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الت�سجيلي يح�صد «جائزة يو�سف �شاهين» في القاهرة
فيلمه
ّ

عمرو علي لـ«البناء»« :وم�ضة»ٌ ...
حياة ّ
وحب من �سورية و�إلى �سورية وال�سوريين جميع ًا
وفن ّ

دمشق ـ آمنة ملحم
ألن األمل في قلوبهم كبير ،وألن إرادة الحياة وإيمانهم
ببلدهم أكبر ،لم تقف الصعوبات والمِحن عائقا ً أمام
الفنّ السوري ،إنما أثبت ص ّناعه من مخضرمين وشباب
تف ّوقهم على الواقع األليم وعلى أنفسهم ،وأبدعوا في
مجالهم فاستحقوا الجوائز التي لم يتوقف سيلها عل رغم
كل المعوقات.
فها هو المخرج السوري الشاب عمرو علي يحصد
«جائزة يوسف شاهين» عن فيلمه التسجيلي «ومضة»،
يسجل الحضور
من شركة أفالم مصر العالمية .وبذلك،
ّ
األول له في عالم الجوائز ،إذ أعرب في حديث إلى «البناء»
عن سعادته الكبيرة بهذه الجائزة ،ألنها ترتبط ِباسم
مخرج مثل األستاذ يوسف شاهين ،المخرج الحاضر دائما ً
رغم الغياب ،سواء بعوالمه الحيّة في أفالم سيرته الذاتية
خصصها للمخرجين الشباب ،أو ِباسمه
أو بجائزته التي ّ
الحي في قلوب محبّي السينما.
ّ
وعن تجربته مع «ومضة» يقول علي :ص ّورت «ومضة»
في دمشق صيف  ،2014في الشوارع والساحات والطرق
العامة ،وسط ظروف صعبة من الناحية األمنية .وكان
إنجاز يوم تصوير بح ّد ذاته أشبه بمغامرة مجنونة غير
محسوبة العواقب .والحقيقة أنني وسط تلك الظروف،
لم أكن أملك ترف التفكير في حصول الفيلم الذي أنجزه
على جائزة .كنت أر ّكز على إنجاز الفيلم بأقل الخسائر
إلي ـ حصل على
الممكنة .سعيد جدا ً ألن الفيلم ـ بالنسبة ّ
مكاسب أعترف بأنني لم أكن أتو ّقعها ،سواء مشاركته
في المسابقة الرسمية ضمن مهرجان القاهرة السينمائي
 ،2014أو بحصوله على «جائزة يوسف شاهين» المقدّمة
من شركة أفالم مصر العالمية.
ويتابع المخرج الشاب :إن الجائزة دليل على أن األفالم
النابعة من المعاناة ومن صميم الرغبة بالتعبير عن واقع
ّ
يستحق أن ينتقل إلى الشاشة الكبيرة .هي أفالم ال ب ّد أن
تلقى تقديرا ً في يوم ما .فالدافع إلى صناعة الفيلم وما
إلي ،جزء كبير من الفيلم
يريد أن يقوله الفيلم بالنسبة ّ
ألنه القضية التي ستتضح في ما بعد جدوى تحويلها
إلى شريط سينمائي .صنعت الفيلم بدافع الرغبة بإيصال
صوت من دمشق ،ينادي أن في هذه المدينة ،وعلى رغم
الحرب المجنونة ،ثمة من يغ ّني للحياة ويحتفل بالفنّ
والموسيقى ويحاول في أتعس الظروف أن يحيي األمل
بأن تعود الحياة من جديد إلى مدينة ال تليق بها إال الحياة.
و ّثقت تجربة هؤالء الشباب ـ األصدقاء وص ّ��ورت معهم
مجموعة من الحوارات وتابعتهم في البروفات والحقت
بالكاميرا إص��راره��م على االستمرار بالعمل على رغم
القذائف التي تتاسقط على المدينة كالمطر ،وعلى رغم
انقطاع النور وصعوبة الخروج إلى الشوارع والساحات
لتقديم عروض حيّة في الهواء الطلق وسط جموع الناس
الباحثة عن ابتسامة أو مشهد أو ومضة تنعش األمل في
أرواح مرهقة .وبالتالي ،سأستم ّر لو استطعت بصناعة
ملحة إلى صناعتها لقول ما ال أراه
أفالم تدفعني رغبة ّ
ويتوسلها بما يشبه
عاديا ً في خض ّم واقع يغري أيّ كاميرا
ّ
الرجاء ألن ترصده.
وعن تفاصيل تجربة «ومضة» يؤكد علي أن «ومضة»
ه��و حياة وف��نّ
وح��ب م��ن س��وري��ة وإل��ى س��وري��ة وإل��ى
ّ
السوريين جميعاً.
فيلم «ومضة» وفقا ً لمخرجه ،فيلم تسجيلي طويل
أسسته مجموعة من
عن «مشروع ومضة» ،وهو مشروع ّ
الموسيقيين والممثلين والراقصين من خ ّريجي المعهد
العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى.
تعتمد فكرة المشروع على مبدأ «الفالش موب Flash
 ،»Mobأي تقديم عروض موسيقية غنائية وتمثيلية

الكعكي «يتم ّنى» على �صبرا
�أن يعتذر من فيروز!

7

طي
أحمد ّ

بشكل مفاجئ ولمدة زمنية قصيرة في الشوارع والساحات
واألماكن العامة.
كانت بداية المشروع في أواسط  ،2013واستمر ألشهر
عدّة ،إذ ُقدّمت عروض عدّة س ّميت «ومضات» .حدث ذلك
في أماكن متعدّدة في دمشق مثل «الشعالن» و«الجسر
األبيض» و«الصالحية» و«شارع الحمراء» .وقد أحدثت
تلك العروض صدى في وسائل اإلعالم المحلية والعالمية
كونها ظاهرة فنية الفتة تشكل ومضة أمل وفنّ
وحب من
ّ
سوريين إلى كل السوريين في زمن األزمة.

يتض ّمن الفيلم الذي أنتجته «ص��ورة لإلنتاج الفني»
والمؤسسين
حوارات مص ّورة مع عدد كبير من القائمين
ّ
والمشاركين في «مشروع ومضة» مثل الفنانة نغم ناعسة،
صاحبة الفكرة ،والموسيقيين :آري جان سرحان ،وخالد
رزق ،اللذين أعادا توزيع عدد من األغاني المعروفة مثل
«موطني» و«حلوة يا بلدي» وغيرها من األغاني التي قام
بغنائها كل من :ساندي نحاس ،وغيث منصور ،وريمون
يزبك في أكثر من ومضة ،ومص ّممة الرقص ي��ارا عيد
التي قامت بالتصميم الحركي ،وال ننسى الفنانين :ينال

منصور ومحمد حمادة من المشاركين في الومضات ،إذ
تم إلقاء مونولوجات على العلن هي عبارة عن «بوستات»
كتبها الراحل الفنان نضال سيجري ونشرها على صفحته
الشخصية في «فايسبوك» قبل وفاته ،حيث كانت الومضة
األخيرة في الجسر األبيض مهداة إلى روحه.
هذا إلى جانب مواد فيلمية أرشيفية للومضات التي
تم تصويرها بشكل مباشر أثناء أداء العروض ،والتي تم
نشرها في ما بعد على «يوتيوب» ،وحظيت بنسبة مشاهدة
عالية ،وق��ام بتنفيذ عملياتها الفنية المخرج مصطفى
برقاوي عبر شركة «اليت هاوس  ،»Light Houseالتي
كانت من المساهمين في دعم «مشروع ومضة».
وعن جديده ،يذكر علي بأنه يعمل حاليا ً على فيديو
كليب لنجم «ستار أكاديمي» ليث أب��و ج��ودة ،ألغنية
عاطفية بعنوان «سطور محترقة» ،إذ من المفروض أن يتم
التصوير خالل الفترة المقبلة في القاهرة ،على أن تعرض
ّ
المحطات .كما يعكف علي على
مطلع السنة الجديدة على
كتابة فيلم روائي قصير وهو مشروع تخ ّرجه من المعهد
العالي للسينما ،ومن المرجح أن ينتهي العمل عليه في
منتصف السنة الجديدة.
عمرو علي درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة،
كتب وأخرج أفالما ً روائية قصيرة عدّة ،شارك بعضها في
مهرجانات سينمائية عربية مثل « 8ميليمتر ديجيتال»،
«عيد ميالد» و«وحوش العاطفة»« .ومضة» وهو فيلمه
التسجيلي الطويل األول .علما ً أن «جائزة يوسف شاهين»
التي نالها تمنحها شركة «أفالم مصر العالمية» للحاصلين
على المركزين األول والثاني في قسم اإلخراج في المعهد
العالي للسينما ،وقيمتها  20ألف جنيه مصري ،و ُتم َنح
سنويا ً بنا ًء على وصية يوسف شاهين وتحمل اسمه،
والهدف منها دع��م المخرجين الجدد والواعدين منهم
وتشجيعهم.

أصدر نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي بيانا ً جاء فيه :ما قرأته في مجلة
«الشراع» للزميل حسن صبرا ،ال يمكن أن يكون مقبوال ً في حق عمود أساسي من
أعمدة الفنّ في لبنان .إن الفنانة الكبيرة السيدة فيروز ،سفيرتنا إلى النجوم ،لم
يستطع أيّ فنان لبناني أن يصل إلى مستوى ف ّنها.
وبدعم من العبقريين الراحلين األستاذ عاصي الرحباني وشقيقه الشاعر منصور
الرحباني ،استطاعت السيدة فيروز أن تحت ّل مكانة رفيعة في عالم الفنّ إلى جانب
عمالقة الفنّ في مصر مثل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد
الوهاب ،كما الموسيقار فريد األطرش واألسطورة صباح.
إنها ،والحق يقال ،علم من أعالم لبنان .إنها كشجرة األرز الخالدة وكقلعة بعلبك
األزلية .والتع ّرض لها ما هو إلاّ إساءة إلى كل مواطن لبناني آمن بفنّ فيروز الخالد
على مدى األيام .وال نرى أيّ سبب أو أيّ مب ّرر أو أي دافع لإلساءة إلى السيدة فيروز.
أما الكالم عن الكرم أو البخل أو شرب الكحول فمن قال لك ،يا أستاذ حسن ،أنك
مسؤول عن محاسبة البشر في حياتهم الخاصة؟
إنّ نقابة الصحافة ،تتم ّنى على «الزميل العزيز» أن يرسل رسالة اعتذار إلى
السيدة فيروز وإلى عائلتها ومحبّيها وإلى الشعب اللبناني .و«الرجوع عن الخطأ
فضيلة» كما يقول المثل« .ومن موقع معرفتنا بارتباطك بالعروبة والراحل جمال عبد
الناصر الذي خدم الفنّ المصري وك ّرم الفنانين ،كانت السيدة أم كلثوم والموسيقار
محمد عبد الوهاب من الفنانين المميزين الذين ح ّققوا مرتبة عالية عند الرئيس جمال
يحب السيدة فيروز ويعتبرها
عبد الناصر .أما بالنسبة إلى الشعب السوري الذي
ّ
مطربته األولى ،فإنه يرفض المساس بشخصها ،ال بل يعتبرها سفيرته إلى النجوم،
ال بل النجمة الساطعة في العالم العربي .ومنذ الخمسينات كانت تغ ّني فوق خشبة
معرض دمشق الدولي الذي كان من أهم المعارض في عالمنا العربي».
وما يفترض التوقف عنده ،أنّ الرئيس الراحل حافظ األسد تو ّلى معالجة رفيق
عمرها عاصي الرحباني عندما اشتد عليه المرض.
هذا في الخبر الذي يتض ّمن بيان نقيب الصحافة اللبنانية الذي نحترمه ،ولكن
خطيئة بحجم هذه «الجريمة» يا سعادة النقيب ال تعالج بـ«التم ّني».
ك ّنا «نتم ّنى» نحن ألاّ «يتم ّنى» سعادة النقيب ،بل أن يستعمل صالحياته كنقيب
ان ُتخب و ُمنح ثقة المؤسسات الصحافية اإلعالمية .أن يضرب بيد من حديد كي
يستقيم هذا االعوجاج الذي يسود بعض الصحافة اللبنانية .ك ّنا «نتم ّنى» من نقيب
المح ّررين أيضا ً أن يسحب صفة «الزميل» م ّمن أساء إلى لبنان كلّه.
وهنا نسأل :هل شاهد حضرة نقيب الصحافة «الالزميل» وهو يدافع عن جريمته
عبر برنامج «للنشر» على قناة «الجديد»؟ هل شاهد صبرا وهو يعلن عدم ندمه
على ما كتب ،ال بل تشبّثه بك ّل تلك التخاريف التي ال تمتّ إلى الحقيقة ِبصلة ،وإن
تخص فيروز وحدها؟ هل شاهد حضرة النقيب،
كانت حقيقية فهي أمور شخصية
ّ
«الالصحافي» صبرا وهو ينطق بأكثر األلفاظ قبحا ً وسوقي ًة بحق الزميل بيار أبي
صعب على الهواء مباشر ًة؟
لعمري أنّ المهدئات لم تعد تنفع يا سعادة النقيب ،ومَن يكتب هذه السطور،
إنما يكتبها انطالقا ً من كونه مواطنا ً لبنانيا ً عشق فنّ فيروز ح ّد القداسة ،تماما ً كما
الماليين من اللبنانيين والعرب .ومهما حاولنا الكتابة انطالقا ًمن الضوابط اإلعالمية
البعيدة عن التشهير ،إلاّ أنّ صبرا يا سيدي النقيب لم يترك مجاال ً لصبرنا ألاّ ينفد.
حسنا ً كان تذكيركم يا سعادة النقيب بما حظيت به فيروزنا من الشام والشعب
السوري والرئيس الراحل حافظ األسد ،وحسنا ً تكون مبادرتكم نحو تقويم الصحافة
يخص الحفاظ على المجد الذي وصل إليه لبنان من خالل عظماء
اللبنانية في ما
ّ
كفيروز.

ّ
اليهودي
الأ�صول الفل�سطينية ...بين الحقيقة التاريخية والنفاق
بقلم الباحث فايز مقدسي
بحسب الدراسات واألبحاث التاريخية الحديثة ،وبعد
اكتشاف عدد من األل��واح المسمارية واألبجدية في سورية
والعراق ولبنان واألردن ،وبعيدا ً ع ّما جاء في التوراة من
نصوص ال عالقة لها بالتاريخ والواقع ،فهناك جماعات بشرية
من حوض البحر المتوسط ،ومن بعض الجزر التابعة اليوم
لليونان وعلى رأسها جزيرة كريت ،جاءت فجأة باتجاه سورية
الطبيعية وتم ّكنت بق ّوتها العسكرية واستخدامها الحديد للم ّرة
األولى في صنع األسلحة ،من أن تد ّمر ممالك كثيرة على ساحل
المتوسط ،وأن تتغلّل في ك ّل أرجاء المنطقة ،وأن تستولي على
عدد من الممالك والمدن السورية القديمة.
من بين ه��ذه المجموعات البشرية المتوسطية ،كانت
مجموعة يُعتقد أنها أتت من جزيرة كريت ،وهي المجموعة
التي كانت تحمل اسم «الفلسطينيون» ،من كلمة قديمة هي في
األصل «« »Phlistiaفليستا» ،دخلت أرض كنعان أو فلسطين،
واستق ّرت على ساحل المتوسط جنوب سورية ،أي اليوم
شريط غزة .وهناك مجموعة أخرى من الفلسطينيين استق ّرت
جنوب جبل الكرمل .وكانت جماعة أخرى من الفلسطينيين قد
حاولت دخول مصر ،غير أنها لم تنجح عسكرياً .وكانت قد
قدمت من البحر المتوسط عن طريق جزيرة قبرص.
لع ّل تلك المجموعات البشرية كلّها ،والمتف ّوقة عسكريا ً
على جيوش المناطق التي دخلت إليها ،جاءت مع السوريين
المحاربين األشداء كالحثيين والميتانيين والحوريين ،والذين
أطلق عليهم المصريون في الوثائق القديمة اسم «الهكسوس».
واالسم يعني الفرسان أو الخيّالة ،ألنهم كانوا أ ّول من أدخل
الحصان إلى الهالل الخصيب وإلى مصر بحيث أنّ بعضهم
تم ّكنوا من احتالل مصر الفرعونية حوالى القرن الثالث عشر
وأسسوا ُساللة مالكة حكمت مصر زمنا ً طويالً قبل
قبل الميالدّ ،
أن يتم ّكن المصريون من إخراجهم من مصر.
الساحل الفلسطيني ال���ذي استق ّر فيه الفلسطينيون
المتوسطيون امتد ـ وعلى نحو دائم ـ من غ ّزة إلى جنوب يافا.
و كانت مدنهم الكبيرة آن��ذاك هي :غزة وعسقالن وأش��دود
وعثرون وجات ،أو ربما «تل عرق» المنشية اليوم .ولقد انتشر
مع وصولهم اسم جزيرة كريت ،التي يرد اسمها أيضا ً في
النصوص التوراتية في صيغة «كفتور» (سفر عاموس وسفر
آراميا) .ولو لم يكن للفلسطينين عالقة بكريت ،لما ذكرها
كتبة التوراة .بينما نعلم من نصوص أوغاريت األلف الثاني
قبل الميالد أنّ أحد أهم الملوك في سورية آنذاك ،كان الملك
الذي يحمل اسم جزيرة كريت ،واسمه في النصوص يأتي في
صيغة «ك ر ت» ،أي «كيريت» ،أو الساللة الملكية الكريتية.
يقص كيف
وما يربط هذا الملك بتاريخ األردن وفلسطين أنه
ّ
أنه فقد ذريته كلها و زوجته ،فظهر له الله في الحلم وقال له
ويتوجه إلى مملكة
أن يذهب إلى أرض كنعان/فلسطين،
ّ
(يُعتقد أنها كانت تقع في األردن) اسم الجالس على عرشها
هو «بافل» ،وأن يطلب منه يد ابنته األميرة التي ُتطلق عليها
نصوص أوغاريت اسم «حورية»
أو «حوريت» ،أو «حوراي» ،ما يدل على جذورها السورية
الحورية .وزواج الملك «كيريت» منها ّ
يدل على امتزاج األجناس
السورية في ما بينها ،وهو أمر «نهى عنه الله في التوراة» ونبّه
العبرانين إلى عدم الزواج واالختالط بالكنعانيين والحثيين
سكان فلسطين القديمة.
ولقد حرص الفلسطينييون في فلسطين على أن يكونوا
ّ
دائما ً قريبين من ساحل البحر .و لم ّ
التوغل إلى الداخل
يفضلوا
بعد دخولهم إلى أرض كنعان ،ما يدل على أصولهم البحرية.
كما أنّ الوثائق القديمة أثبتت أنهم سبقوا أخوتهم الفينيقيين

رس ٌم لكنعانيين في فلسطين
ـ الكنعاتيين في األسفار البحرية واكتشاف البحر المتوسط.
كما أنهم قاموا ببناء مدينة «ال��ل��دّ» ومدينة «صقلع» ،ثم
توسعوا إلى الداخل واستولوا على عدد من المدن الكنعانية.
ّ
أم��ا العبرانيين ،فال ذك��ر لهم س��وى أنهم خضعوا لسيطرة
الفلسطينيين الذين أدخلو الحديد إلى فلسطين وكانوا ق ّوة
عسكرية ال ُتقهر ،حاربوا «اإلسرائليين» وأخذوا منهم تابوت
العهد واحتفظوا به ،وهو التابوت الذي كان يض ّم ألواح وصايا
موسى.
والرسوم واألنصاب التي ت ّم العثور عليها في فلسطين
ُتعطي فكرة عن أشكال الفلسطينيين القدماء و ُتبيّن معالمهم
والجرار الفخارية التي ت ّم
األوروبية ـ المتوسطية ـ المشرقية.
ِ
الجرار التي ت ّم العثور عليها
العثور عليها ُتماثل إلى ح ّد بعيد ِ
في جزيرة كريت.
ونعلم أنهم ش ّكلوا خمس مدن ـ ممالك كانت تش ّكل في ما
بينها اتحادا ً سياسيا ً وعسكرياً .ومن المثير لالنتباه ،أنّ كل
ملك من ملوك المدن الفلسطينية كان ،وكما بيّنت النقوش،
يحمل اسم «سيرين ( »SERENانظر سفر يشوع والقضاة
وص��م��وئ��ي��ل) .وه��و االس���م نفسه ال���ذي ي��أت��ي ف��ي نصوص
ّ
ليدل على اسم «سورية» ،أو «سوري» (سيرين أو
أوغاريت
شيرين) ،وبمعنى األرض من جبال لبنان إلى ك ّل أنحاء بالد
الشام األخرى .وأن يحمل الملك الفلسطيني اسم «سوري»،
يدل اسم سورية .وثانيا ً
يدل على السيادة ،كما ّ
فهو أوال ً أمر ّ
يثبت موضوع أن الفلسطينيين استق ّروا في سورية واختلطوا
بس ّكانها األموريين قبل دخولهم إلى أرض كنعان الجنوبية أي
فلسطين.
ومن المفردات الفلسطينية القديمة التي بقيت كلمة «ق
ب ع» ،وتدل على الخوذة التي يضعها الجندي على رأسه
والتي نستعملها إلى اليوم بمعنى غطاء للرأس أو «قبّعة».
وهي من أصل لغوي ح ّثي سوري ،وقد دخلت هذه الكلمة إلى
ّ
لتدل على المعطف ث ّم عادت إلينا
الالتينية في شكل «كبوت»
من الالتينية فصارت «كبوت» تعني أيضا ً المعطف .ما يدل
على كون الفلسطينيين ومنذ البدء من المجموع السوري الذي

فسيفساء تروي قصة خطف األميرة السورية «أوروبا»
تش ّكل عبر التاريخ من امتزاج سومري ـ أموري ـ ح ّثي ـ ميتاني
ـ كنعاني ـ فينيقي ـ آشوري ـ آرامي.

في عودة إلى جزيرة كريت

ث ّمة حكاية معروفة وفيها داللة كبرى ،هي حكاية األميرة
السورية الشهيرة «أوروبا» ،التي بحسب األسطورة ،خطفها
اإلل��ه اليوناني «زوس» ،وق��د ا ّتخذ شكل ث��ور .ولما ت��راءى
لها بشكله الحقيقي وأخبرها أ ّنه وقع في هواها وأ ّن��ه يريد
ال��زواج بها وأن تعيش معه في بالد اإلغريق ،أخبرته أنها
ال تتح ّمل الغربة عن بالدها وأهلها .وحتى يجعلها زوس ال
تشعر بالغربة ،مضى بها إلى جزيرة كريت وتز ّوجها هناك.
والحكاية تبيّن ـ ولو رمزيا ً ـ أن جزيرة كريت لم تكن أرض غربة
بالنسبة إلى شخص آتٍ من سورية .وأن ـ وبهذا الزواج الرمزي
ـ ت ّم االتحاد بين سكان كريت وسكان سورية .واألمر ّ
تدل عليه
حكاية األمير السوري «قدموس» الذي مضى يبحث عن أخته
«أوروبا» فحمل معه األبجدية الفينيقية وعلّم اليونان الكتابة
ث ّم تزوج من أميرة يونانية و«ربّ��ة» أيضا ً هي «هارمونيا».
ّ
ت��دل على االنسجام
وكلمة «هارمونيا» كما ال يجهل أح��د،
والتوافق وتشير رمزيا ً إلى انسجام ك ّل سكان المتوسط في
مجموعة واح��دة من بينهم الفلسطينون .وال ننسى أنّ اسم
«قدموس» أو «قدمو» يعني المشرقي أو القادم من الشرق.
وربما أحفاد األميرة «أوروب��ا» أو أحفاد «قدموس» ،أو أحفاد
«مينوس» السوري ابن «أوروبا» الذي أصبح ملكا ً على كريت
في ما بعد ،أو أحفاد األميرة السورية «أليسار» أو «عليشت»
التي مضت إلى قبرص وكل جزر المتوسط ،ومعها الكاهنات
وأسست مدينة قرطاجة على ساحل
والبحارة،
ال��ع��ذارى
ّ
ّ
تونس .وال ّ
شك في أن زواج الكاهنات العذارى الفينيقيات
في قبرص وغيرها من الجزر ترك أحفادا ً كثيرين ،ومن تلك
الجزر أيضا ً جزيرة مالطة التي سكنها السوريون (سورية
الطبيعية) زمنا ً طويالً في ما مضى ،وال يزال أحفادهم يعيشون
فيها إلى اليوم .وأهل مالطة يتحدّثون بلغة هي نفسها تقريبا ً
اللغة السورية الفينيقية القديمة .واسم مالطة نفسه من جذر

سوري قديم هو «م ل ط» أي أفلت أو هرب .وهي كلمة ال تزال
مستعملة في كل أنحاء بالد الشام وبالمعنى نفسه .والسوري
الذي يستمع إلى الصالة المسيحية «أبانا الذي في السماوات»
بلهجة أهل مالطة ،ال يعاني من مشكلة في فهمها .وك ّل هذه
األسس المشتركة اجتماعيا ً ولغويا ً في عيش مشترك دام زمنا ً
طويالً هو الذي أعطى وحدة المجموع السوري في كل أرجاء
الهالل الخصيب وعلى رأسهم الفلسطينيون.
أ ّما مقولة إنّ الفلسطينين قبائل عربية أتت من الجزيرة
العربية مع الغزو اإلسالمي ،فمن األه��ون على اإلنسان أن
يصدّق كتب التوراة من أن يصدّق تلك الحكاية.
نحن نجد أنّ الفلسطينيين وصلوا حضاريا ً إل��ى أعلى
المراحل في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ـ يعني قبل
التاريخ المفترض لدخول العبرانيين إلى أرض كنعان ـ وإذا
صدّقنا ما ترويه التوراة ،فهذا يعني أن الفلسطينيين كانوا
في أرض كنعان قبل اليهود وكانت هي بالدهم مع الكنعانيين
والحثيين واألموريين الذين تش ّك َل الشعب الفلسطيني من
امتزاج تلك الجماعات السورية.
ونعرف أنه ،وعند بدء دخول القبائل العبرية إلى فلسطين،
فإنّ الملوك الكنعانيين والحثيين واألموريين في فلسطين لم
يتردّدوا لحظة في التحالف واالتحاد في ما بينهم لص ّد هجوم
البدو الرعاة ـ اليهود.
وال��ج��دي��ر ذك���ره ،وف��ي ع���ودة إل��ى ف��ك��رة ال��ح��ض��ارة ،أن
الفلسطينيين قديما ً اشتهروا بمعرفتهم مع أخوتهم الحثيين
والكنعانيين كيفية صهر الحديد وصنع األدوات الضرورية
للزراعة كالمنجل والفأس والمحراث ،ث ّم األسلحة (وهو أمر
ُتشير إليه نصوص أوغاريت .وتطلق على الصانع الماهر في
المعادن اسم «ك ث ر ـ كوثر» أي عالي المعرفة) ،ما جعل منهم
شعبا ً متطورا ً كان له الفضل في نقل العالم من عصر البرونز
إلى عصر الحديد .كما كانوا مع أخوتهم الهكسوس السوريين
أ ّول من استعمل المركبات التي تج ّرها الخيول في النقل وفي
الحروب ،ال الجمل والناقة .ولم يسكنوا الخيام ،بل البيوت
والمدن.

من الناحية الروحية ـ الدينية ،كان الفلسطينييون كأهل
الهالل الخصيب كلهم ،يتع ّبدون للرب «داج��ان» أو «دجن».
وهو رب الزراعة والخصوبة «بعل» ،وال��ذي من اسمه أتى
فعل «دج��ن يدجن» .وكانت مدينة «أش��دود» مق ّر الطقوس
الدينية للرب «داجان» ولشريكته الربّة الشهيرة «عشتروت»
أو «عشتار».
ويجب ألاّ ننسى أنّ من هذا المجموع السوري ،وبشكل أخص
الفلسطيني ،خرج الشخص الفلسطيني الذي أعطى العالم
أه ّم وأكبر عقائده الروحية :يسوع المسيح .والفلسطينيون
هم ،وفي الوقت نفسه ،أبناؤه وأهله .وهو عاش وعلّم ومات
وقام في ما بينهم .وأيضا ً مريم العذراء الفلسطينية حفيدة
«عشتار» التي تنتصب المنحوتات التي تم ّثلها اليوم ومنذ زمن
طويل في كنائس العالم كلّها ،وهي الفلسطينية التي ال يناديها
الناس سوى بلقب «السيدة» ،وكذلك «مريم المجدلية» وهي
فلسطينية أخرى من مدينة «مجدل» الفلسطينية وهي امرأة
فلسطينية قامت بدور كبير وعالي الشأن في حياة المسيح.
ولكن ،ت�� ّم ب��ذل الجهد تاريخيا ً وعقائديا ً لمحو التاريخ
الفلسطيني وجعله تاريخا ً يهوديا ً إلبعاد الفلسطينيين عنه
على أساس أنهم في األصل قبائل جاءت إلى فلسطين على
ظهور الجمال من شبه الجزيرة العربية مع الغزو اإلسالمي في
القرن السابع الميالدي .فال حق لهم بأرض كنعان أو فلسطين.
وكثيرون من الفلسطينيين حتى اليوم يصدّقون خرافة كهذه.
سجل أنا عربي؟!
ألم يكتب محمود درويشّ :
ومن الغرابة بمكان ،أنّ القرآن يذكر كثيرا ً بني «إسرائيل»،
ّ
ويعظم من شأنهم وينزل كتابا ً إلهيا اسمه «الزبور» على «داود»
باعتباره من األنبياء .ولكنه ال يأتي على ذكر الفلسطينيين
أبداً .وال أحد يعرف شيئا ً عن هذا الكتاب ولعلّه تحريف لكلمة
«مزمور».
و«مزامير» التي سبق لليهود نقلها عن النصوص السورية
القديمة مثلها في ذل��ك مثل «نشيد اإلن��ش��اد» المنقول عن
نصوص وقصائد «العرس المقدّس» السومرية ،علما ً أنّ
«داود» لم يتو ّرع عن اغتيال أحد قادة جيشه واسمه «أوريا»
الح ّثي للتم ّتع جنسيا ً بزوجته ،واألمر مذكور في التوراة .غير
أنّ القرآن يجعل منه نبيا ً من أنبياء الله كما فعل مع من تبقى!
«يوسف» يحكم مصر ويقوم على أمورها السياسية والمالية
زمنا ً طويالً ،وعلى رغم ذلك ،ال ذكر له في كل الوثائق المصرية
القديمة ،وهي وثائق كانت تذكر أقل األحداث أهمية مثل ماذا
كانت وجبة الفرعون ،وماذا ارتدت الملكة من مالبس؟
أما شخص حكم مصر مثل «يوسف» ،وبحسب الروايات
الدينية ،وكانت عالقته قوية مع الفرعون ومع زوجة الفرعون،
فال ذكر له في تلك الوثائق ،ما يعني أنّ الحكاية كلّها ملفقة
تلفيقاً .وال أساس واقعيا ً لها.
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