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االفتتاحية

املقاومة ثقافة والثقافة مقاومة
عبت الثقافة الفلسطينية عن الهوية واألرض والصمود والبذل والتضحية وساهمت يف رسم مالمح
ّ
الوطنية الفلسطينية املستمدة من قيم وسجايا الشعب الفلسطيني.
ورافقت كفاحه منذ أن بدأ الشعب يواجه مكر االنتداب الربيطاين ،واالستيطان الصهيوين .الشعب
هو املعلّم األكرب ،الشعب انتامء ووطنية وتضحيات.
الشعب حركة حياة مثل نهر يتدفق ويشق مجراه ،يحدد مرساه فيستقيم ويندفع اىل األمام،
ويتع ّرج ث ّم يع ّمق مجراه.
الشعب الفلسطيني هو الذي صنع ثقافته ،فالثقافة ليست آداب وفنون فحسب ،وامنا منط تفكري
وأسلوب حياة ،وسلوك.
وهكذا غمس األدباء والشعراء ريشهم مبداد كفاح شعبهم ،وسخّروا إبداعهم للتعبري عن بطوالت
القيم واالنتامء والكفاح.
يف مجال اآلداب أوجد املثقفون الفلسطينيون ظاهرة يف األدب العريب ،هي ظاهرة أدب املقاومة،
وذلك يف مرحلة اإلرهاصات التي أفضت لتأسيس منظمة التحرير وانطالقة الثورة الفلسطينية.
عرب األدباء والشعراء وخصوصا داخل الخط األخرض عن دقات قلب الشعب الفلسطيني بإبداع
تتوفر فيه عنارص فنية عالية ،إبداع نضج يف جو التحدي ولعب دورا طليعيا يف التعبئة وو ّحد
الوجدان ،وعزز الهوية اإلبداع كان ق ّوة دافعة لحركة الحياة ،ومل يقترص اإلبداع عىل الكتاب
والشعراء والفنانني ،وامنا أبدع الشعب بأرسه الوسائل املمكنة من أجل الفوز يف معركة رصاع
البقاء.
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االفتتاحية

شعبنا الذي تعرض ألكرب مظلمة يف التاريخ ابتدع أشكاال وأساليب شتى يف كل مرحلة من املراحل
التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ ثورة  1929مرورا بثورة  1936وحرب  1948وثورة 1965
وانتفاضة  1987وانتفاضة األقىص عام  2000واملقاومة الشعبية التي بدأت يف مقاومة الجدار حتى
هبّة القدس ومسرية العودة.
ومثلام فعلت الجامهري يف بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وخاضت كفاحا عنيدا من أجل
الحرية ،فإن شعبنا وقواه الحية صنع واحدة من أكرب حركات التحرر الوطني يف العامل.
حركة نضالية تعمق مجراها الكفاحي عىل امتداد تاريخها ،وتعاقب عىل االنخراط فيها أجيال
وأجيال.
ويف هذه األيام تنشط املقاومة الشعبية يف عموم الوطن الفلسطيني ،وتجد الدعم واملساندة من
شعبنا يف الشتات واملهاجر وداخل الخط األخرض ومن كل األخالقيات العاملية املحبة للحرية يف
هذا العامل.
لقد حقق الكفاح املسلح رسالته ،فقد كان يزرع والسياسة تحصد ،واستطاع أن يضع
القضية الفلسطينية يف صدارة املشهد الدويل ،وحقق االعرتاف بحقوقه من الرشعية
الدولية والقانون الدويل ،واعرتفت األمم املتحدة بدولة فلسطني وبحق تقرير املصري
والعودة حسب القرار .194
ويف الوقت الذي تنحى فيه إرسائيل نحو التطرف والسياسات العنرصية واالستعامرية،
وتعيش عزلة دولية مع حليفها األمرييك ،فإنّ الرأي العام العاملي والرشعية الدولية تدعم
وتجل ذلك مبواقف دولية شاجبة
ّ
كفاحنا الشعبي الذي يخوض معركته بوسائل سلمية،
ومستنكرة عمليات إطالق النار من قبل إرسائيل عىل املدنيني العزل يف قطاع غزة وقتل أكرث
من ستني مدنيا وجرح اآلالف ،كام تجىل ذلك أيضا بقرارات لجنة حقوق اإلنسان يف جنيف
التابعة لألمم املتحدة التي اتخذت قرارا بإرسال لجنة دولية للتحقيق يف تلك الجرائم التي
ترقى اىل مستوى جرائم حرب.
لقد تح ّولت املبادرات التي ابتدعها الشعب الفلسطيني اىل قرارات سياسية يف أطر منظمة التحرير
ويف قراراتها.
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املقاومة ثقافة والثقافة مقاومة

إ ّن تبني منظمة التحرير املقاومة الشعبية كسياسة هي تبنى أسلوب من أساليب ثقافة الشعب،
وزد عىل ذلك تبني قرارات املجلس الوطني األخري لحركة املقاطعة الدولية  BDSالرامية إىل عزل
إرسائيل اقتصاديا وثقافيا وأكادمييا ،ودعم نضال األرسى يف سجون االحتالل ونضالهم السلمي من
أجل نيل حقوقهم.
ثقافة املقاومة الشعبية تتصاعد ويتعمق محتواها الكفاحي والدميقراطي ،ومتثّل اآلن ق ّوة
الثقافة يف السياسة،كام أنّها متثّل عنرص استلهام للمبدعني يف مجاالت اآلداب والفنون،
ويعب عن كفاح شعبه
وعنرص تحفيز للكاتب والشاعر والفنان من أجل أن يرتقي بأدبه وف ّنه ّ
بأساليب وعنارص فنيّة عالية متثل إضافة نوعية ملنتجه الثقايف ،ومتثل عنرص تجديد ألدب
وثقافة املقاومة.
ومن هنا نستطيع القول أ ّن املقاومة ثقافة ،والثقافة مقاومة.

هيئة التحرير
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حول كتاب اسحاق الور :أساطري الصهيونية الليربالية:

هل هناك صهيونية ليربالية؟
د .فيصل دراج

تقول حكمة الشعوب“ :الذي يطلق كذبة أوىل يحتاج إىل متواليات من الكذب ليسندها” .يشري
القول إىل تهافت الكذب الذي يسري عىل ساقني من قش ،ويستنجد بأكرث من عصا ليحجب تهافته.
غري أن هذا التهافت يعرث عىل حل مريح ،إن تسلّح بحكمة فاسدة لوزير الخارجية األمريكية السابق
هرني كيسنجر الذي قال“ :يستطيع القوي أن يكذب كام يشاء مستندا ً إىل قوته”.
أخذ املتصهينون ،كام الصهاينة ،منذ القرن التاسع عرش إىل اليوم“ ،بالحكمتني السابقتني” ونسجوا
شكلني من األساطري :أسطورة الحق التاريخي لليهود يف فلسطني ،الذي ال وجود له ،وأسطورة الحق
اليهودي األبدي يف فلسطني ،الذي له شكل البداهة .أعلنت األسطورة األوىل عن جوهر فلسطيني
رصحت األسطورة الثانية بخري يهودي قديم،
رشير ،يدفعه رشه إىل االعتداء عىل الحق اليهودي ،و ّ
تحارصه األزمنة ،ويبقى منترصا ً.
تناول اإلرسائييل إسحاق الور األسطورتني يف كتابه“ :أساطري الصهيونية الليربالية” ،الذي ظهر باللغة
الفرنسية عام  ،2007وباللغة اإلنجليزية عام  .2017ومع أن موضوع الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
حظي بدراسات متناتجة ،ففي الكتاب الجديد ما مي ّيزه من غريه ألسباب ثالثة :كتب مقدمته الروايئ
الربتغايل جوزيه رساماغو ،الحائز عىل جائزة نوبل ،وكتبه أديب إرسائييل رفيع املستوى له صفتان،
“املنشق اإلرسائييل األكرث شهرة ،وأعظم الشعراء األحياء يف إرسائيل،
كام جاء عىل غالف الكتاب:
ّ
“عىل األرجح” ،بل أنه ،كام جاء ،عىل الغالف األخري“ :امتداد للفيلسوف اليهودي النهضوي سبينوزا،
ذلك أنه حافظ عىل “التقاليد النقدية يف الثقافة اليهودية” .أما السبب الثالث فيعود إىل دور الشاعر
* ناقد وباحث فلسطيني
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هل هناك صهيونية ليربالية؟

الكبري يف فضح مواقف مثقفي “معسكر السالم يف إرسائيل” ،الذين يحظون بشهرة واسعة يف الغرب
مثل عاموس عوز ،ديفيد غروسامن ،وأ .ب يهوشوا.
اشار ساراماغو ،يف مقدمته ،إىل التناقض العميق الذي يحكم مجتمعاً إرسائيلياً تؤيد غالبيته العظمى
إجراءات حكومتها ،األكرث عنفاً وتط ّرفاً ،بحق الفلسطينيني ،والتي تتضمن “االحتقار والغطرسة”
اللذين يقودان ،عملياً ،إىل إنكا ٍر متط ّرف ألي حق من حقوق الفلسطينيني اإلنسانية ،بل إىل إنكار
حقهم األسايس يف الوجود .ويتوقف الروايئ أمام دور املستوطنات التي يتجاوز عددها املائتني ،يف
تعطيل أي جهد صادق من أجل السالم ،ذلك أن يف سياسة املستوطنات املستمرة ما يناقض جوهرياً
إمكانية السالم ،بعد أن غدا املستوطنون ،ويتجاوز عددهم النصف مليون ،ومن يشايعهم سياسياً،
قوة قادرة عىل تعطيل القرار الحكومي ،أكان ذلك يف زمن إيهود أوملرت أو يف زمن نتنياهو ،حيث
غدا الوضع أكرث تعقدا ً.
تح ّدث ساراماغو ،وهو ينظر إىل الفلسطينيني عن :االستقالل فوق أرض فلسطينية ،ودولة قابلة
للحياة واستبعد ،يف الظروف الراهنة ،األمرين .كان قبل سنوات ،حني زار املخيامت الفلسطينية،
رأى يف اإلجراءات اإلرسائيلية صورة عن إجراءات نازية سبقت ،وهزمت .ال غرابة أن يحيّي الروايئ
كاتباً إرسائيلياً ين ّدد ،بال هوادة ،بيسار إرسائييل مفرتض يرفع راية الليربالية ،ويدعم حكومة تأخذ
مبامرسات نازية.

املثقفون يف معسكر السالم الزائف
ين ّدد مؤلف الكتاب بليرباليني “صهاينة” ،مصالحني بني الحقيقة والخداع ويسخر ،يف اللحظة ذاتها،
من إعالم غريب منافق يفتح صفحاته ملثقفني “يدافعون عن السالم” ،أكرث نفاقاً وخداعاً ،يستقدمون
املايض إىل الحارض ،وفقاً ملصالح حارضة ،متليها “العالقات العامة” ،أو وسائل اإلعالم ،بلغة أكرث
وضوحاً .فحني ينظر الروايئ الشهري عاموس عوز إىل االحتالل اإلرسائييل ،وهو االحتالل األطول عمرا ً
املتبقي من الحرب العاملية الثانية ،يخترص الوضع يف جملة مريحة“ :عدالة مقابل عدالة” ،إذ لليهود
حق يف فلسطني ،وإذ للفلسطينيني حق يف البقاء ،حق مقابل حق.
ينىس الروايئ ،املرشّ ح لجائزة نوبل منذ سنوات ،أن يقول :حق يف مقابل حق ،والحق لألقوى القادر
عىل تقطيع أوصال أرض الفلسطينيني ،وتحويل املناطق املحتلة إىل “غيتوات” ،يستطيع أن يفعل
الجنود اإلرسائيليون بها أي يشء ،ويف أي مكان ،ويف أي زمان أيضاً .ال يقول أوز ما يقول إال ألنه
مثقف يف خدمة السلطة ،كام جاء يف الكتاب ،تحتاجه األخرية لتسويق مواقفها يف صحف غربية
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د .فيصل دراج

نافذة ،عارفة بثقافته الواسعة وقدرته عىل “اإلقناع” ،ويحتاج بدوره إىل سلطة إرسائيلية نافذة
بدورهها ،قادرة عىل إشهاره وتسليعه وتنصيبه روائياً ال يضارع.
ما يقوله عوز ال يختلف يف نهجه عن قول صهيوين ليربايل فرنيس شهري هو :كلود النزمان ،الذي رافق
مجلة جان بول سارتر “األزمنة الحديثة” عقودا ً طويلة ،وكتب عن الفلسطينيني يف  7آذار  2001يف
صحيفة اللوموند الواسعة االنتشار ما ييل“ :إن لهم مناطق مستقلة خاصة بهم ،مثلام أن لهم قوى
أمن مسلّحة ،وعندهم أسلحة يف كل مكان ،ووراء رامي الحجارة الصبية الصغار يف الجبهة األوىل
هناك تنظيم  TANZIفتح املق ّنع واملج ّهز بكل يشء.
اعتمد النزمان ،مثل عوز ،عىل البالغة ،وم ْؤثرا ً بدوره املنطق الشكيل ،فبعد “العدالة التي تقابل
عدالة أخرى” ،نصل إىل التنظيم الذي يقابل دولة ،فكالهام يتمتع بأرض مستقلة وقوة مسلحة .هنا
يقول مؤلف الكتاب “لن أتحدث عن الكذب ،وال عن الشوفينية ،أو عن نقص التعاطف اإلنساين،
وال حتى عن مصداقية املثققني .ما أو ّد أن أعاينه هو إعادة إنتاج يشء ما يبدو “واضحاً” ،مبساعدة
نوع ما من املثقفني يق ّرر أ ّن الفلسطينيون مسلحون ،وهذا صحيح ،وهم مسلّحون وأنا أكتب هذه
السطور (قوة بوليس مسلّحة” ،ولكن مسلحون مباذا؟ بـ F16؟ بالدبابات ،بطائرات الهيلوكبرت؟ ...ال
يشء من هذا .يا عزيزي القارئ ال تنظر إىل املثقفني ،كالمهم له هالة الحقيقة ،وحقيقتهم كلامت،
وكلامتهم رخيصة ...ص...”398 :
يتح ّدث مثقفو السالم املفرتضون عن ظواهر األشياء الخادعة ليؤكدوا يف النهاية أمرين:
الفلسطينيون إرهابيون ،حتى الصبية منهم الذين يرمون الحجارة ،وهم مختلفون عن اإلرسائيليني
الذين يتم ّيزون بالعقل والحضارة واالستعداد الحقيقي (!) للحوار .كتب ديفيد غروسامن ،وهو
روايئ شهري بدوره ،يف بداية االنتفاضة الثانية“ :حقيقة ،هناك اختالف يف التنازالت التي ميكن أن
يقوم بها الطرفان .فلدى إرسائيل ،تقريباً ،كل األوراق ،بينام لدى الفلسطينيني خيارات محدودة.
مع ذ لك ال ميكن القفز فوق صفات السلب التي يتسم بها عرفات ،فهو أقل جرأة ،وأقل إبداعاً،
وأكرث عنادا ً.”..
يعيد غروسامن ما قاله عوز بشكل آخر :إذا كان الثاين يقول “عدالة مقابل عدالة” واألقوى يربح،
فاألول منهام يؤكد “إبداع مقابل إبداع” واألكرث إبداعاً “ ......ما يعني أن إرسائيل ال تعتدي عىل
أحد ،إمنا هي الطبيعة البرشية ،التي تفصل بني عقول المعة وأخرى بليدة .غري أن ما يقرره
غروسامن يفصح عنه عنوان كتابه“ :املوت كنهج يف الحياة” ،املنشورة يف نيويورك عام  ،2003الذي
يساوي بني اإلبداع والحياة ،والعناد الفلسطيني واملوت.

15

هل هناك صهيونية ليربالية؟

وبالرغم من التزوير والعنرصية ،اللذين يحتشد بهام كالم الروايئ الشهري ،فإن الور يراه أقل عدوانية
واملعب البليغ عن سياسة الحكومة.
من عوز ،الصوت اإلرسائييل األكرث فاعلية يف الرأي العام الغريب،
ّ
فقد كتب بعد إخفاق “كامب ديفيد”“ :أعطى إيهود باراك للفلسطينيني أكرث من  %90من الضفة
الغربية واالعرتاف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الرشقية ،...،ولكن عبثاً ،فقد عاد عرفات
معتربا ً نفسه صالح الدين جديدا ً ..وبدأت الصحافة واإلعالم الفلسطينيان مبارشة ترضب طبول
حرب مقدسة ضد اليهود“ ،من أجل خالص األماكن املقدسة ،....،بل أنه ح ّرض شعبه ضد إرسائيل
واليهود ،وأطلق موجة من العنف املشبع بالكراهية .ص.”42 :
يرتجل عوز الكالم كام يريد ،بال أدلة أو استشهادات ،كام يقول الور ،مرددا ً ما ميكن أن يقول
شارون ،ولكن بعنجهية اقل ،قاصدا ً ،يف النهاية“ ،إذالل قيادة عرفات ،ونزع الرشعية عن القيادة
الفلسطينية ،وتسخيف مطلب االستقالل الوطني الفلسطيني”.
ال تكتمل صورة زيف “معسكر السالم اإلرسائييل” إال بثالث ال ينقصه النفوذ وال الشهرة هو :أ .
ب .يهوشوا ،الذي كتب يف هاآرتز يف  20ترشين أول/أكتوبر عام “ :2000جلسنا مع عرفات ،وكان
ما قدمه باراك بالغ الكرم ،ولكن عرفات هشّ م كل يشء ،معتقدا ً أن العنف ،كام الضعف الدويل،
يوصله إىل مآربه .وارتكب خطأ جسيامً ،ألنه كان يتعامل مع باراك ،وليس مع شارون ،أو نتنياهو،
وكان باراك له كل االستعداد إلنهاء الصفقة”.
ما يلفت النظر أن هذا األخري يخترص الشعب الفلسطيني كله يف شخص عرفات ،ما يجعل من
“بؤس عرفات” ،الذي ال يعرف الحوار السيايس!!! ،مرآة “لبؤس الشعب الفلسطيني كله” .وواقع
األمر ،وبسبب رمزية القائد الفلسطيني الراحل ،فإن التحريض اإلعالمي اإلرسائييل يقع عليه ،عىل
اعتبار أن إسقاط الرمز يؤدي بسهولة إىل إسقاط قضيته .وهو ما التفت إليه مؤلف الكتاب ،الذي
رأى أن “معسكر السالم” ح ّول عرفات إىل مجاز فلسطيني واسع يعلن عن رش الفلسطينيني ويفصح
عن خريهم املستحيل .ولهذا فإن عوز الخبري اإلعالمي املحنك ،جعل منه “صالح الدين” قاصدا ً
من وراء ذلك أمرين :التوجه إىل الرأي العام الغريب بإشارات صليبية توحي أن الرصاع الفلسطيني
اإلرسائييل ديني ،مثلام كان عليه األمر يف زمن الحروب الصليبية ،وتقديم إرسائيل مدافعاً عن القيم
املسيحية اليهودية يف مواجهة فلسطينيني تح ّركهم قيم إسالمية متعصبة.
يف نقده العنيف للمزاعم املحدثة عن كرم “باراك” ،يذكّر الور مبوقف باراك عام  1970حني قال:
“إن منظمة التحرير من الحركات األكرث ظالماً يف التاريخ” ،ويسأل :كيف ميكن أن يكون صاحب
هذا املوقف داعية للسالم؟ وملاذا كل هذا الكره لعرفات إن كنا نريد السالم معه؟ وإذا كان عرفات
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“أب الشعب الفلسطيني” كله ،كام كتب عوز ،فلامذا قال أحد وزراء شارون“ :لقد حان الوقت
لنقوم بتصفية عرفات” ،كان ذلك قبل رحيل القائد الفلسطيني بفرتة قصرية .عىل أية حال ،فإنه
من املحقّق ،أن الحملة اإلعالمية الضارية ضد عرفات كانت قرارا ً سلطوياً ،من أعىل املستويات،
األمر الذي استدعى إرشاك جميع األقالم املشهورة ،واملرموقة فيها ،ال فرق إن كانوا يستعملون
كلمة السالم أو يقفزون فوقها .ومن املحقق أيضاً أن إرادة اإلدارة اإلرسائيلية يف التخلص من القائد
الفلسطيني ،كانت مرتبطة بصورته العاملية وقدرته عىل الحوار وصربه الطويل ،ذلك أنه استمر يف
“تحضريات أوسلو” ،حني كان االستيطان يتوسع وعدد املستوطنني يتضاعف ثالث مرات ،واألرايض
املصادرة يزداد عددها ،و “جهاز االغتياالت” يالحق الشباب الفلسطينيني .بهذا املعنى كان عرفات
“عنيدا ً ،اراد االستمرار يف الحوار الصعب (املغلق) مع اإلرسائيليني ،لينتزع استقالالً وطنياً وعد
شعبه به .يتوقف الور أمام صفة عنيد ،ويضيف إليها صفتني بنربة متسائلة (أحمق؟ ،متفائل؟ ص:
 .)146وواقع األمر أن الراحل الفلسطيني الكبري مل يكن أحمق ،ومل يكن متفائالً ،إمنا كان مقاتالً،
ويريد دولة فلسطينية مستقلة.
صدرت عن صفات القائد الراحل الجملة اإلرسائيلية الشهرية“ :نريد السالم ،ولكن ال رشيك” ،ذلك
يتخل عن مطلب “الدولة املستقلة” ،ويقبل مبا يعرضه اإلرسائيليون
أن الرشيك املطلوب هو الذي ّ
عليه ،قليالً كان أو كثريا ً ،وهم لن يعرضوا إال قليل القليل عىل أية حال ،إذا مل يعرضوا ال يشء عىل
اإلطالق.
وبالعودة إىل عرفات ،فإن إرسائيل ما كانت لتجيّش كبار كتّابها املدعومني بشهرة عاملية وترجامت
يف لغات متعددة ،لوال أمرين :االعرتاف العاملي بالقائد الراحل ،واإلدعاءات اإلرسائيلية التي تتجاوز
املعقول ،ذلك أن إرسائيل اعتربت “اتفاق أوسلو” خطأ تاريخياً يجب محوه ،وأوكلت إىل املثقفني
الكبار دورا ً يف محوه ،ويف تشويه صور الفلسطينيني .فبمناسبة زيارة البابا جون بول إىل إرسائيل
عام  ،1998كتب غروسامن“ :عزيزة من افراد عائلتي ،أحد الناجني من معسكرات املوت ،حرضت
إىل حفل زفايف ،وعىل ساعدها ضامد يخفي وشامً ،كام لو أنها أرادت أن ترشك يف الزفاف لحظة من
“الهولوكوست” ...تبدأ القصة عائلية يرسدها أديب ،لكن األديب ال يلبث أن يصبح “أيديولوجياً”،
مرشدا ً يوزّع األفكار ،كام يقول الور ،ألن يف كلمتي “أحد الناجني” ما يربر خوفها من الفلسطينيني،
وحرصها عىل تأمني حارضها ومستقبلها ،وهو عملياً العملة اإلرسائيلية اإلعالمية املوجهة إىل
الغرب“ :نحن الناجون من املجزرة ،ال موقع لنا إال يف الرشق األوسط ،ونحن أكرث من ذلك غربيون
مثلكم ،ولنا قيمكم ،ونحن نريد السالم .ص.”56 .
تحرض كلمة هولوكوست ،التي هي صناعة إعالمية ،يف كل خطاب صهيوين إرسائييل ،وتحرض يف
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كل خطاب عن الفلسطينيني والسالم ،كام لو كان الفلسطينيون قد أسهموا يف املحرقة النازية،
أو يع ّدون لليهود محرقة جديدة!! .وملاذا تو ّجه ،أو يتوجه“ ،الناجون من املحرقة” إىل الرشق
األوسط ال إىل الغرب ،الذي ينتمون إليه قيامً وثقافة ،إال إن كان الغرب قد يج ّرهم بدوره إىل
محرقة جديدة!! ومع أن شعار “املحرقة” قديم مستهلك وأقرب إىل االبتذال ،فإن املقصود منه
إرسائيلياً ،حجب املجازر اإلرسائيلية بحق الشعب الفلسطيني بخوف قديم “م ّربر” وقلق .أما تأكيد
انتامء “الناجني” إىل الغرب ،فاملطلب منه حجب العنرصية الصهيونية وطريقة تعامل اإلرسائيليني
مع الفلسطينيني يف مناطق السلطة .والقياس والحالة هذه بسيط :فإذا كان الغربيون “يقرفون”
والعمل املهاجرين بعامة ،فإن من حق اإلرسائيليني ،وهم غربيون ،أن “يقرفوا” من
من املسلمني
ّ
الفلسطينيني ويبتعدوا عنهم ويعاقبوهم أيضاً ،وصوالً إىل ما ميكن أن يدعى :اتقاء الخطر املحتمل
بواسطة اجتثاثه؟

الهولوكوست يف استعامالتها املختلفة
أعطى قاموس وبسرت الجديد لكلمة هولوكوست املعنى التايل :كلمة أملانية تعني “حرق اليشء”
بكليته ،إذ القسم األول منها هولو يعني “الكل” والثاين (كوستوس) يعني الحرق ،واملعنى النهايئ
هو التهديم الكيل ،أو الكامل ،للحياة ،وخاصة بواسطة النار ،ثم يضيف :اإلبادة املنظّمة ألكرث من
ستة ماليني يهودي أورويب عن طريق النازيني خالل الحرب العاملية الثانية.
ومع أن الهولوكوست ،وتساوي بالعربية املحرقة ،قد أصابت الروس والبولنديني واللتوانيني وغريهم،
مثلام أصابت أهل رواندا يف نهاية القرن املايض ،ناهيك عن مجازر صربا وشاتيال ،استطاعت البالغة
الصهيونية جعلها خاصة باليهود وحدهم ،قبل أن يش ّد حروفها النزمان ويعطيها اسامً عربياً (شوا
 ،)SHOAHكام لو كانت موجودة يف اللغة العربية قبل أن يقوم بها الجنود األملان.
غري أن الثقافة الصهيونية ما لبثت أن أعطت الكلمة تأويالً وجودياً ،فالهولوكوست هو التجسيد
املطلق ملعنى الرش الكامل ،وقد وقع عىل اليهود دون غريهم ،كام لو كانوا كبش فداء ،وللبرشية
كلها ،أعقبه خالص البرشية بعد هزمية النازية ،ما يجعل من نهاية املحرقة مبتدأ ألوروبا جديدة،
خية .افتدى اليهود البرشية بأرواحهم ،وض ّمدوا جراحهم
متحررة من الرش ،وبداية إلنسانية ّ
وذهبوا إىل فلسطني ليخلقوا دولة جديدة ثنائية الداللة :فهي دولة لشعب من الناجني من الرش،
وهي خري يف ذاتها يف زمن ُهزم فيه الرش هزمية أخرية .يأخذ الناجون من املحرقة ،بهذا املعنى ،بعدا ً
رمزياً دينياً ،وتكون لإلساءة إليهم أبعاد دينية أخرى ،ما يجعل من كفاح الفلسطينيني ضد الدولة
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الصهيونية فعالً رشيرا ً بامتياز ،ترتاءى فيه أطياف نازية ،رآها الصهاينة“ ،بوضوح” يف شخصية املفتي
الحاج أمني الحسيني ،قبل أن يجعلوا من عرفات مشجباً يعلقون عليه كل أنواع “اإلرهاب” يف
الرشق األوسط ،كام يقول مؤلف الكتاب.
ال يكتمل معنى املحرقة ،يف التصور الصهيوين ،إال بالتذكري بأمرين :الذاكرة اإلنسانية الدميقراطية
وال معقولية الحداثة .فإذا كانت الذاكرة اليهودية ح ّولت “املحرقة” إىل عنرص أبدي يف الضمري
اليهودي فقد عملت ،بنجاح كبري ،عىل فرضها عنرصا ً مهيباً يف ذاكرة اإلنسانية كلها ،كام لو كان
ضحايا الحرب العاملية الثانية من غري اليهود غري جديرين بالتذكري بهم .ففي عام  2005قررت األمم
املتحدة ،ويف السابع والعرشين من شهر كانون الثاين ،االحتفال بذكرى املحرقة كواجب عاملي.
كانت بريطانيا وإيطاليا قد بادرتا إىل هذا منذ عام  ،1996من دون التلميح ولو “بكلمة واحدة”
إىل هريوشيام وناغازايك .ويف الفرتة ذاتها أخذ قرار بناء متحف للهولوكوست يف واشنطن ،ما جعل
التذكري بضحايا املحرقة جزءا ً من “الهوية الثقافية الغربية” ،وغدا يوم  27كانون الثاين ،الذي هو يوم
تحرير اليهودية من معتقل “أوشفيتس” النازي ،يوم والدة حضارية أوروبية جديدة ،متحررة من
“االستبداد والالسامية واملايض األورويب الرشير .”..ومل يكن االتحاد السوفييتي السابق ،بعيدا ً عن
“تهويد الذاكرة األدبية” ،وهو البلد الذي أودت الحرب إىل قتل مثانية ماليني من جنوده ،وستة عرش
مليوناً من مواطنيه .وكذلك حال أملانيا التي بنت يف وسط برلني نصباً تذكارياً يحيّي ذكرى اليهود.
يسأل املؤلف :أال يجب التذكري بأكرث من عرشة ماليني من غري اليهود؟ وهل موتهم أقل أهمية
من موت اآلخرين .ص .”27 :أنجز الغرب املحتفي بالهولوكوست أمرين :احتفى بنهاية الحرب
العاملية الثانية ،وأخترص االنتصار عىل النازية يف االحتفال بذكرى اليهود .هكذا أمكن الحديث عن
ووسع ،الحقاً ،مصطلح “الثقافة اليهودية املسيحية” ،كام لو كانت
هوية أملانية “يهودية مسيحية” ّ
املحرقة قد الزمت أوروبا الحديثة منذ والدتها يف القرنني السادس والسابع عرش.
ال غرابة أن يطرح الفيلسوف األملاين أدورنو سؤاله الشهري :ماذا بعد أوشفيتس؟ الذي يعني ،مهام
كان تأويله ،أن عىل اإلنسانية جمعاء أن تفكر بشكل جديد ،وأن ترى يف الضحايا اليهود بداية تاريخ
إنساين ثقايف جديد .الطريف أن اليهود مل يدخلوا كلمة  shoahإىل قاموسهم اللغوي إال يف عام 1940
مفرتضني أن املحرقة مدخل حديث إىل قراءة تاريخهم وتاريخ البرشية جمعاء ،طاملا أن اللغة من
الفكر والفكر من اللغة.
ال غرابة أن تأخذ الحداثة ،لدى بعض الفالسفة ،تأويالً جديدا ً ،وأن تقرأ الثورة العلمية التقنية تحت
ضوء جديد ،طاملا أن “أفران الغاز النازية” ترتبط بهذه الثورة ،وأن زمن “املحرقة” من زمن الثورة
العلمية الحديثة .بل ميكن أن يصبح مصطلح “ما بعد الحداثة” ،الذي أزدهر يف العقود األخرية،
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إشارة إىل “عامل من القيم” ال يسمح باضطهاد جديد لليهود وأن يغدو ما يشري إىل الحداثة فعالً
“ظالمياً” ،يتضمن ،لزوماً ،أبعادا ً من الالسامية وكراهية اليهود يشمل ذلك حديث الفلسطينيني عن
االحتالل اإلرسائييل ألرضهم ،وحديث بعض األوروبيني اليساريني عن “الجدار العازل” ومجازر غزة.
هكذا يصبح ،نظرياً ،الحديث عن “معاداة العنرصية” والصهيونية إيديولوجيا زائفة ،بعد أن
فرض “ما بعد أوشفيتس” زمناً كونياً جديدا ً” ال مكان فيه للعنرصية واالحتالل إال لدى العقول
املستبدة ،التي ال تريد أن تخترص الرش اإلنساين الواسع يف الرش الذي أنتج املحرقة .بل أن يف هذه
اإليديولوجيا الزائفة ما مييّز بني اإلنسان الدميقراطي واإلنسان املستبد ،ذلك أن األول يقبل بداللة
املحرقة ،من دون اإلشارة إىل قومية وثقافة ودين ،عىل اعتبار أن “الخالص اليهودي” خالص
لإلنسانية كلها .يتبقّى أن وضع اإلنسان ،بداهة ،ماثل يف التاريخ االستعامري األورويب وضحاياه،
هذه “الضحايا” املجسدة يف مآل الشعوب اإلفريقية ومصائر العامل العريب ،الذي أسهم االستعامر يف
توليده وتفكيكه ،إذ استولده بشكل يفيض إىل تفككه ،ويف مأساة الشعب الفلسطيني ،التي دشنها
االستعامر الربيطاين ،وأكمل بناءها االحتالل الكولونيايل الصهيوين.
يس ّوغ “تهويد الذاكرة اإلنسانية” ،املتكئ عىل الهولوكوست ،نسيان معاناة الشعوب التي كانت
مستعمرة ،طاملا أن معاناة اليهود احتقبت األشكال املختلفة ألية معاناة إنسانية ،مبا يف ذلك معاناة
هؤالء الذين يتضورون جوعاً ،وي ّربر الفرق النوعي بني اليهود وغري اليهود ،مؤكدا ً جدارة الطرف
األول بكل يشء وعدم جدارة الطرف الثاين بأي يشء .كتب املؤلف“ :إن كانت مآيس الضحايا من
غري اليهود العرب واألفارقة واآلسيويني غري جديرة باالنتباه ،فإن لضحايا اليهود االنتباه كله .فالفتاة
الفلسطينية التي يطلق النار عىل رأسها جندي إرسائييل تبقى ضحية مجهولة ،بينام تكون الفتاة
اإلرسائيلية ،التي اطلق النار عليها إرهايب ،معروفة االسم .وكذلك األمر يف ما يتعلق بالسجناء:
فنحن اإلرسائيليني اليهود نعرف جميعاً أسامء حفنة من السجناء اإلرسائيليني ،كام يفعل الكثري من
الناس يف الغرب ،وإذا مل نعرف االسم فعىل األقل التهمة والصفة .بينام أسامء املساجني اللبنانيني
والفلسطينيني الذين يتعفنون يف السجون اإلرسائيلية سنوات طويلة غري معروفة ،وال يعنينا أمر
هؤالء السجناء يف يشء .ص.”40 :

 3كابوس عودة الالجئني
عرفات ليس رشيكاً يف عملية السالم ،أرهايب ال مصداقية له ،وعىل الفلسطينيني ،إن كانوا يؤمنون
بالدميقراطية الحقة ،أن يكونوا جزءا ً من اإلنسانية التي تخلّد ذكرى املحرقة :بعد ذلك يصل
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الليرباليون الصهاينة إىل البعد الثالث املاثل يف :عـودة الفلسطينيني إىل بالدهم أكانت الـعودة إىل
إسـرائيل الدولة ،أم إىل أرض السلطة يف الضفة الغربية .ميثّل هذا البعد الكابويس جوهر الرصاع
الفلسطيني اإلرسائييل ،ذلك أن الفلسطينيني شعب واحد ،ال عدة شعوب.
يوقظ تعبري “حق العودة” لدى اإلرسائيليني ،الليرباليون منهم كغريهم ،تعبريا ً مقابالً هو “األقلية
اليهودية” ،الذي يحمل داللة عددية تقول “بأكرثية عربية” ،قامئة أو محتملة ،وداللة نفسية قوامها
فكرة :الخطر ،الذي عىل اإلرسائيليني أن يتقونه ..لهذا يستدعي هؤالء الليرباليون ،مبارشة ،عام
 ،1948بعد اخرتاعه ،إذ ينسبون إىل الفلسطينيني “مجازر عديدة” ارتكبوها بحق اليهود ،كام جاء
عىل لسان إالن جريلسمر يف مقالة له يف جريدة اللوموند الفرنسية ،نرشها يف الحادي عرش من
أيلول عام  .2003وأغراض هذا الكاتب ،كام غريه من الكتاب الليرباليني ،واضحة :هل يستطيع
اليهود ،وهم أقلية ،أن “يدخلوا” إىل مجتمعهم ،أو إىل “وطنهم” فلسطينيني ارتكبوا بحقهم مجازر
كثرية؟
يعلق مؤلف الكتاب عىل إطالقية املوقف اإلرسائييل ،فيكتب“ :فقد البعض وظائفهم يف الجامعات
اإلرسائيلية ،ألنهم تحدثوا عن يشء أقل من حق العودة” ،كام لو كان الترصيح بهذا الحق يشكّل
خيانة كربى .فهو يفقد “االحتالل اإلستيطاين” معناه طاملا أن أرض العرب يف إرسائيل ليست
للعرب ،وأنها جزء من هندسة الهوية الصهيونية التي تضع اليهودي املتحرض املستنري مكان العريب
املتخلّف والظالمي ،أي املسلم الذي تخاصم أعرافه قيم املجتمع الغريب ،الذي يعترب “طرد العرب”
فعالً حضارياً مستنريا ً .بيد أن هذا الغرب املتحرض ،باملناسبة ،ينىس القوانني األمومية الدينية يف
إرسائيل ،وحرمان الفلسطينيني اإلرسائيليني من حقوق املواطنة مبا يف ذلك ،طبعاً ،الحق الفعيل يف
التعلم والتعليم الجامعيني بل أن الصهيوين الفرنيس فنكلكرايت يسأل“ :هل بإمكان العريب ،داخل
إرسائيل أو خارجها أن يستوعب روحياً وثقافياً معنى الهولوكوست ،الذي هو عنوان الذاكرة
الكونية الحديثة؟” الجواب ال كام لو كان عىل الفلسطينيني أن يعرتفوا “باملحرقة” ،وأن يعيشونها
نفسياً ،قبل املطالبة بحق العودة ،هذا أمر مستحيل!! إن مل يكن عليهم أن يتربأوا من “اإلسالم”،
وأن يلتحقوا بالتقاليد “اليهودية املسيحية” .واألمر كله أثر لالخرتاع ،الذي يضع التاريخ الفلسطيني
خارج التاريخ الحديث ،ويجعل من إرسائيل امتدادا ً ساملاً وحاملاً لتاريخ الثقافة الغربية .فهي بلد
تتجسد فيهم الذاكرة األوروبية
“الناجني من الرش” ،وكام أن يهود إرسائيل يهود من نوع جديدّ ،
الرشيرة واملتحررة من الرش يف آن؟ فهي الذاكرة الرشيرة املرتبطة “باملحرقة” ،والذاكرة املتحررة
من الرش بعد انتصار اليهود وهزمية العنرصية النازية.
والسؤال هنا من وجهة نظر اإلعالم الصهيوين النشيط :إذا كان من املمكن الحديث عن يهودي
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جديد ،عرف املحرقة وتجاوزها ،فهل من املمكن الحديث عن فلسطيني جديد؟ والسؤال ،يف
اخرتاعه البالغي ال دور له إال تقريظ املدافعني عن حقوق إرسائيل املطلقة يف فلسطني .فعاموس
عوز تجسيد لليهودي الجديد ،بلغة الصهيوين اآلخر مارتن سلرب :فهو من مواليد القدس عام ،1939
التي كانت تحت االحتالل اإلنجليزي ،وعوز ،كام جيله ،من الذن ترعرعوا يف زمن انتصار الخري
اليهودي عىل الرش النازي ،ما يجعله مرآة مرحلة إنسانية جديدة ،ويضع يف كالمه حكمة ال تحتاج
إىل برهان عنوانها“ :نحن هنا هنا يف إرسائيل لنذكّركم أن الرش وجد يوماً ،ألنه كان موجهاً ضدنا”.
وإذا كنا قد عانينا من الرش يف زمن سبق ،فلامذا نقبل بالتعايش مع “الرش الفلسطيني” تحديدا ً؟ بل
أن عوز يذكّر اآلخرين بأنه كان عام  ،1967مع قلة غريه ،من أنصار حل الدولتني املتجاورتني،.....
تغي ،ألن ما طرحه رفضه الفلسطينيون وال يزالون يرفضونه إىل اليوم“ ،وهم
لكن اليوم كل يشء ّ
رصون عىل “حق العودة” ،يف حني أننا نعلم جميعاً ان “حق العودة” يعني يف اللغة العربية تصفية
ي ّ
رص فقط عىل حق الفلسطينيني يف دولة لهم ،وهو ما أدعمه كلياً ،لكنه
دولة إرسائيل .وعرفات مل ي ّ
يرى اليوم أنه يتوجب عىل الفلسطينيني يف املنفى أن يعودوا ،ليس إىل فلسطني فقط بل إىل إرسائيل
أيضاُ ،ما يزعزع التوازن السكاين ،وما قد يقلب إرسائيل إىل الدولة رقم  26من العامل العريب... ،ص:
 .”64يشري عوز إىل أستاذ جامعي لطيف من “معسكر السالم” قال له“ :اآلن ،يجب علينا أن نكتب
جميعاً ضد حق العودة”.
يرد “معسكر السالم اإلرسائييل” عىل حق العودة بذريعة قدمية ،أقرب إىل السخرية السوداء ،قوامها
أن “مئات األلوف من اليهود طردوا من العامل العريب عام  1948وما تاله ،وخرسوا ما ميلكونه ،ما
يعني أن عدد الذين رحلوا من الفلسطينيني يساوي عدد اليهود الذي تركوا طواعية العامل العريب،
بعد قيام دولة إرسائيل .ترجع مرة ثانية القاعدة الفاسدة القائلة “عدالة بعدالة” .والطريف أن
اليهودي الفرنيس إييل فيزل  ،Elie Wiselالحائز عىل جائزة نوبل للسالم ،من الرافضني بشدة
أيضاً لحق العودة ،فقد كتب بعد تسعة أيام من “عودة عاموس عوز إىل صوابه” ،ويف صحيفة
لوموند الفرنسية يف  18كانون الثاين من “ :2001يرص الفلسطينيون عىل “حق العودة” ألكرث من
ثالثة ماليني الجئ .وحول هذه النقطة إرسائيل مو ّحدة يف رفضه ،وآية ذلك أن أكرث كتَّاب إرسائيل
العظام واألكرث دفاعاً عن السالم ،مثل عاموس عوز وأ.ب .يهوشوا وديفيد غروسامن يعارضون
علنياً هذا املطلب .إن هذا الحل ،الذي يعني عودة حاشدة ،ال ميكن للعقل أن يقبل به .فأن يأيت
ثالثة ماليني فلسطيني إىل إرسائيل يعني لزوماً انتحارا ً جسدياً ،األمر الذي ال ميكن أن يقبل به أي
إرسائييل مؤمن بدولته؟”.
يتطي اإلرسائيليون من حق العودة الفلسطيني ،ال بسبب ذريعة العدد والتوازن السكاين فقط ،بل
ّ
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ألن فيه ما يق ّوض مبتدأ االحتالل اإلرسائييل ،الذي قام  ،ظاهرياً ،عىل حجة “أرض بال شعب لشعب
بال أرض” ،غافلني أن هذا الشعب الغائب فاجأهم بوجود ال ميكن إنكاره ..ولعل حجتهم الواهنة
القدمية ،التي تقف عىل ساقني من قش ،هي ما يدفع “فيزل” ،كام غريه ،إىل عودة دورية إىل فكرة
“الضحية” ،التي “ينذر الخطر الفلسطيني” باضطهادها من جديد ،وهو تعبري يساوي عند عاموس
عوز “تصفية اليهود” ،بل أن الصهيوين الفرنيس كلود النزمان ،الذي يتخذ من عوز مرجعاً له ،رصح
بنربة درامية يف شباط عام “ :2007إن حق العودة هو موت إرسائيل ،فلتكن لهم دولتهم ولتكن لنا
دولتنا ،ولندع أنفسنا نبني جدارا ً فاصالً ،يعادل سور الصني ،... ،وإذا هاجمونا ،فهذا يعني الحرب،
 ،...وليعلم الجميع أن هؤالء اليهود أكرث حذقاً من األمريكيني مع أسلحتهم الذكية.”...
أما الفيلسوف الليربايل الفرنيس الزائف برنارد هرني ليفي ،الذائع الشهرة واألقرب إىل نجوم
اإلعالم والدعاية ،فكتب يف الفرتة ذاتها“ :أستطيع أن أقول ما قال به عاموس عوز ،إن وضع حق
العودة عىل رأس مطالب منظمة التحرير متثّل استفزازا ً صارخاً ،ألن هذا الحق مل يعد يعني وجود
دولة فلسطينية واحدة ،بل وجود دولتني فلسطينيتني :األوىل قامئة من اآلن عىل ما تبقى من
أرض فلسطني ،والثانية تأيت الحقاً داخل إرسائيل ذاتها ،وذلك حني تح ّول ماليني العائدين إليها من
الالجئني إىل دولة إرسائيل إىل دولة ذات أغلبية فلسطينية”.
يطرح اسحاق الور السؤال التايل :ما الذي يجعل اإلعالم الفرنيس يقبل األطروحات الصهيونية
الكاذبة؟ ال يأيت الجواب ،هذه املرة ،مبارشة من املحرقة ،بل مستجدات عميقة شهدها املجتمع
الفرنيس عىل املستوى الفكري واالجتامعي ،تتمثّل بكراهية الغرباء واإلسالموفوبيا واملطابقة بني
الفلسطيني واإلسالمي وبني اإلسالمي واإلرهايب ...،وقد يأيت أيضاً من صورة املجتمع اإلرسائييل،
الدميقراطي .....إعالمياً ،الذي يؤذيه إيذاء شديدا ً دخول العرب املسلمني إليه ،بقيمهم الثقافية التي
تختلف عن قيم “املجتمعات الغربية” اختالفاً كبريا ً ،هذه املجتمعات التي ال تعرف “الحجاب”
واألرسة الكثرية األوالد...،

إرسائيل جزء من الغرب
من أساطري الصهيونية الليربالية تلك القائلة :تنتمي إرسائيل إىل الغرب ،ووجودها يف الرشق فرضه
تاريخ قديم يعود إىل أكرث من ألفي عام ،حيث متثّل ذاتها بثقافة يهودية لغتها العربية ،وتتمثل فيها
تجل ،بخاصة ،يف القرن العرشين .فقد احتل املفكرون
ثقافة غربية ،شكّل اليهود بعدا ً أساسياً فيهاّ ،
اليهود مكاناً واسعاً يف “العلوم االجتامعية” مثل :سيجموند فرويد مؤسس علم التحليل النفيس،
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وإميل دوركايم عامل االجتامع الكبري ،وماركس عامل االقتصاد الذي حلم بثورة اشرتاكية .كان منهم
يف األدب فرانتس كافكا ،الذي كتب ذات مرة قصة “العرب وبنات آوى” ،القابلة ألكرث من تأويل.
غري أن االنتساب اليهودي للثقافة الغربية يتأىت عن مصطلح ،صعد بعد الحرب العاملية الثانية ،هو
الثقافة املسيحية اليهودية ،حيث متتد اليهودية يف املسيحية ،بقدر ما متتد الثانية يف األوىل .ومع أ ّن
األمر ال ينفصل عن تصاعد النفوذ اليهودي يف القرن العرشين ،فإن يف املصطلح ما يحجب الزمن
ويقيم بني املسيحية واليهودية اتحادا ً يعود وراء “مئات السنني” .ويف هذا املعنى فإن الثقافة
اليهودية القريبة من الثقافة املسيحية ،بعيدة عن اإلسالم ،يف تشويهاته العنرصية املتعددة ،وبعيدة
أكرث عن “ظالم اإلسالم” و”إرهابه”.
من الالفت أن تنعكس صورة اإلسالم يف الغرب عىل القضية الفلسطينية ،بسبب آلة إعالمية صهيونية
تعي اإلسالم ،إرهاباً سافرا ً ،وتخترص الفلسطينيني إىل
نشيطة توزّع ما تريد عىل معادلة بسيطة؛ ّ
جامعة دينية غريبة ،ثقافياً وفكرياً ،عن الغرب واليهود معاً .بل أن يف الربط بني اإلسالم واإلرهاب،
يف صيغته اإلعالمية الصهيونية ما يستدعي النازية ،وشيئاً مصطنعاً من تاريخ فلسطني الوطني مثّله
املفتي الحاج أمني الحسيني.
تحارب إرسائيل ،إذن ،ما حاربه الغرب يف الحرب العاملية الثانية ،أي إرهاباً منقطعاً عن القيم
اإلنسانية .وقد استثمرت الحركة الصهيونية ،يف العقود األخرية ،استثامرا ً واسعاً النزوعات اإلسالمية
يف الكفاح الفلسطيني ،وأدرجتها يف إطار “اإلسالموفوبيا” ،أي الخوف من اإلسالم ،كام لو كان
اإلرسائيليون وهم يقاتلون “حامس” يقاتلون من أجل قيم حضارية غربية صميميّة.

وإضافة إىل صورة املسلم النمطية ،التي هي مزيج من العنرصية وذكريات استعامرية وصليبية،
هناك صورة منطية مك ّملة أولها :صورة الر ّواد التي تعود إىل “الغرب األمرييك” ،حني كان األمريكيون
يحرثون أرضاً جديدة ويقاتلون “الهنود الحمر” ،ما يحجب ،زيفاً ،الوجه االستعامري االستيطاين
تجسدت يف أسطورة زائفة “الكيبوتسات” ،إال
إلرسائيل .ومل تكن صورة الرائد الصهيوين ،التي ّ
صورة األمرييك الحديث الذي يط ّور مزرعته مستندا ً عىل املعرفة والتقنية الحديثة ،وإىل جانبه
زوجته النشيطة التي ال تعرف الحجاب والجلباب والنقاب...
مل تقترص صورة “الثقافة األمريكية” ،التي يقلّدها املجتمع اإلرسائييل بحامس كبري ،كام يقول “الور”،
عىل الر ّواد والعمل الزراعي ،بل امتدت إىل صورة الجندي واملج ّندة اإلرسائيلية ،اللذين يشريان يف
شكليهام ومنط حياتيهام إىل ثقافة ترتاح إىل الغرب أكرث مام ترتاح إىل الرشق ..ويؤكد ذلك شكل
اإلعالم الذي يتوقف كثريا ً أمام اليهودي إذا كان أشقر الشعر وأزرق العينني ،أي “غربياً حقيقياً” ال
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عالقة له بوجوه العرب ،املشتقة من الصحراء.
وأخريا ً يتم ّيز كتاب الور مبزيج من الثقافة العالية والذكاء الالمع ،والقدرة املدهشة عىل السجال
والكشف عن التزوير ،لكن متيّزه قائم أوالً يف “روحه الصادقة” وتبيانه ،بوضوح كبري ،عدالة القضية
الفلسطينية.
انظر:

Yitzhak Laor: the myths of Liberal Zionism. Verso, London 2017.
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عبد الغني سالمة *
مقدمة
ُعرفت فلسطني بهذا االسم ،وبحدودها الطبيعية منذ أقدم العصور ،وقد عاش الشعب الفلسطيني
فيها ،ومل يغادرها قط (إال بعد النكبة)؛ بيد أن فلسطني يف فرتة الحكم العثامين كانت جزءا ً من بالد
الشام ،ومل تكن معروفة بنفس حدودها السياسية كام هي اآلن؛ ومل يكن للفلسطينيني شخصية
سياسية مستقلة ،وال متثيل سيايس ،شأنهم شأن بقية شعوب البلدان العربية التي كانت تحت
السيادة العثامنية ،ولكن ،ومع بدايات القرن العرشين ،وملواجهة املرشوع الصهيوين؛ أخذت
الحركة الوطنية الفلسطينية تتبلور ،وتتبلور معها الشخصية السياسية الفلسطينية ،مبعنى أن الهوية
السياسية الفلسطينية جاءت ردا عىل املرشوع الصهيوين ،وتشكلت لغرض مواجهة خطر تصفية
القضية الفلسطينية.
يف عرشينات القرن العرشين ،تأسست يف عدد من املدن الفلسطينية جمعيات إسالمية ومسيحية،
كانت بظاهرها جمعيات اجتامعية ،لكنها كانت أهم أشكال املقاومة والتصدي للمخططات
الصهيونية ،وقد برزت من خاللها شخصيات قيادية محلية ،وكانت الشكل األويل الذي عرب عن
الشخصية الفلسطينية ،أو أنها شكلت حينها نواة الكيانية الفلسطينية..
ويف سنة  1920انعقد املؤمتر الفلسطيني األول ،مشكال من ممثلني عن تلك الجمعيات ،انبثقت عنه
لجنة تنفيذية لقيادة الكفاح الوطني ،تبعته ستة مؤمترات كان آخرها سنة  ،1928ويف الثالثينات
أخذت األحزاب الفلسطينية بالتشكل ،وقامت ثورة ال ،36وعىل إثرها تشكلت الهيئة العربية
* كاتب وباحث فلسطيني
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العليا ،ممثلة من إئتالف خمسة أحزاب ،بقيادة الحاج أمني الحسيني ،وهي التي قادت الكفاح
الوطني حتى العام .1948
بعد النكبة تداعت شخصيات فلسطينية يف غزة ،وشكلت حكومة عموم فلسطني ،برئاسة أحمد
حلمي باشا ،وقد اعرتفت بها الدول العربية باستثناء األردن ،التي سارعت لعقد مؤمتر أريحا ،الذي
متخض عنه ضم الضفة الغربية إىل اململكة األردنية .يف حني خضع قطاع غزة لإلدارة املرصية.
عىل إثر النكبةُ ،ضبت الكيانية الفلسطينية ،وترشد الشعب الفلسطيني ،ومل تعد له قيادة ،وال
متثيل سيايس ،وقد تحولت كل من حكومة عموم فلسطني ،والهيئة العربية العليا إىل مجرد يافطات
دون مضمون ،ودون أي قدرة عىل مامرسة أي دور..
وهكذا دخل الشعب الفلسطيني مرحلة من الضياع والتيه ،أريد لها أن تدوم لألبد ،وتحولت
القضية الفلسطينية إىل مجرد قضية معونات إنسانية تقدمها وكالة الغوث.
لكن املخطط اإلمربيايل الصهيوين مل ميض كام أريد له؛ إذ انطلقت الثورة الفلسطينية ،وتأسست
منظمة التحرير ،وأعاد الفلسطينيون تصويب مسار التاريخ ..بعد أن نظموا صفوفهم ،وحملوا السالح،
وطرحوا قضيتهم بقوة يف املحافل الدولية ،وصار لهم برملان (مجلس وطني) ،وقيادة ،ومؤسسات..
يف نهاية نيسان  ،2018التأمت يف رام الله الدورة الثالثة والعرشون للمجلس الوطني الفلسطيني،
وهي مناسبة لنستذكر من خاللها حيثيات وظروف تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،ومالبسات
انعقاد أول دورة للمجلس قبل  54عاما يف القدس ،كام يرويها مؤسس املنظمة املرحوم أحمد
الشقريي ،يف كتبه« :من القمة إىل الهزمية» ،و»عىل طريق الهزمية» ،و»حوار وأرسار مع امللوك
والرؤساء» ،والذي صاغ فيها بأسلوبه الشيق قصة تأسيس منظمة التحرير..
ومن خالل هذه الدراسة املوجزة سنطلع أيضا بشكل رسيع عىل أهم مؤسسات منظمة التحرير،
وكيف أُنشئت؟ وما هي أدوارها..

قصة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية
تبدأ القصة سنة  ،1963بربقية من الرئيس الراحل جامل عبد النارص ،يرشّ ح فيها أحمد الشقريي
ليكون مندوب فلسطني يف جامعة الدول العربية ،بعد وفاة املرحوم أحمد حلمي ،رئيس حكومة
عموم فلسطني ..وقد كان الشقريي قبل ذلك مندوب سورية ،ثم السعودية يف األمم املتحدة.
قبِل الشقريي بالتكليف ،وكانت أول مهمة له تشكيل وفد يتحدث باسم الشعب الفلسطيني يف
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األمم املتحدة ،وكام هو متوقع ،واجه صعوبات كثرية يف تشكيله ،ليس فقط من قبل الحكومات
العربية ،التي نظرت بريبة وتوجس لفكرة إحياء الكيانية الفلسطينية ،بل وأيضا من قبل تجمعات
الشعب الفلسطيني يف مختلف بقاع األرض ،والتي يريد فيها كل تجمع أن يكون له متثيل يف هذا
الوفد ،الذي سيضم  18شخصية ،منهم سيدتان.
يف نهاية العام  1963دعا عبد النارص لعقد «القمة العربية األوىل» لبحث مسألة تحويل إرسائيل
ملجرى نهر األردن ..وبعد تذليل صعوبات موعد انعقاد املؤمتر (كانون ثاين  ،)1964كانت املعضلة
الكربى يف توحيد كلمة العرب؛ خاصة يف تلك الظروف التي كانت تعصف فيها الخالفات بني الدول
العربية :حرب بني املغرب والجزائر عىل الحدود ،حرب سعودية مرصية يف اليمن ،حرب إذاعية
وعمن ،خالفات بني مرص والعراق بشأن الكويت ،رصاع بني
بني دمشق والقاهرة ،وبني القاهرة ّ
املغرب وتونس بشأن االعرتاف مبوريتانيا ،انقالبات يف سورية والعراق ،ومشاريع انقالبات يف
األردن بدعم من دول الجوار ،إنزال أطليس عىل شواطئ لبنان ،تهاوي خلف بغداد ،انفراط الوحدة
بني األردن والعراق ،وبني مرص وسورية ..كان عبد النارص يف أوج زعامته ،واملنطقة متوج باألحداث
والرصاعات ،والحرب الباردة بني املعسكرين الكبريين عىل أشدها..
بالنسبة لرتتيبات بروتوكول انعقاد القمة ،كانت املشكلة يف حضور الشقريي؛ أين يجلس؟ وبأي
صيغة؟ هل يجلس بني امللوك والرؤساء ،وهو ليس رئيسا ،أم يجلس بالخلف؟ أخريا اتفق املنظمون
عىل أن يجلس عىل طرف املائدة ،عىل كريس عادي (ليس مزدوج) ،وعىل بعد خطوتني للخلف..
قبِل الشقريي بذلك ،وهو يضمر شيئا بنفسه..
بدأت الوفود تحرض ،وقد عكس الرئيس السوري أمني الحافظ عبوسه عىل األجواء ،إىل أن حرض
بن بيال وبورقيبة فلطفا األجواء بدماثتهام ،وما أن أعلن افتتاح الجلسة ،حتى ق َّدم الشقريي مقعده
قليال ،وجلس كتفا إىل كتف بجوار امللك الحسن الثاين ..حملق رجال الربوتوكول إىل مخالفة
الشقريي ،لكنهم مل يجرؤوا عىل االعرتاض ..وعىل حد تعبري الشقريي «تقدمت القضية الفلسطينية
خطوة صغرية يف مسريتها نحو إنشاء الكيانية الفلسطينية».
حني تقدم الشقريي أللقاء كلمته ،طلب منه رئيس الجلسة عبد السالم عارف االختصار ،فاعرتض
يل أن أتكلم بإسهاب ..يف كلمته طالب بإنشاء منظمة متثل
قائال :هذا مؤمتر من أجل فلسطني ،وع َّ
الشعب الفلسطيني ،وبرملان ،وجيش ،وسالح ،وتجنيد إجباري ،وحرب عصابات ،وصندوق مايل..
ويف مذكراته ،يقول :كان وقع الكلمة عليهم كالصاعقة ،وقد بدت املفاجأة عىل وجوههم ،إذ اعتادوا
املرور الرسيع عىل بند القضية الفلسطينية ،وتوقعوا أن املسألة مجرد خطاب إنشايئ..
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يف اليوم الثاين أعلنت رئاسة املؤمتر أن الجلسة ستقترص عىل امللوك والرؤساء ،فاحتج الشقريي عند
عبد النارص قائال :إذا مل تحرض فلسطني ،فمن يحرض! فقال له :إذهب إىل امللك حسني ،واقنعه..
وبالفعل ،توجه الشقريي إىل العاهل األردين ،مبددا مخاوفه بشأن الكيان الفلسطيني ،مؤكدا له أنه
ال ينوي سلخ الضفة الغربية عن اململكة ،وبعدها طاف عىل جميع الرؤساء وامللوك ،ومعه موافقة
امللك حسني عىل حضوره .وكانت املشكلة مع امللك سعود ،الذي كان حينها قد أوكل كل صالحياته
إىل األمري فيصل ،والذي بدوره كان عىل خالف مع الشقريي ،عىل خلفية حرب اليمن .وعندما
تعقدت األمور ،هدد الشقريي باالنسحاب ،فقال الرئيس بن بيال »:إذا انسحبت فلسطني تنسحب
الجزائر» ..وهكذا متت املوافقة عىل مضض.
انتهى املؤمتر بقرار من سطرين« :يكلف الشقريي مبواصلة جهوده واالتصال مع الحكومات العربية
والشعب الفلسطيني لغرض متكني الشعب الفلسطيني من تنظيم دوره الستعادة وطنه» .ومل يكن
حينها يف جيب الشقريي شيئا ،حتى نفقات سفره.
يقول الشقريي :أول ما بدأت؛ رسم الكيان الفلسطيني عىل الورق ،تخ ُّيل شكل املنظمة وهيكليتها،
املجلس الوطني ،صياغة امليثاق ،تشكيل جيش التحرير ،الصندوق القومي ،مركز األبحاث ،اإلذاعة،
مكاتب للمنظمة يف العواصم العربية ...إقناع الحكومات العربية ،االتصال بجامهري الشعب
الفلسطيني ،واإلجابة عىل تساؤالتهم الكثرية...
بدأ خطوته األوىل يف األردن؛ عقَد  30مؤمترا شعبيا يف املدن والبلدات األردنية والفلسطينية ويف
مخيامت الالجئني ،لعرض الفكرة عىل الجامهري ،واستمزاج آرائهم ،ومعرفة توجهاتهم ،ثم انتقل
إىل سورية التي منعته من عقد أي مؤمتر شعبي ،وكذلك فعلت السعودية ،أما يف لبنان والكويت
والبحرين وقطر واإلمارات والعراق ،فقد عقد عرشات اللقاءات الجامهريية ،والرسمية ،وسط
حضور شعبي كبري ومؤيد ،سواء من الفلسطينيني ،أم من الجامهري العربية..
بعد سلسلة اللقاءات الرسمية واملؤمترات الشعبية ،أراد الشقريي أخذ موافقة األردن عىل تأسيس
املنظمة ،واعرتافه بها ،ولتبديد مخاوف امللك حسني ،بأن الكيان الفلسطيني لن يطالب بسلخ الضفة
الغربية عن اململكة ،ولن يؤثر عىل الرتكيبة الدميغرافية لألردن؛ طلب الشقريي من امللك أن يصيغ
بيان إعالن موافقة األردن عىل تشكيل املنظمة ،وبالفعل قام امللك بصياغة البيان ،وقام الشقريي
بإلقائه يف اإلذاعة األردنية.
يف أثناء لقاءاته مع التجمعات الفلسطينية يف الدول العربية ،قدمت البحرين تربعا بقيمة عرشة
آالف جنيه ،وكان هذا ثاين مبلغ تتلقاه املنظمة ،األول كان من «حامد أبو ستة» بقيمة خمسني ألف
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دوالر ،ثم تربعت قطر مببلغ ثالثني ألف جنيه ،وقد أودعت املبالغ يف البنك العريب.
من املفارقات التي يرويها الشقريي يف مذكراته ،أنه أثناء زيارته بغداد ،دخل خمسة شبان من
حزب التحرير غرفته ،ومعهم بيان مطبوع خالصته أن تأسيس املنظمة كفر وإلحاد ..ومل يكن
هؤالء مشكلته الوحيدة ،فقد شككت األحزاب السياسية والجبهات الفلسطينية املختلفة باملنظمة،
وبجدوى تأسيسها ،وعالقتها بالجامعة العربية ،وبعبد النارص ..وكان الشقريي مييض معهم ساعات
طويلة من الجدال بال طائل ..حركة فتح التي كانت يف بداياتها اتخذت موقف االنتظار اإليجايب
والرتيث ..دون توجيه اتهامات ،وقد عربت عن موقفها يف مجلة «فلسطيننا» ،بالدعوة ألن يكون
هذا الكيان الفلسطيني مرتكزا ً للثورة املسلحة وليس بديالً عنها.
خالل تلك الفرتة تم تشكيل لجنة تحضريية مهمتها تسمية أعضاء املجلس الوطني ،الذي سيعقد
أول اجتامعاته يف  ،1964-5-28يف فندق انرتكونتننتال عىل جبل الزيتون يف القدس ،وقد تم توجيه
الدعوة للملوك والرؤساء لحضور الجلسة.
القيادة السورية اعرتضت عىل أسلوب اختيار أعضاء املجلس ،وأرصت أنه يجب أن يتم ذلك من
خالل االنتخابات فقط! السعودية ظلت رافضة الستقبال الشقريي ،أو التعاطي مع فكرة إنشاء
املنظمة .وكانت السفارات األمريكية يف عامن والرياض وعواصم أخرى قد وجهت رسائل تحذير
ورفض لفكرة إنشاء املنظمة ،بحجة أن الشقريي عميل للسوفييت ،وقد عرض صورة عن تلك
الرسائل موظف كبري يف الخارجية الكويتية.
عمن ،إلقناع امللك حسني بافتتاح أعامل املجلس ،إال أن امللك الذي ظل متحفظا
توجه الشقريي إىل ّ
ومتخوفا من فكرة إنشاء املنظمة ،كان قد توجه إىل العقبة ،تهربا من حضور املؤمتر ،فلحقه
الشقريي إىل هناك بصحبة بهجت التلهوين ،ولتليني موقف امللك ،أملح الشقريي إىل إمكانية عقد
املجلس يف القاهرة بدال من القدس ،وحينها واقف امللك عىل الحضور.
حرض املؤمتر األول  450عضوا ،من مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني (مصادر أخرى ذكرت
العدد  ..)422وباستثناء السعودية ،شارك يف االفتتاح جميع وزراء الخارجية العرب ،وممثل عن
الرئيس عبد النارص ،واألمني العام لجامعة الدول العربية ،وقد وصلوا عرب مطار قلنديا .وحينها
عسكرت الدبابات األردنية حول الفندق ويف الطرق املؤدية إليه ،لحراسة موكب امللك حسني الذي
سيفتتح املؤمتر.
ويف كلمته ،قال الشقريي :إن الكيان الفلسطيني ال يبنيه امللوك والرؤساء ،وال تبنيه الجامعة العربية،
إمنا يبنيه الشعب الفسطيني بدمه وعرقه.
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انتخب املجلس الشقريي رئيسا ،وكالً من حكمت املرصي وحيدر عبد الشايف نائبني للرئيس ،ونقوال
الدر (من شفا عمرو) أمينا للمؤمتر .ثم انتخب اللجنة التنفيذية ،كام أقر النظام األسايس للمنظمة،
وامليثاق القومي ،وأعلن عن البدء بتشكيل جيش التحرير الفلسطيني ،ومؤسسات املنظمة املختلفة،
والهيئات املنبثقة عنها..
فمثال متت االستعانة برئيس أركان الجيش السوري سابقا شوكت شقري ،لوضع خطة متكاملة
إلنشاء جيش التحرير الفلسطيني ،تنظيام وتسليحا ..ثم تولت مرص مسألة إعداد الجيش ،برعاية
الفريق عيل عيل عامر القائد العام للقوات العربية املوحدة ،والفريق محمد فوزي وزير الحربية
املرصي ،واتفق عىل أن تتمركز وحدات الجيش يف سيناء (قوات عني جالوت) ،وسورية (قوات
حطني) والعراق (قوات القادسية) .كانت العراق أول دولة تتربع لجيش التحرير مببلغ مليون دينار،
تبعتها الكويت ،ليصل مجموع التربعات خمسة ونصف مليون دينار .ويؤكد الشقريي أنه من العام
 1964حتى العام  ،1971كانت كل دولة عربية قد تخلفت خمس أو ست مرات عن دفع التزاماتها
للمنظمة أو لجيش التحرير.
كام استعني بخرباء إعالميني لصياغة برنامج إعالمي ،وإنشاء إذاعة وجريدة ،واستعني بخرباء ماليني
إلدارة الصندوق القومي ،وتم اختيار عدد من الباحثني واملفكرين لتأسيس مركز األبحاث ..وهكذا.
يقول الشقريي إن من بني أكرب املعضالت التي واجهته ،تسمية أعضاء املجلس ،حيث أن الشخصيات
الوطنية التي يرىض عنها الشعب هي نفسها التي ال ترىض عنها الحكومات ،وعليه أن يحل هذا
التناقض ،بحيث ال يجلب عداوة الحكومات وال يخرس ثقة الشعب.
وأيضا استمرار التشكيك ووضع العراقيل ،سواء من الحكومات ،أم من قطاعات الشعب الفلسطيني
املختلفة ،فمثال ،يقول الشقريي :ظل الحاج أمني الحسيني يرسل الربقيات للملوك والرؤساء والهيئات
الدولية لعرقلة جهود إنشاء املنظمة ،والتشكيك مبصداقيتها ،وللتأكيد عىل أن الهيئة العربية العليا
هي املمثل الرشعي للفلسطينيني.
وأيضا ،عندما اختري عبد املجيد شومان لرئاسة الصندوق القومي ،قال البعض أن املنظمة هيئة
برجوازية رجعية ،وعندما استأجرت املنظمة ساعات بث من إذاعة الرشق األوسط ،قال البعض هل
نحتاج إذاعة وخطابات؟ وعندما تقرر إنشاء مكاتب للمنظمة يف العواصم املختلفة ،اعرتض البعض
قائلني :هل نحتاج سفراء ومكاتب ونفقات بال داعٍ؟ وعندما أُنشئ أول معسكر تدريب يف النصريات
ليكون تابعا لجيش التحرير ،قال البعض أن هذا جيش نظامي مثل الجيوش العربية ،إلفشال حرب
العصابات والعمليات الفدائية .هذا فضال عن تناقضات التيارات العقائدية واألحزاب السياسية،
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وتدخالت األنظمة العربية ،ومحاوالتها زج شخصيات تابعة لها ،والتأثري عىل القرار الفلسطيني،
والهيمنة عىل املنظمة.
يف مؤمتر القمة العريب الثاين الذي عقد يف اإلسكندرية (أيلول  ،)1964قال امللك فيصل ،وكان حينها
رئيسا للمؤمتر ،إن املجلس الوطني الذي ُعقد يف القدس ال ميثل كل الفلسطينيني ،وأن الشقريي
تجاوز صالحياته ،واملهام التي كلفه بها املؤمتر ،والتي ال تتجاوز دراسة الوسائل إلنشاء الكيان
الفلسطيني ،ومل نطلب منه إنشاء هذا الكيان بنفسه .وأضاف إنه يريد إنشاء كيان فلسطيني
بطريقة دميقراطية ،وباالنتخابات!!
وكالعادة ،تدخل الرئيس الجزائري ،وقال إن إجراء االنتخابات غري ممكنة حاليا ،وأن الحركات
الثورية تستمد رشعيتها من الكفاح ،وطالب املؤمتر باالعرتاف مبنظمة التحرير ،كممثل رشعي
ووحيد للشعب الفلسطيني.
وكانت هزمية  1967قد أسهمت يف إنضاج الظروف التي أدت إىل انعطافة مفصلية يف تاريخ
املنظمة ،حيث تضافرت نتائج الخالفات بني الشقريي وفصائل املقاومة املسلحة التي تنامى
دورها وتعززت مكانتها ،مع الرغبة العربية الرسمية يف التخيل عنه ،وأديّا معاً إىل دفعه
لالستقالة يف  .1967-12-3وجرى تكليف يحيى حمودة لرئاسة منظمة التحرير بالوكالة ،ومن
ثم تشكلت لجنة تحضريية لإلعداد لعقد الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني التي
كانت مبثابة بداية مرحلة جديدة يف تاريخ املنظمة ،انعقدت يف القاهرة يف متوز  ،1968عىل
قاعدة التحوالت الجذرية التي كانت أقرتها اللجنة التحضريية ،والتي أسفرت عن تقليص عدد
أعضاء املجلس الوطني إىل  100عضو .وتغيري اسم امليثاق القومي إىل امليثاق الوطني ،وتعديل
العديد من مواد امليثاق وإضافة مواد جديدة ،وإسقاط البند الذي كان يحرم عىل املنظمة
مامرسة أي سيادة إقليمية عىل الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتعديل النظام األسايس للمنظمة
(فصل رئاسة املجلس الوطني عن اللجنة التنفيذية ،وانتخاب اللجنة التنفيذية مبارشة من
املجلس الوطني ،وهي التي تنتخب رئيساً لها).
ثم عقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني ،يف القاهرة يف شباط  1969وحسمت هذه
الدورة سيطرة فصائل املقاومة املسلحة عىل املنظمة ،وجرى تشكيل لجنة تنفيذية جديدة ،انتخبت
يارس عرفات رئيساً لها ،وكان من بني أهم قرارات هذه الدورة الرتكيز من الناحية السياسية ،عىل
التصدي ملشاريع التسوية السلمية ومحاوالت إنشاء كيان فلسطيني ،والدعوة إىل إيجاد صيغة
لتوحيد الكفاح الفلسطيني املسلح.
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خالصة أولية
مع نهاية العام  ،1965بدأت معامل منظمة التحرير تتضح ،وأخذت هيئاتها تتشكل ،وقد انتزعت
اعرتاف الجامعة العربية بها ..وما هي إال عرش سنوات عىل تأسيسها حتى كانت األمم املتحدة
تعرتف بها عضوا مراقبا ،ويدخلها يارس عرفات ومسدسه عىل خارصته ،ملوحا بغصن الزيتون،
ومهددا ببندقية الثوار..
بقية القصة معروفة ،لكن السؤال املطروح :هل أنشأت الدول العربية املنظمة لتزيل عن كاهلها حمل
القضية الفلسطينية ،وتسلمه ملنظمة فلسطينية ،أرادت منها أن تكون تابعة لها ،وأن تظل ضعيفة
وكسيحة ،وأن يظل قرارها مرتهنا بيد الحكومات ..أم أن الزعيم عبد النارص الذي لواله ملا أُنشئت
املنظمة ،كان يحلم فعال بالتحرير ،وهو عىل قناعة ،بأن تحرير فلسطني لن يكون إال عىل يد الفلسطينيني،
ومن أجل ذلك يجب أن يكون لديهم كيان سيايس ،ومنظمة متثلهم ،وقيادة وطنية تتحدث باسمهم..
وماذا لو نجحت األنظمة العربية بالهيمنة عىل املنظمة؟ كيف سيكون شكلها ،وخطها السيايس،
ومساراتها ،لوال دخول فتح والجبهة الشعبية والدميقراطية ،وبقية الفصائل الفدائية؟
والسؤال األهم :كيف نعيد ملنظمة التحرير ألقها ،وروحها الثورية ،ونص ّوب مساراتها؟ وهذا السؤال
مطروح أمام املجلس الحايل.

مؤسسات منظمة التحرير
منظمة التحرير الفلسطينية هي قيادة معبئة لقوى الشعب العريب الفلسطيني لخوض معركة
التحرير ،ودرع لحقوق شعب فلسطني وأمانيه ،وطريقه للنرص( .البند األول من إعالن املؤمتر
العريب الفلسطيني األول) .واملنظمة هي املمثلة لقوى الثورة الفلسطينية ،مسؤولة عن حركة
الشعب العريب الفلسطيني يف نضاله من أجل اسرتداد وطنه وتحريره والعودة اليه ومامرسة حق
تقرير مصريه( .امليثاق الوطني املادة  .)٢٦وهي تجمع للقوى الفلسطينية يف جبهة وطنية من أجل
ثورة لتحرير األرض ،ويعترب الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيني يف منظمة التحرير الفلسطينية،
والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكربى لهذه املنظمة (املادة الرابعة من النظام األسايس).
هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية:
املجلس الوطني الفلسطيني:
يعترب املجلس الوطني الفلسطيني حسب النظام األسايس ،الربملان الفلسطيني والسلطة العليا التي
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تصنع سياسات املنظمة ومخططاتها وبرامجها .وحسب النظام األسايس يتم انتخاب أعضاء املجلس
الوطني عن طريق االقرتاع املبارش ،ونظرا ً للصعوبات الكثرية التي تعيق هذه الطريقة ،تجري
تسمية أعضاء املجلس عن طريق لجنة منتخبة من كل دورة سابقة للمجلس ،استنادا ً إىل مشاورات
واسعة بني الفصائل الفلسطينية واالتحادات الشعبية والشخصيات املستقلة.
ويضم املجلس نواباً عن فصائل املقاومة الفلسطينية التالية :حركة فتح ،الجبهة الشعبية ،الجبهة
الدميقراطية ،فدا ،الصاعقة ،القيادة العامة ،جبهة التحرير العربية ،وجبهة التحرير العربية
الفلسطينية ،جبهة التحرير الفلسطينية ،جبهة النضال ،حزب الشعب الفلسطيني ،املبادرة الوطنية.
إضافة إىل ذلك يضم املجلس نواباً عن االتحادات الفلسطينية الشعبية( :الطلبة ،واملرأة ،والفالحني،
والعامل ،واملحامني ،واألطباء ،واملهندسني ،واملعلمني ،والفنانني ،والكتاب والصحافيني) كام يضم
املجلس نواباً من الشخصيات الوطنية املستقلة ،ويضم العسكريني ،ونواب املجلس الترشيعي.
وقد تواىل عىل رئاسة املجلس كل من أحمد الشقريي ( ،)1967~1964عبد املحسن القطان (،)1968
يحيى حمودة ( ،)1969خالد الفاهوم ( ،)1984~1974عبد الحميد السائح ( ،)1996~1984سليم
الزعنون ( ~1996حتى اآلن).
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية:
ويعرفها النظام األسايس للمنظمة ،بأنها أعىل سلطة تنفيذية للمنظمة ،وتكون دامئة االنعقاد،
أعضاؤها متفرغون للعمل ،وتتوىل تنفيذ السياسات والربامج واملخططات التي يقررها املجلس
وفصل النظام األسايس
الوطني ،وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية (املادة ّ .)15
مهام وصالحيات اللجنة التنفيذية يف املواد ( )19 ،18 ،16 ،15وهى عىل وجه العموم تبارش جميع
مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها املجلس الوطني .وطبقاً
للامدة ( )20من النظام األسايس فإن والية اللجنة التنفيذية تستمر ما دامت متمتعة بثقة املجلس
الوطني ،وعليها أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد يف أول اجتامع يعقده ،ويجوز إعادة
انتخابها.
أمانة رس اللجنة التنفيذية:
ويتوالها أحد أعضاء اللجنة التنفيذية ،وهي تختص بإقرار جدول أعامل اللجنة التنفيذية ،وإعداد
محارض االجتامعات ،وقراراتها وترد إليها جميع القضايا التي يجب أن تعرض عىل اللجنة التنفيذية
من داخل أطر منظمة التحرير ،أو من أي جهات أخرى ،حكومية أو شعبية ،عربية أو أجنبية .وقد
مارست اللجنة التنفيذية فعلياً عددا ً كبريا ً من الصالحيات األساسية والواسعة ،ومنها األمر بتشكيل
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جهاز قضايئ ،وفرض القوانني الفلسطينية عىل فصائل املقاومة وعىل جميع قطاعات الشعب
الفلسطيني ،والترصف يف إعالن الحرب أو عقد الهدنة واالتفاقات السياسية ،إضافة إىل فرض
الرضائب عىل املواطنني الفلسطينيني وجبايتها منهم ،ومتثيل الشعب الفلسطيني يف املحافل الدولية
واملنتديات اإلقليمية ،والتمثيل الدبلومايس يف دول العامل.
املجلس املركزي الفلسطيني:
أصدر املجلس الوطني الفلسطيني قرارا ً يف دورته الحادية عرشة ( ،)1973بتشكيل مجلس مركزي
من بني أعضائه ،ويكون صلة الوصل بني اللجنة التنفيذية واملجلس الوطني ،وخالفاً ملا حصل مع قرار
تشكيل اللجنة املركزية تقرر يف الالئحة الداخلية للمجلس املركزي اعتبارها هيئة دامئة ،ويشكل
املجلس املركزي من أعضاء اللجنة التنفيذية ،ورئيس املجلس الوطني ،وعددا من األعضاء يساوي،
عىل األقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية .وتحدد املادة الثالثة من الئحته مهامه باتخاذ القرارات
يف القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية يف إطار مقررات املجلس الوطني ،وإقرار الخطط
التنفيذية املقدمة إليه من اللجنة التنفيذية ،ومتابعة اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات املجلس الوطني.

دوائر منظمة التحرير الفلسطينية
كانت املادة  18من النظام األسايس ملنظمة التحرير الفلسطينية قد أعطت الحق اللجنة التنفيذية
بإنشاء خمس دوائر ،ولكن املادة نفسها منحت اللجنة التنفيذية حق إنشاء أي دائرة أخرى ترى
اللجنة رضورة إنشائها ،ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد الالزم من املوظفني ،ومن أبرزها:
الدائرة السياسية:
وهي املكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها املنظمة عىل مختلف الصعد ،واملسؤولة عن
نشاطات املنظمة يف هيئة األمم املتحدة وكافة وكاالتها املتخصصة .وترشف الدائرة السياسية عىل
مكاتب ،وسفارات منظمة التحرير حول العامل ،وهي املكلفة برعاية مصالح الشعب الفلسطيني
يف كل أماكن تواجده ،واإلرشاف عىل عالقات منظمة التحرير بسائر املنظامت اإلقليمية ،وفق
توجيهات اللجنة التنفيذية.
الدائرة العسكرية:
وهي املسؤولة عن القضايا املتعلقة بجيش التحرير الفلسطيني ،وإعداد برامج التدريب والتعبئة
وتأمني حاجاته ،وتقدم الدائرة املشورة لرئيس اللجنة التنفيذية يف األمور العسكرية واملتعلقة
بجيش التحرير الفلسطيني.
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الصندوق القومي:
وهو مكلف بتسلم املوارد املختلفة ،ومتويل منظمة التحرير والدوائر واألجهزة التي تنبثق عنها،
وتنمية موارد الصندوق ،واإلرشاف عىل أعامل الجباية ومراقبة اإلنفاق ،ويضم رئيس الصندوق
القومي إىل عضوية اللجنة التنفيذية بحكم موقعه.
دائرة شؤون الوطن املحتل:
وهي مسؤولة عن دراسة كافة األوضاع داخل األرايض الفلسطينية املحتلة ،وإعداد وتنفيذ الخطط
املتعلقة بصمود الشعب ومساندة نضاله ،وهي مسؤولة أيضاً عن فضح املامرسات العدوانية
لالحتالل وتقديم األدلة عىل ذلك ،ودعم البلديات والتطور االقتصادي والرتبوي والخدمة العامة.
دائرة التنظيم الشعبي:
وهي املكلفة باإلرشاف عىل نشاط وانتخابات االتحادات واملنظامت الشعبية واملشاركة يف مؤمتراتها
العامة ،ومن ذلك االتحاد العام للطلبة ،واالتحاد العام للعامل ،واالتحاد العام للكتاب والصحافيني،
واالتحاد العام للمعلمني ،واملجلس األعىل للشباب والرياضة ،والحركة الكشفية الفلسطينية وغريها.
إىل جانب هذه الدوائر هناك أيضا :دائرة الرتبية والتعليم العايل ،ودائرة الشؤون االجتامعية،
ودائرة اإلعالم والثقافة ،ودائرة شؤون الالجئني ،ودائرة العالقات القومية ،والدائرة اإلدارية.
باإلضافة ملركز األبحاث الفلسطيني ،الذي تأسس عام  ،1965ومقره بريوت ،وقد أنيطت به مهام
جمع الوثائق وتأليف وترجمة الدراسات العلمية الوطنية عن القضية الفلسطينية ،وإصدار دورية
شؤون فلسطينية .وأيضا شكلت املنظمة جهاز األمن املوحد ،ومكتب اإلعالم املوحد ،ووكالة األنباء
الفلسطينية  -وفا .هذا باإلضافة للعديد من اللجان املتخصصة والفرعية يف مجاالت شتى.

املصادر

1.1أحمد الشقريي ،من القمة إىل الهزمية ،دار العودة ،بريوت ،ط.1971 ،1
2.2أحمد الشقريي ،عىل طريق الهزمية مع امللوك والرؤساء ،دار العودة ،بريوت ،ط.1972 ،1
3.3أحمد الشقريي ،حوار وأرسار مع امللوك والرؤساء ،دار العودة ،بريوت ،ط.1970 ،1
4.4د .محمد إشتية ،أوراق ،منظمة التحرير الفلسطينية ،الصفحة الرسمية للدكتور إشتيةhttp://mohammadshtayyeh.ps/ar ،
5.5الصفحة الرسمية للمجلس الوطني الفلسطيني ،دوائر منظمة التحريرhttps://www.palestinepnc.org ،
6.6تعريف ونشأة املجلس الوطني ،وكالة األنباء الفلسطينية وفاhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3758 ،

37

38

قهري للدولة العرب ّية ..
يهودية الدولة :وسواس ّ
ومحاوالت لشطب الوجود الفلسطيني
عزيز العصا *
مقدمة
قامت الحروب الصليب ّية عىل قاعدة أن فلسطني مهد السيد املسيح وبلده ،وحاضنة القرب املقدس.
ومل يفتك الصليبيون يف القدس باملسلمني وحدهم ،بل قتلوا اليهود أيضً ا .مام يعني أنه مل يكن يف
أفق الفكر الكاثولييك أي حق للوجود اليهودي يف فلسطني ،كام أنه مل يكن ،من وجهة نظرهم ،أي
وجود ملا يسمى «الشعب اليهودي» ،وكانوا ينظرون إىل اللغة العربية عىل أنها «هرطقة» ،وكانت
أوروبا تعمل جاهدة عىل منع تدريسها وانتشارها .كام أن اليهود أنفسهم ،مل تكن فلسطني تعنيهم
يف شئ ،وحتى العربية مل تعد اللغة املحكيّة لهم؛ فيهود األندلس مل يكونوا يتحدثون إال بالعربيّة
حتى يف منازلهم .مام يدفعنا إىل السؤال االسرتاتيجي :ملاذا ِ
أنشئت دولة إرسائيل؟ وما هو الدور
الوظيفي الذي تقوم به؟ وهل ميكنها أن تكون «دولة يهوديّة»؟ وما مخاطر اعرتافنا بهذه الدولة؟
سوف نتناول يف هذا املقال ،الظروف التي خلقها الغرب االستعامري من أجل إنشاء دولة «إرسائيل»،
وتطور مفهوم «الدولة اليهوديّة» أو «يهوديّة الدولة» منذ العام 1948م حتى تاريخه ،ومجموعة
القوانني واللوائح التي يتبناها اليمني الصهيوين من أجل نقل هذا املفهوم من اإلطار النظري إىل
اإلطار العميل ،وتطبيقه عىل األرض ،ومطالبته القيادة الفلسطينية االعرتاف بذلك وإقراره .كام
سيتم مناقشة تداعيات وانعكاسات «يهودية الدولة» عىل فلسطينيي  1948عىل وجه الخصوص،
وعىل الشعب الفلسطيني يف أماكن تواجده كافة.
* باحث من فلسطني
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ملاذا أقيمت دولة إرسائيل؟
قبل الغوص يف موضوع «يهودية الدولة العربية» ،ال بد من العودة إىل الجذور التي تستمد منها
الصلف والتحدي واالستعالء يف تعاملها مع الشعب الفلسطيني بشكل خاص،
هذه الدولة عصارة ّ
وجوارها الجغرايف بشكل عام.
إن دولة إرسائيل التي أقيمت عىل أرض فلسطني يف العام 1948م ،ليست سوى كيان استعامري
يشكل رأس الحربة للمرشوع االستعامري الكولونيايل الغريب الهادف إىل إخضاع املنطقة بر ّمتها؛
برثواتها وموقعها االسرتاتيجي ،لخدمة الغرب الساعي إىل السيطرة عىل العامل.
وأما الجذور التاريخيّة لهذه الدولة فتعود إىل القرنني السادس عرش والسابع عرش ،عندما انطلقت
الحركة البيوريتانية -وهي الحركة «التط ّهرية»( ،)1التي انبثقت عن الربوتستانتية يف بريطانيا-
التي ربط أتباعها بني حركتهم ونهضة «شعب إرسائيل» يف أرضه ،وأن هذه الرابطة قد جاءت
سيحل الخالص املسيحي عىل
ّ
بدافع الرؤيا القائلة إنه فقط بعد عودة «بني إرسائيل» إىل صهيون
2
البرشية جمعاء ،وعندها سيحظى العامل برؤية عودة يسوع املتجددة( ) .بهذا؛ تكون تلك الحركة
(التط ّهرية) قد حولت األفكار واملبادئ الدينية املتعلقة باليهود إىل عقيدة سياسية ،وأهمها(:)3
•فكرة وجود «الشعب اليهودي».
•فكرة «عودة الشعب اليهودي» إىل فلسطني.
•فكرة «استيطان الشعب اليهودي» يف فلسطني.
كام أن هناك وج ًها آخر للصورة ،وهو املتمثل يف أن املجتمعات الغربية أصبحت تضيق ذرعاً
باليهود؛ فلم تعد تطيق وجودهم بني ظهرانيها ،فظهر كتاب ومفكرون يدعون إىل التخلص من
اليهود و(الزج) بهم يف فلسطني ،أو أي مكان آخر ،ليك ال متارس املذابح بحقهم ،بني الحني واآلخر.
ومن بني األمثلة عىل تلك الدعوات(:)4
•يف العام  1544ألّف مارتن لوثر كتاباً بعنوان «اليهود وأكاذيبهم» ,يقول فيه أننا عىل أتم
االستعداد بأن نزود اليهود بكل ما يحتاجونه يف رحلتهم إىل أرضهم يف يهوذا ,ملجرد أن
نتخلص منهم؛ فهم عب ٌء ثقيل ومصيب ٌة أحلت بنا(.)5
•يف أوائل القرن السابع عرش ،طالب القس الربيطاين ،وعامل الالهوت ،توماس برايتامن بإعادة
اليهود إىل أرض آبائهم ،ليس من أجل الدين؛ ألن الله ميكن أن يُعبد يف أي مكان :ولكن بسبب
«رصاع اليهود مع األمم التي يقيمون بني ظهرانيها».
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من جانب آخر ،وعندما جاء نابليون من مرص لغزو فلسطني يف العام  1798كان عازماً أمره عىل
ما أطلق عليه “إعادة مدينة يروشاليم لليهود” ،فو ّجه ندا ًء (لليهود) ،بعنوان :رسالة إىل األمة
اليهودية من القائد األعىل الفرنيس بونابرت ومن الحاخام أهارون يف يروشاليم ،جاء فيها(« :)6أيها
اإلرسائيليون ،أيتها األمة الفريدة فرنسا تقدم لكم ورثة آبائكم ،استعيدوا ما أخذ منكم بالقوة
ودافعوا عنها ،بدعم فرنسا ومساعدتها».
بعد نداء نابليون بعامني؛ أي يف العام  1800نرش الكاتب الربيطاين جميز بيتشينو كتاباً ،بعنوان:
عودة اليهود حل لكل األمم»( ،)7دعا فيه إىل تجميع يهود العامل يف فلسطني ،تحقيقاً للنبوءات
التوراتية( ،)8وسعياً إىل حل األزمات التي تجتاح الدول املسيحية والدولة العثامنية .وعلق بيتشينو
آماالً واسعة عىل فرنسا النابليونية لتحقيق هذا املرشوع(.)9
كان نتيجة ذلك كله أنه يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،أصبح جميع األوروبيني،
وخصوصا الصهيونيني ،يفكرون تفك ًريا توراتيًا تاريخيًا ،وهم يحاولون تعيني حدود «األرض املقدسة»،
ً
10
يف حني أن السكان املحليني والدولة العثامنية مل يعريوا هذه التعبريات التوراتية أي اهتامم( ).
هكذا ،بدأ املستعمرون الفعليون؛ األوروبيون من مختلف القوميّات واألقطار –بخاصة بريطانيا،
ميهدون املكان –فلسطني -ويعدونه ليك يغرسوا لعنتهم يف هذه األرض ،فتمكنوا من استغالل
ضعف الدولة العثامنيّة ،التي كانت فلسطني ضمن أمصارها وأقطارها وسيطرتها ،وشهدت حقبة
النصف الثاين من القرن التاسع عرش حتى العام 1917م حركة دؤوبة عىل أرض فلسطني لصالح
املرشوع املذكور ،كانت نتيجته انتشار ( )36مستعمرة يهودية.
ما أن وضعت الحرب العاملية األوىل أوزارها ،يف العام 1917م ،حتى بادرت بريطانيا بإعالن وزير
خارجيتها «بلفور» عن وعده لليهود بإقامة وطن قومي لهم عىل أرض فلسطني ،ثم قامت باحتالل
فلسطني تحت مربر االنتداب عليه.
بذلك؛ تكون انطالقة الرشارة نحو برامج استعامرية للمنطقة ،بشكل عام ،ولفلسطني بشكل خاص،
بغطاء ديني-عاطفي يهدف إىل استقطاب أصحاب رؤوس األموال والسياسيني ورجال الدين يف
املجتمع األورويب .وبدأت الحالة الدميغرافية يف فلسطني متيل لصالح اليهود القادمني من خلف
البحار .فقد أشارت معطيات اإلحصاءات الربيطانية إىل أن مجموع سكان فلسطني قد بلغ يف العام
 )700( 1919ألف نسمة (منهم  665,000عريب ،و 35,000يهودي)  ،ارتفع إىل ( 2.1مليون) نسمة
يف العام  1.45( 1948مليون عريب و 650,000يهودي)( .)11وتدرجت الحالة الدميغرافية عىل أرض
فلسطني ،خالل حقبة االحتالل الربيطاين ،كام هو يف الجدول رقم .-1-
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الجدول رقم -1-

التطور الدميوغرايف يف فلسطني خالل فرتة االحتالل الربيطاين ( ،)1919-1948حسب اإلحصاءات الربيطانية
تم تصميم الجدول بناء عىل املعلومات الواردة عىل الرابط التايل:
/2/11/بريطانيا-وفلسطني-بني-وعدينhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014
السنة والعدد اإلجاميل

نسبة املسلمني %

 700( 1919ألف)

نسبة املسيحيني %

آخرون %

95

نسبة اليهود %
5

 762( 1921ألف)

76.9

11.6

0.9

10.6

 1.036( 1931مليون)

59.8

8.8

1

16.8

 1.450( 1948مليون)

69

31

وكانت بريطانيا قد عملت خالل الفرتة 1917م1948-م عىل توفري األجواء والظروف املالمئة
إلقامة الدولة التي أعلن عنها بن غوريون فور مغادرة بريطانيا –رسميًا ،-ويف أجواء مذابح وطرد
وترشيد وتهجري ملا يزيد عن مليون فلسطيني خالل الفرتة (1947م1949-م) ،واحتالل  %78من
أرض فلسطني.
يتضح من الجدول أعاله أن هناك من ًوا دميوغراف ًيا للعرب يف فلسطني؛ إذ بقيت نسبتهم كام هي
خالل الفرتة ( ،)1948-1931رغم تضاعف أعداد اليهود .كام أنه ،وبحسب هذا الجدول أيضً ا ،من
الجدير مالحظة أنه إذا بقي يف فلسطني املحتلة بعد النكبة ( )150ألفًا من العرب خلف حدود
الدولة الوليدة ،كام تجمع املصادر ،فإن من العبث التحدث عن تهجري ( )750ألفًا أو ( )850ألفًا،
وإمنا العدد األقرب للمنطق بني ( )900,000واملليون.
بهذا ترسخت فكرة الدولة ،لتبدأ بعدها باإلعداد واالستعداد ،لتأخذ الدور الوظيفي الذي أنشئت
من أجله ،واملتمثل بالعربدة يف املنطقة وإشعال الحروب والفنت ،هنا وهناك ،وضامن اإلبقاء عىل
دولها وشعوبها يف حالة من الفرقة والترشذم واالقتتال .ونتيجة ذلك كله تبقى املنطقة ،بر ّمتها ،قيد
التبع ّية املطلقة للغرب االستعامري.

يهوديّة الدولة :الفكرة والهدف..

تبع اإلعالن عن الدولة يف منتصف شهر أيار/مايو من العام 1948م ،محاوالت املحو الحضاري
والثقايف والعمراين لشعب فلسطني ،وإنشاء الهوية الجديدة الوليدة .وأما بن غوريون ،من جانبه،
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فقد أكمل برنامج املحو هذا ،بعرض إرسائيل كدولة لليهود ،وطالب جميع يهود العامل بالهجرة
إليها ،مام أثار غضب زعيم اليهود – األمريكيني يف ذلك الحني ،يعقوب بالوشطاين ،وهو ملياردير
كان يتربع بسخاء إلرسائيل ،فتسلسلت األحداث كام ييل(:)12
حرض ثالثة من زعامء املنظامت اليهودية – األمريكية إىل إرسائيل ،يف شهر أيار العام  ،1948والتقوا
مع بن غوريون ،وأبلغوه بأن «إرسائيل ليست مخولة باإلعالن عن نفسها أنها دولة يهود العامل
وتدعوهم للهجرة ،ألن هذا األمر قد يشعل عداء للسامية خفيا وادعاءات حول والء مزدوج».
هدد بالوشطاين بوقف التربعات إلرسائيل «إذا ما استمر قادتها بالتسبب ليهود أمريكا باالصطدام
مع غري اليهود حول مسألة الوالء املزدوج» .وأصدر بالوشطاين بيانا حذر فيه إرسائيل من «املس
مبواضيع حساسة لليهود يف أماكن أخرى من العامل .ويهود أمريكا يرفضون أي تلميح إليهم بأنهم
يعيشون يف الشتات».
بعد ذلك دعا بن غوريون بالوشطاين إىل زيارة إرسائيل .ورسعان ما تبني لرئيس الحكومة أنه
يجري مفاوضات مع زعيم يهود أمريكا» .وقد أوضح بالوشطاين لنب غوريون أن «الواليات املتحدة
ليست شتاتا ،وهي ليست مكانا علق فيه اليهود .وبالنسبة ليهود أمريكا ،الواليات املتحدة هي
الغاية األخرية.”...
بدوره أصدر بن غوريون بيانا تراجع من خالله عن وصف إرسائيل بأنها «دولة اليهود” ،وأعلن أن
«دولة إرسائيل متثل مواطنيها فقط ،وتتحدث باسمهم ،وال تتطلع بأي شكل من األشكال إىل أن متثل
أو أن تتحدث باسم اليهود مواطني دول أخرى ...وليس لدينا ،نحن اإلرسائيليني ،أية نية للتدخل
بأية طريقة كانت يف شؤون املجتمعات اليهودية خارج إرسائيل.
منذ ذلك الحني ،مل يعد التحدث يف هذا املوضع ،يف العلن عىل األقل ،حتى العام 2003م وما بعده،
إذ مرت باملراحل التالية(:)13
تحفظت إرسائيل –بقيادة شارون -عىل خطة «خريطة الطريق» ،التي طرحتها اإلدارة األمريكية،
مطالبة بأن يُشار رصاحة إىل حق إرسائيل يف الوجود دولة يهودية ،وإىل التخيل عن أي حق لالجئني
الفلسطينيني يف العودة إىل دولة إرسائيل –كان ذلك يف أيار2003-م.-
بعدها تم التأكيد عىل هذا املطلب يف الكلمة التي ألقاها أرييل شارون يف مؤمتر العقبة (،)2003/6/4
الذي جمع وقتها الرئيس األمرييك جورج بوش ورئيس الحكومة اإلرسائيلية أرييل شارون ورئيس
الحكومة الفلسطينية محمود عباس .ويف حينه أيد جورج بوش هذا املطلب بكلمته التي تحدث
فيها عن «التزام الواليات املتحدة بأمن إرسائيل دولة يهودية نابضة بالحياة والنشاط”.
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وقد بلغ التجاذب أشده بني إرسائيل والفلسطينيني بشأن هذا املوضوع يف مؤمتر أنابوليس
( ،)2007/11/27الذي نظمته الواليات املتحدة األمريكية يف أواخر عهد بوش ،حيث طرح هذا
املطلب يف كلامت كل من رئيس الحكومة اإلرسائيلية (وقتها) إيهود أوملرت ،ووزيرة خارجيته
تسيبي ليفني.
يف العام 2009م ،تحول نتنياهو نحو طلب االعرتاف بإرسائيل دولة يهودية منذ الخطاب الذي ألقاه
يف بار إيالن يف ذلك العام ،أي بعد أن نفذ الفلسطينيون ،يف ظل قيادة أبو مازن ،الرشوط التي
حددتها خطة «خريطة الطريق».
بعد ذلك ،تكررت الفكرة عدة مرات متح ّولة من تعريف وفهم ذايت للصهيونية ومهامتها إىل مفهوم
متداول عىل الساحة الدولية ،عندما كرر الرئيس األمرييك أوباما هذا التعريف إلرسائيل عدة مرات
يف خطاباته(.)14
يف الثالثني من نيسان من العام 2018م ،أقر الكنيست اإلرسائييل ،بالقراءة األوىل ،بأكرثية  64صوتا
ضد  ،50مرشوع قانون القومية ،الذي يعترب إرسائيل «الدولة القومية للشعب اليهودي» ،وذلك
تشبها بالدول القومية األخرى ،التي نشأت خالل املئتي سنة األخرية ،وخصوصا يف أوروبا؛ وذلك
عىل اعتبار أن القبائل والطوائف اليهودية ،التي متكنت الصهيونية من تجميعها يف إرسائيل ،تعترب
«قومية» يهودية بحد ذاتها.
بالتواصل الهاتفي مع املؤرخ الفلسطيني «صربي جريس» ،وجدت أنه يرى يف هذا «القانون!»
املقرتح قمة اإلجراءات العنرصية الصهيونية» ،ويبني وجهة نظره القانونيّة يف هذا القانون ،كام
يأيت(:)15
خالل السنوات األخرية ،تحت حكم اليمني العنرصي ،اقر الكنيست ،أو قام بتعديل أكرث من قانون
يستهدف «فلسطينيي  ،»48الذين يعتربون مواطنني يف إرسائيل ،تزيد نسبتهم عن خُمس سكانها،
وميّيز ضدهم ويحاول تقييد خطاهم واملس بحقوقهم بصورة «رسمية» يف أكرث من مجال .وقانون
القومية هذا هو قمة تلك القوانني ،من حيث فجاجته وقبحه وخطورته ،من خالل التحليل التايل:
يسقط القانون ،كلمة «دميقراطية» عند وصفه إرسائيل وال يتطرق إليها .ويحاول املس ،بصورة
صبيانية ،مبكانة اللغة العربية ،التي تعترب حتى اآلن لغة رسمية يف إرسائيل .كام انه يحظر إنشاء
أي تجمع عمراين جديد ،مثل إقامة مدن أو قرى جديدة ،أو «مستوطنات» حسب التعبري الصهيوين
املفضّ ل لغري اليهود.
ويف ضوء هذا القانون يرى «جريس» أنه عىل الفلسطينيني يف أي تفاوض لهم مع إرسائيل إضافة
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رشط ومطلب جديدين من إرسائيل ،وهام :االعرتاف بفلسطينيي  48كأقلية قومية واإلقرار
بحقوقهم القومية واملدنية املرتتبة عىل ذلك.

يهوديّة الدولة :وجدل ّية املصطلح لدى اليهود أنفسهم

إن قراءة متأنّية ملا جرى من نقاش بني يهود إرسائيل ويهود أمريكا يف العام 1948م تؤكد ،مبا ال يدع مجالً
للشك ،بأن هذا املفهوم يفتقر إىل اإلجامع بني اليهود أنفسهم ،إذ أنه استنهض املصطلحات األكرث جدلً
املتعلقة بتعريف “اليهودي” وتعريف الوطن عند اليهود .ويف هذا الجانب يقول “أ .ب .يهوشواع”(:)16
إن مصطلح وطن عند اليهود إشكايل ،وأنهم ال يفهمون ماذا يعني وطن؛ ألنه عندهم «افرتايض».

جانب آخر ،يتضح من القراءات املعمقة للمفاهيم التي تقوم عليها “إرسائيل” أن هناك ارتباكًا
من ٍ
واض ًحا يف العديد من املفاهيم املتعلقة بهذا الكيان القائم عىل العدوانية عىل اآلخرين ،والذي
يسعى إىل جمع مجموعة التناقضات الفكرية ،ذات الصلة باألسس التي تقوم عليها دولتهم .ففي
حني أن “أ .ب .يهوشواع” قال يف العام (“ :)2006ال تكتمل اليهودية إال بوجود اليهودي يف إرسائيل”،
نجد أن املفكر “إيالن غور” يقول“ :اليهودية ال تكتمل إال يف املنفى”(.)17
ويقول الصحايف اليهودي-االرسائييل «جدعون ليفي» حول «يهودية الدولة»(:)18
إن إرسائيل مصابة مبا أسامه «وسواس اسمه الدولة اليهودية» ،إذ ال أحد يعلم ما هي بالضبط
الدولة اليهوديّة ،وكيف تبدو ،وكيف يجب أن تترصف .ويف الوقت نفسه يطالب رئيس الوزراء
الفلسطينيني االعرتاف بالدولة اليهودية ،ويقرتح وزير الخارجية تبادل سكان من أجل الهدف نفسه،
وتشهد وزيرة القضاء والتفاوض بأن الذي يحركها هو الحفاظ عىل «الطابع اليهودي» ،وتستمد
محاربة عرشات آالف طالبي اللجوء األفارقة املهينة من الباعث «الوسوايس» نفسه .وينهي مؤك ًدا
عىل الوسواس القهري لصانعي القرار يف دولته بالقول :إن «إرسائيل» تضعضع يهوديتها باالحتالل،
لكن أولئك الذين يرصخون طالبني دولة يهودية هم الذين يرصخون مؤيدين استمراره أيضً ا،
ويتساءل ليفي :هل توجد طريقة لتفسري هذا السلوك سوى أن «دولة االحتالل» مصابة بوسواس
قهري مصحوب مبشاعر خوف وشعور بالذنب.
ّ

هل نعرتف بيهودية الدولة؟
يشدد «ستيوارت آيزنستات»؛ وهو رئيس مشارك ملجلس إدارة «معهد سياسة الشعب اليهودي»
عىل رضورة االعرتاف الفلسطيني بيهودية الدولة وليس االعرتاف العريب ،ألن الفلسطينيني
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واإلرسائيليني يتنازعون عىل نفس قطعة األرض ،ويستشهد عىل ذلك بأن معاهدات السالم بني
إرسائيل وكل من األردن ومرص هي اتفاقيات موقعة بني دول -ومل ت ُرش إىل قبول إرسائيل كدولة
يهودية(.)19
يتضح من قول «آيزنستات» هذا ،ومن خالل الهجوم الكاسح الذي يتعرض له هذا املصطلح من
قبل املفكرين اليهود ،ومن مختلف األجيال ،أنه تم إحياؤه لتوظيفه سياسيًا؛ من أجل إخالء الدولة
العربية من أي وجود فلسطيني ،ما يعني إلغاء حق العودة ومنع أي إمكانية للتفكري فيه ،وحرمان
الفلسطينيني يف حدود تلك الدولة –فلسطينيو  -48من أي حقوق خاصة باملواطنة –وهذا ما سيتم
مناقشته يف البنود التالية من هذا املقال.-
لذلك ،ومنذ اللحظة األوىل التي أعيد فيها طرح فكرة الدولة اليهوديّة أعلن الفلسطينيون –عىل
املستويات كافة -رفضهم املطلق لهذه التسمية ،وانربى الباحثون واملحللون الفلسطينيون ،بالتصدي
لها بالقراءة والتحليل والتحذير ،وتبيان مخاطر تنفيذها عىل األرض .فهناك من يرى أن الهدف
العميل لتحول «يهوديّة الدولة» من تعريف ذايت إىل مفهوم يف العالقات الدولية ،ويف ما يسمى
بـ «عملية السالم» ،هو إقصاء حق العودة لالجئني الفلسطينيني متاما ،وإسقاطه قبل مناقشته ،كام
يعني قبول يهودية الدولة إقصاءا ً دولياً وعربياً ملبدأ «الدولة لجميع مواطنيها» ،الذي تحدى مسألة
يهودية الدولة داخليا ووضعها يف حالة تناقض ورصاع مع فكرة املساواة والدميقراطية(.)20
يف ظل هذا التناقض يف فهمهم لحقيقة هويتهم ووجودهم هم أنفسهم ،ويف ظل فهمنا لحقيقة
الرصاع القائم عىل أن وطننا مغتصب من قبل هؤالء ،يتوجه اليمني اإلرسائييل إلينا بـ “إمالء”
إرادته؛ برضورة اعرتافنا بـ “يهودية الدولة” .فقد أشارت وثيقة صادرة عن معهد تخطيط سياسة
الشعب اليهودي التابع للوكالة اليهودية( ،)21إىل أن الحيّز الجيو-سيايس املرتبط بإرسائيل سيظل
وحافل بالنزاعات؛ إذ أنه من املتوقع أن تستمر جهود تغيري طابع إرسائيل،
ً
مفتق ًرا إىل االستقرار
سواء من داخلها (عرب إرسائيل) أو من خارجها (حملة نزع الرشعية عنها) ،األمر الذي يتطلب
إتباع السياسة التالية(:)22
•اإلرصار عىل تضمني أي اتفاق مستقبيل بن ًدا يعرب عن اعرتاف فلسطيني بحق الشعب اليهودي
يف وطن قومي.
•من األفضل الحصول عىل اعرتاف عريب شامل بكون إرسائيل دولة يهودية.
مريض بكل املعايري ،كام يصفه جدعون ليفي أعاله .وهنا؛
قهري
ال شك يف أن يف هذا سلوك
وسوايس ّ
ّ
ّ
نتوقف أمام السؤال التايل :هل نعرتف بيهودية الدولة؟ هذا هو السؤال االسرتاتيجي ،الذي يجب
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علينا التوقف عنده ،معمقاً ،ليك نتعرف عىل نتائج هكذا اعرتاف ،الذي يطالبنا به نتنياهو منذ العام
2009؛ باعتباره رشطاً أساسياً لنهاية الرصاع ،والذي يُنتظر تب ّنيه أيضا من اإلدارة األمريكية – بقيادة
ترامب -التي تحدت كل القوانني واألعراف باالعرتاف بالقدس املحتلّة عاصمة إلرسائيل الدولة
املحتلّة.
هذا االعرتاف الذي تكمن خلفه كارثة وطنية (تضاف) إىل الكوارث التي حلت بنا من القرن التاسع
عرش .وميكن تفنيد هذا الشعار من خالل املآخذ التالية(:)23
أوالً :بحسب وزيرة الخارجية السابقة ليفني التي طرحت «حل الدولتني للشعبني» وليس «حل
الدولتني” ،بحيث تكون «إرسائيل « الدولة القومية للشعب اليهودي ،وفلسطني الدولة القومية
للشعب الفلسطيني» .وأضافت أن فلسطني هي أيضا الدولة القومية لعرب .48-ويف ذلك إعادة
تهجري لفلسطينيي.1948-
ثانياً :بحسب الدراسة التي وضعها د .طال بيكر /عضو الوفد اإلرسائييل إىل عملية أنابوليس يف
العام  ،2012بعنوان «مطلب االعرتاف بدولة إرسائيل كدولة يهودية – إعادة تقييم» ،أن االعرتاف
الفلسطيني بـ «الدولة اليهودية» ،يلحق بالفلسطينيني ،يف جميع مواقع تواجدهم ،أرضارا ً بالغة
ومتعددة األوجه ،منها:
•نسف الرواية التاريخية الفلسطينية للرصاع.
•استباق املفاوضات حول قضية الالجئني الفلسطينيني ،مبا يُلزم برفض أي حل لقضية الالجئني
الفلسطينيني التي من شأنها أن تهدد الصبغة اليهودية إلرسائيل !
•يأيت هذا الطلب بـ «االعرتاف الرصيح من قبل الفلسطينيني بحق تقرير املصري لليهود» ،يف
شدوا من ديارهم
الوقت الذي ال تعرتف إرسائيل بحق تقرير املصري للفلسطينيني الذين ُ ِّ
بغري وجه حق.
ثالثاً :هناك مشاريع قوانني إرسائيلية تتمحور حول «يهودية الدولة» تلغي صبغة «الدميوقراطية!»
التي تدعيها إرسائيل ،والتي سيكون لها ،يف حال إقرارها وتطبيقها ،نتائج كارثية عىل الفلسطينيني
يف حدود تلك الدولة ،تتلخص فيام ييل:
•رفض االعرتاف بأن هذه البالد هي وطن الفلسطينيني.
•رفض أن تكون اللغة العربية لغة رسمية .علامً بأن اللغة العربية هي جزء عضوي من هويتهم
الثقافية والوطنية.
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•لن تكون «إرسائيل « دولة لجميع مواطنيها؛ فرتى املنظامت الحقوقية أن هناك متييزا ً ضد
األقلية العربية يف إرسائيل( ،)24ويف حال سن تلك القوانني فإنه سيغلق الباب أمام مطلب
تحقيق املساواة.
•مصطلح الدولة اليهودية ال يتعامل مع اليهودية كدين ،وإمنا مع الدولة القومية والثقافة
اليهودية ،وتشكل موطنا لليهود يف العامل كله .مام يعني التوجه نحو تجميع أعداد أخرى من
اليهود من كافة بقاع األرض عىل حساب الحقوق املرشوعة ألصحاب األرض الرشعيني.
وإذا ما استجاب فلسطينيو 48-لهذا الشعار ،فإن نتائج كارثية سوف تحل عليهم ،منها(:)25
•يجردهم من الكثري من الحقوق املدنية يف دولة احتالل قامت عىل وطنهم.
• سيرتكون منعزلني؛ بال سند حقيقي.
• قد يرسي اليأس إىل نفوس جزء منهم.
• سيعمق االنفصال جغرافياً وسياسياً ونضالياً ،وإذا استمر قد يخلق رشخاً جغرافياً وبرشياً مع
جزء مهم من الشعب الفلسطيني ويف هويته الوطنية.
جانب آخر؛ وجد جبارين ( )26()2011يف استعراضه لـ “مرشوع قانون األساس»؛ وهو مرشوع
من ٍ
القانون الذي كان قد طرحه عىل الكنيست الثامن عرش النائب (السابق) آيف ديخرت ،باالستناد إىل
صيغة بلورها «معهد اإلسرتاتيجيات الصهيون ّية” ،أن ملرشوع القانون هذا عدة نتائج ،منها:
•يرمي إىل تغيري إرسائيل كدولة “يهوديّة دميقراطيّة” ،إىل أ ّن “دولة إرسائيل هي الوطن
الحق “يف تحقيق تقرير
القومي للشعب
يجسد طموحاته بتقرير املصري” ،وأ ّن ّ
ّ
اليهودي ،وفيها ّ
ّ
اليهودي”.
حرصي للشعب
حق
املصري
القومي يف دولة إرسائيل هو ّ
ّ
ّ
ّ
الدستوري االنتامء املد ّين والقومي للمواطنني الفلسطين ّيني انتهاًكا قاتالً،
•ينتهك هذا التعريف
ّ
رصح يف قاعدتها الدستوريّة األساسيّة أنّها ليست موطنهم
حيث يتح ّولون إىل مواطني دولة ت ّ
القومي ،بل وتح ّولهم إىل غرباء يف وطنهم.
ّ
•يكرس هذا التعريف املكانة القانونية املتدنية للمواطنني الفلسطينيني ،وبالتايل ينتج
تبعي ًة رسمية تق ّوض مكانة املواطنني الفلسطين ّيني وتنتقص من رشعية حقوقهم اليومية
والقومية.

جانب آخر؛ فإن من بني نتائج االعرتاف بالدولة اليهودية(:)27
من ٍ
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•تجاهل البعد االستعامري؛ إذ أن النقاشات التي تخوض يف «معنى يهودية الدولة» تتجاهل،
عن قصد ،السياق الكولونيايل والتاريخي لنشوء الدولة اإلرسائيلية والظلم التاريخي الذي
لحق بالسكان األصليني للبلد ،ج ّراء إخراج فكرة إنشاء وطن قومي يهودي يف أرض مأهولة
بالسكان.
•تحويل الرصاع إىل رصاع ديني؛ ألن االعرتاف بيهودية الدولة يعني االعرتاف الضمني مبركزية
البعد الديني ،بسبب تطابق الديني بالقومي يف هذه الدولة .وما يعنيه ذلك من اعرتاف
بالقصص التوراتية التي تجعلها “أرض إرسائيل “ ،وإنكار قصصه القاضية بأن للمسلمني
واملسيحيني حقوق دينية عىل أرض فلسطني.
•االعرتاف بالرواية اليهودية الصهيونية؛ أي أن يعرتف الفلسطيني بأن نكبته هي نتاج اسرتداد
حق تاريخي لحق امتلكه عىل غري وجه حق ،واعتبار وجوده حدث ًا عارضً ا تم تصحيحه يف عمل
عادل؛ هي نكبته!
هكذا؛ يكون الهدف األبرز ملطلب االعرتاف بـ «دولة قومية للشعب اليهودي» هو إلغاء حق
العودة وإقصاء فلسطينيي 48-عن الحيّز السيايس( ،)28كام أنه يتغلغل إىل املجاالت التي تالمس
جذور املكانة القانون ّية للفلسطينيني :الهجرة ،واملواطنة ،واألرايض ،والثقافة ،والدين ،وغري ذلك.
مام يؤدي إىل نهش وتفتيت يف مكانة املواطنني الفلسطينيّني(.)29
 ...ويبقى ثبات املعنى يف الوطنية الفلسطينية

مل تكن فلسطني ،عرب التاريخ ،إال كياناً من وطن وشعب وثقافة ،وأن قوامها هو أرض كنعان
والشعب الكنعاين والثقافة الكنعانية منذ خمسة آالف عام .تلك الهجرات السامية التي أنشأت ذلك
الشعب الدؤوب املبدع؛ الذي كان موئالً للحضارة(.)30
لذلك؛ فإنه ،ورغم ما جرى لهذا الشعب من ويالت وترشيد وتهجري ومحاوالت «محو» ،إال أن
الوطنية الفلسطينية ما زالت متلك حيوية ،وأن ما يجري عىل جانبي الخط األخرض من شأنه أن
يعمقها ،وأن يوضح مدى التشابه يف املعاناة الفلسطينية يف الضفة والقطاع ويف الجليل والنقب ،مام
يؤدي إىل تنامي الوعي برتابط النضال الوطني الفلسطيني بني أرايض 48-وأرايض.67-
وال ميكن إغفال أن هناك تصاعدا ً يف وترية الحراك السيايس يف مختلف مناطق الشتات الفلسطيني،
تحافظ عىل حيوية هذه الوطنية القادرة عىل النهوض مرة أخرى .وأما الواقع السيايس
لفلسطينيي 48-فتتزايد أهميته بسبب مواجهة شعار يهودية الدولة ،وبسبب ما تتعرض له “األقلية
الفلسطينية” من متييز عنرصي وقيود عنرصية ومصادرة لألمالك(.)31

49

يهودية الدولة :وسواس قهر ّي للدولة العربيّة ..

كام يأيت هذا الفعل الفلسطيني يف مواجهة تحرك (شعبي) يهودي ،مدعوم من السلطة الرسمية
يف إرسائيل يهدف إىل إثارة أجواء من الرعب يف أوساط فلسطينيي .48-فهناك عصابة يهودية
يُطلق عليها «عصابة دفع الثمن” تقوم مبامرسات إرهابية بحق رجال الدين واألماكن اإلسالمية
واملسيحية يف املناطق التي تستطيع الوصول إليها؛ يف حدود فلسطني املحتلة 48-أو يف غريها .وقد
طالت تلك املامرسات املسجد األقىص وعرشات املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف الضفة الغربية
والقدس املحتلة(.)32
يتضح مام سبق أنه ،ومهام كانت قوة «إرسائيل» مفرطة ،وبندقيتها عمياء وضالة للطريق ،إال أن
هناك شيئًا راسخًا هو «الوطنية الفلسطينية» التي أثبتت وجودها وحضورها ،رغم املحن ،ورغم
هول املعركة غري املتكافئة .وهذا هو املؤرش الواضح عىل ثبات املعنى ورسوخه يف نفوس األجيال
الفلسطينية املتعاقبة ،.والذي تتضح مالمحه من خالل ردود فلسطينيي 48-عىل تحوالت املبنى
الذي ابتليت به فلسطني وشعبها .هذه الوطنيّة التي لن تقبل بيهوديّة الدولة ،ولن تتنازل عن
حقوقها التي تكفلها القوانني واللوائح والرشع ّية الدولية ،مهام طال الزمن.
فلسطني ،بيت لحم ،العبيدية2018/05/02 ،
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الهوامش

 )1تالشت هذه الحركة يف نهاية القرن السابع عرش ،إال أنها كانت قد انترشت خارج بريطانيا ،كام أن نشاطها الطويل
كان نواة لالهتامم الربيطاين باملسألة اليهودية (الحوت ،بيان ( .)1991فلسطني (القضية-الشعب-الحضارة) :التاريخ
السيايس من عهد الكنعانيني حتى القرن العرشين .دار االستقالل للدراسات والنرش .بريوت ،لبنان .ط .1ص.)287 :
 )2ساند ،شلومو ( .)2013اخرتاع “أرض إرسائيل “ .املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية .رام الله ،فلسطني .ط .1ص.13-12 :
 )3الحوت ( .)1991مرجع سابق .ص.286-285 :
 )4حمدان ،عبد املجيد ( .)2007إطاللة  -1-عىل القضية الفلسطينية .املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية.
رام الله ،فلسطني .ص.23 :
 )5كان نفس الكاتب قد كتب قبل ذلك بعرشين عاماً كتاباً ،بعنوان «املسيح ولد يهودياً» ،يقول فيه :لقد كانت مشيئته
أن يكون إنعامه عىل العامل بالدين من خالل اليهود وحدهم دون سائر البرش (انظر :حمدان ( ،)2007ص.)17 :
 )6انظر املوقع االلكرتوين «إرسائيل بالعربية»)2014/7/24( :
/نابليون-بونابرت-اليهود-ورثة-فلسطنيhttp://www.israelinarabic.com/
 )7شاليل ،عمر ( .)2013فلسطني يف رصاع الرشق األوسط .دار الجندي للنرش والتوزيع .القدس .فلسطني .ط .1ص.90 :
 )8لقد لقيت آراء بتشينو صدى واسعاً يف بريطانيا ،وأعيدت طباعة كتابه السابق الذكر عام ( .1807انظر:
فلسطني .املوقع االلكرتوين لـ «مجلة مجمع اللغة العربية األردين».
محافظة ،عيل ( :)2009املستعمرات األملانية يف ْ
الجامعة األردنية .انظر الرابط (تم الوصول إليه يف :)2014/8/26
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009748-/00-36-09-10-02-mag93-10-.html.
 )9محافظة ( .)2009مرجع سابق.
 )10الدجاين ،يعقوب ،والدجاين ،لينا ( .)2001فلسطني واليهود :جرمية الصهيونية والعامل .دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع .عامن-األردن .ط .1ص.13 :
 )11السهيل ،نبيل ( .)2014بريطانيا وفلسطني ..بني وعديْن .الجزيرة.نت .انظر الرابط (أمكن الوصول إليه بتاريخ:
/2/11/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014 :)2017/11/21بريطانيا-وفلسطني-بني-وعدين
 )12مدار – املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية .)2013( -األهداف الكامنة وراء مطلب االعرتاف بإرسائيل «دولة
قومية للشعب اليهودي” .تقارير خاصة .منشور بتاريخ2013/11/21 :م عىل موقع املركز ،وفق الرابط التايل الذي
أمكن الوصول إليه يف 2018/05/02م:
تقارير/تقارير-خاصة136-/األهداف-الكامنة-وراء-مطلب-االعرتاف-بإرسائيلhttps://www.madarcenter.org/-
دولة-قومية-للشعب-اليهودي
 )13الكيايل ،ماجد ( .)2014عن معنى إرسائيل دولة قومية لليهود .الجزيرة.نت ،انظر الرابط (أمكن الوصول إليه
بتاريخ:)2018/05/01 :
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c43-aa56fb899e2-9371-16851917/
4f00-b703203-e31e1a0c9
 )14بشارة ،عزمي ( .)2011دولة يهودية ودميقراطية .املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات .ص.1 :
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للمزيد ،أنظر الرابط (أمكن الوصول إليه بتاريخ:)2018/05/01 :
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_E79479C7.pdf
 )15نرش «صربي جريس» رأيه عىل موقعه عىل صفحات التواصل االجتامعي ،كام تم إجراء مقابلة هاتفية معه من
قبل الباحث ،ظهر .2018/05/01
 )16يهوشواع ،أبراهام ( .)2014لدى اليهود استخفاف عام بأوطان اآلخرين .مقابلة ،أجراها :أنطوان شلحت وبالل
ضاهر .مجلة دراسات إرسائيلية ،العدد ( .)54املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية .ص ص.121-112 :
 )17غور-زئيف ،إيالن ( .)2006جدلية الوطن واملنفى .إعداد :سلامن ناطور .ترجمة :وليد أبو بكر وآخرون .املركز
الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله ،فلسطني .ص.7 :
 )18ليفي ،جدعون ( .)2014وسواس إسمه دولة يهوديّة .مقال منشور يف صحيفة القدس املقدسية ،بتاريخ:
2014/01/20م ،ص.16 :
 )19يف  ،2014/10/31خاطب ستيوارت آيزنستات؛  ،وكان قد تقلد مناصب رفيعة يف البيت األبيض ووزارات الخزانة
نقل عن:
والخارجية والتجارة األمريكيةً .
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/jewish-and-democraticimplications-of-israels-self-description-at-home-and
 )20بشارة ( .)2011مرجع سابق .ص.1 :
 )21وقف عىل رأس هذا املعهد يف فرتة معينة الدبلومايس األمرييك «دينيس روس» ،الذي كان الرجل األول لعملية
السالم يف الرشق األوسط أثناء والية إدارة كل من جورج بوش األب وكلينتون ،حيث كان يعمل عن كثب مع
وزراء الخارجية جيمس بيكر ووارن كريستوفر ومادلني أولربايت .وقد قام بدور الوسيط يف مساعدة الفلسطينيني
واإلرسائيليني للوصول إىل االتفاق املؤقت عام 1995؛ كام توسط بنجاح يف اتفاقية الخليل عام  1997وقام بتسهيل
(نقل عنhttp://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/ross-dennis :
معاهدة السالم األردنية-اإلرسائيلية ً
(أمكن الوصول إليه بتاريخ2018/05/02 :م)
 )22شلحت ،أنطوان (“ .)2011تكريس إرسائيل كـ “دولة يهودية” .يف معنى الدولة اليهودية (إعداد وتحرير :هنيدة
غانم وأنطوان شلحت) ،املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ط .1ص.162-137 :
 )23مدار (املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية) ( .)2013املشهد اإلرسائييل ،بتاريخ .2013/12/03 :العدد ،321
السنة الحادية عرشة .ص.7 :
 )24استخدم هذه التسمية «أبراهام ب .يهوشع» يف مقابلة أجراها معه أنطوان شلحت وبالل ضاهر ،مجلة قضايا
ارسائيلية ،عدد  ،54ص ص.121-112 :
 )25القلقييل ،عبد الفتاح ،أبو غوش ،أحمد ( .)2012الهوية الوطنية الفلسطينية :خصوصية التشكل واإلطار الناظم.
إصدار :مركز بديل ،املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني.
اليهودي .انظر (أمكن الوصول
 )26جبارين ،يوسف ( .)2011مرشوع قانون أساس :إرسائيل -الدولة القوم ّية للشعب
ّ
إليه بتاريخ 2015/1/25م)http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=552 :
 )27غانم ،هنيدة (أ) (“ .)2011مقدمة يف معنى “دولة يهودية” .يف معنى الدولة اليهودية (إعداد وتحرير :هنيدة

52

عزيز العصا

غانم وأنطوان شلحت) ،املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) .رام الله .فلسطني .ط .1ص.32-11 :
 )28املشهد اإلرسائييل يف مدار ( .)2013مرجع سابق.
اليهودي .انظر:
 )29جبارين ،يوسف ( .)2011مرشوع قانون أساس :إرسائيل -الدولة القوم ّية للشعب
ّ
http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=552
(أمكن الوصول إليه بتاريخ 2015/1/25م)
 )30غارودي ،روجيه ( .)1991فلسطني –أرض الرساالت الساموية .-ترجمة :قيص أتايس وميشال واكيم .دار طالس
للرتجمة والدراسات والنرش .دمشق ،سوريا .ص.27 :
 )31هالل ،جميل ( .)2011الحركة السياسية الفلسطينية’‘ :فتح’’ و’’حامس’’ اليسار :الواقع والتحديات .مجلة
الدراسات الفلسطينية ،مجلد  ،22عدد  ،87ص ص.35-31 :
077c-4b24-ba6f-c0e861dbdc0f-http://www.aljazeera.net/news/pages/a498d4a9 )32

53

54

 70سنة عىل إرسائيل!..
** إنجازات هائلة حققتها الدولة العربية خالل  70سنة من قيامها .وهذه حقيقة.
لكن الحقيقة األكرب ،هي انها أضاعت عليها عددا هائال من الفرص لتكون دولة
طبيعية مقبولة يف الجو اإلقليمي ،تعيش بسالم مع جريانها .بل إنها ،وهي التي
تدعي متثيل اليهود الذين كانوا ضحية للتمييز والعنرصية واملالحقة يف أوروبا وغريها،
اختارت أن تتقمص دول الجناة والظاملني .ومتارس سياسة التنكيل واالحتالل والبطش
بحق الشعب الفلسطيني .وبغض النظر عام تفعله بنا كضحية لها ،إنها ال ترتك وسيلة
إال وتستخدمها لتورث لألجيال القادمة من اليهود رصاعا أبديا وعيشا طويال عىل
الحراب وتبدد لهم آمال السالم واألمان وتجعل من «أرض السمن والعسل» ساحة
حرب وقتال دام يهدد كل تلك اإلنجازات.

نظري مجيل *
 70سنة عىل إرسائيل!...
 120سنة عىل تأسيس الحركة الصهيونية
 100سنة عىل وعد بلفور
 50سنة عىل االحتالل
ليس فقط مرور  70سنة هي مناسبة احتفالية يف إرسائيل ،بل إن قيادتها تحتفل مبناسبات عديدة
أخرى عىل النمط نفسه :ففي سنة  2018يصبح عمر الحركة الصهيونية  120عاما ،ويصبح وعد
بلفور يف عمر مئة سنة ويصبح عمر احتاللها بقية األرض الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس
وقطاع غزة) ،الذي يعتربونه «تحريرا ألرض إرسائيل»  50سنة .لكن هذه االحتفاالت مشوبة
* باحث يف الشأن اإلرسائييل  -فلسطني
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بالكثري من القلق ،خصوصا لدى العقالء .والكثريون منهم يطرحون عالمات سؤال وعالمات تعجب،
إن كانت ستصمد يف سياستها الحالية  70سنة أخرى او حتى  17سنة .فهي إىل جانب كمية هائلة
من النجاحات ،يف مختلف املجاالت ،تواجه أخطارا وتضع نفسها يف مسلسل من األخطار الجديدة،
التي تثري االنزعاج .ومن يريد ان يدرس التجربة اإلرسائيلية ينبغي ان يعرتف بالنجاحات ويشري اىل
اإلخفاقات وال يرتدد يف الحديث عن األخطار املستقبلية ،خصوصا يف هذه الحقبة من الزمن ،التي
نشأت فيها فرصة تاريخية أمام إرسائيل لتصبح دولة مقبولة يف املنطقة وهي تضيع هذه الفرصة
بشكل رصيح من الصعب فهمه.
من الواضح ،أن كثريين يق ّيمون هذه التجربة بعيدا عن املوضوعية .فهناك من يروا إرسائيل بعد
 70عاما عجيبة من عجائب الدنيا ،حققت أكرب اإلنجازات يف تاريخها يف كل مجاالت الحياة ولذلك
يطيب العيش فيها واالعتزاز بها وهؤالء كثريون ،ولكنهم مخطئون .فهم يأخذون جانبا واحدا من
املسألة ويتجاهلون أمورا كثرية أخرى ال يجوز تجاهلها ،بل إن تجاهلها يلحق أرضارا اسرتاتيجية
بعيدة املدى .وهناك فلسطينيون وعرب وأناس آخرون وبينهم إرسائيليون يرون إرسائيل تجربة
فاشلة ويبرشون بقرب نهايتها أيضا .وهم أيضا مخطئون .والحقيقة ان إرسائيل بعد  70عاما،
تستحق دراسة موضوعية معمقة تكشف مغازي هذه التجربة بشكل علمي ،خصوصا يف وللساحة
الفلسطينية .فالشعب الفلسطيني يطمح إىل إحقاق حقوقه املرشوعة وإقامة دولته املستقلة .وهذا
الطموح متعلق كثريا بالتجربة اإلرسائيلية .أوال ألن غالبية الفلسطينيني يف املنطقة يعيشون يف
احتكاك دائم مع التجربة اإلرسائيلية ،ففلسطينيو  48يعيشون التجربة بشكل عضوي وباتوا جزءا
ال يتجزأ منها ،وفلسطينيو  67يعيشون الجانب األقىس منها بسبب االحتالل وما يجلبه من قمع
وتنكيل من جهة وما يجلبه من احتكاك يومي ،بحلوه وم ّره ،من جهة ثانية .وفلسطينيو الشتات،
الذين يعيشون نتاج التجربة اإلرسائيلية ،مبا تحتويه من عناء وتحديات وشغف العودة .وعموما،
تشكل إرسائيل العقبة وميكن ان تشكل املفتاح لتحقيق هذا الطموح.

كيف يرون هذا التاريخ
إن سألت اإلرسائيليني عن هذه التجربة ،فسيستعرضون التاريخ السيايس والعسكري بشكل أساس.
يتحدثون عن «االنتصار عىل الجيوش العربية» يف سنة  ،1948وعن «االنتصار عىل مرص يف سنة
 ،1956وعىل كل الجيوش العربية يف  1967واحتالل سيناء والجوالن والضفة الغربية ،وعن تحول
حرب أكتوبر  1973من هزمية نكراء اىل انتصار آخر ،علام بأن الواليات املتحدة تدخلت يومها
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بطائرات وطيارين جاؤوا اىل أرض املعركة مبارشة للمحاربة مع اإلرسائيليني .وسيتحدثون عن
اتفاقيتي السالم مع مرص واألردن (ويتجاهلون اتفاقيات أوسلو التي يعتربها معظمهم «نكراء
شعواء») .وسيتحدثون عن نشاط «املوساد» (املخابرات الخارجية) يف أعامق العديد من الدول
العربية واإلسالمية ونجاحه يف خطف أدولف آيخامن ،أحد املدبرين للمخطط النازي للقضاء عىل
اليهود إبان الحرب العاملية الثانية ،وتقدميه للمحاكمة مبوجب القانون االرسائييل وال ُحكم عليه
باإلعدام ،وعن تدمري املفاعل النووي العراقي يف  1981والسوري يف  2007وعن «بطوالت الشاباك»
(املخابرات الداخلية املسؤولة أيضا عن املناطق الفلسطينية) وعن عمليات خارقة لـ «أمان» (شعبة
االستخبارات العسكرية) ،عن االغتياالت وزرع أجهزة التجسس وعن العمليات الحربية «الخاطفة»
(حربا لبنان يف  1982و )2006وحروب غزة (يف السنوات  2009و 2012و .) 2014وعن القدرات
العالية يف صنع األسلحة من رشاش العوزي إىل القبة الحديدية والطائرات بال طيار والرادارات
الحساسة التي يتم تركيبها اليوم عىل عدة صواريخ وطائرات غربية ،هذه الصناعة التي جعلت
إرسائيل يف املكان السابع يف تصدير األسلحة يف العامل مببلغ بلغ  9.2مليار دوالر يف سنة .)1( 2017
صدر يف نهاية السنة املاضية كتاب جديد بعنوان «إرسائيل – قصة نجاح» ،للمؤلفني آدم رويرت
ونوجا كينان ،وهام صاحبا رشكات ناجحة يف االقتصاد ،يتحدثان فيه عن نجاحات إرسائيل يف كل
مجاالت الحياة وبناء وطن وأمة من ال يشء .اول نجاح يتحدثان عنه هو استيعاب الهجرة اليهودية،
حيث انها استوعبت  3.1مليون مهاجر جديد من بداية الحركة الصهيونية وحتى سنة %40( 2017
من دول االتحاد السوفييتي السابق ،و %25من الدول العربية واإلسالمية ،و %20من أوروبا ،و%3
من الواليات املتحدة – التي ما زال يعيش فيها ثاين أكرب تجمع لليهود مبقدار  6ماليني – ثم اثيوبيا
 %3والبقية من بقية دول العامل) .ثم يتحدثان عن أهمية التكافل االجتامعي ،إذ ان قيمة التربعات
التي قدمها اليهود لنشاطات اجتامعية وثقافية وتعليمية تبلغ باملعدل مليار شيكل (حوايل 300
مليون دوالر) .ويشريان اىل األوضاع الصحية فيؤكدان ان نسبة األطباء يف إرسائيل أعىل من املعدل
املتوسط يف دول املنتدى االقتصادي العاملي ( )OECDوصناديق املرىض االرسائيلية هي األفضل يف
العامل ،وفقا لتقييامت منظمة الصحة العاملية ،ومعدل األعامر للرجل  81وللمرأة  84سنة وهي من
أعىل النسب يف العامل ونسبة رىض املواطنني عن الوضع الصحي تصل اىل .)2( %90
ويعددان املزيد من االنجازات يف املجاالت التالية * :عىل الرغم من ان حوادث الطرق يف إرسائيل
تجاوزت عدد قتىل الحروب ( 25ألفا يف الحوادث مقابل حوايل  24ألفا يف الحروب) ،إال أن نسبة
الحوادث يف إرسائيل تعترب من األكرث انخفاضا يف العامل .ففي حني يبلغ معدل الوفيات يف الحوادث
 20حالة لكل  100ألف نسمة من السكان ،تبلغ النسبة يف إرسائيل  10حاالت وفاة لكل  100ألف
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نسمة .والسبب هو التحسن الدائم يف شبكة الشوارع ونجاعة طواقم اإلسعاف ورسعة وصولهم اىل
مواقع الحوادث (ينبغي االنتباه هنا اىل ان إرسائيل دولة صغرية جغرافيا واملسافات فيها قصرية) *
يف مجال التعليم ،يؤكدان عىل ان  %91من أبناء جيل  34 – 25عاما أنهوا الدراسة الثانوية ،وهذه
نسبة تزيد عن املعدل لدى ( )OECDوعدد ساعات التعليم يف إرسائيل تزيد عن املعدل يف دول
املنتدى املذكور وما يرصف عىل التعليم يف إرسائيل ( %23مقابل  %16يف املنتدى) ونسبة خريجي
الجامعات تبلغ  %48مقابل  %34يف دول املنتدى * جوائز علمية :تعترب إرسائيل نسبيا صاحبة أكرث
عدد من جوائز نوبل يف العامل .ففي القرن الحادي والعرشين حصل  8علامء منها عىل جائزة نوبل
للعلوم وأما يف جائزة «جودل» للعلوم ،التي تحل يف املرتبة الثانية بعد نوبل يف األهمية العلمية،
فمن مجموع  62فائزا بها يف سنة  2016كان هناك  19إرسائيليا (أي  %30تقريبا) * االخرتاعات:
تحل إرسائيل يف املرتبة  14يف التدريج العاملي من ناحية عدد االخرتاعات العلمية باملقارنة مع عدد
السكان .ففي العلوم تسبق إرسائيل حتى الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا .ربع هذه االخرتاعات
يف املجال الطبي .من أهمها آلة تصوير األشعة املعمقة (يس يت) و(ام آر أي) .يف الشؤون الحربية:
القبة الحديدية وهي منظومة الصواريخ املضادة للصواريخ والطائرات بال طيار والسفن بال ربان
والسيارة املجنزرة بال سائق وكلها أسلحة تم صنعها لتدخل «أرض العدو» من دون تهديد حياة
الجنود بالخطر * الوضع االقتصادي :يبلغ معدل دخل الفرد يف إرسائيل حوايل  36الف دوالر يف
السنة وبذلك تحل يف املرتبة  24من مجموع  187دولة .نسبة البطالة  .%4.3االزمة االقتصادية
التي اجتاحت دول الغرب يف سنة  2008مل متس بارسائيل .تدريج االعتامدات املالية اإلرسائيلية هو
( . )+Aوالعملة االرسائيلية ثابتة * الوضع األمني – تتمتع إرسائيل بدعم أمرييك عسكري ال مثيل
له يف العامل بني دولتني 3.8 :مليار دوالر هبات مالية لألغراض العسكرية ،قواعد عسكرية أمريكية
عديدة يف إرسائيل تم االتفاق عىل تفعيل كل جنودها ومعداتها يف أية حرب قادمة ،بيعها أحدث
الطائرات املقاتلة (أف  ،)35وهذا فضال عن الدعم السيايس يف الساحة الدولية.
ويشعر اإلرسائيليون إزاء هذه اإلنجازات باالفتخار .وحسب استطالع للرأي جاء أن  82يف املائة
من املواطنني اإلرسائيليني فخورون بإرسائيليتهم ،من ضمنهم  %56ممن قالوا بأنهم شديدو الفخر،
وإىل جانبهم  %26ممن قالوا إنهم فخورون جدا .ويف املقابل ،فقد أجاب  %15من املستطلعة
آراؤهم بأنهم غري فخورين بالجنسية اإلرسائيلية ،وقد انقسم أولئك إىل فئتني :فقد قال  %9من
رصح  %6بأنهم
مجمل املستطلعة آراؤهم بأنهم "ليسوا فخورين إىل حد كبري" وإىل جانبهم فقد ّ
غري فخورون باملطلق بجنسيتهم .ويشري إىل أن  %93من املصوتني لتياري اليمني والوسط فخورون
بإرسائيليتهم ،وذلك مقابل  %59فحسب من مصويت اليسار الذين يشعرون بالفخر .وعندما أوغل
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االستطالع يف النبش يف مسألة الفخر بانتساب املواطن إلرسائيل ،أوضحت املناسيب املقاسة وجود
ما يشبه اإلجامع العام ،حيث أن هنالك  %81يفرتضون بأن إرسائيل هي دولة يطيب العيش فيها.
ومن ضمن هؤالء الـ  %81هنالك  %36ممن يقولون بأن إرسائيل هي "مكان يطيب ج ّدا العيش
فيه" وإىل جانبهم ،فهنالك  %45ممن يفرتضون بأن إرسائيل هي "مكان جيد مبا فيه الكفاية ليعيشوا
فيه .وعىل الجبهة املقابلة ،فإن  %16من مجمل الجمهور ال يجدون سببا للقول بأن العيش رغيد
يف إرسائيل ،ويقولون بأن إرسائيل عىل مدار سبعني عاما من إعالنها الستقاللها مل تكن مكانا يطيب
العيش فيه .من أوساط هؤالء أجاب  %13بأن إرسائيل "ليست مكانا جيدا إىل حد كبري" ،فيام كانت
آراء  %3قاطعة أكرث ،إذ قالوا بأن العيش يف دولة إرسائيل "ليس جيدا باملطلق"(.)4

القلق
بالرغم من تلك النتائج ،التي يربزها عادة اليمني الحاكم يف إرسائيل ويعتربها يف غالبية الحاالت دليال
عىل نجاح حكمه ،إال أن اإلرسائيليني قلقون .حسب االستطالع املذكور ،يقول  %52من املستطلعة
آراؤهم إنهم قلقون من خطر اندالع حرب عىل املستوى املنظور ،وذلك ،عىل ما يبدو ،يف ظل
التوتر القائم عىل الجبهة الشاملية ،وتهديدات إيران بالرد عىل الهجامت اإلرسائيلية .وقد عرب %12
من املستطلعة آراؤهم عن "خشيتهم الشديدة" من اندالع حرب خالل الفرتة القريبة ،مقابل %40
ممن يقولون إنهم قلقون بشكل كبري .ومقابلهم هنالك  %31ممن قالوا بأنهم ال يخشون إىل حد
كبري من اندالع الحرب ،فيام عرب  %7عن كونهم ال يخشون باملطلق من اندالع حرب عام قريب.
وحول السؤال :مم يخىش اإلرسائيليون ،يجيب االستطالع بأن  %34منهم تنبع خشيتهم من مخاطر
"خارجية" :إيران ،حامس ،وحزب الله ،وقال  %32من املستطلعة آراؤهم باملقابل بأن خشيتهم
نابعة من "اإلرهاب الفلسطيني" [هم يرون يف كل مقاومة لالحتالل ،مبا يف ذلك مسريات العودة
السلمية ،ارهابا] .وقال  %32من اإلرسائيليني ،بحسب االستطالع ،بأن املشكلتني األكرث اعرتاضا
ملستقبل الدولة هام ارتفاع غالء املعيشة ،والفروقات االقتصادية بني الرشائح االجتامعية .فيام،
وبالنظر إىل قضايا الفساد التي تورطت فيها قمة الهرم السيايس اإلرسائييل ،فقد قال  %21من
أن اإلرسائيليني يعتربون الفساد الذي يجتاح املؤسسات العامة هو مشكلة تعرتض تطور الدولة.
كانت مشكلة الفساد ،بحسب االستطالع ،قد احتلت املرتبة الرابعة من حيث األهمية .الحقا،
قام اإلرسائيليون بتدريج مشاكل أخرى ،عىل غرار الرصاع بني املتدينني والعلامنيني ،الذي يتسبب
بالضيق لـ  %10فحسب من الجمهور اإلرسائييل ،أما املرتبة األخرية فقد مثّلها القلق من العالقات
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بني اليهود والعرب ،حيث قال  %8بأن التدهور يف العالقات بني املجموعتني القوميتني يقلقهم
بحيث يعتربونه عائقا يعرتض طريق تطور الكيان العربي.
وعىل املستوى العميل ،وعىل ضوء املعطيات أعاله ،يشري االستطالع إىل أن  %21من اإلرسائيليني قد
يفكرون ،يف ظروف معينة ،بالهجرة من البالد ،وذلك مقابل  %72ممن ال يفكرون بالهجرة منها.
ويف أوساط الفئة األوىل ،فإن  %47منهم هم من أبناء التيار اليساري ،و %29من سكان تل أبيب.
ومقابلهم ،هنالك  %82ممن ال يفكرون بالهجرة من البالد وهم من أتباع التيار اليميني ،من ضمنهم
 %79من املتدينني وأتباع التيار الحريدي .والسبب األسايس الذي يدفع غالبية من يفكرون بالهجرة
من البالد هو سبب اقتصادي شخيص (مثل ما نسبته  )%53ويلحقه ،من حيث األهمية ،أسباب
سياسية أو عقيدية عىل النحو التايل :الخشية عىل مستقبل الدميقراطية .%17 :الخشية من صريورات
التدين .%13 :الخشية من اندالع حرب .%11 :والخشية من الحالة األمنية الداخلية.%6 :

ما ال يقلقهم ويجب ان يقلقهم
يحلو للكثري من القادة اإلرسائيليني أن يتهموا القيادات الفلسطينية بأنها مل تفوت فرصة لتفويت
الفرصة عليها يف التاريخ الحديث .وهذه تهمة قد ال تخلو من الصحة ،لكن القادة اإلرسائيليني هم
آخر من يحق له توجيه هذا االتهام ،وذلك لسبب بسيط هو انهم أكرث قادة يف التاريخ الحديث
ضيعوا الفرص عىل شعبهم.
ضيعوا الفرصة ،من البداية ،إلقامة دولة طبيعية متوضع لنفسها مكانة مالمئة ملحيطها العريب .وعىل
الطريق ارتكبوا مسلسال من األخطاء والخطايا ،التي دفعنا مثنها جميعا ،يهودا وعربا عىل مر السنني.

الخطأ األول
أقامت دولة بيض فوقية لألشكناز ( ،)6الذين مييزون ضد كل من هو مختلف عنهم .مل يكن يف
إرسائيل سود برشة وعبيد ،لكنهم صنعوا مجموعة من السود واستعبدوهم .وال نقصد العرب من
فلسطينيي  48فحسب ،بل أيضا اليهود الرشقيني ،الذين جلبوهم من بلدانهم العربية بوعود براقة
لكن أقاموا لهم مخيامت الجئني تحمل اسم «معربات» (بالعربية «معربوت») ،ثم أقاموا لهم بلدات
نائية يف النقب والجليل تحولت اىل شاهد عىل التمييز العنرصي الذي مل ينسه اليهود الرشقيون
حتى اليوم ومل يتحرروا من أغالله بل حملوا آالمه جيال بعد جيل.
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وكان بإمكان القيادة االشكنازية هذه أن تستخدم اليهود من أصول عربية جرسا بني دولتهم الفتية
وبني أصولهم العربية .فاليهود عاشوا يف الدول العربية بسالم ومساواة عىل الغالب .وإذا تعرضوا
يوما للتمييز والغنب ،فإن الحاكم الذي ظلمهم كان من الحكام الذين ظلموا الشعب كله وليس
اليهود وحدهم .اليهود العراقيون ال يزالون يحنون للعراق املجيد حتى اآلن وغالبيتهم يقيمون
نشاطات ثقافية تخلد تراثهم العريب وبعضهم يكتب بالعربية .وهم من الرشائح الناجحة بني اليهود
الرشقيني أكرث من غريهم .ويسيطرون اليوم عىل غالبية مرافق رأس املال املايل (أصحاب رشكات
تأمني ورشكات تعمل يف البورصة والبنوك ورشكات االستثامر وغريها) .واليهود املغربيون ،يحلفون
مبلك املغرب ويحرصون عىل حفظ لغتهم وأغانيهم وتراثهم ومنذ أن سمح املغرب لهم بالعودة
والتواصل ،وهم يزورون البلد والكثريون منهم يقيمون عالقات تجارية متشعبة .والتونسيون
يزورون تونس اليوم وميجدونها .واليمنيون يعربون عن األمل ملا يجري لليمن اليوم من هدر للدماء
والدمار ومل ينسوا كيف قامت أوساط من رشائح السلطة القدمية بخطف أطفالهم وبيعهم لعائالت
من اليهود القادمني من أوروبا ،بحجة ان جرائم النازية حرمتهم من األوالد وحرمت نساءهم من
الوالدة .قسم كبري من هؤالء اليهود الرشقيني يحاولون توريث األجيال القادمة هذه املشاعر.
لكن حكومات إرسائيل املتعاقبة ،عملت كل ما يف وسعها لغمر نفوسهم بالكراهية والعداء للعرب.
كانت تدفعهم اىل خانة الدفاع عن النفس وأدخلتهم يف امتحان يومي إلثبات والئهم للدولة العربية
والربهنة عىل انهم ال يخونوها وال يتجسسون عليها ملصلحة الدول العربية .فكانت كراهيتهم
وعداؤهم للعرب بطاقة الدخول والقبول للدولة اإلرسائيلية.

الخطأ الثاين
املواطنون العرب يف إرسائيل ،هم سكان الجليل واملثلث والنقب ،الذين بلغ عددهم يف سنة 1948
حوايل  %15من املواطنني ( 154ألف نسمة) ،وأصبحوا اليوم  1.7مليون يشكلون نسبة .%18.5
هم أيضا رشيحة مهمة كان بإمكان القيادات اإلرسائيلية ان تستفيد من بقائهم يف وطنهم وجعلهم
جرسا بني شعبهم وأمتهم من جهة وبني دولتهم الفتية من جهة ثانية .لكنها من البداية تعاملت
معهم عىل انهم خارج االجامع .بل رأت فيهم «خطرا أمنيا» ،لذلك فرضت عليهم نظام الحكم
العسكري من سنة  1948وحتى  .1966وحاول رئيس الحكومة األول ،دافيد بن غوريون ،منع
املواطنة عنهم .وفقط بعد ان خاضوا معركة شعبية تم منحهم الجنسية يف سنة  1952وخصصت
املخابرات دائرة ملالحقتهم وزرعت العمالء للتجسس عليهم ومارست ضدهم سياسة متييز
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وتعاملت معهم كأعداء محتملني طول الوقت (.)7
لقد أضاعت الحكومات اإلرسائيلية عليها فرصة جعل العرب يف إرسائيل منوذجا للتعايش املشرتك،
الذي لو حصل لكان ترك انطباعا إيجابيا عنهم لدى بقية رشائح الشعب الفلسطيني واألمة العربية
برمتها .ومنعتهم من أي اتصال مع أصولهم ،وكان كل من يقيم اتصاال كهذا يتعرض لالعتقال وحتى
املحاكمة .ومنعت وصول الكتب الصادرة يف العامل العريب اليهم .وخلقت منهم رشيحة من الالجئني
داخل الوطن ،هم أولئك املواطنون الذين هدمت حوايل  500قرية لهم ومنعتهم من السكنى فيها
وحتى الوصول لزيارتها يف بعض األحيان .وصادرت أراضيهم وممتلكاتهم .فصار أهل صفورية
الجئني يف النارصة وشفا عمرو ،يسكنون يف بيوت تطل عىل قريتهم املهدومة كل صباح وكل مساء.
ومثلهم  280ألف الجئ داخل الوطن.

الخطأ الثالث
يف سنة  ،1956شاركت إرسائيل مع فرنسا وبريطانيا يف حرب عىل مرص ،عرفت باسم العدوان
الثاليث .حرب ليس لها فيها ال ناقة وال جمالً .كل ما هنالك أنها اختارت تأجيج العداء ألكرب دولة
عربية ،ألنها رأت يف النظام السيايس فيها بقيادة جامل عبد النارص خطرا محدقا .وكانت قد سبقت
هذه الحرب بعملية تخريب رهيب ،إذ أرسلت اىل مرص مجموعة من الوكالء لتنفيذ عمليات
إرهاب ضد مرافق أمريكية يف القاهرة واإلسكندرية ،بهدف منع التقارب الذي بدأ يرتعرع بني مرص
والواليات املتحدة.
هذا العداء واالستعداء ،الذي سارت عليه كل الحكومات اإلرسائيلية ،أدى إىل بناء حواجز شاهقة
منعت حتى القوى العربية ،التي رغبت يف تسوية الرصاع معها ،من التقرب منها.

الخطأ الرابع
يف حرب األيام الستة سنة  ،1967حققت إرسائيل انتصارا مذهال عىل الجيوش العربية مجتمعة
واحتلت يف أعقابها بقية أرايض فلسطني (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة) وكذلك هضبة
الجوالن السورية وسيناء املرصية.
لقد طرح الكاتب أوري أفنريي ،الذي بدأ حياته مقاتال يف منظمة «ايتسل» اليمينية ثم تحول اىل
كاتب صحايف يساري ،مرشوعا إلقامة دولة للفلسطينيني يف الضفة والقطاع والقدس الرشقية.
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وكان ذلك مرشوعا الفتا اهتم به كثريون بينهم جرناالت كبار مثل رحبعام زئيفي .وقد استدعاه
رئيس الحكومة ،ليفي اشكول ،ليفهم منه الدوافع واألهداف فأوضح أفنريي ان مثل هذا املرشوع
سيضع حدا للرصاع وتخرج فيه إرسائيل كدولة محرتمة يف املجتمع الدويل ،إذ به تنفذ قرار تقسيم
فلسطني .لكن اشكول رفض االقرتاح قائال« :يا أوري .يف التجارة أنت تطرح اقرتاحا تعطي فيه الحد
األدىن لخصمك وهو يطلب الحد األقىص ثم تتفاوضان وتتفقان عىل حل وسط .أتريد من البداية
ان نطرح عليهم كل األرض؟» .وبالتايل مل يطرح اشكول شيئا عىل الفلسطينيني والعرب ،ال الحد
األعىل وال الحد األدىن (.)8
وبدال من ذلك سادت يف إرسائيل نفسية الغرور والعربدة ،وراحت حكوماتها تترصف باستعالء
وتعزز االحتالل لهذه األريض وتسعى لتهويدها فأعلنت عن ضم القدس اىل حدودها (وفيام بعد
هضبة الجوالن) ،وصارت القدس اورشليم وألغت اسم الضفة الغربية من القاموس لتصبح «يهودا
والسامرة» وسميت األرايض املحتلة بـ «املناطق املدارة» ،ثم «أرض إرسائيل التاريخية» وهدمت
حي املغاربة يف القدس لتهويده وثالث قرى غريب الضفة هي عمواس ويالو وبيت نوبا ورشدت
السكان الفلسطينيني ورفضت عودة النازحني يف الحرب إىل ديارهم وبارشت يف غرس املستوطنات
اليهودية يف أحياء القدس والضفة الغربية وراحت تعمل عىل خلق أمر واقع فيها مينع إقامة «دولة
فلسطينية بنت معيشة» ،كام يقول األمريكيون.

الخطأ الخامس
لقد فوتت القيادة اإلرسائيلية علينا وعليها كل فرصة الحت إلقامة السالم .يف السنوات – 1963
 ،1966بادر امللك حسني يف األردن اىل عملية سالم لكن جهوده فشلت وتوقفت متاما بعدما أقدمت
إرسائيل عىل ارتكاب جرمية السموع ،القرية الفلسطينية يف الضفة الغربية التي تعرضت الجتياح
عسكري بحجة مالحقة مجموعات مسلحة من فتح.
وبعد الحرب بثالثة أسابيع جدد امللك حسني جهوده والتقى مع يعقوب هرتسوغ ،مساعد رئيس
الحكومة اشكول ،يف لندن .ثم التقى مع وزير الخارجية اإلرسائييل أبا اينب .وقال إنه جاء مبعرفة
جامل عبد النارص ويريد ان يعرف ما الذي توافق عليه إرسائيل حتى يحصل السالم .وقد اعترب
وزير الخارجية األمرييك ،دين راسك ،هذه الخطوة «شجاعة للغاية تشكل اخرتاقا مهامً عىل طريق
السالم» .لكن الرد اإلرسائييل جاء باردا وصدت ضغوط واشنطن للتقدم فيها .ومل يكل امللك األردين
وحاول مرات ومرات ،وكانوا يصدونه .وقد اشتهر عن اشكول قوله يف اجتامع للجنة الوزارية
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لشؤون األمن يف أيار « :1968أخىش من اليوم الذي سنضطر فيه اىل الجلوس وجها لوجه مع العرب
الدارة مفاوضات سالم» (.)9
وتولت رئاسة الحكومة بعد اشكول ،غولدا مئري ،املشهورة بإنكارها وجود الشعب الفلسطيني
( . )10وقد رفضت مئري مرشوع روجرز الذي قبله الرئيس املرصي جامل عبد النارص للسالم
اإلرسائييل العريب ( ،)11ثم مرشوع يارينغ لتأيت بعدها حرب أكتوبر التي فقدت فيها إرسائيل 2673
قتيال و 7251جريحا مقابل  20الف قتيل عريب و 37ألف جريح.
وعندما اقتنع اسحق رابني بعملية سالم مع الفلسطينيني تم اغتياله بأيدي شاب مييني متطرف.
ثم جاءت املبادرة العربية للسالم ،والتي تقيض بإقامة سالم مع جميع الدول العربية ثم الدول
اإلسالمية مقابل االنسحاب من أرايض  1967وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس،
فرفضتها ارسائيل .وعندما اقتنع رئيس الوزراء ايهود أوملرت بعملية سالم وطرح مرشوعا متكامال
لها تم اسقاطه مبؤامرة املعارضة اليمينية سوية مع أوساط يف املؤسسة البوليسية القضائية التي
ارادت تصفية الحساب معه ألسباب تتعلق مبوقفه من القضاء (.)12

الخالصة
لقد حققت إرسائيل فعال إنجازات هائلة يف شتى مجاالت الحياة .بعض هذه اإلنجازات تثري االعجاب
لدى كل باحث موضوعي .إال أنها اىل جانب ذلك أخفقت يف أمور جوهرية تتعلق مبستقبل أبنائها
وليس فقط بشعبنا الفلسطيني .وإن كان لها أن تبحث عن عدو يهدد مصالحها الحقيقية ،فإنها
ستجدهم يف رأس هرم قيادتها ،أكرث بكثري مام تفتش عنه خلف الحدود .وأخطر هذه اإلخفاقات
انها أضاعت عليها عددا هائال من الفرص لتكون دولة طبيعية مقبولة يف الجو اإلقليمي ،تعيش
بسالم مع جريانها .بل إنها ،وهي التي تدعي متثيل اليهود الذين كانوا ضحية للتمييز والعنرصية
واملالحقة يف أوروبا وغريها ،اختارت أن تتقمص دول الجناة والظاملني .ومتارس سياسة التنكيل
واالحتالل والبطش بحق الشعب الفلسطيني .وبغض النظر عام تفعله بنا كضحية لها ،إنها ال ترتك
وسيلة إال وتستخدمها لتورث لألجيال القادمة من اليهود رصاعا عبثيا أبديا وعيشا طويال عىل
الحراب وتبدد لهم آمال السالم واألمان وتجعل من «أرض السمن والعسل» ساحة حرب وقتال
دام يهدد كل تلك اإلنجازات.
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رحلة الحرب من أجل السالم

أربعة عقود عىل زيارة السادات للقدس
ثقافة السالم كام يراها اإلرسائيليون

«»2

شذى يحيى *
أربعة عقود عىل زيارة السادات للقدس ،ربع قرن عىل توقيع اتفاقية أوسلو للسالم ،سبعون
عاماً عىل النكبة وإعالن قيام دولة إرسائيل ،مياه كثرية جرت تحت الجسور وقضايا مل تحل ومل
تسقط بالتقادم ويظل املشهد يسري من يسء إىل أسوأ ،إرسائيل حارضة التقدم ورمز املدنية يف
الرشق األوسط وسط أشالء دول وكيانات ممزقة ومحرتقة حروب مذهبية وطائفية ،حروب تبدو
وكأنها قادمة من العصور الوسطى بني ملوك الطوائف وسادة األرض ،يف وسط هذا كله تبدو
واحة التكنولوجيا الحديثة املتوامئة مع نفسها ومع العامل منوذجاً دميقراطياً مبهرا ً يتغاىض العامل
عن صورته األخرى املتعصبة الوحشية أمام ما يسمى بإنجازه املذهل والخدمات التي أسداها
لإلنسانية ،وهو النموذج الذي اصبح مبهرا ً حتى للجريان املعادين الذين مزقتهم الحروب وألقت
بهم يف غياهب التاريخ.
مل يستوعب العرب جرأة ترامب يف إعالنه نقل السفارة األمريكية إىل القدس كام مل يستوعبوا
خطابه الذي رصح فيه أن القدس عاصمة األمة اليهودية وال تهنئته بإعالن قيام دولة إرسائيل الذي
تطلع فيه إىل نقل السفارة خالل شهر ،هم أيضاً مل يستوعبوا حتى ما كتبه وزير الدفاع اإلرسائييل
عن رغبته يف ضم العب كرة مرصي للجيش اإلرسائييل واعتربوها محاولة لتدمري الالعب ،وهللوا
لرفض املمثلة األمريكية «ناتايل بورمتان” لجائزة احتجاجاً عىل االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة عىل
الفلسطينيني ونسوا أنها هي نفسها من كادت أن تعصف بزميلة لها ألنها رفضت أن تقول أن
* باحثة من مرص
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محل ميالدها هو القدس عاصمة إرسائيل ألن القدس متنازع عليها ،إلتصقوا بالشاشات ملشاهدة
اإلرسائيلية «جال جادوت” يف أفالم املرأة الخارقة رغم علمهم بخدمتها يف الجيش اإلرسائييل ،
يف حني أن الكثريين منهم أعترب “عهد التميمي” خدعة تركية إخوانية لكسب التعاطف ،انهارت
ثوابت بعض الدول العربية وهرولت لتب ّني كل ما كانت تراه كفرا ً وضالالً واعرتفت بأنها نرشت
مذاهبها التي مزقت أشالء أشقائها واشعلت أوار حرب السنة والشيعة والجهاد يف الداخل قبل
حرب إرسائيل خدمة ملصلحة الحليف اإلمربيايل األمرييك العتيد.
كل هذه الحرية هذا التخبط والتمزق تدلل عىل نتيجة واحدة ( خرس العرب حرب الثقافة ) ؛فمنذ
بدايات القرن التاسع عرش خاض العرب مع بدء تفكك الدولة العثامنية حرباً ثقافية خرسوها
بالكامل ألن أصحاب املصالح يف منطقتهم فهموا ما تقوم عليه أسس ثقافتهم وسعوا لتدمري هذه
الثقافة بينام حتى يومنا هذا وبعد كل هذه العقود واألحداث مل يستطع العرب أن يفهموا طبيعة
ثقافة اآلخر وبالتايل عجزوا عن التعامل معهم بلغة ثقافية يفهمونها.
نحن نخوض حرباً ثقافية بكل ما يف الكلمة من معاين ،نخرسها بكل ما تعنيه كلمة خسارة من
مفردات لسبب أسايس وهوعجزنا عن فهم «كود االخر الثقايف» وبالتايل نخرس القدرة عىل التعامل
معه ،ويعرف «الكود الثقايف» بأنه تلك الشبكة من القيم والعادات واملعتقدات واألفكار التي تشكل
يف مجموعها القاعدة الفكرية ملجتمع من املجتمعات أو جامعة من الجامعات ويقوم بالدرجة
األوىل عىل الخربة الجمعية التي مير بها أفراد الجامعة أو يتوارثوها ع ّمن قبلهم وهذا الكود الذي
يتضمن وجوباً املعرفة الجمعية باللغة والثقافة والتاريخ لهذه الجامعة ؛ وهو بذلك املحدد الرئييس
لطريقة تفكريها واتخاذها لقراراتها فاليوجد نص أو فكرة ينفصل عن محتواه الثقايف.
فإذا نظرنا إلرسائيل سوف نجد ان املحتوى الثقايف اإلرسائييل املعلن منذ إعالن قيام دولتهم حتى
اآلن والركيزة األساسية التي تقوم عليها فكرة امليثولوجيا الثقافية لديهم هي جملة واحدة ( نحن
مند أيدينا بالسالم ) ؛ وردت هذه الجملة يف إعالن قيام الدولة بالفعل عام 1948م ومن يومها
أصبحت عىل حد قول الباحثة يف جامعة القدس «داليا جافرييل نوري» جزءأ ال يتجزأ من خطاب
كل رئيس وزراء إرسائييل عىل مدى سبعني عاماً وبصمة متيز أدبيات الخطاب السيايس اإلرسائييل
عامة ،ترى نوري أن لغة الخطيب دامئاً ما تشري يف الظاهر إىل أن الخطيب ميد يده بالسالم بغرض
مصافحة الطرف اآلخر لكن فحوى هذه اللغة يدلل وبقوة عىل أن الطرف اآلخر هو دامئاً املعتدي
والرافض واملتعنت يف قبول هذه اليد ،يف تأكيد دائم لقاعدة فكرية يراد إرساؤها يف داخل الراي
العام املحيل والدويل تنص عىل أن من يتبنون فكرة املجتمع الدميقراطي املتحرض يواجهون خطرا ً
عارماً من هؤالء الذين ميدون إليهم يدهم بالسالم لرغبتهم الدامئة يف الحرب ،هم أصحاب عقيدة
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السالم يف مواجهة عقيدة الحرب ،يف انعكاس لنظرة عليا لإلنسان املتحرض الذي ميد يده ملن هو
أدىن منه ،فالدولة املثالية املتحرضة متد يدها للهمج عىل أمل العيش يف سالم واملشاركة أيضاً يف
تحرضهم وهذه هي القاعدة األوىل التي تتحكم يف ذهنية املواطن والسيايس واملفاوض اإلرسائييل
عىل حد سواء والتي تتشابه لحد كبري والنظرة الغربية االستعامرية التي رشعنت احتالل أرايض
الغري بدعوى أن األعىل أخالقياً يحاول االرتفاع بالهمجي ملستوى اإلنسانية بل هي مشتقة منها.
أما القاعدة الثانية والتي ال تبتعد كثريا ً عن األوىل فقد لخصتها خطبة «جولدا مائري” يف األمم
املتحدة العام1956م عندما استعملت نفس الجملة ( نحن مند أيدينا بالسالم ونعود خاوي الوفاض
) ،أي أنه اليوجد ولن يوجد رشيك حقيقي ليتحقق السالم معه ،يف نفس السياق بعد أربعني عاماً
يف العام 2006م استخدم ايهود أوملرت رئيس الوزراء اإلرسائييل يف ذلك الوقت نفس الجملة يف
احتفالية ذكرى وفاة بن جوريون أول رئيس وزراء إلرسائيل عندما قال ( منذ ميالد إرسائيل مد
بن جوريون يده بالسالم لجريانه العرب ولكن هذه اليد رفضت ومازالت هذه اليد ممدودة،
أنا أمد يدي بالسالم لجرياين العرب آمالً أن ال ترفض ) ،جاء هذا بعد يوم واحد فقط من توصل
الفلسطينيني بشق األنفس لوقف إلطالق النار مع اإلرسائيليني الذين كانوا قد سووا أحياء كاملة
من قطاع غزة باألرض ،كان استعامل هذه الجملة تعزيزا ً من أوملرت لنفسه كخليفة ملن وضعوا
إعالن قيام الدولة وللتذكري بالفكرة القومية التي قامت عليها هذه الدولة.
تلك هي نفسها الجملة التي كان قد استخدمها من قبله الحائز عىل جائزة نوبل للسالم إسحاق
رابني بعد عام واحد من توقيع إتفاقية أوسلو العتيدة العام 1993م بشكل اكرث وضوحاً وبالغة
وبال لبس معربا ً عن مفهوم السالم يف ثقافة اإلرسائيليني قائالً ( يدنا سوف تظل ممدودة بالسالم
دامئاً ،وأصابعنا ستظل دامئاً عىل الزناد ) ،رابني نفسه هو القائل ( إن املسألة األساسية هي ما إذا
كان باإلمكان عقد صلح حقيقي مع بلد عريب علامً بأن البلدان العربية ال تتمتع باإلستقرار بحكم
طبيعتها  .....يرى البعض أنه ال طائل من التفاوض حالياً وانا ال أوافق عىل هذه املقاربة فإرسائيل
ال ميكنها أن تنتظر لحني قيام دميقراطية يف الدول العربية لذا يجب علينا التفاوض اآلن حريصني
عىل اهتاممني ،أوالً أن يفيض الصلح إىل اتصاالت بني الشعوب فهذا هو السبيل الوحيد للقضاء عىل
العداوات ...ثم يجب علينا دوماً اإلحتفاظ بهامش لألمن ).
فاملوقف الذي تتمسك به إرسائيل دامئاً أنها مضطرة للحرب ومواجهة العنف بالعنف حتى من قبل
نشأة الدولة رسمياً ،ويرى مؤرخ جيش الدفاع اإلرسائييل “نتانيال لورش” أنه منذ البداية أي منذ
نشأة «املنظمة العسكرية الصهيونية» كان رد فعل للجوء العرب للعنف كدفاع للشعب اليهودي
عن نفسه ضد الهجامت من كل من القوات العسكرية النظامية وغري النظامية العربية وأنه بالنظر
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ألسامء املنظامت التي أنشئت مثل هاشومري (املراقب) ،هجاناه (الدفاع) ،وجيش الدفاع (الجيش
اإلرسائييل) توضح مهمة أساسية هي الدفاع ،ومن التناقض أن حركة دولة – فيام بعد -مل تنظر
يوماً إىل العنف كأداه لتحقيق أهدافها قد انخرطت تقريباً يف رصاع عنيف ،موقف يختلف كثريا ً عن
تعريف ثقافة السالم الذي وضعه اليونسكو والذي ينص عىل أنها «منظومة من القيم والترصفات
والسلوك تعكس منوذجاً تفاعلياً وملهامً ومشاركاً يرتكز عىل مبادئ الحرية والعدالة والدميقراطية
وحقوق اإلنسان والتسامح والتضامن الذي ينبذ العنف ويسعى حثيثاً للبعد عن الرصاعات»،
ويتطابق مع املفهوم الذي تحدث به “موشيه ديان” وزير الدفاع اإلرسائييل يف عدوان 1967م حني
وقف يف أعقاب احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وسيناء ليقول ( لقد عدنا إىل أقدس
أماكننا املقدسة وهذه املرة عدنا ليك ال ننفصل مرة أخرى وأقول لجرياننا العرب أنه حتى يف هذه
الساعة بل وعىل األخص يف هذه الساعة نحن مند أيدينا بالسالم ) هذا املفهوم هو نفسه الذي
نجحت الحركة الصهيونية ومن يدعمها منذ أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين يف
مراكمة وجوده كحقيقة عرب روابط متخيلة بني األرض والشعب «أرض فلسطني والشعب اليهودي
« وخلقت من هذه الروابط فكرة قومية معارصة استعملت لتدعيمها كل العلوم التي كانت
مستحدثة يف تلك الفرتة مثل األركيولوجيا وعلم األجناس األنرثبولوجيا وعلوم الجغرافيا السياسية
ونجحت بهذا يف إرساء فكرة األرض املقدسة عرب خلق عالقة قد تبدو محددة ومنطقية للوهلة
األوىل بني األرض والعرق ،وبني العرق والعقل الجمعي ،وبني هذا العقل الجمعي والثقافة ،وبني
الثقافة والخواص القومية ،وبربط الثقافة بالخواص القومية بذلك نجحت يف اضفاء رشعية عىل
زعم قديم بأن لألمة اليهودية الحق يف الحصول عىل دولة قومية يف األرض التي شهدت والدة هذه
األمة ومنحت فيها حق الحياة (أرض فلسطني).
إن إرتباط الثقافة والرؤية بني األرض املقدسة والشعب اليهودي هو ما يلخص تاريخ النزاع العريب
اإلرسائييل يف مجمله ويجعله تاريخاً لنزاع ثقايف يسعى فيه كال الطرفني لتجميع ودعم ما يراه
من حقائق أمام ما يعتقد أنه تزييف وأسطورية من الطرف اآلخر ،وهذا هو الخطأ بعينه الذي
وقع فيه العرب الذين رأوا أنفسهم يف معركة ضد قوة رشيرة من وجهة نظرهم يعتمدون دامئاً
يف مواجهتها عىل ردود األفعال والدفاع عن النفس بدالً من محاولة فهم وترشيح البنية الثقافية
واملعرفية للكيان الصهيوين كيف نشأت وأين هي اآلن وما هي األهداف التي تسعى إليها ويحاولوا
التفوق عليها أو عىل األقل إيقاف تقدمها عىل مستوى الفكر والثقافة.
لن يسمح العامل للعرب أن ينترصوا يف حرب ضد إرسائيل حتى لو كانت لديهم القدرة عىل ذلك
وهم بالفعل ليس لديهم هذه القدرة ،وأسباب عدم سامح الغرب جلها معروف كام أن املفاوضات
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دون فهم لعقلية املفاوض الصهيوين لن تؤدي إال إىل مزيد من الخسائر للفلسطينيني واملكاسب
للصهاينة وازدياد الكره والحرب والشعور بالظلم ،أو كام قال الصحايف اإلرسائييل يهو شفاط
هركايب العام1974م «إن اليوم الذي ستبدأ فيه املفاوضات سيكون يف الحقيقة مناسبة عظيمة
تستحق االحتفال ولكن دعنا نتذكر الدروس التي يعلمها لنا علامء النفس واملتصلة بأن اإلتصاالت
املبارشة بني الجامعات اإلنسانية ال تقربهم دامئاً من بعضهم البعض ولكن رمبا تجعلهم يدركون إىل
أي مدى كانوا بعيدين مام يقود إىل مزيد من النفور».
“جولدا مائري” أوضحت عقلية املفاوض الذي ميد يده إىل السالم حتى قبل طرح فكرة السالم
بصورة حقيقية عىل األرض يف العام 1966م بقولها «مل يكن هناك يشء اسمه فلسطني ،متى كان
هناك شعب فلسطني له دولة فلسطني؟! كان هناك إما جنوب سوريا قبل الحرب العاملية األوىل،
ثم كانت بعد ذلك فلسطني املتضمنة األردن ،مل يكن هناك شعب يف فلسطني يعترب نفسه فلسطينياً
قمنا بطرده عندما وصلنا وأخذنا بالدهم منهم ألنهم مل يكونوا موجودين» ؛ بعد ذلك بأعوام
صك شارون تعبري التنازالت املؤملة فيام يختص مبفاوضات السالم ألن العقل الجمعي اإلرسائييل
ببساطة يفكر أنه عندما يعطي الفلسطينيني جزءا ً من أرضهم وحقوقهم فإنه يتنازل عن جزء من
أرضه ومن حقوقه لهم وهم يف األساس مجرد قومية مختلفة ال وجود لها ،كذلك كانت الرؤية
الغربية راعية املفاوضات الدائم تصادق عىل السيطرة اليهودية العرقية عىل األرض يف حكومة
دميقراطية ،فاملنظور الثقايف الغريب املسيحي النظرة لفلسطني التاريخية يراها أرضاً مقدسة ليس
فيها مكان لسيطرة إسالمية رغم أربعة عرش قرناً من التاريخ اإلسالمي فيها ،عليه ومنذ بدايات
القرن التاسع عرش كرست جهود املئات من املفكرين والباحثني والكتاب والشعراء والتشكيليني
والسياسيني والجغرافيني واملؤرخني التابعني لعرشات الجامعات والكنائس ومراكز األبحاث وأجهزة
املخابرات األوروبية واألمريكية إلرساء فلسطني التاريخية يف األذهان عىل أنها األرض املقدسة أرض
املسيحية األم ،ويجعل من إرسائيل حاملة مرياث هذه األرض وراعية التاريخ والجغرافيا اإلنجيلية
التي قامت عليها الخربة املسيحية اليهودية األوىل مام جعل عودة اليهود ( العاليا –  ) Aliaهو
مبثابة الدعم إلعادة الحقوق ألصحابها وبالتايل فإن إدانة أي شكل من أشكال العدوان أو التطهري
العرقي والهيمنة عىل األرض املقدسة هي مبثابة استهداف لحق املدافعني عن عودة الشعب ألرضه
ودعم لهؤالء املتخلفني الرجعيني الكفار العدوانيني واملتمتعني بامتيازات تزيد عن حاجاتهم (
البرتول –املوارد –األرض ) رغم عدم قدرتهم عىل استغالل هذه املوارد لفرط جهلهم وكسلهم
وجشعهم وعدوانيتهم وبعدهم عن الحرية والدميقراطية وكرههم لهذه املصطلحات ،هذا هو
السبب الرئييس الذي يجعلهم يرفضون حصول اليهود الدميقراطيني املتحرضين عىل ركن صغري من
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أراضيهم الشاسعة ليقيموا عليها دولة حضارية متقدمة تساهم يف مناء بقية العامل وليست بعبء
عليه بنزعتها وحروبها بل وبدينها «العدواين» وثقافتها املتخلفة ورمبا أيضاً يأيت الرفض بدافع
الخوف من أن تنظر شعوب هذه املنطقة املتأخرة من العامل لهذا الشعب املتحرض وتحاول االقتداء
به ومحاكاته ،نظرة أشبه ما تكون بأفالم الغرب املتوحش وما كانت تروجه عندما يواجه الهنود
الحمر املتوحشني املستوطنني البيض املساملني ويسلخوا رؤوسهم ألنهم أقاموا مجتمعات نظيفة
ومتحرضة ومتطورة عىل أراضيهم الغنية التي ال يفقهون كيفية استغاللها ،فاليهودية اإلرسائيلية
القدمية وأيضاً اإلرسائيلية الحديثة عنرص أسايس يف املكون الثقايف الغريب كام أنها أيضاً من أهم
روافده فكام كانت هي الجوهر الذي وضع أسس الفكر الغريب الحديث عرب املسيحية فاليوم يأيت
(من وجهة نظر املسيحيني األلفيني املهيمنني حالياًعىل مفاصل السياسة األمريكية عىل األقل) الفكر
الصهيوين ملؤسيس إرسائيل األوائل ليخلق عالقة الوصل بني الحضارة الغربية ومنبعها يف األرض
املقدسة عرب تأسيس فكر عربي حديث قائم عىل املزج بني خربات املهاجرين الجدد ومن سبقوهم
يف االستيطان عرب عرشات السنني وعرب هذا املزج تنتج األمة العربية الحديثة.
هذه الرؤية الغربية هي نفسها عىل حد قول املؤرخ الصهيوين “ايالن بابن” هي الرؤية الصهيونية
التقليدية التي تتبناها الدولة العربية منذ قيامها وتدعم دالئلها مبئات من الدراسات واألبحاث التي
وضعتها عرشات املؤسسات الثقافية التي جندت لهذا الغرض وتعرضها كام ييل:
“الصهيونية حركة قومية ،إنسانية ،ليربالية ،اشرتاكية ،جلبت التقدم لفلسطني البدائية وأعادت
بناء املدن املهدمة وأدخلت الزراعة والصناعة ملنفعة املجتمع ككل عرباً ويهودا ً ،وقد تعرضت هذه
الحركة التقدمية ملقاومة ناجمة عن الجذور اإلسالمية الفاشية للمجتمع الفلسطيني وملؤامرات
االستعامر الربيطاين املوايل للعرب !!  ..والتقاليد والثقافة املحلية ذات الطابع العنيف واملتخلف
ورغم كل هذه املشاق ومقاومة (املحليني) الوحشية ظلت وستظل الصهيونية مخلصة للمفاهيم
اإلنسانية فيام يتعلق بالسلوك الفردي والجامعي يدها ممدودة بالسالم إىل جريانها العرب
املتوحشني الذين يرفضونها ،وأسست رغم كل الصعاب دولة استوعبت رغم نقص املساحة واملوارد
والوسائل أكرث من مليون يهودي هربوا من الهولوكوست وطردوا من العامل العريب وأعطتهم سبالً
للتقدم والنجاح وفرصة لالندماج يف الدميقراطية الوحيدة يف الرشق األوسط ،إرسائيل التي هي
دوما يف موقف دفاع عن نفسها وتسعى دامئاً إىل احتواء عدوانية العرب املتزايدة وتقاعس العامل
عنها يف رحلتها لضم اليهود من الشتات يف أكرث من مئة دولة يف العامل لتحقيق حلم األمة اليهودية
يف دولتها بعد أن كانت مجرد حركة أخالقية للخالص من الظلم ولكن لألسف وجدت هذه األمة
الرشيدة حال عودتها ألرضها شعباً آخر عىل أرض الوطن ومع ذلك عرضت عليهم الرشاكة يف

74

شذى يحيى

مستقبل أفضل وقاموا هم برفض هذا العرض بحامقة «.
وال يرى الفكر الغريب املدافع عن إرسائيل وال أغلب االرسائيليني العلامنيني القوميني الصهيونية
التقليدية بشكلها هذا عنرصية عىل اإلطالق ،فبنفس املنظور والفلسفة اإلمربيالية التي تعاملت
بها الشعوب األوروبية مع بقية العامل ،وبنفس املنطق الذي تبناه املستعمرون البيض يف بناء أمريكا
عىل حساب الشعوب األصلية يرى الجميع يف الغرب وداخل إرسائيل الحركة الصهيونية عىل أنها
بالفعل حركة تحرر وطنية ال ميكن وصفها بالعنرصية ألنها ال تعترب نفسها فائقة عىل األجناس
األخرى بل هي دميقراطية تعددية ،تسعى األمة اليهودية املؤسسة لها للتمتع بالسيادة عىل أرضها
ومقدراتها ،هذه السيادة التي يجب أال تكون محل شك أو نزاع كام هي ليست محل شك أو نزاع
لدى األمم األخرى وأبلغ دليل عىل أن الصهيونية ليست حركة عنرصية هي أن املواطنني يف دولة
إرسائيل يأتون من جميع األطياف واألعراق وأن هذه الدولة استوعبتهم جميعاً لذلك ال ميكن
وصف الصهيونية املؤسسة لها بالعنرصية ،هذا هو املفهوم الغريب للصهيونية ،أما املفهوم اإلرسائييل
الرسمي والشعبي لثقافة ورشعية الدولة فهو بطبيعة الحال اكرث عمقاً وتعقيدا ً من الرؤية الغربية
للصهيونية ،وقد تم االرتكاز عىل أداتني لصناعة املفهوم الثقايف للمجتمع اإلرسائييل ،األول هو
التجنيد اإلجباري يف جيش الدفاع ،والثاين هو هيكل النظام التعليمي العام واللذين صمام باألساس
الستيعاب أعداد من البرش القادمني من أعراق وأجناس مختلفة ليشكال معاً بوتقة لصهر األفكار
والحصول عىل سبيكة مجتمعية أكرث إنسجاماً وسميت هذه اآللية فعلياً “بآلية بوتقة الصهر”
وتهدف إىل تحقق املجتمع روحانياً وسياسياً وثقافياً ولهذا فهي تتطلب إسرتداد الخربة الروحانية
الصحيحة وإعادتها إىل اليهودي لتحويله إىل إرسائييل تحقيقاً لخالص الشعب ككل ،ووفقاً لهذه
الرؤية فإن الحياة القومية البد وأن تحمل صبغة يهودية تصبغ املجتمع بالكامل وتشمل الحياة
اإلجتامعية والعملية وباألخص الثقافية وهكذا فإن املجتمع اإلرسائييل البد وأن يكون عىل درجة
كبرية من النقاء الديني كبديل للنقاء العرقي وأن يحتفظ دوماً بأغلبية يهودية مهيمنة ( وهنا
ينتفي حل الدولة الواحدة متاماً اللهم إال إذا قبل الفلسطينيني وضعية مواطني الدرجة الثانية
وقبلوا بإسقاط جزء من حقوق املواطنة ) ،ويرتجم هذا إسرتاتيجياً عىل محورين:
األول هو إدماج غري مستقر لشعب أصيل خاضع (الفلسطينيني ) كالهنود الحمر يف أمريكا كأشخاص
يقومون باألعامل الشاقة ويعيشون عىل هامش املجتمع.
والثاين إزالتهم قرسياً كام حدث يف حروب 1948م و1967م باملعنى املادي املكاين ومن املمكن
نقلهم إىل مناطق تشبه مستعمرات ومحميات قبائل الهنود يف أمريكا واألبوريجينال يف اسرتاليا
بحيث ال يشكلون خطرا ً عىل أمن إرسائيل .
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فالبوتقة أنتجت سبيكة تؤمن بأن اليهود كجامعة يف عالقة عضوية دامئة مع أرضهم التي هي
وطنهم األصيل الذي شكل شخصيتهم القومية وذلك مينح املجتمع اإلرسائييل رشعيتني األوىل هي
رشعية العودة اىل األرض والثانية هي طرد األعراق األخرى غري ذات العالقة الشبيهة بعالقتهم
باألرض أو عىل األقل معاملتها عىل انها يف منزلة اقل ممن ينتمي لألمة اليهودية ألن الشعب
اليهودي وحده من ميتلك تلك الصفة الروحانية العليا املسامة بروح الشعب أو الرابط امليتافيزيقي
بني الفرد واألرض ليس من املنطلق الديني فقط بل من املنطلق القومي أيضاً باملفهوم الهيجيل
الذي ينص عىل ( أن كل عرق أو شعب او أمه له وجود روحاين وهذا الوجود هو الذي يخلق الهوية
والوالء وعىل الشعب واجب سام هو خدمة هذه الروح) ،وقد كتب بن جوريون كثريا حول هذا
املفهوم ولخصه أريل شارون يف خطبة بقوله «نحن لدينا سالح رسي رمبا يكون هو السالح الرئييس
الذي يحمل لنا الوعد بفرصة النرص والبد لنا من أن نقويه وهذا الرس بني يديكم ،بني أيادي من هم
هنا وأيادي من ليسوا هنا أيضاً – إنها الروح – وهذا ما سوف يكون حاسامً يف الحرب التي وجدنا
أنفسنا يف غامرها فالروح ستكون حاسمة ولكنها لن تكون كذلك مبفردها فكل املدفعية والطائرات
لن تسعفنا لو مل تعمل الروح فينا ولقد أعطتنا هذه الروح حتى االن قوة البقاء واالستمرار ،وبها
سنكون منترصين»
وآلية روح العرق اليهودي كام أسامها “زئيف جابوتنسيك” آلية مختلفة عن غريها فلكل عرق
آلية روحانية مختلفة عىل حد قوله وهي نابعة من الثقافة اليهودية القامئة عىل مفهوم أن العاليا
(العودة) إىل األرض بعد ألفي عام جاءت إمتاماً لوعد الرب ولينشئ اليهود مجتمعات جميلة محل
الخرائب املهدمة ويعمروا األرض البور والخراب ويقيموا أمة تحيي املثل اليهودية التي قام عليها
املجتمع اليهودي عىل مدار التاريخ محل اضطهاد كبري ،وأخريا ً وبعد عذابات كبرية وأهوال ووجهت
هذه العودة بوجود عريب تتاري لبرش رحل بدو جالوا يف أرض إرسائيل بعد إخراج اهلها منها وهم
حتى يومنا هذا جهلة غري مؤهلني لإلملام بالصبغة القومية للشعب اليهودي يكنون له كراهية غري
عقالنية بسبب عدم قدرتهم عىل الفهم لضيق افقهم وعدوانيتهم النابعة من دينهم الذي يحثهم
عىل الهجوم العدواين ضد املتحرضين ومن يخالفونهم يف األفكار عموماً ،وهذه االلية الروحانية
الهدف منها عىل حد قول جابوتنسيك تحقيق هدف (األمة الكاملة)« ،لرنسم ألنفسنا النمط املثايل
ألمة كاملة ،فاألمة الكاملة متتلك مظهرا ً عرقياً من شخصية فريدة مميزة ،مظهرا ً مختلفاً عن جريانها
ومن شأن هذه األمة أيضاً أن تشغل ومنذ زمن محفور يف الذاكرة قطعة أرض معروفة بوضوح
ولها صفة الدوام وسيكون من املرغوب جدا ً لو كانت هذه املنطقة تخلو من أي أقليات غريبة ممن
يضعفون بوجودهم روابط الوحدة القومية ومن شأن األمة أيضاً أن تحافظ عىل اللغة القومية

76

شذى يحيى

األصيلة التي ال ميكن أن تنبثق عن أية أمة أخرى سواها» ،وهذا البعد الروحاين ال يرتكز عىل
مفهوم ديني حريف بل عىل انجاز العمل عىل إنشاء األمة التي حرض اليهود إلرسائيل إلنشائها يف
رسالة قومية مقدسة يختلط فيها العرق بالدين يف بوتقة القومية إلنشاء الدولة.
هذه هي الروح التي شكلت ثقافة ورؤية املجتمع اإلرسائييل لدولته وهي نفسها الروح التي
تشكل عقلية املواطن والسيايس واملفاوض اإلرسائييل فالحقيقة أن العوامل الثقافية هي دامئاَ
السبب الذي يكمن وراء طبيعة الرصاعات الدولية عىل مر العصور فعوامل مثل (القيم واألفكار
واملعتقدات واآلراء) هي ما يحكم ويشكل طبيعة العالقات بني األمم ،وطبيعة العالقات الدولية
وشكلها يحددها الضمري الجمعي الذي تتحكم فيه عوامل اجتامعية وثقافية وتاريخية ،والثقافة
كمنظومة من املعايري واألفكار التي تحدد الهوية هي التي تشكل األسس للهيكل امللموس للدولة
أو الكيان السيايس وأية نخبة سياسية وعسكرية يف لحظة اتخاذ القرار تنظر اىل املحتوى الثقايف
كأهم العوامل االسرتاتيجية املحددة لكيفية وطبيعة وأسباب اتخاذ هذا القرار ،واسرتاتيجية
إرسائيل فرضتها عليها الطبيعة الجيوبوليتكية ألرايض فلسطني التي تحتلها وتقوم عىل أرضها
نظرة واحدة للخريطة تكشف عن عزلة هذا الكيان عن دول الجوار التي تراه معادياً أو عىل األقل
مرفوضاً وغري مرغوب فيه مام عزز من الشعور بالحصار لدى اإلرسائيليني ودفعهم لالنخراط أكرث
يف عالقات وانشطة مع املجتمعات التي تقبل التعامل معهم خارج دائرة هذا الحصار كام منت
أكرث واكرث ذلك اإلحساس القومي الواثق ثقة مطلقة يف قوة ومقدرة الجيش واملؤسسة املركزية
كدرع واق ضد هذا الوسط املعادي وأدى إىل نشأة شكل من أشكال شبكة التواصل بني املدنيني
واملؤسسة العسكرية بشكل غري رسمي هذه الشبكة عملت مبثابة الضامن األقوى لألمن القومي
وجعلت من املواطن االرسائييل شخصاً أكرث عدوانية وثقة يف الردع منه يف الدبلوماسية الناعمة،
أما الجزء الثاين من االسرتاتيجية الثقافية االرسائيلية فيقوم عىل تصوير العرب يف الذهن الجمعي
االرسائييل عىل أنهم املوجة الثانية من املعاداة للسامية ولذلك فإنه من املقنع أن أي اتفاقية
سالم مقبول وعادل من وجهة النظر الصهيونية ال تتم بدون التفوق العسكري الساحق ،ولذلك
فإن األمر الواضح أن حقوق املواطن هي األمن والحامية وتوفري الرفاه والحياة الكرمية له من
قبل الجيش والدولة وباملقابل هو يقوم باإلضافة اىل مجتمعه يف مجاله ويطيع القوانني ويخدم
يف الجيش ويحارب عند الرضورة ،هذا التفوق الساحق الذي هو هاجس دائم للضمري الجمعي
االرسائييل يعرب عن جانب من القسوة العدوانية الذي غالباً ما تخفيه الثقافة االرسائيلية وراء
ستار الضحية الخائفة دوماً من التدمري والتي تالحقها ذكريات عقود من االضطهاد واملحارق يف
الشتات وهو ما انعكس دامئاً عىل عالقات ارسائيل مع اآلخرين كام اسلفنا ،كام يقول الصحايف
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عاموس ايلون «أن املحرقة استمرت يف رشح املخاوف واألذى ،العواطف الجياشة ،اآلالم ،املفاخر
التي نسجت خريطة الحياة العامة يف إرسائيل وستستمر يف التأثري عىل األمة ملدة أطول مقبلة،
فالذاكرة الباقية من املحرقة تجعل تهديد العرب باإلبادة يبدو ممكناً ،ذكرى املحرقة هذه هي
أحد أهم العوامل املؤثرة يف توحيد املجتمع اإلرسائييل تحت نزعة قومية وهو ما يفرس موقف
االرسائيليني العلامنيني ومتسكهم بالروح القومية وهو أيضاً يفرس الحاجة اإلرسائيلية الدامئة
لالعتامد عىل الذات مهام كان الثمن يف عامل مل يقف إىل جوارهم ويحميهم من اإلبادة والترشيد
واملذابح املرة تلو األخرى ،اليهود واالرسائيليون هم دامئاً معتدى عليهم والحقيقة أنهم املعتدون
لكن يف ذهنيتهم دامئاً قناعة أنهم املعتدى عليهم ،لعل الحادثة الشهرية عندما كتب الروايئ
االرسائييل األشهر “عاموس عوز” املرشح ألكرث من مرة لجائزة نوبل لآلداب معرباً عن صدمته
الشديدة من مذبحة الخليل التي قتل فيها متطرف ارسائييل املصلّني الفلسطينيني داخل الحرم
اإلبراهيمي معرباً عن صدمته من أن هذه املذبحة قد تكون دليالً عىل وجود حركات داخل
املجتمع اإلرسائييل املثايل تشبه حركة حامس خري تعبري عن وجهة النظر التقليدية االرسائيلية يف
أن اآلخر هو الرش املطلق أو عىل حد قول الشاعر الكبري محمود درويش يف مقابلة أجراها مع
صحيفة لوموند الفرنسية “عوز” يرى أن النموذج األول للرش موجود يف مجتمع آخر هو املجتمع
الفلسطيني وما كان يفرتض أن يقوم به “عاموس عوز” هو توجيه النقد إىل السياسة التي أدت
إىل االحتالل وأفرزت مجرمني داخل املجتمع اإلرسائييل ،هذه املعطيات الثقافية ال تثبت إال شيئاً
واحدا ً أنه ال ميكن للعقلية اإلرسائيلية أن تقبل الرؤية الفلسطينية يف أن «الوطنية الفلسطينية هي
تعبري أصيل لشعب محيل يسعى للسيطرة والسيادة عىل األرض التي اعتربها وطنه لقرون بالرغم
من فرض االستعامر عليه شعباً اجنبياً ي ّدعي حقوقاً عىل األرض نفسها « ،وهو النص الذي ورد
يف قسم حقوق الفلسطينيني يف األمم املتحدة فحق العودة لليهود ينفي يف املطلق حق العودة
لالجئني وسيطرة اليهود عىل أراضيهم وارتباط الشعب باألرض ينفي تفكيك املستوطنات متاماً
والجدوى الوحيدة من املفاوضات هي االسرتاتيجية التي أرساها “زئيف جابوتنسيك” يف رسالة
الجدار الحديدي العام1923م وتلخص فلسفة الصهيونية اتجاه العرب والفلسطينيني بالتايل «ال
أريد الجزم بأنه ال ميكن إبرام أي اتفاق مع العرب املوجودين يف أرض إرسائيل ولكن مثة إتفاقاً
طوعياً تحديدا ً يظل غري ممكن ،فطاملا احتفظ العرب ببصيص أمل يف أنهم سينجحون يف التخلص
منا فاليشء يف العامل ميكنه أن يجعلهم يتنازلون عن هذا األمل ألنهم ليسوا مجرد قطيع بل هم
شعب حي ،والشعب الحي سيكون عىل استعداد لحسن استغالل قضايا مصريية ،أما عندما يتخىل
هذا الشعب عن كل أمل يف التخلص من املستوطنني الغرباء فوقتئذ ووقتئذ فقط تفقد الجامعات
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املتطرفة بشعارها اليوجد مستحيل نفوذها وتاثريها ،ووقتئذ فقط سيبدأون املفاوضة والفصال
معاً عىل أمور سياسية مثل ضامنات تحميهم من طردهم خارج أرضهم واملساواة يف الحقوق
السياسية والقومية والطريقة الوحيدة ملثل هذا النوع من االتفاق هو الجدار الحديدي أي أن
تأسيس قوة يف فلسطني بالشك لن يكون مبعزل عن التأثر بالضغط العريب مبعنى آخر أن الطريقة
الوحيدة إلنجاز االستيطان يف املستقبل هو التجنب الكامل لكل محاوالت الوصول ملستوطنة يف
الوقت الحايل» ،وهذا ما يحدث اليوم بحذافريه .
نأيت للشق الثاين من االسرتاتيجية الثقافية اإلرسائيلية وهو الشق االجتامعي والذي يحققه
التعليم الذي يحض دامئاً عىل ربط املواطن بجذوره يف التاريخ السحيق لتعزيز إدراكه بأهمية
وجوده عىل أرض إرسائيل وهذا يعززه مائتا متحف تجعل من دولة الصهاينة األكرث يف
تعداد املتاحف بالنسبة لعدد السكان يف العامل ،وعرشات من معاهد الدراسات األركيولوجية
وحفريات التنقيب عن اآلثار والدراسات التي تحاول نقل العهد القديم من خانة امليثولوجيا
والديانة لخانة الجغرافيا والحقائق التاريخية ‘ أضف إىل ذلك التذكري واالحتفاء الدائم مبذابح
الهولوكوست وضحاياه وتاريخ االضطهاد واملذابح والترشيد يف القرن التاسع عرش ،والصعوبات
واملعوقات التي واجهتها الهجرات األوىل لفلسطني ،عودة إىل عرص العبودية عىل ايدي املرصيني
واالضطهاد الروماين والسبي البابيل وصوالً إىل الفخر باملواطن اإلرسائييل املولود عىل أرض
الوطن السابرا ( ) Sabraحامل تراث الشتات ومحقق حلم العودة والسعي الدائم للتفوق يف
شتى املجاالت عىل األخص العلمية والتكنولوجية والطبية والهندسية والثقافية (مرسح – سينام
– موسيقى – فن تشكييل ) ،وتسويق ذلك عرب العامل مع السعي الدائم لعالقات ديبلوماسية
دافئة مع كل الشعوب والحفاظ عىل صورة ودية للمواطن اإلرسائييل القوي البنية الريايض
صاحب األخالقيات الرفيعة والراقية يف كل املنتديات كل هذه املساعي تصب يف اتجاه هدف
واحد أال وهو خلق شكل من أشكال العمق اإلرسائييل أساسه جودة املواطن والدعم والثقل
الدويل للدولة تعويضاً عن العمق االسرتاتيجي املفقود لدولة تفتقد للحدود اآلمنة وللجوار
الصديق ،وأساسه إشعار املواطن دوماً بأنه هو املالذ والعمق االسرتاتيجي للدولة ويشكل دافعاً
لديه دوماً لتحقيق املزيد عىل املستوى االقتصادي والتكنولوجي ومستويات التطور األخرى
ليشعر بأمانه املفقود عرب الروح القومية للجامعة.
البعد األخري للثقافة االرسائيلية يكمن يف نظرتها لإلستيطان عموماً وللقدس عىل األخص والذي
يتلخص يف وحدة املدينة املقدسه تحت راية دولة الشعب املختار إلعادة امجاد مملكة يهوذا
وإقامة الهيكل الثالث ودون ذلك لن تتحقق هوية األمة وال قومية الدولة ،والحقيقة أن علم اآلثار

79

أربعة عقود عىل زيارة السادات للقدس

التورايت ومئات من بعثات التنقيب التي قلبت كل حجر يف املدينة وعىل األخص املنطقة التي يزعم
االرسائيليون أنها جبل الهيكل وكافة أنحاء ما أسموه يهوذا والسامرة عىل مر عقود طويلةمنذ
منتصف القرن التاسع عرش وحتى يومنا هذا مل تفلح يف تأكيد وتوثيق أحداث سفر الخروج والفتح
اليهودي ،بالطبع هناك أدلة كثرية عىل تواجد شعوب وقوميات أخرى عاشت يف نفس املنطقة يف
حالة من التعايش السلمي املشرتك وهذا يشكل خلالً خطريا ً جدا ً عىل الثقافة الصهيونية التي تطرح
النص التورايت كحقيقة تاريخية دامغة ال لبس فيها تشكل األرضية األساسية التي يقوم عليها الحق
اليهودي يف استعادة أرضه وهي الرابط األسايس يف عالقة الشعب باألرض هذا الخلل الذي من
املمكن أن يشكل عائقاً يف صناعة األمة السيدة عىل أرضها يف أرض يثبت التاريخ أنها مل تعرف منذ
ماضيها السحيق سيادة مطلقة غري متنازع عليها رمبا بفعل الجغرافيا أكرث منه بفعل األسطورة بل
كان التعايش املشرتك هو الفيصل يف أغلب الحقب التاريخية التي مرت بها ،هذا الخلل الخطري
هو أحد أهم العوامل التي تدفع إرسائيل لجعل قضية عدم تقسيم القدس ثابت من ثوابتها فهي
مسألة وجود تفوق حتى يف أهميتها املراجع التوراتية ألن له أسباباً هي أكرث اتصاالً بالواقع من
السبب الذي ذكر سابقاً ،وسبب آخر أيضاً هو أهمية املدينة كرسالة اسرتاتيجية موجهة ملسيحي
الغرب عىل األخص املسيحيني األلفيني واملسيحيني الصهاينة الذين يرون يف قيام دولة ارسائيل
وعودة مملكة يهوذا العالمة األوىل لقيام مملكة الله عىل األرض وهؤالء بنقودهم ونفوذهم يف
دوائر صنع القرار واإلعالم وصناعة الرأي العام مل يبخلوا يوماً بالدعم السخي إلرسائيل ولذلك
ولضامن دعم هؤالء ترص إرسائيل وتسعى دامئاً عىل توسيع حدود القدس بصورة رسيعة وكبرية
وممنهجة ذلك إلرساء قواعد جيواسرتاتيجية تجعل من حدود القدس مساحة كبرية خارج أسوار
املدينة القدمية وبذلك يكون من املستحيل تقسيم املدينة بأي شكل من األشكال أو التفاوض
عليها ،ولذلك وعىل مدار الحكومات االرسائيلية املختلفة وعىل اختالف توجهاتها كان الحرص
عىل احاطة املدينة بحزام من املستوطنات هو القاسم املشرتك بينها جميعاً وربطتها بشبكة من
الطرق الرسيعة لتلتحم متاماً باملدينة مضيفة بذلك مئتي ألف نسمة كعنرص دميوجرايف واقع عىل
األرض ،وبهذه الحقيقة الدميوجرافية الجديدة املدعومة بالبعد الثقايف القومي تم الربط واقعياً
بني الخطاب األيديولجي والهندسة الدميوجرافية للقدس خصوصاً وللضفة الغربية عموماً مع املزج
مابني االسرتاتيجية العسكرية الدفاعية بالجدران العازلة والتكثيف الحرضي يف املناطق الساخنة
أصبح للتفاوض بعدا ً آخر.
فالضفة الغربية أيضاً بالنسبة إلرسائيل منطقة تحمل دالالت قومية خاصة ،والقومية التي قامت
يف قاعدتها عىل رفض االضطهاد بناء عىل ماهو يهودي تجعل من داللة األرض داللة عميقة
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يف ذهن الصهيوين العلامين كام هي يف ذهن املتشدد الديني الذي يؤمن بأن ماملك سليامن
وداود قامت عىل مرتفعات يهوذا والسامرة ،كام أن املستوطنات أيضاً تحمل منافع براجامتية
حتى ملن هم أقل حلامً بالوطن القومي من األجيال الجديدة فاملساكن فيها من املمكن تحمل
تكلفتها (مدعومة دعامً كبريا ً من الدولة والعديد من الهيئات األجنبية) واملجتمعات أكرث تنظيامً
من املدن وأفضل يف البنية التحتية واملرافق باإلضافة ألن الخدمات واملدارس أعىل يف املستوى،
والحكومة اإلرسائيلية ال تقصد بهذا الدعم املتطرفني الراغبني يف املوت من أجل يهوذا والسامرة
بل هي تريد خلق ثقل دميوجرايف يصنع أمرا ً واقعاً عىل األرض مثل الذي تفعله يف القدس متاماً،
فمسألة اليهود املتشددين هي مجرد ستار دخاين للتمويه عىل أن الدولة تسري وفق خطط
منهجية لتوسيع االستيطان منذ نشأتها العام1948م أو عىل األصح منذ تأسيس املنظمة اليهودية
الصهيونية العام1897م وال دخل ألي حكومة إرسائيلة يف وضع السياسة االستيطانية وال حتى
ألالعيب السياسة وتوازنات الحكومات االئتالفية التي تحسب حساب األحزاب الدينية الصغرية،
فاملستوطنات وتنظيمها وطريقة عملها موجودة يف جذور الدستور التأسييس للدولة بل هي
جزء من نسيجها الثقايف بإعامر أرض األجداد وطرد األغيار منها وتحكمها أسس وقواعد وقوانني
وأولويات وضعت منذ الحلم بنشأة هذه الدولة ،حيث يرى الفكر الجمعي اإلرسائييل أن هذه
املستوطنات أقيمت من أجل األمن والحق ؛فالهدف من القطاع األكرب منها هو «تعزيز األمن
الداخيل والخارجي سواء بسواء» ،وبوجودها تتعزز أحقية الشعب اليهودي يف أرض إرسائيل
وتحوله ألمر ملموس يف الخارج والداخل ،حولت الدولة اليهودية موقفها من القدس وأغلب
مستوطنات الضفة إىل أمر واقع سياسياً ليس عرب األسطورة والكالم عن الحق التاريخي فقط بل
أيضاً عن طريق التخطيط والتوسع وبالطبع االستيطان وعليه مل يعد يؤرق الصهاينة فيام يختص
بالقدس إال الكتل العربية املوجودة فيها وهي حائط الصد الوحيد أمام الضم كأمر واقع عىل
األخص بعد االعرتاف األمرييك.
“ما كان يف السابق الحي اليهودي أصبح مكاناً ميثل إرسائيل الحديثة نظيفاً ونقياً ومحدثاً وسيصبح
مركزا ً لوحدتنا القومية والروحية « هكذا جاءت افتتاحية “الجريوزاليم بوست” بعد ما أسمته
إرسائيل بتجديد الحي اليهودي يف القدس لتلخص ببساطة ماهية إرسائيل الثقافية من وجهة
نظر مواطنيها ،ومل يعر اإلرسائيليون التفاتاً كبريا ً ملا أطلق عليه تغيري وتدمري لرتاث إنساين كام
أسمته اليونسكو ألن املقصود كان فعالً إحداث هذا التغيريوالتشويه لصبغة املدينة لتصطبغ بصبغة
صهيونية كام حدث مع كل جزء احتلته إرسائيل من أرض فلسطني قبل ذلك تحت دعوى الروح
القومية .
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(نحن مند أيدينا بالسالم )!!!!!
أي سالم ؟َ؟!
السالم العادل والشامل !!!!
لسبعني عاماً ظل هذا الشعار مرفوعاً تلوح به ثقافة ترى أن السالم يتمثل بأبهى صوره يف تحقيق
أحالمها بالتوسع عىل حساب حقوق اآلخرين ،والقبول بهذا هو سالمها املعروض واملدعوم من قبل
حلفائها الغربيني الذين هم أيضاً رعاة السالم.
هو السالم ذاته الذي تهلل له بقايا أنظمة ومزاعم ماملك تجرب الفلسطينيني اليوم عىل سامع
رشوطه متهيدا ً للموافقة عليها رغم حظر الكنيست الرسمي للتفاوض عىل القدس منذ يناير2018م،
وموافقته وفقا لصحيفة «تاميز أوف إرسائيل» يف أول مايو عىل مرشوع قانون «يكرس مكانة
إرسائيل كوطن قومي للشعب اليهودي ،وأن حق الشعب اليهودي يف تقرير املصري يف وطنه هو حق
حرصي للشعب اليهودي ،وأن القدس عاصمة إرسائيل ،العربية لغتها الرسمية» ،أي أنه ليس أمام
الفلسطينيني عىل طاولة املفاوضة إال القبول بحلني إما البقاء يف دولة واحدة كمواطنني من الدرجة
الثانية أو الرضا باملحميات املمزقة املحصورة يف بقاع متفرقة تقضم منها املستوطنات اإلرسائيلية
قضمة كل يوم وكأن جابوتنسيك كان يقرأ الغيب عندما تحدث عن فقدان األمل بعد فقدان الروح.
ويبقى األمل الضئيل يف عودة األمل والروح إذا فهمنا كيف فُقدا.
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العالقات اإلرسائيلية األمريكية التزامات ومساعدات
عليان الهندي*
رصح الرئيس اإلرسائييل السابق ،موشيه قصاب ،أن اليهود مروا بثالثة عصور ذهبية َعرب تاريخهم،
حيث كان العيش يف كنف الدولة اإلسالمية باألندلس ،التي حارب فيها اليهود إىل جانب املسلمني
«الغوييم »1ألول مرة يف تاريخهم ،أول هذه العصور .بينام شكل وجود اليهود يف الواليات املتحدة
األمريكية ،الذي نجح خالله اليهود بالخروج من «الغيتو» الذي وضعوا أنفسهم به ،خالل تواجدهم
يف أوروبا بالقرون الوسطى ،ثاين هذه العصور .يف حني كان العيش يف دولة إرسائيل ،املقامة عىل أرض
فلسطني ،وتتمتع بعالقات اسرتاتيجية مع الواليات املتحدة بعد يوم من نشأتها ،ثالث هذه العصور.
العالقة التي نشأت بني الدولتني ،مل تقم عىل أسس أيديولوجية فقط ،بل أقيمت عىل أسس
استعامرية ومصالح مشرتكة بني الطرفني ،دفعت وزير الخارجية األمرييك األسبق الكسندر هيغ
يصف إرسائيل ،بأنها «أكرب حاملة طائرات أمريكية يف العامل» ،وهي املقولة التي يستخدمها غالة
اليمني اإلرسائييل املتطرف اليوم ،من أجل املحافظة عىل هذه العالقة وتعزيز التحالف بني إرسائيل
والواليات املتحدة .وهي عالقة وصفها رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق ليفي أشكول بقوله «:أنك
تسري مع صديق يف ليلة ظلامء ،ال أنت خائف منه ،وال هو خائف منك ،نحن أمام دولة قلقة من
أجل ضامن بقائنا واملحافظة عىل حدودنا وأمننا وعىل رفاهية دولة إرسائيل.
متأسست العالقة بني الطرفني (األمرييك واإلرسائييل) عىل مجموعة من األسس األيديولوجية
املزورة ،وعىل التزامات وتفاهامت وكتب ضامنات وقوانني أمريكية موجهة لصالح إرسائيل ،وعىل
تقديم مساعدات مادية هائلة ،مل تحظ بها أي دولة عرب التاريخ ،وال حتى بعض املناطق التي تسيطر
عليها الواليات املتحدة يف أماكن مختلفة من العامل.
* باحث يف الشؤون اإلرسائيلية – فلسطني.
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االلتزامات السياسية واملساعدات املالية ،دفعت إرسائيل إىل التشبث مبواقفها السياسية ،وسمحت
لها بالتفوق عسكريا واقتصاديا ،عىل الدول الدول العربية ،خاصة املحيطة بها ،وعىل الفلسطينيني
الخاضعني الحتالل ممول ومدعوم من قبل الواليات املتحدة األمريكية.
االلتزامات والتعهدات األمريكية إلرسائيل كثرية ومتنوعة ،واملقالة الحالية تركز عىل أهم وأخطر
هذه االلتزامات عىل العرب بشكل عام ،وعىل الفلسطينيني بشكل خاص ،إثر اعرتاف الرئيس
األمرييك دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل ،وأمر بنقل السفارة من تل أبيب إليها.

ايديولوجيا ومجموعات ضغط
يف الواليات املتحدة مجموعات ضغط أمريكية ،تسمى بالصهيونية املسيحية ،التي تؤمن بأن اليهود
هم أبناء الله ،وأن املسيحيني غرباء ،عليهم الرىض بأن يكونوا كالكالب التي تأكل ما يسقط من
فتات مائدة األسياد ،ويعتقدون أن عليهم مساعدة الرب يف إنشاء وطن قومي لليهود يف «أرض
امليعاد» ،الذي اعترب بالنسبة لهم رشطا لـ «عودة املسيح”  .وتضم هذه املجموعات يف صفوفها ما
يقارب من  40مليون نسمة يف الواليات املتحدة وحدها ،2يدعمون إرسائيل دينيا وسياسيا وماديا،
بواسطة  ١٠٠محطة تلفزيونية وأكرث من  ١٠٠٠محطة إذاعية و 80ألف قسيس.
وآمن بأفكارههم ،أكرث من رئيس يف الواليات املتحدة مثل الرؤساء جيمي كارتر ورونالد ريغان
وجورج بوش االبن وآخرهم دونالد ترامب .ومن أهم مؤسساتهم السفارة املسيحية الدولية
والتحالف املسيحي األمرييك ومؤمتر املعمدانيني الجنوبيني وغريهم ،بينام يعترب جريي فالويل وبات
روبرتسون وهال لينديس من أهم شخصيات مجموعات الصهيونية-املسيحية.
القوة السياسية واالنتخابية التي ميثلها التيار املذكور يف الواليات املتحدة ،دفعت رئيس الوزراء
اإلرسائييل السابق مناحيم بيغن لالتصال بأكرب زعامء اليمني املسيحي ،جريي فالويل ،طالبا منه أن
يرشح للمجتمع املسيحي األمرييك أسباب الرضبة اإلرسائيلية للعراق.3
مل يتوقف األمر عىل مجموعات ضغط صهيونية-مسيحية ،فهناك أقل من  6ماليني يهودي بقليل،
يعيشون يف الواليات املتحدة ،ويشكلون أقل من  %2من مجموع السكان ،وميلكون أكرث من %15
من مدخراتها .وينتمون ألكرث من  1000جمعية ومؤسسة ومنظمة ولويب يهودي وصهيوين ،عاملة
يف كافة املجاالت السياسية واالجتامعية واالقتصادية والدينية واألكادميية واإلعالمية من أهمها:
االيباك التي تضم  100ألف عضو ،وهو لويب صهيوين أنشئ عام  1950بهدف تعزيز عالقة الواليات
املتحدة بإرسائيل ،وجمعية محاربة التحريض التي أسست عام  1913ملحاربة الكراهية املوجهة ضد
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اليهود ،وغريها الكثري .إضافة إىل الجمعيات املذكورة ،تنضم مئات املؤسسات اإلرسائيلية السياسية
واالجتامعية واالقتصادية ،إىل القامئة املذكورة أعاله ،متلك هذه املؤسسات اإلرسائيلية مقرا ثانيا لها
يف الواليات املتحدة لجمع التربعات وتوفري الدعم السيايس واألمني إلرسائيل.
عمق العالقة بني إرسائيل والواليات املتحدة ،والتدخل اليهودي يف الشؤون األمريكية الداخلية
عرب عنه ،يف دعم الرئيس األمرييك الحايل دونالد ترامب ،من خالل مرافقته ،قبل انتخابه بستة
أشهر بطاقم من املستوطنني القاطنني يف الضفة الغربية ،ويف مقدمتهم من يسمى بوزير خارجية
املستوطنني داين ديان (رئيس مجلس املستوطنات السابق وقنصل إرسائيل العام يف نيويورك) الذي
نجح مع يهود آخرين يف الواليات املتحدة مثل صهر ترامب جريارد كوشنري (املنتمي لحركة حباد
اليهودية الدينية املتطرفة ومسؤول ملف السالم مع الفلسطينيني) وجيسون غرينبالت (املبعوث
األمرييك للسالم يف الرشق األوسط وخريج املدرسة الدينية اليهودية يف مستعمرة غوش عتصيون )
وديفيد فريدمان (السفري األمرييك يف إرسائيل وأحد اتباع املدارس الدينية يف مستعمرات الضفة
الغربية) ،بإقناع دونالد ترامب تبني برنامج سيايس رشق أوسطي ،ال يؤيد حل دولتني لشعبني،
ويدعو إىل تنفيذ قرار الكونغرس األمرييك الذي صدر عام  ،1995والقايض باالعرتاف بالقدس عاصمة
إلرسائيل ونقل مقر سفارتها من تل أبيب للقدس –وهو ما حصل.

التزامات أمريكية
التعبري عن العالقات الخاصة بني إرسائيل والواليات املتحدة  ،جرى عىل مدار العقود السابقة،
بسلسلة من االلتزامات األمريكية املقدمة إلرسائيل يف مجاالت مختلفة ،متت صياغتها بكتب رسمية
موقعة من وزراء الخارجية أو من الرؤساء األمريكيني عىل شكل «مذكرات تفاهم» أو «مذكرات
اتفاق» ،أو عىل شكل قوانني سنها مجلسا النواب والكونغرس األمريكان .كام اتبعت سياسات أمريكية
لصالح إرسائيل يف مناسبات مختلفة .ويف معظم الحاالت قُدمت االلتزامات األمريكية إلرسائيل بعد
اتخاذها قرارات سياسية-أمنية.4
وسبق أن ُوقع ،أول التزام أمرييك باملحافظة عىل وجود إرسائيل عام  ،1950عندما التزمت الواليات
املتحدة وبريطانيا وفرنسا ،باملحافظة عىل الوضع القائم يف الرشق األوسط ،بعد التوقيع عىل
اتفاقيات الهدنة بني دولة إرسائيل والدول العربية .ومنذ لك الوقت ،حرص رؤساء الواليات املتحدة
عىل تأكيدهم االلتزام بوجود وسالمة دولة إرسائيل.
وكان االلتزام األمرييك ،املوقع عام  ،1957الذي تتعهد فيه الواليات املتحدة ،بأن تفتح بالقوة
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مضائق تريان وصنافري يف حال إغالقها من قبل الجمهورية العربية املتحدة ،ومد إرسائيل بالنفط،
هو أول التزام أمرييك منفرد إلرسائيل ،وقعه وزير الخارجية حينها جون فوسرت داالس عىل شكل
«مذكرة تعاون» ،سلمت إىل السفري اإلرسائييل يف واشنطن آبا إيبان ،بهدف إقناع إرسائيل باملوافقة
عىل طلب األمم املتحدة سحب قواتها من رشم الشيخ وقطاع غزة ،الذي تأخر عدة أشهر ،لرغبتها
يف ضم هاتني املنطقتني ملناطق نفوذها.
ويبدو أن عدم قدرة الرئيس جونسون ،عىل كرس الحصار ،كان األساس يف إعطاء إرسائيل الضوء
األخرض لشن العدوان عىل الدول العربية والفلسطينيني عام  .1967وعىل عكس السياسة األمريكية
يف حرب السويس ،متتعت إرسائيل بدعم قوي من جانب الواليات املتحدة بعد انتهاء الحرب.5
وعند تويل بيل كلينتون رئاسة الواليات املتحدة ،قدم التزاما آخر ،عىل قامئة االلتزامات الطويلة،
متثل بتعهد مكتوب إىل رئيس الوزراء اإلرسائييل إيهود براك ،باملحافظة عىل أمن إرسائيل ،وضامن
وجودها يف حدود آمنة واملحافظة وتعزيز قدرة إرسائيل يف الردع والدفاع عن نفسها بنفسها من
أيه هجامت أو تهديدات مجتمعة .وأعاد التأكيد عىل هذه االلتزامات ،الرئيس جورج بوش االبن
برسالته التي بعثها لرئيس الحكومة اإلرسائيلية أريئيل شارون يف شهر نيسان عام .2004
وبعد حرب ترشين األول (اكتوبر) عام  ،1973وتبني منظمة التحرير الفلسطينية برنامج الحل
املرحيل ،طلبت إرسائيل وتلقت من الواليات املتحدة مجموعة من االلتزامات والتعهدات ضد
املنظمة والشعب الفلسطيني ،ما زال يعاين الفلسطينيون من نتائجها حتى هذا اليوم.
وكان أول التزام بهذا الخصوص هو تعهد الواليات املتحدة ،بفرض «الفيتو» يف مجلس األمن عىل
أية محاولة لتغيري قرارات  242و  338بصورة تتعارض مع النص األصيل ،وهو القرار الذي رفض
الفلسطينيون االعرتاف به حتى عام .19886
وبناء عىل قانون سنه الكونغرس ،يعاد التصويت عليه كل عامني حتى اليوم ،التزمت الواليات
املتحدة باالمتناع ،عن تقديم أية مبادرة لحل النزاع العريب اإلرسائييل من دون التشاور مع إرسائيل.
وكان أهم وأخطر هذه االلتزامات عىل القضية الفلسطينية ،ما يسمى بالرشوط األمريكية التي
طلبها رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق إسحاق رابني ،ومتت املوافقة عليها من قبل وزير الخارجية
األمريكية حينها هرني كيسنجر ،يف االجتامعات التي عقدت بني مرص وإرسائيل والواليات املتحدة
من أجل التوصل التفاق عىل سحب القوات اإلرسائيلية إىل خط ( 101وهي املفاوضات التي عرفت
بهذا االسم) .7وخالل أحد هذه االجتامعات طلب وزير الخارجية األمرييك هرني كيسنجر من رئيس
الوزراء اإلرسائييل آنذاك إسحاق رابني املوافقة عىل االقرتاح األمرييك باالنسحاب داخل شبه صحراء
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سيناء ،فرد عليه رابني بالرفض بالقول « :إذا انسحبنا ،سيفرس العرب ذلك عىل أننا هزمنا يف هذه
الحرب وبالتايل لن ننسحب» .8وأضاف« :إن إرسائيل جزء من املرشوع الغريب يف منطقة الرشق
األوسط وعليكم حاميته من املخاطر التي تهدده» .وتحت الضغوط التي مارسها وزير الخارجية
األمرييك ،طلب رابني مقابل االنسحاب إىل خطوط جديدة داخل سيناء أن تعوض إرسائيل يف الجبهة
الفلسطينية .وعندما سأله كيسنجر« :ماذا تطلبون» .رد عليه رابني« :نريد من الواليات املتحدة
أن تقدم التزاما إلرسائيل بعدم االعرتاف بـ م.ت.ف ،إال إذا اعرتفت بالرشوط التالية وهي :نبذ
االرهاب واالعرتاف بحق إرسائيل بالوجود وبأن قرار  242هو أساس الحل يف الرشق األوسط.»9
وبهذه الطريقة خرجت إىل العلن الرشوط األمريكية املطلوب من م.ت.ف إقرارها ،وبدأ الحصار
الذي فرضته إرسائيل والغرب ،ويف مقدمتهم الواليات املتحدة األمريكية عىل تحرك الفلسطينيني
السيايس الذي استمر حتى عام  1992عندما جرت مفاوضات رسية بني إرسائيل و م.ت.ف ،أدت إىل
توقيع اتفاق إعالن املبادئ واالتفاقات التي تلتها.
والغريب يف األمر ،أن الرشوط األمريكية ،تحولت إىل رشوط اللجنة الرباعية الدولية الراعية لعملية
السالم بني الفلسطينيني ودولة إرسائيل ،وأصبحت سوطا مسلطا عىل رقاب الفلسطينيني يف أي
تحركات محلية أو إقليمية أو دولية.
وقدمت الواليات املتحدة التزامات أخرى إلرسائيل ،تتعلق بالحل النهايئ مع الفلسطينيني ،عندما
عرض بوش اإلبن يف رسالته موقف الواليات املتحدة من قضيتني جوهريتني يف النزاع اإلرسائييل-
الفلسطيني هام الالجئني والحدود .ففي مسألة الالجئني ،أوضحت الرسالة أن الواليات املتحدة
ملتزمة بقوة بأمن إرسائيل ووجودها كـ «دولة يهودية» .ويف مسألة الالجئني ذكرت الرسالة،
«سيكون واضحا ومتفقا عليه» أن أي حل معقول وطبيعي ملشكلة الالجئني يجب أن يتم يف حدود
الدولة الفلسطينية .وأضافت الرسالة ،أن الحل النهايئ يتطلب االعرتاف بإرسائيل يف حدود آمنة،
ترسم يف املفاوضات بني الجانبني حسب قرارات األمم املتحدة  242و  .338وأضافت الرسالة ،ال
يعقل أن تكون نتائج مفاوضات التسوية النهائية هي بالعودة املطلقة لحدود الهدنة عام ،1949
نتيجة الوقائع عىل األرض ،خاصة وجود تجمعات سكانية يهودية باملناطق.
وما فشلت إرسائيل يف الحصول عليه من اإلدارات األمريكية املختلفة ،حصلت عليه من الكونغرس،
الذي تتمتع فيه إرسائيل واللوبيات اليهودية واملسيحية الصهيونية املختلفة بقوة وتأثري ،أكرب من
ذلك التأثري املوجود يف البيت األبيض ،حني صوت الكونغرس عام  1995عىل قانون االعرتاف بالقدس
عاصمة إلرسائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،وهو القانون الذي نفذه أخريا
10
الرئيس األمرييك الحايل دونالد ترامب
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 ،وقانون عدم طرح مبادرة سياسية لحل القضية الفلسطينية من دون التشاور مع إرسائيل ،وقانون
عدم فرض حل عىل إرسائيل بالقوة ،وهام قانونان يتم تجيد التصويت عليها مرة كل عامني.
وملنح بعض االلتزامات األمريكية إلرسائيل بعدا ً قانونيا ملزما ،اتجهت األخرية بدعم من اللوبيات
الصهيونية املختلفة إىل مجليس النواب والكونغرس ،ألخذ موافقة ثلثي أعضاء املجلسني عىل تحويل
هذه االلتزامات ،إىل قوانني ملزمة ألية إدارة أمريكية ،إن كانت سابقة أو الحقة.
ومل يتوقف األمر ،عىل التزامات قدمتها اإلدارات األمريكية املختلفة ،فقد اتبعت سياسات أمريكية،
خطرية بحق الشعب الفلسطيني ،مثل الطلب اإلرسائييل ،مبنع وصول املهاجرين اليهود من روسيا
إىل الواليات املتحدة أو الغرب ،بهدف إجبارهم عىل التوجه نحو دولة إرسائيل ،ما أدى إىل هجرة
مليون يهودي رويس ( 300ألف منهم غري يهود) إليها ،بهدف مواجهة الخلل الدميوغرايف املتنامي
يف فلسطني االنتدابية ،ما أعطى هامشا كبريا إلرسائيل يف مد رصاعها مع الفلسطينيني لفرتة أطول
من دون التوصل لحل .11وقبل الخطوة األمريكية فضل  %90من املهاجرين اليهود يف أوروبا الرشقية
واالتحاد السوفييتي السابق ،الهجرة إىل الغرب ،يف حني فضل  %10منهم التوجه إىل إرسائيل.

املساعدات األمريكية
شكلت املساعدات األمريكية ،رافدا حيويا إلرسائيل ومالذا آمنا من املشاكل االقتصادية التي تعرضت
لها الدول بعد الحرب العاملية الثانية .وال تكاد تندلع أزمة اقتصادية يف إرسائيل ،إال وتكون الواليات
املتحدة حارضة بشقيها –الرسمي واملدين .وتنقسم املساعدات األمريكية إلرسائيل إىل نوعني :األول،
مساعدات مبارشة وغري مبارشة من الحكومة األمريكية ومؤسساتها املختلفة .والثاين ،مساعدات من
يهود الواليات املتحدة.
وجاءت املساعدات املبارشة عرب:
املساعدات الرسمية ،وهي ٍمكونة من مساعدات مادية وعينية مبارشة يف املجاالت العسكرية
واالقتصادية .وتنقسم املساعدات األمريكية إىل ِهبات وقروض ،حرصت اإلدارات األمريكية املتعاقبة
عىل تحويلها إىل ِهبات فيام بعد.
مساعدات يقدمها يهود الواليات املتحدة ملختلف الجهات يف إرسائيل.
حمالت تربعات تقوم بها املؤسسات اإلرسائيلية املتنوعة يف مختلف الواليات األمريكية.
أموال الصدقة (يقابلها الزكاة يف الديانة اإلسالمية) التي تجمع من اليهود وفق الرشيعة اليهودية،
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التي تبلغ نسبتها ُعرش األرباح التي يحققها اليهود خالل معامالتهم التجارية ،وال تتوفر معلومات
حول كميتها ،لكن انتشار التجمعات السكانية للمتدينني ومدارسهم يف دولة إرسائيل ،يشري إىل
الرقم الهائل للمساعدات التي تقدم لهم.
مساعدات يقدمها أنصار التيار املسيحي-الصهيوين األمرييك ،وال توجد أرقام محددة حولها.
أما املساعدات غري املبارشة ،فقد جاءت عرب:
االعفاءات الرضيبية التي تتمتع بها البضائع واملنتوجات اإلرسائيلية املختلفة.
تسليم املساعدات املالية مبارشة لحسابات إرسائيلية يف الواليات املتحدة ،عىل عكس املساعدات
املقدمة لبقية دول العامل ،ما مكن إرسائيل من تشغيل هذه األموال يف البنوك ،واالستفادة من
فوائدها التي وصلت ملئات ماليني الدوالرات.
أموال يتم توفريها ،نتيجة سياسة املصانع األمريكية يف التعامل مع إرسائيل ،خاصة يف مجال األسلحة،
حيث تعامل هذه املصانع إرسائيل ،بنفس معاملة الواليات املتحدة ،وهذا ما يفرس ارتفاع فاتورة
السالح األمريكية للعرب ،مقارنة مع إرسائيل.
إعفاء األموال التي يتم التربع بها إلرسائيل من الرضائب ،أسوة مبا هو متبع مع التربعات للمؤسسات
والجمعيات األمريكية.
فيام يتعلق باملساعدات الرسمية ،فقد بدأت تتدفق عىل إرسائيل عام  ،1949قدم بعضها عىل شكل
ِهبات ،واألخر عىل شكل قروض ،حولتها اإلدارات األمريكية املتعاقبة إىل ِهبات .وبلغت قيمة أول
مساعدة أمريكية  100مليون دوالر ،وكان هدفها إسكان املستعمرين اليهود القادمني من أوروبا
مكان الفلسطينيني .وحتى عام  1966وصلت املساعدات األمريكية إلرسائيل ،يف املجالني اإلقتصادي
والعسكري إىل ما يقارب  1.5مليار دوالر.12
ومقارنة مع دول أوروبا الغربية ( 17دولة) التي حصلت عىل  13مليار دوالر يف إطار خطة وزير
الخارجية األمرييك جورج مارشال إلعادة بنائها ،يتبني أن إرسائيل حصلت عىل ثالث أكرب مبلغ
من املساعدات األمريكية ،بعد بريطانيا وفرنسا اللتان حصلتا عىل  %49من قيمة مرشوع مارشال،
وبذلك تفوقت إرسائيل عىل دول تلقت مساعدات أمريكية مثل أملانيا وإيطاليا ،ومن حيث املقارنة
مع عدد السكان تكون إرسائيل الدولة رقم واحد يف تلقي املساعدات األمريكية حتى عام .1966
يذكر أن مرشوع مارشال توقف بعد أربعة سنوات ( )1952من العمل به ،بينام استمرت إرسائيل
بتلقي املساعدات حتى االن .واستثمرت األموال التي حصلت عليها إرسائيل خالل تلك الفرتة
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يف املجالني العسكري واملدين مثل توسيع حدود إرسائيل خارج سياق قرار التقسيم ،ويف إسكان
املهاجرين اليهود بدال من الفلسطينيني الذين طردوا من مدنهم وبلداتهم وقراهم األصلية.
وتشري املعطيات ،أنه ومنذ نشأتها حتى عام  ،2017تلقت إرسائيل مساعدات عسكرية واقتصادية
رسمية من الواليات املتحدة بقيمة  130مليار دوالر منها أكرث من  90مليار دوالر مساعدات
عسكرية ،والبقية مساعدات مدنية تشمل املستوطنني املسيطرين بالقوة عىل أرايض الفلسطينيني
ضمن حدود عام  .1967وحسب االتفاق املوقع بني الجانبني عام ( 2016األمرييك واإلرسائييل)
سيصل مجموع ما ستتلقاه إرسائيل من الواليات املتحدة  170مليار دوالر عام  ،13 2028منها 130
مليار دوالر مساعدات عسكرية.
وحسب القيمة الرشائية للدوالر عام  ،2013قدرت مصادر إرسائيلية ،أن مجموع املساعدات
األمريكية إلرسائيل حتى عام  ،2028تساوي  273مليار دوالر أمرييك ،14من دون حساب املساعدات
غري املبارشة.
وتشكل املساعدات املذكورة من  %4-%3من االنتاج القومي اإلرسائييل عىل مدار وجودها ،أو
أكرث من  %18.5من موازنة وزارة الدفاع اإلرسائيلية حتى عام  ،2017من دون احتساب نسبة
املساعدات العسكرية الطارئة أو املتعلقة بتطوير األسلحة.15
إضافة لذلك ،وحسب االتفاق املوقع عام  ،2016الذي ستقدم فيه الواليات املتحدة  38مليار دوالر
حتى عام  ،2028تنازلت إرسائيل عن بند املساعدات املدنية ،لصالح املساعدات العسكرية ،ما يرفع
نسبة املساهمة األمريكية يف ميزانية وزارة الدفاع اإلرسائيلية إىل  %25من ميزانيتها.
وال تشمل املساعدات األمريكية املساعدات العسكرية الطارئة ،كتلك التي قدمت إلرسائيل بعد
حرب ترشين األول (اكتوبر) عام  1973التي وصلت قيمتها  2.3مليار دوالر ،وال الضامنات األمريكية
التي تصل لعرشات مليارات الدوالرت التي قدمتها الواليات املتحدة إلرسائيل ،منذ بدء هجرة
اليهود الروس ،مرورا باألزمات االقتصادية املختلفة التي واجهتها إرسائيل خالل االنتفاضة الثانية،
التي وفرت إرسائيل بفضلها مئات ماليني الدوالرات.
كذلك األمر ،ال تشمل املساعدات العسكرية األمريكية إلرسائيل ،مشاريع تطوير وبحث مشرتك
مثل ،تطوير منظومة صواريخ حيتس» ،أو القبة الحديدية ،التي ساهمت الواليات املتحدة يف
ميزانيتها بـ  1.1مليار دوالر ،ملرشوع ميزانيته الكلية  1.3مليار دوالر .مبعنى ،أن تلك املشاريع ما
كان لها ان تنجح وتستمر ،لوال املساعدة األمريكية السخية لها.16
ومن ضمن املساعدات التي تتلقاها إرسائيل من الواليات املتحدة ،الذخرية التي ت ُخزن يف إرسائيل،
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البالغ قيمتها  6مليار دوالر ،وسبق إلرسائيل أن استخدمتها يف عدوانها عىل لبنان عام  2006وقطاع
غزة .وتطالب إرسائيل بزيادة مخزون الذخرية املوجود عىل أراضيها بقيمة  12مليار دوالر.17
وفيام يتعلق باملساعدات التي يقدمها يهود أمريكا لدولة إرسائيل ،فقد رصح عضو الكنيست عن
املعسكر الصهيوين ورئيس لويب العالقات اإلرسائيلية األمريكية نحامن شاي ،أن يهود العامل تربعوا
إلرسائيل مبا نسبته  2.1( %40مليار دوالر) من حجم التربعات التي تجمعها الحركة الصهيونية
وأذرعها املختلفة يف العامل ،منها  2مليار تأيت من يهود الواليات املتحدة.18
ونوه شاي أن املساعدات املالية من يهود الواليات املتحدة تضاعفت خالل الـ  25عاما املاضية لتصل
إىل  50مليار دوالر يف الفرتة املمتدة من عام  .201619-1991ويشري ذلك املعطى ،أن يهود أمريكا
قدموا من عام  1990-1976ما قيمته  25مليار دوالر.
وإذا قدرنا أن مساعدات يهود أمريكا لدولة إرسائيل منذ نشاتها حتى عام  ،1976بلغت نصف ما
تلقته حتى ذلك العام  13-مليار دوالر ، -تصل قيمة التربعات التي قدمها يهود الواليات املتحدة
حتى عام  2017إىل  88مليار دوالر .وإذا استمر تدفق أموال يهود أمريكا ،بالشكل والطريقة
املذكورة أعاله ( 2مليار دوالر سنويا) ،سيضاف  20مليار دوالر حتى عام  ،2028ليصبح املبلغ الكيل
حتى ذلك العام  108مليار دوالر.
وحسب التقديرات اإلرسائيلية لعام  ،2013يساوي املبلغ املذكور أعاله ،أقل بقليل من  200مليار
دوالر أمرييك.
ومل تحسب من أموال الدعم اليهودي ،عمليات متويل إحضار اليهود من االتحاد السوفييتي ومن
السودان واثيوبيا ،واملساهمة يف تغطية احتياجاتهم داخل إرسائيل نفسها ،أو املساعدات الفردية
التي يقدمها أغنياء اليهود يف الواليات املتحدة التي تصل لعدة مئات من ماليني الدوالرات سنويا،
فعىل سبيل املثال تتلقى مؤسسة هداسا الطبية  100مليون دوالر سنويا ،أو األموال التي تجمعها
املؤسسات والجمعيات واألحزاب اإلرسائيلية يف الواليات املتحدة ،أو أموال الصدقة التي تقدم
للمتدينني يف إرسائيل والضفة الغربية.
وإجامال ميكن القول ،أن املساعدات األمريكية بشقيها الرسمي والشعبي (املقدمة من يهود أمريكا)
وصلت إىل أكرث من  278مليار دوالر ( 170مليار دوالر من الحكومة األمريكية و  108مليار دوالر
من يهود أمريكا) .ووفق القيمة الرشائية لعام  2013يصل املبلغ إىل  473مليار دوالر حتى عام
 .2028وتشكل املساعدات املذكورة من  %7-6من الناتج القومي اإلرسائييل سنويا.

93

العالقات اإلرسائيلية األمريكية التزامات ومساعدات

صديق عدوي  -عدوي
اتفق جميع املفكرين العسكريني والسياسيني يف املنطقة وخارجها أن مصالح الواليات املتحدة
األمريكية ،التي ال تخفيها يف املنطقة ،هام دولة إرسائيل والطاقة .ومن أجل املحافظة عىل سالمتها
وعدم املس بأمنها ،من خالل املحافظة عىل تفوقها العسكري عىل الدول العربية املحيطة بها ،قدمت
الواليات املتحدة لدولة إرسائيل التزامات ومساعدات عسكرية (رسمية وشعبية) هائلة جدا ،تقدر
بنصف تريليون دوالر ،بهدف فرض منطق ورواية مزورة قامئة عىل هرطقات وخزعبالت دينية
وأسس تاريخية وجغرافية ،تتعارض مع أبسط الحقائق ،التي تثبت بأن إرسائيل ليست جزءا من
هذه ،وهي حقيقة وواقع فرض بالقوة العسكرية ليس أكرث.
ويف املجال الدويل شكلت ،االلتزامات األمريكية إلرسائيل ،حامية لها من الضغوط األوروبية الناعمة،
ومنحتها مظلة ملواجهة الضغوط والقرارات الصادرة عن مؤسسات األمم املتحدة ،مثل استخدام
حق االعرتاض «الفيتو»  31ضد إدانة مامرسات إرسائيل .ووصلت الوقاحة األمريكية بالدفاع عن
إرسائيل ،حدا دفعها الستخدام البلطجة السياسية والتهديدات ،ضد الدول التي تتعارض سياستها
مع السياسات األمريكية يف كل ما يتعلق بإرسائيل.
كام أوجدت االلتزامات السياسة والعسكرية واملساعدات األمريكية الهائلة إلرسائيل ،تيارا يف العامل
العريب ،يعتقد أن الواليات املتحدة ،ويف كل األحوال ،لن تسمح بهزمية إرسائيل وستمنع املس
بأمنها ،وستتدخل لحاميتها إذا تطلب األمر ذلك .ما أوجد نظرية ،تبني فيام بعد أنها خاطئة متاما،
وهي أن  %99من أوراق الحل يف يد الواليات املتحدة.
ويف مجال املفاوضات العربية-اإلرسائيلية واإلرسائيلية-الفلسطينية ،وقفت الواليات املتحدة
خلف إرسائيل ،وعملت كمروج وضاغط للموافقة عىل املقرتحات اإلرسائيلية ،خاصة يف املسار
الفلسطيني ،الذي عملت فيه الواليات املتحدة وسيطاً منفردا ً عىل مدار املسرية السلمية التي بدأت
مع الفلسطينيني عام  1991بعد مؤمتر مدريد.
التجربة العربية والفلسطينية العميقة ،يف التعامل مع الواليات املتحدة ،أثبتت مبا ال يدع مجاالً
للشك ،بأن الرشيك والحليف والداعم إلرسائيل ،ال ميكن أن يكون داعام أو وسيطا أو صديقا للعرب
والفلسطينيني ،أَنَسينا ما قاله املثل العريب الشهري «صديق عدوي –عدوي».
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الهوامش

 . 1الغوييم يف اللغة العربية هم األغراب أو الكفار ،ويف اللغة العامية استخدمت الكلمة للتعايل والتكرب عىل األغيار.
 . 2عبد العاطي محمد ،محرر ،الصهيونية املسيحية يف الواليات املتحدة ،مجموعة تقارير ،ص  ، 3الجزيرة للبحث
والنرش.2006 ،
 . 3نفس املصدر ،ص .11
 . 4يهودا بن مئري وليمور سمحوين ،االلتزامات األمريكية اتجاه إرسائيل-األبعاد السياسية والقانونية ،ص  ،3مذكرة
خاصة صادرة عن مركز أبحاث األمن القومي يف جامعة تل أبيب.2010 ،
 . 5أرشيف جلسات الحكومة اإلرسائيلية قبل حرب عام  ،1967جلسة املساء التي نوقشت فيها املواقف املختلفة
من إغالق مضائق تريان وصنافري.
 . 6مصدر سبق ذكره ،االلتزامات األمريكية اتجاه إرسائيل-األبعاد السياسية والقانونية ،ص .11
 . 7غولد دوري ،الحدود التي ميكن الدفاع عنها ،رئيس مركز القدس لشؤون الجمهور والدولة ،وسفري إرسائيل السابق
يف األمم املتحدة .كلمة غولد يف مؤمتر هريتسليا السادس الذي عقد عام . 2006
 . 8نفس املصدر
 . 9نفس املصدر
 . 10محطة فرنسا  24نقلت مع غريها من املحطات خطاب الرئيس األمرييك دونالد ترامب حول االعرتاف مبدينة
القدس عاصمة إلرسائيل ،ونقل السفارة من تل أبيب إىل القدس.2017/12/6 ،
 . 11أندريا أربيل ،فتح السدود ،مراجعة كتاب حول هجرة يهود االتحاد السوفييتي السابق ،نرشة صادرة عن مركز
تكنولوجيا التعليم.2006 ،
 . 12بريت روين ،املساعدات األمريكية إلرسائيل :تقييم من جديد ،مجلة آخر التطورات اإلسرتاتيجية ،ص  ،35العدد
العارش ،جامعة تل أبيب ،مركز أبحاث األمن القومي.2007 ،
 .13فيلدمان ندال وأورا كورت ،املساعدات من الواليات املتحدة األمريكية منذ قيام دولة إرسائيل تساوي  860مليار
شيكل ،كلكليست ،مجلة اقتصادية إرسائيلية.2013/3/20 ،
 . 14نفس املصدر.
 . 15إسفيلد فني ،بيل ،املساعدات العسكرية األمريكية إلرسائيل من منظور آخر ،تقرير صادر عن منظمة حقوق
االنسان الدولية حول تعذيب أطفال فلسطينيني بأموال أمريكية.2017/11/14 ،
 . 16شئول أدسرتدمسيك وعمري ملمن 1.1 ،مليار دوالر من الواليات املتحدة و 200مليون دوالر من إرسائيل لتطوير
منظمة مواجهة الصواريخ «كيبات برزيل» ،كلكليست ،مجلة اقتصادية إرسائيلية.2014/4/17 ،
 . 17مصدر سبق ذكره ،مجلة أخر التطورات اإلسرتاتيجية ،ص  ،39العدد العارش.
 . 18يف الـ  25عاما املاضية :ضوعفت تربعات يهود الواليات املتحدة ،ترصيح لعضو الكنيست نحامن شاي يف اجتامع
لجنة الهجرة واالستيعاب بالكنيست ،أيار /مايو .2016
 . 19نفس املصدر.
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فلسطني يف مرآة املسترشقني
عبد الحميد محمود ابو النرص*
كانت فلسطني وبالد الشام ومازالت محط انظار الغرب مبا متثله من حضارة زاخرة ،تجسد الحقب
التاريخية التي مرت بها ،مبا انعكس عىل حياتها وسلوكها ومجتمعها ووصفها املعامري االصيل،
وإرثها الذي شكل مظهرها العام ،لذلك ظلت قبلة املسترشقني ،الذين ارتبطوا باملكان وارسهم
سحره ،رغم ان الحمالت االستعامرية كانت تهدف لخدمة مرشوعها يف املنطقة ،اال ان املسترشقني
انقمسوا بني ان يكونوا جزءا من هذا املرشوع ،وآخرين ذوي رؤية موضوعية ،شكلوا مجموع
الكتاب واملؤرخني والرسامني والفنانني والجغرافيني وغريهم الذين صاحبوا الحمالت او البعثات اىل
بالد الشام الستكشافها وتسهيل مهمة فهم اآلخر العريب.
واعترب البعض ان االسترشاق ظهر بظهور الديانات ولكنه مل يكن معروفا كعلم او مصطلح بل كان
مامرسة دون منهجية ،وهناك نقوش اثرية تاريخية تبني ذلك ،وبعدها تطورت حركة االسترشاق يف
القرون الوسطى لتؤكد ما سبق من خالل الوثائق التاريخية والنصوص الجغرافية وعملية التبادل
املعريف والتي ظهرت يف كتب االسفار ،وهناك من يرى انه ظهر بظهور االسالم ،واراء اخرى تقول
انه بدأ بقرار من مجمع فيينا الكنيس الذي دعا اىل انشاء كريس لدراسة اللغات العربية ،والعربية،
والرسيانية يف عدد من املدن ااألوروبية فيام اعترب (هولت  )P.M HOLTأن القرارات الرسمية
ال يتم تنفيذها بالطريقة التي ارادها صاحب القرار لذلك فان القرار البابوي هناك يعد البداية
الحقيقية لالسترشاق ،فيام ارجع البعض ظهوره لزمن الوجود االسالمي يف االندلس.
وايا كانت االراء السابقة فان حركات االسترشاق يف فلسطني وبالد الشام مل تظهر بصورة جلية
اال يف فرتة التاريخ الحديث ،وان االسترشاق الحقيقي جاء بعد ظهور النهضة األوروبية فانطلقت
* كاتب ومؤرخ فلسطيني ،رئيس مجلس بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية
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بحوثها يف القرن السادس عرش ،وازداد النشاط االسترشاقي بعد تأسيس كرايس اللغة العربية وعدد
من الجامعات األوروبية مثل كريس اكوسفورد عام 1638م ،وكامربيج عام 1632م ومع تأسيس
الجمعيات العلمية كانت انطالقة كربى لالسترشاق واسهمت يف استكشاف الرشق وكان اوجها
خالل الحملة الفرنسية عىل بالد الشام 1799م بقيادة نابليون بونابرت.
وكانت رحلة الحجاج إىل األرايض املقدسة تعني ،يف نظر الغرب ،فلسطني ،مقر الديانات الثالث،
ونظرا ً إىل أهمية أريحا تاريخياً كبقعة س ّميت»مدينة النخيل» ،وهي أقدم مدن العامل القديم التي
تعود إىل تسعة ماليني سنة ،وارتبطت مبرور األنبياء والغزاة والفاتحني .وشكلت يافا موئالً للحجاج
اآلتني من الغرب ،الذين كانوا يصلون إليها يف ترشين الثاين نوفمرب ،ومنها ينتقلون إىل القدس .وقد
شجعت حرية املالحة يف مرفأ بريوت ،منذ مطلع ثالثينات القرن الـتاسع عرش ،األجانب عىل زيارة
األرايض املقدسة.
وقد يكون التجاذب يف حالة االسترشاق بدأ منذ القدم يف محاولة جدلية بني املسترشقني واالسالم
وهذا جعل هناك حكامً مسبقاً سلبا او ايجابا انعكس عىل اهم املنجزات للمسترشقني من كتابات
وفنون ورسومات وركزوا يف كثري من مخرجاتهم عىل هذا البعد يف الرشق وخاصة بالد الشام
وفلسطني .

أشكال االسترشاق يف فلسطني
حملت حركة االسترشاق يف بالد الشام عامة وفلسطني خاصة عددا ً من االوجه واالشكال ،وقد
يكون اهمها وابرزها شكلني حمال الدور االبرز:

*اوالـ الشكل الفكري الكتايب:

فقد برز كُتاب مسترشقون اهتموا مبكرا بالعرب ولغتهم وثقافتهم واالدب والشعر والسياسة
والتاريخ وغريها من املواضيع التي عالجوها ،رغم ان هناك حذرا ً من تناول بعضها ملا تحمله من
افكار مغلوطة اتجاه العرب وحكم ظاهري مطلق ،اال انه الميكن تجاوز كتاباتهم والتي تعد مرجعا
يف زوايا التاريخ املفقود ،وقد ظهرت عدة اسامء لكتاب مسترشقني ارتبطوا بفلسطني اهمهم :
 1ـ (اشتينشنيدر 1907 – 1807م) مسترشق منساوي تخصص يف الدراسات العربية واملناظرات بني
املسلمني واليهود وقد انضم للصهيونية ليخدم تحركهم يف فلسطني.
 2ـ (اوبتشيني) راهب فرنشسكاين ومسترشق ايطايل كان حارس كنيسة املخلص يف القدس وعاد
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اىل روما متخصصا يف لغات الرشق.
 3ـ (باملر 1882–1840م) مسترشق انجليزي وذكر انه من عمالء االستعامر وكان من ضمن
البعثة االستكشافية بعد انشاء صندوق استكشاف فلسطني وربطها بالتاريخ املقدس لدعم الرؤى
االستعامرية وزار مناطق الرشق منها القدس ولبنان ودمشق ومن كتبه اورشليم مدينة هريود
وصالح الدين.
 4ـ ولد (بانت1893م) يف كروتوشني وكان يدرس اللغة العربية والفلسفة االسالمية وادابها يف
الجامعة العربية يف القدس وتخصص يف اللغات اآلرامية والكنعانية.
 5ـ (بيلياندر 1564 -1504م) عامل سويرسي يف اللغات السامية والعربية.
 6ـ (برجشرت يرس  )1933 – 1886مسترشق املاين مسيحي بروستنتي (لوثري) برز يف نحو العربية
واللغات السامية عامة واللهجات العربية وقراءات القرآن  ،وكلفته وزارة الحربية االملانية بالقيام
برحلة استكشافية لسوريا وفلسطني عام 1918م .
7ـ (برشم 1921 -1863م) مسترشق سويرسي تخصص يف النقوش االسالمية والعربية  ،ونرش
وحقق مجلدات حول النقوش االسالمية يف القدس وشامل سوريا وغريها من املناطق.
8ـ (بلسرن 1973 – 1900م) مسترشق يهودي املاين اهتم بالكمياء العضوية عند العرب هاجر
اىل فلسطني وعمل مدرسا يف حيفا ودرس يف مدرسة القدس ثم عمل امني املكتبة التابعة ملدرسة
الدراسات الرشقية يف الجامعة العربية بالقدس.
9ـ (بيرتمن 1876- 1801م) مسترشق املاين حصل عىل الكثري من املخطوطات كان استاذ اللغات
الرشقية يف جامعة برلني  ،وقنصال لشامل املانيا يف فلسطني حصل خاللها عىل مخطوطات ومعلومات
عن السامريني واملوارنة واليزيدية يف فلسطني وسوريا وتخصص يف اللغة االرمينية.
 10ـ (جرمانوس الدي من سيليزيا 1670-1588م) راهب مبرش املاين ،ودرس اللغة العربية يف
فلسطني التي تخصص بها.
 11ـ (جواشون 1977-1894م) مسترشقة فرنسية تخصصت يف الفلسفة االسالمية ومن مؤلفاتها
اململكة االردنية يف واقعها الحقيقي  ،املاء هو املشكلة الحقيقية ملنطقة نهر االردن ،اورشليم نهاية
املدينة العاملية.
 12ـ (جويتاين 1900م) مسترشق مجري يهودي اهتم باملجتمع اليهودي يف الشام ومرص يف العصور
الوسطى  ،كان يعطي دروساً يف حيفا ثم عني يف معهد الدراسات الرشقية يف الجامعة العربية بالقدس.
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13ـ (جيجر ابراهام 1874 –1810م) حرب يهودي املاين تناول التشابه فيام تناوله القران والكتب
املقدسة  ،وكان ضد الصهيونية وضد العودة لجبل صهيون ( فلسطني ).
14ـ (دارنبور جوزيف 1895 – 1811م) مسترشق فرنيس من مؤلفاته بحث يف تاريخ وجغرافيا
فلسطني بحسب التلموديات وسائر املصادر الربانية.
 15ـ (ديسو 1958 –1868م) مسترشق فرنيس دارت أبحاثه حول سوريا من اقدم العصور حتى
العرص االسالمي  ،من اهم مؤلفاته العرب يف سوريا قبل االسالم  ،اآلثار الفلسطينية واليهودية يف
متحف اللوفر  ،طبغرافيا تاريخية لسوريا يف العرصين القديم والوسيط  ،تعليقات عن االساطري
السورية  ،تقديم االضاحي عند بني ارسائيل وعند الفنيقيني.
 16ـ (ريلند 1718م) مسترشق هولندي الف كتاب فلسطني ،واهتم بالنقوش والنقود املكتشفة يف
فلسطني موضحة بحسب االثار القدمية.
 17ـ (زيتسن 1811-1767م) مسترشق ورحالة املاين  ،زار سوريا وفلسطني ورشق االردن والتقى
بالشيخ عبد الرحمن الجربيت واهم مؤلفاته (اشعار سوريا وفلسطني) و(بالد ما وراء االردن وبالد
العرب ومرص السفىل).
 18ـ (شولتهس 1922-1868م) مسترشق سويرسي اختص باللغات واالداب الرشقية من انجازاته
كتاب (معجم الرسيانية الفلسطينية) ( ،شذرات فلسطينية مسيحية من املسجد االموي يف دمشق).
 19ـ (كاله 1964-1875م) مسترشق املاين اختص بتحقيق النص العربي للكتاب املقدس  ،وسافر اىل
نابلس لدراسة احوال السامريني.
 20ـ (كمفامير 1936-1864م) مسترشق املاين عمل استاذا للهجات املرصية والسورية  ،من أبحاثه
(االسامء القدمية يف فلسطني وسوريا الحاليتني) ( ،خمسة االف مثل من فلسطني) ( ،دمشق وثائق
عن كفاح العرب يف سبيل االستقالل).
 21ـ (لتمن 1958-1875م)مسترشق املاين اهتم بالنقوش العربية القدمية ،تخصص يف الالهوت
ودعته جامعة برنستون ليشرتك يف بعثة اثرية للتنقيب عن االثار السامية يف سوريا وفلسطني ،
ومن اعامله قراءات يف النقوش التدمرية والثمودية والنبطية واصدر مؤلفاً حول النقوش السامية.
 22ـ (ماير ليو ادي 1959–1895م) عامل اثار اسالمية يهودي ،هاجر لفلسطني واصبح مدرسا يف
معهد الدراسات الرشقية التابع للجامعة العربية  ،حتى اصبح مديرا ً للجامعة العربية  ،ورئيساً
لجمعية االستكشاف االرسائيلية  ،ورئيسا للجمعية الرشقية االرسائيلية ،وقام بحفائر مع سوكنك
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يف السور الثالث الورشليم حسب ما يقولون ودراسات يف الرنوك االسالمية واملالبس يف عرص
املامليك ،وكتاب املنهدسني املعامريني املسلمني واعاملهم.
 23ـ (نو ميشيل 1683-1631م) مبرش يسوعي ورحالة فرنيس اختري ليقوم بالتبشري يف البالد العربية
سوريا وفلسطني من مؤلفاته رحلة جديدة اىل االرايض املقدسة.
 24ـ (يونبول 1861-1802م) مسترشق هولندي من مؤلفاته رشوح عن القبيلة السامرية.

*ثانيا ـ الشكل الفني الرسومايت الفوتوغرايف :

مع اختالف الكتاب والنقاد يف تعريف املسترشقني إال أن هناك عامال ثابتا وهو تأثر الغرب
بالحضارات الرشقية مام دفعهم للتعرف عليها عن قرب ،ومزج قصص وحكايات الرشق بلوحاتهم
وفنهم العريق ،رغم عمليات التشويه واملحاوالت الفاشلة يف إظهارها كحضارة غري قابلة للتطور
والتجدد بل تعكس الرجعية والسلبية ،إال أنها أخذت املساحة األكرب لدى املسترشقني وتجىل ذلك
املسية نحو الرشق.
يف رحالت االستكشاف َّ
وكانت من النامذج املرشقة والهامة الفنانني املسترشقني الرسامني والفتوغراف حيث شكلت
لوحاتهم مخطوطات فنية ابرزت الحياة العربية اجتامعيا وثقافيا ومعامريا ،بكل تفاصيلها ورغم
ان بعض اعاملهم كانت ذات طابع امربيايل استعامري اال انها اغنت املكتبة العربية العاملية وشكلت
شاهدا ً مهامً عىل تلك الحقب التي مرت عىل بالد الشام وهي محفوظة اآلن يف متاحف اوروبا
والغرب ،بل والرجوع لتلك اللوحات حدد معاملها يف كتابة التاريخ وبينت مدى التداخل يف الحياة
الثقافية واملعامرية لبالد الشام ،فمن يشهد لوحة املسجد االموي يف دمشق ولوحة املسجد االقىص
يف القدس يشك انهام نفس املكان لتشابه التفاصيل التي تؤكد عدم القدرة عىل تغيري ذلك واخفائه
يف تلك اللوحات.
وبرز كثري من الرسامني املسترشقني اهمهم روبرت ديفدس ،الذي ترك اهم اللوحات التاريخية
عن مدن بالد الشام واصبحت فيام بعد مرجعا هاما ،حيث كشفت الحياة الطبيعية للمدن والقرى
املركزية خاصة ما قبل االستعامر الحديث حتى تاريخنا املعارص ،ودحضت االدعاءات االستعامرية
بأننا شعوب مل تكن لنا حضارة باالصل وان االستعامر جاء ليعمرها ويبنيها.
فن الرسم :اللوحات الفنية يف منطقة الرشق األوسط ،وخصوصاً فلسطني والشام ومرص  ،تعود
للفنانني املسترشقني ،أو ما يطلق عليهم (فنانو القرن التاسع عرش األوروبيون) ،باعتبارهم املؤسسني
للفنون االسترشاقية التي كانوا يعكسون فيها واقع الرشق .وقد شهد الجزء األخري من القرن التاسع
عرش االهتامم األكرب من قبل الغربيني ملعرفة الحياة العربية وطبيعة تلك الحياة وتعقيداتها .وكان
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الفنانون عادة أشبه باملوثقني عرب الصورة (اللوحة) مبا يوازي الصورة الفوتوغرافية ،أو األفالم
الوثائقية يف عرصنا الحديث للحياة السائدة يف عهدهم ،فقد حقق فنانو القرن التاسع وبقدرات
عالية كل مظاهر الحياة العربية يف ذلك القرن ،التي برزت فيها املوضوعات التي متيزت باأللوان
وشمس الرشق؛ إذ صوروا املشاهد يف الطبيعة أو الحياة االجتامعية أو مظاهر اآلثار.
ومن شدة االهتامم من هؤالء الفنانني بهذا الواقع أنشأوا ورشاتهم واستوديوهاتهم الخاصة التي
ميارسون فيها الرسوم واستكامل اللوحات التي رسموها .وإذا كان الرسامون املسترشقون قد غطوا
بلوحاتهم مظاهر الحياة اليومية يف األزقة والبيوت واألسواق ،فلم يتوقف األمر عند هذا الحد،
بل شملت اللوحات الحياة البدوية والقرى واألرياف ومشاهد الفروسية العربية يف الصحراء التي
تزدان بلونها الذهبي عند الغروب ،وصور النساء يف الواحات يحصدن الذرة ،أو يجلنب املاء.
ان فنون االسترشاق تضم يف الواقع عددا ً كبريا ً من الفنانني وقد تعددت جنسياتهم يف تلك الفرتة،
منهم اإليطاليون واملجريون واليونانيون والربيطانيون واإلسبان واألملان .وميكن القول إن الفنانني
الفرنسيني هم األبرز لهذا الفن ،ويف مقدمتهم (جريومي) ،ويأيت متيز الفرنسيني لتعمقهم يف الرسم
باستخدام األلوان املناسبة والغنية وتناولهم التفاصيل الدقيقة ،أما النمساويون فأعاملهم تتميز
باإلحساس املرهف واالهتامم بتفاصيل املناظر الداخلية.
ومن أهم الفنانني الرسامني املسترشقني :جاين بابتيس (  ،)1731–1671جني إتيان (،)1789–1702
جان أوغست ( ، )1780–1867ديفيد روبرتس ( ،)1796–1864ديالكروا ( ،)1863–1798جون
فردريك ( ،)1805–1876إدوارد لري ( ،)1812–1888غوستاف بوولنجر ( ،)1888–1824الربتو
باسيني ( ،)1899–1826ادولف رشاير ( ،)1899-1828فريدريك ليتون( ،)1896–1830جاميس
تايسوت ( ،)1902–1836غوستاف اشيل ( ،)1887-1840ادوين لورد ( ،)1903–1849ثيودور راليل
( ،)1909–1852جوليو روزايت ( ،)1858–1917بول لريوي( ،)1942–1860نارص الدين دينيه (1929
– ،) )1861إدموند دوالك ( ،)1953– 1882الكسندر روبتزوف ( ،)1949–1884ايسيم كافادار
( ،)1940–1885هانز فري ()1909-1981وقد شملوا بفنهم كل مناطق االسترشاق مبا فيها فلسطني.
وقد وجدت فنون العامرة اهتامماً كبريا ً من الفنانني املسترشقني ،وخصوصاً بيوت العبادة ،وخاصة
املساجد التي اشتُهر برسمها (باسكال سكوت ،ألويشس أو كييل) وما تم رصده من لوحات كبار
الفنانني يف فلسطني والشام ،تشكل مطبوعات املسترشقني اإلنكليز الحصة الكربى منها وأهم
املقتنيات ،ال سيام أنها تحمل تواقيع كبار الفنانني ،ويف طليعتهم (ديفيد روبرتس 1864 -1796م
ووليم هرني بارتليت 1854 -1809م ووليام جيمس مولر 1845 -1812م) ،مت ّوجة ببعض القطع
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للفنان الشهري (جوزف مالورد وليم ترنر 1851 -1775م) ،امللقّب بـ»رسام النور»وعبقري الرومانسية
االنكليزية ،إىل جانب فنانني فرنسيني من أمثال (ساباتييه ،وأوجني سيسريي ،وجاكوتيه).
واحتلت فلسطني املساحة الكربى من حيث عدد اللوحات ،التي صوروا فيها أغوار األرايض املقدسة
وآثار القدس وبيت لحم والنارصة وأريحا وبيت جربين ،وتربز من بينها مطبوعة للرسام (براوت
 )S.Proutمأخوذة من مخطوط (كاثروود) يف العام 1835م ،ويظهر فيها محراب املسجد العمري
يف القدس.
الرسام االنجليزى (ديفيد روبرتس 1894 -1796م) ،الذى اشتهر كرسام معامرى ومصمم ديكور
للمرسح ،قبل ان يبدأ رحلته مع الرشق بالذهاب لجنوب اسبانيا واملغرب والتي فتحت شهيته
لهذا العامل .حيث توجه بعد ذلك اىل مرص وانفعل باآلثار املختلفة هناك ورسم رسومات رائعة عن
النوبة وعن السويس عام 1838م،ثم ذهب ليافا والقدس والنارصة ،وقد وقَّع اهم لوحاته خالل
رحلته إىل الرشق ،وشملت مرص وفلسطني (األرايض املقدسة) وسورية وشكلت أجمل اللوحات
بتناغم الريشة مع إحساس الرسام بروعة املكان وعبق التاريخ ،فخلق وجها آخر ،وأخرج أجمل
اإلبداعات ،لكن الصورة الوردية مل تكتمل حني وقع ديفيد عىل إحدى لوحاته للسور الغريب للقدس
عبارة (سور الهيكل) يف محاولة يائسة إلثبات ما مل تثبته اآلثار املكتشفة ،وتأكيدا للمحاوالت
اليهودية إلثبات وجود هيكل سيلامن وتجىل ذلك يف بعض لوحاتهم  ،ولكن باملجمل فانه أبدع يف
رسم األرايض املقدسة من النارصة وعكا ونهر األردن وكنائس بيت لحم والقدس ونابلس ،مام يؤكد
أن املسترشقني تأثروا وأحبوا فلسطني ولكن مل يخفوا انتامء بعضهم لالمربيالية ،ورحلتهم جاءت
ملهامت معينة ،إال أن الرشق أرسهم ومل يأرسوه.
وقد عاد (ديفيد) إىل انكلرتا بعد 12سنة ويف جعبته مئات الدراسات باأللوان املائية ورسومات
الزيت واالعامل الطبوغرافية  ،فنرشها بني عامي  1842و1849م ىف ستة أجزاء ،أثارت الجامهري
كثريا لكونها رسوما تفصيلية عن األرايض املقدسة يف العهدين القديم والجديد تحتوي 247
ليتوغرافيا مناظر من األرايض املقدسة وسورية وفلسطني والجزيرة العربية ومرص والنوبة.
فيام أعامل االنكليزي (وليم بارتليت) تغنت بالرشق وسجلت رحلته إليها للمرة األوىل عام 1834م،
حني زار يافا وعكا لينتقل بعدها إىل باقي مدن الشام ،قبل أن ينهي جولته يف دمشق ،فرسم مئات
املناظر مبحلول أحبار (الاليف  )lavisالشفافة القريبة من املائيات ،التي نرشها عام 1835م يف كتاب
بعنوان»سورية األرض املقدسة» ،تضمن  107لوحات غرافور مع مقدمة كتبها (جون كارن).
كام رسم األملاين (باورنفنيد غوستاف  1848ـ 1904م) أجمل لوحاته املقدسية ،خالل زيارة يافا
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والقدس ومتثلت بلوحة زيتية عىل الخشب كأنها صورة فوتوغرافية مأخوذة من احد أبواب
القدس ،تصور مدخال خشبيا بزخرفه اإلسالمي يفتح أبوابه عىل قبة الصخرة بلونها الفيض آنذاك
وفسيفسائها األزرق واألبيض ،وبالطها الرخامي ،وحجارة مقدسية تدل عىل عتق املكان ،ويظهر
فيها شيوخ بالزي العثامين يتسامرون ويتكئون عىل عكاكيز الزمن ،إال أن الرسم ُوثِق بجملة مدخل
هيكل سليامن يف القدس رغم عدم وجود أي يشء يف اللوحة يدل عىل الهيكل سوى هذه الجملة
التي لن تغري حقيقة التاريخ بالتأكيد ،لكن درجة تأثره بفلسطني جعلته يقيم عام 1989م يف القدس
حتى موته ،ليبقى فيها إىل األبد.
وإن املتمعن يف تسلسل اللوحات الزيتية واملائية والفوتوغرافية يوضح لنا اختفاء معامل وظهور
معامل أخرى والتحول الكبري الذي شمل مدن بالد الشام وخاصة يف القدس وهنا تكمن أهمية هذه
اللوحات ألرشفتها التاريخية للتسلسل املكاين والزماين  ،واألكيد أن هذه اللوحات أصبحت جزءا
من توثيق فلسطني وبالد الشام العريق.
ورغم تأثري الحضارات الغربية يف النهضة العاملية مبختلف املجاالت االجتامعية ،والفكرية ،والعلمية،
والثقافية ،إال أن هذه اللوحات شكلت مفخرة للحياة يف فلسطني وعكست تأثر الغرب بجوانبها
املختلفة وظهور تفاصيلها وانعكاس ألوان الريشة عىل أجمل صورها ،بل وجعلت من املسترشقني أداة
للتواصل عرب الزمن وتوثيق صور الحياة اليومية يف ذلك العرص ،لكن اهم حقيقة تركها املسترشقون
يف كل ما قدموه ان بالد الشام مبا فيها فلسطني كانت منطقة تاريخية ،سياسية ،اجتامعية ،واحدة
وهذا عكس ما اراد االستعامر اثباته من خالل التقسيامت التي برزت يف اتفاقية (سايكس-بيكو)
وملحاولة تفتيت هذا الوطن بكل ابعاده ،بل اثبتت اعامل املسترشقني ان هذا املجتمع متجانس متاما
وتطوره شكال ومضمونا كان طبيعياً لرتابطه سواء يف فلسطني او باقي بالد الشام .
وقد وصل االسترشاق ألبلغ صوره ىف الفن التشكييل نحو منتصف القرن التاسع عرش ،لكن ال ميكن
اعتباره مدرسة فنية بعينها لوجود اختالفات جوهرية ىف أساليب االعامل الفنية وطرق تقدميها
للضوء وتعاملها مع االلوان ،لكن التشابه هنا ىف املوضوعات وااليقونات والتوجه الفني.
وساهمت الغزوات الغربية يف ان يكتشف الفنان االورويب عظمة العامرة االسالمية وروعة
تصميامت الديكور الداخىل بها ،فنقلها ألعامله لرياها جمهور بالده من الفنانني والجمهور لتتسع
دائرة التأثر .ونحو عام 1870م مل يعد الرسامون الفرنسيون واالنجليز هم من يرسمون أغلب
رسومات االسترشاق كام كان يف السابق ،لكن أبناء جنسيات أوروبية وأمريكية أخرى قدموا لباريس
بعد حرب بروسيا ليلتحقوا باكادميية جوليان وكلية الفنون الجميلة ،ومنهم النمساوى (ليوبوليد
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مارك مولر) الذى أدمن السفر للرشق وشجع أبناء بلده عىل تقليده .وبشكل عام كان الرسامون
املسترشقون ال يت ّمون لوحاتهم ىف بالد الرشق اال اذا بقوا بها فرتة طويلة ،كانوا فقط ينجزون
(اسكتشات) بالقلم او الحرب او االكواريل ملا يريدون رسمه ويكملون الباقى ىف بالدهم ،وهناك
لوحات متهيدية باالكواريل انجزها (ديالكروا وروبرتس ولري) ،ومنهم من كان يصطحب معه
اكسسورات مميزة أو مالبس رشقية كمصدر الهام أثناء الرسم.
الفوتوغراف  :تكشف مقتنيات فلسطني وبالد الشام سجالً بانورامياً حافالً بوقائع مشاهدات الر ّحالة
املسترشقني ،التي تعود إىل النصف األول من القرن الـ 19يف املرحلة التي سبقت اكتشاف الصورة
الضوئية ،ميتزج فيها املنظر الرشقي بفطرته وبهائه الطبيعي ،بالنزعة التوثيقية املعامرية والرؤية
الطوبوغرافية لألمكنة واملواقع األثرية :من مشاهد األوابد والخرائب والقالع ،إىل مناظر العامئر مع
عبت يف جانب منها عن العادات والتقاليد العربية التي انعكست
الطبيعة الخلوية  ،pittoresqueكام ّ
يف املظاهر االجتامعية وطراز املالبس الرشقية ورحالت القوافل يف البادية والفروسية ،ما يعكس املشهد
الرشقي ،بعيدا ً من»الجغرافيا التخييلية»وفق تعبري إدوارد سعيد ألنها عن التجربة املعاشة.
ولعل املبتغى الديني كان دافعاً أساسياً للحج إىل الرشق ،لذا سعى الفنانون إىل اقتفاء آثار
األنبياء ،فالتنقيب عن املايض ليس سوى بحث عن ذاكرة مفقودة يف الرمال ،كام يقول (أرنست
رينان)”:ذاكرة البرش مجرد مثل طفيف يحفره كل م ّنا يف حقل الالنهاية».
وقد لجأ املسترشقون للصور الفوتوغرافية مبجرد ظهورها ،كذاكرة برصية لهم ىف رسومهم املستقبلية
عن الرشق ،وظهر املصورون الجدد ليكملوا املسرية بعد عام 1890م بظهور التصوير الفوتوغرايف،
حيث رحلت مجموعة من املسترشقني الشغوفني باألرايض املقدسة منهم (انتونان جوسني) يف سن
التاسعة عرشة( ،ورافائيل سافينياك) يف سن الثامنة عرشة وقضيا حياتهام يف فلسطني وشكّال %80
من مجموع الصور القدمية لفلسطني والقدس وتركا أجمل اللوحات الفوتوغرافية النادرة وركزا
عملهام عىل أسوار القدس والحرم الرشيف وساحته وصور داخلية لقبة الصخرة يف عام 1904م
و1905م حتى 1917م أي حقبة الدخول والتغلغل الربيطاين.

*ثالثا  :قراءات يف بعض كتب االسترشاق:

وكان من اهم الكتب التي تناولت فن االسترشاق كتاب :املسترشقون لـــــ(كريستيان دافيس) وهو
باحث مستقل تلقى تكوينه يف الواليات املتحدة وفرنسا يف اختصاص تاريخ الفن ،وله عالقة وطيدة
مبجال مزادات القطع الفنية ،وهو يكتب يف عدد من الدوريات املختصة يف هذا الشأن.
ويتعلق ال ِكتاب تحديدا باختصاص تاريخ الرسم وبفنانني غربيني ويتلقى الكثري من التهليل من قبل مؤرخني
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ومختصني يف مجاالت أخرى ،خاصة من الباحثني يف الدراسات الرشق أوسطية ويف التاريخ اإلسالمي.
وإذا اختلفت أسباب التهليل بني قارئ وآخر حيث يركز البعض عىل الجوانب الشكلية مثل حسن
توضيب الكتاب والعدد الكبري من الصور امللونة التي حواها ،فإن البعض اآلخر  -خاصة أولئك
الذين يويل املؤلف اهتامما خاصا بآرائهم -يروجون للكتاب بوصفه ردا حاسام عىل اآلراء الناقدة
لالسترشاق وخاصة أفكار الباحث الفلسطيني األصل الراحل إدوارد سعيد.
ومن هنا يستحوذ الكتاب عىل اهتامم الكثري من القراء ملا يعنيه الجدال حول مسألة االسترشاق من
جاذبية خاصة يف الواليات املتحدة والغرب يف املرحلة الراهنة ،خاصة إذا اقرتن الرتويج بتشجيع من
قبل باحثني مشهورين بعدائهم لفكر «نقد االسترشاق» مثل (برنارد لويس) الذي كتب تعليقا احتفائيا
للغاية عند نرش الكتاب ونصح بقراءته بوصفه «يصحح» الكثري من األفكار حول الظاهرة االسترشاقية.
إن كتاب (دافيس) ليس مؤلفا يف الرسوم االسترشاقية إال ألنه يوفر مدخال ملحاولة تقويض اطروحة
«ادوارد سعيد” التي تعترب أن أي عمل استرشاقي  -سواء كان تاريخيا ،أو أثريا ،أو فنيا ،أو موسيقيا-
ليس سوى أداة يف مرشوع كولونيايل ثم إمربيايل.
وقد متيز كتاب دافيس عن املؤلفات السابقة يف نفس املوضوع بالتعرض ألسامء غري مألوفة ،فعوضا
عن الرتكيز عىل الرسامني الفرنسيني االسترشاقيني األوائل أمثال (أنقري) و(دي الكروا) ولو أنه
تعرض ألحدهم أي (جون ليون جريوم) ،فعمل عىل التعريف يف عدد من فصول الكتاب بأعامل
من القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين تآكلها النسيان من إنجاز أسامء غري مألوفة خاصة
من أوروبا الرشقية وروسيا.
ويف الحقيقة يقدم الكاتب هنا مساهمة جدية تركز عىل إحدى نقاط الضعف املعروفة يف أطروحات
إدوارد سعيد ،إذ إن األخري وإلحداث االنسجام يف أطروحة أن االسترشاق خطاب كولونيايل إمربيايل
اضطر للدفاع عن فكرة أن االسترشاق حرصا خطاب األطراف الغربية التي كان ميكن أن تكون
إمربيالية أي تحديدا فرنسا وبريطانيا .كام يتعرض دافيس من خالل استعراضه املكثف ألكرث من
 300صورة إىل أهمية «الدوافع الذاتية املحضة» لدى الرسامني االسترشاقيني الذين كانوا حسب
رأيه يبحثون عن جاملية مشهدية ال غري ،صادف أن وجدوها يف املجال العريب اإلسالمي.
يف الواقع يتجنب خطاب ما بعد االسترشاق حقيقة الدوافع الذاتية للوهم وهي دوافع عابرة
للثقافات واملجاالت الجغراسياسية ،فال ميكن التغافل مثال عن أن من بني أكرث املظاهر وضوحا
لحضور الدوافع الذاتية يف الظاهرة االسترشاقية التشكيلية تحديدا ،كان االرتباط الوثيق بني الظاهرة
الرومانسية األوروبية (املحلية) ووحدة فلسفتها الذاتية من جهة ورواد الرسم االسترشاقي خاصة
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يف املجال الفرنيس خالل القرن التاسع عرش من جهة أخرى.
وهكذا فإن الدوافع الذاتية إلنتاج الوهم بالنسبة للفاعل الغريب ممكنة يف الحالتني :يف متثل الذات
(الرومانسية) أو يف متثل اآلخر (االسترشاق) ،وهي الخلفية التي ميكن أن تفرس مشاريع فنية
تعرض لها (دافيس) لرسامني استرشاقيني من أقطار كولونيالية (فرنسا) أو غري كولونيالية (تشيكيا)
مثال ،عىل حد سواء.
ورغم اختالف املسترشقني يف اعاملهم عىل كيفية عكس مرآة فلسطني (قلب الرشق) اال ان جزءا ً
كبريا صورها بإعتبارها جامعات بدوية ،فالحية زراعية ،أو مدنية متخلفة ،ومبجملها ذات فكرة
رجعية ،وهذا ما كان يتناىف مع الحقيقة وقد ابرزه كُتاب يف التاريخ املعارص وحاولوا تصحيح
وكشف هذا الزيف ومنهم الدكتور ادوارد سعيد ،وباملجمل فإننا نجد ان مجموع الكتاب والفنانني
املسترشقني تأثروا بحضارة الرشق وبالد الشام ،التي غريت مجرى حياة الكثري منهم ،وهذا الشغف
جعلهم يصابون مبرض حب املكان وشوق اكتشافه الالمتناهي ،عىل فرتات طويلة ،من خالل ما ظهر
لنا من تسلسل تاريخي لرواد االسترشاق يف بالد الشام خاصة ،لتكون هذه االعامل حارضة اليوم
يف قلب العواصم ااألوروبية والغربية ومتاحفها من مخطوطات ولوحات كشاهد رئييس عىل جامل
وعمق تاريخ فلسطني وبالد الشام ،رغم املآرب االستعامرية انذاك ،اال انها شكلت ايقونة لحفظ
ذاك التاريخ بكافة جوانبه.
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تتداخل سرييت الشخصية مع سرية القدس ،وبدونها تبدو حيايت ناقصة
الجوائز تحرض عىل اإلبداع وال استبعد نزعة التسييس
أجرت الحوار :بديعة زيدان
يستكمل محمود شقري التجارب الكبرية يف الرسد الفلسطيني ،ويجد مكانه بقوة اىل جانب غسان
كنفاين وجربا ابراهيم جربا واميل حبيبي ،وعرب اضاءة هادئة ،ال تخلو من السخرية الذكية ،يتجول
متأبطا ذراع قارئه يف الحارة املقدسية حيث ميكن أن تلتقي بأشخاص ال يتمتعون ببالغة السيايس
او املحلل او ضيف الفضائية ،مشهد القدس يف أعامل شقري ال يذهب اىل البالغة او الزخرفة الكالمية
واالتكاء عىل لغة أفقية متوفرة يف الغالب لدى املتلقي ،يذهب ببساطة اىل حياة الناس ومشاغلهم
ومخيلة فردية ،حيث األخطاء البسيطة والعواطف بعفويتها وادوات الحياة العادية ،حيث يغضب
الناس ويضعفون ويحلمون بالقوة .هناك بالضبط تكمن قوة محمود شقري واضافته يف نفس الوقت.
يصعب فصل التجربة الشخصية عن املسرية االبداعية للكاتب الفلسطيني محمود شقري ،وسيبدو الحديث
عن مرشوعه االبداعي املتعدد مبعزل عن نشاطه السيايس والنقايب ناقصا وغري مكتمل ،منذ سنوات
جامعة «األفق الجديد» يف ستينيات القدس من القرن املايض اىل «مديح لنساء العائلة» يف العقد الثاين من
القرن الواحد والعرشين مرورا بإبعاده عن مدينته ،القدس ،التي شكلت املكان املركزي يف معظم أعامله.
وهو ما يحاول هذا الحوار أن ييضء عليه.

املحرر
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* عند إجراء حوار مع كاتب كمحمود شقري أول ما يتبادر إىل الذهن الحديث عن القدس ،خاصة أن
كثريين يرون فيك رمزاً من رموزها  ..ماذا تعني لك القدس؟ وماذا تعتقد أنك تعني لها وألهلها؟
 القدس هي املدينة األوىل التي تفتّحت عليها عيناي ،وما زالت تلك الدهشة التي أصابتني حنيدخلتها أ ّول م ّرة برفقة أيب وأنا طفل؛ تسكنني وتجعلني تواقًا إىل امتالك املدينة عرب الكتابة .ولهذا
السبب؛ برزت القدس يف عدد غري قليل من كتبي التي كتبتها للكبار ولألطفال وللفتيات والفتيان.
رصا تجاهها .فهي أكرب من أن يحيط بها كتاب
وكنت كلام أنجزت كتابًا عنها شعرت بأنني ما زلت مق ً
أو العديد من الكتب .مع ذلك؛ أشعر باستمرار أن القدس جزء من حيايت ومن تجربتي يف الحياة،
وأشعر يف الوقت نفسه بأنني جزء منها ومن وجودها العريق الضارب يف عمق التاريخ.
من دونها ستكون حيايت ناقصة ،ومن دون وجودي فيها أنا ومئات األلوف من أبنائها املقدسيني،
مسلمني ومسيحيني ،ستكون املدينة ناقصة وال تحيا حياتها الطبيعية التي كانت لها منذ بناها
اليبوسيون الكنعانيون ،أجدادنا نحن الفلسطينيني ،قبل آالف السنني.
* حرضت القدس وال تزال يف إبداعاتك األدبية قصة وقصة قصرية جداً وروايات وغريها  ..هل هذا
انعكاس املكان فحسب؟
 هو يف جزء منه انعكاس لعالقتي باملكان وبإقامتي فيه منذ الطفولة حتى اآلن ،وهو يف تجلياتوعم لها من عراقة وقداسة
عم تشتمل عليه املدينة من قيم دينية ومعامرية وثقافية؛ ّ
أخرى تعبري ّ
وتاريخ .هو كذلك استجابة لواجب الدفاع عنها ضد من يحاولون اختالق تاريخ مز ّور لها لتربير
ضمهم لها وتهويدها ،رغم الحقائق الدامغة التي تقول إنها مدينة يبوسية كنعانية عربية فلسطينية،
وألهلها؛ من مسلمني ومسيحيني جذور راسخة فيها وعادات وتقاليد وتراث متجذر عىل م ّر العصور؛
منها ،ومن تراثها استوحيت وأستوحي قصيص وروايايت ،وعرب الكتابة عنها تتداخل سرييت الشخصية
مع سريتها املمتدة التي تنطوي عىل هزائم وانكسارات حي ًنا؛ وعىل أمجاد وصحوات حي ًنا آخر.
* اتجهت إىل الرواية يف وقت متأخر نسبياً  ..هل ضاقت عليك القصة القصرية أم ماذا؟
يل القصة القصرية باملعنى الحريف للكلمة؛ إمنا كان لها تجليات مختلفة يف تجربتي ،ففي
 مل تضق ع ّيل ،كنت أكتب القصة القصرية ج ًّدا ،ثم إنني مل أتجه إىل
الوقت الذي كانت تتأىب القصة القصرية ع ّ
الرواية إال ألن هاجسها مل يفارقني منذ ابتدأت الكتابة.
وأعرتف؛ أنني حني كنت منف ًّيا خارج الوطن عىل أيدي املحتلني اإلرسائيليني ،فإنني مل أعد قاد ًرا عىل
كتابة القصة القصرية التي اعتدت كتابتها أثناء إقامتي يف الوطن ،تلك التي ظهرت يف كتايب األول:
ربا بسبب ابتعادي عن املكان األول الذي شهد والدة قصيص األوىل؛ فاستعضت عن
خبز اآلخرين؛ ّ
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ذلك بكتابة القصة القصرية ج ًدا ،التي ال تحتاج إىل مكان مكتمل ،إذ تكفي طاولة يف مقهى ،ويكفي
مقعد يف قطار ليكون مكانًا يف قصة قصرية ج ًّدا.
الجدير ذكره؛ أنني كتبت أثناء إقامتي يف املنفى؛ ستة مسلسالت طويلة للتلفاز ،مكونة يف أساسها من
مشاهد قصرية متالحقة ،ال تعتمد الرسد كام هو معروف يف هذا اللون من اإلبداع ،وإمنا الحوار.
ومن أجل االقرتاب من عامل الرواية؛ قمت بتطويع القصة القصرية ج ًّدا يف عدد من كتبي القصصية
األخرية ،بحيث تتموضع هذه القصص ضمن سياقات روائية تريح املتلقي وال ترهقه ،وتحقق له
متعة القراءة .حدث هذا يف كتايب «احتامالت طفيفة» الذي اعتربه الناقد حسن خرض رواية ،وكذلك
يف كتايب «القدس وحدها هناك» الذي اعتربه الناقد والروايئ إلياس خوري رواية .وقد تجىل هذا
السياق الروايئ يف كتابني قصصني آخرين يل هام :مدينة الخسارة والرغبة ،وسقوف الرغبة.
وحني أصدرت يف العام  1998كتايب «ظل آخر للمدينة» ،املك ّرس ملدينة القدس ،فقد ح ّرضني محمود
درويش عىل رضورة كتابة الرواية؛ بعد قراءته للكتاب وإدراكه إىل أي حد استفدت من تقنيات
الرسد الروايئ.
ظل مالز ًما يل
ورغم ما كنت أشعر به من تهيّب كلّام فكرت بكتابة رواية ،إال أن هاجس الرواية ّ
لكل
منذ السنوات األوىل ملامرستي كتابة القصة .فقد أنجزت رواية يف العام  1975اسمها« :قلنا ذلك ّ
الطارئني»؛ وكنت سلّمت نسخة منها للشاعر محمود درويش حني كان رئيس تحرير مجلة شؤون
فلسطينية التي كانت تصدر عن مركز األبحاث الفلسطيني يف بريوت .وكان محمود عىل وشك
عمن أطلب منه فيها عدم نرشها؛ بعد أن
أن ينرشها يف املجلة ،لوال أنني أرسلت إليه رسالة من َّ
انتبهت إىل طغيان املبارشة السياسية عليها.
وكنت ابتدأت كتابة روايتي «فرس العائلة» منذ العام  1980ونرشت فصوالً منها يف مجلة «أفكار»
األردنية آنذاك ،ثم تركتها مخبأة يف درج مكتبي سنوات طويلة إىل أن عدت إليها يف العام 2011
وواظبت طوال سنتني عىل االشتغال عليها إىل أن صدرت يف العام . 2013
تنس أنّني أنجزت كتابة سبع روايات للفتيات والفتيان خالل السنوات الخمس عرشة املاضية.
وال َ ْ

* تتنقل بني أجناس إبداعية ما بني قصة ورواية وكتابة لألطفال واليافعني ومرسح ودراما تلفزيونية
وسرية املكان ،وغريها  ..أين يجد شقري نفسه أكرث ،وملاذا؟

 أجد شيئًا من نفيس يف كل ما أكتب من قصص وروايات للكبار والصغار ومن سري وأدب رحالت.ولست أعت ّد مبا كتبته من نصوص مرسحية ومن بعض مسلسالت للتلفاز .وكنت جربت كتابة
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نصا أقرب ما يكون إىل الدراما التلفزيونية ،ومل أك ّرر
سيناريو فيلم عن القدس ،ومل أنجح .كتبت ًّ
التجربة.
أجد نفيس يف كتابة القصة الساخرة ،التي انتجت ضمن سياقها مجموعتني هام :صورة شاكريا،
وابنة خالتي كوندوليزا .نحن بحاجة إىل الكتابة الساخرة بسبب الظروف التي نعيشها تحت وطأة
االحتالل اإلرسائييل ،ومنذ أن انتهيت من إصدار هاتني املجموعتني وأنا أفكر بإنجاز مجموعة قصصية
ثالثة؛ د ّونت من أجلها مالحظات كثرية ومقرتحات حول كيفية كتابتها ،لكنني حتى اآلن مل أعرث عىل
اللحظة املناسبة التي تستدعي السخرية وتظهرها من دون تكلف أو افتعال ،وهنا ال بد من اإلشارة
إىل صعوبة هذا اللون من الكتابة القصصية الساخرة ،بالنظر إىل ما تتطلبه من مزاج خاص ودربة
ودراية ومراس.
وأجد نفيس يف كتابة القصة القصرية ج ًّدا ،فقد أنجزت حتى اآلن إصدار سبعة كتب ،كان آخرها
كتايب «سقوف الرغبة» .حني تستب ّد يب الرغبة يف اإليجاز ،ويف مراعاة إيقاع عرصنا الرسيع ،ويف التعبري
عن قضايا كربى باقتصاد لغوي الفت لالنتباه؛ فإنني أجد متعتي يف كتابة القصة القصرية ج ًّدا.
وليك أستثمر إمكانات هذا اللون من اإلبداع إىل الحد األقىص ،فقد اعتمدت أسلوب القطع والوصل
يف كتابة القصص ،مبعنى أن تكون كل قصة قصرية ج ًّدا مستقلة بذاتها عن غريها ،بحيث تبدو
مكتملة الرشوط الفنية ،وباإلمكان قراءتها مبعزل عن غريها ،وتكون مرتبطة عىل نحو ما مبا قبلها
ومبا بعدها يف سياق روايئ يضع املتلقي أمام كتاب قصيص ويف الوقت نفسه أمام ما يشبه الكتابة
الروائية.
* لقد شغلت ألكرث من مرة عضو لجان تحكيم جوائز أدبية محلية وعربية ،وتأهلت روايتك «مديح
لنساء العائلة» إىل قصرية البوكر  .. 2016هل تعتقد أن الجوائز رافعة للرواية العربية أم العكس؟
وكيف تنظر ملن يربمجون اختتام أعاملهم عىل مواعيد التقديم لهذه الجوائز؟ وهل توافق عىل من
يقول إن الجوائز مس ّيسة ،ولها حسابات تبتعد عن اإلبداع األديب أحياناً؟

 ال أستطيع أن أعطي إجابة قطع ّية عىل هذا السؤال ،وال أستطيع أن أع ّمم .إمنا ميكن االحتكام إىلبعض الشواهد امللموسة .وحني أتذكر لجان التحكيم التي كنت عىل صلة بها ،فإن أبرزها كانت لجنة
جوائز فلسطني يف اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية املنبثقة عن وزارة الثقافة ،حيث كنت أمني
الرس يف هذه اللجنة ثم منسقًّا بني اللجنة والوزارة ،ثم عض ًوا فيها حني أعيد تنشيطها بعد انقطاع.
وكذلك لجنة جائزة محمود درويش للحرية واإلبداع التي كنت منسقًا فيها بني اللجنة ومجلس أمناء
الجائزة مرة؛ وعض ًوا له حق التصويت م ّرة أخرى ،وكذلك أيضً ا لجنة جائزة القدس املنبثقة عن
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املؤمتر الوطني الشعبي للقدس ،وكنت رئيسها يف دورتها األوىل ،وأخ ًريا لجنة الجائزة العاملية للرواية
العربية؛ البوكر يف دورتها الحادية عرشة للعام . 2018
ومن وحي اشتغايل يف هذه اللجان ،ميكن الخروج باستنتاجني؛ أولهام أنّه ،وبالرغم من املعايري التي
تضعها اللجان لضبط عملها ،فإن لذائقة أعضاء أي لجنة دو ًرا اساس ًّيا يف اختيار الفائز أو الفائزين
بالجائزة ،وثانيهام أنه حينام تكون أمام اللجنة مئة وأربع وعرشون رواية ،كام حدث يف الدورة
األخرية لجائزة البوكر ،فإن وصول ست من هذه الروايات إىل القامئة القصرية للجائزة؛ ال يعني
التقليل من قيمة روايات أخرى مل تصل إىل هذه القامئة ،إمنا ال بد يف نهاية األمر من االختيار رغم
التقارب الشديد يف املستوى الفني بني العديد من هذه الروايات.
وأعتقد أن وجود جوائز للرواية كفيل بأن يحفز عىل مزيد من اإلبداع ،وعىل خلق حالة من التنافس
الرشيف .أعتقد كذلك أن النقد الذي يشت ّد مع كل إعالن عن جائزة ما ،هو نقد متوقّع ومرشوع،
ألنه من املستحيل إرضاء كل األذواق وكل القناعات الفكرية والفنية م ّرة واحدة ،ومن حق كل
ناقد أو قارئ أو متابع أن يبدي رأيه يف نتائج أية جائزة ،وكذلك من حق كل روايئ أن يتقدم للبوكر
ولغريها من الجوائز املعروفة لدينا يف هذا القطر العريب أو ذاك ،ما دامت ال تنطوي عىل مخالفة
السوي ،وملا نتمناه للثقافة العربية من رفعة وازدهار.
للمنطق
ّ
ولست أستبعد نزعة التسييس التي تظهر هنا وهناك يف بعض األحيان؛ وحني تكون هذه النزعة
عىل حساب اإلبداع فتلك مشكلة ،ويف كل األحوال فإن الجوائز بشكل عام؛ تعترب من عنارص القوة
الناعمة التي تستخدمها الدول لتعزيز مكانتها يف أوساط املثقفني والكتاب والفنانني ،ولعلنا نذكر
كيف رفض الروايئ املرصي صنع الله ابراهيم قبول جائزة الرواية يف زمن حسني مبارك ،وكيف
رفض الكاتب اإلسباين خوان غويتيسيلو قبول جائزة الدولة الليبية يف زمن معمر القذايف.
لكن هذا الرفض امل ّربر واملفهوم ال يعني التعميم؛ واالمتناع عن قبول الجوائز بشكل مطلق ،إال
إذا كانت هناك أسباب واضحة لعدم قبولها ،كأن يتعارض الهدف منها مع ح ّريّة املثقف وحقّه يف
التعبري عن قناعاته من دون اشرتاطات أو قيود ،ومع نضاالت شعوبنا من أجل الحرية والعدالة
والدميوقراطية واملساواة.
* كيف كانت حكاية البدايات مع الكتابة؟ وملن كان يقرأ شقري آنذاك؟  ..إن أمكن ذكر بعض
الحكايات هنا.
 كان ذلك يف أواخر خمسينات القرن العرشين وأوائل الستينات ،حني لفتت انتباهي املقاالت التيكنت أقرأها يف الصحف املحلية .كانت تصدر يف القدس أربع صحف يومية .كتبت مقاالت سياسية
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وأرسلتها إىل اثنتني من هذه الصحف هام الجهاد وفلسطني ،ومل تنرشا مقااليت رمبا بسبب ضعف
املستوى.
وحني ظهرت مجلة األفق الجديد املقدسية يف العام  1961تابعت ما يُنرش فيها من قصص وقصائد
ومقاالت باهتامم وشغف ،ثم تشجعت لكتابة قصص قصرية ،وكتبت عد ًدا غري قليل من القصص
التي مل تكن يف املستوى الذي يؤ ّهلها للنرش ،وبقيت أكتب إىل أن اقتنع رئيس التحرير الشاعر أمني
شنار بإحدى قصيص ونرشها يف أحد أعداد املجلة يف العام .1962
يل؛ بحيث اندفعت إىل كتابة قصص واقعية مستوحاة من عالقتي
كان لهذا النرش أثر مدهش ع ّ
مبدينة املقدس وبقرى الريف الفلسطيني؛ تحدثت يف هذه القصص عن العامل والتجار يف املدينة،
ملموسا فيها ،وكذلك لألطفال.
وعن الفالحني يف الريف ،وجعلت للمرأة حي ًزا
ً
كنت قبل ذلك وأنا طالب يف املرحلة الثانوية يف املدرسة الرشيدية يف القدس أقرأ ملحمد عبد الحليم
عبد الله ،كانت تعجبني نزعته الرومانسية يف رواياته ،وكذلك إحسان عبد القدوس ،وأمني يوسف
غراب ويوسف السباعي .
بعد ذلك؛ اتجهت إىل قراءة األدب الواقعي ،قرأت لنجيب محفوظ وعبد الرحمن الرشقاوي
ويوسف إدريس؛ وكنت معن ًّيا مبتابعة ما ينرشه زكريا تامر يف املجالت ويف الكتب من قصص تعبريية
السمن من قصص .وعىل الصعيد
مدهشة؛ وكذلك ما ينرشه حنا مينا من روايات ،وما تنرشه غادة ّ
العاملي قرأت ألنطون تشيكوف وجي دي موبسان وإدغار آالن بو ،وهم رواد القصة القصرية الذين
وقصصا قصرية ،وكذلك لجون
تركوا أث ًرا بارزًا يف نفيس ،وقرأت إلرنست هيمنغواي روايات كثرية
ً
شتاينبك وأرسكني كالدويل؛ وقمت برتجمة قصص لهيمنغواي وشتاينبك ونرشتها يف مجلة «األفق
الجديد» .وقرأت لجان بول سارتر وألبري كامو وسيمون دو بوفوار وفرانسواز ساغان ،وتأثرت إىل
حد ما بفلسفة سارتر الوجودية .وكان لكولن ولسون مؤلف كتاب الالمنتمي وغريه من الكتب بريق
خاص ،وقد تابعت بعض كتبه باهتامم.
وأعرتف أن رواية «األم» ملكسيم جوريك وكذلك «العقب الحديدية» لجاك لندن؛ وكتابات سالمة
ملموسا وأسهمت يف انحيازي الحقًا إىل الفكر املاركيس؛ وكان للمثقف
موىس الفكرية تركت ّيف أث ًرا
ً
يل حني دلّني بعد نقاشات كثرية وكتب أكرث عىل الطريق
املوسوعي محمد البطراوي فضل كبري ع ّ
إىل اإلنتامء السيايس.
* نرشت كغريك يف «مجلة األفق الجديد» ،حدثنا عن هذه التجربة بالنسبة لك ،وكيف شكلت
منصة الكتشاف وإطالق أسامء كبرية ،وإنطالقا من القدس؟
ّ
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 كان ملجلة «األفق الجديد» فضل كبري عيل وعىل عدد غري قليل من الكتاب الشباب آنذاك؛ الذينوقاصني ونقا ًدا؛ بعضهم
أطلق عليهم يف ما بعد جيل األفق الجديد ،وقد ض ّم هذا الجيل شعراء ّ
توقف عن مواصلة الكتابة بعد هزمية حزيران  ،1967وبعضهم اآلخر ممن كانوا يكتبون القصة أو
الشعر اتجهوا إىل النشاط السيايس (ماجد أبو رشار) أو إىل الرواية (يحيى يخلف) أو إىل الكتابة يف
الرتاث الشعبي ثم إىل الرواية (منر رسحان) أو إىل الرتجمة (فايز صياغ) أو إىل النقد األديب (صبحي
شحروري).
ويعود الفضل يف ظهور هذه املجلة إىل مؤسيس صحيفة «املنار» اليومية ،وهام األستاذان جمعة
رئيسا لتحرير املجلة ،التي
ّ
حمد ومحمود الرشيف ،إضافة إىل الشاعر أمني ش ّنار الذي تم اعتامده ً
ابتدأت نصف شهرية ثم أصبحت مجلة شهرية ،واستمرت من العام  1961إىل أن توقفت عن
الصدور يف العام  1966ألسباب مالية.
كان أمني شنار ذا نزعة إسالمية مستنرية ،وقد تج ّمع من حول املجلة كتاب من مختلف االتجاهات
الفكرية والسياسية ،وكان أمني شنار دميقراط ًّيا يف تعامله مع األفكار املختلفة ،ومل يكن يضيق بالرأي
اآلخر ،ولذلك تفتّحت مواهب كثرية عىل صفحات املجلة ،وأنجبت كتّابًا عىل صفحاتها واصلوا
الكتابة حتى اليوم ،وكنت وما زلت واح ًدا من هؤالء الكتاب.
ملموسا عىل صفحات املجلة.كانت الشاعرة فدوى
الجدير ذكره أن حضور النساء الكاتبات مل يكن
ً
طوقان تواصل كتابة الشعر ونرشه يف مجلة «اآلداب» اللبنانية وغريها من املجالت العربية ،ومل تكن
عىل تواصل مع مجلة «األفق الجديد» ،رمبا ألنها كانت آنذاك ،مقيمة يف بريطانيا للدراسة ،وكانت
سمرية ع ّزام وسحر خليفة وليىل األطرش ينرشن نتاجاته ّن األدبية يف منابر ثقافية وإعالمية أخرى.
* ملاذا كنت تكتب تحت اسم مستعار هو ربحي حافظ؟  ..حدثنا بإسهاب عن هذه الحكاية ،ومتى
بدأت الكتابة باسمك؟
 ابتدأت الكتابة باسمي الرصيح منذ نرشت أوىل قصيص يف العام 1962يف مجلة «األفق الجديد» .ويفالعام  1965حني كنت محر ًرا ثقاف ًّيا يف صحيفة «الجهاد» املقدسية ،كتبت مقاالت باسمي الرصيح،
وكانت يل زاوية يومية ساخرة تحت العنوان «ثرثرة أدبية» كنت أوقعها ب»أديب فاشل» ؛ وقد
جاء اختياري لهذا التوقيع من اجتهاد كان رائجاً يف ذلك الزمن مفاده أن االشتغال يف الصحافة يت ّم
يل رئيس التحرير آنذاك سليم
عىل حساب اإلبداع األديب ،وأن الصحايف هو أديب فاشل ،ثم اقرتح ع ّ
منسجم مع عنوان الزاوية.
الرشيف أن أوقّعها ب»ثرثار» فأعجبني اقرتاحه ألنه جاء
ً
قصصا باسم ربحي حافظ يف صحيفة «االتحاد» ومجلة
وحني وقعت هزمية حزيران  1967نرشتُ
ً
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«الجديد» الحيفاويتني ،ونرشت مقاالت سياسية باسم فارس أبو بكر يف صحيفة «القدس» التي كانت
الوريث الرشعي لصحيفة «الجهاد».
جاء هذا اللجوء إىل األسامء املستعارة ألسباب أمنية؛ حيث كانت سلطات االحتالل تع ّد عىل الناس
أنفاسهم يف سنوات االحتالل األوىل ،وكانت الصحف الصادرة يف األرض املحتلة تخضع لرقابة صارمة،
وكث ًريا ما كانت تظهر فيها فراغات بيضاء ،تعني أن الرقيب العسكري حذف مقالة مل ترقه ،أو خ ًربا
مل يتوافق مع مزاجه.
* عملت يف الصحافة الثقافية منذ عقود ،ويف أكرث من منصة إعالمية  ..ماذا عن هذه التجربة
إيجابياتها وسلبياتها ،وملاذا برأيك ترتاجع الصحافة الثقافية يف فلسطني هذه األيام؟
 ابتدأت عالقتي بالصحافة الثقافية منذ العام  1965حني كنت محر ًرا ثقافيًّا يف صحيفة «الجهاد»املقدسية كام ذكرت آنفًا .كنت آنذاك أتلقى موا َّد ثقافية مختلفة عرب الربيد من هواة الكتابة
الشباب والشابات .أقرأ هذه املواد ،وهي يف األساس قصص قصرية وقصائد ومقاالت أدبية وخواطر
وجدانية ،أختار ما هو صالح منها للنرش ،واقوم بالر ّد عىل الكتابات غري املؤهلة للنرش يف زاوية
مخصصة لذلك ،وفيها مالحظات نقدية عىل هذه الكتابات .وقد برز عدد من بني اللوايت والذين كنت
ّ
أنرش موادهم األدبية عىل صفحات «الجهاد» ،واصبحوا كتابًا بارزين.
ثم عملت محر ًرا ثقافيًّا يف مجلة «صوت الوطن» التي كان يرأس تحريرها املؤرخ الدكتور ماهر
قصصا وقصائد ومقاالت نقدية لكاتبات وكتاب فلسطينيني وأردنيني
الرشيف ،وكنت أنرش فيها ً
وعرب آخرين ،ومن بينهم أؤلئك الذين كنت أنرش موادهم األوىل وهم شباب عىل صفحات
«الجهاد» .وفيام بعد كنت مرشفًا عا ًّما ثم رئيس التحرير ملجلة «دفاتر ثقافية» التي كانت تصدرها
وزارة الثقافة الفلسطينية ،وكانت هذه تجرية الفتة لالنتباه يف الصحافة الثقافية ،من خالل الجهود
التي كنا نبذلها فيها أنا وزكريا محمد وليانة بدر ومنذر عامر ومريم الرشوف وحسني رضوان.
اليوم؛ ترتاجع الصحافة الثقافية واملجالت الثقافية عمو ًما ليس يف فلسطني وحدها وإمنا يف أقطار
عربية عديدة ،وحتى يف العامل ،حيث يتم إغالق الصحف الورقية وتحويلها إىل صحف إلكرتونية.
لقد أسهم اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي ،يف إضعاف حضور الصحف الورقية واملجالت عىل
نحو ملموس؛ وانعكس ذلك عىل حضور الثقافة فيها بطبيعة الحال ،وتح ّول قطاع كبري من القراء
واملعنيني بالثقافة إىل تصفّح الصحف واملجالت عىل االنرتنت.
* قدمت أعامالً للمرسح والتلفزيون ،ما املختلف يف الكتابة بني املرسح والتلفزيون وبني الكتابة
األدبية ،وملاذا تغيب من ثالثني سنة عن التلفزيون وعرش سنوات عن املرسح؟ وهل نتوقع عودة
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ما إىل أي منهام؟
 ال أعتقد أنني سأعود إىل الكتابة للمرسح أو للتلفزيون .والسبب ماثل يف الحالة الراهنة؛ حيثاالهتامم باملرسح مل يعد يف املستوى املطلوب ،والحركة املرسحية التي كانت ناشطة وف ّعالة يف
سنوات سابقة مل تعد كذلك اآلن إال يف بعض الحاالت ،والذنب ليس ذنب املرسحيني؛ وإمنا ذنب
الحالة العامة التي ال تحفل كث ًريا بالثقافة وال تبذل جهو ًدا كافية إلنعاش املرسح .هذا وحده كفيل
يل
بأن يجعلني بعي ًدا من هذا امليدان .ذلك أنني حني كتبت للمرسح فقد كان هناك من عرض ع ّ
القيام بالكتابة ،واألمر نفسه ينطبق عىل رشوط الكتابة للتلفزيون .اآلن ال أعرف عن وجود رشكات
إنتاج تلفزيوين يف فلسطني.
حتى لو وجدت هذه الرشكات ،وحتى لو ظهر من يفكر بإنتاج عمل مرسحي ،فلم تعد يب رغبة يف
الكتابة للمرسح أو للتلفزيون .لدي رغبة يف تخصيص ما تبقى يل من عمر يف كتابة القصص والروايات
لألطفال وللفتيات والفتيان.
* عايشت نكبة العام  1948طفالً وهزمية العام  ،1967وحرب العام  ،1973وغريها من األحداث ..
كيف أثرت هذه التواريخ عىل األدب الفلسطيني ،وما هي التحوالت التي واكبت هذه األحداث
املفصلية؟
 بعد النكبة مبارشة؛ طغت عىل األدب الفلسطيني يف خمسينات القرن العرشين نزعة التفجعالرومانسية عىل الوطن السليب ،أو الفردوس املفقود؛ والحنني إىل هذا الفردوس وإىل مدنه وقراه
الراسخة يف الذاكرة ويف الوجدان ،وظلت الحال كذلك إىل أن ظهرت الكتابات التي تحاكم الواقع
وتحلل أسباب النكبة وتدعو إىل التصدي لها وتجاوزها؛ تخترصها دعوة غسان كنفاين إىل ّ
دق جدران
الخزان ،ويعززها قول محمود درويش ملن ميثل سلطة االحتالل« :س ِّج ْل أنا عريب» ،ويزيدها تعزي ًزا
قول توفيق زياد ابن النارصة لحكام إرسائيل «باقون فوق صدوركم باقون».
وقد تعزز هذا االتجاه النقدي يف الكتابة بعد هزمية حزيران  1967التي جاءت امتدا ًدا للنكبة
واستكامالً لها ،وحني كان رد الفعل عىل هذه الهزمية انطالق املقاومة الفلسطينية يف فلسطني املحتلة
ويف مخيامت الشتات يف األردن وسوريا ولبنان ،فقد واكبه انطالق مامثل يف الشعر بالدرجة األوىل
ثم يف باقي أنواع األدب والفنون.
يف سبعينات ومثانينات القرن العرشين ،وحتى أثناء االنتفاضة األوىل  1987وما بعدها بقليل ،سادت
نزعة انتصارية تحريضية يف الشعر ،ومل تخل الكتابات القصصية والروائية من الدعوة الرصيحة إىل
مقاومة املحتلني وتحرير األرض من رجس احتاللهم؛ بحيث طغت املبارشة والحامسة واإليديولوجيا
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عىل الرشوط الفنية يف كثري من النتاجات األدبية التي تناولت االنتفاضة وحاولت التعبري عنها.
بعد ذلك؛ خفّت النزعة االنتصارية يف الشعر ،وذهبت القصة والرواية إىل آفاق أوسع ،كان من
نتيجتها بوجه اإلجامل توسيع آفاق األدب الفلسطيني؛ شع ًرا ونرثًا.

* هل توافق عىل أن هناك ما ميكن تسميته أدب ما قبل أوسلو ،وأدب ما بعد أوسلو ،وما سمة
كل منهام برأيك؟
 مبا أن اتفاق أوسلو وما نتج عنه من وقائع وتطورات؛ كان مرحلة فاصلة يف تاريخ القضيةالفلسطينية والرصاع العريب الفلسطيني اإلرسائييل ،فال بد من أن ترتك التطورات التي نتجت عنه،
ومست حياة قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني ،أثرها عىل النتاجات األدبية ،وإذا كنت
ّ
تحدثت عن بعض سامت أدب ما بعد هزمية حزيران واالنتفاضة األوىل إىل ما قبل أوسلو ،فإن أول
ما يتبادر إىل الذهن بعد أوسلو تلك النصوص الرسدية التي أطلق عليها بعض النقاد اصطالح «أدب
العودة» ،واملقصود هنا النصوص التي ظهرت عىل صفحات مجلة الكرمل تحت الباب الذي أفرده
لها محمود درويش :ذاكرة املكان ..مكان الذاكرة ،حيث ظهرت نصوص سرييّة ،ثم توسعت وتحولت
إىل كتب ،أضيفت إليها كتب أخرى ،أقصد هنا« :منازل القلب» لفاروق وادي« ،رأيت رام الله» ملريد
الربغويث« ،أرض الغزالة» لحسن خرض« ،العائد ..حكاية عودة لفيصل حوراين« ،ملك الغائبني» إللياس
صنرب ،و «ظل آخر للمدينة» ملحمود شقري .يف هذه النصوص التي استفاد مؤلفوها من تقنيات الرسد
الروايئ مثة تثبيت لهوية املكان الفلسطيني؛ الذي يتعرض للنهب وللمصادرة واالستيطان والتهويد؛
عرب الوقائع والذكريات والتفاصيل الصغرية الدالّة ،والعالقات الحميمة بهذا املكان.
من جهة أخرى ،ميكن القول إن ثيمة االنتصار للمقاومة املسلحة التي كانت سائدة يف كثري من
النتاجات األدبية يف مرحلة ما قبل أوسلو ،خفتت إىل ح ّد ما يف أدب ما بعد أوسلو ،ليس بسبب
تغي رشوط املرحلة،
الرتاجع عن نرصة الحقوق الفلسطينية الثابتة ورفض االحتالل ،وإمنا بسبب ّ
وبسبب الحاجة إىل توسيع أفق املفهوم ،مفهوم املقاومة ،بحيث ال يقترص عىل املقاومة املسلحة
وحدها .ولرمبا أسهمت املقاومة السلمية أثناء االنتفاضة األوىل ،وما تالها من نضاالت جامهريية
متعددة يف قرية بلعني ويف غريها من مواقع النضال الجامهريي ضد االحتالل ،يف االلتفات إىل رضورة
توسيع دائرة املفهوم ،ليشمل األرض ورضورة حاميتها والتضحية يف سبيلها ،واإلنسان ورضورة
االنتباه إىل همومه وقضاياه التي من شأن تحقيقها حفظ كرامته وتثبيته يف األرض ،وتحفيزه عىل
الصمود وعىل التضحية من أجل الوطن .رمبا كان التداخل بني النضال الوطني والنضال االجتامعي
يف ظل وجود سلطة وطنية فلسطينية واستطالة أمد الرصاع مع املحتلني سببًا آخر لذلك ،ورمبا كان
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لعسكرة االنتفاضة الثانية وتهميش دور الجامهري فيها سبب آخر أيضً ا.
يف كل األحوال ،ال أعتقد أن األدب الفلسطيني بعد أوسلو قد تراجع أو تسلل إليه العطب؛ رمبا
ظهرت بعض اجتهادات أدبية مغرقة يف الفردية واالنعزال يف هذا امليدان ،فهي مختلفة من وجهة
نظري عن االجتهادات الجاملية ذات النزوع نحو التجريد العايل واالبتعاد عن التبسيط والتمسح
بأذيال القضية الوطنية ،وهي ،أي تلك االجتهادات األدبية؛ ال متثل التيار الرئيس يف األدب الفلسطيني
الذي تم إنجازه بعد أوسلو ،ويف اعتقادي أن توسيع مفهوم املقاومة ليشمل الوطني واالجتامعي
واإلنساين والجاميل ال يضري األدب الفلسطيني بل يعززه ويق ّويه ،ولعل يف قولة محمود درويش
التالية كث ًريا مام أقصد إليه« :كل شعر جميل مقاومة».
* االنقسام محطة سوداء يف تاريخ الشعب الفلسطيني ال تزال مستمرة ،هل تعتقد أن االنقسام
سينعكس عىل األدب الفلسطيني الحقاً ،أم أن مالمحه بدأت تطل برأسها يف بعض األعامل الروائية
أو الشعرية بعد مرور أكرث من  11عاماً عىل هذا االنقسام؟
خصوصا ونحن نواجه احتالال استيطان ًّيا يهدف إىل اقتالعنا من
 هذا موضوع مخجل ومثري لألىس،ً
أرض وطننا والحلول يف مكاننا .ميكن لألدب أن يتخذ من هذا املوضوع سببًا لكتابة نصوص ساخرة،
بحيث تسخر ممن يطيلون أمد االنقسام خدمة ملآرب ضيقة خاصة .وميكن لألدب أن يستخرج
العربة من هذا االنقسام الذي يشري إىل أن بعض أو أكرث تنظيامتنا السياسية ما زالت تترصف تحت
وطأة التعصب الفئوي والتنظيمي يف حاالت غري قليلة بوصفها قبائل وعشائر قادمة من عرص ما قبل
الدولة الحديثة .وميكن لألدب أن يستخرج العربة التي تحث عىل عدم استخدام الدين يف الرصاعات
السياسية ،ويف خلق أجيال ضيقة األفق متز ّمتة؛ ال ترى إال بعني واحدة.
* لك العديد من املجموعات القصصية التي حققت شهرة واسعة ،وكان بارزاً منها «صورة شاكريا»،
رس شهرتهام أم ماذا؟
و»ابنة خالتي كونداليزا»  ..هل السخرية ّ
 أعتقد أن السخرية لعبت دو ًرا كب ًريا يف شهرة املجموعتني ،ونحن؛ باملناسبة بحاجة إىل الكتابةالساخرة ليس فقط يف القصة القصرية أو يف املقالة ،وإمنا كذلك يف الرواية ويف أي ميدان إبداعي تجد
ولعل املرسح من أكرث الفنون احتفاء بالسخرية ،فقد سبق للمرسح
السخرية فيه مكانها الصحيحّ .
الفلسطيني أن قدم وما زال يقدم عروضً ا مرسحية حافلة بالسخرية ،أقصد السخرية ذات املضمون
وليس السخرية املبتذلة التي تنحط بالذوق العام.
ولعل استحضاري لشخصيات معروفة أو ألسامء هذه الشخصيات من عامل كرة القدم (رونالدو
ّ
الربازييل) والغناء (مايكل جاكسون وشاكريا) وعرض األزياء (نعومي كامبل) والسياسة (رونالد
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رامسفيلد ،وكوندوليزا رايس) هو الذي أضفى عىل أسلوب الرسد الساخر متعة مضاعفة.
* بالفعل؛ وظّفت يف املجموعتني السابقتني أسامء نجوم فن ورياضة وسياسة برباعة وبطريقة
مغايرة ،كام تحدث نقاد عن طريقتك يف الكتابة ،حتى إن حسن حميد وصف هذه الطريقة بأنها
عامل آخر من الدهشة  ..هل هي طريقة مبتكرة الصطياد القراء الشباب يف فلسطني ،والقراء عامة
خارج فلسطني ولذلك ترجمتا ألكرث من لغة؟
 ما ذكره الروايئ حسن حميد وصف جدير باالنتباه؛ وقد جاءت هذه القصص ج ّراء عملية مالحظةوتأ ّمل واختامر استمرت سنوات طويلة .ابتدأت هذه العملية حني الحظت املفارقة املؤملة إبّان
حصار بريوت يف العام  1982عىل أيدي الغزاة اإلرسائيليني ،حيث مل تخرج تظاهرة واحدة يف
العواصم العربية ضد الغزو والحصار ،فيام خرجت تظاهرة مليونيّة ض ّد املؤامرة التي تعرض لها
فريق كرة القدم الجزائري أثناء مباريات املونديال آنذاك .يومها؛ فكرت بكتابة قصص قصرية ساخرة
مستوحاة من عامل كرة القدم ومن هذا التعلّق املذهل بها ،بحيث يكون بعض نجوم الكرة هم أبطال
هذه القصص .لكنني مل أمتكن من كتابة قصة واحدة ،وظل هذا الهاجس يعيش يف داخيل لسنوات.
وحني عدت من املنفى إىل القدس؛ املكان األول الذي شهد والدة قصيص القصرية األوىل ،بدا ذلك
التجسد يف شكل قصص ساخرة تلك املفارقات التي
يل من جديد ،وقد حفّزه عىل
ّ
الهاجس يلح ع ّ
وجدت الناس يف وطني يعيشونها تحت وطأة االحتالل .وهكذا قمت باستحضار شخصيات من عامل
كرة القدم ومن عامل السياسة والغناء وعرض األزياء وغري ذلك ،ليك تتفاعل هذه الشخصيات مع ابناء
الحي الفلسطيني الذي أعيش فيه ،مسلطًا النقد عرب السخرية لعنجهية االحتالل وعسفه ،ويف الوقت
نفسه ضد ما لدينا من تخلف وسلبيات.
كنت معنيًّا بكتابة قصصية جديدة ،وفيها قدر من متعة التلقي ،ومل أكن أفكر بالقراء بقدر ما كنت
عم أشاهده وأالحظه من ظواهر وقضايا تستحق أن أكتبها.
معن ًّيا بتجاوز كتابايت السابقة ،وبالتعبري ّ
* ما هي الخلطة الناجحة للخروج بأدب ساخر ناجح؟

 يف تقديري؛ أن الكتابة الساخرة تتك ّون من خلطة مركّبة ال ميكن أن ميتلكها الكاتب بسهولة ويرس.رصا أساس ًّيا من عنارص هذه
رمبا كان توافر قدر عال من القدرة عىل نقد الذات قبل نقد اآلخرين عن ً
الخلطة .كذلك؛ ال بد من اطالع واسع عىل الكتابات األدبية الساخرة ،يف الرتاث ويف اآلداب العربية
املعارصة وآداب الشعوب األخرى؛ وعىل ما تبثه بعض محطات التلفزة من برامج ساخرة ،وما
تنرشه الصحف من مقاالت ساخرة يبدع كاتبوها يف تصوير األوضاع العامة بأسلوب جاذب للقراء؛
وكذلك ما يتم عرضه من مرسحيات كوميدية بعيدة من االبتذال .وأعتقد أن اإلحساس باملرارة من
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األوضاع العامة حني تكون مزرية هو سبب من أسباب الكتابة الساخرة ،أو كام قال الناقد وليد أبو
بكر عن السخرية يف مجموعتي القصصية «صورة شاكريا» :إنه البكاء عىل شكل الضحك؛ أو كام ورد
يف القول املأثور :رش البلية ما يضحك.
وال ب ّد من إحساس مرهف قادر عىل رؤية عدم التوازن يف الواقع ،قادر يف الوقت نفسه عىل تضخيم
رسام الكاريكاتري الذي يربز
بعض الجزئيات للوصول إىل الجوهري يف الحياة ويف الواقع؛ عىل طريقة ّ
عىل نحو ملموس بعض تفاصيل وجه الشخص املعني ،كأن يرسم له أنفًا طويالً أو شفتني غليظتني
أو عينني جاحظتني.
* قلّة يعلمون أنك اعتقلت العام  1969لدى سلطات االحتالل ،بعد أن فصلت من عملك كمدرس
وتعرضت لقسوة السجن والسجان  ..حدثنا عن هذه التجربة وكيف أثرت فيك ،وانعكست عىل
كتابتك؟
 كنت ليلة السابع والعرشين من متوز  1969أقرأ يف الكتاب األبيض الذي وضعته لجنة إنجلو-أمريكية لتقيص الحقائق بعد ثورة  . 1936فجأة؛ سمعت هدير سيارات بالقرب من ساحة برئنا
الغربية .توقعت أن مثة مداهمة لبيتنا .حملت بطاقة هويتي وخرجت من البيت بهدف اإلفالت من
االعتقال؛ غري أنني وجدت جنود االحتالل بطوقون البيت .وضعوا القيود يف يدي؛ وبعد أن فتشوا
البيت اقتادوين إىل سجن املسكوبية يف الجزء الغريب من القدس .طلبوا مني الوقوف ووجهي إىل
الحائط يف ساحة مكشوفة أمام مكاتب التحقيق فرتة غري قصرية ،ثم خضعت لتحقيق استم ّر حتى
الساعات األوىل من الفجر.
ثم وضعوين يف زنزانة مضاءة ليالً نهارا ً بضوء ساطع ،وبعد ليلتني نقلوين وأنا معصوب العينني إىل
سجن رصفند العسكري الذي يجري التكتم عليهُ .وضعت يف زنزانة طولها  90سم وعرضها  80سم،
ومن دون فراش أو غطاء ،كان النوم فيها بالغ الصعوبة بسبب ضيقها ،ومن حسن حظي أننا ك ّنا يف
فصل الصيف؛ فلم أشعر بالربد .بقيت فيها تسعة أيام تع ّرضت خاللها للرضب وللشبح ولإلهانات
ولتحقيقات عن نشاطي السيايس ضد االحتالل.
أعادوين إىل سجن املسكوبية ،وبقيت فيه ثالثة أسابيع ثم نقلت إىل سجن الرملة لليلة واحدة ،نقلت
بعدها إىل سجن الدامون قري ًبا من حيفا ،وبقيت فيه معتقالً إداريًّا مدة تسعة أشهر ،وغادرته إىل
البيت يف جبل املكرب بتاريخ  . 1970 / 05 / 07ثم جاءوا إىل بيتي العتقايل أثناء حرب ترشين 1973
 ،ومل أكن يف البيت؛ اختفيت مدة شهرين ،ثم جرى اعتقايل مرة أخرى بتاريخ 1974 / 04 / 19
بتهمة االنتامء إىل الجبهة الوطنية الفلسطينية التي تشكلت بعد حرب ترشين ،وتنقّلت يف سجون
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املسكوبية ،ورام الله ،والجلمة ،وبيت ليد ،ومكثت معتقالً إداريًّا مدة عرشة أشهر ،ثم أبعدت إىل
لبنان بتاريخ  ،1975 / 02 / 28وكنت آنذاك مرضبًا عن الطعام مع عدد كبري من الزمالء لخمسة أيام،
احتجا ًجا عىل سياسة االعتقال اإلدراي.
عمن م ّدة أربع عرشة سنة ،ويف براغ مدة ثالث
بقيت يف بريوت م ّدة مثانية أشهرُ ،
أقمت بعدها يف ّ
سنوات ،وعدت من اإلبعاد الذي دام مثاين عرشة سنة إىل القدس بتاريخ . 1993 / 04 / 30
حينام كنت يف السجن ،مل أمتكن من الكتابة .كنت أشعر بأن املساحات الضيقة واألسوار الصفراء
الكالحة تجعل مامرسة الكتابة من الصعوبة مبكان ،لكنني كنت أقرأ كل ما يقع تحت يدي من كتب،
وكنت أفكر يف كتابة رواية ،لكنني مل أرشع يف كتابتها إال بعد خروجي من السجن يف العام . 1975
يف وقت الحق؛ يف العام  1998عىل وجه التحديد ،نرشت كتايب «ظل آخر للمدينة» وقد تطرقت فيه
إىل تجربة السجن وكذلك لتجربة اإلبعاد والعيش يف املنفى.
* وماذا عن اإلبعاد واملنفى ،واالحتكاك بجغرافيات وأدباء مغايرين ،وتأثريها عىل ما كتبه شقري؟
 كان املنفى تجربة حياتية وثقافية وسياسية متعددة األبعاد .من جهة؛ أتيحت يل فرص لالطالععىل ثقافات شعوب عدة من خالل القراءة؛ ومن خالل االحتكاك املبارش بأمناط من املثقفني والكتاب
والسياسيني ،عرب املشاركة يف مؤمترات وندوات سياسية وثقافية .ومن جهة أخرى؛ فقد ج ّربت
عىل نحو مبارش أمل الفراق ،فراق األمكنة الحميمة واألهل واألصدقاء ،هذا األمل الناتج عن االقتالع
القرسي من تربة الوطن .وتهيأت يل يف الوقت نفسه فرصة لرؤية الوطن وقضاياه ورؤية قواه
السياسية ومنظامته وتنظيامته وأحزابه من مسافة بعيدة ،وتقييم كل ذلك مبوضوعية وتج ّرد ،بعي ًدا
من العاطفة واالنحياز ،ومحاكمة األمور بعقل بارد ،ومحاولة التع ّرف إىل أخطاء التجربة وإىل ما فيها
من صواب ،والخروج باستنتاجات ال أثر فيها للتعصب الحزيب أو الوالء لإليديولوجيا عىل حساب
الحقيقة وطبيعة األشياء.
* كتبت مجموعة «خبز اآلخرين» ما بني  1961و ،1966وقدم لها توفيق زياد  ..كيف تنظر إىل هذه
املجموعة اليوم بعد مرور أكرث من نصف قرن  ..وما يربطك بزياد؟
 توفيق زياد من أكرث الناس الذين عرفتهم نبالً وصدقًا ووفاء لشعبه ولقضيته وللناس الذين أحبهموأحبوه .كتب مقدمة املجموعة وأنا يف السجن اإلرسائييل .وحني عدت من املنفى مع عدد آخر من
املبعدين كان توفيق زياد يف استقبالنا مع حشود كبرية من الناس عند اسرتاحة أريحا .ومن املفارقات
املؤملة أنه كان يف مكتبي يف صحيفة «الطليعة» املقدسية األسبوعية ،قبل يوم واحد من وفاته بحادث
سري يف العام  ، 1995وهو عائد من زيارة للرئيس يارس عرفات يف أريحا.
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أما «خبز اآلخرين» فهي تتك ّون من تسع قصص قصرية مكتوبة ضمن سياقات القصة الكالسيكية،
وهي يف مجملها تصور واقع الفالحني الفقراء والنساء يف الريف الفلسطيني ،وتصور كذلك كدح
العمل يف ورش البناء يف القدس ،وكذلك النساء الساعيات إىل رزقه ّن الرشيف يف أسواقها ،بائعات
ّ
للعنب ولغريه من منتجات األرض.
هذه املجموعة القصصية هي التي م ّهدت دخويل إىل عامل الكتابة اإلبداعية عىل نحو الفت النتباه
النقاد والقراء سواء بسواء .وأنا أنظر إليها باعتبارها جز ًءا من ترايث اإلبداعي ،وقد تجاوزتها منذ
زمن طويل ،شكالً ومضمونًا ،لكنها كانت وما زالت عالمة دالة عىل بدايايت يف الكتابة ،وقريبًا ستصدر
طبعتها الرابعة عن منشورات جمعية الزيزفونة يف رام الله.
* الكتابة لألطفال من أصعب أنواع الكتابة ،ولكن كتبت وال تزال  ..هل هي املغامرة أم الشغف؟
وما خصوصية نصك األخري لليافعني حول فدوى طوقان؟ وما الذي شجعك عىل الكتابة عن فدوى؟
 منذ رشعت يف كتابة القصة القصرية أوائل ستينات القرن العرشين وأنا معني بالكتابة عن األطفال؛وعن نظرتهم الربيئة البكر إىل الحياة .ظهر األطفال يف قصيص التي كتبتها يف ستينات القرن العرشين،
مثالً يف قصص :متى يعود إسامعيل ،اليوم األخري ،والفتى الريفي.
وحني أبعدت من الوطن إىل لبنان ،لفتت انتباهي منشورات دار الفتى العريب التي كانت تصدر
قسم غري قليل من هذه املنشورات ،وقرأت يف الوقت نفسه كتبًا كتبها كتاب
آنذاك يف بريوت ،قرأت ً
صهاينة لألطفال ،وفيها إساءات للعرب وللفلسطينيني ،ومحاوالت تشويه لهم ،بحيث يظهر العريب
ولصا وقذ ًرا وليس له أمان .وترافق كل ذلك مع االنتفاضات
يف هذه القصص بوصفه غاد ًرا وقاتالً ًّ
الجزئية التي كانت تقوم بها الجامهري يف بعض املدن الفلسطينية املحتلة ،حيث قتل الجنود الصهاينة
آنذاك رجاالً وأطفاالً من بينهم؛ الطفل عيل عفانة يف القدس ،والطفل جامل الزين يف رام الله؛ أثناء
التظاهرات ضد االحتالل اإلرسائييل.
وكان أول رد فعل يل عىل صعيد الكتابة لألطفال أن كتبت قصة عن معاناة حقيقية عىل الجرس
لطفلتي أمينة ،حني مزق جندي إرسائييل لعبتها التي حملتها معها من عامن وهي عائدة مع أمها
فكتبت قصة اسمها :الجندي واللعبة.
إىل القدس؛ بعد زيارة يل يف املنفى،
ُ
وبسبب ما تشكله املنابر الخاصة بأدب األطفال من تحفيز عىل الكتابة ،فقد تجمعت كل العنارص
املذكورة أعاله يف نفيس ،ورشعت يف الكتابة لألطفال ،وقمت بنرش قصيص هذه يف مجلة أسامة
السورية ،وسامر األردنية؛ عالوة عىل ملحق صحيفة الرأي املخصص لألطفال.
ونصوصا مرسحية
قصصا
ً
وحني عدت إىل الوطن ،واصلت الكتابة لألطفال وللفتيات والفتيان ،كتبت ً
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يل إذ نرشت يل العديد من الكتب لألطفال ولليافعني:
وروايات .وكان للمؤسسات التالية فضل كبري ع ّ
اتحاد الكتاب الفلسطينيني (عزت الغزاوي) ،مركز أوغاريت للنرش والرتجمة (وليد أبو بكر) ،مؤسسة
تامر للتعليم املجتمعي (جيهان الحلو ورناد القبج) ،منشورات البحرية (يحيى يخلف) ،الدار األهلية
يف عامن (أحمد أبو طوق) ،منشورات نون (ناهد الشوا) ،مكتبة كل يشء يف حيفا (صالح عبايس)
علم بأنني داومت عىل الكتابة املنتظمة ملجلتي
جمعية الزيزفونة ومجلتيها (رشيف سمحان)؛ ً
الزيزفونة الكبرية والصغرية ما يقارب العرش سنوات ،وحني توقّفت الزيزفونة الكبرية عن الصدور،
فقد واصلت كتابة قصة كل شهر للزيزفونة الصغرية التي ما زالت تصدر عن الجمعية يف مدينة رام
الله حتى اآلن.
وبالطبع؛ فإن الكتابة لألطفال ليست سهلة ،وأنا أعرتف أن بعض قصيص شابها يشء من املبارشة ومن
نزعة الوعظ الرتبوية ،لكنني مع طول املراس ومراكمة الخربة يف الكتابة؛ رحت أتخلص من هذه
السلبيات والنواقص إىل حد كبري.
وأما الكتاب الذي أعددته عن فدوى؛ فقد جاء يف سياق االحتفال مبئويات رواد الثقافة والتنوير؛
هذه املئويات التي بادرت إليها وزارة الثقافة ،وكانت فدوى طوقان هي األوىل التي تم االحتفال،
طوال العام ،مبرور مئة عام عىل والدتها ،وقد قمت بإعداد هذا الكتاب «فدوى طوقان ..الرحلة
كتاب السرية اللذين كتبتهام فدوى ،مستفي ًدا يف ذلك من
األبهى» للفتيات والفتيان استنا ًدا إىل َ ّ
تقنيات الرسد الروايئ؛ عىل نحو يس ّهل عىل الفتيات والفتيان استيعاب أهم ما ورد يف هذين الكتابني.
الجدير ذكره أن الكتاب صدر بالتعاون ما بني وزارة الثقافة ومؤسسة تامر للتعليم املجتمعي يف
رام الله.
* عندما نتحدث عن الرواية الفلسطينية يجري الحديث عن كنفاين وإميل حبيبي وجربا  ..كيف
ينظر شقري إىل ريادة هؤالء وهل من رواد آخرين برأيك؟ ومتى سنخرج من عباءاتهم ،أم أن هناك
من خرج بالفعل؟
 حني نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية مؤمتر فلسطني األول للرواية العربية يف رام الله يف شهرأيار 2017؛ كانت يل مشاركة يف هذا املؤمتر ،وقد أحصيت يومها يف مداخلة مط ّولة عدد الروائيات
والروائيني الذين ظهروا عىل ساحة الرواية منذ هزمية حزيران  1967إىل العام  1993فكانوا عىل
وجه التقريب  89روائ ًّيا وروائية ،وكان عدد الذين ظهروا من العام  1993إىل العام  2017ما يقارب
 174روائ ًّيا وروائ ّية.
وبالطبع؛ ليست كل الروايات التي أنجزت منذ ذلك التاريخ ،تاريخ الهزمية يف املستوى الفني
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بغض النظر
املطلوب ،لكن مجرد اإلقبال عىل كتابة الرواية مبثل هذا العدد يدلّل عىل حالة إيجابية ّ
رسع ومن نواقص وسلبيات ،ومثة من دون شك تأثري أكيد عىل عدد غري قليل من
عام رافقها من ت ّ
هؤالء الكتاب لر ّواد الرواية الفلسطينية ،أو للعالمات الثالث يف الرواية الفلسطينية؛ بتعبري القاص
علم بأن توفيق فياض نرش روايته «املشوهون» يف العام  ، 1963وهو العام
والروايئ فاروق واديً ،
نفسه الذي نرش فيه غسان كنفاين روايته «رجال يف الشمس» ،كام نرش نبيل خوري روايته (حارة
النصارى) وهي الجزء األول من ثالثية روائية يف العام . 1967
ولو توقفنا عند الروايات التي ظهرت بعد استشهاد غسان كنفاين بسنوات قليلة ،ألدركنا أن مثة ما
يوحي بإمكانات واعدة للرواية الفلسطينية .أقصد هنا سحر خليفة يف روايتها األوىل « لسنا جواري
لكم» التي فضحت فيها املجتمع الذكوري ،وروايتها الثانية «الصبار» التي رصدت فيها حياة رشائح
اجتامعية مع ّينة يف مدينة نابلس بعد هزمية حزيران  ،1967وثالثة روائيني ابتدأوا كتابة الرواية
انطالقًا من رصد معايشتهم ملجتمع شبه الجزيرة العربية :يحيى يخلف يف «نجران تحت الصفر»
و إبراهيم نرص الله يف «براري الحمى» و جامل ناجي يف «الطريق إىل بلحارث» ثم واصل هؤالء
األربعة كتابة روايات أخرى عديدة فيام بعد؛ فيها تجريب واجتهادات جاملية مختلفة ،وطرائق
جديدة يف الرسد ويف وصف األماكن وخلق الشخوص.
وجاء بعد ذلك من كتنب وكتبوا عن املكان الفلسطيني وغريه من األمكنة ،وعن األرض والقضية
ومآيس النكبة والترشيد ،وعن املقاومة؛ وما يتضمنه كل ذلك من حموالت فكرية وعاطفية وإنسانية،
ومن أساليب متنوعة يف الرسد :رشاد أبو شاور (العشاق) ،غريب عسقالين (الطوق) ،عبد الله تايه
(الذين يبحثون عن الشمس) ،وليد أبو بكر (الخيوط) ،فاروق وادي (طريق إىل البحر) ،أحمد
حرب («إسامعيل) ،حسن حميد (السواد أو الخروج من البقارة) ،ليىل األطرش (وترشق غربًا)،
ليانة بدر (بوصلة من أجل عباد الشمس) ،عيىس بالطة (عائد إىل القدس) ،أحمد رفيق عوض
(العذراء والقرية) ،غسان زقطان (وصف املايض) ،صبحي فحاموي (رسوال بلقيس) ،أكرم مسلم
(سرية العقرب الذي يتصبب عرقًا) ،سلوى الجراح (أرق عىل أرق) ،وليد الشيخ (العجوز يفكر
بأشياء صغرية) ،محمد عيل طه (سرية بني بلوط) .دمية السامن (برج اللقلق) ،عزت الغزاوي (عبد
الله التاليل) ،ربعي املدهون (مصائر) ،وليد الرشفا (وارث الشواهد) ،خرض محجز (عني اسفينة)،
عاطف أبو سيف (حياة معلقة) ،أنور حامد (يافا تعد قهوة الصباح) زكريا محمد (عصا الراعي)
حزامة حبايب (مخمل) ،صبحي فحاموي (رسوال بلقيس) محمود الرمياوي (من يؤنس السيدة)
جهاد أبو حشيش (ذئب الله) ،حسام زهدي شاهني (زغرودة الفنجان) نافذ الرفاعي (الخنفشاري)،
رجاء بكرية (امرأة الرسالة) ،محمد هيبي (نجمة النمر األبيض) حسني ياسني ( ضحى) جميل
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السلحوت (نسيم الشوق) ،وداد الربغويث (ذاكرة ال تخون) عبّاد يحيى (رام الله الشقراء) ،عزام أبو
السعود (سبرييتزما) عيىس القواسمي (عازفة الناي) عالء حليحل (أورفوار عكا) مايا أبو الحيات (ال
أحد يعرف فصيلة دمه) ،عارف الحسيني (كافر سبت) ،ماجد أبو غوش (عسل امللكات) إبراهيم
جوهر (أهل الجبل) ،عبد الله دعيس (لفح الغربة) إياد شامسنة (امرأة اسمها العاصمة) ،أسعد
األسعد (هناك يف سمرقند) قاسم توفيق (فرودمال) ،سمري الجندي (خلود) ،موىس برهومة (حتى
مطلع الشغف) ،عالوة عىل الروائيات والروائيني :توفيق أبو شومر ،مروان عبد العال ،سامية عيىس،
سناء أبو رشار ،برشى أبو رشار ،محمد نفاع ،يوسف ضمرة ،عصمت منصور ،صالح أبو لنب ،د.رايض
شحادة ،إلياس أنيس خوري ،أماين الجنيدي ،ابتسام عازم ،محمود أبو هشهش ،سلامن ناطور ،سامح
خرض ،صايف صايف ،خالد درويش ،وليد الهوديل ،هشام نفاع ،حافظ الربغويث ،صونيا خرض ،خالدة
غوشة ،مزيّن برقان ،نزهة أبو غوش ،ربحي الشوييك ،مهند الصباح ،بهاء رحال ،ميسون أسدي
وآخرون.
لكل من :روال جربيل ،سوزان أبو
وال بد من التنويه بأن مثة روايات فلسطينية باللغة االنكليزية ّ
الهوى ،ابتسام بركات ،هالة عليان ،وأحمد مسعود.
ال ب ّد من التنويه كذلك بحضور الرواية املك ّرسة للفتيات والفتيان ،ومن كاتباتها وكتابها :تغريد
النجار ،أحالم بشارات ،سونيا منر ،خالد جمعة ،جميل السلحوت ،هدى الشوا ،أنس أبو رحمة،
ابتسام أبو ميالة ،نزهة أبو غوش ،وشرياز ع ّناب.
وحني تجلّت السخرية بأبهى صورها يف متشائل إميل حبيبي؛ فإننا مل نظفر إال بقليل من الروايات
الساخرة ،وتحرضين اآلن رواية ابراهيم نرص الله «حارس املدينة الضائعة» وروايتا عادل األسطة
«خربشات ضمري الغائب ،وليل الضفّة الطويل» ،وكذلك رواية أسامة العيسة «مجانني بيت لحم».
ويكاد ينفرد الروايئ والفنان التشكييل محمود شاهني بكتابة الرواية ذات األبعاد الفكرية والفلسفية،
وأقصد هنا روايته «أديب يف الج ّن».
ومثة من كتبوا روايات كابوسية الفتة لالنتباه ،أشري هنا إىل رواية «الخليل بن جلجل» التي استفاد
كاتبها جامل ضاهر مام يف تراثنا من مذابح ودماء ،ورواية « رامبري ..حفلة تنكرية» التي استفاد
كاتبها املتوكل طه مام يف واقعنا الراهن من تر ّهل وفساد .مثة من كتب رواية مستندة إىل مادة
التاريخ ،واستحرض شخصية إشكالية هي الخيزران؛ أم هارون الرشيد ،وأشري هنا إىل رواية «مسك
الكفاية» لألسري لباسم خندقجي.
ويف اعتقادي أ ّن مثة قلة من الروائيات والروائيني الفلسطينيني الذين أضافوا إىل رصيد الرواية
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الفلسطينية إضافات بارزة عىل صعيدي الشكل واملضمون ،تتجاوز عىل هذا النحو أو ذاك؛ أو
تضاهي بشكل أو بآخر املكانة املرموقة التي ما زالت تحتفظ بها روايات جربا وغسان وإميل حبيبي.
* يف «مديح لنساء العائلة» رصد لحكايات وحيوات وعوامل ما قبل النكبة وبعدها ،بل والتنقل يف
جغرافيات عدة ،عرب نساء العائلة والحارة ،وعن البادية التي كانت محور روايتك األوىل «فرس
العائلة»  ..هل هي املراوحة ما بني الرواية والسرية الذاتية ،أو سرية ذاتية بأسلوب روايئ؟ وهل
تعترب الثانية جزءا متمامً لألوىل؟
 يف كل كتاب قصيص يل أو رواية من روايايت مثة يشء من حيايت الشخصية ومن سرييت وسرية الناساملحيطني يب ،إال أنني ال أميل إىل تصنيف «مديح لنساء العائلة» عىل أنها رواية سرية .ذلك ألنني
أستعرض فيها طيفًا واس ًعا من العالقات االجتامعية ومن التشظي الذي أصاب العائلة الفلسطينية
جراء نكبة العام  1948وما نتج عنها من انهيار للمجتمع الفلسطيني ومن انهيار للحداثة التي كانت
ناشئة فيه آنذاك ،ولعل التنقل يف جغرافيات عدة ،يف األردن ولبنان والربازيل والكويت وهولندا،
التي تشتّت فيها أبناء العائلة ،عائلة العبد الالت؛ يعكس هذا الشتات الذي وقع للشعب الفلسطيني
بعد النكبة.
يف الرواية؛ مثة مكان مركزي تنطلق منه األحداث وتعود إليه ،وينطلق منه الشخوص ،وقد يعودون
إليه وقد ال يعودون ،هذا املكان هو قرية راس النبع املجاورة للقدس ،التي أصبحت فيام بعد حيًّا
من أحياء القدس.
* أخرياً  ..ماذا يعد محمود شقري يف األيام القادمة من أعامل أدبية؟
 انتهيت من كتابة رواية اسمها «ظل آخر للعائلة» وهي الجزء الثالث املت ّمم لروايتَ َّي السابقتني:فرس العائلة ،ومديح لنساء العائلة .يف الرواية الثالثة؛ أتحدث من خالل شخوص الرواية :قيس وليىل
ورهوان ومحمد األصغر عن زماننا الراهن؛ وما فيه من انهيار للقيم النبيلة ،ومن انحطاط وبؤس
وشقاء .أتحدث كذلك عن عسف املحتلني اإلرسائيليني ضد الفلسطينيني وإجراءاتهم ااملستمرة يف
االستيالء عىل األرض ويف محاوالت تهويد القدس.
«حمم السطح» .وفيها؛ من خالل
وأنا اآلن بصدد نرش روايتي السابعة للفتيات والفتيان واسمهاَ :
غياب مؤقّت لست حاممات ميلكها فرج الغلبان ،كشف لطبيعة العالقات االجتامعية يف الحي الذي
يعيش فيه فرج ،فيها يف الوقت نفسه إبراز لدور اليافعني وجيل الشباب يف أداء دور إيجايب يف
املجتمع ،ويف س ّد الفراغ الناتج عن االلتباس يف العالقات ،من خالل أبطال الرواية :أدهم وأرشف
وجورجيت وأحمد.
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محمود الورداين
هذا الكتاب يتجاوز السرية الذاتية والتاريخ والسياسة والبورتريهات الشخصية لنجوم الثقافة
والفن والنضال السيايس ..إنه كل هذا وغريه ،فهو أطول جدارية( 551صفحة) عن مرص
وناسها وأيامها وعنارصها وتكونها والذوبان فيها وعشقها والتضحية من أجلها .
وعىل كرثة السري الذاتية وكتب التاريخ والسياسة عن املاركسيني يف مرص ،فإن هذا الكتاب
تحديدا رمبا كان األكرث متيزا ونفاذا إىل الجوهر ،فهو حديث شخيص طويل مكتوب بالعامية
املرصية ،مبارش وغري متحذلق واليدعي امتالك الحقيقة ،وحسبام أشارت املؤلفة،فإن فكرة
الكتاب بدأت يف مارس عام  ،2001عندما كانت نائلة كامل صاحبة السرية يف السبعني من
عمرها ،وابنتها يف سن األربعني ..تقول نادية يف مقدمتها عن أمها  ”:كانت تتسند عىل عيني
يل ،غمرتني ،أرشب
برفق لتطل عىل هوة ذاكرتها .زحفت القصص عليها ،تنزح منها وتكسح ع ّ
ماأرشب وأعب ماأعب” وتضيف” بعد موتها وجدت نفيس وحدي أمام مهمة الكتابة ،كان
يل أن أستلهم رس الرسد من صوتها يف كياين ،وميض الخيوط الحريرية ،األحداث يف حوار
ع ّ
قلق مربك مع الزمن ،صوت ماما» .
تضم السرية ثالثة أجيال تحيك عنها نائلة كامل وتكتبها ابنتها نادية ،وتعتمد األم عىل ذاكرتها
الحادة الالقطة وحدها  ،والتحتاج للرجوع إىل وثائق أو مراجع من أي نوع ،بالرغم من أنها
تؤرخ لقرن كامل.
ولدت نائلة يف القاهرة عام  1931ألب يهودي مرصي ولد أيضا يف القاهرة عام  1909،ومن
جد من رعايا الدولة العثامنية نزح من أوديسا ،بينام األم ولدت ألرسة مسيحية يف إحدى
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قرى إيطاليا عام  ،1902ونزحت إىل مرصوحدها ،والتقت باألب وربط الحب بينهام وأرصا
عىل الزواج رغم معارضة األهل.
البد من اإلشارة هنا إىل أمرين تلفت السرية النظر إليهام .األول هو هذا الق ْدر املذهل
من السامحة والتعايش واالحرتام الكامل لكل األجناس واألعراق واألديان ،فمثال كان سكان
الدولة العثامنية يتحركون يف كل أرجائها بال أوراق أو جوازات ،كام أنه كان سهال وبال أي
تعقيدات أن يهاجر أبناء الدول األوروبية املحيطة بالبحر املتوسط إىل الدول األخرى الواقعة
عىل الجانب اآلخر من املتوسط.
أما األمر الثاين الذي تلفت السرية النظر إليه فهو ثراء مرص الفاحش ومواردها الغنية
واقتصادها املتني  ،مام جعلها حلام لليونانيني وااليطاليني واألرمن والفرنسيني ورعايا الدولة
العثامنية ،فضال عن ُحسن استقبال أبنائها لألغراب واملهاجرين مهام كانوا مختلفني يف الدين
أو الجنسية أو العرق.
تبدأ نائلة كامل املولدة باسم ماري روزنتال روايتها منذ تفتح وعيها ،طفلة من أم إيطالية
مسيحية وأب يهودي مولود يف مرص ألب مرصي .كان عدد األوروبيني يف مرص كبريا ،ومل
يعيشوا يف القاهرة واإلسكندرية فقط ،بل يف سائر محافظات الوجه البحري .كانت أرستها
بالغة الفقر ،وتعيش وسط األرس الفقرية املرصية واألوروبية بكل ود ومحبة .تحيك عن
األسواق والشقق املزدحمة التي تسكن كل منها عدة أرس والذهاب إىل السينام واللعب
مع أوالد الجريان .مسلمون ومسيحيون ويهود وجدوا الصيغة املناسبة للعيش املشرتك مع
االحتفاظ بقدر محدود من الخصوصية .األوروبيون يتحدثون بلغاتهم مع مواطنيهم ومع
املرصيني بالعربية ،ومل يشكّل ذلك أي معضلة ،حتى عندما يصل األوالد إىل سن املدرسة،
ويلتحق األوروبيني مبدارس جالياتهم.
أما صاحبة السرية فقد التحقت بالحركة الشيوعية منذ وقت مبكر وهي يف الخامسة عرشة
من عمرها ،لهذا فإن سريتها تعد واحدة من أهم الوثائق السياسية – إن مل تكن أهمها جميعا
وأكرثها شموال  -التي تلقي الضوء عىل الدور الذي لعبه املرصيون ذووا األصول األوروبية يف
الحركة السياسية املرصية عموما منذ أوائل القرن املايض ،وتعرضت للسجن عدة مرات منذ
سن السابعة عرشة بسبب نشاطها السيايس ،وانخرطت يف الكفاح السيايس  ،عندما تعرفت
عىل املاركسية يف نوادي ومقرات الجاليات األجنبية ،عىل مدى عدة عقود متواصلة.
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عىل أي حال تعترب نائلة كامل عام  1948عاما فاصال يف الحركة الشيوعية يف مرص .فبعد هزمية
الجيوش العربية ش ّنت الحكومة حملة اعتقاالت ضد األجانب ومن أسمتهم بالصهاينة ،وكانت
مناسبة العتقال كثري من الشيوعيني الناشطني يف مرص ،وازداد الشعور بالعداء ضد األجانب
بسبب ما حدث يف فلسطني وقيام الدولة العربية .ووصل األمر إىل أن يعقد الشيوعيون
اإليطاليون يف مرص مؤمترا قرروا فيه أنه الميكن ،يف ظل تلك األجواء أن يلعب األجانب دورا
حقيقيا ،خصوصا بعد االستيالء الصهيوين عىل فلسطني وطرد الفلسطينيني ،وأن عىل كل
أجنبي أن يعود إىل بلده ويواصل الكفاح هناك.
أما صاحبة السرية فاختارت أرستها البقاء يف مرص التي اعتربوها وطنهم ،وواصلت هي
العمل الرسي يف منظمة «حدتو» ،وكانت مهمتها استالم املنشورات من املطبعة ،وتسليمها
ملن يقوموا بتوزيعها ،واستغل رفاقها مالمحها األوروبية لخداع أجهزة األمن ،وأمضت عامني
تقريبا حتى قُبض عليها متلبسة .ويف السجن تعرفت عىل الكثريات من رفيقاتها الشيوعيات،
وبعضهن متزوجات من الكوادر الكربى ،ويلفت النظر مثال أن عددا منهم كانوا يهودا مثل
هليل شوارتز ومارسيل إرسائيل .وهنا تؤكد أن موقف الجميع كان ضد الدولة العربية،أما هي
فلم تكن مسألة ديانة أبيها اليهودي تشغلها ومل تكن مطروحة أصال يف أرستها أو بني الجريان.
مثلام يف سائر صفحات السرية ،تهتم نائلة بالتفاصيل  ،بل هي مولعة بالتفاصيل ،فتحيك
عن قصص الحب والهجر بني رفاقها الذين تفصل بينهم السجون ،وعن كثري من اليهوديات
الشيوعيات الاليئ زاملنها يف السجن ولهن نفس موقفها السيايس برفض إرسائيل واعتبارها
استعامرا استيطانيا .وبعد عام ونصف العام خرجت من السجن ،عىل الرغم من أن الحكم
عليها كان بالسجن عاماً واحدا ً.
وهكذا فلم تكن حياتها نزهة ،وكان الكفاح السيايس للامركسيني يف مرص محفوفا باملخاطر
طوال الوقت ،كام أن حمالت االعتقال املوسمية مل تكن تتوقف ،وكثريا ماتعرض نجوم السينام
مثل الفنانتني تحية كاريوكا ولوال صدقي مثال لالعتقال ،بسبب النشاط السيايس ل» حركة
أنصار السالم» وهي حركة شعبية دولية أسست لعدم االنحياز والوقوف ضد الحرب يف
خمسينات القرن املايض.
تلفت السرية النظر أيضا إىل ماكانت تتمتع به مرص من تسامح مذهل ،ومل تشعر صاحبة
السرية باختالفها لحظة بسبب أن ديانة أبيها يهودية وأمها مسيحية وزوجها مسلم ..كان

133

جدارية القرن املايض  ..عندما تكتب اإلبنة بلسان األم

الدين لله فعال ،وشعرت أنها مرصية فقط مثلام شعر أبوها أنه مرصي مولود يف مرص ،حتى
تم ترحيله قرسا إبان موجة العداء لألجانب يف ستينات القرن املايض  ،واستقر يف إيطاليا مع
أهل زوجته.
أعود إىل رواية نائلة املولودة باسم ماري روزنتال ،إبنة اليهودي املرصي املولود يف مرص إييل
روزنتال ،والتي تتمتع بذاكرة مذهلة ،وبعد مرور عدة عقود عىل األحداث التي عاشتها ،ال
تتذكر شهور وسنوات السجن بوجه عام ،بل تتذكر ورفيقاتها ورفاقها يف السجن ومالمحهم
وأصولهم ،كام تتذكر السجانات والضباط وشكل الزنازين وتفاصيل الحياة داخل السجن،
وتتذكر أيضا حركة السالم التي أسسها الكاتب والصحفي سعد كامل ،وكيف تعرفت عليه يف
خضم هذه الحركة وربط الحب بينهام ،وتزوجته مرتني ،األوىل زواجاً إسالمياً بعد أن نطقت
بالشهادتني ،وإلرضاء أمها اإليطالية املسيحية ،استصدرت من الفاتيكان موافقة عىل أن تتزوج
مرة ثانية يف الكنيسة! .أما حركة السالم فهي حركة يسارية شعبية يف أوائل الخمسينات
وقفت ضد الواليات املتحدة ودول أوروبا االستعامرية يف زمن الحرب الباردة ،وضمت
يف صفوفها كل ألوان الطيف السيايس ،وامتد نفوذها وتأثريها حتى أن عديدا من الفنانني
والفنانات واملثقفني وقادة النقابات كانوا من أعضائها ،وظلت عالقة تلك الحركة بالضباط
األحرار جيدة حتى انقلب النظام عليها وزج بأعضائها يف السجون بعد انقالب عبد الكريم
قاسم يف العراق.
ومل يكن قد مىض عىل زواج نائلة كامل إال شهورحتى ألقي القبض عليها هي وزوجها و ُحكم
عىل كل منهام بالسجن خمس سنوات ،إىل جانب خمس سنوات أخرى تخضع فيها للمراقبة
التي تقيض مبرور مسؤول من قسم الرشطة يوميا قبل الغروب ويوقّع لكل منهام يف دفرت
مخصوص.
من املثري للدهشة أن تتذكر صاحبة السرية مثال ،كيف تعرفت يف السجن عىل فنانة
تشكيلية من أصول فلسطينية هي آمال عبد النور ،وكانت قد انخرطت يف الحركة الشيوعية
وتعرضت للسجن ،و حكت لها كيف طرد اليهود أرستها بعد  ،1948وكيف استقبل السكان
الفلسطينيون ،اليهود األوروبيني الذين كانوا عىل ظهر البواخر تجول بهم يف عرض البحر
دون أن يُسمح لهم بدخول أي بلد ،فيستقبلهم الفلسطينيون ويساعدونهم ،ورسعان ماتحول
هؤالء الالجئون اليهود إىل مسلحني شكلوا عصابات مثل األرجون وشترين وغريهام ،وانتهى
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األمر بالفنانة آمال عبد النور وأرستها بإجبارها عىل الفرار من املذابح التي ينفذها اليهود،
واضطروا لإلقامة عند أقارب لهم يف القاهرة.
كذلك التنىس أقىس ماتعرضت له بعد اإلفراج عنها بعرشة أيام ،عندما ألقي القبض عليها
مرة أخرى لرتحيلها خارج البالد ألنها التحمل الجنسية املرصية .كان ذلك األمر بالغ القسوة
والفظاظة بل واإلجرام من جانب النظام الحاكم .،وبالفعل جاء ممثلون من الصليب األحمر
الستالمها وترحيلها  ،وهو أمر تكرر عدة مرات خصوصا بعد العدوان الثاليث يف  ، 1956عندما
كان يُقبض عىل أوروبيني اليحملون أوراقا تثبت حصولهم عىل الجنسية املرصية .لكن نائلة
مرصية مولودة يف مرص ووالدها مرصي مولود يف مرص ويف حوزتها شهادة ميالد تثبت ذلك
والتحمل أي جنسية أخرى ومل تخرج قط من مرص وزوجها مرصي ..هكذا كانت نائلة ترصخ
غاضبة أمام ممثيل الصليب األحمر ،مام اضطرهم لالعتذار عن استالمها ألن رشوط الرتحيل
حل هذا األمر إال بعد مرور عدة شهور أمضتها رهن االعتقال ،ويف أثنائها
التنطبق عليها  ..مل يُ ّ
أمكن الوصول لجامل عبد النارص شخصيا من خالل احد الوزراء الذين نالوا ثقة نظام مابعد
يوليو  1952وهو الوزير والكاتب والسيايس فتحي رضوان ،وهو يف الوقت نفسه خال سعد
كامل زوجها .مع كل ذلك مل تحصل عىل حقها يف الجنسية املرصية إال بعد سنوات بوصفها
زوجة مرصي!!
أما شخصيات السرية ،الذين يتحركون طوال الوقت ويراهم القارئ بوصفهم شخصيات
حية بسبب دقة صاحبة السرية وذاكرتها املذهلة ،فهم نجوم من طراز يوسف إدريس وعيل
الراعي الذي كان متزوجا من شقيقة سعد كامل وصالح حافظ وعبد الرحمن الرشقاوي
وحسن فؤاد وبهجت عثامن وأمينة السعيد وأمينة شفيق وثروت عكاشة والسادات ومبارك
 ..وغريهم وغريهن عىل مدى عقود متتد من الخمسينات وحتى األلفية الجديدة.
تتواىل صفحات السرية الحافلة بالتفاصيل الغنية املدهشة ،من بينها مثال كيف تم االستعانة
بالكاتب والصحايف سعد كامل لـتأسيس واحد من أهم األجهزة الثقافية يف مرص منذ كان
رهن االعتقال يف سجن الواحات عام  ،1964عندما تعرف عىل طبيب شاب كان مير عىل
السجون يف نطاق عمله يف وزارة الصحة املرصية ،وهو أحمد عكاشة شقيق وزير الثقافة
املقّرب من عبد النارص ،ومن هنا بدأ أول الخيط حتى شيّد سعد كامل أضخم جهاز ثقايف
يعمل يف خدمة الدعاية للنظام الجديد ،الذي كان يرفع آنذاك الشعارات الدمياجوجية حول
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بناء االشرتاكية العربية والوحدة والقومية العربية وتحرير فلسطني ..إلخ.الجهاز إسمه هيئة
الثقافة الجامهريية التي قامت ببناء قصور ثقافية يف قلب القرى والنجوع يف أغلب املدن
املرصية ،ويضم كل قرص مرسح وسينام ومكتبة وفرقة موسيقية وميثل مركز إشعاع ثقايف
ينشط بني الجامهري.
كل هذا ترويه نائلة كامل البنتها املخرجة السينامئية نادية كامل بالعامية املرصية البسيطة،
وبحيوية شابة يف الثالثني ،انخرطت الحياة السياسية والنضالية لجيلها ،وتتذكر فجأة وبعد
مرور مايقرب من نصف عدد صفحات سريتها الذاتية أنها مل تهتم مطلقا بالسؤال عن مصري
أقربائها اليهود .وهنا تضافرت عدة عوامل ،أدت يف النهاية إىل زيارة قريبتها الوحيدة الباقية
من بني أقارب كثريين هاجر بعضهم إىل إرسائيل ،وهاجرالبعض اآلخر إىل دول أوروبية ،لكن
الزيارة كانت بعد أن جرت يف النهرمياه كثرية ،من أهمها توقيع اتفاق أوسلو.
وكانت املخرجة السينامئية نادية كامل التي كتبت السرية بلسان أمها قد صنعت واحدا من
أهم األفالم القصرية وأكرثها حساسية ،عندما رافقت أمها وأباها إىل إرسائيل لزيارة قريبتها
الوحيدة الباقية وهي يف السبعني من عمرها  .الفيلم هو” سالطة بلدي” .وقبل الفيلم ،كانت
نادية قد تعرفت عىل املصورة الفلسطينية راندا شعث أثناء اشرتاكهام يف فعاليات معرض
الكتاب يف القاهرة عام  1982احتجاجا عىل حصار الفلسطينيني وطرد املقاومة من بريوت ،ثم
توثقت العالقة بني أرسة نبيل شعث السيايس املعروف واملقيمة يف القاهرة ،وبني أرسة كامل،
والتقى كل من دينا إبنة سعد كامل والشاب عيل شعث إبن نبيل ،وربط الحب بينهام وتزوجا
بالفعل  ،وإن كان عيل لألسف قد قىض نحبه شابا.
وهكذا أحبت وتزوجت دينا ذات األصول اليهودية بعيل الفلسطيني وأنجبا طفال أسموه
نبيل عىل إسم جده ،وعندما سافر عيل ودينا إىل غزة وأقاما هناك بعد توقيع اتفاق أوسلو
وتعيني نبيل شعث وزيرا يف الحكومة ،سافرت نائلة وسعد كامل أكرث من مرة لزيارة ابنتهام،
ويف إحدى املرات قررت أن تقطع عدة كيلومرتات يف اتجاه الضفة األخرى للقاء قريبتها
اإلرسائيلية ،وهو الحدث الذي س ّجلت وقائعه نادية كامل يف فيلمها السابقة اإلشارة إليه.
وأخريا تخصص صاحبة السرية عدة صفحات تخاطب فيها حفيدها نبيل الذي مل يكن قد
تجاوز السابعة من عمره وقت كتابة املذكرات ،بكلامت تقطر شجنا  ،وتتمنى أن يقرأ سريتها
عندما يكرب ،ليعلم أن جدته ذات األصول اليهودية كانت مع الحقوق الفلسطينية ،وأمضت
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عمرها تدافع عن الحرية وعن االشرتاكية وليست نادمة عىل يشء ،بل عىل العكس تتمنى أن
ترحل بهدوء .
الميكن إيفاء هذه السرية الضخمة حقها والميكن بطبيعة الحال عرض كل ماتضمه من أحداث
ووقائع ،خصوصا وأنها تالمس قرب النهاية القضية الفلسطينية بسبب زواج ابنتها دينا من
عيل شعث الفلسطيني ،ولقائها األخري بإحدى قريباتها املواطنة «اإلرسائيلية» وهام معا
تجاوزتا السبعني من عمرهام.
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أكرم زعيرت :فاتح الحفري ومغلق الرصفند
وتجربته يف جمعية العناية باملساجني*
جهاد أحمد صالح
ولد أكرم زعيرت يف مدينة نابلس عام 1909م ،وأكمل دراسته الثانوية يف كلية النجاح فيها ،وانتسب
إىل الجامعة األمريكية ببريوت ،فكلية الحقوق بالقدس ونال شهادة الحقوق منها.
عمل يف التدريس ثم استقال عام 1929م ،وألقى بنفسه يف خضم النضال الوطني والقومي متفرغاً
كامالً ،واتخذ الصحافة طريقاً له ،فتوىل رئاسة تحرير جريدة «مرآة الرشق» لكنه اعتقل بعد ثالثة
أشهر نتيجة إحدى مقاالته وأودع السجن ،وحكم عليه باإلقامة الجربية يف نابلس ملدة عام.
عاد إىل القدس ليتوىل تحرير جريدة «الحياة» ،ومرة أخرى ،اعتقل وجرت محاكمته وتقرر إبعاده
إىل نابلس ،وأُغلقت جريدة «الحياة».
وقد مارس التدريس يف كلية النجاح يف نابلس وأسهم يف تأليف «جمعية العناية باملعتقلني العرب»
وأسهم يف تأليف حزب ينادي باستقالل فلسطني ،أطلق عليه «حزب االستقالل» لعب دورا ً مهامً
يف الحياة الفلسطينية.
يف عام 1933م ،شارك يف املؤمتر التأسييس لعصبة «العمل القومي يف سوريا» الذي عقد يف بلدة
«قرنايل» يف لبنان ،وانتخب نائباً لرئيس املؤمتر ،ويف السنة نفسها أوفد إىل العراق لتشييع امللك
فيصل ،فاستبقي هناك ،فساهم يف تأسيس «نادي املثنى» و «الجوال القومي».
عاد إىل نابلس إثر تط ّور األحداث ،فدعا إىل تأسيس اللجنة القومية يف عموم فلسطني ،وتوىل أمانة
*جزء من كتاب «السجون واملعتقالت يف عهد االنتداب الربيطاين لفلسطني»
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رس لجنة نابلس ،ولعب دورا ً مميزا ً يف تشييع الشيخ عز الدين القسام واإلرضاب العام الكبري،
فاعتقل وكان أول معتقل يف ثورة 1936م ،ثم نقل إىل معتقل رصفند ،وكان آخر من خرج منه،
فلقّب للدعاية «فاتح الحفري ومغلق الرصفند» لعب دورا ً مهامً يف سوريا والعراق وتركيا.
عاد إىل فلسطني وتوىل أمانة رس الندوة االسالمية يف دوراتها الثالث يف بيت املقدس (– 1959
عي سفريا ً لألردن يف سوريا،
1962م) ومثّل األردن يف الدورة السادسة عرشة لألمم املتحدة ،ثم ّ
عي عضوا ً يف مجلس األعيان،
عي وزيرا ً للخارجية األردنية ملدة عام واحد ،ثم ّ
ويف عام 1966مّ ،
عي سفريا ً لألردن لدى لبنان واليونان حتى عام 1975م،
ثم وزيرا ً للبالط الهاشمي يف عام 1971مّ ،
تول رئاسة اللجنة امللكية لشؤون القدس ،وكان عضوا ً يف مجمع اللغة العربية األردين ،وعضوا ً
ثم ّ
مراسالً يف مجمع اللغة العربية بدمشق ،وعضوا ً يف املجمع املليك لبحوث الحضارات االسالمية يف
مؤسسة آل البيت.
تويف يف 1996/4/11م ،ودفن يف عامن.
أما مؤلفاته فهي :تاريخنا – باالشرتاك مع درويش املقدادي .املطالعة العربية مع محمد نارص.
التاريخ للصفوف االبتدائية مع عيل الرشيفي وصدقي حمدي .التاريخ الحديث مع ساطع الحرصي
وكامل مر ّوة .مهمة يف قارة .القضية الفلسطينية .وثائق الحركة الوطنية (1918-1939م) .الحكم
أمانة .بدوي الجبل وإخاء أربعني عاماً .يوميات أكرم زعيرت (1939- 1935م) .بواكري النضال (من
مذكرات أكرم زعيرت) 1939 – 1909م) .من أجل أمتي (من مذكرات أكرم زعيرت (1946 – 1939م).

أكرم زعيرت :تجربته يف االعتقال
يف الوقت الذي كان يجري االستعداد الحتفاالت «النبي موىس» يف القدس ،حاولت سلطات
االنتداب الربيطاين ودوائره املعنية ،الح ّد من اندفاعة الطرفني العريب الفلسطيني من ناحية،
والطرف الصهيوين من ناحية أخرى ،ومحاولة التخفيف من املقاالت املثرية للعنف ،خاصة من
الجانب الفلسطيني ،وتأكيدا ً عىل ذلك ،يقول أكرم زعيرت إنه بتاريخ 1930/4/9م ،جاءين اليوم إىل
دائرة مرآة الرشق ،أحد أفراد البوليس وقال إن املسرت «كويكيل» مدير املباحث الجنائية يريد أن
يراك فورا ً .فبادرت إىل مقابلته ،فرحب يب ،ثم قال يل« :لقد استدعيتك ألطلب اليك مساعديت عىل
تهدئة الحال والدعوة إىل السكينة» .فقلت له :عجيب هذا االستدعاء ،وما عالقتي أنا باألمن العام،
وبأية صفة تطلب مني هذا؟ فأجاب إنك ترتأس تحرير مرآة الرشق .ومقاالتك عنيفة فأرجو أن
تخفف من لهجتها ،فوعدته بذلك وانرصفت .ولكني مل أكد أصل إىل اإلدارة حتى رأيت رشطياً
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آخر ينتظرين ،فقال :إن املسرت «ريكز» رئيس قسم التحري يرجو أن يراك ،فاستصحبت البوليس إىل
مكتب املذكور وإذا به يكرر النغمة ،ولكني مل أسكت عىل مطالبته إياي بتخفيف مقااليت يف مرآة
الرشق وقلت له :إذا كان يرجوين بصفة شخصية فكان يف إمكانه أن يزورين يف املرآة بدالً من دعويت
إىل مقابلته بواسطة نفر بوليس .فابتسم ابتسامة (صفراوية) تنم عن الخبث».
لكن هذا اإلنذار مل يجد له مكاناً عند أكرم زعيرت ،ففي اليوم الثاين ،الخميس  10نيسان يقول ،كان
هذا اليوم «يوماً مشهودا ً يف القدس ،إنه موعد وصول علم نابلس لالشرتاك يف املوسم الذي ندعوه
«موسم النبي موىس» ،وفيه تتوافد جامعات من نابلس والخليل وقرى القدس بأعالمها .كام تتوافد
يف هذا املوسم جامهري الزائرين من جميع أنحاء فلسطني ،واملراد بهذا املوسم ويف هذا التاريخ
بالذات إظهار قوة املسلمني وتجميع قواهم وإثارة حمياتهم ،والشائع أن الذي س ّن هذه السنة هو
صالح الدين األيويب ،وأغلب الظن أن الذي س ّنها هو الظاهر بيربس.
كان اليوم موعد وصول العلم النابليس ،وحينام كنت أهم بالذهاب إىل مكتب اللجنة التنفيذية
جاءين بوليس من إدارة األمن العام يحقق معي يف قضية الدعوة إىل جيش الدفاع للطواف عىل
القرى فلم يفز مني بطائل ،وقلت له إن األسامء سوف تعرف ،والحركة علنية وليست رسية فتابعوا
القضية مبا ينرش يف «مرآة الرشق».
ثم ميمت دار اللجنة التنفيذية العربية يف باب العمود والواقعة أمام رساي الحاكم ،واملق ّرر أن متر
املواكب أمامها لتحيتها .ورحت أرقب من عىل رشفة مكتب اللجنة التنفيذية مجيء املواكب .وقد
هرع شباب القدس يف مواكبهم وأعالمهم نحو محلة الشيخ جراح الستقبال موكب العلم النابليس.
ويف العارشة والنصف أقبل املوكب النابليس يستقل أكرث من خمسني سيارة نحو محلة الشيخ جراح
حيث استقبله املوكب القديس ،وعزفت موسيقى دار األيتام اإلسالمية نشيدا ً ترحب باملوكب
النابليس ،ثم سار موكب ضخم فخم سريا ً عىل األقدام ينشد األناشيد الحامسية وتتقدمه األعالم
ومن ورائها موسيقى دار األيتام اإلسالمية ،فطالب املدارس ،وفرق كشافتها بأعالمها ،ثم موكب
نابلس يحيط بالعلم النابليس ،حتى وصلت املواكب أمام مكتب اللجنة التنفيذية فوقفت تحيي
اللجنة التنفيذية وتهتف للوفد ولالستقالل والوحدة العربية .وكانت ألوف املتفرجني تتطلع إىل
املوكب الحاميس بإعجاب .ووصل املوكب النابليس بعلمه األخرض املزركش باآليات القرآنية ،وكنت
واألستاذ عمر الصالح عىل الرشفة ،فتعالت الهتافات ،وارتجل األستاذ عمر الصالح الربغويث كلمة
حياً بها نابلس وشبابها ،ون ّوه بوطنيتهم باسم اللجنة التنفيذية ،وكان يقود موكب العلم النابليس
السيد أسعد املرصي (البلعوط) ويحمله السيد سبع العقاد ،ويتقدمهم السيد حلمي الفتياين الذي
ما أن هتف للحرية واالستقالل واللجنة والوفد والوحدة العربية حتى رددت الجامهري هتافاته،
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وهنا قال السيد عمر الصالح للجمهور :الكلمة اآلن البن نابلس البار أكرم زعيرت ،فانطلقت األكف
بالتصفيق ،ويف هذه الحامسة البالغة ارتجلت كلمة عاطفية دعوت فيها إىل املطالبة باالستقالل
واستمرار النضال يف سبيل تحقيقه ،ونددت بالسامرسة والخونة ،فهتف الجمهور بسقوطهم.
وأكدت أن جميع قوى الدنيا ال تستطيع ان تسلبنا وطننا إذا نحن اعتصمنا باالتحاد وعزمنا عىل
التضحية ،هتفت لفلسطني العربية املستقلة الحرة .ثم انطلق املوكب ،نحو باب العامود فاملجلس
االسالمي األعىل ،حيث أُلقيت الخطب ،وحياهم الشيخ سعد الدين الخطيب باسم رئيس املجلس
املفتي املوجود يف لندن ،فهتفوا لسامحته ،هذا وكان مدير األمن العام املسرت «مافرو كورداتو»
ممتطياً حصاناً يرافق املوكب ،وعدد كبري من رجال األمن واملخابرات».
عاد أكرم زعيرت إىل نابلس ،وهو يقول يف نفسه «يجب علينا ،نحن العرب ،أن نفهم جيدا ً أن بليتنا
من انجلرتا نفسها ،وأن الصهيونية قد وجدت عند االنجليز لتمكينهم من بالدنا .أما أن الصهيونية
عتلة أو مخل للرفع مقدمة إىل انجلرتا ،فصحيح أيضاً ،ولكن العتلة ستكون يوماً آلة لرفع االنجليز
انفسهم ،ألن اليهود أنكر األمم للجميل».

أكرم زعيرت :من االعتقال إىل املحاكمة فالسجن
يف اليوم الثاين املؤرخ 1930/4/11م ،يقول أكرم زعيرت:
«يف الساعة الثامنة صباحاً دق باب الدار ،وإذا بضابط ومعه نفر من البوليس يقول أحدهام
لشقيقي عادل :نحن مأموران بالقبض عىل أخيك «أكرم» وأخذه معنا إىل السجن .وهذه سيارة
تنتظره خارج البوابة ،فقال لهام :وأين ورقة إلقاء القبض عليه؟ فقاال :إن القانون الجديد قانون –
جرائم الفساد – املعدل ال يحتم إبراز هذه الورقة .فاستمهلهام ريثام أتذاكر وإياه ،ورأيتني أخرج
مرحباً بهام ثم قلت لهام :اسمعا إنني اآلن منهمك يف كتابة رثاء للمرحوم محمد صالح الذي تقام
له حفلة تأبني عرص اليوم ،وميكن أن أرافقكام إىل السجن قبل االنتهاء من كتابة هذه الكلمة.
فسأال :وكم من الوقت تحتاج؟ قلت نصف ساعة فقال أحدهام :تأمر .ودخال إىل غرفة الضيوف،
وطلبت لهام القهوة ،ورحت أكتب كلمة التأبني .فارسعت يف كتابة صفحتني ،واعتذرت يف نهايتها
عن العجلة بأنني ذاهب إىل السجن بعد دقائق .وأعتقد أن كلمتي هذه املستعجلة التي كتبتها
ونفر البوليس بانتظاري لسوقي إىل السجن من أحفل ما كتبت بالعاطفة .وودعت بعد ذلك األهل،
ولقيت من أخي كل تشجيع ،وبالسيارة ذهبت مع نفري البوليس إىل السجن خارج املدينة (وكان
يدعى سجن الدبوية) ،ففتح الباب وقيل :ادخل ،فدخلته وملا قطعت رواقه إىل غرفة السجن وقعت
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عيني عىل السيد عمر صالح الذي قتل صديقي محمد صالح خطأ ،فلم تق َو أعصايب عىل السالم
عليه ،ومع أن السجناء رحبوا يب فقد رأيتني أنسحب إىل رواق وأجلس عىل صندوق خشبي ،وأفكر
فيام أنا فيه .هذه أول مرة أذوق فيها السجن ،إنني كنت منذ مدة أتوقع أن أسجن وأن أُنفى وأن
أُضطهد معتقدا ً أن املؤمن الذي يعمل عىل إنقاذ وطنه ال بد له من التضحية .إنني اليوم يف الحادية
والعرشين من عمري ،وأمامي ال يزال ميدان التضحية متسعاً .وما شغلني إال أمران :أولهام أنني
أجهل حقيقة التهمة املوجهة إ ّيل ،وثانيهام ما ران عىل النساء من أهيل من أمل وقلق حني ودعتهن
إىل السجن ،ومكثت يف السجن ثالث ساعات ونصف ساعة قُدم يل يف أثنائها الطعام فعزفت عنه.
ثم جاء ضابط يقول :اآلن تسافر إىل القدس ،ألن األمر بالقبض عليك قد جاءنا من القدس ،وخرجت
من السجن فوجدت لفيفاً من الشبان متجمهرين خارج السجن ،فام أطللت عليهم يف طريقي إىل
السيارة حتى صفقوا يل تصفيق التشجيع .وقد تبينت منهم :راشد أبو غزالة ،جامل القاسم ،الحاج
فوزي الخياط ،الشيخ عبد الحليم عرموش ،أحمد أمني املرصي ،وسمعت جامل القاسم يقول
بصوت جهوري :هذه هي الخطوة األوىل يا أكرم ،وقد أث ّرت كلمته يف نفيس ،كام كان لحامستهم
يف وداعي تأثريها الكبري .وركب يف السيارة معي جاويش بوليس من آل املسعود من برقة ،كان
طالباً يف النجاح حني كنت أنا طالباً فيها .فطأمن خاطري ،وأعرب يل عن أسفه أن يكون هو البوليس
املكلّف بحراستي ،وقال إنه مستعد ألداء أية خدمة أكلفه بها .فشكرت له عواطفه ،ويف الساعة
الثالثة بعد الظهر وصلنا إىل القدس ،وأمر السائق باالنطالق بنا إىل سجن القلعة ،فاستقبلني ضابط
السجن وضابط انجليزي ال أعرفه ،وأُجلست يف أحد املكاتب ريثام تتقرر غرفة سجني ،ويف هذه
األثناء أقبل األستاذان مغنم مغنم وعمر الصالح الربغويث وهام محاميان من أصدقايئ وسكرتريا
اللجنة التنفيذية .ثم سمعت بعد قليل رصاخاً وأخذا ً وردا ً ،فاستفهمت من ضابط من آل طهبوب
عن الحادث فقال يل :لقد اجتمعنا باملسرت «كويكيل» وطلبا مقابلتك والحصول عىل وكالة منك،
فمنعهام بغلظة وردهام بعنف ،فأجابه األستاذ عمر الصالح الربغويث بعنف فتبادال الشتائم وأوشكا
أن يتضاربا لوال أن تدخل األستاذ مغنم ،ثم خرجا ال يلويان عىل يشء.
وبعد قليل أخذين ضابط السجن إىل إحدى غرف السجن ،وكانت مظلمة ،وفيها عدد من املسجونني
الذين رحبوا يب كثريا ً وصفقوا ملقدمي ،فزالت كربة رانت عىل نفيس منذ سمعت نبأ الشجار بني
األستاذ عمر الصالح وكويكيل ،ورحت أسأل كل واحد عن سبب سجنه ،ففيهم من سجنوا ألسباب
ليست سياسية ،ومنهم من سجنوا ألنهم أنشدوا يف املوسم أو قادوا جمهورا ً يف أثنائه .ودخل
السجان يقول يل :يسمح لك أن تطلب فرشة ولحافاً ومخدة ،فكتبت ورقة إىل السيد عزيز شحادة
أرجوه فيها تزويدي بالفرشة واللحاف واملخدة ،ثم قيل يل :ال ميكنك أن تخرج لقضاء حاجة من
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العرص حتى صباح اليوم التايل ،ودونك هذا السطل الكبري ،تستطيعون كلكم يف الليل أن تستعملوه
لقضاء حاجاتكم ،وأما يف النهار ويف أوقات محدودة فيمكنك حني الحاجة أن تدق الباب ،فيفتح
السجان الباب ويرافقك إىل بيت الخالء ،ويف الساعة العارشة من صباح كل يوم يؤذن لكم أـن
تخرجوا إىل ساحة السجن ،وأن تدوروا يف نظام حول الساحة عدة دورات رياضة ألجسامكم.
وجيء إ ّيل بالفرشة ،وتبديدا ً لوحشتي راح السجناء ينشدون األناشيد الوطنية وال سيام نشيد نجيب
الريس:
		
يا ظالم السجن خ ّيم
		
ليس بعد الليل إالّ

إننا نهوى الظالما
فجر ٍ
مجد يتسامى

وكان من السجناء ذوي أصوات حسنة كالشيخ شكيب القطب من نابلس ،والسيد عبد الفتاح سالم
(من الرملة) ومحمد الخ ّراز (من نابلس) ،كام عرفت من السياسيني يف السجن السيد وصفي أبو
الهدى .وأشهد أنهم جميعاً كانوا عىل غاية من الرقة واللطف وحريصني الحرص كله عىل إرضايئ
وتيسري راحتي ،عىل أنني مل أنم هذه الليلة حتى مطلع الفجر ،وكنت أسمع يف الليل مرات أصوات
ما ينزل يف السطل وأشم الرائحة الكريهة».

مزحة من س ّجان وطني!!

يذكر أكرم زعيرت يومه األول يف السجن يضيف إليها مزحة من س ّجان يف البوليس فيقول «خرجنا
من غرفة السجن إىل ساحته ،فتنفسنا الهواء ،ثم ا ُمرنا بأن منيش بخطوات رياضية حول الساحة نحو
نصف ساعة ،وت ُرك ملن يشاء أن يقيض حاجة يف املرحاض القذر عىل أن يرافقه إىل الباب س ّجان.
وعدنا إىل غرفتنا ،وعند الظهر جاءين الس ّجان يقول :إن جامعة من أصدقائك وأهلك يف نابلس قد
جاءوا إىل السجن لزيارتك فمنعوا ،وقد أعطوين أسامءهم ،إنهم يحيونك ويباركون لك بالسجن
(قلت للس ّجان أتسخر مني بهذه العبارة؟ فقال :ال والله ،هذا رشف لك ،وأنا وطني ،ولكن لعن الله
الظروف التي جعلتني سجاناً) وهم السادة :راشد أبو غزالة وماجد القطب وأحمد أمني املرصي
وشقيقي حسن زعيرت.
وقال الس ّجان :وجاء آخرون من القدس لريوك وعادوا خائبني.
قضيت يوم أمس عىل ما وصفت ،ومام لفت النظر ما شاهدته يف أثناء االسرتاحة يف الشمس من ش ّدة
شكيمة الشيوعيني وقوة بأسهم ،ومعظمهم من اليهود ،فقد كانوا يشاكسون البوليس ويقاتلونه.

144

يف الساعة العارشة صباحاً دخل ضابط السجن غرفتنا ،وأبلغني أنه ستجري محاكمتي اليوم يف رساي
الحكومة ،ودعاين إىل الخروج من الغرفة إىل مكتبه ،وهناك أىت بالقيود الحديدية فاحتججت عىل
ذلك وقلت :أو تظنونني أهرب؟
قالوا :تلك هي األوامر ،ومل أشأ األخذ والرد ،فوضعت القيود الحديدية يف معصمي ،وانطلقنا ...كان
مييش أمامي ضابط بوليس ،وعن مييني نفر بوليس ،وعن شاميل نفر آخر ...وإىل رساي الحاكم املسرت
«كيث روتش» ،ويطلقون عليه يف القدس لقب باشا ،فال ينادونه إال بكيث روتش باشا ،ويقولون له
إنه باشا املدينة ،وهو يأنس بهذا اللقب ويغتبط ،وقد يستاء إذا هم مل يطلقوه عليه»)5( .
نو ّد يف هذه الدراسة أن نذكر تفاصيل الجلسة األوىل من محاكمة أكرم زعيرت لتكون دليالً عىل
محاكمة اإلعالميني والكتّاب والشعراء يف محاكم االنتداب الربيطاين ،املنحاز أساساً ضد وجهة نظر
املحكومني ،وبلسان الصحايف القدير أكرم زعيرت الذي يصف تفاصيل ما يراه وما يجرى حوله فيقول:
«أُدخلت إىل مكتب الحاكم االنجليزي «كيث روتش»ُ ،وفّكت القيود من يدي ،ثم دخل عدد جم
من الناس ،فيهم وفد من شباب نابلس ،وآخر من شبان الخليل ،وبعض كرام املقدسيني وعدد من
الصحافيني ومراسيل الجرائد .ثم دخل املسرت «ركز» أو باألحرى رجس وهو مأمور املخابرات ،جاء
ليمثل دور النيابة ،ثم دخل الباشا «كيث روتش» حاكم القدس ليمثل دور حاكم الصلح ،كام حرض
عدد من املحامني املتطوعني الذين اختاروا من بينهم األستاذ «مغنم الياس» مغنم ليتوىل الدفاع عني.
يل حملة شعواء متهامً إياي بالتحريض
وافتتحت املحاكمة ووقف رجس ليلقي كلمة النيابة ،فحمل ع ّ
وخص بالذكر الدعوة
عىل الثورة والعمل عىل خلق االضطرابات .وأشار إىل «مقاالت مرآة الرشق» ّ
إىل تأليف جيش الدفاع بقصد تهييج الناس وحملهم عىل الثورة .ثم قال :إنني أتهم السيد أكرم
زعيرت ملخالفته للامدة  32من قانون البوليس ،والفقرة األخرية من املادة  2من منشور حاكم القدس
األخري ،ونصها( :من ح ّرض الغري عىل التجمع سواء شفاهياً أو خطياً أو بأي وسيلة كانت أو من غنى
أغنية أو تلفظ بكالم أو أبدى إشارات مام قد يؤدي يف رأي البوليس إىل اإلخالل باألمن ،جاز إلقاء
القبض عليه دون مذكرة قبض ومجازاته بغرامة نقدية وبالحبس) .ثم نؤدي عىل الشاهد البوليس
الرسي شفيق الغصني ليشهد ضدي ،فدهشت ألن املذكور ينتمي إىل عائلة وطنية يل فيها أصدقاء
(ولكنني ر ّددت قول الله :وال تزر وازرة وزر أخرى) أمثال محمد عيل الغصني ويعقوب الغصني.
وزاد يف ذهويل أن املذكور جاءين ذات يوم يطلب االنضامم إىل جيش الدفاع ،وما كنت أدري أنه قد
أُوعز له بذلك ليكون جاسوساً علينا .وبعد أن أقسم اليمني ،راح يشهد أنه سمع القصائد الوطنية
أمام اللجنة التنفيذية ،وأنه سمعني أخطب يف الجامهري ،وأنني قلت :أيها الشعب ،يقولون إن
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بالدنا ستصري يهودية ،كال كال إننا لن نسمح لهم بذلك ولو بقي منا عريب واحد ،فلسطني لنا وستبقى
عربية إىل األبد ،وليسقط باعة األرايض ،ليسقط السامرسة الخ .ولقد ناقشه األستاذ مغنم مناقشة
دقيقة أسفرت عن قوله :إنه رمبا كان قد فاته سامع الكلامت ،وذلك لكرثة التصفيق الحاد ،وبعد أن
انتهى من شهادته التي توحي بأنني أثرت الجامهري ،حدجته بنظرة ازدراء ،ثم أعلن الحاكم تأجيل
الجلسة إىل يوم االثنني القادم ،وودعت اإلخوان وشكرت املحامني ،وذهبت مخفورا ً إىل سجن
القلعة ،ولكن من دون تصفيد يدي وقد استقبلني زماليئ بالسجن بلهفة وترحيب ،وأنشد السيد
عبد الفتاح سالّم (الرملة) بصوته الشجى أنشودة (نحن جند الله) شبان البالد وكنا نردد الزمتها
بحامسة ،وقضينا اليوم يف أحاديث وطنية».
ويف اليوم التايل ،جرت الجلسة الثانية من جلسات املحكمة ،فيقول أكرم زعيرت فيها ما ييل:
«كان اليوم موعد محاكمتي أمام املسرت «كيث روتش» ،ويف الساعة العارشة ساقني البوليس مصفدا ً
إىل رساي الحاكم ،وقد وجدت املحامي االستاذ مغنم يف انتظاري وكان واقفاً مع شقيقي عادل
يتذاكران يف الدفاع ويف الشهادات فحييتهام ،وتلقاين جمهور األصدقاء والصحافيني بالرتحيب ،ومل
يحرض املسرت كيث روتش الضطراره إىل حضور جنازة املرحوم عارف باشا الدجاين فتأجلت الدعوى
إىل الساعة الثانية فظللنا ننتظر حتى حرض الحاكم.
ونودي عىل مدير األمن العام املسرت «مافرو كورداتو» (إنه أحد أحفاد مافرو كورداتو البطل
اليوناين) وراح يشهد بأنني أثرت الجمهور ،وأن ترصيف كان من شأنه أن يخل باألمن العام .وأنه
هو نفسه استمع إىل خطايب ،وأدرك مدى تأثريه يف تحريك الجامهري ،مام ينطبق عليه قانون منع
وعم إذا كان قد فهم خطايب؟ جاءت
جرائم الفساد ،ومل ّا سأله املحامي عام إذا كان يعرف العربية؟ ّ
شهادته أنه ال يعرف العربية ،ولكن رأى بعد خطايب أن شكيمة الجامهري اشتدت ،وأنه حني أوعز
اليها بأن تسلك سبيالً معيناً يف طريقها إىل املجلس اإلسالمي ،رفضت واستعىص عليه إقناعها بسلوك
تلك الطريق ،فسارت يف طريق أخرى ،كان من شأنه أن يعرض األمن لالضطراب ،وأنه لوال خطايب
ألمكنه أن يسلس قيادة الجامهري .ثم نودي عىل بوليس عريب رسي ،اسمه عبد الله الدنف فشهد
مبثل ما شهد به زميله البوليس الرسي شفيق الغصني ،وقد بدا يف املحكمة مرتبكاً مضطربا حتى
لكأنه كان محموالً عىل أداء هذه الشهادة أدا ًء .ومن أطرف ما حدث أن سأله املحامي ،وهو يصف
تحمس الجمهور بخطايب :وهل صفقت أنت مع املصفقني؟ فأجابه كال ،فقال له :ألست عربياً؟ أال
تتحمس لوطنك؟ فأجاب بأنه ال يريد أن يصفق؟ ثم طلب األستاذ مغنم من املحكمة أن تسمع
شهاديت ،فقبلت بذلك .فاعرتفت بكل كلمة قلتها يف خطايب ،وقلت :إنني أديت واجباً وطنياً ،وإن
تحية موكب أبناء بلدي نابلس من الرشفة أمر مل تكن مندوحة عنه ،وأنكرت أنني دعوت إىل الثورة
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وحرضت عىل االرضاب .إن إسقاط الخونة والسامرسة والهتاف للحرية والوحدة واالستقالل هو ما
سأظل أدعو إليه ،ثم قلت – وهذا هو الواقع – إنني أنهيت خطايب بقويل :سريوا بسالم آمنني .وملا
ت ُرجمت هذه الكلمة حرفياً للحاكم ضحك ،وقال يل :إنك يف انهائك خطابك بهذه العبارة شأنك شأن
ذلك الرجل الذي عض آخر من أذنه وقطعها ،ثم عرج عىل خده فقبله! فضحكت وضحك الحضور!
وبناء عىل سؤال املحامي يل :قلت إنني أعتقد أن املصلحة الوطنية تقيض بأن ال يكون اضطراب ما
دام وفدنا يف لندن يفاوض الستخالص حقوقنا ،وما دمنا نرتقب تنفيذ توايص لجنة التحقيق .وقد
دعي شقيقي األكرب األستاذ عادل للشهادة فشهد ملصلحتي وأفاد أنني أدرس الحقوق ،وأنني استعد
لالمتحان ،وأنه يعني مستقبيل ،وأن الحاكم من شأنه أن يحرمني مدرسة الحقوق .ثم دافع األستاذ
مغنم عني دفاعاً مجيدا ً ،وانتهى إىل القول :إن ما حسبه البوليس دعوة إىل الثورة وتحريضاً عىل
االضطراب ال نحسبه نحن كذلك ،ونحن أفهم لكل ما قاله أكرم من هؤالء الشهود! وبعد أن أنهى
مرافعته املجيدة قال الحاكم :إنه يُقدر املحامي األستاذ مغنم ولكنه قانع أن السيد أكرم قد خالف
منطوق منشور حاكم القدس ،وأنه ألقى خطاباً مهيجاً ،ولذلك فإنه يُعد مذنباً ،وإنه سيعطي حكمه
يوم الخميس يف  24شباط أي بعد عرشة أيام!
وهنا طالب املحامي بإخراجي بالكفالة حتى موعد الحكم ،فعارض البوليس ذلك قائالً :إن وجودي
طليقاً هذه املدة يعرض األمن للخطر ،فُرفض طلب املحامي ،إذن ال بد يل عىل األقل من عرشة
ايام أخرى يف السجن! وعدت إىل السجن بحراسة البوليس ،ولكن غري مقيد ،واستقبلني زماليئ يف
السجن بالحفاوة وباألناشيد الوطنية».

بعض يوميات السجني أكرم زعيرت
ويف انتظار محاكمته ،لبث أكرم زعيرت عدة أيام يف السجن ،ومن خاللها س ّجل يومياته فيه ،فيقول
يف يوم 1930/4/15م.
«استفقت عند الفجر عىل ضجيج ورصاخ عنيف ،فنهضت من فرشتي ،ووقفت عىل دكّة النافذة
بحيث أرى من خاللها لقطات مام يجري يف ساحة السجن .وقد رأيت رشطياً يقود عربياً يرتنح
من السكر ويرضبه ،ثم رماه يف حوض ماء لعله يستفيق من سكرته ،فقاوم الرجل بعنف ،يطفو
عىل املاء وينهض ،ويعاود الرشطي تغطيسه ،وفجأة سكت الرجل ،فانتشله الرشطي ومدده عىل
األرض وهو يقول :مات ،مات فأيقظت زماليئ يف غرفتي وراحوا يصيحون :م ّوتوه م ّوتوه ،واستدعى
الرشطي زمالءه وهو يرتجف ،فنقلوا امليت إىل غرفة أخرى ،وعلمت أنهم استدعوا أهله زاعمني
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أنه مات موتاً طبيعياً! وضُ يق علينا ذلك اليوم ،ومل يُسمح لنا بالخروج إىل الساحة؛ خشية أن نشهد
مبا رأينا ،ولكننا ظللنا النهار كله مضطربني واجمني!».
ويف يوم  4/17يس ّجل عن حارس السجن ،فيقول:
«حارس السجن ابن حالل ،عاطفته جيدة ،ولكنه جبان ،استطعت باستثارة حميته أن أحمله عىل أن
يه ّرب إ ّيل جريدة «مرآة الرشق» ،هللنا لها ورحنا نقرؤها ،وقد أحسست باعتزاز حني قرأت صدى
حبيس ،فشبان الخليل هائجون يربقون إىل الحكومة أال تتامدى يف العسف والجور ،ومراسل املرآة
يف غزة السيد حلمي أبو شعبان يقول يف رسالته :بتنا عىل أحر من الجمر ملعرفة نتيجة محاكمة
أكرم .والله ال يضري أكرم أن يسجن أو أن ينفى يف سبيل وطنه؛ ألنه من الشباب الذين ال يضريهم
السجن ،وال تهن عزامئهم من قيوده وأغالله .وهناك برقية من نابلس هذا نصها :إلقاء القبض عىل
األستاذ أكرم زعيرت أثار الخواطر ،نحتج عىل توقيفه ،طالبني إخالء سبيله ،وقد وقعها السادة :راشد
أبو غزالة ،وديع النابليس ،ماجد القطب ،عز الدين كامل ،عبد الحليم عرموش ،نديم عطعوط،
الطاف الخياط ،وصفي كامل ،حكمة القطب».
وفيها وصف لحفلة تأبني صديقي املرحوم «محمد أمني صالح» وفيها أن الشاعر ابراهيم طوقان
يل ،وفيها وصف
ألقى كلمتي ،بالنيابة عني ،وهي التي أعددتها والرشطيان ينتظرانني للقبض ع ّ
لتأثري كلمتي وقد أبّن الفقيد السادة :جامل القاسم ،ورايض عبد الهادي ،وصالح الدين العبايس،
وفياض تفاحة وإن أخي حسن زعيرت قد أبّن الفقيد بكلمة ألقاها عىل القرب رحم الله هذا الصديق.
وتحمس السجان لكرثة ما أثنينا عليه بسبب إحضاره «مرآة الرشق» فأحرض يف املساء ورسا ً «جريدة
الجامعة العربية» التي يصدرها الصديق األستاذ منيف الحسيني ،فإذا بافتتاحيته تتعلق بسجني ،وقد
ختمها بقوله»  ...فإذا كانت حكومة فلسطني تعترب املجاهرة بحقوق البالد والحض عليها واملطالبة
بالحرية املهضومة واالستقالل املسلوب تهييجاً يعاقب عليه القانون ،فكل العرب يف فلسطني إذن
مهيجون يجب أن يزجوا يف غياهب السجون ،ويطبق عليهم قانون منع اإلجرام ...لن يبلغ الظلم واألذى
من نفوسنا ما يريد االستعامر أن يبلغاه ،فإن املعادن الكرمية ال تزيد النار جوهرها إال صفا ًء ورونقاً».
وما لبث الس ّجان أن جاءين بجريدة الكرمل بعث بها إ ّيل أحد األصدقاء وقد نرشت مقاالً تحت
عنوان «أكرم زعيرت» وفيه تقول :ساء جدا ً خرب القبض عىل الرصيف الوطني الشاب أكرم أفندي
زعيرت رئيس تحرير مرآة الرشق ،وخصوصاً ألن صحف القدس قالت إن خطابه مل يكن فيه ما
يستوجب القبض عليه» ...ثم قالت «وقد رفضت الحكومة قبول إخراجه بالكفالة فبات ليلته األوىل
يف التوقيف ...وقد ذكّرنا رفض قبول الكفالة بحادث تهريب السالح بحيفا وكيف خرج بالكفالة ذو
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العالقة يف ساعات قليلة وبعد الوقت املعني».
ويكتب يف يومياته بتاريخ 1930/4/19م ،حول زيارة األصدقاء ،والسامح له مبقابلتهم فيقول:
«هذا اليوم كان آنس أيام سجني ،ففيه زارين يف السجن نخبة من الكرام ،وسمح يل مبقابلتهم يف غرفة
ضابط السجن ،ويف مقدمتهم األستاذ إسعاف النشاشيبي الذي واساين بكلامت بليغة ،ولكنه أعرب
عن تخوفه عىل دراسة الحقوق .وزارين الصديق األستاذ منيف الحسيني صاحب جريدة «الجامعة
العربية» واألخ حمدي النابليس الذي جاء من يافا خصوصاً لزياريت ومعه األستاذ الشيخ عيىس ابو
الجبني ،كام زارين السادة نعيم طوقان وعزيز شحادة وعبد الغني كاملة وقد حملوا ا ّيل تحية إخواين
طالب مدرسة الحقوق ،وزارين باسم شبان نابلس السيدان أسعد املرصي وخالد حناوي.
ويف هذا اليوم دس الس ّجان يف جيبي بطاقة وقال يل :اقرأها يف الغرفة ،فإذا بها من صديقي الكاتب
الفحل األستاذ نجيب الريس صاحب جريدة «القبس الدمشقية» الشهرية ،وهذا نصها :أخي أكرم،
اسمح يل أن أبعث إليك من عىل ضفاف بردى بتحية إعجايب واحرتامي وأنت يف سجنك تنعم فيه
برشف الضمري وله الواجب ،إن الذين يقفون أنفسهم عىل تحرير بالدهم من االستعامر أقل ما
يلقونه هو السجن ،بارك الله فيك وجعلك قدوة لشباب فلسطني املحتاجني إىل جرأتك وإخالصك».
وزارين السيد عزيز شحادة ،وسلمني رسالة من األخ واصف كامل يف لندن عن نشاطات الوفد
الفلسطيني يف لندن ،فأرجعتها اليه لتنرش يف «مرآة الرشق» .وأطلعني عىل برقية من عكا وردت
عىل الصحف املقدسيه ،وهذا نصها:
توقيف األستاذ أكرم زعيرت مفخرة الشباب العريب أساء لألمة العربية ،نطلب اإلفراج عنه ،وعنهم:
احمد الشقريي ،الحاج بدر العايص ،رشيد فضلة ،محمد أديب جرار ،أحمد الربادعي ،حسني
العايص ،محمود غندور ،صابر شنار».

أكرم زعيرت من السجن إىل اإلقامة اإلجبارية
قادوين يوم 1930/4/24م ،ألسمع قرار الحكم النهايئ من الحاكم يف دائرة البوليس «كيث روتش»
إالّ أن الحكم كان أكرث إيالماً من بقائه يف السجن ،ويسجل أكرم زعيرت تلك اللحظات باآليت:
«يف الساعة العارشة ك ّبل البوليس يدي وسار معي وزميل له إىل مكتب الحاكم املسرت «كيث روتش»
وقد وجدت رواق الرساي غاصاً باإلخوان واألصدقاء من نابلس وكثري من البلدان الفلسطينية األخرى،
وقد كان يف مقدمة من رأيتهم إخويت عادل ونبيه وحسن زعيرت والسادة :عبد اللطيف صالح وحلمي
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الفتياين وراشد أبو غزالة وعادل التميمي وماجد القطب وأحمد املرصي وغريهم .وقد فك القيد
من يدي فور وصويل إىل املكتب ،ويف العارشة والنصف أقبل الحاكم املسرت كيث روتش ليعلن قراره
يل بالسجن اثني عرش يوماً ،واإلبعاد إىل نابلس سنة كاملة ،ال أبرحها واثبت فيها وجودي
بالحكم ع ّ
كل يوم ،وال أخرج من بيتي يف أثنائها بعد الغروب ،وتقديم كفالة بخمسة جنيهات ،وحيث أن مدة
الحكم تُعترب من يوم توقيفي ففي إمكاين السفر إىل نابلس فورا ً بعد أن يق ّدم أحدهم الكفالة ،وقد
ق ّدمها خايل الحاج منر حامد فورا ً .وقد ذهبت والوفد النابليس أوالً إىل جريدة «مرآة الرشق» حيث
كتبت كلمة وداع وشكر ،و ّدعت فيها قراء الجريدة بكلمة مؤثرة ،كام شكرت لألستاذ مغنم دفاعه
يل
الباهر ،وقد كتب األستاذ بولس شحادة صاحب «مرآة الرشق» افتتاحية كرمية تناولت الحكم ع ّ
بالنقد ،وأعلنت أال تغيري يف سياسة الجريدة ،وبالغت يف شكري والثناء والتنويه بالجهد الذي بذلته
يف تحريرها ،ثم استقليت والوفد السيارات إىل نابلس ،وقد وجدنا لفيفاً من اإلخوان ينتظرون خارج
املدينة ،إنني غادرت القدس متأملاً ألنني حرمت املنرب الحر الذي كنت أخاطب به أمتي ،وآملني أكرث
يل الخروج من
من هذا أنني لن أستطيع متابعة فكرة جيش الدفاع ومؤمتر الشباب .فأنا محظور ع ّ
بلدي سنة كاملة ،أما منعي من التدخل يف الشؤون العامة والعمل يف السياسة الوطنية فهذا ما مل ألزم
نفيس به وما لن ألزم نفيس به .هذا ولست أنىس الكثريين من اإلخوان الشبان الذين كانوا ميدون
«مرآة الرشق» مبقاالتهم كعمر الصالح الربغويث ،وعارف البديري ،وعبد الكريم الكرمي (أبو سلمى)،
وحلمي أبو شعبان ،وحمدي الحسيني ،ورشاد الخطيب ،ومنر املرصي ،وهاشم السبع ،ورايض عبد
الهادي ،وتيسري الدوجي ،وأكرم الخالدي ،وغريهم».
هكذا ،أصبح أكرم زعيرت حرا ً ،ولكنه سجني مدينة نابلس ،لكن ذلك قد مك ّنه من رؤية األصدقاء،
والتواصل تلفونياً مع غريهم ،وكتابة املقاالت ومامرسة مهامه الصحافية ،والقيام بالنشاطات
النضالية وغريها ،خالل إقامته يف نابلس.

محاكمة أخرى ...من املضحك ما يبيك
ويف محاكمة أخرى ،ج ّرت له يف القدس نتيجة تسلط املدعو «محمد الداوود» عىل أكرم زعيرت
ومقاالته يف جريدة «مرآة الرشق» وذكر إسمه ،وبسخرية س ّجل زعيرت هذه املحاكمة كدليل عىل
سري املحاكامت يف الدوائر التابعة لالنتداب الربيطاين ،فيقول يف  28حزيران 1930م:
«اليوم كان موعد محاكمتي يف القدس أمام حاكم الصلح السيد «موىس منّر» أو أبو الن ّمري ،يف
يل بتهمة القدح والذم وامتألت قاعة املحكمة بأصدقايئ الذين جاءوا
الدعوى التي أقيمت ع ّ
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يل .وجاء األستاذ عمر الصالح الربغويث ليدافع عني .وقبل البدء يف املحاكمة ،قال األستاذ
ليسلموا ع ّ
عمر الصالح للسيد موىس منّر إنني أريد أن أطلع عىل ملف القضية ،ألنه مل يتسن يل دراستها قبالً،
فأمر بتسليمه (الدوسيه)  ...امللف ،فأخذه إىل النافذة ،وطالع األوراق ،وقد أعطي مهلة نصف
ساعة ،قضيتها يف محادثة إخواين برقابة البوليس ،وبعد انتهاء الوقت ،افتتحت الجلسة ،وقد حرض
محمد الداوود بنفسه فقال :ان بينتي هي ما نرشته جريدة مرآة الرشق يف عدد كذا يف تاريخ كذا،
وكان املتهم محررها املسؤول ،ومن مطالعة الجريدة تبني لكم ما فيها من قدح وذم!
وهنا توقف األستاذ عمر الصالح وقال :ال بي ّنة هناك ،لقد طالعت امللف فلم أجد عدد مرآة الرشق
املذكور .وإمنا وجدت جريدة الجامعة العربية! وراجع الحاكم امللف فوجد فيه جريدة الجامعة
العربية ومل يجد جريدة مرآة الرشق ،فذهل املدعي كثريا ً ،وأقسم أنه إمنا أحرض مرآة الرشق وأنه
مل يحرض الجامعة العربية ،وهناك قال له الحاكم :أنت ترى أن البينة الوحيدة ضد املتهم غري مربزة،
فأجابه :ومن أين يل أن أحرض العدد املفقود؟ فسأله الحاكم :وعىل كل فهل ترغب باالستمرار يف
الدعوى ،فأجابه بعد أن بلع ريقه واصفر وجهه وتفرس يف وجوه الحضور املتجهمة له ثم قال:
إنني أُسقط دعواي! وهنا أعلن الحاكم براءيت ،ومن فرحتي تأبطت ذراع األخ عمر الصالح وهمس
يف أذين :أرأيت أن الدفاع عنك مل يكلفني أي جهد! وضحك ضحكة فهمت منها أنه حني أخذ امللف
سحب منه عدد مرآة الرشق ووضعه يف جيبه ووضع بدالً منه جريدة الجامعة العربية! وودعت
اإلخوان وعدت إىل نابلس مخفورا ً.
وقد نرشت جريدة «الشورى» خرب القضية تحت عنوان «سلبطة» ،قالت فيه« :أن املدعو محمد
الداوود تسلبط عىل األستاذ أكرم زعيرت ،وقاضاه من أجل يشء نرش يف مرآة الرشق ،ولكن القايض
العادل موىس بك الن ّمري حاكم صلح (القدس) أصدر حكامً برباءة األستاذ.
وكذلك كان شأن جريدة «صوت الشعب» التلحمية التي يصدرها األستاذ عيىس بندك يف االنتصار
يل وانتقاد ترصف الحكومة».

جمعية العناية باملساجني والسجون
ويتحدث أكرم زعيرت الذي دخل السجن ،وعرف كم يعاين املساجني من ظلم شخيص ،وكم يعانون
نتيجة التفكري بعائالتهم ،باإلضافة إىل كون العائالت تعاين وهي تالحق أوضاع املساجني ومصائرهم،
بحيث أخذت هذه القضية يف مقدمة اهتاممات الجمهور الفلسطيني ،يقول إزاء ذلك« :كنت
أتحدث واألخ واصف كامل عن ذكريات السجن ،وتط ّرق الحديث إىل سوء معاملة السلطات
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للمساجني السياسيني من العرب ورعايتها للمساجني األجانب ،وتدليلهم ،وآملنا ما يالقيه سجناؤنا
الوطنيون الذين دخلوا السجون يف سبيل الوطن ،من جحود املواطنني .وقد هالنا أن بعض عائالت
السجناء تستجدي القوت .إن هذا يقتل روح التضحية ،فال بد من تدارك األمر .وبعد مذاكرة
وتقليب األمر من جميع وجوهه ،اتفقنا عىل أن نؤلف جمعية ندعوها «جمعية العناية باملساجني»
وقبل أن نفاتح أحدا ً من رفاقنا عهد إ ّيل األخ واصف بأن أضع نظام الجمعية ،وأن أُحدد فيه غاياتها
ورشوط العضوية فيها».
وبالفعل ،ويف نفس الليلة ،وضع أكرم زعيرت النظام الداخيل لجمعية العناية باملساجني ،عرضها عىل
بعض اإلخوة من رفاقه ،وجرى تأييدها والعمل مبوجبها .اعتبارا ً من 1932/1/31م ،ضمن املحددات
والرشوط التي يقول فيها :وضعت نظام «جمعية العناية باملساجني» ،وغايتها مفهومة من اسمها،
وهي قارصة عىل االهتامم بأمر املساجني .وجعلت رشط االنتامء إليها أن يكون العضو ممن
دخل السجن وذاق قسوة السلطات اإلنكليزية فيه .وقد عرضنا عىل بعض اإلخوان ممن كانوا قد
دخلوا السجن يف سبيل الوطن االنتامء إىل الجمعية ،فرحبوا بذلك ،فمن :واصف ومني ومن عادل
كنعان وأسعد املرصي والدكتور صدقي ملحس ومحمد عيل دروزة وجامل القاسم وفوزي الخياط
وإبراهيم الخامش ،تألفت اللجنة التأسيسية .وذهبت بنفيس إىل رسايا الحكومة بنابلس ،وقدمت
إشعارا ً بتأليف الجمعية ،وقد جعلت أهدافها قارصة عىل الناحية اإلنسانية ،وتم االتفاق بيننا عىل
أن تنرصف جهودنا إىل إسعاف عائالت السجناء السياسيني ،وتفقد أحوال هؤالء السجناء« .كام أن
العضو املنتمي إىل جمعيتنا يجب أن يكون دخوله السجن لتهمة سياسية وطنية».
وبعد أن أخذت وصالً باإلشعار ،اعتربنا أن الجمعية قامئة حسب قانون الجمع ّيات العثامين ،وعقدنا
يف املساء اجتامعاً قررنا فيه:
أوالً :البدء بتسجيل أسامء مشرتكني يف الجمعية ،يدفع املشرتك منهم مبلغاً ال يقل عن القرشني
أسبوعياً.
ثانياً :توجيه رسالة إىل من نتوسم فيهم الخري يف مدن فلسطني؛ ملؤازرتنا يف جمعيتنا ،وتقديم ما
تجود به نفوسهم من تربعات.
ثالثاً :نرش بيان يف الصحف حول تأسيس الجمعية وأغراضها ،وقد انتخبت عضوا ً وانتخب واصف
كامل أميناً للرس.
وإين مثبت هنا قانون الجمعية:
تألفت يف نابلس جمعية باسم جمعية «العناية باملساجني والسجون».
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غاية الجمعية.
السعي لتحسني حالة السجن من النواحي الصحية والتهذيبية والرياضية ،وجعل السجن موضع
إصالح السجني ال إرهاقه.
السعي لالتصال باملساجني ،وسامع شكاوى املظلومني منهم ،والعمل عىل إزالة أسبابه بالطرق املرشوعة.
السعي ملساواة السجني الوطني باألجنبي يف املعاملة.
املطالبة بتمييز السجناء الذين يعتقلون ألسباب سياسية.
مساعدة عائالت السجناء أدبياً ومادياً.
تتألف الجمعية من مركز رئيس ،مق ّره نابلس ،وفروع تؤلف يف املدن الفلسطينية األخرى ،تتصل
باملركز ،ويرسي هذا الدستور عليها.
أعضاء الجمعية ثالثة أقسام ،مؤسسون ومؤازرون وأعضاء رشف:
املؤسسون يف املركز هم (...وقد ذُكرتْ أسامؤهم)
العضو املؤازر هو كل من يتعهد بدفع مرتب شهري ال يقل عن عرشين ِمالّ.
يحق للمؤسسني أن يضيفوا إىل الهيئة التأسيسية من يشاءون مبوافقة ثلثي مجموع عددهم.
ينتخب املؤسسون من بينهم لجنة عاملة ،تتألف من أمني الرس والصندوق وعضو آخر ،تُعني
وظائفهم مع النظام املايل للجمعية يف نظام خاص.
تتالف مالية الجمعية من اشرتاكات األعضاء املؤسسني واملؤازين ،ومن املساعدات والتربعات.
للجمعية املركزية والفروع ،مستشار طبي ،وآخر قانوين ،وآخر ديني ،ترجع إليهم الجمعية
لالسرتشاد بآرائهم ،كل يف ما يتعلق باختصاصه.
تعقد الهيئة املركزية اجتامعاً سنوياً عاماً من أعضائها واملندوبني عن فروعها.
وقد نرشت الجمعية دستورها ،وأذاعت بياناً بتوقيع أمني رسها السيد واصف كامل ،انتهى بقولنا:
أجل وأبلغ من إغاثة امللهوفني وس ّد رمق الجائعني ،والدفاع عن
وال نرى مظهرا ً لالعرتاف بالجميل ّ
املظلومني ممن يكابدون ما يكابدون يف سبيل الله والوطن ،والجمعية تعرض دستورها عىل األمة،
وتستنهض الرأي العام ملؤازرتها ،وتعد بنرش بيانات دقيقة مسهبة متوالية عن وارداتها ونفقاتها.
والله بالتوفيق وكيل.
ووجد أكرم زعيرت وبعض إخوانه يف جمعية العناية باملساجني ،أن العيد قد أقبل وال بد أن يأخذوا
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بعض املبادرات ،يقول أكرم زعيرت يف مذكراته ،بتاريخ « :32/2/6العيد بعد ٍ
غد أو الذي يليه .إخواننا
أحرار صفد والخليل يف سجونهم ،وال من يسأل عنهم ،أو يهتم بهم .طفنا واصف وأنا وأسعد بلعوط
املرصي وعادل كنعان عىل املتاجر ،نجمع إعانات ملناسبة العيد ...وكانت حصيلة الجميع هذا اليوم
عرشين دينارا ً.
تلقينا من السيد حريب األيويب بيافا رسالة ،وفيها مبلغ من املال .زارين السيد عفيف العطعوط
مفتش املعارف ليالً ،وقال يل :هذا اشرتايك ،أدفعه وأنا شاعر أن أحق جمعية يتوجب الدفع لها هي
جمعية العناية باملساجني .و ُد ّق الباب كذلك ليالً وإذا بالسيد مهيب الخياط املوظف يف الحكومة
يقول :هذا نصيب متواضع يف إغاثة عائالت املساجني الذين دخلوا السجون يف سبيل الوطن».
وبدأت الجمعية تشكل بعض الفروع لها ،يقول أكرم زعيرت يف مذكراته 1932/2/12م« :غادرت
حيفا صباحاً إىل جنني يف طريقي إىل نابلس ،اجتمعت يف جنني بنخبة من اإلخوان الوطنيني ،تذاكرنا
يف موضوع أحرارنا السجناء وعائالتهم ،حدثتهم عن رحلتي إىل عكا ،وأخريا ً تم االتفاق عىل أن
يتألف يف جنني فرع «جمعية العناية باملساجني» من السادة :فهمي العبويش ،فضل الطاهر ،الشيخ
حلمي اإلدرييس ،عارف السعيد».
وتأسس يف عكا فرع لجمعية العناية باملساجني يف  2/10مك ّوناً من السادة :خليل فضة ،كامل مغريب،
أحمد الشقريي».
ويشكو أكرم زعيرت من اإلهامل عىل إمداد لجنة العناية باملساجني باإلعانات التي متكنها من القيام
بواجباتها ،فيقول بتاريخ 1932/4/10م:
«كنت أتوقع أن يكون اإلقبال عىل إمداد لجنة العناية باملساجني يتناسب وجالل مهمتها .قليلون
هم أولئك الذين بعثوا إليها بإعانات من خارج مدينة نابلس .فقد أقترصت روافد املرشوع عىل
ما نجمعه يف نابلس ،وال سيام ما يتربع به الطالب من يومياتهم ،فام أكرث الذين يدفعون قرشني يف
نهاية األسبوع.
هذا اإلهامل أو هذا الجحود آملني كثريا ً .وقد نرشت يل جريدة (الجامعة العربية) التي تصدر يف
القدس هذا اليوم مقاالً افتتاحياً تحت عنوان« :من يف السجون :أجحود أم نسيان» وفيه قلت:
التضحية أساس يف خالص األمم؛ ورضورة ال منتدح عنها الستقالل الشعوب ،والجهاد والتضحية
لفظان ملعنى واحد ،ال يكتمل معنى أحدهام إالّ باآلخر ،فام أجدرنا بتشجيع روح التضحية وتنميتها
يف نفوسنا ،حنى نجد فينا القدرة عىل دفع مثن االستقالل مهام غال ،ومهر الحرية مهام ع ّز.
«ويف 1932/5/12م ،استجابت مدن كثرية للنداء الذي وجهته جمعية العناية باملساجني ،وتألفت
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لجان للعناية باملساجني يف الخليل وحيفا وصفد وجنني وقلقيلية ويافا وعكا ،وهي تتصل باملركز يف
نابلس ،ويف هذا تقدير للتضحية وإعزاز للمضطهدين يف سبيل الوطن».
«ويف 1932/6/1م ،قدمت جمعية العناية باملساجني يف نابلس تقريرا ً صاخباً إىل الحكومة ،بشأن
قضية السيد عبد الجواد فراح الخلييل املحكوم عليه بالسجن املؤبد ملناسبة اضطرابات  1929والذي
أعلنت السلطة عن بيع ممتلكاته لتسديد ما فرض عليه من دية .وقد استنكرت الجمعية إقدام
السلطة عىل هذا العمل ،وطلبت العدول عنه.
وقد كتبت الجمعية إىل جميع فروعها يف مدن فلسطني لتؤازرها يف هذا الطلب».
أ ّما توقف نشاط جمعية العناية باملساجني ،فيمكن أن يعود لألسباب التالية:
كام الحظنا ،أن هذه الجمعية قد اعتمدت اعتامدا ً مبارشا ً عىل نشاط أكرم زعيرت ،الذي مل يجد
من تفاعل معه يف هذه القضية من ناحية ،ومن ناحية أخرى فقد انشغل زعيرت يف نشاط حزب
االستقالل ،وما فرضه عليه من كرثة السفر خارج فلسطني ،وكذلك انشغل جميع إخوانه يف جمعية
العناية باملساجني يف مثل هذا النشاط.
نتيجة اإلجراءات التي اتخذتها سلطة االنتداب يف فلسطني ،فقد تزايد عدد املعتقلني من ناحية،
وباإلضافة إىل عدد الشهداء واإلبعاد واملصادرة واإلغالق من ناحية ثانية ،بحيث أصبح عبء تح ّمل
العناية باملساجني أمرا ً ثانوياً ،يف مواجهة هذه اإلجراءات.
تردي الحالة االقتصادية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني ،نتيجة اإلجراءات الربيطانية،
ومصادرة األرايض ،تعددت مواجهة الشعب الشاملة يف هذه املواجهة.
مهام يكن فإن مج ّرد التفكري يف تشكيل هذه الجمعية ،يُعد موقفاً إنسانياً ووطنياً سطره أبناء
الشعب الفلسطيني ،ويعد احتجاجاً عىل سياسية االنتداب الربيطاين يف فلسطني.
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يوسف الشايب
يدي العملة الورقية اإلرسائيلية الجديدة من فئة
قبل أسابيع ،كانت املرة األوىل التي تقع بني ّ
«العرشين شيكل» ،وعىل الفور لفتتني صورة امرأة عليها ،اعتقدت ،ومل يخب ظني ،أنها فنانة أو
شاعرة أو أكادميية ،ألتأكد بعد ذلك أنها الشاعرة راحيل بلوشتاين ،وبطبيعة الحال ،الصورة لها يف
شبابها ،ارتسمت عىل العملة املائل لونها إىل الوردي أو الزهر ،كام نسميه ،لتكمل سلسلة الشعراء
الصهاينة عىل الفئات الجديدة بدءا ً من الخمسني شيكالً ،فاملائتني ،ثم املائة ،وأخريا ً العرشين.
وبات الفلسطينيون مرغمون لرشاء خبزهم ،أو خضارهم ،أو باقة ورد لزوجاتهم أو عشيقاتهم،
أو ألعاب أبنائهم ،أو كتاباً لشاعر قاتل ضد االحتالل بالكلمة أو الرصاص ،أو حتى لرشاء قطع أرض
تثبتهم من اقتالع وحيش عاىن منه أجدادهم ،إىل التعاطى مع أوراق نقدية تحمل صورا ً تبدو
جميلة لشاعرات وشعراء صهاينة بدالً من ساسة يف الغالب كانت تتصدر الفئات القدمية للعمالت
الورقية للشيكل ،لكن األلوان الزاهية والصور بهية الطلعة تخبئ خلفها الكثري من البشاعة عىل
مستوى الشعر ،والكتابة ،والفكر ،واملبادئ ،وحتى بعض املامرسات.

راحيل بلون الزهر
والشاعرة تعرف باسم «راحيل» مجردا ً ،ولقبت بـ»راحيل الشاعرة» ريتشيل بلوشني (راحيل
هاميشوريرت) ،وولدت يف العام  1890يف سارتوف يف ما كان يعرف باإلمرباطورية الروسية ،وقتها،
ودرست العلوم العامة واللغة العربية.
زارت راحيل فلسطني يف املرة األوىل وهي يف الـ 19من عمرها ،هي التي توفيت عن عمر يناهز
األربعني عاماً جراء إصابتها مبرض السل.
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و ُعرفت باسم “راحيل الشاعرة» ،وكانت من أبرز شعراء اللغة العربية الكالسيكية املتجددة ،وكان
يعرف عنها تعلقها بالفالحة ،حيث أقامت يف آخر أيامها داخل كيبوتس «دغانيا» ،وكانت «الكيبوتسات»
تجمعات سكانية اشرتاكية لليهود أكرث منها استيطانية استعامرية كام تحولت بعد احتالل العام .1948
واستقرت راحيل يف البداية يف «رحوبوت» ،ثم انتقلت إىل الجليل وانضمت إىل مدرسة زراعية
للسيدات عىل شواطئ بحرية طربيا ،أو «كينريت الشاملية» بالعربية ،كام أمضت راحيل يف املزرعة
عدة سنوات ثم انتقلت إىل فرنسا لتتعلم الزراعة.
وخالل فرتة دراستها يف فرنسا مل تتوقف عن الحلم بالعودة إىل مناظر بحرية طربيا /كنريت الطبيعية
الجذابة من خالل االشعار التي نظمتها .ويف العام  1919عادت إىل فلسطني لتقيم يف كيبوتس
«دغانيا» القريب من بحرية طربيا ،لكن سكانه طلبوا من الشاعرة ترك الكيبوتس ،عقب اكتشاف
مرض السل عندها ،قبل وفاتها يف العام .1931
وتنقلت راحيل بني أماكن مختلفة يف فلسطني ،بني صفد (تسفات) والقدس وتل أبيب ،حيث
أمضت معظم سنواتها األخرية ..وخالل حياتها يف املنفى استمرت بكتابة األشعار عن شوقها والحنني
إىل البيت واملناظر التي أدارت ظهرها إليها لبضعة سنوات.
وبالعودة إىل طفولتها ،فهي ولدت ألرسة يهودية متدينة ،فجدها حاخام الطائفة اليهودية يف كييف،
ودرست يف مدرسة يهودية يف صغرها ،وحني بلغت سن التاسعة عرشة زارت فلسطني خالل رحلة إىل
إيطاليا برفقة شقيقها ،حيث كانا يخططان لدراسة الفن والفلسفة ،خاصة أنها كانت بدأت تكتب الشعر
قبل الرحلة بأربع سنوات ،لكنهام قررا البقاء يف فلسطني كرائدين صهيونيني ،وتعلام العربية من خالل
االستامع لرثثرة األطفال يف رياض األطفال ،حيث استقرا يف «رحوبوت» ،وعمال يف البساتني ،ويف وقت
الحق ،انتقلت راحيل إىل ضفاف بحرية طربيا ،حيث درست وعملت يف الزراعة ،قبل أن تلتقى الزعيم
الصهيوين أ .د .جوردون الذي كان له تأثري كبري عىل حياتها ،والتي كرست له قصيدة العربية األوىل.
يف العام  ،1913وبناء عىل نصيحة غوردون ،سافرت اىل تولوز يف فرنسا لدراسة الهندسة الزراعية
والرش ،عندما اندلعت الحرب العاملية األوىل ،باتت غري قادرة عىل العودة إىل فلسطني ،فعادت
بدال من ذلك إىل روسيا حيث كانت تدرس األطفال الالجئني من اليهود ..يف روسيا عانت من الفقر
والعمل الشاق ،فضال عن ظهور مرض لديها يف الرئة يف طفولتها.
يف العام  ،1919بعد الحرب ،استقلت السفينة األوىل ملغادرة روسيا ،وعادت إىل فلسطني عىل منت
سفينة ،وبعدما تم تشخيص مرضها بأنه «السل» املعدي ،طردت من «دغانيا» أو «ديغانيا» ،وتركت
لتدبر نفسها  ..يف العام  1925عاشت لفرتة وجيزة يف منزل أبيض صغري يف فناء وليام هوملان هانت
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هاوس يف شارع  64بالقدس ،لكنها أمضت بقية حياتها يف السفر وتعيش يف تل أبيب ،وكانت تعتاش من
تقديم دروس خاصة باللغتني العربية والفرنسية ،واستقرت أخريا يف مصحة ملرىض السل يف «جيديرا «.
توفيت راحيل يف مستشفى بتل أبيب بعيدأ عن بحرية طربيا ،لكنها دفنت يف مقربة قرب البحرية،
فيام اطلق اسمها عىل حدائق يف شواطئ البحرية ،إحياء لذكراها ،هي التي بقيت عىل قيد العزوبية.
وبصفته عضوا يف هيئة تحرير صحيفة دافار ،قام زملان روباشوف يف وقت الحق زملان شازار ،الذي
أصبح الرئيس الثالث لدولة االحتالل ،بتشجيعها عىل كتابة ونرش شعرها ،حتى باتت رائجة لدى
«الجالية اليهودية يف فلسطني» ،هي التي يف بعض القصائد كانت تربط بني اسمها راحيل (راشيل)
كراشيل ،وأم بطريرك ،وميشال زوجة داود.
ومن أشهر أشعار «راحيل»:
هل تسمع صويت ،أيها البعيد عني؟
هل تسمع صويت ،أينام كنت؟
صوتٌ ينادي بشدة ،صوت يبيك بسكوت،
وفوق الزمان يأمر بالتربيك.
إن املعمورة عظيمة وطرقها عديدة،
إنها تلتقي للحظة ،ثم تنشق لألبد.
اإلنسان يطلب لكن أقدامه تفشل،
لن يتمكن من إيجاد ما فقده.
يومي األخري قد يقرتب مني
يقرتب يوم دموع الوداع
سأنتظرك حتى تطفئ حيايت
كام انتظرت راحيل وديدها
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وحلت صورة الشاعرة راحيل محل صورة مويش شاريت ،رئيس وزراء االحتالل الثاين ،مع صور من
الرواد الصهاينة الذين تروج سلطات االحتالل أنهم استقروا يف فلسطني ،عىل أنها «أرض إرسائيل»،
نهاية القرن الـ 19وبداية القرن الـ ،20يف العرشين شيكالً القدمية (الخرضاء).

غولدبرغ الربتقالية
وعىل فئة املائة شيكل الجديدة برتقالية اللون ،تم االنتصار لشاعرة إرسائيلية أخرى ،هي ليئا غولدبرغ،
وهي شاعرة وناقدة ومرتجمة ،وتعد واحدة من أكرث الشعراء اإلرسائيليني شهرة يف الزمن الحديث.
ولدت غولدبرغ العام  1911يف بروسيا الرشقية ،وتحديدا ً يف كينكسربغ األملانية ،وتعلمت يف مدرسة
عربية محلية ،ويف الجامعة درست غولدبرغ اللغات السامية ،حتى هجرتها إىل فلسطني االنتدابية
العام  ،1935لتلتحق مبجموعة خاصة من الشعراء واألدباء العربيني سعت إىل وضع ثقافة وأدب
وتربية عربية جديدة يف فلسطني قبل احتاللها من قبل العصابات الصهيونية العام  ،1948هي التي
اشتهرت بكتابة الشعر للكبار والصغار ،والتي اعتربت من أوىل القصص العربية الجديدة.
كام نرشت غولدبرغ يف جرائد عربية مختلفة ،هي التي أصيبت مبرض رسطان الرئة وتوفيت يف العام
 1970دون أن تتزوج كسابقتها ،وهو ذات العام الذي حصلت فيه عىل جائرة األدب اإلرسائييل.
وكانت غولدبرغ شغلت منصب محارضة بدرجة بروفسور يف الجامعة العربية يف القدس ،ويسجل
لها أنها أغنت األدب العربي برتاجم ألمهات األدب األورويب.
ومن أبرز قصصها لألطفال «شقة لإليجار» ،والتي تدعو إىل التعددية وقبول اآلخر ووقف العنرصية
استخدمت فيها شخصيات خيالية من الحيوانات تسكن جنباً إىل جنب يف عامرة واحدة ،ومن
أشهر اشعارها التي باتت أغنية شهرية ومسموعة «يف أرض حبي» ،والتي تتحدث عن حب الوطن
واالنتظار للمحبوب:
يف أرض حبي نورت اللوزة
يف أرض حبي تنتظر الضيف
سبع أوانس ،سبع أمهات،
سبع عرائس يف الباب.
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يف أرض حبي َعلَ ٌم عىل الربج
إىل أرض حبي سيأيت الزائر
يف ساعة طيبة ،يف ساعة مباركة
تنس كل حزن.
ّ
لكن – من لديه أعني نرس حتى يراه؟
ومن لديه قلب حكيم حتى يعرفه؟
من لن يخطأ ومن لن يغلط؟
من يفتح له الباب؟
إنني نامئة ولكن قلبي متيقظ
وإن الضيف مير قدام بيتي
والصباح قد بهر
ويف الحوش
حج ٌر وحيد يتدحرج.
لكن شعر غولدبرغ مل يبتعد كغريها من شعراء الصهيونية عن اإلشادة باليهود دون غريهم ،وتوعد
من تصفهم باألعداء ،ففي قصيدتها املوسومة بـ»جهنم السعيدة» ،تقول:
من الخراب ،من اللهب
من االنتقام ،من الذنب
مثل النار التي تحرق
السعادة يف الدم
أمام حريق وأمام اغتيال
أمام بندقية وسوط .
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وجاءت صورة غولدبرغ بديالً عن صورة يتسحاق بن تسفي ،رئيس دولة االحتالل اإلرسائييل الثاين،
مع صور تروج االحتالل إنها من الكنيس العتيق يف بكيعني من القرون امليالدية األوىل ،كانت عىل
فئة املائة شيكل البنية القدمية.

الخمسون املثرية للجدل
وفقا ملوقع يتبع جريدة اإلندبندنت الربيطانية فإن إرسائيل وتركيا دون غريهام يف منطقة الرشق
األوسط ،ال تنرشان صورا للنساء عىل وجه األوراق النقدية من مجموع  54دولة فقط عىل املستوى
العاملي يف هذا املجال.
ولكن للشعراء الرجال نصيب كام النساء عىل النسخ الورقية الجديدة للعملة اإلرسائيلية ،ففي
فئة الخمسني الخرضاء ،تربز صورة الشاعر اإلرسائييل الشهري شاؤول ترشنيخوفسيك ،الذي ولد يف
أوكرانيا يف العام  ،1875وتويف يف القدس يف العام  ،1943ويحمل شارع فيها اسمه ،هو الذي يعترب
من الشعراء غري املت ّدينني بالنسبة للكثريين ،ومن شعراء الطبيعة ،ما أثار لغطاً بسبب اختيار صورته
لتتصدر هذه العملة الورقية الجديدة قبل أربع سنوات.
ولد رشنيخوفسيك تحديدا ً يف زابورجيه أوبالست يف أوكرانيا يوم  20آب/أغسطس من العام ،1875
وما بني  1906-1899درس الطب يف جامعة هايدلربغ ،وعاش يف الواليات املتحدة األمريكية عامي
 1929و ،1930ويف عام  1931هاجر إىل فلسطني إبان االنتداب الربيطاين واستقر فيها بشكل دائم.
والالفت رغم صهيونيته ،أن عدة شخصيات دينية اعرتضت عىل قرار «بنك إرسائيل» لوضع صورة
الشاعر ترشنيخوفسيك عىل ورقة الخمسني شيكل النقدية الجديدة ،بسبب زواجه من امرأة مسيحية!
د .حاجاي بن ارتيس ،شقيق سارة زوجة رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو قال إن وضع
صورة الشاعر «الرويس» ،ومل يصفه باإلرسائييل عىل الورقة النقدية هو مبثابة «إهانة» ،الفتاً إىل
أن»“شاؤول ترشنيخوفسيك أصبح رمزا ً لإلنصهار الثقايف ،أليدولوجيا اإلنصهار ،ومن غري املقبول
بأن شخصاً كهذا ،مهام كانت أهميته كشاعر ،يصبح رمزا لدولة إرسائيل ،هو الذي تزوج من ميلنيا
كارلوفا املسيحية روسية األصل ،والتي أنجب معها إبنته اسولدا».
الحاخام الشهري شلومو افينري :حاخام املستوطنني قال :بأن وضع صورة ترشنيخوفسيك عىل ورقة
نقدية رسمية للدولة اليهودية هو أمر «ال يليق أبدا ً  ..ترشنيخوفسيك حقاً شاعر وكاتب موهوب
جدا ،وله صلة بشعب إرسائيل ،ولكنه عار فظيع ،فقد لطخ حياته ألنه كان متزوجاً من امرأة غري
يهودية ،مسيحية متدينة جدا» ،أما افينري مدير الجامعة املتطرفة «عاطريت كوهانيم» ،الواقعة يف
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الحي اإلسالمي من البلدة القدمية يف القدس ،فقال بأنه «من غري املقبول متجيد شاعر تزوج زواجاً
مختلطاً ،بوضع صورته عىل األوراق النقدية اإلرسائيلية».
ويف العام املايض أصدر الحاخام اليهودي السفاردي بن صهيون موتزايف ،فتوى بتحريم النظر إىل
ورقة نقود من فئة الخمسني شيكالً ،ألنها تحمل صورة الشاعر ترشنيخوفسيك ،وذلك ألن املذكور
تزوج امرأة مسيحية ،واعتربه بذلك معظم الحاخامات املتشددين مرتدا ً ومدمرا ً لألمة ملخالفته
الرشائع التي متنع ذلك عىل اليهود ،بل إن الحاخام دعا هذا جامعته إىل طي الورقة املالية إىل الوجه
الثاين ،وح ّرم النظر إىل رسم الشاعر املرتد» ،عىل حد وصفه.

ومع ذلك فإن أشعار ترشنيخوفسيك تنترص الضطهاد اليهود ،ومن أشهر قصائده «باروخ املغنيستي»،
وهي قصيدة طويلة للغاية ولكنها تبدأ بالحديث عن هذا املوضوع الشائع املتكرر يف األدب العربي
حول اضطهاد اليهود و»استشهادهم»:

يف الشوارع جموع الفالحني
والحرفيني والفرسان
أنات املوىت وبكاء األطفال  ..أصوات النساء
األواين محطمة ومالبس مهلهلة
الدماء تجري فوق الطني
ورصخات تنادي فلترضبهم حتى املوت
ويف قصيدة «بقوة روحي» ،يصور ترشنيخوفسيك «اإلنسان اليهودي الجديد» ،الغازي والفاتح
واملنتقم واملؤمن بالعنف ،بأنه قادر عىل معالجة املوقف عرب االنتقام بالسيف:
يا سيفي ،أين سيفي ،سيفي املنتقم؟
اعطني سيفي النترص عىل أعدايئ
أين أعدايئ؟ لسوف ارصعهم
وأحطمهم وأقطعهم إربا إربا
سوف اجعل سيفي يرشب فخورا ً من دمهم
وستستحم خطوايت يف دماء الرصعى
سأقطع من ميني واحصد من شامل
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اعطني سيفي
فلن اغمده مرة أخرى حتى اذبح كل أعدايئ .
وحلت صورة الشاعر ترشنيخوفسيك ،الذي متيز بأنه تناول يف أشعاره الرتاث اليهودي والرتاث
العاملي ،عوضاً عن صورة الكاتب اإلرسائييل البارز الحائز عىل جائزة نوبل ،شموئيل يوسف عاجنون
يف الخمسني البنفسجية القدمية.

ألرتمان  ..الصهيوين األزرق
وتحمل فئة املائتي شيكل الزرقاء الجديدة ،صورة الشاعر ناتان (ناثان) ألرتمان ،املولود يف بولندا
العام  ،1910وتويف يف تل أبيب يف العام  ،1970وكان شاعرا ،وكاتب مرسحية ،وصحافياً ومرتجامً،
ويعد من اوائل الشعراء يف إرسائيل الذي تعاطى مع الشعر املعارص وترجم العديد من أعامل
األدب العاملي للعربية.
ولد ألرتمان يف وارسو التي كانت جز ًءا من اإلمرباطورية الروسية ،ويف العام  ، 1925أي حينام بلغ
الخامسة عرشة ،هاجر إىل فلسطني مع عائلته واستقر يف تل أبيب ،وتابع دراسته يف مدرسة هرتسليا
الثانوية ،وعندما بلغ التاسعة عرشة ،سافر إىل باريس للدراسة يف جامعة باريس (السوربون) ،ولكن
بعد عام واحد ،قرر أن يذهب إىل «نانيس» لدراسة الهندسة الزراعية.
بالرغم من عالقاته الوثيقة بينه وبني عائلته وأصدقائه يف تل أبيب والزيارات يف اإلجازات ،قىض
ألرتمان ثالث سنوات يف فرنسا ،وتأثر بشدة باملجتمع الفرنيس وكان يتواصل بني الحني واآلخر مع
الفنانني والكتاب الفرنسيني.
يف العام  1932عاد إىل تل أبيب وبدأ العمل يف املدرسة الزراعية (كيبوتس) “أمل إرسائيل” (تكفاه
يرسائيل) ،ولكن رسعان ما تركها لصالح العمل بالصحافة ونرش القصائد بالعربية ،حيث عمل
بالصحف العربية (هآرتس ،دفار ،طوريم ،معاريف) ،واشتهر «بالعمود األسبوعي» الذي كان ينرشه
يف صحيفة دفار ،حيث كان يتضمن “النقد االجتامعي الساخر» ،كام ألف أناشيد وأشعارا ً عربية
كثرية يف الحب والطبيعة والجامل واملناظر وأشعارا ً أخرى لألطفال .وله ترجامت عربية لشكسبري
وراسني ،وترجم أيضاً من الكتب الكالسيكية وحديثة العهد الكثري ،كام ألف مرسحيتني.
ونال ألرتمان العديد من الجوائز األدبية ،أبرزها جائزة إرسائيل لألدب يف العام  ،1968سبقها
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بعام جائزة ترشنحوفسيك لرتجمة مرسحيات موليري ،ويف العام  1957جائزة بياليك لألدب ،وقبلها
بعرشة سنوات جائزة روبني لكتابته «فرحة للفقراء» ،يف حني كانت أوىل جوائزه يف العام ،1946
وهي جائزة ترشنحوفسيك ألعامل الرتجمة املثالية.
ومن يدقق يف التواريخ يستنتج دون عناء ،أن الحركة الصهيونية ،وقبل النكبة وقيام دولة إرسائيل
عىل أنقاض أرايض ومنازل وحيوات الشعب الفلسطيني العام  ،1948كانت تنظم جوائز أدبية،
فألرتمان حصل عىل جائزة أدبية يف العام .1946
وحلت صورة ألرتمان محل صورة زملان شازار ،رئيس دولة االحتالل الثالث ،مع صورة من شارع
يف صفد.
ويعترب ألرتمان من أبرز مؤسيس حركة «إرسائيل الكاملة» مع كل من تسفي شيلواح ومويش شامري،
«من اجل ضامن السيطرة االرسائيلية عىل املناطق التي احتلتها ارسائيل يف حرب  ،»1967وفق
موقع املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار).
ومام جاء يف البيان االول الذي اصدرته الحركة ما ييل« :ارض ارسائيل الكاملة اصبحت بيد الشعب
اليهودي ،وكام انه ال يوجد لدينا الحق بالتنازل عن دولة ارسائيل ،هكذا يجب ان نحافظ عىل ما
حصلنا عليه بواسطة دولة ارسائيل .ونحن نتعهد باملحافظة عىل سالمة ارايض ارض ارسائيل ،ولن
تستطيع اية حكومة يف ارسائيل التنازل عن هذه الحقوق ،وضمن حدود ارسائيل الكاملة ينترش
العدل واملساواة بني كل املواطنني بدون متييز»  ..وعىل ذلك ُجمعت تواقيع وتأييد كبار رجال الفكر
االرسائييل امثال شاي عغنون وحاييم هزاز ورجال سياسة واكادميية.
وأصدرت الحركة جريدة بعنوان «زوت هآرتس» (هذه هي البالد) ،وشجعت ودعمت االستيطان
اليهودي يف الخليل ،وانضم اعضاء كثريون من هذه الحركة اىل اوساط االحزاب اليمينية مثل
الحريوت والليرباليني واملركز الحر ،كام شاركت الحركة يف اعقاب حرب ترشين (أكتوبر)  1973يف
تأسيس الحركة االستيطانية السياسية «غوش اميونيم».
وتوسم زعامء الحركة خريا عند تويل الليكود سدة الحكم العام  ،1977اال ان زيارة انور السادات
الرئيس املرصي للكنيست االرسائييل وقيام بيغني بالتنازل ،عىل ح ّد تعبريهم ،عن اجزاء محررة من
ارض ارسائيل ،دفعت ببعض اعضاء الحركة اىل االنسحاب من االئتالف مع الليكود يف الحكومة،
ويف مقدمتهم غئوال كوهني ومويش شامري واقامة حزب «هتحيا» (اليقظة) ،وبالتايل االعالن رسمياً
عن حل الحركة.
وتحاول إرسائيل من خالل تلك الصور إيجاد يشء من التطامن الذايت بالثبات مع ان خطاب زعامء
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اليمني الزاعق يومياً حول الخطر الوجودي هو أيضا خطاب كاذب فهي تريد اإليحاء بالشعور
باالستقرار والثبات ولذا ازاحت صور من تسميهم الرواد األوائل أي السفاحني والقتلة من قادة
منظامت اإلرهاب .وتريد اإليحاء بانها تنشد السالم وتهتم بالثقافة واملعرفة علامً ان املحتفى
بصورهم صاغوا أبشع أشكال العنرصية يف اشعارهم ونصوصهم ضد شعبنا الفلسطيني ويعيشون
ميثولوجيا عفا عليها الزمن عن األغيار والغوييم.
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*

قصة جان ماري غوستاف لوكليزيو

**

ترجمة  :أحمد املديني
خوان ،مارتان ،سيسيليا ،لوب ،شَ بيال ،تونيو ،ميغل ،إلبيلون ،بانشو ،النوتريا ،كابيزون ،برافو ،أغيري،
ليتي ،جايب ،يوين ،إلبريو ،إلغاتو ،الراتا ،بينيا ،مانو ،شيبو..،هي بعض أسامء ُعصبة أو عصابة ِصبية
ُمج ّمع الخردوات رقم  74يف شارع  16سبتمرب .ترتاوح أعامرهم بني سبعة وخمسة عرش عاما،
وأكربهم س ّنا مانو ،الذي يعيش مع عائلته ،واألرسع بينهم هو إلغاتو ،بينام األكرث مكرا فيهم
واألعنف هو برافو ،حتى ليقال بأنه يف الثالثة عرش حوال فقط ،قتل رجال أراد أن يغتصبه داخل
نفق ،يحمل يف جيبه سكينا ذا نوابض ومقبضا آليا .إىل جانب هؤالء نوتريا ،الفتاة خفيفة العقل نوعا
ما ،ف ُمها مهدوم من األمام بسبب تعنيف أبيها لها .أما شابيال ،لوب ،وسيسيليا ،وه ّن يف الثانية عرش
من أعامرهن ،فيتصعلكن يف الشارع بدل الذهاب إىل املدرسة .مبا عليهن من أسامل ،يوقعن السياح
يف فخِّه ّن ،فيرسقن جيوبهم ،إذ تجذب إحداهن املهووس جنسيا منهم إىل ركن معتم إلغوائه
وتهجم عليه األخريات يج ِّردنه من كل ما ميلك .أجملهن بينيا ،ذات األربعة عرش ربيعا ،بصدرها

*هذه القصة من املجموعة القصصية التي تحمل عنوان:
« ( »Nouvelles pour la libertéقصص من أجل الحرية) صدرت عن دار ( Cherche-Midiباريس )2003 ،باالشرتاك مع منظمة العفو الدولية.
**( Jean-Marie Gustave Le Clezioاملشهور اختصارا ) J.M.G Le Clézioاعرتف به منذ كتابه األول ( Le Procès verbalاملحرض) ،جائزة
رونودو  )1963علام كبريا من أعالم األدب الفرنيس املعارص .صدرت له عرشات الروايات والقصص والنصوص الرحلية ،منها (Desertصحراء )1980
و( L’Africainاإلفريقي  ..)2004تُوِج لوكليزيو الذي يحمل أيضا جنسية جزيرة موريس سنة  2008بجائزة نوبل لآلداب عىل مجموع أعامله.
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الوافر ،وفخذيها امللفوفني يف بنطلون من البالستيك امل ُق ّوى ،األسود ،إشرتته من السوق السوداء .أما
مانو فهو منحرف ومه ِّرب ،ويعترب رسميا رجلَها ،الكل يعلم هذا ،مبن فيهم صبية العصابات الغرمية
يف السوق ،أو صبية  5مايو.
منذ شهرين وبطن بينيا ما ّ
انفك يتك ّور ،ليس رسا أنها تنتظر طفال من مانو ،حتى وهي ال تأيت بهذه
السرية وتتظاهر أن ال يشء يع ّول عليه ،رغم قيئها عدة مرات .مانو بدوره ال يتكلم يف املوضوع،
ومحتمل أنه غري منشغل مبقدم الطفل .وهي تبيك ذات يوم ،وضعت شيبو رأسها عىل بطن بينيا،
بحنان أخت لها ،وقالت »:أ َوتعلمني أنني أسمعه ،إنه حقيقي؛ أسمع قلبه ينبض» ،فداعبت بينيا
رأسها.
املجنون ط ًّرا بينهم هو شيبو .يحمل هذا اإلسم ،ألنه منذ صغره اعتاد عىل ش ّم (الكوال) .يتنقل
حامال كيسا يجمع فيه كوال اإلسمنت .وهو طويل ونحيف قياسا بعامه الحادي عرش ،وعيناه
سوداوان جميلتان محاطتان بهالة زرقاء ،كذلك هو شاحب وال يبتسم أبدا .حني يتوفر عىل الكوال،
ويعض ،وعكس هذا
فذاك شيبو الحقيقي ،يتمتع بالحيوية والرسعة ،ويُرى يركض ولسانُه يلسع
ّ
يكون حزينا ومكتئبا.
شيبو وحده من يعرف متى ميكن أن نعرب .نعم ،نعرب مرتني يف الشهر ،وأكرث ،حني ينتهي موسم
األنابيب لينظفوا املجاري .من
األمطار ،كام هو الحال اآلن .يف هذا الوقت يفتح(1)les gringos
َ
جهة أرض املكسيك ،ال مشكل البتة ،فمنذ زمن مل يعد هناك حواجز ،أ ّما من الجهة األخرى من
الحدود ،فالحواجز مغلقة عادة بأقفال.
السفيل من
«هيا ،سنعرب ،من يأيت معي؟» يبدو شيبو متع ّجال .أفواه املجاري توجد يف الجانب ُّ
سو.
الشارع ،تشبه مدخل كهف بني شجريتْ َ ْ

«إنها غري مفتوحة» قال أحدهم .بينام شيبو وهو يتسلل بكيسه من الكوال يرد »:أنا أقول إنها
مفتوحة ،لقد ذهبت إليها هذه الليلة» .فعال ،ال أحد سواه يجرؤ عىل التحرك يف القناة الضيقة يف
ديجور الليل ،تحسب أن عينيه تلمعان مثل عيون القطط.
«كال ،غري صحيح!».
«بىل ،يا بيتو».
ينسل كإبرة .الواحد تلو اآلخر ،يهرع الصبية إىل ال ِّرواق .يف الخارج ،طلع
ال يتعارك بيتو أبداّ .
النهار واضحا ،والشمس تحرتق فوق الغبار ،السيارات تش ّد بأعناق بعضها يف اختناق زحام الشارع،
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باتجاه نقطة الحدود .الفتيات بقني ،مل يغادرن ،ومانو أيضا ،.قال ،إنه ال يحتاج إىل العبور عرب
املجاري للذهاب إىل الجهة األخرى ..الحقيقة أنه خاف دامئا من املجاري ،من أن يبقى محبوسا
تحت األرض .اكتفى بالجلوس فوق َحجرة عند مدخلها وهو يراهم يذهبون .بجواره بينا تدخن
تكف تردد عبارتها» :أنا إن ذهبت إىل الجهة األخرى ،فلن أعود أبدا إىل هنا» .قبل
بال مباالة ،وال ّ
الذهاب كلف العجوز أوغستان سوسيدو شيبو برشاء غرض له ،أعطاه ورق ًة نقدي ًة من فئة عرشين
دوالرا قائال له »:آتني مبصفاة لبرئي ،فاملتوفر هنا غري جيد» ،ورسم له نوعها يف قصاصة ورق»:
مصفا ٌة جديد ٌة من نحاس ،أقول لك ،ال من بالستيك».
يف القناة الضيقة كان شيبو ينغمر شيئا فشيئا من دون توقف .يدفع جسده بحركة متواصلة كام لو
دامس تحت األرض ،وهو ال يسمع شيئا ،عدا خبط ذراعيه وقدميه كدواب تقضم
أنه يسبح .الظالم ٌ
األنفاس مقبوضةٌ ،الهث ٌة قليال .ويف الخلف يجد اآلخرون صعوبة يف اللحاق مبن يتقدمهم،
عشبها.
ُ
فيرصخون »:أوو شيبو!» بأصوات خافتة جدا ،شاكية .يقدح شيبو زناد عود ثقاب ،يلتمع إثره
ضو ٌء أحمر مدة ثانيتني فقط ،بسبب نقصان األوكسجني .يف الخلف ،وبالنسبة إللغاتو ،الراتا ،أغيري
وبيلون ،يوين ،برافو ،بيتو ،فإن هذه اللمعة هي مبثابة ضوء فنار مينحهم الشجاعة .هكذا ،يتحفّزون،
يدفعون أذرعهم وسيقانهم ،مواصلني الشكوى « :أوو ـ يش ..بو!.».
خيشومي ،واضعاً يده أمام فمه لري َّد الصوت إىل الوراء ،وهذا
أما هو فينتابه الغضب ،يشتُم بصوت
ّ
يصنع الصدى يف مجموع مرافق املجاري ،بل رمبا يتفتت الرتاب بني الواقيات الصدئة لألنابيب،
وهنا ،بستة أمتار تحت األرض ،بعيدا عن األزقة والطرقات ،وبرائحة تتنفس الرباز ،رمبا ال توجد إال
قش» ال سواها!
هذه الكلامت» قحبة ،خ َولّ ،
وهو يعرف أنه م َّر إىل الجهة األخرى حني يع ّم الصمت .ينقطع كل ضجيج متواصل ٍ
آت من السطح،
رمادي يهبط من زوايا أفواه املجاري .ما يدفع الصبية
ال بل ميكن الرشوع يف إبصار يشء ما :شعا ٌع
ٌّ
إىل السؤال »:شيبو ،هل وصلنا؟ هل نخرج اآلن؟» .هكذا هم عىل استعداد للخروج من أول ث ُقب.
يبزغ أمامهم شعا ٌع فيتع ّجلون ،عندئذ يُخرِجون رؤوسهم عىل َمبعدة عرشين مرتا من الجدار ،يف
كالب ضالة.
قلب املدينة ،ال يبقى لهم إال أن تصطادهم ٌ
ميتنع شيبو عن أي جواب ،مواصال تقدمه ،عيناه مغمضتان بسبب الجذور النابتة يف املجاري وبيده
حجر حاد .ففي آخر مرة عرب فيها إىل هنا صادفه زوج جرذين ضخمني ،اضطر للعراك مع األنثى
التي سلخت قطعة من جلد مقدمة ذراعه.
الرمادي الذي
بالسعال .ومن الضوء
ِّ
اآلن ،أصبحت رائحة ال َع ِذرة مقززةً ،نفّاذ ًة إىل حد أنها تخ ِنق ُّ
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غمر قنوات الرصف خ ّمن شيبو أنه يقرتب من امل ُتن ّزه ،فهنا الجذور تجتاح املمر ،وكذلك البق َع
اآلسن ُة والنف َط األسود.
يتوقف شيبو ،يسعى لسامع لغط األطفال خلفه .يف هذه البقعة قنوات الرصف أوسع ،تغلقها من
فوق سقوف من آ ُجر غامق .ينقلب يحبو وهو يستكشف الظالم »»:أوو ،أين أنتم؟» ،صوت برافو
وحده يأتيه عن بعد ِ
صدئا ،يبدو أن ال أح َد تبعه ،واآلخرون ال شك خرجوا من أول ثقب ،ما جعله
يُزمجر بقرف »:أوالد سفلة!» .ال شك ،وضَ َع البوليس يده عليهم ونُقلوا رأسا عىل الشاحنة الزرقاء
الشهرية .طبعا ،سيجأرون ويتباكون ،كل هذا الضّ نى من أجل ال يشء ..وقد أصبح برافو أمامه،
أعطاه اإلشارة األخرية يوجهه نحو املخرج القادم ،ويتقدم.
وأخريا ،ها هو يرى ضوء الشمس ،فقد وصل إىل امل ُتن ّزه يف رشق املدينة ،بعيدا عن الطريق .يف
كل مرة يصل فيها إىل هذا املكان ،يحس بقلبه يخفق .يستنشق عميقا هواء الخارج ،ويتنفس
الرائح َة السكّري َة لشجريات القطن ،للعشب املقصوص ،للورود .يش ّم رائحة املاء أيضا ،فهنا ال حاجة
لهم باملطر .كل صباح ،حوايل السادسة ،تُفتح األنابيب وتنرث رشّ ٍ
ات عذابا .يستمع شيبو أيضا إىل
ض ّجة األصوات ،لألطفال يلعبون ،للرصخات ،للضحكات .حتى أصوات البالغني ت ُحدث موسيقى،
وهم يتكلمون بلغتهم الغريبة ،املنسابة .لغة ال عالقة لها بأصوات القطاع  ،74بالرصخات املمزقة
ألطفال هناك ،والض ّجة الزاعقة للشاحنات يف طريق  16سبتمرب .لعل الغبار هو السبب ،يُرى يعلو
أستهم ،ويف الصباح
رض باألبصار ..غبا ٌر يخنق ال ُّرضّ ع يف ِ ّ
يف الجانب اآلخر ثم يتساقط ،يئ ّز ويحتك ،يَ ّ
حني نغىش ُغ َرفَهم نجدهم كلهم جامدين بردا ورماديني بعيون مفتوحة عىل املوت.
أخريا يقفز شيبو إىل الخارج .بوثبة واحدة صار يف الهواء الطلق ،قبالة امل ُتن ّزه .هنا ،تحت سامء شديدة
ذاهب
الزرقة ،تبدو األشجار يف شكل عاملقة خرافيني .الهواء الساخن يلعب بأوراقها الصغرية ،بعضها
ٌ
إىل اإلصفرار .إنها أشجا ٌر مل يُر مثلُها أبدا يف الجهة األخرى .هناك ،ال توجد إال أشجار األكاسيا املحرتقة،
املنسقة يف صورة مظالت بلها َء بساحة وسط البلدة.
بقبضاتها اإلبَريّة البيضاء ،واملنوليا ّ

ٌ
مالبس مزركشة ،وتعلو
أطفال يرتدون
إنها الثالثة بعد الزوال .رشع التالميذ يف الوصول زرافات؛
َ
رؤوسهم قبعات جديدة .بيد أن أحذيتهم ما نظر إليه شيبو بغرية .أحذي ٌة رياضية ،مخطط ٌة
باألزرق واألحمر ،بكُريات مضيئة يف نعالها.
مييش األطفال فوق العشب إىل جانب شيبو دون أن يروه .إنهم ذاهبون إىل املالعب ،إىل البيوت
ذات السقوف املزينة ،إىل الجسور والحبال .جلس شيبو فوق العشب ،تحت ظل شجرة ،ينظر
إليهم .يف جيب بنطاله املمزق تثوي طلبي ُة العجوز أوغستان ،الورقة املدعوكة والعرشين دوالرا.
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كان شيبو قد نيس متاما طلب املصفاة .ينظر حاملا إىل األطفال وهم يلعبون .ينظر إىل أحذيتهم
ليقتني
خمس مرات
الرياضية الجميلة ،والفاتنة .حقا ،بحوزته  20دوالرا ً ،بيد أنه يحتاج إىل ضعفها َ
َ
مثلها .ثم إن شيبو يُع ّز أوغستان ،ورغم أن ال قراب َة بينهام فهو يلقبه «ج ِّدي» ،لذا لن يروق له تبديد
العرشين دوالرا العائدة لج ّده.
الصبي ُة كالفرئان ،هم فرئان .عىل رأسهم إلغاتو،
يف الطرقات املضطرمة لوسط املدينة ،هناك ،يركض ِّ
يليه أغيري ،يوين ،بيتو ،ويف املؤخرة راتاُ .ضِب املوع ُد يف السادسة مساء ،قبل هبوط الظالم ،أمام
مخرج املجاري نفسه .هو الوقت الذي تُوقف فيه سيارات مكافحة الهجرة جولتها لوجبة العشاء.
بدأت مجموعة إلغاتو غزوتها ،مل تجن منها بعد شيئا يُذكر .بعض البسكويت والعلكة ،من متاجر
مركز املدينة .يدخلون أربعا وبينام يطوفون حول الرفوف ،يتبعهم صاحب املتجر قلِقا ،ينهمك
السكّريات .خزعبالت ال أكرث ،ولهذا السبب يحتقرهم شيبو ،ثم يتفرقون عرب
إلغاتو يف نهب جناح ُّ
األزقة ،متبوعني بصيحات التاجر ،نصفها مكسييك والنصف اآلخر محيل أمرييك.
يغيوا الحي .إلغاتو يعرف املدينة كجيبه .سيصلون إىل
حني ط ِعموا ح ّد الشبع قرر الصبية أن ّ
السقي،
منسقة .هذا وقت ّ
األحياء السكنية ،هذه البيوت الوطيئة متتد أمامها مساحات عشب ّ
السقايات مبارشة محدث ًة ضبابا من املاء يعوم يف الشمس ،فتدافع الصبية إىل القفز
وانفتحت ّ
ّري .رصخات ُهم الحادة
يتالعبون فوق املساحات املعشوشبة للبيوت ،ويغطسون يف السحاب الط ّ
متأل جنبات الحي ،وزقزقة الطيور تعلو حدا يخرتق خرخرة املكيفات .بينام الكالب املحبوسة وراء
الحواجز ت ُصاب بالجنون .ويف اآلن عينه ،يف خمسني منزال بأبوابها ونوافذها املوصدة دون الخارج
الفاتن والخطر ،خمسون تلفونا يُركِّب الرق َم الواح َد للرشطة »:آلو؟ إنه زقاق الفرئان ،أيضا!إنهم
يركضون يف كل مكان! تسعة ـ واحد ـ تسعة!».
مير يوين عىل مقربة جدا من النوافذ بذراعني مفتوحني ،مطلقا رصخات حادة بنربة النفري .ال يفوته
أن يرضب األبواب بركالت متناوبة معها يقذف جميع القديسني وزينة الحديقة .يا للعربدة ،ال
يستطيعون أن يتوقفوا ،إنهم األرسع ،األذىك ،األشجع ،ال أحد يضاهيهم رسعة.
شخص عادي ،يسوق سيار ًة
فجأة ،ها هي سيارة تطاردهم .سيار ُة شخص ما ال الرشطة.
خمسينيٌ ،
ٌّ
رمادية .رمبا يسكن هذا الحي ،رمبا ال .متيش سيارت ُه الفاره ُة شبه صامتة يف األزقة ،تالحق الصبيةَ،
تدور يسارا ،تدور ميينا .إلغاتو َمن أش َعر اآلخرين بها ،وهم اآلن يفرون ما يف وسعهم .يندفعون
يف ممر خلف املنازل ،مبثابة طريق تتك ّوم فيه حاويات للنفايات تشبه أزقتهم ،يف الجهة األخرى
من الحدود.
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متواصل للكالب تص ّدى ملرورهم .لن تدخل الكاديالك هذا املمر،
ٌ
نباح
خلف سياجات هاجمهم ٌ
والظاهر أن صاحبها يعرف الحي جيدا ،كذلك استدار وتوقف يف الطرف اآلخر من املمر .مل ينزل
من سيارته ،بل أمعن فأغلق نوافذها .رشع يتلفن يف محموله .غرضُ ه واضح ،فقد كان يهدي الرشطة
إىل موقع الصبية .لن يتدخل بنفسه ،فليس لفرئان نوغاليس 2سمع ٌة حسنة .حتى أصغ ُرهم س ُّمه
ٍ
شفرات يف أفواههم.
زعاف .يضعون يف جيوبهم سكاكني ،وأنصاال رقيقة ،بل يقال إنهم يغرسون
حني أدرك إلغاتو الخطر انتابه الغضب ،فرصخ يناديهم »:تعالوا ،ه ّيا ،ه ّيا !» وهجموا كلهم دفعة
الرجل فجأ ًة أنه مل يعد يف أمان خلف الزجاج ،حتى مع الرسالة
ُ
واحدة عىل السيارة صارخني ..أحس
املسجلة للرشطة يف أذنه .هكذا حرك مقبض الرسعة وضغط عىل الد ّواسة وإذ السيارة الكبرية
تنطلق بهياج غري مسبوق منها .ركَض الصبي ُة وراءها وهم يرصخون ،يوين وراتا ،رمياها بأحجار مل
ت ُصبها ،إذ صارت بعيدة يف الطرف اآلخر من الزقاق.
كان برافو يف موقعه .هو مكان يعرفه جيدا من امل ُتن ّزه الكبري .مل يخرب به أحدا ،ومنذ أسابيع وشهور
وهو يحرض هنا ،يف كل مرة أمكنه عبور الحدود .بدأ كل يشء مع صورة عرث عليها صدف ًة يف مجلة
مص ّورة مبحطة باصات يف مدينة أصحاب هذه األرض[ .]Les gringosحمل املجلة ورشع يتصفّحها
ُ
املأمول لنسيان كل يشء ،الخوف ،والغضب ،والجوع .ترك
وهو قاع ٌد تحت الظل يف امل ُتن ّزه .املكان
برصه يتنقل من صفحة ألخرى ،وهو ينظر إىل الفتيات باملايوهات ،يسك َّن بيوتا بهيّة ،واملوائ ُد فيها
مملوء ٌة بأطباق الحلويات والفواكه .وعىل حني غ ّرة ،رأى أمامه ،غري بعيد ،عند الح ّيز املخصص
للعب األطفال؛ رآها .فتا ٌة يف سن السادسة عرشة أو السابعة عرشة ،وإن بقامة كبرية ورشيقة
كامرأة كاملة ،وكان شعرها بلون النار ،ما مل يره أبدا إال يف املجالت املصورة.
السمرة .ال شك أنها
كانت الفتاة ترافق صغريتني من عمر يقارب خمس سنوات ،وهام غاية يف ّ
مكلفة بحراستهام إىل نهاية الزوال .نظر برافو إىل الفتاة من غري أن يتحرك ،اللهم قل ُبه يهتز يف
التفتت نصف دورة ،فثبّتت عينيها الشفافتني ،بأزرقهام
صدره من هول جاملها .يف لحظة ما،
ْ
الشاحب عىل برافو .هنيهةٌ ،فقط ،رمبا ثانيتان ،إمنا كأنهام دامتا ساعات ..يف الضوء العذب لألشجار،
حدقتاها تثقبان مبسامرين أسودين محاراتها الشاحبة وشعرها األحمر امللفوف يصنع حولها هالة
مثرية ..ثم إنها ابتسمت ،هي ابتسامة لطيفة ،فكّر برافو ،لكنه مل يستجب لها من شدة املفاجأة ،بل
ألنه فزع ..بقي جامدا ،منكفئا عند جذع الشجرة ،كهندي أحمر وجهه بأخاديد .كان ينظر إىل الفتاة
تعنى بالطفلني وتهدهدهام يف األرجوحة.
حل وقت العشاء ألن برافو ش ّم رائح َة
قضت وقتا طويال يف امل ُتن ّزه ،إىل أن خفَت الضوء ،والشك َّ
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شواء لحمٍ ٍ
نيس كل يشء،
آت من كل ش ّوايات البيوت املجاورة .أما هو فلم ّ
يحس بجوع .كان قد َ
نيس حتى وقت العودة إىل مخرج املجاري.
َ
واآلن ،صار يعود إىل امل ُتن ّزه .أحيانا ينتظر إىل املساء ،عبثا .من قبل كانت الفتاة ذات الشعر الذهبي
تصل أبكر مع الطفلني .تحمل يف وجهها اإلبتسامة الغريبة ذاتها حني ترى برافو جالسا تحت
األشجار ،بينام هو ال يجرؤ عىل التحدث إليهاَ .هب ،فعل ،ماذا عنده سيقول لها؟ إنه هو ذات ُه فأر،
عىل استعداد للعراك ،وسكي ُنه اآل ّيل يف جيب بنطاله .لكن ،ما إن يرى الفتاة كأمنا يصبح آخر ،ولدا ً
مبستقبل زاهر ،قادرا أن ميتلك ثيابا زاهي ًة جديدة ،وعائلةً ،وبيتا ،وحتى يص َري له أطفال ،كام نرى
الصقيلة للمجالت.
يف الصور ّ
الريايض يف واجهة املتجر ،بالضبط يف مدخل املول .ليس هو (املول) مبعنى الكلمة
م ّيز شيبو الحذاء
ّ
كالواقع يف أطراف املدينة .عبارة عن رواق تجاري ،للمكسيكيني الذين يفدون للتس ّوق يف نهاية
األسبوع .يس ّمى الغالرييا .الوقت نهاية الزوال ،ومل يبق أحد .خال بضع مراهقني برساويل عريضة،
يحملون لوحات للتزحلق تحت آباطهم ،وبضع فتيات يرتدين قمصانا بأكامم قصرية تكشف
س َره ّن مثقوب ًة بخواتم .ال ينظرن نحو شيبو ،فكأنه غري مريئ .هناك يف الحي الذي ِ
قدم منه شيبو،
َُ
ينبغي أخ ُذ الحذر كل الوقت مع البالغني واألطفال ،وحتى الرشطة خطرة .ينبغي البقاء جمعاً .أما
كل يشء ال مبا ٍل ،أك ُرث خفة.
هنا ،فعاملٌ آخرُّ .
ومقابض
خافت ،بنجوم فضية ،ونعال بكُريات
وردي
هذا الحذاء هو ما يناسب بينيا بالضبط.
َ
ٌ
ٌّ
بيضاء .بهذا ،وحني يصبح ال َح ْمل ثقيال يف بطنها ،لن يوجعها ظه ُرها.
يجب الحصول عىل املقاس املناسب .يف الواجهة فرد ٌة واحدة فقط ،وللتوفر عىل الثانية يلزم طلب
ذلك من البائع ،هذا الضخم الذي عي ُنه عىل شيبو بارتياب .هنا سيستخدم قطعة ال َجد أوغستان
من فئة العرشين دوالرا.
« ماذا تريد؟» ،شيبو الذي ال يتكلم اإلنجليزية ،ر ّد بإظهار أصابع يديه اإلثنتني ـ « مثانية؟ هل هو
املقاس الذي تبحث عنه؟» .وانرصف البائع يُقلِّب العلب خلف الكونتوار .ستغلق الغالرييا بعد
استخف باألمر ،من يدري ،رمبا
نصف ساعة ،وفكّر شيبو أنه سيتأخر عن موعده مع اآلخرين .ثم
ّ
أصبحوا اآلن خلف القضبان.
املقاس املطلوب .أخرج الحذاء من العلبة وأظهره لشيبو الذي حرك رأسه
أخريا وجد البائع الضخم
َ
تجاوبا .م ّد تشيبو ورقة العرشين املطوية ،ويف اللحظة التي أرخى فيها البائع العلبة ليأخذ الورقة
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النقدية ،خطف شيبو الحذاء ،وقفز خارج املتجر يجري بأرسع ما بإمكانه من غري أن يلتفت ،يتسلل
بني السيارات ،يصعد الشارع ،ثم يف زقاق بال منفذ .يجري والحذاء يرتطم بفخذه كأنه يرقص..
أي نفَس ،دون أن يفكر .كانت الشمس قد توارت خلف العامرات العالية لوسط
يجري دون أخذ ّ
تعبها طائر ٌة ترسل خطا فوسفوريا من
ُّ
املدينة،
والظل ينترش يف األزقة ،فيام السام ُء مرشق ٌة بعدُ ،
ٌ
أطفال تأخروا هنا يلعبون البيسبول .يجري
ُعل ِّو عرشة آالف مرت .وشيبو يجري أمام امل ُتن ّزه حيث
بني األحياء الصامتة حيث الناس أغلقوا عليهم أبواب بيوتهم وعيونُهم صوب شاشات التلفاز.
بعد امل ُتن ّزه ،يوجد الشارع املحفوف باألشجار ،حيث مدخل املجاري .تخيّل شيبو مسبقا املجرى
والرطب الذي سيلِج وفيه يسبح ضا ّما كوعيه إىل جسده ،والحذا ُء الثمني مربوط بني أسنانه
الحا َّر
َ
بخيط املقبض.
ومل يسعفه الوقت ،ففي اللحظة التي ملح فيها الف َم األسو َد للمجاري ،مدخله نحو الحرية ،رأى
السيارات الثالث للرشطة الشبيهة بحرشات هائلة ،سودا َء وبيضاء ،وغري بعيد ،يف ظل األشجار،
الشاحنة الشهرية التي تصطاد املهاجرين الرسيني .هنا فهم أنه اصطيد كفأر.
***
مصلحة احتجاز املهاجرين غري الرشعيني يف املبنى املخصص للهجرة عبار ٌة عن قاعة كبرية من
اإلسمنت املسلّح ،بدون نوافذُ ،.مضاء ٌة بثامنية عرش مصباحاً مستطيالً من النيون ،ينفُخ بداخلها
جهاز تكييف مبثل ضخامتها وعىل قدر من الضجيج كمح ّرك طائرة .يف أقىص ركن من الباب مث ّ َة
ٍ
خالف بقيود
زاوي ٌة ضيق ٌة ملرحاض حوض بدون مدخل .يقاد السجنا ُء هنا أيديهم ُمكبّل ٌة من
من بالستيك ..الذين مل يستنطقوا يُحتفظ بهم مق ّيدين ،معاص ُمهم تضيق لدرجة يضطرون معها
للميش وهي مقبوضة إىل األمام بأذرع مثل طيور غريبة ،أسرية .مث ّة آخرون ينتظرون ،جالسني
أرضا وظهو ُرهم إىل الحائطٌ .
رجال ونسا ٌء وأطفال ،شديدو السمرة ،نابتو اللحية ،ثيابُهم مبقّعة
ُلح حاجتُهم
بالغبار ،ومنهم من أضاع فرد َة حذاء وهو يحاول اإلفالت من قبضة الرشطة .عندما ت ّ
ورؤوسهم خفيضة ،وملا
ينبغي أن يجلسوا فوق الحوض عىل مرأى من الجميع .إنهم جالسون
ُ
دخل شيبو إىل القاعة رفعوا كلهم رؤوسهم ،لكنهم بالكاد رموه بنظرة ماكرة ،متعبة .هم جميعا
أشخاص غُفل ،نسا ًء ورجاالً ،قُبض عليهم يف أزقة نوغاليس أو يف محمية الهنود الحمر( بباغوس)
ٌ
بعد مسري ليا ٍل يف الصحراء .الوحيد الذي عرف شيبو بينهم هو برافو .يجلس أرضا قرب الباب.
كان قد استنطُق وما زالت عىل معصميه آثا ُر القيود البالستيكية ،وعىل خده األيرس أث ُر جرح،
تحت العني مبارشة.
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ضضت واحدا منهم» .سأله شيبو »:أين قبضوا
أرسع يكلم شيبو ،متحكِّام يف غضبه »:لقد ع ّنفوين ،و َع ُ
عليك؟» جاء صوت ُه خفيضا ،فهناك كامريا تصور القاعة بعدستها الثابتة ،الشك تحمل ميكرو ».قبضوا
يل يف املنتزه ،وأنت؟» ـ « يف املدخل» ـ « لقد ويش بنا أحد ،وأنا أعرف من هو»ـ « من يكون؟»ـ
ع ّ
« من؟» ـ « ال أحد غريه ،إنه مانو ،هذا الخ َول ،إبن السافلة»ـ « أ َو ُج ِننت؟ مل يكن معنا أصال»ـ ظهر
أث ُر كراهي ٍة من عي َن ْي برافو وهو يحتج »»:وإذن ،فقد تلفن ،هذا ممكن .أقول لك إنه مانو ،وهو
مخ ُربهم» وحرك قبضته مهددا ،سأقتله ،قسام».
خمري
شخص عايل القامة،
قبل نزول الليل حرض الرشطي .قاد شيبو إىل املكتب املجاور للقاعة.
ٌ
ُّ
اللون ،ظاه ُر الطيبة ،ما مل يخفّف من ريبة شيبو ،مثل هؤالء عاد ًة هم األسوأ.
رشع يستنطقه ،يتكلم إسباني ًة ال بأس بها ،لكن ،رمبا بسبب إجراء قانوين ،يعيد السؤال باإلنجليزية.
ـ « إسمك؟» ِس ّنك؟ عنوانُك؟ هل تعيش مع والديك؟».
سجل اإلجابات يف حاسوب .وفوق مكتبه بجانب الحاسوب زوج الحذاء الوردي املرسوق من أجل
بينيا .هذه مادة الجناية.
ـ « ملاذا رسقت حذاء بناتيا؟|.
ـ يك أهديه ألختي.
ـ أال يوجد عندكم منه هناك؟
ـ ال منلك ماال ،وهي يف حاجة إىل حذاء جيد .إنها تنتظر صبيا ،وظهرها يوجعها.».
توسم ملعة ،لطفا من عيني
يعرف شيبو ما ينبغي أن يقال الستدرار العطف ،وفعال أفلح ،فإنه ّ
الرشطي ،ت ُنبي عن ابتسامة يف محيّاه األحمر.
«طيب ،طيب ،لقد استعدنا الحذاء ،وصاحب املحل لن يتقدم بشكاية ،فيم ستنفعه؟».

ـ ولكن ،لديهم عرشين دوالرا يل ،قال شيبو شاكيا.
ـ ستتعلم من هذا ،أليس أفضل لك من الذهاب إىل الحجز؟!
لزم شيبو الصمت ،وهو يفرك معصميه توجعانه ،ثم سأل الرشطة:
ـ « وماذا عن برافو؟»
نظر إليه الرشطي ال يفهمه ،قبل أن يجيب:
ـ ها ،تقصد مارتان ،ذلك الفأر اآلخر؟».
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واختفت الطيبة فجأة من مالمحه ،ما دعا شيبو يفكر أنه هو الرشطي الذي عضّ ه برافو ،وهو من
تس ّبب له يف الجرح تحت عينه.
رسحناه اليوم فهو قادر أن يقتل شخصا
ـ « ذاك ،سنحتفظ به بعض الوقت ،إنه عنيف .وإن نحن ّ
ما» .فام كان من بيبو إال أن صادق متاما عىل هذا الرأي .فكر كذلك أن برافو رمبا عىل صواب ،مانو
وش بهم ليُرتك له املجال يك يُشغّل عصابته عىل كيفه.
هو من َ

إنتهى اإلستنطاق ،وأخذ الرشطي بصامت شيبو ،وانتقل يضع حول معصميه هذه املرة ال األغالل
البالستيكية الفظيعة التي توقف الدم ،ولكن قيودا حديدية ،ثقيلة وناعمة.

يف الخارج ،كان الليل منسدال .سار شيبو خلف الرشطي إىل شاحنة امل ُر ّحلني .فتح السائق الباب
الخلفي .يف الداخل توجد العصابة بطاقمها كاملة :إلغاتو ،أغيري ،يوين ،بيتو ،ال راتا .بدوا بائسني
وأبيض من أثر غبار الصحراء .دفع السائق بغتة شيبو
متاما .إىل جانبهم إمرأتان ،شع ُرهام منكوش
ُ
أي رائحة مقززة منكم؟» .مل تصدر نأمة عن الصبية
إىل داخل الشاحنة »:يا ألمهاتكم السافالتّ ،
مع دخول شيبو ،فهم عنيدون ،مشاكسون ،ونظر الرشطي إليه هنيهة وهو صامت ،يعلم جيدا
أنهم سيعيدون ال َك ّرة .وهذا بسبب املجاري .مجاري يف كل املدينة ،كلام ت َّم إغالقُها من جهة ،خرج
الصبية من جهة ثانية .إنها حكاية بال نهاية .ينبغي أن يَس َمنوا ،فكر الرشطي ،شأن األوالد الحقيقيني
يف البلدان الحقيقية ،الذين يأكلون املثلجات ورشائح اللحم الطرية ،وعندئذ لن يصبح بإمكانهم
العبور من األنابيب .كم هو سهل قول هذا ،وتذكّر عبار ًة ألحد األشخاص املجاورين للحدود »:إنني
يل أن أطعمهم؟».
مل أنجبهم ،فلامذا ع ّ

ِ
العالمات
يرشئب بعنقه ،يرى
متيض الشاحنة يف أزقة نوغاليس .من الفتحة املس ّيجة ،ظل شيبو وهو
ّ
ِ
والنخالت العجيبة .يسمع صخب
الزرقا َء والحمرا َء ،وعناقيد املصابيح ،وأِشجا َر عيد امليالد،
املوسيقى ،األناشيد ،ومحفوظات مناغاة األطفال ،كل هذه اللغة التي ال يفهمها.

يف دقائق جرى تسليم الصبية يف نقطة الحدود ،ليصبحوا يف ُعهدة الجمركيني ،ومنهم لينترشوا
برسعة يف األزقة املكتظة .تفاوضت املرأتان مع الرشطة ثم انطلقتا بدورهام باتجاه محطة
الحافالت ،تسحبان حقيبتيهام املصنوعتني من القنب.
يف القاعة الكربى إلتصق برافو بالحائط لينام ،رغم الضوء الساطع للنيون .إنه ينتظر ،يحلم بعينني
مفتوحتني بالفتاة ذات الشعر الذهبي ،الشبيهة بكائن أسطوري ،والتي ستعود غدا إىل امل ُتن ّزه .رمبا
ستدير نظرها لتبحث جهة األشجار العالية ،وعندئذ لن تجده هناك.
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الهوامش:
1ـ يطلق إسم (الغرنغو) يف أمريكا الجنوبية ،عىل األمريكيني ،وعموما عىل األجنبي.
2ـ لوغانس ،مدينة أمريكية يف والية أريزونا ،وهي تتاخم املدينة املكسيكية Nogales Sonoraعىل الحدود األمريكية
املكسيكية.
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خالد درويش
نهار عابر
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺠﺮ،
ﻋىل رشﻓﺔ ﺑﻴﺘﻚ يف اﻟﻄﺎﺑﻖ الثالث،
رسب بني أغصانها شاي القمر،
تحت الدالية التي يت ّ
بني «ﻻ» ﻏﺮﻭرﻙ و«ﻧﻌﻢ» رﻏﺒﺘﻲ،

ﺗﺘﺄﻟقني ﻛﺒﺤيرة يف اﻟﻄﺮﻳﻖ إىل اﻟﺼﺤﺮاء،
ﻭأنا أذﻭﻱ ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺎﻥ ﻣﻄﻌﻮﻥ.
*
يف الصباح،
عندما تتزاحم السيارات يف الشارع الضيق
ويركض الناس إىل األسواق واملشاغل واملواعيد (كأنهم سيعيشون أبدا)
ويتكئ الجبل الكبري عىل طرف الوادي متجهام حزينا (كأنه سيموت غدا)
آوي إىل مراياي
ألراك فيها.
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*
عند العرص
أنا يف خ ُْس
ألنني مل أهجر كربيايئ
وأعمل ما يؤ ّهلني لدخول جنتك.
*
يف املساء
أدخل قاعة السينام وحي ًدا
أغادر الصالة قبل نهاية العرض إىل الحانة
أكتفي برشفة واحدة من النبيذ امل ّر
وأعود إىل البيت.
أبعرث صورك عىل البالط البارد
أح ّدق يف صورتك التي تضحكني فيها تحت شجرة الكرز
وأنتظر املعجزة.
*
يف الليل
أنا وحي ٌد وحزين
مثل مركب مكسور يف ميناء بعيد.
ال أزهار يف اآلنية
وال كالب يف الزقاق تنبح لتؤنس فراغي.
أنا وحي ٌد وحزين
وممتلئ بالشعور بأن املوت
ميكن أن يبلغني بشكل أسهل.

180

هناك ،عند نهاية العامل..
هناك ،عند نهاية العامل
حيث تتح ّرر الطيور من خوفها

ويلقي األطفال زوارقهم الورقية يف مياه الغدير،

هناك،
حيث يتخطى النهر ضفافه
أالمس أصابعك
فبالدا ً تصري الحجارة،
ُ
الفصول مواعيد
واألصدقا ُء مرايا.
هناك..

رساتك الزاهية
متطر م ّ
عىل ساعاتنا اليابسة.

قنوط
بني يديك املتعبتني
تعرب ريح الجنوب
وعند عينيك الدامعتني
يطلع قمر أخرض
الحب مبراحله الثالث:
لييضء لك ّ
األمل ،والشغف ،والقطيعة.
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حنني
عىل ضفاف النهر القادم من الشامل
تحت شجرة الجوز الحانية
بني وضوح الحنني وعتمة األماين،
أصغي إىل أغنيتك
املنبعثة من تحت الرتاب.
لقاء
ألتقيك يف أ ّول ال ّدرب التي تعرب البساتني إىل النهر
أحدثك عن املغني الذي أشعلت مواويله سامء الحنني،
عن صديقي الذي اغتاله الجند
يف أزقة الظهرية،
عن رقصة النار يف أعايل الجبال،
وعن أوالد املخيم
حني يغسلون ضجر الشتاء مباء املزاريب.
ألتقيك يف أ ّول ال ّدرب..
ويف نهاية ال ّدرب
أح ّدث نفيس عنك.
صالة
أصل
أريد أن ّ
يف املسجد الكبري،
وأن أيضء شمعة
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يف مذبح الكنيسة،
وأسمع الوصايا
يف معبد اليهود.
أريد أن أسامر الخطّاء والعفيف،
وأعشق الفصول كافة؛
الصيف والشتاء والربيع والخريف.
أريد أن أب ّجل الرحمن،
أريد أن أهادن الشيطان،
وأن أكون مؤمناً وملحدا ً يف آن.
ُعد إىل نفسك!
َ
دروبك ضيقة ،واملرارات واسعة.
سئمت البقاء هنا،
َ
وما من رغبة لديك يف العودة إىل هناك،
فاذهب إىل نفسك وآخيها،
ُع ْد إىل توأمك العميق فيك،
وتسامرا هناك ،قرب املوقد،
حتى مطلع الصباح.
احتالل..
ثالث سيارات عسكرية مم ّوهة بالطني وأغصان الزيتون،
تحمل ضابطني وعرشة جنود ببنادق إم 16
وقنابل وسكاكني وخريطة معقدة،
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تسري عىل الطريق الرتايب بحزم وحذر
الحتالل ٍ
بيت من الصفيح عىل طرف املدينة
تسكنه عائل ٌة مك ّونة من خمسة أفراد؛
األب يتصفح مجلة فن ّية عتيقة قرب مدفأة الحطب،
األم تضع يف املطبخ بعض الزيتون والجبنة والزعرت

ومرىب السفرجل والشاي باملريمية عىل طبق العشاء،
صبي مهموم بالتحضري المتحان الرياضيات يف اليوم التايل،
ٌّ
مراهق ٌة تعبث مبفاتيح املذياع بحثاً عن أغنية عاطفية

وطفل ينام يف طرف الغرفة عىل رسير من جريد النخيل.
ٌ
صغريا /كبريا
صغريا ً
أرفع يدي ألقطف الزهرة،
كبريا ً
أنحني ألريجها
صغريا ً
أضيع يف املدينة،
كبريا ً
تضيع املدينة ّيف
صغريا ً
عيني عىل الحياة،
أفتح ّ
كبريا ً

عىل املوت.
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كنت
الولد الذي ُ
ليالً،
كنت
يجيؤين الولد الذي ُ
يحمل عىل كفّه املخيم /وردة
ُ
توشك عىل االنفجار.
ليالً،
تجيؤين عصافري الجنة
يكّ تلتهم روحي.
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سعد القرش
أنصت «وحيد» إىل املهرج .رأى املوائد تخلو ،وينهضون ويتحولون إىل فراشات ترتاقص ،واألضواء
تخبو ،ويحتجب الناس عىل البعد .وخزه الربد ،وجف ريقه .مل يجرؤ عىل رفع قُلّة بها بعض ماء إىل
فمه ،وظل يحتضنها مع البندقية ،وعجز عن الهرب خوفا ،ومن اإلعياء مل يتأمل من حوافر ظنها لعدة
جياد تروح وتجيء .وحني انسحب الظالم ،بعد الفجر ،كان حبل ينسحب من فوق ربلته .هم بثني
ركبته ،وتأكد له أنها حية تسعى .خاف أن يخيفها إذا حرك ساقه فتنهشه ،وقرأ الشهادتني ،وهو يف
سجود اضطراري ،تاله نوم عميق.
لسعته شمس الضحى .بحث عن البندقية ،ورأى فم قلة املاء مدفونا يف الرمال ،وقد ارتوت باملاء
نبتة صحراوية ،واستقام عودها .قدر أن أحد رجال الباشا رسق البندقية ليبيعها ،وتركه نامئا رحمة
به ،إذ علم أنه ال محالة ميت .ابتسم وسأل نفسه عام إذا كان قد أطلق رصاصة بالفعل ،وهل مات
الباشا فخلت الساحة فجأة ،أو أخليت من الضيوف والحضور؟ وكيف مل تنكرس قلة املاء ،حني دكت
جسده حوافر الفرس؟
كان محموما .مل يقو عىل حمل أسامله ،ولعله مل يرها .حدثته نفسه أن يرتك رصة املالبس فهي ال
تخصه ،وسوف تنمو النبتة حولها ،وتسرتها عن أعني الحرس واللصوص ،إىل أن يهتدي إليها الشيخ
إبراهيم ،وناداه ومل يجبه ،وردد الخالء والتباب القريبة نداءه ،وهو يرصخ يف الشيخ إبراهيم أن
يعود ،وأال يرتكه وحيدا ويتيام .كان الرجل مييل إىل ماء القناة ،ويبسط منديال ويقف فوقه ،ويتجه
إىل الضفة األخرى ،إىل سيناء.
سار وحيد عىل غري هدى .خاض يف املياه املالحة ،وقبل الخروج منها أحس بامللح يؤمل الجروح.
استند إىل صخرة ،والتقطت أصابعه بعضا من الدماء النازفة ،تذوقها وكانت أكرث ملوحة من عرقه،
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وتجرعها لريوي ظأمه ،ونهض مواصال السري ،غري واع بالطريق.
آملته قدماه .مل يعد ملح البحريات قادرا عىل أن يكتم الدماء .خلع جلبابه وقطعه بأسنانه ،وربط
قدميه ،ثم خاض يف مياه ،تليها رمال ،بعدها مياه خرج منها بقدمني أكرث أملا ،وقد سقطت عنهام
األربطة .شق قميصه من األمام ،وجعله خفا لقدميه ،وتجنب السري يف البحريات .كانت الشواطئ
التي انحرست عنها املياه تحتفظ مبلوحة أكلت القميص .مل يع وحيد أنه أصبح عاريا حني نزع
لباسه ،وارتداه حذاء ،غري مبال بأحد ،حتى انغرست قدمه يف أرض رخوة.
نظر إىل السامء ،وكظم غيظه .ابتلع ريقه ،وجذب قدمه بيديه ،فغاصت قدمه األخرى .ضحك غري
مصدق ،وفتح عينيه عىل رحلة امتدت سنوات ،وطالت كثريا ،أكرث مام يظن ،وأقىس مام يحتمل.
خايله طيف أبيه يف صحبة الشيخ إبراهيم ،وقد أوسع ألبيه مكانا فوق املنديل ،وحني هم أبوه
«يحيى» بالوقوف إىل جوار الشيخ أشار إليه أن «اخلع نعليك» .كانا قريبني منه ،فكيف ال يسمعان
استغاثته؟ لعنهام وسقط ومل يشعر بأمل االرتطام ،وال سمع اصطكاك الجسد باألرض إال صبي.
وقف الصبي يلهث .كان قد استعجل كلبا طارد ذئبا حام حول الغنم ،ورأى الكلب يتلكأ ،ويتشمم
نتوءا .أزعج الصبي أن يرى ميتا .مل يجرؤ عىل العودة مع أبيه بل أشار إىل حيث توجد جثة الشاب،
يف مكان انحرست عنه مياه البحريات.
األب مل يتحسس الجسد العاري .الحظ آثار رغاوى كأنها خيط يرتفع عن األرض مبقدار قبضة يد،
ورجح أن أحدا قتل الشاب ،وألقاه يف املياه الضحلة ،فلم تسحبه ،أو أنه أغمي عليه ،ومات غرقا
قبل أيام ،إذ جفت املياه حول الجسد الغائص قليال.
خيل إىل الرجل أنه سمع استغاثة .كان قد استدار ،وفكر يف أن يعلن العثور عىل جثة ،أو يدفعها نحو
املياه ،إكراما للميت ،بدل أن تنتبه الكالب وتتداعى عىل الجثة .ثم التفت الرجل إىل جثة الشاب،
وقد صارت االستغاثة آهة ،والدماء تنساب يف العروق ،وتتدفق إىل األطراف .دار حول الجسد
النحيل النائم عىل جانبه األمين ،فإذا به لشاب يحتفظ وجهه ببقايا زبد كأنه اليزال يسيل من جانب
فمه ،وعضوه يستطيل ليصل إىل الرمال ،ويخرتق طبقة هشة من آثار املياه ،وظله يرتعش.
ابتسم الشاب .كان مغمض العينني ،ويلفظ يف تحد كالما فهم منه الرجل أنه يلعن الباشا وجميع
األوروباويني ،وأقسم أن ينتقم ألبيه وللشيخ إبراهيم ،وأال يرحم الباشا ،بل سيرتك يف دبره عالمة
ما دام قد عجز عن اصطياده.
انتفض الشاب .ثم هدأ ،والرجل يخاطب ربه« :سبحانك ،تحيي العظام وهي رميم».
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كان جسد وحيد متوردا ،تكسوه حبات من عرق.
***
أسند وحيد ذراعه إىل حشية من الخيش .قال له الرجل يف حرضة ابنه الصبي إنه قرر أن يبيعه،
فاعتدل وحيد ،واستقام ظهره ،ونهض فجأة ،وصفق الباب بحنق .حذر الصبي أباه أن الشاب
سيهرب ،والرجل هز رأسه بثقة .قال إنه أكرث جبنا من مواجهة ظالم ليل طوبة ،يف خالء سيبتلعه،
ورمبا ينهشه ذئب ،وإذا تأكد له أنه سيهرب فعال ،فسوف يرسل ورءاه كلبا يعيده أو يقتله.
رجع وحيد منكرسا .تابع الرجل بهدوء أنه أنفق عليه أكرث من شهر طعاما ورشابا ،وكسا عظامه
لحام ،ولحمه ثيابا ،واحتمل أن يبلغ عنه أي واش أنه يأوي األثيم الهارب ،ولوال رحمة الله بالعباد
ورب البالد ،ألصابت الرصاصة الباشا ،أو أيا من ضيوفه .من املؤكد أنهم سيكافئونه عىل إنقاذ
اإلسامعيلية ومرص املحروسة من املجرم إذا سلمه إىل أويل األمر.
رد وحيد ساخرا:
ـ ادخرتني ،وسمنتني كخروف العيد ،لتبيعني بأضعاف مضاعفة؟
أجاب الرجل عن السؤال بسؤال آخر:
ـ ومن يشرتي عبدا تنزف قدمه ،وال يضمن أن يعيش حتى مطلع الفجر؟
انتفض وحيد:
ـ عبد؟ حفيد عامر وعمران يباع يف األسواق؟
انفجر الرجل ضاحكا:
ـ وحياتك ما تقلق!
وأتبع ساخرا:
ـ إن كان لك حياة.
ثم قال ،وأسنان وحيد تصطك من الخوف كأنه غائب عن الرجل:
ـ ما يرضينا أن نبيعك يف األسواق ،هنا يكون البيع.
تساءل وحيد كأنه مل يسمع:
ـ عبد؟ لو أبلغت عني من شهر لكان أكرم يل ،وأهون عىل نفيس.
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أجابه جادا:
ـ ومن كان سيصدق أن لشاب هزيل ،ال يصمد جسده أمام هبة رياح ،عالقة مبحاولة قتل أفندينا؟
قبل وحيد يده .تعمد أال ينحني ،جثا وتناول يد الرجل ،رفعها وقبلها .المته كربياؤه ،وهو عاندها،
وقال بوهن:
ـ أنت رجل صالح ،وظني أنك حافظ كتاب الله.
أتبع مشريا إىل الصبي:
ـ حلفتك بابنك الغايل ،ما تبيعني ولو مبال قارون ،وأعاهدك عىل البقاء معك ،والعمل عندك ،حتى
أويف الدين بأكرث مام تنال من بيعي.
خزي الرجل من نفسه .أدهشه منطق الشاب ،وأحىص ما أنفق عليه حتى أتم الله شفاءه .كاد يعتق
رقبته بكلمة ،يعلن أنه حر لوجه الله ،وال تراجع عن ذلك .ثم رجح أن بقاءه شهرا أو عدة أشهر مل
يعد خطرا ،إذ نيس الناس حكاية االعتداء عىل الباشا ،وهي موجودة يف رأس الشاب وحده ،وليس من
الحكمة أن يكون أفندينا مشغوال بهذا األمر ،وهو ظافر مبحبة األكابر من امللوك واألمراء والوجهاء.
اعتذر إليه وحيد .أسف عىل ما سببه من حرج وإحساس بالخطر ،وسأله:
ـ متى سمعت آلخر مرة مبن يفتشون عمن حاول قتل أفندينا؟
صمت الرجل .هل يعرتف بأنه مل يسمع بهؤالء الباحثني عن املجرم؟ ال اليوم وال حني غادر الباشا
وضيوفه ،إىل الجنوب نحو السويس ،يف اليوم التايل لالحتفال بافتتاح قناة السويس ،وانرصف الناس
إىل مدنهم وقراهم البعيدة ،وأطفئت األنوار املحيطة بالقرص يف اإلسامعيلية ،ويف الطريق الواصل إىل
القناة .كاد الرجل يصارح وحيد بأن هذا الوسواس يخصه ،ولعله اخرتعه وهو محموم ،ثم صدقه.
مل يجب الرجل عن سؤال وحيد .رفع إصبعه إىل شفتيه محذرا إياه أن يردد هذا الكالم ،وسأله إىل
أين يذهب إذا أعتقه بعد شهر أو شهرين؟
أجاب وحيد بفرح النجاة من األرس:
ـ مرص املحروسة طبعا.
ـ عارف السكة؟
ـ ال .
اقرتح عليه أن يرسله إىل تجار يف اإلسامعيلية .قال إنهم سيذهبون ببضاعة إىل مرص املحروسة ،ومل
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يأمن وحيد مكر الرجل ،رمبا يبيعه إليهم وال يخربه ،ومل يطمنئ كذلك إىل رجال ال يعرفهم ،هم يف
نهاية األمر تجار غايتهم الربح ،ولو باعوا نفسا بغري حق ،يف الطريق.
قرأ الرجل قلقه .مل ينتظر منه إجابة ،وسأله:
ـ عندك حل؟
ـ ابقني عندك شهرا آخر ،فوق ما تريدين أن أبقى ،واعطني أجريت ،وباملال أشرتي مطية ،وأحفظ
كرامتي.
أعجبه الرد .ود لو أن له ابنا ميتلك صفات وحيد .قبل جبينه ،وهنأه:
ـ ابن ناس يا وحيد ،والكريم ال يهان.
***
عىل مشارف مرص املحروسة ،بدت القلعة بقبابها ومآذنها نقطة صغرية يف فراغ .وضع وحيد بعض
الربسيم للحامر ،وشكره عىل احتامله ،ومل يربطه إىل وتد ،إذ كان متعبا لدرجة ال تسمح له بأن
يرشد ،ثم إىل أين يذهب حامر مطيع يف مدينة ال يعرف طرقها.
أسند وحيد رأسه إىل جدار .بعد قليل ،رسى يف أوصاله خدر اإلرهاق .مدد جسده ،وطوى ذراعه
وسادة لرأسه املثقل.
من الغيطان القريبة ،كان طنني النحل يأتيه متناغام ،وهو يتنقل بني نوار الربسيم ،وينتيش من رائحة
ورد يتفتح يف حدائق متناثرة .انبسط وجهه ،ونيس شقاءه ،ومهانة أبيه يف حفر القناة ،وإرشافه عىل
املوت قبل أن ينقذه الصبي .قال لربه« :ما رأيت يف الدنيا إال النعيم ،وأستحلفك بوجهك الكريم
أن أرى أمي» .ردد وحيد« :يا أم ،أنا هنا يا أم» ،حتى إن فالحا يعمل يف الحديقة أيقظه ،إشفاقا
عليه مام ظنه كابوسا.
قدم إليه غداء .من الجوع ،أكله وحيد بنهم ،ونيس أن يشكر الفالح الكريم .تساءل وحيد وهو
يبتسم« :إذا كان الحلم هو الجنة ،فكيف أهبط منها جائعا ،وقد شكرت الله ،وقلت له إنني مل أر
يف حيايت شقاء ،وهو يعلم ما تخفي األنفس؟ كيف ال أرى وجه أمي مرتني يف الجنة؟».
أنعشه هواء شهر برمودة .أىت عىل الطعام كله ،وسأله الفالح:
ـ أنت بخري يا ابني؟
ـ الحمد لله.
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ـ أنت وحيد؟
فاجأه السؤال الواثق ،فسأله:
ـ أنت عارفني؟
ـ طبعا ،أنت ...
مل ميهله وحيد .قاطعه وهو مطمنئ ،ظنه أحد الناجني من جحيم قناة السويس ،نجا هربا ،أو بنهاية
الحفر .سأله:
ـ وتعرف والدي؟
هز الفالح رأسه بالنفي .أكمل إجابته عن السؤال األول:
ـ أعرفك طبعا يا أخي ،أنت عابر سبيل ،وأسألك :أنت وحيد ،أم لك عائلة؟
زفر وحيد أساه .كانت نفثة مصدور ،أعمق من قناة أزهقت روح أبيه ،وأطول من عرشات السنني.
اسرتجع السؤال« :أنت وحيد ،أم لك عائلة؟» .أغمض عينيه ،وتساءل« :عائلة؟» .مل يوجه السؤال
للرجل ،وال لنفسه .قدر لو أن جده عامر قد حافظ عىل تركة جده الحاج عمران ،واستمسك
بالعروة الوثقى التي ال ينصلح حال «أوزير» إال بها ،ثم الم أباه ،ألنه تخاذل ،مرة حني ترك شقيقه
إدريس يواجه العاصفة وحيدا ،وأخرى وهو يعلق مصريه بالقدر ،متواكال رافضا نصيحة أبيه،
بالنجاة مع إدريس الذي آمن بأن أرض الله واسعة ،وغادر إىل مرص املحروسة ليلة الحريق.
حسبه الرجل مخبوال .كان وحيد ذاهال ،يغمض عينيه حتى يرى ،أو يفتحهام ويحرك شفتيه بكالم
ال يسمعه الرجل .قال وحيد إنه ابن عائلة منذورة لنبوءة ال ترحم ،وقد أتعبها تكرار الهالك ،حتى
أىت الله عىل أوزير بحريق مل يبق حجرا عىل حجر ،وإن له يف هذه املدينة عام اسمه إدريس ،وعمة
اسمها عائشة ،ولهام أوالد ،ولعل لهام اآلن أحفادا .سأله عام إذا كان يعرف عمه إدريس ،املقيم
بجوار سيدنا الحسني ،كام أخربه أبوه.
كاد الفالح يضحك .ما أكرث الذين يحملون اسم إدريس وغري إدريس يف حي الحسني ،ولن ينفعه أن يصعد
مئذنة الجامع خمس مرات يف اليوم وينادي عمه .صارحه بأن مرص املحروسة أكرب من خياله عنها.
اسود وجه الشاب .مل يعد ميلك شيئا ،حتى إذا باع الحامر فامذا يفعل بثمنه؟ وكم سيغنيه عن
سؤال الناس؟ وال يعرف الطريق إىل أوزير ،وال يريد العودة إليها مهانا غريبا ،ومن األكرم له أن
تضيع مالمحه يف زحام مرص املحروسة ،ولن يعايره أحد بفقر ،أو يهتم بأمره ،فيالحقه باألسئلة.
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أدرك الرجل حزنه الجليل .مل يشأ أن يقفز يف رأس وحيد ،مستغال انكسار روحه ،وضعف أمله،
فيجربه عىل البوح مبا ال يريد .تأمله وحيد ،ورآه محدودبا بعض اليشء ،ونيس حاله ،وهم بسؤاله
كيف تحدب ظهره وهو ال يحمل أثقاال ،ولعله مل يعمل يف حفر القناة ،وال ذهب إىل اإلسامعيلية.
استقام ظهر الفالح ،وهو يأيت مبقطف من الخوص .مأله بالحجارة ،وأمره بحمله .رفعه الشاب
مبهارة خبري ،وقال إنه أخف من أثقال حملها سنني عددا .رس الرجل فحىك ما قرأه يف كتاب قديم،
وقال :إن سليامن الحكيم عذب الجن ببناء عرشه ،وذهب شيوخ الجن إىل إبليس يشتكون إليه،
فحثهم عىل الصرب ،ولو كان مؤمنا لقال لهم« :احمدوا الله واشكروا فضله» ،ألن سليامن يجعلهم
يعملون ليال ،ويسرتيحون نهارا .علم سليامن فأمرهم بحمل األثقال ليال ونهارا .وتسلل بعض
شيوخهم إىل إبليس عاتبني ،وهو دعاهم إىل أن يشكروا فضل الله عليهم؛ إذ يذهبون باألثقال
ويعودون باملقاطف فارغة ،ويف هذا راحة توجب عليهم أن يحمدوا الله عليها .أحيط سليامن علام،
ففرض عليهم حمل األثقال جيئة وذهابا ،ليال ونهارا .وكادت الجن تكفر بالله ،وهي كافرة أصال
يا بني ،وإال أعفاها سليامن ورحمها .وحني ذهبت الجن إىل إبليس ،وأبلغته أن الجبار ضاعف لها
العذاب بسبب مشورته ،تبسم إبليس قائال« :أبرشكم بالفرج» ،ومات سليامن.
تساءل وحيد:
ـ الباشا مات؟
فاجأه السؤال ،فقال مبرارة:
ـ الباشا ال ميوت ،يروح فينهض بعده باشا جديد .سليامن الحكيم هو الذي مات.
ـ مات يف الحكاية.
ـ وهل أنت عفريت من الجن؟
ـ أنا وحيد.
ـ الوحيد يتحىل بالصرب ،ويأكل خبز األمل.
كظم وحيد غيظه ،وقدر الرجل حاله.
ـ إذا ضاقت بك الدنيا ،فاملخرج قريب.
ـ وكيف أعرث عىل عمي إدريس.
ـ قف عند الجامع األزهر ،أو اقرأ الفاتحة يف حرضة سيدنا الحسني ،واستجب لنداء بصريتك.
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بديعة زيدان
يف روايته األخرية «عىل ُعهدة حنظلة» ،الصادرة عن دار العني للنرش ،يبدع الروايئ الكويتي إسامعيل
فهد إسامعيل ،يف نسج خياالت تكاد تكون واقعية لقدرته الفائقة عىل ضبط إيقاع الشخصيات،
وتصويرها ،وتحريكها ،والتنقل ما بني الواقع واملتخيل بسالسة ال تخلو من عمق ،يف حوارات ما
بني رسام الكاريكاتري الفلسطيني الشهيد ناجي العيل و»مخلوقه» الطفل «حنظلة» ،يف رسد محكم،
ورائع ،وممتع ،وموجع.
ومع انتهاء قراءة الصفحة األخرية من الرواية ،تشعر كقارئ أن ناجي العيل اغتيل للتو  ..تشعر
بالفقدان ،وبأن صغريه «حنظلة» تيّتم اآلن ،فلم «يدا ِر حنظلة نربة الحزن من صوته».

وتدور أحداث الرواية يف «غرفة اإلنعاش» بأحد مستشفيات العاصمة الربيطانية لندن ،عقب إطالق
النار عىل ناجي العيل من مسافة قريبة ،حيث كان يعيش حالة أقرب إىل املوت الرسيري ،بقيت
فيها أجهزة جسده عىل قيد العمل لقرابة الشهر مبساعدة العديد من املعدات الطبية املوصولة بها.

ويف هذه األيام ،وبسبب صداقته القوية وقربه من ناجي ،حيث عمال سوياً يف الصحافة الكويتة،
ينسج إسامعيل فهد إسامعيل ،أحد املطلعني عىل والدة «حنظلة» عن قرب ،وعالقة األب باالبن،
حوارات بينهام ،حيث يحاول الطفل الذي يدير ظهره إىل العامل ،ويدير يف هذه الرواية الحوار ،حث
من خطه ذات يوم عىل النجاة ،ليبقى كل منهام ح ّياً.
يربط الروايئ الحاالت التي مير بها العيل أثناء غيبوبته باألبيض والرمادي واألسود ،ففي البياض يكون
الدماغ أقرب إىل االستيقاظ حيث يسمع ما يدور حوله ،وأحاديث زواره من العائلة وخارجها ،ويف
السواد يغيب متاماً عن إدراك أي يشء مام يجري ،يف حني املنطقة الرمادية بطبيعة الحال هي بني
هذه الحالة وتلك.
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من الشخصيات املحورية يف الرواية عالوة عىل ناجي العيل و»حنظلة» ،تلك الصبية الكويتية
املدعوة «حنني» ،والتي كانت تحرض معها إىل حيث يرقد العيل ،رواية «الوقائع الغريبة يف اختفاء
سعيد أيب النحس املتشائل» إلميل حبيبي ،وتقرأ فصولها عليه ،كام كانت تعيد نبش ذاكرتهام
املشرتكة يف الكويت ،دون إيضاح من هي «حنني» ،وما إذا كانت شخصية حقيقية أو متخيلة ،أو
أراد منها إسامعيل فهد إسامعيل التورية عىل شخصية أخرى ،ال سيام أنها مل تفارقه أبدا ً حتى لحظة
وفاته ،حتى إن ناجي و»حنظلة» يتبادالن الحديث عنها ،وينتظر كل منهام قدومها إىل حيث كانا،
يف ساعات متأخرة من الليل كعادتها ،حيث تقيض تلك الساعات بجواره حتى الفجر ،وكأنها تريد
أن تذكره بيشء من عالقة ما كانت تربطها وإياه.
وكانت «حنني» تدرك جيدا ً أن «املتشائل» لحبيبي من أقرب الكتب إىل قلب ناجي ،لذا كانت تقرأ
فصوالً من الكتاب أو الرواية ،لعلها تحدث معجزة ما ،ويستفيق.
والحوارات ما بني العيل و»حنظلة» تعيد رسد سرية الخروج متعددة األبعاد يف حياة رسام
الكاريكاتري الفلسطيني األشهر ،حيث النكبة والخروج من «الشجرة» ،ومن ثم الخروج من مخيم
«عني الحلوة» بعد اجتياح قوات االحتالل اإلرسائييل لبريوت ،فالخروج من الكويت ،وتحديدا ً من
شقته يف منطقة «النقرة» ،إىل لندن ،وما يرافق كل خروج من ذكريات .وهنا يقدم إسامعيل فهد
إسامعيل حكايات غري مسبوقة يف سرية ناجي العيل ،وكأنها كشف جديد ،وإن كان ملتبساً ومتلبساً
ثوب رواية تحمل من الخيال ما تحمله من الوقائع.
وال يخلو الحوار من رعب «حنظلة» إزاء فكرة رحيل صانعه ،وهو ما تجىل يف تلك الحوارية بينهام
« ...سألته ما املصري الذي ينتظرك لو أين فارقت الحياة نهائياً .فجعني رده .سأكون حربا ً عىل ورق.
استطرد متسائالً بحس اإلدانة .لست أفهم ما الذي يدعوك ألن تتحدث بصفتك حالة ميؤوساً
منها .ألست كذلك؟ .أجاب مناشدا ً .لو كنت كذلك حقيقة ملا أبقوك مربوطاً ألجهزتهم .أحسستني
أستجيب ملناشدته ،قلت له :سأبذل جهدي أن ال أسلم لليأس .دبت حيويته يف صوته .هذا ناجي
الذي أعرفه».
وقال حنظلة لناجي ذات حوار «رغم كونك مل تفكر يوماً بكتابة وصيتك  ..كنت طوال زمنك تدرك
أنك معرض لإلغتيال ،وأنها مسألة وقت ال غري ( )...لهذا السبب جاء إنتاجك غزيرا ً مقارنة برسامني
آخرين  ..طمحت ألن تقول كل يشء قبل فوات الفرصة ( )...يف العديد من لوحاتك أرشت إىل
احتامل تعرضك للقتل ،وأرشت إىل ال مباالتك تجاه ذلك ،معتمدا ً مقولتك :قل كلمتك وأميض  ..وال
يعنيك إىل أين».

198

ومن بني الشخصيات التي عايشها ناجي العيل يف واقعه ،إضافة إىل زوجته وداد ،أصدقاؤه الكويتيون
مثل أحمد الجار الله ،وغانم النجار ،وأحمد الربعي ،حيث كانوا من بني زواره يف «غرفة اإلنعاش»،
عمر» ،والفنان نور الرشيف الذي كان يعد عمالً سينامئياً يجسد
كحال مبعوث الرئيس الشهيد «أبو ّ
شخصية ناجي العيل ،وظهر يف وقت الحق فعالً.
وكانت وداد تواظب عىل زيارته يف «غرفة اإلنعاش» كل صباح ،وتحيك له أخبار أوالدهام األربعة،
لشعورها بأن مثل هذه الحكايات عمن يعشق قد تكون حافزا ً له يك يستفيق ،كام كانت تنقل له
تحيات أصدقائه ،وتخربه بأخبار فلسطني والعامل ،وكأنها جرس الوصل ما بينه وبني من وما حوله.

درويش وحبيبي
وحرضت يف الرواية بوضوح مقوالت وأشعار للشاعر الكبري محمود درويش ،والتي كانت كأنها
روابط وفواصل يف آن ،وهي تلك التي يتحدث فيها درويش عن ناجي  ..ومنها «أن تكتب 400
كلمة عن ناجي العيل معناه أن تكونه  ..تكون هذا الرس الذي يفضح نفسه يومياً ويبقى رسا ً ..
وحده يستطيع أن يقطر ،فيد ّمر ويف ّجر  ..ال يشبه أحدا ً ،لكنه يشبه قلوب املاليني ألنه بسيط
ومعجزة كرغيف خبز  ..ال أستطيع أن ألتقطه كام يلتقطني  ..ما أفعله اآلن هو النظر إىل مالمح
وجهي يف حربه األسود الرخيص ،إنه مفجع وسهل كنهار جميل يشهد مذبحة».
أما حضور إميل حبيبي الطاغي أيضاً ،فلم يكن عرب «املتشائل» التي كانت ترويها «حنني» بلسانها
عىل مقربة من ناجي العيل يف أيامه األخرية داخل «غرفة اإلنعاش» ،بل إنه ،كام يف الرواية ،ويبدو
ذلك كشفاً ،أرسل حبيبي ما يشبه املخطوط داخل مغلف له وهو محاط بأسالك املعدات الطبية،
قرأته «حنني» الكويتية أيضاً ،وكان شيئاً غري «املتشائل».
هذا عالوة عىل حكاياته معه ،وما كان أرسله له حبيبي من بلغاريا إىل «السفري» يف بريوت ،ونقله
له رئيس التحرير طالل سلامن ،بل إن سرية حبيبي حرضت يف الرواية أيضاً خالل الحديث عن
لقاءاتهام يف «ركن منزو يف مقهى فندق فيتوشا بصوفيا» ،هو الذي أبلغ ناجي قائالً «ناسك يف الداخل
يعدونك قديساً مجنوناً  ..كثريا ً ما تساءلت وأنا أتابع رسوماتك :من أين يأيت هذا املجرم املتهور
أحيانا ًبأفكاره املذهلة  ..أتخيلك وأنت تواجه ورقك األبيض تنظر يف البعيد لدقائق معدودة ،فإن
خذلتك مخيلتك ،دسست يدك يف جيبك وطلعت بفكرة غريبة ال تخطر ببال أحد».
وكان من الذكاء مبكان ،أن يتجه إسامعيل فهد إسامعيل لكتابة ناجي العيل روائياً ،يك يبقى القارئ
ملتبساً عن قصد ،وكأنه أراد أن يقول ما ال ميكن إدراجه يف دائرة اليقني وهو يرسد سريته الشخصية
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ال سيام يف الكويت ،وهذا ما تجىل عرب شخصية «حنني» ،كام أرشت سابقاً.
يف هذه الرواية يشعر القارئ بقشعريرة ما ،ال تحملها الكثري من الروايات ،وهذا يعكس حالة
القرب الكبرية ما بني ناجي العيل وصاحب الرواية ،حيث تطفو عىل السطح مشاعر الفقدان،
والحنني ،كام هي الدهشة والفاجعة والكشف أيضاً.

حول ناجي والرواية
وقال إسامعيل فهد إسامعيل يف ندوة بالكويت حول الرواية وعالقته بناجي العيل ،مؤخرا ً ،حصلت
«أوراق فلسطينية» عىل تسجيل صويت لها :تربطني بناجي العيل عالقة بدأت منذ ستينات القرن
املايض ،وكان ال يكاد مي ّر أسبوع إال ونلتقي ،حيث كان عضوا ً فعاالً يف أحد التجمعات الثقافية يف
الكويت أواخر الستينات وكنت يف ذات التجمع وآخرون من كويتيني وعرب ،وكان يف ذلك الوقت
يرسم للمجالت التي يرشف عليها غسان كنفاين كالحرية ومن بعدها الهدف ،الفتاً إىل أن «حنظلة»
ولد للمرة األوىل يف جريدة «السياسة» الكويتية.
ووصف إسامعيل صديقه الفلسطيني بـ»املشاكس ،واملحارب ،والعصبي ،واالنفعايل ،والصدامي،
ويف ذات الوقت فهو نقي ،ونظيف ،وإذا أخطأ رسعان ما يعرتف بخطئه ويعتذر ،لكنه كان يدافع
عن رأيه بشدة ،وليس من السهل أن يتنازل ،وهو ما تسبب له بعداوات كثرية حتى ممن يحملون
ذات الفكر الذي كان يحمله  ..كان محسوباً عىل «فتح» ثم عىل «الدميقراطية» وبعدها بات
محسوباً عىل نفسه ،خاصة أنه مل يبق عىل أحد من السياسيني إال وهجاه برسوماته ،إال ما ندر».
وشدد الروايئ الكويتي :حدث االغتيال ،وكانت الخسارة كبرية جدا ً بالنسبة يل ،لكونه كان من
أصدقايئ املق ّربني للغاية ،حيث سادت بيننا عالقة تتسم بالقرب عىل الصعيدين الفكري والروحي،
فالكتابة عنه فيها يشء من الوفاء.

عن حنني واستعصاء الكتابة
وعن شخصية حنني يف رواية «عىل عهدة حنظلة» ،كشف إسامعيل فهد إسامعيل :كنت أعرف
هذه الشخصية ،وهي كويتية وكانت تتعاطى الصحافة ،وأعلم أنها الزمت الشهيد ناجي العيل
طوال فرتة مكوثه يف املستشفى لحني وفاته ،من التاسعة مساء وحتى الفجر  ..زوجة ناجي العيل
وأرسته يعرفونها أيضاً ،لكنهم ال يعرفون طبيعة العالقة القريبة بينهام كأصدقاء  ..استطعت بعد
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التواصل معها ألشهر إقناعها بالبوح ،وانقطعنا عن العامل ملدة أسبوع يف شقة ،وحكت يل حول
دقائق حياة ناجي خاصة يف لندن ،أي يف السنوات التي كان بعيدا ً فيها عني ،وبدأت الكتابة فكان
الفصل األول ،قبل أن أبتعد عن الرواية لظروف خاصة ،لكنها ظلت تشدين بني آن وآخر إليها ..
يل كتابتها ،ألنني أريد أن أكتب عن ناجي ،وال
حاولت مرة واثنتني وثالث وأربع لكن استعصت ع ّ
أريد أن أتعرض لحياته الشخصية ،وال ملواقفه السياسية بشكل رصيح ،إضافة إىل حساسيات أخرى
فلسطينية وعائلية ،فكنت كلام يستدعيني العمل رسعان ما يطردين عنه.
وأضاف :حني كنت أعمل عىل رواية «العنقاء» وجدت متنفساً بأن أوجدت مساحة لناجي يف
العمل ،ومل يكن هذا الدور مقحامً بل حقيقياً  ..بعد سلسلة من الروايات ،شعرت بأنني بت أملك
من األدوات ما يؤهلني لكتابة الرواية ،فعدت إىل الفصل الذي كتبته أواخر العام  1988وأوائل
العام  ،1989وحينها بحثت يف تفاصيل عدة حول املوت الرسيري ،وساعدتني كثريا ً كاتبة القصة
هدى القاطع فيام يتعلق بتوفري العديد من املراجع ،لهذا أهديتها الرواية.

ما بني الواقع والتخييل
وحول الواقع والتخييل يف الرواية ،أشار إسامعيل إىل أنه «طوال السنوات التي فكرت فيها حقيقة
بكتابة الرواية ،واستمرت لثالثني سنة ،مل يكن يف بايل أن يكون حنظلة شخصية تنطق وتفكر
وتناقش داخل العمل الروايئ ،وهذا يجعل يف الرواية جانباً فانتازياً ،لكون حنظلة هو توقيع ناجي
العيل ،لكني حملته شيئاً من شخصية ناجي ،وجعلته انعكاساً له يك أجد مربرا ً لحوار درامي ميتد
هنا وهناك يف الرواية ،باإلضافة إىل دور الراوي العليم املتواري ،أو الراوي الضمني ،وما عداه
كافة الشخصيات واقعية بال استثناء ،كام الوقائع ،فحتى حادثة تناول «املربني» ما بني ناجي وحنني
بحضور غانم النجار يف لندن حقيقية ،وكذلك ما يتعلق بتسفري ناجي من الكويت وكون أن صقر
وأحمد الربعي كانا يف وداعه باملطار ،كام أن كثريين منا يعرفون طبيعة العالقة ما بني املشاكسني
املبدعني اميل حبيبي وناجي العيل.
اميل حبيبي برأيي أفضل من عرب عن القضية الفلسطينية ،وفلسطينيي الداخل بشكل خاص ،هؤالء
الذين يعيشون املعاناة اليومية لكونهم عىل متاس يومي ومبارش مع سياسات االحتالل ،عىل عكس
من هم يف الخارج دون التقليل من نضاالتهم ،كام أن اميل فلسطيني عريب مسيحي أجرب عىل حمل
الجنسية اإلرسائيلية ،وبقي مشاكساً لالحتالل ،فكان مختارا ً للقدس ثم عضوا ً يف الكنيست ،ومنع
من السفر ،وكان يل الحظ بأن ألتقيت به ألكرث من مرة ،وهو عبقري بكل ما تحمله الكلمة ،فيكفيه
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«املتشائل» ،وإن كنت أعترب «رسايا بنت الغول» أفضل عمل روايئ عريب كتب حتى اآلن ،حتى أنني
قرأته كثريا ً ،وضمنت مقاطع منه كام «املتشائل» يف رواية «عىل عهدة حنظلة».

فيلم ناجي العيل
وكشف إسامعيل :أحد األسباب التي جعلتني أشعر بأنني أفرغت من رغبة الكتابة عن ناجي العيل
يف حينه ،السيناريو الذي أعده بشري الديك لفيلم يحمل اسم ناجي العيل ،فقد أرسله يل لالطالع
عليه ،وإضافة ملسات هنا وهناك فيام يتعلق بفرتة إقامة ناجي بالكويت  ..اطالعي عىل السيناريو
الذي كتبه بشري الديك وهو صديق لناجي العيل كام هو حال نور الرشيف قلل شغفي للكتابة ملا
وجدته من سيناريو ناجز لعمل كان يعد قبل استشهاد ناجي ،وخرج بعد اغتياله  ..كان يل رشف
االطالع عىل السيناريو قبل التنفيذ.

تقديم
وكان الروايئ املرصي إبراهيم فرغيل قدم ندوة الروايئ الكويتي إسامعيل فهد إسامعيل حول رواية
«عىل عهدة حنظلة» بالقول :باألمس كنت أتحدث مع الدكتور سليامن العسكري مبناسبة هذه
الندوة عن ناجي العيل ،قال يل أنه أيقونة كبرية ،فقلت له أن ناجي العيل يُستعاد اآلن بشكل كبري
جدا ،فقال يل ،هو مل ميت أصال.
وأضاف :كان هذا إحسايس يف الحقيقة ،خصوصا خالل قراءيت لرواية «عىل ُعهدة حنظلة» ألستاذنا
إسامعيل فهد إسامعيل ،الذي تناول فيها سرية ناجي العيل من خالل تتبع فرتة املوت الرسيري التي
قضاها ناجي العيل يف إحدى مستشفيات لندن عقب محاولة اغتياله ،والتي تجاوزت فرتة شهر تقريبا ،من
خالل مونولوج بني الوعي الغائب لناجي العيل وبني حنظلة ،الشخصية الشهرية التي ابتدعها ناجي العيل
يف رسوماته التي كانت كل منها مبثابة قنبلة صغرية ينرشها كل يوم يف صحف الكويت واملنطقة العربية.
حنظلة الذي ولد يف عمر العارشة وبقي معلقا يف هذا العمر ،نفس السن التي بلغها ناجي العيل
حني خرج من موطنه يف فلسطني مهجرا من قبل الصهاينة منتقال مع عائلته إىل مخيم عني الحلوة.
حنظلة الذي أدار للعامل ظهرا مستهجنا قبحه ،كأنه بظهره يشري إلينا ليدين القبح والعاملة للغرب
والتشتت والضعف واملهانة التي بلغها العرب واسفر عن عدم قدرتهم عىل مواجهة القضية األنبل
بني كافة قضاياهم.
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وشدد فرغيل :يف رواية إسامعيل فهد إسامعيل نعرف الكثري عن ظروف نشأة شخصية حنظلة،
والدور الكبري الذي لعبته رسوم ناجي العيل التي بقي حنظلة أيقونة ثابتة فيها ،والتي بلغت من
قوة التأثري أنها أصبحت مهددة لحياة ناجي العيل ،وتسببت يف اغتياله يف النهاية.
«عىل عهدة حنظلة» ترينا كيف أن روح ناجي مل تغادرنا ألنها ظلت معلقة يف أيقونة حنظلة الباقي
معنا ،أيقونة تجمع جامل فكرة املقاومة مبرارة طعم الحنظل الذي ميثله مصري فلسطني التي يريد
املحتل اغتصابها عىل مرأى من العامل بال ذرة من خجل أو حياء.
ويف النص نتعرف عىل بعض أبرز محطات حياة ناجي العيل ،يف املخيم ،ويف بريوت والكويت ولندن،
كام تربز الدور الكويتي الكبري يف احتضان القضية الفلسطينية والتي كان ناجي العيل أبرز رموزها
إخالصا ونقاء ،والذي عاش بها مطمئنا وعمل يف صحفها من السياسة إىل الطليعة ثم القبس ،كام
نتعرف عىل بعض الشخصيات التي عايشها ناجي يف الكويت وخارجها ،خصوصا إميل حبيبي ،الذي
يأيت أحد نصوص رواياته وهو «رسايا بنت الغول» مضفّرا يف مقاطع عديدة من النص عىل لسان
قارئة كويتية ممن اعتدن زيارة ناجي خالل محنة فقدانه الوعي بعد محاولة االغتيال ،وكذلك
تظهر شخصية سعدالله ونوس الكاتب املرسحي السوري الرائد ،وطالل سلامن رئيس تحرير جريدة
السفري يف بريوت ،والفنان نور الرشيف ،ومن الكويت غانم النجار وجاسم الصقر وأحمد الربعي
وغريهم.

تحايش
وأكد الروايئ الكويتي عىل أنه ابتعد فيام أورده برواية «عىل خطى حنظلة» عن أمور البحث فيها
اآلن «مزعج ،وال فائدة منه»  ..وقال :حتى عائلة ناجي العيل كان لديها الرغبة ألن أتحاىش كشف
األمور املبارشة متاماً.
وشدد إسامعيل عىل أن الشاعر الكبري محمود درويش زار ناجي العيل خالل غيبوبته يف املستشفى،
وأنه مل يذكر ذلك يف الرواية لكونه استعاض عنها بنصوص درويش عن ناجي كشهادة توزعت عىل
مثانية فصول داخل العمل  ..كالهام تويف ،وكالهام مبدع عظيم ال يجارى ،فمحمود درويش هو
الرقم األول يف الشعر العريب  ..تناولت الرواية عالقة درويش بناجي يف أوائل الثامنينات حيث
كانت يف منتهى النقاء والجامل ،كاشفاً أن نص الرواية مرر عىل عائلة ناجي العيل يك ال يكون فيه
أي مس بشخصه ،وكانوا مرتاحني للعمل.
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«املكتبة الخالدية» أمنوذجاً
دانييل سيكاري
املقدمة:
من املهم اآلن ،أكرث من أي وقت مىض ,طرح قضية عن القدس ,من أجل الحفاظ عىل الذاكرة
التاريخية والرتاث الثقايف لهذه املدينة ،التي أصبحت هويتها مهددة بشكل كبري ومتزايد من قبل
مرشوع االستعامر البغيض .إن الخطر الجسيم الناجم عن التغيري ,الناجم عن الرسقة وحتى تدمري
مثل هذا اإلرث الكبري ,الذي يهدف إىل محو املايض العريب واإلسالمي يف القدس وفلسطني ,يجعل
من الرضوري استعادة تاريخ هذه املنطقة ،من أجل إعادة تأكيد ارتباطها وعالقتها العظيمة بالعامل
االسالمي ,سواء يف املايض أو الحارض.
يف سياق التاريخ العثامين ,مل تفرض أي مدينة أهميتها عىل أساس ديني ,وهو ما يتعارض مع
االدعاءات االرسائيلية الحديثة بأن القدس عاصمة لها “موحدة وأبدية” .يف واقع األمر ,عىل
الرغم من أهميتها غري العادية -سواء يف املنظور الديني أو الرمزي -بسبب الوجود الكبري
لألماكن املقدسة التي تخص الديانات الثالث  ,فقد بدأت القدس تضطلع بدور بارز إداريا
وسياسيا ,فقط يف منتصف القرن التاسع عرش ,الذي تم تعزيزه أكرث من خالل إنشاء “مترصفية”
مستقلة يف عام .1872
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لقد تم طرح قضية القدس كعاصمة إلرسائيل مرة أخرى يف السادس من كانون األول عام  ,2017من
خالل االعرتاف الرسمي للرئيس األمرييك دونالد ترامب بسيادة إرسائيلية حرصية عىل املدينة .إن
هذا اإلعالن ,الذي كان له لألسف التأثري األقوى عىل املستوى اإلقليمي منه يف جميع أنحاء العامل,
ميثل عمال خطريا مييل اىل تعديل الوضع التقليدي للمدينة املقدسة بشكل فعال .ليس فقط ألنه ال
يأخذ يف االعتبار أن جزءا من املدينة – القدس الرشقية -تسكنها غالبية من الشعب الفلسطيني,
ولكنه يحجب أيضا تاريخ القدس نفسها التي منذ القرن السابع بعد امليالد وحتى النكبة عام -1948
مع االعرتاف بالوجود املهم للمجتمعات املختلفة القامئة واملتفاعلة -هو تاريخ اسالمي .هذا االعرتاف
الذي رفضته الجمعية العامة لألمم املتحدة رسميا ,يضع مع ذلك قضية كبرية فيام يتعلق باستقرار
املجتمع الفلسطيني – تم القاءه يف مزيد من االضطرابات -والهوية التاريخية والثقافية للمدينة التي
تقع تحت االحتالل االرسائييل ألكرث من خمسني عاما .ومن هذا املنظور ,فإن الجهود األخرية التي
بذلها العديد من الباحثني الفلسطينيني يف عملية جمع ,وتحليل وكشف الرتاث التاريخي بحكمة ميثل
خطوة أساسية من أجل الحفاظ عىل الهوية العربية واإلسالمية للقدس وإعادة تأسيسها.
يف هذا الصدد ,نق ّدر أنه من الرضوري التأكيد عىل األهمية الخاصة لألرشيفات التاريخية – مع
األخذ بعني االعتبار املخطوطات والوثائق العربية -التي عىل الرغم من قيمتها كمصدر أويل ,لألسف
أقل استخداما من قبل املؤرخني والعلامء الغرب والعرب.
ليس من قبيل الصدفة اخرتنا أن نوسع ونتعمق يف املناقشة التي بدأناها قبل بضع سنوات عن
املدينة املقدسة بدراسة بعض رحالت السفر العثامنية السابقة يف فلسطني .وبهذا االسهام القصري,
نود أن نلقي املزيد من الضوء عىل املكانة الخاصة التي احتلتها القدس يف سياق منطقة فلسطني
خالل الفرتة العثامنية السابقة ( منتصف القرن التاسع عرش – بداية القرن العرشين) من خالل
إبراز عالقة الرتاث التاريخي والثقايف الفلسطيني املحفوظ يف سجالت ومكتبات املدينة املقدسة.
عىل وجه الخصوص ننوي الرتكيز عىل الدور األسايس الذي تلعبه تلك املجموعات العائلية ,التي من
خالل نشاط بعض أعضائها (أعيان) وكذلك عالقتهم بالحكومة العثامنية ,كانوا قادرين عىل التأثري
عىل الحياة االجتامعية للمدينة ,من ناحية ,والتأثري عىل صنع القرار السيايس من ناحية أخرى,
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من خالل الحفاظ عىل هيمنتها وحتى توسيعها يف الفرتة املعتربة .وال يجب أن نغفل عن العالقة
املتميزة التي أقامها هؤالء األعيان مع املجال الثقايف ,ليس فقط من خالل نشاطهم السيايس ،ولكن
أيضا من خالل املؤسسة -أو إعادة التنشيط ,اعتامدا عىل الوضع -للمؤسسات (األوقاف) التي تم
تعيينها لجمع وحفظ املخطوطات العربية واإلسالمية ,وكذلك مجلدات تاريخية ووثائق خاصة
ذات طبيعة مختلفة ,كام هو الحال يف ما يتعلق باملكتبة الخالدية ,التي تأسست يف القدس يف بداية
القرن املايض .مل يقترص دور هذه املكتبات أو املخطوطات يف الحفاظ عىل السجالت التاريخية,
ولكنه كان ينطوي يف كثري من االحيان عىل أداء املجالس العلمية التي كان لها تأثري كبري عىل املجال
االجتامعي والثقايف .ومن هذا املنظور تجدر اإلشارة إىل أنه يف ضوء األحداث األخرية ,أصبح دور
بعض هذه املؤسسات الثقافية متزايد األهمية.
امتثاال لحاجة الباحثني الذين يشاركون يف عملية استعادة ماضيهم ,نود أن نقدم إسهامنا الصغري
يف إبراز جزء محدد من التاريخ الفلسطيني ,وأن نعرب أيضا عن االهتامم الخاص لرئيس الدراسات
العربية واإلسالمية لجامعة بالريمو لكل من الفلسطينيني والقدس.
نود يف النهاية أن نشكر السيد يحيى يخلف ,محرر مجلة أوراق فلسطينية ,ألنه وافق عىل نرش
هذه املقالة ,و د .عزيز العصا ,رئيس قسم الثقافة يف نادي املوظفني يف القدس ,ملساعدته التي ال
تق ّدر بثمن ودعمه الو ّدي.

ازدهار القدس يف منتصف القرن التاسع عرش
مل متثل فلسطني وحدة سياسية أو إدارية مغلقة ,مستقلة عن األرايض العربية املجاورة – مثل
سوريا ,لبنان ,األردن والعراق -حتى الحرب العاملية األوىل وسقوط اإلمرباطورية العثامنية.
حتى منتصف القرن التاسع عرش ,مل يتسم التاريخ العثامين لفلسطني بحوادث كبرية – باستثناء بعض
املحاوالت املحلية املثرية لالهتامم ،لجعل بعض املناطق امله ّمة مستقلة عن السلطة العثامنية -بدال
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من ذلك اتبع مصري معظم تلك املناطق التي تشكل جزءا من بالد الشام .يف النصف األول من القرن
التاسع عرش ,يف واقع األمر ,بدأت فلسطني تشهد سلسلة رائعة من التغيريات الجذرية – اإلدارية
واالقتصادية وكذلك االجتامعية -والتي يجب النظر فيها يف إطار عملية االصالح األوسع التي أثارتها
الحكومة العثامنية واملعروفة باسم تنظيامت خريية (إصالحات مفيدة.)1876-1839 ,
عىل الرغم من االعتبارات الخاصة التي متتعت بها عرب القرون ,فقد احتلت القدس لفرتة طويلة
خالل العرص العثامين وضعا هامشيا نسبيا بالنسبة ملدن أخرى مهمة يف فلسطني ,مثل عكا وحيفا,
عىل طول الخط الساحيل الشاميل .وقد تعززت أهميتها اإلدارية أوال بحملة إبراهيم باشا والوجود
املرصي يف فلسطني خالل العقد  ,1840-1830وتم تعزيزها بعد استعادة الحكم العثامين .حوايل عام
 ,1872بعد قانون فياليت لعام  ,1864تم فصل مقاطعة القدس (السنجق) عن املحافظة العثامنية
لسوريا العظمى (والية الشام) ,لتصبح محافظة مستقلة (مترصفية) وضعت تحت السيطرة
املبارشة إلسطنبول.
ليست فقط هذه التغيريات كان لها تأثري قوي عىل املستوى االداري والسيايس ,ولكنها أثرت بشكل
عميق أيضا عىل املؤسسة االجتامعية للمدينة .عىل سبيل املثال ,من املهم اإلشارة اىل الزيادة
املذهلة لسكانها ابتداء من منتصف القرن التاسع عرش .يف بداية القرن التاسع عرش ,كانت القدس
مدينة متواضعة للغاية حيث يعيش فيها حوايل ( )10,000نسمة .يف البداية ,كانت هذه الزيادة
بطيئة للغاية ,بحيث أنه يف عام  1840قد ارتفع عدد سكان املدينة مبقدار  5000فقط ,ولكن بدأ
يزداد أرسع يف السنوات التالية .يف واقع األمر ,بحلول نهاية القرن كان عدد سكان القدس أكرث من
( )40,000نسمة ( كان ال يزال يتألف بشكل كبري من املسلمني العرب ,والجالية اليهودية مل تتعدى
 )14,500وأكرث من ( )60,000يف بداية القرن التايل .يجب أن نعترب هذه التغيريات رمزا لألهمية
التي كانت القدس تتخذها تدريجيا يف تلك الفرتة.
معظم هذه الزيادة الرسيعة يف عدد سكان املدينة ,ناجمة عن اإلصالحات التي متت خالل فرتة
التنظيامت وستيطان اليهود املهاجرين والقادمني من أوروبا الرشقية والوسطى املستفيدة من
الحامية القنصلية األوروبية ,تعكس بشكل أسايس الفرص الجديدة التي خلقت بواسطة ظروف
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اقتصادية ,سياسية واجتامعية أفضل.
وقد انعكس ازدهار القدس االقتصادي واالداري ايضا يف توسع املدينة (مثل إقامة أحياء جديدة
خارج الجدران العثامنية) ,ويف تحسني املنشآت الحضارية وطرق االتصال ,حتى أنه يف نهاية القرن
التاسع عرش ,انتقل املحور السيايس واالقتصادي أخريا من الشامل ( عكا) اىل الجنوب (القدس) يف
منطقة فلسطني.
جانب آخر مهم وال ميكن االستهانة به ,فيام يتعلق بعملية التحديث التي خضعت لها مدينة
القدس يف نهاية الفرتة العثامنية ,هو الوجود األورويب املتزايد يف املنطقة .فالقوى الغربية مثل:
فرنسا وبريطانيا العظمى ،قد أبدت بالفعل اهتامما خاصا بأرايض بالد الشام منذ بداية القرن
التاسع عرش ,كام هو الحال مع حصار نابليون لعكا عام 1799م .حصلت هذه املخاوف عىل فرصة
للنمو بعد استعادة الحكم العثامين بحلول عام  ,1840بفضل الدعم العسكري الذي ضمنته بريطانيا
العظمى لإلمرباطورية.
يتجسد الوجود الغريب يف فلسطني ،يف األساس ،يف ثالث نواحي عىل األقل .1 :الناحية السياسية,
من خالل تأسيس قنصليات أجنبية .2 .االقتصادية ,من خالل تحسني أنشطة تنظيم املشاريع
األجنبية والتجارة .3 .الثقافية ,من خالل تأسيس املدارس التبشريية واملؤسسات الثقافية .انتشار
الثقافة الغربية يف فلسطني ,ويف القدس عىل وجه الخصوص ,من خالل تدريس اللغات األجنبية
(االنجليزية ,الفرنسية واألملانية) والعلوم الحديثة ,سواء داخل املعاهد التبشريية أو املدارس
الثانوية العثامنية (مكاتب) التي نشأت من التنظيامت ,كان لها تأثري قوي عىل تدريب األعضاء
الشابة للعائالت املهمة يف القدس الذين من املرجح أن يصبحوا األعيان املستقبليني للمدينة
وقادة الحركة الوطنية الفلسطينية يف بداية القرن العرشين ,كام سرنى ذلك بشكل أوضح من
خالل الفقرة التالية.
عىل الرغم من أنه من غري املمكن حتى اآلن التحدث عن خطر واضح يتعلق بالهوية الفلسطينية يف
هذه املرحلة ,ومع ذلك فقد شهدت الثقافة الفلسطينية التقليدية حقيقة تغريا كبريا منذ منتصف
القرن التاسع عرش.
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الشخصيات البارزة والعائالت :حكم الخالديني
بالحديث عن فلسطني -كام هو حال املناطق املجاورة التي تشكل الرشق األوسط -من الصعب جدا
إعطاء وصف للمجتمع من حيث “ الطبقات االجتامعية” ,مام قد يؤدي اىل “الغموض والحرية”.
يعتمد هذا ،بشكل أسايس ،عىل الحراك االجتامعي الواضح القائم عىل الوحدة األرسية ,والذي ميثل
أساس كل مؤسسة اجتامعية .وتعطينا هذه امليزة الخاصة فهام صحيحا لنقل وتسوية فرع عائيل
واحد يف مناطق مختلفة ,وكذلك للتأثريات االيجابية أو السلبية التي من املمكن أن تكون للفرد
عىل املجموعة العائلية التي ينتمي إليها.
وقد عززت االصالحات التي أدخلها ابراهيم باشا مكانة األعيان يف القدس ,بحيث أصبحت
الجامعات العائلية مثل الحسيني والخالدي ,وهام العائلتان الرئيسيتان للمدينة ,بارزة من خالل
الحفاظ عىل ،أو حتى تطوير عالقتهام مع السلطة السياسية“ ,التي أعطتهم تدريجيا منصب القيادة
عىل قسم معني من السكان املحليني.
تجدر االشارة اىل أنه قبل انشاء مترصفية مستقلة ,حاكم القدس (متسلّم) والقايض الرشعي ,الذين
ميثلون أهم املكاتب السياسية والقضائية ,حيث يتم تعيينهم مبارشة من قبل الباب العايل من خارج
مجموعة علامء املدينة ,لهذا السبب ُمنعوا من السيطرة عىل هذه املناصب ,وال ميكنهم أن يفرتضوا
امتياز نقلها باملرياث .يف هذا الصدد ,بقدر ما يتعلق األمر مبحكمة الرشيعة االسالمية (املحكمة
الرشعية) – غالبا ما ميثل أعضاء الخالدية استثناء كبريا.
عىل عكس املدن الفلسطينية األخرى مثل صفد ,نابلس أو الخليل ,التي تعتمد عىل االقتصاد غالبا
لكونها تقع عىل طرق التجارة التقليدية ,كان املنصب الخاص ألعيان القدس يعتمد ،بشكل أسايس،
عىل تعيينهم يف املكاتب الدينية الرئيسية ,مثل إفتاء ,نقابات األرشاف ,والسيطرة عىل العديد من
أوقاف املدينة ,ومن بينها املسجد األقىص ,الذي ميكنهم من خالله مامرسة نفوذهم عىل القضايا
االدارية ,الدينية واالجتامعية .منذ القرن الثامن عرش ,أصبحت العديد من هذه املكاتب وراثية,
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ولعائالت معروفة ,مام أدى تدريجيا إىل بلورة املؤسسة االجتامعية الحضارية وانخفاض كبري يف
الحراك االجتامعي.
ابتدا ًء من منتصف القرن التاسع عرش ,شهدت املؤسسة االجتامعية للقدس تغيريات مهمة عكست،
بشكل أسايس ،الروح العامة لإلصالح يف فلسطني واملناطق املجاورة.

أصبح الوصول اىل املكاتب العثامنية الحديثة ,التي تعتمد مناهجها يف الغالب عىل منوذج غريب,
باإلضافة اىل معرفة اللغات االوروبية ,رضوريا بشكل تدريجي ألغراض سياسية أو ادارية .ويف هذا
الصدد ,تجدر االشارة اىل الخربة الواسعة التي اكتسبها يوسف ضياء الدين الخالدي (،)1906-1842
الذي كان أول ممثل فلسطيني ملترصفية القدس يف أول برملان عثامين (.)1877
الخالديني ,الذين ادعوا النسب من خالد بن الوليد ,صحايب للنبي محمد (صىل الله عليه وسلّم),
يحظون بالتقدير لكونهم أول من استقر يف القدس خالل القرن الرابع عرش .احتل العديد من افراد
هذه العائلة مناصب هامة يف املحكمة الرشعية للمدينة منذ القرن السادس عرش ,ويرجع ذلك
أساسا للفرتة القصرية التي كانت للحكم العثامين (سنتني) وما يرتتب عىل ذلك من تكرار البدائل
الالزمة ,مام أدى اىل ارتفاع مناصبهم يف سياق القرون الثالثة التالية .من الجدير بالذكر أنهم مل
يكونوا قادرين فقط الحفاظ عىل السيطرة عىل أهم منصب ديني يف القدس ,ولكنهم أيضا تولوا
مناصب قضائية ذات صلة يف يافا وغزة وغريها من بالد الشام.
مل يكن يوسف ضياء الدين الخالدي هو الوحيد الذي تسلق خطوات مهنة سياسية ذات صلة
بني نهاية القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين .ويف واقع األمر ,رسعان ما تبعه شقيقه
ياسني ,الذي توىل السيطرة عىل مجلس بلدية القدس (بلدية القدس) من عام ) 1898اىل عام
 ,1907وابن أخيه روحي ب .ياسني ( )1913الذي بعد أن كان عضوا يف لجنة االتحاد والتقدم,
أصبح ممثال للقدس يف الربملان العثامين ( مجلس املبعوثان) يف عام  .1912يف هذا الصدد ,من
املهم أن نؤكد عىل الدور السيايس الخاص للخالديني ملواجهة التهديد الصهيوين مبجرد اندالعه
يف نهاية القرن التاسع عرش ,وخاصة بعد املؤمتر الصهيوين األول الذي ُعقد يف بازل يف عام
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 .1897يف مالحظة وجهها يوسف ضياء الدين اىل ثيودور هرتسل ,مؤسس الحركة الصهيونية,
يف عام  ’1899أكد بشكل جدي أن فلسطني “ تشكل جزءا ال يتجزأ (جزءان ال يتجزآن) من
االمرباطورية العثامنية.

املكتبة الخالدية
يشري تأسيس املكتبة الخالدية إىل االهتامم الخاص الذي ساهم فيه أفراد الخالدي ألهمية
الحفاظ عىل الرتاث التاريخي لعائلتهم والرتاث العريب االسالمي املوجود يف القدس .إنها ليست
بالطبع ,املكتبة االسالمية الوحيدة يف املدينة ذات الصلة التاريخية والثقافية حتى يومنا هذا.
يف هذا الصدد ,تجدر االشارة اىل مكتبة مسجد األقىص ( 666مخطوطة) ,املكتبة البديرية (636
مخطوطة) ,مكتبة الحسيني ( 172مخطوطة) ,مكتبة املتحف االسالمي يف الحرم الرشيف (644
مخطوطة).
تقع املكتبة الخالدية يف قلب مدينة القدس القدمية ,يف حي باب السلسلة ,حيث شهد التعداد
العثامين عام  1805بروز أرسة الخالدي مبائتي عضو عىل األقل .تجدر االشارة اىل أن أول مخطوطات
قد جمعت حوايل عام  560( 1720مخطوطة) ,قبل قرنني تقريبا من تأسيس الخالدية كمكتبة عامة.
مقارنة باملجموعات املهمة األخرى ،تضم املكتبة الخالدية أكرب عدد من املخطوطات اإلسالمية
(حوايل  1200كتاب) يف جميع أنحاء فلسطني ،إىل جانب آالف الوثائق الخاصة التي تعود ألعضاء
عائلة آل خليفة ،باإلضافة إىل ما يقرب من ( )5000مجلد (يف اللغة العربية وكذلك باللغات
األجنبية) تأيت يف الغالب من مكتبات شخصية.
تم تأسيس املكتبة رسميا عام  1900من قبل الشيخ راغب ب .نعامن الخالدي ( ،)1951-1866أحد
أبرز أفراد عائلته .بحضور أعضاء بارزين آخرين يف أرسة خالدي ،تم االتفاق عىل أنه عند وفاة أحد
أفراد األرسة ،يجب نقل كتبه إىل املكتبة .كام تم االتفاق عىل تعيني مدير (( ناظر متفرج) لإلرشاف
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عىل املكتبة ،والذي يجب أن يكون يف متناول أي شخص يريد الدراسة فيها.
أسس « املكتبة الظاهرية» يف
من الجدير ذكره ,أن الشيخ ظاهر الجزائري ،الذي كان قد َّ
دمشق ،قد شارك يف فعاليات املكتبة الخالدية ،مع اعتبار خاص لرتتيب املخطوطات وترتيب
تراث الكتاب ،الذي أدى يف النهاية إىل نرشهها ككتالوج .كان الشيخ ظاهر الجزائري
صديقًا مقربًا لعائلة الخالدي ،ولكن باإلضافة إىل الصالت بني أفراد العائالت املحلية ،تواجد
يف القدس ضمن السياق األوسع للتفاعالت املهمة بني املغاربة و املشارقة يف بالد الشام بني
القرنني التاسع عرش والعرشين ،بالذات مع وصول شيخ عبد القادر الجزائري يف دمشق عام
.1856
من عام  1900وحتى نهاية الفرتة العثامنية ،خضعت املكتبة الخالدية لتطور كبري ،بسبب اقتناء
املكتبات الشخصية التابعة ألفراد العائلة ،والتي تم نقلها إىل املكتبة بعد وفاة أصحابها ،وفقا ملا
تم االتفاق عليه يف لحظة تأسيسها .من بني أولئك األعيان ميكننا العثور عىل شخصيات بارزة مثل
ياسني ب .محمد عيل (تويف  ،)1901وشقيقه يوسف ضياء الدين (تويف  )1906وروحي ب .ياسني
(تويف  .)1912كانت هذه سمعة املكتبة يف بداية القرن العرشين والتي كانت غالبًا ما تدرج يف

زيارات العديد من العلامء املهمني يف طريقهم إىل القدس وفلسطني .ويف هذا الصدد ،تجدر اإلشارة
إىل الزيارات املتكررة التي قام بها شيخ دمشق الشهري جامل الدين القاسمى للمكتبة خالل إقامته
يف القدس عام .1903
كان الشيخ راغب الخالدي يدير املكتبة الخالدية حتى نهاية أربعينيات القرن العرشين .وقد
احتفظت مبوقعها الغريب يف غضون السنوات التالية ،والذي يستمر حتى يومنا هذا .لقد
كانت النكبة عام  ،1948واحتالل القدس عام  ،1967والتي أثرت بشكل كبري عىل املدينة
ومنطقة فلسطني كلها ,ذاتا تأثري دائم عىل دور املكتبة ،فيام يتعلق باملحافظة عىل الرتاث العريب
اإلسالمي .يرتبط هذا الجانب بشكل خاص بفرار العديد من أعضاء الخالديني منذ عام ،1948
ونرثهم خارج املدينة.
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االستنتاجات والخامتة
تجربة هؤالء األعيان الخالديني الذين متكنوا من االستفادة من السياسة العثامنية للتنظيامت
من خالل الحفاظ عىل السيطرة عىل املكاتب الدينية والقضائية الرئيسية يف القدس وغريها
َول مسؤولية أكرث املهام اإلدارية والسياسية
من املدن املهمة يف فلسطني ،وبعد ذلك ،ت ّ
ذات الصلة ،تدل عىل طابع معني من االستمرارية ،من جهة ،وعدم االستمرارية ،من ناحية
أخرى .أما بالنسبة للحالة األوىل ،فهي تعكس مالمح جزء كبري من البنية االجتامعية يف
أساسا عىل الوجود التقليدي
فلسطني وكذلك املناطق املجاورة لبالد الشام ،التي تأسست ً
للمجموعات العائلية املهمة ،عىل عالقتها مع السلطة السياسية وكذلك عىل صالتهم املحلية
وحتى اإلقليمية ،بحيث يفرتض يف كثري من األحيان الدور األسايس للوسطاء بني القيادة
السياسية والشعب.
أما بالنسبة للحالة الثانية ،فهي تعكس الظروف االقتصادية والسياسية واالجتامعية املختلفة التي
جاءت جنبا إىل جنب مع عملية اإلصالح والتحديث يف املنطقة بأرسها .يف واقع األمر ،مل يكن
عىل هؤالء العلامء فقط مواجهة االستبداد املستمر للطبقة الحاكمة العثامنية وتركيبة املحافظات
العربية ،لكنهم اضطروا أيضاً إلعادة تقييم دورهم فيام يتعلق بالتدخل األورويب ،وكذلك انتشار
التهديد الصهيوين.
مثل هذه التغريات الجذرية أثرت بشكل كبري عىل القدس التي أصبحت منذ  1872أهم مدينة يف
جميع أنحاء فلسطني.
يرتبط مايض املدينة بالرضورة بنشاط تلك املؤسسات التي تهدف إىل الحفاظ عىل ذاكرتها
التاريخية وتراثها الثقايف .وينطبق هذا عىل وجه الخصوص عىل القدس ،التي هويتها مهدده
بشكل خطري من قبل االحتالل الصهيوين للمدينة .من هذا املنظور ،ليست فقط املكتبة الخالدية
متثل نقطة محورية للمنطقة بر ّمتها ،بالنظر إىل العدد املذهل للمخطوطات ودورها الحايل يف
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الحفاظ عىل املايض العريب واإلسالمي للمدينة ،بل ايضا ما يتعلق مبدى صلتها باالعتامد عىل
سمعة عائلة الخالدي وفرتة حكمها الحاسمة ،والتي يجب اعتبارها جزءا ً حيوياً من هذا الرتاث
نفسه.
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القاهرة  27فرباير  /شباط 29-04-2018
قضية فلسطني :تحديات وآفاق
أدار الندوة السيد عمرو موىس رئيس مجلس األمناء يف مؤسسة عرفات،
األمني العام األسبق لجامعة الدول العربية
مداخلة السيد ميغيل انخيل موراتينوس وزير خارجية اسبانيا االسبق واملبعوث
االسبق لالتحاد االورويب للرشق األوسط
عندما انظر اىل هذا الجمهور ..كم يبدو مؤثرا ان ارى هذه الغالبية منكم
ايها الفلسطينيون القادمون من فلسطني مع اصدقاء عرب وكذلك مع ممثلني
خارجيني روس واوروبيني يف هذه اللحظة الحرجة لكم وللمنطقة وللعامل.
دعوين كام تعودت ان اكون دامئا مخلصا واىل درجة كبرية رصيحا يف الحديث لكم
أيها االصدقاء االعزاء عن احسايس العميق بالوضع الحايل .ال أريد ان أعطيكم أية
نصيحة ،لست أنا الذي ميكن أن يقدم لكم املعطيات ألنها قضيتكم يف حياتكم
وحياة أسالفكم ويف حياة مستقبلكم .لذا بنظرة خارجية ،اليشء الوحيد الذي
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أستطيع ان أشارككم به بتواضع كبري هو كيف أرى الوضع من وجهة نظر
خارجية.
طبعا ،لستم يف بداية الرصاع لن اقارن الوضع يف فلسطني اليوم مبا كان عليه يف
 1948ويف بدايات النكبة واملواجهات رغم انها قد تبدو لبعض منكم اسوأ ،ال
اعتقد ذلك ،لكن مقارنة مع ما يف اعامقي حول مؤمترات السالم واوسلو اثناء
انخراطي يف عملية السالم ما بني  1996و 2003والسنوات الالحقة ،اليم يجب
ان اقر ترصيحا دبلوماسيا ،نحن قلقون بالفعل.
بأىس كبري ،رأيت كيف بدت القضية الفلسطينية تختفي من االجندة عىل
املستوى العاملي .كان هناك الربيع العريب ،وكان هناك حروب وأزمات ...كانت
هناك اهتاممات اخرى ...القضية الفلسطينية ايها الزمالء االعزاء مل تكن اولوية
كام كانت قبل عرش او خمسة عرش سنة.
انا لست متشامئا ...لكن اعتقد اننا وصلنا اىل نهاية لحظتنا .ومع قرار ترامب
بنقل سفارة الواليات املتحدة اىل القدس ،من املمكن ان يكون هناك دافع من
قبل الفلسطينيني بأن يتفاعلوا مع هذا املستقبل حيث ان رسالتي البسيطة هي
ان يجب عىل لعرب بالطبع ان يقدموا الدعم وبالطبع يجب عىل األوروبيني ان
يدفعوا مثن املسؤولية باالنخراط وتقديم املساعدة ،ولكن يا اصدقايئ األعزاء،
االمر مرتوك للفلسطينيني انفسهم كام قال الدكتور نارص القدوة ،لتوسيع رؤيتهم
واسرتاتيجيتهم.
اذا مل تنجحوا يف خلق اسرتاتيجيات جديدة اليوم مع الجانب الفلسطيني والرؤيا
حول النجاة ،ال يوجد جديد ...يف حديثنا عن عاصمة واحدة اىل عاصمة اخرى
وانتقالنا مع اجتامع اىل اجتامع لن نغري املدخالت لوجود عملية سالم جديدة
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يف الرشق االوسط.
ولهذه االسباب ،يجب عىل الفلسطينيني ان يقفوا ويتحركوا ويقرروا ان قوة
الضعيف اقوى من القوي ...اشعر انكم تعتقدون بأنكم الجانب الضعيف
لكنكم انتم الجانب القوي .دونكم لن يكون هناك سالم يف املنطقة لذا يجب
ان تستفيدوا من ضعفكم ،هذا جزء من سياسات ومفاوضات من وجهة نظر
دبلوماسية.
 ...لألسف ،انتم دامئا تتوقعون من األمريكان ان يقدموا لكم صفقة العمر .للمرة
االوىل ،يجب عىل العرب واالوروبيني ان يشحذوا جهودهم .انه ليس سهال الن
العرب ال يثقون باألوروبيني والعكس صحيح ...ال نثق ببعضنا البعض .تعتقدون
اننا منقسمون وهذا صحيح ...تعتقدون اننا منقسمون وهذا صحيح ايضا .ولكن
يف هذه اللحظة يجب ان نؤمن بأنفسنا النها منطقتنا ،انها منطقتنا املشرتكة.
فلسطني هي األولوية ،النه بدون الحل الفلسطيني /االرسائييل ،ستعم فوىض
ضخمة يف كل املنطقة لذا ال تيأسوا ايها االصدقاء لكن يجب عليكم ان تترصفوا.
ما الذي سيحدث عندما تقوم الواليات املتحدة بنقل سفارتها اىل القدس يف
التاسع او العارش من ايار؟ ما هي اسرتاتيجية االوروبيني والعرب؟ رمبا يجب ان
ال نفعل شيئا او رمبا يجب ان نبدأ بفعل يشء .ماذا ستكون ردة فعلنا؟ يجب
البدء من اآلن ،انا لست متشامئا عىل االطالق لكنني اعتقد ان هناك وقت جديد
قادم ويجب عىل الفلسطينيني ان يستغلوا الفرصة.
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مداخلة السيد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا
أيها الزمالء املحرتمون واالصدقاء االعزاء،
يسعدين ان ارحب مبشاركتي ملتقى الحوار الذي سوف نناقش خالله قضايا الرشق
االوسط الرئيسية من بينها القضية الفلسطينية وهي طبعا تتصدر األجندة االقليمية.
قبل كل يشء اود ان اشكر ادارة مؤسسة يارس عرفات عىل دعويت لحضور االجتامع
السنوي ملجلس أمناء املؤسسة والذي عقد اليوم اضافة اىل منح العضوية الرشفية
للمؤسسة يل .إنه لرشف كبري يل واشكركم عىل اتاحة الفرصة للمشاركة يف الفعاليات
املتعلقة بإرث الرئيس املؤسس يارس عرفات ومسريته .وهو زعيم فلسطني البارز
والشخصية السياسية الدولية الكبرية .لقد كرس حياته كلها للكفاح من أجل تحقيق
حقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة للترصف يف اقامة دولة مستقلة تعيش مع
ارسائيل يف السالم واألمن.
مل يعد رسا ان استمرار النزاع الفلسطيني االرسائييل هو عنرص عدم االستقرار املزمن
يف الرشق االوسط .ان االحتالل االرسائييل املستمر منذ اكرث من  50عاما لألرايض
الفلسطينية يزعزع الوضع يف املنطقة ويخلق تربة خصبة للمتطرفني .فلذلك ال
ميكن تهميش اولوية القضية الفلسطينية وفقدان اهميتها حتى عىل خلفية النزاعات
الحادة التي تجتاح منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا.
ولقد ادى قرار رئيس الواليات املتحدة دونالد ترامب الصادر يف  6ديسمرب عام
 2017حول االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل السفارة األمريكية اىل القدس
ادى اىل تفاقم االوضاع يف النزاع الفلسطيني االرسائييل وهي ال تزال صعبة للغاية
بسبب حالة الركود يف عملية السالم وغياب الحوار السيايس بني الطرفني .وكام
اعلنا اكرث من مرة فان خطوات االدارة األمريكية التي تسبق حل احدى القضايا
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الرئيسية للوضع الدائم نعتربها خطوات خاطئة ومزعزعة لالستقرار وال تخدم
مصالح استئناف عملية السالم الحقيقية بني الفلسطينيني واالرسائيليني .فقد اسفرت
خطوات واشنطن عن تصاعد حدة التوتر يف املنطقة يف االرايض الفلسطينية وخاصة
يف قطاع غزة.
نحن ننطلق من انه ال يجوز تحديد مستقبل القدس وحل غريه من القضايا الرئيسية
للنزاع الفلسطيني االرسائييل من خالل اتخاذ الخطوات االحادية الجانب .فيجب
التوصل اىل التسوية الدامئة لنزاع الرشق االوسط املزمن من خالل املفاوضات
املبارشة بني الطرفني عىل اساس قرارات الرشعية الدولية مبا يف ذلك قرارات مجلس
االمن والجمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة اضافة اىل مبادرة السالم العربية.
ونحن ندفع مواقفنا هذه بشكل مستمر يف اطار االتصاالت املبارشة مع طريف النزاع
والدول االقليمية الرئيسية .وبتلك الطريقة كان الرئيس الرويس فالدميري بوتني يجري
محادثاته يف موسكو مع كل من رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني نتانياهو يف 29يناير
والرئيس الفلسطيني محمود عباس يف 12فرباير وامللك االردين عبد الله الثاين يف 15
فرباير.
وتدعم روسيا عىل الدوام الخيار املبديئ للقيادة الفلسطينية لصالح التسوية السلمية
مع ارسائيل .ونعترب الرئيس عباس ممثال بارزا لـ»معسكر السالم» يف فلسطني وهو
يؤمن بشكل مخلص بامكانية التسوية السياسية مع ارسائيل .وهذا ما اثبته عندما
اعاد النظام يف االرايض الفلسطينية باحتوائه عىل العواقب الوخيمة النتفاضة األقىص،
كام اسس الرئيس عباس مؤسسات الحكم الفعالة .فان اضعاف مواقفه الداخلية
يصب يف مصلحة العنارص الراديكالية ويهدد يف نهاية املطاف مبوجة جديدة من
العنف والفوىض.
ومن الواضح انه للبحث الفعال عن سبل تسوية النزاع العريب االرسائييل البد من
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تضافر الجهود للمجتمع الدويل بأرسه .وسنواصل تقديم الدعم الخراج عملية السالم
من املأزق يف اطار «رباعية» الوسطاء الدوليني ويف اطارات جامعية اخرى .ومع
االخذ يف الحسبان وجود االقرتاحات املفيدة التي قد بلورتها «الرباعية» ،نرى انها
تحتفظ بقدراتها باعتبارها اطارا فريدا من نوعه للوساطة .ونؤيد تفعيل هذه اآللية
وتعاملها املنتظم واملكثف مع الجامعة العربية وكافة الالعبني االقليميني والدوليني
القادرين عىل املساهمة يف اخراج التسوية بني فلسطني وارسائيل من املأزق الخطري.
وبطبيعة الحال ،تعد استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية عامال يسهم يف تحقيق
التقدم يف التسوية الرشق اوسطية .ونعترب حدثا مهام يف هذا املسار ما ابرمته
حركتا فتح وحامس برعاية مرصية يف  12أكتوبر عام  2017من االتفاق عىل عودة
السلطة الفلسطينية اىل مامرسة سلطتها االدارية الكاملة مجددا عىل قطاع غزة .ويف
اتصاالتنا مع كافة القوى الفلسطينية نحثها عىل االلتزام باتفاقات ذات صلة من اجل
تجاوز االنشقاق بني رام الله وغزة .ونتطلع عىل ان امليض قدما يف سبيل املصالحة
الفلسطينية عىل اساس الربنامج السيايس ملنظمة التحرير الفلسطينية سيؤثر ايجابيا
عىل االوضاع يف التسوية الرشق اوسطية ،مبا يف ذلك اعادة اطالق عملية السالم
الحقيقية.
وحول كل من االنعدام املزمن لحل القضية الفلسطينية وتداعيات ما يسمى بـ»الربيع
العريب» املشتعل قبل  7سنوات ،الرشق االوسط وشامل افريقيا من منطقة مزدهرة
اىل منطقة الفوىض وسفك الدماء .فان الدول مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن
التي بدت مستقرة مؤخرا ،تعيش االن أزمات يف غاية الخطورة واصبح «الربيع
العريب» (ويف حال العراق وليبيا -التدخل االجنبي املبارش) كارثة حقيقية لهذه الدول
مع الخسائر البرشية الهائلة وظهور ماليني الالجئني وكرس االنظمة القامئة والتخيل
عن املباديء املعتادة وتحطيم البنية التحتية والتدهور الحاد لالوضاع االقتصادية
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واالجتامعية لسكانها .وكان كل ذلك نتيجة للسياسة الخرقاء والقصرية النظر لبعض
الدول الغربية وهي سياسة االطاحة باالنظمة غري املرغوب فيها التي ادت اىل خلق
فراغ السلطة واخلت بآليات الحكم ،وهذا ما استفاد منه االرهابيون الحقا.
ويف هذه الظروف الصعبة اصبح اطالق العملية العسكرية الروسية يف سوريا بدعوة
من الحكومة السورية الرشعية يف سبتمرب عام  2015نقطة تحول يف محاربة االرهاب.
وخالل سنتني ونصف سنة منذ ذلك الحني حققنا نجاحات كبرية ليس فقط يف مجال
محاربة االرهاب (تم القضاء عىل بؤر االرهاب الرئيسية يف سوريا) ،بل ويف خلق
الظروف الالزمة للميض قدما يف مسار التسوية السياسية واعادة اعامر سوريا يف
مرحلة ما من مراحل تسوية النزاع .وهنا البد ان اشري قبل كل يشء اىل مؤمتر الحوار
الوطني السوري املنعقد يف مدينة سوتيش يف 30يناير عام  2018مببادرة الدول
الثالث الضامنة لعملية آستانا.
كان هذا املؤمتر غري مسبوقٍ من حيث مستوى التمثيل منذ بداية الجهود الرامية
للميض قدما يف عملية التسوية السورية وخرج باتخاذ القرارات امللموسة -تبنى
البيان الختامي حول مبادئ العملية السياسية عىل اساس قرار مجلس االمن 2254
والنداء اىل املجتمع الدويل عن رضورة زيادة املساعدة االنسانية لسوريا ودعم اعادة
اعامر البنية التحتية والقطاع الصناعي .ويشدد البيان الختامي بوضوح عىل قرار
مؤمتر الحوار الوطني السوري بشأن تشكيل اللجنة الدستورية التي تقوم بعملها يف
جنيف تحت رعاية املبعوث الخاص لالمني العام لالمم املتحدة اىل سوريا ستيفان
دي ميستورا.
وسبق الجراء مؤمتر الحوار الوطني السوري العمل املكثف يف منصتي آستانا وعامن
الذي ادى اىل انشاء مناطق خفض التصعيد االربع -يف شامل محافظة حمص والغوطة
الرشقية ومحافظة ادلب وجنوب غرب سوريا .فضال عن ذلك انخفض بشكل كبري
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مستوى العنف يف سوريا ولو كانت هناك بطبيعة الحال ،بعض االنتهاكات.
ويف سياق محاربة االرهابيني تم تحقيق النجاحات املهمة يف العراق .مثلام يف سوريا
يتعامل الجانب الرويس بشكل وثيق مع العراقيني بغية تطهري البلد من الداعشيني.
وبهدف تقوية القدرة القتالية للقوات املسلحة العراقية تقوم دولتنا بتزويد االسلحة
واملعدات العسكرية فضال عن نشاط مركز املعلومات للتحالف الرباعي مبشاركة
ممثيل روسيا ،العراق ،سوريا وايران.
ونعترب انه توجد اليوم يف العراق فرصة طيبة للرتكيز عىل اعادة اعامر البنية التحتية
التي دمرتها داعش وتحقيق املصالحة الوطنية وتهيئة الظروف املطلوبة لعودة
الالجئني اآلمنة .نأمل بأن بغداد سوف تنجح يف تحسني العالقات مع اقليم كردستان
ذي الحكم الذايت بشكل كامل حيث اصبح الوضع اكرث توترا نتيجة الجراء االستفتاء
عىل انفصال االقليم كدولة مستقلة عن العراق يف 25سبتمرب عام  .2017ان موقف
روسيا ازاء هذه املسألة معروف جيدا :نحن ندعو اىل ضامن مصالح الشعب الكردي
ولكن يف اطار الدولة العراقية املوحدة.
ال تزال موسكو تشعر بقلق بالغ تجاه استمرار االزمة يف ليبيا .ويف الوقت الراهن
هذا البلد منقسم وينبغي جمعه من جديد ويعقد تدخل القوى الخارجية ذات
املصالح املتضاربة خالفات بني السلطات يف غرب ليبيا ورشقها .واسرتشادا برضورة
الحفاظ عىل سيادة ليبيا وسالمة اراضيها نواصل يف هذا الخصوص العمل املطرد مع
ممثيل طربق وطرابلس وندعوهم اىل تجاوز الخالفات الداخلية وبدء تطبيق خارطة
الطريق بشأن التسوية السياسية التي اقرتحها املبعوث الخاص لالمني العام لالمم
املتحدة اىل ليبيا غسان سالمة.
واليمن هي الدولة األخرى التي تثري احداثها قلقا بالغا .فال تزال االوضاع يف هذا
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البلد تتدهور .وقد دخل النزاع املسلح اىل مرحلة التصعيد الجديدة بعد تفكك
التحالف ما بني الحوثيني والقوات املوالية للرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح
اضافة اىل مقتله عىل يد الحوثيني يف 4ديسمرب  .2017وتتفاقم األوضاع نتيجة لشلل
االقتصاد اليمني وتدمري اغلبية منشآت البنية التحتية والظروف املعيشية الصعبة
للشعب اليمني الذي يعاين من الجوع واألوبئة .فتصف االمم املتحدة واملنظامت
الدولية املتخصصة الوضع يف اليمن كأكرب كارثة انسانية .فيبلغ عدد السكان املدنيني
الذين يحتاجون اىل مساعدة عاجلة تقريبا  19مليون نسمة اي ثلثي الشعب اليمني.
ويف هذه الظروف نواصل سياستنا املبدئية الهادفة اىل وقف اطالق النار يف اليمن
يف اقرب وقت ممكن واستئناف املفاوضات برعاية االمم املتحدة .ويف نفس الوقت
نتخذ التدابري الرامية اىل تخفيف محنة املدنيني من خالل تقديم املساعدات االنسانية
والغذائية الالزمة.
وتدعم روسيا تقليديا عالقات الصداقة مع جميع دول الرشق االوسط دون استثناء.
ونحن مهتمون بأن هذه املنطقة التي طالت معاناتها تتجاوز املرحلة الراهنة
والتغيريات الجوهرية وتستعيد مظهرها املزدهر الذي كان قبل هذه االزمات .فلذلك
تهدف سياسة روسيا يف الرشق االوسط اىل تحقيق هذه النتيجة .ونحن ننطلق من
اهمية احرتام السيادة ووحدة االرايض لجميع دول املنطقة ورضورة تسوية جميع
الخالفات واالزمات من خالل الحوار الشامل ودون التدخل من الخارج سواء عن
طريق التدخل السافر او فرض الوصفات الجاهزة حسب املعايري االجنبية.
ويبدو لنا ان العديد من دول الرشق االوسط وشامل افريقيا تقدر اليوم كل التقدير
مواقف روسيا املبدئية وتعتربنا انصار عالقات االحرتام املتبادل والحقوق املتساوية.
وشكرا لكم عىل انتباهكم.
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د.نارص القدوة :املواجهة الفلسطينية والتحديات الحالية
أرحب بالسيدات والسادة الحضور ،إن القرارات األخرية التي اتخذتها اإلدارة
األمريكية من قبل الرئيس ترامب وخاصة فيام يتعلق بالقدس عاصمة إلرسائيل
واعرتافها بها والقرار يبدأ بنقل السفارة األمريكية إىل هناك ويف البداية قيل
إن هذه العملية سوف تستغرق أربع سنوات ثم قيل إنها ستتم قبل نهاية
 2019ثم قيل إمعانا ً يف اإلهانة إنها ستتم يف أيار/مايو القادم ،أريد أن اشري
فقط إىل أن ما سيجري يف مايو القادم هو االنتقال إىل أحد مباين القنصلية
األمريكية التي عمرها  180سنة وأن مكان هذا املبنى هو املنطقة الحرام أي
أنه انتقال من القدس الغربية إىل بقعة جغرافية أخرى لها مدلوالت إضافية،
وبطبيعة الحال هناك رفض فلسطيني مطلق لكل هذه الخطوات واملواقف
األمريكية وهناك أيضا ً نفس هذا املوقف عىل الجانب العريب ،الجانب الفلسطيني
أيضا ً اعترب أن الواليات املتحدة بهذه املواقف قد ألغت دورها أي دور الوسيط
بني الجانبني كراع لعملية السالم وطالب بإنشاء آلية دولية جيدة ،طبعا ً نحن
نعلم بوجود الرباعية الدولية التي أشار إليها السيد بوغدانوف أيضا ً نفهم أن
هذه الرباعية بال فاعلية عىل اإلطالق وشاهده الجانب الرويس أيضا ً .بنفس
الوقت نحن نفهم أن أي تشكيل كوين جديد يجب أن يكون عىل توافق بني
األطراف الدولية الفاعلة لكن الفكرة هنا أن وجود جهة دولية متعددة األطراف
تنهي االحتضان األمرييك لرعاية هذه العملية وتضع األساس السيايس املناسب
الذي قلنا جميعا ً أنه الرشعية الدولية واملبادرة العربية للسالم تؤكد األساس
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السيايس ألي عملية سياسية وتقوم برعاية هذه العملية لحني إنفاذها وتعمل
ضمن فرتة زمنية معقولة إىل النتائج النهائية ،أي أنه دون استخدام هذه اآللية
وبدون هذا التخطيط لن تكون هناك أية إمكانيات مطروحة للبحث ،السؤال
اآلن هل ميكن حدوث هذا بشكل فوري أنا أعتقد اإلجابة بالنفي ،وحصول
األمر يتطلب العمل بجهد حقيقي عىل املستوى الفلسطيني والعريب والدويل،
عىل جبهتني الجبهة األوىل هي جبهة املواجهة ومقاتلة االستعامر االستيطاين
لدولة فلسطني .والبد من خطوات حقيقية يف هذا املجال تبدأ فلسطينيا ً بتحريم
العمل يف املستعمرات ومتر أيضا ً عىل مسوغة فلسطينية بعملية تعبئة حقيقية
لكل قطاعات الشعب الفلسطيني يف عملية مواجهة ميدانية مع املستعمرات
واملستعمرين تنهي مايسمى وضعا ً طبيعيا ً لهذه الظاهرة الغري القانونية ومتثل
انتهاكا ً جسيامً للقانون الدويل اإلنساين أي جرمية حرب  ،ثم نذهب إىل املسوغ
اإلقليمي ورمبا نحاول عىل سبيل املثال الحصول عىل مواقف جديدة أيضا ً من
قبل بعض األطراف العربية خاصة من الدولتني العربيتني اللتني لهام عالقة
رسمية مع إرسائيل لنطلب عىل سبيل املثال أو نتوصل إىل منع املستعمرين من
الدخول إىل أرايض هذه الدول ورمبا خطوات أخرى وصوالً إىل إجراءات عملية
دولية تأخذ املوقف األورويب الصادق بوسم منتجات املستعمرات ومسوغ جديد
ورمبا تفرض مجموعة من اإلجراءات العقابية عىل املستعمرات واملستعمرين
والرشكات والهيئات العاملة يف املستعمرات .جميع ذلك هو يف الحقيقة تنفيذ
لإللتزامات القانونية وفق اتفاقية جنيف الرابعة .اليوجد موقف سيايس جديد،
املطلوب أن تقوم هذه الدول بتنفيذ بقية التزاماتها وفق أحكام القانون الدويل.
يواكب هذا العمل التي تؤيده يف مجال مقاطعة إرسائيل ال BDSلكن علينا
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أن نكون واضحني فيام يتعلق يف الفرق األسايس يف موضوع العقوبات عىل
أساس القانون الدويل اإلنساين التي تقوم بها من جهة وهو مانطالب به وحقنا
من جهة وقمنا بحملة جامهريية تستهدف منظامت املجتمع املدين وتقوم عىل
أساس سيايس أخالقي وليست عىل أساس قانوين األمرين من املمكن أن يكمال
بعضهام البعض ولكن األمر األول هو األسايس من وجهة نظري إذ البد من
خطوات حقيقة عىل هذه الجبهة والبد أيضا ً من خطوات حقيقية عىل جبهة
خلق حقائق سياسية التراجع عنها غري قابلة للرتاجع عن حدود دولة فلسطني
وهذا يأيت إما عن طريق استكامل االعرتافات خاصة من مجموعة الدول املهمة
التي مل تعرتف بنا حتى اآلن وإما من خالل تعزيز املركز القانوين لدولة فلسطني
يف املنظامت الدولية أو كليهام يف طبيعة الحال هذا أيضا ً مهم جدا ً ألن وجود
الدولة هو حجر الرحى ونحن هنا نتحدث عن إقامة دولة فلسطينية لكن
الدولة الفلسطينية قامئة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني
وبحكم الرشعية الدولية وبحكم إعالن االستقالل الذي أشار له السيد بوغدانوف
واعرتاف أغلبية دول العامل بهذه الدولة .املطلوب هو نضال من أجل االستقالل
الوطني لهذه الدولة وخالل ذلك مطلوب مواجهة االستعامر االستيطاين يف هذه
الدولة ،ومطلوب خلق حقائق سياسية ودولية جديدة غري قابلة للرتاجع من قبل
هذه املجموعة من الدول التي أرشت لها.
موضوع الضفة حجر الزاوية هو جوهر الربنامج الوطني الفلسطيني الذي يجب
التمسك به وعىل شكله واإلرصار عىل تنفيذه ،بعض األفكار األخرى يف هذا
املجال والتي ميكن أن تلغي حدود  1967والتي تلغي الخط املسمى بخط الهدنة
سنة  1949تنطوي عىل مخاطر كبرية من ضمنها رشعنة االستعامر االستيطاين
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الذي تحدثنا عنه يف القانون الدويل واإلنساين ورمبا من ضمنها إجراءات إرسائيلية
وأمريكية متعلقة بالقدس.
النسطيع فعل ذلك واملوقف يجب أن يتأكد من خالل اإلرصار عىل إنجاز
االستقالل الوطني كام ذكرت بربنامج اإلجامع الوطني الفلسطيني.
فيام يتعلق بالوضع الفلسطيني نحن نتفق مع وجهات النظر التي تقول ان
إنجاز الوحدة الفلسطينية واستعادة الوحدة الفلسطينية سياسيا ً وجغرافيا ً
هو متطلب أسايس للتقدم إىل األمام يف كافة املجاالت وخاصة يف مجال إنجاز
الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ال ميكن أن نتقدم حتى يف مجالنا االقتصادي حتى يف حياتنا حتى يف عالقاتنا
االجتامعية دون أن ننهي االنقسام ودون استعادة الوحدة الفلسطينية عىل
كافة املستويات وهناك جهود جدية تجري يف هذا املجال ولكن من الرضورة
التخيل عن الحكم املنفرد لقطاع غزة وإعادة قطاع غزة إىل النظام السيايس
واإلداري الفلسطيني ،النظام اإلداري للسلطة الفلسطينية ويتطلب أيضا ً إرصارنا
عىل بناء رشاكة سياسية يف نظام سيايس يعاد تشكيله ويتطلب توافقا ً سياسيا ً
حول امليض قدما ً إىل األمام مبفهوم جديد بسيط ومبارش جوهره الدولة ،دولة
فلسطني ،إنجاز االستقالل الوطني لدولة فلسطني عىل حدود  1967وعاصمتها
القدس الرشقية وهو أمر أصبح ممكنا ً اآلن أكرث مام سبق وأكرث مام مىض
بسبب التغريات السياسية التي جرت داخل حركة حامس وتغيرياتها الداخلية
فقد وصلت بالجميع عىل أرضية هذا الربنامج الوطني املشرتك الذي يوفر ذلك
االجتامع الوطني والذي يوفر اتفاق الربامج املمكن والذي البد منه إلنجاز
رشوط هذه الوحدة ،عىل أرضية هذا يجري التعامل مع امللفات املختلفة سواء
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أكان موظفني أو معايري وغريها.
أوالً يجب أن يكون هناك احرتام لهذه املفاهيم األساسية باعتبارها متطلبات
إلنجاز عملية الوحدة ،وميكن أيضا ً إضافة العديد من األمور املتعلقة بالوضع
الفلسطيني الداخيل ببناء املؤسسات ،وإعادتها إىل حالة القوة التي كانت عليها
يف السابق .مفهوم الوضع الفلسطيني الداخيل بحاجة إىل كيان ،نوع من أنواع
التقوية ونوع من أنواع التحسني ألنه بدون ذلك سيكون أصعب مبواجهة املخاطر
الكربى التي تحيط باملرشوع الفلسطيني والشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية
الغري قابلة للترصف حسب قرار األمم املتحدة.
عام  1975عرفت الحقوق الغري قابلة للترصف للشعب الفلسطيني باعتبارها
حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري واالستقالل الوطني هناك أيضا ً حقوق
أخرى متمثلة يف حقوق الالجئني الفلسطينيني ويف التعويض وآخره وفق الرشعية
الدولية والقرار  194وقرارات األمم املتحدة األخرى حتى ال أتعارض واملبادرة
العربية للسالم ذكرين السيد رئيس مجلس األمناء وهذا بالـتأكيد كالم سليم مئة
باملئة نؤكد يف هذا املجال عىل رضورة تنفيذ املبادرة العربية كام هي مسألة
التنفيذ للتطبيع مسألة ال ميكن ابدا ً فهمها وال التعامل معها بأي درجة من الجدية
إال بعد االنسحاب اإلرسائييل وإقرار إرسائيل بوجود الشعب الفلسطيني ووجود
دولة فلسطني وحق الشعب يف االستقالل الوطني ييل ذلك تطبيع العالقات بني
إرسائيل والدول العربية ال بد من التأكيد عىل أهمية الوطن العريب الذي يشكل
الرافعة األساسية للنضال الوطني الفلسطيني وبدون هذه الرافعة سنكون بوضع
يف غاية الصعوبة  ،املنطقة متر اآلن يف ظروف صعبة نعم هناك مجموعة من
الدول العربية تتعرض ملصائب كربى تهدد وجودها بشكل مبارش وهذا بطبيعة
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الحال يعكس نفسه عىل قدرتنا الفلسطينية بالتحرك واالنجاز لذلك هناك تلك
العالقة التبادلية بني التحسن عىل الوضع العريب وتحقيق تقدم يف ذلك املجال
هو تحسن الوضع الفلسطيني يف مجال املواجهة مع ارسائيل ويف مجال انجاز
حقوقنا الوطنية .فيام يتعلق مبوضوع االستعامر االستيطاين فهو خطر رئييس عىل
وجود الدولة الفلسطينية وعىل الحقوق الوطنية الفلسطينية وبالتايل مواجهته
هي املهمة املركزية امللقاة عىل عاتق الشعب الفلسطيني كام أسلفنا كيف يبدأ
هذا فمن املمكن أن نشارك الدول العربية من خالل اجراءات ضد املستعمرين
باعتبارهم أناسا ً ينتهكون القانون الدويل واإلنساين وفقا ً لاللتزامات الدولية مع
الدول العربية مع اي جانب من الجوانب األخرى.
موضوع ال  BDSهو موضوع مهم يجب فهمه لكن األهمية املركزية هي
موضوع بناء منظومة متكاملة يف العقوبات واإلجراءات ضد املستعمرات وضد
املستعمرين.
مسألة ثانية هي مسألة االعرتاف بالدول فليس بالرضورة أن تكون هناك
اعرتافات جامعية.
املهم أن نعرف أن املوضوع ليس جاهزا ً للطرح واملوضوع ليس موقفا ً ايجابيا ً
تأخذه هذه الدولة أو تلك املوضوع هو قرار سيايس عميق لخلق حقائق
سياسية غري قابلة للرتاجع عنها يف مجال اقامة دولة فلسطني والحقوق الوطنية
الفلسطينية.
النقطة الثالثة انجاز االستقالل الوطني لدولة فلسطني عىل حدود عام 1967
وعاصمتها القدس والربنامج الوطني املركزي هو محور برنامج اإلجامع الوطني
هذا يجب أن نتمسك به باملطلق بغض النظر عن اي تكتيكات سياسية.
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ملتقى الحوار الرابع

* النقطة الرابعة واألخرية فيام يتعلق بالوضع للسلطة أنا لست ممن يدعون
إىل حل السلطة أنا ممن يدعون إىل إعادة هذه السلطة ليك تتحول مرة أخرى
إىل سلطة خدماتية بحتة وتقدم الخدمات للشعب الفلسطيني مع ترحيل كافة
املسائل السياسية مرة اخرى إىل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة النظر يف
كثري من الجوانب ومنها عملية بناء األجهزة األمنية الفلسطينية وغريها .
إذا ً يكون لدينا أداة مواجهة كجزء من مرشوع وطني متكامل مبعنى ال بد من
عقد املجلس الوطني البد من تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية ال بد من إعادة
وتقوية املؤسسات عموما ً سواء كان يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو
السلطة.
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