطيني يف تلك
الفرتة أنه كان يفتقد ألسامء بارزة يف الرسد الروايئ ،خاصة أن أدباء األرض املحتلة كانوا يعيشون حالة من
العزلة عن الوطن العريب ،وهي عزلة ثقافية وأدبية وإعالمية ،ما جعل األدب متواضعاً إىل حد ما باستثناء
بعض األسامء ،وهذا ما مل يجعل ألدب االنتفاضة قيمة عىل املدى الطويل».
وختم أبو هشهش :ال أعتقد أن أدب االنتفاضة انتهى عند الروايات التي كتبت يف السابق ،فقد تظهر بعد
عرشين عاماً رواية عظيمة عن انتفاضة العام  ،1987لكن تسجيل الحدث اليومي مبارشة ،وتوثيقه بشكل
فوري ال ميكن أن ينتج رواية مهمة فنياً  ..املهم يف تناولنا للموضوعات ،ومنها الثورات والحروب ،درجة
العمق والجامل واألصالة ،وكيفية تحويل املأساة الفلسطينية إىل تراجيديا إنسانية ،واستطاع بعض املبدعني
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الفلسطينيني فعل ذلك كمحمود درويش ،وإميل حبيبي ،وغسان كنفاين ،وجربا إبراهيم جربا ،وغريهم ،لكن
إذا مل يقم املبدع بتحويل الرتاجيديا العامة إىل تراجيديا خاصة ،ومن ثم تراجيديا للكل اإلنساين ،يبقى ما
ينتجه من أدب محصورا ً يف واقعه التاريخي املحدود.

املصادر

•السيد نجم« ،املقاومة والقص يف األدب الفلسطيني :االنتفاضة منوذجاً» ،الصادر عن االتحاد العام للكتاب
واألدباء الفلسطينيني.2006 ،
•د .مصطفى عبد الغني« ،االتجاه القومي يف الرواية» ،الصادر عن سلسلة عامل املعرفة ( ،)188عن املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب/الكويت.1994 ،
•د .عواد أبو زينة« ،أصوات من الحصار :رواية الضفة الغربية وقطاع غزة» ،الصادر عن منشورات «إي كتب/
لندن».2000 ،
•د .شكري عزيز مايض« ،الرواية واالنتفاضة :نحو أفق أديب جديد» ،الصادر عن املؤسسة العربية للدراسات
والنرش /بريوت.2005 ،
•املتوكل طه ،مقدمات الشعر الفلسطيني الحديث والثقافة الوطنية ،الصادر عن دار البريق العريب /رام الله،
.2004
•املتوكل طه« ،رمل األفعى» ،الصادر عن بيت املقدس للنرش والتوزيع /القدس.2001 ،
•صديق محمد جوهر« ،أنشودة النابامل :مقاربة يف أشعار الحرب األمريكية عىل فيتنام» ،دار صفصاف للنرش/
اإلمارات العربية املتحدة.2016 ،
•إبراهيم جوهر واملتوكل طه ،الثقافة واالنتفاضة (بعد ألف يوم من االنتفاضة :أثر االنتفاضة يف الثقافة ،وأثر
الثقافة يف االنتفاضة) ،منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
•د .محمد بكر البوجي ،دراسة بعنوان «آفاق الرواية الفلسطينية يف فلسطني بعد أوسلو» ،مجلة جامعة
فيالدلفيا األردنية.1999 ،
•شاكر فريد حسن ،مقال بعنوان «مدخل لدراسة الرواية الفلسطينية يف إرسائيل» ،موقع دنيا الوطن 26 ،ترشين
الثاين (نوفمرب) .2012
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ليىل مليس*
السنبلة األوىل:
اهديني وردة وارحل ان أردت..

عزيزي الفاضل
اهديني وردة وارحل إن أردت ،فقد تعودت رحيل األحبة لكن لتبقى الوردة رس لقاء مل يكن ،بل
إنه كان خفيا وليس خفية كام يفعل املحبون ،كان خفيا ألين كنت أحس أنك تسمعني وأنك تحيص
نبضات قلبي  ..حتى األوقات التي اشتقت فيها إليك كنت أعلم أن شوقي كان يصلك عرب موجات
البحر وعرب صفري الرياح ،اعلم أن فرحي الحزين بلقاء ضائع كنت تلمسه وتراه ،مع كل هبة نسيم
مع رسائل املحبني قدميا مع الحامم الزاجل مع أصوات األمل التي تالحقنا مع صوت كل طفل يتيم
تربت عىل كتفه ،مع دمعة الثكىل ألين أعلم أن قلبك الكبري يحتوي كل هؤالء وأعلم أن هم الوطن
يشغل وجدانك وأوردتك وأنه يجري فيك مجرى الدم ..فكيف لحب امرأة أن يتسلل سهوا إليك
عرب لقاء وقصيدة منسية منذ وقت ..مل تدركها الحياة إال بك ولك.
قدر املحب أن يكتب الحروف بدمه يك يراها األخرون ،فال تكرثت لحريف هذا ،اتركه يضيع كام ضاع
كل يشء جميل يف حارض مؤمل ،تذكر فقط الوردة حتى تشهد عىل حلم استشهد واغتيل كام نغتال.
اعذرين ،فقد نسيت كيف ت ُكتب الرسائل ،كنت أكتفي بجملة أو جملتني ،ألين سئمت الكالم،
والتجأت اىل الصمت.
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بت والصمت رفيقني ،حتى ذاكريت أقفلتها ال أريد تسجيل ما يحدث ،إال أنك تسللت كشعاع
عنيد ،عرب كلامت القمر ،إىل صمتي الذي ظننته أبديا ،وأخرجت هذه الحروف من قبو منيس ،مل ير
الشمس منذ أن رصت تائهة بني أقدار وأوهام ووعود كاذبة .
ارحل وال تنظر اىل دموعي فقد تتحول جمرا وقد تغدو وديان حب يرشب منها املحبون كشالل
ليىل واملجنون ،ال تكن مجنوين فقط اترك وردة وارحل.
القلب الذي وضعته بني يديك سيظل كام هو معلقا بني الحقيقة والخيال ،بني ما هو كائن وما
نريده أن يكون سيظل يغطي ببياضه سوادا ظل يطاردنا كنورس مجنون تاه عن البحر وضاع مثلنا
نحن الغرباء.
غريبان أو زائران غري مرغوب فيهام ،عامل ليس لنا..
سأقفل كل األبواب املؤدية إليك حتى ال تراين وتحن عيناك ،حتى ال ينبت هذا الشوك اكرث ويشتعل
هذا الجمر اكرث ..هذا الحريق الذي اشتعل دون سابق انذار ألقول نعم للحب ولكنه نار فكيف
للحب أن يصنع هذا الدمار .
امض وال تلتف دعني أمللم ما تبقى مني أهديه قربانا لعشتار علها تسحب لعنتها املعلنة
ال تأبه فكلام اشتد الحنني أكرثت من الصالة عل رب الكون يرفع هذا البالء الجميل .

2

امض يا عزيزي وال تلتفت ،امض وال تكرتث مبا يحدث خلفك وال تكن مثيل كلام أردت االنطالق
أجدين أدور حويل يف دوامة ،أتلمس خيوطها علني أفك هذا الحصار مبعرفة بداية الحبل من آخره ..
أعدك يا صديقي فور انقطاع الحبل سأحاول اقتفاء أثرك وتحقيق أمنيتك ولو أين أعلم أن ذاك بعيد
إال أين سيزيفية القدر غري أين مل أُغضب اإلله فلم أقرتف غري طاعة القبيلة ،القبيلة التي تحدثت
عنها يف مقاالتك التي صارت ترافقني ،تعلمني تحثني عىل تكسري القيود ..
أصبح النور يتسلل إىل هذه الذاكرة املتعبة واملليئة باألتربة وغبار األمل واملعاناة...
مل أعد أتحمل تفاهة هذا العامل وال عجز عاملنا ،سأبني عاملا يل بخيوط من الضوء.

3

هاأنا يا صديقي يف القطار ككل صباح أحاول مواكبة الحياة الباريسية أساير القدر رويدا واهرب
منه ايضا بني أحضان كتاب.
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هاأنا أستمتع برواية «خديجة وسوسن» لرضوى عاشور ..من عاديت اليومية صديقي قبل الخروج
إىل العمل املرور مبكتبتي الصغرية وأخذ أول كتاب تقع عليه عيني حتى يكون رفيقي يف رحلتي
اليومية ..فقد أهملت اختيار الكتب.
يف بعض األحيان أجد يف كتاب أهملته ما مل أجده يف آخر اخرتته.
وأنا أقرأ هذه الرواية وبطلتها خديجة ذات الضفائر الغليظة التي ذكرتني بأختي ...هاأنا أغوص
معها يف عاملها .
منذ أن اكتشفت الرواية  ..وانا أقرأها ليس بعني الناقد أو القارئ املتيقظ بل بعني القارئ الكسول
الذي يستمتع باألسلوب األديب والرسد دون أدىن اهتامم مبا قد يشوب هذا املنت من شوائب
ونقصان وهنا يحرضين موقف طريف مع صديق عندما أخربته أن رواية معينة أعجبتني رد عيل
منزعجا « إنها مليئة باألخطاء» مام أشعرين بالخجل واإلحراج قليال ،تداركت هذا الخجل وأدركت
أين كنت أقرأ هذه الرواية بعاطفتي وليس بعقيل وهذا عيبي األبدي .
اسرتسلت األحداث أمامي قبل أن يعم الضجيج ..إنهم إخواين األفارقة ،تذكرت املقولة املعروفة
«نحن أمة نتكلم أكرث مام نعمل».
قالت خديجة يف الرواية’ »:سأدرس الجغرافيا وأطوف العامل كالسندباد ..عندما أكرب سأطوف العامل،
سأرسم خرائط وصورا للمناطق التي أزورها وسأكتب عن االشياء الغريبة التي أراها وأحتفظ
بكل يشء يف صندوق خشبي ضخم شبيه بصندوق عمتي كرمية »..ص 13شدتني هذه العبارات أنا
التي أخاف التغيري.. .رغم ذلك ظل السفر يالحقني ملدة ..السفر لعبة الدهر املرة ،مبا فيها من ألق
االكتشاف ،ومتعة اللقاء ،وامل ودموع ،رمبا هذا ما جعلني أكره السفر.
الوداع أو الكلمة القاهرة .
أخذتني الرواية حاملة بخديجة السندباد ..إال أن خديجة ضاعت يف أحالم أخرى ،أحالم األنثى
والقدر بني األمومة والرحيل ..

4

هذا الحريق الذي بداخيل أعرف أين سأطفئه بدموعي وليس بلمسة يد منك ..سأتناول جرعات
هذا األمل يف صمت حتى يكمل هذا الحب دورته األبدية.
ها هي دموعي تسيل وأنا أخجل من نفيس كطفلة فقدت دميتها ،كنت أظن أن هذا األمل عابر
كأيامنا العابرة لكنه تجذر واستقر.
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وأنا أسمع صوتك كل صباح يرسي يف دمي مثل قهويت الصباحية كالحلم الذي أراك فيه شاهقا مثل
األمل وجميال مثل الفرح وحزينا كعمري.
أمتنى أن أراك وأهرب منك ،كأين يف لعبة مع القدر.
كلام ركبت القطار تزينت باألمل وتجملت بعطر التفاؤل علني أصادفك عىل الرصيف ،أجري
نحوك يف لهفة لتصافحني باحرتام ويأخذك القطار ويأخذين الطريق ألحلم بلقاء أخر.
صعب عيل أن أنساك وصعب عيل أن ألقاك فامذا أفعل بهذا األمل..
أأزرعه بساتني شوق ؟ أم سنابل عشق يف رسائل الحلم؟
تأتيني كل مساء يف ثوب مالك تقبل جبيني وترحل ليعود طيفك يف الصباح يوقظني ألشهد عىل
الرحيل مرة ثانية.
ماذا سأفعل بهذا الفرح؟؟

السنبلة الثانية
ورود كانت لنا

1فرح طفويل ،أتوسده كستار أبيض ،يشبه كثريا قطرات الرذاذ ،شفاف كأنه الحلم الذي بيننا ،نرمم
أنقاض األمل لنسأل النجم عن ورود كانت لنا .
تركت السؤال معلقا هناك حيث كنا عندما رأيت وجهك ألول مرة ،تلك العينان الذابلتان وبريق
الحزن تلك املالمح الصامتة ملء الكون ،ذاك أنت.
مل أعد أكتفي بقهويت ككل صباح أضفت اليها صورة وحرفا ،قد أصنع من أوهامي قصور رمل قد
أكون أكابر يك أنىس قد تصري الذكرى رمادا قد ...وقد.
كلام اعرتاين الشوق أوهمت نفيس بالسفر ،أحمل الحقائب والصور ،وأنتظر عىل بوابة وهم كبريـ
أستأذن األقدار بالرحيل ،تتساقط ذرات لؤلؤ كالثلج أرتجف وطيفك هنا يدثرين كمعطف صويف
يف شتاء الغربة. .
كلام اشتقت إليك نظرت حويل يك تهب كنسيم فردويس وقت الظهرية ،متسح عن جبيني غبار
السنني وحزن الحروف اليتيمة.
يد وسؤال ...كان البحر يشكو من الظأم قبل هطول مطر نظراتك .
عبثا أرسم اللقاء و الصحاري تتمدد بيننا حد األمل ،هذا الذي عرفناه معا يف غربة قاحلة
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تأبطت فرحة اللحظة كقارورة عطر فرنسية أرش القطرات عىل جذور االحالم الذابلة ،أنرث حولها
نوتات كلامتك يك يخرج الناي عن عزفه الحزين.

عزيزي الفاضل

تلك الوردة التي مل تصلني هل تاهت بني الدروب أم أصبحت عطرا يلملم شتات هذا الدهر.
تلك الوردة املنسية عىل باب أول رسالة ،هل ذبلت قبل أن تصل أم تأخرت يف الوالدة...
يف أناملك ينمو العشب األخرض وتزهر أوراق الصنوبر ،تراكمت كل أشواقي هناك عند قدميك،
تسكعت وارمتت بني أحضان املحال ..هذا البحر الذي أسترشفه كلام هبت رياح الضياع حاملة
رشاع أحالمي حيث ال مرىس ،ال رمال ،ال نخلة ،ال وادي وال قافلة تحط رحالها ..فقط أوراق
الذكريات تكسو املكان ،تتوسط يل وتأنبني أحيانا.
تراكمت األحزان ..مل يعد يف العمر متسع للدمع أو لحرقة أخرى بعد أن خلت كل الورود لنا.
تأبط ما تبقى من الكالم ،قلناه أم مل نقله فقد تنرثه األيام عىل األرصفة ليغرقنا العشاق بالتامئم
وأزهار السحلب التي تحبها.
أي عطر تحب وقد شممت الزهور زهرة ،زهرة وعانقت الورود وردة ،وردة حتى أشجار
السنديان والزيزفون ...أحصيتها راحال من مكان يف القلب اىل مكان يف الجفون ،تطوف هذا العامل
برمال صحرائك ترتاقص أهازيج الحب واألمان يف عتمة كانت فأرسلت أنوارا من جبينك األصيل.
سأقطف أحزاين ورقة ،ورقة وأكتب عليها حروف اسمك ليتناثر هذا الربيع كحبات املطر فيصبح
التاريخ له معنى والحلم له معنى والغد يف يدي عربونا لورود مختلفة...

3

اصطنع الغياب كام شئت ،ففي غيابك عذاب وأفراح أخرى ،أكتبها اليوم عىل أنقاض األحزان
والهزائم.
فأرسو كام يرسو النغم عىل أوتار الفؤاد ،لريقص أملا وقد تسامت وريقات التوليب ..كم أعشقها
تائهة مثيل غري مبالية ال باملكان وال بالزمان فقط تتمدد لتحتل األركان.
هاأنا أرمتي بني أحضان االنتظار ،وما أتعب هذا االنتظار ،يشبه تلك االسئلة املرتاكمة ،تلك الذابلة
يف الذاكرة وأحيانا يشبه تلك العواصف التي ال تنتج االمطار..
كم يكفي من الوقت ومن حرقة الدمع وكم يكفي من الرحيل لرتسم الطريق خطاها فهاهنا

185

رسالة اىل ابن بطوطة :سنابل العشق يف رسائل الحلم

خطوات تائهة ،تائهة مني واخرى مرسومة منك.
أنا وحدي أرتب الحروف كل مساء وأرقب الظل يف ظل عامل آخر ،كلام اقرتب تالىش كأنه أيامي
التي أودعها كلام أرشق فيها حلم جديد..
تلك الرسائل التي تبادلها املحبون قدميا ،مل تكن إال بداية ما نحته قلبي عىل قلوبهم ..
تراكمت السنني والبداية مل تعد واضحة إال عرب صور ضائعة ..والنهاية أوشكت عىل احرتاف يقينها،
هل من املمكن البدء عىل ضوء خافت يف آخر محطة؟؟

عزيزي الغايل:

هذه يدي والقلم الهائج يتوق إىل طوق أو إىل هديل ال يشبه كثريا صوت الحامم ،بل يشبه صوتك
الحارض الغائب ،أحرسه بعشب أهدايب وأرسله اليك شعاع نور او حاممة شعر تحط عليك كام
سمعتها ألول مرة.
سأكتب أشياء مل أهتد إليها بعد ،تحارصين كشموع تطفئ العتمة وتستدير كتفاحة آدم ،مل تكن
وجها للغواية بل وثاقا للحياة املنسية يف عبثية غودو..
سيدي
«غادة» كانت تحرتق حبا و «مي» وأنا ال أ ذكر اسمي ،رصت رزمة حب كبري مهداة اليك عرب قدر
محتوم أو غري محتوم لست أدري.
هذا األمل املر يطيعني كلام فتحت أبواب الفرح ،ليقفلها من جديد ،زرعت ورود البعاد فجاءتني
عيناك كالفجر تؤرق مضجعي وتنسج من مواجعي معربا فال تتعب ما قد انطفأ مني.

السنبلة الثالثة
صديقتك الجاهلية

عزيزي الغايل
أعلم أنك ال تحتاج إىل جسد امرأة ،بل إىل دفء مل تره يف نهد أو يف حلمة ،أو قد تحتاج اىل أروقة
مفقودة يف حدائق النعامن...
ولّ دة أنهت رقصتها األوىل وسلمت األشجار كلها ،وباقة من الياسمني إىل عروس بحر تناديها
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النوارس عند املغيب ..تعب النداء فجاءت الغيمة بزخات من الحزن وقليل من الفرح ..تتظاهر
الحدائق بالصمود وهي تزف أعراس املايض وتسرتد من حني آلخر تلك الزغاريد ،تسرتد عزف
زرياب علها ترحم عهر هذا الزمان .
تلك املرأة مل تغادر عروق املحبني ،بل عطفت عليهم كأم تدس القبل يف جيوب األيتام.
قالت ويف قلبها شغف ومس من عاشق مجنون:
أنا والله أصلح للمعايل
وأميش مشيتي وأتيه تيها
أمكن عاشقي من صحن خدي
وأعطي قبلتي من يشتهيها
ثم قالت بعدها:
إين وان نظر األنام لبهجتي
كظباء مكة صيدهن حرام
يحسنب من لني الكالم فواحشا
ويصدهن عن الخنا اإلسالم
تلك غرناطة وقرطبة تفتحان أبوابهام ،لحجز مقعد عىل رفوف البؤساء ،لفظتهم املدائن واملقابر
وأشجار السفانا ..ليرتاكموا رزما كالدمع ..

عزيزي الغايل

كام تلوح األزهار يف الرىب البعيدة ،كام تلمع النجوم يف سامء الحلم الجميل ،كام يظل النخيل شامخا
يف واحات املآيس العديدة ،تظهر كاملاء ،ذاك النهر الذي يتسلل بني شجريات الفؤاد كالروح ،ذاك
الشعاع الذي يعرب نافذيت كل صباح ،ذلك األمل املتجدد كرائحة الكربياء والشموخ ،ذلك الصوت
العذب الرقراق كأحالم الصبايا ،ذلك الورد املنثور عىل أجياد العذارى ،ذلك الربيق الذي يسكن
عيون العشاق ،تلك الرسائل التي تأيت كل يوم بقصيدة وماء وورد ،تلك الرتاتيل التي نرددها عند
كل صالة لنسبح بعيدا يف فضاء صويف ،ذلك األلق الذي يسكن وجهك ،ذلك الطرب املتجدد يف
القلب كالنبض ..تلك األوراق املتناثرة عىل الطاولة لكتابة هذه الحروف وذاك الفنجان الذي يحرتق
انتظارا.
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عزيزي
عندما تبلل قطرات املطر ذاكريت ،أسرتجع ذكرياتنا املاضية عندما كنا حبيبني ،الزلت أذكر لقاءنا
األول ..كانت صديقتي الشاعرة قد أرسلتني إليك وهي مسافرة من املنفى إىل املنفى قالت يوما
ونحن جالستان عىل رصيف نهر «السني» الذي مل تتح يل فرصة سؤالك عن اسمه القديم..
«أعرفه قدميا كان يل منارصا ،وأنا اآلن مسافرة ،فهل يف خدمتي أنت راغبة»
قلت « عيني لك وأنت يف الفؤاد جامثة ،فلن أقول ال ولو يب علة قاتلة»
حملت الرسالة وتوجهت إليك مل أكن أعرفك ،جلست بني الحضور أنتظر الكلمة يف هذا السوق
العكاظي الباريس.
جاءت املحارضة كاملاء العذب ،تغطي عورات نساء هذا الزمان ..
وجارك الذي أعرفه جيدا يغازل امرأة زارته حينها يف املنام ودست يف أ ذنه همسا وراح شامال
وميينا مرتمنا بالعشق ،فعدد أسامء العشق كام عددها ابن حزم يف طوق الحاممة ،حاول أن يعرج
بك إىل لغة قريش ،أنت املتمسك بلغة اإلفرنج..
كنت أسمع باهتامم أحاول تفسري الغياب الذي يعرتيك وعيناك تقرأ كل ما كتب يف عرصنا الجاهيل
وما تاله من عصور ،تعدد األسامء واإلحاالت تحاول مللمة شتات صديقك العاشق..
كان جارك العاشق قد أدمن حب النساء ليكتب أشعارا لن تبىل ،فكان للقاء موعد أخر ،يحارص
األشواق والحب والربيع واملاء..
كانت القصائد تتسابق وتنهار كشالل طال به االنتظار ،حبيبتك الجاهلية حرضت لتقول كالما أتعب
األنثى والعصور واملدى..
كم دام اللقاء؟؟ بضع وريقات ،بضع كلامت ،بضع حروف ،تشابكت األحالم وأصبحت أشجارا تكرب
يف الخفاء ،خفاء مل أعرفه.
جئتك ثانية وأنا أعرفهام زاراين يوما وكنت أنت الغريب عني بينهام ،تعرفهام أكرث مني  ..بينكم
صداقات ومواثيق وعهود ..جئت تنقل رسالتهام إىل أحفاد تسكعوا وترشدوا وتقاربوا عىل مبدأ
الشك واليقني..
رأيت يف عينيك شعاع نور عجيب ،دافئ كأنه املناجاة ..ارتجفت يدك اليمنى ..ذبذبات ورسائل
صامتة عربت كل الحارضين لتصلني بك عرب سالم مل أكن أعلم أين استحقه .
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بني يدي اآلن كتاب «ليىل االخُيلية» وعىل الطرف اآلخر من الطاولة كتاب» جميل بثينة» ال أدري مل
أعود وأستدعي هؤالء!! رمبا ألرى الوجه الجميل لهذا العامل أو رمبا ألين منذ أن عرفت هذه الليىل
وأنا أشعر أن بيننا خيط رفيع ممتد عرب العقود يقول د عمر الطباع متحدثا عن املحبني « التقى
هؤالء جميعا يف محنة العالقة الصعبة ،داخل أطر التقاليد الصارمة وأعراف الحياة القبلية الوطيدة،
وما أضفت عليها آداب اإلسالم من ضوابط خلقية حادة...حتى بات هدر دماء العشاق املتيمني
حدثا مألوفا يف بوادي نجد »..هل هناك وجه جميل حقا لهذا العامل؟؟
أصبحت وأنا عىل الضفة الثانية من العمر ،أرتق الحروف رتقا ألنسج قبة من الحرير يأوي اليها
املحبون عند الظأم ،أو لرمبا صارت حرويف حقول الياسمني ينسجون منها العقود و األساور.

السنبلة الرابعة
صديقتك البارسية

عزيزي

تاهت يب أقدامي هذه الظهرية ألتوه قليال عىل ضفتي نهر السني ،مل يكن لخطوايت هدف معني ،تركتها
تهيم كام يهيم حراس هذا النهر من العشاق و السياح واملترشدين واملتسكعني ..يكون التسكع أحيانا
نافذة لنكتشف مع شكسبري أن هذا العامل أشبه مبرسح :تتعدد الشخصيات وتتعدد األدوار.
سألت نفيس كم من دور تقمصت؟ ويف أيّهم نجحت؟
هل يجب االقتصار عىل دور واحد لنتقنه؟ أم علينا بالتعدد واالختالف لنكتشف هذا العامل أكرث؟
بدأت األسئلة ترتاكم وأنا أحيص خطوايت هذه املرة ،يف اتجاه الال مكان ،الزالت خطوايت رغم األسئلة
سجينة الكتاب الذي بني يدي« :جوستاف فلوبري» .
رمبا زرته قريبا...ألسأله عن «إليزا» «حبيبته األوىل ،حبيبته الوحيدة» كام نادها يف رسائله األخرية
رمبا سألته أيضا عن املجتمع البارييس أنذاك ..قد أسأله عن روايته التي مل تر النور ،رمبا استعرت
منه فقط ما قال يف حق «فيكتور هيجو» ألهديه إليك »..لقد استمتعت برؤيته عن قرب ..وحدقت
فيه مشدوها ،كام أحدق يف إناء مملوء مباليني الجواهر الكرمية ،متأمال كل صغرية وكبرية تصدر
عن هذا الرجل ..مدققا النظر يف يده اليمنى التي كتبت كل تلك الروائع الجميلة ،قائال يف نفيس
:هذا هو الرجل الذي جعل قلبي ينبض أشد نبض عرفته منذ ولدت ،والذي أحببته أكرث من جميع
من مل أعرف»
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كم هي جائرة قهويت هذا الصباح مل تعد تعرفني ،كانت تؤنسني يف لحظات وحديت أو حني تتقاذفني
املحطات ..أبحث عني كلام اسرتحت بني قطار وقطار.
قطار آخر مير وانا واقفة أحمل كتاب» تنبأ أيها األعمى» ألدونيس ..أتأمل بعض املعاين وبني الفينة
والفينة أصحو من رشودي ،أرشف قهويت الباردة ،أنظر إىل األفق البعيد ،طائرة تحلق يف اتجاه ما،
أطفال يرصخون ،يقفزون ،يلعبون ..وطفل أخر يف بلد آخر رصخ رصخة أخرى فاحترض.
مل أفتح نافذيت ككل صباح ألطل عىل عامل يقدس الجرح ،يسبح يف يم من الدمار ،أرى بقايا أحالم
متناثرة ،بقايا أشعار مبعرثة تلملم يد الشهيد ليصري نجمة يف جبني طفل ،يبحث عن لعبته الضائعة
وسط شقائق النعامن.
يرصخ الطفل لتنزف الجراح يرصخ كل صباح..
يف بلدنا اآلخر ترتاكم الخيبات ..أتوسد حرويف املرهقة كاملوج املرتامي بيننا،
أو كأنني الناي.
توهمني يداك أننا من هنا ،فهنا ليس لنا وال هناك يشبهنا..
عيناك تشبه كأس عشق متمرد فمد يديك هذي يدي تنزف من اإلنتظار أيا من تسكنني حد الدمار.
هذه املرة وأنا أستبدل قهويت املعتادة بفنجان الشوكالطة ..خرجت من بوابة املتاعب والوعود
الكاذبة ألجلس مع نفيس يف مكان ال يشبهني ..شباب يرقص أمامي لوحات وقصائد متنقلة ،جميل
هذا الرقص يذكرين بأيام البلدة الصغرية التي أفتقدها ويقلقني أين خنتها يف لحظة غفلة ،يذكرين
بأعراس الجريان البسيطة .
كلام دعيت إىل عرس كلام كانت السعادة كبرية ،أصحب فتيات الحي نتبادل املالبس التقليدية
الجميلة حتى نظهر مبظهر جميل وحتى نتنافس عىل قلوب الشبان ،مل يكن الرقص هوايتي ونادرا
ما أرقص وال حتى ترديد أهازيج األعراس.
كنت أعشق الغناء العريب الكالسييك وأردده عند انتهاء الحصة الدراسية عندما يطلب مني أستاذي
ذلك.
ثالثون سنة مرت ،سافرت ذاكريت بعيدا كنت أجلس هناك يف عمر الزهور وكم من زهور ذبلت
هناك وأنا هنا أرنو إىل زهور تفتحت وغنت ورقصت عىل أنغام موسيقى الأدري ما اسمها..
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ماذا حدث!! هل بدأت أدرك أنه مل يعد هناك متسع من العمر لإلنحناء؟ موعدي مع شاعرة تحول
إىل موعد مع الرقص والغناء ،هذه أنت يا باريس مل اكن أعرف عنك أكرث من «أحدب نوتردام»
كلام سمعت اسمك كلام بدوت يل بعيدة مثل الضباب ،ضباب يحمل اسم حبيبي ،ينبئني مبا مل
تنبئني به العرافات يوم قرأن يف كفي النبوءات ..
سالما وشوقا إىل من أهوى
إليه الدموع تسافر
فال
بالدي ،بالدي
وال نجم عمري روى
غيبا
وما طوته الدفاتر
أرتب أوراق عمر مىض
وأختار ما كان حلام
وما قد
يكون الندى
تسري معي
كظيل
فيا طيف حب هناك
ترى هل تغادر
إ ذا ما دعاك الرحيل
كرسب حامم مهاجر
كليل ،كموج كجرح
لتبيك املحابر
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ظالل وطيف وأميض
أغازل صمتي...
أكابر
تراين أحبك نجم التالل
وزهر الرمال
لعيل أراك كروما
ربيع الخامئل..
تدفق ملء جروحي
ففي الحب ألف حكاية
آالف الجواهر
أخاف عليك خيال
امرأة
تغازل حرف الهوى
وال تعرتف
بفك الضفائر
فأنت األمري
وأنت النخيل
وقلبي صحاري عذاب
ومرىس ملن يحترض
2017
ل.م
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إسامعيل أنا
رشدي املايض
ِ
لك
أن مت ّري
عىل
هيئة البرئ
***
قالت:
ال ماء اآلن يف املطر
***
سأسعى
بال اسم
وأدرج
يف ه ّبة ال ّريح
يف سفر طافح بعذريّة الشِّ تاء
َ
ألترك إسامعيل
يشهد يوسف
بال قميص يبحث
عن ِغفّة يف ثقوب البكارة
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إسامعيل أنا

***
يوغل وحيدا
يف شوارع إرم وهي نامئة
عىل عرش وسحاب
***
يرحل
ُ
صوب طفول ِت ِه البعيدة
َ
بالساب
وهي ت ُيض ُء حلام باذخا َّ
َ
ليسأل:
هل بقي يف التَّأويل حروف ألحد
وهذا اليوم يأيت ويذهب
بال أمس ،بال غد؟!!!
***
يوسف!!!
ال ت ُ ِق ْم فوق خارصة يأس الحاممة
***
الباب واملدينة
َ
أنت ُ
***
ال ت ُ ِق ْم يف ظلمة املسافة
أنت الحقيبة واملحطّة والقطار
َ
***
اسامعيل أنا
السيع
ُحب قطارك َّ
وا ّ
يد َهس حلمي
يستعجل عوديت
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قبل أن تذهب األشياء
اىل الخلف
وأنا أنظر من ال َّنافذة
***
إسامعيل أنا
وقد انجررتُ وراء القطار
كنهر فضفاضة ثيابه
***
مل يً ُعد تأوييل مرفوعا لالله عىل طبق
فال تدفعني
السقوط يف صدوع الخارطة
اىل ّ
وال ُعمر قصري
***
إن عاد ...دم الذِّئب
يسهر حويل
وال يلتمس ال ُعذْر يك يغادر
لن
أترك البرئ
ولو عىل أجراس فاطمة
يك أميش
ُ
الص ْف ْر
ت ُشَ ِّيعني
الحروف ُّ
التاب
اىل ّ
الصغري...
والبيت ّ
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وال ينقصنا إالَّ رؤياك!
أميمة عز الدين
تلف بها جس َدها
كتبت هذه الجمل ِة يف أ َّو ِل
َّتت حواليها لتبحثَ عن بطاني ٍة إضافيَّ ٍة ُّ
ِ
الخطاب ،وتلف ْ
ْ
تكلفتت بها مثل امرأ ٍة هنديَّ ٍة مخلص ٍة لساريها
الهزيل؛ فلم تج ْد ِسوى مالء ٍة قدمي ٍة مهرتئ ٍة باهت ٍة،
َ
ْ
األثريِ ،وعادتْ للكتاب ِة:
وال ينقصنا إال رؤياك!
فرغت عبو ِة
أوصالها ،مل تبا ِل كث ًريا ،مل َّا
تشتهي كوبًا من الشَّ اي الثَّقيل بال ِّنعنا ِع األخ ِ
ْ
يدفئ َ
رض حتَّى َ
الشَّ اي ،وقامت بغيل أوراقِ ال ِّنعنا ِع بدونِ ُس َّكرٍ ،وألقت نظر ًة عىل صغريِها ال َّنائمِ يف وداع ٍة ،بعد أن
استعانت ِ
ببعض البل ِح امل ُتبقِّي من زكا ِة رمضان.
هي
ْ
الته َم َ
طبق الفو ِل مبفر ِد ِه بينام َ
وال ينقصنا إالَّ رؤياك!
هي كث ًريا
مرتبك ٌة َ

الخطاب ،وتتن َّه ُد بحن ٍني ٍ
َ
غامض
أطراف
الخطاب تبدومثل صحراء جليديَّ ٍة شاسع ٍة ،تُلمل ُم
صفح ُة
ِ
ِ
سمح الله -وإنَّ ا ونس يف ليلة
إليهَّ ،
ربا تشتهيه يف هذه اللحظ ِة فقط ،ليست شهوة مبتذلة  -ال َ
وهي سك ٌن له ،وجعل الله بينهام حبالً من
بارد ٍةَّ ،
ربا يقرتبانِ من بعضهِام البعض؛ فهوسك ٌن لها َ
ترمق صغ َريها ،ت ُهر ُع إليه
املو َّد ِة ،ال غبا َر إذن من هذه الشَّ هو ِة املفاجئ ِة التي ه َّدت حيلها وهي ُ
َ
الصفح َة خاليةً،
تحتض ُنه ودمو ُعها تسق ُط عىل وج ِه ِه
تكتب له بع َد اآلن ،تركت َّ
وهومازال نامئًا ،لن َ
ِ
كتبت:
ويف
الهامش ْ
ِ
املِ ُ
جنبات ال َّن ِّص ثرثرة ليليَّة جائعةٌ..
سك الذي يضو ُع من
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السير ال َّن ِ
يف املسا ِء وحيدةُ ،
اشف (كار املعامر
األرق ال يرتكُها هانئةً ،بينام هوما إن يح ُّط جنبه عىل ّ
ألصوات ٍ
ٍ
تحت ش َّباكها الواطئٍ ،
السم َع
يُساعده عىل ذلك) ،حتَّى يسقط يف برئ ال َّنوم،
ولغط َ
ْ
أصخت َّ
صاحب ِ
البيت وهويتح َّدثُ مع جا ِر ِه عن حا ِل ال ِّنسوة الاليئ يتسلَّلن بالليل
ِ
بالكاد ميَّزتْ صوتَ
ِ
غياب من طللِ
جانب امرأ ٍة
الوقت ،ويُعل ُنها رصاح ًة أنَّه ال يأم ُن
لقضا ِء حوائجه َّن وأزواجه َّن يف ٍ
َ
ُ
َّالم
ترتك نو َر غرف ِة نومها مضا ًء للواحد ِة صبا ًحا ،أطفأت ال َّنو َر والذتْ بابنها ،رغ َم خو ِفها من الظ ِ
وعادتْ لخطابها يف ثقة:
وال ينقصنا إال رؤياك
أ َّما بع ُد

ُ
كل يوم ،أخىش
عام وال تأيت يا زوجي العزيز ،كيف أُخ ُرب َك عن حايل وأنت ال تراين َّ
أنتظرك َّ
كل ٍ
أن مي ِّز َ
قك الشَّ ُ
وق أويسطوعىل ال ُحلمِ ؛ فأعدومذهولةً؛ امرأة بشَ ع ٍر ثائ ٍر وقلب ُمشتعلٍ  ،هذا العام
وبعض حننيٍ..
سيكو ُن عيل تقديمِ أوراق ابننا للمدرس ِة
وأحتاج منك خمسامئة جني ٍه َ
ُ

وانتظرتْ خطابَه ِ
ِ
وهي تقتاتُ عىل خب ٍز مبلو ٍل مباء
األنفس؛ لك َّنه مل يُج ْبها وم َّر أسبو ٌع ٌ
بش ِّق
كامل َ
وتخص ابنها ببواقي ال َّدجا ِج من ُدكَّانة فضل الله الذي نص َحها أن َ
تنزل للشُّ غل وتساعده يف
الفو ِل
ُّ
ِ
تنظيف ال َّدجاج مقابل عرشة جنيهات يوم َّية ،مل تقتن ْع بحالو ِة حدي ِث ِه مل َّا اشت َّم ْت رائح َة ال َّرغب ِة يف
تنساب عليه.
تركت دمو َعها
كال ِمه ،وعاودتْ كتاب َة
خطاب آخ ٍر لزوجِها ،وافتتحتْه ب ِع ٍ
ٍ
تاب رقيق ،ثم ْ
ُ

خطاب
وأرسل ورقتي يف
ْ
وقالت له :إن مل تتع َّر ْف عىل ِمل ِح دموعي وتذوقه فال ت ُع ْد إىل داري
ٍ
ْ
ُمس َّجل ب ِعلمِ الوصول.
ِ
َ
أطل عم
بنبضات قلبها ،تض ُع ي َدها عىل صدرِها وكأنَّها ت ُه ِّدئهَّ ،
الباب ساعي الربيد ،تشع ُر
طرق َ
الصلعاء ومعه خطابُها امل ُنتظَر ،مي ُّد ي َده ِ
فتحي ِ
ٍ
جنيهات؛ يتأ َّملها
ألخذ الحالوة؛ فتهبه خمس َة
برأس ِه َّ
الخطاب أعىل ِّ
رف املكتب ِة ،وآثرتْ أن تتزيَّ َن وتض ُع عط َره املُفضَّ َل
وضعت
يف فر ٍح ،ويدعولها بالسرت،
ْ
َ
وتطم َّنئ عىل ابنها ،وهويلهومع أبنا ِء الجريان ،تتن َّهد يف ارتياح وتُ ُ
الخطاب ،تتش َّممه مثل حيوانٍ
سك
َ
ٍ
بأطراف ُمرتعش ٍة
الخطاب يبدوثقيال ،يزدا ُد فر ُحها أكرث،
جائعٍ ،وتض ُّمه إىل صدرِها ،تفتحه عىل مهلٍ ،
ُ
رص ِ
بالبلد الخليجي الذي يعمل فيه ،أختا ٌم
تفضُّ ه  ،ورق ٌة ثقيل ٌة تسق ُط منه وعليها أختا ُم سفار ِة م َ
َ
الحروف:
كثري ٌة موث َّق ٌة ت ُغطي الورقةَ ،بالكا ِد تقرأ
ورقة طالق
ِ
القص ِة؛ نهاية دراميَّة ُمفجعة ت ُوافق توقُّعات القارئ الذي
كان من
املفروض أن تكونَ تلك نهاية َّ
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نفسه) ،ويتم َّنى يف قرار ِة ِ
ينتظ ُر أن تبيك البطلة ،ويُشاركُها البكا َء(ولوبينه وبني ِ
نفسه األ َّمار ِة
ِ
سنوات الحرمانِ ؛ التي عاشتها مع
بالسوء لوأنَّه انتز َعها من براثنِ ال َّن ِّص واحتض َنها وع َّوضَ ها عن
ُّ
َ
ترتح
زوجها قايس القلب (عامل املعامر :الفواعيل) الذي ال يُق ِّد ُر قيمة زوجة ُمحبَّة ُمخلصة مل ْ
وربا
لرائح ِة ال َّرغب ِة التي
تفوح من رجا ِل الحار ِة؛ الذين يتوددونَ إليها يف الرايحة والجايةَّ ،
ُ
يعرصونَ عىل ِ
أنفسهم ليمون ًة دبالن ًة ويشرتون البنها ثقيل الظ ِِّّل كأبيه ،باكومن بسكويت الشَّ اي
زالت حبيس َة ال َّن ِّص ،ال ِّنهاي ُة مل ِ
تعط َها فرص ًة للتَّح ُّر ِك من َ
ذلك
ال َّرخيصُّ ،
فهي ما ْ
كل هذا ال يه ُّم؛ َ
ِ
(نصا)..
القالب
ِ
الجامد امل ُس َّمى ًّ
مل تك ْن ُمصادف ًة محمود ًة أ َّن م َّر شاع ٌر بجوا ِر ال َّن ِّص ،وتوق ََّف عنده ،وأمع َن ال َّنظ َر فيه ،يقلبه ميي ًنا
يقتص من ذلك الفواعيل الذي أها َن امرأ ًة تُجرجر ورا َءها طفالً يُشبهه ،مل
وشامالً ،يتج َّو ُل فيه علَّه ّ
بصق عليه ال ُق َّرا ُء واحتقرتْه العا َّمةُ،
يجد املرأ َة وال طفلَها ،يقب ُع طليقُها ُمتس ِّي ًدا ال َّن َّص وح َده ،وقد َ
البعض الشِّ فاه ،وقف الشَّ اع ُر أما َمه ومل يج ْد غري شط ِر ِ
بيت شعرٍ:
ومصمص
وتسللت الشَّ فق ُة
ُ
ْ
َ
رستك..
كانت امرأت ُك التي تت ُّم بها م َّ

مل يقن ْع الشَّ اع ُر بشط ِر ِ
يبص عليه من علياء:
البيت ،ويف نشو ٍة أنش َد قائالً يف زهوٍُ ،
يخاتل ال َّن َّص الذي ُّ
ابح بيني وبينك
هذا الفرا ُغ َّ
الس ُ
لن أنبئك عن تأويلِ ِه بع َد اآل َن

ٍ
جديد
رص
ُ
األبواب
فالحرب عىل
ِ
وجيوش قي ٍ
ُ

ِ
بحانات َّ
الثثرة
األبواب ،والفقرا ُء يختبئون
ترتج لها
ُّ
ُ

يحلمو َن ويحلمو َن ويتكلَّمون

مازلت مع قيثاريت ،صعلوكًا فت ًّيا
وأنا
ُ
ٍ
معدودات
أبي ُع قصائدي بدراه َم

ٍ
لك َّن املرأ َة فاجأته قائلة يف حزنٍ  ،ونبلٍ
شديد:

نقشت اس َمك قلوباً ومربَّعات ،وغليتها مبا ِء الورد وقطَّرته وال ندى نازل من
عىل ورق الجواف ِة
ُ
السباع والحواة وجنس
السام وقت َّ
رش ِّ
َّ
الصباح الفتَّاح ،ودعيت رب العاملني يسرت طريقك ،ويج َّنبك ّ
ال ِّنسا ،لجل ما ترجع يل سامل غانم ،وسمعت كالم شيخ الجامع ،وكان لبدين نصيب من الوضوء،
وصليت ود َّمعت وأنا أحسبك شقيق ال ُّروح ،عمو ًما شيخ الجامع أفتى أنه ممكن تردين لعصمتك
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يف م َّدة معلومة ،وع َّزة ِ
كل ليلة بتسقي بكا من
نفس متنعني أطلبها منك ،كفاية تعرف أن مخ َّديت َّ
عينيا .
فتنة الوجع
ٍ
مازال الشَّ اعر يحو ُم َ
محرتف ،ينتظر ظهور املرأة وحيدة بدون طفلها،
مجرم غري
حول ال َّن ِّص مثل
ٍ
ٍ
جديد
نزوته األخري ُة حطَّت عند عتباتِها ،يريد أن يسألها عن وج ِعها؛ ليشاركَها ،علَّه يحظى بإلهام
وزخ ٍ
املفاجئ لطليقها؛
َّات إبداع َّي ٍة جديدة ،مازال ينتظ ُر عند حدو ِد ال َّنص ،ما أزعجه هوالظُّهو ُر
ُ
ربا يف ِّك ُر يف مراجع ِتها ور ِّدها لعصم ِت ِه!
الذي يبدومن هيئ ِت ِه أنَّه َّ
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شهادة

يارس عرفات؛ الختيار يف حصاره ..
املتوكل طه

الرجل القائد الرمز الختيار ..محت ِفظاً بصبا الغابات وصريورة املوج الحلو ،من الجبال إىل
ُ
ظ َّل
الس ْجدة اليانعة عىل الرمل املوعود بالعشب والنشيد وال َحجر .
املوانئ ،حتى ّ
ناي األعراس ،يف أمايس
يبدو عادياً ،ألنه البعيد الرائق ،الذي مي ّد الينابيع يف ظهرية الظأم ..ليمرع ُ
البالد  .تراه راسخاً ،ألنه سيف املرتاس ،يفهق بني الجمرة والجرح ،ويظل قنطرة للصغار والدوايل.
غصن يديه سلّم النجمة العاشقة ،وصوته ممحاة العتمة الثقيلة ،وبصريته تتجاوز الغابة السائرة
إىل القلعة.
خجله لوزة الجبل .فيه نسغ الرحمة واألعياد .تسمع خرير وجيبه كلام سقط شهاب ،أو عرثت فرس
عند سواتر النار .فيه تواضع الساللة املستحيلة ،وعفو الياممة املستوحشة.
دمعته زهرة ليمون ،وابتسامته ثوب النهر  .هو عاهل العاصفة ،وغارس أغصان الق ََسم  .يتفتح يف
ليل الزنجبيل ،ويعلو عىل رغوة الكالم  .ال ته ّزه الحوادث ،وميسك بإصبعيه ُغ ّرة األرض ..ولن يرتكها
حتى الساهرة ،أو فليأت أ ْم ُرها ليالً أو نهارا ً .ثالث اثنني ،الفاروق وصالح الدين  .محمول عىل باشق
الص َور .وال يسمع إال مساجلة النجوم  .تجاوز السؤال فأصبح ضلعا يف كل
الحق .يكره الرمل وأشباه ُّ
بيت  .يليق بنا ونليق به يف املواسم الصعبة  ..ونبقى نُح ّبه!
*
زعيامً وأباً بالفعل واملجاز ،وعطا ًء وتسامحاً ،حتى أعجز معارضيه ،وجمع املتجاذبني عىل اختالف
ألسنتهم ووجوههم .مل يتعالَم ومل يُ َك ّمم السادر يف غيّه أو غضبه ،يُعطي املعادلة موازنتها حتى تت ّم،
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مثلام يقبّل يد الجريح وجبني الثاكل أو يحمل الصغار يف ِح ْجره كأنهم أكرث من ُصلْبه .وألنه يصنع
كل
التاريخ ومل يكن غبارا ً عىل صفحاته ،عرف جيدا ً أهمية الثقافة ،مبعناها االجتامعي ،والتي منحها َّ
أرض العفو ،وحرية فطريّة جعلتها تتنفّس بعمق عىل رغم أنهم أدرجوها يف قاع األجندة ،وكانت،
يف أفضل حاالتها ،أكسسوارا ً للدولة!
يف أيب عامر جناح املالك الخالص ،ويف جيبه دفاتر السوق ،ما جعله يسري عىل صخر الهواء ،وينجو
من فخاخ األقربني وطعنات األسمنت والحامالت ،وما تزال الراية يف يده يحقق من خاللها تجميع
الشظايا لتكون ترساً صلباً يف وجه الدفن واإللغاء ،فأصبح خارقاً يف قدرته عىل ق ْدح هذا الربق يف
يباب الشتات ،وإنزال غيامته يف حريق البالد الواسع ،لقد صاغ أسطورته امللموسة املاسية من نثار
االحتامل فوق البرشي ،واإلدراك املسترشِف والقلب الشجاع الواسع ..لقد كان جريئاً كاملوسيقى!
يارس عرفات؛ الوالد القائد الصديق الذي راوغ املوت ونوازله يف كل املنازل ،بذل لنا يديه اللتني
ترفعان سقف دارنا من القدس إىل العودة ،دون أن تخبو جمرة الحلم يف املدارك الطالعة وأناشيد
املدارس ..لكن أعداءه منا سيالحقونه ليدلحوا السواد عىل يديه البيضاء من غري سوء ،وسيبحثون
عن ق ٍّد يف قميصه الرشيف ،وسيغرزون عىل شفتيه ذبولهم املريب.
وق ّوة الرجل من ضعف رشكائه أو لغيابهم العميق ،وثغرة سلطانه يف بطانته الربمك ّية ،ويف
املسؤولني الذين اشتطّوا يف تب ّني مقوالت النقيض ،ما جعلها ثقالً جديدا ً ينوء به الظَ ْهر الفلسطيني.
وقوة يارس عرفات الزائدة ،هي التي غطّت عىل املؤسسة بر ّمتها ،فكانت أكرث حضورا ً وسطوعاً،
يفس الكثري من التعويم والنتوءات والفوىض ،كام يفرس هشاشة املحيطني به وضآلة
وهذا ما ّ
مؤسس عىل املؤسسة
تأثريهم ،وذهابهم نحو الخالص الشخيص ،بدل البحث عن صيغة عمل َّ
والقانون ،لقد كانوا أنانيني أو هامشيني ،وكانت قوته تشبه ضعفهم إىل ح ّد كبري.
أما أعداؤه فقد خافوا م ْك َره ونفاذ بصريته فحارصوه كام حارصوه من قَ ْبل ،إىل أ ْن رضب بقبضته
وشل
عىل بوابات القدس التي ال تبعد سوى نبض ٍة عن «املقاطعة» التي حارصهم هم ،أيضاً ،منهاّ ،
كل خيوطهم ،وعمل عىل تقطيعها والحيلولة دون اكتامل النسيج ،الذي كان يستهدف َج ْدل حبل
املشنقة له أو لفلسطني ،ال فرق!
وعبقرية يارس عرفات؛ كبش فلسطني امل ُك ّحل ،أراها يف متكّنه من غرس بذرة الدولة يف أرض الدولة،
عىل رغم وجاهة الرأي اآلخر ..لكنها بذرة لن متوت ،وسترشب الكثري من دمنا ،عىل ما يبدو ،حتى
مترع وتكرب ..وتظلّلنا! وبالتأكيد لن يتم ذلك تحت شعارات ال ُقطْرية املنتحرة ،أو االنغامس يف بحر
األعداء مهام بدا صافياً وناعامً ،فالقوي ال يناقش ،بل يفرض وملصلحته! والحوار يكون بني األنداد،
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وليس بني السادة والعبيد ،أو الضحية وجالّدها ،والشمس لن تغطّيها شمس أمريكا ودولة االحتالل.
«الحل» و»البديل» ،وبعد أن
ّ
ويارس عرفات الذي أظهره أعداؤه عقب ًة كأداء ،بعد أن فرضوا علينا
ش ّوهوا بديلنا الوطني ،وعملوا عىل القضاء املربم عليه ،وبعد أن أقنعوا الكثريين بأن احتجاجنا سيبهظنا
أكرث ،لنكون ضحايا إيجابيني! سيواصلون إقناعنا بأن نخيط أكفاننا بأيدينا ،وأن نب ّدل قاموسنا وروحنا
فصلوه لنا من أثواب التابوت ،ورمبا سيجدون ،من بينناَ ،م ْن
وشكلنا ،وأن نقطع استطاالتنا لنليق مبا ّ
يتامهى معهم ،ويكون مجلساً يحكم مبشيئتهم التي ال تصادر ثرواتنا ،بل ومستقبلنا أيضاً ،بعد أن
أصله
رتّبوا اإلقليم املحيط ،وأطبقوا عىل عنق األرض ،وسينسون ،كالعادة ،أن شعب الجبّارين الذي ّ
«الختيار» قد أنبت هذا الرجل الذي تناسخت منه املدن والقرى والنجوع والسقائف.
وسرنمي قمصان شهدائنا عىل وجه النهار ،ونستذكر يف بيوتاتنا وصفوفنا رجالً يُعطي عمره ،غري
صديق
منقوص ،لهذه الثاكل الحامل فلسطني ،وعندها؛ ال بأس من املبالغة املحتملة بأن نقول :لنا
ٌ
مرنٌ ،وحمي ٌم إىل ح ّد القشعريرة أو ش ّدة القرب ..من دون حجاب ،وأن اسمه يارس عرفات.
*
رص عليها ،والداعية إىل
هذا الرجل تختلف اآلراء بشأنه ،لك ّننا ال نختلف معه عىل مواقفه التي ي ّ
أن يتمكّن الشعب الفلسطيني من ن ْيل حقوقه وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.

«ختيار» تج ّرأ وبلغ بضعاً وسبعني عاماً من عمره ،له حضور رنّان ،وعينان تخرتقان الستائر والغبار.
متواضع إىل ح ّد العاديّة ،و َمرِن إىل درجة الليونة ،لكنه ال ينكرس وال تن ّد عنه نقطة ماء إال بإذنه
وكامل رغبته .أمىض عمره مناضالً يف سبيل قضية شعبه ،ما جعله رمزا ً لنضال هذا الشعب وملسريته
الصاخبة الدامية .وعىل هذا – عىل األقل – وحده يستحق التقدير واالحرتام ،مهام اختلفت معه أو
تباينت بينكام الرؤى واملواقف والتقديرات.
يؤمن بشعبه ،وباللحظة املكثفة التي يراها وضوح الشمس ،وهي انتصاره األكيد .ليست له أنياب
السلطان الحاكم أو مخالب الدمويني ،يقبل الرأي اآلخر ،ويتّسع للنقد وإشارات الضيق والغضب.

يف كثري من األحيان ال تفهمه ،ويبدو غامضاً ،عىل وضوحه ،خصوصاً فيام يتعلق ببعض الشخصيات،
السامد ..
غري املرغوب فيها جامهريياً ،والتي تُعترب قريبة منه (يبدو أن األشجار بحاجة دامئاً ،إىل ّ
لتكرب!) ألنه ببساطة ،غري مضطر لهذه العالقة النافرة! يُعطي دون حساب ،وقلّام يحاسب .يدخل
َ
األطفال
يحب بوضوح
الوحول ،لكنه ،يظل نظيفاً ،وال يخفض عينيه ،بل يبقيهام معلّقتني يف السامءّ .
والشعرا َء ،ويثق بقدرات املرأة ويق ّدمها يف مجالسه عىل الرجال .يبدو يل خجوالً وأقرب إىل التمثال
اللحمي الذي ال تظهر عليه مالمح التعب أو األحامل أو الكوارث التي تحيط به من كل جانب .فيه
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حياد الربوفيل الجاهز ،لك ّن عالئم الغضب تربز كل خليّة يف وجهه ويديه ،وعندها ينبغي الصمت!

مل نكتشف ،بعد ،أهمية هذا الرجل ،ودوره الحيوي ،ومعنى وجوده بيننا بالفعل ،إن األلفة تولّد
االستهتار .أظ ّن أن هذا الرجل ال ينام ،كام ننام! ليس خوفاً فهو جسور ومشهود له بالشجاعة وثبات
قلبه ،لكن إنساناً يحمل عىل كتفيه قضية فلسطني ومقدساتها وشعبها وما يتعرض له ،ال ميكن له
أن ينعم بحلم خفيف أو بنوم عميق ،وهذا يفرس قلّة طعامه ،وبساطة مائدته ،ومحدودية مالبسه
وتعدادها القليل ،وغياب األبّهة عن مكتبه وما يحيط به.
يف زهده كربياء وعمق ،ويف صربه متّسع لكواكب وأثقال ،ويف صدره هدف يتفلّت مثل النبع بني
صل يف القدس املحررة ،ليكتب التاريخ أن القدس التي فتحها
صخور الص ّوان .باختصار يريد أن يُ ّ
عمر بن الخطاب وحررها صالح الدين – ريض الله عنهام  -قد أعاد تحريرها يارس عرفات ،وهذا
من حقّه ،ومن حقّه علينا أن نُعينه عىل ذلك ،رغم كل ما نختلف معه عليه ،حول قضايا ،عىل
أهميتها ،تبدو ثانوية أمام هذا الهدف العظيم.
خصومه هم غالباً خصوم وأعداء شعبه ،ومح ّبوه شعوب تهتف لفلسطني وملقدساتها .بل إن إعداءه
يسعون إىل توجيه اإلهانات إليه ويعلنون رغبتهم يف كرس شوكته وإذالله ،رغم أنهم يعلمون أنه
لن مينحهم توقيعه الذهبي عىل وثيقة االستسالم ،بل سيمنح هذا التوقيع التفاق السيادة والدولة
بعاصمتها القدس وعودة الالجئني  .ولن يجدوا أحدا ً غريه -اآلن  -يستطيع أن ميهر االتفاقات ،ويثق به
شعبه الفلسطيني .لهذا فأعداؤه عاجزون عن قتله وعاجزون عن ابتالعه  ..يريدون التخلّص منه ألنه
ويلح عليهم لننال حقوقنا املرشوعة يف حدودها املعقولة
عقبة كأداء يف طريق تسويتهم لقضية شعبناّ ،
واملقبولة ،وال يريدون التخلص منه ألنه الوحيد القادر عىل ضبط الفلسطينيني وعىل منح موافقتهم
عىل االتفاقات ،لهذا يعذّبونه ويسجنونه ويو ّجهون غيظهم وإهانتهم له ،وهو صابر ثابت ،مدرك للعبة
الصعبة التي تتفاقم حوله .لكنهم سيقضون عليه إذا خرج عن دائرة السيطرة اإلقليمية .
تراه يلبس ثياب ال ِف َرق التي تلعب ،بل إنه يلعب بالكرة نفسها ويف امللعب ذاته ،وبرشوط ال َحكم
نفسه ،لكنه دامئاً يسعى لر ّد الكرة إىل النصف اآلخر ،أو إىل الفريق الخصم  .رمبا يكون مضطرا ً
عمر جيدا ً أن
لذلك ،أل ّن أسباباً ثقيلة ،دولية وإقليمية ،تدفعه إىل ذلك امللعب الكريه ،ويعرف أبو ّ
لذلك «اللعب» مثناً باهظاً.
إن معضلة يارس عرفات تتمثل ،تاريخياً ،يف إيجاد جواب شاف لسؤال التنازل عن فلسطني التي
تم احتاللها العام  ،1948رغم كل املربرات التي يسوقها الذين دفعوا باتجاه « السلطة الوطنية «،
حل لقضية أربعة ماليني
والتي لها وجاهتها ،ومن الصعب عدم االلتفات إليها  .غري أن عدم إيجاد ّ
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الحل الجغرايف (الضفة والقطاع) وعدم إبقاء منظمة
الجئ فلسطيني يف الشتات ،واإلغراق يف ّ
التحرير الفلسطينية غطاء قانونياً ومتثيلياً لالجئني ،يع ّمق تلك املعضلة ،ويُ ْبقي األبواب مفتوحة
عىل مصاريعها ،للنقد واالتهام.
وبالرغم من أن ق ّوة الرشوط املوضوعية الفلسطينية املحيطة بيارس عرفات ،قد تسللت إىل بعض
سياسات القيادة والقائد ،عىل وجه الخصوص ،فإن أبا عامر كان أكرث مناعة من أن تجتاحه تلك
الرشوط أو تسيطر عليه .واملفارقة ،أيضاً ،أن بعض سياسات القائد قد أث ّرت كثريا ً يف املحيط
املجتمعي الفلسطيني ،وظهرت تجلّياتها ،غري م ّرة ،وبشكل ظاهر.

إن أعداء يارس عرفات الذين ينتقدون سلطته بالفساد هم كاذبون ،ألن مصلحتهم تقتيض بأن
تكون السلطة فاسدة ،غري أن هؤالء األعداء يوظّفون هذه الظاهرة لإلساءة ليارس عرفات والبتزازه
والضغط عليه .وإن مجمل االنتقادات التي يتم توجيهها ليارس عرفات إمنا تستهدف ما ميثّله يارس
عرفات وطنياً ورمزياً ،،وال تستهدف شخصه أو مساوئ موجودة ومتس الشعب الفلسطيني  .وهذا
ال يعني أن أبا عامر معصوم عن الخطأ ،أو غري ُمطالب ،فلسطينياً ،مبعاودة الكثري من الظواهر
وتصحيحها ،و َع ْجم َم ْن حوله ،وفرز الكثري من الخطوط املتداخلة .إنني ال أطالب بتقديس شخص
يارس عرفات ،لكنني أعارض اإلساءة امل ّجانية لهذا الرجل الذي يصيب ويخطئ ،لكنه  -رغم كل ذلك
 -ما زال ذلك املناضل الذي مل يتنازل عن القدس ،ومل يعط جواده للريح واألعداء.

ويارس عرفات أسطورة الناس ،التي اتفقوا عىل أن قوا َم ُه يحتمل أثقالهم وهواجسهم ورغباتهم،
عمر ،فأصبح ِملْكاً لكل الناس الطيّبني ،الذين
فوضع ُ
كل فلسطيني وعريب شيئاً من نفسه يف أيب ّ
وعب عنها ،وأصبح وجدانهم وهتاف روحهم ،وأفتُ ِتنوا
استجاب لهم ،ومتاهى مع تطلّعاتهم وأحالمهم ّ
مبخلوقهم ،وأصبح نج َمهم الذي يسعون إليه ،ويتلقفون مواقفَه وكلامته ،ويحفظونها وير ّددونها ،ما
يفس تلك الجامهريية واإلقبال ،منقطع النظري ،عىل التقائه وأخْذ الصور معه ووضعها عىل جدران
ّ
التباهي واالنتامء.
حاصة يف هذا العمالق الفذّ ،وأنه جزء من حالة
ولهذا ،فإن كل عريب وإنساين ،يحس أنه َّ
«حصته» ُم َ َ
رمزه الذي يفتخر به ويباهي.

حصار الرئيس
يوم العرشين من أيلول  -أسبوع كامل ويكتمل العامان عىل بدء انتفاضة األقىص – ويوم التاسع
صل املسلمون يف بيوتهم ،ألن املساجد والجوامع مل تفتح
عرش من أيلول كان يوم جمعة ،حيث ّ
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أبوابها منذ نصف عام وأكرث  .أي سته أشهر مل يُرفع فيها اسم الله عىل املحاريب واملنابر ،وغاب
«حي عىل الجهاد « .الصالة ممنوعة
حي عىل الصالة وليس ّ
صوت املؤذّنني يدعون إىل الصالة ،أي ّ
يف املساجد يف زمن االحتالل اليهودي!
والصالة ممنوعة يف الكنائس يف زمن شارون وبوش وصمت العامل املسيحي واإلسالمي والبوذي
واليهودي والسيخي!
وعىل املوىت أن ينتظروا يف ثالجاتهم ،أو عىل التذاكر الخشبية وتكّة غسل املوىت ! وعىل األجنة أال
يتع ّجلوا رصخة الوالدة! وعىل املرىض أن يكتموا أوجاعهم وآالمهم ويعضّ وا عىل أقرب يشء! وعىل
الجوعى أن يضعوا حجارة عىل بطونهم حتى ال يعرصهم الجوع مبخالبه وأنيابه !
وعىل اآلباء الذين ينظرون أبناءهم مك ّومني أمامهم كابني مكتئبني خائفني ،دون خبز أو حليب أو
ماء أو كهرباء أو حراك ،أن يغمضوا عيونهم ،وينسوا ،إن استطاعوا! وعىل َمن هدموا بيته ،أو قتلوا
ولده ،أو خلعوا حقله ،أو هرسوا مركبته ،أو حرقوا مخزنه ،أو جرحوا زوجه ،أو سجنوا شقيقه ،أو
رضبوا وأهانوا جاره ،أو منعوا خاله من العمل ،أو ع ّمه من الوصول إىل املشفى ،أو منعوا أخته من
الوالدة يف العيادة ،وحالوا دون أن يذهب صغاره إىل املدارس ،أو حبسوا شعبه كله يف معازل كبرية
ثم يف سجون صغرية هي بيوتهم ،ملدة عامني كاملني ،ومن دون أن يقف العامل ضد كل ما يجري،
عليه أال يفقد عقله أو يُصاب مبرض ُمميت ،بل عليه أن يبتسم ويأخذ زينته ويبحث عن أقرب
كل املاء الذي يف فمه ويبصق يف وجه العامل .
منصة حجريةً ،ويقف ،ويجمع َّ
ّ
وكان يوم الجمعة ،العرشين من أيلول  ،2002يشهد املرة الثالثة التي يحارص فيها جيش االحتالل
اإلرسائييل مق ّر الرئيس يارس عرفات يف رام الله باملد ّرعات واملجنزرات والج ّرافات والديناميت،
وبغطاء من طائرات التصوير ومروحيات (أباتيش) ،وبالصواريخ ،وبحملة إعالمية مسعورة متتد من
تل أبيب إىل واشنطن  .يقوم الجيش بكل آلياته بهدم ما تبقى من أبنية وكراجات وقاعات وممرات
وأرضيات وأرصفة ومخازن ومسجد صغري وساحة مهبط لطائرة الرئيس ،ويظل الرئيس ومن معه
يف غرفتني ناتئتني كاملسلّة الغليظة وسط فراغ مخيف ،واألدهى أن املسؤولني العرب (واألصدقاء)
ويتوسلون أمريكا ،لعلّها تضغط عىل شارون ليوقف عدوانه ضد مقر
واملسلمني يجرون االتصاالت
ّ
أيب عامر .العامل العريب واإلسالمي كلّه من املحيط إىل الخليج والذي يطالب بالتطبيع وليس
بالتحرير ،يرجو شارون ليوقف عدوانه ضد رجل ليس له ذنب سوى أنه يرفض أن يكون مطيّة أو
عبدا ً أو بيدقاً بيد شارون أو بوش!
وهذا الرجل ال يطلب إلقاء إرسائيل يف البحر أو تفجريها ،بقدر ما يعلن استنكاره للعمليات
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االستشهادية التي تقع هناك داخل إرسائيل! فامذا يريدون من هذا الرجل أن يكون عميالً صغريا ً،
ولعبة متحركة بيد شارون؟! ماذا يريدون من رجل وافق عىل (تطويب) مثانني باملئة من فلسطني
حق يف فلسطني ،مقابل أن يقيم دولته الصغرية عىل ما
التاريخية لليهود ،الذين ليس لهم أي ّ
تبقّى منها ؟!وماذا يريدون من رجل يُبدي استعداده للتعاطي مع إرسائيل التي عليها أن تعطي
يتوسل
الفلسطينيني بعض حقوقهم املستلبة؟ أي مشهد كاريكاتوري أبلغ من هذا املشهد :العامل ّ
شارون املعتدي ويرجوه أن يوقف مذبحته بحق األبرياء ثم يعلن للعامل ،يف مجلس األمن أن عىل
الفلسطينني حامية أمن إرسائيل !! وأ ّن ما يجري حول مق ّر الرئيس عرفات ال يعد أمرا ً خطريا ً ،ثم
تعلن أمريكا أنها تتف ّهم ر ّدة فعل إرسائيل التي تدافع عن أ ْمنها !! هل مثة يشء آخر غري أن نغسل
وجه هذا العامل؟
منذ عام تقريباً وهم يحارصون يارس عرفات الذي مل يغادر مربّعه ،إال ساعات هنا وهناك .عام كامل
وأبو عامر محارص ،مسجون ،محبوس ،مراقب ،محاط بالبنادق واملناظري الليلية وف ّوهات املدافع
ورشاشات الطائرات ،مضغوط ،يضعون أمامه قوائم مطالبهم واشرتاطاتهم امل ُذلّة املستحيلة ،لكن
أبا عامر الذي مل يكن هذا حصاره الثالث بل هو الثالث والثالثون  ..يعرف جيدا ً قَ َدره وقَ ْدره،
ويعلم أنه املت ّوج رغم ان اآلخرين يظهرون كاملنترصين  .ورمبا عىل شارون أال يحارب ،هو وغريه،
اثنني ،األول الذي ال تهمه الخسارة والثاين الذي يكون عىل حق  .وأبو عامر ته ّمه الخسارة وتح ّز
محق إىل يوم يُبعثون ،لهذا فهو املنترص ،مهام تكن النتيجة ولن
يف قلبه ،لكنه يحتملها ،وأبو عامر ّ
محتل متغطرس ..
يكون شارون أكرث من مجرم سفّاح ّ
إن يارس عرفات ،وهو ُمحارص ،يصنع التاريخ الصعب ،رغم حمالت التشويه والتشكيك والتبسيط
املشبوه  .ويارس عرفات يتمتع مبعنويات فذّة ال تليق إال برجل مثله .لقد تحدثت معه عرب الهاتف
ألطم ّنئ عليه ،لكنه سأل عن الناس والصغار ،وراح يطم ّنئ علينا!
أي إيثار وجسارة وعل ّو يتمتع به هذا الرجل ؟! تحاول أن تسنده بالكلامت لرفع معنوياته ،فيم ّدك
بفيض من الثبات والرسوخ واإلميان والصرب.
إن الحديث مع يارس عرفات ،يف مثل هذه الظروف ،وهو مسته َدف ومخذول ،يُنسيك مرارة
القهر ،ويأخذك إىل صموده وإرشاقه .لكنني أسأل ،مع هذا ،عن غياب صوت الكثري من املسؤولني
الفلسطينيني ،الذين التزموا الصمت ،ومل يح ّركوا ساكناً ،ومل يرفعوا عقريتهم احتجاجاً واستنكارا ً
وتحركاً إعالمياً وفصائلياً وجامهرييا يف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وعرب الفضائيات
والبيانات  ..أين هديرهم؟ وأين صوتهم الناقد الناقم؟ وماذا يعني هذا السكوت؟! هل يريدون

207

يارس عرفات؛ الختيار يف حصاره ..

إثبات أنهم مثل باقي املسؤولني العرب؟!
عندما اجتاحت قوات االحتالل اإلرسائييل أ ّول مرة مدينة جنني ومخيمها البطل ،قبل االجتياح
الشامل الذي وقع يف شهر آذار ،ببضعة أشهر ،سمعنا ترصيحات تقدح رشرا ً وتهديدات مهولة
مرعبة ،من بعض املسؤولني الفلسطينيني والوزراء واألمناء والوكالء ..الخ ،األمر الذي اطأم ّن معه
الناس ،إىل أن هؤالء املسؤولني قد رت ّبوا كل يشء ،وأن إرسائيل ستغرق يف وحل دمائها إذا اجتاحت
شربا ً واحدا ً من األرايض الفلسطينية ،واكتشفنا بعد أسابيع أن إرسائيل كانت تجتاح بعض املناطق،
وتخرج منها ،لقياس قوتنا ،وإجراء مترين «بروفا» لالجتياح الكبري ،وتعرف ردود فعلنا وإمكانياتنا
وقدراتنا ،ورمبا كانت تعرف  -لألسف  -أن تلك الترصيحات النارية مل تكن أكرث من زبد  ..رمبا
كانت هي وراء تصديره للناس ،إليهامهم وإحباطهم وتعميق مأساتهم.
كان محارصا ً ّ
تدك غرفتَه مداف ُع االحتالل ،وتتفلّع الجدران من حوله من ج ّراء القذائف ،واحرتق
كل التموين يف مخازنه  ..ومل تعد أمامه حبة أرز أو رشبة ماء؟!
إ ّن حصار يارس عرفات هو تتويج لكل حصارات االحتالل التي يفرضها عىل كل ما هو و َم ْن هو
فلسطيني  .وهو حصار يهدف إىل توجيه إهانة لكل مسؤول وفرد عريب يخفق قلبه للقدس ،أو
تقطر عيناه مع أمهات الشهداء عىل القتىل ،بل هو تلويح أمرييك إرسائييل لكل حاكم عريب ،مسلم،
ودرس لهؤالء الحكّام ينبغي عليهم فهمه ،ومفاده ،أنه إذا مل يخضع
أو يف أية بقعة يف هذا الكوكب،
ٌ
كل حاكم إلدارة أمريكا وإرسائيل ،فإن مصريه سيكون اإلهانة والحصار والعزل.
وإن حصار يارس عرفات هو ذروة الحصارات األمريكية اإلرسائيلية املرضوبة عىل ثروات العرب
واملسلمني ومق ّدراتهم وقراراتهم ومستقبلهم ،وهو أحد تجليات السياسة األمريكية اإلرسائيلية
التي ما فتئت تستبيح كل يشء ،وتوظّف كل يشء ،إلشباع شهواتها وتحقيق رغباتها عىل حساب
الشعوب ،دون أدىن رادع من االخالق أو األعراف أو املواثيق.
وإن حصار يارس عرفات يؤكد أ ّن الءه ما زالت قامئة ،وأنه مل يرفع ،ولن يرفع ،الراية البيضاء.
رص فينا عىل نيل حقوقنا املتمثلة
وبقينا مع هذا الرجل ،ومع ال»ال» الفلسطينية ،وما زال الختيار يُ ّ
يف إقامة دولتنا املستقلة كاملة وعاصمتها القدس الرشيف ،وعودة الالجئني إىل وطنهم األول  ..غري
التاريخي الذي ينبض فينا  ..ونراهن عليه.
منقوصني .إننا نع ّول عىل هذا
ّ
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تقرير فعاليات مؤسسة يارس عرفات
استطاعت مؤسسة يارس عرفات خالل عام  2017املحافظة عىل برامجها وتطوير برامج أخرى تهدف
إىل خدمة رؤية وأهداف املؤسسة .كام قامت بالرتكيز عىل املخيامت الصيفية ألشبال وزهرات
فلسطني خالل الفرتة الصيفية والتحضري لفعاليات الذكرى الثالثة عرشة الستشهاد القائد املؤسس.
وتقوم املؤسسة حاليا بالعمل عىل تطوير خطة برامجية لعام  2018تثبت بعض الربامج املركزية
للمؤسسة وتطويرها لتكون برامج نوعية تتعلق بالثقافة والذاكرة الوطنية وتاريخ وتراث يارس عرفات
والحفاظ عىل القيم التي تركها لنا .وستقوم املؤسسة عام  2018بوضع حجر األساس ملقر املؤسسة
الجديد عىل قطعة ارض تم فرزها من بلدية رام الله .أما الفعاليات خالل عام  2017فكانت كالتايل:

اجتامعات مجلس اإلدارة ومجلس األمناء
عقدت مؤسسة يارس عرفات ما بني يناير/كانون الثاين وترشين الثاين/نوفمرب ،2017ثالثة اجتامعات
ملجلس اإلدارة يف  ،2017/5/1 ،2017/2/22و 2017/10/9ناقشت فيها األمور واملستجدات اإلدارية
واملالية للمؤسسة ،واألنظمة واللوائح وتعديلها وكذلك عمل اللجان ورفع توصيات ملجلس األمناء
بأسامء أعضاء جدد .كام نوقشت األوضاع السياسية العامة التي متر بها فلسطني كإرضاب األرسى،
وضع القدس واستعادة الوحدة .كام تم تقديم اخر املستجدات يف سري عمل املتحف واملخيامت
الصيفية.
وناقش مجلس اإلدارة برنامج احياء الذكرى  13الستشهاد القائد املؤسس واقرار منح جائزة يارس
عرفات لالنجاز للعام  2017مناصفة بني البطريرك ميشيل صباح واملفتي محمد حسني .وتم اقرار
موعد االجتامع الحادي عرش ملجلس األمناء يف القاهرة يف نهاية فرباير عام  2018حيث سيتم تكريم
األخ هاين فحص عىل هامش االجتامع وسيتم دعوة املبعوث الرويس ميخائيل بوغدانوف كضيف
رشف مللتقى الحوار  .2018كام عقد اجتامع مجلس األمناء يف جامعة الدول العربية يف القاهرة
يوم  2017/2/23حيث تم اعتامد كل من د .ايهاب بسيسو والسفري حسام زيك اعضاء ملجلس امناء
املؤسسة .ومتت املصادقة عىل التقارير املالية واإلدارية وتقديم تقرير اللجنة الطبية حول اغتيال
يارس عرفات .وأعاد االعضاء انتخاب السيد عمرو موىس رئيسا ملجلس االمناء ود .نبيل شعث نائبا له
واالبقاء عىل مجلس اإلدارة برتكيبته الحالية بإضافة د .نبيل العريب بدل السفري عبد الرؤوف الريدي
العتذاره عن املهمة.
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ملتقى الحوار « االدارة االمريكية الجديدة :التحديات عربيا وفلسطينيا»
نظمت مؤسسة يارس عرفات يف  23شباط/فرباير 2017 ،وللسنة الثالثة عىل التوايل ملتقى للحوار
بالقاهرة وبالتزامن مع انعقاد الدورة العارشة ملجلس أمناء املؤسسة بعنوان »:االدارة االمريكية
الجديدة :التحديات عربيا وفلسطينيا» ،وقد ادار الندوة السيد عمرو موىس رئيس مجلس االمناء،
وتحدث فيها كل من د .أحمد الطيبي ود .غسان الخطيب ،والسفري حسام زيك ود .صائب عريقات.
وخرج امللتقى برضورة أن تويل القمة العربية القادمة بعامن موقفا موحدا وواضحا نحو االدارة
االمريكية لتحرتم حل الدولتني ولجم االستيطان واحرتام الحقوق الوطنية الفلسطينية واهمية انهاء
االنقسام واعادة الوحدة السياسية والجغرافية للنظام السيايس الفلسطيني عىل اساس انهاء سيطرة
حامس عىل قطاع غزة وتوفري الرشاكة السياسية الكاملة لكل القوى والفصائل الفلسطينية مع االتفاق
عىل برنامج سيايس موحد عىل قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي والوحيد لشعبنا
وبرامجها والتزاماتها.
كام طالب املتحدثون بدعم صمود الشعب الفلسطيني عىل ارضه يف مواجهة االحتالل وسياساته
واجراءاته .كام ان الجميع نادى برضورة التمسك مببادرة السالم العربية ورفض محاوالت االلتفاف
عليها مبحاولة فرض التطبيع والحلول االقليمية قبل ومبعزل عن الحل العادل لفلسطني.

مخيامت يارس عرفات الصيفية
نظمت املؤسسة تسعة مخيامت صيفية يف الفرتة ما بني  2017/7/25-9بالتعاون مع رشكاء محليني
من مؤسسات ومراكز املجتمع املدين .وغطت املخيامت مناطق شامل ووسط وجنوب الضفة الغربية،
 3مخيامت يف كل منطقة .وقد استهدفت مخيامت يارس عرفات الصيفية  916شبل وزهرة يف مخيم
تخصيص غري مسبوق حول حياة يارس عرفات والذاكرة الوطنية الفلسطينية .وقد القت هذه املخيامت
صدى واسعا عىل مستوى الوطن من خالل تغطية وسائل اإلعالم املحيل التقليدي باالضافة إىل وسائل
كل
التواصل االجتامعي .ومتيز هذا العام بتخصيص املخيامت الصيفية حول حياة يارس عرفات بدعم ّ
من املؤسسة.
ومتت الرشاكة مع املؤسسات التالية يف املواقع:
•مركز يافا الثقايف – مخيم بالطة – نابلس
•جمعية األم والطفل – شويكة
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•املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم
•مكتبة العلم للجميع  -مجلس دار صالح – دار صالح
•مركزفنون الطفل الفلسطيني– الخليل
•الجمعية الخريية الشبابية – املزرعة القبلية
•نادي الطفل الفلسطيني – كفر نعمة
•مركز الجيء – مخيم عايدة – بيت لحم
•مركز فتيات وسيدات بيت سريا – بيت سريا

وقد سبق املخيامت تدريب ملدير/ة ومنشطي ومنشطات مخيامت يارس عرفات الصيفية خالل
شهر رمضان تهدف إىل توظيف نشاطات متنوعة كالدراما ،واملوسيقى ،والفنون والرياضة
يف تنمية املعرفة لدى األطفال حول تاريخ وتراث يارس عرفات ونقل املعلومة إىل األجيال
الجديدة بطريقة سلسة وبسيطة حتى يتمكن االشبال والزهرات من تلقي املعلومة ونقلها إىل
مجتمعاتهم الصغرية يف البيت واملدرسة واألصدقاء .باالضافة إىل مناقشة األمور اإلدارية واملالية
املتعلقة بالتقارير والنامذج.

الذكرى الثالثة عرشة الستشهاد القائد املؤسس :امللصقات وتوزيعها عىل كافة املواقع
قامت املؤسسة بطباعة امللصقات والدعوات وعدد من اللوحات اإلعالنية فقط يف منطقة رام
الله .وقد تم طباعة  10000ملصق تحت شعار حتى القدس ...تأكيدا عىل مكانة القدس خاصة
بعد الهبة األخرية كام تم طباعة وتوزيع  5000نسخة من نفس امللصق يف غزة .ويحتوي تصميم
امللصق عىل صورة للرئيس يارس عرفات وخلفها صورة لسور القدس التاريخي وحشود مقدسية
مشاركة يف الهبة .وقد تم التوزيع عىل مختلف املناطق من خالل االقاليم واملؤسسات والنوادي
واملدارس والجمعيات والكليات ،كام ارسل الكرتونيا للسفارات واألقاليم الخارجية .كام قامت
املؤسسة بطباعة  3000ملصق اضايف لحركة الشبيبة الفتحاوية يف التعبئة والتنظيم و 100بلوزة
عليها شعار املؤسسة وصورة يارس عرفات القليم رام الله والبرية.

الحفل الثقايف السنوي
أحيت املؤسسة يوم الجمعة  2017/11/10يف قرص رام الله الثقايف الذكرى الثالثة عرشة الستشهاد
القائد املؤسس يارس عرفات .وبدأ الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني قدمته الفرقة املوسيقية للرشطة
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الفلسطينية وآيات من الذكر الحكيم تبعها كلمة ترحيبية سياسية القاها د .نارص القدوة ،رئيس
مجلس اإلدارة ومن ثم كلمة دولة د .رامي الحمدالله ،رئيس الوزراء .تخلل الحفل تسليم جائزة يارس
عرفات لإلنجار مناصفة بني غبطة البطريرك ميشيل صباح وسامحة الشيخ محمد حسني ،تخلل ذلك
فقرة فنية لفرقة بنات القدس – معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى ،وفرقة رواق للدبكة الشعبية
– جمعية شباب البلدة القدمية.

جائزة يارس عرفات لإلنجاز2017
قررت لجنة الجائزة يف مؤسسة يارس عرفات منح الجائزة ملفتي فلسطني والديار املقدسة سامحة
الشيخ محمد حسني ،ولغبطة البطريرك ميشيل صباح ،تقديرا وعرفانا لدورهام البارز يف خدمة
فلسطني والقدس.

غبطة البطريرك ميشيل صباح
ولد يف النارصة يف العام  .1933بدأ دراسته الكهنوتية يف املدرسة البطريركية الالتينية يف بيت جاال
يف العام 1949ثم واصل دراساته العليا ،وتدرج يف املناصب الكهنوتية والتعليمية حتى عني يف العام
1980رئيساً لجامعة بيت لحم .ويف العام 1987عينه البابا يوحنا بولس الثاين يف منصب بطريرك الالتني
يف القدس ،ليكون الفلسطيني األول الذي يشغل هذا املنصب ،وصاحب أعىل درجة كهنوتية كاثوليكية
يف األرايض املقدسة.
كان البطريرك ميشيل صباح يف طليعة املبادرين واملوقعني عىل وثيقة «وقفة حق – كايروس فلسطني»
املسيحيي للعامل حول ما يجري يف فلسطني من ظلم بحق
يف العام  2009وهي كلمة الفلسطين ّيني
ّ
الفلسطينيني عىل مرآى ومسمع من العامل.
عينه الرئيس محمود عباس يف العام 2009عضوا يف الهيئة اإلسالمية املسيحية لنرصة القدس
واملقدسات ،ومنذ العام  2012أصبح الرئيس املسيحي للهيئة .
ولغبطته مكانة كبرية لدى الشعب الفلسطيني ،ملا ميثله من منوذج للعطاء والعمل والتالحم الوطني،
ولدوره البارز يف املجاالت الدينية واالجتامعية والتعليمية ،ونضاله انتصارا ً لحقوق وتطلعات شعبه يف
الحرية واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
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سامحة الشيخ محمد حسني
ولد الشيخ محمد حسني يف القدس يف العام  ،1950ويف رحاب املسجد األقىص نهل العلم وتخرج متفوقا
من ثانوية األقىص الرشعية يف العام ،1969ثم واصل دراساته الجامعية العليا ليلتحق بعد ذلك بإدارة
األوقاف اإلسالمية معلام وواعظا وخطيبا يف املسجد االقىص ثم مديرا لشؤونه نحو عرشين سنة ،كانت
حافلة باالنجازات وبالنضال والصمود يف وجه هجامت قوات االحتالل اإلرسائييل ومستعمريه .وعينه
الرئيس محمود عباس مفتيا عاما للقدس والديار الفلسطينية يف العام .2006
وإضافة إىل منصبه  :املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ،يشغل الشيخ محمد حسني حاليا عضوية
عدة مؤسسات ومجالس علمية ودينية ووقفية فلسطينية وعربية ودولية مرموقة ،وهوعضو مؤسس
يف العديد من الجمعيات الخريية،ويرأس املجلس األعىل لإلفتاء و املجلس االستشاري لكلية القرآن
والدراسات اإلسالمية.

مراسم وضع االكاليل عىل رضيح القائد املؤسس يارس عرفات
نظمت املؤسسة يوم السبت املوافق  2017/11/11مراسم رسمية لوضع اكاليل عىل رضيح القائد
املؤسس يارس عرفات احياء لذكراه الثالثة عرشة .وبدأت الوفود بالرئاسة الفلسطينية تبعتها رئاسة
الوزراء ومن ثم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،واللجنة املركزية لحركة فتح ومجلس
إدارة وطاقم املؤسسة .وبعد انتهاء املراسم الرسمية حرض عدد كبري من أبناء الشعب الفلسطيني
لقراءة الفاتحة عىل رضيح الرئيس يارس عرفات احرتاما وتخليدا لذكراه.

مسابقة باملعرفة الوطنية «أحداث املائة سنة األخرية» فلسطني يف قرن
أطلقت مؤسسة يارس عرفات بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل مسابقة باملعرفة الوطنية
«أحداث املائة عام األخرية» فلسطني يف قرن والتي تهدف إىل تعزيز االنتامء الوطني وزيادة
اإلطالع واملعرفة عىل التاريخ الوطني الحديث ودعم املناهج الوطنية بإضافات نوعية باملعرفة
الوطنية .وستستهدف املسابقة  170مدرسة يف  17مديرية للصفوف التاسع والعارش والحادي
عرش وستقوم املؤسسة بإعداد االسئلة وتأمني الزيارات املتحفية وتقديم جوائز تشجيعية ألول
 3مراكز يف املسابقة النهائية .وسيقوم تلفزيون فلسطني بالتغطية اإلعالمية للمسابقات يف
املحافظات وسيبث مبارشة آخر ست حلقات من متحف يارس عرفات باالضافة للحلقة النهائية
السابعة التي ستبث يف .2018/3/30
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منحة يارس عرفات للتعليم
تستمر مؤسسة يارس عرفات بدفع أقساط للطلبة األشد احتياجا من أبناء املجتمع الفلسطيني يف
الجامعات الفلسطينية هدفها التأكيد عىل أهمية التعليم يف ظل الظروف املعيشية الصعبة .وقد بدأ
العمل بهذا املرشوع يف شهر نيسان/ابريل  2015وما زال مستمرا حتى تاريخه.

استمرار متويل مرشوع «تفوق درايس» مع جمعية صوريف للتعليم العايل مبرحلته الثالثة
تستمر مؤسسة يارس عرفات بتمويل مرشوع تفوق درايس مع جمعية صوريف بناء عىل تقييم مراحله االوىل
والثانية ونجاحها من حيث رفع العالمات بسبب دروس التقوية ورغبة الطالب وحاجتهم لدروس تقوية يف
مواد الرياضيات والفيزياء واللغة االنجليزية .وتم االستمرار يف دورات حاسوب لربات البيوت سيدات املنطقة.

اإلعالم نظرة عامة
يخاطب قسم اإلعالم يف املؤسسة ،الجمهور الفلسطيني وغري الفلسطيني باللغتني العربية واإلنجليزية،
بشكل رئييس من خالل املوقع اإللكرتوين للمؤسسة  www.yaf.psومن خالل صفحات املؤسسة عىل
مواقع التواصل اإلجتامعي)Facebook, Twitter, Instagram, Google plus, Linkedin, Youtube( :
سجلت هذه النوافذ مجتمعة أكرث من أربعة عرش مليون ونصف املليون قراءة ومشاهدة ،خالل الفرتة
بني شهري شباط وترشين الثاين.2017
تخاطب املؤسسة جمهورها أيضا ،من خالل التطبيق (مؤسسة يارس عرفات) الخاص بالهواتف الذكية
واألجهزة اللوحية ،وخدمة الرسائل النصية ()BULK SMS
خالل هذا العام ،أصدر قسم اإلعالم  46بيانا صحافياً ،حول نشاطات املؤسسة ،نرشت هذه البيانات يف
الصحف ووسائل اإلعالم الفلسطينية وبعضها عرب صحف ووسائل إعالم عربية وعاملية.

التواصل مع وسائل اإلعالم الفلسطينية وغري الفلسطينية
عمل قسم اإلعالم عىل مدار العام عىل توفري كل ما يلزم لتسهيل عمل وسائل اإلعالم خالل تغطيتها
ألخبار املؤسسة عن طريق ترتيب املقابالت والتنسيق للتصوير خاصة يف منطقة رضيح ومتحف يارس
عرفات ،إضافة إىل التنسيق لتزويدها مبواد من أرشيف املؤسسة لألغراض اإلعالمية تخص القضية
الفلسطينية .كام يقوم بتوثيق وتغطية كافة نشاطات وفعاليات املؤسسة.
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