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حدود قدرات «داع�ش»
} حميدي العبدالله
المكاسب التي حققها تنظيم «داعش» في العراق ،والحقا ً في سورية
بعد سيطرته على مق ّر الفرقة ( )17واللواء ( )93ومطار الطبقة العسكرية،
على الرغم من المواجهة التي يخوضها هذا التنظيم ض ّد الجيش السوري
والجماعات اإلرهابية المنافسة له في سورية ،وعلى الرغم من المواجهة
ال��دائ��رة بينه وبين الجيش العراقي وق��وات البشمركة ،ورغ��م الغارات
الجوية التي شنّها الطيران األميركي ،ولّدت انطباعا ً مفاده أنّ هذا التنظيم
يمثل قوة صاعدة يصعب قهرها ،وترشحه هذه القوة لتحقيق المزيد من
المكاسب في سورية والعراق ،وربما في دول أخرى ،إذا ق ّرر توسيع
نطاق حربه ومدّها إلى دول غير العراق وسورية.
ألي محلل واقعي أن يتجاهل مثل هذه المعطيات أو نكرانها،
ال يمكن ّ
فما حققه التنظيم ليس بالقليل ،ولكن للتع ّرف على أسباب هذه النجاحات
وحدودها ،وبالتالي مدى قدرته على تحقيق المزيد من المكاسب في
المستقبل القريب ال ب ّد من تحليل أسباب وظروف هذه النجاحات.
أوالً ،ما حققه تنظيم «داع��ش» في ال�ع��راق لم يكن نابعا ً من قدراته
الخاصة ،وثمة تواطؤ سياسي وعسكري وأمني ،إضافة إلى ما يتمتع
به من تأييد في المناطق التي سيطر عليها ،كان لها الدور األساسي في
تحقيق النجاحات .ولكن في المناطق التي ال يحظى فيها هذا التنظيم
أي
اإلرهابي ببيئة سياسية وشعبية حاضنة فشل في
التوسع وتحقيق ّ
ّ
أي أنّ قوات الجيش العراقي هي التي ح ّققت
مكاسب ،بل حصل العكس ّ
مكاسب على حسابه حتى وإنْ كانت هذه المكاسب محدودة.
ثانياً ،في سورية حقق التنظيم مكاسبه في مواجهة ،أوالً الجماعات
المسلحة المنافسة له من دون قتال ،حيث انض ّمت هذه الجماعات إلى
أي أن��ه لم يخض معركة جدية
التنظيم وبايعته ،وزادت من ق��درت��هّ ،
للسيطرة على ري��ف دي��ر ال���زور ،ب��ل اس�ت��ول��ى عليه ف��ي ظ � ّل ظروف
ومعطيات تشبه ظروف ومعطيات تمدّده في العراق ،أما نجاحه ثانيا ً
في مواجهة الجيش ال�س��وري ،وتحديدا ً استيالئه على الفرقة ()17
واللواء( )93ومطار الطبقة العسكري في محافظة الرقة ،فهذا أمر
ك��ان متوقعا ً ألنّ ه��ذه ال�م��واق��ع محاصرة منذ أكثر م��ن سنة ونصف
ال�س�ن��ة ،وب�ع��د اس�ت�ي�لاء «داع ��ش» على م �ع �دّات عسكرية م�ت�ط� ّورة من
الجيش العراقي ،وبعد استيالئه على معدّات التنظيمات المنافسة له في
دير ال��زور ،باتت لديه القدرة البشرية والعتاد العسكري الذي يؤهّله
لالستيالء على ال�م��واق��ع المحاصرة للجيش ال �س��وري ف��ي محافظة
الرقة ،ولكنه مثالً فشل في المواجهة مع الجيش السوري في جبهات
أخرى مثل حقل الشاعر الغازي ،إذ بعد أن استولى عليه «داع��ش» لم
يصمد في مواجهة هجوم الجيش السوري إال أي��ام قليلة ،وتك ّرر ما
أي أن «انتصارات» ومكاسب «داعش» ظلت محصورة
حدث في العراقّ ،
في مناطق توفرت له فيها ظروف سياسية وليست عسكرية هي التي
ساعدته على تحقيق هذه المكاسب.
في ض��وء ك� ّل ه��ذه المعطيات ،ف��إنّ «داع��ش» ليس كلّي القوة ويمكن
هزمه إذا توفرت اإلرادة والتصميم على قتاله ،وهذا ما يفصح عن حدود
قدراته ،ويدحض المبالغات الكثيرة حول حدود قوته.

مع اقتراب عيد الأ�ضحى:
اليون�سكو والتعطيل في عيدي الم�سلمين
ر�سالة مفتوحة �إلى ال�سيدة مديرعام اليون�سكو
صاحبة السعادة السيدة المدير العام لليونسكو
المحترمة،
تحية طيبة وبعد:
«آف��ة النصح أن يكون جهارا» .ال أع��رف من قائل
بيت شعر بدأت رسالتي بشطره الثاني .إال أنّ البدء
به مفيد .إنه يهيّئ لك مبررا ُ لعدم األخذ بما اقترح.
ومن جهة ثانية يعبّر البدء بذلك الشطر عن ضيقي
بعدم جدوى مخاطبات عديدة خاصة وجهتها إليك
وإل��ى أسالفك في العمل ،مخاطباتٍ هادفة إلى لفت
نظر اليونسكو لكي تحتفي بعيدي المسلمين :الفطر
واألضحى.
ثمة مفارقة مضحكة مؤلمة في أمر مواقف المنظمات
الدولية الحكومية من عيدي المسلمين.
في  20كانون الثاني  1998ق ّررت الجمعية العامة
لألمم المتحدة منح العاملين فيها كافة عطلة في
المتخصصة تبعت األمم
العيدين .معظم الوكاالت
ّ
المتحدة في هذا الشأن إال المنظمة التي كان عليها ان
تبدأ هذا التقليد وهي اليونسكو .أليست اليونسكو
هيئة الثقافة األول��ى في نظام األمم المتحدة؟ أليس
الحوار الحضاري والديني أول��ى أولوياتها؟ لماذا
لم تفعل؟ لديّ وجهة نظر لن أذكرها هنا .أكتفي بأن
أشير إلى أنني عبّرت عنها في مقابلة تلفزيونية يوم
 5آب  ،2013ولخصتها في الصفحتين 191-190
من كتابي :يوم اللغة العربية (دمشق الهيئة السورية
العامة للكتاب  .)2014لن أذكر وجهة نظري فذكرها
قد يُعَ ِّوق القيام بالمطلوب.
ما أو ّد تأكيده هنا هو أنّ على اليونسكو أن تحذو
ح��ذو األم��م المتحدة ،حفاظا ً منها على صدقيتها
كمنظمة العالم الثقافية األول��ى .على اليونسكو ان
تهت ّم بسمعتها .وسمعتها هذه سوف تتع ّرض لالنتقاد
حين يزداد علم العالم بالحقيقة التي تشرحها هذه
الرسالة.

في  15تموز  2014تلقيت من مصدر ثقة ما يفيد
بأنّ اليونسكو ال تزال تتحاشى منح عطلة في العيدين.
مضى عيد الفطر ويقترب موعد عيد األضحى.
إلي
معاون مدير ع��ام اليونسكو في رسالة منه ّ
بتاريخ  16حزيران  1998أعلمني بأنّ اليونسكو لن
تتبع األمم المتحدة ألنّ أيا ً من ال��دول األعضاء فيها
لم تطلب منها ذلك .لن ينفع هنا القول إنني خاطبت
جامعة الدول العربية ،ومنظمة المؤتمر (التعاون)
اإلسالمي ،وتأكدت من أنّ مخاطباتي وصلت ،وأنّ أحدا ً
لم يتحرك.
المطلوب ،يا صاحبة السعادة ،أن تأخذي أنتِ ،
المبادرة ،كما أخذها قبلك األمين العام العربي لألمم
المتحدة ،بطرس بطرس غالي .بدأ  -وعلى مسؤوليته
 بالتعطيل عام  ،1996ثم أيدته الجمعية العامة.كان مدركا ً لما لم يدركه المديرون العامون لليونسكو
بدءا ً من مايور الذي فاتحته بهذا األمر أثناء استقباله
لي في مكتبه يوم  13تموز  .1989لكِ وألسالفك جميعا ً
االحترام .لكن احترامنا األعظم لما يعين على العيش
الواحد او المشترك بين الديانات والثقافات عن طريق
الفهم المتبادل لمعاني المناسبات الهامة.
يا صاحبة السعادة:
أقدمي! رسالتي مفتوحة ،ولن تبقى من دون صدى.
أقدمي! قبل أن تحاصرك األصداء.
ولك يا صاحبة السعادة المودّة والتقدير.

الدكتور جورج جبور

drjabbour@gmail.com
رئيس الرابطة السورية لألمم المتحدة
خبير مستقل لدى مجلس حقوق اإلنسان
في األمم المتحدة .2009-2002
دمشق في  31آب 2014

الإمام مو�سى ال�صدر...
�أتملاّ ه حيران مدهو�ش ًا!
} صادق النابلسي
خطا اإلمام الصدر ببسالة جهة الساحة اللبنانية
ليرسم مالمح طائف ٍة كانت تقف عند ضيق العيش
وضآلة األمل وعسف التاريخ .التاريخ الذي لم يضع
الشيعة في حسبانه ككتلة مرئية وذي أهمية ،بل
كأقلية يستق ّر في روعها شعور م� ّ
�ذل باإلقصاء ،وال
توكيد اجتماعيا ً ودينيا ً وثقافيا ً لذاتها .كان النضال من
أجل اإلحساس بالكرامة اإلنسانية والهوية الوطنية
والدخول إلى نادي الطوائف الرسمية ونيل االعتراف
المتكافئ يم ّر عبر سلسلة طويلة من االستعصاءات
والصعوبات العضوية التي سعى اإلم��ام الصدر منذ
اقتحامه الساحة اللبنانية إل��ى تحقيقها من خالل
توفير رؤية أيديولوجية تساهم على نحو سريع ،في
إفراز وتكوين واقع جديد ،سواء على الصعيد الداخلي
للطائفة أو على الصعيد الوطني العام.
وعلى الرغم من إث��ارت��ه زواب��ع سياسية وفكرية
بفعل خطابه التغييري والمجاالت التي دخلها ،إال أنّ
محورية مواقفه وحركته كانت منصبّة على تقديم
أطروحات لمعالجة األزمات اللبنانية المتشعّ بة على
أهواء ومصالح العديد من دول العالم .وكانت محصلة
جهوده المتراكمة أن حمل اإلم��ام قضايا طائفته من
العتمة واإلغماض إلى الضوء والعالنية ،فيما أتاح
له حضوره الفاعل مزيدا ً من النفوذ والسيطرة على
أرض لما تزل بكراً ،وتم ّكن بجهد منهجي من امتالك
قلوب الجماهير وجذبها إليه من خالل خطاب يتسم
بالعقالنية والموضوعية والروحانية والثورية في آن
معاً ،وهو األمر الذي عزز من أهميته كشخصية قيادية
ف � ّذة نجحت في اكتشاف اآلليات والوسائل الكفيلة
بتطوير الطائفة الشيعية ،وفي االنخراط الشامل في
جهود إصالح الدولة والدفاع عن الكيان اللبناني ككيان
نهائي لجميع أبنائه.
إنّ التحوالت العميقة التي قفزت بالطائفة إلى أطوار
تصاعدية وتكاملية هي بك ّل إنصاف من صنع رجل
توصل في
تاريخي اسمه اإلمام موسى الصدر ،الذي
ّ
فترة وجيزة (عقدين) إلى تغيير الظروف التاريخية
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للطائفة ،وسمح لها أن تطاول خالل هذا الوقت القصير
أهدافا ً كانت تستلزم جهودا ً جبارة وأزمانا ً طويلة.
و َم��ن رصد وراق��ب حركة اإلم��ام وجد أ ّن��ه كان يتحرك
على الساحة اللبنانية بفعل دافعين قويّين :األول،
الرغبة باالعتراف العلني بالطائفة الشيعية كيانا ً
وذات���اً ،وج��ودا ً وح��ض��وراً ،وبك ْون الشيعة أشخاصا ً
فاعلين ومسؤولين تتمتع أفعالهم وآمالهم وأفكارهم
بالقيمة واأله��م��ي��ة .وال��ث��ان��ي ،الرغبة ف��ي بناء دول��ة
حديثة تعمل على رفع فاعلية النظام لجهة فتح الطريق
أمام المشاركة السياسية ،وتبديد التدابير التمييزية
والميول التدميرية للعيش المشترك.
ال شك أنّ مَن يدرس الصدر سيكتشف سريعا ً أ ّنه
شخص حا ّد الذكاء واسع الثقافة والمعرفة واألفق ،وقد
ٌ
نجح في فهم اإلشكالية التاريخية للطائفة الشيعية
تكو ّنا ً ومسارا ً ومستق ّراً ،وما يفضي إلى انخراطها في
مجهودات االستقرار والنظام مع بقية الطوائف .ومهما
كانت االعتراضات على حركته فإ ّنه ال ري��ب ش ّكلت
أفكاره وأدواره هزات عنيفة لواقع راكد انطوى على
مس
تقاليده وعاداته وعمل لحمايتها وحراستها من أي ّ
أو تبديل.
في ك ّل عام ،حينما تط ّل ذك��راه بال مبسمه الجميل
أتحسب بؤس وطن ليس هو د ّرت��ه .وأجد أنّ الشعب
ّ
الذي ال يقدّر أبطاله المخلصين وينساهم سريعا ً فهو ال
ريب مليء بالخنافس واإلمعات والمدّعين .عندما يهيج
صدري أوارا ً كلما ذكر أحدهم اسم موسى الصدر أمامي
بي الحنين إليه صوب الغد الذي هو الحلم ،ال
يمضي َ
إلى الماضي الذي يتحيّز في حوض األشواق فقط .القدر
وحده هو الذي حملني على بساطه فتع ّرفت إلى هذا
الرجل المتأ ّله والبشري والعاشق والمناضل والمفكر
والثائر والطليق أبدا ً رغم أصفاد السجون.
ً
ك��ان سهالً
علي أن
ا
صعب
علي أنّ أحبّه لكن ك��ان
ّ
ّ
أكتشفه .وأنا ص ّممت منذ البداية أن ال أحزر هذا الرجل،
وأكتفيت من حظي أن أتملاّ ه حيران مدهوشا ً ما دمت
ق��ادرا ً على الخيال والحب .موسى الصدر القليل من
ذكراه كثير من مستقبلنا وآمالنا التي ال تموت .فلنتذ ّكره
حتى ال نموت!

ّ
�سيظل طف ًال في العا�شرة حتى يعود �إلى «ال�شجرة»!
«حنظلة»
} نصار إبراهيم

حلف كيري لحماية ال�سعودية
في الأ�ضحى
أعلن الرئيس األميركي أنّ «داعش» خطر يتخطى بأشواط خطر «القاعدة» سواء
بالقدرة على استقطاب المتط ّرفين من أنحاء العالم ،أو لجهة المشروع الدموي الذي
يط ّل على القرن الواحد والعشرين بوحشية ال مثيل لها ،أو لوضوح رؤية سلطوية لم
تملكها األجيال السابقة من تنظيم «القاعدة» بعيدا ً عن عقائدية مغلقة كانت تتسم
بها تلك األجيال ،وصوال ً إلى وجود «داعش» في أخطر بقعة استراتيجية في العالم
بقياس المصالح الغربية حيث النفط واإلسالم و»إسرائيل» ،ولذلك قال أوباما إنّ
هزيمة «داعش» تحتاج إلى خطة طويلة وليست بالعمل السهل ،وإنه بصدد تشكيل
حلف دولي إقليمي لتحقيق هذا الهدف.
الحلف الدولي اإلقليمي كي يكون فاعالً له نسخة مثالية ،هي أن يشارك فيه
الروس واإليرانيون وسورية مع واشنطن وحلفائها ،وقد صدرت مواقف روسية
مرحبة تبدي ك ّل االستعداد للتعاون.
وإيرانية وسورية ّ
واشنطن وحلفاؤها تناوبوا على رفض مشاركة سورية ،بل ذهب غباء الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند إلى ح ّد القول إنّ القتال ض ّد سورية يجب أن يستم ّر مع
قتال «داعش».
استبعاد سورية جرى التعويض عنه أميركيا ً مع إرسال اوباما لوزير خارجيته
جون كيري إلى المنطقة ،بالقول إنّ الحلف المنشود هو حلف السنة ،والمقصود كما
قال البيت األبيض بصورة رئيسية السعودية واألردن ،والملفت عدم ذكر تركيا رغم
أنها الدولة األكبر بسكانها من الطائفة السنية ،أيّ الطائفة التي يطمح أوباما عبر
جولة كيري إلى حرمان «داعش» من خطف تمثيلها وبالتالي حشدها لقتال هذا
الـ»داعش».
العقبة الرئيسية التي ال يتجاهلها الغرب وعلى رأسه أميركا ،هي تداخل «داعش»
بين سورية والعراق ،وخطورة انتقال «داعش» عندما يستهدف جسمه العسكري
في العراق نحو سورية ،والعودة إلى العراق بلعبة القط والفأر ،ما دعا الغرب إلى
االعتراف باستحالة الحرب على «داعش» من دون أن تشمل العراق وسورية.
استهداف «داعش» في سورية ال يتم إال وفقا ً لثالثة سيناريوهات ،إما عمل منفرد
بال موافقة من مجلس األمن وال قبول من الدولة السورية ،والمخاطرة بالتصادم مع
سورية في أول حادث إسقاط طائرة غربية يتح ّول إلى حرب ،مضت سنوات على
السعي إلى تفاديها ،ليصير السؤال هل يمكن لمن فشل بالتعاون مع «القاعدة» في
هزيمة سورية ،أن يقاتلها ويقاتل «القاعدة»؟
الفرضية الثانية الحصول على قرار من مجلس األمن ،وهنا يبدو الموقف الروسي
مشروطا ً للموافقة بتفاهم أميركي مع الحكومة السورية ،ليكون السيناريو الثالث
هو هذا التفاهم ،وهما أمران مستبعدان حتى اآلن ،لمرورهما بمم ّر ال تزال واشنطن
ترفضه ،وهو التفاهم مع الحكومة السورية.
العقبة الثانية لو اعتبرنا عدم ذكر تركيا من باب السهو ،بينما هو في الواقع
بسبب تم ّنع تركيا عن خوض الحرب واكتفائها بتقديم التسهيالت الالزمة للغرب
فقط ،هي محدودية القدرات األردنية والسعودية ،فماذا سيترتب على دور السعودية
واألردن؟
إدخال جيوش األردن والسعودية إلى العراق للقتال مستحيل ،ولن يغيّر سوى
توريط هذه الجيوش بحرب تس ّرع تف ّككها ،وتظهر هشاشتها وتكشف بلدانها أمنيا ً
أمام «داع��ش» ،لذلك األرجح أنّ أميركا لم تقل عبثا ً السعودية واألردن فقط ،ألنّ
المقصود هو إيجاد حلف لتأمين فرصة عسكرية لوضع خطة حماية السعودية
من انتفاضة «داعش» المتوقعة في عيد األضحى ،وهي انتفاضة تتحدث التقارير
أنها ستكون في مكة والمدينة المنورة مع نهاية موسم الحج ،فالمطلوب أن تشترك
مصر واألردن مع الجيش السعودي بحماية األماكن المقدسة والخطوط الحدودية،
ويجري توفير فرص إقامة س ّد ناري جوي غربي في حال وقعت محاوالت تقدم
لـ»داعش» عبر الحدود من العراق نحو السعودية.
هو حلف عيد األضحى وبعده يبحث األميركيون بالحلف الدائم.
«توب نيوز»

لماذا ال نفاو�ض؟
 المفاوضات هي التي أنهت مأساة مخطوفي أعزاز ،والمفاوضات ح ّررت راهباتمعلوال ،فلماذا تستكثرون على أهالي العسكريّين اللبنانيّين المخطوفين أن تفاوض
الدولة لتأمين عودتهم سالمين؟
 هذا السؤال حمله أهالي العسكريين المتأثرين بوحشية مشهد ذبح أحد هؤالء،والخطر المحدق بالباقين ،وهو حقهم المؤكد والمطلق ،وبقي بال جواب من الحكومة
المتلعثمة.
 ال ح ّل لقضية العسكريين في نهاية المطاف إال بالتفاوض ،لكن كيف ومتى؟ رفضت المقاومة أيّ تفاوض لإلفراج عن مخطوفي أع��زاز يوم كان السقفالتفاوضي للمسلّحين مرتفعا ً بالمطالبة بخروج قائد المقاومة معتذرا ً وإعالن سحب
مقاتلي حزب الله من سورية.
 رفضت سورية التفاوض إلطالق الراهبات في ظروف مشابهة. تحقق االختناق العسكري حول الخاطفين ،وتحقق النضج القطري والتركيبتحقيق ثمن سياسي مقابل تقديم حبل نجاة يحتاجه مسلحوهم الخاطفون.
 طريق التفاوض إلطالق العسكريين هو إغالق باب التفاوض والتحضير لحصارالمسلحين وبدء الحملة العسكرية ،وعندها فتح الباب النسحابهم بال أسلحتهم
وتسليم المخطوفين ،وإال أكمل الهجوم ...والخطوة األولى تنسيق لبناني ـ سوري.
 -حمى الله العسكريين وأعان أهاليهم بالصبر

«إذا أردتم أن تعرفوا مدى كراهية العرب ألميركا…
تص ّفحوا رسومات ناجي العلي» (نيويورك تايمز)
عندما تهيّأت للكتابة عن ناجي العلي ،غمرتني
موجة من مشاعر الرهبة والشجن والحنين ،فناجي
بالنسبة ل��ي يقيم ه��ن��اك قريبا ً م��ن القلب وال���روح،
ف��ي تلك ال��زاوي��ة الصغيرة المخصصة ل��ك� ّل م��ا هو
مقدّس ،وع��ادة ما يكون المقدّس هو أكثر األشخاص
واألش���ي���اء واألح�����داث وض��وح��ا ً وب��س��اط��ة وص��دق��اً.
زي��ارة ناجي في ه��ذه األي��ام ومحاورته ،أو الجلوس
ف��ي حضرته  -ول��و بصمت -ي��أخ��ذ معنى الكشف،
فوجدتني أقف أمامه حائرا ً مرتبكا ً وصامتاً ،كنت أخشى
أن يدير «حنظلة» ظهره ل��ي ،لكن الفتى الفلسطيني
يضج بالحياة
المشاكس إل��ى درج��ة المستحيل ك��ان
ّ
والرهافة وال��ق��درة على العتاب والمسامحة في آن.
قلت :إنها ذكرى استشهادك وأريد أن أكتب شيئا ً عنك!
سرح بنظره وروحه بعيداً ،فساد الصمت إالّ من حفيف
أجنحة الفراشات وكأنها آتية من بعيد ،من بين أشجار
الصبّار والتين المنسية حول دروب قرية الشجرة في
أعالي الجليل.
غمرني بنظرة شاملة وقال :دعني أه ّون عليك ،سأقدم
نفسي كما أريد ،وسيكون ذلك باللونين األبيض واألسود،
فأنا أعرفكم أيها الكتاب ،إنكم تميلون إلى األلوان المبهرجة،
إل��ى ال��درج��ة التي ال يعود اإلن��س��ان معها ق���ادرا ً على
التمييز بين التخوم ،بين الصورة واألصل ...بين الواقع
والخيال ...وبعد ذلك سأترك لك المجال لتضيف ما تشاء.
بدأ ناجي العلي الحديث:
«اسمي ناجي العلي ،ولدت حيث ولد المسيح ،بين
طبرية والناصرة ،في قرية الشجرة بالجليل عام ،1936
أخرجوني من هناك بعد عشر سنوات ،في  1948إلى
مخيم عين الحلوة في لبنان ...أذك��ر ه��ذه السنوات
العشر أكثر مما أذك��ره من بقية عمري ،أع��رف العشب
والحجر والظ ّل والنور ،ال تزال ثابتة في محجر العين
كأنها حفرت حفراً ،لم يخرجها ك ّل ما رأيته بعد ذلك.
أرسم ...ال أكتب أحجية ،ال أحرق البخور ،ولكنني أرسم،
وإذا قيل إنّ ريشتي مبضع ج ّراح ،أكون حققت ما حلمت
طويالً بتحقيقه ...كما أنني لست مه ّرجاً ،ولست شاعر
قبيلة  -أي قبيلة  -إنني أطرد عن قلبي مهمة ال تلبث دائما ً
أن تعود ...ثقيلة ...ولكنها تكفي لتمنحني مب ّررا ً ألن أحيا.
متهم باالنحياز ،وهي تهمة ال أنفيها ...أنا لست محايداً،
أنا منحاز إلى من هم «تحت» ...الذين يرزحون تحت
نير األكاذيب وأطنان التضليالت وصخور القهر والنهب
وأح��ج��ار السجون والمعتقالت ،أن��ا منحاز إل��ى من
ينامون في مصر بين قبور الموتى ،وإلى من يخرجون
م��ن ح���واري ال��خ��رط��وم ليمزقوا بأيديهم سالسلهم،
وإل��ى م��ن يقضون لياليهم ف��ي لبنان ش��ح��ذا ً للسالح
ال���ذي سيستخرجون ب��ه شمس ال��ص��ب��اح اآلت���ي من
مخبئها ،وإلى من يقرأون كتاب الوطن في المخيمات.
كنت صبيا ً حين وصلنا زائغي األعين ،حفاة األقدام ،إلى
«عين الحلوة» ،كنت صبيا ً وسمعت الكبار يتحدثون...
الدول العربية ...اإلنجليز ...المؤامرة ...كما سمعت في
ليالي المخيم المظلمة شهقات بكاء مكتوم ،ورأيت من
دنت لحظته يموت وهو ينطلق إلى األفق في اتجاه الوطن
المسروق ،ألتقط الحزن بعيون أهلي ،وشعرت برغبة
جارفة في أن أرسمه خطوطا ً عميقة على جدران المخيم...
حيثما وجدت مساحة شاغرة ...حفرا ً أو بالطباشير.
وظللت أرس���م على ج����دران المخيم م��ا بقي عالقا ً
ب��ذاك��رت��ي ع��ن ال��وط��ن ،وم��ا كنت أراه محبوسا ً في
ال��ع��ي��ون ،ث��م انتقلت رس��وم��ات��ي إل��ى ج���دران سجون
ث��ك��ن��ات ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ح��ي��ث ك��ن��ت أق��ض��ي في
ضيافتها فترات دوري��ة إج��ب��اري��ة ...ثم إل��ى األوراق.
إلى أن جاء غسان كنفاني ذات يوم إلى المخيم وشاهد
رسوما ً لي ،فأخذها ونشرها في مجلة» الحرية» وجاء
أصدقائي بعد ذلك حاملين نسخا ً من «الحرية» وفيها
رسوماتي ..شجعني هذا كثيراً.
 ...أري��د أن أؤذن ف��ي آذان ال��ن��اس وأق���ول لهم أين
قضيتهم ،وإلى أين وصلت؟ أريد أن أرسم للناس البسطاء
الذين يف ّكون الحرف والذين ال يقرأون وال يكتبون».
عيني
أنهى ناجي حديثه وصمت قليالً ...ثم نظر في
ّ
مباشرة كما ينظر أيّ إنسان صادق مستقيم وشجاع،
وقال مبتسماً :اآلن وبعد أن حدّدت أسس وحدود اإلطار
سأترك لك الفرصة لتكتب ما تريد ...مع االحتفاظ طبعا ً
بحق التدخل عندما أجد ذلك ضرورياً...
ه���ذا ه��و ن��اج��ي سليم حسين ال��ع��ل��ي ...ت��ذك��روا
ه���ذا االس���م ج���ي���داً ...إن���ه ال��ف��ن��ان الفلسطيني ال��ذي
ن��ج��ح وب��ام��ت��ي��از ف���ي إش���ع���ال ال����ذاك����رة وص��ي��اغ��ة
ال����وع����ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب��ج��م��ال��ي��ات��ه ال��ع��م��ي��ق��ة.
هو الفتى الفلسطيني ذو الشعر األجعد والقامة الشامخة،

لوحة ناجي العلي -زيت  50 × 150سم ,رسم للفنان الفلسطيني يوسف كتلو
الفتى الذي أدار ظهره للعالم بعد أن اكتشف أنه مغمور
بالكذب والنفاق ،العالم الذي وقف مكتوف األيدي يتف ّرج
على عصابات الموت وه��ي تقتلع طفالً فلسطينيا ً لم
يتجاوز العاشرة من عمره وتلقي به على دروب البؤس
والتش ّرد والضياع ...وتركه يغوص مع طفولته في أوحال
المخيم شتاء ،وفي غباره وقيظه صيفاً ...فاكتشفت عيون
ذاك الطفل باكرا ً أنّ  :هذا العالم ليس لنا!
ومن أعماق المأساة والنكبة ...نفض الطفل الغبار
عن رموشه وامتشق طبشورته وراح يخربش عواطفه
وأحالمه ،فكانت عواطف وأحالم وذاكرة شعب بكامله،
بل عواطف اإلنسانية كلها...
ل���م ي��ك��ن ب��ح��اج��ة أليّ ل����ون ،ف��ال��م��أس��اة ك��ان��ت
هائلة وم��ر ّوع��ة إل��ى ال��درج��ة ال��ت��ي ل��م يكن يحتاج
م��ع��ه��ا إل����ى أيّ ل������ون ...ف��ق��ط األس�����ود واالب���ي���ض.
ك��ان��ت تلك أي���ام والدة ال��وع��ي ال���ذي ال ي��س��اوم على
البديهيات...
فالمعادلة بسيطة وحارقة :أن تكون حرا ً أو ال تكون،
أن تكون إنسانا ً أو ال تكون ،أن تكون مع فلسطين أو ال
تكون ...لم يكن ناجي العلي يقبل بثالثة أرباع الحلول،
أو أنصافها أو أرباعها...
وكيف يمكن أن يقبل ،وهو الفتى الذي فقد طفولته،
أشجاره ،أعشاش عصافيره ،شجره الصنوبر الخاصة
به ،شجرة اللوز ،شجرة التين ...وموطئ قدمه األول،
وأفقه الذي تفتحت عيناه عليه ألول م ّرة ...كيف يساوم،
وه��ل بقي أص�لاً ما يساوم عليه س��وى ذات��ه ،كرامته،
ذاكرته ،واسمه...؟ ولهذا كان يص ّر:
«اسمي ناجي العلي من قرية الشجرة» لقد كان
بإصراره ذاك يعيد بناء األشياء والعالقات وتأكيدها،
وألنه انسحق إلى هذا المستوى ...فقد حدّد موقعه
وموقفه منذ اللحظة األولى:
«أنا لست حيادياً ،أنا مع الـ»تحت» ،مع أولئك الفقراء
البسطاء الذين يكونون دائما ً عند خط الواجب األول،
أولئك الذين يسكنون تحت سقف الفقر الواطي ولكنهم
يقفون عند خط المعركة والكرامة العالي.
كان الخيار صارما ً وواضحا ً حتى النهاية ،ولهذا كانت
والدة حنظلة والدة طبيعية في زمن الحروب القيصرية،
يقول« :ولد حنظلة في العاشرة من عمره وسيظ ّل دائما ً
في العاشرة ،ففي ذلك السنّ غادرت الوطن وحين يعود
حنظلة سيكون بعد في العاشرة ثم سيأخذ في الكبر
بعد ذلك ...قوانين الطبيعة المعروفة ال تطبّق عليه ،إنه
استثناء ...ألنّ فقدان الوطن استثناء وستصبح األمور
طبيعية حين يعود إلى الوطن ...قدّمته للقراء وأسميته
حنظلة كرمز للمرارة في البداية ...قدّمته كطفل فلسطيني
لكنه مع تط ّور وعيه أصبح له أفق كوني وإنساني .أما
عن سبب إدارة ظهره إلى القراء ،فتلك قصة تروى ،في
المراحل األول��ى رسمته ملتقيا ً وجها ً لوجه مع الناس
وكان يحمل الكالشينكوف وكان أيضا ً دائم الحركة وفاعالً
وله دور حقيقي ...يناقش باللغة العربية واإلنجليزية
بل أكثر من ذلك ،فقد كان يلعب الكراتيه ،يغ ّني الزجل
ويصرخ ويؤذن ويهمس ويبشر بالثورة...
إنّ شخصية حنظلة كانت بمثابة أيقونة روحي من
السقوط كلما شعرت بشيء من التكاسل ،إنه كالبوصلة
بالنسبة لي وهذه البوصلة تشير دائما ً إلى فلسطين».
يا الله يا ناجي العلي ،كم كنت نبياً ...وكنت ضميراً...
ولهذا لم يكن أمرا ً غير عادي ،أن يبدأ قراء جريدة «السفير»
بقراءتها ك ّل صباح من الصفحة األخيرة حيث يكونون مع

الموعد الصباحي لرسوماتك ،ليعرفوا أين سيقفون في
ذلك اليوم ،وأين يجب أن يضعوا أقدامهم هذا النهار...
كانوا يبدأون صباحاتهم برسوماتك ...كانوا ...وك ّنا
نريد أن نعرف ما هو موقف فاطمة وعلي في هذا اليوم...
وما الذي يخبّئه حنظلة من مبادرات في مواجهة أصحاب
الكروش واألقفية السمينة..
تشامخ ناجي ...وراح يصعد الجلجلة حامالً آالمه
وآماله وطموحاته.
غادر ثقافة القبيلة والطائفة ،كان فلسطينيا ً عربيا ً
إنساناً ...كان حنظلة ينجح دائما ً في جمع ك ّل الفقراء
والمضطهدين والمقهورين حوله :مسلمين ،مسيحيين،
شيعة ،سنة ،دروز ،عرب ،أكراد ،موارنة ،أرثوذكس...
ألم يسأل أحدهم يوما ً حنظلة :أنت مسلم أم مسيحي،
سني أم شيعي ،روم أرثوذوكس أم روم كاثوليك...؟
فيجيبه :أنا عربي يا جحش!
ناجي ،إنني أعتذر منك وأمامك ...فقد غادرتنا وأنت
تحلم ...لقد غادرتنا على عجل...
في يوم األربعاء بتاريخ  22تموز  1987وفي شارع
إيفر في لندن ...تقدم قاتل سفيه ومأجور وأطلق الرصاص
على ناجي العلي من مسدس كاتم للصوت ...قاوم حنظلة
الموت حتى  29آب  ...1987وأخيرا ً ق ّرر الرحيل...
أيّ قاتل هذا الذي أطلق الرصاص على طفل فلسطيني
يص ّر أن يبقى في العاشرة من عمره ...طفل يعتقد ويؤمن
بأنّ حياته قد تج ّمدت وتوقفت عند تلك اللحظة البائسة
التي تخطت فيها قدماه حدود فلسطين نحو بؤس المنافي
وقهرها.
ولكن تلك هي ضريبة الوضوح والشرف العالي أيها
الصديق...
لم يحتمل ناجي أشباه الساسة ،أشباه الثوار ،أشباه
الرجال ،أشباه األنظمة ،وأشباه القادة وأشباه الزعماء...
كانوا يرتجفون أمام الطفل المشاكس حنظلة بمالبسه
الممزقة والمرقعة ...كانوا يخافونه وهو مج ّرد رسم على
الورق...
ألنّ ذل��ك الفتى الفلسطيني المتم ّرد ك��ان يذكرهم
بعجزهم ،تآمرهم ،خياناتهم ،وجبنهم ،واألخطر أنه كان
دائما ً يح ّرض على النهوض والمقاومة ...كانوا أحيانا ً
يقطعون ي��ده ،ومع ذلك كانت في اليوم التالي تورق
غصنا من ثورة ...كانوا يك ّممون فمه ،فكان يركل بقدميه،
وعندما كانوا يهدّدونه كان يشير لهم بيده إشارة بذيئة أو
يبول على نصائحهم بك ّل طفولة ماكرة...
لماذا يا حنظلة ك ّل هذا العناد؟!
فيجيب :وم��اذا سأخسر ،مالبسي المرقعة ،أقدامي
العارية ،لقد جعلوني أخسر ك ّل شيء ...فلماذا أحترمهم!
ال أملك سوى لساني ،يدي ،قدمي ،كوفيتي ...لم يبق
شيء ...أضاعوا فلسطين وأضاعوني ...ومع ذلك ما زالوا
يكذبون ...يواصلون خياراتهم ومساوماتهم البائسة
وواقعيتهم الهابطة ويريدونني أن أصمت! يساومون
علي ويريدونني أن أبقى مكتوف اليدين ...هذا مستحيل!
ّ
نعم ،هكذا أنت يا ناجي ...ولهذا كنت ثقيالً عليهم أيّا
كانوا ...كنت الناطق الرسمي باسم الالجئين والفقراء
الذين يفترشون تراب الوطن العربي من المحيط إلى
الخليج.
لقد دفع ناجي العلي ثمن مبادئه ،كان يعرف هذا جيدا ً
منذ اللحظة األول��ى ،ولهذا يقول« :اللي بدو يكتب عن
فلسطين ،واللي بدو يرسم لفلسطين بدو يعرف حاله ميت،
أنا مش ممكن أتخلى عن مبادئي ولو على قطع رقبتي»!

ل��ق��د م��ض��ى ن���اج���ي ع��ل��ى ذات ال��ط��ري��ق الصعبة
ال���واض���ح���ة ال���ت���ي س����ار ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ص��دي��ق��ه
ال���ذي ال��ت��ق��ط رس��وم��ات��ه ألول م���رة غ��س��ان كنفاني.
ل��ق��د ول����دا ف���ي ذات ال���ع���ام  ،1936وف���ي  8ت��م��وز
 1972ت����م اغ���ت���ي���ال غ���س���ان ك���ن���ف���ان���ي ،وب��ع��د
خ��م��س��ة ع��ش��ر ع���ام���ا ً ت���م اغ��ت��ي��ال ن��اج��ي ال��ع��ل��ي...
ي��ق��ول غ��س��ان« :ه��ن��اك رج���ال ينبتون اآلن ف��ي أرض
المسؤولية كما ينبت الشجر في األرض الطيبة ،حريصون
على إعادة المجد للكلمة»...
وألنه كان وفيا ً لما يكتب كان يجب أن يصمت...
ول��ذات السبب كان يجب إسكات ناجي ،كان يجب
اغتيال حنظلة ألنه يرفض الصمت والسكوت...
واآلن ...يط ّل علينا ناجي من مكان ما ...يمسح واقعنا
ومأساتنا بنظرته الباهرة ...فماذا يمكن أن يقول يا
ترى؟!
أي ح��زن شاسع سينفجر في أعماقه ...هل ه��ذا ما
تعلّمناه ...أن يستدير الفلسطينيون ،أن يصطفوا
وراء المتاريس المتقابلة ...أن يطلقوا النار في االتجاه
الخاطئ...
على أي شيء يقتتل شعب اللجوء ...آه يا شوارع
مخيماتنا المغمورة بالصور ...صور نسي بعضنا لماذا ال
زالت تمأل جدران المدن والمخيمات.
نحن بحاجة إليك اآلن ي��ا ناجي لتعيد تذكيرنا
ببديهيات الوطن ،أن تعيدنا إلى بديهية الوضوح...
أن تمسك طباشيرك وتعيد التأكيد على حدود فلسطين،
أن تضربنا على أيدينا بقلمك كلما حدنا عن الدرب ...أن
ترسل حنظلة المشاكس ليعيد توحيدنا ،لقد اشتقنا إلى
أقدامه العارية ومالبسه الممزقة ،ولكننا اشتقنا أكثر
لصراحته الجارحة.
لم يكن ناجي العلي يحب اللون الرمادي ،ومع ذلك
كان يرتقي بمأساتنا وألمنا إلى ح ّد االنفجار بالضحك
الم ّر ،حاولوا رشوته ،الضحك عليه ،تحويله إلى مثقف
سلطة أو مثقف في صاالت الفنادق الفاخرة ،لكنه كان
يكره البنايات المرتفعة ،ألنه ابن األرض وأزقة المخيم،
كان وبقي وفيا ً للفتى الفلسطيني ،ابن العاشرة ،الذي
ال زال يركض حافي القدمين في أزقة المخيم ويشاكس
العالم!
وم��ع ذل���ك ...ها أطفالك يا ناجي قد ك��ب��روا ...وهم
يعيدون اليوم كتابة الواقع والتاريخ ...بذات الوضوح
وذات ال��ح��دة ال��ت��ي تعلّموها م��ن أس��ت��اذه��م العنيد
حنظلة ...ه��م ذات��ه��م يركضون ب��ذات الكوفية وذات
ال��راي��ة ،راي��ة فلسطين ...ف��ي غ��زة والضفة والقدس
والجليل وف��ي مخيمات المنافي القريبة والبعيدة.
أما فاطمة تلك الفلسطينية واسعة العينين ،المرأة الجميلة
التي تعلّمنا الحب والحياة بك ّل بساطة ...فهي تجلس اآلن
على ركام منزلها ،يدها تحضن خدها القمحي ...وترسل
نظرها ...نحو أفق بعيد..ع ّل طائر الوعد أو الرعد يأتي...
تواصل انتظارها وعشقها ،وخلف رموشها الطويلة
تغيم خارطة فلسطين الوطن في بحر من الدموع...
إلي
واآلن اسمحوا لي أن أجمع أوراق��ي وأنهض ،يخيل ّ
أنّ ناجي العلي يجلس اآلن ف��وق ضريحه الرخامي
ويراقبني ،أتمنى ...أتمنى أن ال يدير ظهره لنا ،وأن ال يقوم
حنظلة بحركة فاضحة!

صفحة الكاتبhttps://www.facebook.com/ :
pages/Nassar-Ibrahim/267544203407374

