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جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

زهير جبور..
الأديب والإن�سان ()2 – 1
منت�صف ال�سبعينيات من القرن الذي خ َّر �صريع ًا قبل نحو �سبع ع�شرة �سنة من
الآن ،لي�س بفعل �صريورة الزمن فح�سب ،بل� ،أي�ضاً ،بفعل ما ازدحم فيه وعليه من
احلروب والكوارث والأزمات والهزائم واالنك�سارات ،وال�سيما ما يعني هذه الأمة،
العربية ،املثخنة بغري هزمية وانك�سار ،وح��زن ،و�أمل ،ودروب ُجلجلة .يف ذلك
ال�شهي بي ،بل
أ�شد فتكها
املنت�صف كانت غواية املعرفة ،وال�سيما القراءة ،بلغت � ّ
ّ
حد ال�شغف .ولأنني� ،آنذاك ،كنت
فتنتها اجلمر ،كما تفعل حبيبة يبلغ الهيا ُم بها ّ
الق�صة بعد �أن اكت�شفت بنف�سي ب�أنني ال ميكن �أن �أكون غري �شاعر
�أقرزم بكتابة ّ
من الطبقة الثانية ،فقد كان الإبداع الق�ص�صي ال�سوري املنهل الأول الذي م�ضيت
أتعرف �إىل �أعالمه من نتاجهم ،و�إىل مغامراتهم الفنية من هذا النتاج ،وكان
�إليه ل ّ
منجز ال�سبعينيات الأقرب �إىل اليد ل�صدوره يف تلك املرحلة من �أ ّول اجلحيم،
ال�شهي ،بل الأ�شهى.
جحيم القراءة
ّ
"احللم م ّ��رة �أخرى" ،فـ"الورد الآن وال�سكّني" ،ومنهما� ،أعني
زه�ير ج ّبور،
ُ
املجموعتني الآنفتي الذكر اللتني �صدرتا يف الن�صف الثاين من ال�سبعينيات� ،إىل
ما تالهما" :الوقت" ،و"ح�صار الزمن الآخر" ،و"رذاذ املطر" ،التي �صدرت يف
الثمانينيات� ،إىل "مياه �آ�سنة من �أجل اال�سفنج" التي �صدرت يف نهاية الت�سعينيات،
�إىل �أول رواية له" ،مو�سيقا الرقّ اد" ،التي �صدرت قبل �أن يلفظ القرن ال�صريع
�أنفا�سه الأخرية ،ف�إىل جمموعة "�آكايف" التي �صدرت يف ال�سنة الثالثة من العقد
الفائت ،فمجموعة "�أزرار مقطوعة" التي �صدرت بعدها ب�سنة ،فروايته الثانية
"بي�ضاء ..بي�ضاء" التي �صدرت �سنة �ألفني وت�سع.
من املجموعة الأوىل �إىل الرواية الثانية كنت �أحر�ص على ق��راءة كلّ ما
ي�صدر لزهري ج ّبور ،و�أكتب عن بع�ض منه ،و�أزداد يقيناً ،كلّما قر�أت جديد ًا له،
أدبي ،ال�سبعينيات ،ال يعنيه من �أمر الكتابة
�أنّه� ،ش�أن غري قليل من �أبناء جيله ال ّ
ً
�سوى الكتابة نف�سها ،ال الرغبة يف ن�سبته ،ح ّقا �أو زيفاً� ،إىل الأدباء �أو الكتّاب ،وال
اللهاث وراء ح�ضور ،حقيقةً �أو جمازاً ،يف امل�شهد الثقايفّ ،وال البحث عن جنومية �أو
�شهرة مهما تكن الو�سائل امل�ؤدية �إليهما ،بل الكتابة ،وعلى نحو �أدقّ الولع بالكتابة
بو�صفها �شهادة على الواقع الذي غالب ًا ما يتجلّى يف معظم نتاجه مثخن ًا باملفارقات
على غري م�ستوى ،ومرهق ًا باخلراب على غري م�ستوى �أي�ضاً� .شهادة ت�ستهدف �إعادة
الواقع �إىل الوقوف على قدميه بد ًال من الوقوف على ر�أ�سه ،وتثمين ًا للواقع نف�سه
على الرغم من "املبالغة يف الرتكيز على لعبة ال�شكل" كما ر�أى الراحل عبد
القا�ص الأوىل
اهلل �أبو هيف يف كتابه "فكرة الق�صة" ،لدى مقاربته جمموعتي
ّ
ق�ص ال�سبعينيات.
والثانية ،التي ّ
تعد �سمة تكاد تكون عامة يف معظم ّ
زهري ج ّبور املبدع الذي نحتفي به اليوم ،وب�إبداعه ،هو زهري ج ّبور الإن�سان
الذي يرغمك على حم ّبته حتى لو اختلفتَ معه ،كما ميكن �أن تختلف مع ولعه
تتعرف �إليه
الفائ�ض بالتجريب يف ّ
الن�ص الذي يكتبه ،وهو الذي ال متتلك ،و�أنت ّ
�أول مرة� ،إال اال�شتياق �إىل لقائه ثانية ،وثالثة ،ورابعة ،ومئة ،و ...يف الالذقية
أدبي يف غريها من حمافظات القطر ،لأنّه ال
التي ينتمي �إليها� ،أو يف � ّأي مهرجان � ّ
ميكنك الفكاك من �أ�سر احل�ضور الذي يرتف به املكان غبطةً  ،وحبوراً ،و�ضحك ًا من
اء يكاد يكون ا�ستثنائي ًا لكلّ ما يبدو بالن�سبة
هج ٌ
القلب ،وعلى نحو ي�ؤكّد لك �أنّه ّ
�إليه الئق ًا بالهجاء� ،أو ال�سخرية� ،أو كليهما معاً ،وبطريقة تنت�سب �إليه وحده،
وتدفعك �إىل القول � ّإن زهري ج ّبور ُخلقَ ليوجه �إىل هذا الكوكب البائ�س ،الأر�ض،
ال�صفعة تلو الأخرى لعلّه ي�ستفيق من اخلراب الذي �آل �إليه ،فيعود �إىل الطهر
ُ
الذي كانه قبل �أن يل ّوثه الد ّم� ،أي �إىل حيثُ
العر�ش والقلم بتعبري جابر بن زيد
عندما �س�أله يزيد بن م�سلّم عن �أ ّول اخللْق.
............................................................
الكلمة التي �ألقيت يف تكرمي الأديب زهري ج ّبور يف الالذقية.

ملف خا�ص
عن وعد بلفور الم�ش�ؤوم
�ص� _ 2ص8

حروف البراءة تغيب ..
�أين �أدب الأطفال؟؟
•د.عفاف ال�شب

ــــــــ �ص12

الق�سوة بين �أنطوان �أرتوود و�سارة كاين
• ترجمة�:سو�سن قا�سم عزام ـــــــــ �ص13

جهاد الأحمدية :ال�صحافة تمد خيطان الود
بين ال�شاعر والمتلقي
•حوار� :سالم مراد

ـــــــــ �ص 14

لوحةالفنان ممدوح ق�شالن

2

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1565" :الأحد 2017/11/19م � 30صفر 1439هـ

وعد بلفور المشؤوم

يف الوعد امل�ش�ؤوم

•د.علي دياب
ما عرف بوعد بلفور ،هو ر�سالة وجهها اللورد �آرثر
جيم�س بلفور رئي�س وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها
م��ن � 1919-1916إىل ال��ل��ورد ليونيل وول�تر دي
روت�شيلد ،هذه الر�سالة ،كما يذكر كثري من امل�ؤرخني،
�أنها مل تت�ضمن �أي تعهد وا�ضح� ،إذ مل تتطرق �إىل موقع
املالذ القومي لليهود ،وال �إىل حدوده ،ومل تكن يومها
فل�سطني �سوى والية �أو م�ساحة غري حمددة تتبع الدولة
العثمانية ،كما هو حال والية بريوت ودم�شق وطرابل�س
وغريها من مئات الواليات� ،إال �أنها كانت �أي فل�سطني ،ترمز
�أحيان ًا للداللة على الأماكن املقد�سة ،ول��دى درا�سة �أي
حدث ،البد من النظر �إليه يف �سياقه التاريخي ،والظروف
املو�ضوعية التي كانت �سائدة ،فظروف احل��رب العاملية
الأوىل ،وهيمنة القوتني اال�ستعماريتني يومها �إنكلرتا
وفرن�سا ،ومن ثم عقد اتفاقية �سايك�س بيكو بينهما ،التي
مت مبوجبها اقت�سام مناطق النفوذ ،وتوزيع تركة الدولة
العثمانية من البلدان العربية فيما بينهما ،ب�إ�ستثناء ليبيا
التي كانت من ن�صيب �إيطاليا ،فوعد بلفور جاء يف �إطار
ال�صراع على املنطقة ،وذلك لتتمكن القوتني اال�ستعماريتني
من ب�سط نفوذهما ،وبالتايل خلق كيان غريب يف�صل م�شرق
الأمة العربية عن مغربها ،وهذا الكيان يرتبط بالغرب
هم
ارتباط ًا وثيق ًا ،ويف الوقت نف�سه ،يتخل�ص الغرب من ّ
اليهود يف بلدانه� ،إذ كانوا ي�شكلون تهديد ًا بطريقة �أو �أخرى
لهذه البلدان ،و�إذا �ألقينا نظرة �سريعة على الواقع الذي
كان قائم ًا قبل قرن من الزمن ،وعلى واقعنا اليوم ،لوجدنا
عدة ،مع تبدل الأزمان ،واختالف الأدوار،
قوا�سم م�شرتكة ّ
فهذه املنطقة ومبوقعها اجليو�سيا�سي الإ�سرتاتيجي ،دفع
بالقوى الأخرى تتنازع لل�سيطرة عليها ،وفكرة خلق الكيان
الغريب يف املنطقة ،تعود �إىل القرن الثالث ع�شر امليالدي،
ومات�ضمنته وثيقة لوي�س التا�سع ،وكذلك ما اتفق عليه يف
ما �سمي مب�ؤمتر برنمان يف لندن عام  ،1905حيث تداعى
العلماء وال�سيا�سيون من ع��دد من البلدان الأوروب��ي��ة،
ليتدار�سوا احل���ؤول دون �شيخوخة احل�ضارة الأوروبية
و�سقوطها ،وتخوفهم يومها من القوة العربية ،واملقومات
التي ت�ؤهلها لأن تعيد �ألقها الذي حققته �سابق ًا عندما بلغت
�أقا�صي الدنيا ،وبد�أت احلركة ال�صهيونية يومها �سعيها يف
هذا االجتاه� ،أي البحث عن وطن قومي لليهود ،ووجدوا يف
ت�صريح بلفور �ضالّتهم� ،إال �أنهم كانوا منق�سمني فيما بينهم،
فكان تيودور هرتزل ،الذي يعد امل�ؤ�س�س الفعلي لل�صهيونية
اليهودية ،وهو �صحايف من�ساوي وعلماين� ،سافر �إىل فرن�سا
من �أجل تغطية حماكمة ال�ضابط الفرن�سي النقيب �ألفريد
دري����ف����و�����س ،امل��ت��ه��م
باخليانة ،وهو فرن�سي
اجل��ن�����س��ي��ة ،وي��ه��ودي
ال���دي���ان���ة ،وح��ك��م��ت
عليه املحكمة يومها
بال�سجن يف ج��زي��رة
غويانا ،فهذه املحاكمة
ق�������س���م���ت امل��ج��ت��م��ع
ال��ف��رن�����س��ي ،وع�ب�رت
ع��ن ���ص��راع اجتماعي
����س���ي���ا����س���ي يف ع��ه��د
اجلمهورية الفرن�سية
الثالثة ،ويذكر بع�ض

الباحثني� ،أن حماكمة
دري������ف������و�������س غ�ي�ر
ال��ع��ادل��ة ،وما�شابها
من جت��نٍّ على املتهم،
ه���ي ال�����س��ب��ب ال���ذي
دفع بتيودور هرتزل
ال��ي��ه��ودي املندمج يف
جمتمعه� ،إىل التفكري
يف امل�س�ألة اليهودية
وال��ع��م��ل على �إي��ج��اد
ح���ل مت���ثّ���ل يف ع��دم
االن��دم��اج واالن�صهار
يف امل����ج����ت����م����ع����ات
وبناء على
الأوروبية،
ً
ذلك �صاغ �أفكاره اجلديدة و�ض ّمنها كتابه «دولة اليهود»
ون�شره يف فيينا عام  ،1896وكان هرتزل براغماتيا �إذ مل
يكن يومها مكان للمعتقدات الدينية يف فكره ،وبد�أ ي�س ّوق
مل�شروعه ،من خالل تقدمي م�سوغات متنوعة ،ومبا ير�ضي
الأ�شخا�ص الذين يلتقيهم ،فعلى �سبيل املثال :وعد القي�صر
الرو�سي بتخلي�صه م��ن اليهود املزعجني ،يف ح�ين وعد
ال�سلطان العثماين يف حلّ م�شاكله املالية ،وحتويل فل�سطني
�إىل بقعة مزدهرة ،وطرح م�شروعه يف �أول م�ؤمتر �صهيوين
عقد يف مدينة ب��ال ب�سوي�سرا م��ن � 31-29آب 1897
وح�ضره /197/مئة و�سبعة وت�سعون مندوب ًا ميثلون �أطياف ًا
خمتلفة ،من اليهود الأرثوذك�س ومن القوميني والليرباليني
وامللحدين والفو�ضويني واال�شرتاكيني ،و�أعلن يومها هرتزل
�أنه يريد �أن ي�ضع حجر الأ�سا�س للدار التي �ستجمع «الأمة
اليهودية» و�أعلن �أن ال�صهيونية تعني العودة �إىل اجلماعة
اليهودية قبل العودة �إىل الأر�ض اليهودية ،ومما طرحه
�أي�ض ًا هرتزل يف برناجمه ،هجرة اليهود الفقراء وغري
املرغوب بهم� ،إىل �أر���ض تتمتع باال�ستقالل الذاتي ،على
�أ�سا�س نظام وطني ا�شرتاكي  ،وكان هذا الطرح يف جو �ساده
االنق�سام بني يهود العامل ،وميكننا القول� :إنه كان هناك
تياران �أ�سا�سيان �أ ّديا دور ًا هام ًا بني اجلاليات اليهودية:
الأول :تيار االن��دم��اج يف املجتمعات التي يعي�ش فيها
اليهود ،والثاين :التيار االنف�صايل الذي �سعى للتعامل مع
اليهود باعتبارهم «�شعب ًا موحداً» مت طرده ظلم ًا من وطنه،
وكانت احلركة ال�صهيونية هي املتزعمة للتيار االنف�صايل،
ولكنها كانت وقتها مرتددة وغري منت�شرة ،وبد�أت يف دعوة
اليهود ودفعهم للهجرة �إىل فل�سطني وم��ا يطلقون عليه
«�أر�ض امليعاد» ومن خالل
ال��ت��واط���ؤ ال��غ��رب��ي ال��ذي
وجد فر�صته يف التخل�ص
م��ن اليهود كقوى فاعلة
يف جمتمعاته ،ويف الوقت
نف�سه زرع ه���ذا الكيان
اجل��دي��د يف ق��ل��ب الأم���ة
العربية ،ليمنع وحدتها
ويحد من تهديدها له يف
امل�ستقبل ،وي��ق��ول بع�ض
ال��ب��اح��ث�ين� :إن ه��ن��اك
ن��وع�ين م��ن ال�صهيونية:
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة

وال�صهيونية الأوروب���ي���ة،
و�أن ال�سيا�سي الربيطاين
ل���وي���د ج�����ورج ق����ام ب���دور
اجل�����س��ر ال�����ذي رب����ط بني
ال�صهيونيتني ،وهو الذي قام
ب��دور مهم يف دع��م م�شروع
اال���س��ت��ي��ط��ان ال��ي��ه��ودي يف
فل�سطني ،وهو بدوره حتفظ
على ات��ف��اق��ي��ات �سايك�س-
ب��ي��ك��و ،ال���ت���ي ن�����ص��ت على
تق�سيم فل�سطني ،ويقول:
«�إنه من غري اجلدير �أن نفوز
بالأر�ض املقد�سة ثم نقوم
بتمزيقها» وكان من �أن�صار
�أن يقوم االنكليز بدور فاعل يف �إعادة اليهود �إىل فل�سطني.
مل يكن الأمر ع�شية توقيع وعد بلفور كما هو عليه اليوم،
�إذ كان عدد اليهود يف الواليات املتحدة الأمريكية عام
�سبعة ع�شر وت�سعمئة و�أل��ف ،ثالثة ماليني يهودي ،ومل
ي�شارك منهم �أكرث من اثني ع�شر �ألف ًا يف ن�شاط احلركة
ال�صهيونية ،وح��ت��ى تاريخه ع��دد اليهود يف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة �أك�ث�ر م��ن ع��دد ال��ي��ه��ود يف الأر����ض
املحتلة فل�سطني� ،إال �أن ن�شاط احلركة ال�صهيونية خالل
هذه الفرتة وعلى مدى قرن من الزمن ،غيرّ يف احل�ضور
الفعلي لل�صهيونية �سواء يف الأر�ض املحتلة� ،أو يف البلدان
التي ت�شكل فيها لوبيات م�ؤثرة وفاعلة �سواء يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،أو بقية البلدان الأوروب��ي��ة ،وبد�أت
هذه الدول تتعامل مع الكيان ال�صهيوين وتدعمه ،وتعد
�أمنه من �أمنها ،ويف الوقت نف�سه يقابله الرتاجع العربي
واالنح�سار ،بل والتواط�ؤ من معظم �أنظمة الدول العربية،
وال�سيما يف ظل تنامي حم��ور املقاومة ال��ذي يعد القطر
العربي ال�سوري ،العمود الفقري له ،وبالتايل فاخلوف على
الكيان ال�صهيوين ،رتب على القوى اال�ستعمارية ويف مقدمها
الواليات املتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي ،لأن يطوروا
يف ا�سرتاتيجياتهم ،فكما وقعوا اتفاقية �سايك�س-بيكو عام
�ستة ع�شر وت�سعمئة و�ألف ،التي ق�سمت الوطن العربي من
دولة واحدة ،كان يفرت�ض �أن تعود كما كانت بعد حتررها
من االحتالل العثماين� ،إىل اثنتني وع�شرين دولة ،واليوم
فكي تبقى �إ�سرائيل هي القوة املهيمنة يف املنطقة �سيا�سي ًا
وع�سكري ًا واقت�صادي ًا ،جل�ؤوا �إىل اتفاقيات جديدة على
غرار �سايك�س بيكو ،ولكن على مقا�س كل قطر عربي على
ح��دة ،عاملني على تق�سيم املق�سم وزرع الفنت الطائفية
والإثنية ،لإ�ضعاف هذه ال��دول و�إنهاكها ،وهذا ما فعلوه
يف �إط��ار ما �أطلقوا عليه «الربيع العربي» ومن هنا يكون
الربط بني وعد بلفور منذ مئة عام وبني ما يجري اليوم
وعلى طريقته� ،إال �أن ح�ساباتهم ،لن ت�صح هذه املرة ،وظنوا
�أن �سورية العروبة كغريها من الأق��ط��ار العربية �سهلة
الأخذ ،وفاتهم �أنها كانت و�ستبقى ع�صية على خمططاتهم
وم�ؤامراتهم ،وهي يف طور انت�صارها الأخري ،وق�ضائها على
الإره���اب وتلقني ال��درو���س البليغة ،لداعميه وم�شغليه،
و�ستعود �سورية بف�ضل وح��دة �شعبها وجي�شها العقائدي
البا�سل وقيادتها ال�شجاعة و دعم الأ�صدقاء �إىل �أقوى مما
كانت عليه قبل هذه احلرب الكونية التي ت�شن عليها.

كان هرتزل براغماتيا �إذ مل يكن يومها مكان
للمعتقدات الدينية يف فكره ،وبد�أ ي�س ّوق
مل�شروعه ،من خالل تقدمي م�سوغات متنوعة،
ومبا ير�ضي الأ�شخا�ص الذين يلتقيهم

فكرة خلق الكيان الغريب يف املنطقة ،تعود
�إىل القرن الثالث ع�شر امليالدي ،ومات�ضمنته
وثيقة لوي�س التا�سع ،وكذلك ما اتفق عليه يف
ما �سمي مب�ؤمتر برنمان يف لندن عام 1905
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جريمة بلفور 1917
تعي�شها المنطقة اليوم ومنذ مائة عام

• د.يو�سف جاد احلق

بادئ ذي بدء البدَّ لنا من القول ب�أن منا�سبة ذكرى وعد بلفور ال ينبغي لها �أن مت َّر وك�أنها حدث
عابر� ،إمنا هي مف�صل تاريخي يقت�ضينا التوقف عنده لرنى ما �أ�سفر عنه من نتائج و�آثار كارثية
على املنطقة العربية برمتها ،ولي�س ما تعي�شه هذه املنطقة اليوم �سوى �إحدى تداعياته،
مبعنى �أنه لي�س كافي ًا �أن نذهب – كالعادة – �إىل حمالت التنديد وال�شجب والإدانة وو�صفه
بالوعد (امل�ش�ؤوم) وح�سب ،و�إمنا علينا �أن ن�سلط ال�ضوء على �آثاره وتداعياته بالغة اخلطورة
على �سائر �أوجه حياتنا ،منذ �صدوره وحتى يوم النا�س هذا ،ف�ض ًال عما هو � ٍآت يف قادم الأيام.
ترى هل كان (ال�سري �آرثر بلفور) وزير خارجية بريطانيا يومذاك يدرك ما �سوف يرتتب
على وعده غري ال�شرعي (حلاييم وايزمن) ،رئي�س الوكالة اليهودية ،من تداعيات ونتائج،
وما �سوف يجلبه من مظامل وويالت على ال�شعب العربي الفل�سطيني ،وعلى ال�شعب العربي يف
�سائر �أقطاره...؟
يف يقيني �أن الرجل مل يكن بالذي يجهل هذا ،بل لعله كان هدف ًا مق�صود ًا ومدبر ًا ،فنحن نعلم
– حتى من خالل كتاباتهم ووثائقهم املفرج عنها – ب�أن خمطط بريطانيا رمى �إىل ف�صل عرب
امل�شرق يف �آ�سيا عن عرب املغرب يف �أفريقيا ،ويف مقدمة هذه الأخرية م�صر لأ�سباب من �أهمها:
•متكني بريطانيا من بث الفرقة وت�أجيج ال�صراعات واخلالفات فيما بني العرب بع�ضهم بع�ض ًا
لكي ي�سهل عليها التحكم يف املنطقة و�أهلها ،وفق ًا ل�سيا�ساتها املعروفة (فرقد ت�سد).
•ت�أمني طريق بريطانيا �إىل م�ستعمرتها الهند التي حكمتها نحو ًا من �أربعمائة �سنة ،ومل
تغادرها قبل �أن ِّ
تقطع �أو�صالها فتق�سمها �إىل (هند وباك�ستان) ..فالتق�سيم �سيا�سة بريطانية
ً
�أثرية لدى �سا�ستها ،فقد ق�سمت �أي�ضا قرب�ص وفل�سطني ،وجاءت �إىل منطقة ال�شرق العربي
مبعاهدة (�سايك�س بيكو) التي جز�أت وحدة املنطقة و�أحالتها �إىل الو�ضع الذي هي عليه الآن،
الغني عن كل بيان...
كان وعد بلفور يف  2نوفمرب/ت�شرين الثاين عام  1917البداية العملية جلعل حلم (تيودور
هرت�سل) يف (الدولة اليهودية) حقيقة واقعة ،ال جمرد �أ�ضغاث �أحالم �أو �شطحة خيال
جمنونة .غري �أن الذي حدث هو �أن �شطحة اخليال املجنونة تلك غدت �أمر ًا واقع ًا ،ويف غ�ضون
(خم�سني �سنة ،كما توقع هرت�سل عام  1897وقرار تق�سيم فل�سطني عام  )1947ال�صادر
عن هيئة الأمم املتحدة ،وكان ذلك على يد بريطانيا الدولة املنتدبة على فل�سطني التي كان
عليها – وفق وعد بلفور – تهيئة الظروف �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا يف فل�سطني لتمكني
اليهود من �إقامة (وطن قومي لهم) �أي (دولة) على �أر�ض فل�سطني قبل �أن ت�سلم البالد لهم
وتغادرها يف � 15أيار 1947م.
•••
�أما التداعيات الناجمة عن ذلك الوعد ،الذي مل ي�أخذ يف احل�سبان� ،أويف االعتبار موقف �أهل
فل�سطني ،مبا يف ذلك العرب �أجمعني� ،إن مل نقل �إنه كان ينطوي على قدر كبري من اال�ستهانة
ب�أمرهم ،كما لو �أنهم مل يكونوا �أ�صحاب ال�ش�أن الأولني يف امل�س�ألة ،وك�أنهم لي�سوا من يقع عليهم
هذا ال�ضرب من العدوان غري امل�سبوق يف تاريخ الب�شرية..
خال�صة القول� :إن وجود (�إ�سرائيل)-ح�صيلة وعد بلفور الربيطاين  -يف حدِّ ذاته ،على
�أر�ضنا كان ال�سبب يف كل ما جرى يف املنطقة – ومازال يجري – من �أحداث وحروب وفظائع
وفجائع منذ قيامها حتى هذه ال�ساعة.
فلوال هذا الوجود ال�سرطاين الوبيل يف اجل�سم العربي ملا كنا لنعاين اليوم هذه احلال ،التي
جتل عن الو�صف ،يف �سائر �أرجاء الوطن العربي من املحيط الأطل�سي حتى املحيط الهندي..
ولوال هذا الوجود لنعمت املنطقة كلها ،و�أهل فل�سطني باحلياة الآمنة ،ولتوفرت لها �أ�سباب
النماء والتطور ،ك�ش�أن غريها من �شعوب الأر�ض يف �سائر �أرجائها.
ول��ك��ن مل�����اذا؟ وك��ي��ف ك����ان ل��ه��ذا ال���وج���ود ه����ذا الأث�����ر امل��ف��ج��ع م���ن ال���ت���داع���ي���ات...؟
( – )1لأن الوجود الإ�سرائيلي ا�ستدعى من الغرب (�أمريكا وبريطانيا وفرن�سا) رعاية
وحماية م�ستمرة ودائمة ،ل�ضمان بقاء هذا الكيان كيما يقوم بوظيفته املنوطة به ل�صالح
الغرب اال�ستعماري احلاقد ،يف الوطن العربي ..والإ�سالمي �أي�ض ًا..
( )2احلفاظ على ما درجوا على ت�سميته بـ(الأمن الإ�سرائيلي) ب�أي ثمن ،وهذا تطلب منهم
التحري�ض الفاجر على �إثارة الفنت والقالقل بني �شعوب املنطقة ،ب�إثارة النعرات الطائفية
واملذهبية والدينية ،واالختالفات العرقية والقومية� ،إذ بدون هذا لن يتوفر (لإ�سرائيل)
ا�ستقرار ،ف�ض ًال عن بقاء يف املنطقة.
•••
ومما ال ريب فيه �أن هناك �أ�سباب �أخرى كثرية ،ي�ضيق املقام عن عر�ضها والتطرق �إليها ،غري
�أ َّنه ال ينبغي لنا �أن تفوتنا الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل مواقف الغرب من دولة �إي��ران الإ�سالمية،
ومنا�صبته العداء لها تبع ًا ملوقفها املعروف احلا�سم من الوجود الإ�سرائيلي يف فل�سطني ،التي
تراها �أر�ض الإ�سالم املقد�سة ثالث احلرمني وم�سرى ر�سول اهلل حممد عليه ال�صالة وال�سالم
�إىل ال�سموات العال.
يف�ضي بنا هذا كله ،وهو غي�ض من في�ض� ،إىل اليقني ب�أن ما يجري اليوم على �صعيد املنطقة،
من �أق�صاها �إىل �أدناها� ،إن هو �إ َّال واحد ًا من تداعيات ذلك الوعد الذي �أعطاه (من ال ميلك
ملن ال ي�ستحق)� ،شاء من �شاء و�أبى من �أبى ،من وجهة نظر (�آرثر بلفور) وزمرته ،من �صهاينة
الربيطانيني ،ويف مقدمتهم �سايك�س وت�شر�شل و�إيدن وتات�شر وبلري و...الخ
و�إىل جانب ه�ؤالء �سا�سة �أمريكا وفرن�سا على مدى ال�سنني منذ ابتالئنا بوجود هذا الكيان
الإرهابي بني ظهرانينا...
غري �أن �إمياننا وطيد،ال يتطرق �إليه �شك ب�أن م�صري هذا الوجود ال�شاذ على �أر�ضنا ،املنايف
لنوامي�س الطبيعة م�صريه �إىل زوال ،يف نهاية املطاف ،ك�ش�أن من �سبقه من الغزاة الأقدمني
الذين �أم�سوا يف ذمة التاريخ مبن فيهم (بلفور) و�صحبه من عتاة املجرمني يف حق �أمتنا
العربية.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

موزارت و�سالريي
()3
مر معنا،
تبد�أ امل�سرحية ـ الرتاجيديا من حلظة �أو م�شهد يبدو �سالريي م�أزوم ًا ـ �شاكي ًا كما ّ
و�سبب �أزمته هي الغرية واحل�سد اللذان يعتمالن يف داخله ،يقول هو نف�سه� ،أح�سدُ ب�أمل� ..أواه،
�أيتها ال�سماء!
�أين احلقيقة ،فالهبة املقدّ �سة
والعبقرية اخلالدة ـ لي�ست مكاف�أة
للحب احلار ،والتفاين والعمل واجلد
وال لر�سول العبادة بل �أنها ت�ضيء
ر�أ�س ذلك املجنون الفارغ
املدمن الك�سالن� ..آه ..موزارات ..موزارت!!
هكذا يف امل�سرحية ..فعندما يلفظ ا�سم موزارت ،يظهر حا ًال موزارت ويدخل �إليه ،قائ ًال:
�إنه يريد �أن يقدم ل�سالريي مفاج�أة طريفة ،لكن �سالريي يرتبك وي�س�أل موزارت� :أ�أنت هنا،
منذ مدة ،خائف ًا من �أن يكون قد �سمعه موزارات حني كان يك ّلم نف�سه ،لكن موزارت يقول :الآن
مر �أمام احلانة ف�سمع
�أتيتك ،وجئتك مبفاج�أة ،وي�سرد على م�سمعه �أنه حني كان قادم ًا �إليهّ ،
�صوت كمان مل ي�سمع من قبل مثله ،و�إذ بالعازف مو�سيقي �أعمى ويعزف مقطوعة من (يا من
يعلم) (وهي ملوزارت).
ده�ش موزارت عند �سماعه عزف املو�سيقي الأعمى..
فدخل م��وزارت احلانة وا�صطحب الأعمى معه �إىل �سالريي كي ُي�سمعه عزف هذا العجوز
ال�ضرير ،ومن ثم يدعوه �إىل الدخول ،ويف الوقت نف�سه ،يطلب �إليه قائ ًال :اعزف لنا �شيئ ًا ما
ملوزارت ،مبا�شرة ،يبد�أ العجوز ال�ضرير يعزف �أغنية منفردة من م�سرحية موزارت «دون جوان»
ف ُي ِّ�سر موزارت وي�ضحك عند �سماعه هذا العزف ،في�ستنكر �سالريي ذلك ،ويقول له� :أت�ضحك؟!
فيجيبه موزارت:
�أمن املعقول� ،أن ال ت�ضحك! مبعنى من املعاين ،كيف ميكن �أن ال ت�ضحك� ،أي كيف ال تفرح ،وال
ُت�سر؟! فيقول �سالريي:
«ال يبعث الدّ هان الرديء ال�ضحك ّ
يف عندما يلوث بخرب�شته عذراء فائيل» ثم يطرد �سالريي
العازف العجوز الأعمى..
ي�ش ّبه �سالريي العازف ال�ضرير بالدّ هان ،ولي�س بالفنان؛ الدهان الذي ي�ش ّوه لوحة العذراء
لرفائيل .لكن موزارت ال ي�سمح للعازف ال�ضرير باخلروج قبل �أن ي�شرب نخبه.
يف هذا امل�شهد تتجلى �أنانية �سالريي جراء ت�صرفه مع العازف ال�ضرير الذي �أ�شفق عليه
موزارت و�أحبه ،بعك�س �سالريي الذي تظاهر ب�أنه غيور على الفن الأ�صيل ،لأن يف ر�أيه ،العازف
ال�ضرير العجوز يتك�سب من عزفه باحلانات وهو لي�س مو�سيقار ًا ،قا�صد ًا من ذلك �أن هذا العازف
ي�شوه حلن موزارت وك�أن �سالريي حري�ص على �أحلان موزارت �أكرث من موزارت نف�سه ،واحلقيقة
هنا ،يف هذا امل�شهد تف�ضح �سالريي و�أنانيته ويبدد ال�صراع بني النف�س اجلاحدة ،والروح اجلافة
الياب�سة من جهة والروح الأريحية املبدعة الأ�صيلة .نعم! يبدو ال�صراع بني دوغمائية احلريف،
وبني املبدع احلر الطليق ،لأن العباقرة واملوهوبني حق ًا يبدون على ا�ستعداد دائم ملد اليد �إىل
ال�شعب عرب ر�ؤو�س �ضيقي الأفق الياب�سة ـ كما يقول الناقد البلغاري كارانفيلوف.
وهنا ،ينتبه القارئ �أو امل�شاهد� ،إىل �أهمية هذا امل�شهد� :سالريي ينزعج من وجود العازف
الأعمى العجوز وموزارت يرحب به ويطلب �إليه �أن يعزف له� ،سالريي العازف العجوز الأعمى
وموزارت يطلب �أن ي�شرب معه نخب �صمته.
هذا امل�شهد يك�شف �شخ�صية موزارت ،و�شخ�صية �سالريي� ..سالريي املتكرب ،املتعجرف ،و�سالريي
املتوا�ضع وحبه للفقراء ،واملعوزين وتعامله مع عامة ال�شعب.
وبذلك يكون �سالريي رمز الأنانية ،يف عدم قبوله الإن�سان الب�سيط الفقري ـ العازف ال�ضرير
العجوز ،الذي يت�سول اللقمة يف ال�شارع ويف احلانات� .أما موزارت فيبدو نبي ًال بال حدود ،كرمي ًا
بال حدود.
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ٌ
وقرن من ال�صراع مع احللف اال�ستعماري
وعد بلفور

•غطا�س �أبو عيطة

ك�إطا ٍر لل�صراع ا لذي ما زالت تعي�شه
املنطقة منذ قرن من الزمن ويف �سياقه
كفاح ال�شعب الفل�سطيني عقب وعد
بلفور ،نتوقف عند العالمات التالية:
 1ـ ابتد�أ ال�صراع يف امل�شرق العربي
(ب�لاد ال�شام وب�لاد الرافدين) منذ
�أواخ��ر احل��رب العاملية الأوىل ،حني
عقدت الدولتان اال�ستعماريتان بريطانيا
وفرن�سا ما عرف باتفاق �سايك�س ـ بيكو،
الذي يق�ضي بتق�سيم تلك البالد بينهما يف
ا�ستكمال ل�سيطرتهما على معظم �أجزاء
ٍ
املنطقة العربية ،و�أُحل���ق باالتفاق ما
عرف بوعد بلفور ،الذي ا�ستهدف �إقامة
قاعدة ا�ستعمارية ا�ستيطانية عدوانية
لليهود يف قلب الوطن العربي ،لتتوىل حماية الوجود اال�ستعماري
للدولتني املذكورتني.
 2ـ ومع النتائج التي �أ�سفرت عنها احلرب العاملية الثانية ،ومن بينها
�ضعف مركزي اال�ستعمار القدمي يف بريطانيا وفرن�سا� ،أمكن لل�شعوب
العربية عرب ن�ضال �شاق ،التحرر من الوجود اال�ستعماري املبا�شر،
فيما �أعلن امل�ستعمرون ال�صهاينة ،قيام «ا�ستقالل» دولتهم ،باالنف�صال
عن الدولة اال�ستعمارية الأم ،لكنهم يف حقيقة الأم��ر ،اتخذوا من
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية كوريث لال�ستعمار القدمي وكا�ستعمار
جديد �إم�بري��ايل� ،أ ّم��� ًا ج��دي��دة ،مبا يد ِّلل على ع��دم جت��اوز «دولتهم»
مرحلة النظام اال�ستعماري اال�ستيطاين ،كونها مل حت�سم �صراعها مع
�سكان البالد الأ�صليني يف فل�سطني ويف املحيط العربي كما جرى يف نظم
ا�ستعمارية ا�ستيطانية �أخرى عرفها العامل.
 3ـ ويف املرحلة االنتقالية كذلك ،الفا�صلة بني نفوذ �أو هيمنة
اال�ستعمارين القدمي واجلديد على املنطقة ومن �ضمنها الوطن العربي،
�أطلقت م�صر عبد النا�صر ،امل�شروع القومي التحرري للأمة العربية ،عقب
الهزمية التي حلقت مبركزي اال�ستعمار القدمي �إىل الكيان ال�صهيوين،
فيما عرف بحرب ال�سوي�س عام .1956
 4ـ لكن ه��ذا امل�شروع ال��ذي الت َّفت من حوله ال�شعوب العربية،
ُجوبه بكل �أنواع الت�آمر والعدوان ،من جانب احللف الذي باتت تقوده
�أمريكا ،ويف هذا ال�سياق �أتت حرب اليمن التي ا�س ُتدرجت �إليها م�صر يف
مواجهة ال�سعودية ،والتي ا�ستهدفت �إ�ضعاف قدرات اجلي�ش امل�صري ،ثم
�أتت حرب حزيران مبا�شرة بعد ذلك ،ثم �ضرب املقاومة الفل�سطينية
على �ساحة الأردن ،ومن ثم اخليانة التي �أقدم عليها ال�سادات للم�شروع
القومي بعد رحيل عبد النا�صر ،حيث جرى نقل م�صر �إىل مع�سكر النظم
التابعة ملركز الإمربيالية بزعامة ال�سعودية.
 5ـ و�أت��ى اتفاق كامب ديفيد عام  ،1978لكي ي�ضفي ال�شرعية
الدولية على الكيان اال�ستعماري اال�ستيطاين ،باعتبار �أن �أكرب دولة
مواجهة عربية قد �سلمت بوجود هذا الكيان .لكن مقاومة هذا الوجود
مل تتوقف برغم ما حلق بقوة الأمة احل َّية من �ضربات ومن م� ٍآ�س بعد
ذل��ك ،وم��ا تعر�ضت له من خيانات .وهكذا مل يتوقف ال�صراع حتى
اللحظة الراهنة على م�صري املنطقة ووجود الأمة ،رغم انق�ضاء قرن
كامل على اتفاق �سايك�س ـ بيكو ووعد بلفور امل�ش�ؤومني ،وا�ستمرار ال�صراع
يعني �أن الكيان ال�صهيوين مل ينتقل �إىل حالة الدولة كما جرى بالن�سبة
لنظم ا�ستيطانية �أخرى .كما هو حال الواليات املتحدة الأمريكية.
ٍ
حمطات يف م�سرية ال�شعب الفل�سطيني الكفاحية
نعود هنا �إىل الت�أكيد جم���دد ًا ،ب�أنه ال ميكن ف�صل كفاح ال�شعب
الفل�سطيني يف مواجهة احللف اال�ستعماري ـ ال�صهيوين الرجعي ،عن
كفاح �شعوب الأمة العربية يف مواجهة ذات احللف .وهكذا �سيتم التطرق
دائم ًا ،ونحن نر�صد َّ
حمطات كفاح ال�شعب الفل�سطيني� ،إىل التطورات
املرافقة على ال�صعيد العربي.
� ً
أوال :هبِّة الرباق عام 1929
مل يتوقف ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني منذ وطئت �أقدام امل�ستعمرين
�أر�ض فل�سطني ومذ �أُعلن عن امل�شروع ال�صهيوين .ففي عام  ،1919عُ قد
يف دم�شق م�ؤمتر عام ملمثلي بالد ال�شام� ،أعلن امل�شاركون فيه رف�ض ما
يُدبَّر لفل�سطني ولأرجاء �سورية الكربى .ويف هذا العام ،بد�أت تظاهرات
الفالحني ،املهددين بخ�سارة �أر�ضهم مع ا�ستعداد الإقطاعيني لبيع تلك
الأر�ض .و�شهدت فل�سطني �أول تظاهرة ن�سائية تندد بالغزاة امل�ستعمرين
وال�صهاينة .لكن احلدث البارز يف نهاية العقد الع�شرين ،متثل يف «ه َّبة
م�س املهاجرون ال�صهاينة الع�صب الأكرث
ال�براق» التي اندلعت عندما َّ
ح�سا�سية لدى اجلماهري الفل�سطينية ممث ًال برمزها الديني الأ�سا�س يف
امل�سجد الأق�صى ،والذي يختزل �شعورها بكرامتها الوطنية والدينية
والإن�سانية.
بد�أت ال�صدامات يف القد�س ويف حميط الأق�صى ،فقد امتدَّت لت�شمل
كل �أرجاء فل�سطني ،وارتقى يف هذه اله َّبة مئات ال�شهداء وجرح مئات
املواطنني من �أبناء ال�شعب الفل�سطينيُ ،
وقتل وجرح املئات من ال�صهاينة.
و�إزاء ما ج��رى� ،أطلق ال�صهاينة ما يعبرِّ عن روايتهم جت��اه الق�ضية
الفل�سطينية ،وهي �أن ما تعر�ض له اليهود يف فل�سطني ،هو (بوغروم)
مذبحة ،على غ��رار ما عا�شه اليهود يف بلدان ال�شتات ب�سبب العداء
لل�سامية ،وك�أن فل�سطني هي موطنهم الطبيعي.

ً
ثانيا ـ ثورة عام  36ـ 1939
بد�أت �إرها�صات الثورة امل�سلحة ال�شاملة،
بالإ�ضراب الكبري الذي ن َّفذه �أبناء فل�سطني
على مدى �ستة �شهور ،وقبل ذلك باملقاومة
امل�سلحة التي �أطلق �شرارتها ال�شيخ عز
الدين الق�سام ،والذي ا�ست�شهد يف �أحرا�ش
يعبد قرب جنني .وقد كانت ثورة عارمة
ت�شكلت فيها الف�صائل امل�سلحة يف �أرج��اء
الأر���ض الفل�سطينية .وكانت يف �أ�سا�سها
ثورة فالحني ومركزها منطقة نابل�س وما
عرف بجبل النار .وكانت الهيئة العربية
العليا بزعامة احل��اج �أم�ين احل�سيني يف
القد�س ه��ي القيادة ال�سيا�سية للثورة.
وج��وب��ه �أب��ن��اء ال�شعب الفل�سطيني �إىل
جانب �ضعف �إمكاناتهم وتوا�ضع علمهم الع�سكري ،بالقوات الربيطانية
مدعومة بقوات الهاجاناه ال�صهيونية .وبت�آمر النظم التابعة واخلانعة،
ثم بف�صائل ال�سالم التي �شكلها الإقطاعيون الذين �أخافهم نهو�ض
الفالحني الثوري .وترك ت�أثريه على امل�شهد ،باندالع احلرب العاملية
الثانية ،وما رافق ذلك من مناورة بريطانية متثلت يف الوعود الكاذبة
التي ت�ضمنها ما �سمي بالكتاب الأبي�ض .و�أُجه�ضت الثورة لكن ال�صراع مل
يتوقف بعد ذلك.
ً
ثالثا :حرب ال  48والنكبة
يف � 15أي��ار عام � ،1948أعلن امل�ستعمرون ال�صهاينة قيام دولتهم،
وا�ستندوا يف ذلك �شكلي ًا �إىل قرار التق�سيم ال�صادر عن الأمم املتحدة
يف التا�سع والع�شرين من ت�شرين الثاين عام � ،1947إذ كان ال�صهاينة
باحت�ضان من جانب بريطانيا ،قد �أعدوا ما يحقق قيام كيانهم ،فكانوا
ٍ
قد بد�أوا عدوانهم الع�سكري �ضد �أبناء فل�سطني قبل �إعالن هذا الكيان،
ومواجهة بعد ذلك ما �سمي باجليو�ش العربية.
فقد �أن�ش�أ ال�صهاينة برعاية االنتداب ،قوات الهاجاناه الع�سكرية على
�أ�سا�س �أنها قوات بولي�س ،و�ش َّكلوا الع�صابات الإرهابية ،التي ن َّفذت العديد
من املجازر بحق �أبناء ال�شعب الفل�سطيني من �أجل ترويعهم ودفعهم
للهجرة ،ون َّفذت تلك الع�صابات عمليات �إرهابية �ضد الوجود الربيطاين
ليظهر كيانهم على �أنه م�شروع حترري على غرار ما جرى يف �أمريكا.
و�ش َّكل اليهود ال�صهاينة كذلك ،فيلق ًا ع�سكري ًا �شارك �إىل جانب القوات
ٌ
�ضباط داخل قوات
الربيطانية يف احلرب العاملية الثانية ،وكان لهم
بريطانيا يف تلك احلرب .وا�ستوىل ال�صهاينة على مع�سكرات االنتداب
الربيطاين يف فل�سطني مبا فيها من �أ�سلحة بتواط�ؤ من بريطانيا .وكان
املهاجرون امل�ستوطنون ال�صهاينة ،يخ�ضعون للتدريب الع�سكري بانتظار
املواجهة.
ويف مقابل ذلك� ،أتت قطعات ع�سكرية من م�صر والعراق والأردن
اخلا�ضعة جميع ًا �آن��ذاك للم�ستعمر الربيطاين ،وك��ان القائد الأعلى
للقوات العربية ،هو قائد ق��وات الأردن اجل�نرال الربيطاين غلوب
با�شا ،ونعلم هنا ق�صة الأ�سلحة الفا�سدة للقوات امل�صرية ،وحكاية
«ماكو �أوامر» بالن�سبة للقوات العراقية .وهكذا كانت نتيجة احلرب،
ا�ستيالء ال�صهاينة على  78%من الأر�ض الفل�سطينية متجاوزين بالطبع
حدود قرار التق�سيم ،و ما �أنقذ ما �سمي بعد ذلك بالقد�س ال�شرقية من
االحتالل ،هو وقوف �أبنائها و�أبناء اجلوار للدفاع عنها مقدمني �أغلى
الت�ضحيات ،وكان املنا�ضل بهجت �أبو غربية من �أبرز القادة ال�صامدين
فوق �أ�سوار القد�س .وقد �أتت الهدنة الأخرية التي ق�ضت بوقف هذه
احلرب ،لكي تدو�سها دبابات ال�صهاينة يف عدوان حزيران عام 1967
التي جنم عنها احتالل باقي الأر�ض الفل�سطينية و�أرا�ض عربية �أخرى.
رابع ًا ـ حرب حزيران والنك�سة
مل يتوقف كفاح ال�شعب الفل�سطيني بعد النكبة ،فقد ت�شكلت
جم��م��وع��ات ف��دائ��ي��ة يف ال�ضفة وغ���زة ك��ان��ت ت��ق��وم ب���الإغ���ارة على
امل�ستوطنات ال�صهيونية ،وكانت
ردة ف��ع��ل ال�����ص��ه��اي��ن��ة ،ال��ق��ي��ام
بعمليات انتقام �ضد �أبناء القرى
واملخيمات املحيطة ع��ن طريق
املجازر وهدم املنازل ،حيث توىل
�شارون ووحدته تلك املهمة ،وما
�أن �أت��ى ع��ام  ،1965حتى بلور
ال�����ش��ب��اب الفل�سطيني اخل�ب�رات
الكفاحية امل�تراك��م��ة يف �إع�لان
الثورة الوطنية املعا�صرة.
ويف �سعيهم للق�ضاء على روح
املقاومة الفل�سطينية والعربية،
�شنَّ ال�صهاينة بدعم من احلليف
الإم��ب�ري����ايل الأم���ري���ك���ي ح��رب
ح��زي��ران ،التي ا�ستهدفت من الأ�سا�س ،النظامني الوطنيني يف م�صر
و�سوريا ،وال �سيما ،امل�شروع القومي الذي �أطلقه عبد النا�صر .لكن �إرادة
املقاومة واملواجهة مل تد ِّمرها نتائج تلك احلرب التي كان يراد لها �أن
ت�سحق تلك الإرادة لدى ال�شعوب العربي ،فكانت حرب اال�ستنزاف التي
انطلقت من م�صر ،وكانت معركة الكرامة البطولية التي ج�� َّذرت روح

ال ميكن ف�صل كفاح ال�شعب
الفل�سطيني يف مواجهة احللف
اال�ستعماري ـ ال�صهيوين الرجعي،
عن كفاح �شعوب الأمة العربية يف
مواجهة ذات احللف.

الثورة يف �صفوف �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،وكانت ا�ستعدادات الرئي�س
حافظ الأ�سد يف �سوريا خلو�ض حرب حترير �ضد الغزاة املحتلني بعد
�أن �أخرج �سوريا من ال�صراعات الداخلية التي كانت ت�ستنزف قدراتها
الع�سكرية يف الأ�سا�س.
ً
خام�سا ـ حرب ت�شرين املجيدة
�شكلت حرب ت�شرين ملحمة بطولية َّ
�سطرها الإن�سان العربي� ،إذ
روح انهزامية يف الوعي
من
�أ�سقطت هذه احل��رب ،كل ما جرى �ضخه
ٍ
اجلمعي العربي ،فقد �أثبتت هذه احل��رب على �أر���ض الواقع ،ب�أنه ال
فجوة ح�ضارية تف�صل العربي عن ال�صهيوين القادم من ح�ضارة متفوقة
غربية وفق ما روج مثقفو اال�ست�سالم .ون�ضيف هنا ،ب�أن مفاعيل هذه
احلرب بقيت ح َّية يف وعي ال�شعوب العربية رغم النتائج الكارثية التي
ربت عنه تلك
ترتبت على خيانة ال�سادات لتلك املفاعيل ،ذلك �أن ما ع َّ
ال�شعوب من �إرادة كفاحية وال �سيما ال�شعب الفل�سطيني يف الوطن املحتل،
فجر االنتفا�ضات والهبات ال�شعبية �ضد املحتلني ،ال ميكن ف�صله عن
الذي َّ
مفاعيل ت�شرين التي �أعادت الثقة للإن�سان العربي بقدراته ،م�ؤكدة ب�أن
هذا العدو ميكن قهره و�إحلاق الهزمية بكيانه.
ً
�ساد�سا ـ االنتفا�ضة ال�شعبية الكربى عام 1987
ا�ستهدف غزو لبنان من جانب ال�صهاينة عام  ،1982تعميم كامب
ديفيد على ال��دول العربية ،وذل��ك من خالل توجيه �ضربة قا�صمة
للتحالف القائم على �أر�ض لبنان ،ممث ًال باملقاومة الفل�سطينية ،واحلركة
الوطنية اللبنانية ،وقوات اجلمهورية العربية ال�سورية .وكان من ر�ضخ
لأهداف العدوان ال�صهيوين �آنذاك ،هو القيادة املتنفذة الفل�سطينية ،من
خالل ت�ساوقها مع توجهات القمم العربية �أو ًال التي هيمنت فيها النظم
الرجعية ،ثم من خالل هذا الر�ضوخ للإمالءات اال�ستعمارية ،مل ي�أت
ب�سبب الهزمية التي مل تكن حتمية يف تلك احلرب ،و�إمنا ب�سبب �سيادة
نهج الت�سوية يف �أو�ساط تيار فل�سطيني مدعوم من النظم الرجعية،
والذي جرى التعبري عنه بوثيقة النقاط الع�شر.
اال�ستجابة للإمالءات ال�صهيونية املطروحة �أمريكي ًا
وما �أن �أعلنت قمة عمان عام  1987مبباركة من القيادة املتنفذة
الفل�سطينية ،موافقتها على مبادرة ريغان الت�صفوية ،ب�أن يكون احلل
عرب الأردن لق�ضية فل�سطني ،حتى اندلعت االنتفا�ضة ال�شعبية الكربى
يف ال�ضفة والقطاع ،مدعومة من �أبناء املناطق املحتلة عام  .1948وقد
برزت يف هذه االنتفا�ضة ،قد ر�أت جماهري �شعبنا على �إبداع �أ�ساليب من
الن�ضال التي من �ش�أنها �أن ترهق قوات العدو و�أن تهبط كاهل اقت�صاده،
و�أن ت�شعر امل�ستوطنني ال�صهاينة ب�أن ال م�ستقبل لبقائهم يف هذه الأر�ض،
لأن��ه �إذا كان مل يخ�ضع �أم��ام �إجرامهم بقية �شعب حما�صر من �أبناء
فل�سطني ،فكيف �سيخ�ضع املحيط العربي الذي مل ُتخ�ضع قواه احلية
احلروب العدوانية واخليانات.
ويف هذه االنتفا�ضة ،قدم ال�شعب الفل�سطيني �أعظم الت�ضحيات كما
فعل قبل ذلك �أبناء هذا ال�شعب يف �صفوف الثورة ،لكن القيادة املتنفذة
ع��ادت فخذلت ه��ذا ال�شعب ،مت�ساوقة مع �سيا�سات النظم العربية
الرجعية ،التي ك�شفت املنطقة �أم���ام امل���ؤام��رات الإم�بري��ال��ي��ة ،حني
دفعت بالعراق بعد �أن �أخرجت م�صر من ال�صراع ،نحو حرب عبثية مع
اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،ونحو مغامرة كارثية باحتالل الكويت
وم��ا جنم عن ذل��ك من ح��رب عا�صفة ال�صحراء التي فتحت الطريق
نحو حماولة احللف اال�ستعماري تعميم كامب ديفيد وت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية وذلك عرب م�ؤمتر ا�ست�سالم.
فخالل ذلك امل�ؤمتر الذي ُ�سمي «م�ؤمتر مدريد لل�سالم»� ،سارعت القيادة
املنفذة �إىل �إجراء مفاو�ضات �سر ّية مع ال�صهاينة من خارج �أعمال امل�ؤمتر
متهربة من التن�سيق مع �سورية ،لتتو�صل �إىل �أ�سو�أ اتفاق مع ال�صهاينة
َّ
لتتك�شف النتائج الكارثية للإتفاق ال��ذي كان
با�سم «اتفاق �أو�سلو»،
الرتويج له ،ب�أنه �سيجعل الدولة الفل�سطينية الناجمة عنه� ،إحدى
النمور االقت�صادية يف املنطقة.
ً
�سابعا ـ انتفا�ضة الأق�صى عام :2000
َّ
�إىل جانب الإحباط الذي خلفته نتائج �أو�سلو
ال�سيا�سية ،جلهة عدم حت ُّقق الدولة الوطنية
وان�سداد �أفق قيامها ،وكذلك الإح�سا�س باخلطر
ال��داه��م ع��ل��ى ال���وج���ود ،ج���راء ات�����س��اع حركة
اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي� ،إذ مل يعد املهاجر
ال�صهيوين م��ن غ�ير �أو���س��اط املتطرفني الأك�ثر
عن�صرية ،يُحجم عن الإق��ام��ة يف م�ستوطنات
ال�ضفة والقد�س بعد االطمئنان الذي منحه له
اتفاق �أو�سلو نقطة �إىل جانب كل ذلك ف�إن االتفاق
مل ي����أت ب���االزده���ار االق��ت�����ص��ادي امل��وع��ود عرب
امل�شاريع اال�ستثمارية ،وحل مكان ذلك ،ما ي�شبه
الدولة الريعية الفاقدة للموارد املالية ،والتي
تعي�ش حتت رحمة الدول املانحة اال�ستعمارية
الغربية وحت ُّكم املحتلني بعائداتها اجلمركية،
وهكذا حلَّت ال�ضائقة املعي�شية يف املناطق املحتلة
بدل الرخاء� ،سواء بالن�سبة جلماهري العمال الذين �أُغلقت بوجههم �سوق
العمل داخل الكيان بعد �أو�سلو� ،أو بالن�سبة للموظفني وغالبيتهم من
املعملني والذين باتوا يعي�شون على الكفاف مقابل رخاء ينعم فيه رموز
ال�سلطة .وفاقم ال�شعور بالنقمة على الأو�ضاع ،بروز مظاهر �صارخة

يف � 15أثار عام � ،1948أعلن
امل�ستعمرون ال�صهاينة قيام دولتهم،
وا�ستندوا يف ذلك �شكلي ًا �إىل قرار
التق�سيم ال�صادر عن الأمم املتحدة

وعد بلفور المشؤوم

من الف�ساد� ،إذ �شاهد املواطنون ب�أم العني� ،إ�سهام �شركة مقاوالت
مل�س�ؤول كبري يف بناء م�ستوطنات ال�ضفة والقد�س .وتلك الأجواء
�أ�شاعت حالة من ال�شعور باالختناق داخل املجتمع ،حت َّولت �إىل
توترات ونزاعات داخلية ذات �صبغة ع�شائرية وعائلية وطائفية
وف�صائلية وغري ذلك .وهكذا باتت املناطق املحتلة يف و�ضع ينذر
باالنفجار ،وكان القلق ب�أن يتجه االنفجار نحو الداخل وال�سيما
ب��اجت��اه ال�سلطة ب��دل توجهه نحو امل�س ِّبب احلقيقي مل��ا يعانيه
املواطن وهو املحتل الغا�صب ،و�أَنقذ املوقف كما ر�أى املراقبون ،ما
�أقدم عليه �شارون من ا�ستفزاز جلماهري �شعبنا ،حني اقتحم و�سط
ح�شد من اجلنود ال�صهاينة باحة احل��رم القد�سي� ،إذ اندلعت
انتفا�ضة الأق�صى اجلديدة ،التي تذ ّكر بهبة الرباق ملا رافقها من
مقاومة م�سلحة ،وقاد ذلك �إىل خلق �أجواء من التالحم بني �صفوف
اجلماهري الفل�سطينية وحتى جتاه ال�سلطة .وكان �أن دفع القائد
الفل�سطيني يا�سر عرفات حياته ثمن تعاطفه مع االنتفا�ضة وما
رافقها من �أ�شكال املقاومة ،وذلك بعد �أن حو�صر يف مبنى قيادة
ال�سلطة عدة �أعوام.
ً
ثامنا ـ االنق�سام الفل�سطيني واحلرب على غزة:
يف االنتخابات الت�شريعية التي جرت عام  2006ـ ح َّققت حركة
حما�س فوز ًا �ساحق ًا تقدمت فيه على حركة فتح وكل حلفائها يف
ال�سلطة ـ وارتبطت تلك النتيجة لالنتخابات ،ب�بروز م�ساهمة
حركة حما�س يف املقاومة امل�سلحة �إبان االنتفا�ضة �ضد املحتلني ،مبا
عك�س املزاج اجلماهريي يف ال�ضفة والقطاع الداعم لنهج املقاومة يف
مواجهة نهج ا�ستمرار املفاو�ضات .وجرى االنق�سام بعد ذلك بني فتح
�صراع دموي دار حول من يحكم قطاع غزة
وحما�س ـ واتخذ �شكل
ٍ
ٌ
ومعروف �أن
بعد ان�سحاب ال�صهاينة منه وتفكيك م�ستوطناتهم.
االنق�سام يف ال�ساحة الفل�سطينية ،كان قد بد�أ منذ خروج املقاومة
من لبنان عام  ،1982لكن هذا االنق�سام بدا الأكرث خطورة ،ملا
يحدثه من �شرخ يف �ساحة املواجهة الأ�سا�سية يف الأر�ض املحتلة،
ومن تعطيل لأي م�سعى يهدف �إىل �إعادة بناء منظمة التحرير.
وا�ستغل العدو الو�ضع النا�شئ يف غزة ،ف�سعى �إىل حتقيق ن�صر
على ق��وى املقاومة يف الرقعة اجلغرافية ال�ضيقة التي ميثلها
القطاع ،وذل��ك تعوي�ض ًا عن الهزمية التي مني بها على ال�ساحة
اللبنانية عام  ،2006وتوالت احلروب العدوانية ال�صهيونية التي
ا�ستهدفت �سحق املقاومة يف القطاع ،وتواىل ف�شل تلك احلروب يف
حتقيق الهدف منها برغم كل ما رافقها من قتل ودمار وح�شيني.
وكان ميكن لتلك االنت�صارات التي حققها �أبناء غزة �أن ت�سهم
يف ا�ستعادة الوحدة يف �إطار منظمة التحرير ،لكن ذلك مل يتحقق
طرف من مك ِّر�سي االنق�سام ،له
رغم كل ما جرى من حوارات ،لأن كل ٍ
ح�ساباته اخلا�صة به ،ولأن البون �شا�سع بني نهجني تختلف حولهما
القوى واجلماهري الفل�سطينية ،وهما نهج املقاومة ،ونهج التعويل
على ما ي�سمى باملجتمع الدويل ،وذلك بالإ�ضافة لت�أثري قوى اخلارج
الإقليمي والدويل على م�سار الأو�ضاع يف ال�ساحة الفل�سطينية.
ً
تا�سعا ـ هبة الدفاع عن الأق�صى عام :2017
مع واقع االنق�سام الذي تعي�شه ال�ساحة الفل�سطينية ،وان�شغال
حمور املقاومة يف الت�صدي للم�شروع الإمربيايل الأمريكي الرامي
�إىل �إعادة ر�سم خريطة املنطقة ـ وجت ُّر�ؤ مع�سكر النظم الرجعية
على �إع�لان حلف مع الكيان ال�صهيوين بدعوى مواجهة اخلطر
املزعوم الذي متثله على العرب اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران
ـ �شعر العدو ال�صهيوين ب���أن الفر�صة غ��دت مالئمة ال�ستكمال
تهويد القد�س باعتبارها عا�صمة كيانه الأبدية ،ولتق�سيم امل�سجد
الأق�صى زماني ًا ومكاني ًا كخطوة نحو هدمه و�إقامة هيكل �سليمان
املزعوم مكانه ،وذلك يف ت�صفية نهائية لق�ضية فل�سطني.
وحيث جتر�أ ال�صهاينة عقب اعتداءات متكررة على الأق�صى،
على �إق��ام��ة ب��واب��ات �إلكرتونية على بع�ض مداخله م��ع �إغ�لاق
الأخرى ،ون�صب كامريات مراقبة ،وذلك بذريعة العملية البطولية
التي نفذها � ٌ
أبطال من عائلة اجلبارين �ضد اجلنود ال�صهاينة يف
باحة امل�سجد ،اندفعت اجلماهري الثائرة حلماية رمزها الديني
وعنوان كرامتها الوطنية والقومية ،وخا�ضت �صراع ًا �ضاري ًا مع
قوات االحتالل ذهب �ضحيته ع�شرات ال�شهداء واجلرحى ،وذلك
مع امتداد ال�صدامات �إىل �أرج��اء ال�ضفة وغ��زة .وتالحم �شعبنا
جمدد ًا بكل �أطيافه خلو�ض هذه املعركة ،وهكذا ُفر�ض الرتاجع
املهني على حكومة نتنياهو الأ�شد عن�صرية يف تاريخ الكيان ،عن
قراراتها بل عن خمططها الإجرامي بحق الأق�صى ،فيما �ش ّكل هذا
النهو�ض ال�شعبي �إيذان ًا ب�أن تتحول جماهرينا �إىل حا�ضنة للعمليات
البطولية الفردية والنوعية التي مل يتوقف ال�شبان وال�شابات عن
تنفيذها منذ �أكرث من عام ،لكي تتحول تلك العمليات �إىل حالة
عامة مبا يفتح جبهة جديدة على الغزاة ال�صهاينة.
و�إذ ن���ؤك��د هنا ب���أن النهو�ض ال�شعبي ال��ذي ت�شهده ال�ساحة
الفل�سطينية ال ميكن ف�صله عن االنت�صارات العظيمة التي حققها
حم��ور املقاومة يف �سورية وال��ع��راق ولبنان على �أدوات احللف
اال�ستعماري ال�صهيوين الرجعي من قطعان التكفرييني ،ف�إن ذلك
يقودنا �إىل الت�أكيد يف اخلتام ،ب�أنه مع انق�ضاء قرن كامل على وعد
بلفور اال�ستعماري ،ف�إن �شعور ال�صهاينة كما يرد على ل�سان قادتهم،
�أنهم لي�سوا �أكرث ثقة بقدرة كيانهم على البقاء ،ذلك �أنه يف الوقت
الذي يتعاظم فيه ا�ستعداد �شعوبنا على الت�ضحية ،ف�إن مثل هذا
اال�ستعداد يزداد �ضمور ًا يف �صفوف التجمع اال�ستيطاين ال�صهيوين.
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د.ح�ســن حميد

املعنى ..واجلائزة!
بلى ,وكلما ك ّرت الأيام وتدافعت,
يزداد �إمياين ب�أن الزمن ,ومهما حتالفت الظروف عليهُّ ,
يظل دميقراطيا ,باب ًا
و�سعي ًا رحب ًا رحابة الدنيا ك ِّلهاُّ ,
يظل كتاب ًا كبري ًا يف نهايته �صفحة بي�ضاء
واحدة تناديك لتقول كلمتك حتى لو كانت هم�س ًا ومن دون �أحبار.
�أقول هذا لأن فر�صة الغنى ت�سقط بني يديّ مثل ابتهال لأقول ً
كلمة ،ولو
هم�س ًا ومن دون �أحبار بحق ال�صديق الأديب زهري جبور الذي ر�أيته و�أراه يف
ً
وبهجة ,وروح ًا �إن�سانية ف ّيا�ضة ,ووجه ًا م�شرق ًا
مراياه ك ِّلها نداو ًة ,و�ألوان ًا,
زاهي ًا مثل حقل لنباتات عباد ال�شم�س ت�ؤرجح �أقرا�صها ه ّب ُ
ات هواء خفيف !
•••
الوا�ضح مر ًة
زهري جبور رجل �أ�شبه باللغز لغمو�ضه مر ًة ,و�أ�شبه بالنهار اجللي
ِ
�أخرى ,والفارق بني املرتني هي املعرفة والال معرفة ،فمن يعرف زهري جبور
على حقيقته لن ي�صدق للحظة ب�أنه ٌ
لغز يلفه الغمو�ض وذلك لب�ساطته وعدم
غلوه و�شفافية الروح التي جتول به قبو ًال على احلياة و ارتطاما بها� ,أما من
ال يعرف زهري جبور ،ل�سبب �أو لآخر ,فهو �سيقول عنه� ,إنه ليل طويل عبو�س
جهوم ال �أول له وال �آخ��ر ,ليل فيه �إ�ضمار ودروب وغابات وكهوف و�أ�سرار
وظلمة حالكة! وكائنٌ حتركه الأي��دي اخلفية حين ُا وال�صالدات والنفوذ
حين ًا �آخر!
�أيها الأ�صدقاء
�أعرف �أنني قر�أت لزهري جبور ق�ص�صه قبل �أن �أراه ,وقبل �أن �أتعرف �إليه,
وك��ان الوقت �آن��ذاك وقت ًا منهوب ًا بني اثنني :اجلامعة من جهة ,واخلدمة
الإلزامية من جهة ثانية ,وقد فرحت بزهري جبور �أديب ًا حني علمت �أنه من
ال�ساحل ,فقد كان اثنان من �أدباء ال�ساحل قد �أ�ضاءا قلبي بنورانية املعنى
الق�ص�صي امل�شمول بالده�شة واخللب والطراوة احلقة� ,أحدهما هو عبد هلل
عبد الذي �ض ّيعني يف حقول ال�سحر مرات ومرات ,وثانيهما هو وديع ا�سمندر
الذي مل �أر كاتبا ق�ص�صي ًا ي�شبهه من حيث بناء الق�ص�ص وتكوينها والقدرة
على �سلب قارئه وتخديره بر�ضاه الكامل .قلت متمني ًا البدّ لهذا الأديب زهري
جبور من �أن يكون الأديب الثالث الذي �سي�شكل املثلث اجلمايل لأهل الق�صة
يف ال�ساحل كيما �أقع عليه ,وقد كان زهري جبور كذلك بحق !
• • •
�أذكر ,و�أنا �أجهز حقيبتي الكتانية كي �أذهب �إىل لبنان جندي ًا وطالب ًا جامعي ًا
وبكر ًا لوالديّ � ,أنني د�س�ست جمموعته الق�ص�صية الأوىل (احللم مرة �أخرى )
يف حقيبتي مع بع�ض �أمليات اجلامعة ,مع رواية (الع�شاق) لـ ر�شاد �أبو �شاور ،مع
ق�ص�ص �إيفان بونني ( الدروب الظليلة) كزاد ق�ص�صي ,ومل �أكن قد قر�أت منها
جميع ًا حرف ًا واحد ًا .بالطبع كان �أخذي للكتب يف رحلة اجلندية واالنخراط
يف احلرب الأهلية اللبنانية نوع ًا من املجازفة ,والقفز اخليايل �,إ ْذ من �أين يل
الوقت هناك ,والدنيا حرب� ,أن �أقت�ض الدقائق لقراءة الق�ص�ص والروايات,
لكن املعلم همنغواي الذي �أث��رى الن�ص الأدب��ي املكتوب عن احلرب ع ّلمني
ب�أن كل الأوقات ،وكل املمنوعات ،وكل الأحزان ,وكل امل�سرات ،وكل الأحالم
موجودة يف عامل احلرب.
ُ
ع�شقت زهري جبور ,مثلما ع�شقت ر�شاد �أبو �شاور لأنهما كانا من
يف بريوت
ب�ستان �أدبي واحد فيه التنوع ,والب�ساطة ,واجلمال ,والغنى ,وكالهما كانا
طالبني عند �أ�ساتذة ال�سرد :احلكاية! زهري جبور يتفلت من �صرامة احلكاية
ورقابتها �أحيانا ,ولكن ال يغادر ف�ضاءاتها ،ور�شاد �أبو �شاور غارق يف طاعتها
م�ست�سلم لها ولكن لي�س �إىل حد الإحماء �أو التماهي �أو الذوبان!
يومذاك قلت بيني وبني نف�سي يكفي املعلم حنا مينة �أن يتقفى دربه ال�سردي
ثالثة من ع�شاق الن�ص الأدبي البهي الوارف :عبد اهلل عبد ,ووديع ا�سمندر,
وزهري جبور ,و�أ�ضفت لنف�سي تعزيز ًا:
علي م�سرة ال�سرد الق�ص�صي التي كنت �أن�شدها,
�إن قراءة ه�ؤالء الثالثة تغلق ّ
�أما الطعم الأدبي الذي ال ين�سى فكان �آتيا من �شرفة الطعوم اخلالدة ...
�أعني ق�ص�ص بونني!
�أيها الأ�صدقاء
ر�أيت زهري جبور للمرة الأوىل مواجهة يف مهرجان �أدبي حا�شد ,يف مدينة
�سورية �صحراوية هي الرقة ,كان املهرجان كبري ًا ,وغايته الك�شف عن �أ�سماء
�أدبية جديدة يف جمايل الق�صة الق�صرية وال�شعر ,لذلك اجتمع الأدب��اء
ال�شبان يف الرقة ,وقد ج��ا�ؤوا �إليها من جميع املحافظات وامل��دن والأري��اف
ال�سورية كانوا طالب جامعة ,وموظفني ,وعاطلني عن العمل .ولكنهم كانوا
جميع ًا ع�شاق ًا ل�ل�أدب ،متام ًا مثلما احت�شد يف ذلك املهرجان �أهل الأدب يف
�سورية� ,أعني ك ّتاب الرواية والق�صة الق�صرية ,والنقد الأدبي ،وال�شعراء,
والإعالمينيّ!
ذلك املهرجان الأدبي مل تعرف الرقة مثي ًال له طوال ال�سنوات الفارطة.
وقد احت�شد اجلميع يف فندق نزل فيه ال�ضيوف لأول مرة ,كان ا�سمه الفندق
ال�سياحي ,وكان الفندق الوحيد يف املدينة !
هناك ,يف الرقة ,ر�أيت زهري جبور ب�شقرته الذهبيه ,وابت�سامته البي�ضاء
الو�سيعة ,و�سمعت قهقهته العالية ,وحديثه ال�صاخب وهو يتنادل الر�أي
مع كبار �أدباء �سورية ! كان مهابة،ومعلم ًا ،و�سر ًا بالن�سبة �إلينا نحن الكتاب
اجلدد ،لذلك ما كان يل اجلر�أة �أن �أ�سلم عليه �أو على �أي �أحد منهم ,الوحيد
الذي كنت �أعرفه من بني الأدب��اء �آن��ذاك هو الروائي املرحوم عبد النبي
حجازي!
• • •
حني قر�أت ن�صي الق�ص�صي يف املهرجان� ,س�ألني زهري جبور ملاذا �أنت منط ٍو ال
تتكلم وال ت�س ّلم ,فقلت له� :أنا ابن خميم ,اخلوف ,ومهابة الآخرين كتابي!
قال� :أنت من املخيم! قلت :من املخيم ،قال :وخائف .قلت :خائف .قال:
وممن .قلت :منكم� .أنتم �أدباء كبار! قال :من يكتب مثل ن�صك عليه �أن يتعلم
اجل�سارة و�أال يخاف! وابت�سم ثم ا�ستدار ,فلففته بب�صري �شمو ًال .وهززت

ر�أ�سي ,وقلت لنف�سي مقوي ًا وم�ؤيد ًا:
�أي �ساحر هذا الذي �شالني من الأر�ض ,ورماين يف رحابة ال�سماء لأكون طري ًا
بني الطيور! منذ تلك الواقعة �صارت �صورة زهري جبور نق�ش ًا يف قلبي و�صار
ا�سمه خالد ًا يف ذاكرتي!
• • •
�أيها الأ�صدقاء
ُ
كنت ومل �أزل على قناعة را�سخة ب�أن املوهبة الأ�صيلة هي فطرة ,وكينونة,
وم�سار ,ت�شبه �إىل حدّ بعيد الطبيعة مبا فيها من �أنهار و�أ�شجار ونباتات,
تتنحى باملداحمة �أو باحل�ضور البهّار للمواهب الأخرى
و�أنها ال تتبدد �أو ّ
ّ
تر�سخت �أقدامها وت�ص ّلبت عيدانها ,وعلت علو ًا يبعث الرعب يف نفو�س
التي
الناظرين �إليها وهي يف حتليقها الراهج البعيد ,و�إال كيف بد�أ زهري جبور
كتابة الق�ص�ص الق�صرية نا�شد ًا احل�ضور واملكانة والإقامة يف امل�شهد الق�ص�صي
ال�سوري ,وفيه �آنذاك� ,أعني يف عقد ال�سبعينيات من القرن الع�شرين املن�صرم,
ك ّتابُ ق�صة ق�صرية �أرجفوا �أ�سماء ق�ص�صية عربية يف غري م�شهد �أدبي وال
�سيما يف م�صر ,والعراق ,ولبنان ,وفل�سطني� ,أمثال �سعيد حوارنية ،و�شوقي
بغدادي ،و�صالح دهني ،وح�سيب كيايل ،وعبد اهلل عبد ،و�أكرم �شرمي ،ور�شاد
�أبو �شاور ون�صر الدين البحرة ويا�سني رفاعية ،وغادة ال�سمان وهاين الراهب
وجورج �سامل وعبد ال�سالم العجيلي ,وبديع حقي� ,إنها املوهبة التي جعلت من
ن�ص زهري جبور يجاور ن�صو�ص ه�ؤالء الأدباء يف ال�صحيفة واملجلة واملنرب
ودور الن�شر  ,وهي اجلر�أة الأدبية املطلوبة يف القوة الداخلية للكاتب من
�أجل الإعالن عن البدو واحل�ضور واالنت�شار ال�سمه ون�صه مع ًا .واملوهبة �أي�ضا
هي التي م ّكنت زهري جبور من جتاوز مفهوم ال�شهادات العليا التي كان يروج
لها ب�أنها هي ال�سلم الذي يقود املرء �إىل الإب��داع والكتابة الإبداعية ,وال
بد من �أن مر�آة الن�ص العاك�سة ملوهبة زهري جبور وما جاور ن�صه من ن�صو�ص
�أدبية لأ�صحاب ال�شهادات العليا تركت تر�سيماتها النا�صعة بيان ًا حني وعى �أن
ن�صه كان �أكرث غنى وجما ًال وده�شة من تلك الن�صو�ص التي حبرّ ها خريجو
اجلامعات� ،أ�صحاب الأيادي الناعمة والياقات البي�ض.
ولوال الوعي ب�أهمية املوهبة وغناها ,وال �سيما يف ال�سنوات الأوىل للتجربة
ملا ا�ستوت قامة زهري جبور الق�ص�صية تطاولت لتبد�أ بعالمتها الأوىل ( احللم
مرة �أخرى) التي نالت من التقريظ والثناء الكثري من �أهل الثقافة الإبداعية
العارفني ب�أ�سرار الن�ص الأدبي .واحلق  ,وقد ط ّو ُ
فت طوي ًال يف حيوات الأدباء
و�سريهم� ,أن املوهبة هي ال�صانع الأول لكل معنى ومبني ومغنى ,لأن ال تعريف
للموهبة �سوى ال�شغف!
�أيها الأ�صدقاء
الن�ص الق�ص�صي ال يحيط به تعريف ,و�أن��ه كينونة
ع ّلمني زهري جبور �أن ّ
�سر �آخر ,بقولة �أخرى قال
حمت�شدة بالأ�سرار كلما �أدرك املرء �سر ًا واقفه ٌّ
يل زهري جبور �إن الق�صة لي�ست يف احلكاية ,ولي�ست يف الأ�سلوب ,وال يف ده�شة
املطالع ,وال يف ع�صف اخلواتيم ,و�إمنا هي يف كل هذا ,فاحلكاية وحدها ال
ت�صنع ق�صة ناجزة ,والأ�سلوب وح��ده ال ي�ضيء جوانب الق�صة ,واملطالع
وتعددية النهايات واخلواتيم كلها تظل �أ�شبه برق�صة الفيلة �إن مل ت�أخذ
بها املوهبة الثقيلة ,لأن املوهبة الثقيلة وحدها هي التي ت�أخذ الكاتب من
�شواغله كي يجال�س ن�صه ,وهي اليد التي جتمع روحه فوق الورق لي�صري احلرب
الأ�سود �سطور ًا راهجات! وهذا ما حدث لزهري جبور مثلما حدث لعبد ال�سالم
العجيلي ,وغادة ال�سمان ,ويا�سني رفاعية ,ور�شاد �أبو �شاور ...لأن ه�ؤالء كانت
لديهم �شواغل وجواذب �أين منها �شواغل الن�ص الأدبي وجواذبه طلب ًا لت�أييده
�أو طلب ًا له للواذ به .منهم من كان غني ًا ثري ًا ال يفكر ب�أولويات العي�ش من �أجل
م�أكل وم�شرب ولبا�س و�شهادات ,ومع ذلك �أخذته موهبته �إىل عامل الورق
لأنها كانت ثقيلة ,ومنهم من كان يفكر بالرغيف والثوب ليل نهار ,ومع ذلك
�أخذته موهبته الثقيلة �إىل عامل الورق حتى جعل منه حياته وم�ساره!
�أب���د ًا ودائ��م�� ًا ،ك��ان ال��ره��ان على املوهبة ,ح��دث لذلك مع طبيب كبري هو
ت�شيخوف ,لكن ما �أيّده يف احلياة وما �أ�ضاء روحه كان الأدب ولي�س الطب!
ت�شيخوف الذي م�شى وراء قلبه ف�أحب املر�أة التي قرن ا�سمه با�سمها لأنها
�أيّدت موهبته و�أ�شادت بها ,و�إدغار �ألن بو �شريد ال�صحف واملجالت والبيت
واملطرود من نعمة الع�شق وال�شهرة يف زمنه ،واملطرود من نعمة القبول به
�شاعر ًا وقا�ص ًا وناقد ًا داخل البيت ,من عمته وزوجته الأوىل و الثانية ,قبل
مبا وفرته له موهبته الثقيلة من ر�ضا داخلي كان هو خبزه وثوبه وهد�أة
روحه املن�شودة!
�أيها الأ�صدقاء
اعتذر ملء وجهي لأنني بينكم هنا� ,أحتدث عن زهري جبور الأديب والإن�سان
بعيد ًا عن ق�ص�صه ورواياته ,وذلك لأنني كتبت عنه مرات ,ولعل كتابتي عن
روايته (مو�سيقى الرقاد) التي تواقف القنيطرة و�أهلها ال تزال يف البال,
وكتبه موجودة بيننا وممتدة على زمن بد�أ مع عام  1987وما زال �إىل ما �شاء
ً
ً
ق�ص�صية جديد ًة �ست�صدر له عن الهيئة العامة
جمموعة
اهلل من �أمداء لأن
ال�سورية للكتاب قريب ًا.
وا�سعة �شقتها
دروب
ٍ
�أحتدث عن زهري جبور الذي بدا درب ًا �أدبي ًا ناح ًال و�سط ٍ
نفو�س ذات �صالدة ومكنة ,واجتهد حتى غدا اليوم مر�آة �أدبية فيها ال�سرية ,
والدروب ,وحرائق الإبداع ,والأ�شواق التي ت�ساهر والدة الن�صو�ص الأقمار
مثلما ُت�ساهر الليايل الطوال والدة فجرياتها كيما ت�صري �أ�ضوا�ؤها الأوىل
نهارات بارقة.
بلى� ,إنها �سرية زهري جبور� ,سرية عبق من �سري الكبار الذي �أغواهم التعب
اجلميل ,وغ�� ّررت بهم ج��واذب الأدب و�أفخاخه ,ف�أعطوها حياتهم ,وذوب
�أرواحهم ,وعافية العمر والإبداع ,وعا�شوا معها وبها الأ�سئلة املرة ,واخليبات
الأ�سى ,ومل يعرفوا من النوال امل�شتهى طعم ًا من طعومه ،ومل ي�صعدوا درج ًا من
الأدراج العوايل ،واكتفوا بالر�ضا ..معنى وجائزة !

Hasanhamid55@yahoo.com
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وعد بلفور

جريمة بريطانيا الم�ستمرة
• ر�شاد �أبو�شاور
�صدر الوعد امل�شئوم عن وزير خارجية بريطانيا يوم  2نوفمرب/
ت�شرين ثاين عام  ،1917وهو موجه من بلفور وزير خارجية
بريطانيا �إىل الرثي اليهودي ال�صهيوين (روت�شلد).
مل يكن الوعد الذي مينح فل�سطني لتكون وطنا قوميا ( لليهود)
جم�� ّرد اجتهاد �شخ�صي من وزي��ر خارجية بريطانيا ،ولكنه كان
م�صلحة بريطانية التقت مع طموحات وخمططات ال�صهيونية
لل�سيطرة على فل�سطني ،ملوقعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي بالن�سبة
لربيطانيا التي كانت مهيمنة على م�صر،وعلى الهند – درة التاج
الربيطاين -والتي كانت تريد �ضمان الهيمنة على الطريق �إىل
الهند ،وعلى طريق التجارة العاملية ،وتكري�س متزيق الوطن
العربي (.ال نن�سى اتفاقية �سايك�س -بيكو)
بريطانيا ال��دول��ة اال�ستعمارية املتوح�شة ،والتي خرجت من
جزيرتها وافرت�ست كثريا م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل ،ه��ي التي و�ضعت
حجر الأ�سا�س لن�شوء الكيان ال�صهيوين� ،أي لنكبة عرب فل�سطني،
ور�سخت خمططها اجلهنمي بانتزاع قرار االنتداب على فل�سطني من
ّ
ع�صبة الأمم.
منذ اقتحمت قوات بريطانيا �أر�ض فل�سطني انتقلت بريطانيا من
الوعد واملخطط �إىل التنفيذ العملي ،وبد�أت بتنفيذ تدمري الزراعة
وال�صناعة واملجتمع العربي يف فل�سطني بالرتافق مع ت�سريب �ألوف
اليهود من كل �أن��ح��اء ال��ع��امل ،ومنحهم �أرا����ض فل�سطينية كانت
ممتلكات للدولة منذ الهيمنة العثمانية.
كل امل�آ�سي التي عا�شها ع��رب فل�سطني منذ ذل��ك الوعد امل�شئوم
العن�صري ت�سببت بها بريطانيا ،وم��ا فعلته �أمريكا من بعد –
وه��ي ابنة بريطانيا ووارث���ة نهجها اال�ستعماري الإم�بري��ايل
الإمرباطوري -هو امتداد ،وم�شاركة يف اجلرمية امل�ستمرة حتى
�أيامنا ه��ذه  ،وحتى امل�ستقبل ال��ذي �سيو�ضع فيه حد للجرمية
بتحرير فل�سطني ومعاقبة بريطانيا و�أم��ري��ك��ا وك��ل ال��دول
اال�ستعمارية التي �ساهمت يف جرمية زرع الكيان ال�صهيوين يف قلب
الوطن العربي.
�إذا كان عرب فل�سطني ،ومعهم كل العرب امل�ؤمنني بعروبة فل�سطني،
وب�أن ال�صراع هو �صراع عربي �صهيوين ،يتوقفون يف يوم  2ت�شرين
الثاين �أمام ذلك الوعد امل�شئوم ،ف�إن هذا ال يعني ن�سيان اجلرمية
الربيطانية يف �أي يوم من �أيام ال�سنة ،ومن كل الأيام التي م ّرت
على عرب فل�سطني�،أو �ستمر ،وهم حتت االحتالل� ،أو م�شردون
يف املنايف..فاجلرمية ماثلة بعذاب ال�شعب العربي الفل�سطيني
و�شقائه ،و�سيل الدم الذي نزفه على امتداد مائة عام مفتوحة
على �أعوام �صراع �سيمتد حتى التحرير التام لكل فل�سطني.
�إذا كان �شعبنا العربي الفل�سطيني م�ستيقظ الذاكرة ،ومرهف
الوعي ،ف���إن القيادات الفل�سطينية املتنفذة تنافق على احلق
الفل�سطيني (مبجاملة) بريطانيا ،وبانعدام التعبئة �ضدها،
والتقاع�س ع��ن مطالبتها،جديا ،ب��االع��ت��ذار ع��ن ال��وع��د ،وعن
االن��ت��داب ،وع��ن ج��رائ��م دعمها لل�صهاينة ومتكينهم م��ن ب�سط
احتاللهم على فل�سطني ،مبا يرتتب على االعتذار من تبعات يجب
�أن تتحملها بريطانيا املجرمة.
لقد بلغ التهاون بالقيادة الفل�سطينية �أنها ارت�ضت �أن يكون رئي�س
اللجنة الرباعية الدولية املجرم توين بلري رئي�س وزراء بريطانيا
ال�سابق� ،أي �أن يكون (حكما) ب�ين الفل�سطينيني واالح��ت�لال
ال�صهيوين..فهل هناك تخاذل وا�ستهتار وتنازل �أفدح من ذلك؟!
عقلية الت�شاطر ،والفهلوة ،وق�صر النظر ،وا�سرت�ضاء �أعداء ال�شعب
الفل�سطيني الذين هم �أ�سباب نكبته �أدت �إىل ( �أو�سلو) وما جره
�أو�سلو من �آالم على �شعبنا ،و�أ�ضرار بق�ضيتنا ،وبوعي ُمز ّيف �أف�شي
بني �أبناء الأجيال الطالعة!
�إن �شعبا تتهرب قيادته من حتديد العدو والف�صل بينه وبني
ال�صديق� ،ستلحق بق�ضيته وبن�ضاله ومبقاومته �أف��دح الأ�ضرار،
�سيما يف الوعي الذي هو ال�سالح الأم�ضى يف املواجهة مع �أعدائه.
ل�سنا ن�ستذكر وعد بلفور يف يوم  2ت�شرين ثاين وندير ظهورنا
ومن�ضي ،ال ،بل نقف �أمام م�سرية جرائم الإمرباطورية الربيطانية،
و�سنظل نالحقها حتى تن�صاع وتعتذر ،وتتحمل تبعات �أب�شع جرمية
بحق �شعبنا العربي الفل�سطيني ،وهي اجلرمية الأب�شع والأكرث
ظلما يف التاريخ املعا�صر للب�شرية.
بلفور املجرم هو املعبرّ عن عقلية الإمرباطورية اال�ستعمارية
الربيطانية..وبريطانيا هي عدونا الذي �أ�س�س لنكبتنا ،وم�سل�سل
الآم ومعاناة �شعبنا ،وهي �سادرة يف غ ّيها ،فها هي ترييزا مي ،رئي�سة
وزراء بريطانيا تعلن �أنها �ستحتفل مع الكيان ال�صهيوين بذكرى
وعد بلفور.
بريطانيا جمرمة ،وبلفور هو عنوان جرميتها ،و�إن كانت لي�ست
وحدها من ك ّر�س اجلرمية يف فل�سطني ،وبحق ع��رب فل�سطني،
ف�أمريكا هي ( وارثة) الدور الربيطاين ،وهي التي جتعل من الكيان
ال�صهيوين ب�أهمية والية �أمريكية و�أكرث!!

وعد بلفور خط�أ تاريخي..
ارتكبته بريطانيا بحق فل�سطني
•ر�شيد موعد
����ص���دور وع���د ب��ل��ف��ور ب��ت��اري��خ
 1917/11/2جاء يف غري حملة
القانوين والإن�ساين ..لأنه �أعطى
مبوجبه حق ًا ممن ال ميلكه� ..إىل
من ال ي�ستحقه..
وك�����ان ���س��ب��ق ذل����ك ق��ب��ل 10
�سنوات بالتمام والكمال �صدور
وثيقة على �شكل تو�صية عن هرني
كامبل ـ برنمن رئي�س وزراء بريطانيا
�آن��ذاك .حني جمع وزراء خارجية
�أوروب���ا ع��ام  1907وطلب منهم يف
ه��ذه التو�صية احل�����ؤول ملنع قيام
وح��دة عربية بني امل�شرق العربي،
وامل��غ��رب ال��ع��رب��ي ..وحت��ق��ي��ق ه��ذا
الهدف ال يتم �إال بزرع ج�سم غريب
يف قلب الأمة العربية.
مل يكن �أحد يعرف �أن هذا الوعد
الذي �أ�صدرته بريطانيا على ل�سان
وزير خارجيتها «جيم�س �آرثر بلفور» �سيكون حدث ًا كارثي ًا للأمة
العربية عامة ..وعلى فل�سطني خا�صة.
يف ال��ث��اين م��ن ت�شرين ال��ث��اين بعث وزي��ر خارجية بريطانيا
بالر�سائل التالية لرئي�س املنظمة ال�صهيونية العاملية اللورد
«روت�شيلد»:
ي�سعدين �أن �أنهي �إليكم نيابة عن حكومة جاللة امللك الت�صريح
التايل تعاطف ًا مع الأماين اليهود ال�صهيونيني التي قدموها ووافق
عليها جمل�س الوزراء:
«�إن حكومة جاللة امللك تنظر بعني العطف �إىل �إن�شاء وطن
قومي لل�شعب اليهودي يف فل�سطني ..و�سوف تبذل ما يف و�سعها
لتي�سري حتقيق هذا الهدف ،وليكن مفهوم ًا بجالء �أنه لن يتم �شيء من
�ش�أنه الإخالل باحلقوق املدنية والدينية للجماعات غري اليهودية
املقيمة يف فل�سطني� ،أو باحلقوق والأو�ضاع القانونية التي يتمتع بها
اليهود يف �أية دولة �أخرى».
«�إنني �أكون مدين ًا لكم بالعرفان لو قمتم ب�إبالغ هذا الت�صريح �إىل
االحتاد ال�صهيوين».
�إن هذا الوعد اعتداء �صارخ على حق العرب ،والقانون الدويل..
ويدل داللة فا�ضحة على �أنه غري قانوين ،وباطل ..وال يحق ملن ال
ميلك وهو بريطانيا� ..أن يعطي.
كانت احلرب العاملية الأوىل �أعظم فر�صة للتحالف ال�صهيوين
الربيطاين التي مكنته من البدء بتنفيذ امل���ؤام��رة الكربى على
امل�شرق العربي عامة ..وعلى فل�سطني خا�صة� ..إذ من املعروف �أن
الدولة العثمانية املهيمنة من الناحية القانونية والع�سكرية على
كل مناطق ال�شرق ،كانت م�شتبكة يف حرب �ضرو�س �إىل جانب �أملانيا،
�ضد بريطانيا وفرن�سا ..وال�صهاينة �آنذاك همهم الوحيد احل�صول
عل وثيقة يف ظل تغطية قانونية.
لذلك اجتهد ال�صهاينة يف احل�صول على �صك دويل ..وهنا كان
دور ع�ضو املنظمة الدولية «حاييم وايزمن» الأ�سا�سي واحلا�سم يف
هذا املو�ضوع ..وكذلك لعب اليهود الربيطانيون واليهود الأمريكيون
الدور الذي طلبته منهم «املنظمة ال�صهيونية العاملية» مقابل تعهد
تعطيه بريطانيا العظمى لليهود .ي�ضمن لهم حق «�إن�شاء وطن قومي
يف فل�سطني» وحترك �أفراد املنظمات ال�صهيونية �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
و�إعالمي ًا لهذه الغاية..
ً
يف حني كان للأوروبيني �أي�ضا قول يف ذلك:
«فلنتخل�ص من اليهود بتوطينهم بني العرب»
وهذا ما �أ�شرنا �إليه بوثيقة برنمان عام .1907
كانت الأداة ال�صهيونية يف متناول من يود ا�ستخدامها وجاء هذا
اال�ستخدام من ن�صيب «بلفور ووعده».
�إال �أن هذا الوعد قد �أخط�أ املكان واملحل ..حيث �أعطى من ال
ميلك حق العطاء ..وهي بريطانيا� ..إىل من ال ي�ستحق ..وهي
ال�صهيونية.
فمنذ بداية احلرب العاملية الأوىل بذلت بريطانيا مزيد ًا من
اجلهود بهدف ت�أمني �سيطرتها على املنطقة العربية من الدولة
العثمانية ..فقد فر�ضت حمايتها على م�صر والكويت ،وقامت بغزو
العراق ،وتركت �سوريا ولبنان لفرن�سا.
كانت بريطانيا تنوي االحتفاظ بفل�سطني لنف�سها لتوفر احلماية
لل�سكان اليهود ،ولتعمل على نقل املزيد من املهاجرين اليهود �إىل
هناك ليتاح لها تنفيذ بنود هذا الوعد..
�إن وعد بلفور الذي منحته بريطانيا لل�صهاينة ال قيمة له ـ قانون ًا
ـ وال يلزم ال�شعب العربي الفل�سطيني ب�أي حال من الأحوال ..لأن
الدولة التي منحته مل يكن لها حق ال�سيادة على فل�سطني ..ولأن

بريطانيا اتخذته تع�سف ًا ،ويف غياب
ال�شعب العربي الفل�سطيني �صاحب
احلق وال�سيادة على �أر�ضه ..فقد
جاء هذا الوعد على �شكل ر�سالة
موجهة من احلكومة الربيطانية
�إىل �شخ�ص عادي هو «روت�شيلد».
وك��ان ب�صيغة ت�صريح �سيا�سي..
وه��ذا ال يدخل يف نطاق العالقات
ال��ت��ي يحكمها ال��ق��ان��ون ال���دويل..
حيث منحت بريطانيا التي كانت
منتدبة على فل�سطني ب�لاد �شعب
ب�أكمله �إىل ال�صهيونية ،وهي حركة
�سيا�سية �إره��اب��ي��ة ،تعي�ش يف كل
قارات العامل ك�أفراد.
�إن هذا الت�صريح ،ال يعدو ـ كونه
ت�صريح ًا �سيا�سي ًا ال يقوم على �سند
�شرعي ..ولي�س له قيمة قانونية..
لأن ما بُني على الباطل فهو باطل ـ ح�سب القواعد القانونية
والفقهية ـ �إذ ًا فهو ال يلزم �إال اجلهة التي �أ�صدرته ..ويتنافى مع
القانون الدويل ون�صو�صه ..لأن فاقد ال�شيء ال مينحه لغريه.
ومب��وج��ب ه���ذه ال���ق���واع���د ..ال ي��ح��ق لأي دول����ة �أن مت��ار���س
اخت�صا�صاتها لتحلق ال�ضرر بدول �أو �شعوب �أخرى..
فقد قال «بادفان» �أ�ستاذ القانون الدويل يف جامعة ال�سوربون،
ورئي�س حمكمة العدل الدولية �سابق ًا:
«�إن ال��ق��ان��ون ال���دويل ي��ع�ترف لربيطانيا بحقها يف ممار�سة
اخت�صا�صاتها داخل حدود بالدها وعلى مواطنيها ..ولكن فل�سطني
التي ي�سكنها العرب منذ  13قرن ًا مل تكن قط بريطانية»..
وبالن�سبة للآثار القانونية املرتتبة على ت�صريح وعد بلفور ف�إنه:
�أو ًال ـ ال يتفق وروح تعهدات اال�ستقالل التي قدمت للعرب قبل
�صدوره ..كما �أن الت�صرف الذي جرى يف فل�سطني قد تقرر بالت�شاور
مع منظمة �سيا�سية كان هدفها توطني غري الفل�سطينيني يف فل�سطني،
�أال وهي «املنظمة ال�صهيونية العاملية»
وهذا ُي َعدُ جتاه ًال فا�ضح ًا حلق م�صالح ال�شعب العربي الفل�سطيني
املالك الأ�صلي لهذه الأر�ض يف ا�ست�شارته لتقرير م�صريه مثل باقي
ال�شعوب �سند ًا للقانون الدويل.
ً
ثاني ًا ـ �إن بريطانيا قدمت من خالل هذا الوعد تنازال عن �أر�ض،
يف وقت كانت هذه الأر�ض ت�شكل جزء ًا من الإمرباطورية العثمانية،
ومع ذلك ،ف�إن �أهم حقيقة ال تقبل اجلدل هي �أن هذا الت�صريح يف حد
ذاته لي�س له �سند قانوين فربيطانيا مل يكن لها �أية حقوق �سيادية
على فل�سطني ومل يكن لها �أية ملكية ،وال الت�صرف يف الأر�ض ..بل
كان الت�صريح عبارة عن جمرد بيان بالنوايا الربيطانية ،ال �أكرث..
ثالث ًا ـ �أما القانون الدويل ..فكان له موقف يف ذلك ..فر�أى �أن
هذا الت�صريح ـ باطل بطالن ًا مطلق ًا ـ لأن من ال ميلك �أعطى حق ًا ملن
ال ي�ستحق.
�إن ا�ستناد احل��رك��ة ال�صهيونية على وع��د بلفور ال��ذي جاء
مناق�ض ًا لقواعد القانون ال��دويل ،هو ا�ستناد باطل ..وقد يُبنى
على ذلك كم�ستند ..ملا ن�شرته و�سائل الإع�لام الربيطانية يوم
 2002/11/16على ل�سان «جاك �سرتو» وزير خارجية بريطانيا
حيث قال�« :إن الأ�سلوب الذي اتبعته بريطانيا بالتزامها بوعد
بلفور مل يكن م�شرف ًا لربيطانيا».
ويف ال��ذك��رى املئوية لهذا ال��وع��د امل�����ش���ؤوم التي ت�صادف يوم
 2017/11/2علني �أن نبد�أ من الآن حل�شد كل طاقاتنا القانونية
وال�سيا�سية والفكرية والإعالمية للك�شف عن عدم �شرعية هذا
الفعل ال��ذي �أتته بريطانيا بدعم من �أمريكا وا�ستجابة ملطالب
احلركات ال�صهيونية العاملية �آنذاك.
ومن الوجهة القانونية ..يجب �أن نقوم بجمع الوثائق وامل�ستندات
والأدل��ة التي تدعم مطالبنا بعدم �شرعية هذا الوعد لإبطاله،
ومنها ما �أدىل به كل من لويد جورج �سرتو وهما :رئي�س وزراء ووزير
خارجية �سابقني لي�صار �إىل �إثارة هذا «احلق».
مبنا�سبة املئوية الأوىل� ،أمام املحافل الدولية املخت�صة ،لف�ضح
ب�سابقة يف هذا املجال
هذا التجاوز القانوين ال�صارخ علَّنا نحظى
ٍ
لدى املحافل الدولية لأن هذا احلق ال ي�سقط بالتقادم ..الزمني.

كانت احلرب العاملية الأوىل
�أعظم فر�صة للتحالف ال�صهيوين
الربيطاين التي مكنته من البدء
بتنفيذ امل�ؤامرة الكربى على امل�شرق
العربي عامة ..وعلى فل�سطني
خا�صة..

وعد بلفور المشؤوم
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ما بني على باطل المقدمات التاريخية اال�ستعمارية لوعد بلفور
•د .رمزي متيم
مت��ر علينا ه���ذه الأي�����ام ال��ذك��رى
املئوية لوعد بلفور امل�ش�ؤوم يف الثاين
من ت�شرين الثاين عام 1917م ،ذلك
ال��وع��د م��ن �آرث���ر جيم�س بلفور �إىل
ال��ل��ورد ليونيل وول�ت�ر دي روت�شيلد
يذكر فيه ت�أييد احلكومة الربيطانية
حينذاك ب�إن�شاء وط��ن قومي لليهود يف
فل�سطني ،وال��ذي��ن مل ي�شكلوا �سوى 5%
من جمموع �سكان فل�سطني يف ذلك الوقت،
وفيما ي�أتي ن�ص الر�سالة التي �أر�سلها
بلفور �إىل روت�شيلد:
«�إنّ حكومة �صاحب اجل�لال��ة تنظر
بعني العطف �إىل �إق��ام��ة وط��ن قومي يف
فل�سطني لل�شعب اليهودي ،و�ستبذل غاية
جهدها لت�سهيل حتقيق هذه الغاية على
�أن يفهم جلي ًا �أنه لن ي�ؤتى بعمل من �ش�أنه
ان ينتق�ص من احلقوق املدنية والدينية
التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية
املقيمة يف فل�سطني ،وال احلقوق �أو الو�ضع
ال�سيا�سي الذي يتمتع به اليهود يف �أي بلد
�آخر».
و ُيذكر �أن بلفور ك��ان ي�شعر بال�شفقة
جتاه اليهود ال�صهاينة و�أن �إيجاد دولة
لهم هو �أحد �أعمال التعوي�ض التاريخية
عما اقرتفه من ع��داء جتاههم وال�سيما
ه��ج��وم��ه ال��ع��ن��ي��ف عليهم ح�ين رف�����ض��وا
االندماج مع ال�سكان الأ�صليني يف �إنكلرتا.
وي��رى �آخ��رون �أن �إنكلرتا قدمت مكاف�أة
لوايزمان على اخرتاعه مادة الأ�سيتون
خالل احلرب العاملية الأوىل.
ومهما تكن امل�سوغات من هذا �أو ذاك
ف����إن فل�سطني عربية وه��ي ملك لأهلها
ال�شرعيني ولي�ست ملك ًا لربيطانيا �أو غريها
من الدول حتى تت�صرف بها كيفما ت�شاء،
ومهما يكن الأم��ر ف���إن ال��دول الأوروبية
امل�ستعمِرة وعلى ر�أ�سها بريطانيا رغبت يف
ذلك الوقت ب�إن�شاء وطن قومي للع�صابات
ال�صهيونية جلعله قاعدة مل�ؤامراتها على
الوطن العربي وحولته عرب الزمن �إىل
قاعدة للإمربيالية وال�صهيونية لتت�آمر
من خالله على مقدرات �شعوب املنطقة،
وه���ذا م��ا ثبت م��ن خ�لال احل���روب التي
نظمتها �ضد الدول العربية املجاورة للكيان
املغت�صب ،وما من �شك �أن بلفورات جديدة
بتوجيه م��ن الإم�بري��ال��ي��ة وال�صهيونية
تحُ اك اليوم �ضد �شعوب املنطقة العربية
وحكوماتها وهذه املرة على �أيدي عمالئهم
من الداع�شيني وغريهم يف كل من �سورية
وال��ع��راق وليبيا واليمن وغ�يره��ا بغية
تق�سيمها وتفتيتها فيما ي�سمى «ال�شرق
الأو�سط اجلديد» ،ال�شرق املجز�أ واملق�سم
�إىل �أج��زاء متناحرة قائمة على بنيان
ه�ش لكن باءت وتبوء خمططاتهم بالف�شل
بالرغم مما ح�شدوا له من عدة وعتاد،
والب��د �أن تبوء خمططاتهم وغدرهم يف
كلّ مرة بالف�شل الذريع �أمام �إ�صرار �شعوب
املنطقة على �إف�شال هذه املخططات �إىل
غري رجعة كيف ال وما خططوا له �سيبوء
بالف�شل واخليبة واخل��ذالن لأن ما بني
على باطل فهو باطل.

• زبري �سلطان
مل يكن وع��د بلفور يف  2ت�شرين الثاين  1917م�شروع ًا
منقطع اجلذور  ،بل كان حلقة يف �سل�سلة من م�شاريع غربية
ا�ستعمارية � ،سبقتها عدة حلقات بقرون  ،وتوالت من بعده �إىل
يومنا هذا  ،وقد متتد تلك احللقات �إىل قرون قادمة �أخرى
 ،م�ستغلة ال�ضعف والتخلف العربي والتناحر واالنق�سام
وال�صراع العربي  /العربي  ،وعدم قدرة العرب على الوحدة
 ،على الأق��ل من �أج��ل �إنقاذ �أنف�سهم و�أر�ضهم وثرواتهم ور�سم
م�ستقبلهم  ،وحتديد العدو من الأخ وال�صديق  .ولقد �شاهدنا
يف ال�سنوات ال�ست الأخ�يرة  ،كيف وظفت دول عربية فائ�ض
�أموالها من �أجل تدمري دول عربية �شقيقة لها  ،وت�سخر �إعالمها
واقت�صادها وعالقاتها الدولية لهذا التدمري  ،الذي �شمل الإن�سان
واحلجر  ،فهدرت دماء ماليني بال �سبب ؛ �إال لغاية يف عقول حكام
تلك الدول وخدمة للكيان ال�صهيوين والغرب اال�ستعماري  ،كما
هُ جر ماليني العرب من بيوتهم وقراهم ومزارعهم ومعاملهم بدون
ذنب ارتكبوه بفعل عرب اجلاهلية املتخمني
باملال واحلقد والغباء  .ومل ي�ستح قادة عرب
م��ن العالنية يف ب��ن��اء ال��ع�لاق��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والإع�لام��ي��ة م��ع ق��ادة العدو
ال�صهيوين  ،وزيارة الكيان ال�صهيوين عالنية
و�سر ًا من دون خجل وحياء من اهلل عز وجل
 ،ومن �أر�ضه املقد�سة الطاهرة  ،ومن دم �شهداء
الأم��ة العربية يف �سبيل حترير فل�سطني من
رج�س ال�صهاينة  ،ومن �آالف الأ�سرى الأبطال
يف �سجون االحتالل ال�صهيوين  ،الذين رهنوا
�أنف�سهم يف �سبيل الق�ضية الفل�سطينية .
لقد ا�ستغل الغرب وال ي��زال تفكك العرب
وجهلهم وانق�سامهم وحروب داح�س والغرباء امل�ستمرة بينهم �إىل
يومنا هذا  ،فيم�ضي يف تنفيذ وتطبيق م�شروعه اال�ستعماري يف
الوطن العربي  ،و�سيتابع تنفيذه �إىل ي�صحو العرب  ،ويتحدوا قلب ًا
وقالب ًا  ،وي�ضعوا كل قدراتهم املادية واملعنوية من �أجل الت�صدي
للم�شروع ال�صهيوين الغربي  ،عندها يحرروا فل�سطني مب�ساجدها
وكنائ�سها وبياراتها وقراها ومدنها  ،وكل �شرب من �أر�ضها  ،وهذا
لي�س م�ستحي َ
ال �أن توفرت لديهم العقالنية واحلكمة والقيادة
احلكيمة وال�شجاعة والإرادة املخل�صة  ،ويخلعوا عنهم كل ثياب
الفرقة من قبلية وطائفية ومذهبية  ،وكل ما يفرق �صفوفهم ،
وي�سعون لتحقيق عمل ي�ؤدي �إىل ما يوحدهم  .عندها ي�ستطيع
العرب �أن يت�صدوا للم�شروع الغربي ال�صهيوين  ،وي�سقطوا وعد
بلفور و�سايك�س – بيكو  ،وم�شاريع التق�سيم والتجزئة التي و�ضعها
غالة اجلناح اليمني الأمريكي ال�صهيوين الغربي  ،وال يزال ينفذ
مبا يطلق عليه اليوم اخلراب العربي .
اخللفية التاريخية لوعد بلفور
بد�أ م�شروع وعد بلفور يف احلقيقة منذ مطلع القرن ال�سابع
ع�شر  ،ولي�س يف 2ت�شرين الثاين  ، 1917بد�أ مع تطلعات �أوروبا
عامة وبريطانيا وفرن�سا خا�صة �إىل ا�ستعمار الوطن العربي
وجتزئته  ،واحلفاظ على الطريق ال��ذي يو�صل ما بني �أوروب��ا
اال�ستعمارية وم�ستعمراتها يف الهند و�شرق �آ�سيا  ،وعندما تفتق
الذهن اال�ستعماري ب�ضرورة حاجز ب�شري خمتلف عن ال�سكان
الأ�صليني ومعادي لهم  ،ومعادين له  ،فيكون �سكين ًا يف �صدورهم
 ،مينع وحدتهم وتطورهم وتقدمهم وتطلعاتهم نحو اال�ستقالل ،
وي�ستنزف قدراتهم وثرواتهم  ،ويوقف كل �أحالمهم نحو التنمية
 ،وم�شاركتهم يف احل�ضارة العاملية املعا�صرة  ،وي��زرع الفتنة يف
مكوناتهم  ،وي�شكل قاعدة ا�ستعمارية م�ستدامة حتقق كل م�شاريع
الغرب .
بد�أت �أوىل هذا امل�شروع تخرج �إىل العالنية مع الدعوات الأوىل
لإعادة اليهود �إىل فل�سطني  ،فكان �أولها كتاب ن�شر يف لندن بعنوان
( العودة العاملية الكربى ) عام  1621مل�ؤلفه املحامي الربيطاين
ال�شهري ( هرني فن�ش ) � ،أتبعه بعد ثالثني عام ًا بكتاب �آخر دعا
فيه رئي�س وزراء بريطانيا ( كرومويل ) �إىل احت�ضان اليهود يف
بريطانيا ال�ستخدامهم يف ا�ستيطان فل�سطني  ،كانت نتائجه عام
� 1655أن �سمح لليهود بالعودة اجلزر الربيطانية الذين طردوا
منها منذ ثالثة ق��رون  .و�أطلق نابليون بونابرت عام 1799
الدعوة لليهود بالعودة �إىل فل�سطني ؛ عندما غزا م�صر بهدف
ال�سيطرة على طريق الهند خالل حربه مع بريطانيا  ،فحني

زحف �إىل عكا يف فل�سطني الحتاللها نادى يهود �أفريقيا و�آ�سيا
لالن�ضمام �إىل جي�شه  ،والعودة �إىل فل�سطني من �أجل ما ا�سماه
�إعادة بناء ( �أور�شليم )  .ومل تخف فرن�سا م�شروعها لزرع اليهود
يف فل�سطني  ،حتى بعد موت نابليون بع�شرات ال�سنني  ،فنادى (
ارن�ست الران ) �سكرتري الإمرباطور الفرن�سي ( نابليون الثالث )
يف عام � 1860إىل توطني اليهود ال�ستخدامهم ل�صالح امل�شروع
اال�ستعماري الفرن�سي يف امل�شرق العربي يف كتابه ال�شهري ( امل�س�ألة
ال�شرقية و�إحياء القومية اليهودية )  ،بني فيه الفوائد اجل ّمة
التي �ستجنيها �أوروبا اال�ستعمارية من انتزاع فل�سطني من الدولة
العثمانية ومنحها لليهود .
وتزايدت الدعوات يف بريطانيا بعد �سيطرة حممد علي با�شا على
�سورية على �ضرورة حتقيق �إقامة كيان يهودي يف فل�سطني  ،فو�ضع
حاكم �أ�سرتاليا اجلرنال الربيطاين ( جورج غاولر ) عام 1845
م�شروع ًا ال�ستعمار فل�سطني  ،وزرع اليهود فيها خدمة مل�صاحلها ،
وقال  ( :لقد و�ضع القدر �سوريا وم�صر يف طريق بريطانيا �إىل
�أهم مناطق جتارتها مع البلدان
امل�����س��ت��ع��م��رة “الهند وال�����ص�ين
والأرخبيل الهندي و�أ�سرتاليا
“  ،وق��در لربيطانيا �أن متار�س
ن�شاط ًا كبري ًا يف تهيئة الظروف
املالئمة يف هاتني املقاطعتني .
ويتعني على بريطانيا �أن جتدد
�سورية بوا�سطة ال�شعب الوحيد
القادر على تنفيذ هذه الر�سالة
 ،والذي ميكن ا�ستخدام طاقاته
دوم��� ًا وب�����ص��ورة فعالة � ،أعني
�أبناء هذه الأرا�ضي احلقيقيني بني �إ�سرائيل )  .كما قدم اللورد
( �شافت�سربي ) عام 1875م�شروع ًا ال�ستيطان اليهود يف فل�سطني
�إىل وزير اخلارجية بريطانيا ( اللورد باملر�ستون )  ،وكتب عام
 1876درا�سة عن �أهمية امل�شروع  ،وما ميكن �أن يلعبه �أثرياء
اليهود يف التجارة العاملية .
ثم �أ�صبح م�شروع قيام كيان �صهيوين يف فل�سطني حجر ًا �أ�سا�سي ًا
يف ال�سيا�سة الربيطانية اال�ستعمارية يف ال�شرق العربي  ،وبد�أت
التهيئة له �إعالمي ًا و�سيا�سي ًا منذ العقود الثالثة الأخرية من القرن
التا�سع ع�شر  ،وعملت ال�صحافة الربيطانية �إىل خلق ر�أي داخلي
وعاملي لتقبل هذا امل�شروع ال�سرطاين يف اجل�سد العربي  ،ومت
تزوير احلقائق التاريخية واجلغرافية وال�سيا�سية والثقافية
والدينية  ،حتى و�صل الكذب يف تلك ال�صحافة �أن تعلن عن
اكت�شاف فل�سطني  ،كما اكت�شفت �أمريكا و�أ�سرتاليا  ،وك�أن فل�سطني
جزيرة جمهولة يف اخلارطة الدولية غري م�أهولة ب�شري ًا  ،علم ًا
�أن �سكان فل�سطني تواجدوا فيها قبل �أن ت�سكن بريطانيا و�أوروبا
 ،فن�شرت مث ً
ال �صحيفة ( التاميز ) و�صحيفة ( جلوب ) جمموعة
من املقاالت تت�ضمن هذه الدعوة الكاذبة  ،وب�سبب هذه املقاالت
ت�أ�س�س يف لندن ما �سمي ( �صندوق اكت�شاف فل�سطني ) لتمويل
الدرا�سات والبحوث يف خدمة هذا امل�شروع ال�صهيوين  .و�شهدت
بريطانيا خا�صة و�أوروب���ا عامة  ،ظهور العديد من اجلمعيات
التي ت�سعى �إىل ت�أ�سي�س كيان يهودي يف فل�سطني  ،نذكر منها ( :
جمعية ا�ستعمار فل�سطني ) التي �أ�س�سها ( ال�سري جني هرني دونانت
) م�ؤ�س�س ال�صليب الأحمر  ،و�ساهم �أي�ض ًا يف ت�أ�سي�س ( جمعية
�أحباء �صهيون ) التي نظمت �أول هجرة يهودية �إىل فل�سطني عام
 . 1881و( جمعية الآثار التوراتية )  ،ويف فرن�سا و�أملانيا ت�أ�س�ست
جمعيات خلدمة كيان يهودي يف فل�سطني نذكر منها  :و( اجلمعية
الأملانية للأبحاث الفل�سطينية ) التي ت�أ�س�ست عام  . 1877و(
املدر�سة الفرن�سية للدرا�سات التوراتية والأثرية ) التي ت�أ�س�ست
عام  ، 1890و( اجلمعية الأملانية للدرا�سات ال�شرقية ) عام
 . 1897وغريها من اجلمعيات واملنظمات خدمة لهذا امل�شروع
اال�ستعماري اال�ستيطاين .
ول�ضيق املقالة عن تبيان كل اخللفيات التاريخية التي �صنعت
وعد بلفور  ،ويحتاج هذا �إىل درا�سة مطولة  ،ف�أردنا ب�إيجاز �أن
نبني للقارئ الكرمي �أن هذا الوعد مل يلد كما يت�صور البع�ض فج�أة
� ،أو برغبة �شخ�صية من اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا
ل�صديقه املليونري اليهود روت�شيلد  ،بل ك��ان نتيجة خما�ضات
ا�ستعمارية امتدت قرنني من الزمن قبل �صدور الوعد امل�ش�ؤوم .

بد�أ م�شروع وعد بلفور يف احلقيقة
منذ مطلع القرن ال�سابع ع�شر ،
ولي�س يف 2ت�شرين الثاين 1917
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الوعد
امل�ش�ؤوم

•د .ا�سكندر لوقــا
« �إن��ه الجتذاب اليهودية العاملية �إىل
�صف احللفاء فقد ك��ان على بريطانيا
�إ�صدار وعد بلفور « ..
هكذا  ،وبكل ب�ساطة قال رئي�س وزراء
بريطانيا ل��وي��د ج����ورج ه���ذا ال��ق��ول.
وقبل ذلك كان قد �صرح باحلرف  :لقد
حتققت بريطانيا يف عام � 1917أنه من
ال�ضروري احل�صول على م�ساعدة اليهود
لك�سب املزيد من الت�أييد ل�صالح احللفاء
يف دول العامل �ضد دول املحور يف �أثناء
احلرب .
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و ح��اول��ت بريطانيا
�أن ت�برئ نف�سها م��ن الإع����داد جلرمية
اغت�صاب فل�سطني جلهة �إر�ضاء اليهود يف
العامل على ح�ساب العرب ك�أمنا كان من
الواجب على بريطانيا ارتكاب مثل هذه
اجلرمية التي يف �ضوئها كانت فل�سطني
ال�ضحية .
لقد كتب الكثري ع��ن ه��ذه اجل��رمي��ة ،
جرمية وع��د بلفور  ،وم��ع ه��ذا ما زالت
ق�ضية فل�سطني العالقة يف ذاكرة �أبنائها
 ،بانتظار اليقظة التي تعيد احلق �إىل
�أ�صحابه  .ولن تكون هذه اليقظة كما
هو يف اعتقادنا واعتقاد الكثريين من
املتتبعني للق�ضايا ال�سيا�سية  ،غائبة عن
ذاكرات �أبناء الأمة العربية لأن �أحفاد
�أمثال رئي�س وزراء بريطانيا لويد جورج ،
ما زالوا ي�شعرون ب�أنهم مدينون لليهودية
ال��ع��امل��ي��ة  ،مل��ا يتمتعون ب��ه م��ن ن��ف��وذ ،
وبالتايل عليهم واجب الوفاء لأغرا�ض
�سيا�سية ترجموها على الأر�ض يف �سياق
املعركة بني احللفاء ودول املحور يف زمن
احلرب العاملية الأوىل .
ويف الوقت ال��راه��ن � ،أي�ضا ثمة م�ؤ�شر
لأداء م��ث��ل ه���ذا ال���واج���ب  ،يف �سياق
ا�ستجابة بريطانيا ملطالب اليهودية
العاملية  ،كما كان حالها يف زمن العدوان
الثالثي على م�صر يف عام  .1956وعلى
ه��ذا النحو �ستبقى بريطانيا حا�ضنة
للكيان �أل�صهيونيي الذي رعته منذ ن�ش�أته
بعد وقبل ���ص��دور وع��د بلفور امل�ش�ؤوم
يف الثاين من �شهر ت�شرين الثاين عام
. 1917
يف التاريخ امل��ذك��ور وج��ه �أرث���ر جيم�س
بلفور وزي��ر خارجية بريطانيا  ،وجه
ر�سالة �إىل اللورد روت�شيلد  ،بعد �سل�سلة
م��ن امل��ف��او���ض��ات ال��ت��ي �أج���راه���ا بلفور
م��ع حاييم واي��زم��ن ق��ال فيها  :تعتزم
احلكومة الربيطانية �إقامة وطن لل�شعب
اليهودي يف فل�سطني  ،و�ستبذل كل ما
لديها م��ن جهد يف �سبيل حتقيق هذه
الغاية  ،علما �أن حكومة جاللة امللك لن
تقوم ب�شيء من �ش�أنه امل�سا�س باحلقوق
املدنية والدينية للطوائف غري اليهودية
يف فل�سطني  .و�أ�ضاف � :أكون �شاكرا لو
تف�ضلت ب�إبالغ هذا الت�صريح �إىل احتاد
الهيئات ال�صهيونية .
و�إىل يومنا هذا  ،مل تفقد ح��رارة هذه
العالقة بني بريطانيا والكيان ال�صهيوين
من قيا�سها بل زادت فيها  ،ك�أن بريطانيا
مل تف بوعدها بعد حتى اليوم ولذلك
ما زالت ت�شعر ب�أنها تقوم بواجب وجب
ويجب عليها القيام به �إىل ما �شاء اهلل .

وعد بلفور المشؤوم

وعـد الأم�س ...وتداعيـات الحـا�ضر ..
في الذكـرى المئوية لوعـد بلفـور

• عبد الفتاح ادري�س

بداية يجب الت�أكيد على �أن ر�سالة �آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا التي كانت
(وعد) بالنيابة
(عظمى) يف بداية القرن الع�شرين (عام  )1916مل تكن جمرد ٍ
عن حكومة �صاحب اجلاللة اال�ستعمارية ؛ بل هي جرمية ال تغتفر اقرتفت
بحق ال�شعب العربي الفل�سطيني  ,الذي ما يزال يحمل عذابات هذه اجلرمية !..
جي ًال بعد جيل  ,وما تزال مفاعيل هذه اجلرمية قائمة من خالل الآثار املدمرة
ودماء
التي ت�شهدها �أحداث املنطقة :عدوان ًا و�إرهاب ًا واغتيا ًال حلقوق االن�سان ,
ً
وت�شريد ًا ومعاناة مل ت�شهد لها الب�شرية مثي ًال  .وال يوجد مل�صطلح هذا (الوعد)
مكانة �أو ح�ضور يف م�صطلحات القانون الإن�ساين واحلقوقي  .بل هو
الإجرامي �أي ٍ
�صياغة عاطفية �أخذت قيمتها من قوة املكانة الدول ّية لربيطانيا الدولة العظمى
التي كانت مهيمنة على العامل لعقود و�سنوات طويلة  .وكانت متناف�سة مع الدولة
الكربى اال�ستعمارية الأَخرى فرن�سا .
وكان ما كان من تق�سيم ا�ستعماري للبالد �أجنزه �سايك�س وبيكو  .وكانت فل�سطني
احل�صة التي اختريت لتكون مو�ضع ًا ومكان ًا لتنفيذ جرمية بلفور ,ب�إحداث( وطن
قومي ) لليهود !.ومنذ الأيام الأوىل كان الربيطانيون يف مرا�سالت ( مكماهون
) يد ّونون لل�شريف ح�سني �صراحة  :با�ستثناء (غرب �سورية ) �أي فل�سطني من
اململكة املوعودة لل�شريف ح�سني يف �سورية  .يف الوقت الذي كانوا فيه يجرون
مفاو�ضات �سرية مع عبد العزيز �آل �سعود لالعرتاف به ملك ًا يف اجلزيرة العربية .
مل متلك هذه اجلرمية ( الوعد ) �أي ت�أهيل قانوين على الإطالق  .وال نحن ب�صدد
الدفاع عن هذه الفكرة الآن  .فالبالد بالدنا والتاريخ ل�صاحلنا  .وحقوق ال�شعب
الفل�سطيني ال ميكن امل�ساومة عليها مهما ح�صل  .ونحن نعرف �أن منطق القوة
الذي امتلكه اال�ستعماريون يف ذلك الوقت يف القرن املا�ضي وما يزال حاكم ًا حتى
اليوم ؛ هو الذي فر�ض ا�ستحداثات (القانون الدويل)  ..لتكون قرارات ع�صبة
االمم املتحدة فيما بعد  .واعرتافات دول املجتمع الدويل امل�ست�أثرة مبقدرات
ال�شعوب  ,واملهيمنة على امل�ؤ�س�سات الدولية الوليدة هي الأ�صل والف�صل !� ..أمام
�ضعف �أ�صحاب احلقوق و�أ�صحاب البالد  .فالقوة هي املنطق الوحيد الذي ميلك
نا�صية القانون الدويل الذي ا�ستجاب للرغبة اال�ستعمارية ب�إحداث (كيان قومي
لليهود ) يف فل�سطني  .وبالتايل ما ي�سمى قانون ًا دولي ًا �أعطى �شرعية لهذا الباطل
؛ يظل بنظرنا م�سخ ًا قانوني ًا �أم��ام حق تاريخي وان�ساين وحقوقي  .يجب �أن
ت�ستعاد مفاعيله من جديد من منطق �آخر مغاير بنف�س القوة واالرتداد كما ت�شري
�إليه القوانني الفيزيائية  .فالقوة جتابه بالقوة  .حيث �أن القوة اال�ستعمارية
التي فر�ضت (�شرعية) يف القانون الدويل التي ت�صيغه التفاهمات والقرارات
واال�ستحداثات وامل�صالح ؛ يجب �أن جتابه بقوة احلق واملقاومة والكفاح  .لإعادة
ال��ت��وازن اىل (العدالة ) وتقومي االنزياحات التي حدثت  .وطالت العامل
الأخالقي واالن�ساين والقانوين يف امل�سرية الب�شرية .
لقد كان (وعد بلفور) وتداعياته جزءا من التفاهمات واالقت�سامات اال�ستعمارية
لبالدنا  .مع بدايات القرن الع�شرين  .وكان ال�صراع قبلها و�أثنائها قائم على
اقت�سام تركة (الرجل املري�ض) ..بعد ان تهاوت ال�سلطنة العثمانية و�ضعفت .
لقد كان (الوعد) ح�صيلة التفاهمات التي انبثقت عن ال�صراعات ولي�ست جزءا
منها .كما �أن الرواية (اال�سطورة) التي كانت ت�شكل ر�صيدا فكريا للقوى الكربى
التي تتحكم يف م�صري العامل ب�أن فل�سطني (�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض ) كانت
ح�صيلة للنهج اال�ستعماري ال�سائد يف ذلك الزمن  .وكانت تتفاعل فيه القوة مقابل
�ضعف ال�شعوب وتخلفها ! وكان كل �شيء متاحا لتمكني مراكز القوى العاملية من
الهيمنة وال�سيطرة !! وبالت�أكيد مل تكن جمرد فكرة غري واقعية وغري �صحيحة
؛بل كانت �ضربا من التربير الكاذب  ،واال�ستخفاف بحقوق ال�شعوب .
كان ميكن (لوعد بلفور) �أن يكون جمرد �صياغة وحالة عاطفية كما ت�شري
الر�سالة يف م�ستهل �أ�سطرها الأوىل ؛ب�أن حكومة �صاحب اجلاللة (ننظر بعني
واقعي �أو
أ�سا�س
العطف) .لأن الأم��ر برمته خ��ارج عن امل�ألوف وال ميتلك �أيّ � ٍ
ٍ
حقوقي  .كان ميكن (للتعاطف)مع اليهود ،والنظر ب�إخراجهم خارج �أ�سوار �ألغيتو
ٍ
الذي كانوا يعي�شون فيه يف عزلة تامة �أن يظل حربا على ورق  .لوال منطق القوة
الذي متلكه القوى اال�ستعمارية امل�سيطرة  .وهي من خالل (القوة) قادرة على
ت�أمني غطاء من ال�شرعية الدولية للم�شروع ال�صهيوين اجلديد ! ومل يكن هذا
الوعد اجلرمية تربيرا لرغبة �أو م�شاعر خا�صة بل كان حاجة ملحة يف بناء
وار�ساء امل�صالح اال�ستعمارية يف منطقة ح�سا�سة وا�سرتاتيجية  .وبالتايل ف�إن
امل�شروع ال�صهيوين كان ومنذ الأ�سا�س جزءا من امل�شروع اال�ستعماري االمربيايل
ال�شامل  .وهكذا فوجود موطئ قدم لكيان �صهيوين دخيل يف فل�سطني ي�شكل عامال
ا�سرتاتيجيا ،وحاميا للم�صالح والطموحات والهيمنات اال�ستعمارية .
اجلرمية �إذا ال تغتفر� ،أو ميكن االعتذار عنها ! وت�صحيح( اخلطيئة ) التاريخية
املرتكبة ؛ التي كانت اقتالعا وتهجريا وتطهريا عرقيا ،وم�أ�ساة م�ستمرة واحتالال
لي�س بالأمر العابر  .ومعاجلة ذلك ال يكون بالتمنيات ،والنيات احل�سنة !بل هي
لي�ست خطيئة تاريخية ؛انها فعل عدوا ّ
ين احتاليل وجرمية اغت�صاب للحقوق
االن�سانية والوطنية ل�شعب ب�أكمله .
ونحن نت�ساءل هل ميكن لوعد من وزير خارجية دولة عظمى �أن يرتب ويبتدع
حقوقا وم�شروعية يف املنطق القانوين واحلقوقي االن�ساين ال�سائد؟! �أو �أن تكون
ال�سيادة على وطن ،وملكية ال�شعب للأر�ض وحقوق املواطنة الأخ��رى قابلة
للتجزئة �أو ال�سقوط بالتقادم ؟!!! خا�صة و�أن امللكية منوطة بالأفراد وال�شعوب
 ...وال تدخل يف �إط��ار امل�س�ؤوليات الإداري��ة واحلكومية ،كما هي الإج��راءات
والقرارات االخرى التي تتعلق باخلدمات وال�سيا�سات وااللتزامات؟! ونت�ساءل
�أي�ضا �إذا كانت حقوق التملك واملواطنة ،وقيمتها و�أخالقياتها و�أبعادها القانونية
والإن�سانية ،هي حقوق طبيعية فردية للإن�سان  .وغري قابلة للت�صرف �أو الت�أويل
� .إذا كان الأم��ر كذلك  .فهل متلك االق�تراح��ات وما تو�صلت �إليه التفاهمات
�سند قانو ّ
ين ملتزم ؟�أو بطريقة
أ�سا�س �أو ٍ
واالتفاقيات التي توقعها �سلطة ما �أيّ � ٍ
�أخ��رى هل ميكن اعتبار اتفاقيات وتفاهمات �أو�سلو وتوابعها مبا قدمته من
تنازالت بهذا اخل�صو�ص متثل �سندا قانونيا �شرعيا يتيح لل�سلطة التنازل عن
ملكية الأفراد التي كفلتها القوانني الدولية واالن�سانية ؟! ومبعنى �آخر هل متتلك
(ال�سلطة)حقا بالتنازل عن جزء من �أر�ض ال�شعب العربي الفل�سطيني واالعرتاف
بعدو مغت�صب  .واخل�ضوع لعدوانيته ومنطقه االحتاليل !؟ الأمر الذي يت�ساوق
مع التعديات واملمار�سات االجرامية التي فر�ضتها بريطانيا من خالل وعدها

الغريب !!
الالفت يف الر�سالة التي وجهها �أثر بلفور وزير خارجية بريطانيا يف حكومة
لويد جورج عام  1916م �إىل اللورد روت�شلد بالنيابة عن احلركة ال�صهيونية هو
عدد من املالحظات:
املالحظة الأوىل :
�أن الر�سالة يف بنيتها العامة تتحدث عن( �أمنيات ) وتعاطف مع اليهود  .يريد
بلفور �أن يجد طريقها �إىل �أر�ض الواقع  .وميكن لأي خبري �أن يت�ساءل :هل ميكن
ان ترتقي احلالة العاطفية التي عربت عنها الر�سالة �إىل فعل حقيقي ؟ولكن
الأمر يتعلق بفعل (القوة ) ال�سيا�س ّية التي متتلكها بريطانيا بعد حرب عاملية
انت�صرت فيها و�صاغت مع �شركائها اال�ستعماريني مرت�سم احلالة الدولية ملا بعد
احلرب ! وقد حتقق االقت�سام اال�ستعماري بعد ذلك وكانت فل�سطني �ضحية �أوىل
لهذا االقت�سام !()1
املالحظة الثانية:
ف�إن الن�ص ال ي�شري �إىل مواطنة حقيقية للنا�س يف فل�سطني كغريهم من الب�شر !
بل يعترب املواطنني الفل�سطينيني (غري اليهود )جمرد طوائف (يقيمون)( الآن)
يف فل�سطني -وهذه �صياغة ماكرة ،تنفي املواطنة عن غري الفل�سطينيني التي تنبع
�شرعية وجودهم من عمق التاريخ ومن امتالكهم احلقيقي للأر�ض .
املالحظة الثالثة:
لقد ا�ستخدمت الر�سالة م�صطلحا طائفيا خمتلفا لتحديد مفهوم ال�شعب وماهية
املواطنة ( .فاليهودية )وهي ال�صفة الدينية التي يتمتع بها ال�صهاينة ال ترتقي
�إىل م�صطلح حقيقي ي�ؤهلهم �أن ي�ؤ�س�سوا (وطنا قوميا)كما ت�شري �إليه الر�سالة.
املالحظة الرابعة:
تطمئن الر�سالة اليهود املواطنني من جن�سيات الدول الأخرى املوجودين فيها .
�أو �سيغادرون �إىل (الكيان)اجلديد ؟ب�أن حقوقهم حمفوظة وو�ضعهم ال�سيا�سي
حمفوظ �أي�ضا  .ليكون ذلك عامال لإعطاء اليهود احلق باالحتفاظ باجلن�سيتني
يف �آن واحد ،اجلن�سية (اال�سرائيلية) وجن�سية البلد الذي يعي�شون فيه.
لقد خ�ضع املوقع اال�سرتاتيجي ل�سورية الطبيعية مبا فيها فل�سطني للتمدد
اال�ستعماري لربيطانيا وفرن�سا بعد مقت�سمات �سايك�س وبيكو  .ومل تكن احلاجة
اال�ستعمارية و�صياغة امل�صالح والنفوذ على مقدرات املنطقة هي احلاكم الوحيد
لهذا املوقع ...فهناك عامل �آخر يتلخ�ص بالبعد الديني للم�سيحية ال�صهيونية .
وجتلياته املرتبطة بالعهد القدمي !!فامل�سيحية ال�صهيونية ت�ؤمن ( ب�أن امل�شروع
ال�صهيوين م�شروع الهي ) .وه��ي مل تكن فكرة م�ستحدثه �آن��ذاك ،فالأ�سقف
اجليليكاين يف فيينا (النم�سا)�أواخر القرن التا�سع ع�شر (وليم هثلر)�أ�صدر
كتابا بنف�س العنوان (:امل�شروع ال�صهيوين م�شروع �إلهي) .ومن ثم بد�أ ال�سعي من
بريطانيا لت�أمني غطاء ل�شرعية دولية لهذا امل�شروع  .واعرتاف الدول فيه  .وقد
ت�أثر �آرثر بلفور بوالدته الربوت�ستانتية املتدينة ،التي كانت �شديدة الت�أثر بهذه
الفكرة التوراتية.
لقد اعطي لهذا ( الوعد )حيزا فائ�ض ًا لتنفيذه من خالل اتفاقية �سايك�س -بيكو
بني بريطانيا وفرن�سا  .ومن خالل قرارات االنتداب  ..وع�صبة الأمم  ..ثم بد�أ
العمل بعزل فل�سطني عن حميطها العربي واال�سالمي بو�ضع حاجز ب�شري عدواين
ف�صل اجلغرافيا العربية �شرقا وغربا  ..لقد ت�صاعدت النزعة ال�صهيونية
امل�سيحية القا�ضية بعودة اليهود �إىل( �أر�ض امليعاد )ك�شرط لعودة امل�سيح بح�سب
الروايات التوراتية  .ويبدو �أن �آرثر بلفور وحكومة �صاحب اجلاللة ي�ؤمنون ب�أن
اهلل منح اليهود وعدا بالعودة ك�شرط �إلهي !وهذا يحدد ت�أثري العقيدة الدينية
الربوت�ستانتية التي تركت ب�صماتها عميقة ،ومتثل �سببا وا�ضحا للدعم املتوا�صل
للكيان ال�صهيوين .
نحن هنا ل�سنا ب�صدد الت�أكيد مرة �أخرى ب�أن هذا الوعد اجلرمية لي�س له �أهلية
قانونية ،وهو انتهاك حلقوق �شعب بكامله .فنحن �أ�صحاب حق  .والبالد بالدنا
والأر���ض �أر�ضنا  .واحلقوق حقوقنا ،والتاريخ ل�صاحلنا .نحن ال نبحث لإقناع
انف�سنا بهذا احلق ؛وبكذب هذا الوعد ،وعدم �أهليته القانونية  .ولكننا ن�سعى
اىل تطبيق مفرزات القوانني الفيزيائية ،فلكل فعل رد فعل  .والقوة ال تواجه
�إال بالقوة ،واحلقوق ال تكت�سب بالتمنيات ؛بل باملقاومة واملجابهة والت�ضحيات .
نحن اليوم �أمام حقيقة كربى ؛هي �أننا نواجه احتالال �شامال لوطننا وبالدنا
فل�سطني  ..وقد دلت التجربة هذه مع العدو ب�أنه راف�ض لوجودنا وحقوقنا .
وذاهب اىل اج��راءات منهجية متوا�صلة ل لت�صفية ق�ضيتنا كاملة  .نحن �أمام
حقيقة يجب االع�تراف بها وهي� :أن فل�سطني وطن حمتل احتالال ا�ستيطانيا
عدوانيا عن�صريا غا�شما ،و�أن الأمر يتطلب مقاومة وكفاحا وت�ضحية  .الأمر الذي
مل يبخل به �شعبنا على االطالق  .فنحن �أمام احتالل و�صراع وجودي يقت�ضي يف
مرحلة الكفاح الوطني جبهة مقاومة عري�ضة لتحرير الأر�ض وا�ستعادة احلقوق
واقامة الدولة الوطنية الواحدة من البحر �إىل النهر  ...ودفع الغرباء ملغادرة
البالد .
هوام�ش :
( )1احتفظ اليهود بجن�سياتهم اال�صلية بالإ�ضافة للجن�سية( اال�سرائيلية) .كما متتع اليهود بحق
احل�صول على اجلن�سية اال�سرائيلية ،حتكم النظام ال�صهيوين (الد�ستوري)،وهم يف نف�س الوقت
مواطنون يف البلدان التي يعي�شون فيها  .وهم يدعون للخدمة الع�سكرية وي�شاركون يف االعمال
القتالية احلربية العدوانية �ضد الفل�سطينيني والعرب عندما يدعون لذلك .
( )2ن�ص م�شروع �صك االنتداب على فل�سطني على �أن تكون الدولة املنتدبة م�س�ؤولة عن تنفيذ
(ت�صريح بلفور ) .وو�ضع ال�شروط ،واتخاذ االج��راءات املواتية لتنفيذ �إقامة (وطن قومي)لليهود
يف فل�سطني وان�شاء كيانية �سيا�سية كاملة لهم .يف الوقت الذي مل ي�أت يف نظام االنتداب على ت�سمية
الفل�سطينيني ك�شعب ،ومل يتطرق �إىل حقوقهم �،أو �إيجاد كيانية �سيا�سية وطنية لهم  .وكانه �أراد منه
�أن يكون مانعا لل�شعب الفل�سطيني باكت�ساب حق تقرير امل�صري .
( )3تعترب الواليات املتحدة الأمريكية من �أ�شد امل�ؤيدين للكيان ال�صهيوين (ا�سرائيل)ذات الأغلبية
الربوت�ستانتية ،التي ت�ؤمن �إميانا قاطعا بالعهد القدمي وب�أن امل�شروع ال�صهيوين م�شروع �إلهي .ومن
هنا ندرك �أ�سباب الدعم اال�سرتاتيجي غري املعهود لهذا الكيان من قبل الإدارات الأمريكية املتعاقبة
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•عزيز ن�صار
يتجه وابنه �إىل مكان العزاء ,وال�صمت يخ ّيم على
الر�ؤو�س املنكّ�سة ,حتيط بالعجوز العائد �أجواء احلزن
واملوت ,يفكر بالنع�ش املحمول على الأعناق ,احت�ضنت
مقربة البلدة الكثريين من زمالء الطفولة وبعرث الزمن
�آخرين يف بالد متفرقة .وهو متى حتني نهايته؟ ُ�سرادق
كبري مفتوح من جوانبه يقوم على �أع��م��دة حديدية
ي�سهل فكّها وتركيبها .يلتفت �إىل اجلال�سني يف �صفّه .هنا
م�سنّون مثله جت���اوزوا الثمانني ال يذكر �أ�سماءهم ,ك�أن
وجوههم معامل مطمو�سة� ,شباب يجمع بينهم الذهول
والك�آبة ,حتا�صره الأخيلة والوح�شة ,يحاول �أن يخرتق
�أغوار املا�ضي فال ي�ستطيع ,يحجبه �ضباب كثيف� ,أين ال�صور
القدمية والذكريات الدفينة؟ مي�ضي الوقت بطيئ ًا ثقي ًال,
متتلئ املقاعد وت��ف��رغ� ,أ���ص��وات تقدم ال��ع��زاء وكلمات عن
العمل ال�صالح والأج��ر الكرمي والقيامة والفوز باجلنة,
امل�سن ,فال يت�سلل من الزمن
يت�أمل العائد مالمح جلي�سه
ّ
البعيد ومي�ضَ ,م ْن هذا الهائم بني الوجوه الغائبة؟ َم ْن هذا
ال�شبح التائه يف دروب العمر؟ مل ي�ستطع �أن يلتقط � ّأي �أثر.
يخاطبه الرجل العجوز.
 �أم���ا ت��ذك��رين؟ ك��ن��ا ع��ل��ى مقعد واح���د يف امل��در���س��ةاالبتدائية.
يفكر العائد «يا �إلهي �إين ال �أذكره فمن يكون»؟
�أفنى العجوز العائد عمره يف �أر���ض االغ�تراب و�أنهكته
الأي��ام و�أح��داث الدهر ,وقد عاد مع ابنه �إىل بلدته بعد
م�شاركته يف م�ؤمتر اقت�صادي بدولة جماورة ,ت�شيخ ذاكرته
وتغيب الأحداث يعتذر لزميله:
ً
علي� ,أ�صبحتُ هرما كما ترى
 �إن��ه ال��زم��ن .ال تعتب َّوغدت الذاكرة م�ضمحلة جافة .ولعلي �أتغلّب على الن�سيان
والغياب.
يتابع جلي�سه:
 بع�ضنا يدركهم الن�سيان ,و�آخرون يحافظون على �شيءمن ذكرياتهم ,كنّا زمالء يف حي واحد ؟ كنت �أهوى الر�سم,
�أما �أنت فتكتب خواطر جميلة.
يحاول العائد �أن ي�ستعيد املالعب التي �ض ّمتهما ,واحلقول
التي جمعتهما ,فقد يجد �أم ًال يف الإم�ساك باملالمح القدمية
والوقائع امليتة ,ت�شدّ ه الأخيلة ال�شاحبة لتن�سكب �أ�صوات
�أهله و�أحبائه يف �سمعه.
ت�ساءل كثريون من هذا العائد؟ عودة مغرتب �أمر هام يثري
النا�س� ,آه ..,امل��ال ...املال وح�ش يلتهم ال�سنوات ,حياته
متيل نحو الغروب ,وهو يلهث وراء الرثوة� ,شغلته الأعمال
واملتاعب وحقق جناح ًا ,ت�سيطر عليه فكرة البقاء يف �أر�ض
الطفولة ,كل �شيء هنا يحمل معنى خا�ص ًا ,وطعم ًا خا�ص ًا.
••••••••
ينه�ض اجللي�س والعائد وابنه ليغادروا جمل�س العزاء,
يخرجون �إىل الطريق يت�ساءل العائد �أه��ذه هي بلدته
حق ًا؟ ال يعرف متى �أن�ش�ؤوا هذه احلديقة اجلميلة وال�ساحة
الف�سيحة؟ بلدة تبدو غريبة عنه ,وقد انقطع عنها طوي ًال,
نه�ضت قامات احلجر امل�صقول حملّ البيوت الباهتة �شوارع
تنطلق فيها �سيارات ك�سيل مندفع.
يتوقفون �أمام موقع مل تظهر من �آثاره �إال خيوط واهية,
�إنه بيت الأهل وقد طواهم املوت ,يحاول العائد �أن يبعث
احلياة يف املكان ويق�صدون بيت زميله فيتفح�صون ال�صور
ٌ
ومي�ض ينح�سر قاع
املعلقة يف قاعة اال�ستقبال ,ينك�شف
الزمن الغابر ,ويبدو وجه غائب ,يجذبه حنني و�شوق ك�أنه
فتى يف ريعان ال�شباب ,تفوح �أنفا�س البنف�سج ,احلب بداية
حياته ,يهتف:
 ه��ب��ة ..ه��ذه �صورتها ,وه��ذه مدر�ستها ,وه��ي تبت�سمكعادتها ,ويتطاير �شعرها وتلمع يف عينيها دنيا من الرباءة
والب�ساطة.
ي�سكت قلي ًال ونظراته متتدّ �إىل ال�صورة املعلقة:
 �أنت �صديقي فادي� ,أذكرك الآن ,وهذه هي املدر�سة.ترتاءى للعائد الهرم باقة البنف�سج التي ت�ضعها هبه على
من�ضدة يف ال�صف ,ي�ستن�شق عبري ًا ناعم ًا عذب ًا ,ي�سرتجع
ّ
وترف
العواطف الأوىل والأحالم الأوىل ,توم�ض الذاكرة,

�أجمل �صورة وي�شرق �أبهى وجه ,يقول:
 �أريد �أن نذهب لزيارتها فهل تقودين �إليها؟يرتفع �صوت فادي:
 �أذك��ر �أن��ك كتبتَ لها ر�سالة يف املهجر ,فقر�أتها كثري ًالت�سمعها الأ�شجار والأحجار والطيور ثم انقطعت �أخبارك,
عا�شقة البنف�سج لن ت�ستقبلنا الآن فقد رحلت منذ �سنوات,
ي�سود �صمت حزين ,وي�صبح وجه العائد باهت ًا ,وتذرف
عيناه دموع ًا مي�سك االبن بيد �أبيه الذي ال تفارق نظراته
ال�صورة.
ق�صدوا املقربة يف طرف البلدة ,تنمو فيها �أ�شجار وارفة
وت�ضم قبور ًا متوا�ضعة ي�شري فادي بيده.
 هنا يرقد �أنا�س عا�شوا يف مدن �أخ��رى� .أعادوهم بعدالرحيل .هنا يرقد �أتقياء وجمانني وعقالء.
يتخيل العائد �أن��ه �سيكون يف جموع ال��راح��ل�ين ,ي�سري
خطوات وئيدة يزور قبور �أهله و�أحبابه ,ويقف �أمام قرب
على بالطته ا�سم عا�شقة البنف�سج وتاريخ ميالدها ,ورحيلها
�إنها مغرو�سة يف الرتاب ,يفكر االبن « كيف يعود الأب �إىل
��ب يحدث هذا التغيري رغم الزمن ؟ «
ذلك العهد؟ هل احل ّ
�أ�شواق جارحة تغيب يف العتمة ,يرتكون املكان تلتفت �إليهم
يف الطريق وجوه م�ضيئة م�ست�سلمة ,وجوه �أني�سة ,وجوه
�ساذجة مطمئنة ,وجوه �شابة تعرب عن ع�شق للحياة ,وجوه
تائهة حائرة ,و�أخرى را�ضية ال تفكر يف ما تخفيه الأيام.
�أيها القادم من بالد الغربة امل�شتعل باحلنني والرغبة
هنا قلوب ترفرف حولك ,هنا عيون حانية .تثور ب�صدرك
�أ�شواق ال�سنوات .يجري �شريط الذكريات ال �شيء �سوى
�أطياف و�أ�صداء .ما �أ�سرار احلياة؟ ما �أ�سرار الذبول والعدم؟
تفكر بنهاية الرحلة ,وموعد الرقاد الأخريَ .تركت بلدك
َ
فقدت �شريكة
يف �شروق العمر وتعود لزيارته يف الغروب,
احلياة ودفنتها يف �أر�ض غريبة ,ملاذا تولد هنا وتعي�ش يف
مكان �آخر ,وال تدري يف �أي ناحية متوت؟
ً
غ�ضاً,
تخرج الوجوه من املا�ضي ,هذا فالن تذكره طفال ّ
وهذا تذكره �ضاحك ًا  ,وذاك كان تلميذ ًا م�شاغب ًا ,تتوغل يف
العهد القدمي ,يو�ضح زميلك:
 بع�ضهم قد رحلوا وبع�ضهم مر�ضى و�آخ��رون يتمتعونب�صحة وعافية.
يتحدث عن �أح��داث وقعت يف البلدة ي�شري �إىل �أ�شجار
ال�سنديان ويقول:
تدب فيها احلياة.
�إنها جنت من احلريق الكبري ,و�أخذت ّ
تبدو الأ�شجار �أمهات ينادين الأبناء امل�سافرين �إىل �آخر
الدنيا ليعودوا �إىل الأح�ضان.
••••••••
تراودك الذكريات النائية ,ت�ستيقظ الأ�شياء التي لعبتَ
امل�سرات ,تتمنى �أن تثب يف احلقول,
بها و�أنت �صغري ت�ستيقظ ّ
وتلعب بالكرة مع الأوالد وتت�سلق الأ�شجار ,يخامرك �شكٌ
يف معاين الطفولة وال�شيخوخة ,ومعاين الرجاء ,والرحيل
الأبدي.
تنبثق �أجمل الأطياف وال�صور ,املدر�سة� ,ساحة اللعب,
غابة ال�سنديان ,وج��وه �أحبابك ,رف��اق طفولتك� ,أ�شجار

التني والتوت وكروم العنب ,تهوى �أن تلت�صق بحقول خ�ضراء
وارفة الظالل ,حتب �أن تبحث عن �أ�سرار النباتات والأ�شجار
والأزه����ار ,ت�شتهي معرفة �أ���س��رار الع�صافري ,والفرا�شات
وال�صخور ,والألوان ,وحركة الف�صول.
يت�شرب اجل�سد �أ�شعة �ساطعة دافئة ,تفتقدها يف بالد
هنا
ّ
ال�صقيع ,هنا تفاح يختزن ال�شم�س والرائحة اخلا�صة ,هنا
متر امر�أة تلقي حتية �صوتا ك�أغنية ع�صفور’
�أعناب مت�ألقةّ .
تثري اهتمامك و�شغفك .تهتف وبريق الفرح يف عينيك:
لك ابت�سامتها ونظراتها لك �صوتها
 �أنت هبة� ,أنت ابنتها ِوخ�صالت �شعرها ال�سوداء.
••••••••
دف َعتك رغبة م�سعورة �إىل �آخر العامل� ,أيها الرجل الهرم
ما الق�ضية التي تهب حياتك لها ؟ هل تدري الآن �أين تتوجه
؟ تتذكر �أن مهاجر ًا مات غريب ًا ,ف� َ
أح�ضر �أهله من هناك
حفنات تراب دفنوها يف بلده ,ما هذا البلد الذي يغادره
�أوالده وي�ستعيدهم يف التوابيت من كل اجلهات ؟ تقول لك
املر�أة :
 �أنت العم ح�سان� ,صورتك يف بيتنا ,وكانت �أمي تذكرككثرياً.
ت�ضع يدها على كتفك ,ما �أحلى �أن حتيا من �أجل �أنا�س
حتبهم ,ويحبونك وت�ساعدهم لتكون حياتهم �أف�ضل و�أكرث
َ
تدعوك ابنة عا�شقة البنف�سج لتزورها ومتنحك
جما ًال,
املحبة والبهجة من اللحظات الأوىل ,تتذكر فقرك وكيف
َ
وجدت �أبواب
ا�ستدان �أبوك ليعينك على الرحيل بعد �أن
الرزق م�سدودة يف بلدك؟
هنا الأر���ض خمتلفة ,وامل��ر�أة خمتلفة ,هنا بريق العيون
خمتلف ,و�أعماق النا�س خمتلفة ,حت�س �أنك �شجرة حاولوا
زرعها يف تربة غري تربتها خلف البحار ,تت�سلل من �أحد
البيوت �أغنية هي الأغنية التي غنتها �أمك و�أنت يف املهد.
الأغنية التي غبتَ عنها� .أال يغفر لك بلدك �أنك ن�سيتَ من
�أحببت ومن ع�شت معهم؟ فهل َ
عدت قبل �أن تيب�س عروقك
وت�صبح �أ�شواقك رماد ًا خامد ًا ؟ زرت قبور ًا قدمية تك�سوها
الأع�����ش��اب .زرت �أخ���رى ج��دي��دة ,ف���أي��ن امل��ط��اف الأخ�ي�ر ؟
حتب �أن ت�شارك يف جمال�س العزاء والفقد .حتب �أن تغني
وترق�ص يف �ساعات الفرح والأعرا�س وت�ستمع �إىل الأ�صوات
امللأى باحلرارة واملتعة.
•••••••••
وهنتْ ذاكرتك وقوتك فكيف جتدد �أيامك الباقية ؟
جتيل ب�صرك يف �أن��ح��اء الطبيعة .تتنف�س الأر����ض
وال�شجر� .أ�شجار با�سقة تغت�سل ب�أ�شعة ال�شم�س الغاربة,
تتفجر امل�شاعر يف نف�سك� ,أي جنون �أن تغادر هذا العامل؟
�أي جنون �أن متكث هناك؟ ما رغباتك �أيها العجوز؟ ما
النعيم املن�شود؟ هنا ترفع ر�أ�سك لتت�أمل الف�ضاء املد ّثر
بالغروب والقمر امل�ضيء ,وال�سماء املغمورة بالنجوم.
ه��ل االغ�ت�راب ق��در ال ف��ك��اك منه ؟ �إن���ه يفقدك �أر���ض��ك
وج���ذورك .ق��ال ل��ك زميل الطفولة .الأ���ش��ج��ار الياب�سة
املحرتقة مل مت��ت و�ست�صبح �أك�ث�ر ورق��� ًا ,ت��ري��د �أن تنال
حلظات من ال�سكينة وال�سعادة بعد �أن َغرقتَ يف جحيم
املادة والغربة ,تريد �أن تعي�ش كل يوم .كل �ساعة .ترتاءى
لك �سنوات الطفولة .الربيع املتفتّح ,واخلريف العاري,
والأمطار املنهلّة ,والأر�ض التي ينبعث منها �أريج منع�ش ميلأ
رئتيك .ترتاءى لك الن�ساء ,وهنَّ يحملن ال�شوق وال�شغف كما
حتمل الأ�شجار �أزهارها.
مب��اذا حتلم ؟ امل��ال وح�ش خميف يق�ضي على امل�شاعر
الطيبة والأ�شياء اجلميلة ,هل ترتفع �أنت يف ف�ضاء ال حدود
له ؟ �أم ت�سقط يف هوة ال ق��رار لها؟ وت�صبح عظام ًا ه�شة
منخورة.
ينظر ابنك يف عينيك ليعرف ما يف نف�سك تقول له:
 لعلّ الأ�سرة املنت�شرة يف �أق�صى العامل تفهمني� ,س�أكونمطمئن النف�س ,هنا ,فراق هذه الأر�ض فوق ما �أحتمل.
ت�ستمع �أيها العائد �إىل نب�ضات قلبك ,وحت�س �أنك �شجرة
ال تغادر الغابة.
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ثالث نغمات

•عز الدين �سليمان
-1-

البحر يا �سيدتي !!
يعلن �إ�ضراب ًا عن الرحيل
نحو اجلزر الق�صية ال�سحريه
		
خانته بالأم�س مع القبطان
مع غلمانه حوريه
		
قد �صار لون املاء جوري ًا
وقال النور�س البكاء يل:
		
طافت على املياه
�شهوة جوريه
		�ألف
ٍ
قد كان فوق املوج يطفو ن�صفها
والآخر املطعون
يثغو يف املرايا الغرفة ال�سريه
		
-2�شجري ينام بغري خ�ضرته
و�أنهاري تخا�صمها ال�ضفاف
		
ووردة القلب التي انك�سرت
حتا�صرها ع�صافري ال�شوك
		
جنادب احلزن الغبيه
ماعدت �أنظر للبعيد
		
لكي �أرى جنم ًا غريب ًا
ي�ستحم مباء عينيك
		
ينام على �ضفافك ال�سبيه
لغتك �آلهة الهوى
فب�أي �آالء الهوى
كذبت يا �أحلى �صبيه؟!
		
-3حننت �إليك
ي�شربني حنيني
		
ك�أرمل البوادي كان يبكي
ميد يديه
		
�أغراه �سراب
فال الأفياء مدت جانحيها
		
وال املاء املفاخر كان ماء
جمالك مزقته يدا غباء
		
فال نبع ي�سافر ،ال غمام
وكم عبق �صريع يف الزوايا
تو�سد جهله
و�أدار ظهر ًا
		
لنور ال�شم�س
		
وافرت�ش الغباء !!
		
-4-

كغزالن بال مرعى رماها
		�أخو غد ٍر بنقمته
ففرت
و�صار بغامها احلاين عواء
		
ويف املر�آة هل حدقت؟
حطت على �شفتيك �أيام عجاف
		
وال كرب يلوح على البقايا
و�ضيع ناهداك الكربياء
		

• غامن بوح ّمود
الودا ُع ,كانَ �صامت ًا
�إنْ ر َفعوا �أ�صوا ِتهم
َ
مو�سيقاك َينطفئ..
قمر
ُ
يهر ُع ُ
طفل الأرجوان,
�صد ُر �أ ّم ِه عا ٍر
مل�شهد اللقاء!!
يا ِ
ح ّب ُ
العنب م�ستدير ُة ال�شهو ِة,
ات
ِ
ال ُي ِح ُّب املت�شابهَ من قبال ِتها,
وال الك�ؤ َو َ�س املطف�أةْ..
ني!..
ليلة
ِ
يف ٍ
حافية اليق ِ
ني يديها ٌ
ب َ
وردة َخجلى
�ساعة الودا ِع,
اح ِر�سوا العط َر يف
ِ
ْ
اح ِر�صوا على بقاءِ ال�شاع ِر حامل ًا
ْ
ّاحة ..
ب�سقوط التف ِ
ِ
الق�صد ُ
,خراف َّي ُة املع َنى
وحيد ُة
ِ
طفولة الكر ِز,
�شاعر
)
بورخي�س
(
ِ
ُ

ح َ
ل�صمته..
رب
ني مل َي
ِ
�ستجب ُ
ْ
بائع احل ِ
كتب الن�شيدَ ال�ضري َر,
ب�أ�صاب ِع النب ِع َ ,
َ
قال للنه ِر:
احتفائي»
« ُكنْ �أمري َ ْ
�شاطئ (جبيل) نهرتني رائحة هازئة
على
ِ
اجلمر!!
�أَ ْث َل َج َ�صدْ َرها
ُ
ب َ
ني ال�ص َّيا ِد و َبيني,
الثقة!
انهدَّ ركنُ
ِ
ً
ل�سمك ال�سلطانِ ,
ل�ستُ بائعا
ِ
أ�صداف..
لطائفة ال
أهتم
ِ
ِ
وال � ُّ
لو ها َمتْ بفت َن ِتها� ,أو لمَ !
ُ
االنفعال,
بطيئة
الديدانُ
ِ
ٌ
ُ
�سالكة ..
طريق احليتانِ
ٌ
م�سجلة -
َّاء  -ماركة
احلن ُ
غ ُري ُمعدَّ ٍة للت�صدير
على ر� ِأ�س ِه ال َتطلقوا النا َر !!

َ
هناك,
اخلوف ..
قمي�ص
امل�شجبَ ,من اقتل َع
عن
ِ
َ
ِ
َ
قال:
«اج ِر حلتفك!» قدمانِ !!
قدمٌ يف النا ِر� ,أخرى يف ال�صقي ِع..
ما َب َل َغتْ ن�شو َتها احليتانُ ..
ني
بينَ ال�ضفت ِ
ٌ
مكعبات ذائعة ال�صمت,
ارمتتْ
ع ُ
ني ال�شاع ِر على مر�آ ِة الد ِم الأ�سو ِد يف قع ِر
البئ ِر,
خيط ُي ْ�ش ِب ُع
وال ِمن ٍ
خر َم الإبر ِة ,ح َ
ني
يحنُّ الز ُّر �إىل
ِ
عرو ِت ِه .

ت�ش ُّر ُد البوح

•جيهان رافع

و�سط خواءِ ال�صفحات
على وقع دوران احلرب يف ر�أ�سه
وغليان الدواة
يف ت�شرد البوح
ُ
ُّ
روح
يحط
النب�ض َ
�ضوء ٍ
تعب ال�سن َ
ني الهاربة
يحاور َ
كرحلة املراكب التائهة
�أغ َرقها العط�ش باملاءِ
احللم يف
م�صلوب
قف�صه ال�صدريِّ
ِ
ُ
ِ
ذي الق�ضبان املهرتئة
�سجن الذاكرة
يف ِ
وفقدان البو�صلة
ما ُ
ع�شق الأر�ض
بال ِ
ِ
ك�صليل احلب يف دمه ِ
يلتهمه على موائد ال�ضياع
يغلق باب احلنني خلفه!...
فيت�سلل من ت�شققات �صالبته الأنني
�أتراه �سيرتك الرب َد
يكزُّ �أ�سنانَ حمربته
لين َ
أ�شالء ُه على الورق
رث � َ
وي�صنع من رغيفه جليد ًا
على و�سائده احلاملة
وتلفح جتاعيد الريح قلبه
َ
لتكتهل روحه على ثغر يراعه
َ
خلف �ستائر الع�شق
............ورائحة الوطن

فاطمة

• �أحمد �أيوب
والرمل ين�سى يا �أبي وقع
اخلطا
مروا وما مروا وعا�شوا
لربهة
ثم ماتوا �شاخ�صني
ٍ
ينتابهم قلق امل�سري
تعودت �أيامهم
طعم اخليام و�صورة يف ال�صدر
مفتاح ك�أن اهلل �أورثه
جلدي عا�ش ت�سعني احتما ًال
كي يعود ومل يعد..
يبكي �صباه كما بكت يف الريح
يوم ًا فاطمة
عبد
يبكي �أ�ساه كذنب ٍ
�شاخ ينتظر امل�ساء لكي ينام

مكعّبات

مبلء ح�سرته
وحيد ًا يحت�سي الأوجاع ال
يدري
� ُ
أ�شوق فيه �أم ع ّله
�سرنا طوي ًال كيف نرجع يا �أبي
والريح تعوي واجلهات على
اجلهات
تظل حمو الذاكرة
من فاطمة
قالت ف�أبكاين اجلواب
ومل �أزل يف الع�صف �أجمل ق�شة
الت�أبني
ً
�صبية قد
ماتت يف النزوح
عطرتها املرميية والدموع ما

تاله الطفل
نهد تدفق باحلنني فخاب
يف ٍ
�صوت القاذفة
ظلت هناك
�أبي يودع �أخته
جدي يو�سدها الرتاب يقول
حلن ًا �صدع الأرواح نامي (ريته
�أبوكي يا بنت بيديه يطرحلك
ورد نامي يعمري ريتو �أبوكي
مطرحك).
طفل تداوله �صدور املر�ضعات
مييز هذا يرتك الدنيا ويبكي
ثم يغفو مثلما غفت الق�ضية
فاحفروا قرب ًا جديد ًا يف �أريحا

للوليد
قمران يف عيني ينحدران
فوق �سهولها
يتزاوران
هناك
قرب فاطمة
ودمع غيابها
و�أرى هنا قرب ًا فتي ًا
خيبة يف الريح طفل �أبكم
ال زال ي�س�أل عن قبور مل تزل
يف ال�صبح
تندب فاطمة!!
وم�ضى بعمرك ما م�ضى
م�ضت اخليام ف�صار لل�شباك

واملنفى
�صفيح واحتمال �آخر �سنعي�ش
بعد ..و�سوف نرجع
وم�ضى بعمرك ما م�ضى
�صار املخيم موطن ًا
ين�سى كثري ًا
يف الإذاعة قال �صوت احلزن
كفوا �إن القد�س تبكي
مل ميت يف القلب �إال فاطمة
وكذاك جدي
واحلبيبات اللواتي ال يزلن
على العهود
ك�أنهن على املفارق �شعلة
وم�سرة

هنا يافا
هنا عكا
هنا ال�صفد
هنا ال�شهداء وجه اهلل حني
الليل يتحد
وهناك �أي�ض ًا �أمهم
قرب بحجم الروح يدعى
فاطمة
يا حنظلة
ما قيدوك ليرتكوك
وما �سقاك ال�شهد �إال من ر�آك
ال ت�ستدر
فالقبح ي�أكل وجهنا
واحلب ي�سكن فاطمة!...

قصة
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حلمي..
• �أنوار الأنوار
حلمي!
اختب�أ خائف ًا ،و�صار يوجعني!
هذا الفجر ..ك�أن الع�صافري مل تعد تداعبني يف زقزقتها..
ك�أن �شق�شقة النور ال ت�شبه طلّة عرو�س خمتالة!
ثقل ،ثقل ..واحللم املختبئ يف ركن القلب يخرم�ش
جدرانه ..ي�سعى �أن يذكرين بذاته مدفون ًا كيال �أن�سى
وجوده ..ف�أقتله متام ًا.
•••
مل �أعد �أحلم بك كما كنت
�أراك يف كلّ حلظة ،يف كل حركة ،يف كل �سكون ،يف كل �صوت
و�صمت! �أراك من بني ازدحام ما ي�شتتني من مهام قاتلة!
تطلُّ مهيمن ًا على حلظاتي� .أراك ،لكني مل �أعد �أحلم!
حلمي ..اختب�أ خائف ًا ،و�صار يوجعني!
•••
ال يخاتلني تخ ّيل �صوتك وهو يفاجئني بات�صال مرة� ،أو بنداء
مرة �أخرى! وال �أ�شتهي �صورتك على �شا�شة هاتفي التي
متنحني يف كل مرة ً
لهفة جديدة.
ال �أعبث عن ر�سالة منك ،وال �أنتظر �أن تباغتني بقول:
«ا�شتقت �إليك يا بنت»!
ال ت�سابقني �صورك جال�س ًا قبالتي بكفني تتحركان
�أمام وجهك تعززان فكرتك فتحركان كل نقطة مني نحو
ال�سماء لأ�شهد �أنني يف �صالة.
حلمي ..اختب�أ خائف ًا ،و�صار يوجعني!
•••
كنتُ منذ عرفتك �ألوذ من ِّ
كل تعب باحللم بك!
كنتَ تتحرك وحتكي ،وت�سكب �صوتك يف قلبي دافئ ًا �صافي ًا..
فيبدد كلُّ �سواد بيا�ض ًا هادئ ًا.
مرات كثرية باغتُّ نف�سي ب�صور وم�شاهد ال تكن ،ال تبدو!
ٍ
�أذكر ..مر ًة خا�صمت مديرتي يف العمل! كانت غا�ضبة منزعة من
عنادي ..فيما كنتُ �أراك جال�س ًا على الكر�سي املقابل يل تقول:
«ال ترتاجعي� ،أح ّبك عنيدة �صلبة حني يحاولون مراوغة �شعبك»!
ابت�سمت طوي ًال حتى انتهت اجلل�سة كما �أردتُّ .
يف الطريق ..طريق العودة كنتَ ت�سايرين ،وكنا م�سرعني كيال
يفوتنا القطار! توقفت وقطفتَ يل ورد ًة! ت�سلقت جدار
بيت ،ف�صخبت �أزهارها تنادينا! قلت و�أنت تنرثها يف وجهي:
للورود عبق حني تتبلل لوجهك يا حبيبة.
�صار ال�شار ُع كلُّه فواح ًا!
أح�س الزحام اخلانق،
�
أكد
حني دخلنا القطار مل �
ّ
كنت �أرافق عينيك وهما جتوبان املكان ،ثم جتوبان
كتاب ًا يف يدي ،و�أ�سمع تعليقاتك عليه ،وحني عربنا قبالة
البحر و�شو�شتني بوح ًا� ..أ�سكرين! وثبت من مالحمي
ن�شوة اللهفة ورميتُ الكتاب ،انك�شف دوخاين حتى
خجلت..
لكنه حلمي ،..حلمي اختب�أ خائف ًا ،و�صار ويجعني!
•••
كنتُ يف اجتماع فو�ضوي لكثريات مني!
كانت تتنازعني حواراتهن ب�ش�أنك!
قالت واحدة مني� :إنها ت�شتاقك جداً ..ثم بكت حتى كدت
�أ�شفق عليها وهي حتكي من بني �شهقاتها عن لهفتها املكبوحة
خوف ًا من �إزعاجك!
قالت ثانية مني� ،صاحت م�ستاءة منزعجة� :إن احلب
�أال ننتظر �شيئ ًا ،وحده املنزه عن كل رغبة هو احلب
ال�صادق ،ذاك الذي ال يحلم �أن يبادله احلبيب
�شيئ ًا! يكتفي فيه ب�أن يكون موجود ًا يف العامل ..لي�سعد!
قالت ثالثة مني ،كانت قد �صمتت طوي ًال قبل �أن ترفع
عنقها وت�شد ظهرها وجتمع �أ�صابع كفيها �أمامها مت�شابكة،
حتب
قالت بلهجة العقالء� :إن احلب اثنان ،الأول �أن َّ
حبيبك وتزهو بكل ما ي�أتيك منه ،والثاين �أن تكبح حلم ًا �إن
راودك ..كيال يزعجه!
•••
..و�أنا!
تهتُ يف ما ذبحني فيه!
هم�ستُ حللمي �أن ال ت�ست�سلم،
كن معي ،وال ت�أبه ملا يقلن ه�ؤالء املنظرات
البائ�سات!
لكنه حلمي!
...اختب�أ خائف ًا ،و�صار يوجعني!

ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا
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• عبد املعني زيتون
• توا�ضع الغيمة
خرق الأر�ض،بلغ اجلبال
و�شو�شت الغيمة يف �أذنه:
(مثواي يف الرتاب)• حديث ال�شوك
اعتلت خطاه �أجنحة اللحظات حني و�صل ر�أ�س ال�سنة
�صفعه على خده الأمين ،ف�أدار له اخلد الآخر٠٠
�أطرق خجال منك�سرا،وقد تلم�س حقل �شوك ياب�س يف
قلبه ،ف�شل يف اجتيازه ب�أقدام حافية٠

�ألقيت مر�ساة  . .القلب
ك�أين يف �آخر �ساعات
الدرب . .
يف توقيت وجه حبيبة
�أدمنت  . .ع�شق الفجر
ك�أين يف �آخر �أيام  . .ال�شرق
ن�سيت كل �شيء . .
�إال وجه اهلل
وبع�ض �سطور  . .القهر!..

• عا�شق فا�شل
• ابت�سامة
يف �آخر لقاء جمعهما ،رف�ضت الزواج منه ب�شدة ،و�أ�صرت
وقبور
أخاديد
�
..طالعته
زجاجة
�صفحة
يف
وجهه
ر�أى
�أنه لن يكون ال��زوج الويف ان�صرف حزينا ،وهو يق�سم �أنه
حفرتها خمالب اجلراح  ،و�أوغل ل�ؤم امل�أ�ساة فيها بعيدا ..
عا�ش خمل�صا لألف �سيدة!..
ان�صرف وبقايا ابت�سامة م�سحت غبار العمر !.
• �صلف
• �شوق
حني بد�أ اخلطيب(البارع) القاء كلمته  ،كانت القاعة
قطعت مواكب ال�سحاب
الكربى ت�ضج باجلمهور
و�شهوة ال�سباحة ت�شتعل يف
املقاعد (الرا�شدة) غادرت �أمكنتها قبل �أن ينتهي!..
ج�سدي
و�صلت النهر� ،صاح جمراه ،خاويا ..وبكت نبعة
• �ضياع
بينما راح في�ض الروح يجري
�سقط خامت بن�صري الأبي�ض يف زقاق مظلم
ب�أمانة!.
هاجرت حزينا قا�صدا البحث عنه يف حارات �أخرى
�ألفيت النور  . .و�ضاع مع�صمي ..

• حديث البطة
مع
ت�سبح
بطة
أيت
�
ر
البحرية،
�شاطئ
يف
أطوف
بينما كنت �
• �س�ؤال القيمة
فراخها ب�أمن و�سالم،دون �أن تعب�أ بي ،ومل يزدها �إعجابي
عرث �شاب على �سيدة �سبعينية تائهة يف �ضجيج �أ�سواق
.حبورا!..
املدينة ٠٠
بعد عناء ،ح�ضر ابنها مت�أففا ،جر والدته وان�صرف بدم
• لوحة
بارد٠
ر�سمت ���ص��ورة جم�سمة لداخلي ،اللوحة ال�سريالية
املده�شة،ح�صدت جوائز ...عاملية وافرة
• �شهيد
وحده وجهي كان با�سما كالوطن
عرث على جثتي
�أقام قليال
• م�سرحية
وطار مغرداً..
ح��ي�ن م�����ات ال���ب���ط���ل ع���ل���ى اخل�����ش��ب��ة خ��ل��ال ع��ر���ض
حط يف بيداء �سحيقة
م�سرحي�،أح�ضر املخرج ،املمثل البديل
فنه�ضت غابات نخيل
�صعق اجلمهور،لكنه �صفق معجبا
ومل تزل هذي الطيور ت�أوي اىل �سعفي.
ومل ت�سدل ال�ستارة ،بعد
• رق�صة
رق�ص طيفها يف خاطره ،
دغدغ خارطة نائمة،
�أيقظها٠٠
ا�شتعل حنينا٠٠
تداعت الأ�شياء وتال�شت،
وامتد احلريق٠٠
• نكران
تيب�س ك�شجرة هرمة ٠٠
قطعها الفالح  ،بف�أ�س �شر�سة وقلب عاق � ،أطعمها لنريان
املدف�أة ٠٠
انح�سرت ظالل الرب و ذلك الب�ستان ٠٠
�سمع �أهل احلارة �أنني عروقه يف بطن الأر�ض ٠
• نق�ش جمنون
كنت وحيدا يف  . .ظلمات
الغيم
تلك ال�ساعة من �أنني  . .البحر
تعب املركب وتك�سرت
�أجنحة املوج

• حلم
يف منامي ر�أيت النا�س والأ�شياء بالأبي�ض والأ�سود . .
و�أين �أدخ��ل املدر�سة ،و�أر���س��م على دف��ات��ري وج��ه �أمي
بالألوان
رحل والدي حني �أفقت
وترك �أمي بعيدة!..
• دروب
قطع الدرب �أو كاد
كان من�شغال بنظافة وجهه مرات عديدة كل يوم
ن�سي �أن يغ�سل قلبه مرة  .يف العمر!!
• كذبة
قتلني ودعاين لأ�ضحك
ما �أحالين
مت مثل نخلة
ومل �أبت�سم
�س�ألتني �أمي باكية :
ولمِ َ ؟
�أجبت:
كي ال ي�صدق �أنه متكن مني!..
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حروف البراءة تغيب �..أين �أدب الأطفال؟؟

•د.عفاف يحيى ال�شب
�أت�����س��اءل بكثافة عالية بعد ح��رب طويلة
جت������اوزت ���س��ب��ع ����س���ن���وات و�أك���ث���ر ,ح�����ص��دت
الكثريمن الأرواح والأ���ش��ج��ار وتطاولت على
احلجروالعمران والأطفال�..أجل �أت�ساءل عن
انعكا�سات تلك احل��رب ال�شمطاء على �أبنائنا
ال�صغار ويدمي القلب وجع ال�س�ؤال.
لأن ك��ل م��اح��دث ك��ان ل��ه كبري الأث���ر على
النفو�س الوجلى ,على القوايف والأ�شعار ..على
االقت�صاد والتطور وم�سرية التقدم التي كنا
ن�سعى �إليها منذ �أع��وام طوال فكيف هو احلال
بالن�سبة اىل الأطفال؟؟
يف كل تلك الأح��داث اجل�سام متكن الإن�سان
ال�سوري من ال�صمود ,من الثبات  ,من مقاومته
الليايل احلالكات من �إمي��ان��ه القوي املتني �أن
النهاية انفراج عن احلق وانت�صار على خمالب
ال�ضياع ال��ت��ي �أرادت نه�ش م��ق��وم��ات حياتنا
وحمطات علومنا وكل �أحالمنا اللجينيات.
�إن كل ماذكرته طبعا هو بع�ض من وقائع
�شهدتها ال��ب�لاد ب�سبب احل���رب وتداعياتها
العاتيات ..لكن ما ا�ستوقفني كثريا ,كما حال
معظم ال�سوريني� ,أن �إرادة احلياة قوية وان
ال�شعوب يف النهاية منت�صرة الحم��ال ,لكنهم
الأطفال من عا�شوا كل �سوداوية م�شاهد دهمت
عيونهم ال�صغرية التي ال تدرك من احلياة اال
العطف واحلنان والتعرف �إال ال��دفء اجلليل
وباملجمل هم ال يعنيهم �إال الطعام الذي ي�ؤمن
لأج�سادهم ال�صغرية العافية والنمو والن�شاط
با�ستثناء قلة رمب��ا جافتهم �أق����دار بائ�سة
ا�ستجرتهم �إىل التعاي�ش مع اليتم واحلرمان
من ح�سن الرعاية يف ح��االت معلومة تتجلى
للعيان نتاج اخلالف بني الأزواج �أوح�ين يكون
الفقرحا�ضرا م��ع ظ��اه��رة اال�ستغالل له�ؤالء
ال�صغار الأطهار..
اليوم ت�ضج �صرخات الأمل لأجلهم يف �أفواه
الكثري من ال�شرفاء وكيف ال واحل��رب رمتهم
ق�سريا �إىل عوامل ال ت�شبه براءتهم وال ترحم
�سنواتهم القليلة فتعر�ضوا معها �إىل ماال ي�صدقه
عقل وال يقبل به وجدان ..
م��ن هنا ك��ان ان�شغايل بهم ك��ب�يرا وح��زين
عليهم ع�سريا ال �أ�ستطيع كبح جماحه مع كل
م�شهد لهم وهم بني املوت ال�شنيع واجلوع املرير
واال�ضطراب النف�سي اخلطري..
وم���ن ه��ن��ا ت�ضخمت ل���دي ت�����س��ا�ؤالت �شتى
وهواج�س ع��دة ح��ول الأدوات التي ميكن �أن
ت�سهم يف �إن��ق��اذ م��ا ميكن �إن��ق��اذه م��ن م�صائب
الأطفال الذين فقدوا الأمان وال�سالم والأ�سرة
�أحيانا والأح�ضان الدافئة والثياب الالئقة
النظيفة لتبقى تلك الأم����ور ومنعكا�ساتها
اخلطرية لي�ست وحدها ما يعاين من مرارتها
ه�ؤالء ال�صغار..
�إنهم يحتاجون اليوم اىل ترميم انهيارات
تعر�ضوا لها �أ�صابت م�شاعرهم ولكنهم اليعرفون
التعبري وتعوزهم احليلة للنجاة من م�آ�سيهم,
ومع ذلك فجهات كثرية �أ�شاحت �أنظارها عنهم
ون�أت باهتماماتها مبا ي�سهم يف تخفيف معاناتهم
واحت�ضانهم بكل الطاقات املتوفرة اجتماعيا
وتربويا ونف�سيا و�إن�سانيا..
يف جممل ال��ق��ول ال ب��د م��ن العمل على رفع
من�سوب الإحاطة ال�شاملة بق�ضاياهم مبا يكفل
تخ�صي�ص برامج حماية لإنقاذهم من عرثاتهم
النف�سية وت��ل��ك مهمة ال�سينما والتلفزيون
وامل�سارح و�أق�لام الكتاب وامل�ؤ�س�سات ال�صحية
واجلمعيات اخلريية ,واالجتهاد الكبري لالهتمام
ب�أج�سادهم وت�شردهم وما �إىل ذلك من �ضروريات
والأه����م ال�تروي��ح عنهم و�إن��ع��ا���ش خميالتهم

اجلميلة ومكت�سباهم اللغوية والعلمية املنا�سبة
من خالل �أدب فعال و�شعر جذاب وق�ص�ص ت�سرق
منهم االهتمام.
هنا البد من الوقوف قليال للتعرف �إىل مفهوم
�أدب الأطفال كما جاء يف النظريات احلديثة:
�إن �أدب الأطفال نوع من الفن الأدبي ي�شمل
�أمناطا من النرث وال�شعر للأطفال وفق فئاتهم
العمرية التي تق�سم اىل ث�لاث مراحل هي :
 1من الأ�شهر الأول اىل �6سنوات  2-من �ست�سنوات اىل الثانية ع�شرة  3-من الثانية ع�شرة
�إىل ال�ساد�سة ع�شرة.
ويف ع���ودة �إىل ت��اري��خ نهو�ض �أدب خا�ص
بالأطفال ن�ستطيع القول �إن��ه بعد احل��روب
العاملية انتبهت �أوروب���ا �إىل الأط��ف��ال بكثافة
عالية واجتهت �إىل �أدبهم بح�ضور راق وبنّاء,
ولقد ازده��ر الأدب اخلا�ص بالأطفال ب�شكل
كبريمع بدايات القرن الع�شرين حني �شهد العامل
تقدما عاليا يف �أنظمة التعليم التي �ساهمت
يف ازدي��اد الطلب على امل�ؤلفات التي خ�ص�صت
للأطفال مبختلف اللغات ..
وهنا ال بد من الإ���ش��ارة اىل الفرن�سي جان
جاك رو�سو �صاحب كتاب «�إميل» الذي �أطلق من
خالله نظرية تعتمد على منح الأطفال احلرية
املنا�سبة يف التعرف ب�أنف�سهم على تفا�صيل
احلياة مع املراقبة حيث جعل ابنه �إميل يعي�ش
يف الطبيعة بينما كان هو يتابع اهتماماته وهذا
ما يذكرنا بق�صة حي بن يقظان للفيل�سوف ابن
طفيل من وجهات نظر �أخرى..
املثري لالنتباه هنا والالفت للنظر �أن �أوروبا
خالل هذه املرحلة ت�ضاعف فيها عدد الأقالم
التي توجهت �إىل الكتابة للأطفال لي�صبح هذا
النوع من الأدب تربويا وتعليميا وتوجيهيا
مب��ا ���س��اه��م يف اك��ت�����س��اب الأط���ف���ال امل��زي��د من
امل��ع��ارف واملعلومات والأخ�ل�اق ب�شكل ي�ساعد
على رفد املجتمع ب�أبناء �صاحلني علميا ونف�سيا
واجتماعيا..
يف الرجوع اىل �أهم امل�ؤلفات التي ظهرت من
�أجل حماية الأطفال مبا ميكن �أن نطلق عليها
ا�سم (و�سائل التعليم الوقائي) لأنها تقدم لهم
وج��ب��ات فيهاغذاء ل��ل��روح مو�شحة ب��الأخ�لاق
وت�ضخ داخلهم معنويات من نوع خا�ص تن�سجم
مع مراحلهم العمرية وجراحاتهم النف�سية
واالجتماعية ..
ولقد جتلى ه��ذا وا�ضحا يف كتاب (العامل

دخل كبار امل�ؤلفني هذا
املجال املهم ب�شكل جعل
الأطفال يجوبون العامل
ويطوفون البحار ويحلقون
بالف�ضاء لإثراء مكت�سباتهم
و�إ�ضفاء البهجة على
�أرواحهم.

�أ�صبح هذا النوع من الأدب
تربويا وتعليميا وتوجيهيا
مبا �ساهم يف اكت�ساب
الأطفال املزيد من املعارف
واملعلومات والأخالق.
امل�صور) للمربي الت�شيكي جان �آمو�س كومنيو�س
�إال �أنه كان يلح على الرتبية اخللقية والدينية.
�أما ع�صر الكتابة الذهبية املخ�ص�صة للأطفال
فكانت حني دخل كبار امل�ؤلفني هذا املجال البناء
ال��ه��ام ب�شكل جعل الأط��ف��ال يجوبون العامل
ويطوفون البحار ويحلقون بالف�ضاء من خالل
م�ساهمة و�سائل الإع�لام احلديثة يف �إث��راء
مكت�سباتهم و�إ�ضفاء البهجة على �أرواحهم .
يف البدء ك��ان �أدب الأط��ف��ال �شعبيا ي�ستند
على احلكاية املليئة باحلكمة والت�سلية معا مثل
حكايا «الباجناتنرتا» الهندية التي ترجمت
اىل لغات �شتى وجاءت تلبية لأهداف �سيا�سية
وعملية ودينية على ل�سان احليوان انطالقا
م��ن اهتمام الطفل باحليوانات وتعاطفه مع
�أن��واع منهم ,هنا ي�شري بع�ضهم �إىل اب��ن املقفع
�أي�ضا وكتابه كليلة ودمنة التي ترجمها بنف�سه
عن الفار�سية وكانت حتمل نوعا �أدبيا جديدا
يبث احلكمة والتهذيب �إ�ضافة �إىل بع�ض من
حكايات �أل��ف ليله وليله �أو ال�شاهنامة ,ومن
هنا اندفع الأوروب��ي��ون للبحث يف تراثهم عن
ق�ص�ص مماثلة ت�سهم يف تطوير �أدب الأطفال
 ,وكانت والدة جمموعة حكايات (�أمي الإوزة
التي حملت ق�ص�صا عدة منها ق�صة (اجلمال
النائم ) وق�صة (ذو اللحية الزرقاء) و�أذك��ر
هنا �سل�سلة الليدي برد التي �ضمت �أي�ضا ق�ص�صا
تثري اهتمام الأطفال مع ر�سوم جميلة و�ألوان
بديعة مثل الأم�يرة وال�ضفدع والأق��زام ال�سبع
والقدر ال�سحرية الخ ومما يجدر قوله �إن هذه
ال�سل�سلة كانت متلك جاذبية عالية حتى �أين
ا�ستمتعت بقراءتها كثريا و�أنا �أتلوها على ابنتي
ال�صغرية كل ليلة و�أت�أمل جمال ر�سومها الرثية
باالبداع..وحني دخل ابن �شقيقي يف غيبوبة
حادة �إثر تعر�ضه حلادث �سيارة وطلب الأطباء
منا �أن نبقى على توا�صل معه نحدثه مبا يحبه
ويحفز اهتمامه� ,أ�سرعت اىل قراءة ق�صة له
من تلك ال�سل�سلة وقد كان �شغوفا بها يطلب مني
�أن �أعيدها عليه كلما اجتمع معي ,وكم كانت
املفاج�أة كبرية حني فتح عينيه ليبت�سم يل ..
وهكذا ا�ستمرت �إ�صدارات الكثري من الق�ص�ص
املتنوعة لتظهر يف هذه املرحلة �أول �صحيفة
للأطفال بعنوان «�صديق الأطفال» تهدف اىل
الت�سلية وتنمية خيال الطفل..
مما ال�شك فيه �أن �أدب الأط��ف��ال �ساهم يف
ظهور علم نف�س الطفل وكان له الف�ضل يف تقدمي
الفهم الأف�ضل لهم يف جماالت ال�سالم وتغذية
اجل��وان��ب ال��روح��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة والوطنية
داخلهم والبد هنا من الإ�شارة اىل تنوع و�سائل
حماية الطفل من خالل نهو�ض �أف�لام لأجلهم

ومكتبات عامة ونواد خا�صة بهم
من املفيد والواجب �أن نذكر �أي�ضا اهتمام كل
من مك�سيم غوركي وتول�ستوي ب���أدب الأطفال
مبا يعني �أن كبار الأدب��اء و�أ�صحاب النظريات
ترجلوا �أي�ضا خلو�ض هذا املجال احليوي الهام
و�أما �إن انتقلنا اىل ال�ضفة العربية وحاولنا
التعرف اىل �أدب الأط��ف��ال فال بد من القول
�إن الكثري من �ساهم يف هذا املجال رمبا �أخفق
البع�ض م��ن��ه��م وجن���ح البع�ض الآخ����ر لكن
يخطرين هنا امل�صري ( كامل الكيالين) الذي
كتب ع��ن ال�سندباد ال��ب��ح��ري كما ي�صبح من
ال�ضروري �أن نتحدث عن امل�ساهمات ال�شعرية
التي ظهرت عند العرب يف حم��اوالت تن�شيط
خيال الأطفال و�إحياء فكرة �ضرورة االنت�صار
للخري ا�ستنادا �أي�ضا على �شغف الأطفال بعامل
احليوان ليهديهم ال�شاعر امل�صري �أحمد �شوقي
ق�صيدة ع��ن الثعلب يقول يف مطلعها  :خرج
الثعلب يف ثياب ال�صاحلني....
وعليه البد من التحدث عن ال�شاعر ال�سوري
الكبري �سليمان العي�سى ال��ذي ق��دم للأطفال
ق�صائد عدة منها ..ماما يا �أنغاما ,وعمي من�صور
النجار ,وقفز الأرنب ,وغري ذلك مما كان له كبري
الف�ضل يف بث ظاهرة ع�شق ال�شعر لدى الأطفال
..
اليوم الطفل ال�سوري مع الطفل العراقي
واليمني والفل�سطيني ممن هم �أح��وج �أطفال
العامل كله اىل �أدب خا�ص بهم ي�سهم يف اعادة
�صياغة مفاهيمهم وتعزيز مناعتهم النف�سية
ورف����ع م��ن�����س��وب ال��وط��ن��ي��ة والأخ�ل�اق���ي���ات يف
مكت�سباتهم.
الأقالم كثرية لدينا ولكن االهتمام بهم قليل
ي�ضاف اىل ذل��ك �أن �إ���ص��دارات وزارة الثقافة
وامل�سرح املدر�سي والدراما التلفزيونية وال�سينما
مازالت �ضعيفة وخجولة يف رعاية الأطفال
وتنمية قدراتهم وم�سح �آثار احلرب الدامية عن
وجوههم وقلوبهم وت�أمني �صحتهم النف�سية �إىل
جانب اجل�سدية لأنهم يف �سنوات قليلة �سيتولون
م�س�ؤولية احلفاظ على البالد و�ضمان احلياة
ال�سوية املتطورة الناه�ضة اىل �آف��اق عالية
للأجيال اجلديدة.
�إن �صناعة �أدب خا�ص بالأطفال اليوم هو �أمر
واجب ولي�س معه خيار من �أجل �إع��ادة ج�سور
التوا�صل و�إياهم وخماطبة خياالتهم املخ�ضبة
بالدماء واملختزنة ل�صور احلرب الدموية التي
خا�ضتها �سورية �إ�ضافة اىل فر�ض انق�سامات
ق�سرية عليهم وفقا ملواقف ذويهم مبا يولد
الكثري من ال�شروخ بينهم مع انحطاط �أخالقي
د�سي�س ناهيك عن التدهور النف�سي الذي ينه�ش
�أم��ان��ه��م لفقدانهم مقومات احل��ي��اة الأ�سرية
االيجابية.
�إننا نريد ا�ستعادة �أطفالنا ..نريد �إخراجهم
من م�آ�سيهم كي ت�ستفي�ض احلياة معهم كيانبيع
نقاء وت�أهيلهم حاليا لذلك رمبا يكون من املهمات
ال�شاقة وحت��ت��اج ت�ضافر جهود ع��دة وجهات
م�س�ؤولة وعامة دون ا�ستثناء ..انهم �أطفالنا
..انهم الأم��ل وال��رج��اء وكلمة حق يف ه���ؤالء
ال�صغار لهي �أف�ضل من كل ال�شعارات ومهرجانات
الرتفيه عن الكبار الذين طالتهم احلرب �أي�ضا
لكن الأطفال هم �أكرث املت�ضررين و�أ�شدهم �أملا
وانك�سارات........

أدب من العالم
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• ترجمة� :سو�سن قا�سم عزام

كان وما زال من ال�شخ�صيات اجلدلية يف
ّ
ا�ستل �سيف الق�سوة على
العامل امل�سرحي ...
ظهر امل�سرح و�أ�شهره يف وج��وه كل املتفرجني
...ا�ستطاع اللعب بكل براعة بعقل ذلك املتفرج
وجتيي�ش �أحا�سي�سه وم�شاعره � ....أزال كل
اجلدران الوهمية التي تف�صل بني احلدث وبني
من ي�شاهده  ...اعرتف به الكثريون  ...ونبذه
�آخرون  ...لكنه ا�ستطاع بكل ثقة انتزاع لقب
الريادة يف م�سرح الق�سوة  ...ومنهج ًا متفرد ًا
�أهداه ملن جاء من بعده من �أجيال ...
�إن���ه املمثل وال�����ش��اع��ر الفرن�سي” �أن��ط��وان
�أرتوود”  ،وه���و ينتمي �إىل ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة من
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ق��ام��وا بتطوير امل�سرح يف
القرن الع�شرين  ،لقد ا�ستطاع برباعة وحنكة
جت�سيد العالقة بني ثالوث ال�صورة الواقعية
وبني العنف وبني التفكري ،وانعك�س ذلك على
جمهور م�سرحياته ،لأنهم �سيدفعون �سريع ًا
ثمن اندماجهم م��ع العر�ض ّ
بكل �أحا�سي�سهم
وم�شاعرهم  ،فال بدّ باملقابل من �أن يحتملوا �آثار
ل�سعات �سياط عنفه القو ّية التي �سيتم توجيهها
نحوهم ب�صري ًا وب�شكل مبا�شر �أثناء كل عر�ض
م�سرحي له.
ات��ب��ع “�أرتوود” الطريقة ال��ت��ي تتجنّب
للم�شاهد وبالتايل
املحاكاة العقلية املبا�شرة ُ
ين�صب الرتكيز على ّ
كل من الأحا�سي�س واجل�سد
ّ
 ،فاجل�سد بالن�سبة �إليه الأداة الأ�سا�سية التي
من خاللها ي�ستطيع �إ�شعال فتيل التفكري بكل
�سهولة  ،وتكمن رغبته يف البداية والنهاية يف
و�ضع اجلمهور داخ��ل م�صيدة امل�سرح وحجزه
بداخلها  ،وكل ذلك من منطلق رغبته يف حت�سني
�شروط العامل من حوله وتغيريه حتى يف م�شاهد
الق�سوة التي كان يقوم ب�إحداثها يف داخل عقل
املتفرج ولي�س يف العمل �أم��ام��ه ،م�سرح ّي ًا كان
يحر�ص دوم��� ًا على و���ض��ع اجلمهور يف مرتبة
�أدن��ى من العر�ض وجعله يجل�س على كرا�سي
دوارة من �أجل �سهولة متابعة العر�ض  ،كما كان
ُي ّ
ف�ضل االبتعاد عن ارت��داء املمثلني للألب�سة
ين�صب الرتكيز على اللبا�س اخلا�ص
احلديثة و
ّ
بالطقو�س القدمية بد ًال عنها  ،واهتم كذلك
الأم��ر با�ستخدام الأقنعة وا�ستخدام تقنية
و�ضع الدمى الكبرية على امل�سرح  ،من �أجل خلق
التناق�ض بالأحجام بينها وبني املمثلني لتخدم
يف النهاية الفكرة العامة للن�ص والتي �أراد
�إي�صالها للجمهور.
ت�أثر “�أرتوود” بالرمزية وال�سريالية على
حدّ �سواء ،وقد �ألّف مع كل من “روجر فيرتاك “
و”روبرت �أرون” م�سرح “�ألفريد جاري” يف عام
( . )1926ر�أى “�أرتوود” �أن احل�ضارة جعلت
من النا�س خملوقات مري�ضة ومكبوتة ،وتكمن
وظيفة امل�سرح الفعلية يف �إطالق �أل�سنة ما مت
كبته بداخلهم نحو اخل���ارج ،وحترير طاقة
الفرد الفطرية بد ًال عنها  .لقد مت ّثل م�شروع
“�أرتوود” حقيقة يف �إزال���ة احل��واج��ز بني
امل�سرح واجلمهور ،وتقدمي عرو�ض م�سرحية
غ�ير اعتيادية ،يتخ ّللها الكثري م��ن الأ���ص��وات
العالية والتنهيدات وال�صراخ وت�أثريات الإنارة
واملو�سيقى واحلركات املختلفة على امل�سرح .
لقد ر�أى “�أرتوود” “�أننا قد و�صلنا �إىل تلك
الدرجة من االنحطاط التي ب�سببها ا�ستطاعت
الغيبيات اخ�تراق �أرواحنا من خالل �أج�سادنا
بكل �سهولة “ لأنه كان مت�أكد ًا من قدرة امل�سرح
على الت�أثري باجل�سد مبا�شرة ،ولكن من خالل
قيامه بتنومي امل�شاهد مغناطي�سي ًا بعد تعري�ضه
جلرعات عالية من ال�صور العنيفة التي تقوم
بت�شويه ق��وال��ب وع��ي��ه ،بحيث ُي�صار ب��ه �إىل
املرحلة التالية وهي تلك الغيبة” التنوميية “
املرتافقة مع التح ّوالت اجل�سدية ورف�ضهما على
ال�صعيد النف�سي يف الوقت ذاته ،بالإ�ضافة �إىل
املقاربة ال ّالواعية اخلا�صة بال�شخ�صية ،ولهذا
ارتبط “م�سرح الق�سوة” ب�صفة العنف الب�صري
�سواء كان ذلك وا�ضح ًا للم�شاهد �أم ال.
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى ،ي��ق��ع ع��ل��ى امل��خ��رج يف

ارتبط “م�سرح الق�سوة”
ب�صفة العنف الب�صري �سواء
كان ذلك وا�ضح ًا للم�شاهد
�أم ال .
م�سرح “�أرتوود” الأهمية الأ�سا�سية يف �إظهار
ال�شكل امل�سرحي املطلوب ،بينما تتغيرّ العنا�صر
امل�سرحية الأخ��رى ب�شكل وا�ضح باملقارنة مع
ال�شكل التقليدي ال ُ
أر�سطوي اخلا�ص بالدراما
امل�سرحية ،فم�سرح الق�سوة يف نهاية املطاف هو
م�سرح املخرج بالدرجة الأوىل ،ولذلك من هنا
يكون الرتكيز على “ال�صورة” ب�سبب قوتها
امل�ؤثرة على وعي امل�شاهد والرواية الب�صرية
حيث ت�صبح الفر�صة �سانحة يف التالعب بال�صور
بكل ي�سر و�سهولة.
�أما على �صعيد “الكلمة الرمزية” يف �أعماله
فقد خ�ضعت لتحوالت لي�ست بالب�سيطة� ،أراد
“�أرتوود” منها تطوير لغة م�سرحية جديدة،
وهي اللغة القائمة على الإيحاءات والتعابري
الوجهية و�أو�ضاع اجل�سم وحركاته ،ومن �أجل
ا�ستخدام اللغة ب�شكلها اجلديد واال�ستثنائي
ف�إن ذلك تط ّلب من “�أرتوود” �أن يجعل الكلمات
تخ�ضع �إىل مب�ضع قابلية ت�أثريها على اجل�سد
بكل ب�ساطة  ،ولذلك جند يف �أعماله العديد
من املواجهات الالنهائية التي تن�شب بني اللغة
وب�ي�ن ال�����ص��ورة
ب�����ش��ك��ل وا���ض��ح
حتى يف دفاتر
م�ل�اح���ظ���ات���ه
 ،ح����ت����ى �أن
“�أرتوود” قام
ب��ف��ه��ر���س��ة م��ا
ميكن �أن ي�صل
�إىل خم�سني
����ص���ف���ح���ة م��ن
تلك املالحظات
وذل������ك ق��ب��ي��ل
وفاته �،أما �أكرث �شيء مثري لال�ستغراب يف تلك
املالحظات ه��و تعبريه ع��ن العن�صر الب�صري
بو�ضوح فيها وذل��ك م��ن خ�لال اع��ت��م��اده على
مقومات ّ
كل من الكلمات والر�سوم يف �آنٍ مع ًا  ،فقد
�أراد لهذه املواجهات املكتوبة والتي ن�شبت بني
الن�ص وبني الر�سوم �أن تهدف �إىل ما ي�سمى بـ “
لغة اجل�سد” التي رغب “�أرتوود” بالعمل عليها
وتطويرها.
لقد ملحنا يف كتاباته الأوىل تلك “الفخاخ
الثنائية “ والهدف منها هو خلق لغة مزدوجة
 ،فقد واج��ه �أو ًال :اللغة اخلر�ساء املتبعرثة

خا�صته وذلك االنزالق احلتمي الذي عانت منه
ال�صور الذهنية عندما ّ
مت �إرغامها على الدخول
�إىل القالب الن�صي لديه  ،وثاني ًا :عندما كان
قادر ًا �أخري ًا على جتميعه للن�ص املطلوب عندها
كان يف مواجهة خ�سارته ت�صويري ًا التي يقوم
بتف�سريها على �أ�سا�س �أنها تت�س ّلل بعيد ًا عن
وح��دة الن�ص �أو يتعامل مع عالقتها الأ�صلية
بلغته املرتبطة بوجوده املادي.
ع��دَّ “�أرتوود” اجل�سد على �أن��ه ك��ل �شيء
فهو الأداة ال�ضرورية التي بو�ساطتها ي�ستطيع
�إح����داث التغيري امل��ط��ل��وب وه��و ه��دف��ه الأول
والأخري  ،فالأج�ساد بالن�سبة �إليه ما هي �إال كتل
�سلبية تتعر�ض للمعاناة  ،وميكن لها �أن تتحول
بكل �سهولة �إىل �أج�ساد ال ت�صويرية وال منتجة
وال �شكل لها ب��ل ه��ي حم�ض �أج�����س��اد م��ن دون
�أع�ضاء� ،أما الفرق بني هذا النوع من الأج�ساد
فقد � ّ
أو�ضحته الر�سوم التي ر�سمها “�أرتوود”
بذاته فهي ت�صوير مده�ش ل�صور ال�شكل الإن�ساين
الذي مل يجد موازي ًا له �إال �أعمال على مقا�س
الفن الأوروبي اخلا�ص بـ”فران�سي�س بيكون” و
“�إدفارت مونك “ ،ومت ّثلت �صور الأج�ساد احل ّية
ال�صارخة يف وج��ود ذل��ك “الهو�س الأ�سا�سي”
الذي يجمع فيما بينها ،وقد متحورت ر�سومات
“�أرتوود” يف البداية حول الكينونة املت�شظية
ال��ت��ي ا���ض��ط��ر �أن يحتملها يف ف�ت�رة ع�لاج��ه،
وق��د ت��راوح��ت ال�صور اجل�سدية ب�ين اثنتني
ُتظهر الأوىل الأمل واالنهيار اجل�سدي لعك�س
البعد ال�سلبي ملا ي�سمى بـ “اجل�سد املت�أمل”� ،أما
ال�صورة الثانية فهي تعك�س الأولوية للتفوق
اجل�سدي كمركز يجمع احلر ّية واال�ستقاللية
وكل التحوالت الإن�سانية بداخله ،كما يعك�س
ال��ب��ع��د الإي��ج��اب��ي ل��ذل��ك اجل�����س��د اخل���ايل من
الأع�ضاء ومن هنا كان ي�شري عمل ّي ًا �إىل مفهوم
“اجل�سد الراق�ص”
ال��ذي �سي�صبح من
ال�صور القوية يف
�أعماله امل�سرحي،
فالرق�ص بالن�سبة
“�أرتوود”
�إىل
و���س��ي��ل��ة ل�ل�إ���ش��ارة
�إىل غ���م���و����ض
اجل�����س��د ال��ب�����ش��ري
م�����ن ج����ه����ة،وه����و
نقطة البداية لكل
ال���ت���ح��� ّوالت ال��ت��ي
�ستحدث فيه من جهة �أخرى  ،فهو الأداة التي
ت�شري للعنف ولكنها ُت�ستخدم ل�ضبط النف�س
ولعنا�صر امل�صادفة الأ�سا�سية وللهجوم اخلارجي
كذلك الأمر.
ل��ق��د حت��� ّول اجل�����س��د اخل���ايل م��ن الأع�����ض��اء
بالن�سبة �إىل “�أرتوود” �إىل م���ر�آة تعك�س
جتربة “ال�شيزوفرانيا “ اخلا�صة به  ،فقد
ع��دّ ه��ا الفال�سفة على �أنها حت��والت م�ستمرة
و�إيجابية للحياة  ،ومبعنى �آخر ي�صبح ال�شخ�ص
هو “الآخر”  ،بحيث تتج�سد رغبة “�أرتوود”
بقلب معايري هذا املر�ض وقلب املفهوم الطبيعي

الرق�ص و�سيلة للإ�شارة �إىل غمو�ض
اجل�سد الب�شري من جهة ،وهو نقطة
البداية لكل التح ّوالت التي �ستحدث
فيه من جهة ثانية.

رحيل الأديب ال�شاعر حممد ح�سن املنجد

نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الأديب ال�شاعر حممد ح�سن املنجد بعد معاناة طويلة
مع املر�ض ،وللفقيد دواوين �شعر كثرية ،وهو من رجال الرتبية والثقافة املعدودين يف
�سورية .وال�شاعر من مواليد حماه  1935وخريج دار املعلمني ،ومن �أ�شهر دواوينه:
"�صراخ اجلحيم".
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي"
يتقدمون ب�أحر التعازي من �أ�سرة وذوي ال�شاعر حممد ح�سن املنجد.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

له كذلك الأم��ر ،فالبعد امل��ادي للج�سد ح�سب
نظرية “�أرتوود” معار�ض متام ًا ملا هو متثيلي
وح�����س��ب ،فالت�صوير بالن�سبة �إل��ي��ه يجعل
من اجل�سد �شيئ ًا غائب ًا ويف ال�سياق نحو ذلك
الت�صوير �ستخ�ضع ك��ل ال��ق��وى الأخ���رى ب��دء ًا
من تلك املرتبطة باملجتمع و�صو ًال �إىل الدين
والطب النف�سي املهتم باحلاالت العقلية كذلك
الأمر.
لكن ما ال��ذي يحتاجه ه��ذا املجتمع الذي
يرغب بعك�س �صورته يف �أعماله بح�سب ر�أي
“�أرتوود” ؟ يعتقد �أن” ذلك املجتمع املحيط
به يحتاج �إىل ال�صدمات ال�شديدة واملفاجئة
من �أج��ل �إنعا�ش فهم من يعي�ش فيه “ فامل�سرح
بالن�سبة �إل��ي��ه ه��و الأداة الأدب��ي��ة الوحيدة
التي بو�ساطتها ميكن ا�سرتجاع معنى املجتمع
ثانية ،لأن��ه يقوم ب�إحداث ال�شغب يف امل�شاعر
و ُيطلق العنان ل ّالوعي الذي ّ
مت كبته من خالل
ا�ستخدام العر�ض امل�سرحي الذي ي�ستغل كل �أداة
ّ
ويوظفها لتحقيق ما يريده
متوفرة من امل�سرح
قدر الإمكان .
احلقيقة التي مفادها �أن الدراما لديها ذلك
احل�سي ق��د ّ
مت ا�ستغالله يف ال��ر�ؤي��ة
العن�صر
ّ
احل�س هو ذاته
ذلك
أن
ل
،
أرتوود”
�
“
بـ
اخلا�صة
ّ
الذي دفع بامل�سرح �إىل مكان جتاوز فيه الأنواع
الأدبية الأخرى فيما يخ�ص احلالة الت�صويرية
للحياة على خ�شبته  ،فال تتج�سد قوة امل�سرح يف
الن�ص املكتوب فقط بل يف ذلك الهجوم الذي يتم
ت�سليطه على احلوا�س  ،والذي يجعل امل�شاهدين
يقرتبون نحو العر�ض خطوة للأمام وبالتايل
هم �أق��رب لق�سوة احلياة  ،وهذا ما م ّيز امل�سرح
ع��ن غ�يره م��ن ال��ف��ن��ون الأدب��ي��ة الأخ����رى ومن
التلفزيون والأفالم �أي�ض ًا  ،فذلك االندماج بني
امل�شاهد والعر�ض ال ميكن حتقيقه على التلفاز
فالأج�ساد تتحرك �أمامهم مبا�شرة والقوة تفوح
م��ن كلمات املمثلني وم�شاعرهم بو�ضوح على
تلك اخل�شبة  ،ومن هنا كانت رغبة “�أرتوود”
امل�ستمرة يف ا�ستثمار الأحا�سي�س على امل�سرح
يتفرد بقدرته على مهاجمة
لأن امل�سرح بنظره ّ
احل��وا���س كلها ولي�س ج��زء ًا منها  ،وهنا يقوم
“�أرتوود” بتقلي�ص دور امل�ؤلف لريفع من �أهمية
يح�س ب�أنه
املخرج باملقابل بحيث يجعل امل�شاهد ّ
يف دوام��ة العر�ض �أمامه ولي�س جمرد مراقب
خارجي له فقط .
ال�شيء ال���ذي يحتاجه اجلمهور لتحقيق
اجل��اذب��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ن��ح��و ال��ع��ر���ض ه��و لغة
حم�سو�سة ومتما�سكة ،ول���ن ت��ك��ون الكلمات
وحدها العنا�صر الوحيدة التي �ست�ؤلفها “ :بل
�ستحتوي ك��ل �شيء على امل�سرح ،ك��ل م��ا ميكن
��ادي عنه ،ويتم
�إي�ضاحه وعر�ضه والتعبري امل ّ
توجيه ف ّوهة كل تلك العنا�صر نحو �أحا�سي�س
اجلمهور مبا�شرة بد ًال من توجيهها نحو عقله
عندما تلب�س دثار الكلمات فقط  ،ويعني ذلك �أن
امل�سرح �سي�ستخدم الرق�ص واملو�سيقى واللدائن
والتقليد والتمثيليات ال�صامتة والإ���ش��ارات
والنربات ال�صوتية والعمارة والإ�ضاءة وامل�شاهد
امل�سرحية” وذل���ك ح�سب تعبري “�أرتوود”
وه��ذا ال يعني �أن اللغة ال�شفهية �ستختفي من
امل�سرحية ولكنها �س ُت�ستخدم بهدف الت�أثري
على الأحا�سي�س ،و�ستكون املو�سيقى الكالمية
�إح����دى ق��واع��د ال��ه��ج��وم الآخ����ر ال���ذي �سيتم
�شنّه على اجلمهور ب��د ًال من ا�ستدراج فهمهم
الطبيعي من خالل نتاج التفكري يف معنى الكالم
�أمامهم وح�سب ،وعندها �سيتم ا�ستح�ضار كل
ذلك احل�شد من اجلمهور بعد �أن اختفى امل�سرح
و�أ�صبح اجلمهور مبواجهة احلدث وجه ًا لوجه
،لأن هذا هو التوا�صل املبا�شر الذي �أراد �إحداثه
“�أرتوود” بني ّ
كل من املمثل واجلمهور.
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حوار

•حوار� :سالم مراد
ال�شاعر جهاد الأح��م��دي��ة ه��و ذلك
الإن�سان الذي �أحب الكلمة واختارها
من بني الفنون والهوايات فكانت هي
الع�شق الأول ومنها انطلق �إىل احلياة
ال��وا���س��ع��ة ال�شا�سعة وح��ل��ق يف �سماء
ال�شعر لأنه انت�سب من خالل ق�صائده
ودواوينه وكتاباته وقبلها وبعدها قراءاته
التي ال تنتهي �إال بانتهاء �أنفا�س احلياة لأن
الإن�سان يكون قارئ ًا ومتذوق ًا �أو ًال و�أخرياً.
ل��ق��د ق����ر�أ الأ���س��ت��اذ ج��ه��اد الأح��م��دي��ة
ال�شعر العربي عرب الأح��ق��اب التاريخية
املمتدة وكذلك ق��ر�أ �آداب ال�شعوب والأمم
ومكنته درا�سته �أي�ض ًا مزيد ًا من القراءة
واملتابعة والرتجمة من اللغة الإنكليزية
�إىل العربية لأنه در�س الإنكليزية وحلّق
يف عوامل الثقافات واللغات ولأنه غا�ص يف
ف�ضاء الكلمات وال�صور والق�صائد جذبته من
مو�سيقا الكلمات �إىل مو�سيقا الأنغام والأوتار
فكان عازف ًا على العود والكمان غارق ًا يف
العواطف والأ�شجان ،ال�شعر اجلميل يقودك
�إىل التحليق والتمعن يف اخليال واجلمال
و�إب�صار البعيد والالمر�أي يف عاملنا مرتامي
الأط��راف ،لأنك عندما تكون �شاعر ًا تكون
خمتلف ال�سياقات وت�صبح فريد ًا من خالل
ر�ؤاك وم��ع��ارف��ك وت��ف��ك�يرك ال���ذي يبحث
عن �شيء ما يجول ،و�أنت تتقلب على جمر
الكلمات والقلق هذا القلق ال�شعري الذي
ي��ول��د الق�صيدة تلو الق�صيدة والفكرة
التي تلد �أفكاراً؛ لأن حياة ال�شاعر خ�صبة
ومعطاءة ،كما الأر�ض املعطاءة اّ
الولدة �إىل
يوم يبعثون.
�إن ال�شاعر جهاد الأحمدية جاهد الكلمة
فكانت �شقيقة يف حله وترحاله وقبل ذلك
�إىل يومنا كان وم��ازال �إن�سان ًا وهي ال�صفة
وامليزة الأرقى والأ�سمى التي ال تزول حتى
برحيل الإن�سان لأن له �سرية �سرتوى بعد
الرحيل والوداع.
انت�سب ال�شاعر جهاد الأح��م��دي��ة �إىل
جمهورية ال�شعر فكانت الق�صائد والكلمات
هي موطنه ومنطلقه وم�ستقره وحول ال�شعر
واجلمال كان لنا معه احلوار الآتي:

ل�ست �أنا من اختار ال�شعر بل
ال�شعر هو الذي اختارين
وعلمني وهو الذي يكتبني.
ويطلقُ العنانَ مل��ار ِد مهارا ِتنا الوليد ِة منها
ويجوب بقا َع املعمور ِة ليختا َر
واملكت�سبة،
ُ
َ
َ
ً
املتعة
فيمنحنا
البحر
ُه
ق
يع�ش
ال
جب
لنا
ُ
ُ
قر�ش ِه
والقو َة ،ويره ُبهُ فننجو من �
أ�سماك ِ
ِ
معركة
وحيتا ِنه ،وتبد�أ اخلطو ُة الأوىل يف
ِ
وم�صارعة ال�صعوبات ،لنبني على
احلياة،
ِ
َ
هياكل معار ِفنا ون�سمو بها .هي
هذا اجلبلِ
ٌ
معركة حق ًا لأننا كلّما ارتقينا اكت�شفنا
�ثر و�أك َ
وجماهيل �أك َ
معارف �أك َ
َ
َ
�ثر علينا
�ثر
الكفاح
وي�ستمر
وت�ستمر بنا احليا ُة
معرف ُتها،
ُ
ُ
ُ
الطفولة فقد
اجلميل .ويف احل��دي ِ��ث عن
ِ
ول ُ
��دت عام  1959وع�شتُ طفولتي الأوىل
قرية جبل َّي ٍة من قرى جبل لبنان ،ا�سمها
يف
ٍ
احلجر
ريفي مبني من
منزل
«���ش��ارون» يف
ٍ
ِ
ٍّ
الأبي�ض ،يحت�ضنُه ج ٌ
ٌ
عمالق
�صخري
��رف
ٌّ
جهة ال�شمالِ يقيه جليد ال�شتاء وتنفتح
من ِ
باقي جها ِته على االخ�ضرا ِر الذي يبد ُا من
حافة الأفق .يف
ريف العني وال ينتهي عند
ِ
ِ
الريفي اجلميل تنفَّ�ست �أوىل
ع
َّ�س
ت
امل
هذا
ِ
ِّ
زغاليلِ االبداع يف ف�ضاءِ خم ّيلتي وانطلقت
امل�شغولة
أع�شا�شها
من �
بعناية على �أغ�صانِ
ِ
ِ
ٍ
ً
َ
ِّ
ال�صنوبر
هامات
ال�سنديان لتحلق عاليا فوق
ِ
ِ
موا�سم الهطول .ويف
غيمة يف انتظا ِر
مثل
ٍ
ِ
عام � 1976سلختنا احلرب الأهلية يف لينان
عن هذا ال��دفءِ اجلما ِّ
يل وانتقلت �أ�سرتي
حمافظة ال�سويداء �أ�سو ًة بغريها
للعي�ش يف
ِ
أ���س��ر التي ي�ضيقُ �أفقُها يف احل��روب
م��ن ال ِ
ُ
ً
املجاين.
للقتل
ا
ا�ستنكار
ؤها
�
�سما
وتنخف�ض
َّ
وفيها كانت انطالقتي الثانية يف:

جنم ُعها بيدين مرجتفتني وعينني متل ِّه َفتني
�شغوف ثم نطلقُها ديوان ًا �أ َّول .فكان
وقلب
ٍ
ٍ
�أن جمعتُ الق�صائدَ التي َن ُ
�شرت معظ َمها يف
وريات الأدبية ،فكان يف الديوانُ
بع�ض الدَّ
ِ
ِ
ُ
ال ُ
«افتتاحية
أول ع���ام  1993ب��ع��ن��وان
الفرا�شات
الع�شق» وك���أنَّ��هُ ب�ستانٌ متن ِّو ُع
ِ
ف�سيف�سائي املعاين.
متعدِّ ُد الألوانِ
ُّ
�س� 3-أن� � ��ت وال� �ك� �ت ��اب ��ة ،ك �ي��ف حت � � ِّق � ُ�ق ذات ��ك
�رب �إىل احلال ِة
و�شخ�ص َّي َتك ،و�أيُّ الفنونِ هي الأق� ُ
الوجداني ِة والروحي ِة لديك؟
وامل��ع��رف��ة
ج  3-م���ن خ��ل�الِ االط���ل��ا ِع
ِ
واالكت�ساب احلياتي يت�شك َُّل خمزو َ
ين املعريف
ِ
والثقايف وتت�شك َُّل معه ذات��ي و�شخ�ص َّيتي
الكامنة ولكنَّ �شخ�ص َّيتي الفاعلة ال تت�شك َُّل
�إال بفعل الكتابة .مع امل��زي ِ��د من املعرفة
املبهمة
ينفق�س املزيدُ من فقاعات اخلفايا
ِ
ُ
ُ
ري خفاياي
َ
لتخرج منها فرا�شات الوعي وتن َ
َ
ُ
أ�شياء �أك�ثر ،و�أعر ُفني
ل
ا
أعرف
�
ف
الكامنة
َ
بالن�سبة للفنون
أقرب �إيلّ� .أ َّما
ِ
ري � َ
�أكرث ،و�أ�ص ُ
ٍّ
فلكل منها مميزا ُته و�أدوا ُت����ه التي تعبرِّ ُ
أق��رب �إ َّ
يل
عنه ،لذلك
فال�شعر هو ُّ
الفن ال ُ
ُ
ُ
ماته و�أدوا ِته
لأنَّني �أعتقدُ �أنَّني �أمتلك مق ِّو ِ
ب�شكلٍ � َ
أف�ضل من الفنونِ الأُخرى التي �أتقنُها
بع�ض
أداء ٍ
جمي ُعها تلقِّي ًا وجدان ّي ًا ،و�أتقنُ � َ
كالعزف على �آل َتي العو ِد
جيد
ِ
منها ب�شكل ٍ
والكمان� ،أو ب�شكلٍ معقول كالر�سم.

اخرتت ِّ
َ
ال�شعر؟ وهل
�س 4-ملاذا
متار�س كتاباتٍ
ُ
وفنوناً �أُخرى غري ِّ
ال�شعر؟
احلقيقة ل�ستُ �أن���ا م��ن اخ��ت��ا َر
ج  4-يف
ِ
�����ش��ع َ��ر ،ب��ل ال ِّ
ال ِّ
�����ش��ع ُ��ر ه��و ال���ذي اخ��ت��ا َرين،
ُ
ي��زال حتى الآنَ يكت ُبني ق�صيد ًة تلو
وال
كتابة ِّ
عر �صد َر يل
جانب
ق�صيدة� .إىل
ِ
ال�ش ِ
ِ
مرتجمان؛ �أحدُ هما «�أغنيات
كتابانِ �شعر َّيانِ
َ
ال�ب�راءة وال��ت��ج��رب��ة» لل�شاعر الإنكليزي
(وليم بليك) من الإنكليزية �إىل العربية
والثاين «مكا�شفات» لل�شاعر (مفيد خن�سة)
ٌ
حم��دودة يف
��ارب
�إىل الإنكليزية .ويل جت ُ
امل�سرحي
والن�ص
الق�صة الق�صري ِة
كتابة
ِ
ِ
ِّ
ِّ
العلمي ال��ذي ا�ست�أنفتُ
 - 1التح�صيلِ
ِّ
ٌ
بع�ض الدَّ وريات.
يف
من�شورة
أدبي
ل
ا
والنقد
ِ
ِ
ً
��س�ير يف درو ِب����ه ال��� َّ��ص��اع��د ِة و���ص��وال �إىل
امل��� َ
َ
هواية
أمار�س
�أما يف الفنونِ الأُخرى ،ف�إنَّني � ُ
جامعة
إنكليزي من
أدب ال
ِ
ِّ
الإج���از ِة يف ال ِ
ٌ
�شغف يف �سما ِع
الر�سم على ا�ستحياء ،ويل
ِ
دم�شق،
أنواعها ،الكال�سيكي
املو�سيقى
الراقية بكل � ِ
ِ
-2
االكت�ساب املعريف من خاللِ
ِ
ِ
ً
إ�ضافة �إىل
املطالعات والطربي وال�شعبي وغ�يره��ا� ،
�س1ـ البدايات هي الطريق الأوىل ،واخلطوات
الكتابة
��اوالت يف
املتنوعة اجل���ادة ،وامل��ح
ِ
ِ
ِ
الأوىل� .شي ٌء من طفولتِك و�سريتِك ال َّذات َّية ؟
املختلفة التي تقدَّ متْ �صفو َفها
الأدب��ي��ة
ِ
ج1ـ ُ
منذ
احللم الأ َّولِ تبد أ� رحل ُتنا يف الق�صيدةُ.
ِ
بري�شة
دروب م�ستقبلنا
فرن�سم
احل��ي��اة،
ٍ
َ
ُ
بريئة ون���زر ُع على جانبيها ب��ذو َر
طفل َّي ٍة
ٍ
�س 2-ق�� َّ��ص� ُت��ك م��ع ال ��دي ��وانِ الأ َّول ،وقبلها
ً
�دروب ال �ت��ي ق��ادت��ك �إىل
�أحال ِمنا وطموحا ِتنا التي نراها عمالقة ال�ق���ص�ي��دة الأوىل ،وال � � � ُ
ُ
ِّ
ومنذ اخلطو ِة
بعيونِ تط ًّلعا ِتنا املتفائلة،
ال�شعر؟
ج  2-م��ع ِّ
الأوىل ت��ب��د�أ م�سري ُة ال��ع��ذاب ،وم��ن ُ��ذ �أ َّولِ
��رج �أفعى
ك��ل �أ َّو ٍل �صيف ت��خ ُ
أر�ض الواقع ت�صحو
ُ
َ
ٍ
هبوط ا�ضطراريٍّ �إىل � ِ
ف��وق بياد ِر
تتململ
الده�شة م��ن خمبئها
ِ
تتمايل َ
ُ
ات على �أنغا ِم
فينا ط��ي��و ُر احل��ق��ي��ق ِ��ة اجل��ري��ح��ة ،وم��ن ُ��ذ حنط ِتنا،
مثل احلور َّي ِ
ل�شم�س
�شروق
�أولِ
ِ
ٍ
ِ
تغيب �إىل
نفرح بها
املعرفة يتبخَّ ُر الندى النَّايُ ،
ثم ُ
ونرق�ص معهاَّ ،
ُ
ع��ن ب
ُ
ُ
ِ
الده�شة
تبحث عن �أ َّو ٍل �آخر .هذ ِه
��ت�لات �أح�لا ِم��ن��ا .لكنَّه ال��ط��م��وح هو املجهولِ
َ
ٌ
والرغبات،
م
أح�ل�ا
ل
ا
ة
�صهو
ميتطي
ال��ذي
ده�شة
هي الق�صيد ُة الأوىل ،وده�شة �إث َ��ر
ِ
ٍ

الوعي
الق�صيد َة تتك َّو ُن من
ِ
َّ
اجلمعي،
خ�صي �أو
ِّ
ال�ش ِّ
أتون ال َّالوعي
وتن�صهر يف � ِ
ُ
ُ
تنطلق من هذا
اخلا�ص ثم
وتنت�شر �إىل العام.
اخلا�ص
ُ
ِّ

�إت��ق��اين ال��ع َ
��زف على �آل�� َت��ي ال��ع��و ِد والكمان
ُ
ذكرت �سابق ًا.
ب�شكلٍ جيد ،كما
�س 5-ال���ص�ح��اف��ة وت ��أث�ي�ره��ا ع�ل��ى ق���ص��ائ��دِ َك
و�� ِ��ش � �ع � �ر َِك م� ��ن خ �ل ��الِ جت ��رب� � ِت � َ�ك ال���ش�خ���ص�ي��ة
واالجتماعية وحركة الن�ش ِر والعمل الثقايف؟
ً
حلالة
تلبية
أكتب ق�صائدي
ٍ
ج  5-مع �أنَّني � ُ
ذاتية �أعتقدُ �أنها ت�شرتك مع كثري
وجدانية
ٍ
ٍ
ري من النا�س،
من
ِ
احلاالت الوجدانية عند كث ٍ
لذلك ِّ
إح�سا�س جمعي ،وهنا
فال�شعر يعبرِّ ُ عن �
ٍ
ُ
الوعي
القول �إنَّ الق�صيد َة تتك َّونُ من
ميكنُنا
ِ
َّ
ت
�
أ
يف
وتن�صهر
،
اجلمعي
أو
�
خ�صي
ال�ش
��ونِ
ُ
ِّ
ِّ
ال َّ
اخلا�ص
الوعي اخلا�ص ثم تنطلقُ من هذا
ِّ
وتنت�شر �إىل العام ،وهنا يكونُ دو ُر ال�صحافة
ُ
فال�ص ُ
حافة مت��دُّ خيطان
فعا ًال و���ض��رور ّي�� ًا،
َّ
ال���و ِّد ب�ين َّ
يتم
ال�ش ِ
اعر واملتلقِّي ،وع�ب َ
ره��ا ُّ
ر�سالة َّ
ُ
اعر الفكر َّي ِة واجلمال َّي ِة
تو�صيل
ِ
ال�ش ِ
امل�شحونة بحاال ِته الوجدان َّي ِة �إىل املتلقي
ِ
ُ
ُ
ري
أفرت�ض �أنَّني �
ال��ذي �
أت�شارك معه يف كث ٍ
��االت والأفكار ،فبقدر ما يكونُ
من تلك احل ِ
الت ُ
تنت�شر الق�صيد ُة
ما
ر
بقد
َّ�شارك عالي ًا
ِ
ُ
ويعظم �صداها فتكونَ واحد ًة من النجمات
ُ
كتاباتي ال َّ
الحقة.
أ�ست�ضيء بها يف
التي �
ُ
َ
�س 6-دو ُر امل� ��راك � � ِز ال � َّث �ق��اف �ي � ِة واالحت� � � ��اداتِ
وامل�ؤ�س�سات ،كونك عملتَ يف هذا احلقلِ ل�سنوات،؟
�أيّ �شي ٍء من جتربتك؟
ج  6-ال َّ
الثقافية دور ًا
ؤ�س�سات
�شك �أنَّ للم�
ِ
ِ
إبداعية
ل
ا
التجارب
يف
ف َّعا ًال وها ّم ًا �صقلِ
ِ
ِ
اهتمام باملبدعني ورعاي ِتهم
تكر ُ�سه من
ٍ
ملا ِّ
منابرها لهم للتوا�صلِ مع
إتاحة
من خاللِ � ِ
ِ
الثقافة
متلقِّيهم مما ي�ضعهم �أم��ا َم جمهو ِر
ِ
مواجهة
وجه ًا لوجه فيكت�سبون خ�بر ًة يف
ِ
ً
متقنة
ن�صو�صهم
اجلمهو ِر
بثقة حني تكونُ
ٍ
ُ
م��ن ج��ه��ة ،وم���ن ج��ه ٍ��ة ث��ان��ي��ة ي�ستطيعون
َ
ا�ست�شفاف ردو ِد الأفعالِ  ،بل و�سما َع الآراءِ
توجيه جتار ِبهم
ت�سهم يف
واالنطباعات التي
ِ
ِ
ُ
ا�ستناد ًا �إىل الإ���ش��ار ِة �إىل مفا�صلِ القو ِة
نقاط
تكري�سها ،و�إىل
عندهم للعملِ على
ِ
ِ
َّ
الوقت
عف للعملِ على جت ُّن ِبها .ويف
ِ
ال�ض ِ
ُ
ال�ساحة
تنقية
املنابر على
ذا ِته تعمل هذه
ِ
ِ
ُ
َّ
��ب
ه
��وا
مل
وا
��ة
ث
��
غ
��
ل
ا
��ارب
ج
َّ��
ت
��
ل
���ة م��ن ا
ِ
الأدب���ي ِ
ِ
ِ
تدفع ردو ُد �أفعالِ املتلقِّني �أو
ال�ضحلة .فقد
ُ
نقدُ هم َ
التوقف
بع�ض �أولئك املتطفِّلني �إىل
ِ
ن�شاط
االن�صراف عنها �إىل
الكتابة �أو
عن
ِ
ِ
ٍ
آخر يتقنونه.
� َ

دراسات
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• ن�صر الدين البحرة
واعتماد ًا على تخريجات مماثلة ينتهي
برييفيت �إىل �أن معظم �أهل الذكاء واالبتكار
والعبقرية يف �أوروبا ،هم يهود� ..أو من �أ�صل
يهودي.
ولئن كانت هذه الفكرة من الأوه��ام التي
تريد احل��رك��ة ال�صهيونية �أن تغر�سها يف
نفو�س اليهود بالدرجة الأوىل ،ف�إنها تت�صل
يف الآن ذات��ه ،بالزعم العن�صري الآخ��ر الذي
يتبجح ب�أن «اليهود هم �شعب اهلل املختار».
و�إذا ا�سرت�سلنا يف حتليل هذه الفكرة ف�إنها
ال بد �أن تف�ضي بنا �إىل ذلك التناق�ض املذهل
الذي يعي�شه اليهود يف �إ�سرائيل ،فثمة اليهود
ال�����ش��رق��ي��ون «���س��ف��اردمي» وال��ي��ه��ود الغربيون
«ا���ش��ك��ن��ازمي» مل����اذا �إذ ًا ،ك���ان ه���ذا التمييز
«العن�صري» يف جوهره بني الطائفتني من اليهود
يف �إ�سرائيل ،مادام اليهود جميع ًا «�أهل عبقرية
وابتكار» ومن «�شعب اهلل املختار»؟.
و�إذ ًا ف����إن الكاتب ينتهي �إىل �أن �أ�صحاب
الأ�سماء التالية لهم عالقة باليهود على نحو
ما «كري�ستوف كولومبو�س» «واك�سمان» مكت�شف
البن�سلني «موبا�سان» «فلوبري» «دودي��ه» «كوخ»
مكت�شف ج��رث��وم��ة ال�����س��ل «ف���ون���ك» مكت�شف
الفيتامني «فا�سرمان» كيميائي «�سولك» مكت�شف
جرثومة امل�صل امل�ضاد ل�شلل الأطفال ..ويورد
برييفيت �أ�سماء �أخرى لفنانني« :مارلون براندو»
«دانييل داريه» «جريار فيليب» «جان بيرياومون»
ثم يعرج على الت�شكيليني :موديلياين� ،شاغال،
بي�سارو ..وبيكا�سو..
ويرى �أي�ض ًا �أن منتجي الأ�صناف التالية يهود
�أي�ض ًا� :شاي «ليبتون» �ساعات «لوجنني» و«ليب»
و�أدوي���ة «الرو����ش» ويعلق الدكتور م�ؤن�س على
ذلك بقوله� :إنه جنون ،ولكنه جنون مفيد لأنه
ينبه وي��وق��ظ ،وي��ق��ول� :إن الأوروب��ي�ين الذين
يتظاهرون اليوم بالعطف على اليهود� ،سبق �أن
ا�ستعبدوهم وا�ضطهدوهم كما مل ي�ضطهدهم
�أح��د .وثمة قطعة من ال�شعر الالتيني نظمها
«�سي�سا» كانت �شائعة يف الع�صور الو�سطى وتقول:
جن�س حمتقر ،كريه الرائحة ،وقح ،ح�سود..
نا�شر �أم���را����ض ،ب�لا ���ش��رف ،مهمل ،بغي�ض،
خ�سي�س ..الخ
ويقول فيكتور هوغو ،يف يهودي تن�صر على يد
البابا ،ثم عهد �إليه بعد ذلك مبرافقة «الدوقة
دوب�يري» حلمايتها يف ال�سفر فباعها بخم�سة
�آالف فرنك:
ال�شرف والإميان والق�سم.
ذلك ما باعه اليهودي دون �أمل..
ويقول الفيل�سوف الفرن�سي بو�سويه�« :أيها
ال�شعب امللعون .هذا الدم �سيتعقبكم �إىل �آخر
وليد لكم».
وكان الأوروبيون يرغمون اليهود على العي�ش
يف «الغيتو» وهي حارات �ضيقة قذرة ذات كهوف
و�سراديب حتت الأر�ض .ويف «تولوز» كانت العادة
�أن ُي�ستدعى رئي�س اليهود �إىل بيت احلاكم يوم
«�أحد الف�صح» ليتلقى �أمام النا�س �صفعة عنيفة.
ويف روما كانوا يجربونهم على الرق�ص عراة يف
مهرجان الف�صح .ويف �إ�سبانيا والربتغال كانوا
يحرقون �أحياء باملئات.
ويلقي الكاتب نظرة على تاريخ اليهود ،ثم
يقرر �أن اليهود قد غ��ادروا املناطق التي كانوا
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 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

كيف نفهم اليهود  2ـ 2

ي�سكنون فيها يف فل�سطني بعد ت��ه��دمي معبد
�سليمان عام  70قبل امليالد ،فذهب ق�سم منهم
�إىل اال�سكندرية ،واجت��ه �آخ��رون نحو �أوروب��ا
فتفرقوا يف خمتلف �أنحائها .وحط ق�سم منهم
الرحال يف �إ�سبانيا.
وفيما ك��ان ممنوع ًا يف �أوروب���ا على اليهودي
�أن يقيم �إقامة دائمة يف �أية مدينة �أو قرية
يق�صدها من �أج��ل اال�شتغال بالتجارة ،وكان
عليه �أن يغادرها قبل �أن يهبط الليل وتقفل
�أب����واب الأ����س���وار ،ك���ان ه���ذا ال��ي��ه��ودي يعامل
معاملة رائعة يف ظل احلكم العربي يف �إ�سبانيا
«الأندل�س» .حتى �أن بع�ضهم �أطلق على طارق بن
زياد لقب حمرر اليهود .وارتقى اليهود يف �سلم
املراتب االجتماعية �إىل درجة �أن بع�ضهم و�صل
�إىل مرتبة ال��وزارة ،كما هو حال «ح�سداي بن
�شفروط» وزير عبد الرحمن النا�صر .وكان يهود
الأندل�س �أرقى يهود الدنيا و�أكرثهم ثقافة.
وح�ي�ن اع�ت�رى ال�ضعف احل��ك��م ال��ع��رب��ي يف
الأن��دل�����س ،ك��ان اليهود �أول املنقلبني على من
�أح�سنوا �إليهم بالأم�س «و�أ�صبحوا عمالء مللوك
ق�شتالة وليون و�أكناد ـ مفردها كند .ويعني:
كونت ـ قطلونية ..وم��ل��وك �أرغ���ون .وبلغ من
�إ�صرارهم على عداوة العرب �أن ن�صبوا �أنف�سهم
جباة ل�ل�أت��اوات التي فر�ضها امللك الفون�سو
ال�ساد�س على بع�ض �أمراء الطائف».
ولكن الإ�سبان مل يلبثوا �أن با�شروا با�ضطهاد
اليهود فهاجروا �إىل �أق�سام �أخ��رى من �أوروب��ا.
وهناك ت�سللوا �إىل ق�صور الأمراء الإقطاعيني،
ليتولوا �إدارة �أعمالهم وعقاراتهم ،و�إج��راء
ح�ساباتهم م�ستفيدين من كل العلم والثقافة
العربيني يف الأن��دل�����س .وك��ان �أول��ئ��ك الأم��راء
الإقطاعيون يرون �أنهم �أر�ستقراطيون ال يجوز
�أن ميتهنوا الكتابة واحل�ساب و�إدارة العقارات.
و�شيئ ًا ف�شيئ ًا �أ�صبح اليهود بحكم ا�شتغالهم
يف خدمة الأم��راء ،هم وحدهم الذين يعرفون
موارد الرثوة يف �أوروبا.
ويف الوقت ذاته ،ا�ستغلوا مواقعهم تلك ونهبوا
من �أموال الأمراء ما �شا�ؤوا.
وح�ي�ن ق��ام��ت ال���ث���ورة الفرن�سية وا�ضطر
«النبالء» �إىل الهروب و�ضع اليهود �أيديهم على
كل الأموال والرثوات التي تركها الإقطاعيون
وراءهم .وهناك من ا�ستغل رعب �أولئك الأمراء

الدكتور ح�سني م�ؤن�س

فا�شرتوا �أرا�ضيهم وعقاراتهم ب�أبخ�س الأثمان
وه��ك��ذا ب��ات ال��ي��ه��ود يف نهاية ال��ق��رن الثامن
ع�شر يف �أوروب��ا ميلكون ث��روات تفوق احل�صر.
وبهذه ال�ث�روات �سيطروا على امل��ال يف �أوروب��ا
«لأن ال�صناعات النا�شئة يف حاجة �إىل �أموال،
واليهود كانوا ميلكون املال للإقرا�ض.
ولذلك فعندما �أن�شئت اجلامعات الأوروبية
يف تلك الفرتة ،وكانت باهظة التكاليف ،كان
اليهودي هو الوحيد القادر على �أن ير�سل �إليها
�أوالده الأرب��ع��ة �أو اخلم�سة ..ولعل ه��ذا هو
التف�سري الوحيد للظاهرة التالية :فقد كانت
ن�سبة الأطباء واملهند�سني واملحامني واملدر�سني
يف �أوروب��ا يف القرن التا�سع ع�شر ،من اليهود..
تعادل الن�سبة نف�سها من غري اليهود ،على الرغم
من �أن يهود �أوروب���ا يف ذل��ك الزمن مل يكونوا
ليزيدوا على  1%واحد باملائة من ال�سكان.
ويتحدث امل�ؤلف عما ي�سميه «نظرية اليهود
يف هدم الآخرين» كواحد من الأ�سلحة الأوىل
التي يعتمدها اليهود وي�شهرونها يف وجه العامل.
ويرى �أن تنظيمات البغاء وتوزيع املخدرات ون�شر
املطبوعات والأف�لام القذرة «البورنوغرافية»
 Pornographyيديرها اليهود وي�سيطرون
عليها .بل �أنهم ي�صدرون يف الواليات املتحدة
ثمانني يف املائة من املطبوعات القذرة.
وبعد الكالم عن تاريخ «املافيا» يف �إيطاليا،
وانتقال مركزها الرئي�سي �إىل الواليات املتحدة
يو�ضح �أن اليهود �أنف�سهم هم الذين �أن�ش�ؤوا
«امل��اف��ي��ا» يف نيويورك ع��ام  1931يف احل��ادي
ع�شر من ت�شرين الثاين يف فندق «فرانكونيا»
با�سم «هيئة قتلة املافيا� ..شركة م�ساهمة».
ويورد �أ�سماء الأ�شخا�ص امل�ؤ�س�سني ،وهم ت�سعة،
بينهم :لبكي بوخالرت ،وهاميان هولتز ،وهاري
تايتلباوم وهاري غرينربغ ..الخ.
وي��ق��ال �إن �إدم����ون روت�شيلد زع��ي��م اليهود
الفرن�سيني ك��ان يخزن معظم ماله يف ج��رار
يدفنها حتت الأر����ض يف م��زارع��ه .وي��ق��ال� :إن
اليهود الذين ي�سيطرون على جانب �ضخم من
م�صارف العامل ،ال ي�ضعون يف امل�صارف �إال جانب ًا
�ضئي ًال من �أموالهم.
وثمة �سالح �آخر ابتكره اليهود هو «املا�سونية»
ولقد جعلوها «نظام ًا �سري ًا خال�ص ًا له طقو�س
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ومرا�سيم ،وك��ل هدفهم م��ن ورائ��ه��ا ا�ستخدام
غ�ير اليهود يف م�صاحلهم حت��ت ا�سم «الأخ���وة
املا�سونية».
ويف ف�صل ي��ت��ح��دث ع��ن ت�سلل ال��ي��ه��ود �إىل
املنا�صب الكربى يف فرن�سا وغريها ،يرد كثري من
الأ�سماء املعروفة ،مثل� :أديناور� ،إيرهارد ،فون
برنتانو� ،شرتاو�س .فه�ؤالء جميع ًا ..من �أ�صل
ي��ه��ودي .وق��د احتلوا منا�صب ك�برى يف �أملانيا
االحتادية.
�أما ..يف فرن�سا ،ف�إن الكاتب ي�ست�شهد مبا قاله
«حاخام باري�س» يايي�س» jais :وهو من مواليد
اجلزائر «ق�سنطينة» :مل يكن يف فرن�سا يوم ًا
حكومة �أكرث يهودية من حكومة بومبيدو ،فمن
وزرائها :باليف�سكي ،وبوكانوف�سكي ،وهريتزوغ،
وغرانفال.
وم���ن رج���ال ال��دول��ة الفرن�سيني يف العهد
الديغويل الذين يحملون �أ�سماء يهودية تنم
عن �أ�صلهم حبيب ديلونكل ،و�سانتيني ،ومي�سمري،
وبي�ساين ،وجوك�س ،وجاكي ،وفراي:
Habib Deloncle- SaintenyMessmerPissanyJoxe.Jacquet- Frey
ويف رئا�سة اجلمهورية ك��ان ي�سيطر فوكار
 Foccarو�أ�صله يهودي ،وا�سمه احلقيقي:
كوخ .والأعجب من هذا كله� ،أن برييفيت ينتهي
�إىل �أن اجل�نرال دي غ��ول نف�سه ،هو من �أ�صل
يهودي ،و�أنه جلهة �أمه من �ساللة يهودي عا�ش يف
الألزا�س عام  1784وكان ا�سمه «غول» Goll
وعلى هذا يقرتح الكاتب �أال يكتب ا�سم دي غول
ب��ل يجب �أن يكتب يف كلمة واح���دة :حفاظ ًا
على ن�سبه اليهودي ..جلهة جد �أم��ه «ديغول»
 Degaulleولي�س  de Gaulleومهما يكن
من �أمر فقد يكون منا�سب ًا التوقف عند التحفظ
الذي طرحه الدكتور م�ؤن�س فهو يقول:
ل��و �صدقنا م��ا يقوله برييفيت ف���إن ت�سعني
يف املائة من الفرن�سيني يرجعون �إىل �أ�صول
يهودية.
وهناك �أخري ًا �صفحات ي�شري فيها امل�ؤلف �إىل
ما يقوم به اليهود اليوم من حذف كل ما ي�سيء
�إليهم من الأناجيل ،حتى عذاب امل�سيح يف �أيامه
الأخرية ،ف�إنهم يريدون حذفه �أو تخفيفه على
الأقل تخفيف ًا مل�س�ؤولية اليهود؟
وهناك من يطالب بينهم ب�إلغاء «�أجنيل» متى»
نهائي ًا لأنه �شديد العنف على اليهودي.
�أم��ا اليهودي الإي��ط��ايل «الت���ي»  latteفهو
ينادي ب�أنه البد �أن يطبع يف ن�ص الإجنيل �إىل
جانب العبارات التي ت�صف عذاب امل�سيح عبارات
تعليق جترد كلمات الإجنيل من كل قيمة.
ويف احلني ذاته ي�صر يهود الواليات املتحدة
على حترمي كتب كثرية مثل «تاجر البندقية»
ل�شك�سبري لأن فيها �إ�شارات غري موالية لليهود.
وق��د جن��ح يهود ن��ي��وي��ورك يف ا�ست�صدار ق��رار
بتحرمي ال�صالة امل�سيحية يف ال�صباح يف املدار�س،
لأنها جترح �شعور اليهود .الأمر الذي �أدى �إىل
تن�شيط جماعة «كو ـ كلوك�س ـ كالن» العن�صرية
املتطرفة بعد طول خمول.
ومعروف �أن هذه اجلماعة اتخذت لنف�سها
ثالثة �أعداء :الكاثوليك واليهود والزنوج.

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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•�أ.حممد حديفي

النكبة� :أ�سباب وتداعيات
مل �آت بجديد �إذا قلت �إن الغرب برمته هو امل�س�ؤول الأول
والأخري عن نكبة العرب بفل�سطني؛ لأن التاريخ بوقائعه
الدقيقة امل��دون��ة �شاهد حي على ما اقرتفته الأي��دي
املجرمة العابثة مب�صري �شعبٍ �شردته النكبة لتلقي به
على �أر�صفة القارات غريب ًا محُ ارَب ًا منبوذ ًا وك�أنه يدفع
�ضريبةً لعمل مل يقرتفه ومل يكن له يد بكل ما ح�صل
بالعامل من �أحداث ع�صفت به خالل احلربني العامليتني
الأوىل والثانية..
ولأن الكيان ال�صهيوين ومنذ �أن وُجد على �شكل ع�صابات
موزعة بعناية وبطريقة مدرو�سة يف املدن الرئي�سة يف
العامل يحلم ب�أن تكون له �أر�ض يقيم فوقها دولته احللم
كان ميلك من الدهاء واخلبث واقتنا�ص الفر�ص ما ميكنه
من الت�أثري يف القرار الدويل راح ي�ستغل الظرف الدويل
يف الثلث الأول من القرن املا�ضي وي�ضغط باجتاه حتقيق
رغبته لي�صبح له كيان ًا وت�صبح له دولة..
ومن اجلدير بالذكر �أن بريطانيا التي كانت قد �أطلقت
وعدها لليهود وهو ما �سمي بوعد بلفور القا�ضي مبنح
اليهود وطن ًا يعي�شون فيه وي�ؤ�س�سون دولتهم؛ مل تكن
وحدها ال�ضالعة بهذا الإج��رام و�إمنا �شاركت به الدول
الغربية قاطبةً ؛ �إذ قامت احلكومة الربيطانية بعر�ض
ن�ص ت�صريح بلفور على الرئي�س الأم��ري��ك��ي �آن���ذاك
«ويل�سون» حيث وافق على حمتواه قبل ن�شره ،ووافقت
عليه فرن�سا و�إيطاليا ر�سمي ًا �سنة  ،1918ثم تبعها
الرئي�س الأمريكي ول�سن ر�سمي ًا وعلني ًا �سنة 1919
وكذلك اليابان ،ويف  25ني�سان �سنة  1920وافق املجل�س
الأعلى لقوات احللفاء يف م�ؤمتر «�سان رميو» على �أن يعهد
لربيطانيا باالنتداب على فل�سطني ،و�أن يو�ضع وعد بلفور
مو�ضع التنفيذ ح�سب ما ورد يف امل��ادة الثانية من �صك
االنتداب ،ويف  24متوز عام  1922وافق جمل�س ع�صبة
الأمم املتحدة على م�شروع االنتداب ال��ذي دخل حيز
التنفيذ يف � 29أيلول �سنة  1923وبذلك ميكننا القول
�إن وعد بلفور كان وعد ًا غربي ًا ولي�س بريطاني ًا فح�سب..
�أم��ا العرب فقد اختلفت ردود �أفعالهم بني املنده�ش
وامل�ستنكر والغا�ضب ولكي متت�ص بريطانيا غ�ضب العرب
�آن���ذاك �أر�سلت ر�سالة �إىل ال�شريف ح�سني بوا�سطة
الكولونيل [بل�ست] ت���ؤك��د فيها �أن��ه��ا ل��ن ت�سمح
باال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني �إال بقدر ما يتفق مع
م�صلحة ال�سكان ال��ع��رب ،م��ن الناحيتني االقت�صادية
وال�سيا�سية ،ولكنها يف الوقت نف�سه �أ�صدرت �أوامرها �إىل
الإدارة الع�سكرية الربيطانية احلاكمة يف فل�سطني� ،أن
تطيع �أوامر اللجنة اليهودية التي و�صلت �إىل فل�سطني
يف ذلك الوقت برئا�سة «حاييم وايزمن» ،وكذلك عملت
على حتويل قوافل اليهود القادمني من رو�سيا و�أوروب��ا
ال�شرقية �إىل فل�سطني ووف���رت امل�ساعدة واحلماية
ال�لازم��ت�ين لهم ،لكن ال�شعب الفل�سطيني مل ي�ست�سلم

للوعود والقرارات الربيطانية والوقائع العملية التي
بد�أت تُفر�ض على الأر���ض من قبل احلركة ال�صهيونية
وع�صاباتها امل�سلحة ،بل خا�ض ثورات متالحقة ،كان �أولها
ثورة الرباق عام  1929ثم تلتها ثورة  ...1936من
جهتها اتخذت احلركة ال�صهيونية العاملية وقادتها من
هذا الوعد م�ستند ًا قانوني ًا لتدعم به مطالبها املتمثلة يف
�إقامة الدولة اليهودية يف فل�سطني ،وحتقيق حلم اليهود
باحل�صول على تعهد من �إحدى الدول الكربى ب�إقامة وطن
قومي لهم ،يجمع �شتاتهم مبا ين�سجم وتوجهات احلركة
ال�صهيونية بعد انتقالها من مرحلة التنظري لأفكارها �إىل
حيز التنفيذ يف �أعقاب امل�ؤمتر ال�صهيوين الأول ،الذي
عقد يف مدينة بازل ب�سوي�سرا عام  ،1897والذي �أقر
الربنامج ال�صهيوين ،و�أكد �أن ال�صهيونية تكافح من �أجل
�إن�شاء وطن لل�شعب اليهودي يف فل�سطني ..وتبدو الإ�شارة
�إىل وعد بلفور يف ن�ص وثيقة اال�ستقالل املعلنة مع قيام
دولة «�إ�سرائيل» دلي ًال وا�ضح ًا و�صريح ًا على �أهمية هذا
الوعد بالن�سبة لليهود ،حيث نقر�أ يف هذه الوثيقة:
االنبعاث القومي يف بلدٍ اعرتف به وعد بلفور ،وقد متكن
اليهود من ا�ستغالل تلك الق�صا�صة ال�صادرة عن �آرثر
بلفور املعروف بقربه من احلركة ال�صهيونية ،ومن ثم �صك
االنتداب وقرار اجلمعية العامة عام  ،1947وليحظى
هذ الكيان بع�ضوية الأمم املتحدة ب�ضغط الدول الكربى،
ولت�صبح «�إ�سرائيل» �أول دولة يف تاريخ النظام ال�سيا�سي
العاملي التي تن�ش�أ على �أر�ض الغري ،وتلقى م�ساندة دولية
جعلتها تغطر�س يف املنطقة ،وتتو�سع وتبتلع املزيد من
الأرا�ضي الفل�سطينية والعربية ،وتبط�ش مبن تبقى من
ال�شعب الفل�سطيني على �أر�ضه دون رحمة �أو �شفقة؛ الأمر
الذي ي�ؤكد �أن ال�صهاينة �أقرب ما يكونون �إىل الوحو�ش
ولي�س لهم يف مواقع الإن�سانية مكان..
�إن وع��د بلفور �أعطى اليهود وطن ًا وه��م لي�سوا �سكان
فل�سطني ،حيث مل يكن من اليهود يف فل�سطني عند �صدور
الت�صريح �سوى خم�سني �أل��ف�� ًا من �أ�صل ع��دد اليهود يف
العامل حينذاك ،وال��ذي كان يقدر بحوايل  12مليوناً،
يف حني كان عدد �سكان فل�سطني من العرب يف ذلك الوقت
يناهز� 650ألف ًا من املواطنني الذين كانوا ،ومنذ �آالف
ال�سنني ي��ط��ورون حياتهم يف بادية وري��ف وم��دن هذه
الأر���ض ،ولكن الوعد امل�ش�ؤوم جتاهلهم ومل يعرتف لهم
�إال ببع�ض احلقوق املدنية والدينية متجاه ًال حقوقهم
ال�سيا�سية واالقت�صادية والإدارية.
من كل ما تقدم يتبني لنا ومبا ال يدع جما ًال لل�شك ب�أن
لدول الغرب م�صلحة ا�سا�سية يف زرع هذا الكيان البغي�ض
يف قلب الأم���ة العربية ليكون لهم ق��اع��دة متقدمة
ميار�سون من خاللها ا�ستغالل ال�شعوب العربية وال�سيطرة
على ار�ضها املليئة باخلريات ال�ضرورية لعربة االقت�صاد
الغربي ،و�إن القول ب�أن الدول الغربية وبخا�صة بريطانيا

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

تعاطفت مع اليهود الذين نالهم الكثري من احليف يف احلرب
العاملية الثانية هو قول عا ٍر عن ال�صحة �إذ �أثبتت الوثائق
ال�صادرة عن رئا�سة ال��وزراء الربيطانية والتي كُ�شفت
عنها م�ؤخر ًا �أن ال�صهاينة فئة مكروهة من جميع هذه
الدول ملا يت�صف به اليهودي من خبث ومكر بحيث ي�شكل
خطر ًا كبري ًا على �أية دولة يتغلل بها وي�ستطيع �أن يكون
فيها نفوذاً ،لذلك قررت الدول الغربية جتميع اليهود يف
�أماكن بعيدة عنهم وقاموا مب�ساعدتهم ال�ستثمارهم حني
يرون ذلك �ضرورة مل�صاحلهم اال�ستعمارية..
وه��ا ه��ي ال��وق��ائ��ع على الأر����ض ال�سورية والعراقية
واليمنية �أكرب دليل و�أكرب �شاهد على �أن للغرب م�صلحةً
يف الفو�ضى التي تخلفها ه��ذه احل���روب الب�شعة التي
ي�شنها الغرب عن طريق عمالئه يف املنطقة على ال�شعوب
العربية للعبث ب�أمنها وا���س��ت��ق��راره��ا� ،إذ كلف العدو
ال�صهيوين لينوب عنه يف التخطيط والتحري�ض ودعم
املجموعات التكفريية امل�سلحة لتعيث يف الأر�ض العربية
ف�ساداً...
ومن يحاول �أن يدقق يف الأ�سباب املوجبة لقيام هذه
احل��روب التي تع�صف باملنطقة وبخا�صة يف ال�سنوات
ال�سبع الأخ��ي�رة ي���درك م���دى ���ض��ل��وع ال��غ��رب وال��ك��ي��ان
ال�صهيوين وعمالئهم يف املنطقة ب�إ�شعال مثل هذه
احلروب..
�إن نظرة واحدة مت�أنية ومتفح�صة ملا ح�صل ويح�صل يف
�سورية خالل هذه احلرب الظاملة التي �شنت على ال�شعب
ال�سوري و�شعوب املنطقة كافية لأن تك�شف ب���أن دول
الغرب وعلى ر�أ�سهم الواليات املتحدة الأمريكية ،والكيان
ال�صهيوين قاعدة الغرب املتقدمة يف املنطقة تك�شف ب�أن
ال م�صلحة للعرب من قريب �أو بعيد فيما يح�صل الآن
و�إمنا امل�صلحة الرئي�سة هي م�صلحة الغرب الذي ت�صب
نتائج هذه احلرب املدمرة على العرب يف خزائنه..
ال�شعب العربي ال�سوري و�شعوب املنطقة احلاملة لأهداف
التحرر من التبعية ورف�ض �سيا�سة امل�ستعمر تدرك �أن
ثباتها و�صمودها يف وجه هذا الطغيان كافيان لدحره
وهزميته ،وها هي بوادر الن�صر تلوح يف الأفق فداع�ش
التي ك��ادت �أن ت�صبح دول��ة را�سخةً متجذرة يف �سورية
والعراق تال�شت وتبخرت و�صارت ا�سم ًا وذكرى ب�شعة يف
ذاكرة العرب ،وذلك كله �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على
ب�سالة اجلي�ش العربي ال�سوري والعراقي اللذين �سطرا يف
�ساحات املعارك �أروع املالحم والت�ضحيات ،وقطعا العهد
على موا�صلة الكفاح والثبات للق�ضاء على كل من ت�سول له
نف�سه العبث بحدود املنطقة ولئن كانت داع�ش قد تال�شت
الآن ف�إن هناك غريها بانتظار دوره للتال�شي والفناء ،و�إن
غد ًا لناظره قريب.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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