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يالقيه
ق ـضــائــي ف ــي إي ـطــال ـيــا يـلـغــي حكمًا
جـ ــائ ـ ـرًا ص ـ ــدر فـ ــي ع ـ ــام  2005زع ــم
وصــول اإلم ــام ورفيقيه إلــى رومــا».
وأك ــد أن مــوقــف «أمـ ــل» وح ــزب الله
مــا زال هــو ولــم ولــن يتغير» ،داعيًا
األجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة إلـ ـ ــى ال ـت ـن ـس ـيــق
م ــع ل ـج ـنــة امل ـتــاب ـعــة ال ــرس ـم ـي ــة .أمــا
«الالهثون وراء الصفقات ومطلقي
اإلشاعات الكاذبة» ،فنصحهم بري
«ب ـ ــأال ي ـج ــرب ــوا م ـعــي ومـ ــع أمـ ــل في
قـضـيــة اإلم ـ ــام وك ـفــى ال ـلــه املــؤمـنــن
شركم».
فلسطينيًا ،حذر بري من «شطب حق
ال ـع ــودة ملـصـلـحــة م ــؤام ــرة الـتــوطــن
ومـ ـخ ــاط ــر االنـ ـقـ ـس ــام الـفـلـسـطـيـنــي
وقـ ـ ــرارات األونـ ـ ــروا بــرمــي الـتــامــذة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن بـ ــا مـ ـ ـ ـ ــدارس» .أم ــا
ســوريــا ،فوجد أنها «تــدفــع ثمن كل
اإلره ــاب في العالم ،والحل بهزيمة
اإلرهاب واعتماد الحل السياسي».
وتـ ـ ـط ـ ــرق إل ـ ـ ـ ــى االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي
اإليـ ــرانـ ــي ،م ـعـت ـب ـرًا ت ــاري ــخ تــوقـيـعــه
ً
«مفصال تاريخيًا» ،ومهنئًا القيادة
اإليرانية على «اإلنجاز الذي يرسي
حـقــائــق ج ــدي ــدة ف ــي ال ـش ــرق ويعيد
االستقرار للمنطقة ،وال بد سيعيد
لليمن سيادته ،ولسوريا االستعداد
للولوج إلى موسكو  .»3وشدد على
«ال ـح ــوار الـعــربــي وج ـ ــواره ،وإغ ــاق
امللفات الدموية ،وبناء محور مصر
ـ السعودية ـ إيران ـ سوريا».
بعد وقت قصير على انتهاء خطاب
ب ــري ،غ ـ ّـرد الــرئـيــس سعد الحريري
على حسابه على تويتر على دعوة
بري للحوار .قال إنه «يلتقي معه في
الدعوة إلى حوار ،وننظر بإيجابية
إلــى موضوع الـحــوار عندما نتلقى
الدعوة .واالتفاق على ّ
بت موضوع
رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة يـشـكــل املــدخــل
السليم للبحث في القضايا األخرى.
وإعالن التمسك بالحكومة وتفعيل
ع ـم ــل امل ـج ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ،ي ـش ـكــان
ق ــاع ــدت ــن ل ــاس ـت ـق ــرار امل ـط ـل ــوب في
هذه املرحلة».

سياسة
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بهدوء

ّ
غسان كنفاني ...الصرخة ال تزال تدوي
ناهض حتر
ّ
ال ـقــوى الـتــي شــكـلــت ن ـمــوذج غـســان كنفاني،
ع ــدي ــدة ،ص ـع ـ ٌـب ت ـضــافــرهــا إال ل ــدى إن ـســان
ّ
ّ
شفاف ،موهوب ،عاشق .عاش سنوات التألق
الثقافي والصحافي في بيروت ،وعاش لحظات
اإلبداع املكتنز بالرؤى الحداثية ألدباء وشعراء
ّ
جادين ،شغوف بالحياة وبالتمرد على املوت
وصانعيه .الــاجــئ الفلسطيني الـشــاب ،أخذ
براكية في ّ
نسغ دالية نبتت في حاكورة ّ
مخيم
ّ
ّ
بقلم سيال ال
محروم ،وتحدى .سالحه الكتابة ّ ٍ
يتعب .يكتب ويكتب ويكتب ،بالسوي ِة نفسها،
ّ
ّ
بالروح الوثابة نفسها .يتنقل من دفتر الرواية
ِ
إلى دفتر الدراسة إلى دفتر رسائل الغرام إلى
الصحيفة /الصحف ،واملــاحــق ،والتحليالت
الـسـيــاسـيــة وال ـخ ــاط ــرات األدبـ ـي ــة .أح ـســب أن
أحدًا لم يمنح الكتابة ساعات يومه ووهج قلبه
وخــاصــة عـقـلــه ،كـمــا فـعــل كـنـفــانــي ،متألقًا،
ً
م ـتــأن ـقــا ،ج ـم ـي ــا ،ط ـي ـبــا ،يـنـبــض بـصــرخــات
املعذبني والعشاق في آن واحــد .وحــن ّ
شبت
املقاومة الفلسطينية ،بعد هزيمة  ،1967كان
كنفاني جاهزًا لكي ينخرط فيها ،بكل وجدانه
وحيويته وجــرأتــه وصــدقــه وقلبه الجريح ...
«من األوباش  ...ومن عشق الصبايا»!
ّ
مـثـقــف وب ــاح ــث وك ــات ــب وص ـحــافــي ومـنــظــم
وم ـنــاضــل مـنــح «الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة» ،وح ــده،
أي ـق ــون ــات غــام ـضــة م ــن س ـح ـ ٍـر ي ــأخ ــذ قـلــوب
الشباب قبل عقولهم؛ ذلك ،حني كانت القلوب
والعقول تهجس بالتحرير والـثــورة والوحدة
والتغيير التقدمي واليسار وتحدي العالم.
كـنـفــانــي هــو أول َم ــن ع ـ ّـرف ال ـعــرب بـشـعــراء
املـقــاومــة فــي فلسطني ال ـ ــ ،48وأول َم ــن حـ ّـول
امل ــأس ــاة الفلسطينية إل ــى أدب حـقـيـقــي ،بال
نواح وال عنترياتّ ،
وأول من ّقدم الفلسطيني
ً
كعربي متصل ال منفصل ،مبدعًا ومناضال
ٍ
وملتاعًا بالحب ومنتجًا وأنيقًا.
قبل هذا وبعده ،وربما بسبب هذا كله ،كنفاني
هو صاحب الصرخة التي أيقظت الفلسطيني

لـكــي ي ـقــرع جـ ــدران الـ ـخ ـ ّـزان؛ ك ــان امل ـشــردون
الفلسطينيون الهاربون من جحيم املخيمات
والفقر والتهميش يتسللون إلى ديار الهجرة
النفطية ،بحثًا عن مستقبل فردي .ثالثة منهم
اختبأوا في خزان شاحنة ،ماتوا من االختناق
وال ـحــر عـلــى ال ـح ــدود الـكــويـتـيــة ،ول ــم يـقــرعــوا
ّ
الخزان .مفهوم ،بالطبع ،أن اإلنسان ـ بغريزة
ّ
ّ
يتحمل
البقاء اللعينة ـ قد يقبل أي مذلة ،وقد
أي هـ ــوان ،وأي أذى ،مـهـمــا ي ـكــن ،لـكــي يبقى
على قيد الحياة ،لكن الالمفهوم ،الالمنطقي،
الالغريزي ،أن يقبل اإلنسان املوت ،مجانًا ،فال
يصرخ طالبًا النجدة.
ً
هـكــذا رأى كـنـفــانــي شـعـبــه ،م ـشــردًا متسلال
ف ــاق ـدًا ح ـتــى ل ـلــدفــاع ال ـغ ــري ــزي ع ــن ح ـقــه في
الحياة ،فأطلق صرخة الثورة :اقرعوا جدران
ّ
الخزان!
لــم تــوجــد ،وال تــوجــد صــرخــة أعـمــق وأص ــدق
وأكثر إيالمًا وتحفيزًا منها ،أيقظت مشاعر
الكرامة اإلنسانية لــدى جيل كامل .ذلــك قبل
أن تمر السنون ،ويتحول متسللو صحارى
ّ
مشوهني وكمبرادور
النفط إلى بورجوازيني
ل ـل ـك ـم ـب ــرادور ،ي ـ ـقـ ــررون صـ ــرف تـضـحـيــات
الشعب الفلسطيني ودماءه ،في شراكة أمنية
مع االحتالل ،أو شراكة سياسية مع تحالف
َ
السلطان العثماني وتابعه القطري.
فــي الـسـبـعـيـنـيــات ،وك ــان دم الـشـهـيــد غسان
كنفاني لم يجف بعد ،كانت سيرته وحضوره
وكتبه من زوادة الشباب .كان جذوة تشتعل
في الصدور .فمن املستحيل أن تقرأ كنفاني،
ّ
ّ
ث ــم ال تـفــكــر بـفـلـسـطــن ،وال تـفــكــر بحريتك
الشخصية ،وبتحرير بلدك ،وتحرير عقلك!
وك ــان واض ـحــا ،حينها ،كــالـبــداهــة ،مل ــاذا أقــدم
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي عـلــى اغـتـيــال كنفاني في
بيروت ،عام  ،1973في «عملية نوعية» .أكانت
الرصاصات الصهيونية تستهدف كاتبًا أم
أنها استهدفت النبي الفلسطيني؟
في زمن الكمبرادور والتنسيق األمني وصلح

الحديبية القطري ـ اإلسرائيليّ ،
تحول غسان
ك ـن ـف ــان ــي مـ ــن جـ ـم ــرة ال ت ـن ـط ـفــئ فـ ــي ق ـلــوب
ّ
كتاب على الــرف ،لكن
الفتيان والشباب ،إلــى
ٍ
في فلسطني ،بالتحديد في غزة ـ املقاومة ،ال
يزال اسم غسان كنفاني يعلو حائط مدرسة.
في املدرسة ،اليوم أو غدًا ،سوف يسأل ً
فتى:
َم ــن ه ــو غ ـس ــان ك ـن ـفــانــي؟ وق ــد يـ ـق ــرأه ،وقــد
ي ـصــرخ ،وق ــد يـقــرع ال ـخ ـ ّـزان ،وق ــد يـثــور على
انقسام الفلسطينيني ،وعلى تصفية القضية
الفلسطينية ،وعلى الكمبرادور ،بشقيه ،املدني
وامللتحي.
لذلك كله ،أو ملجرد الجهل ،أو تعبيرًا عن الحقد
على العلمانيني واليساريني ،أقدمت الحكومة
الحمساوية في غــزة على حــذف اســم غسان
كـنـفــانــي م ــن يــافـطــة امل ــدرس ــة ال ـغ ـ ّ
ـزي ــة ،لترفع
مـكــانــه اس ــم «م ــرم ــرة» ،الـسـفـيـنــة الـعـثـمــانـيــة،
بحجة بطولتها فــي مـحــاولــة كسر الحصار
ع ــن ال ـق ـط ــاع! كـ ــان ي ـم ـكــن ل ـل ـح ـم ـســاويــن أن
يعطوا اسم مرمرة ملدرسة مسماة باسم أبو
ً
هريرة مثال .لكن ،كــا .فالفارق بني كنفاني
و»م ــرم ــرة» نــوعــي ويفصل بــن نهجني :نهج
التحرر الفلسطيني الــذاتــي في سياق الثورة
العربية ،ونهج البحث عن إمــارة معادية لقلب
ال ـعــرب (مـصــر وس ــوري ــا) وتـعـيــش فــي ظــال
التفاهم التركي القطري االسرائيلي.
¶ ¶ ¶
ليس للفلسطينيني فقط ،بل لليبيني والعراقيني،
وخصوصًا للسوريني ،الهاربني بحثًا عن حل
ف ــردي فــي املـهــاجــر الـغــربـيــة ،يـنـهــض غسان
كنفاني مــن ضــريــح الـشـهــادة ،ليصرخ على
أك ــوام جثث أكـثــر مــن سبعني مـهــاجـرًا ماتوا
اختناقًا فــي شاحنة التهريب املـتــروكــة على
حافة طريق عام في شرق النمسا :ملاذا؟...
في هذه األرض ،أرضنا ،نحيا ونجوع ونقاتل،
معًا ،وقد نموت ،لكن ...لن ننتهي اختناقًا في
شاحنة تهريب البشر التعساء.

تقرير

«أبو معاوية» في قبضة األمن العام
بــ»أبــو خشبة») ،أشــرفــوا على تطبيق
اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة م ـيــدان ـيــا .لــوحــظ
غ ـيــاب ال ـنــائــب هــانــي قـبـيـســي بينهم،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط
واإلشراف على االحتفاالت السابقة.
ضــاقــت ســاحــة ع ــاش ــوراء بــاملـشــاركــن.
ك ـث ـي ــرون بـ ـق ــوا خ ــارجـ ـه ــا ،مـفـتــرشــن
األرض واألرصـ ـف ــة .م ـك ـبــرات ال ـصــوت
حملت صــوت بــري إلـيـهــم .حماستهم
لم تفرق بني «أمل» وحزب الله .صفقوا
لذكر بري ،بقدر ما صفقوا لذكر السيد
حسن نصرالله .صدر القاعدة الخضراء
بات أكثر سعة .تشييع شهداء الحزب
جنوبًا يظهر أن الحركيني يتصدرون
املراسم .العنوان الرئيسي لـ»أمل» على
مــر ال ـس ـنــوات ،أن ـهــا ال ـبــاب الـخــدمــاتــي
والتنموي للجنوبيني .في كل مناسبة،
ّ
يتحدث بري عن املشاريع التي أنتجت
ف ــي ال ـج ـنــوب امل ـح ــروم م ــراف ــق صحية
وخــدمــاتـيــة وشـبـكــة طــرقــات وكـهــربــاء
ومياه ...في كلمته ،استعرض عددًا من
املـشــاريــع ـ ـ األح ــام الـتــي تـحــدث عنها
ال ـصــدر .م ـشــروع الليطاني وامل ــدارس
وطريق صيدا ـ صور وصور الناقورة
الـ ــذي أط ـل ــق عـلـيــه ب ــري «أوت ــوس ـت ــراد
اإلمام موسى الصدر».

أوقـ ــف األمـ ــن ال ـع ــام ع ـلــي محمد
ح ــات ــم امل ـل ـقــب بـ ــ«أب ــو م ـع ـ ُـاوي ــة».
وب ـع ــد ت ــواري ــه ل ـس ـن ــوات ،ضـبــط
أخيرًا في مطار بيروت أحد أبرز
عناصر رعيل «القاعدة» األول في
لبنان ،أثناء محاولته السفر إلى
تركيا السبت ،مستخدمًا جــواز
سفر مـ ّ
ـزورًا باسم شقيقه ناصر.
إن ـجــاز إضــافــي يــراكــم فــي سجل
األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام .اسـ ــم ا ّل ــرج ــل غـيــر
مألوف إعالميًا ،إال أنــه كان أحد
أبرز الناشطني «الجهاديني».
ابـ ــن ب ـل ــدة ال ـق ــرع ــون ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي ينشط في صفوف تنظيم
ال ـقــاعــدة مـنــذ تسعينيات الـقــرن
املــاضــي ،حتى إن سجله األمني
ي ـك ـش ــف أن األخ ـ ـيـ ــر س ــاف ــر إل ــى
أفـغــانـسـتــان لـلـقـتــال فــي صفوف
التنظيم .وذك ــرت املـعـلــومــات أن
ح ــات ــم م ــاح ــق م ـن ــذ ع ـ ــام 2001
ب ـج ــرم االن ـت ـم ــاء إل ــى «ال ـق ــاع ــدة»
واملشاركة في سلسلة التفجيرات
ال ـتــي اس ـت ـهــدفــت م ـطــاعــم تحمل
أسماء أميركية في لبنان .وسبق
أن انـ ـض ــوى ح ــات ــم ف ــي ص ـفــوف

الـ ـجـ ـم ــاع ــة ال ـ ـتـ ــي أط ـ ـلـ ــق عـلـيـهــا
األم ـن ـيــون «الـتـكـفـيــر وال ـه ـجــرة»،
ّ
التي شكلها أحــد أبــرز جهاديي
«األف ـ ـغ ـ ــان ال ـ ـعـ ــرب» بـ ـس ــام كـنــج
امللقب بـ«أبو عائشة» وشارك في
أحــداث الضنية ،قبل أن يتوارى
ع ــن األنـ ـظ ــار .ك ــذل ــك ارت ـب ــط اســم
ح ــات ــم ب ـكــل م ــن ال ـس ـع ــودي فهد
امل ـغــامــس وال ـق ـي ــادي ف ــي تنظيم
«داعـ ـ ــش» أح ـم ــد سـلـيــم مـيـقــاتــي
املـلـقــب ب ــ«أب ــو ال ـهــدى مـيـقــاتــي»،
حيث أفــاد موقوفون إسالميون
بأنه كــان أحــد عناصر مجموعة
كانت تخطط الستهداف السفارة
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة عـ ـ ـ ــام  .2004ومـ ــن
«القاعدة» و«التكفير والهجرة»،
انتقل إلى تنظيم «فتح اإلسالم»،
حيث تولى منصبا قياديا رفيعا
وعـ ـ ــرف ح ـي ـنــه ب ــاس ــم «ابـ ـ ــو بـكــر
عقيدة».
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ح ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي دارت فــي
ف ـّلــك ال ـج ـهــاد ال ـع ــامل ــي .ف ـقــد ثبت
أنـ ــه ت ـ ــوارى ل ـف ـتــرة داخـ ــل مخيم
ع ــن ال ـح ـل ــوة ،ون ـش ــط ع ـلــى خط

امل ـج ـمــوعــات ال ـتــي كــانــت تسعى
الستهداف قــوات اليونيفيل في
الجنوب بوصفها «ق ــوات كافرة
أراض إسالمية».
مــوجــودة على
ٍ
وذكــرت تقارير إعالمية أن حاتم
كـ ــان ع ـل ــى ارت ـ ـبـ ــاط بــال ـس ـعــودي
م ـ ــاج ـ ــد امل ـ ـ ــاج ـ ـ ــد ،أمـ ـ ـي ـ ــر ك ـت ــائ ــب
ع ـبــدال ـلــه عـ ـ ــزام ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن
نـ ـش ــاط ــه ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي فـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخيرة كان يقتصر على تجنيد
ش ـبــان وإع ـ ــداد الـ ـك ــوادر لصالح
تنظيم القاعدة.
ت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن املــوقــوف
حاتم يخضع لالستجواب لدى
ف ــرع الـتـحـقـيــق ف ــي األم ــن ال ـعــام،
ُ
وسيحال على القضاء العسكري
خالل األيام املقبلة.
(األخبار)
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ماجد الماجد ،أمير
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