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اٌلذم انشغٍمتي عنو في آخر أٌياـ حياتو  ..رحمة اهلل عميوإلى ركح أبي الٌطاىرة 

.كاٌلذم كاف يتمٌنى أٍف أجمس معوي أطكؿ كقتو ميمكف ،ابة ىذه الٌرسالةبكت
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 إقرار

ٌنيا نتيجة أبحاثي الخاٌصة  ،أيقٌر أنا ميقٌدـ الٌرسالة أٌنيا قيٌدمٍت إلى جامعة القيدس لنيؿ درجة الماجستير كا 

سالة أك أٌم جيزءو منيا لـ تيقٌدـ لنيؿ أٌية درجة كأٌف ىذه الرٌ  ،باٍسًتثناء ما تٌمٍت اإلشارة إليو حيث ما كرد

ميا ألٌية جامعة أك معيد  .عي

 ...............................:الٌتكقيع

 أٌيكب عكدة ميعاذ أحمد  :االسـ

 .ـ2018/ 4/  30 التٌاريخ 
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 شكر وتقدير
 

 

كأتقٌدـ بالٌشكر الجزيؿ كالتٌقدير العميؽ مف  ،عمى إنجاز ىذه الٌرسالة أحمدي اهلل أكالن كأخيران اٌلذم أعانني  

كما زٌكدتني بو مف إرشادات  ،الٌدكتكرة بناف صالح الٌديف عمى تفٌضميا باإلشراؼ عمى ىذه الٌرسالة

 كتكجييات.

 

ع كأشكر كذلؾ الٌدكتكر أحمد رفيؽ عكض لما قاـ بو مف جيدو في تزكيدم ببعض المصادر كالمراج  

 غير المكجكدة في المكتبات.
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 الُممّخص

ـى ك  ،في ًركايات أحمد رفيؽ عكضالعكدة الٌناًقصة  ميناقشة مظاىرييدؼي ىذا البحث إلى  اٌلذم قا

 .بتكظيؼ ىذه المظاًىر ًلتكضيًح الكاقع الًفمسطيني الميعاصر

 ،لٌناًقصة في بعض الٌركايات الًفمسطينٌيةميناقشة مظاىر العكدة االٌتمييد ليذا البحث بً كبدأ الباحث بً   

ذه المظاىر قد تشابيٍت في كى ،كما بعد ىذه االتٌفاقٌية ،كاٌلتي كانت تيمٌثؿ مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك

 منيا: ،ًعٌدةأيمكرو 

كىذه المظاىر  ،كطمس أسماء الميدف الفمسطينٌية بشكؿو كبير، الغيربةالٌسمبٌية كالًكحدة ك المشاعر   

كما بعد ىذه االتٌفاقٌية تعكس الحقيقة الٌدائمة لمكياف  ،الميتشابية بيف مرحمتي ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك

 .اٌلذم يعمؿ عمى تيكيد األماكف الٌصييكني

ا بعد ىذه االتٌفاقٌية في كاختمفٍت مظاىر العكدة الٌناقصة في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك عٍف مرحمة م

كىذه الٌصكرة لـ تكف  ،صكرة الٌتيجير اٌلتي كانٍت في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك :يامن ،ًعٌدة أيمكرو 

الٌسيادة  مظاًىربعد اتٌفاقٌية أيكٍسمك كانتشرٍت  ،في مرحمة ما بعد ىذه االتٌفاقٌية ذاتو الٌشكؿمكجكدة ب

كتأٌكدٍت  ؛ٌسيطرة الكاممة لالحتالؿكاٌلتي تكحي إلى ال ،الكطف الٌسميبالشَّكمٌية لمٌدكلة الميتخٌيمة داخؿ ىذا 

 .ليا مف الٌسيادة شيء فٍ كي ميؤٌسسات الًفمسطينٌية اٌلتي لـ يى ًعٌدة ًلم ىذه الحقيقة بعد ميشاىدة صكرو 

ٍت كانتقؿ الباحث بعد ذلؾ إلى ميناقشة مظاىر العكدة الٌناًقصة في ركايات أحمد رفيؽ عكض اٌلتي مٌثم  

االستيطاف  :منيا ،كاٌلتي تشابيٍت في أيمكرو ًعٌدة ،كما بعد ىذه االتٌفاقٌية ،كمرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسم

الفساد ، ككذلؾ كلكٌنو زاد كتضاعؼ بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك ،اٌلذم بقي ميالزمان ليذه الٌدكلةالٌصييكني 

 .نيالكياف الٌصييك  األخالقي اٌلذم اٍنتشر في أكساط بعض الًفمسطينييف العائديف مف عمميـ داخؿ



 د
 

ا قبؿ ىذه االتٌفاقٌية في ػرحمة مػكاختمفٍت صكر العكدة الٌناًقصة في مرحمة ما بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك عٍف م

كاٌلتي أصبحٍت اليمـك الكطنٌية  ،تبٌدؿ القيـ لىدل شريحة كبيرة مف الميجتمع الًفمسطيني :يانػم ،ًعٌدةأيمكرو 

 .، كالفساد اإلدارم كالمالية كجمع الماؿكأصبح ما يعنييا المصالح الخاصٌ  ،ال تعنييا في شيء

نستنتجي أٌف الٌركايات الًفمسطينٌية أٍجمعٍت  عند عكدتو مف صكرو سمبٌية تحصؿ لمعائد كبناءن عمى ما سبؽ

فيي تيسٌبب لمعائد الخسارة في كيؿّْ  ؛عمى أٌف العكدة إلى الكطف في ظؿّْ االحتالؿ ال ينبغي ليا أف تككف

ـٌ بعد الٌتحرير الكامؿفالعكدة الحقيقيٌ  ؛شيء  .ة تت
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Abstract 

The research aims to discuss the forms of the incomplete return (of refugees) to the 

occupied land in some Palestinian novels,and then in Ahmad Rafiq Awad’s novels. Awad 

used those forms of return in order to clarify the current Palestinian situation. 

 

The researcher started by discussing the forms of the incomplete return (of the Palestinian 

refugees) in some Palestinian novels, which represent the stages preceding and following 

the Oslo Accords. Those forms had several things in common, including: negative feelings 

and behaviours, such as loneliness, pain, helplessness and opportunism, and the excessive 

renaming of Palestinian cities (in the occupied part of Palestine) into non-Arabic names. 

The similarity between those forms before and after Oslo Accord reflects the persisting 

reality of the Zionist entity which works on turning Palestinian sites into Jewish ones. 

 

The forms of incomplete return (of refugees) before the Oslo Accords differed from those 

after the Accords in several areas. Those areas include the image of forced relocation (of 

Palestinians), which appeared in the pre-Oslo stage, and especially right after the Nakba in 

1948. This image was not represented in the same manner after the Oslo Accords. After the 

Oslo Accords, the western lifestyle spread allover the forcefully taken home (of the 

Palestinians), which implies the complete control of the occupier over the land. This reality 

was confirmed after examining several images of the Palestinian organizations which did 

not have any kind of sovereignty. 

 

Afterwards, the researcher moved on towards discussing the forms of incomplete return in 

the novels of Ahmad Tawfiq Awad, which represented the stages before and after the Oslo 

Accords. Both stages shred several aspects, including the ongoing establishment of Israeli 



 و
 

settlements, which has always accompanies that state, but increased significantly after the 

Oslo Accords. 

 

The forms of incomplete return (of refugees) after the Oslo Accords differed from those 

before the Accords in several areas. Those areas include the change of values in a large 

portion of the Palestinian population, to whom national concerns have become completely 

irrelevant, and to whom personal gain and accumulating money have become their 

concerns. 

 

Consequently, we conclude that Palestinian novels agree on that the return to the homeland 

under occupation should not be; such return causes loss to the returner in all domains; real 

return occurs after the complete liberation of the 
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 الُمقدِّمة 

كعمى آلو  ،كالٌصالة كالٌسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالميرسميف سٌيدنا ميحٌمد ،الحمد هلل رٌب العالميف  

  :كأٌما بعد ،كصحبو أجمعيف

كغىيَّر مف كاقعيا الٌديمغرافي بإحالؿ  ،أٌم احتالؿو قاـ بالٌسيطرة عمى فمسطيفالٌصييكني مثؿ االحتالؿ 

كصنع ىكٌية ميزٌكرة لكطفو مزعـك  ،تشريده في جميع أصقاع العالـ شعبو غريب مكاف شعبو جرل

كبنكا أنظمةن غريبة عًف  ،أصحابياخياؿ غير مكجكدة إاٌل في ييٍدعى إسرائيؿ ًبناءن عمى أساطير تكراتٌية 

كًلصالح  ،فأصبح كيٌؿ شيءو يعمؿ ًلصالح ىذه الٌدكلة المزعكمة ؛األنظمة اٌلتي سادٍت في ىذه الًبالد

 .تيا الميٍختىمفةىكيٌ 

مقامات ك  ،قدركف :ة في ركايات أحمد رفيؽ عكضمظاىر العكدة الٌناًقص) اٍختٍرتي ًعنكاف رسالتي  

كذلؾ ألٌف دراسة المظاىر الٌسمبٌية لعكدة الًفمسطينييف إلى  ؛(كبالد البحر ،كآخر القرف،العيٌشاؽ كالٌتٌجار

ًرـ مف ىذا الكطف سنكاتو طكيمةالكطف الميحتٌؿ مف أكلى الٌدراسات لمٌشعب اٌلذم  كأيتيحٍت ًلبعضيـ  ،حي

 .بعد ذلؾ فيرصة نادرة في العكدة تحت ًحراب االحتالؿ

ًرمكا منو سنكاتو طكيمة   كًعندما  ،كالفمسطينٌيكف كضعكا صكرةن ًمثالٌية في ميخٌيمتيـ عف الكطف اٌلذم حي

فالمكاف اٌلذم شاىدكه عند عكدتيـ  ؛مرىـأيتيح لبعضيـ العكدة تحت راية االحتالؿ كقعكا في حيرةو مف أ

 ،كاالحتالؿ يتحٌكـ في كيٌؿ صغيرةو ككبيرةو داخموي  ،فالكطف قد تيٌكد ؛يختمؼ عف المكاف اٌلذم في ميخٌيمتيـ

بٌية القديمة كاألشخاص اٌلذيف يسكنكف في البيكت العر  ،كالثٌقافة الٌسائدة ىي ثقافة الٌدكلة الميحتٌمة كًقيميا

كلذلؾ انتاب ىؤالء العائدكف مشاعر سمبٌية ال  ؛القيرل ىـي األغراب عف ىذا الكطفدف أك سكاءن في المي 

 .حصر ليا

كلكي يتمٌكف الميثٌقؼ مف تحديد المظاًىر الٌسمبٌية لمعكدة الٌناًقصة ال بيٌد لوي مف الٌرجكع إلى الٌركايات   

 .بمثابة مرآة لمكاقع الًفمسطيني الميعاصركاٌلتي تيعتبر  ،ركايات أحمد رفيؽ عكضكًبخاٌصة  ،الًفمسطينٌية
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كركايات أحمد رفيؽ  ،عاٌمةن ة تغذية األبحاث الميتعٌمقة بالٌركايات الًفمسطينٌية ػٌدراسػذه الػىحاكؿ ػكتي     

ػ بشكؿو جٌدم ػػػػػفي ما أعمـ  اكلٍت أعماؿ الكاتب لـ تتطٌرؽ ػػػػػنػتتي ػٌ ات الػٌدراسػالإذ إٌف  ،ػاٌصةن خعكض 

 .كما بعد ىذه االتٌفاقٌية ،كاتٌفاقٌية أكسم قبؿ اٌلتي كتبيا كاياترٌ الالعكدة الٌناًقصة في ر صك إلى 

كمقامات  ،: قدركفىي ،عند الكاتب ركاياتو  ًضحة المظاىر في أربعككانٍت العكدة الٌناًقصة كا   

 .كًبالد البحر ،كآخر القرف ،العيٌشاؽ كالٌتٌجار

الؿ رحمة بحثًو في ىذه الٌدراسة اٌلتي كأنارٍت لوي الٌطريؽ خً  ،احثػا البػافى بيػتعػتي اسٍ ػٌ ات الػٌدراسػا الػٌ أم   

فييناؾ  ؛فقد تنٌكعٍت كتباينت ؛في ًركايات أحمد رفيؽ عكضتناكلٍت تمؾ مظاىر العكدة الٌناًقصة 

في ًدراسة مظاىر العكدة  ػ الٌسبؽػػػكهلل الحمد  ػػػكال أٌدعي ػ ،كىيناؾ الٌدراسات العاٌمة ،الٌدراسات األكاديمٌية

 .الٌناًقصة في ركايات أحمد رفيؽ عكض

ركايات أحمد رفيؽ  في دراسة مظاىر العكدة الٌناًقصة في سٌددٍت خيطى الباحثالدّْراسات اٌلتي ك   

  عكض:

كىذا الًكتاب ًعبارة عف ًدراسة نقدٌية صادرة عف دار الماجد لمٌنشر  ،لعمي الخكاجة (عيف الٌسارد)/1

قدركف، كمقامات العيٌشاؽ ، كىي قامٍت بنقد ثالث ًركاياتو لمكاتبك  ،ـ2000كزيع في راـ اهلل سنة كالتٌ 

 .، كلـ تتطٌرؽ إلى مظاىر العكدة الٌناقصة في ىذه الٌركاياتكالٌتٌجار، كآخر القرف

ة كىك كتاب صادر عف المؤٌسسة الفمسطينٌية لإلرشاد القكمي سن ،لعمي الخكاجة (جكائز الفحـ)/2

دكف  كىذا الًكتاب جمع فيو عمي الخكاجة مقاالت نقدٌية سٌمطٍت الٌضكء عمى ركايات الكاتب ،ـ2003

 .الٌتطٌرؽ إلى مظاىر العكدة الٌناًقصة في ىذه الٌركايات

راـ اهلل سنة كىك كتاب صادر عف دار الماجد لمٌنشر كالٌتكزيع في  ،لعمي الخكاجة (ميقاربات نقدٌية)/3

، كقد لًكتاب ًعبارة عف مقاالت كأبحاث ًلكيتٌاب كأكاديمييف جمعيا كقٌدـ ليا عمي الخكاجةكىذا ا ،ـ2004

 .، كآخر القرف دكف الٌتطٌرؽ إلى مظاىر العكدة الٌناًقصة في ىاتٍيف الٌركايتٍيفتناكلت نقدان لركاية قدركف
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لسعد  (ج الٌنقدٌيةدراسة في ضكء المناى): كائٌيةالٌشخصٌية في أعماؿ أحمد رفيؽ عكض الرٌ )/4  

كىي دراسة قيٌدمت لنيؿ درجة الماجستير في الٌدراسات العيميا مف الجامعة اإلسالمٌية في غٌزة  ،عدكاف

دكف اإلشارة إلى  كقد تناكلٍت ىذه الٌدراسة الٌشخصٌية في ركايات أحمد رفيؽ عكض ،ـ2014سنة 

 .مظاىر العكدة الٌناقصة في ىذه الٌركايات

األٌكؿ ىذا المنيج  حيث استخدـ في الفصؿ ،حث في ىذه الٌدراسة المنيج الٌتكامميكقد اعتمد البا   

كذلؾ لككنيا ميالئمة  لمميقارنة بيف  ؛اٍستخدـى المنيج الميقارف كفي الفصؿ الثٌاني ،كيٌمما اٍقتضٍت الٌضركرة

 .مظاىر العكدة الٌناًقصة في ًركايات أحمد رفيؽ عكض

درس  ،كالمراجعفصمٍيف كخاتمة كفيرس لممصادر ميقٌدمة ك  :سة فيقد جعؿ الباحث ىذه الٌدراك    

فالٌركاية األكلى  ؛حمد رفيؽ عكضأًل  ركاياتو أربع  في الباحث في الفصؿ األٌكؿ مظاىر العكدة الٌناًقصة

قبؿ لمعمؿ  ـ1948لبعض الًفمسطينييف إلى األراضي الميحتٌمة عاـ  عف العكدة الٌناًقصة تتحٌدث قدركف

بالد ك  ،آخر القرفك  ،مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار)كأٌما الٌركايات الميتبٌقية ،آثارىا الٌسمبٌيةعف ك  ،أكٍسمك اتٌفاقٌية

بعد اتٌفاقٌية لمٌسمطة الًفمسطينٌية إلى الٌضٌفة الغربٌية كًقطاع غٌزة  عف العكدة الٌناقصة تٍ تحٌدثف (البحر

آثارىا عف ك  ،ـ1948األراضي الميحتٌمة عاـ العكدة الٌناقصة لبعض الًفمسطينييف إلى كعف  ،أكٍسمك

الميقارنة بيف مظاىر العكدة الٌناًقصة في ركايات أحمد رفيؽ  لفصؿ الثٌانيكدرس الباحث في ا، الٌسمبٌية

 .كما بعدىا ،عكض قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك

كهلل  ،فمف نفسيفإف كاف نقصه  ؛جة ىذا الٌطرحلكأخيران فإٌنني أسأؿ اهلل أٍف أككف قد كٌفٍقت في ميعا  

 .األمر مف قبؿ كمف بعد

  :الباحث                                                                                         

 ميعاذ أحمد أٌيكب                                                                                   
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 :تمييد

 :ي الّرواية العربّية الفمسطينّيةومظاىرىا ف إلى األرض الُمحتّمة صور العودة الّناِقصة

عنى العكدة  عند م قبؿ أف أبدأ بتحديد مظاىر العكدة الٌناًقصة في ًعٌدة ركايات ال بيٌد أف أتكٌقؼ  

  :الٌناًقصة ليغةن 

ـً ًلساف العرب البف منظكر، ىك العكدة إلى الكطف أصؿ اإلنساف، أك جاء في ماٌدة    العكدة في ميعجى

ًلدى فيو  .المكاف اٌلذم كي

 .(1)، كىك الخيسراف ...قص: مف نجكع إلى معنى الٌناًقصة ليغةن كعند الرٌ   

الخسارة في كؿّْ لو ب ٌببي سى تى تفى  العكدة إلى الكطف؛: لعكدة الٌناًقصةمعنى اكًبناءن عمى ما سبؽ يككف   

 .شيء في حياتو

فاء أبي سعيد الٌنحس إلميؿ الكقائع الغريبة في اختإلى بعض الٌركايات الفمسطينٌية )كعند الٌرجكع   

هلل ًلميريد رأيت راـ ا ،ر يستحـٌ في البيحيرة ليحيى يخمؼ، نيي، عائد إلى حيفا لغٌساف كنفانحبيبي

عائد خسارةن كبيرةن في صكرو شٌتى، كمف ( أًجدي أفَّ العكدة إلى الكطف في ظؿّْ االحتالؿ تيسٌبب لمالبرغكثي

 :ىذه الٌصكر

 :  أّواًل: الّتيجير

الٌتيجير مف أىـٌ المعالـ األساسٌية في حياة الًفمسطينييف؛ كاٌلتي تيعدُّ مف أىـٌ صكر العكدة الٌناًقصة    

 .ايات الًفمسطينٌيةفي الٌرك 

، كعممو في صفكؼ أجيزة أمف حتٌمة في ركاية الكقائع الغريبةبعد عكدة سعيد إلى داخؿ األراضي المي   

ة ػة العربيٌ ػجنػادات المػالكياف الٌصييكني رأل البيييكت المىٍيجكرة؛ فسكف في أحدىا عف طريؽ أحد قي

                                                           
 .101 ػػػػػ 99/  7 (نقص  )كماٌدة  ،319ػػػػ 309/ 4 (عاد  )مادة  في منظكر، ًلساف العرب،ابٍ  يينظر: -1
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ي بيت آخر مف ىذه ػف فػكػـٌ سػف، ثي ػيػرَّحسى ػنكد المي ػالجالميؤٌقتة، كلكٌنو سيرعاف ما طيرد منو عف طريؽ أحد 

يجد عندما دخميا كجد أككاب القيكة مصبكبة لـ ك البيكت، كجمع أثاث بيتو مف البيكت الكثيرة الميجكرة، 

  .؛ فأىخذ ما بقي فييا مف أثاثأىٍصحابيا كقتان ًلشيٍرًبيا

تي ييكدٌية؛ كفي أثنائيا زار بيت خالتو الَّ  مف قبؿ أسرةو  فى م سيكً ذً قاـ سعيد بالٌذىاب لزيارة بيت أبيو الَّ   

ٍبنو  .(1)بقيت فيو؛ كىيناؾ مٌر مف أمامو؛ فكجد غسيالن منشكران، كلكٌنو امتنع عف طرؽ الباب نتيجةن لجي

، بؿ تكٌكفى داخؿ الكياف الٌصييكنيكالفمسطينٌيكف مف أىؿ البالد األصمييف لـ يعكدكا أغمبٌية في   

 يد لو لغات كثيرة؛ منيا: العبرٌية، كاإلنجميزٌية، كاأللمانٌية، كغيرىا.ميجتمع جد

في  لـ تعد ميتداكلة كثيران فالمغة العربٌية  عف قدكـ المجتمع الجديد مف كٌؿ أنحاء العالـ، كىذا ناتجه   

 .الميجتمع الجديد

في أثناء ذلؾ كاف يميٌر مف ، ك في إٍحدل المٌرات أماـ فيالت مكظفي حيفا الميجكرةكافى سعيده كاًقفان   

أليـ ػمك سػةو ييحدّْثيـ؛ فػغػأمّْ لػأمامو بيف كقت كآخر عٌماؿ ييكد، فأراد معرفة الكقت؛ فسأؿ نفسو ب

؛ فسأليا (ماشاعاه) الٌسؤاؿ عف الكقت بالعبرٌية يككفألثار شكككيـ؛ فتذٌكر بأٌف  ة؛ػيزيٌ ػجمػاإلنػأكب ة،ػعربيٌ ػالػب

؛ فتذٌكر أٌف معنى ىذه الكممة ثمانية باأللمانٌية؛ فكاف قد سمعيا مف أحد (تخأي )ألحدىـ؛ فصاح بو 

 .(2)جيرانو اٌلذم تخٌرج مف ألمانيا

كظاىرة الٌتيجير عٌرفيا بعض الباًحثيف بأٌنيا تفكيؾ البينية االجتماعٌية كاالٍقًتصادٌية كالٌسياسٌية ليذا   

 .(3)الٌشعب

؛ كىذا ما مف كيؿّْ أنحاء الًبالد اٌلذيف جمبيـ الكياف الٌصييكنيكالبيكت الميجكرة سكنيا األغراب   

؛ فيك طيًرد مف بيتو ًليسكينو إيفرات ككشف كزكجتو ميرياـ مع سعيد بطؿ ركاية عائد إلى حيفاحصؿ 

                                                           
 .63 ػػػػػػ 61صبي، إميؿ، الكقائع الغريبة، حبي: يينظر -1
 .65 ػػػػػػػػػػ63، صالمصدر الٌسابؽ :يينظر -2
 .111أيكب، ميحٌمد، الٌزمف كالٌسرد، ص :يينظر -3
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ف الكيا أتٌفؽي مع بعًض الباحثيف اٌلذيف رأكا أفٌ ؛ كلذلؾ (ا حاليان بكلنداٌلمذاف قىًدما مف بكلكنيا ساًبقان )

دكد لعكدة الٌصييكني  مىنىعى ًبكيٌؿ قٌكة عكدة الالجئيف إلى أرض الكطف، كفي الكقت ذاتو كانت تيٍفتىحي الحي

 . (1) الييكد مف كيٌؿ دكؿ العالـ

نة ػيفا سػكارع حػي شػارة فػيٌ ػو لمسٌ ػيادتػناء قػا أثػيفػائد إلى حػاع في عػترجػرة االسػاىػيد ظػعػارس سػكم   

ـك عمى حيفا ػيجيػتي أرجعٍت لو صكرة التٌ ػٌ يي الػـ؛ ف1967 ر في أبشع صكرىا عند تذٌكره لخٌطة الييجي

فمـ  ؛أثناء كجكده في قمب المدينة ـ1948نيساف عاـ  21ء الميكىاًفًؽ لمٌسٌيارة في صباح يكـ األربعا

ت الٌناس كأمكاج كانكى ، إلى شارع حٌتى خٌيـ عميو المساء ، كبقي يرتٌد مف شارعو يستًطع العكدة إلى البيت

كاف تفكيره مينصٌبان الٌسيؿ اٌلتي اندفعت باٌتجاهو كاحدو باٌتجاه الميناء؛ فحممت سعيدان حمالن نحك البحر، ك 

فٌية   .كابنو خمدكفنحك صى

، كبعد عد أف تركا فيو اٍبنيما خمدكفككانٍت ميحٌصمة ىذا اليكـ ًقياـ سعيد كزكجتو ًبميغادرة بيتيما ب   

نيساف،  29فىتىحى رجؿه مف ًعصابات الياجاناة بابى منزؿ سعيدو في يكـ الخميس الميكىاًفًؽ  أسبكعو تقريبان 

تيوي ميرياـ، كالٌطفؿ الفمسطيني خمدكف بعد أٍف قامكا  كجى كزه اٍسميو إفرات كيكشف كىزى ؿه عىجي ككاف معو رىجي

ٍنًزؿ  .(2) بتسميتو دكؼ، كقاـ ًبإٍسكىاًنًيـ في ىذا المى

 :ق بين األقارب والُمِحّبينلّتفري: اثانياً 

جاءت ؛ ففي ركاية الكقائع الغريبة ي ييطبّْقييا ًضدَّ الًفمسطينييفىذه الٌسياسة مازاؿ الكياف الٌصييكن   

ذا ػبؿ ىػف قػ، كقامت بتعريض نفسيا لمميساءلة كاإلبعاد ماكلى زائرةن لسعيد في بيتو في حيفيعاد األ

الٌتياـ سعيد بالٌتسٌبب في اعتقاؿ كالدىا؛  رسمي تصريحو  رة بدكفً ألٌنيا جاءت مف الٌناصكذلؾ  ؛الكياف

 ـٍ ىي دى تيبعً لً فنفى ذلؾ، كفي أثناء ىذه الٌزيارة كاف الجنكد يقتحمكف البيكت بحثان عف أمثاليا مف الميتسمّْميف 

                                                           
 . 36ػػػػػػػ35ص  (،ًرسالة ماجيستير)ة كالمكضكعٌية في األرضمّْياًتيا الفٌنيٌ ػطينٌية كتجػالٌركاية الًفمس ،ميبي، حيسيف محٌمد حيسيفػالصٌ : يينظر -1
 .37، ص9، ص 14ػػػ  11،  ص 42ػػػ  40، صكنفاني، غٌساف، عائد إلى حيفايينظر:  -2
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ت أختيا فاتٌفؽ سعيد مع يعاد كأختيا بأٌف المكاف اآلمف لنكـ يعاد ىك بيتو؛ كذلؾ ألٌف بي ؛الخارجإلى 

كتعٌيد ًبصكًف ًعرًضيا؛ فنامٍت ًتمؾ الميمة عند  في الحميصة في حيفا غير آمف؛ فأفرد ليا غرفة خاٌصة،

 . سعيد

؛ كًعندما أرادكا تفتيش البيت؛ ففٌتشكا كيٌؿ ريكفو بثيـٌ خمعوي الجنكد ،ًبشٌدة البابطيًرؽى  كعند تسٌمؿ الفجر   

؛ فانقٌضكا عميو، ثيـٌ دحرجكه عمى الٌدرج مف الٌطابؽ الثٌالث حٌتى فةاد رىفىضى سعيد فتحى ىذه الغير غيرفة يع

كصؿ إلى الفناء الخارجي لممنزؿ، كبعد ذلؾ سىًمع سعيد صكت معركةو عنيفةو بيف الجنكد كيعاد، ثيـٌ 

عيكىا في سٌيارةو ميمٍ  سعيد، : كنادت بأعمى صكتيا تمئةو بأمثاليا مف الٌناس،أخرىجكىا مف البيت، كىكىضى

 عيد ال يييٌمؾ؛ فإٌنني عائدة.س

بيتو  بيف الٌزكج كزكجتو كأكالده؛ فأخت يعاد في حيفا كاف ليا زكجه ترؾى  كذلؾ فٌرؽكاالحتالؿ الٌصييكني 

 (.1) ٌنو لـ يىعيدكً ، كقاؿ ليا بأنَّو عائد لى كأكالده نتيجةن لمحرب

، قة ًطفؿو برئ، ثيـٌ طىمىس ىكٌيتوتفريؽ االبف عف كالديو؛ بؿ قاـ ًبسر كلـ يكتًؼ الكياف الٌصييكني ب  

  .وي إٍسرائيمٌيان في ركاية عائد إلى حيفاكجعمى 

ما طمبٍت منياٍنتىظىرى سعيد كزكجتوي صفٌية اٍبنيما خمدكف )دكؼ( في بيتيما القديـ لمحديث معو بعد أٍف   

ًفٌية ًبأفٌ رٌدٍت ؛ فى و األصمييف، كبيف كالديٍ ميرياـ ذلؾ؛ كذلؾ لتخييره بينيا ـٌ.سى ذا ى صى  ييمىبّْي ًنداء اٍلمحـ كالٌد

قىاؿ ًبأٌنييـٍ عٌمميكه ميٌدة ًعشًريف عامان كيؼ يككف، كًمف األفضؿ ترؾ    اٍستنكرى سعيد كالـ زكجتو، كى

 .(2)فخمدكف قىٍد سيًرؽى  المكاف؛

 كنظر نحكى ، ًلباسوي ًلباس العسكرم الٌصييكني؛ فكاف سعيد عند عكدة دكؼ)خمدكف(كحصؿ ما تكٌقعوي   

فرات يكزكجيا إميرياـ  الييكدٌيةرؼ بانًتمائو إلى ميرٌبيتو ػ، كاٍعترػػرؼ اآلخػداء عمى الطٌ ػأعػككالديو 

 ف.ػكشػك
                                                           

 .ػػ81ػػػػػػػ 74حبيبي، إميؿ، الكقائع الغريبة، صيينظر:  -1
 .53ػػػػ 51 ص، 13ص كنفاني، غٌساف، عائد إلى حيفا،يينظر:  -2
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 فمسطينٌياف وكالديٍ عىرؼى أٌف  وي ًبأنٌ كالديو األصمييف يقكؿ دكؼ )دكؼ( ك ػداـ بيف خمدكفذا الصٌ ػاء ىػنػكأث  

لى المدرسىة قبؿ ثالث أك أربع سىنىكات؛ فىميذي ًصغىًره كى ك يتصٌرؼ كالييكد؛ فقد ذىب إلى الكنيس، كا 

دىرس العبرٌيةكأكؿى الككشير الييكدٌية،  .، كى

ًبأٌف اإلنساف ىك قضٌية، كأٌف الٌذنب ليس ذنبو كحده؛ فاإلنساف ىيكى ما ييٍحقفي بو عندىا  سعيدردَّ عميو   

 .(1) ساعةن كراء ساعة

 :ثالثًا: تيويد األماكن الِفمسطينّية

مٍت مرحمة الفمسطيف العربٌية     ؛ فكثيره مف الميديف الفمسطينٌية كقيراىا ٌتيكيد بعد االٍحًتالؿ الٌصييكنيدىخى

 . تحٌؿ مكانيا الميديف الٌصييكنٌيةديٌمرٍت لً 

تكٌقفت ركاية نير يستحـٌ في البيحيرة عمى ميفارىقات تيكيد الميديف كالقيرل؛ فىًعندما اٍنطمؽى الٌراكم في   

ريطة الفمسطينٌية أمامو، كرأل أٌنو البٌد مف الميركرًرحمت مىى الميديف كالقيرل  و مف غىٌزة إلى القيدس فىرىدى اٍلخى عى

 ػػػػقسطينة ػػػػالٌسكافيرس ػػػػػػ : غٌزة ػػػػػ جباليا ػػػػػ بيت حانكف ػػػػػ دير سنيد ػػػػػػ بربرة ػػػػ المجدؿ ػػػػػ جكلاآلتية

ٍت أٍشكمكف، كالٌسكافير  المسمٌية...، كفي الٌطريؽ اٍكتىشؼ أشياء مف البدييٌيات؛ فمدينة عسقالف أٍصبىحى

، كلكٌف الٌتيكيد لـ يىطيؿ كٌؿ األمكنة؛ فيناؾ أمكنة أصبحت ميجكرة؛ فنخمة جكلس كاًقفة شابير أٍصبحتٍ 

راالمخيزف، ككاد ، مثؿ:جكرةيٍ ل المى القيرى  فى مً  ًلكحدىا عمى الٌتٌمة، كىيناؾ كثيره   .ر، كخربة بيت قارم الصّْ

كالميدف الٌصييكنٌية كاضحه أٌنيا قامت عمى أنقاض قيرل كميديف عربٌية؛ فعمى سبيؿ المثاؿ رأل الٌراكم   

ًلد بيا قد طيًمسٍت مف الكجكد، كحؿَّ محمَّيا مدينة تسيمخ المٍبًنٌية عمى الٌنمط األكركٌبي سمخ اٌلتي كي
(2) . 

فىٍت ركاية رأٍيتي را   ؛ فبعد أف ي تقكـ بتيكيد األرض الفمسطينٌية، كاٌلتميستكطنات كصفان دقيقان ـ اهلل الككصى

؛ فتساءؿى عف سبب الٌصييكنياٍنطمقٍت سٌيارة األجرة بميريد مف استراحة أريحا إلى راـ اهلل رأل العمـ 

                                                           
 .71ػػػػػ 65، ص كنفاني، غٌساف، عائد إلى حيفا يينظر: -1
 .77 ػػػػػ75، ص71، ص61، ص 59، ص50 ػػػػػػ49ص ،45ص ،37  ػػػػ34يحيى، نير يستىًحـٌ في البيحيرة، ص  يخمؼ، يينظر: -2
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 ا ال، كقاؿ في نفسو بأٌف ما سمعو عنيفتذٌكر بأٌف ىذه ىي الميستكطنات كجكده في المناطؽ الفمسطينية؛

بعضيا ، ك أبنية ميتدرّْجة مف الحجر األبيض، كبعضيا عمائر، كىي يساكم شيئان أماـ ما رآه بعينيو

 .بيكت يغطي سقكفيا القرميد

؛ فال ٍنطؽي بكممًة تفكيؾ الميستكطناتكقاؿ في نفسو بأٌف اإلنساف إذا سمع خطيبان عمى أحد المنابر يى   

ػٌكلكه ف حػ، كىي مكاف الفمسطينييف الذيلكياف الٌصييكني ذاتوإلنساف كما يشتيي؛ فيي ابيٌد أٍف يضحؾ ا

 .، ثيـٌ رأل بعد ذلؾ ميستكطنة ثانية كثالثة كرابعة كعاشرة، كىكذاليـ

اء في الميستكطنات أٌف بشيران البرغكثي قاؿ لمريد قبؿ ًبضعة سنكاتو إٌنو ػنػد البػزايػمى تػؿ عػدلٌػٌما يي ػكم  

غٌسانة كاف يرل أضكاء الميٍستكطنات تتزايد سنةن بعد سنةو حٌتى باتٍت تيًحيطي بدير  مف شيرفة بيًتًو في دير

  .(1)غٌسانة عمى شكؿ دائرة 

؛ فأثناء سير كىٌكدىا كقد سٌجمٍت ركاية عائد إلى حيفا كثيران مف األسماء العربٌية اٌلتي طمسيا االحتالؿ  

لىٍت عمى رأًسو كىثيران مف األ سماء العربٌية في حيفا كىكىادم الٌنسناس، كشارع الممؾ سعيد ًبسٌيارتو نىزى

 ة.ػصػميػقة اٍلحػطً ػنػؿ، كساحة اٍلحناطير، كمػفيص

ـٍ يستىطع الٌذىاب ًبسٌيارتو إلى 1948كأثناء سير سعيد في حيفا تذٌكر قياـ حرب عاـ    ـ؛ فسعيد ل

ٌيا ف األسماء كىالحميصة،البيت؛ فكانت كيٌؿ الطُّرؽ ميغمىقة؛ فًمذلؾ اٍختىمطٍت عمييـ كثيره م ، ككادم رشمى

 كالبيٍرج، كالمدينة اٍلقىديمة، كغيًرىا.

ًفظت أسماء الٌشكاًرع اٍلعىربٌية؛    ـٍ تىكتىًؼ الٌركاية بتسجيؿ األسماء العربٌية لألحياء، بؿ كجٍدتييا قد حى كل

ًمنيا اٍندف دى سعيد نفسو في المدينة القديمة، كى نكب شاًرع ستانتكف، فىًعندما اٍشتىٌد اٍلقصؼ كىجى ع نحك جي

 كعىرىؼ حينئذو أٌنو يبعد أقٌؿ مف مئتي ًمتر عف شاًرع اٍلحمكؿ.

                                                           
 .39ػػػػػػ 36ص  البرغكثي، ميريد، رأيت راـ الٌمو، يينظر: -1
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األسماء العربٌية في مدينة يافا؛ فيذا فارس المبدة ذىب إلى بيتو في يافا في حيّْ ٍت الٌركاية كذلؾ ثٌبتك   

اٍلفرير اٌلتي تيرل أثناء الٌذىاب إلى العجمٌية الكاقع كراء المدرسة األرثكذكسٌية، كىذه المدرسة كراء مدرسة 

 .(1) باستثناء حيّْ المنشٌيةـ ما زالٍت عمى حاًليا لـ تتغٌير 1967اٍلجبمٌية، ككانت يافا سنة 

 :الّسمبّية وتصّرفاتيم الّسمبّية : بعض مشاعر الفمسطينيينرابعاً 

اضطٌر  ي ركاية الكقائع الغريبة؛ ففات الفمسطينييف الٌسمبٌيةدعـى الكياف الٌصييكني كثيران مف تصٌرف  

 ؛ كذلؾ ألٌنو ميرتبط بيا في كثيرو مف تعامالتو اليكمٌية.لٌتمٌمؽ لمكياف الٌصييكني كنفاقوسعيد إلى ا

كأطمؽ سعيد لسانو باٍلكالء لمكياف الٌصييكني في مكانو، أك غير مكانو؛ كلذلؾ أرسمو مع كفد إلى   

 .سٌماىـ سعيد ػػػػػػػ قيٌبعات تمبؿ؛ فأىداىـ أيضان مالًبسو أيكركبا إلىداء إخكانو الييكدػػػػػػ كما

االستقالؿ عيد الكياف الٌصييكني قبؿ في رفع أعالـ ًفمسطيني الٌداخؿ كنقمٍت ىذه الٌركاية ميبالغة   

الٌناًصرة ككادم الٌنسناس في حيفا تتزٌيف ؛ فكانٍت بأسبكع، كبعده بأسبكعالفمسطينٌية( )الٌنكبة اإلسرائيمي

 .(2)ٌما تتزٌيفي بو تٌؿ أبيبأكثر مً الٌصييكنٌية ألعالـ با

كعٌمؿ بعض الباحثيف ذلؾ إلى أٌنوي مع مركر الٌزمف عمى الٌتكاجد الٌصييكني في ًفمسطيف؛ فقد نشأ   

ًلد في ًفمسطيف، كترٌبى عمى أرًضيا، كييقابؿ ذلؾ جيؿ ًفمسطيني نشأ في  جيالف ميتقاًبالف جيؿ ييكدم كي

 .(3)تٌؿ تعايش مع االحتالؿ، كأصبح سىمس االنقيادالٌداخؿ الميح

كمف المشاعر الٌسمبٌية الحيزف كاألسى؛ فبعد مبيت سعيد ليمة في جامع الجٌزار مع األشباح ذىب إلى   

ب مف حيفا قاؿ مركز البكليس في عٌكا، ثيـٌ بعد ذلؾ ركب في إحدل الٌسٌيارات العسكرٌية، كًعندما اقترً 

نيكد بالعبرٌية تعني  (مديناه)الن كسيالن بؾ في مدينة إسرائيؿ، ثيـٌ فىًيـ فيما بعد أٌف كممة أى :لو أحد الجي

                                                           
  .76ػػػػ  75، ص 70ػػػػ  69كىنىفاني، غىٌساف، عائد إلى حيفا، صيينظر:  -1
 .130 ػػػػػػػ 129، ص125 ؿ، الكقائع الغريبة، صبيبي، إميح يينظر: -2
 .109أيكب، ميحٌمد، الٌزمف كالٌسرد الًقصصي، ص يينظر: - 3



12 
 

دكلة؛ فتضايؽ بًشٌدة مٌما ظٌنو تغييران السـ مدينتو، كانقبض صدره اٍنًقباضان شديدان ًعندما مٌر بالٌسٌيارة 

 .(1) العسكرٌية بكادم الٌصميب؛ فكجده خاليان مف الٌسٌكاف

سعيد كزكجتو بالمرارة كاٍلحيزف فقد شعر  ؛ت حاضرةن في ركاية عائد إلى حيفاكان ٌسمبٌيةكالمشاعر ال  

كار اٌلذم دار بيف سعيد اٌلتي ميفارقات اٌلذم سكنتو ميرياـ لم ًعندما دخال بيتيما حصمت أثناء الحي

ٌدان عمى شعر سعيد ًبمشاًعر الالميباالة؛ كذلؾ ر كعندىا  أيخرل؛ كزكجتو مف جية كميرياـ مف جيةو 

 .اٍعًتراض ميرياـ عمى قكؿ صفٌية بأٌف ىذا البيت مع أثاثو ليا كلزكجيا

كًمٌما ضاعؼ ىذه المشاعر الٌسمبٌية أٌف ميرياـ كانت تذىب، كتجيء في البيت أماـ سعيد كصفٌية؛   

رُّ ك  نكار ماتىجي فىقٍت الباب؛ كشعر صاًحبا اٍلبيت الحقيقييف باٍلمرارة، كا  رأكنو؛ فقالت  خيطكاًتيا، ثيـٌ صى

 .(2) (كىأٌنيا في بيًتيا ! تىتىصٌرؼ ككىأٌنيىا في بيًتيا ! ) :زكجيا إلىتنظيري صفٌية، كىي 

، راب العجزكأرجع بعض الباًحثيف حالة اٍلالميباالة عند سعيد إلى نكع مف أنكاع االٍغًتراب ييٍدعى اٍغتً   

 .(3)كفيٍقداف الٌسيطرة 

رجى الٌراكم مع مجد مف ركاية نير يستًحُـّ في البيحيرة يمكجكدة ف الغيربةكانٍت مشاعر ك    ؛ فمٌما خى

قريتو  ؽَّ البمدةى إلى نصفٍيف لمقياـ بالمشي معان شاىد معالـاٌلذم شى الميٍستأجر إلى الٌشارع الٌرئيس  الٌشاليو

حيى بيد ة مف محٌطة، كسكؽ، كغيرىا مف األماكف، كلكٌف مجد لـ ترى شيئان، كًعندىا أمسؾ ييٌ فً المىخٍ 

 .(4)كنداءي غريبو لغريب مجد، كأحٌس ًبتعاطؼو نحكىا، كىذه المشاعر كانت أحاسيس ميٍشتركة بالٌضياًع،

ـى جعؿ الٌراكم يشعر بالغيربة، كالبيكاء داخؿ كطنو؛ كاٌلذم جعمو ييربي إلى الخياؿ    كالكاقع الميؤل

ـٌ رائحة الٌطحالب كاألحالـ الجميمة اٌلتي كانت في المنفى؛ فكاف يىتىمىٌشى دائم ان عمى ًضٌفًة البيحيرة، كيىشي

                                                           
 .163، ص57 ػػػػػػ55حبيبي، إميؿ، الكقائع الغريبة، ص  يينظر: -1
 .54ػػػػ  47ص ، 34ػػ  32كىنىفاني، غىٌساف، عائد إلى حيفا، ص ييٍنظر: -2
 .37ػػػػػػػ ػ36، ص( ًرسالة ماجيستير )  الغتراب في ًركاية كٌراؼ الخطاياا، ماحخركؼ، س يينظر: -3
  .88 ػ ػػػػػ 86نيره يستحـٌ في اٍلبيحيرة، ص ،يحيى يينظر: يخمؼ، -4
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ككاف يسمع بيف لحظةو كأخرل صفير الًقطار الٌذاىب مف حيفا، كالعائد مف  ،كالحشائش كاألسماؾ

 .ًدمشؽ، ككاف يرل عٌمتوي حفيظة التي كانت تخٌض المبف كتخرج منو الٌزبدة

لٌما شاىد الٌصكرة المطبكعة  في المنفى كسيطرت عمى الٌراكم مشاعر الٌتحٌسر عمى أحالمو الجميمة  

فمسطيف الكاقع؛  ـ ليستٍ مي فمسطيف الحي  قاؿ في نفسو بأفَّ ف ؛لـ يتبؽَّ منيا شيءاٌلتي في خيالو عف قريتو 

 .(1) ؛ فميحرسى الرَّبُّ تمؾ األحالــفييالخارج حمميـ الجميؿ اٌلذم يسكف فًمٍمفمسطينييف في 

، جةن لمغياب الٌطكيؿ عف أرض الكطفًلميريد في ًركاية رأٍيتي راـ اهلل نتي كبقيت مشاعر الغيربة ميالًزمة  

كىذه الغيربة بدأٍت منذي رككب ميريد سٌيارة األجرة مف استراحة أريحا إلى راـ اهلل؛ فقد ظير كشخصو 

 أصابو الخرس؛ فسأؿ مريد نفسو عف سبب عدـ الحديث مع الرٌُّكاب اٌلذيف ىـ أىمو.

الميٍرتىًبطة ًبغيربًة ميًريد نسيانو ألسماء كثير مف القرل التٌابعة لراـ اهلل؛ ففي ظؿّْ غيابو  كًمفى األيميكر  

اًنبىي الًكيمكمترات الٌسبعة كالعشريف اٌلتي تىٍفصميا عف راـ  الطكيؿ عف الكطف نسي أسماء القيرىل عمى جى

دً  مَّمىوي الكذب؛ فىكيمَّمىا سىأىلوي صى ؿي كىٍحدهي عى جى ، أكعالمةو، أك طريؽو سىارىعى ًبالقكًؿ اهلل؛ فاٍلخى ـي عف بيتو سا يقىوي حي

ـٍ يىعيٍد يىٍعًرؼ ، كىىيكى في الحقيقًة ل  .أٌنو يىٍعًرؼي

كظير ميريد كىسىائح في قريتو ال يعرفو أحد؛ فأثناء سيره داخؿ قريتو لـ يتعٌرؼ عميو أحده ًمفى األكالد   

تىى ذلؾ الٌشيخ اٌلذم كاف يسير اٌلذيف يىتىنٌزىيكفى في مىدىاخًؿ القىريًة كطي  ريقاتيا، كىرىًغبى في أٍف يىٍعًرفىو أحد، كحى

ككذلؾ مريد لـ يعًرفو؛ كًعندىا اعتبر ذلؾ مف الٌسخافة أف يىٍسأؿى عف  ًببيطءو كتىأىٌمؿو لـ يتعٌرؼ عميو،

 .(2)الٌناس في مسقًط رأًسو 

االستنكار ليذه العكدة؛ فمريد استنكر عكدتو  كمف المشاعر السَّمبية في ًركاية رأٍيتي راـ اهلل مشاعر  

، كقٌرر بأٌف العىكدةى ًىيى عكدة المالييف؛ فأمكاتي الًفمىسًطينييف في مقابر اآلخريف، كاألحياء منيـ المينفردة

                                                           
 .117ػػػػػػ 116، ص 79 ػػػػػػ 78، ص33ػػػػػ 31ص ،يخمؼ، يحيى، نيره يستًحـٌ في البيحيرة يينظر: -1
 .80 ػػػػػػػ 79، ص73، ص36ػػػػػ  35ريد، رأيت راـ الٌمو، صكثي، مي البرغ يينظر: -2
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ما زالكا عالقيف عمى حدكد  اآلخريف، كىذه العكدة لـ تيغٌير شيئان مف كاقع االحتالؿ كسيطرتو؛ فالكياف 

 .(1)ما زاؿى ىك سيّْد المكاف اٌلذم يىٍمنحي الٌتصاريح لمفمسطينييف، كييدٌقؽ في أكراقيـ الٌصييكني 

كعٌمؿ بعض الباحثيف اٍسًتنكار ميريد لعكدتو إلى أٌف ىيناؾ المالييف مف أفراد الٌشٍعًب الًفمسطيني   

الىًمٌية ، كميديفو عربٌية كعى ٌيماتو ٌيماتي ًفي الٌشتات مأساةه كبيرةه ميبىعثرييف في كؿّْ ديكًؿ العالـ ًمٍف ميخى  ؛؛ فىالميخى

 .(2)كأٌما اٌلذيف أكجدىـ القدر في المدف العربٌية كالعالمٌية؛ فال زالكا يعيشكف في دكاخميـ مآسي االغتراب

فبعد تمٌمؾ المشاعر الٌسمبية مف الٌشعب  ؛كنقد ميريد أحد الٌتصٌرفات الٌسمبٌية الميرتبط بالمشاعر الٌسمبٌية  

فبعد االٍنتفاضة  ؛طيني حصمت عندىـ ظاىرة الٌتكٌيؼ، كالتٌأقمـ مع الٌسياسات اإلسرائيمٌية الميتشدّْدةالفمس

ـ كالفمسطينٌيكف يتأقممكف مع 1967مع شركط األعداء؛ فمنذ اؿ تكيَّفكاذىب الفمسطينٌيكف إلى أكسمك 

الٌراىنة بقكلو إٌف العرب في  الٌتسكية مسار مف مخاكؼ أمريكا عمى أنتنياىك ىدٌ كلذلؾ كاقعيـ الجديد؛ 

ميًيـٍ النّْ   .(3) ياية سيتأقممكف مع تشٌدده؛ ألٌنيـ تعٌكدكا عمى التٌأقمـ مع ما ييٍفرضي عى

 :دولة ُمتخّيمة: مظاىر شكمّية لخامساً 

ذات ًسيادة عمى الٌذكلة  ، ىك أىٍف تككفعمييا في عالـ اٍسًتقالؿ الدُّكؿمف األبجدٌيات الميتعارؼ   

غرافي بينيا كأفٍ  ،أراضييا ٌلذم تشٌكؿ ، كىذا غير حاصؿ في الكياف الًفمسطيني ايككف ىيناؾ تكاصؿ جي

بىر الٌراكم  ًجسر الكرامةبعد اتٌفاقٌية أكٍسمك الٌسيادة أىل أٌف ر ، ك ؛ ففي ركاية نير يستًحُـّ في البيحيرة عى

ندم حامالن ًلبيندي مكياف الٌصييكنيكاممةن ل قٌية عكزم، كلٌما اقترب مف أريحا ؛ فاٌلذم سمح لو بالعبكر جي

نكد إلى الحافمة لمٌتدقيؽ في األكراؽ سٌيارة صغيرة إليصالو إلى منطقة في  ًكبى رى ، ثيـٌ صعد بعض الجي

تابعة لمٌسمطة الًفمسطينٌية، كمٌر في الٌطريؽ عمى العديد مف الحكاجز اإلسرائيمٌية حٌتى كصؿ إلى 

 .ًمفى األمكنة ـ الفمسطينٌية ميزٌينةه ًلكثيرو األعالفعندىا ظيرٍت الحاجز الفمسطيني؛ 

                                                           
 .48 ػػػػػػػػ 47ص كثي، ميريد، رأيت راـ الٌمو، البرغ يينظر: -1
بة:المناصرة،  يينظر: -2  .173ًدراسات في الٌركاية الًفمسطينٌية، ص حسيف، ًفردكس األرض الميغتصى
 .209البرغكثي، ميريد، رأيت راـ الٌمو، ص يينظر: -3
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، كشاىد الٌراكم في شكارع غٌزة المجمس الٌتشريعي، كالٌسرايا، كميجٌمع أبي خضرا، كسٌيارات سرفيس  

كر  .(1)ة في كيؿّْ مكاففى رً كأعالـ ميرفٍ  ،كشيرطة ميري

ؿ في ًبالًدنا مف كجكد بعض ماذا اٍستفاد عالـ الٌسيادة كاالسًتقال :كًبناءن عمى ما سبؽ أتساءؿ  

كر،  كالٌسرايا، كغيرىا؟   المظاىر الٌشكمٌية مف المجمس الٌتشريعي، كشيرطة الميري

جرة سٌيارة األي  فقد جاءتٍ  كتكٌررت مظاىر الٌسيادة الٌشكمٌية في ًركاية رأيتي راـ اهلل ًلميريد البرغكثي؛   

كجد صالة كاسعة؛ فرأل  اؾى نى كىي  ركز الحدكد،ندم اإلسرائيمي إلى مألخذ مريد مف غرفة انتظار الجي 

لى غٌزة، ٌفان صى  الٌشرطة الفمسطينٌية كىناؾ كجد  مف الٌشبابيؾ الخاٌصة ًبميعامالت الٌذاىبيف إلى الٌضٌفة، كا 

؛ فطمب منو أفراد الشُّرطة اإلسرائيمٌية ؿ الٌصالة كجد بابان إلكتركنٌيان ك كعند دخ بجانب الٌشرطة اإلسرائيمية،

باشرة أماـ ضابط إسرائيمي نفسو مي  دى كبعد ذلؾ كجى  ؽو ًمفى البالستيؾ،بى معدني في طى ما ىك  ؿٌ كي  أف يضع

فأجابو إلى الٌضابط  ؟إلى أيف ˸فسألو ؛ثيـٌ أعادىا لو ح؛ فأخذ منو األكراؽ ييقمّْبيا بيف يديو،سمٌ مي 

إلى الٌضابط اإلسرائيمي، كجمس ثيـٌ أعادىا  الفمسطيني؛ فذىب إليو، كأعطاهي األكراؽ؛ فقٌمبيا بيف يديو،

كعرؼ أٌف االتٌفاقٌيات الميكٌقعة جعمٍت ىذا الٌضابط ال ييقٌرر  مريد بعد ذلؾ في غرفة الٌضابط الفمسطيني،

مركٌية كاإلدى  ؛ فىكيٌؿ اإلجراءات األمنٌية كالجي كبعد ساعةو ، مف اختصاص الٌسمطات اإلسرائيمٌيةارٌية أٌم شيءو

ٌباط اإلس  .(2) رائيمييف، كاصطحبو إلى إحدل الغرؼ، ثيـٌ فتح لو ممفان جاءه أحد الضُّ

باإلقامة في كطنو إاٌل بعد أٌنو ال حٌؽ لمفمسطيني يا ىذه الٌدكلة الميتخيمة كمف العجائب اٌلًتي أفرزتٍ    

ـٌ الٌشمؿ، تي ىي مف ككزارة الٌداخمٌية الٌ  التٌقٌدـ إلى كزارة الٌداخمٌية الفمسطينٌية بطمبو لمحصكؿ عمى ىكٌية ل

 ؛ كذلؾ لتتكٌرـ عميو بيذه اليكٌية!الكياف الٌصييكنيرمكز الٌسيادة الفمسطينٌية سكؼ تطمبيا مف 

ككذلؾ تصريح زيارةو البنو تميـ إلى  ساـ لمتٌقٌدـ بطمب ىكٌية،إلى كزارة الٌداخمٌية مع حي ميريد  ذىب   

ـى ـٌ قى ثي  ؛ فتعانقا،كٌظؼ المسؤكؿىك المي  ساجي صديقو القديـ أبادخؿ كجد أٌف ا مى دى نٍ كعً  فمسطيف، لو  ٌد
                                                           

 .18، ص8 ػػػػػ5يخمؼ، يحيى، نيره يستًحـٌ في البيحيرة، ص يينظر: -1
 .29 ػػػػػػػ 26رأيت راـ الٌمو، ص  البرغكثي، مريد، يينظر: -2
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األكراؽ المطمكبة لمتٌقٌدـ بطمب ىكٌية، كتصريح زيارةو لتميـ؛ فقاؿ لو أبك ساجي بأٌف شيادة ميالد تميـ 

ىا خالؿ يكميف مف ٌقب ميريد عمى ذلؾ بأٌنو سكؼ يحضر ضركرٌية لمتٌقٌدـ بطمب تصريح الٌزيارة؛ فع

 .(1)زكجتو في مصػر

كمف تمؾ ، كدة داخؿ ىذه الٌدكلة الميتخٌيمةميستقمة مكج جميع الميؤٌسسات في أٌم دكلة ككجد مريد   

 .الميؤٌسسات الٌتمفزيكف الفمسطيني كالحككمة الفمسطينٌية، كغيرىا مف ىذهالميؤٌسسات 

تو كنقؿ مريد مالحظاتو عًف البرامج اٌلتي ييقدّْميا الٌتمفزيكف الفمسطيني اٌلذم شاىده بشغؼو عند عكد  

إلى أرض الكطف؛ فيك تمفزيكف يصٌكر األيمكر بشكؿو يدعك إلى الٌسركر كالبيجة بعيدان عف الكاقع الميؤلـ 

 ًلفمسطيف؛ كذلؾى ككؿّْ الٌتمفزيكنات العربٌية ككذلؾ اإلذاعة.

 أٌف ىذا الٌتمفزيكف اٌلذم ييٍفترض ًبًو نشري الكعي بيف جماىير الٌشعب الفمسطيني ساىـًمف الميحزف ك    

كمف  في تضميؿ الٌشعب مستعينان بماكينتو اإلعالمية الجيٌنمٌية كساعده في ذلؾ أجيزة اإلعالـ العربٌية،

 .(2) عمى األرض الفمسطينٌيةغير الكاقعٌية ضمف ذلؾ تصكير اٍنًتصارات 

بيا خسارةن أٍف يٍعقي الٌركايات الًفمسطينٌية البيٌد ًخالؿ أخمص إلى أٌف العكدة إلى الكطف في ظٌؿ االحتالؿ   

، كاٌلتي ايات أحمد رفيؽ عكض؛ فسنرل في الفصؿ األٌكؿ صكرة العكدة الٌناًقصة في رك في كيٌؿ شيء

  .كاختمفٍت عنيا في أيمكرو أيخرلاٌلٌصكر الٌسابقة في أمكرو ًعٌدة، اتٌفقٍت مع 

 

 

 

 

 
                                                           

 .58 ص ، 36  ػػػػػػػػ35صالمصدر الٌسابؽ،   يينظر: -1
 .146ػػػػػػػ144، صرأيت راـ الٌمو البرغكثي، مريد،يينظر: -2
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 :بالّتعريف ِبالكاتِ 

  :حياتو

لد أحمد رفيؽ عكض في يعبد بً          .(1) ـ1960جنيف يـك الخميس العاشر مف آذار عاـ كي

فيك أًلبكٍيًف فقيرٍيف  ؛الباحثكف عف ظركؼ حياتو القاسية ؛ فقد تحٌدثككانت أيسرتو تعيش حياة الفقر    

؛ فاألب جاء الًجئان مف قرية كفر قرع في الميثٌمث ف في سقيفةو طينٌية في بمدة يعبد، ككانا يسكينافاٌلحٍيف

  .، ككاف ال يممؾ شيئان أبدان ـ1948في األراضي الميحتٌمة عاـ  الكاًقعة

، حيث عمى حيدكد مرج بف عامر ؛ كلذلؾ عىًمؿ في القيرل المينتًشرةاف الكالد ييجيدي ًمينة الٌزراعةكك  

َـّ بونة نٌجار كاف يعمؿ لدل الفاٌلحيفتزٌكج مف ابٍ    .، كاٌلتي تيكٌفي زكجيا األٌكؿ ًلمرضو عيضاؿ أل

مكل، أك  ، بائعان في ًبالدو بعيدة طىمىبان لمٌرزؽ اف كالده ييساًفري كثيران بيف الًحيف كاآلخر ًليعمؿى ك   لمتٌبغ أك الحى

بف ، كمينة ـ1948الميحتٌمة عاـ ـ إلى األراضي 1967، كمييٌربان لمبضائع الٌرخيصة مف أراضي عاـ الجي

ي ، كلعدـ القيدرة عمى فيـ أٌف األراضاألعماؿ أكالن  ذلؾ الكقت ًلقٌمةالٌتيريب مارسيا كثيره مف الٌناس في 

  .ـ قد أٍصبحٍت ميحٌرمةه عمييـ1948ة عاـ الميحتمٌ 

ًلد فيو أحمد رفيؽ ي     ، بعيدة عًف العيمراف عمى كالده مع صاًحب أرضو كعرة ؽي تٌفً كفي العاـ اٌلذم كي

 . أربع عشرة سنة مف نصفيا بعد ميركر ، كأف يككفى لوي أقؿيا ميقابؿ أٍف يىٍبني فييا بيتان اٍسًتصالحً 

اٍنطمؽ الكالد إلى ًتمؾ األرض الٌصخرٌية يعمؿ فييا ليؿ نيار حٌتى حٌكليا إلى جنةو تمكر ًبشجًر     

ـ 1948البيتٍيف اٌلمذٍيف ىدميمىا االٍحتالؿ عاـ ، كبنى ىيناؾ بيتو الثٌالث بعد مكز كالتٌيف كالٌرٌماف كالٌزيتكفال

  .كالٌسنديانة في قريتي كفر قرع

                                                           
 .3، ص(ًرسالة ماجستير)أعماؿ أحمد رفيؽ عكض الٌركائية  ٌشخصية فيعدكاف، سعد، اليينظر:  -1
   . 16ػػػ  14خكاجة، عمي، عيف الٌسارد، ص  يينظر: -2
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صكات حيث ، كسىًمعى أٌكؿ األٌرٌية رأل أحمد رفيؽ أكلى الٌصكركفي ىذا المنزؿ البعيد المينعزؿ في الب    

  .، كىيناؾ عاش سنكاتو الٌثمانية األكلىال جيراف، كال أصدقاء

ؾ الجبؿ ٌكلكف في ذلػػ غرب يعبد ػػػ رأل أحمد الجنكد األردنييف اٌلذٍيف كانكا يتجكفي ىذا الكعر البعيد    

  .، كالمييٌربيف اٌلذيف يقطعكفى المسافات كراء ليٍقمة العيش ميعرّْضيف أنفيسيـ لممكتاألجرد

الًككالة لالًجئيف  ًعندما بمغ الٌسادسة مف عيمرىػ أٍف يذىب إلى مدرسةككاف عمى أحمدػػػ     

أكثر مف ثالثة اف عميو أٍف يقطع ؛ كلذلؾ كسة بعيدة جٌدان عف بيتو في الكعر، كىي مدر الًفمسطينييف

   .، كىك اليزاؿ صغيران ب إلييا، كًمثميا عند الميغادرةكيمك ًمترات مشيان عمى األقداـ في الٌذىا

مد رفيؽ عكض حياةن مميئةن بالفقر، كالٌصعاب منذ نيعكمة أظفاره، كىذا كبناءن عمى ما سبؽ عاش أح    

كسٍت عمى عى ، كتمؾ الٌسكداكٌية انٍ بح يرل كيٌؿ شيءو بسكداكٌيةر أص؛ فًعندما كىبي ترؾ أثران عمى نفسٌيتو

  .ًركاياتو الميغرقة في الٌتشاؤـ

ٌية نتيجة حرب اٍضطٌرٍت أيسرة أحمد رفيؽ إلى ميغادرة بيتيـ المينعًزؿ     ، كسكنكا في ـ1967في البرّْ

  .مغارةو قريبةو نظران لمقصؼ العنيؼ اٌلذم طاؿ كثيره مف البييكت

ذلؾ قامٍت ؛ كلماؿ الًقتالٌية الميكٌجية ًضٌدىاٍت الٌسمطات الٌصييكنٌية أٌف ىذا البيت ييستخدـ في األعظىنٌ    

ـى البقصفو كتدميره بالكامؿ ؛ فذىبكا لمعيش في بيتو بيت الثٌالث ألسرة أحمد رفيؽ عكض؛ كىكذا ىيًد

 .ميستأجر لوي شيٌباؾ عمى شارًع البمدة الٌرئيسي

ـى كالده بجريمة قتؿو سيًجفى عمى في حياة أحمد رفيؽ بعد ذلؾ ٌصعابكاٍستمٌرت ال    أثىًرىا في ؛ فقد اٌتًي

؛ و دىىىسٍتوي سٌيارة ميسًرعة، كبينما كاف أحمد يىزكري كالده في الٌسجف مع كالدتًسٍجًف نابمس المركزم

عىوي قيٍربى الشٌُّباؾ ًسرٍت رجموفكي    .الٌرئيس ًليٍنسى آالمىوي  الميًطٌؿ عمى الٌشارع؛ كلذلؾ كانٍت كالدتو تضى
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يتذٌكرىا أحمد  ، مكسكر القدـ كالخاطرٍجًمسي ًبالقيٍرًب مف الٌناًفذةاألٍشيير الٌثالثة اٌلتي قضاىا أحمد يى    

، حٌتى أٌف شقيقوي ميحٌمد ترؾ مقاًعد الٌدراسة ًليٍعمؿ في مقمًع ًحجارةو ًبكثيرو مف األلـ؛ فقد تنٌكر الجميع ليـ

  .قكدان قميمة ييمًكف العيش بياقريب ًلييكٌفر ن

حيث إٌف ىيناؾ مف ، أٍف ثىبىتى بيٍطالف التيٍيمة أيٍفًرجى عٍف كالد الكاتب بعد مائة يكـو مف االٍعًتقاؿ بعدى   

ٌفي ًحساباتو مع اآلخريف   .استغٌؿ فترة الحرًب ًلييصى

، حيث عىًمؿى القي اٍنتقؿى الكالد بأيٍسرتو إلى مٍزرعةو يٍمًمكييا أحد اإلٍقطاعييف    دامى في ميحافظة طكلكـر

  .، كمكافو لمٌنكـ كالعيشييقمّْـ األشجار ميقابؿ أجر يكمي، يىٍحرثي كيٍزرع ك أىجيران 

، حيث كاف ييشاًىدي عيمرهي كاف ال يتجاكز العاشرة كفي ىذه المزرعة كىتىبى أحمد أكلى ًقصصو مع أفَّ   

؛ فىييٍدًخؿ ثيـٌ يقرأ ما يكتبوي عمى كالديو ،؛ فيكتبى ما يسمعميضًحكة بيف الميزارعيف كزكجاتيـالميشاجرات ال

 .  (1) بيذه الًقصص الفرحة إلى قمبييما

، كىذه المكىبة ًعند أحمد رفيؽ في ًسفٍّ ميبٌكرةكمف ىينا يٌتضح أٌف مكىبة الًكتابة كالقٌص قد ظىيىرٍت   

كائييف الًفمسطينييفيٌسرى اهلل ليا مف ييطٌكرىا ػػػ كما سنرل ػػػ ًلييٍصًبحى مف    .أىـٌ الرّْ

ؿى مطبخ الفياٌل كسط المزرعة ًلييشاىد أكؿ    صاحب كفي ًتمؾ المزرعة حاكؿى أحمد ًمراران كًتٍكراران أٍف يٍدخي

  .، حيث أٌف رائحة المطبخ لـ تكيٍف تيٍشًبو أٌم رائحةو أيخرلالمزرعة كزكجتو البرازيمٌية

، ككاف عمى أحمد أٍف يذىب ٍقطاعي آخر، حيثي عىًمؿ ميزاًرعان لمتٌبغكأيسرتو إلى مزرعة إ اٍنتقؿ الكالد  

  .يكمٌيان إلى مدرسة الًككالة مينطًمقان مٍف تمؾ المزرعة اٌلتي تبعد عنيا أكثر مف ثمانية كيمك مترات

سنة لٌدجاج ميٌدة تزيد عف كىيناؾ سىكىفى الكاتب مع أيٍسرتو في ككخو مف الٌطكب كاف ييٍستعمؿ ًلتربية ا  

معة ميمٌيزٍيف ، ككاف فيياكاًممة ري يكما الخميس كالجي فييا مع زكجتو كاٍبنتو ؛ ألٌف صاًحبى المزرعة يٍحضي

  .؛ فشاىد أحمد أٍشخاصان يبدكف مف كككبو آخرًليتجكال

                                                           

 .19ػػػ  17خكاجة، عمي، عيف الٌسارد، ص  يينظر: -1  
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وي األٌكؿ عمى صٌفو عمى اٍكتشؼى أساتذة المدرسة اٌلتي درس فييا أحمد مكاىبو الٌدراسٌية اٌلتي جعمتٍ   

يد مف الكيتيب الميخٌصصة ؛ ففتحكا لو أبكاب المكتبة ًليٍستعير ما يير كاٍكتشفكا مكاًىبوي الٌتعبيرٌية ،كاـالدٌ 

، كىك في ًتمؾ الٌسٌف فيؽ يقرأ ركايات عربٌية كعالمٌيةفكاف أحمد ر  ؛خٌصصة لمًكبارأك حٌتى المي  ،لمٌصغار

، كبقيى ييٍصًدرىا (األمؿ)، ككانت تيسٌمى المدرسةإٍصدار جريدة الحائط في  ؛ كلذلؾ تسٌمـ مسؤكلٌيةبٌكرةالمي 

 .(1) سنة كاممة كحده دكف أٌية ميساًعدة

ًيٌمان كحقيقٌيان ) :يقكؿ أحمد عف تمؾ الفترة   ٌنوي مسؤكؿ في تنشئة الٌصغارإٌف الميعٌمـ يمعب دكران مي ، كا 

 ..(2)  (مسؤكلٌية كاًممة عٍف رعاية تالميذه

كره، كىك ال يزاؿ ًطفالن حدثان  أحمد رفيؽ رأل أيالًحظي ًمٌما سبؽ أفَّ .   ؛ فبينما التٌفاكت الٌطبقي في أبشع صي

، كيذىبي إلى المٍدرسة يفاإلقطاعيأحد كافى يعيشي حياة الٌذٌؿ في بيتو ميخٌصصو لمٌدجاج في مزرعة 

 البذخ كالٌترؼ في يكمٌيان مشيان عمى األٍقداـ مسافة ثمانية كيمك ًمٍترات كافى ىذا اإلٍقطاعي يعيشي حياة

؛ كىذا كٌلد سكداكٌية كًحقدان دفينان عمى ؿ طعامان لـ يىرى ًمثمو في حياتو، كيأكفياٌل لـ ييشاًىد الكاًتب مثميا

 . الٌسكداكٌية في ًركاياتو؛ مٌما ييفٌسر ذم يعيش فيو منذ نيعكمة أىٍظفارهىذا الميجتمع الٌ 

كا ييعيركنو ما رى اهلل ليا مف ييطٌكرىا مف أساتذة كميعٌمميف كانكتبٌيف مٌما سبؽ أفَّ مكىبتو في الًكتابة يسٌ   

 . ييريد مف الكيتيب

كحضر ذات يكـ كفد مف ميمٌثمي ًككالة الغكث إلى مدرسة الًككالة في يعًبد يطميبي ًتمميذان ميٍجتًيدان   

؛ فمـ يىًجد ميدير المدرسة انكٌيةحٌتى ًنياية المرحمة الثٌ  يعيشي ظركفان سٌيئة ًليبعثو إلى لندف لمٌدراسة كالحياة

اـ الكفد ًبعمًؿ ؛ فقيستفيد مف ىذه الفيرصة الٌنادرة، ككافؽ كاًلده في البدايةغير الٌطالب أحمد رفيؽ لً 

ـٌ الٌسفر بيكـو كاحد أبمغ الكالد ميديرإٍجراءات الٌسفر ؛ المدرسة رفضو القاطع ًلسفر ابنو ، كقبؿ أف يًت

، ميكٌضحان مٌيزات الٌسفر إلى لندف، كلكٌنو أصٌر عمى رفضوعف ىذا الٌرفض  فحاكؿ ميدير المدرسة ثنيوي 
                                                           

 .20ػػػ  19خكاجة، عمي، عيف الٌسارد، ص  يينظر: -1  
 .20خكاجة، عمي، عيف الٌسارد، ص  -2  



23 
 

: فميبؽى لكٌف ىذه الميحاكلة باءٍت بالفشؿ، كقاؿ الكالد كىك ييغالب دمعو، ك حاكؿ الكفد إٍقناعو ًبسفًر اٍبنوك 

 !اٍبني ميسًممان 

بعد أف  (المترؾ )حينو اٍمًتحاف انتقؿ أحمد رفيؽ إلى مدرسة يعبد الحككمٌية ًليدرس ما كاف يعرؼ في   

جديد مف أحياء  ، كفي تمؾ األثناء بنى كالده غرفتٍيف في حيٍّ تو االبتدائٌية في مدرسة الككالةأنيى دراس

يعبد ظيرت بعد االحتالؿ بسبب ما حدث في الٌسبعينٌيات في الٌضٌفة كالًقطاع، حيث تحٌكؿ ميعظـ 

في ركاية ىذا الكاقع صٌكره أحمد رفيؽ أحياء كًعمارات حديثة) إلى القيـ االٍسًتيالكٌية، كظيرتٍ الٌناس 

 .(كىك حي جديد نشأ عمى أطراؼ قدركف، قدركف، حيث كصؼ حي أيـٌ الٌضباع

كالمكاقع  ،حمد بمعنى الفركقات االٍجتماعٌية، حيث الميراىقة األكلى أحٌس أكفي ىذه المدرسة الحككمٌية  

، كتمؾ الميحاكلة كانت اٌدة في الكتابة بمعناىا الحقيقيميحاكلتو الج ، كىيناؾ بدأتكالمراتب كاالٍختالفات

، كلكٌف أحمد رفيؽ ٌية ميحاصرة أك ضعيفة، حيث كانٍت الٌصحافة المحمٌ ـ1975ػػ  1974 بيف عامي 

الكاقعٌية ، كالتٌيارات خمسينٌيات كالٌستينٌيات المصرٌية؛ فرأل فييا كتب الظب عمى ًزيارة مكتبة المدرسةكا

ٌنو لـ يترؾ القراءة كال ، إاٌل أداد لالٍمًتحاف الٌصعب كالمينتظرمف االٍسًتع، كعمى الٌرغـ الكجكدٌية كالٌدينٌيةك 

  .، كقد نجح بجدارةو كبيرةالًكتاب

ثانكٌية أيٍخرل في  انتقؿ الكاتب بعد أف أنيى صٌفو العاشر في مدرسة يعبد الحككمٌية إلى مدرسةو   

لحاؿ أصٌر ىذا ، كعمى الٌرغـ مف ضيؽ اسكؼى يتٌكبده كالده ركفان إضافٌيان ، ككاف ذلؾ يعني مصًجنيف

 .؛ ألٌنو كاف فخكران بو كبتقٌدمو كبإنجازاتوالكالد عمى تعميمو

فيضة بيف ميختمؼ ، كالٌنقاشات الميستمظاىرات كاالصطداـ بجيش االحتالؿكفي جنيف عرؼ أحمد ال  

اٍختار الفرع  ، كألٌف أحمد قدٌية، كالخكؼ مف االعًتقاؿ أيضان ، كالكيتب المنشكرة الٌسرٌ الفصائؿ كالقيكل

ـٌ أكثر ًبدركسو؛ فقد تكٌجب عميالعممي في ًدراستو ذلؾ لـ يٍمنعو قط مف االٍنًكباب  ، كلكفٌ و أف ييت

 تمؾ األثناء قٌرر كالده أٌف العمؿ في ًحراثة األرض لـ يعد، كفي عمى الًقراءة كالًكتابة كالٌنشر الٌشديد
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، ع اإلسرائيمٌية في مدينة الخضيرة؛ فاٍضطيٌر إلى أٍف يذىب لمعمؿ في أحد المصانٌفر الٌنقكد الالزمةيك 

معة ًليتسٌنى لمكالد أٍف ييصٌمي الجي  معة في ككاف الكاتب يضطٌر أف يعمؿ بدالن عف أبيو كٌؿ يـك جي

 .ٌؿ يكـ جيمعة؛ ذلؾ أٌف ميدير المصنع ىٌدده بالٌطرد إذا غاب كي المسجد دكف أف يفقد عممو

ًلدراسة  ، كانتقؿ بعدىا إلى األردفـ1978الثٌانكٌية في الفرع العممي عاـ حصؿ أحمد عمى شيادة   

كٌرط في األدب كالحيٌب ؛ فقد تناؾ بدأٍت مرحمة جديدة في حياتو، كىي العمكـ في جامعة اليرمكؾ

، كأٍصبحت لديو مكتبة لًفكر الماركسيى كقع في أكىاـ احتٌ  ؛ فقد قرأ كيٌؿ شيءو كالٌسياسة، أٌما في األدب

ـٌ أكثر مف ألفي ًكتاب  .تضي

ٌب؛ فقد خاب أممو فيما تمٌنى   لـ يستطع أحمد  وي طعنة ميفاًجئة كسريعةنيات طعنتٍ ، كىذه األيمٍ أٌما الحي

و تا؛ كمف ىينا كانت أغمب الٌشخصٌيات الٌنسائٌية اٌلتي يكتب عنيا في ركايالقةن أيخرلبعدىا أف ييقيـ عى 

  .ىي شخصٌيات أقرب إلى الٌدمار كاليالؾ

رٌشح في ، كقد تيكعٌية العاممة في جامعة اليرمكؾ؛ فقد انخرط أحمد في الجماعات الشٌ أٌما الٌسياسة  

ابيع في ـ ًعٌدة أس1982تقاؿ العاـ ، األمر اٌلذم أٌدل بو إلى االعٍ ة الميختمفةقكائميـ لمجاف الٌطالبيٌ 

ى مف دراستو في العاـ يى نٌية إلى طرده مف البمد بعد أف اٍنتى دي رٍ ع بالٌسمطات األي ، كىذا األمر دفًسجف إربد

 .ذاتو

ة بعد عكدتو إلى الٌضٌفة الغربيٌ  ًنصؼ سنة لميٌدةً اٍعتقمٍت الٌسمطات اإلسرائيمٌية أحمد رفيؽ عكض   

 .كذلؾ مف كظيفتو ردٍتو، كطي في إحدل المدارس ميٌدة عامٍيف  اكعممو ميعٌممن 

مدينة  ـ عًمؿ ميدٌرسان في المدارس الخاٌصة في1984خركج أحمد مف الميعتقؿ في أيمكؿ عاـ بعد   

طيٌر ؛ كلذلؾ اضٍ مبمغ اٌلذم يكفي لسٌد رمؽ عائمتو، كاف يتقاضى أقٌؿ مف الجنيف ميٌدة عامٍيف آخرٍيف

ًعندما كاف يضطٌر  الٌشديد ، ككاف يشعر بالحرجً داًخؿ الكياف الٌصييكني، كأٍف يذىب لمعمملترؾ الٌتدريس

؛ ذلؾ أٌف بعض ًلمٍف يأتي مف الييكد لتشغيميـ لمكقكؼ في ساحة العيٌماؿ في مدينة الخضيرة اٍنًتظاران 
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لى إ ييحرجو إلى درجة أٌنو كاف يضطرُّ  ، ككاف ذلؾالٌطاٌلب اٌلذيف دٌرسيـ فيما سبؽالعيٌماؿ ىـ مف 

لميحرج بحث عف أعماؿ أيخرل بعيدة؛ فكجد ضع ا، كحٌتى يتجٌنب ىذا الك ميغادرة الٌساحة دكف أٍف يعمؿ

بمدينة تؿ أبيب كسكف ىيناؾ ميٌدة  ، ثيـٌ كجد عمالن في مطعـو عمالن في مدينة نتانيا؛ فسكف ىيناؾ ميٌدة سنة

  .سنة أيخرل

ة، كذىب ، أغمقو بعد سنافتتح مقيى في يعبدت الحياة في تؿ أبيب صعبة تركيا كعندما أصبح  

، كقد عىًمؿ بيذه الًمينة أجيران لدل ًلصناعة الفحـ ، كىي الٌطريقة البدائٌية األصعبًليعمؿ في المشاحر

 . الزمة لتمؾ الٌصناعة ، كما إلى ذلؾ مف مكادو يستطيعكف ًشراء الخشبأصحاب األمكاؿ اٌلذيف 

يعمؿ أبدان  ؛ فقد طمب أحمد مف كالده أالٌ ير شؤكف أيٍسرتو كاالٍىًتماـ بيااٍنشغؿ أحمد رفيؽ دائمان بتدب  

تو عمى ، ككافى أٍف تفاقـ مرض كالده ككالدـ1982ي صار فييا ميدٌرسان العاـ منذ المحظة األكلى اٌلت

كاف شقيؽ أحمد رفيؽ ك ، لى عالجو طكيؿ كميكٌمؼ ال يتكٌقؼ، كىي أمراض ميزمنة تحتاجي إالٌتكالي

  .أٍف يتكٌفؿ بعد اهلل بالجميع، ككاف عمى أحمد كحده في معيد راـ اهلل لمككالة يدرسي كذلؾ  األصغر

، كلـ يمًض عمى زكاجو ًتسعة أشير حٌتى نشر اٌتحاد الكيتٌاب ـ1991تزٌكج أحمد رفيؽ في العاـ  

ض ػريػاٌلتي أثارٍت بعض الٌناس اٌلذيف اٍعتبركا أٌف ما جاء بيا تع (العذراء كالقرية)الًفمسطينييف ركايتو 

ـ إلى 1992ف مف العػاـ  ى أحمػد أف ييغادر يعبػد فػي شػير نػيساككػاف عػم ،رػ، أك بآخكؿو ػيـ بشػباسم

   .(1)؛ كفي راـ اهلل بدأٍت رحمة ًكفاح جديدة ثيابو اٌلتي عميو، كىك ال يممؾ غير راـ اهلل

، كىذه الحياة كانٍت مميئة بالحرماف مف أبسط الحقكؽ رفيؽ يعيش حياةن صعبة منذ طفكلتوكاف أحمد   

 ؛ كىذه األيمكر تيفٌسر الٌسكداكٌيةطفؿو في مثؿ عيمره، كقد عانى مف التٌتميز الٌطبقي ٍنسانٌية ألمٌ اإل

الٌتمييز ، كما أٌف إٍعالء قيمة الماؿ كتحٌكميا في أحداث الٌركايات نابع مف كالٌتشاؤـ داخؿ ركاياتو

                                                           

 .30ػػػػػػ 20نظر: خكاجة، عمي، عيف الٌسارد، ص يي  -1  
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ة اإلٍقطاعي اٌلذم ؛ فبينما كانٍت أيسرتو تناـ في بيتو ميخٌصص لمٌدجاج في مزرعالٌطبقي اٌلذم عانى منو

  .كافى كالده يعمؿ ًعٍنده كانٍت أيسرة ىذا اإلٍقطاعي تناـ في فياٌل لـ ييشاىد أحده مثميا

 ِدراستو وعممو: 
اًمعة ثي  ،ـ1978حصؿ عمى ًشيادة الثٌانكٌية العىاٌمة سنة    ـٌ ًشيادة البكالكريكس في األحياء مف جى

ثيـٌ  ،في العاـ ذاتو في الٌتربية كعمـ الٌنفس مف جامعة اليرمكؾ ثيـٌ ًشيادة الدُّبمكـ ،ـ1982اليىٍرمكؾ عاـ 

ٌكزة في  ؛ـ1997الًمٌية في الٌدنمارؾ عاـ ًشيادة ديٍبمكـ عالي في اإلدىارة اإلعٍ  كذلؾ بعد أٍف ناؿى دكرةن ميرى

 .المسرح الممكي البريطاني في لندف
اًمعٌية؛ فأخذ ًشيىادة المى و ػتً ػاؿ ًدراسى ػمػؾ إكػد ذلػعػؽ بػيػد رفػمػٌرر أحػى ق     اجستير في الٌدراسات الجى

 .ـ2010 –القاىرة  –ـ، كأتىـٌ الدُّكتكراة في العيميكـ السّْياًسٌية 2006عاـ  –جامعة القدس -اإلقميمٌية

ما بيف  ؛ فىعىًمؿ ميدٌرسان في المدارس الحككمٌية في لكاء جنيفكقد تنٌقؿ في العديد مف الكظائؼ   

ًصو كًكتاباًتو اٌلتي انتقدى فييا االٍحًتالؿ طيًردى مف عىمًموً كميدٌرس في ـ1984ـ ػػ ك1982 ، كنظران ًلًقصى

كيكًمٌية سنة  داخؿ  فقد عىًمؿ عتٌاالن كغىاًسالن لمٌصحكفً  ـ؛ كلذلؾ عىًمؿى ًفي كيٌؿ شيءو؛1984المىدىاًرس الحي

ـٍ يكتٍب اتيٌ حٌتى أكائؿ الٌتسعينليقكـى بمسؤكًلٌياتو األيسىًرٌية كالعىاًئمٌية الكياف الٌصييكني  ، كخالؿ تمؾ الفترة ل

 .حرفان كاحدان 

ًفي إذىاًعي يىتىدٌرب عمى أيدم ميدىٌرًبيف ألماف، ككانت  1994كفي عاـ     حى ـ انضَـّ إلى أٌكؿ فريؽ صى

ة صكت إذاععىًمؿى في ؛ ثيـٌ تمؾ الٌدكرة ًفي القيدس؛ فباع جياز الٌتمفزيكف اٌلذم لديو ًلييغىٌطي نفقاتو

 .ان ًلٍمبرامًج كميحٌرران ًلأٍلخباردٌ ًفمسطيف ميذيعان كميعً 

، كرئيسان لمٌتحرير في ديران ًلألٍخبار في صكت ًفمسطيفمي ًلييٍصًبحى  خالؿ فترةو كجيزة ترٌقى في عمموك   

ك ميؤٌسس لبيت ، كىك عضـ1998ـ ػػ 1996لٌتمفزيكف ما بيف مركز الٌتدريب التٌابع لييئة اإلذاعة كا
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، كعضك ىيئة الٌتحرير لجريدة دفاتر الثٌقافٌية الٌصادرة عف ًكزارة الثٌقافة ميٌدة ثالث ٌشعر الًفمسطينيال

، كميديران في ًكزارة الثٌقافة ـ1998ـ ػػ 1996 (المجٌمة الٌطٌبٌية الًفمسطينٌية)، كرئيس تحرير لمجٌمةسنكات

ة بير ميحاضران غير ميتفرّْغ في ًقسـ اإلعالـ ًبجامع ، كما عىًمؿى ضائٌية الًفمسطينٌية في راـ اهللكميستشار الف

، كعًمؿ ، كىك كاتب صحفي كناقد أدبي في الٌدكرٌيات المحمٌية كالعربٌيةـ2001ػػػ  2000زيت ما بيف 

؛ كىكذا ، كيعمؿ حالٌيان ميحاًضران ميتفرّْغان في دائرة اإلٍعالـ كالٌتمفزة ًبجامعة القيدسفي أٍعماؿ الٌترجمة كذلؾ

 رى أحمد رفيؽ حياتو مف عىامؿو إلى كاتبو يىٍعػتىاشي مػًٍف قىمىًمػو. غيٌ 

 ؛ًعٌدة كلذلؾ قاـ ًبنىٍشر ًقصىصو  ؛ـ1982ًكتابة الًقٌصة القىًصيرة كالمٍسرًحٌية سنة  أحمد رفيؽ في بدأك    

ًصو يتناك  ،(الٌرجؿ اٌلذم صار طيكلىوي أحدى عىشىرى ًمتران )ك ،(الحاُمولة) :ًمٍنيا ؿ بعض األشياء اٌلتي كًفي ًقصى

ـٍ   .يتطٌرؽ ليا أحدل

كلقد تناكلٍت ًفٍعؿ  ،ـ في مجٌمة الفجر األدبي1984سنة   (رجؿه تحت االحتالؿ)ككتبى ًقٌصة    

 .فة في الميٍجتمعمّْ ٍختى مماعٌية التً االحتالؿ كاألنماط االجٍ 

 .  (1)ف في الميجتمع الفمسطينيكتطٌكرت مكىبة الكتابة عند أحمد رفيؽ ًلييٍصًبح أحد الكيتٌاب البارزي   

 : مؤّلفاتو

، كقد حصؿى عمى كا الكاًقع الثٌقافي الًفمسطينيأحمد رفيؽ عكض مف الكيتٌاب الًفمسطينييف اٌلذيف أثٌٍري    

 )، ك(ؿػمؾ تشرتشػالم)ٍت ًركايتو ػٍرًجمى ، كتي د اهلل الثٌقاني لإلٍبداعػعبرىا جائزة الممؾ ػاف آخػكائز كػٌدة جػعً 

، كقد سائد عمى مستكل الٌشكؿ كالمضمكف ، كقد أٍصدر مضمكنان ميٍختًمفان غيرلمغة اإليطالٌية (البحرًبالد 

مقامات ، ـ1996ـ، قدركف 1992فيؽ سبع ًركايات ىي عمى الٌتكالي: العذراء كالقرية أٍصدر أحمد ر 

                                                           
 ؛ الخكاجة، عمي، جكائز الفحـ، 4- 3، ص(ًرسالة ماجستير)الٌركائٌية  الٌشخصٌية في أعماؿ أحمد رفيؽ عكض، عدكاف،  سعد يينظر: -1

 .18  - 14ص ، 143 – 142ص
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، بالد البحر ـ2003ـ، عٌكا كالممكؾ 2001ـ، القيرمطي 1999ـ، آخر القرف 1997العيٌشاؽ كالٌتٌجار 

  .   (1)ـ 2006

 :بأحمد رفيق عوض الُكتّاب رأي

فيذا المرحكـ الٌدكتكر حسيف  ؛كأعماليو ،ٍعًجبىٍت كثيره ًمفى الٌشٍخًصٌيات الًفمٍسطينٌية ًبأحمد رفيؽ عكضأي   

قد ككذلؾ  ،(أحمد رفيؽ عكض ليس ًركائٌيان فحسب إٌنو ميثٌقؼ ىائؿ كعبقرم) ׃البىٍرغيكثي قد قاؿ عنو

كائي الًفمىٍسًطيني إلى  ؛أيٍعًجبى ًبو الٌشاعر الفمسطيني الميتكٌكؿ طو فقد قاؿ عنو إٌنو تجاكزى المىشيد الرّْ

 .(2) فضاء المشيد العربي ًبقيدرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4، ص(ًرسالة ماجستير) الٌركائٌية ة في أعماؿ أحمد رفيؽ عكضالٌشخصيٌ ، سعديينظر: عدكاف،  -1
 .206ص  جكائز الفحـ، الخكاجة، عمي، -2
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حمد رفيق عوض قبل أالمبحث الثّاني: صور العودة الّناِقصة في ِروايات 
 اّتفاقّية أوْسمو
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واية  ׃ُمَمّخص الرِّ

كاية عف كاقع الٌشعب الًفمىٍسًطيني في األراضي الًفمىسطينٌية الميٍحتٌمة سنة    ـ في فترة 1967تتحٌدث الرّْ

كقدركف ىي كيٌؿ قرية ًفمىسطينٌية  ،كالتٌاًبعة لمنطقة جنيف ،(قدركف)ٍدعى بعينٌيات داخؿ قرية ميتىخٌيمة تي السٌ 

رىش الحة أٍرًضًيـ إلى العمؿ في الك كىي تيصٌكر كيفٌية تحٌكؿ الًفمىسطينييف مف فً  ،ضي الميٍحتٌمةفي األرا

انع  راًعيَّة التٌاًبعة ل ،الٌصييكنٌيةكالمىصى كىذا كيٌمو تدمير لالقتصاد  ،مٌصياينةككذلؾ العمؿ في األرىاًضي الزّْ

(1)الًفمىسطيني
. 

ـ الٌثمانيف 1967ٌد عيثماف الٌرمحي اٌلذم بمغ مف العيمر سنة جى حداث ىذه الٌركاية حكؿ عائمة التدكر أ  

كذلؾ  ؛بناء الجٌد عيثماف إلى األيردفففٌر اثناف مف أ ؛احتٌمٍت إسرائيؿ الٌضٌفة الغربٌية كفي ىذا العاـ ،عامان 

ـٍ في الجيش األردني أرممةن كأربعة أبناء لـ  كراءىهي ميخٌمفان  و الًبٍكر صالح في ىذا العاـٌ كاٍستيشيدى اٍبني  ،ًلعمًمًي

كه الٌصغير  ،كلو أيختاف بيثينة كعبير ،كاٌلذم كاف اسميو عمٌيان  ،عامان أكبريىـ الخامسة عشر  جاكٍز تى يى  كأخي

ٌد عيثما ،ييٍدعىى مركاف كىذا االبف كاف لو  ،كىل عبد اليادمف مف أٍبنىاًئو في قرية قىدركف سً كلـ يتبٌؽ لمجى

 .كًبنت كحيدة تيٍدعى ليٍبنى ،مف األٍبناء جكاد كعمر كزياد

كالكاقع  ،ـ كاف جميعي أىؿ القرية يعممكف في الٌزرىاعة1967كقبؿى اٍحًتالؿ إسرائيؿ لقرية قدركف عاـ    

كمف تمؾ األحياء منطقة صخرٌية  ،كلذلؾ لـ ينتشٍر الًبناء في أحياء قدركف ؛االٍقًتصادم كاف بائسان 

ـٌ الضٌ  فجميعي  ؛الكياف الٌصييكنيكلكفَّ ىذا الحاؿ تىغىيَّرى بعد احتالؿ  ،باعًبجانًب قىدركف تيٍدعى منطقة أ

ٌكلكا إلى عيٌماؿو كعبيدو لىدىل  يـ ،الكياف الٌصييكنيأىؿ قدركف تىحى كا أٍرضى ري كأصبح لدييـ أمكاؿه  ،كقد ىىجى

ًتيـ نطقة أيـٌ ػم ًبخاٌصةك  ،كلذلؾ اٍزدىرى ًقطاع البناًء كاٍنتشر في جميع أحياء قدركف ؛تًفيض عف حاجى

 .الٌضباع
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ًمٍف زكجًتًو كأربعةو مف  فيك ميكٌمؼه باإلنفاًؽ عمى أيٍسرًتًو الميكىٌكنةً  ؛كعانى عبد اليادم مف الفقر الشَّديد  

وى إلى العمؿ  ؛كميكٌمؼ باإلنفاؽ عمى أسرة أخيو الٌشييد ،األبناء داخؿ الكياف الٌصييكني كلذلؾى تىكىجَّ

كتطٌكرى سريعان  ،كييٍدعى إسرائيؿ ،الٌصياينةٍف يجدى عمالن في مزرعًة أحًد كاستطاع أ ،كباقي أىؿ قريتو

كذلؾ  ؛كأصبح لديو مف الماؿ الٌشيء الكثير ،كأصبح مٍسؤكالن عف العيٌماؿ في المزرعة ،في ىذا العمؿ

 ∙مكَّنوي مف ًبناًء بيتو جديدو في منطقًة أيـٌ الٌضباع

ككذلؾ ابف أخيو عمي  ،إفَّ كلديو تركا المدرسة لمعمًؿ معو بؿ ،كلىـ يقتصر األمري عمى عبد اليادم  

 ∙كعمؿ في الًبناًء في قىٍيسارٌية  ،ترؾ المدرسة

 ،عمي في إحدل حانات تؿ أبيب عمى ييكدٌية يمنٌية تيٍدعى أكريتالالًفٍت لمٌنظر تىعىٌرؼ كالٌتطٌكري    

ٌبيىا ؛الٌصييكنٌيةتي ًبدىكًرىا تعمؿي لدل الٌدكائر األىمنٌية كالٌ  ثيـٌ عىرَّفٍتوي عمى غابرئيؿ أحد  ،فأٍكقعٍتوي ًفي حي

ابرات  ٌباط الميخى الكياف  كاٌلًذم جعموي يعمؿ في تسريب األراضي الًفمٍسطينٌية إلى ،الٌصييكنٌيةضي

 ∙الٌصييكني

ًمي مٍف  ٌمؼي ييكى كى  ،كتىًعيشي في منزؿ عٌميا عبد اليادم ،تىتىزٌكج بيثىٍينة أيخت عمي مف اٍبًف عٌميا عمر   عى

ابراًت ا ٌده إلى لٌصييكنٌية ًقبىًؿ الميخى فييٍقًنعى أيختو باالٍستيالًء  ؛ةاالٍستيطانيٌ  اتجمعيٌ إحدل الًبتسريب أرض جى

ٌده بحكـ أٌنيا تيقيـ في  ـي فيالعمى أكراًؽ ًممكٌية األرض اٌلًتي ًبحكزًة جى كىذا ميقابؿ    ،و الجدٌ منزؿ اٌلذم ييقي

يا األكراؽ ،كًمٍثًميا ًلزكًجيا ياخمسة آالؼ دينارو لً  كاٌلًذم  ،لوثيـٌ أعطٍتيىا  ،كبالفعؿ أخذٍت بيثينة كزكجي

ميطا أٍعطىاهي شيكان ثمف ىذه ًعندىا ك  ،رٌأس تمؾ الجمعٌية االٍستيطانٌيةم يتذالٌ  سمَّمىيىا ًبدىكًره إلى الرَّاب شى

كؿ أشخاصو غيرباء كآًلٌياتو ثقيمة إلى كبعد ًعٌدة أٌياـ ييفاجأي الجدُّ عثمافي كحفيده زياد بدخ ،األرض

ـٍ اٍشتركا األرض مف حفيده عميكا باأليدم يعرؼ الجٌد عثماف بأنٌ كبعد أف تىعىاركي  ،أرضيـ كتنتظر  ،يي

 ،بعد تمٌقيو لألكامر مف جٌده كييخٌطط زياد ًلقىٍتمو ،األيسرة كصكؿ عمي إلى بيتًو الَّذم غاب عنو طكيالن 

 ،فتذىب لبنى إلى بيت عمي ؛كىك ميسٌمح ًبميسٌدس ،لو زياد في أحد األمكنة كعندما جاء إلى بيتو كًمفى 
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كعند  ،كأٌف عميو إيصالو إلى الميستشفى ًبسٌيارتو ،فتقكؿ لو ليبنى بأٌف جٌدىا مريض ؛كتىٍطريؽ الباب

 .(1)خركجو مف البيت ييطًمؽي عميو زياد الٌرصاص

كرتً    كاٌلذم ال يتكٌرع عف  ،ًو في سائر األدب الفمسطينيكصكرة الييكدم في ىذه الٌركاية سمبٌية كصي

 ∙(2)استخداـ الٌنساء ليصؿ إلى ىدفو

 ׃اقصة في رواية قدرونأىّم صور العودة النّ 

 ׃مكيان الّصييونيالُعُبودّية ل ׃أّوالً 

 كىذا العامؿ عىًمؿ عمى إحداث تغٌيرات ىيكمٌية في ،عمى العامؿ االٍسًتيطاني الكياف الٌصييكني قاـ  

يًفٌية كالميٍجتمعات الميٍنتشرة في األراًضي الًفمٍسطينٌية  ،الميجتمع الفمسطيني كًمٍف ذىًلؾ اختراؽ المناطؽ الرّْ

اًنعو كمىزىارعو ،ـ1967لعاـ  متو االٍقتصادٌية  ؛كجعؿ مف سيٌكانيا عيٌماالن في مىصى كبذلؾ ربطييـٍ ًبعىجى

 ∙(3)كالثٌقافٌية

كاٌلتي تتمحكر بإبعاد  ،ًبًدٌقة عند اٍحًتالىليا لمٌضٌفة الغربٌيةالكياف الٌصييكني ا يى نتيجةن ًلسياسةو رسمى  كىذه  

كذلؾ لجعؿ األرض  ؛كاٌلتي تكارثكىا عًف اآلباء كاألجداد ،الًفمسطينييف عف ًحرفتيـ األساسٌية الٌزراعة

قامة أحالميـ ،عديمة القيمة عند الًفمسطيني حٌتى يتسٌنى لممستكطنيف شراءىا  .كا 

بتشغيؿ الًفمسطينييف ًبأجكرو فقد قاـ الكياف الٌصييكني  ؛بعض الٌنجاح ىذه الٌسياسة قتٍ لألسؼ حقٌ ك    

 .ميرتفعة في أعماؿ ميختمفة

كىذه  ،ـ عمى شكؿ مىكجاًت العيٌماؿ1948كىكذا كانت عكدة الًفمىسطينييف إلى أٍرًضًيـ الميٍحتٌمة عاـ    

ـٍ بيكران  ؛صاد الًفمٍسًطيًنيالعىكدة كافى ليا تأثيره سمًبي عمى االٍقتً  يي دكره ليـ ككاف  ؛فييؤالء العيٌماؿ تىرىكيكا أرضى
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ادى كتىعميًر  ،كىًبيره في ًبناًء الميٍستكطىناتً  رىاعٌية الميصى الًح االٍحًتالؿاألرىاًضي الزّْ كذلؾ تىٍنًفيذان ًلًخٌطة  ؛رة ًلصى

ؿ ًبجعًؿ االٍقتصاد الفمسطيني عالةن عمى االقتصا  ∙(1)الٌصييكني داالٍحًتالى

فإٌنو  ؛كىذا كمُّو ًمفى األيميكًر الٌطبيعٌية اٌلًتي ال ًجداؿى فييا أفَّ االستعمارى عند سيطرًتو عمى أمّْ شعبو   

فمقد تىحٌكؿ  ؛ـ1967كىىذىا ماحصؿى بعد اٍحًتالؿ الٌضٌفة الغربٌية عاـ  ؛كخادمان ًلمصالحو ،يجعمو عبدان لو

 ∙عةو أجكرو ميرتفً  ميقابؿى لدل الكياف الٌصييكني ؿو كعبيدو الشَّعب الًفمٍسطيني إلى عيٌما

عمى ًحساب داًخؿ الكياف الٌصييكني إلى العمؿ يف الًفمسطينيميعظـ كلألسؼ الٌشديد كاف تكٌجو   

فيذا الجٌد عيثماف كاف يصطًحبي حًفيدهي  ؛كتركيكا ًزراعتيا ،فيـ قد ىجركا األرض ؛األٍرًض الًفمسطينٌية

كىذا الحفيدي عمى الرُّغـً مف  ؛يادم إلى األرًض باٍسًتمرار في كيٌؿ صباحو لتفٌحص األشجارًزياد عبد ال

ـٍ يىعيكديكا يىٍيتٌمكف باألرًض كىمىا كىانيكا في  هي فقد لفتى نىظىرى  ؛أٌنو لـ يىٍبمٍغ العىاشرةى مف عيٍمًره ًبأٌف جميعى الٌناًس ل

ُـّ فىأى  ؛الٌسابؽ ٌتى  ؛داخؿ الكياف الٌصييكنيككيٌميـ ذىىىبيكا إلى العمًؿ  ،باألرضً  ٍخبرى جٌدهي ًبأٌنو ال أحدى يىيت كحى

 ∙ٍغًريوكىالده لـ تعٍد األرض تي 

داخؿ الكياف الٌصييكني كاف كًمفى األيميكًر اٌلًتي تىٍستىدًعي االٍنًتباه في الٌركاية أٌف عمؿ جميًع الٌناس   

كاٌلًتي تتمٌخص بإغراء الٌناس بالعكائًد المالٌية الٌضخمة  ،ـ1967بعد حرًب عاـ ًسياسةن اتٌبعىيا ىذا الكياف 

ٌراء ىذا العمؿ داخؿ ىذا ـ انطمؽ الٌناس لمعمًؿ 1967فبعدى حرب  ؛كذًلؾى ًليتحٌكؿ الٌناس إلى عبيدو ليا ؛جى

ـٍ ىيناؾى كانيكا يتحٌدثيكف عف األعاجيب عف النقكد التي تبعثر مثؿ  ،الكياف كبعد عكدىًتيـ مف أعماًلًي

 ∙رزاأل

كاية ؛ فيذا ليا كاف عيبكدٌيةن داخؿ الكياف الٌصييكني العمؿى ٌف أؤٌكد أ   النُّمكذج الكاقعي اٌلًذم صٌكرٍتوي الرّْ

فيذا عبد اليادم ابف الجٌد عثماف كاف عميو أف ييًعيؿ أيٍسرتوي كأسرةى أًخيًو  ؛داخؿ ىذا الكيافألحًد العيٌماؿ 

فذىب أٌكؿ مٌرة مع العيٌماؿ إلى  ؛ي إسرائيؿ كما فعؿ اآلخركفكلذلؾ قٌرر أف يعمؿ ف ؛الشَّييد صالح
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كسيقكـ باٍنًتقاًء العدًد  ،كاٌلًتي سىييحضري إلييىا مف ييريد عيٌماالن  ،إٍحدىل السَّاحات في إحدل قيرل الميثٌمث

أىالن بأًبي  ׃ٌماؿ ًبمرحو فقاؿ لو العي  ؛كنىزىؿ ًمٍنيا أحد األشخاص ،كبعدى فترةو زمنٌيةو تكٌقفىٍت سٌيارة ،اٌلذم ييريدي 

 ∙فىٍيًمي

ـٍ أٍدنىى اىتماـ    مٍيًف قىًكيٍيف ًلحفًر حفرة  ،كًمفى الميًثيًر ًلأٍلسىى أىٌف أبا فىٍيًمي لـ ييًعٍرىي كقاؿ بأٌنو ييريدي رىجي

د اليادم كعندىا شعر عب ،؛ فاٌدعىى كيٌؿ كاحدو ًمفى العيٌماؿ أنَّوي الرَّجؿ األٍقكىل(بعيد عٍنكيـ)∙∙∙اٍمًتصاصو 

ًميميوي أٍف ييٍثًنيًو عىٍف عىٍزًمو ؛فقٌرر العكدة إلى قدركف ؛ككٌد لك اٍختىفىى ،ًبعدـ القيمة كلكٌنو  ،كعندىا حاكؿى زى

ـٍ ييٍفًمحٍ  كأٍخبرهي ًبأٌنو لـ يستطٍع أٍف ييصبح  ،كدخؿى عمى أًبيًو كبكى ،فعادى إلى قدركف قبؿ العاشرة صباحان  ؛لى

 ∙بييمةن ًبيذه السُّرعة

الٌية    مىيًو فكرة العمؿ  ؛تىعىٌرض عبد اليادم ًلضائقةو مى كا عى ـٍ عىرىضي داخؿ فمٌما تىحٌدثى معى مٍف يميؿي إًلٍيًي

 ،كىيناؾى شعرى ًبالخجؿ ،فىتىكٌجو إلى ساحة العيٌماؿ في إحدل قيرل الميثىٌمث ؛رلالكياف الٌصييكني مٌرةن أيخ

انًب ثيـٌ كجد  ،ٍدفعي ًبًو ًإلى سٌيارةو زرقاء قديمةكفجأةن شعر بيدو تجًذبيوي ًمٍف ًذراًعًو كتى  نفسو يىٍجًمسي ًإلىى جى

احبى السٌَّيارة ييكدمككجد  ؛لو صديؽو  ـٍ ًإلىى مكافو ييٍدعىى ًبالًعٍبرٌية  ،أٌف صى كىي  ،(الميكشاؼ)كاٌلًذم أىخذىىي

راعٌية ـٍ الييكدم عمى نٍفًسو ًبأٌف اٍسمىوكعرَّ  ،تىٍعًني األراضي الزّْ  ∙(إسرائيؿ) فىيي

فقد كجدى  ؛كلذلؾى أحٌس باالرتياحً  ؛ح عبد اليادم يعمؿ في الٌدفيئاًت الٌزراعٌية في ىذه األرضبى أصٍ   

ان كبسيطان  كىذا كاقع طبيعي في ًظؿّْ  ؛لمكياف الٌصييكنيكلكنَّوي اكتشؼ أٌنوي أصبح عبدان  ،عمالن ميريحى

 ∙(1) الٌطرؼ الميزكـ عبيدان كًنسىاءىىيـ سىبىايا فىمينذي القديـ كالميٍنتصًر يأخذي أٍسرىل ؛اليزيمة
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الكياف  فتحى مىنىافذ لتشغيؿ عيٌماؿ الٌضٌفة الغربٌية كًقطاع غىٌزة داخؿالٌصييكنٌية في ياسة سٌ الكأسيمٍت   

ياة الفمسطينييفكثيرو ًمفى الميتغٌيرات اٌلًتي تيشاىى إلى حدكث الٌصييكني  كًمٍنيىا ىجري  ،دي كثيران في حى

ادر رزقيـ األصمٌيةالفً   ∙مىٍسًطينييف ألىرىاًضيًيـ كمىصى

وي إلى ٍخميصي ًمٌما سبؽى أ    ،أٌف الميجتمعى الًفمىسًطيني في قيراه كميدنو تحٌكؿ إلى بركس عيٌماؿ ييجر أرضى

 ∙داخؿ الكياف الٌصييكنيٌمر اٍقتصادهي الكطني مف أجؿ العمؿ كييدى 

الٌشعب الًفمسطيني ينظر مف  ؿ لمكياف الٌصييكني كاف ًقسـه كبيره عبكدٌية ىؤالء العيٌمامف  ـً غٍ الرُّ كعمى   

كصارى يىٍطمبي  ،كأصبح رئيسان لمعيٌماؿ ،فعبد اليادم أثبتى كفاءةن في العمؿ ؛إلييـ كقدكةو ييريدي االقتداءى ًبيىا

إلى  يسعكفداخؿ ىذا الكياف في العمؿ لذلؾ أصبح أىالي قدركف الرَّاًغبكف ك  ؛ًمٍنوي إحضار عيٌماؿ

طفىًتو ثيـٌ اٍقتدل  ،معوفمٌما رسب عمرعبد اليادم في المدرسة أخذه كالده لمعمؿ  ؛و يٍختارىـ لمعمؿلعمٌ  ،ميالى

كهي جكاد كاٍلتحؽى بالعمؿ مع كالده  ∙ ًبًو أخي

ٌرري مكطنان  ،كمف األميكر الميؤٌكدة   ده أىفَّ العبد ال ييحى لعيٌماؿ اٌلذيف فا ؛كاٌلًتي ال يٍستطيعي أف ييجاًدؿى ًبيىا أحى

اٌصة ًمٍف ًشراًء داخؿ الكياف الٌصييكني يٍعمىمكف  ـٍ في المشاريع الميستقبمٌية الخى كىانيكا يحصيركف تفكيرىىي

طىًني ،يتو ػنىاء بػً أك ب ،ارةػيٌ ػس مىى  ؛كىذا بىًعيده كيٌؿ البيٍعًد عًف العمًؿ الكى فىيىذا عبد اليادم دخؿ ذات مىٌرة عى

ـٍ بأٌف إسرائيؿ صاحبي المزرعة قد زادى في األيجرة اليكمٌية لجميًع  ؛الجٌد عيثمافككافى ىينىاؾ   ،بٍيًتو فأخبرىي

فعمي ابف الشَّييد  ؛ٍف عبد اليادم استثناءن كلـ يىكي  ،كال بيٌد ًمفى التٌفكير في المشاريع الميٍستقبمٌية ،العيٌماؿ

  ∙(1)  ًء سىٌيارةففٌكر ًبًشرا ؛وفىزىادٍت أيٍجرتي  ؛صالح قد أصبح ميعىٌمـ ًبنىاء

ًبيدان إلٍسرائيؿ ًبمىحًض أٌف العيٌماؿ اٌلًذيفى يعممكفى داًخؿ الكياف الٌصييكني  ستنًتجي ًمٌما سبؽأ   كا عى أٍصبىحي

ٍنيىا ،إرادتىًيـٍ  كا ييكرّْثيكف ىذه العيبكدٌية أًلٍبناًئًيـٍ  ،كال يستطيعكف الفكاؾى عى فيذا عمر كافى ييحاكؿي أٍف  ؛كأٍصبىحي
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نيكف ،صى مف العمؿ مع أبيو في مزرعة إسرائيؿيىتىخمٌ  فأرضي  ؛الفقر بّْ حي ك  ،كلكٌف كالده كاف يٌتًيمو بالجي

ـٍ عيٍشرى ىذا المبمغ ـٍ مىا كىانٍت ًلتيعًطيًي  ∙جدًّْى

مىى تفكيًر العيٌماؿلمكياف الٌصييكني كىذه العيبكدٌية     فقد أٍصبىحٍت  ؛كنظرتيـ إلى األرض ،اٍنعىكىسٍت عى

كا يىٍسعكفى ًبكؿّْ الكسائؿ إلى بيًعيا لمحصكؿ عمى الماؿ ،ًبديكًف أٌم قيمةٍند بٍعضيـ األرضي عً   ؛كأٍصبىحي

ـٍ  ،فغضب الجدٌ  ؛فيذا عمي جاء ذات مٌرة إلى جٌده عيثماف ميطالبان ًبحٌصتو مف األرض كقاؿ بأٌف نصيبىكي

مي تىٍبريران ًلطىمًبو بأٌنو يريد االىتماـ فكضعى ع ؛يًت كالٌزٍيتيكف كالقمح كالٌشعيريىًصميكـٍ كٌؿ عاـو مف الزٌ 

ـٍ يىميتٍ  ،بأرضو ابىوي بأٌنو ل  ∙كلكٌف الجدَّ أجى

إلىى الجزـً ًبأفَّ األرض ال تعني شيئان ًلعىمي أٌف عٌمو عبد اليادم ًعٍندما أراد ًبنىاء بيتو  كًمٌما يىٍدعيكنىي  

كاٌلذم اقترح عميو أٍف يبيع  ،مٌيان يىٍبًني بيتان ىيناؾكذىبى ًليىٍشتًرم قطعة أرضو ىينىاؾ كجد ع ،في أيـٌ الٌضباع

تىو فرفضى العُـّ ذلؾ االقتراح  ؛كأٌنو سكؼ يًبيعيوي بأٍعمىى سعرو  ،لو أرضان لتمكيؿ ًبناء البيت اٌلذم ييًريد إقىامى

 ∙(1)ميعمّْالن بأفَّ األرض ال تيباع

في يكـو  ؛ فاألرض لـ تكفٍ بطريقةو سكداكٌيةاقع الًفمسطيني في تصكيره لمك أخطأ  أحمد رفيؽأعتقد أٌف    

لـ تنجحٍ  ،تزداد عند أصحابيا عامان بعد عاـيا قيمتي  ، بؿ كانتٍ مف األٌياـ عديمة القيمة ياسات السٌ  كى

أيضان في تصكير عمي ابف الٌشييد  ، كأخطأعف أرضيـٍبعاد الفمسطينييف في إ الميتعاقبة الٌصييكنٌية

الٌشييد يككف ؛ فابف ب األرض إلى االحتالؿ؛ فالكاقع ييخالؼ ذلؾيسعى لتسري كسمسارو لالحتالؿ

   .مف أبيو الٌشييدو أكثر ٌشعبحريصان عمى قضايا 

داخؿ الكياف ىذا الٌتغيير االٍقًتصاًدم ًمٍف ًفالحة األرض إلى العمًؿ  أفٌ  ذىب بعضي الباًحثيف إلىك    

ييناؾى مف غىًرؽ في الٌتديًُّف ًمثؿى ؛ فالعقمٌية كالٌسمككٌيةكاف لو آثاره خطيرةه في تىكٌجياًت األفراد الٌصييكني 

 ∙ًمثؿ عميالكياف الٌصييكني كىيناؾى مف غرؽى في ممذَّاًتو كشىيىكاًتو حٌتى كقعى في كحًؿ التَّعاكف مع  ،جكادو 
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الميجتمًع ًفي غالبٌيًتيـ أف  فًفي أمّْ ميجتمعو يشيدي تىغىٌيران اٍقًتصادٌيان كًسياسٌيان ال بيٌد ألفرادً  ؛كىذا ليس غريبان   

 ∙(1)أك يٌتًجييكا إلى الٌتصٌكؼ كالٌزىد ،يٌتًجيكا إلى الممٌذات كالٌشيكات

حكؿ  فقد دار حكاره بيفى زيادو كجٌده ؛ككاف يتكٌجبي عمى ىؤالء العيٌماؿ عدـ الٌتدخُّؿ في أمكر كطًنيـ  

ًبًسعرو الكياف الٌصييكني في كرشات  العمؿفكضَّح زياده ىذا المفيكـ بأفَّ  ؛مفيكـ االحتالؿ الميبرالي

ْـّ أك  ،أك فتح شارعو  ،أك كيرباء ،عمى ىذا بإقامًة مشركع ماءو  ثيـٌ ييكاًفئو ،رخيصو  إلى التٌأميف  الضى

ي حّْ  ∙كًفي الميقابًؿ يتكٌجب عميو أف ال يتدٌخؿ في أيمكر كطنو ،الصّْ

كاية   مٍتيىا الرّْ ٌمسييا كٌؿ مىٍف يعيش في األراضي الميحتٌمة أٌف أىٍغمًبٌية كاٌلتي يتم، كمف األيمكر اٌلتي سجَّ

ؿ إلى عيٌماؿو كعبيدو لىدل  كنظر مف  ،فقد استيقظ زياده فجأةن  ؛الكياف الٌصييكنيالٌشعًب الًفمىسًطيًني تحكَّ

استغربى مف  كًعٍندىىا ،فقد كانت باصات العيٌماؿ تىًسيري بيف البيييكت ؛فرأل مشيدان غريبان  ؛الٌناًفذًة القريبةً 

كال  ،فىيـٍ يىٍذىبيكف إلى ىيناؾ ؛كتساءؿ إذا كاف رجاؿ الحيّْ عيٌماالن كٌميـٍ  ؛ذلؾ العدد اليائؿ مف العيٌماؿ

 أليسى لنا أراضو كبيييكته كأعماؿه  ؟كىؿ ًمفى المعقكؿ أٍف نتحٌكؿى كمَّنا إلى عبيدو ىيناؾى  ،أحده يبقى ىينىا

 ∙(2)؟نيمىارسييا

 ،فرض شيركطو عمى المغمكب اٌلذم ال حكؿ لوالٌصييكني ثيف إلى أٌف الغالب بعًض البىاحً كذىب   

اًب عنو ،ميغتصب أرضو ،عاًمالن ًعندى عىدٌكهً  ،كأىٍجبىرهي عمى العمًؿ أًجيران   ∙(3)كميفٌرًؽ األٍىًؿ كاألٍصحى

كاية    تىكلٍت عمى ما فكؽ ًبأٌف ىذه الٌدكلة اسٍ مكياف الٌصييكني تفسيرى ظاىرة العيبكدٌية لكحاكلىٍت الرّْ

فزياده يقكؿ ًليشاـو بأٌنو يستغربي  ؛فقد دار حكاره بيف زياد كىشاـ ابف أحد الجيراف ؛كما تحتيا ،األرض

ْـّ الٌضباًع يتحٌكليكف إلى عبيدو  كفي  ،في الٌنيارلمكياف الٌصييكني كيحزفي كيٌؿ صباحو عندى رؤية رجاؿ أ

 ∙ٍينىياالميؿ يتحٌكلكف إلى أيسكدو تتقاتؿي فيما ب
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ٍنًطقٌيان عمى زياد ككاف ردُّ     ميكا  ؛ًىشاـو مى يستطيعكفى العيشى إذا لـ يىٍعمى  ؛داًخؿ الكياف الٌصييكنيفالٌناسي الى

مىيًو كيٌؿ االٍعتمادً  فَّة يعتمدكفى عى ألٌنوي  ؛فيك اٌلذم ييٍطًعـ كيىٍسًقي كييطىكّْر كيىٍبًني ؛فاالٍحتالؿي جعؿ أىؿ الضّْ

ذى األرض  ∙ًفي بىاًطًنيىا كمىا ،أخى

ٍقمٌية    ـٍ يقتصٍر عمى الٌتيكيًف ًمٍف ًقيمًة األرض بعض كًفكري العيبكدٌية اٌلذم ترٌسخى ًفي عى بؿ  ،العيٌماؿ ل

ـى األىمٌّْية  ؛تجاكزى ذلؾى إلىى الٌتيكيًف ًمٍف قيمًة الٌتعميـً المعركؼ بقدسٌيتو لدل الًفمىٍسًطيني؛ فقد أصبح عدي

فقد جرل حكاره بيف زياد ككالده عبد اليادم حكؿ  ؛داخؿ الكياف الٌصييكنيلعمًؿ فىالكيؿُّ يطمحي إلى ا

ـٍ أبي ًىشاـ الفقير باإلضافة إلى دراسة اٍبًنو  ،ه في المدارسكسبب فقره يتمٌثؿ في تعميـ أكالدً  ،جاًرًى

ارج ًف الٌسبًب اٌلًذم يىٍدعيك الًفمىٍسًطينً  ؛ًىشىاـ في الخى ًدىـييف ًلإٍل فىًعٍندىىا تساءؿى زياده عى  ؛ٍصراًر عمى تىٍعًميـً أٍكالى

كرةى تىغىٌيرٍت اآلٍف؛ فاألكالدي يتركيكفى المدرسة أًلٌف العامؿ  ؛فسخرى ًمٍنوي كىاًلدىهي عبد اليادم ًبقكلو أٌف الصُّ

أك  ،كاٌلذم أٍكًسبيو أنا ،فعميؾ أٍف تيقارف بيف اٌلذم تكسبو أختؾ ليبنى ،يكسبي أكثرى ًمٍف أحسف كظيفة

 ∙(1)ادجك 

ًيٌمان ًجٌدان لمفمسطينييف حٌتى ؛ فالٌتعميـ ظٌؿ مي أيضان ًبيا أحمد رفيؽ  ىذه الٌنظرة الٌتشاؤمٌية أخطأأرل أٌف ك    

؛ كلعٌؿ ىذا في جميع أنحاء الكطف العربيالًفمسطينييف ىي األعمى ، كنسبة الميتعٌمميف بيف كمنا ىذاي

 . ة، كاٌلتي جعمتو ينظر إلى كيٌؿ شيءو بسكداكيٌ أحمد رفيؽ ة القاسية اٌلتي عاشياالٌتشاؤـ مرٌده إلى الحيا

اربًة الثٌقافًة كالٌتعميـً العرًبيٍيًف ًبكيؿّْ الطُّرًؽ كىيناؾ مف رأل أٌف الكياف الٌصييكني سعى جاىدان     إلى ميحى

فَّة الغىٍرًبٌية كًقطاع غٌزة ميٍنذي سيقيكًطيا في يًد ىذه الٌدكلة ـٍ تىٍكت ؛ًفي الضّْ ًؼ ًبجعًؿ األكالد يتركيكف فىمى

بىٍؿ قطعٍت الجيسيكرى اٌلًتي تربط الميكاطف الًفمٍسطيني بأصكًلًو  ،الكياف الٌصييكني داخؿكيعممكفى  ،مدارسيـ

 ∙(2) العربٌية
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فزياده فىٌكرى ًفي  ؛ًبشكؿو ميٍنقطع الٌنظيرداخؿ الكياف الٌصييكني أٌف ىيناؾى إٍصرىاران عمى العمًؿ  كتبٌيفى     

رٍ  كسيطمب  ،كلًكنَّوي كجدى أىٌف ىذه الفكرة لٍف تنفع ؛داخؿ الكياف الٌصييكنيؽ الباص اٌلذم ينقؿي العيٌماؿ حى

 ∙العيٌماؿ أنفسيـ باصان آخر

ـٍ يشعركف باأٍلسى لعمميـ  ،أراد زياده العمؿ عمى إيقاظ ضمير العيٌماؿ     داخؿ الكياف كيىٍجعىمييي

اؿي في فشاىد العيمٌ  ؛لفمسطيف كعٌمؽ عميو عممان كبيران  ،بيتو عىاؿو  فتسمَّؿى ذاتى ليمةو إلىى ؛الٌصييكني

ـي ييرفرؼي  باًح العم فقد قاؿ أبك حسيف اٌلًذم يعمؿي  ؛عندما قيكبؿ األمر ًبسيٍخًرٌيةو ظاىرةًزياد كاٍندىىش  ،الصى

ـٍ عٌمقيكا عممان  ـٍ ال يزاليكفى يىٍحميميكفى ًبدكلةو  ؛عىاًمالن بأٌنيي مٍيمافي اٌلذم ييتاًجر باٍلحشيش فتحٌدثى ًبأٌف كأٌما سي  ،أًلٌنيي

 ∙فالعربي ًجٍنسه كًسخ  ؛الًفمىٍسًطيًنييف يىتىقاتمكف في ليبناف

كأٌما أبك حممي  ،سحبى ًمٍف ىينىانٍ فيك لٍف يى  ؛الكياف الٌصييكنيتدٌخؿ فتحي ًبقكًلو أفَّ كيؿَّ شىيءو ًبيًد     

ًقيًقييفالعامؿ في مصنع الحديد فرٌد عمى ما سبؽ بأنٌ  كتدٌخؿ  ،نىا لٍف نىتحٌررى ًبديكًف مىًجيء الميٍسًمميف الحى

فَّة الغرًبٌيةآخر  فتعميؽي العمـ ليس سيكىل إشارة  ؛كلٍف نستطيع عمؿ شيءو  ،قاًئالن بأٌننىا كاأٍلٍسرىل في الضّْ

ميـه فقطٍ  ،لمشاعًر األٍسرىل فقط ٌمؽى ًبأٌف اٌلذم رفع العمـ فقد ع ؛ككاف ردُّ آخر سمبٌيان إلى أبعًد حدٍّ  ،كىذا حي

 ∙فستحضر الٌشرطة كالجيش كالميخابرات كيىٍبدؤكف بالٌتحقيؽ  ؛لـ ييًرٍد سيكل ميضايقة أىؿ الحيٌ 

دو ًمفى العيٌماؿ    فمٌما سىًمعكا صكتى البىاًص   كًمف الميستغرًب أٌف ىذا العمـ لـ يترٍؾ رٌدةى ًفٍعؿو ًعٍند أٌم أحى

ٌكادىًتومف بعيدو بحث كيٌؿ كاحدو مً  ًميعان إليو ،ٍنييـٍ عىٍف زي عىديكا جى  ∙(1)ثيـٌ صى

ٍي كقعٍت بيف ًشقٌ الكياف الٌصييكني داخؿ كلعٌؿ مىا سبؽى ييًشيري إلىى أىفَّ شريحة العيٌماًؿ االٍجًتماًعٌية     

اجًة إلىى تىكفيًر ليقمًة العيًش ًمٍف ناحية ى الحى مًة الًفمٍسًطينٌية ،رىحى ًميـ ديكف أٍف  كاٍعًتراضي الميقىاكى مىى عىمى عى
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َـّ منع الٌناس عف العمًؿ ًفي مىكىافو مىا ديكفى  ،تيكفّْرى لىييـٍ البديؿى الميناسب كليس مف المنطؽ في شىيء أىٍف يىًت

ـٍ عمى كسًب ليقمًة العيش  ∙(1)تىكفيًر مكاًف عمؿو بديؿو ييسىاًعديىي

 ׃الُعَمالُء وسماسرة االحتالل ׃ثاِنياً 

ت المعركفة عٍف أمّْ اٍحًتالؿو سىٍعيوي الميتىكاًصؿ إليجاد عيمىالءو كميتىعىاكًنيف ًمٍف أفراد الٌشعب مف البدييٌيا   

 ∙و في الٌركاية كجدت كىذا ما ؛كذلؾى ًلميساعدًتًو في تنفيذ ميخٌططاًتو الكثيرة ؛اٌلذم يتعٌرض ًلاٍلحتالؿ

فالدُّكتكر فضؿ  ؛رتبط مع سيمطات االٍحتالؿكىيناؾى بعض الباحثيف تطرَّقيكا إلى تعريؼ الٌشخًص المي     

مّْييف)أبكًىيف عىٌرؼى العميؿى ًبأٌنوي  اصو مىحى كتىكًصيًميىا إلىى  ،اٌلًذم يىٍيدؼي إلىى جمًع المىعميكمىاًت عٍف أٍشخى

لًة إٍسقاًط عناصر أيخرل ،سيمطاًت االٍحًتالؿ اكى االرتباط مع ًجياز كالتٌأًثير عمييا مف أجؿ  ،أك ميحى

 ∙(2)(اإلٍسرائيمٌيةتخبارات االسٍ 

ـى الكياف الٌصييكني     مًؿ  ،ًبنىشًر ظاىرًة العيمالًء بٍيفى أٍبناًء الشٍَّعًب الًفمىٍسًطيًنيقىا ـٍ ًبحى ككانىٍت تسمحي لىيي

ـٍ مف غضًب الٌشعبً  ًة ًلًحمايىًة أٍنفيًسًي دّْ  ،األٍسًمحى ـٍ يىتىكٌقٍؼ األمري عندى ىىذىا الحى بعضى  بىٍؿ تبٌيفى أفٌ  ،كلى

فكًؼ جيػش العػىديٌك الكياف الٌصييكني الًفمٍسًطينييف اٌلذيف بقكا في أرضيـ داخؿ  ًمميكا في صي  ∙عى

ـى  ؛بعد ًقياـً عمي الٌرمحي ًبتطميؽ زكجًتو ًمٍف آًؿ الٌطكاًشي اٍندىلعٍت اٍشًتباكاته عائمٌية بيف العىاًئمتٍيف    فقا

ٍقيىى جًو آخر ًمفٍ ٍشياًر ميسىٌدسو في ك الرُّمًحي ًبإأىحد آؿ  ثيـٌ اٍندلعى ًعراؾه شديده بيف  ،آؿ الٌطكاًشي في المى

ًديقٍيًو ًمٍف  كًفي أثناًء ًتٍمؾى االٍشًتباكات اٍجتمعى زياده  ،العىائمتٍيف عائمة الٌطكاشي زكي كرشدم الٌرمىًحي مىعى صى

ٌبار أيـٌ أحمد بٍعدى غىٍرًز  ثيـٌ كىتىبيكا كثيقةن  ،دَّسان فاقترح زياده حرؽى بيت ذلؾ العميًؿ اٌلذم أٍشيرميس ؛كراء صى

ًثيقة تىنيٌص عمى أٌف األصدقاءى ستدـك صداقتيـ إلىى  ،الدَّبُّكس في إٍبياـ كيؿّْ كاًحدو ًمٍنييـٍ  ككانٍت ىىًذه الكى

قى  ،األىبد ـٍ إاٌل المكتكلىٍف ييفرّْ ٌبار ًلتٍبقىى خضراء حيَّة ،يي ًفظيكىا تحتى الصَّ كقاـ  ،إلىى بيييكًتيـ ثيـٌ عىاديكا ،ثيـٌ حى

 ∙زياده بىٍعدى ذلؾ ًبحرًؽ بيًت العميًؿ 
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ًف اليزيمًة تىكثيري الًكشىاية كالًخيىانة    ـٍ يككنا عمى قدر المىٍسؤكًلٌية ؛كفي زىمى ديقا زياد ل ـٍ  ،فىصى بؿ إفَّ أحدىىي

ـى باالٍعًتراؼ عمى زياد بأٌنو ؛الكياف الٌصييكنيتجاكز الحٌد ًبتىعاًكًنو معى  كعمى إثًر  ،حرؽ بيت العميؿ فقا

ًغيرة  ،ىذىا االٍعًتراًؼ اٍعتيقؿى ذاتى ليمة  ∙ككيًضعى ًفي ًزٍنزانةو صى

ٌباطان يىٍنتميكف إلى فمسطيف الدَّاخؿكاٌتضح     نيكدان كضي  ؛خالؿ مشاىد االعتقاؿ كالٌتحقيؽ أٌف ىيناؾى جي

ـٍ سيميمافي اٌلذم كاف يعمؿ سٌجانان   ∙(1)عمى ًزياد ضربان كاٌلذم اٍنياؿى  ،فىًمٍنيي

ٌباط الٌتحقيؽ اٌلًذيف حٌققيكا مع زيادكال أ    فىًمنيـٍ أبك ماىر، كأبك   ؛ستطيعي الجزـى في حقيقة أسماء ضي

ٌباطو ييكد ׃كيبػقى الٌتسػاؤيؿي قائمان  ،عمي  .؟ىؿ ىػؤالء عػرب حقػيقة أـ أسماء كىمٌية لضي

ٌؼ كًمفى الميٍحزًف أىٌف بعض الًفمٍسًطينييف أٍصبى    عمى العيمالء في كثيرو ًمفى األيميكر حكا يىًقفكفى في صى

ـٍ يىًقفيكفى إلىى جانًب الباطؿالرَّ  ميكف عمييا  ؛غـ ًمٍف تيقًُّنيـٍ ًمٍف كىكًنًي كذلؾ طمعان ًفي المصالح اٌلتي يحصي

بتسييؿ أمر في أٌم كظيفة البيٌد لو مف عميؿو يقكـ  فاٌلذم ييريد أٍف يتكٌظؼى  ؛عف طريؽ ىؤالء العيمىالء

فزياده سيًجفى بعضى الكقت إًلٍحرىاًقًو بيت العميؿ قاسـ الرَّمحي اٌلذم أشيػر ميسػىٌدسان ًفػي كجػًو  ؛ىذه الكظيفة

ك  ،آخػر ًمػٍف آًؿ الطٌػكاشي ري ٍرؽ ًجػػًو ًمػفى السّْػػٍجًف كجػػد أكبىٍعػدى خي ٌف ىػػذا الميتىعاكفى ييطالبي ًبتىعكيضو عف حى

ٌرًد  ،ماعو لعائمة الٌرمحي في الدّْيكاف كقؼ ىذا الميتىعاكفففي اٍجتً  ؛بيتو كصرخ ًبقيٌكة ًبأنَّو الى يىٍكتىًفي ًبميجى

 ؛يمو بالعمالةكاتٌ  ،تىدىٌخؿ عيٍثماف ًعٍندى ذىًلؾى ، و ييطىاًلبي بالحؽّْ العىشىائًرمكأنٌ  ،فالسٍّْجفي حؽّّ عىاـه  ،ًسٍجًف ًزيىاد

ابىوي الخىرىؼ  ،مجنكفه فرٌد عميو ىذا العميؿ بأٌنو عجكزه   ∙كأصى

كلًكٌنو لـ  ،أصبح ىذا العميؿ ييٍرسؿي الكفدى ًتمكى الكٍفًد طالبان الٌتعكيض ًمٍف عبد اليادم كالد زياد    

كييطىاًلبيكفى لىوي  ،فىفيكًجئى زياده كأيٍسرتيوي أفَّ كثيران ًمٍف آًؿ الرَّمىًحي يقفكف إلى جانب ىذا العميؿ ؛يىٍستجٍب لىوي 
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ـٍ يعرفكف حقيقة ىذا العميؿبالتٌ  ايقًة  ؛ٍعكيًض معى أٌنيي كلذلؾ لـ يكف ميستغربان أٍف يىتىعرَّض لمضَّرًب كالميضى

 ∙(1)مٍف أفراًد العىائمة

كجعؿى ًبأٍيًدييـ الحؿَّ كالٌربط ًفي تكظيؼ أبناء الشَّعب  ،ككاًضحه أفَّ االحتالؿى دعـى ظاىرةى العيمىالء    

ٌدىيـٍ  ،فأصبحى الٌناسي يىتىقٌربيكفى ًمٍنييـٍ  ؛كاألعماؿالًفمٍسطيني في الكظائؼ  فىميٍبنىى ًبٍنتي عبد  ؛كيىٍطميبيكفى كي

 ؛أٍف تتكٌظؼ معٌممة لـ يجد كالدىا إاٌل العميؿ قاسـ الرَّمًحي اٌلًذم أحرؽى اٍبنو بٍيتو اليىادم عندما أرادتٍ 

اًمعًة النَّجاح  ∙ كذلؾ بعد أٍف أنيٍت تٍعًميمىيا الجامعي في جى

كاية ًعٍندما  ،كليٍبنى دىٌنسٍت نىٍفسىيىا ًبالتىكظيًؼ عىٍف طريًؽ أحًد العيمىالء    لىًكٌنيا تطٌيرىٍت ًفي ًنياية الرّْ كى

(2)كًسٍمسىاران لالحتالؿ عمّْيا عمي اٌلًذم أصبحى عىًميالن ٍت ًفي قتًؿ اٍبًف سىاىىمى 
∙ 

كاية نىٍفًسٌية الميتى ػٍف خً ػً يري مػظٍ ػكيى    ًعًو  ؛عاكفً الًؿ الرّْ فىييك إٍنسافه ضعيؼه ينقادي كراءى الرَّذيمة ًبفعًؿ طىمى

شىًعو ٍبدان ًلميٍشتىًريو ،كجى ٌتى ييٍصًبحى عى ًميريه يختفي تدريًجٌيان حى  ∙كضى

ًمي كتكفيًؽ السَّاًرم الميتىعاكنٍيف مع     رىل بيفى عى الكياف كىذا يتًَّضح ًمٍف ًخالًؿ الًحكاًر الًَّذم جى

كلىًكنَّو ميتىطىرّْؼ قميالن تمامان  ،قد قاؿ الثٌاًني ًلأٍلٌكؿ ًبأٌف الميتعاًكفى ضعيؼ ميزكز الرؤيةف ؛الٌصييكني

ٍف يىرىل ًبأفَّ حشرى ىىذىا الكالـ غير مقبكؿ، كىك يقؼ عمى نقيض مف الميتىعاكف ،كالكطني  ؛كىينىاؾى مى

ر ًلٍمميتىعاكًف أٍفعاىلىوي   ∙(3)كذلؾى أًلىنَّو ييبرّْ

فيذا ليس تبريران ألفعاؿ الميتعاكف ًبقدر ما ىك تفسير ًلدىكافًع  ؛مف كجية نظرم لرَّأم مردكده عميوكىذا ا   

 ∙الٌتعاكًف مىعى االٍحًتالؿ 
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ـي العى     غيًر  القاتً كجميؿي السَّمحيكت اٍستٍغربى كيؼى تىحٌكؿ عمي ابف الشَّييد صالح إلى إٍنسافو سيءو ييًقي

كعًة مع نساءو  ثيـٌ  ،داًخؿ الكياف الٌصييكنيكيىتىردَّدي ًباٍسًتمرار عمى األماكف المىٍشبيكىة  ،تعاىرا المىٍشري

 ∙(1) ؟كيعمؿي معيـ ،ييٍصًبحي ًسٍمساران ًلاٍلٍحًتالؿ

مىى ىذا االٍسًتغراًب ًبأفَّ كأ   ، كميتعاكف مع الٌسمطات الٌصييكنٌية أمره تحٌكؿ ابف الٌشييد إلى سمسار ريدُّ عى

، كيعتبر ىذا الٌتمٌسؾ بالقضايا الكطنٌية أكثر مف كالدهان ما يككف ابف الٌشييد ميتمٌسكان ؛ فكثير حدكثنادر ال

طيع تفسير الٌظاىرة الٌنادرة لتحٌكؿ عمي إلى سمسار بأٌف تى سٍ أى  ؛ كلكٌننيٌيةن مف كالده البيٌد مف تنفيذىاكص

ـى ًمٍف  ؛كأٍحيىانان يتغمَّب الشَّرٌ  ،خيرفىأىٍحيانان يىتىغمَّبي ال ؛كًمفى الشَّرّْ ًمفى الخير  اإلنسافى خميطه  ًد فىعىًمي ًعٍندمىا صي

ـى الًَّذم ييًحبُّو قىٍد اٍنيارى  ـي لىوي  ؛رفًض ليٍبنى اٌلًتي ييًحبُّيا لو أحسَّ أفَّ العىال ذى يبحثي عف عالـو آخر ييقدّْ فىيينا أخى

اٌلتي الٌصييكنٌية فيذًه الفتاة  ؛ريتباصطياده عف طريؽ أك  كىينىا قاـ الكياف الٌصييكني ؛الحيبَّ كالحنافى 

ٌبان  كاٍستطاعىٍت أٍف  ،كالًَّتي قىدَّمٍت لىوي الحيبَّ كالحنافى  ،كثيران  كاف ينحدر أيصكليا ًمفى اليمف أحٌبيا عمي حي

 ∙(2)ىذا الكيافتيكظّْفىوي ًلًخدمًة 

ـٍ يى ك    ٍعًؿ ميٍعظـً الشَّعب الفمسطيني عيٌماالن الكياف الٌصييكني ل بعضيـ  بؿ جعؿى  ،وكعبيدان ل كتًؼ ًبجى

 ،في تؿ أبيبالٌشذكذ فيذا عمي قابؿ ذات مٌرة  غابرئيؿ في إحدل مالىي ؛ عيمىالء كسماسرة لالحتالؿ

مُّكدة ميختار قريةو ًمٍف قيرىل طيكلكـر اٍبرًئيؿ أٍسعد حى مف عمي في ىذه الميقابمة أٍف  طمبى ف ؛ككىافى ًبصيحبًة غى

 ،أرىاضي ،بيييكتان  ،كىذه الشَّركة تىٍشتًرم كيٌؿ شيءو  ،زعـ غابرئيؿ ًمٍمًكٌيتيا يعمؿ في شركة العقارات اٌلتي

 ∙ككيٌؿ شيءو ييمكفي ًشرىاؤه  ،أثاثان 

مُّكدة    ًكيالن لمٌشركًة ًفي منطقة جنيف ًمٍثؿى أسعد حى ييخبري غابرئيؿ عمٌيان أفَّ عىمىموي يتمٌخص ًبأٍف ييٍصبحى كى

ثيـٌ بيًعيا  ،كىذا العمؿ يىتىطمَّب إٍقناعى العربي ًببيًع أٍرًضو لو ؛ي منطقًة طيكلكـراٌلًذم يعمؿي ككيالن لمٌشركًة فً 
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ًبي ال ؛ًلغىابرئيؿ  ،كعمي سىيىحصؿي عمى عيميكلةو تىصؿي إلى ًعشريفى بالمئة ،ميباشرة ٌصياينةيبيع لمفالعىرى

 ∙ؿ كباإلضافة إلى ىذه العيميكلة سيأخذ عمي راتبان شيرٌيان ميقىابؿ ىذا العم

ؿى أسعد حمُّكدة اٌلًذم جاءى بً    اكالن تىدىخَّ ٍحبًة غابرئيؿ ميحى فىأٍخبرهي ًبأفَّ ىذا العمؿ  ؛إقناع عمي ًبيىذا العمؿ صي

ـٍ ييريديكف بيع األرض ،سيؿ جٌدان  ًميعييي ـٍ تىعيٍد تيسىاًكم شيئان في نىظىًرىـ ؛كالٌناس جى كأٌنوي يىٍكسبي  ،فىًييى ل

 ∙(1)األلكؼى مف الميرات

ديًر بالذّْكر أفَّ      ،بعض االمتيازاتالكياف الٌصييكني  ـٍ ىي العيمالء كسماسرة االحتالؿ أعطا كًمفى الجى

مُّكدة إلى  ؛عمييـالٌصييكني كًمٍف ًتمؾى االٍمتيازات عدـي تطبيؽ القانكف  فعمي عاد مع غابرئيؿ كأسعد حى

ًىي تىٍؿ أبيبكذلؾى بعد أٍف سىًير  ؛سىٌيارتو ًبالقيرًب ًمٍف دار السّْينما فىفيكجئكا جميعان  ؛كا كىثيران في إحدل مىالى

ئيؿ نفسىوي بيف رجاًؿ الشُّرطة ؛ًبتجمييرو كبيرو ًلرجاًؿ الشُّرطة حكليا  ،كصار يشرح ليـ ،فحشرى غىابرى

فصاح  ؛لكطمبيكا ًمٍنوي الًبطاقة الشَّخصٌية كاألكراؽ الثٌبكتٌية األيخر  ،كلًكٌنيـ لـ يقتنعكا، ثيـٌ جاؤكا إلى عمي

َـّ كلىًكفَّ ا ،بو غابرئيؿ بأٌنوي عربي عمى ًكيًفؾ  ،ٌموتسجيؿ كيؿّْ األيمكر اٌلًتي تىي كاٍنيمؾى في ،لشُّرطي لـ ييت

ٌفة بىٍعدى الٌساعة الكياف الٌصييكني كال يىًحؽُّ لىوي البقاء داًخؿ حدكد دكلة  ،ثيـٌ أخبره بأٌنو عربي مف الضّْ

اكمة ،خالؼه ًلمقانكفً كلذلؾى فىييك مي  ؛الثٌانية عشرة بىو  ،فىتأٌبطى غىاٍبرئيؿ ًذراع الشُّرطي ؛كسىييقدّْميو ًلٍمميحى كسىحى

ـى بعدى ذلؾى ًبتسميـً عمي أكراقو ،فيٌز الشُّرطي رأسىوي فىًرحان  ؛ثيـٌ أخذى يىٍيمسي ًفي أيذًنو ،إلى بيٍعًد أمتارو   ،كقا

مىى ًكيفً ∙∙∙آسؼ عمى اإلزعاج  ׃كىك يقكؿ  ∙(2)ؾأٍنتى عىرًبي عى

ا يىخدـ األمف  ،كٍجيىاف ًلعيٍممةو كاحدةو العىًميؿي ًلاٍلحتالؿ كالسّْمسار ك    ىيمى فيذا تكفيؽ  ؛الٌصييكنيفىًكالى

باع قىٍد أىٍعمفى ذات يكـو إٌنوي بحاجةو إلىى  الٌسارم أحد العيمىالء اٌلًذم كىافى يىٍسكفي ًفي قدركف في حيّْ أيـٌ الضّْ

ـٍ إلىى كٍرشة ًبناءو في حيفا ،فاختارى ًمٍنيـٍ سبعة رجاؿو أشٌداء ؛فتراكض الجميع نحكه ؛عيٌماؿ و ًبًي  ،كتكجَّ

ـي انطمؽ كؿُّ عامؿو عىمىمو باشر كبعدى أف  تكفيؽ الٌسارم إلى شٌقة صغيرةو ًبالقيرًب ًمٍف الًميناًء حيث ييًقي
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اٍبرًئيؿ ة اٌلًتي كافى يٍسكينييىا تكفيؽ كمعو رجيالف إلىى الٌشقٌ  ،كًفي صباح اليـك التٌالي جاء غابرئيؿ ،غى

فشاىد تكفيؽ رجيالن  ؛ثيـٌ اٍنطمقيكا جميعان إلى مكافو فسيحو ميحاطو ًبسياجو ًمفى األسالؾ الٌشائكة ،الٌسارم

دىل إعجابوي ًمٍف نىشاًطو ًفي كاٌلًذم أبٍ  ،فقدَّمو غابرئيؿ عمى أٌنو رئيس الٌشركة اٌلًتي يعمؿي ًبيا ؛أٍصمعى 

كعمى جمع  ،كلًكٌنو رأل أٌنو يحتاج إلى قميؿو ًمفى الٌتدريب عمى الٌسالح ،ًتٍف أبي ماىرقًتو ًبالكابٍ العى 

كبقيى  كأٌنوي سكؼ يىتمٌقى راتبان كبيران، ،كبعض المعمكمات الفٌنٌية ،القاًت االٍجتماًعٌيةك خمؽ العى  ،المعمكمات

 ∙ءو ميٍختًمفة ًط بالٌسياج يكمٍيًف كاًممٍيف لمٌتدريب عمى أشيافي المكاف الميحكٌ 

كأٍخبرهي ًبأىٌنو قىٍد صدر قراره  ،فجاءىهي غابرًئيؿ ؛عاد تكفيؽ الٌسارم ًإلىى الٌشٌقة اٌلتي ييًقيـ ًفييىا في حيفا  

كيكًمي ببناء ميستكطنة قرب قدركف اٌصة ،حي كيكمٌية كأراضو خى مىى أرضو حي كىىًذه  ،كاٌلتي سكؼى تقكـي عى

كقاؿ ًبأٌف ىذا جدُّ  ،فىًعندىىا ضىحؾى تكفيؽ ؛رجؿو ييٍدعىى عيثماف الٌرمىحياألرض الخاٌصة تعيكد ًممكٌيتييا ل

 ∙(1)كقاؿ بأٌف ىذا سكؼ ييسًيؿي عمينا العممٌية ،ففرح غابرئيؿ ؛عمي الٌرمحي

 ׃اإلْجرَاءات اإلْسراِئيمّية ׃ثالثاً 

بيٌد أٍف يي  ًمٌما الشٌؾ ًفيو أفَّ     د سيطرتو عمى كيٌؿ شيءو ًفي األرض ؤكٌ راءات يي راًفقيو إجٍ أمَّ اٍحًتالؿو الى

مّْمة القائمة عمى تمؾ الثٌقافة كًمٍف  ،كلعؿَّ أىـٌ ىًذه اإلجراءات نشر ثقافة االحتالؿ ،الميٍحتٌمة الدّْعاية الميضى

ذيكا ينٍ  ،داًخؿ ىذا الكيافيف يعممكفى كاٌلًتي تىبىنَّاىا العيٌماؿ اٌلذ ،الكياف الٌصييكنيمدح  ٌؿ يا ًفي كي نك ري شي كأخى

فىيىًذه ليٍبنى اٍبنة عبًد اليىادم ذىبٍت إًلكماًؿ ًدراسىًتيىا الثٌانكٌية ًفي  ؛مكافو مىعى أفَّ الكاقع كافى ييناًقض ذلؾ

ككانت رباب  ،طىبيعٌية لمٌطالبات كبيرة تجمُّعاتو غيرى كًفي يكـو ماطرو رأٍت ليٍبنى داخؿى البىٌكابة ال ،جنيف

لٍت ليبنى عف تمبيتيا لًنداء االشتراؾ في الميظىاىرة االٍحًتجاجٌية عمى ميمىارسات ثيـٌ سىأى  ،تتحٌدث معييٌف ًبًحٌدة

فىأىجابىٍتيىا بأٌف  ؛السُّمطات ًتجاهى الميعتقًميف ًفي السّْجف، كًعٍندىا اٍستىٍفسرٍت ليٍبنىى عٍف ىىًذه الميمىارسات

اٍعتقىًميف ميٍضًربيكف عىًف الطٌ المي  نى أٌنو الى تىٍذكر كممةن بٍ فىًعٍندىىا تذٌكرٍت لي  ؛السٌَّيئةعمى الميعىاممة  عاـ اٍحًتجاجن
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ًف الميٍعتقًميف ًفي البيت فىكالدىا كأخكاىا اٌلذيف يعممكف في مزرعة إسرائيؿ يتحٌدثكف بأٌف إٍسرائيؿ  ؛كاحدةن عى

 ∙ييًحٌب العرب 

ئيًسٌية ًلٍممدرسةً    ـى البىٌكابة الرَّ ا ذيكا يىٍيًتفيكف  ،الثٌانكٌية ًلمبناتً  تىجميرى طياٌلب المىدارس األيٍخرل أمى كأخى

مىى الميشىاركًة ًفي الميظاىرة ثيـٌ انيالٍت أمكاجه بشرٌية ًمفى الٌطالبات ًإلى البٌكابة  ،ًبًشعاراتو تىحيثُّ الٌطالباًت عى

نكد ،فاٍنجٌرٍت ليبنى مىعى البحًر الٌزاًخر ؛الرئيسٌية ا رىمىى الٌناس ًعٍندى ،كأطمقيكا الٌرصاص ،كفىٍجأةن ظير الجي

ـٍ يىتىبؽَّ  ،كفجأةن اٍختفى الٌناس ًمفى المكاف ،ما يحممكف مف حجارةو كزجاجاتو فارغة نكد كل ككانٍت  ،إاٌل الجي

مىى األرض ًبمباسو أٍخضر ثٌةه ميمىٌددةه عى ـٍ تٍعًرٍؼ كيؼى كصمٍت ًإلى البيت ،ىيناؾ جي كتبٌيفى ًفيمىا  ،كأٌما ليٍبنى فىم

ٌثة تعكد   ∙كتيٍدعىى ريقٌية  ،إلحدل الٌطالبات في المدرسة الثٌانكٌيةبعد أٌف الجي

كالعبيد قد داًخؿ الكياف الٌصييكني أٌف العيٌماؿ اٌلذيف سٌخركا حياتيـ لمعمؿ مف ًخالؿ الٌركاية  كيظير  

اًطئة عىًف االٍحًتالؿ اٌلذم لـ يتغٌير كرة خى  ∙(1)كاٌلذم بىًقيى كىعىادًتو يقتؿي كيٍعتقؿي  ،قاميكا ًبنشًر صي

ـٍ يىٍكتًؼ الكياف الٌصييكني    كرة اٌلًتي تيريديىاكلى مىى  ،باالٍعًتماد عمى العىبيًد ًلنشًر الصُّ بؿ اٍعتمدٍت عى

كرة ًفي األراًضي الميحتٌمة عاـ  ،نىٍفًسيا  ؛كاٌلتي تيسىمّْييا زكران كبيٍيتانان إسرائيؿ ،ـ1948كركَّجٍت ًليذًه الصُّ

يفىا ككافى معوي أكراؽ ًممًكٌية األرض قاؿ لو غىابرئيؿ بأٌنو فأثناء كجكًد عمي في الشٌَّقة  ـي ًبيىا في حى اٌلًتي ييقي

ميطا في بيًتًو ًفي طىٍبعكف ال بيتان كبيران  ،فاٍنطمقىا إلىيوً  ،رٌتب لو مكعدان معى الٌراب شى فضغطى غىابرئيؿ  ،ثيـٌ كصى

مىى ًزرٍّ أٍحمر الى معان  ،االبكَّابة تيٍفتحي ًتٍمقىاًئيِّ فىًإذىا بً  ؛عى ًميطىا ؛ثيـٌ دىخى ًمي عمى الرَّاب شى ـى ًبتعريًؼ عى  ،كًعٍندىىا قا

ابىوي ًبعًمي ًلكىكًنًو الكحيد اٌلًذم يفيـي مصمحةى العرب األكلى ثيـٌ قاؿ لو ًبأٌف  ،كاٌلًذم ًبدىكًرًه أٍبدىل إٍعجى

 ،كسىيىعمؿي ًبيىا العرب كيىٍكًسبيكفى  ،حضاًرٌيةالميٍستكطنة اٌلًتي سىنيًقيمييىا ًبالقيرًب ًمٍف قدركف سىتىكيكف عالمةن 
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كفى مىعىيىا كًبيىا الٌصييكنٌية الٌتسمية )كالميٍستكطنة كاالٍسًتيطاف ميًفيده ًلٍمعرًب ًفي يىييكدىا كالٌساًمرة  ،كسىيىتىطٌكري

كىمىا أنَّيىا تيقرّْب ما بيفى الٌشٍعبيًف الميتحاًربٍيف ،(لمٌضٌفة الغربٌية كار يخ ؛كى قيـ في كسىني  ،مؽ ًعالقاتو حسنةفىالجي

ليوي شركة أمريكٌية كبيرة يىٌتسعي أللًؼ عامؿو عربي ميطا كافى  ؛ىىًذًه الميٍستكطنة مىٍصنعان كبيران تيمكّْ فالٌرابي شى

 ∙بىٍؿ إٌف الٌشعب الييكدم يعكد إلىى كطًنًو القديـً الجديًد  ،ميٍحتاٌلن الكياف الٌصييكني  اليىٍعتًبر

ـٍ يتكٌقؼ ا   ٌد ًمٍف نشًر اإلٌدعاءات الٌصييكنٌية اٌلتي ليس ليا أٌم أساس،كل كىىًذًه  ألمر ًعٍندى ىذا الحى

ميطىا لىدىٍيًو ا بىؿٍ  ،ٌدعاءات تتشابىوي كثيران مع المزاعـ االستعمارٌية ًمٍف نشر الٌتطٌكراال ٌدعاءات إٌف  الرَّاب شى

تعمير ييكدا  ةً مَّ قاطعان أٌف اهلل اٍختىارىىىا ًلمىيى ف إيمانان فىييكى يعتقدي ًبأٌف الجماعة اٌلتي يترأسيا تؤم ؛ديًنٌية

بمٌيةو  ،كالسَّاًمرة  ∙(1) كتيؤًمفي ًبأٌف المسيح الميٍنتظر سيظير في الٌسامرة ًفي بيٍقعةو جى

في طمًس الكياف الٌصييكني كمف األبجدٌيات الٌسياسٌية المىٍعركفة في التٌاريخ الًفمٍسًطيني ًسياسىة    

قامة  ،الًفمسطينٌية المناطؽ فيذا عمي ذىب مع بعض األصدقاء إلى بارات  ؛مكانيا الميدف اإلسرائيمٌيةكا 

ـٍ بمدينة نتانيا قاؿ أحد األصدقاء ًمٍف ًفمٍسًطيف الٌداخؿ ًبأٌف ىذه المدينة لـ تكيٍف  ،تؿ أبيب كًرًى كًعٍندى ميري

ـٌ خالد ،قبؿ سبعيف عامان  فجاءى  ؛ىذه الًخربة كافى يىٍمًمكييا رجؿه غنيّّ  كأراضي ،ككاف ميقامان عمييا خربة أ

كا ًمٍنوي ىذه األرض  ؛ييكد بتسميط الٌنساء كالكيؼ عميوكلذلؾ قاـ ال ؛فىرفض البيع ؛الييكد إلىٍيًو ًليىٍشتري

كفي آًخًر  ،فاٍحتاج الرَّجؿ إلى النُّقكد ًمٌما جعموي يىٍندًفعي إلى بيًع المزيًد كالمزيًد ًمفى األراًضي اٌلتي يممكييا

ـٍ يستمـ القسـ األكبر مف المبمغ ،صفقةو باع كيٌؿ ما يممؾ ـ 1948كبعد أٍف تىيىٌجر ًمٍف بيًتًو سنة  ،كلىًكٌنوي ل

نيكنو ؛ذىب إلى طيكلكىـر ٌف جي كتحٌكؿى إلىى مىٍجنيكفو يىٍيًذم في  ،فىمٌما تذٌكر أٌنو باع أرضو كلـ يستمـ نيقيكده جي

 ∙شىكارع طكلكـر 
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ـٌ خالد جاء بعدى       كبنى ىذه الًعمىارات  ،فأزاؿ تمؾ الخرائب ؛ذلؾ ميقاكؿ مف بيكلندا إلى ًخربة أ

 ∙(1) أك ىىًدٌية الٌربٌ  ،كًىيى تعًني عطٌية الٌربٌ  ،كسيمّْيٍت نتانيا بعد ذلؾ ،الميستقيمة

 ، معالـ الًفمىسطينٌيةكيٌؿ الكسائؿ ًلطىمًس ال الكياف الٌصييكني اٍستخدـى عمى أٌف  أستًدؿُّ  كًبناءن عمى ذلؾ    

نشاء ميديف   .عمى الٌنمط الغربيصييكنٌية كا 

كاية أبشع شيءو في اإلٍجراءات اإلٍسرائيمٌيةصٌكرت    فزياده اٍعتيقؿى ذاتى  ؛العتقاؿ في الٌزناًزيفكىيى ا ،الرّْ

ًضعى ًفي ًزٍنزانةو صغيرةو  ،ليمةو بعدى أٍف أحرؽ بيت ذلؾ الميتعاكف فشـٌ  ؛جى رى مىعدًني تىدىحٍ  كو فاٍصطىدـى ًبدلٍ  ؛ككي

تىحٌسسى األرض فىكىجدىىىا رط ،رائحةن كرييةن ًجٌدان  كلًكٌنو كجدىا  ،فاٍرتمى عمييا ؛ثيـٌ كجدى فرشةن كبٌطانٌية ،بةكى

نزانة ًمٍف أحد الٌسٌجاًنيف اٌلًذم شىتىمىو أًلٌنو قضى ليمتو يسبح في البيرىازثيـٌ في  ،رًطبة فقد كاف ذلؾ  ؛ًتحٍت الزّْ

ابطى الميخابرات ييًريد  ؛ثيـٌ أٍعطىاهي السٌَّجاف ًلباسان كاسعان ًليمبسىوي  ؛ك ًعبارة عف بيرازو بشرمالٌدلٍ  كذلؾ أًلٌف ضى

اًحكان  ؛كبىٍعدى أىٍف لىًبس رآه الٌسٌجاف ،أٍف ييحٌقؽ معوي  تكٌقؼ  ׃كًعٍندىىىا صىرخى زياده ًفي كىٍجًيًو قائالن  ،فاٍنفىجرى ضى

 ∙عف الٌضحؾ كالعاىرات 

ككافى الٌصياينة  فذىب إلى إحدل الميحٌققيف ؛ثيـٌ كاصؿ الٌضحؾ ،ندىا انياؿ عميو السٌَّجاف ضربناعك   

كذلؾ طمعان في تعاكف زياد معو  ؛كتىٍقديـ الٌشام لو ،فحاكؿ في البداية ميالطفتىو ؛ييٍدعىى أبا ماىر

ـى أب كًعٍندمىا رفضى  ،لمكصيكؿ إلى أسماء اٌلًذيف طىعىنيكا أحد الميتىعاكًنيف رًبًو  كًزياده الٌتعاكف مىعىوي قا ماىرو ًبضى

 ∙ثيـٌ أٍرجعىوي  إلىى الٌزٍنزىانة  ،ضربان ميؤًلمان 

ابًط الٌتحقيؽً    كأٍخبىرىهي  ،فكجد شخصان آخر ييٍدعىى أبا عمي ؛كفي اليكـ التٌالي قاـ الٌسٌجاف ًبإٍرجاًعًو إلىى ضى

ٍعميكماًت كعندما رفض  ،عىًف الٌتحقيؽ ًلقىٍسكًتوً ًبتٍنًحية أبي ماىر  مىى بعًض المى ثيـٌ حاكؿ الحيصكؿى ًمٍف زيادو عى
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مىٍيو يىوي بكثيقة اعتراؼو ًمٍف أحد أٍصًدقىاًئو عى كًعٍندىا  ،كأٌنو اٌلذم أٍحرؽى بيت الميتعاكًف مف آؿ الرَّمحي ،كاجى

 ∙(1)سيًجفى فٍترةن ًمفى الٌزمف

ٍف ًسياسىة    ادرة األرىاضي اٌلًتي اٍنتيجى مي  كال يىًقٌؿ االٍعًتقىاؿي بىشاعةن عى ًبشكؿو مينٌظـو الكياف الٌصييكني  يىاصى

 ∙ثيـٌ تٍيًكيًدىا  ،تحتى ًحججو ميٍختمفة

ادرًة األىرضً       ،فاأليكلى تيدؼي إلى تطكيًع اإلنسافً  ؛كيكجدي كثيره مف الٌتشابو بيفى االٍعًتقاؿ كميصى

ييكنٌيةدؼي إلى تطكيع األرض لمميخٌططات ايٍ كالثٌاًنية تى  ٌدهي عيثماف أٌف ، لصُّ ففي يكـو ماطرو كجد زياده كجى

دكًد أرًضًيـٍ  ـٍ زياده عىٍف شىخصٌياًتًيـ ؛ىيناؾ رجاالن كآلٌياتو ثقيمة تقؼي داخؿى حي ـٍ ًبكالـو ، فسىأليي فرطفى أحديىي

ـٍ ًبالعربٌية عىًف الٌشيًء اٌلًذم ييًريداًنوً  ،غيًر مفيكـو  ابىوي  ؛ثيـٌ سأؿى أحديىي الجٌد عثماف بأٌنو صاحب  فأجى

احًبيىا ،األرض كنحفي نعمؿي  ،كعندىا رٌد عميو ىذا الٌرجؿ بأٌف ىذه األرض اشتراىا الٌراب شميطا ًمٍف صى

ثيـٌ دارٍت معركة حامية الكطيس بيف زياد كجٌده ًمٍف ًجيةو  ،كطىالبييما ًبالخيركج ًمفى األرض ،ًفي الكرشةً 

ميطىا ميطمقان  ،رض ًمٍف ًجيةو أيٍخرلكىىؤالًء اٌلذيف يىٍعمميكفى في األ كاٍستمرَّ ذلؾ إلى أٍف جاءى الرَّاب شى

ٌدثىيـ بكالـو ترجمو الميترجـ ًبأٌنو اٍشترل ىذه األرض ًمٍف عمي الرَّمىًحي ،رصاصةن ًفي اليكاءً  كمىعىوي  ،فىحى

رأسان عمى  قمب البيتثيـٌ ان ،كعندىا دارٍت األرض بالجدٌ  ،جميع األكراؽ اٌلتي تيثبتي ًممكٌيتو لألرض

كاٌلًتي ًبدكًرىىا قد  ،ٍت بيثىينة ًبسرقًة أكراؽ ممكٌية األرضمى كاٌتيى  ،فقد تشاجركا كثيران  ؛كأصبح ال ييطاؽ ،عقب

 ∙(2)أٍنكرىٍت ذىًلؾى 

بغًة الغربٌيةالٌصييكنٌية كًمفى اإلٍجراءات     فىبىعدى  ؛الميكٌممة لألمكر الٌسابقة صبغ األرض العربٌية بالصّْ

قىامًة الميديف  ،كطىٍمًس المعالـً الًفمىسطينٌية ،صادرًة األرىاًضي العربٌيةمي  بيٌد ًمٍف قطًع الٌصييكنٌية كا  كافى الى

؛ فيذا عمي أثناء سيره بسٌيارتو في شكارع تؿ أبيب لمٌذىاب مع أصدقائو إلى الٌصمة ًبالحياًة العربٌية

، كبعض نسجـ مع مالبس الٌنساء الغربٌياتيرة تميثً إحدل البارات رأل الٌنساء اٌلمكاتي يمبٍسفى مالبس 
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الٌنساء تعًرضي نفسيا عمى  ، كفي البارات كانتٍ البان قصيرة كراءىفٌ الٌنساء العجائز كانٍت تىٍسحبي ك

∙(1)الٌرجاؿ بطريقةو مينحٌمة   

 ،ًبصكرةو طبيًعٌيةًجٍنسٌيان ًفي الميٍجتمع الٌشذكذ كمف مظاىر الحياة الغربٌية في األرض الميحتٌمة كجكد    

ـٍ  ،كاٌلًتي الى تىٍسمىٍح ًلًمثًؿ ىىؤالًء ًبالظُّيكر ،كىىذىا ميخالؼه لكاقًع الحياًة العربٌية كأٌما ًفي األرض الميحتٌمة فىيي

ـٍ بدكف أٌم اٍعتراضو  ،فى المىنىاصبك يتبٌكؤ  فقد اٍكتشؼ عمي أٌف غابرئيؿ اٌلذم  ؛كيتزٌكجيكفى ًمٍف نفًس ًجٍنًسًي

كاف يعمؿ في  ، كىذا الٌرجؿو في صفقات بيع األراضي كتيكيدىا، ميتزٌكج مف رفيؽو لو لسيصبح ككيالن 

كىراتً  مٌرةن ، كى ؛ فقد كاف مٌرةن مىٍسؤكالن عىًف الدّْعاية االٍنًتخاًبٌية ًلحزبو كىبيرو كيٌؿ شيء دّْران ًلٍمميجى ، كاف ميصى

في  أيضان  كاف يعمؿ ، كي إٍحدل الٌدكؿ الٌشرقٌيةفً الٌصييكنٌية ككاف لفترةو مسؤكالن ثقافٌيان ًفي الٌسفىارة 

 ∙(2)الميخابرات الٌصييكنٌية 

أٌف الشَّكاذَّ ًجٍنسٌيان قد أخذيكا الٌصكرة الٌطبيعٌية داًخؿى الٌدكلًة الميسٌماة  ذىا لٍيسى غريبان إذىا عىرىؼ اإلنسافكىى    

اخامات شىكىاٌذ ًجٍنًسٌيان كتىـٌ تىعٍ  ،مىعاًبدى يىيكدٌية ليـ تٍ ٌسسى فىقىٍد أى  ،إٍسرائيؿ ـ تىٍتكيج 1988كتىـٌ سنة  ،ييف حى

كرة الٌطبيعٌية لمشَّكاٌذ ًجنسٌيان عىٍف طريًؽ إٍصداًر الًكًنيسٍت اإلٍسرىاًئيمي قانكنان ًبإلغىاًء القانكف اٌلًذم ييحرّْـ  الصُّ

 ∙(3)الًعالقاًت الًجنسٌية الٌشاٌذة

ـٍ تتكٌقٍؼ عندى حدّْ العيطًؿ 1948األرىاًضي الميٍحتٌمة عاـ  كالٌصبغة الغربٌية اٌلتي اصطبغٍت ًبيىا    ـ ل

معة ،فقٍد كانىٍت العيطمةي يكـى الٌسبتً  ؛الٌرٍسمٌية ًفي العمؿ ـٍ  ؛كلٍيسى يكـى الجي اراىي ًتمؾى العيٍطمًة في كقٍد جى

فيذا يكـي  ؛يءو حٌتى عيطىمىييـكاٌلذيف كانكا ييقٌمدكنيـ ًفي كيٌؿ ش ،داًخؿ الكياف الٌصييكنيالعيٌماؿ اٌلًذيف يعممكن

معة ـٌ الزّْيجات كالدَّعكات كالصُّككؾ ، فك الٌسبت قىٍد أصبحى ميٍنذي زمفو ييناًفسي يكـ الجي ًفي ىذا اليكـ تىًت

مىى  ،كفيًو تطبخ رٌبة المنزؿ األكؿ الميفٌضؿ الخاٌص  ،العىشىائرٌية ًمي عى ـٌ عمي مىعى اٍبًنيىا عى ا اتٌفقٍت أ كًعندمى
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ـٍ تجد أنسب مف يكـ الٌسبتأٍف تىٍخطي  ففيًو جميع أفراد األسرة سيككنكف في  ؛بى لىوي اٍبنة عٌمو ليبنى ل

كىاًتو إلىى بيت عٌمو ؛كلٍف تجدى أحدان ذاىبان إلى عممو ،البيت كىيناؾى كىجدى عٌمو  ،فذىبى عمي مىعى أمّْو كأخى

لىدٍيًو جكاد كعمر، كأمَّا ليبنى فىكىانىٍت فً   ∙ي المىدرسة عٍبد اليىاًدم كىكى

ٍت ىىذىا الٌزكاج ًلقياـً عًمي ًبميحاكلًة االٍعًتداء عمييا ذاتى مٌرة     ـٍ  ؛كعند عكدة ليٍبنى مفى المدرسة رفضى فم

 ∙(1)يتىكٌمؿ ىذا األمر ًبالٌنجاح

 

 ׃الفساد اأَلْخالقي ׃راِبعاً 

كاية عمى فساًد أٍخالًؽ كثيرو ًمفى العيٌماؿ اٌلًذيف يذ     ٌكزٍت الرّْ فيؤالء كانكا  ؛الكياف الٌصييكني ىبكف إلىرى

ـٍ ًمٍف نساءو عارياتو  ـٍ كقيراىي ـٍ يسًبؽ ليـٍ أٍف شىاىدكىا داًخؿى ميًدًنًي كعاًىراتو يٍنتًشٍرفى ًفي كيٌؿ  ،يرٍكفى أشياءن ل

يؼ كانت النّْساء البيضاكات  ،فيذا عمي عىًمؿى عاًمالن لمًبناًء في قٍيسارٌية ؛مكافو  يىتناثٍرفى كًفي فصًؿ الصَّ

ا يتكٌجب ًسٍتريه ،عمى شاًطئ البحر ًبالقيٍرًب ًمٍنوي  اًرياته ًمٍف كيؿّْ شيءو إاٌل مى ًمي كًعٍندمىا رىأل عى  ،كىيٌف عى

فحٌدثكه ضاحكيف بأٌف ًمٍنييٌف  ؛كالحظى العيٌماؿ اٍنًشغىالىوي ًبالنَّظر إلٍيًيفٌ  ،وي ألؼى دكرةو ىىؤالًء النٍّْسكة دارى رأسي 

ـٍ  ،ككافى العمؿ قاًسيان  ،كنصحكه بااللتفات إلىى العمؿ ،تعاىرات كثيرا كنتيجةن لرغبتو الًجنسٌية اٌلتي ل

كاًتًو   ∙يجد ليا متنٌفسان أصبح عمي عنيفان كقاسيان معى أمّْو كأخى

ان فىعىًمي اٌلًذم كافى ميكلع ؛كفساد أخالؽ العيٌماؿ كصؿ ميٍنعطفان خًطيران نتيجةى رؤيًة العاريىاًت ًبكثرةو    

ـى ًبميحاكلًة االٍعًتداء عمى شرؼ  ًمًو قا مىى شىاًطئ البحر أٍثناءى عىمى ًبميشاىدًة النّْساًء البيضاكاًت العاريات عى

 ∙حبيبتو كاٍبنة عمّْو لبنى 

ابىٍت  ؛سىأىؿى الجٌد عيثماف ليبنى ذاتى مٌرة عىٍف سبب اٍمًتناًعيا عٍف زيارًة بيًت عٌميا الٌشييد صالح    فأجى

ـٍ تىعيٍد تىرغب بىاًكيةن  مٍت ليا في ىذا البيت ،أٌنيا لى اءٍت  ؛كتىذىٌكرٍت أشياءن سابقةن حىصى ففي إٍحدل المٌرات جى
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ٍت كثيران  ؛فكجدٍت عمٌيان كحده ؛إلى ىذا البيت عصران  كديكفى سابًؽ إٍنذارو  ،ثيـٌ قادىىىا إلىى الٌداخؿ ،ففًرحى

مى شرفيا قاكمتٍ  كلٌما أحٌستٍ  ،اٍنقضَّ عمييا عمٌيان تقبيالن كضٌمان  ٍنيىا ؛بعنؼو  وي الخطر عى ثيـٌ  ،فقاـ عمي عى

كامتنعٍت عًف الٌذىاب  ،كانطمقٍت تجرم إلى خارج البيت، أنت حيكاف ׃كقالٍت لوي باحتقارو  ،غادرت البيت

 ∙(1)إلى بيت عمّْيا منذي ذلؾ اليكـ

كتدنّْي  ؛نيداًخؿ الكياف الٌصييك كف عمى فساًد أخالًؽ العيٌماؿ اٌلذيف يعمم كًمٍف األيميكر اٌلتي تىدؿُّ    

ـٍ انتشار اإلباحٌية بينىيـٍ  يـ إلشب ،قيًمًي فيذا عمي بعد أٍف  ؛اًع غرائًزىـٍ الحيكانٌية كالحميكتحكَّؿ بعضي

كذلؾ بعد أٍف أٍكثرى ًمفى النَّظر  ،عمؿى في قيسارٌية ًلميٌدة عامٍيف أٍصبحى يبحثي عًف العاىرات إلٍشباًع غرائزهً 

مى شاًطئ البحركالٌتدقي فاتٌفؽ مع زميؿو لوي في  ؛ًؽ في أٍجساًد الٌسائحات كاإلٍسرائيمٌيات ًشٍبًو العاريات عى

فذىبا إلى تمؾ  ؛بعدى اٍنتياًء العمؿ(مىٍخميكرت )العمًؿ عمى الٌذىاب إلىى ميستكطنةو جنكبى قيسارٌية تيٍدعىى 

فأشار الٌزميؿ عمى عمي بأٌف العاىرات  ؛اًكنيفكتخمك مف السٌ  ،ان كبير  االميستكطنة اٌلتي تعٌد مقيى بحريِّ 

ٌس عم ،حيث الشَّريط الطَّكيؿ ًمٍف شجر الًكيٍنيىا ؛ىينىاؾ فى ػٍ كعة ًمٍنييٌف الى يىٍمًبسػي بألـو عند رؤية مجمػكأحى

ذيهي ػفىسىأؿ ع ،ثيـٌ مٌد الزَّميؿ يىدىهي إلىى إٍحداىيفٌ  ؛شيئان تقريبان  لٍت لىٍو رقمان أكبر فقا ؛ًف المبمغ اٌلذم سكؼى تىأخي

ثيـٌ شٌدٍت عمي عاىرة أيٍخرل بعدى  ،كًعندىا صاح الٌزميؿ ًبأٌف ًفي حيفا أرخص بكثير ،ًمٍف أيٍجرًتو اليكًمٌية

كتىمدَّدٍت  ،فقبمٍت عمى مضض ؛ثيـٌ سألٍتوي عًف المبمًغ الًَّذم مىعىوي  ،فأجابيا ًبنعـ ؛كسىألٍتوي أٌكؿ مٌرة ،ذىلؾى 

ا يىحميك لو ،البالستيؾ أماـ خمؽ اهلل عاريةن عمى قطعةو مفى  كلًكٌف عمي لـ يشعر  ؛ثيـٌ أمرٍتوي بأٍف يفعؿى مى

ـٍ تىعيٍد تيًثيريهي  ،بشيءو ًتجاىىيىا ثيـٌ غادر المكاف بعد أٍف شعر بالقرؼ كاالٍشًمئزاز مٍف ميمارسة الًجنس مع  ،كل

شجرةو ًنصؼى عىارو ميشتىًبكان مع  فرآهي مٍف بعيدو تحتى  ؛فبحث عف صديقو ؛شخصو ال يعرفو أماـ الٌناس

كبعد مجيء صديقو أخبرهي بأٌف مىا يشعر ًبًو يحصؿي ألٌم شخصو يىأًتي  ،فازداد إحساسو بالقرؼ ؛أخرل

                                                           
 ∙37-32عكض، أحمد رفيؽ، قدركف، ص يينظر: -1



53 
 

حوي بأٌنو إذىا جاء مٌرةن أيٍخرىل فىالى بيٌد أىٍف يتصٌرؼى كىالًحمار اٌلًذم ييٍعمفي عٍف رىٍغبًتوً  ،أٌكؿى مٌرة كيىٍعرضي  ،كنىصى

ـى الجميع آلىتوي  ا ـى الجميع  ،أمى  ∙ثيـٌ يبحث عٍف أيٍنثىى ييعىاركييىا أمىا

كأماـ ىذه المشاعر الٌسمبٌية مف القرؼ كاالٍشًمئزاز ٍأخذى عمي قراران ًبعدـً العكدًة إلىى ىذا المكاف مٌرةن   

 ∙(1)أيٍخرىل

فييا إلى  سي نٍ تحٌكؿ الجً ك  ،ىيناؾ مساكمة قد جرٍت بيف عاىرةو ييكدٌية كعمي أفٌ  بعض الباحثيفكيرل    

 ∙(2) نكعو مفى النَّيًب كالٌسمًب كالحيكانٌية

عىمكعمؿ العيٌماؿ د   كفى كىثيران باٍلحياًة الغربٌيةاخؿ الكياف الٌصييكني جى ـٍ مٍف أٍدمفى عمى  ؛ييـٍ يتأثَّري فًمٍنيي

ـٍ كثيران م كىذىا ما ،شرب الخمر، كًمٍنيـٍ مٍف أصبحى يعرؼ العاىرات  ،الٌزكًجٌيةفى المٍشكالت سبَّبى ليي

فعمي أقاـ ًعالقةن غراًمٌية مع ييكدٌية يمنٌية تيٍدعى  ؛كاٌلًتي انتيٍت ًبطالًؽ بعًض ىؤالء العيٌماؿ مف زكجاًتًيـٍ 

ـي ًعٍندىىا كثيران  ،أكريت  ∙ككاف ينا

ـٍ يكيٍف عمي استثناءن     كال  ،عربه كثيركفى  فيوً  ،ذاتى مٌرة أنَّيا تعمؿ في مصنعو  افأكريت أخبرٍت عميِّ  ؛كل

ٌبوي  سىدى  ،تمبيث أٍف تتحٌدث معى أحًدًىـ حٌتى يعرضي عمييا حي مٍييىا جى ـٍ يىٍحسبيكفى كيٌؿ ييكدٌيةو  ؛هأك يىٍعرضي عى فىيي

 ∙عاىرة 

فقد اٍستىاءٍت كىثيران  ؛كقد اٍنعكسٍت عالقة عمي بأكريت عمى عالقتو ًبزكجتو الٌسمينة مف آؿ الٌطكاشي   

ران كيٌؿ ليمةو  ؛الؽ عميمٍف تىدىنّْي أخ ا أنَّيا سىًمعٍت ًمفى العيٌماؿ اٌلًذيف  ،كىك سكراف ،فيك كافى يأًتي ميتأخّْ ككىمى

كجٌية ؛عٍف ًعالقىًتًو ًبأكريتداًخؿ الكياف الٌصييكني يعممكف  فغادرت عمى إثر ذلؾ  ؛فتفجَّرٍت المشاكؿ الزَّ

 ،فأخبر كالدىىا ًبأٌف اٍبنتؾى ال تنفع زكجة ؛ٍسرًة زكجًتوً فاٍجتمع عمي ًفي إٍحدل المىٌرات معى أي  ؛إلى بيت أبييا

 ∙فكاف جكابي كالًدىىا ًبأٌنو سيخسر  ؛كأٌنو  ييريد أٍف ييطمّْقيا
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ني الحشيشب عمي إلىى مقيى صغير يمتًقي بً كبعدى ىذه الحادثة ًبًعٌدة أٌياـو ذى    لمَّا اٍستدارى كجدى  ؟ميدخّْ كى

كاٌلًتي تطكَّرٍت إلىى اٍشتباكاتو  ،كدىارٍت بىٍينىيـٍ كبيفى عمي معركةن عنيفةن  ،كاًشيثالثة شيٌبافو ًمٍف عائمة الطَّ 

ائمٌية بيفى آًؿ الرَّمًحي كآؿ الٌطكاًشي   .(1)كاٌلًتي اٍستخدـى في بعضيا السّْالح الٌنارم ،عى

كاٌلًتي أفضٍت إلىى  ،ستًدٌؿ ًمٌما سبؽ إلى أٌف أخالؽى بعًض العيٌماؿ ساىـى ًفي بعًض حاالت الٌطالؽأ    

 .)اٍشتباكاتو عىائمٌية

كتىتىعٌددي الكىالءاتي المىحمٌّْية ًخالؿى حٍقبة  ،كمف الميحزًف أٍف تىسيكدى الًخالفاتي العىشىائرٌية كالقىبىمٌية   

ليا أف كىىًذًه الًخالفات مىا كافى ينبغي  ،كًىيى ًبدايةي االٍحتالؿ اإلٍسرائيًمي لمٌضٌفة الغربٌية ،الٌسبعينٌيات

كًىيى اٌلًتي أحبطٍت ميحاكالًت الٌتطٌكر الفكرم  ،فىًييى اٌلتي ساعدٍت االحتالؿ عمى تنفيذ ميخٌططاًتوً  ؛تككفى 

 ∙(2)كالحضارم

 ׃المشاعر الّسمبّية ׃خاِمساً 

ؾى فىًمٍف ًتم ؛ةكثيرة لىدىل أىؿ األرض الميٍحتمٌ  عند كجكد أٌم اٍحتالؿو البيٌد أٍف ييصاًحبوي مشاعر سمبٌية   

فقد خاؼ أصحاب البيكت الميقامة عمى أرىاًضي الغىاًئبيف ًمفى التٌقٌدـ ًبأٌيًة  ،مبٌية الخكؼالمشاعر السٌ 

كعة مٍف ماءو ككيرباءو الٌصييكنٌية شىٍككل إلىى السُّمطات  قيكًقيـٍ المىٍشري فقٍد نشبى ًخالؼه بيفى أىىاًلي  ؛ألخًذ حي

باع كالمجمًس البمًدم حكؿى  ْـّ الضّْ فىطىمىبى تكفيؽ السَّارم  ؛ميطالبًة ىىذا الحيّْ ًبتىمديًد الماء كالكيرباءحيّْ أ

مىى عريضةو تيطاًلبي المجمس البمدم باٍلماء كالكيرباء كىٌدد في حالة عدـ  ؛ًمٍف أىالي الحيّْ الٌتكقيع عى

ير فذلؾ يعني تذك ؛فخاؼ أىؿ البيكت عمى بيكتيـ ؛االستجابة ًبتقديـ شككل لدل الحاكـ العسكرم

 ∙يعدُّه الكياف الٌصييكني حٌقان لو فاألرض الميقامة عمييا ىذه البيكت  ؛الحاكـ العسكرم بأمالؾ الغائبيف
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ـٌ الٌضباع   فمٌما  ؛ككاف مف المشاعر الٌسمبٌية أيضان ظيكري االٍنًتيازٌية لىدىل كثيرو ًمفى الٌناس ًفي حٌي أ

ـٍ  ،جميع سٌكاف الحٌي يتقٌربكف مٍنييـٍ  ظير عدده مٍف ميتعٌيًدم العيٌماؿ في ىذا الحٌي أخذى  ٌبما تكٌددٍت إلىيًي كري

 ∙(1)داًخؿ الكياف الٌصييكني  كذلؾى طمعان ًفي فيرصًة عمؿو  ؛إٍحدىل زكجات العيٌماؿ العىاًطًميفى عًف العمؿ

ىرة فاالنتيازٌية ظا ؛الٌصياينةكالميباشر مع  ،كلعٌؿ االٍنًتيازٌية جاءت مف خالؿ االحتكاؾ اليكمي   

ـى  ؛غربٌية غير مكجكدة في الميجتمع العربي األصيؿ عمى أساس غربي  فالكياف الٌصييكني اٌلذم قا

كلذلؾ ظير عندىـ  ؛انتشرت فيو قيـ غربٌية كثيرة مف التٌفكير في كيٌؿ شيءو مف مينطمؽ الٌربح كالخسارة

 ،الكياف الٌصييكنيٌماؿ إلى كاٌلتي انتقمت إلى الميجتمع الًفمسطيني مف خالؿ ذىاب العي  ،االنتيازٌية

يابيـ  .كا 

فيذه الحسرة اٌتضحٍت عاريةن تمامان عند عبد اليادم  ؛كمف تمؾ المشاعر الٌسمبٌية أيضان ظيكر الحسرة   

ككاف  ،أم لمييكدم ميشٌغمو ،أٍصبحتي عبدان إلٍسرائيؿ :كذلؾ ًعندما صرخ ؛العامؿ في مزرعة إسرائيؿ

ككٌؿ ذلؾ تعبير صريح عف  ،عبدان ًبسبب اليزيمة أٍصبحتي .. .كيمُّنا عبيد هلل :نفسو ييرٌدد باسًتمرار ميعٌزٌيان 

 .(2)الٌشعكر بالحسرة

كاية تسجيمييىا لمشاعًر العيمىالء    فبعدى أٍف أرجع الٌشرطي إلى عمي أكراقو  ؛كمفى األيميكر اٌلًتي تيٍحسبي لمرّْ

ة البقاء داخؿ حدكد دكلة إسرائيؿ بعد الثٌانية عشرة كعدؿ عف قراره بتحكيًمو إلى المحكمة ًبتيم ،الثُّبكتٌية

كفٌكرى كثيران ًفي ًعبارة  ،فتكٌلدى لىدىل ىذا العميؿ إحساسه بالذَّنب ؛كقاؿى لوي ًبأٌنؾى عربي عمى كيفؾ ،ليالن 

مىى ًكيفؾ كأٌنوي  ،فعندىا شعر بالكحدة كالعجز ؛كىٍؿ ًىيى أفضؿ مٍف عربي ليس عمى كيفؾ ،عربي عى

نبيكذ   ∙مى

مبٌية ًلمعميًؿ نىاتجةه كىذه المىشى      ليمةو كافى تكفيؽ الٌسارم ميٍنشًغالن  ؛ فىًفي ذاًت مٍف تأنيًب الٌضمير اعري السَّ

ًمي الٌرمىحي بكٍضًع الخي  ككانا  ،طط لالٍسًتيالء عمى أكبًر قدرو ًمفى األرىاًضي ًلتسريًبيا إلىى االٍحتالؿمىعى عى
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بنان كطمعان تى فتحٌدثا بأٌف المي  ؛يشرباف معان   كىك ييعاني مف أمراضو  ،عاكف أكثر الٌناس ميعاناة كخكفان كجي

كلذلؾ ييعاني في كيٌؿ الحاالت  ؛ككذلؾ يككف ميتكٌتر األعصاب ،ًبشٌدة كيكره بشٌدةٌب منيا أٌنو ييحً  ؛كثيرة

 ∙ مف أمامو اٌلًذم ييًحٌبو قد اٍنيارإاٌل بعد أف يشعر أٌف الميجتمع  كالميتعاكف ال يتعاكف ،مف الٌضعؼ

أك  ،أك اليرب ،كيتمٌنى المكت ،كيىندـي ًفي أٍحيافو كثيرة ،كالميتعاكف يحتًقري نىٍفسىوي ًفي بعًض األٍحيافً    

ذىا كىانٍت الٌناس تكرهي الميتعاكف ،ًفي باطف األرضالغكص ألؼ ًمترو  ـٍ ال يىٍعًرفيكف أٌف الميتعاًكًنيف  ؛كا  فإنَّيي

 ∙(1) يكرىيكف أٍنفيسىييـٍ 

فىييكى شخصٌيةه  ؛عًف الميتىعاكفًعٌدة  حقائؽكانا ميتعاكنٍيف ييًقٌراًف  تدٌؿ ًمٌما سبؽ أفَّ عمٌيان كتكفيقان المذٍيفسٍ أ   

 .كييعىاًني ًمٍف أٍمراضو نفسٌية كثيرة ،كمٍضطربةه أيضان  ،غيري سكٌية

المبالغى المالٌية الضَّخمة جٌراءى  كالمشاعر الٌسمبٌية عندى العميؿ امتٌدٍت ًلتطاؿى السّْمسار اٌلذم يىكًسبي    

الٌية الٌضخمة اٌلًتي يىٍكًسبييىا ؛تىٍسريًبو األرض إلىى االحتالؿ  ؛فييكى يشعري بالٌذنب بالٌرغـً ًمفى المكاسًب المى

عمى األكراؽ الخاٌصة ًبذلؾ اٍنتظر ككٌقع  ،فيذا عمي بىٍعدى أٍف أٍجرىل عممٌية بيًع أرًض جٌده لمرَّاًب شميطا

اًمالن شيكان ًبالمبمغً  ؛دهنيقيك  ٍرفىوي مٍف أمّْ بنؾو ػى كأٍخب ،فجاء الرَّاب شميطا بعد فترةو زىمنٌية حى  ∙رىهي ًبأٌنوي يىٍستطيعي صى

كلىٍك  ،كىكدَّ لىك يىٍفقىأي عينٍيوً  ،كًلمىحظىةو أحٌس أٌنوي ييشاًىدي أيٌمو عارية ،قاـ عمي ًبتىسمُّـً الٌشيؾ بيدو ترتًجؼي   

نيكفكىانىٍت كيٌؿ   ∙(2)لحظاًت الحياة ًمٍثميا أليًصيب مف يشعر بيا  بالجي

أخميصي إلى أٌف العكدة الٌناًقصة في ركاية قدركف قد تمثٌمٍت في عكدة بعض الفمسطينييف إلى األراضي   

؛ كلذلؾ عكدة الٌذليؿ الميزكـكىذه العكدة كانٍت ، ـ عمى شكًؿ مكجاتو مف العيٌماؿ1948الميحتٌمة عاـ 

؛ كبعضيـ الٌصييكني قتصاداال ، كتطكيرألرض الًفمسطينٌيةاتيكيد عمى كالعبيد  العيٌماؿالء عىًمؿ ىؤ 

د طمس معالـ ، كأثناء ىذه العكدة ييشاًىد العائتحٌكؿ عف طريؽ ىذا العمؿ إلى ًسمسارو كعميؿو لالحتالؿ
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قامة الميدف الٌصييكنٌية مكانيا، ك الميدف الًفمسطينٌية قامتيا عمى أيسس الحياة الغربٌية ، كاٌلتي اٍستندٍت في إا 

  .؛ كلذلؾ ساىمٍت ىذه العكدة في فساد أخالؽ كثيرو مف العيٌماؿنتشر فييا قيـ االنحالؿ األخالقياٌلتي ي

 ،ككحدة، كعجزو ، شاعر سمبٌية ال حدكد ليا مف ألـو يشعر العائد عند مشاىدة الٌسمبٌيات الٌسابقة بم  

حت ًحراب االحتالؿ ىي عكدة ناًقصة ال ينبغي ليا أف تككف ؛ فالعكدة إلى الكطف تكحسرة، كخكؼ

  .ككنيا ستصٌب لصالح االحتالؿ

، كفي المبحث الثٌاني سيككف عف العكدة مككالعكدة الٌناقصة في ركاية قدركف كانٍت قبؿ اتٌفاقٌية أكسٍ    

ات كثيرة تتشابو مع ككف ليا سمبيٌ ، كاٌلتي سية أكسمك في ركايات أحمد رفيؽ عكضالٌناقصة بعد اتٌفاقيٌ 

     .، كتختمؼ عنيا في بعضيا اآلخرصة قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك في بعضياالعكدة الٌناق
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بعد اّتفاقّية حمد رفيق عوض أصور العودة الّناقصة في  ِروايات   :مبحث الثّالثال
 :أوسمو

 

ّجا: ًل وّ أ  ر.صور العودة الّناقِصة في َمقامات الُعّشاق والتُّ

 صور العودة الّناقِصة في آِخر القرن. : اثانيً 

 ُصوُر العودة الّناقَِصة في باِلد البحر. ثالًثاً: 
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 .ارتُّجّ وال اقشّ العُ  اتم مقا في الّناقصة ورالعودةص  : ًل أوّ 
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وايةُممخّ   ׃ُص الرِّ

ييكًني 1987ينٌية عاـ أظيرٍت االٍنتفاضة الشَّعبٌية الفمسط   كـً العٍسكًرم الصُّ الة اٍسًتمرار الحي ـ اٍسًتحى

ًبي الًفمىسًطيني مىى الٌشعًب العىرى ا أنَّيا أٍيقظٍت  ،إطاران لمسَّيطرة عى ًمف كىـو أفَّ فمسطيف الكياف الٌصييكني كمى

 ∙أرضه ًبال شعبو 

ٌيةو اٍستمٌرٍت ًفي أكٍسميك ًتٍسعةى    شيييكرو بيف مينٌظمة التَّحريرالفمسطينٌية كحككمة  كنتيجةن ًلميفاكضاتو سرّْ

ـٌ في   ∙(1)ـ االتٌفاؽ عمى تشكيؿ سيمطة ًفمسطينٌية ذاتٌية30/9/1993االحتالؿ ت

كلألسؼ ىذه االتٌفاقٌية تضمَّنٍت اٍعًترافان ميتبادالن مٍنقيكصان بيفى إٍسرائيؿ كمينٌظمة الٌتحرير؛ فاالٍعًتراؼ   

كميمٌثؿ لمٌشعب الفمسطيني ال يعني بالٌضركرة اعترافان الكياف الٌصييكني جانب  ًبمينٌظمة الٌتحرير مفٍ 

 ∙(2)بدكلةو فمسطينٌية

كييساىـ في  ،فالعاشؽ ىك اٌلذم ينتمي لمقيـ ؛كالٌناس ميٍنقىًسميكفى مينذي ًبداية التٌاريخ إلىى عيٌشاؽ كتيٌجار  

ـٍ ًلفتنًة الماًؿ كغى ف أٍنفيسى كالتٌُّجار ييسمّْميك  ،ًصياغًة كجكًد البشرٌية كذلؾى إًلخفاء ذكاًتيـٍ الرّْخكة  ؛كىايًة السُّمطةيي

كًىيى المىٍرحمة اٌلًتي اٍنيارٍت ًفييىا  !كما أكثر التٌُّجار في مرحمًة مىا بعد أيكٍسميك، في ىيكؿ خارجي صمب

 ∙(3)الًقيـ

كاية تدكري حكؿى أيناسو عشقكا فمسطيف   ا قىًبؿ اتٌفاقٌية كقٌدميكا التَّضًحي ،كىذه الرّْ ات ًمٍف أٍجًميىا ًفي فترًة مى

كفى ًفي مشاًريعيـ الٌخاٌصة ًبيـٍ ًفي فترًة مىا بعد اتٌفاقٌية كلًكٌف ميعظمى  ،أكسمك ليكا إلىى تيٌجار ييفكّْري ـٍ تحكَّ يي

 ∙أكسمك

كاية شخصٌيات ميزكمة إلى حدٍّ كبير   مض اٌلذم الحا كًمٍف ًضٍمًنيىا شخصٌية ميحٌمد ،كىيناؾى في ىذه الرّْ

كبعدى اتٌفاقٌية أكٍسميك ييصبح ميفاكضان  ،كميطاردان في الكيييكًؼ كالًجباؿً  ،كاف قبؿ أكٍسمك ميناضالن يساريِّا
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ـى اهلل  ،لإلٍسرائيمييف في فنادؽ جنيؼ كمدريد كـً الماؿ في را ًد نيجي  ،(البىٍعبيكؿ)ثيـٌ ييصبح ميٍستشاران ألحى

 ∙باٍخًتطاًفو في تمؾ الفترة محٌمد الحامض كاٌلذم قاـ ،تٌفاقٌية أكسمكا قبؿ اعميالن في فترة مكاٌلًذم كافى 

ثيـٌ خرجى ًمفى  ،ًعٌدة سنكاتو اٌلًذم سيًجفى ًعندى االٍحتالًؿ  المينىاًضميف ٍدعىى عىطىا اهلل أحدي شخصٌيةه أيخرل تي    

و إٍحدل النّْساء الميطٌمقات ؛السّْجفً  ـي مى  ،كتٍشتًريو ،فتتزٌكجي تي  ،عىيا في القيدسكييقي وي كثائؽ ثيـٌ تىستخًرجي لوي زكجى

 ∙مقدسٌية إٍسرائيمٌية 

 ؛ثيـٌ يصبح يتاًجري ًفي األدكية المييٌربة ،يعمؿي عطىا اهلل ًفي إٍحدىل محاٌلت زكجتو ًفي بيع األدكية   

 ∙يرةو أكثرى مف مميكف كنصؼ دكالرفيىٍجمىعي ًفي فترةو قص

التَّاجر اإلٍسرائيمي ًفي مكتب عقىارم ىىدىفيو شراء العقارات كاألرىاًضي في  كتشارؾى عطا اهلل معى إلعاد   

قًدًسييف  ،البمدة القديمة في القيدس مىى أٍف يتكلَّى عطىا اهلل ًشراءى أٍمالًؾ المى ككاف االتٌفاؽي بينىييمىا ينصُّ عى

لىى ًسٍمسىارو لالٍحتالؿ ييسٌمـ العىقىارات كىىكىذا تحٌكؿ المينىاضؿ إ ،ميقابؿ ًعشريف بالًمئة عٍف كيٌؿ عممٌية بيعو 

اًؿ   ∙كاألرىاًضي ليـ ميقاًبؿى المى

شخصٌية اٍنًتيازٌية  اتٌفاقٌية أكسمك تيصًبحي  دى كبعٍ  ،كًمفى الشَّخصٌيات أيضان عايدة أحد ككادر حزب اليىسىار  

ًميا سىدىىا ًلتحًقيًؽ أٍحالى ـي جى  ∙تىٍستخًد

فييصًبحى بعدى اتٌفاقٌية  ؛ماؿ ناجي أحد ميؤٌسسي جماعة الفيد األٍسكدكمٍف ًتمؾى الشَّخصٌيات أيضان ك  

كذلؾ  ؛كلًكنَّو ال ييًحسُّ بالٌسعادة ،كيعمؿ في السّْجف اٌلًذم عيذب ًبوً  ،أكٍسمك ضابطان لىدل األجيزة األمنٌية

 ∙(1)ألنَّو ال يقكـي ًبخدمًة شٍعًبو كىمىا كافى يتمٌنى

اكلة ًلج   كاية ميحى ٍف نىٍفًسوكىذه الرّْ كميحاكلة الٍسًتنطاؽ الماًضي  ،ٍعًؿ الحاًضًر االٍجًتماًعي يتحدَّث عى

اًضركذىلؾى أًلٌف المىاًضي يي  ؛(مرحمة االٍنًتفاضة) كء الحى  ∙(2)فيـي عمى ضي
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مىى أرض الكاقع ًمٍف عالماتو ًركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار    ىي تشخيصه حقيقي ًلمىا تراهي العيف عى

عمٍت كثيران مف الًفمسطينييف طالىٍت أٍدًمغةى الٌناس كعيقيكليـكاٌلتي  ،يامة كقىراًئنً ًلٍميىزي ييفٌضمكف منافع ؛ فجى

 ∙(1)الٌذات كمىكىاًسبيا عمى ىيميكـ المجمكع 

 ׃واية مقامات الُعّشاق والتُّّجارىّم صور العودة الّناقصة في رِ أ   

 ׃تبدُّل الِقيمِ  ׃أّوالً   

اٌصة ًلٍمًفمسًطيًنييف قىٍد اٍنتىعشىٍت بعدى قيديكـ السُّمطة  ًمفى الميالحظ في   كاية أفَّ المشاريع الخى ىذه الرّْ

كًمٍف تمؾى المشاريع اٌلًتي اٍنتىعشٍت ًقطاع الًبناء في  ؛كذلؾى عمى ًحساًب ضياًع اليْـّ الكطني ؛الًفمسطينٌية

ا إٍف تيبنى الًعمىارة حٌتى يىتىسابؽي إلىٍييىا  ،عفقد أخذٍت نىاًطحات السَّحاب تتسابؽ ًفي االٍرًتفا ؛راـ اهلل كمى

ٍخمةن ثيـٌ ييعىمّْقيكف تى  ،رجاؿ األعماؿ  ∙تيعمفي عٍف ميؤٌسساًتًيـٍ  ٍحتى الشَّبابيؾ الًفتاتو ضى

كا مكتبان ًفي إٍحدىل ىذه  ؛تخطر عمى باؿ أحدال ككىٌكف ىؤالء أمكاالن    فيذا جابر جابر أحد اٌلًذيف اٍستأجري

 ∙ًفي البنؾ  كأصبحى لو رصيده  ،كاٍشترل سٌيارة ،ت كافى قٍد صنع ثركةن ضٍخمةن الًعمىارا

ـٍ تتكٌقٍؼ األرباح المالٌية عمى رجاؿ األعماؿ   فيذا السّْمسار  ؛بٍؿ تعدٍَّت ذلؾى إلىى سىماسرة األرىاًضي ،كل

 ∙ٍمييكف دينار أردني ييكف الرَّاًقي ًبًنصًؼ مى أرضو ًبالقيٍرًب ًمٍف حٌي المىاصٍ أبك رامي باعى قطعةى 

ـى اهلل ًلجعًؿ الشٍَّعًب الًفمٍسًطيني يىٍنسىى ىمكمو عمى ستدؿُّ ًمٌما سبؽى أ   مىى را أفَّ األٍمكاؿى تدٌفقٍت عى

كٌية  ،الكطنٌية مىى القيـً الماٌدٌية كاالٍسًتيالى  ∙كييرٌكز عى

ـٍ ًلأٍلعداءً كًفي ًظؿّْ تبدًُّؿ القيـ الى بيٌد أٍف يرتفع شأفي العيمىالء اٌلًذي   ككذلؾى ستٍنخفض قيمة  ،ف بىاعيكا أٍنفسىيي

ـٍ ًفي سبيًؿ الكطفً  كا ًبأٍنفيًسًي فيذا ميحٌمد الحامض يتحاكىر مع كماؿ ناجي عٍف  ؛الميناضميف اٌلًذيف ضحُّ

ي قدركف معركؼ اٌلذم كافى ييمٌقبيوي الٌناس فً  (أبيكفييخًبريهي عٍف ميحمَّد) ،تقمًُّب األيميكر ًفي سماء راـ اهلل

طىفىٍتوي  ،ًبالبىٍعبيكؿ فاٍعتىرؼى أٌنوي  ؛كحٌققٍت معوي  ،كاٌلًذم كانٍت ميختمىؼي القيكىل الكطنٌية قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك قد خى
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كاٍعتىرىؼى كذًلؾى ًبأٌنوي أٍسقطى ًعٌدة شبابو كفتيات في شبكةو كبيرةو  ،يعمؿ ًلصالح الميكساًد اإلٍسرىاًئيمي

ياًتوبعد ذلؾ  كالياًت الميٌتحدىة األٍمريكٌيةكىربى إلىى ال ،لمتَّجٌسس مىى حى فإذا ًبو يعكد بعد اتٌفاقٌية  ؛خكفان عى

ًديثىو ًلكماؿ  ،أحد ًكبار التٌُّجاربٍعد أٍف أٍصبحى  أكٍسميك ًليٍسكيفى ًفي ًفياٌل كبيرة ثيـٌ ييكٌجو ميحٌمد الحامض حى

وي عٍف نٍفًسو بأٌنو اآلفى ثيـٌ ييحدّْثي  ،كيؿ ًضٌد االحتالؿنىاجي بأٌنو الى يًجدي ثمفى سجاًئًره بعدى ًنضاًلًو الطٌ 

ـي ًفي الفنادؽ الٌضخمة ًفي كاشنطف كجينيؼ كباريس ،يران ػػًذيف طىارديكهي كثػػييفاكضي اإلٍسرائيمييف الٌ   ∙(1)كييقي

ا ييفٌسرىا إذا عرٍفتى كىذه الٌظاىرة ليا      قاكـو إلى شعبو أٌف الشَّعب الًفمسطيني قٍد تحٌكؿى مف شعبو مي  مى

كًط الميٍنتًصر ٍسبى شيري ة حى كضى  ∙(2)الٌصييكني تحكميوي سمطة كطنٌية تيقٌيديىا اتٌفاقٌيات مىٍفري

كمة كالنَّفعٌية ًفي الميػٍجتمع     ،كنتيجةن ًلتىحٌكـً اتٌفاقٌية أكٍسمك بالٌشعًب الًفمٍسًطيني زادٍت الٌشخصٌيات المىيزي

اءىاًتًيا السَّابقة بفي العادة ًلًقيًميً كاٌلتي تتنٌكر  يا ا كاٍنًتمى اىة اًحثةن عٍف ذاتو جديدةو تىٍمنحي كالمكقع الكجى

يىاًتي النَّقيض  ∙ًلكٌؿ ما آمف بًو ًمٍف أٍفكار  الحى

كمة    كاية شخصٌيات كثيرة مىٍيزي  ׃منيا ،كرصدىٍت الرّْ

 ،النتفاضة عبر ًحزبو اليىسارمشخصٌية عطا اهلل اٌلًتي ذىاقٍت كيالًت الٌسجًف بسبًب االلتزاـ ًببرامج ا  

كًجًو ًمفى السٍّْجف يىتىخمَّى عٍف ًحٍزًبو ري ثيـٌ يسكفي في بيتيا  ،يىافىيىتزٌكجي  ؛كيبيعي نىٍفسىوي ًلجيكرًجيت ،كلكٍف بعدى خي

َـّ  ،ًببمدة بيت حنينا ٍيًدىىا الٍسًتٍخراًج الًجنسٌية اإلٍسرائيمٌية حٌتى يًت ؛ كًلييدً كتٍسعىى ًبكيؿّْ جي يرى بىٍعدىىىا ذلؾى

مخاًزفى األٍدًكيىة، كليستمرَّ ًفي اٍنحداره ليعمؿ في تيريب الٌدكاء دكف حسيبو أك رقيبو عٍف طىريؽ تىاجر 

ٍميكف كًنٍصؼ ًمفى  إٍسرىائيًمي ًمٍف ًىٍرًتسميا؛ ًمٌما أٌدل إلىى جعمو ثرٌيان؛ كاًلي مى ففي سنكاتو قميمة جمعى حى

 ∙دالؿ ًفي اٍلبىٍمدىة القديمة ًمفى القيٍدسالدُّكالرات، ثيـٌ اٍشتىرل مىٍطعـ 

كرًجيت ًبًخيانًة زكًجيا؛ فىقىالٍت لىوي ذاتى مىٌرة بأٌف عميو أٍف يعرؼ بأٌف كٌؿ شيءو ميسىٌجؿه    أحٌسٍت جي

، ثيـٌ أكمؿ حياتو، ككاف يىٍسكر كثيران في بارات فنادؽ القدًس  ؛ فاٍبتسـى باٍسًميا؛ كأٌنو الى ييسىاًكم ًقشرةى بصؿو
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كجًتو ا لشَّرًقٌية، ثيـٌ ذىبى بعدى ذلؾ ًليٍسكرى ًفي بارات فنادؽ القيدًس الغىربٌية، كىيناؾى تعرَّؼ عمى إلعاد كزى

قىدى  كىرات كالذَّىب، ثيـٌ عى ارًة الميجى مىى أٌنييمىا يعمالًف ًفي ًتجى مىعييمىا  غرتسيا الفائقة الجماؿ، كقدَّما نىٍفسٍيًيمىا عى

فقاًت التّْجارٌية،  ـى شىراكةن معى إٍلعىاد ًلًشراًء اأٍلرىاًضي كالعقارات ًفي الصَّ يىا عىًظيمةن، ثيـٌ أقا كاٌلًتي كانٍت أرباحي

؛ فاٍفتتحى مكتبان في البمدة القديمة، كقاـ  البمدة القديمة ًفي القيٍدس ميقاًبؿى ًعٍشًريفى ًبالًمئة عٍف كيٌؿ عممٌية بيعو

قىارو ًليىٍمتًمكىوي بىٍعدى  ًبتسريب العديًد ًمفى األرىاًضي كالعقارات إلىى إٍلعاد، كاٌلًذم أٍخبرىهي ًبأٌنوي ميٍستًعدّّ ًلدٍفًع ثىمىًف عى

ٍمًسيف عامان  ًعٍشًريفى عامان، أك ثىالًثيفى عامان، ٌتى خى  ∙أك حى

بان ًلأٍلٍدًكية؛ كىىكىذىا أٍصبحى عطا اهلل الميناًضؿ الٌسابؽ سمساران،    فاقٌية أكٍسمك سىاىىمىٍت كًبذىلؾى تىكيكفي اتٌ  كمييىرّْ

  ∙(1)ًفي تىبىدًُّؿ المىكاقًؼ، كتىٍغييًر الشٍَّخًصٌيات ًمفى الٌشيًء إلىى نىًقيًضوً 

حى ًلعطا اهلل ًبأٌف ىينىاؾى دكران لغرتسيا كزكجيا     ًغٍرتسيا عٍف  ؛ فسأؿى في ًخدمة الميخابرات الٌصييكنٌيةكاٌتضى

ابٍتوي بً طبيعة ىذا الٌدكر بيكؿ ًبالحؿّْ ٍقبؿى الًفمىٍسًطيًنييف ىيكى القى ، كأفَّ ميستيكد شعبي اهلل الميٍختارأٌف الي؛ فىأجى

 ∙(2)، كأٌنو ال ميستقبؿ ًلألقمٌياتاإلٍسراًئيمي

لٌتعارض بيف النّْضاؿ كذلؾى ًبسبًب ا ؛ميناًضميك األٍمًس تىكٌقفيكا عىٍف النّْضاؿ بعدى مىًجيء السُّمطة الكطنٌية  

ؤكس األٍمكاؿٍنشي اٌلًذم تى كاالستقرار  ـٍ مع أٍصحاب رؤكس كىؤالًء كجدكا مصمحتى  ،ديه طبقة أٍصحاب ري يي

 ∙(3)األمكاؿ

ـٍ يتكٌقٍؼ تىبىٌدؿي القيـ عمى الميناًضميف؛ فقد امتٌد ىذا التٌبٌدؿ إلىى جميع الٌناس   كاٌلًذيف أٍصبحكا يىٍبحثيكف  ،كل

ًف الثَّراء الٌسريع ديقو  ؛عى سامح المدَّاكم عًف الطَّريؽ إلىى الدُّكؿ المىانحة فيذا جابر جابر يىٍسأؿ صى

كًضيا كميسىاعداًتيىا ابىوي  ،كقيري ككمٌية تي فأجى ٌيات كالدّْيمقراًطٌياتسامح ًبأٍف نيٍنًشئى مينٌظمة غيرى حي رّْ  ؛ٍعنىى ًبالحي

ًدينة ا  ؛اًف ًفي ىذا المكضكعكبىًقيىا يىتىنىاقىش ،فأٍخبرهي جابر ًبأفَّ ىيناؾى كثيران ًمفى المينٌظماًت ًفي المى فاٍقتىرحى
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أك  ،أك البريطانٌية ،أك دار نشر الكيتًب األمريكٌية ،أك مينٌظمة تيٍعنى ًبشيؤكف الٌطفؿ ،إنشاء مينٌظمةو نسائٌية

 ؛كلكٌنييما كجدا أٌف ىذا لف ينفعيما في شيء ،أك مطعـ ًلعٌمٌية القكـ ،أك جمًعٌيةو مىاسيكنٌية ،سكؽ مالي

 ∙ىىًذًه المينٌظمات  ًمفٍ  فييناؾى كثير

ككافى جابر  ،ككاف الٌسؤاؿ دائمان كيؼى ييمكفي تككيف ثركة بأسرع ما ييٍمكف ،كدارى النّْقاشي ًإلىى مىاالى ًنياية  

ثيـٌ  ،ثيـٌ بائعان ميتجكّْالن يحمؿي عمى كىًتًفو حقائب مميئة ًبمالبًس النّْساء الٌداخمٌية ،قد عىًمؿى بائعان ًفي متجرو 

 ∙ككىمىا عىًمؿى في مصانًع األٍدكية كالٌنسيج ،بيان لمٌضرائب ًفي مصمحًة المياًه ثيـٌ الكيرباءعىمٌؿ جا

كقاال لمٌناس ًبأٌف ىذا مكتب  ،اٍستأجرى سامح كجابر مكتبان صغيران في عمارة البعبكؿ مف شريكو عطااهلل  

ـٍ يعًرفىا بالٌضبط مىا ًىي الخدمات العاٌمة ا ،ًلٍمخدماًت العاٌمة كلكٌنوي  ،ٌلًتي ييٍمكفي أٍف ييقدّْمىاىا لمٌناسكل

ـٍ يػكعو أفَّ أحى ػبػدى أسٍ ػعػاٍكتشؼى ب  كالػعكدة إلىى سٌيارة ،بػكتػالؽى ىذا المػكافى الحؿُّ إغػف ؛ًبمىكتًبو َـّ ػيتػدان ل

 ∙، كبيع الخيٍضركات عمييا(الفيكًلٍسكفاًجفٍ )

كرًجيت كٍحدىىىا، كاٌلتي  ،ٍسألة أٍجرًة المكتبذىب سامح إلى مكتب عطااهلل ًلييرتّْبى مىعىوي مى    فكجد ىيناؾى جي

كأٌنيىا تتكٌفؿي ًبجميًع مصاريؼ ىذا المكتب ميقاًبؿى أٍف يىٍبقىى  ،وي كأٍف الى ييٍغًمقى  ،أٍقنعتوي ًبأٍف يبقى في المكتب

 ∙فىًييى ميعجبىةه ًبو ؛ًبالقيرًب ًمٍنيىا

ًتًو  ،ؿى عف سامحك سأ ،كبعد يكمٍيف جاء عطااهلل إلى المكتب   ثيـٌ أخبرهي بأٌنو سكؼى ييصبحي سائؽ زكجى

ذىهي مىعىوي ًلييكٌزعى األدكية عمى الصيدلٌيات  ،كثيران   أٍخبرهي ًبأٌف لوي ًعٍندهي عمالن  كأمَّا جابر فقدٍ  ،الخاٌص  ثيـٌ أخى

القياـ ببعض ك  ،كشٌجعوي عطااهلل عمى تخزيف األدكية في مكتبوً  ،ًفي ميختمًؼ ميدف الٌضٌفة الغربٌية

ـٍ ًبًو يكمان  ،الٌصفقات ًبنىفسو ـٍ يىحمي ذىا ًبالنُّقيكد تٍجرم ًفي يىدىٍيًو ًبشكؿو ل كطمب ًمٍف زكجًتًو  ،فاٍشتىرل سٌيارة ؛كا 

∙الحمؿ لتنجب طفالن  كقاؿ ليا بأٍف تنزع مكاًنع ،أٍف ال تعمؿ في الًخياطة  

 ؛ابر السٍّْجفى ًبتيمًة تركيج األدكية الفاسدةفقٍد دخؿ ج ؛ًنياية جابر كصديقو سامح ميؤًلمةككانٍت    

ٌحٌية ًفي  ،كذلؾ أًلٌف األجيزة األمنٌية كجدىٍتوي ييخزّْف األدكية ًفي مكتًبوً  كًفي ظيركؼو ال ييرىاًعي المىعىايير الصّْ
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يككفى عٍبدان كًفي ًزنزانًة السٍّْجًف كجد صديقو سامح يىٍبكي فقد قىًرؼ أٍف  ،كال يمتزـي ًبالٌتسعيرةً  ،الٌتخزيف

اغىيىا كىرب ؛اًلٍمرأةو كاٍلبرميؿً   ∙(1)ذاتيا ؿ في الميمةكلكٌنوي اٍعتيقً  ،فسرؽى مىصى

كاية لىيٍ شخصٌيات ًبأفَّ ذىب بعض الباحثيف إلى القكؿ ك    بىٍؿ ، سيكا عيٌشاقان كتيٌجاران شيرفاءى ىىًذًه الرّْ

ـٍ يىكيٍف كىذىلؾى  ،شىٍيكانٌيكف كليصيكص كقىٌكاديكف فىإٌف مىًصيرهي كمصير كماؿ ناجي اٌلًذم أٌسس جماعة كمىٍف ل

 ،فىييكى يعمؿي ضابطان ًفي أحد األجيزة األمنٌية ؛فكافى مصيره التَّيميش ؛كاٍعتيًقؿى كعيذّْب ،الفيد األسكد

ال يحٌس  لماذا ׃كلًكٌنو دائمان يتساءؿ ،كيجمس ًبالقيرًب مٍف الغيرفًة اٌلًتي عيذّْب ًبيىا ًمٍف ًقبًؿ اإلٍسرائيًمييف

 ∙(2)بالٌسعادة

أفَّ مناضمي األمس قد تمٌكنيكا ًمٍف تحكيًؿ ميعاناة الٌشعب يرل بعضي الباحثيف في ىذه الٌركاية   

مناصب  ،ًلقاءات مع اإلٍسػرائيمييف ،ميؤٌسسات مىشبيكىة)طيني كتضحياتيـ إلى مصالح نفعٌيةالفمس

اكليكا ًفي يكـو  ،ٍف تنازيؿو إلى آخركمً  ،القةو إلىى أيٍخرلكميتنٌقًميف ًمٍف عى  ،(كركاتػب كميتنكّْريف ًلٍمقضٌية اٌلتي حى

 ∙(3)حمؿى ًشعاراًتيىا

دكًد باٍمًتداده إلى الٌطبقة الميثٌقفة   ٍيث أٍصبحى الماؿي ميتحكّْمان ًفي كيؿّْ  ،كتبٌدؿي الًقيـً كافى قد تجاكزى كيٌؿ الحي حى

ييكؿفيذا أحد الٌشعراء كاف لىوي ًشٌمة يمتقي ب ؛شىيءو  كًفي أحًد األٌياـً اٍنضـٌ  ،يا كيٌؿ مساءو في مقيى الخي

شىأٍت كنى  ،ككافى زىير قىٍد نشر العديد ًمفى القصص النَّاًجحة ،كاندمجى ًفييىا سىريعان  ،زىير الباشؽ إلىى الًشٌمة

داقة قكٌيةبيفى ىذا الٌشاعر كزىير عى  تيٍدعى عايدة فأسرَّ زىير ًليىذا الٌشاعر ًبأٌف  لىوي صديقة  ؛القة صى

ركة الٌنسكٌية ًفي فمسطيف ىىًذًه الًكتابة حصؿ ًمٍنيا عمى عمؿو ثابتو  ك أٌنوي نظيرى  ،يكتبي لىيىا ًكتابان عٍف الحى

ًمفى ًبذًلؾى دخالن ثاًبتان ييًعينيوي ًفي ًدراسًتًو لممىاًجستير في  ،ًلصاًحًبيا البعبكؿ (إٍنترآٍكشف)ًفي شركة كأٌنوي ضى

ًمفى كذلؾ ميساعدةى ك  ،جامعة النَّجاح فاٍستىٍغربى ىىذىا الشَّاعر ًمٍف زىير كيؼى يىكتبي  ؛أٍىًمًو ًفي القرية ضى
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ابىوي ًبأٌف ىذه ًتجارةه رىائجةه  ؛ًكتابان ًلغيًره حًفيٌ  ،فىأجى ا قبؿ ًعندمىا كتبى مقاالتو صى ًؿ كأٌنوي مىارىسىيىا ًفيمى ة لرجي

رىيكى خميؿ بالغ طائمة مف أجؿ ًعٌدة مقاالت حكؿ البمدٌيات كاالقتصاد خميؿ الَّذم دفع م (أبيك)أٍعماؿو آخى

ثيـٌ أضاؼى لو  ،لفت أنظار الًقيادة السّْياسٌية إلىٍيًو ًليفيكزى ًبمنصبو مىافي ك أٌنوي رىًغبى ًبذًلؾى  ،كالبينى الٌتحتٌية

ـٍ ميقاًبؿى الماؿ   ∙أفَّ كثيريف يىكتبيكف ًلغٍيًرًى

أك  ،أك تراجـ مف االنكميزٌية ،ليكتب لو شعران  ؛ٍف ييدبّْر لىوي أحد األشخاصطمب ىذا الٌشاعر ًمٍف زيًىير أ  

رُّ كراءه محٌمد الحامض ،ما شابو ذلؾ أي ىذا الشَّاعر ًمٍف أٌف زىيران يجي كاٌلًذم طمب  ،كفي ذات مساء ييفاجى

تراتيجي لعمًؿ كاٌلتي تيشٌكؿ األساس االسٍ  ،منو بعد ذلؾ ترجمةى بعًض المقاالت كالفصكؿ إلى العربٌية

 ∙(1)فكافؽ دكفى تىرىدُّد ؛كزارتو

ستًدؿُّ ًمٌما سبؽ أفَّ كيؿَّ شيءو ًفي فمسطيف أصبحى ييباع كييٍشترل بعدى اتٌفاقٌية أكٍسمك حٌتى األمكر أ  

 .األدبٌية الخاٌصة أصبحٍت عيرضةن ًلذًلؾى 

فيما أمسى  ،تيازٌيكف أسياد المرحمة الجديدةفمقٍد أصبحى االنٍ  ؛كتبدُّؿ القيـ ساعد عمى اٍنًتشار االٍنًتيازٌية  

 ∙(2)اٌلذيف ضٌحكا بحياتيـ مكٌظفيف صغاران أمثاؿ كماؿ ناجي

كلذلؾ أشار  ؛الٌصييكنٌيةكالتبدُّؿ في القيـً ناًتجه عف كجكد الميؤٌسسات الفمسطينٌية الخاضعة لمٌشركط   

كميؤٌسسات  ،كلجاف ،اٌتحاد ׃مثؿ ،ساتبعض الباحثيف إلى ضركرة إعادة الٌنظر في كثير مف ىذه الميؤسٌ 

إلىى غيًر ذلؾ  ًمفى الميؤٌسسات اٌلتي أصبحٍت اآلفى تيمثّْؿي عائقان لحركة  ∙∙∙كفكرٌية ،كاقتصادٌية ،مالٌية

 ∙(3)النّْضاؿ الٌثكرم
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 ׃اْنِتشار الفساد ׃ثانياً 

كاية األكلى اٌلتي كضعٍت يدىىا عمى مظاىر الف   كاية كانٍت الرّْ ساد االٍجتماعي كاالٍقًتصادم ىذه الرّْ

مىى الميٍجتمع الًفمٍسطيني بعد  ∙أكٍسميك اتٌفاقٌية كالسّْياسي الٌطاًرئ عى

ديكًرىىا سنة     ـي سياساتو كثيرة ًمٍف الميؤٌسسات الًفمسًطينٌية ًعندى صي كاية كانٍت ال تٍخًد  ؛ـ1996كىذه الرّْ

رىل حٍجبييا كحجب أىمٌيتيا  ∙(1)كلذلؾ جى

اٌلذم يتفٌرع عنو  ،فىييناؾى الفساد اإلدىاًرم ًفي ميؤٌسسات الٌدكلة ؛ًشٌقاففي أٌم زمافو كمكافو كًلٍمفساد   

 ∙كىيناؾ الفساد األخالقي اٌلذم قد يصيبي معظـ طبقات الشَّعب ،إىدار الماؿ العاـٌ 

اًتًو تكلّْي أيناسو فاًسًديف زماـ األمكر كأ   كىذا ما  ؛ميؤٌسسات الٌدكلةفي بدأي ًبالفساد اإلدىارم، كًمٍف أىْـّ ًسمى

ميماف اٌلذم كاف يتكلَّى إدارة سي  (أبك)فيذا ىاشـ ؛تٌفاقٌية أكسمكفي الميؤٌسسات الفمسطينٌية بعد احصؿ 

ثيـٌ طيًرد منو بعد أٍف اتًُّيـ  ،المخازف الكيبرل بمدينة راـ اهلل في أحد الميؤٌسسات قد بدأ حياتو عامالن  لحدإ

كىيك يىٌدًعي أٌنوي  ،كغاب سبعة أعكاـو عادى بعدىا إلى الكطف ،ى الكاليات الميٌتحدةفسافر إل ؛بسرقة المخزف

ٌدقو الٌناس ًلسببٍيفً  ؛يادةن في اإلدارةيٍحمؿي شى  كالثٌاني أٌنو يحمؿ  ،فاألٌكؿ أنَّوي عاد كمعوي ماؿه كثيره  ؛فىصى

فىعىادى  ؛سنةو كاًحدةو في ظركؼو غىامضةو تمامان  كلىًكٌنيىا مىاتىٍت بعدى  ،كلو زكجةه أمريكٌيةه أيضان  ،جنسٌية أمريكٌية

كقضى ثالثى  ،كغاب سنتٍيف عادى بعدىىا نحيفان مريضان ًبدكف ماؿو  ؛ىاشـه إلىى الكاليات الميٌتحدة مٌرةن أيخرل

ٍلتقطىٍتوي جماعة شركة كىيك يدكري ًفي الٌشكارع بدكف عمؿو تقريبان إلى أٍف ا ،سنكاتو أيٍخرىل ًفي الكطف

تً ال كأٍصبحى الكلدى  ،عبر الًبحار، كىيناؾ بدأٍت حياتيو مٌرة أٍخرلثمار االست و ميدٌلؿى ًلميديًر الٌشركة كزكجى

كاٌلتي أجبرٍت زكجيا عمى دعـ ىاشـ إلى أٍف كصؿ إلى درجة  ،الفرنسٌية نتيجة عالقتو القكٌية باألخيرة

 ∙ميديرو في ىذه الشَّركة 
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كعًة ًمٍف سرقةو  دنا كميٍستًعدِّاىاشمان كاف فاس فىًمفى الكاضًح أفَّ     ،لمكصكؿ إلى أٍىداًفًو بالطُّرؽ غير المىٍشري

 ∙إلخ ∙∙∙كغىرامٌيات

كراًت التٌنمية كالميجتمع الحديث إلىى إنشاًء ميؤٌسساتو كثيرة   ري فىتحٌرؾ  ؛كًبقيديكـً السُّمطة الكطنٌية دعىٍت ضى

كًليىذا أٍصبحى أحد  ؛جاح في إنشاء ىذه الميؤٌسسةكاٍستطاع النٌ  ،ىاشـ ًبدعـ شركة االستثمار عبر البحار

سيميماف أحد الفاًسديف ًزمىاـ األيميكر في أحد الميؤٌسسات  (أبك)كىىكىذا تكلَّى ىاشـ ، ًكبار الميكٌظًفيف ًفييا

 ∙الًفمسطينٌية 

 ظىيىر  كىذا ،سة فاًسدةكًمفى البدييي أٌف الميؤٌسسة اٌلتي تيٍبنىى عمى شىٍخصو فاسدو الى بيٌد أٍف تىكيكفى ميؤسٌ   

كأصبح ال يتعامىؿي مىعى ميكٌظًفيو إاٌل ًمٍف  ،في إدارتو ًلأٍلمكر في ىذه الميؤٌسسة مف تعييف أحد أٍصدقاًئوً 

كاًت كاالٍمًتيازات  ،عميماتػكالتٌ  ،مكرؽػخالؿ ا ؿ الدَّرجات كالعىالى  ∙ثيـٌ صار ييفرّْؽ بيفى الميكظَّفيف ًمٍف ًخالى

أك االنتماء إليو بقدر ما ىك تدبير  ،لٌدرجات كالعالكات ال يعني اإلخالص في العمؿكالتٌقٌدـ ًفي ا  

فيك يعني قضاء حاجًتؾ عٍف طريًؽ  ؛ميٍصطمحه غىاًمضه ًفي ًفمسطيف (تدبير األمكر )كميٍصطمح  ،ًلأٍلمكر

ٍغرافٌيةو  ،أك القرابة ،التَّنظيـ  ∙ًسياسٌيةو كطائًفٌيةو  كقٍد يٍعًني تىكازناتو  ،أكعىشىائرٌيةو  ،أك ًصالتو جي

مىى أيسيسو شٍخصٌية اآلنسة    ٍبنيّّ عى ـى ًفي العمؿ داخؿ ىذه الميؤٌسسة مى مي عندما كًمٌما ييؤٌكدي أٌف التٌقٌد

قةأحد الزُّمالء مف مغبَّة تمؾ العى سميماف حٌذرىا  (أبك)ىاشـ تطٌكرت عالقتيا بمديرىا  فاستيانىٍت  ؛الى

كبيذا ؛  (1)ذلؾ لٍف ييكمّْفىيا شيئان ما دامٍت ستحصؿ عمى الٌدرجة الثٌالثة كقالٍت ًبصراحةو إٌف  ،باألمر

 .أٌف الكفاءة ًفي العمؿ ًفي الميؤٌسسات الًفمٍسطينٌية غير مىٍطميكبةو لمتٌقٌدـً في العمؿ تبٌيفي ي

مطة الكطنٌية بعدى قيدكـً السُّ  (اآلنسة مي مثالن )رأة الفمسطينٌية داخؿ الميؤٌسساتكىىكىذا مىٌيد كجكد الم  

االت (2)ًلٍمفساًد األٍخالًقي ًفي بعض الحى
∙ 
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 كالميؤٌسسات الفاًسدة ،كالميتىمٌثؿ بالفىاسد ،العدكّْ الٌداخمي داخؿى الميجتمع الًفمسطينيإلى  الٌركاية كتينًبوي   

كميديرييا 
(1)

∙ 

ككًمٌيةقاًصران  كلـ يكف الفساد اإلدارم   ذلؾى إلىى الفساد ًفي الميؤٌسسات بىٍؿ تىعٌدل  ،عمى الميؤٌسسات الحي

ًمي ىربى بعدى عاـ  ،األٍجنبٌية ثيـٌ  ،ـ إلى العراؽ1967فرشيد ًمٍيباش أحد ككادر ًحزب التَّحرير اإلٍسالى

ران فٌنٌيان في إٍحدل المىجاٌلت ،إلى الكيكيت كتىزٌكجى ابنة أحد ًكبار التٌُّجار الفمسطينييف  ،كىيناؾى عمؿى ميحرّْ

يدرسكف كيعممكف كانكا  ككٌميـ ،كبنتان كاحدة ،ككاف قد أنجب مف زكجتو ثالثة بنيف ،طائمةككٌكفى ثركاتو 

ادر جميع ميمتمكاًتو1991كبعد حرب الخميج عاـ ،في أمريكا كيعكد إلى راـ اهلل فقيران كميٍضطًربان  ،ـ تيصى

زب اليسار؛ فتتكٌسط عايدة قيادات حً  لحدو الدُّكتكر مىٍنصكر عبد اليادم إًفي بيًت قريبً  فينزؿي  ؛عقمٌيان 

مىى ًلتجد لوي كظيفةن تىٍكًفيًو شرَّ  ؛أحد ككادر ًحزب اليسار في الميؤٌسسة األجنبٌية اٌلتي تعمؿ ًبيا االعتماًد عى

 ∙اآلًخريف 

ُـّ ًبيىا فالٌتعييف يى  ؛كىذا دليؿه ال يىٍقبؿي الشَّؾَّ أٌف الفساد اإلدىاًرم كافى قٍد تسرَّبى إلى الميؤٌسسات األجنبٌية   ًت

ٍت  ؛كىذه الحادثة تدلُّنا عمى انييار القيـ ،عٍف طريؽ الكاًسطة فيذه عايدة المينىاضمة اليسارٌية أٍصبىحى

كاٍنيمكىٍت في العمؿ معى ىىًذًه  ،فىًييى قٍد نىًسيٍت الًحٍزب ؛تعمؿي مىعى الميؤٌسسة الميمٌكلة ًمٍف ًقبًؿ الٌدكؿ الغربٌية

ـٍ يكيٍف غريبان أٍف تشتًرم شٌقة ؛اتبو كبيرو كذًلؾى ميقابؿ ر  ؛الميؤٌسسة كلذًلؾى ل
(2)

∙ 

ًممٍت ًفي األكساًط الٌنسكٌية ًبتكجيوو ًمفى الحزب تمٌكنٍت ًمٍف إقناع الًمستر مارتف    كعايدة بعد أٍف عى

ٍت ًىيى  ،نيلتتحكؿ الجمعٌية إلى مشركع ألما ؛األٍلمىاني ًبدٍعـً الجٍمًعٌية النَّسىكيَّة اٌلتي تىٍنتىمي إلىٍييىا كأٍضحى

ٌفة الغربٌية ًبراتبو ضخـو بعيدان عٍف أيٍطركحات الحزب القيـ كلـ يتكٌقٍؼ انييار  ،مينىٌسقةن أًلٍعماًلًو ًفي الضّْ
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كمف رجؿو إلى آخر بحثان عف منفعةو خاٌصة  ،عند ىذا الحدّْ بؿ أصبحٍت تنتقؿي ًمٍف ًعالقةو إلى أيخرل

(1)كاألخالؽدكف أف تيقيـ كزنان ًلٍممىبىاًدئ أ
∙ 

ًقي ًفي ميؤٌسسات الٌدكلةك    ًزميوي الفساد األٍخالى بيٌد ًلٍمفساًد اإلدىاًرم أٍف ييالى كفي أحد  ؛الى فعبد الرَّحمف الصُّ

ـٍ ييجاًىركف بالكفر كالفسكؽ ؛المينىاًضميفى السىاًبقيفى يىرىل ميٍجتمعان جديدان قٍد تىشٌكؿى بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك  ،فىيي

ـٍ بىٍعضان  ،تشتـ الٌذات اإلليٌية في الٌشارع ككانت الٌناس ـٍ ًلمو  ؛كعمى مسمعو ًمٍف بىٍعًضًي  ∙فالى يىغضبي أحديىي

 كعندىا شكا ؛فرأل الفساد اإلدىارم كاألخالقي ؛عىًمؿى عبدالرَّحمف الصُّكفي في الميؤٌسسات الًفمٍسًطينٌية  

ـى ًفيو الخير ،ـٌ صفكاف ًرزؽسيميماف إلىى الميًدير العا (أبيك)ميًديره الميبىاشر ىاشـ فإذا ًبكتابو يرجع  ؛كتكٌس

مىى الفىكرً  ؛سميماف ك(أب)إلى ىاشـ الطة ،فاٍستٍدعاهي عى ـي ك  ،كسأؿى إٍف كافى ييًريدي إقامةى الدّْيف في مى أنَّوي سىيٍشًت

 ∙الٌذاتى اإٍللىيٌية كٍقتىمىا شىاء

ًمٍف تحًت  كيىتىطاير ،يرات يىٍمًبٍسفى تنانيرى قىًصيرةككجد عبد الرحمف الٌصكفي في تمؾ الميؤٌسسة ًنساءن كث   

 ∙آبىاًطًيفَّ ًعٍطره ميًثير

كفي (أبك)كذاتى يكـو اٍستىٍدعى ىاشـ   كسألو عف سبًب رفًضًو الٌذىاب إلىى  ،سميماف عبدالرَّحمف الصُّ

مىى البياناًت الرَّسمٌية كأخذً  ،مكتب اآلنسة مي ادقٍتيىا عى ال تكاد تضع شيئان نسةى مي اآل فىأجابىوي أفَّ  ؛ميصى

مىى ًلحيىًتو ،عمى جسدىا  ∙ككما أٌنيا تتيٌكـ عميو كعى

رى ىاشـكًعندى    ك ال  ،كقاؿ بأٌننىا نعمؿي في ىذه الميؤٌسسة ،سميماف ضاًحكان  (أبك)سماًع ىذا الكالـ اٍنفىجى

 ∙نستطيعي أٍف نأمر الٌناس بارتداًء أٍنكاعو ميعٌينةو ًمفى المىالًبس
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ًمي ًعٍندى عبدالٌرٍحمفً كن    فٍتوي اآلًنسة مي ًبأٌنوي ميعٌقد ؛ظران ًلاٍللًتزاـً اإلٍسالى ـى  ،فقٍد كصى مىٍيًو اٍس ثيـٌ أٍطمىقىٍت عى

ًبي ـي بيفى الزُّمالء اٌلًذيف  فشاعى ىىذىا ؛اٍبًف عىرى ًبياالٍس ـٍ يجيدكف  ؛ال يٍعًرفكف شيئان عىٍف شىٍخصٌيًة اٍبًف عىرى فىيي

(1)الًجنًس كالنُّقيكد الحديثى فقط عف
∙ 

ًقي داًخؿى ىىًذًه الميؤٌسسة أٌف أحد الميكٌظًفيف نىشأٍت لوي ًعالقة    كًمٌما يٍدعـي نظرٌية اٍنًتشاًر الفساًد األٍخالى

مٍيمػىاف ك(أبي )اٍستًػمرارو عمى أٍسراًر ىاًشػـفكانىٍت تيطػًمعيوي بً   ؛قكٌيػة باآلنػسة مي سيط كذًلؾى أًلىٌنػوي كػافى الك  ؛سي

سيميماف أٍف  (أبيك)كقد اٍستطاعى ىىاًشـ ،في تزكيج عمًَّتيا العانس إلى صاحب البيت اٌلذم يسكفي ًفيوً 

ًمٌما دفع ىذا الميكٌظؼ إلىى  ؛ييطىاًردىهي باألكىاًمًر اإلدىارٌية الظَّاًلمىة كالميٍجًحفىة كالخيصيكماًت غير الميبٌررة

ًتًو مثالن  فىفىٌكر ؛التٌفًكير ًباالٍنًتقاـً ًمٍنوي  كجى كيٍنقيؿ ليا ميغامرات زكًجيا في فندؽ األميركاف  ،أٍف يٌتصؿى ًبزى

ذيىيٌف إلىى الفيٍندًؽ ًفي القيدًس الغىربٌية ،حيثي عىرىؼى أٌنو كاف يمتًقطي األٍجنًبٌيات ،ككلكًني كفٌكر أيضان  ،كيىأخي

(2)ًفي قىٍتًموً 
∙ 

ًقي كىكنو يدي     كدكر المدينة ال ينحصر في ككًنيا  ،كر داخؿ مدينة راـ اهللكلىعؿَّ سبب ىذا الفساد األٍخالى

ٌمعان سيٌكانٌيان كىبيران  كحٌية  ؛بؿ إفَّ المكافى ييؤثّْري ًفي سىاًكًنيًو كيتأٌثري ًبًيـٍ  ،تجى ادٌّْية كالرُّ فإٌف ًلٍممدينة ًبمظاًىًرىىا المى

ة عمى ترًكيبًة كعي اإلٍنساف كالميٍجتمًع كتى  دلٌية ميٍستًمٌرةسيمطىتىيىا الكاًضحى كًبمىا أٌف  ؛تىفاعؿي مىعىيىا في ًعالقةو جى

مىى أٍيًدم بعًض الفىاًسًديف ـى اهلل تىطٌكرٍت عى فإفَّ الفساد اإلدىاًرم كاألٍخالًقي قٍد اٍنتشر ًبيىا كثيران  ؛را
(3)

∙ 

ـٍ تكيٍف ىذه الٌشكاىد الكحيدة عمى انتشار الفساد األخالقي داخؿ الميؤٌسسات الًفمسطي    (أبيك)فىيىذىا ؛نٌيةكل

كف ًعٍندىمىا عىانىى ًمفى البىطالة كشيحّْ النُّقيكد ذىبى إلىى ىىاًشـ  مىزي سميماف  ك(أبي )نىاصر أحد سيٌكاف ميخٌيـ الجى

ا ًليتكٌسط لىوي في إيجاًد عمؿو ماالَّذم تىٍربيطيوي ًبًو عى  باح ؛القةن مى دىهي يتحدَّثي  ،فذىب إليو في الصَّ ككجى

مٍت اٍمرأةه ميعٌطرة تمبس تٌنكرة قصيرة إلى  ،ؿى الكقتًبالياتؼ طيكا ٌتى دىخى ٍت الفيٍرصة ًلٍمكىالـً حى ا إٍف سىنىحى كمى
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ـى عٍف كرسٌيو الٌدكار كأخذىا إلى أحضانو (أبيك)ا إٍف شىاىىدىىىا ىاشـكمى  ،الغرفة كتبادال  ،سيميماف حٌتى قا

(1) دان إلىى بىيًتوً كاٌلًذم ًبدىكًرًه اٍنطمؽى عائً  ،القيبؿ عمى مرأل ًمٍنوي 
∙  

أيالًحظي في المشيد السَّابؽ أفَّ ىيناؾ بعض الميبالغة في تصكير الفساد األخالقي داخؿ الميؤٌسسات   

ًتو تحت أٌم ظرؼو  ؛الًفمسطينٌية   .كالقيبىؿ لٍف تككفى عالنٌيةن بيفى الميديًر كًسًكٍرًتيرى

ة في ركايات أحمد رفيؽ تميؿ إلى االٍنحالؿ كالفساد كلعٌؿ الٌسبب األىـٌ في ككف الٌشخصٌيات الٌنسائيٌ   

مٌرةن أيخرل مع  ، كاٌلذم جعمو ال ييكٌرر الحيبٌ في حٌبو األٌكؿ كالكحيد في حياتوقد تككف فشموي  األخالقي

، يراىا ميعادالن لمٌدمار كاليالؾ ؛ فيكرأة تنطمؽ مف عيقدةو نفسٌية لديو؛ فنظرتو إلى المأٌم فتاةو أيخرل

  .إلى ذلؾ كجكد بعض الفساد األخالقي داخؿ الميؤٌسسات الًفمسطينٌية في راـ اهللكييضاؼ 

ـٍ يتكٌقٍؼ الفساد األخالقي داخؿ الميؤٌسسات الًفمسطينٌية   يىا ،كل ـى معى  ؛بؿ امتدَّ خارجى اًمض أقا فميحٌمد الحى

ميمٌية بعد أٍف اٍلتقى بيا في أمسترداـ المىٌرات كاف محٌمد الحامض  ففي إٍحدل ،عايدة ًعالقةن حاٌرةن كحى

اًمي ًفي إٍحدىل الًعمىاراًت ًفي مدينًة راـ اهلل مىى بيٍعًد أٍمتارو ًفي حمَّاـو ريخى  ∙ينتظر عايدة اٌلتي كانت تستىًحـٌ عى

كاية تىركضي كراءى مصاًلًحيا كشىيكاًتيىا   كتىتىخمَّى عٍف  ،كًبناءن عمى ما سبؽ أرل أفَّ شخصٌياًت ىًذًه الرّْ

ٍرأة ؛ىاأفكار  كاية ًمٍف أكائًؿ الكيتٌاب اٌلًذيف يكتبيكف ًبيذًه الجي ـى اهلل )فالمكافي  ؛فكاًتبي ىىًذًه الرّْ ىك مىكافه (را

(2)كىك الدَّافع ًلتمؾى اإلباًحٌية ،تىعٌدديم كليبرالي
∙ 

نا   كاية جمٌيان عف طريؽ انتشار الزّْ معى إلعاد فيذا عطا اهلل اٍحتفؿى  ؛كظير الفساد األخالقي في الرّْ

فقات ًد الصَّ ـى عطا اهلل  ،كزكجتو ًغٍرتسيا في فندؽ ىيات ًبميناسبًة األرباح العظيمة ألحى كفي ًتمؾى الميمة نا

فأٍخبرىا عطا اهلل ًبأٌنو  ؛كاٌلتي عٌممٍت ذلؾ بأنَّيا تيريدي تجريبى الًفمسًطيًنييف ،مع غرتسيا الفائقة الجماؿ

(3)مىيا بالٌضبطيحمؿي الًجنسٌية اإلٍسرائيمٌية ًمثٍ 
∙ 
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فيىذىا شريؼ عبد المنعـ أحد العيٌماؿ ًفي شركة  ؛كامتدَّ الفساد األٍخالًقي إلىى داًخًؿ الشَّركاًت الخاٌصة  

تىوي ىالة تتبادؿ الٌنظرات مع محٌمد الحامض أحد (إٍنترآكشف) رأل ذاتى مرَّةو داًخؿى مكتًب البعبكًؿ أفَّ زكجى

ٍخفٌية بىٍينىييما فعرؼ أفٌ  ؛الميكٌظفيف في الٌشركة ظىة ًعٍندى ميشاىدًة  ؛ىيناؾى أشياءن مى كتىأكَّدٍت ىىًذًه الميالحى

كرىاف الكرشىة كيىتىفٌقدانيا  ،ثيـٌ يتبادالف القيبؿ مع بعًضيما كراء األعمدة ،شريؼ ًلميحٌمد الحاًمض كىالة يىزي

ـٍ بكممةو  ،كفيكجئ أٌف رشيد ميباش كالد ىالة رأل كيٌؿ شيءو   .كاحدةكلـ يتكٌم

فأخذ شريؼ عبد المنعـ إلى مكتب محٌمد  ؛كبعد فترةو جاء عطااهلل الٌسمسار شريؾ البعبكؿ إلى مكتبو  

فمٌما رآىىا  ؛كىيناؾ كجد معو امرأة ميمتمًئة تمبس ثيابان ضٌيقةن كميًثيرةن  ،الحامض القريب مف مكتب البعبكؿ

 عايدة ! ׃اهلل صرخى  عطا

 ،ثيـٌ رىحَّبى ًبًو محٌمد الحامض ،حٌمد الحامض بأٌنو زميؿه قديـه ًفي الجامعةقٌدمٍت عايدة عطا اهلل إلى م  

ـٍ يىعيٍد  ؛شريؼ عبد المنعـ مف المكاف؛ فاٍنسحبى كقاؿ لوي بأنَّو ميتأكّْد أٌنو كافى عاشقان ليذه المرأة الجميمة فم

(1)لكجكده أٌم معنى
∙ 

كأصبح يتنٌقؿي ًمٍف  ،لٌسابؽ قٍد تخمَّى عٍف كيؿّْ مىبادًئوً أستدؿُّ ًمٌما سبؽ أفَّ ميحٌمد الحامض الميناًضؿ ا  

 .اٍمرأةو أًليٍخرل سىٍعيان إلٍشباًع غىراًئًزًه الحيكاًنٌية ًبديكًف ميراعاةو ألٌيًة ضكابط أٍخالقٌية

؛ كذلؾ كتعميمياتعٌمد أحمد رفيؽ عكض تشكيو صكرة الميناضميف في مرحمة ما بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك    

البيٌد لو أٍف  ؛ فمف أراد االرتقاء في الميجتمع الجديدلـ يىعيد يتقٌبؿ منطؽ الميناضميفإلى أٌف الٌزمف  لإلشارة

   .ًبمنطؽ الٌتٌجارييفٌكر 

كاية اٌلًتي تدؿُّ عمى فساد األخالؽ   فىيىًذًه سعيدة زكجة الدُّكتكر مىٍنصكر عبد  ؛كتتكالى الحكادث في الرّْ

كجً  مىى فساًد أٍخالًؽ الميجتمعً اليادم تىتىحاكري معى زى فأخبرٍتوي بأٌف ىالة زكجة البعبكؿ أسىرٍَّت لىيىا  ؛يىا عى

كىذا الشَّخص اٍشترؾى معى  ،القةو ًبمكٌظؼو جديدو ييٍدعى محٌمد الحامضعى  باٌتياـً زكًجيا ليا أنَّيا عمى
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أٌف محٌمدان  ثيـٌ أضافتٍ  ،ةآخريف ًبخٍطًؼ زكًجيىا كالتَّحقيؽ معو في قدركف في الٌسنكات األكلى لالنتفاض

 ،كلًكٌنيا تركىٍتوي  ،كاٌلًتي تعمؿي ًفي مؤٌسسة خيرٌية ،القةو باٍمرأةو أٍخرل اٍسمييىا عايدةالحامض كافى عمى عى 

كىك صحفي يدرس الماجستير في جامعة  ،كًىيى اآلفى عمى ًعالقةو معى شابٍّ آخر ييٍدعىى زيىير الباًشؽ

 ∙الٌنجاح 

ثيـٌ  ،كراءىا ان ككانٍت تجيرُّ زىير  ،ايدة بزىير الباشؽ عندما جاءٍت لزيارة الٌدكتكر منصكرالقة عكتتأٌكد عى   

كىيكى يكتبي الًقٌصة كيعكؼ عمى كتابة رسالة الماجستير في فكر  ،قٌدمٍتوي ًلٍمجميًع ًبأٌنوي زىير الباشؽ

 ،عيدة في المطبخ اٌلًذم تيًحبُّوثيـٌ تركٍت ىذا الٌشاٌب مع الٌدكتكر، كجاءٍت إلى سى  ،الٌدكتكر منصكر ككتبو

ثيـٌ  ،كىيكى ينظري إلىى سىاقىٍييىا ،كقالٍت لىيىا ًبأٌف زىيران قركمّّ خجكؿه تعٌرفٍت عميو ًخالؿ ندكةو ثقافٌية كضبطٍتوي 

ـٍ ىالة ،تحٌدثٍت ًبأٌف محٌمدان الحاًمض حًقيره  ًمنٍت ل ؛فيييك قٍد تىرىكىًني ًمٍف أجًؿ قريبًتكي وي كظيفةن كًىيى اٌلًتي ضى

(1)ًبراتبو ضٍخـو 
∙ 

فىيىذا جابر  ؛كيتنقَّميكف ًمٍف اٍمرأةو إلىى أيٍخرل ،كبعد اتٌفاًقٌية أكٍسميك أٍصبحى الرّْجاؿ يىٍنقادكف كراء شيكاتيـ  

ك أٌنو يعرؼ عددان ال بأس بو ًمفى  ،ًبأٌف عطا اهلل شخصه فاسده يتحٌدث جابر اٌلذم عمؿ مع عطا اهلل 

بسبب  ًعٌدة  كقٍد تشاجرى معيا مٌراتو  ،المرأة اٌلًتي تىٍستأًثري ًبكاًمًؿ اٍىًتماًمًو اٍمرأة تيٍدعى عايدةكلًكفَّ  ،النّْساء

عالقتيا بشخص آخر ييٍدعى زىير الباشؽ؛ فقالت لو بأٌنيا تٍستىغٌموي ًمٍف أجؿ أٍف يكتبى لىيىا ًكتابان عىًف 

فأجابىٍت ًبأٌنوي كافى ميًيٌمان الٍسًتعادًة كٍضًعيىا ًفي  ؛امضثيـٌ سأليا عف عالقتيا بمحٌمد الح ،الحركة الٌنسائٌية

 ∙الًحزًب 

رامي  )أًبك(د الشُّعراء كاف يسكفي ًعندى فأح ؛كًمٍنييـ الٌشعراء ،كامتدَّ فساد األٍخالًؽ إلىى الطَّبقًة الميثٌقفىة  

ـي راًتًبو يذىبي إليجاًر  ككافى  ،السّْمسىار في إحدل الشُّقؽ رامي  (أبك)فعرض عميو ؛ٌقةىذه الشٌ ميعظى

كعند ذىابو إلى بيتيـ أٌكؿ مٌرة  ،فكافؽ ؛تخفيضى أيٍجرًة الشٌَّقة ميقاًبؿى تعميـً اٍبنًتًو ىياـ اليمغة اإلنكميزٌية

                                                           
 .98-96عكض، أحمد رفيؽ، مقامات العيٌشاؽ كالتٌُّجار، ص يينظر: -1



76 
 

ياىا في الشُّرفة ٍنذي الٌدرس األٌكؿ تىركىٍتوي يعبثي ًبصدًرىا ،ككاف كاضحان أٌنيا تيدٌبري أٍمران ، جمس كا  كفي  ،كمي

ـٍ يىٍخطٍر عمى باؿ الدَّرس ا ا ل  ∙لثٌاني حدَّثىٍتوي ًبمى

ًقي )أًبك(كبًقيىٍت شىٌقة   فكجد  ؛رامي ٍحدىل المىٌرات ذىبى إلى شٌقة )أبك(فىًفي إ ؛رىاًمي مىكىانان ًلٍمفساًد األٍخالى

ييكًط الميتىشىاًبكة ،في ثكب منزلي ان ىيام خمٍت صبٌية كمىا ًىيى إاٌل لحظات حٌتى د ،ككاف شٌفافان مميئان ًبالخي

كلًكٌف ىياـ  ،كشعر أنَّيىا تعًرؼي ًسرَّىيمىا ؛فسٌممٍت عميو بدكف حياءو  ؛في عيٍمر األكلى ان أخرل تيٍدعى ىيام

 ∙طىٍمأنىٍت ىىذىا الٌشػاعر بأٌف اٍنضػماـ مناؿ إلى الٌدرس خير كقايةو كأفضؿي حماية 

كاٌلًذيف أٍصبحكا  ،مينىاًضًمي األمسض بعبؿ شاىد الفساد األٍخالًقي ل ،كىذا الٌشاعر لـ يكتًؼ بذلؾ  

فجاءهي ذات  ؛فقد كاف يعمؿ في ترجمة بعض المقاالت كالفصكؿ لمحٌمد الحامض ؛يتًَّبعكف أىكاءىـ

زىهي ًمٍف عمؿو  ،عصرو بارد ا أٍنجى كعندىا شعر بأٌف  ،فطرؽى البابى مرَّاتو عىديدة قبؿ أٍف يفتح ؛كحمؿ إلٍيًو مى

كليس عف طريؽ الممرّْ اٌلذم ييؤٌدم إلى  ،أدخمو إلى المكتب عف طريؽ المطبخ كلًكٌنوي  ،محٌمدان ميتضايؽه 

ميكس َـّ رائحةى اٍمرأةو  ؛غيٍرفًة الجي ـٍ يستطٍع العمؿ ؛فطمبى ًمٍنوي أٍف يعمؿ حٌتى يفرغ ؛فشى فتسمَّؿى ًبًخفيىة إلىى  ؛فم

مكس كاٌتيميىا بأٌنيا تمعب  ،مع عايدة فسًمع محٌمدان يتحٌدثي  ؛كًمٍنيا إلىى باب غيرفة الٌنكـ ،غيرفة الجي

ٌبيا الكحيد ؛بالجميع ـٍ أدكات ،فأٍخبرٍتوي عايدة بأٌنوي حي كف فىيي ري كأٌما اآلخى
يرل بعضي الباًحثيف أٌف  ، كىكذا(1)

تىوي قبؿى دىعكاًت اإلٍصالح ًبسنكاتو قد ك  ،إلى الفسادالميجتمع الًفمسطيني  تينبّْوي الٌركاية  اٍشتٌمٍت رىاًئحى

(2)عىديدة
∙ 
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 ׃مظاىر الحياة الغربّية ׃ثالثاً 

يمات رصكٌ    فالمىدينة  ؛الحياة الغربٌية كانٍت قد تسٌربٍت إلى الميديف الًفمٍسطينٌية أكثرى ًمٍف بيئة القرية كالميخى

ٌفة الغىربٌية إلييا  ، كقد كانت راـ اهلل مف أىـٌ الميديف الًفمسطينٌية اٌلتي تسٌربتٍ تحتؿُّ أىمٌيةن كبيرةن ًفي الضّْ

(1) مظاىر الحياة الغربٌية 
∙ 

ـى اهلل بعدى اٌتفاقٌية أكٍسميك اٍنًتشىار    كمف أىـٌ صكر الحياة الغربٌية اٌلتي كانٍت قٍد اٍنتشرىٍت ًفي سماًء را

بحٌية كذلؾى أٌدل إلىى تعاظيـً  ؛كاٌلتي ال تيفكّْر إاٌل في الرّْبح فقط ،كالٌشركات االٍسًتٍثمارٌية ،الٌشركات الرّْ

فيذا ميحٌمد البعبكؿ ىرب  ؛عمى ًحساب عاٌمة الٌشعبكككالئيا  ىذه الٌشركات األٍمكاًؿ ًفي أيًدم أٍصحاب

كىناؾ تعرَّؼ عمى ىالة ابنة رشيد  ،إلى أمريكا بعد أٍف سٌرب أراضي كعقارات كثيرة إلى االحتالؿ

فأيٍعجبى  ؛ٌمة اٌلتي تعمؿ بياكالمكلكدة في الككيت أثناء لقاءو صحفي في المج ،ميباش الفمسطينٌية األصؿ

فيتزٌكجي البعبكؿ ًبيالة بٍعدى أٍف ناـ معيا في  ؛كىالة كانت تىٍستخدـي ًجٍسمىيىا ًلتىصؿى إلى أىداًفيىا ،ًبيىا كثيران 

كفاٌتصؿ بو أحد األشخاص ميٍخًبران عف حقيقة  كعندما ،إحدل الفنادؽ ثيـٌ  ،زكجتو أجابو بأٌننىا كيمُّنىا عىاًىري

ـى  ٍكجًتًو ًلييٍصبحى ككيالن لثالث شركات صناعٌية كبيرةقىًد ـى اهلل مىعى زى كذلؾ ًبمساعدة أشٌقاء  ،البعبكؿ إلىى رىا

كاتَّفقكا عمى ًنسىًب األرباح في  ،كاٌلذيف نصحكهي أٍف يستثمر أمكالو في ًقطاع البناء بمدينة راـ اهلل ،زكجتو

ارٌية أٍسميكىىا  ∙(إٍنترآكشف)شىًركةو ًتجى

كميساىماتو ًفي  ،كًعماراتو ضٍخمةو  ،الٌتجارٌية مٍف إعالناتو تجارٌية(إنترآكشف)بعد فترةو مشاريع  بدأتٍ   

 ∙كغيرىا  ،البينيكؾ

ـى اهللحي ًمٌما سبؽ أفَّ الٌشركات كالكً يٌتضً    ذىٍت تىتىسابؽي ًلٍمعمًؿ ًفي را ني األرباح عمى  ؛كاالت أخى كذًلؾى ًلجى

اٌمة الٌشعب (2)ًحساًب عى
∙ 
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 ׃اْنِتشاُر ُعمالِء االحتالِل وسماِسرِتِيمْ  ׃عاً رابِ 

 ؛لمٌضٌفة الغربٌيةالٌصييكني اٍنتىشىرىٍت ظاىرة العيمىالء كالميتىعىاكًنيف ًفي الميجتمًع الًفمسطيني بعد االحتالؿ   

ابرات  ك الٌصييكنٌية كذًلؾى تىمٌثؿى ًفي ًقياـً الميخى طريؽ زرع عٍف ؿ إلى تركيبة الميجتمع الفمسطيني ًبالدُّخي

(1)، كظيرٍت ىذه الٌظاىرة بصكرة جمٌية بعد اتٌفاقٌية أكسمكاكنيف بيف األىاليالعيمىالء كالميتعى 
∙ 

فيذا عطا اهلل بعد أٍف سٌرب  ؛كىؤالًء العيمىالء كالسَّماًسرة كانيكا مينٌفذيف ًلكٌؿ ما يطمبو االحتالؿ منيـ  

عددو ًمفى السَّماًسرة إلى إلعاد ًبتعريفو الٌصييكني كوي االحتالؿ قاـ شريضي كالعقارات إلى العديد مف األرا

ـٍ ًمفى  ؛دىاًخؿى مىدينًة القيدسً  كافقٍد كافى أٍغمبييي اكزى ـٍ يىتىجى فقٍد كىانيكا أذكياء  ؛ميٍنتصىؼى الٌثالثينات الشٌُّباف اٌلذيف ل

إحدل المقاىي في شارع كاجتمع عطا اهلل معيـ في  ،ككانكا يحًممكف ىكاتؼ ميتحٌركة ،كطىميكحيف كقمقيف

كا ًبيا، كسخركا مف صيمكد الٌشعب الفمسطيني  ،يافا القدس كحينيا تحٌدثكا عف الٌصفقات اٌلتي نجحي

ٍضًف  ،ككفاحو  ∙الٌصييكنيكتحٌدثكا عٍف ميحادثاًت الٌسالـ ًفي مدريد أٌنيىا عكدةه إلىى الحي

ٍغميكطة   فىاًىيـ مى ـٍ مى ٍيًي لٍف تتخٌمى عٍنييـٍ حٌتى ًفي أفضًؿ الٌصييكني  الكيافٌف فقد اٍعتقديكا بأ ؛ككانٍت لىدى

كىىذىا ميخالؼه لمكقائًع التٌاريخٌية ،ميعىاىدة سالـ
(2)

∙ 

عيكا ًغٍرتًسيا  ؛كىؤالء الٌسمىاًسرة كانيكا ميٍنحطّْيفى أخالقٌيان    اجى فقد كانيكا يتباىىكفى أماـ عىطىا اهلل بأنَّييـٍ ضى

ـٍ تكيٍف سىكىل طيٍعـ أًلكلىًئؾى اٌلًذيف اٍستىٍبدلكا الرَّذيمة بالًقيـً  ؛مو تمامان جميعان ًفي فيٍنديؽ ىىيىات ًمث فًغٍرتًسيا ل

ـٍ  ؛كالميثيؿ مىى شىٍعًبًي بىاالن عى ـٍ كى  ∙فكافى فيجيكريىي

كاية   كؼفقٍد ك ؛أٌما ًبالنّْسبة لمعيمىالء ًفي ىىًذًه الرّْ ٌيًة العميًؿ ميٍنذي ميمىٌثالن ًلشىٍخص(البعبكؿ)افى ميحٌمد أبيك مىٍعري

يىاًتوً  كابًط القيرىل  ،فىقىٍد عىًمؿى ًبتشًجيعو ًمفى االٍحًتالؿ ميًديران ًلمكتًب العمؿ ؛ًبدىايًة حى ثيـٌ صار رئيسان إلٍحدىل رى

كابط عيَّ  ،الًَّتي ىىدفٍت ًفي مىٍرحمًة السَّبعينٌيات إلى إلغاء دكر مينٌظمة الٌتحرير الًفمسًطينٌية  نٍتوي كبعدى فشًؿ الرَّ

ا اٍندىلىعىٍت االٍنًتفاضة حاكؿ ًشراء الذّْمـ  ،االٍحًتالؿ رئيسان إلٍحدىل بمدٌيات ميحافظًة جنيف سيمطاتي  كًعٍندمى
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ـٍ يىٍمنٍع القيكىل الكطنٌية ًمٍف اٍخًتطىاًفو ،كالٌضمائر ًبأىٍمكىاًلوً  فىاٍعتىرؼى ًبدىكًرًه ًفي سيقكط العديد ًمفى  ؛لىًكفَّ ذىًلؾى ل

 ∙كالفتيات في شبكةو لمتَّجٌسس الشَّبابً 

ٌتًحدىة اٌلًتي فىرَّ إلىٍييىا    ـى اهلل ًمفى الكىالياًت المي بىٍعدى قيديكـً السُّمطة الكطنٌية يعكدي البعبكؿ إلىى را كأٍثناءى  ،كى

يىا ًبًصفىًتيىا مىشركعان اسٍ  ًشيد ًمٍيباش اٌلًتي تىزكَّجى ًتًو ىىالىة رى كجى ـى اإلشىارىات اٌلًتي عىكدًتًو كىافى ًبًرٍفقًة زى ًتٍثمارٌيان رٍغ

مٍتوي  تٌتًيمييا ًبأنَّيىا عاىرة ،كىصى
(1)

∙ 

ظوي الميفىاكض كىذا مىا ،ككانٍت قضٌية العيمالء كالٌسماًسرة تىٍشغؿي باؿى السُّمطاًت اإلٍسرائيمٌية ًباستمرار   حى الى

ـٍ مىٍجيكدان كبي ؛الًفمىٍسًطيني  ∙ران فائقىان فيًذًه القًضٌية تىٍستىٍحًكذي ًمٍنيي

ركرًة تىكفيًر  ،كليكًحظى أنَّوي أٍثناءى إٍجراًء الميفىاكضاًت كانٍت الصُّحؼي اإلٍسرائيمٌية تخرجي    مىى ضى ككيمُّيىا تىٍركيزه عى

 ∙األٍمًف كالًحماية لمميتعاكًنيف 

اكلىة الٌشكمٌية ًمٍف ًقبىًؿ االٍحًتالًؿ ًلتكفيًر الًحماية ًلمٍ    عيمىالء كالسَّماًسرة ىىدىفييا جعؿى ىىًذًه كلىعؿَّ ىىًذًه الميحى

ًرفة أٍف تىٍعمؿى ًلصالًح  (2)ديكفى كمؿو أك خكؼالكياف الٌصييكني الشَّريحة الميٍنحى
∙ 

 ׃االعتزال ׃خامساً 

ؤية الفساد الًَّذم نىشىأى ًفي الميٍجتمع الجديد   ـٍ يحتمٍؿ ري ٍف ل يىاة ؛كًمفى الٌناًس مى كافى  كًمٍف ىىؤالءً  ،فاٍعتزؿى الحى

كفي الٌ  اًمعًة الخميؿ عبدي الٌرحمف الصُّ ـٍ يىٍستطٍع أٍف يحصيؿى عمى أمّْ كظيفةو ذم تخرَّجى ًمٍف جى اٌلًذم لى

ككًمٌية ًبسبًب شيركًط االٍحًتالؿ األٍمنٌية  ∙فاٍضطرَّ إلىى العىمًؿ ًفي كىرشاًت الًبناء ؛حي

كيكتشؼ  ،كًمٌية مىٍرميكقة ًفي إٍحدل ميؤٌسسات السُّمطةالسُّمطة الكطًنٌية يىعمؿي ًفي كظيفةو حيكجاءٍت كًعٍندمىا 

ٌيان  ،بعد ذلؾ أٌنوي يتعامؿ مع مجمكعةو ًمفى اٍلميصيكص كاالٍنًتياًزييف ًحيفى يرفع ميًديره الميبىاًشر تقريران ًسرّْ
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ـٍ يىجً  ؛يتًّْيميوي ًبأٌنو يىٍدعيك إلىى أيميكرو كأٍفكارو تىتىعىارضي معى المىصمحة العىاٌمة ٍد عبدي الٌرٍحمًف إزىاء ىىذىا فىم

(1)كاالٍنًزكاءي ًفي أحًد الًجباؿ بىٍحثان عىًف الخىالًص ًمٍف كاًقًع الخيباتً  ،االٍضطياد سيكىل العيٍزلىة
∙ 

 ׃اإلجراءات اإلسرائيمّية ׃سادساً 

ـٍ تغيٍَّر ًمٍف كاقًع االٍحتالؿ شيئان    راًضي الًفمٍسًطينٌية تحتى األفقٍد بىقيٍت أٍعماؿي ميصادرًة  ؛اتٌفاقٌية أكٍسميك ل

ا بيفى القرية فىيىًذًه طىٌمكف القىٍرية اٍلكىاًقعة قيٍربى طيكباس كافى ألٍىًميىا ًرٍحمة الشّْت ؛كثيرةو  ذرائعى  اء كالٌصيؼ مى

كفى بيكتان ًمٍف ٍبني كًفي الغكر كانكا ي ،كر البىٍنديكرة كالبىاٍميىاء كالًقثاءتاء كىانيكا يىٍزرعيكفى ًفي الغى كر؛ فىًفي الشّْ كالغى 

ـٍ الًَّتي تىٍنميك ًببيطءو شديدو  ،قصبو كبالستيؾو   ؛فتنىٌبو الميحتٌمكف ليذه األرض ؛كيىًعيشكفى بالقيرًب ًمٍف نباتىاًتًي

ؾ الغائبيف ،فصادركا كثيران منيا ـٍ يىكيكنيكا غىائبيف ،كأعمنت كثيران منيا أٍمالى  ،بىٍؿ ىىاربيف ًمفى االٍحتالؿ ،كل

كىذه الًقٌصة تتكٌرر  ،فىقًبؿ البعض كرفضى البعضي اآلخر ؛لميٍحتمُّكف األىالي ًبأرىاضو بىًعيدةكقايىضى ا

(2)كثيران 
∙ 

د الفمسطينييف ًمٍف ًفمٍسطيف أٍك ًشرائيا طر  ،ًمٍف ميصادرة األرىاًضيالكياف الٌصييكني  ككافى ىدؼي   

اٌلًتي ييناًدم بًػيا (التَّراٍنسًفير)فىيىًذًه نظرٌية ،ٍصًمييفنقطةن خاليةن ًمٍف سيٌكاًنيا اأٍل الكياف الٌصييكني صًبحى ًليي 

الميٍستكًطنيكف
(3)

∙ 

ـٍ تمنٍع أٍعماؿ الميقىاكمة ضدَّ اإلٍجرىاءىات 1993كًقياـ السُّمطة الكطنٌية ًبميكًجًب اتٌفاقٌية أكٍسميك سنة    ـ ل

كدة الٌسمطة الكطنٌية إلى أرض الكطف كذلؾ ألٌف عمـك الٌشعب الفمسطيني كانٍت تعتقد أٌف ع ؛اإلٍسرائيمٌية

اًسر أحد العيمىالء ًفي قىٍدركف يىتيكبي إلىى اهلل ؛سمب األرض أك ميصادرتيا لف تمنعٍ   فيطمبي  ؛فىيىذىا جى

ابرات اإلٍسرىائيمي اٌلًذم سكؼى يىٍمتىًقيًو ًفي  (أبيك)ًمٍنو ابطى الميخى أحمد مٍسؤيكؿ أحد التٌنظيمات ًبأٍف يقتيؿى ضى

ابرات ًفي  ؛ة ًفي يكـً غدو النَّاصر  دى أٍف يىٍمتًقي ًفييىا ًبضاًبًط الميخى فذىبى ًفي اليىكـً التٌاًلي إلى الشَّقَّة اٌلًتي تىعكَّ
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ابطي بابى الشٌَّقة فتحى لوي جاًسر ،النَّاًصرة  ؛ثيـٌ فىٌر ًمفى المىكافً  ،كأٍطمىؽى الٌرصاص عميو ،كلمَّا طرؽى الضَّ

نيكًد االحتالؿ ،ة قدركففىقىامٍت إٍسرائيؿ ًبميحاصر  ثيـٌ ىىدىميكا  ،فاٍعتقميكا كثيران ًمفى السٌُّكاف ؛كامتألٍت ًبكيٌؿ جي

ٍخكتيو اإلٍثنا بيت جاسر كشيرّْدى   ∙عشىر  كالدهي كأيٌمو كا 

كف لٍيالن    مىى األقٍ  ،كىيكى يىٍحًمؿي ميسىٌدسىوي  ،كًفي ًتمؾى األٍثناًء تىرؾى شريؼه عبد الًمٍنعـ قىٍدري دىاـً كيٌؿ كمىشىى عى

ا بيفى ًجنيف كنىابًمس مىى أٍكتاًؼ كىيناؾى اٍلتقىى بٍعضى اإلٍخكىًة الميطىارى  ،المىسىافًة مى ًديفى ًفي القيرىل الميتىنىاثرة عى

مً  ،الًجباؿً  نيكًد االٍحتالؿ ًفي قىٍدركف  )أبك(ـى أفٌ كىيناؾى عى  ∙أحمد قٍد قيًتؿ ًفي اٍشتباؾو مىعى جي

ؿى شريؼي عٍبد المً    ـى اهللكصى فطمبى ًمٍنوي أحد اإلٍخكة أٍف ييغٌطي نىٍفسىوي ًبعمًؿ داخؿى  ؛ٍنعـ بىٍعدى ذىلؾى إلىى را

دىهي ًلذىلؾى الغرض ؛فىقيؿى لوي أفَّ البعبكؿى اٍبف قىٍريًتو يىٍمتىمؾي شىًركةن كبيرةن  ؛المىدينة مىى  ؛فىقىصى عىمىوي ميراًقبان عى فىجى

كيىٍستعًممىوي ، الشَّارع اٌلًذم يىشؽُّ بيتكنيا فاٍنتىبىوى إلىى ؛جدى المىأكىلكىيناؾى ك  ،العيٌماؿ ًفي كرشة بيتكنيا

ميسىٌدسىو باٌتجاًه سٌيارة أحًد  شريؼ كًفي الميمة التٌالية صٌكبى  ؛الميٍستكًطنيكف يكمٌيان ًبالقيرًب ًمٍف ًتمؾى الكٍرشة

ٍب ًبأذل ؛الميٍستىكًطنيف ـٍ ييصى مىى ،فم اًبو ًبيًدهً  كلىًكٌنو أٍطمؽى الٌرصاص عى ثيـٌ ذىبى إلىى بيًت  ،شريؼو كأٍصحى

ًد اإلٍخكة الىجوي بعضى الٌشيء ،أحى نيكدي االٍحتالًؿ ًمفى المكاف ،كاٌلذم عى ؿى إلىى قً فىني  ؛كبعدى يكـو كامؿو اٍنسحبى جي

كف ،الميٍستٍشفىى مىزي مىى نىاًصر ًمٍف ميخٌيـ الجى اء ذىىىاًبًو إلىى القيٍدس أٍثنى  ان كاٌلًذم رافؽى شىًريف ،كىيناؾى تعرَّؼى عى

ًد العممٌيا (1)ت االٍستشيادٌيةًلٍمًقياـ بأحى
∙  

مىة   ـٍ تمنٍع الميقىاكى طنٌية ل ـى السُّمطىة الكى ـٍ تىمنٍع اإٍلٍجرىاءاًت اإلٍسرىائيمٌية ًضدَّ  ،أٍستىٍنتجي ًمٌما سبؽى أفَّ ًقيا كلى

 .الًفمسًطيًنييف

كاية إلىى شىخصٌية ال   اًثمان  ؛ميطىارىدكتىطىرَّقٍت الرّْ ا بىًقيى االٍحًتالؿي جى يىاة كفىاًعمة ًفييىا مى ًزمة ًلٍمحى كاٌلًتي تىٍبقىى ميالى

ديكر كالعيقيكؿ كالفضاء ًديقان لمٌطبيعة ،ًفي الصُّ عىموي صى كىذا األمري جى
(2)

∙ 
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ـٍ يىتحسٍَّف الكٍضعي االٍقًتصى      ،اًدم لمٌشعب الًفمىسطينيكًبسبًب اإلٍجرىاءاًت اإلٍسرائيمٌية كأعماؿ الميقىاكمة ل

تعقيدان  ابىًتًو بالرَّصاص ًليًجدى كىاًلدىهي عاًطالن عىًف  ؛بىٍؿ اٍزدادى سيكءان كى فىقىٍد خرجى ناصر ًمفى الميٍستىٍشفىى بىٍعدى إصى

ًؽ العىٍسكًرم اإلٍسرىائيًمي ًلمدينًة القيٍدس اكؿى اٍسًتٍصدارى تصريحو يسمح لو ب ؛العمؿ ًبسبًب اإلٍغالى العكدة فىحى

ائمًة نىاًصر أنَّييـٍ كانيكا سبعةى أًشٌقاء  ،كلًكنَّوي فىًشؿى ًفي ذىًلؾى  ،(تمبيكت )إلى عممو في مصنع كزادى ًمٍف فىٍقًر عى

امسة عشرة كالثٌامنة كالعشريف ا بىٍيفى الخى ككافى ًمٍنييـٍ شقيقاًف يىٍعمىالًف ًفي قيٌكات األٍمًف الكىطًني ميٍنذي  ،مى

كأٌما بقٌية أًشٌقاًئًو فىقىٍد اٍمتىنىعيكا عىًف الذَّىاب إلى القيدس ًلٍمعمًؿ ًبسبًب عىدـً  ،ًبديكفى راتبسىٍبعةى أٍشييرو 

ـٍ الكياف الٌصييكني اٍسًتصداًر   ∙التَّصاريح اٍلالًزمة لىيي

مىى األٍرضً    ـٍ تيغٌير اتٌفاقٌية أكٍسميك شيئان عى  كردُّ  ،دىادىٍت شىرىاسةن قىٍد ازٍ الٌصييكنٌية فىاإلٍجرىاءىاتي  ؛كىكذا لى

ـٍ تىتىكٌقؼٍ  مىى ًتٍمؾى اإلٍجرىاءاًت ل الميقاكمة عى
(1)

∙ 

 ׃َتفّكُك النَِّسيج االْجِتَماِعي ׃ساِبعاً 

 ؛كافى ًمٍف صكر العكدة النَّاًقصة اٍنًتشار الٌشائعات ًفي الميٍجتمع الجديد الميتىشكّْؿ بعدى اتٌفاقٌية أكسمك  

 ؛أيناسو آخريفى أضعاؼ ركاتب  ييناؾى أيناسه يىتىمٌقكفى ركاتبى فى  ؛تان طبقٌيان فيذه االتٌفاقٌية أكجدٍت تفاك 

ادثًة التٌاًلية ؛ييٍمقيكفى الشَّائعات ًضٌد الظَّممة الميٍحتكًريف ًلكيؿّْ شيءو  فالمىٍظميكمكف  ׃كىىذىا يىٍظيري ًفي الحى

ؼ بيف الميدي غار تىسىاءىليكا عىٍف مىكضيكًع الًخالى الميؤٌسسىة  كميًدير ،ر العاـٌ صفكاف رزؽالميكٌظفيكف الصّْ

إفَّ الًخالؼى يىدكري حكؿى اآلنًػسىة  :فىقىاليكا -كىي الحبيبة إلى القمكب –فدىارىٍت الشَّائعات ؛سيميماف (أبيك)ىاشـ

ػظيكا اٍكًتئابىيىا الشَّديد ًفي اآلًكنىة األًخيرىة حى أيميكرو إدىاًرٌية  يىديكري حكؿى  إفَّ الخًػالؼى  :كقاؿ آخػر ،مي الٌػًتي الى

إٌف الًخالؼ يتمحكر حكؿى رفض األٍستاذ  ׃كقاؿ رابع ،إفَّ األمرى يىتىعٌمؽي ًبسًرقةو كبيرةو  ׃كقىاؿى ثالثه  ،كفٌنٌية

ـٍ تىكٍف الحقيقة تىٍعنييـ كثيران  ،صفكاف تىكظيؼ أٍقرباء ًلألٍستاًذ ىىاًشـ كالعكس أيضان صحيح  –فاإلشىاعة ؛كل
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كاًتًبًيـٍ  –كىي كىًذبه عيميكمان  كيىٍحظىى باٍمًتيازاتو  ،ىي الٌسالح األفضؿ لمحاربة مىٍف يتقاضى أٍضعاؼى رى

ـي ًفي ًرقاًبًيـٍ  ،كثيرة كيىتىحٌك
(1)

∙ 

مٍيفً     ائرى الميٍخًزية  ،فىًرحى الميكظَّفيكفى ًفي الميؤٌسسىة فىرحان شديدان الٌتساًع الًخالًؼ بيفى الرَّجي ٌقعيكا المىصى كتىكى

مىيفً  مٍيًيمىا ،كلًكفَّ الٌتكٌقعات قىٍد تىبىٌخرتٍ  ،ًلٍمرجي مىى رىأًس عىمى ًف عى بىًقيى الرَّجيالى فات ًبشىكؿو كاٍنتى  ،كى الى يٍت الًخالى

اٌصان ًلحؿّْ الميٍشًكالًت كتىٍطكيًقيىا  ؛يىعًرفيوي أحد ًمفى الميكٌظًفيف فالميٍجتمعي الًفمىٍسًطيًني طىٌكرى مىعى الزَّمًف ًنظامان خى

اكـً كمىرىاًكًز الشٍُّرطىة  بعيدان عىفً   ∙المىحى

ًد الميكٌظًفيفى لً  (أبيك)كاتَّضحى اٍسًتياء ىاشـ   مىيماف ًمٍف نىشًر أحى القىًتًو ًباآلًنسىة كىثيرو ًمفى اإلشىاعىاًت حكؿى عى سي

ًظيفة ،مي كًفي ًمفى الكى كؿى دىكًرًه ًفي طرًد عٍبًد الرَّحمىًف الصُّ دُّهي ًبأىٌف ىىذً  ،كىحى ًه الميؤٌسسة سىتٍعمؿي ًبًو ككافى رى

كر كالتَّجاكزات غير صحيحو أبدان  ،كًبديكًنوً  ميوي عىًف الًفسًؽ كالفيجي ٌية الٌشخصٌية  ؛ككىالى رّْ ٌية فالحي رّْ كالحي

كًط التَّقٌدـ ًفي الميجتمعات الحديثة فقٍد ؛ كاٌلذم نشر ىذه اإلشاعات ليس طاىران  ،االٍجتماعٌية شىٍرطه ًمٍف شيري

فىعىمٍيًو  ؛كلكال أٌنوي مدعـك بآخريف لىطىرىدهي شرَّ ًطٍردة ،ٌدة تقارير تيًفيدي ًبأٌنوي كافى عميالن ذاتى يكـو كصمٍتوي عً 

(2)ًبتىنًظيًؼ نىٍفًسًو أكالن 
∙ 

مىى ما سبؽ    داًخؿ األراضي الميٍحتٌمة أٍدرؾى أٌف الٌصييكني أىٌف العىديٌك إلى بعضى الباًحثيفى ذىب كًبناءن عى

مىى ميقىاكمًة الٌشٍعبً  ثٌمة طريقان  ٍرعي ًبذيكًر الًخالؼ بيفى  ،كاحدان يىٍستطيعي ًبيىا التَّغىمُّب عى كًمٍف ثىـٌ  ،أبنائو كًىيى زى

(3)إلىى الًفتنة السَّعىيٌ 
∙ 

اكلةً    ٍت ًفي كىثيرو ًمفى األٍحياًف إلىى ميحى فٍت ًبالميٍجتمًع الًفمٍسًطيًني أٍفضى  ؛القىٍتؿً  كالًخالفاتي الكىثيرةي اٌلًتي عىصى

اكؿي قىٍتموي بىٍعدى أٍف تىعىٌرضى إلىى ظيمـو  (أبك)الميؤٌسسة اٌلًتي ييديريىىا ىاشـفىيىذىا أحدي الميكظًَّفيف ًفي  سيميماف ييحى
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اٌدةو  ؛شىديدو عمى يدٍيوً  بىوي عمى أيْـّ رأًسًو ًببىمطةو حى رى عىمٍتوي الى يىتىحٌرؾ بىٍعدىىا ،فىقىٍد ضى كٌظؼي كىىذىا المي  ،كاٌلتي جى

ـى ترؾ آثار عمى جريمتو كًفي عمى ًقٌمة الجبؿ ؛تعمَّدى عدى ديًقًو عبد الرحمف الصُّ فىأىٍخبىرهي  ؛ثيـٌ ذىب ًلزيارًة صى

عىموي شىريكان ًفي إٍثًمًو ًبيىذىا اإلٍخبار ،كًعٍندىىىا يمكميوي عمى ىذا اإلٍخبار ،ًبالًقٌصة كاًممةن  ٌنو جى  ∙كا 

ـٍ تىٍنشٍر الصُّحيؼ خبران    ديقىوي ًفي الميؤٌسسة ؛ىذه الجريمةٍف عى ل  فىيعيكدي  ؛كاٌلذم الى ييٍخًبريهي ًبشىيءو  ،فىييكمّْـي صى

ػٍجييكؿ (أبيك)وي اآلًنسىة مي ًبتىعرًُّض ىىاشـفىتيحدّْثي  ؛ىىذىا الميكٌظؼ إلى الميؤٌسسة ربىًة بىٍمطىةو ًمػف مى  ،سيميماف ًلضى

مٌية  ؛خػكىاكأنَّػيا تيػرٌجحي أٌف ىىػذىا المػٍجييػكؿى أ فػًييى عػادٍت ًبسػٌيارة ىاشـ ًمٍف إٍحدىل الٌسيرات في القيٍنصي

ٍنسٌية  ؛سيميماف يىميدُّ يدٍيًو عمى شىًقيقًتوً  (أبك)ًت يرل شقيقىيىا األكبر ىىاًشمان كًعٍندى تىكًصيًميىا إلىى البي ،الفىرى

مٍيًو كيىتىيٌددي  ـي عى اكل ،ًمفى السٌَّيارةفىنزلٍت اآلًنسةي مي  ؛ىىا ًبالقىتؿً فىيىٍيجي ـى شىقيًقيا المكضكع تٍ كحى ـٍ  ،تىٍفيي كلًكٌنوي ل

كجةي ىىاشـ كاآلًنسىة مي اٍستطاعتا إٍقناعىوي ًبعدـً إٍخباًر الشُّرطة ًلئالَّ  ،كالٌظاًىر أنَّوي نىفَّذى كٍعدىهي  ،يٍفيـٍ  كزى

ـٍ يعتقٍؿ شقيقىيا ؛يىٍنفًضحى المىٍستيكر كًلذلؾى ل
(1)

∙ 

راعاتي ا   كاية طبيعٌيةكالصّْ ـى اهلل ؛لًفٍكرٌية بىٍيفى شخصٌياًت ىذه الرّْ كًىيى المدينة  ،فًييى اٍنًعكاسه ًلميجتمًع را

راع ،الميتىعدّْدةي الٌطبقات كالٌطكائؼ ككمىا أٌنيا مدينة عربٌية غزاىا التٍَّغريب  ،كىي أرضه ًخصبة إلنشاء الصّْ

اٌدًتيا تىخًمؽي صراعان عنيفان يدكر حكؿ الماؿ فا؛ كىيناؾى ييًحسُّ الٌشخص بالغيربة ،كالتٍَّحديث لمدينة ًبمى

(2)كالنّْساء
∙  

ر الخشية ًمفى مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار  كايةرً    ٍت تيكرّْ كايات الًفمىٍسًطينٌية اٌلًتي رىاحى اًؿ جميًع الرّْ كىحى

(3)االٍخًتالفاًت الًفٍكرٌية كالتٌبايناًت القىبىمٌية كالمينازعىاًت الكٍيديىة
∙ 

أخمصي إلى أٌف العكدة الٌناًقصة في ًركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار قد تمٌثمٍت في عكدة الٌسمطة الكطنٌية   

؛ فبعضي ـ، كاٌلتي كانت ليا سمبٌيات كثيرة؛ مف أىٌميا: تبٌدؿ القيـ1967إلى األراضي الميحتٌمة عاـ 

                                                           
 .129-125ص  عكض، أحمد رفيؽ، مقامات العيٌشاؽ كالتٌُّجار، يينظر: -1
 .130ص  جكائز الفحـ، ،الخكاجة، عمييينظر:  -2
كاية ا يينظر: -3  .173لًفمٍسطينٌية، صعبد الغني، ميٍصطىفى، ًفي نقد الٌذات لمرّْ
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ٌر عمى منطؽ العشؽ لفمسطيف مف ىؤالء ، كأٌما مف أصقد تحٌكلكا إلى سماسرة لالحتالؿ الميناضميف

 . فإٌنو كجد نفسو عمى ىامش الحياة؛ فالٌزمف بعد اتٌفاقٌية أكسمك ال يقبؿ إاٌل منطؽ الٌتٌجار ؛ميفالميناض

، كىذا يينٌبو الميجتمع إلى قي داخؿ الميؤٌسسات الًفمسطينٌيةكانتشر الفساد اإلدارم كالمالي كاألخال  

 . عف خطر الكياف الٌصييكني ، كاٌلتي ال تقٌؿ خطكرةن كطني الًفمسطينييٌدد المشركع الأخطار تي 

دة الٌناقصة في ًركاية آخر القرف، كاٌلتي سكؼ كىذه الٌصكر لمعكدة الٌناًقصة قد تتشابو مع صكر العك   

 .؛ فالعكدة إلى الكطف في ظؿّْ االحتالؿ ال ينبغي ليا أف تككفتأتي بعد قميؿ
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 .ر العودة الّناِقصة في آخر القرن: ُصو ثانياً 
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 : ُممّخص الّرواية

مكادم المكلكد في ًسٍمكىاد سنة    كاية حكؿ الميفاكض الًفمسطيني محمكد عبد الٌرحمف السّْ تىديكر ىذه الرّْ

اًحبى  ،كلىًكفَّ أيصكلىوي تعكدي إلى حيفا ،ـ1952 فقد اٍعتيقؿ  ؛رّْؼتىاريخ ًنضالي ميشى  كىذا الميفاكضي كاف صى

كبعد أف رأل القرارات في دائرة الميفاكضات تيٌتخذ بالفكضى كالعىٍشكائٌية قٌرر االنتقاؿ مف  ،أكثر ًمٍف مىٌرة

ككمٌية فقد انتقؿ إلىى شىًركًة نييىى  ؛ٍث فييا ميٌدةن طكيمةكاٌلتي لـ يػمبى  ،ىذه الٌدائرة إلى إحدل الميؤٌسسات الحي

 .فىيىٍشتىًرم بيتان كسٌيارة ؛تَّصدير؛ كذىلؾى طىمىعان في الٌراتب اٌلذم يىحميـي بوسيميماف لالٍسًتيراد كال

ٍيفىا المكطف األصمي ألًبيو كأيٌمو   ٍنقيكصة ،يقكـ محمكد بالعكدة إلى حى  فىييك عاد ًلييفاًكضى  ؛كلىًكفَّ عكدتو مى

فقد  ؛فاكض يجد كؿَّ شيءو قد تيٌكدكأثناء إحدل جكالت التٌ  ،حكؿ تقديـ المزيد ًمفى التَّنازيالتالٌصياينة 

مىعىٍت كالده عبد الٌرحمف مع أ يىييكدٌية  ٌمو ريقىٌية قد تحٌكلٍت إلى قريةو ًسياًحٌيةو اٍكتشؼى أٌف قرية البيٍطمة اٌلتي جى

ٍت حكليا األسىاًطير الٌتكراتٌية  .نيًسجى

)خالد ؛سامية، كريمة ،ماجد ،خالد :لمحمكد ًعٌدة إٍخكة ككاف   نيكد عم( قيًتؿ فاألٌكؿي ى أٍيًدم الجي

ٍرًب عاـ  اإلٍسرائيمييف )ماجد( كاف يعمؿ في كالثٌاني ،ـ1967أٍثنىاءى عىكدًتًو ًمفى األيردف بىٍعدى حى

ليقكـ بتٍغطيًة نفقاًت األيٍسرة ٍنذي ًتمؾى الحرب نىظىران الٍعًتقاًؿ كاًلًده كشقيًقًو محمكد الميتىكٌرر، كى  ،الميٍستكطنات مي

كًجيىا ًبالقيرًب ًمفى الخميؿ كأٌما سامية  .رٍت معى زكًجيا إلى خارج البالدػريمة سافػكك ،فقد اٍستيٍشًيدٍت مىعى زى

كصبٌية تيٍدعى  ،)ماجد( كاف لوي ًمفى األٍبناء شاٌب ييٍدعى أيسامةقيؽ الميتبٌقي لمحمكد داخؿ الكطفكالشٌ   

سميحة اٌلتي تىٍكبيرهي في العيمير، كاٌلتي كانٍت  أحبَّ كقد  ،وي أسامة كاف طالبان في جامعًة بير زيتكاٍبني  ،ًرىاـ

ًد البينيكؾ  ؽى حً كلى  ،كاٌلتي اىٍنتىقمٍت بعدى ذًلؾى ًلٍمعمًؿ ًفي شركًة نييى سيميماف ًلالٍسًتيراًد كالٌتٍصًدير ،تىٍعمؿي ًفي أحى

ـٌ تعيينو ًفي تمؾ الٌشركًة عف ط ٌرًجًو ًمفى الجامعة حيث ت فىشىعىرى  ،ىذا العمؿً  ،ريقياًبيا أيسامة بىٍعدى تىخى

ٍجـً الفساد داخؿ ىىًذًه الٌشركة ماعىةو ًدينٌية تركٍت الٌدنيا كما فييا  ،فىتىرىؾى العمؿى ًفييىا ؛ًبحى ـى مىعى جى ثيـٌ اٍنتىظى

مىى الٌصالة كالًعبىادة ،لتحقيؽ ىدؼو أٍسمى  .أاٌل كىك حثُّ الٌناس عى
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ـى اهللكأٌما ًرىاـ ابنة ماجد الٌسمكادم فقد تىع   كاٌلًذم كافى  ،ٌرفٍت عمى كسيـ صاحب معرضو لمثٌياًب ًفي رىا

أثناءى في  ييكىمفييا بإدارة مىٍعرض الثٌياب اٌلذم يىٍمتىًمكو ، ككافى فتزٌكجٍت منو ؛يىٍحمؿي الًجٍنًسٌية األٍمريكٌية

، ؿ بيف يدييا بشكؿو لـ تحمـ بواألمكااء إدارًتيىا ليذا المعرض تنيمري أثنفي ك  ،اٍنًشغاًلًو ًفي أٍعماًلًو الكثيرة

  .حي مف األٍغنياءتيٍصبً ك 

الميؤٌسساًت  كىانٍت أحد الميتىنىٌفًذيف ًفي إحدللشركة نييى سيميماف اٌلتي كىافى كسيـ يعمؿ ككيالن ك    

اٌصة ،الًفًمٍسًطينٌية  .(1) كًىيى ميٌتيمةه ًبالفساًد كاٍسًتغالًؿ مىٍنصًبيىا ًلٍممىنفعًة الخى

 :القرن الَعودة النَّاِقصة ِفي ِرواية آخر أَىمُّ ُصورِ 

 :الّصييونّية: اإلْجرَاءاُت أّوالً 

بؿ إٌف ىذًه  ،الكثيرة ًبحؽّْ األرًض الًفمىٍسًطينٌية بىٍعدى اتٌفاقٌية أيكسمك كاصؿى الكياف الٌصييكني إجراءاتو   

ٍنيجةسياسة التَّ  ـٌ ىذًه اإلٍجراءاتكلعٌؿ ًمٍف أى ،اإلٍجراءات اٍزدىادىٍت كٍطأتييا بعدى ىىًذًه االتٌفاقٌية   :يكيًد الميمى

مىى تضخيـً اآلثار الييكدٌيةدأب الكياف الٌصييكني    ـي زكران كبيطالنان كجكدىا  داًئمان عى في اٌلي يزعي

عمى  كلذلؾ سىٍيطرى  ؛(2)في أساطير العيد القديـ الٌصييكني رجالن ضميعناكًفي سبيًؿ ذلؾ يككفي  ،فمسطيف

ٌقوً كنجح  ؛عقكؿ الغرب عىؿى الٌصياينة ؛ في أرض فمسطيف بامتياز ًفي إٍقناًعيـ ًبحى الًحجارةى كالًجباؿى فقد جى

ا ًبحيث تيثبًػتي أٌنيـ السُّػٌكاف األٍصػمٌيكف ًليػذًه األرض ـٍ ًقصصان الى  ،كالسُّيكؿ عمى ىىيئةو مى كذلػؾى باٍختالًقًي

ٌحة  .(3)أسػاسى لىػيىا ًمفى الصّْ

ًببىعًث الكفًد الًفمسطيني ًفي إٍحدل الٌصييكني  فقد قاـ الكفد الميفاكضي  ؛ىذه الٌركاية فيتجٌمى  كقد  

كىذا المتحؼ تيقىدّْميوي الميًضيفة  ،ًفي سيًؿ الٌركحة ًفي حيفاالٌصييكنٌية جكالت التٌفاكض إلى أحد المتاحًؼ 

 .يكىي عبارة عف مينتجع سياح ،(ميف –بيطَّ ) عمى أٌنو قرية لٌصييكنٌية ا

                                                           
 .276-1، ص فآخر القر  عكض، أحمد رفيؽ، ينظر: -1
ييكني، ص  ينظر: -2  .105كنفاني، غٌساف، ًفي األدب الصُّ
 .65جكىر، إبراىيـ، مرايا األٍقالـ ًمٍف مدينة الٌسالـ، ص  ينظر: -3
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ٍعناه ػػػػػػةالٍت الميضيفق   ، ٍعًني ًبالًعبرٌية ًبنت الًجٍنسكًىيى تى  ،(ًميف -بيٌط  )القرية تيسمَّى  إٌف ىىًذهً ) ػػػػػ بما مى

فَّ أكٌ  ،أك ميتىعىمّْقة ًبالًجٍنسً  ٍف بىنىاىىا ىيكى أٍمنكف ًبفي كا  عى أيٍختو تامار، ثيـٌ ىىرىبى ًمٍف كىٍجًو  ؿ مى اجى دىاككد اٌلًذم ضى

فىيىًذًه اٍلقىرية بيًنيىٍت  ؛إلى ًبنىاء ىىًذًه القىرية ًليىٍسكفى ًفييىا حتَّى يىٍيدىأ غىضىب أبيوكاٍضطرَّ  ،أًبيو اتٌقاءن ًلشٌره

 .(ًبسىبًب فىًضيحةو ًجٍنسٌية قديمة

ابىٍتوي الميًضيفة ًبأٌنيا أشير شجر  ،سىأىؿى مىٍحميكد عىٍف شجرًة البيطـ ًفي ىىًذًه القرية    ؛ة في ىذه القريةفىأىجى

سىطى الكنيس القديـ اٌلذم بناهي أمكف مىى عادة الشُّعكب القديمة اٌلذيف كانيكا  ؛فىًييى مزركعة كى ذىلؾى عى كى

ٍضرة ًبالقيرًب ًمٍف معابدىـ فعندىا تىذىٌكر محمكد ما قالٍتوي لوي أيٌمو عىٍف تىٍأًسيس  ؛يىٍزرعيكف شجرةن دىائمةى الخي

رة كعىف ىىذً  ،ىىًذًه القرية  .(1)ًه الشَّجى

فقد اٍستقٌرٍت  ؛ات ًمفى القرًف المىاًضييٌ ٍت ًفي أكىاسط الثَّالًثينكىىًذًه الًقٌصة ميمٌخصيا ًبأٌف ىىًذًه القرية أيٍنًشئى   

اٍمتٌد ًمفى اٍلمدّْ إلىى سيناء إلىى الكر  نيكًبي حيفا بىٍعدى تجٌكؿ و كحة اٍلكاًقعة جي ؾ عشائر الدَّايمات ًفي سيييكًؿ الرُّ

ميؿ  .ًفي األٍرديف إلىى اٍلجى

مكادم   كحة تيكلىدي ريقٌية راشد أبيك رقبة كىالدة الميفاكض الفمسطيني محمكد السّْ كىيناؾ  ،في سيييكًؿ الرُّ

ارًب بىًني سيًييؿ قيٍربى تىبيكؾ ٍضرىة الَّتي أتى ًبيىا أبيكىىا ًمٍف مىضى ًة أًبييىا خى كجى مىى زى ٍضرة ،تىتىعرَّؼ عى اٌجة خى  كالحى

اٌلقة كحان خى قىٍد تىعىمَّمٍت ًمٍنيىا ريقٌية أشياء كثيرة ،كىانٍت ري رىكات: مثؿ ،كى كًعٍمـ  ،كًعٍمـ األٍنكاء ،ًعمـ الحى

 .كغير ذلؾ ،االصكات

كحة     ٍضرة في سيييكؿ الرُّ اٌجة خى كًد الحى ٍيًف ًمٍف كجي كحيا في شىجرًة  ؛كبىٍعدى عىامى فىإنَّيىا تىٍختًفي كتىًحؿُّ ري

ثٌتً  ،القريبة البىطمة ده عمى جي ًبيّّ ًفي العىاًشرىة ،يىاكىال يىٍعثري أحى لىقٍد كافى آخر شىٍخصو قىٍد شىاىىدىىىا صى  فىيىقيكؿي  ؛كى

 .ًبأىٌنوي رآىا تٍدخيؿي شجرة البيٍطمة القريبة

                                                           
 .173 -172عكض، أحمد رفيؽ، آخر القرف، ص  ييٍنظر: -1
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مىى الشَّجرة ًمٍف كيؿّْ مىكىافو يىٍطمبكفى ًمٍنيىا أٍف تجمب ليـ الخير     كًلذىًلؾى فىقىٍد  ؛كالٌسعادة تىكىافىدى النَّاسي عى

اًنيا الشَّرائط الميٍختمفة مىى أٍغصى مَّقيكا عى  ًنية.أك ًلتحقيؽ أيمٍ  ،أك ًلفٌؾ مربكط ،كذىًلؾى طمبان لمكلد ؛عى

ـٌ محمكد الٌسمكدم)كىأًلىىٌمٌيًتيىا فقد بىنىى راشد أبك رقبة كالد ريقٌية      حكؿ الٌشجرة مقامان ًمٍف أٍربىعىة  (أ

ٍدرىاف   .ًبدكًف قيٌبةجي

فىييكى كافى  ؛كيختفي عند الشجرة ،يىمتىًجئي عبد الٌرحمف السّْمكدم اليىارب ًمفى اإلٍنجميز إلى قرية البيطمة    

قٌيػة ًبجػمًب الطَّعاـ لو ،ميقػىاًتالن مىعى الٌشػيخ ًعٌز الٌديف القىٌساـ فييعجب عبد  ؛كييكػىٌمؼي رىاشد أبيك رقبة اٍبنىتػو ري

ٍفًك اإلنجميز عنو   ثيـٌ تيسىاًعده بعدى ذىلؾى ًفي اليرًب ًمٍف كٍجو اإلٍنجميز، ،ا كييًحٌبياالٌرحمف ًبيى  كيعكدي بعدى عى

ًليتزٌكج ريقٌية
(1). 

كًعٍندى تىذٌكر مىٍحميكد ًلًتمؾى الًقٌصة ييٍخًبري الميضيفة ًبأٌف ىىًذًه القىرية اٌلًتي تىٌدًعيفى أٌف أٍمنيكف بف داككد     

ٌده. ،بىنىاىا بدكم ييٍدعى راشد أبيك رقبة اًىيى إاٌل قرية صغيرةمى  ،بىنىاىا  كىىيك ًبالمينىاسبًة جى

مٍَّت فييا   كحيا حى ٍضرة اٌلًتي ًقيؿى أفَّ ري فىقاـ جٌدم ًببناء ىذه  ؛كأٌما ىىًذًه الشَّجرة فيي شجرة الحاٌجة خى

ًتو. كجى دراف حكؿ الشَّجرة تٍخميدان ًلًذكرل زى  الجي

ٌرٍت الميًضيفىة ًبأفَّ ىىذا اٌدعاء كاحد ًضٍمفى اىذا التَّكًضيًح أى  كبعد كيؿّْ      لًكفَّ الًَّذم  ،ٌدعاءات كثيرةصى كى

 .بىنىى ىىًذًه القرية ىيكى أٍمنيكف

ابٍت بعدـ معرفتيا      كًعٍند عكدة محمكد إلىى بىٍيًتًو سىأىؿى أيٌموي عىٍف أٍمنيكف ًبٍف دىاككد كىأيٍخًتو تامار؛ فىأجى

قكؿي ًبأفَّ مىٍف بىنىى قرية البيٍطمىة ىيكى أٍمنيكف ًبٍف دىاككد الكياف الٌصييكني يى كًعٍندى ذىًلؾى أٍخبىرىىىا ًبأٌف  ،ؤالءً ًبيى 

ٍدًرىىا ،كأٌف الشَّجرة شجرتييـ ،قىبؿ ثالثة آالؼ عاـ كًح الحاٌجة خضرة  ،فىدىٌقٍت األـٌ عمى صى سىأىلٍت عىٍف ري كى

 .(2) ماذا فعمكا بيا؟
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مكادم ًلًقٌصة قرية البيٍطمىة يىٍندىًرجي ًضٍمفى ًنطاًؽ االٍستذكار المزجيكاسٍ      كاٌلذم يرجعي  ،ًتٍذكار محمكد السّْ

حً ػقطػى ني ػاهي إلى دى ػى ؿي مػصػكي ،(تاريخ ىذه القرية)رد األٌكؿػٌ ة السػدايػبابقة لً ػاهي إلى نقطة سدى ػى م تمؾى ػقة لً ػةو الى

يىةي الميًضيفة )بداية ػال  .(1) (ًبيىذىا التٌاريخالٌصييكنٌية ميكىاجى

مىى المكافً      ؛بىٍؿ تىعٌدل ذىًلؾى إلىى اإلٍنساًف اٌلذّْم يىٍقطيفي ًفي ىذا المكاف ،كيىا ليتى الٌتيكيد اٍقتصرى عى

ـى فالٌذاىب إلى  ا ـ يىجدي بعضى العرًب البىاًقيفى ىيناؾى يىتمٌسؾ ًبجنسٌيًتًو 1948األرىاًضي الميٍحتٌمة عى

 .الٌصياينة كييطالبي ًبميساكاًتًو معى جميعً  ،ئيمٌيةاإلٍسرا

عىالقة ما بيف تمؾ  ٍنشأي فت ؛طكيمة امٌدكلة اٌلتي يعيش فييا عقكدن ػساف باػأٌثر اإلنػعي أٍف يتػبيػذا طػكى  

ف كانٍت ميحتٌمة ػػػػػػػ الٌدكلة ػػػػػ لؾ كذ ؛كبيف الفمسطيني اٌلذم يسعى بكٌؿ الٌطرؽ ألخذ حقكقو األساسٌية كا 

كمف  ؛كيستكعبيا فيحاكؿ فيـ قكانيف ىذه الٌدكلة ػػػػػػػ القكانيف اإلسرائيمٌية ػػػػػػػػ ؛حٌتى يتسٌنى لو العيش بكرامة

 .كاطنة اٌلتػي تيقٌرر حقكؽ المكاطف ككاجباتوقانكف الجنسٌيػة كالػمي  :تمؾ القكانيف

حى    مكادم ًلًزيارًة يى ىذا  كاٌتضى افىا ًمٍف ًقبًؿ أحًد أعضاًء اٌلمجنة الميكىٌمفة ًبترًميـً ًعٍندمىا ديًعيى مىٍحمكد السّْ

سىف ًبؾ في يافا ٍكـ  ،مىٍسجًد حى بي ًمٍف يىافىا اٌلذّْم عىاشى تىٍحتى حي الكياف الٌصييكني كفيكًجئى ًعٍندى الٌزيارة ًبالعىرى

ًبي إاٌل أٌنوي مي  ؛ألكثر ًمٍف أٍربعيفى عامان  دكلة الكياف الٌصييكني  ٍضٌطرُّ إلىى اٍعًتباركًبالرٍُّغـً ًمٍف ًكٍجدىاًنًو العىرى

كبتو دكلتو ًليستطيعى ًمٍف ًخالًؿ ذىًلؾى تىٍثًبيت عيري
 (2). 

ًمفى اإلٍجرىاءاًت    اتً الٌصييكنٌية كى اكلة ًخدىاًع الميفىاكًض  ،أيضان عىبىثٌية الميفىاكضى ميحى الًفػمىٍسًطيني كى

اتو ىينىاؾى قي ؛ًباٍسًتمرار مىى أٍرضو كاحدةفىًفي أمّْ ميفىاكضى في الميفىاكضاًت الًفػمىٍسطينٌية  ،ٌكتاف تىتىصارعاف عى كى

ٍيًر ميتىكاًفئىتٍيفً الٌصييكنٌية  تٍيًف غى اريع بػىٍيفى قيػكَّ اٌلًذم  ،الٌصييكنيفىالقيٌكة مىٍحسيكمىة ًلصاًلًح الطٌػرًؼ  ؛ىينىاؾى تىصى

ـي ًفي مساًر ىذه الميفىاكضاًت  ٌك يىتىحى
(3). 
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كاف ييحاكؿ باٍسًتمرار ًخدىاع الميفىاكًض الفػًمٍسطيني عىٍف طريؽ إقناعيـ ًبأٌف الٌصييكني كض إٌف الميفا  

اييـ شمكمك يشكك في أحد  ؛كذلؾ لتخفيؼ الٌتكتر عند الفمسطينييف ؛اتٌفاقٌية أكسمك نصره لمعرب فيذا حى

فىعىمَّؽى  ؛و ييًحبُّ ىذا الشَّير ًجٌدان كلكنَّو اٍستطرد ًبأنٌ  ،االٍجتماعات مع محمكد السّْمكادم مف حرارة  حزيراف

  .محمكد عمى ذلؾ ًبأٌنو شير االنتصار عمى العرب

مكادم كىًثيرناكًعندىا    اييـ بًػذىًلؾ ،تكٌتر محمكد السّْ فىبىادىرهي ًبالقىكًؿ ًبأٌف اتٌفاقٌية أيكسمك اٍنًتصاره أًكيده  ؛كشىعىرى حى

ا يىذا االتٌفاؽ مىنىحييـٍ فى  ؛ًلٍمًفمسطينييف  .كجعؿ شعبيـ ميكٌحدنا ،مف أرض إسرائيؿ الكاممة أىٍرضن

مَّمات ،كلـ يقتصر خداع الميفاكض الفمسطيني عمى ىذا   فىًعندى  ؛بؿ تعدَّل ذلؾ إلى قىٍمًب الحقائؽ كالميسى

ًجئيف ًمٍف أٍبناًء الٌشٍعًب الًفمىسًطيني ًديًث الميفىاكًض الًفػمٍسطيني مىٍحمكد عىٍف ميعىاناًة اٍلالى أ ًبحديث  حى يىتىفاجى

ػٍف ميعاناًة اٍلالًجئيف ًمفى الشٍَّعب اإلٍسرىائيمي الٌصييكني  الميفاكض عى
(1). 

فيك  ؛فكٌميا معككسة لديو ؛بدييٌيات القضٌية الًفمسطينٌية كحقائقياالٌصييكني  كىكذا ييصكّْري الميفاكض  

كىذا التٌاريخ الميزٌكر  ،يـ الٌتكراتٌية كالٌتممكدٌيةالٌتعالإلى يخمؽ تاريخان كىمٌيان لمٌشعب اإلسرائيمي اٍسًتنادان 

 .أك الٌشؾٌ  ،ال تقبؿ الٌطعفالٌصييكني ييصبح عقيدة راًسخة لدل الميفاكض 

يستخدـ  كأفٍ  ،ييكنيالصٌ ًمراران كًتكراران مع الميفاكض  الميفاكض الًفمسطيني أٍف يتناقىشى كيتكٌجب عمى   

 .يازيفى  كعميو أف ييثًبتى  ،التٌاريخ الكىميالميصطمحات الكثيرة المكجكدة في ىذا 

مكادم أٌف التٌفاكض معى    كالًت التٌفاًكًضٌية اٍلكثيرة يىٍكتًشؼي مىٍحمكد السّْ  ،ميعٌمؽه الٌصييكني كبعدى الجى

ايىا ىىاًمًشيٌ  ،فيك في كؿّْ مٌرة يدكر بال نتيجةو كبال ىدؼو  ؛كميثير لمسُّخرٌية ،كميفاجئ  ،ةكيػىتىمٍحكري حكؿى قىضى

ادىثاتمثؿ:  يىٍنطمؽي الٌصييكني ككما أٌف المفاكض  ،كاٍلميغة الميٍستخدمة ،كشىكؿ المائدة ،مكاف اٍنًعقاد الميحى
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ا ،ًمٍف قىناعاتو يىٍعتىًبريىىا حقائؽ ًمٍف ًكٍجيًة نىظىًره كأٌف ىىًذًه األرض  ،ًبالى شعبو  مثؿ أٌف فمسطيف كانت أٍرضن

 .(1)أيٍعًطيٍت ًلٍمييكًد ًبكعدو إلىيي

كأٍعتًقدي بًػًصٌحة مىا ذىبى إلٍيًو بعض الكتٌاب في شأف حػيكار الميفاكضات بأنَّو كاف عبثٌيان كميٍرتىًبطان    

ـو دىائـو الٌصييكني ًبمىشيئًة الميفاكض ـٍ يىكيٍف يىٍسعىى إلىى سىالى ٌنمىا إلى ميفىاكضاتو ميٍمتٌدة  ،)الغالب( الًَّذم لى كا 

 .(2) كفىٍرًض األكىاـ ،كاٍنًتقاًء الًخيارات ،كالتَّعطيؿ ،ٍبتزازميٌتكئان إلى قيػٍدرتو عمى اال

كغير  ،ٌف الميفاكضات اٌلتي تتمٌخض عٍف اتٌفاقٌية سالـو عادؿو البيٌد ليا أٍف تجرم بيف قٌكتيف ميتكاًفئتيفإ

ىذا ما حصؿ ك ، عف اتٌفاقٌية استسالـ القيٌكة الٌضعيفة لمقيٌكة القكٌية سكؼى تتىمٌخض ذلؾ فإٌف الميفاكضات

بيف غالبو  ،فيي كانت تجرم بيف قٌكتيف غيًر ميتكاًفئتٍيف ،في الميفاكضات الًفمسطينٌية اإلسرائيمٌية

 .كالٌطرؼ الغالب كاف يسعى ًلفىرًض إٍجراءاتو تتكافؽ مع مصمحتو ،كمغمكبو 

يطرة عمى مكاصمة السٌ : اإلى تحقيقي (الٌصييكني)كمف ًتمؾ اإلٍجراءات اٌلتي سعى الٌطرؼ الغالب   

ا أكتيٍت ًمٍف قيٌكة بعدى ٌاتٌفاقٌية أيكسمك؛ كلذلؾ تصاعد االٍستيطاف في األراضي اٌلتي تيسٌمييا  األٍرًض ًبكؿّْ مى

ادرًة األرىا ،إسرائيؿ أراضي دكلة ككذلؾ  ،(ب)ًضي ًفي المناطًؽ الميصٌنفةككذلؾ اٍستىمٌرٍت في ميصى

ـي األرضاٍستمٌرٍت في عمؿ شبكة طيريؽو التفافٌية اٌلت عًف االٍحتكاؾ بالمكاطنيف كتيٍبعد الميستكطنيف  ،ي تىمتًي

فمحمكد الٌسمكادم أثناء كجكده  ؛كاٍستكلٍت كذلؾ عمى المىخزكًف المىائي ًفي المناطًؽ الميٍحتٌمة ،الفمسطينييف

شة ما كرد في في الميٍنتدل لمناق عاجالن  ان في غٌزة ييخبرهي مازف مف دائرة الميفاكضات ًبأفَّ ىيناؾ اٍجتماع

كفي ىذا االجتماع سأؿ أبك يزف كبير الميفاكضيف عًف األشياء اٌلتي تيًريديىا  ؛تقريره اٌلذم قٌدمو لمقيادة

فأجابى الميينًدسي عبد الٌرحمف خبير الًمياه بأفَّ إسرائيؿ تعمؿ اآلف بقٌكةو  ؛إسرائيؿ ًمٍف ىىذًه الميفاكضات

صرارو عمى الٌسيطرة الًفعميٌ  ككاف ىذا  ،كأحكاضيا ة عمى ميٍعظـً مصادر المياه الًفمسطينٌيةكتكاصؿو كا 

 .جانبه ًمفى اإلٍجراءات اإلٍسرائيمٌية عمى األرض
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فىًييى تعمؿي ًبكتيرةو عاليةو عمى استيطاف األراضي  ؛الٌدكتكر شفيؽ جانبان آخر ًمٍف ىذًه اإلٍجراءاتأىٍكرد ك   

كتٍعمؿي كذلؾى عمى ًحماية  ،(ب)المناطؽ الميصٌنفة  ككذلؾ تيصادري أراضي الميكاطنيف في ،الميحتٌمة

 كًفي النّْياية تيمًقي مىٍسؤكلٌية األمف الٌداخمي عمى السُّمطة الكطًنٌية. ،الميٍستكًطنيف ًبشبكة الطُّرؽ االٍلًتفافيّْة

الكياف  ٍجوى ال تىٍجعؿي ك الٌصييكنٌية كييخبرىـ أبك يزفو بعد ذلؾ أٌف كٌؿ ما كرد سابقان ًمفى اإلٍجراءات   

قمٌيات تقػؼي كراءى  ؛يىتىمٌكث في العالـ ميما فعمكا الٌصييكني  الكياف الٌصييكني  فىػييناؾى قيكل كمىصػالح كعى

 .(1) دائػمان 

فىييك  ؛مكياف الٌصييكنيل أٌف االٍستيطافى ًصفةه ميالًزمةه ذىىب بعض الباحثكف إلى  كبناءن عمى ما سبؽ   

القضاء عمى  لٍف تستطيعى  كمع ذلؾى  ،ئيف الفمسطينييفتطيعي قيبكؿى حٌؽ العكدة لاٌلجً كال أسٍ  ،دكلةه اٍستيطانٌيةه 

 .(2)كالعىيشى معى الًفمسطينييف ،ًمٍف عيٍنصرٌيًتيـ كال يستطيع الميستكطنكف الٌتخٌمصى  ،وأك إلغائ ،ىذا الحؽٌ 

اكزأٌف أطماعى لبعض الباحثيف أيضان  كتبٌيفى    ديكدكيٌؿ ال الكياف الٌصييكني تىجى فىيك ًبمكجب اتٌفاقٌية  ؛حي

ٌنما تسخي ،ريد األرض فقطأيكسمك ال يي   .(3) أيضان  ر الًفمسطينييف ًلخدمتوكا 

 :تبّدل الِقَيم ثانيًا:

قة العى  صٌكرٍتيا ركاية آخر القرف تبٌدؿ ف تمؾ الًقيـ اٌلتيكم ،بىعدى ٌاتٌفاقٌية أكٍسمك تىبىٌدلٍت كثيره مف القيـ   الى

فاٌلًذم قاكـى الميحتٌؿ في مرحمة  ؛كأٍصبحى التٌػطبيع االٍجتماًعي مىعيـ سائدان كميٍنتًشران  ،ييكنيالصٌ مىعى الميحتٌؿ 

كالحكاجز النَّفًسٌية بيف الميفاًكضيف  ،بعدى ًتمؾ االتٌفاقٌيةلمٌصياينة ما قبؿ اتٌفاقٌية أيكسمك أصبح ميفاًكضان 

فالميفاكض الًفمسطيني يعرؼي بعضى  ؛ت الميتكرٌرة بينيماتكٌسرٍت ًبفعًؿ الميفاكضاكالٌصيىاينة الًفمٍسًطينييف 

 .كذلؾ لكثرة المقاءات التٌفاكضٌية بينيـ ؛كيعرؼ زكجتو ،مىٍعرفةن قًكٌيةن الٌصياينة الميفاكًضيف 
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محمكد الٌسمكادم المعتقؿ الٌسابؽ أصبح ييفاكض حاييـ شمكمك اٌلذم يعرفوي معرفةن شىخصٌيةن ًلكثرًة فيذا  

ـى اهلل كتٌؿ أبيب المقاءات معوي  بأٌنوي لطيؼه كناعـه  محمكد فىيىًصفيوي  ،ًفي أمسترداـ كلندف كمدريد كالقاىرة كرا

كىك يحمؿي حقيبةن قديمةن ميمتمئة باألكراؽ  ،كيتىحٌدثي اإلٍنجميزٌية ًبطالقةو  ،كلوي ًعطره خفيؼه  ،كصاحب نكتة

 .كالخرائط كالٌنماذج اٌلتي ال يمتمؾ مثميا محمكد الٌسمكادم

اتفاقٌية أيكٍسميك؛ فىجماىيري الشَّعب بدأٍت تتأٌطر في  كتبٌدؿ القيـ طاؿ كثيره مف الٌشرائح االجتماعٌية بعدى   

مىى  ،ميؤٌسساتو مدنٌية ـٍ يينًو دكره في الٌتحريرعى ككما إٌف بعض الًقيادات الحرًكٌية كىٌكنٍت  ،أٌف التٌنظيـ ل

مىى ًحساب الٌشعب  .ثركاتو كأمكاالن عى

 ،أٍف أٍنيى محمكد الٌسمكادم تقديـ تقريره لمًقيادة حكؿ سير المفاكضات ناـ في أحد فنادؽ غٌزة كبعد  

 (أبك)كسامي ،مف جنيف (رائد في األمف الكقائي)كفيكجئ في الٌصباح بصديقٍيو القديميف فارس العبد 

 :ا جاء فيورز مككاف مف أب ،كدار بينيـ حكار ،مف نابمس (رائد في المخابرات العاٌمة)الٌركس

 كأٌف الجماىير ،محمكد سأؿ صديقٍيو عٍف اٍعتقادًه اٌلذم بدأ يتكٌكف بأٌف مرحمة التٌنظيمات قٍد اٍنتيتٍ   

ػدنٌية  !تتأٌطر داخؿ مؤٌسسات مى

ـٍ ينًو ميًيٌمتو    فالتٌنظيـ الٌثكرم مازاؿ ضركرة تاريخٌية. ؛كًعٍندىىا أجابىوي فارس ًبأٌف التَّنظيـ ل

كتساءؿ ًمٍف  ،؟ ككاف جكاب محمكد بالٌنفيىؿ اشتريتى بيتان في راـ اهلل :أحد صديقيوبعد ذلؾ سألو   

ًبأٌف الكيٌؿ في راـ اهلل  ،فردَّ فارس عميو رٌدان ييثيري االٍنتباه ؛أك أكثر لشراء شٌقة ،أيفى لوي بأربعيف ألؼ دكالر

 ييدٌبر نفسو.

فسيفياف إبراىيـ اٌلذم يىٍعًرفيوي يىٍمًمؾي اآلف ًمئاًت  ؛مةكعندىا خاطب سامي محمكد الٌسمكادم ًبأٌنو قميؿ الحي  

كبالرُّغـ ًمٍف كىكًنًو ميديران عاٌمان في إٍحدل الًكزارات إاٌل أٌنو اٍستطاع أٍف يػيٍصبح تاجران كبيران جٌراء  ؛اآلالؼ

اٌصة   .(1)استغالؿ منصبو لممٍنفعًة الخى
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ـي البيٌي  ؛كاقع سكداكمىذه الٌركاية في ميحصمًتيىا رصد لتككف كىكذا    م فيذا الكاقع تراجع فيو الحي

 .(1)ًلصالح التَّكٌيؼ مع اٍستحقاقات المحظة الٌراىنة اٌلتي تبٌدلٍت فييا كثيران ًمفى الًقيـ 

ػقمٌية اليزيمة إلى الميتكٌكؿ طوكذىب  كًىيى العىٍقػمٌية اٌلتي تميؿ  ،أٌف الكاتب ىينىا ييًشير إلىى إٍحدل آثار عى

كحٌية ًلػمخالص ؛ذاتيا إلى جمدً  باٍعًتبار ذىلؾى آًلٌية نىػٍفسٌية كري
(2). 

كا بعد ىذه  ؛تٌفاقٌية أيكسمكميف اٌلذيفى اٍعتيًقميكا قىٍبؿى اكتبٌدؿ القيـ غٌير مف عقمٌيات بعض المينىاضً    فىأٍصبىحي

ٍجتمًع الًفمسطيني ًبنظرةو كأٍصبح ينظر إلى المي  ،حكؿ السَّالـ كفكاًئدهالٌصياينة االتٌفاقٌية يتفاكضيكف مىعى 

 .فيـ في نظره عبارة عف سارقيف ؛عػًدائٌية

ة عمر فيصؿ اٌلذم كاف أحد طياٌلب جامعة الٌنجاححصؿ ىذا ك    كاٍنخىرطى ًفي التَّنظيمات  ،في ًقصَّ

حاكؿ كبعد تخرًُّجًو  ،كأنيى دراستو بالجامعة خالؿ سبع سنكات ،كًلذلؾى اٍعتقؿى أكثر مف مٌرة ؛الطُّاٌلبٌية

اٌلن  ؛ثيـٌ قامت االنتفاضة ،كلىًكٌنوي فىًشؿى ًفي ذىًلؾ ،أٍف يعمؿى ًفي الٌتجارة أك الٌتعميـ فانخرط فييا باٍعًتبارىا حى

كلىًكٌف قٌكات  ،كلكنّْوي اٍستىطاعى االٍخًتفاء جٌيدان  ،فىطىاردٍتوي سيمطات االٍحتالؿ في األٍرياؼ ؛شىٍخصٌيا ن لو

ٍقتًؿ أحد  ،كحكمٍت عميو بالٌسجًف ًلميٌدة أربع سنكات ،ذلؾ االٍحتالؿ أٍمسكٍت ًبًو بعدى  كًفي السٍّْجًف تىكرَّطى ًبمى

ـى عميًو بالسّْجًف لمدَّة سنتيف إضافيتيف. ،العيمىالء الميٍندٌسيفى بيف الميٍعتقميف ًك  كحي

ـٍ ييٍطمٍؽ سىرى     ،ًقيؿ عف إطالؽ سراح السُّجناء غـ ًمٍف كؿّْ اٌلذمبٍعدى اتٌفاقيّْة أيكٍسمك بالرَّ  وي احي كًلأٍلسؼ لى

ـٍ يىٍسأٍؿ عىٍنييما أحد ،فقد جاع كالداه تمامان  ؛فيغرؽ في ىٍـّ ثقيؿ ؛أٍىًمو ككانٍت تىًصميوي أٍخباري  كبمغىوي أٌف  ،كلى

ًسبى أفَّ  ،حبيبتو ماجدة تزٌكجٍت مف ميعٌمـ مدرسة ٍتوي عمر؛ فمٌما خرج مف السّْجف حى لدان أٍسمى بٍت كى ٌنيىا أٍنجى كا 

دى أٌنوي  ،كلًكٌف ذلؾ لـ يحصؿ ،جميع األجيزة األمنٌية كالمدنٌية في السُّمطة سىتىتىسىابىؽي ًمٍف أٍجًؿ تىٍشغيمو ككجى

 .ال يٍستطيعي االٍلًتحاؽى بأمّْ كظيفةو دكفى تدبيًر الحاًؿ كفٍيـً الكاقع

                                                           
 .137، ص ،  صيكرة الٌذات كصيكرة اآلخرالًعيمة، زكي ينظر: -1
 .138الخكاجة، عمي، جكائز الفحـ، ص ينظر:  -2



97 
 

اٌلذم  قىى أيٍستاذىهي القديـ مينير مينيركىينىاؾى اٍلتى  ،كذلؾ ألٌنو عىمىًمي ؛انتقؿ عمر لمٌسكف في مدينة راـ الٌمو  

كمنير منير ىٌنأى نفسو عمى تكظيؼ  ،فعمؿ عنده في ىذا المركز ؛ستراتيجٌيةييديري مركزان لألبحاث اال

  .شخصو ميناضؿو مثمو

ككاف لذلؾ  ؛كاف عمر يحمؿ مشاعر ميتناًقضة ًتجاهى كيٌؿ مىا يحصؿي نىظىران لتجاىؿ الميجتمع لو كألسرتو  

 .ره سمبي عميوشعك 

ـٌ    ناء يىضي عىؿى ليذا اإلطار مىٍجمس أيمى  شكَّؿى مينير مينير بعد ذلؾ إطاران لمحكار مع اإلٍسرائيًمييف، كجى

 .ًعٌدة كأقاـ ندكاتو  ،كأصدر مطبكعات مختمفة ،أٍعضاءن ميٍحترًميف مف اليسار كاليميف

ار يتحٌدث مع اإلسرائيمييف حكؿ كص ،صار عمر يذىب إلى جفعات حبيبا كأكلباف عكيفا كىرتسيميا  

كصارى  ،كصار راًتبو العمني أكثر مف ألفي دكالر أمريكي ،كصار لديو سٌيارة كبيت ،السَّالـ كفكائده

سىبى الفيٍنديؽ ،أك حسب المقاء ،يىتىحٌدثي بالعربٌية كالًعٍبرٌية كاإلٍنكميزٌية حىسىبى الٌندكة  .أك حى

مىى عمر    مكادم عى رى إلىى مبنى اإلدىارة الٌرئيسكذلؾ ًعٍندما حى  ؛فيصؿتعٌرؼ محمكد السّْ ًلشركة نييىى  ضى

كيكًمٌية تيٍعنىى بالتٌنمية الميٍجتىمعٌية ٌدثى مع  ،سيميماف ًلييناًقش مىعىيىا تػىفىاًصيؿ إٍنشاء مينىٌظمة غير حي كًعٍندىىىا تىحى

ًذعىةو حكؿى األكضاًع العاٌمة ـى الجمي ،محمكد ًبسيٍخًرٌيةو الى ـي ألٌياـ الجكع  ،ع بالسَّرقة كالفسادكاٌتيى كقاؿ إٌنوي ينتًق

 .(1)كالٌنسياف 

 آخر القرف كاٌيةًؿ الًقيـ أٌف بعض شخصٌيات ر داللةن كاًضحةن عمى تىبىدُّ  دٌلة القاًطعة اٌلًتي تىديؿٌ كمف األ  

فىيىًذًه نييىى سيميماف  ؛دلك كاف عمى ًحساب الٌتعامؿ مع الييك إال ًفي الٌنجاح المىالي حٌتى  كانٍت ال تيفىكّْري 

معىٍت األمكاؿ مف الٌسرقات في الميؤٌسسة الفمسطينٌية اٌلتي كانت ميتحكّْمةن فييا كمف ىذه األمكاؿ  ،اٌلًتي جى

ًف البيٍعًد الكىطىني الي بصرؼً كيككف ىدفيا النَّجاح الم ،تؤٌسس شركةن خاٌصةن  فػىشركتييا تىتىعامؿي  ،النَّظر عى

رىجو  معى اليىيكًد ًبدكفً   .أمّْ حى
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كسيميماف تىتىعٌمؽ ًبًظالًؿ الٌنٌص الغائب  ،فنييى مىٍعنى العقؿ بالعربٌية ؛مىٍف حٌمؿى اسـ نييىى سيميمافكثٌمة 

كىذا ينسجـ مع كضع نييى سيميماف في الميؤٌسسة اٌلتي  ،الميتىعمّْؽ بالممؾ الييكدم ذم الٌنفكذ المطمؽ

 .كانٍت تػيديرىا

 ؛ٍعظـ الٌشعب الفمسطيني بعد اتٌفاقٌية أكسمك يجرم كراء الماؿ كالمصالح المالٌيةكتبٌدؿي الًقيـ جعؿى مي   

طبٍت شركىةي نييى سيميماف ًخبراتو كثيرةن أًلشخاصو مختمفيف في فىقىد اٍستقٍ  ،فأٍصبىحى المىاؿي كٍحدىهي ىك اليدؼ

ؤاىـ  .(1)كييكد ،كأجانب ،كنفعيُّكف ،فقد كاف يعمؿ في ىذه الٌشركة ميناضمكف سابقكف ؛ري

مًع األمكاؿ   مكادم  ؛كأيًصيبى كىثيره ًمفى الٌناًس ًبدىاًء سيعاًر جى بإدارة  كٌمفيا زكجيافىيذًه رىاـ بنت ماجد السّْ

كاٍستطاعٍت  ،أصيبٍت ًبسعاًر جمع الماؿثيـٌ  ؛رأٍت األمكاؿ تىٍنيمري بيفى يىدٍييىا؛ فمعرض الثٌياب أثناء سفره

تحٍت ًحسابان كف ،كاشترٍت عددان ال بأسى ًبًو ًمفى األسيـ في شركاتو ناجحةو  ،أف تفتح معرضان آخر لمثٌياب

كبات شيرٌية عمى ًحسىاًب الٌزبائفلىيىا ًفي بىنؾو يي   .ففازٍت بمبمغو ميحترـو في أحد السُّحكبات ؛ٍجرم سيحي

ًنٌية   ٍرأة أٌنيا غى ـٍ يمًض كٍقته طكيؿه حٌتى اٍكتىشفىٍت المى اًؿ مىا كأفَّ ًعٍندىىا مً  ،كل ـٍ ًبًو كالدىا أك فى المى ـٍ يىٍحمي ل

دُّ  اٌصة ًمٍثًميىا ،كترافؽ ذلؾ مع ًغياب زكًجيىا الٌطكيؿ ،ىاجى ديقات ييًدٍرفى أٍعماالن خى  ،فتعٌرفٍت عمى صى

يٌف يمتمكفى صالكنات تجميؿ  .كغيػرىا ،أك مػراكز رياًضػٌية ،أك شركات إٍعالًنٌية ،كبىٍعضى

رٍت الميشىاجرات   كصار كسيـ يقًضي ميٍعظـى كقتو في شقَّة اٍستأجرىا قريبان مف  ،بيفى ًرىاـ ككسيـ كتىكىرَّ

 ان ككجد أفَّ ًرىام ،كلًكٌنوي فىًشؿ ،فحاكؿ محمكد أٍف يػيصمح بينيما ؛المبنى الرَّئيسي لشركة نييى سيميماف

 .كًلتىٍبقى ًىيى في البيت ،كقالٍت ًليىٍبقىى كسيـ في شىٌقتو ،ميرتاحة ًليذا الكضع

رضيٍت رىاـ أف تككف زكجةن مىٍيجكرةن طىالما أٌف معيا ماالن كثيران، كقيؿ إٌنيىا اٍشترٍت ًعمارة ًفي حيّْ   

ـى اهلل ًمػمٍتيىا سٌيارات أٍجػرة  ،كاٍشترٍت ثىالثى سىٌيارات مرسيدس ،كأٌجرٍتيىا ،البالكع ًفي رىا كعى
(2). 
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 :: اْنِتشار الفسادثالثاً 

ـي الفساد ًبشك   ـٌ إلىى فساد إدارميىٍنقًس ا انتشرى  الميالحظ أٌف الفساد ًبشقٍيًو قدكًمفى  ؛كفساد أخالقي ،ؿو عى

 .بعد اتٌفاقٌية أكسمك داخؿ الميجتمع الًفمسطيني

أك إطالؽ  ،كًمٍف صكر الفساد اإلدىارم أفَّ اإلٍنجازى األىـٌ ًلٍممٍسؤكليف الفمسطينييف ليس تحرير األرض  

نَّما بً  ،سراح الٌسجناء  .اٍقًتناًص الكظىائًؼ كالٌركاتب كاالٍمًتيازات المالٌية ليـ كألقاربيـكا 

فقد  ؛ككاف ييريد نقؿ خبرو سىارٍّ لو ؛جاء محمكد فىٍجأةن ًفي يكـو ًمفى األٌياـ إلىى بيت كالده عبد الٌرحمف  

ـٍ قبؿ ثالثيف عامان تذكَّركه كهي ريت ،أٍخبرهي ًبأٌف زيمالءه اٌلًذيفى ناضؿ معيي  .بةى عقيدو براتبو رمزمكمنحي

ـٍ يعًف ًلكالدًه شىيئان    كذلؾى عمى الٌرغـ ًمفى االٌتصاالت الكثيرة اٌلتي قاـ  ،كفيكًجئ محمكد ًبأٌف ىذا الخبرى ل

 .بيا لينقيؿ لو خبران كيذا

ًظيًفي كالشَّخًصي د   ـٍ ًلمىٍركىزًه الكى اًخؿى السُّمطة بيًيت محمكد عندما سألو كالده ًبأٌف ىذا اٌلذم فعموي لىوي أ

 .لٍف ينكشؼ ألحدفقد اعتقد بأٌف سٌر جيكده لمنح كالده ريتبة عقيد  ؛الًفمسطينٌية

ـٍ يشعيٍر محمكد بالٌرضا الٍقًتناًص راتبو ًلكىالدهً    بٍؿ كاف يشعري  ،كفي ًظٌؿ أجكاء ىذا الفساد اإلدارم ل

ٍسرة ًلعدـً تىكًظيًؼ شىقيقوبً   .في السُّمطة الفمسطينٌية (رىاـ)كاٍبنتو (أيسامة)ككلده (ماجد)الحى

مكادم ك)أبك(دار الحكار ا   مىسات العتابيزف كبير الميف لتٌالي بيف محمكد السّْ : اكضيف في إٍحدل جى

ـٍ يستًطٍع ًشراءى بيتو خاصٍّ بو )أبك(خاطبى محمكد ـٍ يسعى  إلىى تكظيًؼ شىًقيًقًو ماجد في  ،يزف ًبأٌنوي ل كل

مىى أٍبكاًب التَّخٌرج ا أٌف ابفى أًخيًو كاٍبنىتىوككىمى  ،إٍحدل أجيزة السُّمطة ا ًبكًظيفة. ،عى ـٍ يىًعٍدىيمى  كل

كلي ييرتّْبيكف أيميكرىىـ كأكمؿى محمكد بعدى ذلؾى ًبأفَّ كىثيران ًممٌ    ٍنيىًجيٍف حى فيك يرل مشاريعى ًتجارٌية  ؛ًبشكؿو مى

اتٌية دمى مػعٌياتو كمينىظٌػماتو ميكىاز  ،كخى كيىرىل اٍسًتٍغالؿى مىنىاًصب  ،يةكيرل تىٍكػكيفى جى
(1). 
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مى األٍمكاؿ كالمىنىاصب شيء طىبيعي ًفي أٍجكاًء الفساد اإلدارم   تىرىىُّؿ  فىًفي ظؿٌ  ؛كالٌتيافيتي الميبىالغ ًفيًو عى

 ،كٌؿ شيءو  ك تىػنيب ،عىمىؿ الميؤٌسسات الًفمٍسًطينٌية نجدي ًفي ىىًذًه الٌركاية شىريحةن طيفٍيمٌية تىٍقًفزي إلى الٌصدارة

 .(1)كتيفًسد كٌؿ شيءو 

ٌثمة لمميؤٌسسة في  ككافى ًمٍف أٍبرًز شخصٌيات الٌشريحة الٌطفيمٌية   كاية شخصٌية نييى سيميماف الميمى ىذه الرّْ

مكىادم ًمٍف دىاًئرًة الميفىاكضات كيكمٌية اٌلتي اٍنتقؿى إلٍييىا مىحمكد السّْ ٌبيىا ،الحي قىعى محمكد في حي غـً كًبالرُّ  ،كقٍد كى

ٍتوي عميو مىى المىٍشركع اٌلذم عىػرىضى ـٍ ييكاًفٍؽ عى بًّْو لىيىا إاٌل أٌنوي ل  ألٌنوي ييًضرُّ ًبشعًبًو. ؛ًمٍف حي

ٌتب عمى ىذا المشركع اٍختفاء مائة ألؼ دكالر   كفي الٌنياية  ،كصار تحقيؽ ،فىتىفىجَّرٍت الفضيحة ؛كترى

لى  ،لى لندففطارٍت إ ؛أيٍجًبرٍت نييى سيميماف عمى االستقالة حيث أدارٍت شركةن لالستيراد كالتَّصدير ًمٍف كا 

 .فكاف أٍف صارٍت مف ًعدىاد المميكنيرات ؛مناطؽ السُّمطة الًفمسطينٌية

ـى عمييا االقتصاد الًفمىسطيني  آخر القرف كايةرً تىقيكدي    في قياـ بعض إلى مصدر األمكاؿ اٌلتي قا

 :(المطمكبي ًببىساطة )ًبيىا عمى الٌشعب الفمسطيني أٍف ييطىالبى ي يجب الحمكؿ اٌلتكتيقٌدـ الٌركاية  ،الٌشركات

كًبدكف ىذا لٍف تىككف ىناؾ  ،الميحاسبة الٌدقيقة، كًسيادة القانكف ،النَّقد العمني ،الصَّراحة ،الميكاشفة

 (.2)مؤٌسسات بؿ تكايا

أك  ،ًلٍمكفاءة ٌية بًػدكًف أٌم اٍعتبارو كىك الٌتعيػيف في الميؤٌسسات الًفمسطيػن ،كلمفساد اإلدارم صكره أخرل  

ُـّ ًبالكاسطة ؛الميؤٌىالتأك  ،الًمينٌية  :منيا ،ةًعدٌ  دكافع ككما إفَّ ًلتعييف أحد األشخاص ،فالٌتعييف يىًت

 .التَّجٌسس أك ،الميؤامرات الشَّخصٌية

سة الحيككمٌية اٌلتي يعمؿ بيا محمكد كسيـ اٌلًذم اٍرتبطى ًبعالقةو ما ًبنييى سيميماف الميديرة الًفٍعمٌية لمميؤسى   

مكادم يدخؿ ذات يكـو مكتب محمكد كييٍخبره بأٌف السٌيدة نيى بعثتني إليؾ لتجد لي عمالن ًفي  ،السّْ

فىييجيبوي بأنىوي قٍد  ؛كعىٍف مؤٌىالتو ،فيسألو محمكد ًبضعةى أٍسئمة عٍف تاريًخ تىٍعيينو في الميؤسىسة ؛الميؤسىسة
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 ،كحمؿ الجنسٌية األمريكٌية ،كأٌما ميؤٌىالتو فىًيي اٍمًتالؾ معرضو لمثّْياب في راـ الٌمو ،أٌياـ تعٌيفى ميٍنذي ًعدىة

 .كالًعالقات الٌتجارٌية الجٌيدة ،كالٌتحٌدث بالٌمغة اإلٍنجميزٌية ًبطالقة

ييحٌب العمؿ فىييحٌدثو كسيـ بأٌنو  ؛يرٌد عميو محمكد بأٍف يرجع إلى الٌسٌيدة نييى حٌتى تجدى لوي عمالن ما  

 .فيجد لو عمالن كمترجـ في الدىائرة ؛فيرل فيو محمكد شاٌبان غير كاثؽو تحت أناقةو ميفرطة ؛معو

ككمٌية تى كيا ليٍ    بؿ تجاكز ذلؾ إلى مؤٌسسات الًقطاع  ،أٌف الفساد اإلدارم تكٌقؼ عند الميؤٌسسات الحي

 ،أفراد الميٍجتمع كتكافيؤي الفيرًص بيف ،الكىفىاءة فالتَّعييفي في الٌشركات الخاٌصة كافى ال يقكـي عمى ؛الخاٌص 

ًفيقة أيسامة ماجد الٌسمكادم تطمبي ًمٍف  ؛بؿ يعتمدي عمى الكىاسطة ًفي كثيرو ًمفى األٍحياف فىيىذه سميحة رى

ٌمكتيا نييى سيميماف ـى طمبان لمتىكظيًؼ ًفي شركة االٍستيراد كالتىصدير اٌلتي تىمى  ييتىَـّ كأٍف ال  ،أيسامة أٍف ييقٌد

فىييكى تىحصيؿي حاصؿو  ؛كثيران ًبأمًر تٍعيينوً 
(1). 

مكادم ًفي ىىًذًه الٌشركة حالةن فريدةن ًمٍف نىكًعيا   ـٍ يىكيٍف تىٍعييف أيسامة السّْ حاالتو ميتشىاًبية  بٍؿ إٌف ىيناؾى  ،كل

ُـّ بالكاسطة في كث ؛ًليذا الٌتعييف ألحياف ليككنكا جكاسيس مف ايرو فالٌتعييفي ًفي الٌشركات الخاٌصة كاف يت

كاقترفى الفساد اإلدارم ًبالفساًد األٍخالقي في  ،فيذا الٌتعييف كاف يفتًقدي ألدنى معايير الًميىنٌية ؛عٌينييـ فٍ مى لً 

 .كىثيرو ًمفى الحاالت

ح المينحدر  ذلؾى ظىيىرى ك     ،تحديثان ًمٍف جامعًة بيرزي كاٌلًذم تٌخٌرجى  ،ًمٍف طيكلكـرًفي حالًة عاصـ فىالى

كلًكٌف الٌراتب القميؿ كالٌصراعات الٌكثيرة جعمٍتوي يستقيؿ كيبحثي عف  ،كعىًمؿى ًفي إٍحدل مؤٌسسات الٌسمطة

كجعمٍتوي عٍينىيا ًفي  ،فعٌينٍتوي  ؛كتقٌدـ بطمًب كظيفةو إلىى شركة نييى سيميماف ،عمؿو آخر في الًقطاع الخاٌص 

ـٌ الشٌ  ،الٌشركة كلًكٌف ىذه الٌزكجة كانٍت ال تحترـي  ،كًىيى فاتنة كجميمة ،ركةثُّـٌ زٌكجٍتوي سكرتيرة ميدير عا

يىا عاصـ في الٌشركة جيكؿو  ،كتيناديو بصكتو أقرب إلى السُّخرية ،زكجى  ،بينما كاف يتحٌدث مىعىيىا ًبصكتو خى

تًقيمييا الٌشركة ًفي الفىنىادؽ الميختمفة فىالت اٌلتي ي  .ييٍدعىىككافى عاًصـه ال  ،ككانىٍت تيٍدعى إلىى الحى
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ًتو   كجى ح كمىٍحميكد السّْمكادم عف كٍضًعًو مىعى زى كاره بيفى عىاصـ فىالى فىمٌما أحىٌس  ؛كفي إٍحدل األٌياـ دارى حي

ـى مىٍحميكد لكٍضًعًو بىكىى قّْريه ًفي البيت ،عىاًصـه تىفىٌي ًظيفة اٌلًتي تىٍحًميًو  ،كقاؿ ًبأٌنيا تىٍشتيميوي كتيحى كأٌنوي لىكالى الكى

كأٌنوي الى يىٍستًطيعي أٍف ييغىاًمرى ًبتٍرًؾ الكًظيفىة كالبيت كالٌزكجة ،كالجكع لىتىرؾى كيٌؿ شيءو ر قمف الف
(1). 

 ،عند تشكيؿ السُّمطةي الكطنٌية الًفمسطينٌية طىًمح الٌناس ًبإقامة دكلةو ديمقراطٌية خالية مف الفساد اإلدارم  

اًلفىةن لحككمات األٍنظمة العربٌية كًتوأًل  ؛كتككفي ميخى بىري كلىًكٌف السُّمطة لألسؼ  ،ٌنييـٍ ذىاقيكا مرارةى االٍحًتالؿ كجى

ٍذالًلًو كلكٍف ًبشكؿو آخر عٍف ىىًذًه المرحمة ًبأنَّيا مرحمة يىتىحٌدث فمحمكد  ؛الشىديد استٍكممٍت قمع االحتالؿ كا 

ربي أفراد الشُّرطة كييضٍ  ،مسطينٌيةكفي ىًذًه المرحمة يىميكت أيناسه تحتى التَّعذيب في الٌسجكف الفً  ،تقاليَّةانٍ 

مىى الميتظاًىًريف ،في الٌشارع كتيثاري أزمات الفساد ًبٍدءان باألٍغذية  ،كتيعٌطؿ أكامر المحاكـ ،كتيطمؽ ي الٌنار عى

 .(2)الفاسدة كانتياءن باٍسًتغالؿ المناصب

ًزماـ األمكر ىي سيمطة تيعاني  أٌكؿ سيمطة ًفمسطينٌية عائدة إلى أرض الكطف ًلتسمُّـيظيري في الٌركاية ك   

 مٌما جعؿ عكدتيا مكضع اٍسًتٍيجافو كاسًتغراب مف عيمكـ الٌشعب ؛مف سمبٌياتو ال تيعٌد كال تيٍحصى

كذلؾ حٌتى ييٍقًنعى كثيران مف  ؛فاالٍحًتالؿ لٍف يٍسمىحى ًبعكدةو نظيفةو خالية مف الفساد إلى األراضي الميحتٌمة

 .(3)؛ كىذه ىي حقيقة العكدة الٌناًقصة في ركاية آخر القرفيذه األرضالٌناس بأحقٌية االٍحًتالؿ بً 

فالًعقاب ميعطَّؿ ًلمٍف يىٍسرؽي  ؛ككاف مف نتائج الفساد اإلدارم اٍنًتشاري الظُّمـ بيفى أٍبناًء الٌشٍعًب الًفمٍسًطيني  

اًؿ العىاْـّ  ـٍ  ؛بسرقة مائة ألؼ دكالر كىىذىا ما حصؿ مع نييى سيميماف اٌلتي اتًُّيمىتٍ  ،شيئان ًمفى المى فيي ل

مىى سىًرقًتيا مىى اال ؛تيحاسٍب عى اًؿ المىسركًؽ إلىى لندف ،ٍسًتقالة فىقىطبىٍؿ أيٍجًبرٍت عى كىينىاؾ أدارٍت  ،كطارىٍت ًبالمى

لىى مناطؽ الٌسمطة الًفمسطينٌية ارٍت ًمفى الًممييكًنيرات ،شركةن لالٍسًتيراد كالتَّصدير ًمٍف كا   .كصى
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 ، الٌناسً بٍعضي فنظران ًليىذا الفساد اإلدىارم فسىدىٍت أٍخالؽي  ؛اإلدىاًرم فىسىاده أخالًقيّّ  أٍف يىٍتبعى الفسادى  دَّ بي كال    

كا يىٍنظركفى ًباٍحًتراـو كتىٍقديرو  لو أقارب في مناصب ًلمٍف أك  ،ًفي منصبو كبيرو في السُّمطة ًلمٍف ىك كأٍصبىحي

مكادم قىٍبؿى أٍف يىٍعمؿى مىعى مىٍحميكدفكسيـ كاف يٍعًرؼ رىاـ ماج ؛كبيرة ككاف  ،عاطفٌيان معيا  كاٍرتىبىطى  ،د السّْ

ٍيرىىاميراديهي مف تمؾ العى  مكادم المىٍسؤكؿ الكبير  افىمٌما عىرىؼى أٌف محمكدن  ؛القة أٍف يعًرفىيىا كىمىا عرؼى غى السّْ

رُّفات يا أٍصبىحى يىٍنظري إلىٍييىا نىٍظرةن ميٍختًمفة ًلدرجًة أٌف العمُّ  فتاة أيٍعًجبٍت ًلًكٌمٌية االٍحًتراـ اٌلتي تظيري ًفي تىصى

 .كسيـو نىٍحكىا

كبالٌرٍغـً ًمٍف فرحًة ًرىاـ  ،كليا راًتبه جٌيده  ،طمبى كسيـه ًمٍنيىا بىٍعدى ذىلؾ أٍف تيمًسؾى لوي مٍعرضى الثّْياب  

ًممىٍت في المىٍعرًض بىٍعدى  ؛أًذفي كاًلدىىىاكأجابٍتوي بأٌنيا سىتست ،الكبيرة بذلؾ إاٌل أٌنيا كتمىٍت ىذه الفرحة كلًذلؾى عى

ًمنىٍت ليا عمالن ميٍجزيان  ؛تخٌرًجيىا ًبقىميؿو   .(1)كىثيرة ، كحبيبان يىًعديىىا بأشياءى كىىكىذىا ضى

 :كثرة الخالفات *رابعًا:

الفات بيفى أفراًد ككاف مف الطَّبيعي في ًظؿّْ اٍنتشار الفساد في الميجتمع الًفمسطيني أٍف تٍنتشرى الخً   

 .كبيفى بعض القيادات في السُّمطة الًفمسطينٌية ،الٌشعب الًفمٍسًطيني

ٍيًر  ؛ًعٌدة مىراكز كأمىاكفالفات بيف الًقيادات استمٌرٍت في كىًذًه الخً    كذًلؾى اًلٌتخاًذ القىرارات ًبطىريقةو غى

ٍفيكمة الٌية غارقةه  ػػػػػػ ػػػػػػ ًفي ميٍعظىًمياكأٌف ىىًذًه الًقيادات  ،مى فىييناؾى صفقاته ًتجارٌية  ؛ًفي تىرتيًب أيميكًرىا المى

اتٌية تيعقدي باٍسًتمرار. دىمى  كخى

 :اآلتيةىذا في المشاىد  كتبٌيفى   

رٌف جىرس الياتؼ في تماـ الٌساعة الثٌالثة صباحان في الغيرفة اٌلتي نزؿ ًبيىا محمكد الٌسمكادم ًفي )  

مىى ال ،اعة كىك نائـفرفعى الٌسمٌ  ؛إحدل فنادؽ جنيؼ ـي عى يزف كاٍستىٍفسرى  (أبك)ٌطرؼ اآلخرككافى اٌلذم يىتكٌم

ًف المىٍيزلة اٌلًتي تىٍجًرم عندىـ راخو عى فعرؼى محمكد أٌنوي يىٍعًني عىٍف انسحاًب بعض أعضاء الكفد  ؛ًبصي
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بير  ،أٌنو يفيـ التٌاريخفالٌسياسي يقكؿي بً  ؛فعٌمؿ ذىلؾى ًبأٌنوي ًخالؼه بيفى الٌسياًسي كالخبير ؛الميفاكض كالخى

 ال ييؤخذ ًبيىا.ـ ىي ءبعضي أعضاء الكفًد ألٌف آرا فاٍنسحبى  ؛يقكؿي بأٌنو يفيـي الكاقع

اجًة إلىى كٍضًع الخيطكًط الحمراء ًلألٍشياًء غىيًر المسمكح     محمكد ًبدكرًه عٌقبى عمى ىذا الًخالًؼ ًبالحى

ٌدث فيياككضع الخطكط الخضراء لألٍشياء ا ،ًبتجاكزىا  .لمسمكح بالتَّحى

َـّ ذىىىبى إلى ، عادى محمكد يزف ًمٍف مىٍحميكد العىكدة ًمفى الميفاكضات إلىى ًفمىسًطيف (أبك)طمبكًعٍندمىا    ث

وي بأٌننا نيفاكض في النَّيار ،يزف )أبك(مكتب ارحى ذي ًبطريقةو غير مفيكمة ،كصى  .كنيفاجأ بالقىرارات تيتَّخى

ٍف اٍسًتيائً وي بىٍعدى ذى كعىٌبرى لى    اصٍّ ًبوً  ؛ًو الٌشديد ًمفى الكٍضًع العاـٌ ًلؾى عى ـٍ يىٍستىطٍع ًشراءى بيتو خى ـٍ  ،فيك ل كلى

ا ؛يىٍسعى إلىى تىكًظيًؼ شىًقيًقو ك ت مف عىمًؿ المشاريع التّْجارٌية وي بعض الًقياداعمي فٍ تى  كذلؾى ًفي ميقابًؿ مى

اًتٌية دىمى ٍمعٌيات كالمينٌظمات الميك  ،الخى  .كاٍسًتغالؿ المناصب بشكؿو غير مقبكؿ ،ازية اٌلتي تىتىكٌكفكالجى

كأٍف يىٍنتىًقؿى إلى ًكزىارىةو  ،يزف أٍف الى يىٍبقىى في دائرة الميفاكضات )أبك(في ًنيايًة ىذا الٌمقاًء ًمفٍ طمب محمكد   

ًتو ،كذىلؾى ًلرٍغبًتًو الٌشديدة في ًبنىاء بيتو جميؿو  ؛أيٍخرىل  (أبك)ييكافؽي  كبعدى ًجداؿو كبيرو  ،كتىٍغيير مكديؿ سٌيارى

 .(1) (يزف عمى اٍنتقاؿ محمكد ًمٍف دىائرة الميفاكضات

ورِة الَمْرُسوَمة تغّير صورة ِفمسطين: *خاِمساً   :َعِن الصُّ

 ؛اٍىتىٌمٍت السٍُّمطة الكطنٌية ًعٍندى قيدكًميىا ًباألميكًر الٌشكمٌية الميختمفة عف الٌصكرة المرسكمة في األذىاف  

ـٍ يٍنتوً فا كلكٍف ًمفى الٌناحية الٌشكمٌية فقد تطكَّرٍت راـ  ،بٍؿ ازداد كتعٌمؽ في األراضي الًفمسطينٌية ،الٍحًتالؿ ل

مىى الطّْراز الغىربي تيقدّْـ الخمر ،كأٍصبحٍت مدينةن حديثةن  ،الٌمو كىىذىا أمره غيري معيكد  ،ككافى ًفييا مىطاعـي عى

 ،ار ًفي شيقًؽ راـ الٌمو أٍصبىحى ييكاًزم ًضٍعؼى الٌراتب الميقٌدـ مف السُّمطةككما أٌف االٍسًتئج ،داًخؿى فمسطيف

ـٍ أيدًخمكا ًفي حركًة فتح االى تاريخ ًنضاليِّ كىناؾ أيناسه  المىناصب الًقيادٌية نتيجةن لتدٌخؿ العشائر كتىبىٌكأكا  ،لىيي

 .القكٌية
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 (ستراند)ف بعض القيادات الفمسطينٌية في فندؽ ىذا األمر بعد أحد االجتماعات اٌلتي عيًقدىت بيكاٌتضح   

رىجى ميٍنزىًعجان ًمفى الٌصراًع اٌلذم دارى بيفى أٍصحاًب النُّفكذ ؛في راـ الٌمو ًبعىينىٍيًو صديقٍيًو فرأل  ؛فمحمكد خى

ا ًمٍف ًرفىاق (رائد في الميخابرات العاٌمة)كسامي أبك الٌركس  (رائد في األمف الكقائي)فارس العبد و في كىيمى

كًعٍندمىا رىأٍكا المطعـ  ،فىذىىىبيكا إليو ؛فاتَّفقكا عمى أٍف يىٍذىىبيكا ًلٍمعىشاء في مطعـً الٌصحًف الذَّىبي ؛الٌثكرة

ثيـٌ تىحٌدثى سامي بأٌف الحركة ال تيكىاًجو أٍزمةن خارجٌية  ،ديًىشكا كيؼ يتىحٌكؿ بيته قديـه إلىى مطعـو حديثو 

ٌنما داخمٌية أيضان  ،فقط ٍفيكـ ذلؾى الٌتيالؾ الٌسريعكع ؛كا  ، كاٍسًتعجاؿ قطؼ الثّْمار ،ٌقبى فارس بأٌف غيرى المى

كشاىد أيضان أعضاء مف ًلجافو تىٍنظيمٌية كثيرةو  ،فمقد رأل اٍسًتعجاالن كترٌىالن  ؛كالثٌٌقة الٌزائدة فيما يىٍجًرم حٌقان 

ركىة في يكـو ًمفى األٌياـ قة ًبالحى ـٍ أٍدنىى عىالى  ؛عمٍيًو محمكد الٌسمكادم ردَّ مٍف يفيـي الكاقع جٌيدان  كردَّ  ،ليسى لىيي

دان  ،فالٌسمطة إٍغراءه كبيره  سىبى تىقاليدىا المىًرنة ال تىٍرفيضي أحى فإٌف الفرصة ميكاتية لجميع  ؛كبما أٌف الحركة كحى

 .األذكياء كالمىيرة كالشٌُّطار

ؿي سيمطةو كطىًنٌية ًلٍمًفمٍسًطينييف عمى أٍرضو فىيىًذًه السُّ  ؛كعٌمؽ الٌصديقاف بعض الٌتعميقات عٍف الكاقع   مطة أكَّ

كء ،مىٍجزكءةو   .ككياف ًسيىاًسي مىٍجزي

ياؿ كانىٍت ىيناؾى صكرةه كردٌيةه ًلًفمٍسًطيف بعد العكدة إلييا   ًفي الخى كمف ًضٍمًنيىا اٍقًتالعي الميٍستكطنات  ،كى

كلىًكفَّ فمسطيف بعد عكدة الٌسمطة الكطنٌية  ،ممكفى ًفييىاكتكفير العمؿ آلالؼ العيٌماؿ اٌلذيفى يع ،اإلٍسرائيمٌية

 ،المستكطنات لحدكاف يعمؿ في إمكادم فيذا ماجد الٌسمكادم شقيؽ محمكد السٌ  ؛إلييا عجزٍت عف ذلؾ

عف األشياء اٌلتي ييريدىا شقيقو مىٍحمكد  ألوي سٍ ، كيى ييناديو الميستكطنة ذات يكـو بضابط أمفماًجد  ييفىاجأ

ابىوي ماجد أٍف تىٍخريجكا مف الٌضٌفة الغربٌية ؛ي الميفاكضات اٌلتي ييشىارؾي ًبيىا كىًسياًسيًمٍنيـ ف كأف تيٍخميكا  ،فأجى

كأٍف تيفىكّْككا الميعىٍسكرات  ،الميٍستكطنات
(1). 
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مكادم ييمٌثؿ شريحةى العيٌماؿ الًفمىٍسًطينييف اٌلًذيفى اٍندىفعي    كا ًلٍمعمًؿ في المينشآًت كًمٌما الشىؾَّ ًفيًو أفَّ ماجد السّْ

مىيًيـٍ مف الٌصياينة  اإلٍسرائيمٌية كتخطيط احتيالي عىمييـٍ عىبيدان لىدىل االحتالؿ  ؛لمسَّيطرًة عى كجى
(1). 

ياؿ كثيرو ًمفى العىائديفى إلىٍييىا قىٍبؿى العىكدة   كرة ًفمسطيف كانٍت كىٍردٌيةن ًفي خى ٌكركف أٌف  ،كصي فىكىانيكا يىتىصى

اًدعيكف ،ٍف أٍجمًؿ الًبالدًفمىٍسطيفى مً  فىًييى  ؛فىبىٍعدى العىكدة تىٍنقىًمبي الٌصكرة ؛كأٌف أٍىمىيا مىالئكة الى يىغيٌشكفى كىالى ييخى

ففييـ الكطني  ؛كأٌف أٍىمىيا ًمٍثؿي كؿّْ الٌناس ،ًمٍنيىا كىيناؾى ًبالده أٍجمىؿي  ،أٍرضه قىاًحمةه ًعٍندى بعًض العىاًئًديف

 .كغير ذلؾ ،كالعميؿ

فتكٌقعى  ؛فقد تحدَّث عف تكقُّعاتو ًعٍندى العكدة ؛يزف العاًئد إلى أرض الكطف )أبك(ا سبؽ ينطبؽ عمىكم  

ديعة كال غيشّّ  كلىٍيسى ًفييىا ،الككثر كًميىاىييىا ًمٍثؿى  ،أٍف يككفى نىاسييىا ًمٍف ًطينىة المىالئكة ًريمىة كىالى خى كال  جى

اًدييف ،ةكتكٌقعى أٍف يىراىا مثؿ الجنٌ  ،ًخيىانةه  كًليىا ًبكثيقىةو إٍسرائيمٌية رأل النىاس ىينىا عى : ؛كلكنىوي بىٍعدى ديخي  فىًمنييـٍ

 .ًمٍف ًفمسطيف ؿي ػالده أٍجمى ػاؾ بً ػى كىين ،رداءػمة جى ػده قىاحً ػكرأل بم ،كغير ذلؾ ،ائفػكالخ ،يفػكاألم ،يػالكطن

يىاؿ العىائديفى    مىى الٌدكاـ في خى دى اتٌفاقٌية أيكسمك عٍ كلًكٍف بى  ،يىا طىاًردىة ًلٍمغيزاةإلييا أنٌ كفمسطيف كانٍت عى

فالككلكنيؿ كيمكككس كاف قائدان  ؛ـ 1948فمسطيف تيرٌحبي ًبأٍبناًء الميٍحتٌميف لفمسطيف قبؿ عاـ أٍصبحت 

كعند انضماـ عبد الرحمف كالد محمكد الٌسمكادم  ،ـ1948طاني ًلمىنطقة جنيف قبؿ عاـ في الجيش البري

 .و ًحراسىة كيمكككسميًيمَّات ٍت إٍحدليس العربي كانى بيكلإلى ال

ٍت شركة االٍسًتيراد كالٌتصدير ًلنييى سيميماف   ًىٍنرم اٍبفى كيمكككس كاف  كبىٍعدى اتٌفاقٌية أكسمك ًعٍندىما اٍفتيتىحى

ـٍ الٌشركة. بىراء اٌلذيف اٍستدعٍتيي  ًضٍمفى كفد الخي
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ًتًو العىٍسكىًرٌيةأخبرى مىٍحمكد الٌسمكادم ىنرم بأٌف أبى    ثيـٌ جعمو  ،اهي عبد الٌرحمف كافى يحريسي كاًلدىهي أٍثنىاءى ًخٍدمى

ذه ،دي صكران قديمةن تىٍجمىعىييمىاييشاىً  فعرؼى عبدي  ؛مىحمكده بىٍعدى ذلؾ إلىى بيًت كىاًلًدًه ًفي ًسمكىاد ًلًزيارًتوً  كأخى

ٍحريسو ابفى كيٍمكيككس اٌلذم كافى يى ىذا يككف  الٌرحمف أٌف ًىنرم
(1.) 

 :َساِدَسًا: عدُم ُمَعاقبِة الُعَمالء

ـٍ ًبميحاسىبة العيمىالء اٌلذيف خانكا أكطانيـ سنكات طكيمة   طىًنٌية لـ تق كًمٍف أٍبرًز ، ًعٍندى قيديكـً الٌسمطة الكى

ـٍ ًفي ر العيمىالء  في  ٍنجميزإلٍخًبران لكاٌلًذم بدأى حياتىوي مي  ،ليٍطًفي سيكيًمـآخر القرف  كىايةاٌلًذيفى كردى ًذكريىي

ؽى الٌثٌكار ًفي منطقة جنيف كنابمس ،العشريفالثَّالثينٌياًت ًمفى القرًف  حى ثيـٌ شارؾى ًفي فىصيؿو ميًسٌمحو  ،حيثي الى

كاسيس ًبدىٍعـ و ًمفى اإلنكميز ٌتى سنة كبى  ،ًلٍمجى مىى ذلؾى حى ثيـٌ ىربى إلىى األيردف كالعراؽ  ،ـ1948ًقيى عى

كتزٌكج  ،كبنى بيتان فاخران لو، عاد إلى نابمس ـ1966كفي عاـ  ،جيش البريطانيكًمصر ليخدـ في ال

ٍتبةو الكياف الٌصييكني  ـ عندما احتؿٌ 1967كفي عاـ  ،لممٌرة الثٌانية نابمس التحؽ لطفي بالٌشرطة ًبري

كسٌربى  ،إلى اإلدارة المدنٌية كأًخيران اٍنضَـّ  ،ثيـٌ أٍصبحى مينىسّْقان ًلركابط القيرل ًفي ميٍختمًؼ الميحافظات ،كبيرةو 

 .تكطنيفسٍ أراضي كثيرة لممي 

ـٍ يحصؿٍ  ،كًعٍندى مىًجيء الٌسمطة تكٌقعى كثيره ًمفى الٌناس أٍف ييحاسبى ًحسابان عسيران     فقد اٍستيٍدًعيى  ؛كىذا ل

مىى شى  ،ثيـٌ تكٌقؼى االٍسًتٍدعاء ،ًمٍف ًقبًؿ األٍجيزة األمنٌيةًعٌدة  مٌراتو  ـٍ ييحاسٍب عى ٌفيى بىٍعدى ذىًلؾى  ،يءكل  ،ثيـٌ تيكي

ايقة مف ًقبؿ السُّمطة الًفمىسطينٌية ـٍ تتعٌرض أيسرتو لمميضى  ،لوي اٍبنىةي حصمٍت عمػى تعمػيـو ميػمتاز تٍ فقد كانى  ؛كل

 .(2)كعىمػًمٍت بعد ذلؾ في شػركة نييػى سيميماف كىمييندسةو ًفي تحميًؿ الٌنظـ 

 :سابعًا: الَمَشاِعُر الّسمبّية

اًحبى العكدة إلىى األرًض الميحتٌمة عاـ     ـ تحت ًظٌؿ االٍحتالؿ المشاعر الٌسمبٌية 1948ال بيٌد أٍف ييصى

ٌكـً الميٍحتٌؿ ًفي كيٌؿ شيءو   .، كلك كانٍت ىذه العكدة ًعبارة عف ًزيارة ًلفترةو محدكدةجٌراءى تىحى
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كبىٍعدى  ،الٌصييكني ـ تحتى ًظٌؿ العىمىـً 1948عاـ إٌف العائدى إلىى مىكًطًنًو األٍصًمي ًفي اأٍلراًضي الميٍحتٌمة   

نىاطؽى  كال حٌؽ لمًفمٍسًطينييف ًبيىا الى بيٌد أٍف يىٍشعيرى ًباأللـ  ،تابعة لمكياف الٌصييكني االٍعًتراؼ بأٌف ىىًذًه المى

لداه كالذم لجأى كا ،كىذا ما حصؿ مع الميفاكض الفمسطيني محمكد الٌسمكادم ،كاليزيمة جٌراء ىذه العكدة

ٍيفا كحًة ًفي حى كاية بأٌف سٌيارتىوي تتكٌجو إلى فندؽ داف بتٌؿ أبيب لمفاكضة حاييـ  ،ًمٍف سىٍيًؿ الرُّ كتبدأي الرّْ

ـٍ  ،شمكمك أحد الميفاكضيف اإلسرائيمييف ًتًي كىذه الميفاكضات تدكر حكؿ قضٌية اٌلالًجئيف بعيدان عىٍف عىكدى

 .إلىى ًديىاًرًىـٍ 

فيك يعكد إلىى بىمىدًه  ؛اٌلتي تىٍعتىًصري ىىذا الميفاكضى  ٍت ًفي تكصيًؿ حالة األلـنجحآخر القرف  كايةكر   

ـٍ بإٍسرائيمٌية المكاف ـى المزيد مف التَّنازالت عًف األرض ،األٍصمٌية اٌلتي لجأى ًمٍنيىا كىاًلديهي ًلييًقٌر لىيي كعف  ،كًلييقىدّْ

 .(1)حقكؽ الالًجئيف

ٍفييكًميىا الكىاسع ػػػػػػ عىٌرفى إذ فمحمكد يشعري باليزيمة  ؛ٌررهي كلمشُّعيكًر ًباأللىـً مىا ييبى    يشمؿي العرب اٌلًذم يىا ًفي مى

 :ػػػػػػػكغيرىـ ًمٍف األيمـ 

ية   كالعىًزيمىة  ،إٌف اليزيمة ًىيى أٍف تىٍنزعى ًمٍف بيًف يىدٍيؾى الميبىادرة كالٌرٍغبىة ًفي التٍَّجريًب كالدَّافع ًلٍمميكىاجى

 .كالٌشعكر ًباألىٌمٌية ،كاإلدىارًة ًفي الميقاكمىةً  ،لمٌنيكضً 

مكادم ييحسُّ بالعىٍجز   مىى اإلٍصالح ،كىذا الٌشعيػكر ًباليىزيمىة جعؿى محمكد السّْ كلذلؾ  ؛كعدـً القيدرة عى

سىحىبى كالمٌرة الثٌانية انٍ  ،فالمٌرة األكلى اٍنسىحب مف الميفاكضات ؛انسحبى مٌرتٍيف ًمٍف مىسؤكلٌياتو ككاًجبىاتو

كيكًمٌية  ظيفًة الحي ًمفى الكى
(2). 
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ـي ًفي  ،الٌشعكر باالٍغًتراًب عىٍف المكافًركاية آخر القرف كمف أىـٌ المشاعر الٌسمبٌية في     فىييك اٌلٌذم يتحٌك

ٌكـً الميٍحتؿٌ  ؛الٌركاية عىمىوي يشعري ًبفي  ،كذلؾى نتيجةن ًلميعىانىاة الًفمٍسًطيني ًمٍف تىحى ٌتى كىىذىا األمري جى ٍقداًف اليىًكٌية حى

طىًنو  كىىيك ًفي كى
(1). 

اًكًنيـ األٍصمٌيةبعض كالٌشعيكر ًبالغيربة تمٌمؾى      ًفي األرىاًضي الميٍحتىٌمة عاـ  الالًجئيف ًعٍندى عىكدًتيـ إلىى أمى

ٍنييـفالمىكىافي بىٍعدى االٍعًتراًؼ بإٍسرىائيمٌيًتو أٍصبىحى غريب ؛عمى شكؿ ًزيارات خاطفة؛ كذلؾ ـ1948 فىييـٍ  ؛ان عى

بىاءي ًفي مىكًطًنيـ األٍصمي  .غيرى

ٍمكادم يصؼي أحد أحياء تؿ أبيب    كاٌلذم عمؿ فيو قبؿ خمسة  ،(جيمؿ –رامات أفيؼ  )محمكد السّْ

ان كىميساعد لمجنايني اليىييكًدم  ،تٌمةفىًعٍندىمىا عىًمؿى ًفي ىىذىا المىكىاًف كافى يعرؼي أٌف ىىًذًه األٍرضى ميحٍ  ،عشرى عىامى

ؿى  ئيس في لىٍجنًة اٍلالًجًئيفى الميٍشتىركة ًخالى  كلكٍف بىٍعدى العىكدة إلىى ذاًت المىكاًف بىٍعدى اتٌفاقٌية أكٍسميك كىميفىاكضو رى

ا إليو الٌسفير األٍمًريًكي لىدىل  ٍفؿ بركتكككلي دىعى ًديقة اٌلتي الكياف الٌصييكني حى ًف الحى ييحاكؿي أٍف يىٍبحثى عى

ان عىًمؿى ًفييى  ٍمسىة عشر عىامى مىى المكاف ،ا قىٍبؿى خى ـٍ يىتىعٌرٍؼ عى محكطنا كًعٍندما نظر حكلو كجد نفسو م ،كلكٌنوي لى

كىىمىسى لنفسو بأٌنوي الكحيدي الميٍحتٌؿ بيفى ىىذىا  ،مف الشخصٌيات األمريكٌية كاألكركبٌية كاإلٍسرىائيمٌيةبكثيرو 

مع مىى نقاط التٌفتيش كأٌنو الكحيد اٌلذم سىييطالبي بإظيارً  ،الجى  .(2)بطاقًتو الشٍَّخصٌية عى

ييـ سيًمحى لو كٍحده بالعىكدة ؛كًمفى المىشىاعًر الٌسمبٌية أيضان الٌشعكر ًبالبيؤسً    كميًنعى مٍف ذىلؾى زكجتيوي  ،فىبعضي

صابة ًبأٌم كفي حالة اإل ،كال يستطيعكف الحركة إاٌل بإذف االحتالؿ ،كعىاديكا ًبكثيقىةو إٍسرىائيمٌية ،كأٍكالدهي 

 .الٌصييكنٌية مرضو ييٍنقمكف إلىى المىشافي

ًلدى ًفي قىريًة المغاًر  ؛يزف أحد كبار المىٍسؤكًليف في دائرة الميفىاكضات )أبك(في حالةكىذا ظير    فىييك كي

ٌكا الد زكجة مغربٌية كعٌدة أك كلو  ،كتشٌرد في أصقاع  الدُّنيا ،كناضؿى في جبياتو كثيرةو  ،القىريبًة ًمٍف عى

                                                           
 .385-384، ص ـ(1998 -ـ1948سطيف ًفي ًنصؼ قرف )بٌكار، يكسؼ، الٌنقد األدبي داخؿ ًفميينظر:  -1
 .12-11عكض، أحمد رفيؽ، آخر القرف، ص  يينظر: -2
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كبفعؿ غياب  ،كلـ تسمح ليـ سمطات االحتالؿ بالعكدة إلى أرض الكطف ،يىٍحًممكفى ًجنسٌيات مختمفة

 .األسرة تحٌكؿ أبك يزف إلى ماكينة عمؿ

يتحٌدثي عىٍف عكدًتًو البىائسة بأٌنوي دخؿى ًفمسطيف عىٍبرى مىمىٌر رفحو ًبكثيقةو إٍسرائيمٌية   كأٌنو كافى ميعٌرل ًمٍف  ،كى

مٍيًو بىٍعدى ذلؾ  ،كقيكبؿ بالٌترحيب بمغةو ًعٍبرٌيةو  ،كمقٌيد الخطكات ،كمسمكب الحركة ،كٌؿ شيءو  ثيـٌ أيٍغًميى عى

كلٌما فتح عينيو مٌرة أخرل كجد نفسو في مستشفى سكرككا  ،عندما شَـّ رائحة احتراؽ جمد أك بالستيؾ

يعمؿ في لجنة االٍرتباط  كحكلو ميمىٌرضات إسرائيمٌيات كضابط فمسطيني ،القريب مف بئر الٌسبع

ابًو قائالن ليـككافى أٍحيانان يى  ،العىٍسكرم كليسى ًمٍف  ،بأٌنو دخؿ فمسطيف مف مٍعبىًر سيكرككا :ٍمزحي مع أٍصحى

ا  .أك تىٍدمعي عيناهي حسب األحكاؿ ،فىأحيانان يضحؾي  ؛رفح أك أًريحى

ـٍ يٍستط   إلىى فمسطيف ًمٌما تىسٌببى ليـٍ  ـكأٍكالًدىً  ـيً جاتيعكا إٍرجاعى زك ككثيره ًمفى العىائديفى إلىى فمسطيف ل

يـٍ ماتى كحيدان في فمسطيف ديكف أٍف يتمٌكفى أٍىميٍو ًمٍف تكديعو ًفي فمسطيف ،ًفي الكىآبة  ،حٌتى إٌف بعضى

 .فكاف يدخؿي فتراًت كآبةو طكيمةو نتيجةن الفتقاًدًه أكالده ؛ككاف أبك يزف مف ىؤالء العائديف

كمات كحيدان  ،فقد مات في مكتبو اٌلذم استعممو كمكتبو ككمكافو لمٌنكـ ؛ي يزف حزينةككانت نياية أب  

ـٍ يكتشؼ أحده مكتو إال بعد أف مضى عمى مكتو سٌت ساعاتو  ،بيفى أكراًقًو كأدكاًت مٍطبًخوً  كل
كىىكىذا ، (1)

ػانىى الًفمسطً   .(2)التٌػكٌترػا سٌببى لػو كثيران مف القػمؽ ك يني ًمفى الكجػكًد المىكىػاني معى

أخميص إلى أٌف العكدة الٌناًقصة في ركاية آخر القرف تمٌثمٍت في عكدة بعض الالجئيف إلى مكطنيـ    

، ككذلؾ تمٌثمٍت في عكدة ـ عمى شكؿ زياراتو خاطفة كقصيرة1948األصمي في األراضي الميحتٌمة عاـ 

  .ـ1967الٌسمطة الكطنٌية إلى األراضي الميحتٌمة عاـ 

؛ فقد أصبح كثيره لٌناس بعد عكدة الٌسمطة الكطنٌيةت الٌركاية تبٌدؿ القيـ لدل شريحةو كبيرةو مف اكصٌكر    

، كصٌكرت كذلؾ الفساد اٌصة بعد ًغياب الييمكـ الكطنٌيةمف الٌناس يٍجرم كراء الماؿ كالمصالح الخ
                                                           

 .267-266ص   ،97 -95عكض، أحمد رفيؽ، آخر القرف، ص ينظر:  -1
 .123حٌطيني، يكسؼ، مكٌكنات الٌسرد في الٌركاية الفمسطينٌية، ص ينظر:  -2
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ذيف ٌية الميحتٌمة كأىميا الٌ ، كصٌكرٍت أيضان تيكيد األراضي الفمسطيندارم داخؿ المؤٌسسات الفمسطينٌيةاإل

    .، كسكؼ تأتي بعد قميؿ صكر العكدة الٌناًقصة في ًركاية بالد البحربقكا ىيناؾ
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 صور العودة الّناقصة في بالد البحرثالثًا: 
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 :ُممَخص الَرواية

كاقع األيٌمة اٌلتي تنقؿ  ،كايةفي منامات أحمد مسعكد إٍحدل شىخصيىات الرٌ  تدكر أحداث الٌركاية   

زمفو  :كىذا االنتقاؿ الٌسريع حصؿ بيف زمنٍيف ،الميزكمة ًبكىاًسطًة االنتقاؿ الٌسريع بيف األزمنة كاألمكنة

زمفي كالٌزمفي الحاضر  ،عٌكا مف قبؿ الممؾ األشرؼفالٌزمف الماضي زمفي حصار  ؛ماضو كزمفو حاضرو 

كاية ؛ما بعد اتٌفاقٌية أكسمك  .تربيطي بيفى الزَّمنٍيف فالرّْ

كقد  ،أبك الفداء أحد قيادات جيش حماة)تٌاريخٌية عمى شكؿ طائر الٌرٌخ تتشٌكؿ شخصٌية أبي الًفداء ال   

ذيه إلى إحدل ميٍعتقالت الًفمٍسطينييف  ،كيأتي إلى أحمد مسعكد في منامو ،(شارؾ في حصار عكا كيأخي

ذيهي إلى عٌكا في الٌزمف  ،كالميبالغًة ًفي إىانًتًيـ ،سرائيمي ليـًلييًريىو كيفٌية تعذيًب مكراف الٌضابط اإل ثيـٌ يىٍأخي

ياينة ىيناؾ كًلينقميوي بعد ذلؾ إلى عٌكا في زمف ًحصار  ؛الحاضر ًليىستٍغربى ًمٍف كجكًد الميحتٌميف الصى

 .الممؾ األشرؼ ليا حيثي ينقؿي لو بعض المعارؾ الٌدائرة في ذلؾ الكقت

الييتذمَّر أحمد م   فىييًجيبيو أبك الفداء بأٌف الٌزمف اٌلذم سبؽ حصار عٌكا  ؛سعكد ًمٍف رداءًة الٌزمًف الحى

كلك قارٌنا أعداء  ،فذلؾ الٌزمف شيد سقكط القدس كبغداد كبيركت كغيرىا ،أسكأ بكثيرو مف ىذا الٌزمف

ـٍ أناسه ىىاًدئكف كغيرىيمىا ًمفى ا ،األمس بأعداء اليكـ لعرٍفنىا أٌف غكلدا مائير كشاؤكؿ ميكفاز لٌصياينة ىي

 .(1)كطىٌيبكف

كيتحٌدث أحمد مسعكد عف كثيرو مف المظاىر الٌسمبٌية في عكدتو إلى األراضي الميحتٌمة في الٌزمف   

فقةو فقد اٌتيـى كزيره  ؛جنبٌيةاقمٍتيا الفضائٌيات العربٌية كاألفضيحة الفساد اٌلتي تن :كمنيا ،الحالي ما ًبصى

ـٌ كاٌلذم حٌقؽ فييا طيمة سٌتة أشيرو كاممة كتىـٌ عرضي  ،فاسدةو  ثيـٌ خرج  ،ىذه القًضٌية عمى الميٌدًعي العا

                                                           
 .29-9ص عكض، أحمد رفيؽ، بالد البحر،  ظر:ين -1
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ٌحة :عمى الٌناس بالقكؿ كأٌف أعداء الٌشعب يقفكف كراء ىذه  ،إفَّ القضٌية ميفٍبركة كال أساس ليا ًمفى الصّْ

 .(1)الٌشائعة

كاٌلتي تكٌضح مفيكـ العكدة الٌناقصة إلى  ،كمف الٌرحالت اٌلتي قاـ بيا أبك الفداء مع أحمد مسعكد   

ف ًمٍف في  كًمٍف ثىـٌ النُّزكؿ ،األرًض الميحتٌمة طيرانيما إلى ميخٌيـ الٌرشيدٌية في لبناف بيت الزّْنؾ الميككَّ

 فيتحٌدث عف نفسو بأٌنو كاف مف ؛فإذا شيخه كبيره ييدعى أبا حسيف يجمس أماـ الحجرتيف ؛حيجرتٍيف

ككاف لديو بيت  ،ئة ديكنـ ًمٍف أخصب األراضي الٌزراعٌيةااٌلتي كاف يمتمؾي ًفييا م كجياء قرية المسمٌية

ئة دكنـ افيطمعو أبك الفداء عمى أخبار الم ؛كأصبح اليكـ الجئان يعاني مف الٌذٌؿ كالحرماف ،عربي كبير

ؼ حمامة كاستأجرىا في البداية ييكدم يمني يدعى يكس ،حككمٌيةن  فقد أصبحت أراضيى  ؛بعد أف تركيا

الكياف  يكسي يكنا بعدى دخكلوً  نفسو ىذا الييكدم ىكسمٌ  ،ككاف برفقتو زكجتو عدنة ،الٌصنعاني

 .الٌصييكني

الكياف ئة دكنـ نتيجة اشتراكو في إحدل حركات الٌتمٌرد ضٌد حككمة اكخسر يكسي بعد ذلؾ الم   

عى مف داخمو زغاريد كأصكات تنادم عمى مً كسي  ؛البيت العربي الكبير فترةن ًمفى الٌزمف رى جً كىي  ،الٌصييكني

ـى ثيـٌ سي  ،أبي حسيف دي زيارات كصار يشي ،كنيًقشى عميًو بعض الًعبارات العبرٌية ،إلى إدارة المتاحؼ ٌم

 .كركٌبٌيةالكفكد األمريكٌية كاأل

كاية عف تدىكر االٍقتصاد الًفمٍسًطيني بعد مجيء السُّمطة الًفمسطينٌية    ؾ الحديث كمف ذل ،كتتحٌدث الرّْ

يىا البنكؾ ،عف أٍسعاًر الشُّقؽ الخيالٌية ككذلؾ تيٍطًمعينىا عمى اٍنًتشار الفساد  ،كعٍف ًنسبًة الفائدة اٌلًتي تفًرضي

 .(2)كتفٌشي آفة العشائرٌية  ،المالي كاألخالقي

                                                           
 .66 -64عكض، أحمد رفيؽ، بالد البحر، ص ينظر:  -1
 .112-106، ص 99  -98، ص 77 – 67، ص المصدر الٌسابؽ ينظر: -2
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مؾ ، كمف تلشخصٌيات التٌاريخٌية في اليكامشكتٌتضح الٌركاية بشكؿو جٌيد عند اإلشارة إلى بعض ا   

، كالبيٌد مف اإلشارة إلى حصار عٌكا مف (2))أبك( الًفداء ، كالقائد الحمكم(1)الٌشخصٌيات الممؾ األشرؼ

 .(3)قبؿ الممؾ األشرؼ 

 :دة النَّاِقصة ِفي ِبالد البحرأىّم صور العو 

 :الّصييونّية: اإلجراءات الً أوّ  

كاليادفة لمتٌنغيص عمى حياة  ،ينيضٌد الكجيكد الفمسطالٌصييكنٌية  تعدَّدٍت صكري اإلجراءات    

أحمد مسعكد إلى إحدل السُّجكف فيأخذ أبك الفداء  ؛كدفعو لمٌرحيؿ عف ىذه البالد ،الفمسطيني

فيقؼ أبكالفداء فكؽ الخيمة اٌلتي يجمس بيا ميكراف الٌضابط  ؛الميخٌصصة ًلًسجًف الميناًضًميف الًفمسطينييف

كحكؿى ىىًذًه الًخيىـ أبراج حديدٌية كسياج  ،ف اٌلذم يتشٌكؿ مف ًعٌدة ًخيىـالميكمَّؼ بإدارة ىذا السّْجالٌصييكني 

 .شككي ممتكو 

كنظران  ؛كانت تيدعى عدنة كبالمناسبة مكراف ابف غير شرعي ليكسي يكنا الييكدم اليمني كأيٌموي     

 .ًلكجكًد ىذًه العيٍقدة الٌنفسٌية في حياة ميكراف أصبحى حاقدان عمى كيٌؿ العرب

                                                           
كٌلى الممؾ يـك األحد ىك الٌسمطاف الممؾ األشرؼ صالح الٌديف خميؿ ابف السُّمطاف الممؾ المنصكر سيؼ الٌديف قالككف األلفٌي الٌصاًلحٌي الٌنجمٌي، كت :تعريف بالممك األشرف -1

ىػ عمى يد نائبو في  693ميحٌرـ سنة  12كافى الممؾ األشرؼ قىاسيان كميىاالن إلى العينًؼ كالًغٍمظًة معى رىعٌيتًو كجنكده، كقيًتؿ الممؾ األشرؼ في ك  ،ىػ 689الٌسابع مف ًذم القعدة سنة 

ا السُّمطة األمير بدر الٌديف ًبيدرا بعد أٍف اٍستفحمٍت العىداكةي  مرزكؽ،  ؛ 4-3ابف بردم، يكسؼ بف تغرم األتابكي، النجـك الزاىرة، ص  ينظر:) .بىينىييمى

، )سحر عبد العزيز(، تاريخ األٌيكًبييف كالمماليؾالٌسٌيد كآخر ،سالـ ؛ 98-95، ص محمد عبد العزيز، الٌناصر محمد قالككف
 (.274ص

لً  ىك إسماعيؿ بف عمي بف محمكد :الّتعريف بأبي الِفداء -2 مىادل األكلى سنة بف عمر بف شاىنشاه بف أٌيكب بف عماد الٌديف األٌيكبي، كىك أمير أٌيكبي كي في  ىػ 627د في جى
، كقد درس التٌاريخ دراسةن ميتقنةن ، ًدمىشؽ كـً كالًعمـً ًفي حصار عٌكا مع الممؾ  ًبخاٌصةييف ك القتاؿ ضٌد الٌصميب كاٍشترؾ في ،كقد اٍشتيًيرى أبك الًفداء ًبالًجدٌّْية التٌاٌمة في عمًمًو في الحي

 (.8-7/  1أبك الفداء، الميختصر في أخبار البشر،  يينظر:. ) ًمٍف أىمّْيا "الميٍختصر" اٌلذم ييعٌد ًمٍف أكفىى كيتيًب التٌاريخ كأدٌقيا ًعٌدة: لو كيتيبه ، ك األشرؼ

بعد ذلؾ نجح ، ك عٌكا؛ فنزؿ عٌكا مع جنكده في يـك الخميس رابع شير ربيع اآلخر ؼ في تجييًز العيٌدة لتحريراألشر ىػ أخذ الممؾ 690لٌما اٍستيمٍَّت سنة  :نبذة عن ِحصاِر عّكا -3

 .(( 8 -5/  8 ،ابف بىرًدم، يكسيؼ بف تغًرم األتابكي، الٌنجـك الٌزىرة يينظر:)في فتح عٌكا كتحريًرىا.
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كأمرىـ  ،فصاح ذات ليمة بالمعتقميف ؛ميكراف اعتادى عمى إٍذالؿ الًفمسطينييف الميٍعتقميف لديو كتعذيبيـ    

 .أف ييٍسمعكه أغنٌية المساء

كذلؾ  ؛فاستجابكا كغٌنكا بالمغتيف العربٌية كالعبرٌية ؛كأمرىـ بعد ذلؾ أف ييغٌنكا بالًعبرٌية إحدل األيغنيات   

 .(1)خكفان ًمٍف تعذيب ميكراف الٌشديد

كًعٍندمىا  ،أٌف السّْجف في ىذه الٌركاية لـ يشكؿ ظاىرةن الفتةن كبيٍنيةو مىكانٌيةإلى بعًض الباحثيف كذىب     

كاف يىتمٌذذي ًفي  (ميكراف)فكاضحه أٌف الٌضابط ؛برزى السّْجفي أكالميعتقؿي كًخياميوي كاف مصدرى إىانة كتحقير

ىانتيـتعذي كمثؿ ىذا الكضع كافى ميتكٌقعان ًمٍف ميحتؿٍّ ييمارسي كاٌفة أشكاؿ  ،ًب الميٍعتقميفى الًفمسًطينييف كا 

 .(2)القتؿ كالقمع كالٌتدمير

دكًد  ،بتعذيب الفمسطينييف داخؿ الٌسجكفالكياف الٌصييكني  كتؼً كلـ يى      بؿ تعٌدل الٌتعذيب كيٌؿ الحي

ٌد الم ،خارج السُّجيكف الميقاًكميف الفمسطينييف في  قىتىؿ أحدى ( ميكراف) الٌصييكنيفالٌضابط  ؛كتككصؿ حى

بالقرب مف قرية ًفي مىغىارة غرب بمدة كفر رىاعي ىذا الٌضابط ًلميحٌمد ًجياد  فى مى فقد كى  ؛منطقة جنيف

ان  ؛فميكراف خنقوي حٌتى المكت ؛صيدا ا الٌضابط كاٌدعى ىذ ،كضغط عمى رقبًتوً  ،كذلؾ بعدى أٍف طىرىحوي أٍرضى

 .أٌنوي قىاكـى حٌتى الٌطمقة األخيرة

ٍنذي تأسيسو     ؛عمى ىذا الٌنيج بعد اتٌفاقٌية أكسمك كتكاصؿ ،ككافى الكياف الٌصييكني ميرتبطنا بالقتؿ مي

ـى اليقيف أٌنو ـي ًعٍم كأٌف أصحاب ىذه األرض البيٌد أٍف  ،دكلة ميغتصبة لألرض الًفمسطينٌية كذلؾ ألٌنو يعم

كا في  .يكـو مف األٌياـ الٍسًتعادًتيا ينيضي

كبالفعؿ قاـ أصحاب األرض الًفمسطينٌية بعٌدة ثكرات كاٍنًتفاضات عمى مدار التٌاريخ لتحرير ىذه    

الكياف  فردٌ  ؛كبعد اتٌفاقٌية أكسمك قامٍت بعض األعماؿ الًفدائٌية ضٌد االحتالؿ ،األرض مف الميحتٌميف

 .بقتؿ ىؤالء الميناضميفالٌصييكني 
                                                           

 .13-11عكض، أحمد رفيؽ، بالد البحر، ص  ينظر: -1
 .95، ص ) ًرسالة ماجستير(سة، حسف ماجد، تكظيؼ التٌاريخ في ركايات أحمد رفيؽ عكضقٌطك  ينظر: -2
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اًدثةن ميٍنفردة    دائمان ًضٌد الكياف الٌصييكني يا بٍؿ كانٍت سياسةن ميبرمجة اتٌبعى  ،كسياسة القتؿ لـ تكيٍف حى

ٍت في ىذه الٌركاية عندما عرفى ما حدث كىذا  ؛أك يييٌدد أمنوي الٌشخصي ،الٌصياينةكيٌؿ فمسطيني يقتؿ أحد 

كذلؾ بعد أف أطمؽ عميو الٌنار أثناءى  ؛كسي يكنا األكبرىكٌية الًفمىسطيني قىاتؿ ابف يالٌصييكنٌية السُّمطات 

مركحٌية مف الكياف الٌصييكني  سؿكًبشكؿو سريعو أر  ؛ذىابو بسٌيارتًو إلى الميستكطنة القريبة مف بيت لحـ

كأٍطمقٍت عمٍيًو ثالثة  ،كحٌمقٍت فكؽ ذلؾ الفمسطيني اٌلذم ينتمي إلىى عشيرة آؿ العبٌيات ،نكع ككبرا

 .كعندىا أقسـ أٍبناء ىذا الفمسطيني عمى الثٌأر لكالدىـ  ،ترقٍت السٌَّيارة بمٍف فيياصكاريخ فاح

كأصبح القتؿ شيئان طبيعٌيان يحدثي دكفى أٍف يىٍمًفتى نظر  ،القتؿ بيف الفمسطينييف الكياف الٌصييكني نشرى    

 ًفي ًتمؾى الميؤٌسسة اٍستأذفى أحمد كفي اليكـ األٌكؿ لىوي  ؛فيذا أحمد مسعكد اٍنتقؿى إلىى ميؤٌسسةو أيخرل ؛أحد

كذلؾ ألٌف قٌكات االحتالؿ تيحاصر الحٌي اٌلذم يسكنو بعد أٍف  ؛كالعكدة إلى البيت ،ميديره ًبميغادرة المبنى

فأجابو بأٌنو  ؛عٍف ىذا الحيٌ فسألوي ىذا الميدير  ؛قتمكا ثالثةى شيٌباف ًمٍف كتائب أحد الفصائؿ فجر ىذا اليـك

كلـ يمحظ شيئان  ،فىييكى جاء ًبسٌيارًتوً  ؛فأٍظيرى ىذا الميدير استغرابان شديدان  ؛كسط المدينة كثيران  ال يىٍبتًعد عف

فىالقتؿي في شارعو كالبيع في الشَّارًع الًَّذم  ؛فردَّ عمٍيًو أحمد مسعكد بأٌف أمر القتؿ صارى ىىكىذا ؛غير عادم

 .(1)يىًميوً 

كاية إلى النَّكبة الفً     كاٌلًتي تعٌد نقطة تحٌكؿو في مصير الًفمسطيني اٌلذم  ،مسطينٌية الميعاصرةتطٌرقٍت الرّْ

وي كبيتوي كأحالموي  ى ميشرَّدان ًفي ميعظـً الدُّكؿ العربٌية تاًركان أٍرضى  ؛شعبو آخر كذلؾى ألجًؿ إٍحياءً  ؛أٍضحى

ًجئو يىٍعتاشي فىتحٌكلٍت فمسطيف إلى قضٌية شى  ا تيقىدّْميوي ٍعبو ميشٌردو كالى ًككالة الغكث الدَّكليَّة لوي مف  عمى مى

سىطى مساحاتو كبيرةو مف األرىاًضي  ؛خدماتو  فأٍصبحى يىعيشي ًفي الميخٌيمات بعدى أٍف كاف يعيش في بيتًو كى

راعيَّة   .(2)الزّْ

                                                           
د البحر، ص ينظر:  -1  .251، ص 76، ص 14 -13عكض، أحمد رفيؽ، ًبالى
كاية الًفمسطينٌية في الٌضٌفة الغربٌية كقطاع غٌزة صٌكاؼ، باسمة سيييؿ،ينظر:  -2 ـ ػػػػػػ 1993ٌية فٌنٌية) بعد اٌتفاقٌية أكٍسمك: ًدراسة مكضكع الرّْ

 .95ص  ـ( )ًرسالة ماجستير(،2000
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ٌمـ االٍجًتماعي في أٍقط     ار كجماىير الالجئيف تحٌكلٍت إلى ما ييٍمًكفي أٍف نيٍطًمؽى عميو أٍدنىى طبقات السُّ

ًضيعة ًفي مىنىافييـكىىؤالء مىارسي  ؛الشَّتات كا األٍعماؿى الشَّاٌقة كالكى
(1). 

مأساة الالًجئيف كصفان تفصيمٌيان ٍت بالكاقع الًفمسطيني كثيران عندما كصفٍت قى صى التى بالد البحر  ركايةك    

 ؛كفقرىـ ،الًجئيفبيكت ال فصٌكرتٍ  ؛عف طريؽ إحدل الٌرحالت اٌلتي رافؽ بيا أحمد مسعكد أبا الفداء

 .ككذلؾ الفرؽ الكبير اٌلذم حٌؿ عمى حياتيـ بعد الٌنكبة

مـ ،كتطٌرقٍت الٌركاية إلى فكرة العكدة إلى الكطف    فإٌنيا تمٌثؿ األمؿ اٌلذم ييحٌرؾ  ؛كىي أكبري مف حي

ع أف ففكرة العكدة ىي ىاجس الفمسطيني اٌلذم ال يستطي ؛الًفمٍسطيني كيدفىعيو لمٌنضاؿ مف أجؿ كطنو

 .(2)يتنازؿ عنو أحد

اـ بيا أبك ـ عف طريؽ رحمة ق1948إلى األراضي الميحتٌمة عاـ جٌسد الٌركائي فكرة العكدة الٌناقصة    

الًفمٍسًطينييف بحٌؽ اٌلتي اٌتخذٍت ، قسكةن  الٌصييكنٌيةأشد اإلجراءات اٌلتي صٌكرت ك ، الفداء مع أحمد مسعكد

 ،فقد طار أبك الًفداء بأحمد مسعكد فكؽ ميخٌيـ الٌرشيدٌية ؛يـتمكاتً ب أمكاؿ الًفمسطينييف كميمٍ نيأال كىي 

 اككاف ىذا البيت ميكٌكنن  ،ًبأحجارو ًمفى الٌطكببيتو مسقكؼو مف الزّْنؾ الرَّقيؽ الميثٌبٌت كحٌطا عمى سطح 

يقتٍيف ييٍشًبو عشرات البيكت المحيطة بو  )أبك(ٍدعىـ ىاتيف الحجرتيف شيخه يي كجمس أما ،ًمٍف حيجرتٍيف ضى

 .اٌلتي سبؽ ذكرىاىذا الشَّيخ بعد ذلؾ ًحكىايتوي كقىٌص  ،حسيف

ٌمٍت بأرًضًو كبيتًو الكبير     فقد سكفى ىذا البيت  ؛ييخبر أبك الًفداء أبا حسيف عىًف الظُّركًؼ اٌلًتي حى

كيكمةاككاف قد اٍستأجرى الم ،يىييكدم يمًني ييٍدعىى ييكسي ييكنا  .يكنٌيةالٌصي ئة ديكنـ ًمفى الحي

                                                           
 .49، صأٌيكب، ميحٌمد، الشَّخصٌية ًفي الٌركاية الفمسطينٌية الميعىاصرةينظر:  - 1
 .144أبك إصبع، صالح خميؿ، فمسطيف بيف تحٌدم الكجكد كثقافة الٌتحٌدم، ص  يينظر: -2
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ـى ييك  القريب ًمفى الٌشارع الٌرئيسً ( 1)كفي المكشاؼ    ئة ًسي ًمٍنو مىٍسؤكًلٌية إدارة المابيف المٌد كبئرالسَّبع اٍستم

كأٌف عميو أٍف يخضعى ًلتعميماًت ًسكرتارٌية الميكشاؼ  ،كًقيؿى لوي إٌنو ميستاجره لألرض ًمفى الحككمة ،دكنـ

 .فٌيتيا، ككيٌ ًفي نكعٌية زراعة تمؾ األرض

ناقٌرر يكسي تطم    نجاب ميكراف الكلد غير الٌشرعي لو ،يؽ زكجتو نظران الرتكابيا الزّْ كلكٌنو تراجع  ؛كا 

عف ذلؾ بعد تيديده ًمٍف ًقبًؿ مىسؤكًؿ حزب اإلٍشكناز
كأٌنو لف يجد  ،ئة دكنـابخسارة البيت العربي كالم (2)

كلًكٌنوي لىٍف ييربّْي  ،ؿ لو يكسي بأٌنو لٍف ييطٌمؽى زكجتوكعندىا قا ،الكياف الٌصييكنيكظيفة زٌباؿ في دكلة 

ذىهي المىٍسؤكؿ اإلٍشكنازم إلى مؤٌسسةو داخمٌية. ؛ىذا الطّْفؿ  فأخى

سر يكسي يكنا الم   ئة دكنـ كالبيت العربي الكبير نتيجةن الٍشًتراكًو ًفي إحدل حركات اكًفي النّْياية خى

اختفاء أكثر مف خمسمائة طفؿ يمني لحظة كصكؿ آبائيـ أرض  الٌتمٌرد ًلمميطالبًة بكشؼ الٌنقاب عف

 كاٍعتيًقؿى ييكًسي في سجًف ىداريـ مع الًفمسطينييف. ،الكياف الٌصييكني

توي عشرة دكنمات  ؛ئة دكنـ عمى معيد زراعي أينًشئ حديثان اكٌزعىٍت الحككمة اإلسرائيمٌية الم    فمىنحى

راعٌية ا بىًقي مف األرضكأٍعطىٍت ثالثى  ،لمتّْجارب الزّْ الكبير مف ككاف البيت العربي  ،عائالتو ركًسٌية مى

وي إلى عيٌماؿو تايالندييف ،فيغدكرماككفسكينصيب المييىاجر الجديد أ اؿ مٌ ثيـٌ قاـ أحد العي  ،كاٌلذم سٌمـ أرضى

 ؛ي األرضكلـ ييٍحضر ماككفسكي آخريف لمعمؿ ف ،فطيًردكا جميعان مف ىذا البيت ؛التٌايمندييف بقتؿ زميمو

راعي كالباحثيف أصبحكا يركفى في الميؿ  ،كأصبحٍت بيكرا ،فأقفرٍت األرض كلىًكٌف العىاًمميف في المعيد الزّْ

ككانكا يركف أيضان  ،كزغاريد شرقٌية كنيرانان في البيت العربي الكبير كصييالن  ان أضكاءن كحركاتو كأصكات

ؿو ييٍدعىيني تينادً امرأةن تمبسي الٌثكب الفكلكمكرم الًفمسط  .حسيف )أبك(م عمى رجي

                                                           
، اليديب، فائزة عبد األمير، االٌتجاىات الٌصييكنٌية في األدب الًعبرم الحديث )يينظر:اف الٌصييكنيداخؿ الكيىي القيرل الٌتعاكنٌية المكشاؼ: -1

 .49ص 
مزعؿ،  ر:. )ينظالكياف الٌصييكنيىـ األغمبٌية العظمى مف ييكد أكركبا كالكاليات الميٌتحدة كأيستراليا، كىـ اٌلذيف أٌسسكااإلشكناز: -2

 (.25-24دب العبرم الحديث، ص غانـ،الٌشخصٌية العربٌية في األ
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كًمٍف ثىـٌ  ،الٌصييكنيعاد أفيغدكرماككفسكي إلى ركسيا بعد عدـ مقدرتًو عمى االندماج في المجتمع    

ككضعكا عميو الًفتةن  ،كنىقىشيكا عميًو عٌدة نيقكش عبرٌية ،تسٌممٍت دائرة اآلثار مسؤكلٌية البيت العربي الكبير

الكياف كبير شيد ًعٌدة اٍجتماعات لألحزاب العمالٌية األكلى قبؿ قياـ دكلة البيت العربي الًبأٌف ىذا 

 .(1)كلذلؾ أصبح ىذا البيت مزاران ًلٍمكفكد ؛الٌصييكني

ر ؛ فالبيت العربي الكبيالخياؿ إليصاؿ أفكاره إلى القارئكقد أجاد الٌركائي في االٌتكاء عمى قصص    

لى حنيف ىذا البيت إ فكرة لٌركائي قٌصةن خيالٌية إليصاؿ؛ فأحضر اتركو أفيغدكر ماككفسكي ميجكران 

   .  فيو امرأة تمبس الٌثكب الفمسطيني، كتينادم عمى)أبك( حسيففقد ظير  ؛ساكنو األصمي اٌلذم تيٌجر منو

ر إشارة كلعؿَّ ىذه الرّْحمة اٌلًتي ذىبى ًفييا أحمد مسعكد مع أبي الًفداء إلى ميخٌيـ الٌرشيدٌية تيشي   

اإلستيالء  كاٌلتي كانت حمقة كاحدة مف المخٌطط الٌصييكني الٌرامي إلى ،ـ1948ة إلى نكبة عاـ كاضح

نيف كطً تى سٍ مي كاستبداليـ بً  ،عمى أراضي فمسطيف كطرد سيٌكانيا األٍصمييف كمحًك آثارىـ الثٌقافٌية كالعمرانٌية

دد ييٍجمبكف مف جميًع أنحاء العالـ  .(2)جي

باألراضي الًفمسطينٌية كالبيكت اٌلتي الكياف الٌصييكني  يااألشياء اٌلتي فعم ٌيفبالد البحر تيب كايةكر    

فقد اعتبرتيا إسرائيؿ أمالؾ دكلة ألٌنيا تعكد في نظرىـ إلى أناسو غائبيف عنيا  ؛ىيًجر أصحابيا قسران 

ديد القادميف مف البالد العربٌية ؛بمحًض إرادتيـ ف ييجيدكف الٌزراعة بشكؿو اٌلذي ،فقامٍت ًبتأًجيًرىا لمييكد الجي

تعميمات الييكد كلذلؾ خضعكا ل ؛الٌصييكنيكىؤالء الييكد كانكا في أدنى طبقات الميجتمع  ،جٌيدو 

فيـ مف يمنحكف األرض  ؛الٌصييكنيكاٌلذيف كانكا في أعمى طبقات الميجتمع  ،(اإلشكناز)الغربييف

فيـ اآلمركف الٌناىكف في ىذه  ؛يريدكفكيسحبكنيا مٌمف  ،الحككمٌية لمف ييريدكف عف طريؽ تأجيرىا

 .الٌدكلة

                                                           
 .75-67، بالد البحر، ص ؽ، أحمد رفيعكض: ينظر -1
 .62كناعنة، شريؼ، الٌشتات الًفمسطيني ىجرة أـ تيجير، ص ينظر:  -2
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كظير الميخٌيـ في ىذه الٌركاية ميعادالن جمالٌيان لمٌتعارض الحاٌد بيف حياة الفمسطيني قبؿ اقتالعو مف     

َـّ معػالًمػيىا  ،أرضو كالحياة الجديدة اٌلتي آؿى إلييا بعد النػَّكبة  .(1)كاٌلتي ييعدُّ الفقر كالمرض كالبيػٍؤس أىػ

ـٍ يكمف الميثيًر ًلالٍنتباه أٌف     بؿ كاف ،كتًؼ بنيًب أٍمكاؿ الًفمسطينييف كميٍمتمكاًتيـالكياف الٌصييكني ل

كانت قمقةن مف فكرة الٌتخٌمي الٌصييكني فجميع فئات الٌشعب  ؛عمى أخًذ كامؿ األرض الفمسطينٌية ًصرِّامي 

ـى اهلل في  فحاصر ؛انتفاضة األٍقصىف الٌصييكني الكيا كلذلؾ اٍستغؿٌ  ؛عف األرض بعد اتٌفاقٌية أكسمك را

 ،قضي عمى بؤر اإلرىابو يأنٌ  كاٌدعى ،كذلؾ كيٌؿ مدف الٌضٌفة كقراىا كاحتؿٌ  ،ـ2002نيساف عاـ 

استعادة جميع األراضي الًفمسطينية حٌتى األراضي الخاضعة الحقيقة اٌلتي ال نقاش فييا أٌنو أرادى ك 

مة إرضاءن ًلبعًض الٌصياينة الخائفيف مف فكرة التَّخٌمي عف األرض في اتٌفاقٌية لمٌسيطرة الًفمسطينٌية الكام

 .أيكسمك

، كيٌؿ الطُّرؽ المشركعة كغير المشركعة لمسَّيطرة عمى األرض الفمسطينٌية الكياف الٌصييكني اٍستخدـى ك   

 :كًمٍف تمؾ الطُّرؽ

بثو كدىاءو القىكان فٌصؿي فالكياف الٌصييكني يي  ؛الطُّرؽ القانكنٌية   فيي تيصادر األراضي  ؛يفى العينصرٌية ًبخي

داخؿ الكياف الٌصييكني فالمحاكـ  ؛الفمسطينٌية تنفيذان ليذه القكانيف الٌصادرة عف المحاكـ اإلسرائيمٌية

كسمطات االحتالؿ تىٍقتيؿي مف يدافع عف أرضًو  ،تطبّْؽ الظُّمـ كالجكر عمى أٍبناء الشَّعًب الًفمىسًطيًني

ًف المحاكـ بأكامر  دٍّ  ،الٌصييكنٌيةصادرة عى فيدـي البيكت الًفمسطينٌية  ؛ككصؿ تطبيؽ الجكر إلى أبعًد حى

كذلؾ بيدًؼ جعؿ األرض خالية مف البناء  ؛الٌصييكنٌيةتينٌفذي تطبيقان ًلٍمقكانيًف الٌصادرة مف المحاكـ 

 .(2)كالسٌُّكاف تمييدان لمسَّيطرة عمييا

                                                           
كاية الًفمسطينٌية في الٌضٌفة الغربٌية كقطاع غٌزة ينظر: -1 ـ ػػػػػػ 1993عٌية فٌنٌية ) بعد اٌتفاقٌية أكٍسمك: ًدراسة مكضك  صٌكاؼ، باًسمة سيًييؿ، الرّْ

 .115ص ـ () ًرسالة ماجستير(، 2000
 .81، ص 195 -191عكض، أحمد رفيؽ، بالد البحر، ص ينظر:  -2
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كايةككٌضحٍت     كدىه األرض في ًفمسطيفٌف أ ىذًه الرّْ كبدكًف ىذه  ،تعادؿ اإلنساف الًفمٍسطيني ككجي

 .األرض يىٍفًقدي الفمسطيني أىَـّ ميقٌكماًت البقاء

كاية ًبكٌؿ الٌدالالت كاإليحاءات الٌدافعة لمٌتمٌسؾ بيا     فعندما  ؛كقد شحفى الكاتب األرض في ىذه الرّْ

 .(1)ٌؿ كالميانةيترؾ الفمسطيني أرضو فإٌنو يعيش حياة الذٌ 

كاية إلى بعض القيرىل الًفمسطينٌية اٌلتي ميًحيٍت مف الكجكد     ، كمف تمؾ القرل قرية كتطرَّقٍت ىذه الرّْ

كلذلؾ فإٌف ذكر اسـ قرية المسمٌية مف شأنو  ؛كأسماء ىذه القرل شاىدة عمى كحشٌية االحتالؿالمسمٌية، 

كايةأف يقنع القارئ بكاقعٌية الحدث اٌلذم بيًني عم  .(2) يو الًخطاب في ىذه الرّْ

عامؿ بؿ أصبح يي  ،كتًؼ بكؿّْ ما سبؽ ًمٍف إجراءاتو ًضٌد الكجكد الفمسطينيالكياف الٌصييكني لـ يك    

فيو بٌكابىات الكياف الٌصييكني فالمعبر البرّْم الَّذم يىٍفًصؿي بيف ًقطاع غٌزة كدكلة  ؛الفمسطينييف كالحيكانات

بحيث يضطٌر المكاطف  ؛في ماكينات نتؼ الٌطيكرتككف كقيضباف كاٌلتي كيربائٌية ذات أٍسناف 

كعندىا يشعر بنفسو  ؛الفمسطيني إلى عبكر تمؾ البٌكابات ذكات األسناف كالقيضباف كاألذرع بشكؿو فردم

فكضعيا عمى جميع المعابر البٌرٌية  ؛كقد استمرَّ االحتالؿ في كضع ىذه البكَّابات ،كالٌدجاجة الممعيكطة

 .ي قمنديا كعمى جسر أريحا اٌلذم نيسمّْيو معبر الكرامةف

فإٌنيـ ييعٌركف أفراد  ؛كبىًقي ىذا االحتالؿ ميصمّْمان عمى تحكيؿ الشَّعب الًفمسطيني إلى حيكانات   

فأثناء ذىاب امرأة حامؿ مف قرل نابمس مع زكجيا بسٌيارة اإلسعاؼ  ؛كيتفٌرجكف عمى عكراتيـ ؛الٌشعب

كأجبركا المرأة عمى الٌتعرم  ،ناء انتفاضة األقصى أكقفتيـ دكرٌية االحتالؿ كقتمكا الٌزكجإلى المستشفى أث

 .بالكامؿ
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ٍنيجةن     ٍنفىًردة بؿ سياسةن ميمى ادثة حادثةن مي نكد ؛كلـ تكٍف ىذه الحى االحتالؿ بعض الٌشباب في  فقد عٌرل جي

كأٌما إجبار  ،ٌرم كميمىارسة الجنس مع البيائـكأٍجبركا بعض المكاطنيف عمى الٌتعى  ،كراـ اهلل كالخميؿنابمس 

 .فيذا أصبح مف األيمكر الميعتادة ؛الٌناس عمى البقاء في العراء تحت الٌشمس كتحت المطر

فقد تعٌكد الًفمسطينٌيكف االٌدعاء أٌنييـٍ مرضى دائمان ليتمٌكنكا مف  ؛كنتيجةن لميعاممة الًفمسطينييف كالبيائـ   

 .المينتشرة في أرجاء األرىاًضي الفمسطينٌية عبكر ًنقاط التَّفتيش

تٌفاقٌية كيًؿ الفمسطينييف إلى بيائـ بعد اى عمى الدَّكاـ إلى تحعى سٍ كىكذا كاف الكياف الٌصييكني ي   

 كمف ضمف تمؾ الميخٌططات أٍف تعيش جماعتاف في فمسطيف تقـك الجماعة األكلى باسًتعبادً  ،أكسمك

، كىكذا ييعامؿي شريطة أٍف تقكـى الجماعة األيكلى بإٍطعاـً الجماعة الثٌانيةالجماعة األيخرل كميحاصرًتيا 

 .(1)الًفمسطينييف كالبيائـ الكياف الٌصييكني

لكؿّْ ما يقكـ بو االحتالؿ مف إجراءات ًضٌد الٌشعًب الًفمٍسًطيًني ىك أٌنيـ سىًكركا  كلعٌؿ السَّبب الرَّئيس    

لٌشعب المغمكب عمى أمرًه مىكشكفان أماـ تمؾ اإلجراءات كالحكاجز كلذلؾ أصبح ىذا ا ؛بخيالء القكَّة

 .(2) كالٌدكرٌيات

البىًشعة اٌلتي اٌتخذتىيا حككمات االحتالؿ الميتعاًقبة بحٌؽ الفمسطينييف الٌصييكنٌية كمف اإلجراءات    

 .سياسة ىدـ البيكت بشكؿو ميمىٍنيجو كميتىكاصؿو 

ة مف قرية قدركف الميٍنتميكفى إلى عددو ًمفى األجنحة الميسٌمحة أثناءى كعندما اٍستيٍشًيد الٌشباب األربع  

ـى ى عائالتيـ مف  كفجأةن صارتٍ  ،بيييكتيـ األربعةالكياف الٌصييكني  جكًمًيـ عمى ميستكطنة عبيركف ىىدى

 .دكف منازؿ

فيناؾ  ؛الفمسطينييف بؿ سياسة ميمىنيجة بحؽٌ  ،الٌشٌباف األربعة حادثةن ميٍنفردةن  بيكت كلـ تكف حادثة ىدـ  

ـ رٌدان عمى 2003جٌرافة تابعة لالحتالؿ كانت تيدـ بيكت الالجئيف في ميخٌيـ جنيف في نيساف مف العاـ 
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 ،اأثيكبيِّ  كسائؽ تمؾ الجٌرافة كاف ييكديِّا ،بعض العممٌيات الًفدائٌية اٌلتي قاـ بيا بعض أىالي الميخٌيـ

ااء عممو في ىدـ البيكت كاف سعيدنا ك كأثن بيرس الحيطاف كاألثاث  ككاف يتمٌذذي  ،كييرٌددي أنغامان شائعة مرحن

 .(1)عف سعادتو بيذا العمؿصييكنٌية كتحٌدثى إلى صحيفةو  ،كعظاـ الٌناس

عمى األرىاًضي الًفمٍسًطينٌية أٍف الكياف الٌصييكني كمف الٌطبيعي في ًظٌؿ الميٍعطيات اٌلتي أفرزٍتيىا سيطرة   

ٌضٌفة الغربٌية يتحٌدد في ضكء فالكضع االقتصادم لم ؛ًد الًفمىٍسًطيني سيطرةن تاٌمةن تيسيطرى عمى االقتصا

 :العاٌمة مف خالؿ أىداؼ ثالثةالٌصييكنٌية ٍستيراتيجٌية اال

 .الٌصييكني لحركة االقتصاد إبقاء الٌضٌفة الغربٌية كياننا اقتصاديِّا تابعنا .1

ناعة كالًميىف غرافيِّا كبشريِّاتيٍصبح الٌضٌفة الغربٌية امتدادنا جي أٍف  .2 راعة كالصّْ  .الٌصييكنٌية ًلًخدمًة الزّْ

 .(2) إلى البالد العربٌيةالٌصييكنٌية  الٌضٌفة الغربٌية سكقان تجارٌيان لمميٍنتجات أسكاؽي  حى بً صٍ تي  أفٍ  .3

تحٌدثٍت بذلؾ  اكم األراضي الفمسطينٌية مزبمةن لمميٍنتجات الٌصييكنٌيةكىكذا جعؿ الكياف الٌصييكني    

أسكاؽ  كأٌنو اٍستخدـى  ؛ًتمؾى األرىاضي ًلدفف الٌنفايات النَّككٌية كالكيماكٌية فيك اٍستخدـى  ؛ركاية بالد البحر

أبا الًفداء ًبقراءًة كتابو عف فيذا أحمد مسعكد يأمر  ؛الفاسدةالكياف الٌصييكني الًفمسطينييف لبيع مينتجات 

الٌصناعات الحربٌية اٌلتي تجاكزٍت فييا حدكد األسمحة التٌقميدٌية طٌكرى  الكياف الٌصييكنيف ؛أسرار الٌدكلة

الكياف جد كلـ يى  ،كىذه الٌصناعات خٌمفت الٌنفايات الٌنككٌية كالكيماكٌية ،إلى نطاؽ األسمحة غير التٌقميدٌية

كمٌرةن  ،ةن في طكلكـركمرٌ  ،فمٌرةن في الخميؿ ؛مكانان لدفف ىذه الٌنفايات غير األراضي الفمسطينٌيةالٌصييكني 

 .في نابمس

األسكاؽ الًفمسطينٌية  الكياف الٌصييكني اٍستخدـى الٌركاية نقمٍت أٌف ف ؛ًعندى ىذا الحدٌ كلـ يتكٌقؼ األمر    

ككذلؾ  ،فالٌدجاج الفاسد ييباع بأيدو فمسطينٌية داخؿ األسكاؽ الًفمسطينٌية ؛لمٌتخٌمص ًمٍف منتجاتيا الفاسدة

ًبيدات الٌضاٌرةالحاؿ مع الميعٌمب فىكٌؿ شيءو  ؛ات كالخضراكات الفاسدة كالفكاكو المىٍعطكبة ًبالييرمكنات ك المي
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ككصؿ الحاؿ درجةن خطيرةن ًبعرًض األٍغذية  ،ييباع في األسكاؽ الًفمسطينٌيةداًخؿ الكياف الٌصييكني فاسدو 

 .الفاسدة في معارض األغذية في األراضي الفمسطينٌية

فيذا أحمد مسعكد  ؛سياسة منع الفمسطينييف مف الٌسفر بعد اتٌفاقٌية أكسمك ني كاصؿالكياف الٌصييك ك    

فالمنع  ؛الًفمىٍسطينييف مف الٌسفر بعد قيدكـ السُّمطة الكطنٌية الكياف الٌصييكني مىنعيقكؿ ألًبي الًفداء ًبأٌف 

كبذلؾ ميًنعى  ؛لٌثكرة في ليبنافًمفى السَّفر كاف بسبًب الٌتشابو بيف أسماء الًفمسطينييف كاسـ أحد ككادر ا

 .(1)الًفمسطينٌيكف ًمفى الٌسفر ًبسبًب خطأو صغيرو اٍرتىكبىٍتوي دكلة ساىرة عمى أمنيا

 :ثانيًا: االْستيطان

فيذه الييكدٌية اليمنٌية عٍدنة  ؛مف أشٌد األشياء الميٌتخذة ًبحٌؽ الفمسطينييفالٌصييكني ككاف االستيطاف    

 (؛الييكد الغربييف)ازيا ييكًسي يكنا في أراًضي المسمٌية أكثرٍت ًمفى الٌزنا مع اإلٍشًكناٌلتي سكنٍت معى زكجً 

ابف الكزير ميكراف االبف غير الٌشرعي ليا ىك كلذلؾ تفٌجرٍت فضيحة مدٌكية ليا بعد أٍف تبٌيف أٌف 

صٌيتاف بارزتاف في كأٌف ابنٍييا اٌلمذٍيف اٍختيًطفا لحظة كصكليا البالد ىما شخ ،المرمكؽ في حزب العمؿ

كلذلؾ  ؛عمى أكسع نطاؽ وي كنشرتٍ  ،الٌصييكنٌيةفالتقطت الخبر الٌصحافة  ،الٌصييكنيالجياز األمني 

كذىبكا لالٍستيطاف في مستعمرةو نائيةو تقكـ عمى رأس جبؿ فكؽ بيت  ،استقاؿ األبناء الٌثالثة مف كظائفيـ

 .(2)لحـ 

فيك أٍصبح حقيقةن عممٌية في  ؛قيقةن كاقعٌية عىًف االستيطافتكثّْؽي ح بالد البحر كايةأٌف ر كيٌتضح    

األمر اٌلًذم  ،الكاممةالكياف الٌصييكني ككسيمةن ناًجعةن إًلقىامىة أرضً  ،المناطؽ الًفمٍسًطينٌية بعد اٍحًتالًليىا

ٌمى في إقامة الميٍستكطنات في ميٍختمًؼ أجزاء المناطؽ الميٍحتٌمة ـٍ في ذلؾ ال ،تىجى ٌسماسرة اٌلذيف كسىاعدىىي
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ًممكا كىكيسطاء مف أجؿ تسريب األراًضي إلى الييكد عف طريؽ بيعيا تاٌرةن  اٍغًتصابيا بالٌتحايؿ أك  ،عى

 .(1)عمى أصحابيا في أكثر األحياف

فاالٍستيطاف يىٍحظى بدعـ  ؛كصٌكرت الٌركاية قضٌية االستيطاف عف طريؽ الًحكار مع أحد الميٍستكطنيف   

ككما أٌف الميستكطف اإلسرائيمي عمى األغمًب ييٍنكر حقكؽ اآلخر كحاؿ أٌم  ،مٌية الميطمؽالحككمة اإلٍسرائي

 .ميٍستىٍعمرو في العالـ

كتيشًرؼي عمى  ،طار أبك الفداء بأحمد مسعكد إلى ميستكطنة بسجكت اٌلتي تقكـي عمى جبؿ الٌطكيؿ   

كىك شابّّ في التٌاسعة  ،كتي سمبيرغمي  ، ثيـٌ دخال بعد ذلؾ بيت الميٍستىكًطفالبيرة مف جية الشَّرؽ

 كالعشريف يعمؿ طبيبان في الكحدة العسكرٌية الميتمركزة في تمؾ المستكطنة.

 ،ميبٌررةال ٍنصيرٌيتو غيركبعد حكارو طكيؿو دار بيف ىذا الٌطبيب كأبي الفداء تظير عدكانٌية مكتي كعي    

بيت اٌلذم يسكنو مف أيف ٍسألو أبك الفداء عف الفىيى  ؛حيث يىًصؼي مكتي العرب بأٌنيـ قيساة كميتكحّْشيكف

؟ كًمٍف أيف يحصؿ عمى الكيرباء كالماء؟ فييجيبيو مكتي بأٌف ثالثة أرباع ىذا البيت ىدٌية مف حصؿ عميو

 الحككمة اإلسرائيمٌية، كالٌربع الباقي عبارة عف قرضو مف البنؾ عمى شكؿ أقساطو مييٌسرة.

 ؛بأٌف بيتو المحمي بالٌدٌبابة ييشٌكؿي خطران كتيديدان عمى بيكت البيرةيقكؿ لو أبك الفداء بعد ذلؾ    

ىؿ ترغب في تدمير راـ  :فأبك الفداء يقكؿ لو ؛كيصٌكر الحكار مدل الكراىٌية اٌلًذم كصؿ إليًو اآلخر

ةن مف بؿ أرغب فييا فارغ ،لمحقيقة ال أرغبي في تدمير المدينة كلًكٌني...: كالبيرة؟ فيردُّ عميو مكتياهلل

 .أىميا

كتشتدُّ كتيرة الحكار ًلتكضيًح مىدىل الكيٍره العميؽ اٌلذم يىٍحًمموي الميٍستكطف لمًفمسطينييف حٌتى الٌطبيب     

ًرٌية كعدـ قيبكًلًو لمٌتعايش مع اآلخر  اٌلًذم ييٍفتىرضي الٌرحمة في قمًبًو يمألهي الحقد كالكيٍره كالسَّكاد كالعيٍنصي
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 ،ب أبا الفداء بعد ذلؾ بقكلو بأٌنو ييريد مف الفمسطينييف االختفاء عف كجيوفمكتي يخاط ؛الفمسطيني

 .(1)كالٌذىاب لمعيًش في الٌصحراء ،كترؾ ىذه البالد ،كالٌرحيؿ مف ىنا

كجعميا خاليةن  ،عندما يتمنَّى مف جميع الًفمسطينييف الٌرحيؿ عف ىذه الًبالد (ميكتيكىذا الميٍستكطف)   

ـي إرادة دكلة كفارغةن مف السٌُّكا مى الكياف الٌصييكني ف فإٌنو ييترًج يا بجعًؿ األراضي الًفمسطينٌية خالية كأٍحالى

مىى اٍسًتيعاب المزيد مف المييىاًجًريف ؛مف السٌُّكاف ذٍت كٌؿ األساليب الكىًفيمة كلذلؾ اٌتخى  ؛ًلتككف قاًدرةن عى

 .(2)كغير ذلؾ ،العربٌيةكتغيير معالـ المناطؽ  ،بتحقيًؽ ىذا اليدؼ مف تدميًر القيرىل

، التٌاريخ فقد دمجى بيف تاريخٍيف ميميزٍيف ؛د االٌتكاء عمى التٌاريخ ًبميارةكأعتقد أٌف الكاتب الٌركائي أجا   

ثٌاني الٌزمف الحاضر زمف اليزائـ؛ فيك ، كالتٌاريخ الداء زمف االٍنتصارات الماضياألٌكؿ زمف)أبك(الف

اًقصة إلى ر عٌكا مف الغيزاة إلى الٌزمف الحاضر ليقكـ بالعكدة النٌ قاـ بتحري)أبك(الفداء اٌلذم أحضر

مف الماضي، ؛ كفي أثناء ىذه العكدة يٌتضح الفرؽ بيف عكدتو مينتصران في الزٌ األراضي الًفمسطينٌية

، كألقى بعض كدتو الٌناًقصة في الٌزمف الحاضر؛ فيك عاد إلى إحدل الميستكطنات، كعكطرده لمغيزاة

؛ كفي ذلؾ إشارة إلى سعي الكياف لقضٌية االستيطاف الالمحدكدالٌصييكني  الٌدعـ الٌضكء عمى

، ككما أٌف الميستكطنيف يٍسعكف لتيجير الفمسطينييف إلى يكيد األرض الًفمسطينٌية بالكامؿالٌصييكني لت

  .الٌصحراء

في الماضي اد ! فيك ع، كعكدتو في الٌزمف الحاضرلماضي( الفداء في اكشتٌاف بيف عكدة )أبك    

حاضر ًلييشاًىد فمسطيف قد ، كأٌما عكدتو في الٌزمف الليطرد الغيزاة مف عٌكا؛ لتعكد عربٌية إسالمٌية

         .، كأٌف الميستكطنيف يٍسعكفى لتيكيد األرض كطرد أىميا منياتيٌكدت
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ـى كمف الميالحظ أٌف      فعندما كانٍت أٌيةي ًجيىةو  ؛ٌكةمف قي  ما أيكتيى  االٍستيطاف ًبكيؿّْ  الكياف الٌصييكني دعى

سىارع إلى تزكيدىا بالماء كالكيرباء الكياف الٌصييكني يي  في بناء مستكطنةو عشكائٌيةو كافاٍستيطانٌية تيٍعمً 

 شٌؽ شارعان استيطانٌيان عريضان ليذه المستكطنة.ثيـٌ ي ،كالياتؼ

فاندفع  ؛ستيطاف في األراضي المحتٌمةيحميـ بتكثيؼ االاالبف غير الشَّرعي ليكسي يكنا  ككاف مكراف   

فجاء عمى رأس مجمكعة مف الٌصياينة  ؛مكراف بعد تركو الخدمة العسكرٌية لتنفيذ تمؾ األحالـ

األمريكييف كاحتٌؿ تٌمة الشُّكمر اٌلتي تيًطٌؿ عمى كادم العبير ًمٍف جية الغرب اٍنًتقامان لمقتؿ إحدل 

كرفع مكراف عمى تمؾ الٌتٌمة عمـ  ،تٌَّمة بكضع كارافانات ىناؾكبدأ االستيطاف عمى تمؾ ال ،الميستكطنات

رىكتو االٍستيطانٌية كازدحـ المكاف بشٌباف كشاٌبات ذكم جمكد  ،ثيـٌ تبعتوي كارافانات أيخرل ،إٍسرائيؿ كعمـ حى

كشارع  تمؾ الميستكطنة بتٌيارات الماء كالكيرباء كالٌتمفكففزٌكد الكياف الٌصييكني  ؛حمراء كشيعيكر شقراء

 .عريض شيٌؽ عمى عجؿ

ؾ سٌمى ىذه المستكطنة باسـ ػكلذل ؛ةػنػستكطػذه المػيذ ىػنفػتػؽ بػٌ حقػد تػاتو قػيػمـ حػكراف حػي تىبىرى مػاعٍ    

رفضت ىذا االسـ بعد الٌصييكنٌية كلكٌف الحككمة  ،اٌلتي أيقيمت عمى أراضي بمدة قدركف (عدنة )كالدتو

 .(1)يا الٌرسمي عبيركف بعد االعتراؼ ًبيىا مستكطنة شرعٌيةكأطمقت عمييا اسم ،مٌدةو قصيرة

حككمات الفكانت  ؛المبالغ فيو باالستيطاف في األراضي الًفمسطينٌيةالكياف الٌصييكني كاٌتضح اىتماـ   

و ككٌؿ بيت كانت حكل ،تيسىاًبؽي الكقت في ًبناًء البيييكت ًلٍمميٍستكًطنيفداخؿ الكياف الٌصييكني  الميتىعاًقبة

بأٌنوي  فيذا أحمد مسعكد يىتىحٌدثي  ؛ككٌؿ ذلؾ جرل ًفٍعميوي في سنكاتو قميمةو  ،الحدائؽ الٌصغيرة كنكافير المياه

فمسطينٌية  ًعٌدة  جيات سياسٌية كمدنٌيةفي مسيرةو ضٍخمةو نظَّمٍتيا  انطمؽ مف راـ اهلل إلى قدركف ًلييشارؾ

عند كقكفو عمى طرًؼ الكادم الميًطٌؿ عمى كادم العبير ك  ،تيؤًمفي بالسَّالـ كالعيًش المشترؾكصييكنٌية 

كتحيط بيا حدائؽ صغيرة مزدحمة بأشجار الٌزيتكف كالٌنخيؿ  ،فيكًجئ بمنازؿ المستكطنيف تمأل الكادم
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كرأل كذلؾ برؾ ًسباحة كمالعب كشكارع عريضة  ،كالمؤلؤ كرأل نكافير المياه تضخُّ ًمياىنا ،الٌضخمة

كلـ يكف قد مضى عمى تأسيس ًتمؾ  ؛عف الميٌدة اٌلتي حصؿ فييا كٌؿ ذلؾ كتساءؿى  ،كأيٍخرل ضٌيقة

الميستكطنة سيكل عاـ كنصؼ
(1). 

مىٍييا الميٍستكطناتالكياف الٌصييكني لـ يك    ادرة األراضي الفمسطينٌية اٌلتي أيقيمٍت عى  وبؿ إنٌ  ،كتًؼ ًبميصى

م لتكفير الحماية لتمؾ لعيٍنصر بعض األراضي حكؿ الميستكطنات ًلتيقيـ عمييا الجدار ا صادر

كبعض ىذه الميظاىرات اٍشترؾ فييا  ،أٌدل إلى عمؿ مظاىرات كثيرة ضٌد ىذا الجدار ، ماالمستكطنة

 .كاألجانبالٌصياينة بعض 

كاٍشترؾ  ؛أىالي قدركف اٍشترككا في مظاىرةو ًضٌد الجدار العنصرم اٌلذم أيقيـى حكؿ ميٍستكطنة عبيركف   

فأخذ الميتظاىركف باليتاؼ ضٌد الجدار العنصرم اٌلذم  ؛كاألجانب في تمؾ المظاىرة بعض اإلسرائيمييف

ييدؼ إلى نزع قدركف عف ميحيطىيىا مف أجؿ حماية مستكطنة عبيركف اٌلتي لـ يمًض عمى إنشاًئيىا ميٌدة 

متظاىريف فخطب في ًتمؾ الميظاىرة أحد أعضاء الًكنيست الييكد باإلنكميزٌية أماـ ال ؛عاـو كنصؼو فقط

 .حكؿ عنصرٌية الًجدار كعدـ أىٌمٌيتو األمنٌية

كمف ذلؾ جعؿ مجارم الميستكطنات  ،ليا أثر سمبي عمى حياة الًفمسطينييف كىذه الميٍستكطنات كاف    

فيذا أحمد مسعكد فكجئ ذات مٌرةو بأٌف مجارم  ؛تنيمر عمى بيكت الفمسطينييف كأراضييـ الزراعٌية

كعمى شجر القندكؿ  ،شكف بالقرب منو بدأٍت باالنيمار عمى مجارم بيتوالميستكطنيف اٌلذيف يعي

 .(2)كالٌسريس

فأىالي  ؛بقمع كيٌؿ تحٌرؾ فمسطيني لمقاكمة االستيطافالكياف الٌصييكني قكـ كمف الٌطبيعي أف ي    

طنيف اٌلذيف فكاجيكا الجيش كالميٍستك  ؛قدركف دافعكا عف تٌمة الٌشكمر اٌلتي أيقيمت عمييا ميٍستكطنة عدنة

المحكمة  كلٌما رفع المجمس البمدم شككل إلى ،فقتمكا شاٌبيف كجرحكا خمسيف ؛أطمقكا الٌرصاص عمييـ
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ـٍ أٍصدى الٌصييكنٌية العيميا  ادرة شىرعٌيةًبخصكص ميصادرة أٍرًضًي  ؛رٍت ىذه المىٍحكىمىة قىرىارىا بالقكؿ إٌف الميصى

كال أحد مف السٌُّكاف المحٌمييف يعرؼ بالٌضبط كيؼ يمكف  ،ماية السٌُّكاف المحٌمييفألٌف ذلؾ مف شأنو حً 

 .أٍف تيصادر األرض لضماف أمف السٌُّكاف

كلذلؾ قاـ عدد مف  ؛كىكذا فشؿ أىالي قدركف في استعادة أرًضًيـ عف طريؽ محكمة العدؿ العميا    

ٍنتميفى إلى عددو ًمفى األجنحة المسٌمحة باليجـك عمى ميستكط نكا في  ؛نة عبيركفشباب القرية المي فتحصَّ

ثيـٌ اشتبككا مع جنكد االحتالؿ كأفراد أمف الميٍستكطنة ًلمٌدة  ،أحد الكارافانات بعد قتؿ ثالثة ميٍستكطنيف

 .(1) فاستشيد جميع الشٌُّباف كعددىـ أربعة ؛ساعتٍيف

 ؛ٌيةمنيا بكٌؿ صدؽو كمكضكعالكياف الٌصييكني  كمكقؼ ،لٌركاية قضٌية االستيطافصٌكرت ا    

ـى  ييعدُّ  ستيطاففاال ـى  ؛الكياف الٌصييكنيعميو  الجكىر اٌلذم قا ـٌ تجميعو مف كٌؿ  فيك قا بإحالؿ شعبو ت

ـٌ تيجيره إلى بالدو كثيرة  .أصقاع العالـ مكاف شعبو ت

كلذلؾ كانت تتنافس  ؛الميتعاقبة اٍعتبرٍت االستيطاف مسألة حياةو أك مكتالكياف الٌصييكني  كحيككمات   

 .ضيا في تكثيؼ االستيطاف كميضاعفتومع بع

كذلؾ جعؿ  ؛ات تحت تصٌرؼ المجالس اٌلتي تيدير المستكطناتكىذه الحككمات كضعت كٌؿ اإلٍمكىانى    

المستكطنيف ينعمكف ًبتٌيارات الماء كالكيرباء كالياتؼ كالٌطرؽ االلًتفافٌية اٌلتي تربط المستكطنات بكاٌفة 

 .الكياف الٌصييكني أنحاء

 :الغربّية داخل األرض المحتّمة انتشار المظاىر :ثالثاً 

                        الٌصييكنٌية  يخضعي في الكقت الحاضر لمسَّيطرة الالفمسطيني إٌف الكجكد الجغرافي     

بغة اليي ،العسكرٌية كالسياسٌية فحسب ـٌ تغميب الصّْ  .(2)اكثقافيِّ  كدٌية عميو سيكَّانيِّا كحضاريِّابؿ ت
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فأبك الفداء ييخبر بأٌف مكاله الممؾ األشرؼ خميؿ بف قالككف  ؛بالد البحر كايةير ىذا في ىذه رً ظك   

كجعميا خرابان إلى  ،كتطييرىا بالٌنار ،عندما عاد إلى عٌكا في الٌزمف الماضي أصٌر عمى غسميا بالٌدـٌ 

 .اآلبديفأبد 

فعند عكدتيـ كجدكا  ؛الي إلى عٌكاكىذا بعكس عكدة أحمد مسعكد مع أبي الفداء في الزَّمف الح   

 ؛فقد كجدكا الالفتات الٌضكئٌية الٌضخمة المكتكبة بالعبرٌية ؛ٌت لمعرب بصمةو مي المظاىر الغربٌية التي ال تى 

فرأل أضكاء الالفتات الٌضكئٌية  ؛الٌذاىب إلى كفر ياسيؼ أحمد مسعكد عمى الٌشارع الرَّئيسثـ سقط 

 .لكتركنٌيةالمكحات اإلبالعبرٌية تتمٌكل عمى المكتكبة 

 ،ككانكا يمعبكف ًبكيرةو حمراء ،كىـ رجاؿ كنساء أشباه عيراة ،ككجد أبك الًفداء أشخاصان ييشًبيكف الفرنجة   

 .(1)كىناؾ رجاؿ كنساء آخركف يسبحكف ًبما ال يكاد ييغٌطي سكءاًتيـ

كاية تيشير ًبشكؿو كاًضحو إلى انتشار المغة الًعبرٌية انتشاران     فالٌصييكنٌية  ؛كبيران في األراًضي الميٍحتٌمة كالرّْ

ككافى البيدَّ مف  ،القة قكًمٌيةالسّْياسٌية قاتمٍت عمى جبية المغة ًقتاالن مريران لتحكيؿ الدّْيانة الييكدٌية إلى عى 

ٍفقيكدةن في جميع المجاالت االٍسًتنجاد بالمغة العبرٌية كاحتماؿو كحيدو ًلرىابطةو كانٍت مى
 (2). 

عٌكا بعد  فالٌراكم أحمد مسعكد يصؼي  ؛الٌركاية عمى التٌنٌكع كااٍلٍخًتالؼ في الٌزماف كالمكافاٍعتمدٍت ك     

 ،ر القيدسٌية التٌاريخٌية لممكافدّْ كذلؾ ألٌف الميحتٌؿ ال ييقى  ؛فيي تغٌيرٍت لألسكأ ؛اٍحًتالًليا مف ًقبؿ الييكد

 .مف قبؿًرض كاًقعان جديدان عٌما كاف قائمان كييريد أٍف يفٍ 

بؿ كانٍت  ،كذكري مدينة عٌكا لـ يكٍف ًذكران اٍسًتٍثنائٌيان ألٍسماء المدف كالقرل الفمسطينٌية في ىذه الٌركاية    

غرافيِّا ٍعممان بارزان في المشركع الٌركائي  ؛دليالن كأٍطمسنا جي فأٍسماء القيرل كالميديف كالبيمداٍت الًفمسطينٌية تيشكّْؿ مى

كلذلؾ أكرد الٌراًكم أحمد مسعكد ًبأفَّ  ؛ٍدرؾ لمٌظرؼ التٌاريخي اٌلذم تىميرُّ ًبًو فمسطيففالكاتب مي  ؛لمكاتب
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 ،كالبقيعة  ،كالبىٍعنىة ،البٌصة :مػثؿ ،كىناؾ قرل أيخػرل ،قرية البركة كاف ييسىمّْييىا اإلٍفرٍنجي ًبٍركيث

 .رىاػكغي ،كالٌزيب ،ةكالكرام ،كالٌداميكف ،كدير حٌنا ،األسد كدير ،كجت ،كترشيحا ،كتٍربيخا

فىتىٍسًمية المكاف ميتىجذّْرة  ؛أٍسماءن كثيرة ًمف أسماء القرل الفمسطينٌية اٌلتي اندثرتٍ  الكاتب ؽي كىكذا ييكثّْ    

ٍنذي األزؿ  .كميحاكلة اآلخر سىًرقةي المكاف كتسًميتيوي ًباسـو آخر بىاءٍت ًبالفىشىؿ ؛في المكاف مي

ًلتكضيح الصُّكرة  (الٌصييكني )االحتالؿة بيفى فرنجة األمس كفرنجة اليكـارنكأبك الًفداء يىٍعًقدي ميقى     

إفَّ اإلفرنجي  –ًبمىا مىعناه  –فيقكؿ  ؛ألحمد مسعكد عف فرض المظاىر الغربٌية عمى األرًض الميٍحتٌمة

ا يي  ؛األرض فقطال ييريدي  كأٌما اإلفرنجي اليكـ ،اٌلًذم حاربناه كاف يتغٌطى بالدّْيف ٌنمى مينا ضى عريد أٍف يىٍفرً كا 

ارجى فقط ؛وي أيضان أيٍسمكبى حياتو كميٍعتقداتو   .(1)فيك ييريد اٍحتالؿ الدَّاًخؿ كليس الخى

كاية حقيقةن كاًضحةن عف المكاف بأٌف األرض جكىر النّْزاع     ميـ بالعكدة ،تيبٌيف الرّْ  ؛كىك ًفي النّْياية الحي

وى ًباٍستمرار الميحاكال ت الميتكاًصمة ًمٍف قبؿ االٍحتالؿ ًلطمًس ىكٌية المكاف مف خالؿ فالًفمسًطيني كىاجى

فراغو مف تاريخو كأٍىًمو كىكذا االحتالؿ كافى يسعى دائمان ًلفرًض الثٌقافة الغربٌية عمى  ،(2)تغيير معالمو كا 

 .األرض كاإلنساف معان 

كانٍت بعيدة كيٌؿ البيعًد عىٍف نمط  كاٌلتي ،كاٍنتشرٍت مظاىر كثيرة لمحياة الغربٌية في األراضي الميحتٌمة   

فقد اٍنتشرى المكاط داًخؿى الميجتمًع اإلسرائيمي حٌتى ًقيؿ إٌف أحد رؤساء ىيئة األركاف  ؛الحياة العربٌية

ؿ لمرَّجؿ أٍف ال يككف ليكًطٌيان  ،ًعندىـ كاف ليكًطٌيان   ؛كأٌما رئيس دكلتيـ فقد قاؿ في خطابو عاٍـّ لو ًبأٌنوي ييفضَّ

ٌجةه كيٍبرىل في أكساط الييكد تيندّْدي ًبأٍقكاًلوفقامٍت   .(3)فما كاف ًمٍنوي إاٌل أٍف اعتذر عمنان عف ذلؾ ؛ضى

                                                           
 .45، ص 87-68، ص ) رسالة ماجستير (تكظيؼ التٌاريخ في ًركايات أحمد رفيؽ عكض ،ماجدحسف  ،قٌطكسةيينظر:  -1
كاية الفمسطينٌية الميعىاًصرة ،عمي حسف ،خكاجةينظر:  -2  .63ص  ،في استنطاؽ الرّْ
 .86-85ص  ،بالد البحر ،أحمد رفيؽ ،عكض يينظر: -3
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الٌتحٌكؿ الثٌقافي كالًفكرم اٌلذم برز في الميجتمع الفمسطيني بعد قياـ السُّمطة االىتماـ كمف مىظاىًر    

فالًفمسطيني كيًضع في زاكية تشابو الحياة في  ؛حتالؿكقد كاف ذلؾ ميتىعذّْران بسبًب اال ،بالمىٍيرجانات الفٌنٌية

فالعىائدكف ميٍعتادكف عمى حياة الٌطرب كالففٌ  ؛فمسطيف مع أٌم دكلةو عربٌيةو 
(1). 

كأٍغرقىٍت السُّمطة الكطنٌية الٌشعب الفمسطيني بالميرجانات اٌلتي عٌمٍت معظـ مدف الٌضٌفة كالقطاع     

ٍغرل حتَّى األٍندية نىٌظمٍت الميرجاناتفي القيرل المىٍجييكلة كالجامعا فكانت ىناؾ  ؛ت الكيٍبرل كالصُّ

 .ميرجانات لألحجار كالثّْمار كالخضار كاألدب كالفٌف كغير ذلؾ مف أشياء

فالميطرب العربي  ؛ككانت ليذه المىٍيرجانات فائدةن مالٌيةن كبيرة لممينٌظميف اٌلذيف تدٌفؽ الماؿ بيف أيدييـ   

ككانٍت تيًحيط بو الفاتنات كيٍمنىعيييفَّ  ،صؿ عمى مبمغ أربعيف ألؼ دكالر في ليمةو كاحدةالمشيكر كاف يح

 .مف الخيركج ًمفى الفيندًؽ اٌلذم ينزؿ فيو

ٍفمةو لىوي في راـ اهلل    كمثميا في طكلكـر كمثميا في  ،كىكذا اٍلتقطى ىذا الميٍطرب أربعيف ألؼ دكالر ًمٍف حى

ا كصٌرح بعد عكدتو مف فمسطيف أٌف زيارتو لـ  ،طيف بمئةو كعشريف ألؼ دكالركىكذا خرج مف ًفمس ،أريحى

 .(2)بؿ كاف ييدؼ إلى دعـ االقتصاد الًفمسطيني ،تكف تصٌب في مصمحة الٌتطبيع

  :تدىور االْقِتصاد الِفمْسِطيني :رابعاً 

مبٌية اٌلتي انتشرٍت مينذي قدكـً ال    كلذلؾ كىثيرٍت  ؛سُّمطة الكطنٌيةكانٍت ظاىرة التَّضٌخـ مف الٌظكاىر السَّ

فقد بمغت نسبة  ؛كىذه القيركض كانٍت نسبة الفائدة فييا ميرتفعة نسبٌيان  ،القيركض اٌلتي تيٍمنحي لمميكاًطنيف

كمف ثىـٌ  ،%13الفائدة اٌلتي تفرضيا البنكؾ العاممة في الٌضٌفة الغربٌية كالًقطىاع عمى القيركض الفردٌية 

ٍتيا إلى   .%9خفَّضى

                                                           
كاية الًفمسطينٌية  ،باسمة سيًييؿ ،صٌكاؼينظر:  -1 ـ ػػػػػػ 1993بعد اٌتفاقٌية أكٍسمك: ًدراسة مكضكعٌية فٌنٌية )  في الٌضٌفة الغربٌية كقطاع غٌزةالرّْ

 .82، ص ـ( )ًرسالة ماجستير(2000
 .99-98عكض، أحمد رفيؽ، بالد البحر، ص  ينظر: -2
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يىا ميؤٌسسات اإلسكاف العاٌمة  ؛ككانٍت األٍسعار ميرتفعة ًلٍمغىاية    فقد بمغ ثمف الٌشٌقة العادٌية اٌلتي تعًرضي

ٍبمغان يتجاكز أربعيفى ألؼ دكالر ميكٌظفيف فعندئذ يصؿ فإذا كانٍت ًبالتٌقسيًط كًىيى كذلؾ دائمان لم ؛كالخاٌصة مى

 .عمره في تسديد ثىمنيا طكاؿئة ألؼ ديكالر يقضي المكٌظؼ ثمنيا إلى ما

عى أعداد الميٍستثًمريفى مٍف ًفمسطينييف كميغتربيف كعرب آخريف عف االستثمار في     كاية تراجي ؿ الرّْ كتيسجّْ

رّْ  ؛فمسطيف ـٍ يرتًعبكف مف فكرة االستثمار الحي  ؛فالٌضرائب اٌلتي كانت عمى شكؿ شركطو قانكنٌية جعمٍتيي

ـٍ يىعيٍد ىيناؾى اٍسًتٍثمار سك  فاالٍسًتثمار ال ييٍمكفي أٍف يككفى  ؛ل ذلؾ الميرتبط بأجيزة السُّمطة ًمٍف ًجيةو أيٍخرلفم

 .(1)تحتى ًظؿّْ االٍحًتالؿ

 :اْنِتشار ظاىرة الفساد :خامساً 

كىذا الفساد سيمكؾه مينحرؼ مقركف بيدؼو مقيتو  ،الفساد لألسؼ الٌشديد عـٌ ميؤٌسسات السُّمطة الكطنٌية  

 .(2)المصمحة الشَّخصٌية عمى ًحساب المصمحة العاٌمةيتمٌثؿ في تغميب 

فالفساد اإلدارم كاف يؤٌدم في كثيًر  ؛الفساد اإلدارم كالفساد األخالقي :كمف أبرز أنكاع ذلؾ الفساد  

 .مف الحاالت إلى إىدار الماؿ العاـٌ 

طالبي ميكٌظًفيو ًبعدـً إتٌقاف العمؿ كًمٍف صكر الفساد اإلدىارم اٌلتي سىٌجمٍتيىا  الٌركاية أٌف المسؤكؿ الفاسد يي   

ؤسائو الفىاسديف ؛بؿ إٍرضاء المىٍسؤكليف كييٍدعى قاسـ أبك مركاف اف  ،فيذا أحمد مسعكد طمب منو أحدي ري

يٌمتو كما تقتًضي الٌظركؼ كعمٍيًو أٍف يقكـ ًبمى  ،ال ييٍتقفى عممو بؿ عميو أٍف ييرًضي المسؤكليف عنو

 .كالميالبسات

 ،كلذلؾ فقىدى اٍمتيازات مكقعو في الميؤٌسسة ؛ديد لـ يفيـ أحمد مسعكد ظيركفو كميالبساًتوً كلألسؼ الشٌ   

ـى الٌظركؼ كالميالبسات ،كانزكل في مكافو بعيد  ؛كحافظ عمى اٍمًتيازاتو ،كىيناؾ مكٌظؼ ييٍدعىى ًحٍفظي فىًي

                                                           
 .99عكض، أحمد رفيؽ، بالد البحر، ص  يينظر: -1
كاية الًفمسصٌكاؼ، باسمة سييؿ ينظر: -2 بعد اٌتفاقٌية أكٍسمك: ًدراسة مكضكعٌية فٌنٌية )  طينٌية في الٌضٌفة الغربٌية كقطاع غٌزة، الرّْ

 .138ص  ،ـ( )ًرسالة ماجستير(2000ـ ػػػػػػ 1993
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ًريف مف  كىذا الشَّخص ميٍستًعدّّ  ،كذلؾى ألٌنو مينافؽ كمىًرف كسمس كناعـ كميتزٌلؼ أٍف يسحؽ نفسوي أماـ اآلخى

 .أجؿ أٍف يبقى في منصبًو كيربح

زمة لمميكٌظفيف الًفمسطينييف اٌلذيف في الٌركاية  كاٌتضح    أٌف الكذب كالنّْفاؽ كالٌتمٌمؽ كانت صفات ميالى

و زكجة ترتدم ل تٍ فيذا حفظي كان ؛الميكٌظؼ يرتىقيال تجعالف فإتقاف العمؿ كالًميىنٌية فيو  ؛ترقُّكا سريعان 

فمٌما كٌظفيا حفظي بالكاسطة في الميؤٌسسة  ؛الزٌّْم الشَّرعي قبؿى تعييًنيا في إٍحدىل الميؤٌسسات الًفمسطينٌية

كلذلؾ  ؛فىمفتى أنظار الجميع جسميا الجميؿ ؛اٌلتي يعمؿ ًبيىا خمعٍت الزٌّْم الٌشرعي كلىًبسىٍت الٌزٌم العصرم

 .ؤٌسسةترٌقٍت سريعان مع زكجيا في ىذه الم

ٌطة ،تسمَّـى ًحفًظي بعد ذلؾ ًخٌطة اإلٍصالح في الميؤٌسسة   فعٌيف زكجتو مديرة  ؛كطيًمبى منو أٍف ييطٌبؽ الخي

 .كصار ليا غرفة خاٌصة ،كاٌلتي لـ يمًض عمى تعيينيا سكل عامٍيف ،في تمؾ الميؤٌسسة

ارةأٌف ًحفظي ال يحمؿ سيك مف ًخالؿ ركاية بالد البحر  كتبٌيفى فيما بعد    كأٌف زكجتو لـ  ،ل دبمـك ًتجى

كزعمىٍت تمؾ الميؤٌسسة أٌف سبب تعييف حفظي كزكجتو في  ،تحصؿ عمى شيادة الثٌانكٌية العاٌمة

كال أساس لػو  ،كىذا كػذب ،منصبييما انتماؤىما إلى عائمة ميناضمة قٌدمٍت كثيران مف الشُّيداء كالمينىاضميف

 .(1)مف الٌصٌحة

ا أٌف الميجتمع الًفمٍسطيني في  ؛كتىظيراف في ذات الكقت ،اًىرتاف ميتىالًزمتافكالفىساد كاليزيمة ظى     كًبمى

أـ فىالى بيٌد أٍف يظير عندهي الفساد ًبأنكاًعو سكاءن أكاف إدارٌيان الٌصييكني حالة ىزيمة أماـ االحتالؿ 

 .(2)أٍخالقٌيان 

وي السُّمطة الكطنٌية في تكظيؼ ىؤالء كمف حٌؽ بعض الكيتٌاب أٍف يتساءؿ عف الٌنيًج اٌلذم اتٌبعتٍ    

 :ػػػػػػػػػػػػػػبػما معنػاه  ػػػػػكتكر عبد الٌستٌار قاسـ يػقكؿ ػػػػػفالدٌ  ؛كليس في الٌشعب الميٍعتاد عمى الفساد ،المسؤكليف

                                                           
 .187-185ص  ،بالد البحر ،أحمد رفيؽ ،عكض ينظر: -1
 .366ص  ،صراع الثٌقافات في الٌركاية العربٌية في فمسطيف ،محٌمد بكر ،البكجي ينظر: -2
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اس فعندما كانت اإلدارة بيد االحتالؿ كاف كثيره مف النٌ  ؛إٌف أٍغمبٌية الٌناس فاسدكف كيٌؿ بطريقتو الخاٌصة

كا بعضى مصالًحًيـ  .(1)ًمٍثؿى الحصكؿ عمى تصريحو أك كظيفة ؛يبحثكف عف جكاسيس لالٍحتالؿ ًلييٍنًجزي

فقاسـ أبك  ؛كالفساد اإلدارم كٌلدى فسادان مالٌيان تىشىٌكؿى في ميؤٌسسات السُّمطة الًفمسطينٌية عند تأًسيسيا  

كاٍشتىرل شٌقة في حيٍّ جميؿو  ،ؾى اٍمتىمؾى سيَّارة فاخرةكًلذل ؛مركاف كاف يترٌاس إٍحدل الميؤٌسسات الًفمسطينٌية

 .كصار ييساًفر كثيران عمى الرُّغـ مف أٌنوي ال ييٍتقف حٌتى العربٌية ،كىادئ

فيك تحٌكؿ إلى مكٌظؼو صغيرو عمى الرُّغـ ًمٍف كيٌؿ  ؛كمظاىر ىذا الفساد اٍستفٌزٍت أحمد مسعكد   

كتحدَّثى فيو عف كيفٌية اٍنًتياء المشركع القكمي إلى  ،(أسرار الٌدكلة )وي فكتب ًكتابى  ؛الكفاءة اٌلتي يتمٌتع بيا

 .مركاف كحفظي كزكجتو (أبك)أحضاف قاسـ 

ككاف مف  ؛الٌركاية يدىا عمى آفاتو كعيكبو سادت في الميؤٌسسات الًفمسطينٌية بعد اتٌفاقٌية أكسمكتضع   

ان مالٌيان أىدر كثيران مف األمكاؿ اٌلتي كانت كفيمة بحٌؿ كاٌلذم سٌبب فساد ،أبرز ىذه اآلفات الفساد اإلدارم

 .كثيرو مف مشاكؿ الميجتمع الًفمسطيني

كاٍرتضكا عمى أنفسيـ  ،كىذه األمكاؿ كانت تذىب في جيكب بعض المسؤكليف اٌلذيف خانكا أماناتيـ    

 .بتسخير المؤٌسسة اٌلتي يعممكف فييا لخدمة مصالحيـ الٌضٌيقة

فما أٍف صدر  ؛الفسادحٌتى تفيدكف مف كيؿّْ شيءو يتعٌمؽ ًبالٌشعب الفمسطيني ٍعداء يسكلألسًؼ األ   

 ؛كأٍعطكهي  خمسة آالؼ دكالر ميقابؿ ىذا الكتاب ،كتىٍرجمكهي إلى ليغاتو أٍجنبٌية ،الًكتاب حٌتى أخذهي آخركف

كلذلؾ اٌتيـ أحمد مسعكد بالجاسكسٌية كىدـ الميجتمع 
(2). 

فقد كصؿ إلى  ؛ككصؿ إلى أكثر الًقطاعات حساسٌية ،مالي ًبشكؿو خطيرو لمغايةكانتشر الفساد ال   

 ؛كتستطيع حماية شعبيا ،كاٌلًتي صٌكرىا بعض الكاىميف أٌنيا جيشه يممؾ قراران  ،ًقطاع األجيزة األمنٌية

                                                           
كاية الًفمسطينٌية في الٌضٌفة الغربٌية كقطاع غٌزة ،باسمة سيييؿ ،صٌكاؼ يينظر: -1 ـ ػػػػػػ 1993بعد اٌتفاقٌية أكٍسمك: ًدراسة مكضكعٌية فٌنٌية )  الرّْ

 .64ص  ـ ( ) ًرسالة ماجستير(،2000
 .240-239ص ،أحمد رفيؽ، بالد البحر ،عكض ينظر: -2
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كبيرو  عقيده يعمؿ في األمف الكًطني في إٍحدل قيرل منطقة جنيف ك طيكلكـر تحٌكؿ فجأةن إلى مالؾو فيذا 

كعند سيؤاًلًو عف مصدر ىذه األمكاؿ تحٌدثى بأٌف عائمتو جمعٍت لو أٍمكاالن طائمة  ،لألراضي كالعقارات

عاٍـّ ًلميجرَّد أنَّو قريب أك نسيب ألحد أ العربٌية ييٍمنىحي درجة ميديرو ال يقر آخر  كشخصه ، ًلييحسّْف أٍحكالو

  .(1) المٍسؤكليف

 الٌصياينة  كىـ اٌلذيف شارككا ؛رتو الحككمٌية مؤٌسسة لغسيؿ األمكاؿكبعض المسؤكليف جعؿ مف دائ   

كبعض المسؤكليف ترٌأس  ،كتحٌكلت إلى مصمحةو خاٌصة ،في مشاريع كانت أصالن لمصمحةو كطنٌية

كيكمٌية  ..(2) كاأليٍخرل غير حككمٌية ،مؤٌسستيف إٍحداىما حي

 ؛كي كاف مكٌجيان لنشر الفساد في المجتمع الًفمسطينيكمٌما ييثير األسى أٌف الٌدعـ األكركٌبي كاألمري    

ؤل لدعـً السُّمطة كالميٍجتمع ـٍ تيٍظًيٍر  ،فاألكركٌبي كاألمريكي جاء ميحٌمالن باألمكاؿ كالخيطىًط كالرُّ ىذه  كل

بوي كىذه الًمنحي كانٍت أشٍ  ،الدّْيمقراطٌية كاإلباًحٌية كالميبرالٌيةالٌدكؿ خيطط إٍفساد الميٍجتمع عف طريؽ 

 .(3) ميصادرة األرًض كالًمياًه كالقيبكؿ باالٍحتالؿاثة اليكمٌية ًلتيٍنسي الفمسطينييف باإلغ

عندما اٍغتصبى الًجداري العيٍنصيرم أراضي بعض األشخاص كزَّعى الماًنحيكف  كالٌدليؿ عمى ما تقٌدـ   

كالشَّعب الًفمسطيني تحٌكؿ إلى  ،مـى الًجباؿفىالميٍستكًطنيكف أخذكا قً  ؛عمييـ تعكيضاتو مالٌيةن أٍشبو بالًعيًدٌية

 .(4)الٌدكؿ المانحة ًلتيٍعًطيًو كتيٍنًسيًو 

كالسُّمطة الكطًنٌية تيؤكّْد ًبذلؾى حقيقةن مممكسةن ًفي أٌنيا اٍعتمدٍت عمى ميساعدات الدُّكؿ المانحة في    

كيكمٌية عى  ؛إقامة المشاريع االٍقتصادٌية كبناء المؤٌسسات الحي ةن الٍعًتماًد ًسياساًمٌما جى يىاتو مىيىا عيرضى تو كتىكجُّ

                                                           
 .238ػػػػػػ  233، صد البحرعكض، أحمد رفيؽ، بال ينظر: -1
 .231-222، صالمصدر الٌسابؽ ينظر: -2
 .245-242، صالمصدر الٌسابؽ ينظر: -3
 .241ص  المصدر الٌسابؽ،  يينظر: -4
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فاًىيـو قىٍد  أك  ،السّْياسيأك  ،سكاءن عمى الٌصعيًد االٍقًتصادم ،تتعارضي مع األكلكٌيات الكطنٌيةكمى

 .(1)االٍجًتماًعي

فقد دىٌكٍت  ؛قىصير كًمٍف سينًف اهلًل ًفي ىذًه األرض الميباركة أٌنوي الى بيٌد لمفساد أٍف ينكشؼى طاؿى الٌزمفي أـٍ   

ية في الميؤٌسسة اٌلتي يترٌأسييا قاسـ  حيثي كشفىٍت ىيئةي الرَّقابة كالتَّفتيش أٌف  ؛مركاف (أبك)فضيحةن ميدىكّْ

 ،كذلؾ دكفى أٍف يىٍحًمٍمفى ميؤىىّْالت أكالن  ؛مركاف ييٍعًطي ركاًتبى ًلزكجاًت أٍعكاًنًو في الميؤٌسسة (أبك)قاسـ 

 .كديكف الحاجة إليًيٌف في الٌدائرة ثالثان  ،العمًؿ ثىانيان  كدكف أٍف يأًتيفى إلى

كتكٌقعى أحمد مسعكد أف يجرم األٍسكأ ًبحٌؽ  ،ككٌؿ ذلؾ كاف في سبيؿ إٍرضاء األٍعكاف كميسىاعدتيـ   

 كلـ ،مركاف مف مكانو (أبك)مى ًبديكف أٍف يىتىزٍحزىح قاسـ كلكٌنو فيكجئ ًبأٌف األمرى سيكّْ  ،مركاف (أبك)قاسـ 

 .كاألشٌد غرابةن أٌف زكجات األٍعكاف لـ ييٍطرٍدفى ًمٍف كظاًئفيٌف الكىمٌية ،ييقٌدـ لمحاكمةو كلـ ييٍقطع راتبو

فعرؼى أٌنييـ فاًسديكف  ؛أحمد مسعكد سأؿ ذاتى مٌرة عف أٍسماًء الميتكرًّْطيفى ًفي إٍحدىل عىمىمٌيات الفساد  

يىاران نىيىاران أماـ كيٌؿ  (أبك)شتـ قاسـ  فما كاف ًمٍف أحمد إاٌل أفٍ  ؛كلىٍيسيكا عيمىالء مىٍركاف في كٍجًيًو جى

تيوي مىٍركاف إلىى ميحاكمةو إد (أبيك)فىقىدَّمىوي قاسـ  ؛الميكٌظًفيف كالميكظَّفات كجى كشخصه  اًرٌية ترٌأسىيىا ًحٍفظي كزى

ٌنما ىك ميجٌرد اٍسـو ككيٍني ،آخر ًمفى الٌنكًع الممحكّْ اٌلًذم ال شىٍخصٌية لو كىذه المحاكمة قٌررٍت قطع  ،ةكا 

    .(2)راتب أحمد مسعكد شيرٍيف ميتتابعٍيف كنىٍقًمًو إلىى ميؤٌسسةو أيٍخرل

كًباإلضافة إلى انتشار الفساد اإلدارم انتشرٍت مظاىر كثيرة لمفساد األخالقي في الميجتمع الفمسطيني   

د فيذا زميؿ أحمد مسعك  ؛حاؿ العشائرٌيةكمف ذلؾ االنحالؿ األخالقي كاستف ،بعد قدـك السُّمطة الكطنٌية

فثاركا كجمعكا أنصارىـ اٌلذيف كانكا  ؛فاٍشتكٍت إلٍخكًتيا الثَّالثة ؛لوزكجتو مع زميؿو آخرى  اكتشؼ ًزنا

فأٌكد ليـ ىذا  ؛كطمبكا مف ىذا الٌزكج أف يسكتى كأٍف يىعيٌض عمى حذاء ،ميحٌمميف بالميسٌدسات كالًعصيٌ 

                                                           
كاية الًفمسطينٌية في الٌضٌفة الغربٌية كقطاع غٌزة ،باسمة سيييؿ ،صٌكاؼ ينظر: -1 ـ ػػػػػػ 1993ة ) بعد اٌتفاقٌية أكٍسمك: ًدراسة مكضكعٌية فٌنيٌ  الرّْ
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كج أٌف أيختيـ زان  ،كجيو كىٌددكه بأٌنيـ عمى استعداد إلٍعالنو شييدان فىسىحبكا الميسٌدسات في  ؛ية ككاذبةالزَّ

دكد ،كأٌف المطبعة جاىزة إلصدار تمؾ الٌشيادة فقد  ،كىذه الٌزكجة كانٍت ميٍنحٌمة أخالقٌيان إلىى أبعد الحي

 .القةو معو بعد طالًقيىاغير ذلؾ الٌرجؿ اٌلذم كانت عمى عى تزٌكجٍت مف رجؿو 

فقد أشاعٍت أٌف  ؛كياليت األمر تكٌقؼى عند ىذا الحٌد بؿ تعدَّاهي إلى ميحاكلة ىذه الٌزكجة قمب الحقائؽ   

 .سبب طالًقيا ضعؼي زكًجيا الجنسي في آخر أٌياـ حياًتيا معوي 

ثالثة  ككانٍت تىحمؿي  ،كيتصاعدي ًمٍنيا عطر الًجنس كالكقاحة ،ككانٍت ىذه الٌزكجة تتفٌجري األنيكثة ًمٍنيا    

 .ىكاتؼو مىحميكلةو كمفاتيح كثيرة مربكطة إلى ًحزاـ ًجمدم آخره ذيؿه لحيكاف

 ؛مثاؿ حٌي عمى فساد بعض نساء الميجتمععمى أٌنيا  ىذه الٌزكجةصٌكرٍت ركاية بالد البحر كىكذا     

 .ًريف بالفسادكتمبس ًلباسان فاًضحان ييغرم اآلخ ،القات غير المىٍشركعة مع الرّْجاؿفىًيي تيًقيـ العى 

فيذه الٌزكجة الٌزانية تقٌدمٍت  ؛كلألسؼ كاف الفاسدكف يتقٌدمكف سريعان في أعماليـ بعد اتٌفاقٌية أكسمك   

 ،كتحٌكلىٍت إلى شخصٌية معركفة ييناًدييىا الجميع بالمداـ ،فأٌسسٍت شركة إنتاج تمفزيكني ؛في عمًميا سريعان 

فاالحتالؿي لـ يعٍد اٍحتالالن  ؛القة مع اآلخرب كاالٍستثمار كالعى الٌسالـ كالحر ككاف ليا أحاديث كثيرة حكؿ 

 .(1) في نظًرىا بؿ آخر ينبغي  العيش معو

كفي المثاؿ الٌسابؽ عف  ،كأيالحظ مٌما سبؽ أٌف الٌركائي قد تكٌرست لديو نظرة سكداكٌية عف المرأة     

    .كائي في حٌبو الكحيد في حياتوكىذا ناتج عف فشؿ الرٌ  ،الٌزكجة المينحمة تكريس ليذه الٌصكرة

فيذا أحمد مسعكد كاف يعمؿ  ؛ككىثير الفساد األخالًقي في الميجتمع الًفمسطيني بعد اتٌفاقٌية أكسمك    

 .كاٌلتي كانٍت ميديرة معيدو صغيرو ًلتعميـ اٍلميغات ،فلاير ميدرّْسان لمغة الًعبرٌية عند السٌَّيدة

ككانٍت تتعٌمؽ بذراًع شابٍّ أسمر  ،الفمسطينٌية اٍلتقى أحمد ًبيىا في أريحا الٌسمطة الكطنٌيةكبعد مجيء    

 .كقالٍت عنوي بأٌنوي كاتبه كمثٌقؼ ،فعرفٍتوي عمى أحمد مسعكد ؛طكيؿ
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كذلؾ ألٌنيا اٍعتىمدٍت عمى اٍلعشائرٌية  ؛ًفي اٍسًتفحاًؿ ظاىرًة العشائرٌيةساىمٍت السُّمطة الكطنٌية    

كابط االٍجًتماعٌية كما ترٌتبى  ؛ًت أٍركاًنياكالحمائمٌية في تثبي كىذا بالتٌالي كاف لو تأثيره كبيره ًفي زعزعًة الرَّ

ع مكانة الٌطبقة الكٍسطىى كلذلؾ أٍصبح الميٍجتمع يترنَّحي بيفى ًقيـً كأٍخالقٌيات  ؛فاعمٌيتيا  عمييا ًمٍف تضٍعضي

افظة التٌقميدٌية م ،الٌنٍفعٌية الجديدة ًمٍف جية كأٌدل ذلؾ إلى غياًب كثيرو مف الًقيـ  ،ف ًجيةو أيٍخرلكالميحى

حالؿ القيـ الٌذاتٌية كالٌنفعٌية  ،اٌلتي كانت سائدة  .(1)كا 

ابٍت ًبأٌنيا نسيٍت اسمىوي  ؛تساءؿ أحمد عف شخصٌية ىذا الٌرجيؿ    فقاؿ ىذا الرَّجؿ بأٌف اسمو  ؛فأجى

 .ٍت في الٌزحاـكغاب ،ثيـٌ أخذٍتوي السٌَّيدة ًفلاير ،الميالًزـ محمكد

نيكبٌية    فكاف ييًكٌف ًلجارًتًو أيـٌ فتحي  ؛يسكفي أحمد بعدى عشًر سنيف ًفي ًعمارةو ما في أٍحياء راـ اهلل الجي

ـٌ فتحي بتيمة  ،ثيـٌ اٍقتحمٍت ذات يكـو الًعمارة بعض األٍجيزة األمنٌية ،كيٌؿ االٍحتراـ كاٍعتقمٍت فلاير كأ

كأيٍفرج عف ىاتٍيف السَّيدتٍيف بعد  ؛ترفة في إدارة األعماؿ المينافية لألخالؽفأيـٌ فتحي كانٍت ميحٍ  ؛الٌدعارة

 .(2)لمدينة راـ اهللالٌصييكنٌية إحدل االجتياحات

 :صرُّفات والمشاعر السَّمبّيةالتَّ  :سادساً 

تمؾ  كلعٌؿ مف أىـٌ  ،الٌتصٌرفات الٌسمبٌية لمٌشعًب الًفمسطينيفي تسجيؿ بعض ًبالد البحر  كايةر بالغٍت 

فيذا أبك الفداء يقكؿ  ؛كذلؾ بيدًؼ البقاء في ىذه األرض ؛الٌتصرُّفات طاعة الميحتؿّْ كالعمؿ لخدمتو

ٌب الًفمسطينييف ًلًديارىـ عجيب حتٌ  بير الرٌَّحالة المشيكر ألحمد مسعكد ًبأٌف حي سٌجؿ ذلؾ عٍف ى ابف جي

ٌبيـ البقاء في  ؛كًقالًعيـ فيـ يعممكف في ًضياع الًفرنجة ؛اٍنًطباعاتو عٍف أىؿ ًفمسطيف كذلؾ نظران ًلحي

 .أراضييـ الميٍحتٌمة
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ا كثيران ًمفى كٍ فىقىد بىنى  ؛كيريٌد عميو أحمد مسعكد عند ذلؾ ًبأٌنييـ يعممكف اليـك في ميٍستعمرات الميٍحتمّْييف   

جدار الفصؿ  ككما أٌنيـ شارككا أيضان ًفي ًبناءً  ،أرئيؿ كمىعىاليو أدكميـ كغيرىامثؿ  ،الميٍستكطنات

 .(1)أٌف أٍبناء ىؤالء ىيـ اٌلذيف ييقاتمكف االحتالؿ كيستشيدكف في سبيؿ ذلؾمع  ،العيٍنصيرم

ٌبيـ البقاء في  كلعٌؿ التٌبرير    لعمؿ الفمسطينييف في بناء الميٍستعمرات كًجدار الفصًؿ العيٍنصيرم ىك حي

لمغاية عف طريؽ سيطرتو عمى جميع مكارد  فاالحتالؿ صنع كاًقعان معيشٌيان صعبان  ؛األراًضي الميحتٌمة

 .لدل الٌشعب مف أجؿ الحياة سكل العمؿ االضطرارم داًخؿ المستعمراتفمـ يتبؽَّ  ؛الفمسطينييف

كاٍنيماؾ كيٌؿ فردو في الميٍجتمع ًبمصاًلًحو  ،ككاف مف الٌتصرُّفات الٌسمبٌية أيضان إٍىماؿي المصالًح العاٌمة  

كا ؛الخاٌصة بد الٌظاىر حكؿ السُّمطاف ية يدكر حكاره بيف الممؾ األٍشرؼ ككاتـ سٌره عففي ىذه الرّْ

كذلؾ نتيجةن  ؛اٌلذم حالؼ الًفًرنجة كىىادنيـ ًليىٍضًربى بعضيـ ببعض(كالد الممؾ األٍشرؼ)قالككف

ا ًلٍمفرنجة كاٌلًذيف أرادك  ،(كىـ تيٌجار كانيكا ييًحيطكف بالسُّمطاف)اٌلتي قٌدميا لو ًحزبى الميصانعةلمنَّصيحة 

الٌية كالميكيكس كالٌضرائب اٌلتي تجبى مف  كؿ عمى األرباح المى ـٌ مف أجًؿ الحيصي البقاء عمى سكاحؿ الٌشا

 .التّْجارة معيـ

فيينىاؾ بعض الٌتٌجار القريبيف مف  ؛كفي ذلؾ إشارة كاضحة إلى كجكد أٍمثاؿ ىؤالء في الزَّمف الحالي   

كذلؾ لضماف بقاء األٍرباح  ؛في سالـالٌصييكني بقاء االحتالؿ بعض المسؤكليف الفمسطينييف يسعكف ل

 .(2)اٌلًتي يىٍجنكنيا مف التّْجارة معيـ 

في االٌتكاء عمى المنحى التٌاريخي إلبراز الٌصكر الميتشابية كالميتقاطعة  كأعتقد أٌف الكاتب كافى مكٌفقان    

  .كالٌزمف الحاضر ،بيف الٌزمف الماضي

كًكمتاىيمىا مف الٌتصرُّفات الٌسمبٌية  ،تقٌدـ كانت ىناؾ ظىاىرة االنفصاـ في الٌشخصٌية كباإلضافة إلى ما  

كاضحة لىدىل السُّمطة ىذه الٌظاىرة ككانت  ،الًفمسطيني بعد اتٌفاقٌية أيكسمكاٌلتي اٌتصؼى ًبيىا الميجتمع 
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 ؛أكقعٍتوي بيا اتٌفاقٌية أكسمكنتيجة المأزؽ اٌلذم  نفسو الكقت فىًيي تتبنَّى المكقؼ كنقيضو في ؛الكطنٌية

يا ككظائفيا اٌلتي ٌماتٌ يى كاٌلًتي تيحدّْد مى  ؛فىًمف جية ىي ميٍرتىًبطة بمكاثيؽ دكلٌية كثينائٌية مع دكلة االحتالؿ

كًمٍف ًجيىةو أيٍخرل الى ييٍمكنيا أف تىًقؼى أماـ طيميكحات  ؛تىٍمنعييا مف دعـ االنتفاضة الٌشعبٌية أك الميسٌمحة

كلذلؾى  ؛ كسائمو في التَّعبير عف تمؾ الطُّمكحات باٍعًتبار أٌف ًتمؾى السُّمطة تيمٌثؿ ذلؾ الٌشعبشعبيا كال

كنتيجةن  ؛قامٍت السُّمطة ًبتسكياتو كًخطابو ميٍضطىرب كتبايف حقيقي في كٍجياًت الٌنظًر كميعىالجة األمكر

كلـ يعد لمسُّمطة ًمٍف ىىيبةو ًسكىل الرُّمكز  ،اركاٌتخاذ القر  ،لذلؾ تنازعىٍت السُّمطة كفصائميا شرعٌية الٌتمثيؿ

 .كدفع الٌركاتب

مبٌية لىدىل الميٍجتمع    كىذا االنفصاـ في الٌشخصٌية لدل السُّمطة ساعد عمى انتشار كثيرو ًمفى الًقيـً السَّ

سمبٌية اٌتصؼ ًبيا  فالكذب كالنّْفاؽ كاالٍنًتيازٌية كالًخداع تصرُّفات ؛الفمسطيني بعدى قيدكـ السُّمطة الكطنٌية

 .تحقيؽ المصالح الخاٌصًة ليـلكثيره مف الفمسطينييف 

فات األيٍستاذ فالح اٌلًذم كاف ييغٌير مكاًقفو سريعان لجني األرباح    ،كًمٍف أبرز اٌلذيف اٌتصفكا بتمؾ الصّْ

 ،ؼ عددان ًمفى الكيتيبكقد ألٌ  ،كييٍنًكر عمى اآلًخريف مكاًقفيـ ،كىك عمى الدَّكاـ يىٌدعي الحقيقة كالكاًقعٌية

كدعا في اآلًكنة األًخيرة إلى  ،ككاف آًخريىا كيتيبان تىٍمدحي االٍنفتاح كتقبؿي اآلخر كتىٍرفضي التَّعٌصب كالتَّطٌرؼ

 فالٌنٌص ييفٌسري حسب تاريخٌيتو.  ؛اٍستبعاد الٌنصكص القيرآنٌية اٌلتي ييساءي فيميا

ٌرح ذات مٌرة بأٌف عمى كٌؿ جماعةو بشرٌية أٍف تيطكّْر  ؛كاألستاذ فالح كانٍت لو أٍقكاؿ مأثكرة    فقد صى

كأجاب ًعند سؤالو  ،بدكًف المىاضي كعيقىًده كأكىاًموسمككيا حسب مصالحيا كحسب لحظًتيىا التٌاريخٌية 

الكياف ف ؛كأٍف نتعايشى معيا ،بأٌف األفضؿ أف نتحٌكؿ إلى كاقعييفالكياف الٌصييكني عف الحرب مع 

 .كل مف كٌؿ الٌدكؿ العربٌية ميجتمعةأقٍ الٌصييكني 
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 ،ىذا األيستاذ بميغه لدرجة شعكر الٌسامع لكالمو أٌف ما يتمٌفظ بو ىك ًقطىعه مف الشّْيككالتو الٌشيٌية  

كتظير في التٌأتأة كأنَّيا مقطع ًمٍف ميالعبة أينثى في  ،كطريقتو في الكالـ تيٍجبر اآلخًريف عمى ااٍلستماع

 (.1)لحظةو حميمٌية 

فقد انتشرٍت مشاعر البيؤس لىدىل  ؛الًفمسطينيتمًع في الميجانتشرت أيضان المشاعر الٌسمبٌية ك   

ٍنيجةن عند اٍحتالًليا لممناطؽ الفمسطينٌية فالكياف الٌصييكني اتٌبعى  ؛الًفمٍسطينييف ُـّ  ؛سياسةن ميمى فيي تيت

اٌلتي أٍصبحت في حالةو  ،ؿي األحياء العربٌيةتيٍيمً  نفسو كفي الكقت ،بشكؿو ميبالغو فيو باألٍحياء الييكدٌية

 .ميٍزرية

ٌيقة كالبيكت  ؛طار أبك الًفداء مع أحمد مسعكد فكؽ عٌكا   فكانٍت المدينة القديمة تىتىدىاعى ًباألًزٌقة الضَّ

يا عمى بعض ٍدراف الميٍنيارة ،الحجرٌية اٌلتي يىٌتًكئ بعضي ء كأسالؾ الكيربا ،ككانٍت مييممةن كمترككةن بالجي

 ،كفي الٌزكايا الميٍيممة يتجمَّع بعضي شباًب عٌكا الفمسطينييف ،كالياتؼ كأنابيب الًمياه كالمجارم الٌظاىرة

ديد نكف الحشيش أك يشتبككف مع عاىرةو ركسٌية ًمفى القادًميف الجي نىعىٍت ًبيؤالًء  ؛كىـ يدخّْ فىاليزائـي صى

 .(2)الًفمٍسطينييف في عٌكا كٌؿ ىذا اإلٍىماؿ كالبؤس

 فقد نقمتٍ  ؛كًمفى المشاعر الٌسمبٌية أيضان مشاعر التَّخاذؿ كعدـً االٍكًتراث ًبمىا ستؤكؿ إليو األكطاف   

 الٌصييكني  فكما أٌف االحتالؿ ؛الحاليبالد البحر مشاىد تاريخٌية ميشاًبية لكاًقع الفمسطينييف  كايةر 

ـه عمى أخذ جميع األراضي الًفمسطينٌية كطرًد جميًع أى ميا منيا ليتسٌنى لممستكطنيف السَّكف ًبيا ميصمّْ

كطرد  ،كصٌمـ عمى اٍستعادتيا كاممة ،فكذلؾ كاف الممؾ األشرؼ ييحاصر عٌكا ؛بطمأنينةو كاستقرار

ميبٌيف ككما أٌف جميع الٌدكؿ اإلسالمٌية قد تخمٍَّت عف مىسؤكلٌياًتيا ًتجاه تحرير  ،جميع مف فييا مف الصَّ

مٍَّت جميعفكذ ؛فمسطيف كالحفاظ عمييا عف مسؤكليَّاًتيا في دىٍعـً صمكد الدُّكؿ األكركٌبٌية المسيًحٌية  لؾ تىخى

ميبييف الميحاصريف في عٌكا ًمٍف ًقبىًؿ الممؾ األشرؼ كتخمٍَّت عٍف دكًرىىا في الًحفىاًظ عمى بقاًء عٌكا  ،الصَّ
                                                           

 .213 ػػػػػ 211ص ،158ػػػػػ  157ص  ،ًبالد البحر ،أحمد رفيؽ ،عكض يينظر: -1
 .58 ػػػػػػ 56ص  المصدر الٌسابؽ، يينظر: -2
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ميبييف عف اليدًؼ اٌلذم تأٌسسٍت مف  ككما أٌف الفصائؿ الًفمسطينٌية في ميعظًميا تخٌمتٍ  ،في أٍيدم الصَّ

ميبٌية الميسمَّحة عف اليدؼ اٌلذم  ؛أٍجًمًو أال كىك العمؿ عمى تحرير فمسطيف فكذلؾ تخٌمت الًفرؽ الصَّ

ميبٌية  ؛تشٌكمت مف أجمو أالى كىيكى الًحفاظ عمى عكَّا مدينة صميبٌية فالفصائؿ الًفمسطينٌية كالًفرؽ الصَّ

ٍمعيٌ   .كتيكزّْعىو عمى أٍفراًدىا ،اتو تجمعي الماؿتحٌكلٍت ًكمتاىيما إلى جى

فالمدينة كانٍت بحاجة إلى ميساعدة الدُّكؿ  ؛أثناء ًحصار عٌكا مف قبؿ الممؾ األشرؼكظير ىذا   

كاٌلذم تطكٌع  ؛كلكفَّ ىذه الٌدكؿ تخٌمٍت عٍف ًتمؾى المساعدة ؛األيكركبٌّْية لمٌصمكد في كجًو ىذا الممؾ

ـى معوي مئة فارسو كألفي راجؿو فقط ،ًمؾ قيٍبريص المريضلمميساعدة الممؾ ًىٍنرم مى  كًلًو عٌكا  ؛كقىًد كًعندى كصي

ريف خطبةن قكٌية تحٌثيـ عمى الصُّمكد كالًقتاؿ حٌتى آخر قطرة دـ  اصى ٍميكر الميقىاتميف الميحى خطبى في جي

كبٌشٍرىيـ ًبقيرب كصكؿ  ،اٍـّ ًحفاظان عمى عٌكا اٌلتي قىٌدـ الٌصًميبييف مف أجميا كٌؿ شيءو عمى مدار ًمئًة ع

فالدُّكؿ األيكركٌبٌية تخٌمفٍت عىٍف  ؛كلكٌف ىذا الممؾ كاف ال يقكؿ الحقيقة ،الحمالت الٌصميبٌية لنجدتيـ

اصرة ـٍ حٌتى الكعد بالميساعدة ،مساعدة ىىًذًه المدينة الميحى ـٍ تيقدّْ كيٌؿ  كفاقٍت أيمكر الٌصميبييف الٌسٌيئة ،كل

كأٍصبحٍت تتنافسي في جمع الماؿ ًلتقكـ ًبتىكًزيًعو  ،ٌصميبٌية الميسٌمحة تخٌمٍت عف دكًرىافالًفرىؽ ال ؛الحدكد

 .عمى أفراًدىا

فأشاركا عميو  ؛كأماـ ىذا الكاقع الصَّعب تشاكرى الممؾ ًىنرم مع األساقفة ك أىؿ العقد كالحؿّْ في عٌكا   

ركرة التَّفاكض مع الممؾ األشرؼ كذلؾ في  ؛الكثيرة لىوي حتَّى يىٍقتنع بالعكدًة مينتصران  كتقديـً التَّنازالت ،ًبضى

 .(1)سبيؿ الحفاظ عمى بقاء عٌكا في أيدم الٌصميبييف

أخمص إلى أٌف العكدة الٌناًقصة في ًركاية ًبالد البحر تتمٌثؿ في تجسيد شخصٌية ) أبك ( الًفداء     

لتعكد عكدة ناقصة إلى أراضي فسطيف  ؛ضيالتٌاريخٌية اٌلتي طردٍت الٌصميبييف مف عٌكا في الٌزمف الما

 .التٌاريخٌية

                                                           
 .143-135ص  ،ًبالد البحر ،أحمد رفيؽ ،عكض يينظر: -1
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كالعكدة الحالٌية  ،كتظير الميفارقة خالؿ ىذه العكدة بيف العكدة إلى عٌكا زمف االنتصارات الماضي  

أٌما في الٌزمف  ،ففي الماضي عاد )أبك( الفداء لتحرير عٌكا كطرد الٌصميبييف ؛الٌناقصة إلى فمسطيف

صرار الميستكطنيف عمى طرد الًفمسطينييف ًبكيؿّْ  ،يف لييشاىد تيكيد فمسطيفعاد إلى فمسط الحاضر كا 

  .الٌطرؽ الميمكنة

انتشار الفساد األخالقي   :منيا ،كييشاىد )أبك( الًفداء خالؿ عكدتو الٌناًقصة صكر سمبٌية كثيرة  

كالمشاعر  ،لٌصييكنيكتدىكر االقتصاد الفمسطيني اٌلذم أصبح تابعان لالقتصاد ا ،كاإلدارم كالمالي

 كاالستيطاف.  ،الٌسمبٌية كالٌتصٌرفات مف إنيماؾ كٌؿ فردو بمصالحو كالبؤس كالٌتخاذؿ

اٌلذم سيتكٌلى الميقارنة بيف صكر العكدة الٌناًقصة في كسيأتي الفصؿ الثٌاني  ،انتيى بيذا الفصؿ األٌكؿ

   .الٌتشابوك  ،كاالختالؼ ،ركايات أحمد رفيؽ عكض مف حيث الًعنكاف الٌركائي
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ُمَقارنة صور العودة الّناقصة لألراِضي الِفمسطينّية قبل اّتفاقّية أوسمو،  :نيالفصل الثّا
 :بعدىا في روايات أحمد رفيق عوضوبين ما 

 العنوان الّروائي. المبحث األّول: 

وايات.أْوُجُو التَّشابو بين ُصَور العودة النَّاِقصة  المبحث الثّاني:   في الرِّ

 ياتوافي الرّ مظاىر الّتباين بين صور العودة الّناقصة  الَمْبحث الثَّالث:
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ل:  :يالِعْنوان الَروائ المبحث األوَّ
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  :وائيالِعْنواُن الرّ 

فيذا ابف أبي اإلصبع المصرم في  ؛صنؼو مف الكتابة ف في أمٌ يىة العنكاتطٌرؽ القيدماء إلى أىمٌ    

ىك أٍف يأخذ الميتكمىـ  ) :ككافى مف ضمف الىذم قالو فيو ،اٌلذم أٍفرد لمعنكاف بابان  (تحرير التىجبير  )كتابو 

ثـ يأتي لقصًد تكميمو بألفاظو تككفي  ،أك غير ذلؾ ،أك عتاب ،أك ىجاء،أك فخر، أك مدح ،مف كصؼ

 .  (1) ( ....كانان ألٍخبار ميتىقىدىمة كًقصص سالفةًعنٍ 

ر بو حقيقةن مكضكعيىةن عف العنكاف    فعنكاف الكتاب يجمع  ؛كىذا الحديث البف أبي اإلصبع ييقرى

لو  .مضمكف الًكتاًب كمقاصًدًه بعبارةو كجيزةو في أكى

كائي حقىو البيدى أفٍ       :كىذه المفاصؿ ىي ،لمفاصؿج عمى عددو مف ارّْ نيعى  كإلعطاء العنكاف الرى

 :و بالنََّص تِ وعالقَ  ،وائيالرَّ ة العنوان يّ أىمّ  :أّوالً 

القارئ  رجة األكلى ًليىٍستىدؿى ًمٍف ًخالًلوً كعالمة ليغكٌية مف الدٌ  ،ف العمؿ األدبي مىٍدخالن دالليِّاًعنكا ييعىدٌ      

 .األدىًبيد نكعىوي كييحدٌ  ،ةفي أغمب األحكاؿ عمى ىكٌية النىصى األدبيٌ 

كائي     ٌمؿ لمٌدخكؿ إلى أغكار الٌنٌص مفتاحييعٌد  ككذلؾ الًعنكاف الرى دى صٍ العميقة قى  ان أساسيِّا يتسٌمحي بو الميحى

 .مف أجًؿ تركيبو الًعنكافي أف ييفكّْؾ الٌنٌص  كيستطيعي  ،ياتأكيمً 

رابيًط الكائف بيف ىذه باه إلىى أىٌمٌية التٌ إلى االنتة انة العنكاف المرمكقة اتَّجيٍت الٌركايات الًفمسطينيٌ كًلمك    

 .العناكيف كمضاميف نصكًصيا

                                                           
 .46ص  ،فتكحات ركائٌية ،عبد الحؽٌ  ،بمعابد -1
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كايات الًفمسطينٌية ميًيمِّا بعد اتٌفاقيٌ ككاف الًعنكافي الرّْ      كذلؾ لما أعقب تمؾ  ،ة أكسمككائي في الرّْ

 ،ك ثقافًة العكلمةفكاف االنقالب نح ؛كالكعي الكطني ،كالكعي القكمي ،االتٌفاقٌية مف قمبو لممفاىيـ كالقيـ

 .(1)عكلمة الثىقافة ًبخاٌصةك 

ا لو مف أىٌميٌ  ؛ة الحديثة الًعنكاف قيمةن كبيرةن كتىٍمنحي الٌدراساتي األدبيٌ       في إشاعة جٌك نفسي  ةو كذلؾ ًلمى

البناء مكاف ذلؾ  ك المئذنة عمى باب المسجد إلى أفٌ فكما قد تشير اآليات المنقكشة أ ؛يلدل الميتىمقٌ 

أٌف ىذا البناء  أك أحد المباني إشارة إلى ؛ميب عمى باب الكنيسةمٌثؿ الصٌ ككما يي  ،لممسمميفعبادة 

خكؿ األكلى و تذكرة الدٌ فً صٍ كى بً  ،وسً نٍ ي كجً بً األدى  كٌية الٌنٌص فكذلؾ يدٌؿ العنكاف عمى ىي  ؛المسيحييف يخٌص 

 .فس بياٌس النٌ حً كتى  ،اٌلتي تقع العيف عمييا

ا أساسيِّا يتسمٌ العنكافي مفتاييعٌد ك      :كقد يتككَّف الًعنكاف مف  ،ٌنٌص خكؿ إلى أعماؽ البو الميحٌمؿ لمدٌ  حي حن

ا عمى  ،كايةٌمة تسمية الرٌ يى مى يقكـ بً  كاف الٌرئيسنٍ فالعً  ؛ةكعناكيف فرعيٌ  ،ًعٍنكاف رئيس كاٌلذم يعمؿ أيضن

 .(2)كائيتعييف الٌنٌص الرٌ 

كائي ييمثٌ     ة لٌنقديٌ راسات ادٌ ة في الًمٍفصالن نقدٌيان بالغ األىٌميٌ  دٌ كىذا ييعى  ،تابةؿ عتبةن لمكً كالعنكاف الرَّ

 .ـ 1987عاـ  (عتبات) كر كتاب جرار جينيتيي ظي  يَّما بعدى كالسً  ،الحديثة

ا لتأكيؿ القارئ الٌ  ،ًبذىاًتو كالًعنكاف يككف ميكتفينا    كذلؾ  ؛ميختمفةًعٌدة  ذم ييؤٌكؿ الًعٍنكاف تأكيالتو كميٍنفًتحن

 .(3)اءبدافع الفضكؿ لدل كثيرو مف القيرٌ 

فيي تيعتبري  ؛ة كبيرةأىميٌ  بؿ إٌف العناكيف الٌداخمٌية تحتؿٌ  ،فقط ايىة مييمِّاك لمرٌ  كليس العنكاف الٌرئيس   

صيغة تعبيرٌية  -مف ىذه الٌناحية –ًسبييا ة تعكد ميباشرة إلى الكاتب دكف ًسكاه ًمٌما ييكٍ عتبات شخصيٌ 

                                                           
كايىة الفمسطينيىة المعاصرة ،عمي حسف ،خكاجة يينظر: -1  .10-9ص ،22-21ص ،37، ص27 ص ،في استنطاؽ الرى
 .23ص ،21، ص المرجع الٌسابؽيينظر:  -2
كائي، صعبيد، ميحٌمد صابر، الميغىامىرة  ييٍنظر: -3 مىالٌية لمنىصى الرى  .70، ص 129الجى
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كيف الٌداخمٌية قيمة كليذا كاف لمعنا ،اشر مثالن كميقٌدمة النٌ  ،ةفر في العتبات الغيريٌ اال تتك رسمٌية خاٌصة 

مٌية حقيقيٌ   .كىي اٌلتي تربطي الكاتب بالقارئ ،ةتكاصي

ًمًو إلى مقاطعفيي تيٍجبري  ؛ريىاكىذه العناكيف الفرعٌية ليا ما ييبرّْ     كفي الميقابؿ  ،الكاتب عمى تىٍقسيـً عىمى

وي حي تىٍمنى  كلياريٌ حي ةن ميطمقةن في اٍختيار فيصي
(1). 

 :ة اْختيار الِعْنوان الّروائيطريق :ثانًيا

دٌ ك كفي عتبة الًعنكاف الرٌ     بؿ ىي فرصة  ،أك ًلمتَّشكيؿ الًعٍنكاني ،دة لالٍخًتيارائي ال تكجد قكاعد ميحى

ٌية كاممة لكى ى  فييا الرٌ ظى يىحٍ  رّْ  لعممو. ًجديهي ميمكننا كضركريِّا كمناسبنام يى ذً نكاف الٌ العً  عً ضٍ كائي ًبحي

 ؛كائييف لما ليا مف حضكر تشكيمي يسيـ في تكامؿ العمؿالرّْ كثيران مف  ة تقمؽي كالعنكاف إشكالٌية مييمَّ    

األٍخرل لمعمؿ ة في مراحؿ التىككيف ـ الًبنىائيٌ ًتية أبدان عف اٍنًشغاالأىٌميٌ  ؿٌ ال يىقً  انشغمكا بيا اٍنًشغاالن  كلذلؾ

 .الٌركائي

كائي في بعض األحياف أكثر مف عنكاف    ر كيمكف أف يتغيٌ  ،مف طريقة لبناًئوكييرٌشح أكثر  ،كيقترح الرى

كائي أحيانان بمف يثؽي برأييـ كقد يستعيف الرٌ  ،كايةطٌكرات عناصر الرٌ ت ة بحسبً نكاف أكثر مف مرٌ العً 

 .ة لطبيعة عممواستجابة نمكذجيٌ عدتو في الكصكؿ إلى عتبة ًمثىالٌية لمعنكاف تستجيب لميسا

عنكاف ثانكم فيتَّجو إلى رفًده بً  ؛كاف المركزم ال ييٍشبع إحساسونٍ العً  كيجد الٌراكم في بعض األكقات أفٌ    

 .(2)ة الًعٍنكاف المركزممف قكٌ  ييضاًعؼي 

  :وائيأصناف الِعنوان الرّ  :ثالثاً 

 :كىي ،ًعٌدة أصناؼو كائي إلى كثيره مف الباحثيف الًعٍنكاف الرٌ صنَّؼ    

ٍممة االسٍ  – 1      :كىي ثالثة أكجو ،ةميٌ الجي

 .(شياب ،قدركف ) :ًمثؿ ،ـو مى اسـي عى  أػػػػ   
                                                           

كايىة العربٌية ،سحر حسيف ،شريؼ ينظر:  -1  175ص  ،ًدراسات نقدٌية في الرى
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 .(ربيع ه حار) :مثؿ ،اسـ مكصكؼػػػػػػػ  ب   

 .(آخر القرفك  ،بًػالد البػحر ) :مثؿ ،بالزَّماف حيث يككف الًعٍنكاف ظرفنا ميتعٌمقنا :لظَّرؼا ػػػػػػػػ 2   

 .(كعٌرافك الٌسكاد  ،مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار ) :مثؿ ،فات كاإلضافةالصٌ  ػػػػػػػ 3 

ممي ػػػػػػ4   .(1) (الحاٌلج يأتي في المىيؿ) :مثؿ ،ةحيث يأتي العنكاف جممة تامٌ  :الٌنمط الجي

ية جد أفى ركاكعند الٌتطبيؽ العممي ألصناؼ العنكاف الٌركائي عمى ركايات أحمد رفيؽ عكض أ    

 )ا ركاية كأمٌ  ،مةفقدركف اسـ عمـ داٌؿ عمى قرية فمسطينٌية ميتخيٌ  ؛تدخؿ ضمف الجممة االٍسمٌية (قدركف)

ؿي ًضٍمفى نطاؽ الٌصفات كاإلضافة (ارمقامات العيٌشاؽ كالٌتجٌ  آخر القرف كبالد  )كتدخؿ ركايتا  ،فتدخي

 .عمى مكاف انية تدؿٌ كالثٌ  ،فاألكلى تدٌؿ عمى زمف ،نطاؽ الظَّرؼ فى مٍ ضً  (البحر

ٍمفى تدخؿ ضً ( الكرنؾ)ًفركاية  ؛ابقةناكيف ركاياًتًو بيف األصناؼ السٌ كقد كافى نجيب مىٍحفكظ يىٍمًزجي ع   

ٍممًة االٍسًميٌ   .(2)فات كاإلضافةة قصر الشىكؽ تدخؿ ضمف نطاؽ الصٌ كركاي ؛فيي اسـ عمـ ؛ةًنطاًؽ الجي

  :طووظائف الِعْنوان الّروائي، وشرو  :رابعاً  

  :منيا ،تؤدّْييىا ًمٍف ًخالؿ العمؿ األدبي ًعٌدة كائي لىوي كظائؼكالًعنكاف الرٌ   

مييز بينو كبيف غيره مف كذلؾ لمتٌ  ،سط كظيفة ييؤٌدييا الًعٍنكاف لمٌنٌص كىي أب :كًظيفىةي التَّسمية -1 

ا ًبتمؾ الرٌ كييٍصب ،النُّصكص  .كايةحي ىذا االسـ خاصِّ

كلو ًلكىٍشًؼ أٍسراًر الٌنٌص كيىٍكثي  ،الًعٍنكاف ييٍغًرم الميتىمقّْي :كًظيفىة اإلغراء -2  فيك ييٍغًرم  ؛األدبي ري فيضي

قيو ًلشراًء النٌَّص ي كييشى الميتمقّْ   .كًقرىاءًتو كّْ

كٌثؼ يقكـ عمى اختصارو مي  فيك نصّّ  ؛اإلشارة إلى المحتكل كفييا يتـٌ  :كظيفة الٌداللة أك اإلحالة -3 

 .(3)ٌص فكأٌنو ييقٌدـ فكرةن عاٌمة عف مكضكع النٌ  ؛األساسي لمٌنٌص 

                                                           
كاية الًفمسطينٌية الميعاصرة، ص  -:ييٍنظر -1  .25خكاجة، عمي حسف، في اٍسًتٍنطاؽ الرى
 .35-33ص  ،زكايا ظميميىة ،عبد المالؾ ،أشيبكف يينظر: -2
 .26-25ص  ،ة الميعاصرةاية الًفمسطينيٌ ك في اٍستنطاؽ الرٌ  ،عمي حسف ،خكاجة ييٍنظر: -3
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  :أٌما شركط العمؿ الٌركائي الجٌيد      

ككما أٌنيا تتقٌمص حياة شخصو  ،زمنٌية حقبةو  رصي عمى معرفةً حٍ ػػػػػػ تيدخؿ القارئ في عالـ جديد يى 1   

 .(1)آخر 

 ،أك عمى األقؿ نظرتو لمحياة اليكمٌية ،ػػػػػ تككف ميحاكلة جاٌدة مف الميؤٌلؼ في تمخيص رؤيتو لمكجكد 2  

 .(2)؟ ىؿ ىك فائز طبيعي أـ خاسر طبيعي

  .(3)كالٌنٌص الٌديني ،كالميغة ،كالميجتمع ،كليا كذلؾ بالكاقع ،ػػػػػػ تككف ليا عىالقة كثيقة بالتٌاريخ3 

ػاء إلى الٌنظرة الميٌتسعة تكػكف ليػا ميػيٌمة ركحػٌية في تػجريد القارئ مف الٌنظرة المحدكدة لألشيػ ػػػػػ4

 .(4)الٌشاممة

 :نوان الّروائي في رواية قدرونالعِ  :خاِمساً 

ممة االسمٌية    كاٌلذم يدٌؿ عمى قرية  ،كذلؾ ألٌنيا اسـ عمـ ؛اسـ الٌركاية يدخؿ ًضمف ًنطاؽ الجي

كٌرر في كثيرو مف كما يدكر في قدركف مف أحداث يت ،ًفمسطينٌية ميتخٌيمة ييمٌثؿ جميع القيرل الًفمسطينٌية

 .القيرل

تعكد اٌلتي  ،عف طريؽ كممة قدركفالقديـ  الًفمسطينيالكنعاني  استطاع الٌركائي الٌتكاصؿ مع الٌتراث  

ىي أسماء عربٌية  ،ليكـفأسماء الميديف الفمسطينٌية كقيراىا ككديانيا المعركفة ا ؛كنعانٌيةإلى أيصكؿ 

كىك المرحمة األخيرة مف مراحؿ الميجات  ،العربي العدنانير لتكافؽ المساف جرل فييا تغيي ،كنعانٌية

أسماء جديدة ىي في فمٌما احتٌؿ الكياف الٌصييكني ميدف فمسطيف كقراىا ككديانيا أعطكىا  ؛العربٌية

ككانٍت مكجكدة قبؿ الفتح  ،أسماء ترجع إلى العيد الكنعاني كىي ،ظٌنيا الٌناس ًعبرٌية ،حقيقتيا قديمة

                                                           
 .173، فٌف الٌركاية، صكلسكف، ككلف ييٍنظر: -1
 .161المرجع الٌسابؽ، ص ييٍنظر: -2
 . 11حجازم، أحمد عبد الميعطي، قاؿ الٌراكم: تأٌمالت في فٌف الٌركاية، ص ييٍنظر: -3
 . 180كلسكف، ككلف، فٌف الٌركاية، ص ييٍنظر: -4
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اٌلذم يسىٌميو الكياف الٌصييكني ناحؿ  ،ؿ ضمف ىذا الٌنطاؽ كادم الٌناركيدخ ،(1)يالعربي اإلسالم

كلكٌنيا في الكاقع كممة عربٌية تعكد إلى العيد  ،فقدركف كممة يظٌنيا بعض الٌناس عبرٌية قديمة ؛قدركف

  .(2)كقد كانت ميستخدمة قبؿ الفتح العربي اإلسالمي  ،الكنعاني

د ػـ الٌشائع ألحػاالسكفركف ) :ة قدركف ليا اشتقاقاف مييٌمافى أٌف ىذه كممكذىب أحد الباحثيف إل   

ة ػمػكمٍت ػكانػػف ؛ياػؼ بينػالٌتكليػؽ بػػيػد رفػمػػاـ أحػف قػٍ تيػممػٍيف الكػف ىاتػكم ،درػكالق ،(اـػأفالـ ديريد لح

        .(3)دركفػق

كأغرٍت كذلؾ ًبمعرفة  ،حداث اٌلتي تجرم في ىذه القريةييثيري الًعنكاف الٌتشكيؽ ًعند القارئ ًلمعرفة األ   

فالٌزمف  ؛كالٌنٌص الٌركائي أجاب القارئ عف ىذا الٌتساؤؿ ،الٌزمف الٌركائي اٌلذم تدكري بو ىذه األحداث

 .ات مف القرف الماضييٌ الٌركائي مينتصؼ الٌسبعين

فالعنكاف يدٌؿ عمى أٌف  ؛الٌركائي القة قكٌية بيف الًعنكاف الٌركائي كالٌنٌص ككاضح أٌف ىيناؾ عى     

 .ككذلؾ أحداثيا ،شخصٌيات ىذه الٌركاية ًمف قرية قدركف

الكممة  فيذا الًعنكاف ييرشدي القارئ إلى أفٌ  ؛كصكر العكدة الٌناًقصة في ىذا الًعنكاف الٌركائي كاًضحة    

كتحكيمو إلى  ،ياف الٌصييكني بسرقتوتيمٌثؿ المكاف الًفمسطيني األصمي اٌلذم قاـ الك (قدركف)الكنعانٌية 

كمف ىينا  ،تعٌدت المكاف الفمسطيني إلى سرقة الٌتسمية الكنعانٌية القديمة لممكافكالٌسرقة  ،مكاف صييكني

ا  ،البيٌد لمعائد إلى ىذا المكاف في ظٌؿ السيطرة الٌصييكنٌية أف تككف عكدتو عكدة ناًقصة كال بيٌد لو أيضن

كلعٌؿ العنكاف الٌركائي ييشير إلى العكدة الٌناقصة إلى المكاف الًفمسطيني في ظٌؿ  ،أٍف يخسر خسارة كبيرة

كلذلؾ سيعمؿ المكاف الفمسطيني كأىمو في ظٌؿ السيطرة الصييكنٌية لصالح الكياف  ؛االحتالؿ

  .الصييكني

                                                           
 . 33، صشٌراب، ميحٌمد ميحٌمد حسف، ميعجـ أسماء الميدف كالقيرل الًفمسطينٌية ييٍنظر: -1
غرافٌية الًفمسطينٌية بيف الٌطمس كالٌتحريؼ، ص ييٍنظر: -2  . 104جبر، يحيى، األعالـ الجي
 . 214ػػػػػػ 213ـ، ص1996، آب 3سعادة، ماًزف، ركاية قدركف، مجٌمة الكممة، ع  ييٍنظر: -3
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 (قدركف  )عف صكر العكدة الٌناًقصة إلى المكاف الفمسطيني كيىطرح القارئ عندىا تساؤالت كثيرة     

  :في ظٌؿ السيطرة الصييكنٌية الكاممة

كأىمو  ،(قدركف  )ماىي األشياء الكثيرة اٌلتي يطمبيا الكياف الصييكني مف المكاف الفمسطيني     

 ؟ الكاقعٍيف تحت سيطرتو

المكاف أجزاء مف مفيكـ العيمالء لمكياف الٌصييكني ًضمف األشياء اٌلتي فيًرضٍت عمى ىؿ يدخؿ 

 ؟ (قدركف )؟ كماىي طرقو لفرض الخيانة عمى بعض أىالي المكاف الفمسطينيكأىمو (قدركف)سطيني الفم

ىؿ يدخؿ مفيكـ سماسرة الكياف الٌصييكني ضمف األشياء اٌلتي فيرضٍت عمى أىالي المكاف الفمسطيني 

 ؟(قدركف)

ة لو ًضمف األشياء اٌلتي فيرضٍت عمى أىالي ىؿ يدخؿ مفيكـ العمؿ داخؿ الكياف الٌصييكني كالعبكديٌ 

لمعمؿ   (قدركف  )أىمو ؟ كماىي دكافع بعض أىالي المكاف الفمسطيني  (قدركف)المكاف الًفمسطيني 

 ؟  داخؿ الكياف الٌصييكني

تو عكدىؿ ييعٌد االستيطاف كتيكيد األرض الفمسطينٌية مف صكر العكدة الٌناًقصة اٌلتي يراىا العائد عند 

 ؟ (قدركف)إلى المكاف الفمسطيني 

 الكاقع تحت الٌسيطرة الٌصييكنٌية ؟  (قدركف  )ماىي مشاعر العائد إلى المكاف الفمسطيني 

اٌلتي جاءت بفعؿ تأٌثرىـ  (قدركف  )بعض أىالي المكاف الفمسطيني لكماىي األخالؽ الفاسدة   

 ؟ بالٌصياينة اٌلذيف سيطركا عمى المكاف

كثيران مف ف ؛د ميطالعة الٌنٌص الٌركائي يجد القارئ أٌف ىذه الٌتساؤالت كانٍت ميحٌقةن في قسميا األكبركعن 

كتكٌرسىٍت العكدة الٌناًقصة عف  ،ـ1948أىالي قدركف قامكا بالعكدة الٌناقصة إلى األراًضي الميحتٌمة عاـ 

داخؿ فيـ يعممكف  ؛بو بعبيدو لدل االٍحتالؿكاٌلذيف كانكا أشٍ  ،طريؽ ذىابيـ كعيٌماؿ إلى األراضي الميحتٌمة
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كاٌلذم تطٌكر كثيران  ،الٌصييكنيداخؿ المزارع كالمصانع ككرش الًبناء لخدمة االقًتصاد الكياف الٌصييكني 

 .نتيجةن لذلؾ

كساىمكا كذلؾ بيدـ اٍقتصادىـ عف طريؽ  ،شريحة العيٌماؿ في إسرائيؿ خدمكا اقًتصاد االحتالؿ    

 .داخؿ أراضييـ كمصانعيـتركيـ العمؿ 

فالعٌماؿ اٌلذيف مثٌٌمكا العكدة الٌناًقصة مف  ؛كيظير ىينا مفيكـ العكدة الٌناًقصة في العنكاف الٌركائي    

 ،ـ1948ـ لـ يعكدكا فاتحيف كميحٌرريف لألراضي الميحتٌمة عاـ 1948قدركف إلى األرىاضي الميحتٌمة عاـ 

 .كقامكا بخدمة أمنيا القكمي كذلؾ ،ٌمةبؿ عادكا عبيدان ليذه الٌدكلة الميحت

أٌنوي يٍحتكم عمى اٌلذم ييمٌثؿ المكاف الفمسطيني اٌلذم سرقو الٌصياينة  (قدركف)كييبٌيف الًعنكاف الٌركائي    

كذلؾ نتيجة العكدة الٌناًقصة ًلكثيرو مف سيٌكاف  ؛كثيرو مف الٌظكاىر الٌسمبٌية كالعيمالء كالٌسماسرة كالعبيد

 .قدركف

فيذا الجٌد عثماف  ؛عند قراءة الٌنٌص الٌركائي أجده يؤٌكد عمى حقيقة األصكؿ الكنعانٌية لكممة قدركفك   

رية كرفضا ىجرىا كما فعؿ كثيره مف أىؿ الق ،كحفيده زياد اٌلمذٍيف مٌثال قيـ الٌتمٌسؾ باألرض الفمسطينٌية

 ؛ٌسكر ارتفاعو يزيد عف أربعة أمتاركيكتشفاف أٌف ال ،يجدا سكرن حجريِّا تحت األرض أثناء العمؿ فييا

فتستمٌر  ؛فيستنفراف أفراد األسرة لمساعدتيما في الحفر بحثنا عف بعض الكنكز الميخٌبأة في األرض

ألٌف الٌسمطات الٌصييكنٌية كانٍت  ؛كحافظكا عمى السرٌ  ،أك ممؿ ،األسرة في الحفر ألٌياـو طكيمة بال كمؿو 

كنزنا أثريِّا عبارة يجدكف  الٌطكيؿ كبعد الحفر ،تمٌمكٍت ما فكؽ األرضتعٌد ما تحت األرض ممكنا ليا كما 

كينامكف ليمة بجكار الٌتمثالٍيف بعد ساعات  ،كتمثاالن المرأةو تيدعى عشتركت ،عف تمثاالن لرجؿو ييدعى بعالن 

إلى الكراء  كأٌف أعمارىـ رجعتٍ  ،كفي الٌصباح يكتشفكف قٌكةن غير طبيعٌية قد حٌمت عمييـ ،العمؿ الٌطكيمة

يبدكاف   ككجدكا أٌف الٌتمثالٍيف  ،كيكتشفكف أٌف الٌسبب مف كراء ىذا يعكد إلى الٌتمثالٍيف ،سنكاتو ًعٌدة

كيتحكالف فجأة إلى رجيؿو كامرأة ينبضاف  ،مف حكليـكينظراف إلى كيٌؿ  ،كشخصيف عمى قيد الحياة
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كأحضر عبد اليادم بعد ذلؾ رجالن  ،المرأة بالحياة حٌتى أٌف زيادان شعر بالشيكة الجنسٌية تجاه تمثاؿ

كعشتركت  ،كقاؿ بأٌف تمثاؿ الٌرجؿ عبارة عف بعؿ رٌب الكنعانييف ،فرفض شراءىا ؛ليشترم الٌتمثالٍيف

كأٌنو ال يشترم ىذه األشياء سكل سفارات الٌدكؿ  ،تمثاؿ المرأة عبارة عف آلية الخصاب كالٌنماء

 .(1)األجنبٌية

اٌلتي يظٌنو بعض الٌناس كممةن عبرٌية تعكد في أيصكليا  (قدركف)العنكاف الٌركائي  يظير مٌما سبؽ أفٌ    

 فقد كاف تحت األرض التٌابعة لقدركف كنزه  ؛كمضمكف الٌركاية تيثبتي ىذه الحقيقة ،إلى الكنعانييف القيدماء

فاٌلذم أٌسس قدركف ىـ  ؛اطكينبض بالحيكٌية كالٌنش ،اٌلذم ييعطي القٌكة لمف حكلو ،ييشير إلى الكنعانييف

   .الكنعانٌيكف

كلتكضيح ىذه العىالقة البيٌد  ؛القة قكٌيةي قدركف كالٌنٌص الٌركائي كانت عالقة بيف الًعنكاف الٌركائكالع    

  :عبد اليادم الٌرمحيمف الٌتعٌرض لشخصٌية 

كفٌر اٍثناف مف إخكتو  ،الححيث اٍستيٍشيد شقيقو ص ،االبف الكحيد لمجٌد عيثماف اٌلذم بقي في قدركف    

 .إلى األرديف

 كلذلؾ تعٌرض إلى ضائقةو  ؛كأيسرة شقيقو الٌشييد صالح ،ألـز عبد اليادم نفسو باإلنفاؽ عمى أيسرتو    

بعد  في إيجاد عمؿو لو إاٌل أٌنوي نجح كأٌكؿ األمر فىًشؿى  ؛داخؿ الكياف الٌصييكنيمالٌية أجبرٍتوي عمى العمؿ 

كلذلؾ أصبح  ؛ثيـٌ أثبتى كفاءةن في ىذا العمؿ ،في مزرعة ييكدم ييٍدعىى إسرائيؿلو  عمؿو إيجاد في ذلؾ 

 .الكياف الٌصييكني ميتعٌيدان لمعيٌماؿ داخؿ

 ،لمكياف الٌصييكنينجح عبد اليادم في الٌتخٌمص مف الٌضائقة المالٌية إاٌل أٌنو كجد نفسو عبدان      

 .كالتحقا بالعمؿ مع كالدىما في مزرعة إٍسرائيؿ ،كا المدرسةفتر  ؛اليادم بكالدىماكاٍقتدىل اٍبنا عبد 
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فيك كاف ميتعٌيدان ييشٌغؿ مف  ؛كساىـ عبد اليادم في تشجيع العكدة الٌناًقصة ًلبعض األىالي في قدركف

 .(1)ييريد في تمؾ المزرعة

ككما  ،لقرف الماضيفيي تحٌدثت عف حقبة السبعينٌيات مف ا ؛كركاية قدركف كانٍت عمالن ركائيِّا جٌيدنا  

أٌنيا عٌبرٍت عف أفكار الكاتب ًتجاه مظاىر كثيرة سادٍت في تمؾ الحقبة خالؿ العكدة إلى األراضي 

  .ـ عمى شكؿ مكجاتو مف العيٌماؿ1948الميحتٌمة عاـ 

   :اية مقامات الُعّشاق والّتّجارالِعنوان الّروائي في رو  :ساِدساً 

كاٌلذم ييشير  ،فيك يدخؿ ًضمف ًنطاؽ الٌصفات كاإلضافة ؛إلى حدٍّ كبير الًعنكاف الٌركائي كاف ميكٌفقان     

مكع الكثيرة مف الٌناس ،إلى فضاءو كاسع كاٌلتي تقتًضي الٌضركرة أٍف يككف شعبان مف  ،كاٌلذم مجالو الجي

 .كىينا يتساءؿ القارئ لمًعنكاف عف ىذا الٌشعب اٌلذم يتحٌدث عنوي الًعنكاف الٌركائي ،الٌشعكب

فييـ ييشاىدكف ًمراران في ىذه  ؛كىذا يدفع صفة اإلبياـ عف ىكٌيتيـ ،كالعيٌشاؽ كممة ميعٌرفة بآؿ الٌتعريؼ   

 .الحياة الميعاصرة

 :ًعٌدة كلذلؾ مف حٌؽ القارئ أٍف يطرح تساؤالتو  ؛ككممة العيٌشاؽ قد ييفٌسرىا القارئ ًبأٌنيا تعني الميحٌبيف   

 ؟ كيثر ؾ في محٌبتو عيٌشاؽه ما ىك الٌشيء الكحيد اٌلذم يشتر 

كلذلؾ ييفترضي في  ؛كالعيٌشاؽ ييعرؼي عنيـ بأٌنيـ غير ميستعٌديف لمتٌنازؿ عف ىذا الٌشيء اٌلذم ييحٌبكنو   

 .ىؤالء أٌنيـ أصحاب مبدأ كميثؿ كًقيـ ال ييغٌيركنيا ميما كٌمفيـ ذلؾ

 ،ي مقامات اٌلتي ًفييىا تكاصؿ مع الٌتراث العربيكى ،كالبيٌد أٍف ييثير القارئ الكممة اٌلًتي سبقٍت العيٌشاؽ   

كىي  ،الماضي كيتذٌكر القارئ بعد ذلؾ بأٌف ىذه المىقامات شبييةه في الميسٌمى بًالمقامات اٌلتي كانت في

 .كمعناىا فٌف ًكتابي ييجيديهي بعض الكيتٌاب لمحديث عف ًقصص كحكايات تجرم في زمنيـ ،جمع مقامة
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كالعاشؽ ًلشيءو  ،ىك فمسطيفشترؾ اٌلذم ييحٌبوي أشخاصه كيثر لؾ أٌف الٌشيء المي ييرٌجح القارئ بعد ذ  

كفي ىذه الحالة يٍستعيدي القارئ الٌذاكرة عف الميناضميف  ؛أف ييضٌحي مف أجمو بالغالي كالٌنفيسالبيٌد 

 .ـ1987كالًفدائييف في اٍنًتفاضة 

كاٌلتي تعني فرط  ،تكضيحو لمعنى كممة عشؽ كالٌتحميؿ الٌسابؽ ينسجـ مع ما أكرده لساف العرب في   

 .(1)كقيؿ ىك عجبي الميًحٌب بالمحبكب ،الحيبٌ 

 ؛كالكممة ميعٌرفة بآؿ الٌتعريؼ ،كىـ أيضان كيثر ،كًعندما ييكمؿ القارئ الًعنكاف الٌركائي يىًجد كممة الٌتٌجار   

 .إاٌل الٌربحكالٌتٌجار ييعرؼ عنيـ بأٌنيـ ال يعرفكف شيئان  ،فيـ ييشاىدكف بيننا

كيتساءؿ القارئ لمًعنكاف الٌركائي بعد ذلؾ عف ًعالقة ىؤالء الٌتٌجار اٌلذيف ييغٌمبكف مصالحيـ الخاٌصة     

كىؿ مف الميمكف أف يككف بعض  ،عمى مصمحة الكطف بيؤالء العيٌشاؽ اٌلذيف ناضمكا مف أجؿ فمسطيف

 ؟ العيٌشاؽ قد تحٌكلكا إلى تيٌجار

 .لكثيرة تدفع القارئ إلى ًقراءة الٌنٌص الٌركائي ًلمعرفة أخبار ىؤالء العيٌشاؽ كالٌتٌجارىذه الٌتساؤالت ا   

كيٌتضح ذلؾ مف خالؿ شخصٌيات  ،قة قكٌية بيف الًعنكاف الٌركائي كالٌنٌص الٌركائيكقد كانت العال   

كلكٌنيا بعد تمؾ االتٌفاقٌية  ،أجميافقد ناضمت مف  ؛ػػػػػػػ لفمسطيف ااٌلتي كانت في ميعظًميا عيٌشاقن  ػػػػالٌركاية ػ

كىذه الٌشخصٌيات ترٌقٍت سريعان في الميجتمع  ،ككيٌؿ ىٌميـ جمع الماؿ ،كتحٌكليكا إلى تيٌجار ،تبٌدلٍت قيميـ

 .الجديد

كىذه  ،كىيناؾ عيٌشاؽ ناضمكا مف أجؿ فمسطيف في الٌركاية رفضكا الٌتحٌكؿ إلى تيٌجار ييبٌدلكف ًقيميـ  

 .كمف ييفٌكر بمنطقيـ ،شٍت في الميجتمع الجديد اٌلذم ال يقبؿي إاٌل الٌتٌجارالٌشخصٌيات ىيمّْ 

 ذاتو المنطؽكبقكا ييفٌكركف ب ،ىيناؾ شخصٌيات كانت تيفٌكر بمنطؽ التٌُّجار قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمكأعتقد أٌف ك   

 .اٌلذم بالغ في الٌترحيب بيـ كىؤالء ترٌقكا سريعان في الميجتمع الجديد ،بعد ىذه االتٌفاقٌية كالعيمالء مثالن 
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  :اؽ اٌلذيف تحٌكلكا إلى تيٌجاركمف أبرز شخصٌيات العيشٌ    

  :ميحٌمد الحامض .1

كاٌلذم تحٌكؿ مف ميناضؿ كميطارد في جبؿ  ،كاف مسؤكؿ الحزب اليسارم في شماؿ الٌضٌفة الغربٌية  

كاٍنتقؿ بعدىا إلى  ،مف جامعات ألمانياثيـٌ حصؿ عمى الماًجستير  ،الٌذيب إلى التٌفاكض مع اإلسرائيمييف

منصب الميستشار المالي في شركة إنتر آٍكًشف اٌلتي ييديريىا البعبكؿ العميؿ الكبير اٌلذم اٍختطفىوي ميحٌمد 

 .(1)الحامض مع كماؿ ناجي زمف االٍنًتفاضة 

 :عطا اهلل .2  

كيبيع نفسوي  ،مف الٌسجف يتخٌمى عف حزبوكبعد أٍف خرجى  ،ًجف قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك فترةن مف الٌزمفسي   

كتستخرج زكجتو لو بعد ذلؾ الًجنسٌية  ،فيتزٌكجيا كيسكفي معيا في بمدة بيت حنينا ؛ًلجكرجيت

كاٌلتي كٌكفى جٌراء العمؿ فييا ثركةن  ،كًليعمؿ في تيريب األدكية ،ثيـٌ أدار ليا مخازف األدكية ،الٌصييكنٌية

ثيـٌ ذىب بعد ذلؾ ًليسكر في بارات فنادؽ القيدس  ،دؽ القيدس الٌشرقٌيةككاف يسكر في بارات فنا ،ضخمة

 .كىيناؾ تعٌرؼ عمى إلعاد كزكجتو ًغرتسيا ،الغربٌية

أقاـ شراكة مع إلعاد ًلشراء األراضي كالعقارات في البمدة القديمة داخؿ القيدس ميقابؿ ًعشريف بالمئة   

كقاـ عطا اهلل بتسريب العديد مف العقارات  ،ة القديمةفافتتح مكتبان في البمد ؛عف كيٌؿ عممٌية بيع

كبذلؾ تحٌكؿ عطا اهلل مف ميناضؿو إلى ًسمسارو لالحتالؿ ؛كاألراضي إلى إلعاد
(2). 

كتحٌكلكا  ،الٌشخصٌيتاف الٌسابقتاف أمثمة مف الٌشخصٌيات اٌلتي كانٍت عاًشقة كميناضمة قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك  

 .اٌل بمنطؽ الٌربح الماليإلى تيٌجار ال ييفٌكركف إ
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 كمف أىـٌ ىذه الٌشخصٌيات:ػ  ،كأٌما الٌشخصٌيات اٌلتي مثٌمت دكر العيٌشاؽ الٌرافضيف لمٌتحٌكؿ إلى تيٌجار  

  :كماؿ ناجي .1  

كبعد ىذه االتٌفاقٌية ييصبح  ،كاٌلذم ناضؿ معيـ قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك ،أحد ميؤٌسسي جماعة الفيد األسكد   

كلكٌنو ال ييًحسُّ بالٌسعادة ًلككًنًو مييشٌمان  ،كيعمؿ في الٌسجف اٌلذم عيٌذبى بو ،األجيزة األمنٌية ضابطان لدل

داخؿ الميجتمع الجديد
(1). 

  :عبد الٌرحمف الٌصكفي .2

كيكًمٌية تابعة لمسُّمطة الكطنٌية ،ناضؿ قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك  ٌف كلكً  ،كبعد ىذه االتٌفاقٌية عىًمؿ في كظيفةو حي

ًكم في أحد  ،كيعتزؿي الٌناس ،كاقع الفساد داخؿ الميؤٌسسة اٌلتي يعمؿ بيا جعمٍتوي يىٍترؾي ىذه الكظيفة كيىٍنزى

 .(2)الجباؿ تجٌنبان لرؤية ىذا الفساد

ميكا مف أجؿ فمسطيف    كقد رفضا  ،ككماؿ ناجي كعبد الٌرحمف الٌصكفي كانا مف العيٌشاؽ اٌلذيف ناضى

 .فكاف مصيرىيما الٌتيميش ؛ٌتٌجارالٌسير كٍفؽى منطؽ ال

بقيت كذلؾ بعد ىذه ك  ،كمف أبرز الٌشخصٌيات اٌلتي كانٍت تيفٌكر بمنطؽ الٌتٌجار قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك   

  :(البعبكؿ)ميحٌمد أبك معركؼ   :االتٌفاقٌية

 ؛أثناء االنتفاضةكاٍختطفٍتو الفصائؿ الفمسطينٌية ًعٌدة مٌرات  ،كاف عميالن لالحتالؿ منذ بداية حياتو   

ًليعكد بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك نجمان مف نيجكـ الماؿ كاالٍقتصاد  ؛فيرب إلى الكاليات الميٌتحدة خكفان عمى حياتو

 .(3)في سماء راـ اهلل

 ،فكجد الٌزمف الجديد ييرٌحب بو ؛كبقي تاجران بعد ىذه االتٌفاقٌية ،البعبكؿ كاف تاجران قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك  

 .كييٍعطيو أكثر مٌما تمٌنى
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ـ الميناضميف تحٌكلكا إلى تيٌجار ال يييٌميـ سيكل فميعظ ؛كالًعنكاف الٌركائي يدٌلنا عمى مضمكف الٌركاية   

فكاف مصيره الٌتيميش كاالزدراء  ؛كأٌما مف أصٌر عمى البقاء في خانة العيٌشاؽ كالميناضميف ،الٌربح المالي

 .في الميجتمع الجديد

ؿ القيـ كالميثيؿ كساند الًعنكاف الٌركائي العناكيف الٌداخمٌية إليصاؿ ما ييريدهي الكاتب مف أفكار عف تحكٌ    

 .في الميجتمع الجديد اٌلذم تشٌكؿ بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك

كالعكدة الٌناقصة تجٌمت في الًعنكاف الٌركائي اٌلذم لٌمح إلى تحٌكؿ الميناضميف إلى تيٌجار بعد عكدة    

 السُّمطة الكطنٌية إلى أرض الكطف.

فيي تحٌدثٍت عف فترة تاريخٌية مييٌمة في حياة  ؛اجٌيدن كركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار كانٍت عمالن ركائيِّا 

كلكٌف تمؾ العكدة كانت ناقصة ألٌنيا كقعٍت  ،الفمسطينييف بعد عكدة الٌسمطة الكطنٌية إلى أرض الكطف

  .تحت إشراؼ االحتالؿ

 :الّروائي في ِرواية آخر القرنالِعنوان  :ساِبعاً 

فالًعنكاف ييشير إلى ًنياية ىذا  ؛ضمف نطاؽ ظرؼ الزَّماف الًعنكاف الٌركائي في ىذه الٌركاية يدخؿ   

رٍت خالؿ القرف ًعٌدة  كاٌلذم يطرح تساؤالتو  ،القرف عمى القارئ ًليذا الًعنكاف عف األشياء اٌلتي جى

؟ كىؿ تغٌير األشخاص اٌلذيف يعيشكف عمى ىذه كىؿ تغٌيرٍت الحقائؽ عمى األرض الًفمسطينٌية ،الماضي

 ؟ األرض

ككذلؾ تشٌرد  ،ة سنة الماضيةت أٌف فمسطيف اٍحتيٌمٍت خالؿ المائذٌكر القارئ بعد ىذه الٌتساؤالكيت  

 .الٌشعب الًفمسطيني في أٍصقاع األرض

مّْع مف جميع أنحاء العالـ   كأٍصبحٍت ىيناؾى دكلة  ،كاٍستكطىفى مكاف الٌشعب الًفمسطيني شعبه آخر جي

 .الٌصييكنٌية مٍسًطينٌية ًلتيقيـ مىكىانيا الميدفطىمسىٍت الميديف الفً الكياف الٌصييكني 
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الكياف  كأصبح ،خالؿ ىذا القرفالكياف الٌصييكني  ككذلؾ كٌقعٍت مينٌظمة الٌتحرير اتٌفاقٌية أكٍسمك مع  

 .بذلؾ دكلة شرعٌية في أنظار العالـالٌصييكني 

كاٌلتي ال تعنييا القيـ  ،ماٌدٌية بحتة امن كأٍصبحٍت قيـ كثيرو مف الٌناس ًقي ،كتبٌدلٍت القيـ خالؿ ىذا القرف   

 .الكطنٌية في شيء

فالٌركاية تتحٌدث عف  ؛القة بيف الًعنكاف الٌركائي كالمضمكف الٌركائي عالقة كثيقةكقد كانت العى    

  :القرفتيمىٌخص ما انتيى إليو ىذا ًعٌدة  شخصٌياتو 

  :محمكد الٌسمكادم .1  

لد في سمكاد سنة  ،كاف يعمؿ في دائرة الميفاكضات    كيقـك  ،كلكٌف أيصكلو تعكد إلى حيفا ،ـ1952ككي

 ،فيرل المكطف األصمي ألبيو كأٌمو قد تيٌكد ؛ـ1948محمكد بعكدة ناًقصة إلى األراضي الميحتٌمة عاـ 

 .كنيًسجت حكلو األساطير الٌتكراتٌية

ػد المتاحؼ اإلٍسػرائيػمٌية في ذىب الكفد الميفاكض الفمسطيني في نياية إحدل جكالت التٌفاكض إلى أح   

كىي  ،(ميف ػػػػبيٌط ػ)كىػذا المػتحؼ تيػقدّْموي الميػضيفػة اإلسػرائيػمٌية عػمى أٌنػو قرية  ،سػيؿ الٌركحػة في حػيفا

 .ًعبارة عف مينتجع ًسياحي

ني بالًعبرٌية بنت الًجنس أك كىي تع ،(بيٌط ػ ميف)إٌف ىذه القرية تيسٌمى  :ػػػًبما معناه ػ ػػػػػقالٍت الميضيفة ػ   

فٌ  ،ميتعٌمقة بالجنس ثيـٌ ىرب مف كجو  ،د اٌلذم ضاجع أيختو تامارأٌكؿ مف بناىا ىك أمنكف بف داك  كا 

 .فيذه القرية بينيٍت ًبسبب فضيحة ًجنسٌية قديمة ؛أبيو

  

  



163 
 

ٌكر بأٌف جٌده مف فقد تذ ؛كىذه الٌشجرة ،تذٌكر محمكد بعد ذلؾ ما قالتوي لوي أيٌمو عف تأسيس ىذه القرية   

كىك اٌلذم بنى األسكار حكؿ  ،جية أيٌمو راشد أبك رقبة شيخ عشيرة الٌدايمات ىك اٌلذم أٌسس ىذه القرية

 .(1)الٌشجرة

 ،كأيٍطمقٍت حكلو األساطير الٌتكراتٌية ،عاد محمكد إلى قرية أبيو كأيٌمو األصمٌية ًليجد كيٌؿ شيءو قد تيٌكد   

 .ف الٌزمافككيٌؿ ىذا جرل خالؿ قرفو م

ـ يرل األرض الًفمسطينٌية قد 1948كىذه العكدة الٌناًقصة لـ تجعؿ العائد إلى األراضي الميحتٌمة عاـ    

فمحمكد الٌسمكادم ديًعي  ؛ـ1948بؿ غٌيرٍت الٌناس أيضان داخؿ األراضي الميحتٌمة عاـ  ،تغٌيرٍت فقط

كفكجئ عند الٌزيارة  ،مسجد حسف ًبيؾ في يافاًلزيارة يافا مف قبؿ أحد أعضاء المجنة الميكٌمفة بترميـ 

كم كبالٌرغـ مف كجدانو  ،ألكثر مف أربعيف عامان الكياف الٌصييكني بالعربي مف يافا اٌلذم عاش تحت حي

 . (2)دكلتو ًليستطيع مف خالؿ ذلؾ تثبيت عركبتوالكياف الٌصييكني  العربي إاٌل أٌنو ميضطرُّ إلى اٍعتبار

  :عيمر فيصؿ .2

 الكياف الٌصييكني  عميو كخالؿ االنتفاضة حكـ ،طياٌلب جامعة الٌنجاح اٍعتيقؿ أكثر مف مٌرة أحد   

فيغرؽ في  ؛وككانت تصمو أخبار كالدي ،كلـ ييطمؽ سراحوي بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك ،سنكات بالٌسجف ميٌدة ًستٌ 

ًسب أفَّ  ؛كلـ يٍسأؿ عنيما أحد ،فقد جاعا ؛ىٍـّ ثقيؿ جميع المؤٌسسات المدنٌية  فمٌما خرج مف الٌسجف حى

 .كلكٌف ذلؾ لـ يحصؿ ،كاألمنٌية ستسابؽ مف أجؿ تشغيمو

اٌلذم ييدير مركزان  كىيناؾ اٍلتقى بأيستاذه القديـ مينير مينير ،انتقؿ عمر لمٌسكف في مدينة راـ اهلل   

 .فعمؿ عنده في ىذا المركز ؛ستراتيجٌيةلألٍبحاث اال

كجعؿ ليذا اإلطار مجمس أيمناء يضُـّ أعضاء  ،الٌصياينةطاران لمحكار مع شٌكؿ مينير مينير بعد ذلؾ إ   

 .ميحترميف مف اليسار كاليميف
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كصار راتبوي  ،كصار لديو بيت كسٌيارة ،صار عيمر يتحٌدث مع اإلسرائيمييف حكؿ الٌسالـ كفكائده  

 .(1)العمني أكثر مف ألفي دكالر أمريكي

كىيناؾ عناكيف فىرًعٌية داخؿ  ،رئ بعضى األفكار الكاردة في مىٍضميكف الٌركايةكالًعنكافي الٌركائي ييرمى القا   

 .الٌركاية تشرحي بعضى األفكار اٌلتي يتضٌمنييا الًعنكاف الٌركائي

كتبٌدلىٍت  ،فىًخالؿ ىذا القرف تيٌكدىٍت األرض الًفمٍسًطينٌية ؛كالعكدة النَّاًقصة تكٌرسىٍت في الًعنكاف الٌركائي  

 .اس ًلييصبحكا باًحثيف عف الماؿ بعد أف كانكا ييناًضمكف مف أجؿ الكطفًقيـ النٌ 

     :وائي في ِرواية ِبالد البحرالِعنوان الرّ  :ثاِمناً 

كاإلٍنساف ال يرل  ،فيك ييشير إلى مكافو كاسع ؛الًعنكاف الٌركائي يدخؿ ًضمف ًنطاؽ الٌظرؼ المكاني  

 .المكاف الكاًسع إاٌل في المناـ

فاٌلذم يقرأ الًعنكاف يٍعرؼ أٌف الحديث يدكر  ؛البدييٌيات أٌف الحكاجز الٌزمنٌية تتالشى أثناء الٌنكـكمف     

كلكٌنوي يتساءؿ عف أٌم بحرو  ،في إٍحدل المنامات عف ًبالدو ميجاكرة لمبحر خالؿ فترات زمنٌية ميتباًعدة

 .يقصد الكاتب

فًعندىا يعًرؼ بأٌف مضمكف الٌركاية يدكري حكؿ  ؛فيتذٌكر القارئ بعد تفكير بأفَّ الكاتب مف فمسطي   

 .فمسطيف الكاقعة عمى ساحؿ البحر الميتكٌسط خالؿ فتراتو زمنٌية ميتباًعدة

فما جرل لفمسطيف في  ؛الًعنكاف الٌركائي في ىذه الٌركاية بٌكابة شٌفافة لألفكار الكاردة في مضمكنيا   

 .الماضي يجرم ليا في الٌزمف الحاضر

فالٌنائـ أحمد مسعكد أخذهي أبك الًفداء القائد  ؛القة كثيقة بيف الًعنكاف كالمضمكف في ىذه الٌركايةكالعً    

في فترات زمنٌية  (بالد البحر)العسكرم اٌلذم شارؾ الممؾ األشرؼ في تحرير عٌكا إلى فمسطيف 

ة في الٌزمف الحاضركذلؾ لعقد ميقارنة بيف العكدة الميشىرّْفة في الماضي كالعكدة الٌناقً  ؛ميختمفة كىذه  ،صى
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الًعالقة الكًثيقة تٌتضحي مف خالًؿ بعض الٌرٍحالًت اٌلتي قاـ ًبيا أبك الًفداء مع أحمد مسعكد إلى األراضي 

ٌكا في الٌزمف المىاًضي ،ـ1948الميٍحتٌمة عاـ  كعكدة  ،كعقد ميقىارنة بيف عكدة الممؾ األشرؼ إلى عى

نىا ًبأٌف مىكالهي الممؾ األشرؼ  ؛ٌمة في الٌزمف الحاضرالًفمسطينييف إلى األراضي الميٍحت بّْري فأبك الفداء ييخى

 ،كتطييرىا بالٌنار ،خميؿ بف قالككف عندما عاد إلى عٌكا في الٌزمف الماضي أصٌر عمى غسميا بالٌدـٌ 

 .كجعميا خرابان إلى أبد اآلبديف

فالعكدة  ؛اًقصة إلييا في الٌزمف الحاضركالعكدة إلى عٌكا في الٌزمف الماضي تختمؼ عف العكدة النٌ      

كاٍستبداليا بمعالـو  ،كالعكدة الثٌانية كانٍت ًلميشاىدة طمس المعالـ الًفمسطينٌية ،األكلى كانت لمٌتحرير

 .(1)إسرائيمٌية غربٌية

الفداء مع  اٌلتي قاـ بيا )أبك(كالعىالقة الكثيقة بيف العنكاف الٌركائي كمضمكف الٌركاية قد تجٌمت في الٌرحمة 

أحمد مسعكد إلى إحدل الميخيمات لالطالع عمى أكضاع الميخٌيمات مف خالؿ زيارة أحد الالجئيف 

ككاف يعيش  ،كالبيكت ميالصقة لبعضيا البعض ،فيك يعيش في بيتو تعيس مف الٌزنؾ ؛)أبك( حسيف

فيك كاف مف  ؛كبةأبك( حسيف عف حياتو قبؿ النٌ فيتحٌدث ) ؛عمى ما تتصٌدؽ بو ككالة غكث الالجئيف

فيخبره )أبك( الفداء عٌما حٌؿ بأرضو  ؛كمائة دكنـ ،رناككاف يمتمؾ بيتنا عربيِّا كبي ،كجياء قرية المسمٌية

كاستأجر المائة دكنـ مف الحككمة  ،فقد سكف بيتو ييكدم ييدعى يكسي يكنا ؛كبيتو بعد تيجيره منيا

 .الٌصييكنٌية

 نـ الشتراكو في إحدل حركات الٌتمٌرد ضٌد الحككمةئة دك اكخسر يكسي يكنا بعد ذلؾ الم    

فمنحتو عشرة  ؛ئة دكنـ عمى معيد زراعي أينشئ حديثان ابتكزيع المفقاـ الكياف الٌصييكني  ؛الٌصييكنٌية

ككاف البيت العربي  ،كأعطٍت ثالث عائالت ركسٌية ما بقي مف األرض ،دكنمات لمٌتجارب الٌزراعٌية

لٌركسي أفيغدكر ماككفسكي اٌلذم سٌمـ األرض اٌلتي مينحت لو إلى بعض الكبير مف نصيب الميياجر ا
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فطيردكا  ؛فقاـ أحد العيٌماؿ بقتؿ زميمو ؛كاٌلذيف كانكا يبيتكف في البيت العربي الكبير ،العيٌماؿ التٌايالندييف

ر البيت ؛كلـ ييٍحضٍر ماككفسكي آخريف لمعمؿ ،جميعان مف ىذا البيت  ،ران كأصبحت األرض بك  ،فييجّْ

ككانكا يىرٍكفى امرأة تمًبس الٌثكب  ،كزغاريد كصييالن  كحركاتو  أضكاءن صبح ييرل في البيت العربي الكبير كأ

 .حسيف مسطيني تينادم عمى رجؿو ييدعى )أبك(الفكلكمكرم الفً 

اعات تسٌممٍت دائرة اآلثار البيت العربي الكبير بعد أف كضعكا عميو نيقكش تيفيد بأٌنو شًيدى االٍجًتم    

 .(1)الكياف الٌصييكني األكلى لألحزاب العيٌمالٌية قبؿ قياـ

ففمسطيف كلبناف بالد ساحمٌية تقع عمى شاطئ البحر  ؛كىذه الٌرحمة لـ تخرج عف ًنطاؽ بالد البحر    

 .كصكرة فمسطيف كما تقٌدـ تتغٌير مف زمفو إلى آخر ،الميتكٌسط

ذا كاف الممؾ األشرؼ قد جاء بجنكده كعتاد   كأصٌر أف ال يستمع ألٌم كالـو  ،ه العسكرم لتحرير عٌكاكا 

فقد تناسى ميعظـ  ؛فإٌف الٌصكرة اختمفٍت بعد عكدة الٌسمطة الكطنٌية إلى أرض الكطف ؛غير ىذا الكالـ

كاٌلذم كصؿ إلى أكثر  ،الًفمسطينييف كاجباتيـ ًتجاه تحرير أرضو لينغمسكا في الفساد المالي كاإلدارم

كاٌلتي صٌكرىا بعض الكاًىميف أٌنيا جيش  ،فقد كصؿ إلى ًقطاع األجيزة األمنٌية ؛ةالًقطاعات حساسيٌ 

فيذا عقيده يعمؿ في األمف الكطني في إٍحدل قيرل منطقة جنيف كطكلكـر تحٌكؿ فجأةن إلى  ؛يممؾ قراران 

مع ،مالؾ كبيرو لألراضي كالعقارات ٍت لوي كعند سؤالو عف مصدر ىذه األمكاؿ تحٌدث بأٌف عائمتوي جى

 .أٍمكاالن طائمة ًلييحسّْف أحكالو

 .كشخصه ال يقرأ العربٌية ييمنحي درجة ميديرو عاٍـّ ًلميجٌرد أٌنوي قريب أك نسيب ألحد المسؤكليف  

بؿ تغٌير  ،ييرًشدي القارئ إلى أٌف ىذه الًبالد لـ تتغٌير معالميا فقط (ًبالد البحر)كالعنكاف الٌركائي    

 .(2)كذلؾ نتيجة تغٌير الٌزمف ؛نكف ىذه األرض أيضان األشخاص اٌلذيف يسك
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 ؛كلعٌؿ التصاؽ البالد بالبحر في العنكاف الٌركائي ييشير إلى تقٌمب ىذه الًبالد كما يتقٌمب البحر    

 .فأحكاؿ ىذه الًبالد تتغٌير باستمرار كالبحر

 ،ليذه الًبالد في فترات زمنٌية ميختمفةيضعي أماـ القارئ مشاىد كثيرة  (ًبالد البحر)كالًعنكاف الٌركائي    

كالعكدة الٌناًقصة في  ،كمف ًخالؿ ىذه المشاىد يعرؼ القارئ الفرؽ بيف العكدة الميشٌرفة في الماضي

 .الٌزمف الحاضر

كعف  ،اٌتضح مٌما سبؽ أٌف الًعنكاف الٌركائي قد لًعب دكرنا كبيرنا في إعطاء لمحة عف مضمكف الٌركاية

كسيأتي بعد قميؿ تكضيح لمٌتشابو بيف صكر العكدة الٌناًقصة في  ،اقصة في تمؾ الٌركايةصكر العكدة النٌ 

  .ركايات أحمد رفيؽ عكض
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وايات المبحث الثَّاِني:  :أْوُجُو الّتشابو بين ُصور الَعودة النَّاِقصة في الرِّ

أحمد رفػيؽ عكض الَّتي تمثػّْؿ مرحػمة ما قبؿ اتٌفػاقٌية أكٍسميك  الحظتي أفَّ ىناؾ تشابييان بيػف ركاية  

ري كآخً  ،مقامات العيشَّاؽ كالتٌُّجار)ؿ مرحمة ما بعد اتٌفاقٌية أكسمككًركايات ىذا الكىاتب اٌلًتي تيمثّْ  (،قدركف)

 .في بعض صكر العكدة النَّاًقصة ًلأٍلرىاًضي الميٍحتمَّة (بالد البحر ،القرف

إلى األرض تحت سيطرة االحتالؿ تبقى عكدة ناًقصة سكاءن أكاف الزَّمف فالعكدة  ؛ة في ذلؾكال غراب  

إاٌل أٌف صيكر العكدة النَّاًقصة بعد اتٌفاقٌية أكسمك زادٍت ًحدَّتييىا ككطأتييا نظران  ،بعدىاأـ  ،قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك

 .عمى األرًض كأىمياالٌصييكنٌية الٍشًتداد السَّيطرة 

ُـّ    كىاياتصكر الع كأىى   :كدة النَّاًقصة في الرّْ

  :الّصييونّيةاإلْجراءات :أّوالً  

فيذه ليبنى  ؛كتفاعؿ الميٍجتمع الًفمسطيني مع ىذه الظَّاىرة ،تطرَّقٍت ًركايىةي قدركف إلى ظاىرة االعتقاؿ   

مف الطُّاٌلب كالطَّالبات  ااجن فىكىجدٍت أٍمكى  ؛اليادم ذىبٍت في يكـو ماطرو إلى مدرسًتيىا الثَّانكٌيةابنة عبد 

اهى  ـى البكَّابىة الرَّئيسيَّة يستعٌدكف لالٍشًتراًؾ في إحدل المظاىرات لالحتجاج عمى ميمىارسات االحتالؿ ًتجى ا أمى

رٍَّت ليٍبنى مع ىذه الجيمكع ؛الميٍعتقًميفى الًفمسطينييف نكد ،فانجى كعندىا  ،كأٍطمىقيكا الرَّصاص ،كفجأةن ظير الجي

اجاتو فاًرغةرمى ال نيكد ،ثيـٌ اٍختفى النَّاس مف المكاف ،نَّاس مىا يىٍحممكف مف حجارةو كزيجى  ،كلـ يتبؽَّ إالَّ الجي

ثَّة ميمٌددة عمى األرض ًبمباسو أخضر  .(1)كعادٍت ليٍبنىى بعد ذلؾ إلى البيت ،ككانٍت ىيناؾى جي

ذا زياد شقيؽ ليبنى اٍعتقؿ عمى أيدم في ؛كصكَّرٍت لي ركاية قدركف كاقع االٍعًتقاؿ في الزَّنازيف   

عى ًفي ًزنزانةو صغيرةو  ؛سيمطات االحتالؿ بعد إٍحراًؽ بيت أحًد أٍقًربائًو ًمفى العيمىالء كاٍصطىدـى ًعندى  ،فكضى

نزانة ،ديخكًلًو ًبدلكو صغيرو  ا بداخًمًو نىظىران لمظَّالـً الدَّامس داخؿ ىذه الزّْ يىٍسبحي كناـ ىذه اٍلميمة  ،كلـ ييشاًىد مى

 .كتبٌيفى أٌف ىذا السَّائؿ عبارة عف بيراز بشرم ،بالسَّائؿ الَّذم كاف داخؿ ىذا الدَّلك
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فرٌد عميو زياد بأٍف  ؛كاٍنفجرى مف الضَّحؾ عند مشاىدة ىذا المنظر ،دخؿ عميو السٌَّجاف بعد ذلؾ   

حٌققيف ـٌ أخذهي إلى أحًد المي ثي  ،كًعندىىا انياؿى عميو السىٌجاف ضربىان  ،يتكٌقؼ عف الٌضًحؾ كالعاىرات

 ماىر. اإلٍسرائيمييف كييٍدعى )أبك(

 ،حاكؿ أكثر مف ميحٌقؽ صييكني الحصكؿ مف زياد عمى بعض المعمكمات بالميالطفة حيننا  

كلذلؾ كاجيو أحد الميحٌققيف بكثيقة  ؛فزياد رفض الٌتعاكف معيـ ؛كلكف دكف جدكل ،كبالٌتعذيب حيننا آخر

(1) فىسيًجف زياد فترةن مف الٌزمف ؛قائو تيفيد بإحراقو بيت ذلؾ العميؿاعتراؼ مف أحد أصد
. 

كاية إلىى ظاىرًة االٍعًتقاؿ    فيذه الظىاىرة مكجكدة في األراًضي الميٍحتٌمة  ؛كمف الطَّبيعي أٍف تتطٌرؽى الرّْ

ٍنذي بداية االٍحًتالؿ سنة  كاف مكجكدان بعد ىذه  ككما كاف االعتقاؿ مكجكدان قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك ،ـ1967مي

ـٍ تيغٌير مف الكاقع شيئان. ،االتٌفاقٌية  كىذه االتٌفاقٌية ل

ذى أحمد مسعكد  ؛كفي ركاية بالد البحر تطرَّقت إلى ظاىرة االٍعتقاؿ ًمٍف زىاكيةو أيٍخرل   فيذا أبيك الًفداء أخى

ف ًمٍف  ،الٌصييكنٌيةإلى إحدل السُّجكف  ٍيمىة  ؛ًعٌدة ًخيىـو كاٌلذم كافى يتككَّ اٌلًتي فكقىؼى أبك الًفدىاء فكؽى الخى

ابط كافى يجمسي ًبيىا ميكراف   .المكىمؼ بإدارة ىذا السّْجفالٌصييكني الضَّ

احى ذىاتى لىٍيمةو ًبالميعتقميف ؛كمكراف اعتاد عمى إذالؿ الًفمىسطينييف الميٍعتقىًميف لىدىٍيًو كتىٍعًذيبيييـ    كأمىرىىـ  ،فىصى

 .يَّة المىسىاءأف ييٍسًمعيكه أيٍغنً 

ـٍ بىٍعدى ذلؾ أٍف ييغىنُّكا بالًعبريَّة إحدل األيٍغًنيات    ابيكا كغىنُّكا ًبالُّمغتٍيف العربٌية كالًعٍبرٌية ؛كأمىرىىي كذلؾى  ؛فىاٍستىجى

 .(2) خكفان ًمٍف تعذيًب ميكرىاف الشَّديد

كايت    ؿ قىاًسـه ميٍشترؾه بىٍيفى الرّْ فكما جرل إٍذالؿ زياد ابف  ؛(قدركف كبالد البحر)ٍيف كلىعىؿَّ االٍعًتقاؿ كاإلٍذالى

كف جرل إٍذالؿي كيٌؿ الميٍعتقًميف الًفمىٍسًطينييف ًفي ًركاية ًبالًد البحر ٍبًد اليىاًدم ًفي ًركىاية قىٍدري ككىمىا تىطرَّقٍت  ،عى

نيكًد  اًدثًة قىٍتًؿ إٍحدىل الطَّالباًت عمى أٍيًدم الجي فىكىذىًلؾى تىطرَّقٍت ًركىاية ًبالد  ؛اينةالٌصيًركىايةي قدركف إلىى حى
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نيكد ادثًة القتؿ عمى أٍيًدم ىؤالًء الجي ابط  ؛البحًر إلى حى مكراف قتؿ أحد الميقاًكًميف الٌصييكني فيذا الضَّ

ٍنطقًة ًجنيف راًعي فىقىد كىمىفى ىذا الٌضابط ًلميحمَّد ًجيىاد ًفي مىغىارةو غىٍربى بىٍمدًة كىًفر  ؛الًفمىٍسطينييف ًفي مى

وي أٍرضان  ؛فميكراف خنقو حتَّى المكت ؛ًبالقيرب مف قرية صيدا قىبًتوً  ،كذلؾ بعد أٍف طرحى مىى رى غىطى عى  ،كضى

ابط أنَّو قىاكـى حتَّى الطَّمقة األًخيرة  .كادَّعىى ىذا الضَّ

اًدثًة القىٍتًؿ أٍصبىحٍت ًمفى األٍشياًء المألي  دّْثينا ًركىايًة ًبالد البحر ًبأفَّ حى فىيىذا  ،كفة لىدل الشٍَّعًب الًفمىٍسًطينيكتيحى

كًفي اليىكـً األٌكًؿ لىوي في تمؾ الميؤٌسسًة اٍستىٍأذفى ميًديرىهي ًبميغادرة  ،أٍحمد مىٍسعيكد اٍنتىقؿى إلىى ميؤسَّسةو أيٍخرىل

ٍبنى يّْ الًَّذم يىسٍ  ،كالعكدة إلى البيت ،المى اًصري الحى كينيوي بعدى أٍف قىتىميكا ثالثة كذلؾى أًلٌف قيكَّاًت االٍحًتالؿ تيحى

ائؿً  يّْ  ؛شيٌبافو ًمٍف كىتائًب أحًد الفىصى يّْ مىرَّ ًبًو ًفي  ،فىسىأؿى الميديري عىٍف مىكاًف ىىذىا الحى أى ًمٍف أفَّ ىىذىا الحى كتفاجى

باح ٍظ شىٍيئان غىٍيرى عىاًدم ،الصَّ ـٍ يىٍمحى ارى  ؛كلى فالقتؿ في  ؛ىىكىذىا فىردَّ عميو أحمد مىٍسعكد ًبأفَّ أمر القتًؿ صى

كمغزل ىذا أٌف بعض الفمسطينييف أصبح ييفٌكر في ىمكمو فقط  ،(1)كالبيع في الشَّارع الًَّذم يىًميًو  ،شارع

  .دكف االلًتفات إلى ما يفعمو االحتالؿ باآلخريف مف ىذا الٌشعب مف قتؿو كتعذيب

ك الٌصييكنٌية كًمفى اإلٍجرىاءىاًت  كالمرحمة الَّتي  ،اياًت بيفى مىٍرحمًة مىا قىٍبؿى اتٌفاقٌية أكسمكاٌلتي تىشىابيٍت ًفي الرّْ

ٌممة القائمة عمى مدح إٍسرائيؿ ؛تمٍتيىا نشر ثقافة االٍحًتالؿ كالًَّتي  ،فىًركاية قدركف تطرَّقٍت إلىى الدّْعايىة الميضى

فىيىًذًه ليٍبنى اٍبنىة  ،عى كافى يينىاًقضي ذلؾمع أفَّ الكاقً داخؿ الكياف الٌصييكني تىبىنَّاىا العيمَّاؿ الًَّذيف يىٍعمميكفى 

ـى مىٍدرسًتيىا الثَّانكٌية ا بيىة أمى فىسألٍت عًف األسباب  ؛عبد الياًدم ًعٍندمىا شاىدٍت إٍحدىل الميظىاىراًت الطُّالَّ

ابىٍتيا إٍحدل الٌطالبات ًبأفَّ الٌسببي ىك  ؛الميظىاىرةاٌلًتي دعٍت إلىى ىذه  الميمارسات  االٍحًتجاجي عمىفأجى

فتذٌكرٍت ليبنى بأٌف كالدىا كشقيقييا يمدحكف إسرائيؿ اٌلذيف يعممكف  ؛الٌصييكنٌية تجاه األسرل الفمسطينييف

 .(2) كال يذكركف كممة عف األسرل ،عنده
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ـٍ ي    كرة الّْتي تيريدىاالكياف الٌصييكني  ٍكتؼً كلى  بؿ اٍعتمد عمى نفسو ،ًباالٍعتماًد عمى العبيد لنشًر الصُّ

كرًة الًَّتي يي  ًميطا رئيس  ؛ًريديىىاكرٌكجى لمصُّ فيذا عمي ًعٍندمىا أخذى أكراؽ ًممكٌية أرض جٌده ذىبى إلىى الرَّاًب شى

مىاعاًت االٍسًتيطانٌية فىتىحدَّثى ًلعىًمي ًبأفَّ  ،الكياف الٌصييكني أٍفكارى الٌراب شميطا  كىيناؾى نشرى  ،إٍحدىل الجى

كاالستيطاف مفيده لمعرب  ،اـ عمى أرض جدىه سيعمؿ بيا كثيره مف العرب كيكسبكفالميٍستكطنةى الًَّتي سىتيقى 

كستقاـ في ىذه الميٍستكطنة مصنعنا  ؛(لمٌضٌفة الغربٌيةالٌصييكنٌية  التَّسمية)في منطقة ييكدا كالسىامرة 

ليوي شركة أمريكٌية كىًبيرة يٌتًسعي أللؼ عامؿو عىرىًبي كبيرنا ميط ،تيمكّْ ًبأٌف أرىاًضي يىييكدا  ا كافى ميؤًمننافالرَّابي شى

ٌفة الغربٌية كمف حؽّْ ىذا الشَّعًب العكدةي إلىى ىذا  ،الكطف القديـ الجديد لمشَّعًب اليىييكدم (كالسَّاًمرة )الضّْ

 .الكطف

ة تعمير ييكدا كالٌسامرة كالجماعة اٌلًتي يترٌأسييىا الٌراب شميطا تؤًمفي إيمىانان قىاطعان ًبأفَّ اهللى اٍختىارىىىا ًلمييمَّ     

بمٌية ،ػػػػػػػػػػػػػػػ كما قاؿ الرَّاب شميطا كتيؤًمفي ًبأٌف المسيحى الميٍنتظرى سىيٍظيري ًفي السَّامرة ًفي بيقعةو جى
(1). 

خَّمٍت اآلثارى اليىيكدٌية ؛في ًركاية آخر القرف ككذلؾى عىًمؿ الكياف الٌصييكني عمى نشًر ثىقىافًتوى      فىًييى ضى

فعبد الٌرحمف الٌسمكادم يكتشؼ أثناء زيارتو أحد المتاحؼ في األراضي الميحتٌمة عاـ  ؛ي فمسطيفف

فاٌلذم بناىا ىك  ؛ـ أٌف قرية البيطمة اٌلتي جمعت كالديو قد نيسجت حكليا األساطير الٌتكراتية1948

 .(2)أمنكف بف داكد قبؿ آالؼ الٌسنيف

بىغ الكياف الٌصييكني األر كىكذا       ـٍ ي ،ضى العىربٌية ًبثىقىافًتوى صى د ،كتًؼ ًبتيكيًد األرضً كل الميكاًطنيف  بؿ ىكَّ

بتمٌسؾ  فعبد الٌرحمف الٌسمكادم يتفاجأ أثناء زيارتو يافا ؛الًفمٍسًطينييف الًَّذيف سكنكا ىىًذًه األرض

 .(3)الفمسطينييف بجنسٌية الكياف الٌصييكني ليستطيعكا تثبيت حقكقيـ في أرضيـ 
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ٍنذي اٍحًتالًلوى ءن عمى مىا سبؽ يىتبٌيفي أفَّ ىينىاؾى ًسياسة ثابتة ًبنا    ٍسًطينٌية لألرىاًضي الًفم لمكياف الٌصييكني مي

في ًركايات أحمد رفيؽ  حدثكىذا ما ،كفرًض ىذه الثٌقافة عمى األراضي الًفمسطينٌية ،ًفي نىٍشًر ثىقىافًتوى 

 .كما بىٍعدىا ،عكض قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك

 ما أك ،الميتىشاًبيًة في ركايات أحمد رفيؽ عكض سكاءن قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمكالٌصييكنٌية فى اإلٍجرىاءات كمً    

ففي ركاية قدركف يشتبؾ الجٌد عيثماف كحفيده زياد مع الٌرجاؿ اٌلذيف  ؛بعدىا سياسة ميصادرة األراضي

فالكياف  ؛(1) عمي الٌرمحي ف ثيـٌ ييخبرىما الٌراب شميطا بأٌنو اشترل ىذه األرض م ،دخمكا أرضيـ

قدركف نجحت  ركايةف ؛الٌصييكني استكلى عمى األرض اٌلتي تعكد ممكٌيتيا إلى الًجٌد ميستغالِّ بيع عمي

كىك  ،ـ 1967ىدؼ المشركع الٌصييكني في فمسطيف مينذ احتالؿ الٌضٌفة الغربٌية عاـ في تكصيؿ 

ثيـٌ عمؿ الميستكطنات  ،كغير المشركعة ،لمشركعةاالستيالء عمى األرض الًفمسطينٌية ًبكٌؿ الٌطرؽ ا

 .لتكطيف شعبو آخر مكاف شعبو ييرادي لو الٌرحيؿ

مىى الًفمىٍسًطينييف بعدى ىىًذه  ،كىذه السّْياسة كانٍت قبؿى اتٌفاقٌية أكٍسمك      كازدادٍت ًحدَّة ىىًذه السّْياسًة عى

ادرة كثيران ًمٍف أرىاًضي قرية طىمُّكف الكاًقعة ففي ركاية مقامات العيٌشاؽ كالتٌُّجار ط ؛االتٌفاقٌية الٍت الميصى

بؿ ىاربيف مف  ،كلـ يككنكا غائبيف ،ًمٍنيىا كأمالؾ الغائبيف فالكياف الٌصييكني أٍعمف كىثيرنا ؛قيٍربى طكباس

 .(2)االحتالؿ

ادرة األرض الفمسطينٌية ًفي ركاية آخر القرف     رٍت ًسياسةي ميصى اصمٍت السَّيطرة عمى فإٍسرائيؿ ك  ؛كتىكرَّ

ا أيٍكًتيٍت ًمٍف قيٌكةو بىٍعدى اتٌفاًقٌية أكٍسمك نىاطؽ  ،األرض ًبكيؿّْ مى ادرة األرىاًضي ًفي المى كاٍستمرٍَّت ًفي ميصى

ـي األرض ،الميصنَّفة "ب" كتيٍبًعدي الميٍستكًطنيف  ،ككذلؾ اٍستمرٍَّت ًفي عمًؿ شبكًة طيريؽو اٍلًتفافٌية الًَّتي تىٍمتًي

االٍحًتكاًؾ ًبالميكاًطًنيف الًفمىٍسًطينييفعىًف 
(3). 

                                                           
1- :  .   319 ػػػػػػػ 313ص  عكض، أحمد رفيؽ، قدركف،  يينظري
2- :  .47 ػػػػ 46عكض، أحمد رفيؽ، مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار، ص  يينظري
3- :  .99-95عكض، أحمد رفيؽ، آخر القرف، ص  يينظري



174 
 

الكياف تيصكّْر كاًقعى نىيًب كاقعو نسجيا الميؤلّْؼ مف  كانٍت ىيناؾ ًقٌصةه  كفي ركاية بالد البحر    

( الفداء مع أبكفقد زار ) ؛ـ1948لقائمة عمييا بعد نكبًة عاـ لألرىاًضي الًفمسطينٌية كالبييكت االٌصييكني 

( حسيف اٌلذيف كاف يمتمؾ بيت عربي كبير كمائة دكنـ في قرية أبككد بيت أحد الالجئيف )أحمد مسع

كاستأجر  ،فقد سكف بيتو أحد الييكد اليمنييف ؛( الفداء عٌما حٌؿ ببيتو كأرضوأبكفييخبره ) ؛المسمٌية

ت الٌتمٌرد كٌزعتيا كلٌما طيرد منيا بعد اشتراكو في إحدل حركا ،أرضو كاممةن مف الحككمة الٌصييكنٌية

 .(1)كعمى ًعٌدة جيات ،الحككمة عمى المعيد الٌزراعي

في سياسة ميصادرة األراضي في ركايات أحمد رفيؽ عكض قبؿ  الكياف الٌصييكني ثابتناككف كبذلؾ ي  

 .أك ما بعد ىذه االتٌفاقٌية ،اتٌفاقٌية أكسمك

  :يذا الغرضتسخيُر الفمسطينيين لو  ،االستيطان اإلسرائيمي :* ثانياً 

مٍيًو ىذًه الدَّكلة ،الكياف الٌصييكني االستيطاف ىك اليدؼ الدَّائـ لدكلة   كلقد  ؛كاألساسي اٌلًذم قامٍت عى

فىًفي  ؛أك ما بىٍعدىا ،تىطرَّقىٍت ميعظـى ًركاياًت أحمد رفيؽ عكض إلىى ىذه الٌظاىرة سكاءن قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك

 تؿٌ عندما احٍ الكياف الٌصييكني ف ؛ليذه الٌظاىرة قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمكًركاية قدركف صكَّرت بعض الجكانب 

كَّؿ بعض1967ٌفة الغربٌية سنة الضّْ  اٌلذيف تىركيكا العمؿ في أٍرًضيـ  ؛الًفمٍسًطينييف إلى عبيدو لىيىا ـ حى

 .ـ1948كأصبحكا يعممكف داخؿ المستكطنات في األراًضي الميحتٌمة عاـ  ،كميدًنيـ كقيراىـ

ا يىتخيَّر صاحب العمؿ رجيالن قكٌيان مف الفمسطينييف اٌلًذيف      كاية مدل الذُّؿّْ كالعيبيكدٌية ًعٍندمى كصكَّرٍت الرّْ

 .كذلؾ لحفر حفرة اٍمتصاصً  ؛ينتظركف العمؿ
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كعبد اليادم بعد أٍف تعرَّضى ًلضائقةو مالٌيةو كبيرةو أٍصبح يعمؿ في أرضو ًزراعٌيةو داخؿ مىا ييسٌمى   

كىكذا أصبح عبد اليادم عبدان  ،كىذه األرض تعكد ممكٌيتيا لييكدم ييٍدعى إسرائيؿ ،يؿإسرائ

 .(1)إلسرائيؿ

الًفمٍسًطيني  ميٍعظـى الشَّعبفإٌف عيبيكدٌيةه ًليىًذًه الدَّكلًة داخؿ الكياف الٌصييكني غـً ًمٍف أٌف العمؿى كعمى الرَّ   

اٌلتي  (الٌصياينة أحد)أٍصبحى رئيسان لمعيٌماؿ في أرًض إسرائيؿ فعبد اليىاًدم  ؛كىقيدكةو  أٍصبح يىٍنظري إلىييـ

ًفي المدرسًة عمر  كلمَّا رسبى ابفي عبد اليىاًدم ؛فكاف جميع شباب قدركف يىٍسعكفى لمعمًؿ معو ؛يعمؿ بيا

عمؿ مع فترؾى المدرسة بعدى ذلؾى كاٍلتحؽى ًبال ؛فكاف شقيقو جكاد ينظر لعيمر كقدكة ؛أىخذهي كالده لمعمؿ معو

كذىب لمعمؿ في  ،فقد ترؾ المدرسة ؛كابف عمّْيما عمي كاف ينظر إلىٍيًيما كقدكة ،كالده كشقيقو عمر

 .(2)الًبناًء في قىيسارٌية

كاف النخراط الٌشعب قد ك  ؛كميٍستكطناًتيالمكياف الٌصييكني عبيدان بعض الًفمسطينييف كىكذا أٍصبح     

إلى ًقيمة األرض ىؤالء  ظرةإفَّ ن :منيا ،سمبٌيةعٌدة  ت إٍفرازاتو الفمسطيني في العمؿ داخؿ الميستكطنا

فيذا عمي كاف يتحايؿ باستمرارو عمى جٌده لمحصكؿ عمى حٌصتو مف  ؛فىًيي ًبال ًقيمة ؛أصبحٍت ميتدنّْية

كاية ،األرض ليتكٌلى بيعيا بعد ذلؾ لمميٍستكطنيف بيع أف يأيضان كقد حاكؿ  ،كىذا ما نجح ًبًو في نياية الرّْ

باعبثمنيا قطعة أرضو لعٌمو عبد اليادم ليستطيعى  كلكفَّ عبد  ؛تمكيؿ بناء بيتو الجديد في حيّْ أيـٌ الضّْ

 . (3)اليادم رفض

 عند بعض الفمسطينييف  كمف الٌظكاىر اٌلتي أفرزىا العمؿ في الميٍستكطنات الٌتيكيف مف قيمة التَّعميـ   

فقد  ؛الكياف الٌصييكنيييف أصبحكا يطمحكف إلى العمؿ داخؿ الفمسطينكثيره مف ف ؛المعركؼ ًبقدسٌيتو

دىا  ؛فتحدَّثا عف أسباب فقًره ؛جرل حكاره بيف زياد ككالده عبد اليادم حكؿ جارىـ أبي ىشاـ الفقير فكجى
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ارج ،أفَّ السَّبب يتمٌثؿ في تعميـ أكالده في المدارس ده فتساءؿى زيا ؛باإلضافة إلى دراسًة اٍبًنو ًىشاـ في الخى

كرة تغيَّرٍت  ؛عف السَّبب اٌلذم يجعؿ الفمسطيني ييًصرُّ عمى تعميـ أبنائو فسىًخرى منوي كالديه ًبقكًلًو إفَّ الصُّ

فالعامؿي يىكسبي أكثرى مف أحسف  ؛داخؿ الكياف الٌصييكنيفاألكالد يتركيكفى المدارس لمعمًؿ  ؛اليكـ

 .(1)كظيفة

رىل ذكر االسٍ      قبؿ  فاالٍستيطافي كما كاف مكجكدنا ،ًتيطاف بطريقةو عابرةكفي ركاية آخر القرف جى

الكياف ٌمييا سى تيطافي تصاعد في األراضي اٌلتي يي فاالس ؛اتٌفاقٌية أكسمك كاف كذلؾ بعد ىذه االتٌفاقٌية

الكياف ريدىا ف عندما تساءؿ عف األشياء اٌلتي يي فأبك يزف كبير المفاكضي ؛أراضي دكلةالٌصييكني 

ىذه الميفاكضات أكرد الدىكتكر شفيؽ بأٌف االحتالؿ يعمؿي بكتيرةو عاليةو عمى اٍستيطاف مف الٌصييكني 

 . (2)األراضي الميحتٌمة 

ففي  ؛كاتٌفقٍت ًركاية قدركف مع ًركاية آخر القرف في الحديث عف أىٌمٌية االستيطاف لدكلة إسرائيؿ   

وي كذلؾ ييقٌمؿ كجعم ،لديولفمسطيني يعمؿ عؿ اسياسة الكياف الٌصييكني في ج الٌركاية األيكلى تحٌدثٍت عف

كاية الثٌانية تحٌدثٍت  ؛أك العمؿ في األرض ،مف قيمة أٌم شيءو يينافس ىذا العمؿ كالٌتعميـ مثالن  كفي الرّْ

 ؛كذلؾ لمٌتعمية عف ىذا االستيطاف ؛عف تصاعد االستيطاف في ظٌؿ الميفاكضات الًفمسطينٌية اإلسرائيمٌية

 .أك بعد ىذه االتٌفاقٌية ،يطاف قد تضاعؼ كتزايد قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمككبذلؾ يككف االست

ككيٌؿ ميكاطف إٍسرائيمي ال يًجدي عمالن نجديهي  ،حياةو أك مكت بعد اتٌفاقٌية أكسمككاالستيطاف أصبح مسألةى   

ية بعد ففي ركاية بالد البحر تفٌجرٍت لمييكدٌية اليمنٌية عدنة فضيح ؛يتجو لمعمؿ في الميٍستكطنات ة ميدكّْ

كأفَّ اٍبنييا اٌلمذٍيف  ،أٍف تبٌيفى أٌف ابنىيا مكراف االبف غير الشَّرعي ىك ابف الكزير المرمكًؽ في حزب العمؿ

فانتشر الخبر  ؛اختطفا لحظة كصكليا البالد ىما شخصٌيتاف بارزتاف في الجياز األمني اإلسرائيمي
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حافة كذىبكا لالٍستيطاًف  ،ؿ األبناء الثَّالثة مف كظائفيـكلذلؾ استقا ؛عمى أكسع نطاؽو عف طريؽ الصَّ

ـي عمى رأس جبؿو فكؽ بيت لحـ في ميٍستكطنةو نائيةو تيقا
(1). 

كتيصٌكر ركاية بالد البحر دعـ الحككمة اإلسرائيمٌية الميطمؽ لقضٌية االٍستيطاف في األراضي الميٍحتمَّة     

الفداء أخذ أحمد مسعكد إلى مستكطنة بسجكت  اٌلتي فأبك  ؛عف طريًؽ الًحكىار مع أحد الميستكًطنيف

دخال بعد ذلؾ إلى بيت المستكطف مكتي سمبيرغ اٌلذم يعمؿ ثيـٌ  ،تيشرؼ عمى البيرة مف جية الٌشرؽ

 .طبيبان في الكحدة العسكرٌية الميتمركزة في ًتمؾى الميستكطنة

 ؛ٍدكانٌية ميكتي كعيٍنصريًتو غير الميبٌررةكبعد حكارو طكيؿو دار بيف ىذا الٌطبيب كأبي الفداء تظيري عً    

فقد سألىوي أبيك الفداء عف البيت اٌلذم يىٍسكفي فيًو مف أيفى حصؿ عميو ؟ فأجابىوي ميكتي ًبأٌف ثالثة أرباع ىذا 

 .كالرُّبع الباقي عبارة عف قرضو مف البنؾ عمى شكًؿ أٍقساطو مييسَّرة ،يت ىدٌية مف حككمة الكيافالب

كيريد مف الفمسطينييف  ،ستكطف يتمٌنى فراغ مدينة البيرة الميجاكرة لمستكطنتو مف السٌُّكافكىذا المي    

 .(2)كالٌذىاب لمعيش في الصَّحراء ،الرَّحيؿ عف فمسطيف

الكياف كىذه الٌركاية اتٌفقٍت مع الٌركايتاف الٌسابقتاف في الحديث عف أىٌمٌية االستيطاف لدكلة    

كتدفع  ،تدعـ مف يعيش في الميستكطنات الٌصييكنٌية د البحر كانت الحككمةففي ركاية بال ؛الٌصييكني

 .لو ميعظـ ثمف البيت اٌلذم يسكنو كما أخبرنا مكتي

فعندما كانت أٌيةي جية استيطانٌية  ؛لالستيطافالكياف الٌصييكني كًركايةي ًبالد البحر تيكضّْحي مىدىل دعـً    

كتىشيؽُّ ليا  ،ٍسرائيؿ تيسارعي إلى تىٍزكيًدىىا بالماء كالكيرباء كالياتؼتعمف بناء ميستكطنة عشكائيَّة كانت إ

ياينًة األٍمريكييف كقامكا باٍحًتالؿ تمَّةى الشُّكمر ؛الشَّكارع ثيَـّ  ؛فمكراف جاء عمى رأًس مىٍجمكعةو ًمفى الصَّ

 ،كالكيرباء كالياتؼ كتزكيدىا بالماء ،فقامٍت إسرائيؿ بعد ذلؾ بشٌؽ الٌطرؽ ليا ؛كضعكا كرفانات ىناؾ

ككاف لىدىل المستكطنيف عمـ اليقيف بأٌف أحالميـ بتمٌمؾ ىذه األرض لف تيصًبح حقيقةن بدكف تبٌني قضٌية 
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كلذلؾ تطٌرقت ركايات أحمد رفيؽ عكض إلى ىذه الٌظاىرة المكجكدة عمى األرض  ؛االستيطاف

 .الفمسطينٌية

أصبحٍت تيسابؽ الكقت في ًبناء البييكت الٌصييكنٌية مة كالحيكك  ،كازدحـ المكاف بعد ذلؾ بالميستكطنيف  

فيذا أحمد مسعكد يتحٌدثي ًبأٌنو اٍنطىمؽ مف راـ الٌمو إلى قدركف ًلييشارؾ في مسيرةو ضخمةو  ؛ًلٍمميستكًطنيف

قي  ،تيؤًمفي بالٌسالـ كالعيش الميشترؾكصييكنٌية نٌظمٍتيا ًعٌدة ًجيات سياسٌية كمدنٌية ًفمسطينٌية  كًفو كعندى كي

عمى طرؼ الكادم الميطٌؿ عمى كادم العبير فكًجئ ببيكت الميستكطنيف تمأل الكادم
(1). 

فيذا أحمد مسعكد فيكًجئ ذات مٌرة  ؛كىذه الميستكطنات كاف ليا أثره سمبيّّ عمى حياة الًفمسطينييف    

 .(2)ػماًر عمى شػجًر القنػدكًؿ كالٌسػريسبأٌف مجػارم الميػستكًطنيف الٌػذيف يعػيشكف بالقيػٍرًب ًمػٍنوي بػدأٍت باالٍني

أك بعدىا تشابيت في بعض الكجكه اٌلتي صٌكرت  ،ًركايات أحمد رفيؽ عكض سكاءن قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك  

ففي ركاية قدركف اعتبر الٌراب شميطا أٌف االستيطاف حٌؽ طبيعي لمٌشعب الييكدم  ؛قضٌية االستيطاف

 .كاٌلذم قيدّْر ليذا الٌشعب في الكتاب الميقٌدس ،اٌلذم عاد إلى كطنو القديـ الجديد

فمكتي اٌلذم تحاكر معو أبك الفداء اٍعتبرى االستيطاف حٌؽ  ؛كىذا األمر تكٌرر في ركاية بالد البحر    

 ،كيتعٌيفي عمى العرب الٌذىاب إلى العيش في الٌصحراء بالدىـ األصمٌية ،طبيعي لمٌشعب الييكدم

 .رة مف أىمياكيتمٌنى فراغ مدينة البي

  :ر الغربّية في األرض الُمحتّمةاْنِتشاُر المظاى :ثالثاً 

 ؛تٌفاقٌية أكسمكمرحمة ما قبؿ ا ًركاية قدركف تتحٌدث عف صبغ األرض العربٌية بالٌصبغة الغربٌية في   

فيذا  ؛يعمى الٌنمط الغربييكنٌية صٌ المدف الكأقاـ مكانيا  ،المناطؽ الًفمسطينٌية فالكياف الٌصييكني طمس

كًعند مركرىـ ًبمدينة نتانيا قاؿ أحد األصدقاء مف  ،عمي ذىب مع بعض األصدقاء إلى بارات تؿ أبيب

ـٌ خالد ،ًفمسطيف الٌداخؿ بأٌف ىذه المدينة لـ تكيٍف مكجكدة قبؿ سبعيف عامان   ،ككاف ميقامان عمييا ًخربة أ
                                                           

1 - :  .175، ص 163-162ص  ،بالد البحر ،أحمد رفيؽ ،عكض ييٍنظري
 .217ص  ،المصدر الٌسابؽ ييٍنظر: -2



179 
 

 ؛عميو الييكد مف بيعو ليذه األراضي فرفض ما عرضو ؛كأراضي ىذه الًخربة كاف يمًمكييا رجؿه غنيّّ 

فاحتاج إلى الٌنقكد مٌما اضطٌره إلى بيع األرض ًقطعةن ًقطعةن حٌتى أصبح  ؛فسٌمطكا عميو الكيؼ كالٌنساء

ـٌ خالد ،ال يممؾ مف ىذه األراضي شيئان  فأزاؿى تمؾ  ؛كأتى بعد ذلؾ ميقاكؿ مف بكلندا إلى ًخربة أ

أك ىدٌية  ،كىي تىٍعًني عطٌية الٌربٌ  ،كسيمّْيٍت نتانيا بعد ذلؾ ،ميستًقيمةكبنى ىىًذه الًعمارات ال ،الخرائب

 .(1)الٌربٌ 

ـى الكياف الٌصييكني       بًغ األرض العربٌية بالٌصبغة  عمى الٌنمط الغربي قاـ ميدفالكبعد أف أقا ًبصى

ارع تؿ أبيب لمٌذىاب إلى فيذا عمي أثناء سيره بسٌيارتو في شك  ؛الٌصمة بالثٌقافة العربٌية كقطع ،الغربٌية

ككذلؾ رأل  ،فقد رأل ًنساءن جميالت عاريات في الٌشارع ؛أصًدقائو في إٍحدل البارات رأل مظاىر غربٌية

كرأل شبابان يمبسكف بنطمكنات قصيرة كبمكزات تكشؼ  ،ًنساءن عجائز يٍسحٍبفى ًكالبان قصيرة كراءىفٌ 

ػا فػي الٌشارع كالباًر اٌلذم كرأل ،الٌصدر ريقةو ميعٌينةػساءن عاريات يٍعًرٍضفى أنفسيفَّ بطػإليو نً  ذىػبى  أيضن
(2). 

كرةو عمنٌية في الحياة العاٌمة   ذا كاف الميجتمع العربي ال يقبؿي بكجكًد الًمثمييف بصي  فإٌف الميجتمع ؛كا 

 ،(3)الٌصييكني كاف يقبؿ أف يتقٌمد ىؤالء أعمى المناصب داخؿ دكلة الكياف كغابرئيؿ في ركاية قدركف

فقد أصبحت  ؛بالميجتمع الٌصييكني إلى حدٍّ كبير حٌتى في عطميـتأٌثر الفمسطينٌيكف في الٌركاية ذاتيا ك 

ا عف معة العطمة الٌرسمٌية عند الفمسطينييف يكـ الٌسبت ًعكضن قاـ فيو كىذا اليكـ كاف تي  ،يكـ الجي

الميناسبات االجتماعٌية 
(4).   

ار  ؛ظاىري الحياة الغربيىة في سماًء راـ اهللكبعد اتىفاقيىة أكسمك انتشرٍت م   فىًفي مقامات العيشىاؽ كالتىجى

بحيىة بح فقط ،كالٌشركات االٍستثمارٌية ،انتشرٍت الشىركات الرّْ فيذه الشَّركات  ؛كالَّتي ال تفكىر إالى في الرى

ب إلى أمريكا بعدى أٍف فيذا محمىد البعبكؿ ىر  ؛ككؿى شيءو فييا ييباع كييٍشترل ،تقكـ عمى سمعنة كؿى شيءو 
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ؼ عمى ىالة رشيد ًميباش الَّتي تعمؿ في كىيناؾ تعرٌ  ،سىرَّب أراضي كعقاراتو كثيرة إلى االحتالؿ

ليصبح ككيالن لثالث  ؛ثيـٌ قدـ إلى راـ اهلل مع زكجتو ،فتزٌكجى البعبكؿ منيا ؛الٌدعارة داخؿ مدينة نيكيكرؾ

فالٌشركات الكبرل كالككاالت أخذٍت تتسابؽ  ؛قَّاء زكجتوكذلؾ ًبميساعدة أشً  ؛شركاتو صناعٌية كيٍبرل

(1)لمعمؿ في راـ اهلل 
. 

أحمد  فيذا أبك الًفدىاء أخذى  ؛كصكىرٍت ًركاية ًبالد البحر مظاىر الحياة الغربٌية داخؿ األراًضي الميٍحتمَّة   

كالٌرجاؿ اٌلذيف  ،ات العبرٌيةكالالفتكىيناؾ شاىدا مظاىر الحياة الغربٌية  ،مسعكد في رحمةو إلى مدينة عٌكا

ككما أٌف المكاط كاف مينتشرنا داخؿ الميجتمع  ،كالٌنساء شبو العيراة يسبٍحف في البحر ،ييشبيكف األجانب

 .(2)الٌصييكني

كىك إغراؽ السىمطة الكطنيىة لمشىعب  ،كبيىنت ركايىة بالد البحر جانبان أخر مف مظاىر الحياة الغربيىة  

فعٌمت الميرجانات ميعظـ مدف الٌضٌفة الغربٌية كالقطاع ًفي القيرىل  ؛جانات الفٌنٌيةالفمسطينيى بالمير 

 .(3) المجيكلة كالجامعاًت الكيبرل كالٌصغرل

   :الفساد األخالقي :رابعاً 

 ،قاـ االحتالؿ اإلسرائيمي بنشر الفساد األخالقي داخؿ الميجتمع الًفمسطيني سكاءن قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك   

 ؛فركاية قدركف صٌكرٍت لنا الفساد األخالقي داخؿ الميجتمع في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك ؛عدىاأك ب

 ،فقد كانت اإلباحٌية مينتشرة بينيـ ؛فيي صٌكرت فساد أخالؽ بعض العيٌماؿ داخؿ الكياف الٌصييكني

ٌنساء البيضاكات نظرنا لرؤية ال كذىب بعضيـ لممارسة الجنس مع بائعات اليكل بعد انتياء عمميـ
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كمنيـ  ،كحاكؿ بعض ىؤالء العيٌماؿ االعتداء عمى شرؼ ابنة عٌمو ،العاريات بالقرب مف شاطئ البحر

ا مف أدمف عمى شرب الخمر  .(1)أيضن

فيؤالء  ؛ـ لمعمؿ كانٍت عكدةن ناًقصةن 1948الًفمسطينييف إلى األراضي الميحتٌمة عاـ  بعض كعكدة    

كييقيمكف العالقات  ،فأصبحكا يشربكف الخمر ؛ًصفاتو غربٌية لممجتمع اإلسرائيميالعائدكف تأٌثركا بًعٌدة 

 .الجنسٌية الميحٌرمة

كرى الفساد  ؛كأٌما بالٌنسبة لمرحمة ما بعد اتٌفاقٌية أكسمك   فقد صٌكرٍت ًركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار صي

كفي أحد الميناًضميفى السٌ  ؛األخالقي ابقيف كاف يرل في المؤٌسسة اٌلًتي يعمؿ بيا فيذا عبد الٌرحمف الصُّ

، ككاف يمتنع عف الٌذىاب كيتطاير مف تحت آباًطًيٌف ًعطره ميثير ،نساءن كثيراتو يمًبٍسفى تنانير قصيرة

كأطمؽ عميو المكٌظفكف  ،كلذلؾ سخر منو مديره ؛إلى بعض المكٌظفات لعدـ كضعيا شيئنا عمى جسميا

 .(2) عميو ابف عربي  

 ،فانتشرت الٌظكاىر الغربٌية مف حفالتو أجنبٌيةو  ؛كترعرع داخؿ الميجتمع الجديد د األخالقي نماكالفسا  

كما كاف فييا مف انحالؿ  ،ففي الٌركاية الٌسابقة حديثه عف إحدل الحفالت األجنبٌية ؛كًلٍبسو خميع

 .(3)فالٌنساء الحاضرات يمبٍسف مالبس ميثيرة  ؛أخالقي

كرةو في ًركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار عف طريؽ انتشار كظير الفساد األٍخال     ًقي عمى أكضًح صي

فيذا عطا هلل احتفؿ مع إلعاد كزكجتو ًغرتسيا في أحد الفنادؽ ًبميناسبة األرباح العظيمة ألحد  ؛الٌزنا

ا تيريد تٍجريب كاٌلتي عٌممٍت ذلؾ بأٌني ،كفي تمؾ الميمة ناـ عطا هلل مع ًغرتسيا الفائقة الجماؿ ؛الٌصفقات

 .(4)فأخبرىا عطا هلل بأٌنو يحمؿ الجنسٌية اإلسرائيمٌية ًمثميا بالٌضبط ؛الًفمسطينييف
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فيذا أحد العيٌماؿ في شركة إنترأكشف رأل ذات  ؛كامتٌد الفساد األخالقي إلى داخؿ الٌشركات الخاٌصة   

الحامض أحد المكٌظفيف في  مٌرة داخؿ مكتب البعبكؿ أٌف زكجتو ىالة تتبادؿ الٌنظرات مع ميحٌمد

 .كشاىدىما بعد ذلؾ أثناء ًزيارة الكرشة يتبادالف القيبؿ مع بعًضيما كراء األعمدة ،الٌشركة

 ،ثيـٌ ذىب إلى مكتب محٌمد الحامض ؛كبعد فترةو جاء عطا هلل الٌسمسار شريؾ البعبكؿ إلى مكتبو   

كعندىا قٌدمت ػ عايدة ! :ٌما رآىا عطا هلل صرخفم ؛ةكىيناؾ كجد معو امرأة ممتمئة تمبسي ثيابان ميثيرة كضٌيق

 .(1)عايدة عطا هلل إلى محٌمد الحامض بأٌنو زميؿه قديـه في الجامعة

بؿ تعٌدل ذلؾ إلى نظرة  ،كالفساد األخالقي لـ يقتصر عمى الًعالقات الميحٌرمة بيف الٌرجاؿ كالٌنساء  

 ،باٍحًتراـو كتقديرو لٌمذم في منصبو كبيرو في السُّمطةفقد أصبحكا ينظركف  ؛كثيرو مف الٌناس إلى اآلخريف

فكسيـ تزٌكج رىامنا بعد معرفتو أٌف عبد الٌرحمف الٌسمكادم يككف  ؛أك لٌمذم لو أقارب في مناصب كبيرة

 .(2) عٌميا 

ة كمف صكر الفساد األخالقي في ركاية بالد البحر أٌف أحمد مسعكد كاف يعمؿي ميدرّْسان ًلٍمغة الًعبريٌ   

 .كاٌلتي كانٍت ميديرة معيدو صغيرو ًلتعٌمـ المغات ،عند الٌسٌيدة فلاير

ككاف ينظر ليا  ؛كتمٌر عشر سنيف كيسكفي أحمد في عمارةو ما في أحد أحياء راـ اهلل الجنكبٌية   

كأيفرج  ،عارةثيـٌ تفاجأ بعد ذلؾ أٌف األجيزة األمنٌية قد اٍعتقمٍت ىذه الٌسٌيدة مع صديقتيا بتييمة الدٌ  ،باحتراـ

 .(3) عنيا في أحد االجتياحات لمدينة راـ اهلل

كمف الكاضح أٌف ىيناؾ تشابييان بيف صكر الفساد األخالقي بيف مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك كمرحمة    

ففي مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك كانت  ؛ما بعدىا في ركايات أحمد رفيؽ عكض مع فارؽو أصيؿو بينيما

أك عالقة بالفساد األخالقي اٌلذم  ،ـ1948ساد األخالقي تجرم داخؿ األراضي الميحتٌمة عاـ صكر الف
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كأٌما في مرحمة ما بعد اتٌفاقٌية أكسمك كانت صكر الفساد األخالقي في ميعظميا تجرم  ،يجرم ىيناؾ

 .داخؿ الميجتمع الجديد اٌلذم تشٌكؿ في راـ اهلل

كاعتادكا عمى الٌذىاب إلى المالىي الميمٌية  ،أدمنكا عمى شرب الخمر مف العيٌماؿ قد ككاف عميّّ ككثيره    

 .كعرفكا كثيران مف العاىرات أثناء عكدتيـ الٌناقصة في ركاية قدركف ،الكياف الٌصييكنيكالبارات داخؿ 

 كأٌما في ركايات أحمد رفيؽ عكض بعد اتٌفاقٌية أكسمك كانت تمؾ الميمارسات تجرم داخؿ راـ اهلل بعد   

 .العكدة الٌناًقصة لمٌسمطة الكطنٌية

 :الُعمالء والّسماسرة :ِمساً خا

ففي ركاية  ؛اٍنتشرٍت ظاىرة العيمالء كالٌسماسرة بيف الًفمسطينييف في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك    

د فقاـ أح ؛فاندلعت اشتباكات بيف العائمتٍيف ؛قدركف قاـ عمي الٌرمحي بتطميؽ زكجتو مف آؿ الٌطكاشي

كفي أثناء تمؾ االشتباكات  ،آؿ الٌرمحي بإشيار ميسٌدسو في كجو آخر مف آؿ الٌطكاشي في المقيى

كاتٌفؽ زياد معيما عمى أف يقـك  ،اٍجتمع زياد الٌرمحي مع صديقٍيو مف عائمة الٌطكاشي زكي كرشدم

 .بحرؽ بيت ىذا العميؿ اٌلذم ينتمي إلى آؿ الٌرمحي

ككيضع في ًزنزانةو  ،فاعتيقؿ ذات ليمة ؛عميو بأٌنو حرؽ بيت العميؿ قاـ صديقا زياد باالعتراؼ    

 .(1)صغيرة

كذلؾ طمعان في المصالح اٌلتي يحصمكف  ؛كقاـ بعض الفمسطينييف بالكقكؼ في صٌؼ العيمالء     

فالعميؿ قاسـ الٌرمحي طالب عبداليادم بدفع تعكيضو نظير إحراؽ  ؛عمييا عف طريؽ ىؤالء العيمالء

اليستياف بو مف آؿ الٌرمحي يقفكف في صٌؼ ىذا العميؿ طمعنا في تحقيؽ بعض ككاف عدده  ،بيتوزيادو ل

 .(2) المصالح عف طريؽ ىذا العميؿ
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ـى عمي بعدى عمًمًو كًسمسارو ًلالحتالًؿ بتجنيًد فقد  ؛في ركاية قدركف انتشرت ظاىرة الٌسماسرةك     قا

 ،بعمي فالتقٍت ىيناؾ ؛فيذه بيثينة ذىبت ًلزيارة أيٌميا ؛كًف عمميـأقربائًو ًلتسريًب األرىاضي إلى االحتالؿ ًبد

كمثميا لزكجيا إذا قاما ًبميساعدتو في  ،كفي أثناء ىذه الٌزيارة عرض عمى أيختو خمسة آالؼ دينارو ليا

ي كأخبر بيثينة بعممو أٌف أيسرة عٌمو عبد اليادم كجدكا آثاران ف ،الحصكؿ عمى أكراؽ ًممكٌية أرض الًجدٌ 

ذا عمـ ،األرض فالعقؿ يقكؿ بأٍف نيباًدر ببيع  ؛بيذا المكضكع فإٌنيا ستيصادر األرضالكياف الٌصييكني  كا 

 .األرض ًلنكسب األلكؼ

كبسرعةو قاما ًبميساعدة عمي في الحصكؿ  ؛كأقنعٍت زكجيا بذلؾ ،اقتنعٍت بيثينة ًبفكرة بيع األرض   

كاٌلذم بدكره باع  ،كانت أكراؽ ممكٌية األرض في يد عميكخالؿ يكميف  ؛عمى أكراؽ ًممكٌية أرض الًجدٌ 

 ؛كىذه الٌركاية قدركف كٌضحت بعض األدكار المطمكبة مف العيمالء كالٌسماسرة ؛األرض إلى الٌراب شميطا

 .(1)كذلؾ لخدمة المشركع الٌصييكني

ففي ًركاية  ؛قٌية أكسمككبقيت ظاىرة العيمالء كالٌسماسرة مينتشرة في الميجتمع الًفمسطيني بعد اتٌفا    

فبعد أٍف سٌرب العديد مف األراضي  ؛مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار تحٌكؿ عطا اهلل إلى سمسارو لدل االحتالؿ

كالعقارات إلى االحتالؿ قاـ شريكو اإلسرائيمي إلعاد بتعريفو عمى عددو مف الٌسماسرة داخؿ مدينة 

كحينيا تحدَّثكا عف الٌصفقات  ،القيدسػػػػ ي في شارع يافا كاٍجتمع عطا اهلل معيـ في إحدل المقاى ،القيدس

كتحٌدثكا عف ميحادثات الٌسالـ في  ،كسخركا مف صمكد الٌشعب الًفمسطيني ككفاحو ،اٌلتي نجحكا بيا

 .(2) ف الٌصييكني مدريد أٌنيا عكدة إلى الحيض

قد كانت ممثٌمةن بشخصٌية ميحٌمد أبك ف ؛كبالٌنسبة لكجكد العيمالء في ًركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار   

ـٌ صار  ،كاٌلذم عىًمؿ في بدايًة حياًتًو ميديران لمكتب العمؿ بتشجيعو مف االحتالؿ ،(البعبكؿ)معركؼ  ٌث

كعندما اندلعت االنتفاضة الفمسطينٌية  ،مف القرف الماضي اتيٌ في الٌسبعيندىل ركابط القيرل رئيسان إلحٍ 
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ـٌ اخًتطافو أكثر مف مٌرة عمى أيدم  ـ ىرب إلى الكاليات1987عاـ  الميٌتحدة خكفان عمى حياتو بعد أٍف ت

بعد قدكـ الٌسمطة الكطنٌية إلىى راـ اهلل ًلييٍصبح نجمان اقًتصاًدٌيان مف نيجكـً الماؿ  كعاد ،القيكل الكطنٌية

 .(1)كاالٍقًتصاد

فالٌسمطة الكطنٌية لـ تتحٌرؾ  ؛ة أكسمككتحٌدثت ركاية آخر القرف عف عدـ ميعاقبة العيمالء بعد اتٌفاقيٌ     

كاٌلذم بدأ حياتو  ،كمف أبرز ىؤالء العيمالء ليٍطفي سكيًمـ ،ًضٌد ىؤالء اٌلذيف خانكا أكطانيـ سنكات طكيمة

ثيـٌ  ،حيث الحؽ الٌثٌكار في منطقة جنيف كنابمس ،ميٍخًبران لإلنجميز في الٌثالثينات مف القرف الماضي

ثيـٌ ىرب  ،ـ1948كبقي عمى ذلؾ حٌتى سنة  ،مجكاسيس بدعـو مف اإلنكميزشارؾ في فصيؿو مسٌمحو ل

ـ ليتزٌكج لممٌرة 1966ثيـٌ عاد إلى نابمس سنة  ،إلى األردف كالعراؽ كمصر ليخدـ في الجيش البريطاني

ًبرتبةو الٌصييكنٌية فالتحؽ ليطفي بالٌشرطة  ؛نابمسـ احتٌؿ الكياف الٌصييكني 1967كفي عاـ  ،الثٌانية

كسٌرب  ،كأخيران انضـٌ إلى اإلدارة المدنٌية ،ثيـٌ أصبح مينٌسقان لركابط القيرل في ميختمؼ الميحافظات ،كبيرة

 .أراضي كثيرة لممستكطنيف

فقد  ؛كىذا لـ يحصؿ ،كعند مجيء السُّمطة الكطنٌية تكٌقع كثيره مف الٌناس أٍف ييحاسب حسابان عسيران    

 .(2)كلـ ييحاسب عمى شيء ،ثيـٌ تكٌقؼ االستدعاء ،مٌراتاستدعتوي األجيزة األمنٌية عٌدة 

كيظير ًمٌما سبؽ أٌف ظاىرة العيمالء كالسَّماًسرة كانٍت مكجكدةن في ركايات أحمد رفيؽ عكض قبؿ    

 ،فمنذ أف كيًجدى االحتالؿ اإلٍسرائيمي عمؿ عمى إيجاد عيمالء يخدمكف أمنو ؛كما بعدىا ،اتٌفاقٌية أكسمك

ففي ركاية قدركف كانت شخصٌية  ؛ف بتسريب األراضي الًفمسطينٌية إلى الميستكطنيفكسماسرة يقكمك 

مثؿ  ،ككاف بيده كثير مف الٌصالحيات ،العميؿ متمٌثمة في شخصٌية قاسـ الٌرمحي اٌلذم أحرؽ زياد بيتو

ميساندة الٌتكظيؼ في الميؤٌسسات الًفمسطينٌية كما حصؿ مع ليبنى الٌرمحي اٌلتي عجزت عف العمؿ إاٌل بً 

كتكٌررت شخصٌية العميؿ في مقامات العيٌشاؽ كالٌتجار ميمٌثمة  ،كذلؾ ميقابؿ مبمغو مف الماؿ ؛ىذا العميؿ
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ـ خكفان عمى حياتو إلى الكاليات 1987في ميحٌمد البعبكؿ اٌلذم ىرب في االنتفاضة الًفمسطينٌية عاـ 

كجميع الميناضميف كانكا  ،الماؿ كاالقتصادالميٌتحدة ليعكد بعد قدكـ الٌسمطة الكطنٌية نجمان مف نجكـ 

 .يتيافتكف لمعمؿ عنده

كلذلؾ  ؛كميحٌمد البعبكؿ أٌنيما كانت في أيدييما صالحٌيات كبيرة ،ككجو الٌشبو بيف قاسـ الٌرمحي   

كالثٌاني ييمٌثؿ العميؿ بعد ىذه  ،فاألٌكؿ ييمٌثؿ العميؿ قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك ؛تيافتى الجميع إلرضائيـ

 .تٌفاقٌيةاال

كأٌما دكر سماسرة االحتالؿ قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك فقد مٌثميا عمي الٌرمحي كتكفيؽ الٌسارم في ركاية    

ككاف آخرىا األرض اٌلتي سٌربيا عمي إلى  ،كاٌلمذاف سٌربا كثيران مف األراضي إلى الميستكطنيف ،قدركف

 هلل اٌلذم تحٌكؿ مف مناضؿو كأسيرو فقد مٌثميا عطا اكأٌما دكر الٌسماسرة بعد اتٌفاقٌية أكسمك  ،ا الٌراب شميط

أك  ،كالٌسماسرة سكاءن قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك ،سابؽ إلى شريؾو إللعاد في تسريب العقارات القديمة في القدس

 ،كىذا ما دفعيـ لخيانة كطنيـ ؛عف البعد الكطنيكف بدافع الٌثراء الٌسريع بعيدنا بعدىا كانكا يعمم

 .لممستكطنيفكتسريب األراضي 

  :ةالمشاعر الّسمبيّ  :ساِدساً 

كما بعدىا  ،مف المشاعر الٌسمبٌية الميشتركة في ًركايات أحمد رفيؽ عكض قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك كاف   

ـٌ الٌضباع قبؿ  ؛ظاىرة االٍنتيازٌية لدل كثيرو مف الٌناس ففي ركاية قدركف انتشرت ىذه الٌظاىرة في حيّْ أ

 ،ا ظير عدده مف ميتعٌيدم العيٌماؿ في ىذا الحٌي أخذ جميع سيٌكاف الحٌي يتقٌربكف منيـفممٌ  ؛اتٌفاقٌية أكسمك

كذلؾ طمعان في فرصة عمؿو في  ؛كرٌبما تكٌددت إلييـ إحدل زكجات العيٌماؿ العاطميف عف العمؿ

 .(1)إسرائيؿ
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ذا كانت ىذه االنتيازٌية قد ظيرت قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك    د ىذه االتٌفاقٌية يالزميا فإٌنيا قد ظيرٍت بع ؛كا 

ففي ركاية بالد البحر كاف األستاذ فالح ييبٌدؿ مكاقفو لمحصكؿ  ؛مثؿ الكذب كالٌنفاؽ ،تصٌرفات أيخرل

كلذلؾ دعا إلى تفسير اآليات القرآنٌية حسب المصالح  ؛كيرفض الٌتعٌصب كالٌتطٌرؼ ،عمى مصالحو

 .(1)كنيكدعا أيضان إلى الٌتعايش مع الكياف الٌصيي ،اآلنٌية

ركايات أحمد رفيؽ عكض ظاىرة االضطراب الٌنفسي سكاءن في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية  كسٌجمت   

ففي ركاية قدركف كاف تكفيؽ الٌسارم كعمي الٌرمحي مينشغمٍيف بكضع الًخطط  ؛أك ما بعدىا ،أكسمك

ذلؾ تناقشا في األشياء أثناء في ك  ،لالستيالء عمى أكبر قدرو مف األراضي لتسريًبيا إلى الميستكطنيف

 .فمنيا أٌف العالـ اٌلذم أحٌبو يككف قد انيار أمامو ؛اٌلتي تدفع العميؿ لخيانة كطنو كشعبو

كىذا  ؛فيك ييصكّْر االضطراب الٌنفسي اٌلذم ييعاني منو العميؿ ؛كىذا الٌنقاش يكتسب أىمٌيةن كبيرةن   

 .عيمالءالٌتصٌكر صادؽ لككف الميتحٌدثاف ينتمياف إلى شريحة ال

كيتمٌنى  ،كثيرة كيندـ في أحيافى  ،كمف ضمف ىذا الٌنقاش أٌف الميتعاكف يحتقر نفسو في بعض األحياف  

ذا كاف ،أك الغكص ألؼ مترو في باطف األرض ،أك اليرب ،المكت فإٌنيـ ال  ؛الميتعاكفيكرىكف الٌناس  كا 

 .يعرفكف أٌف الميتعاكًنيف يكرىيكفى أنفسىييـ

كذلؾ يكتسبي مصداقٌية ًلككنيما  ؛ان كتكفيقان ييقٌرراف باٍضطراًب ًفئة العيمىالء كالميتعاكنيفكيٌتضح أٌف عميٌ   

 .(2)نفسيا  ينتمياف إلى الًفئة

ففي  ؛كبعد اتٌفاقٌية أكسمك تكٌررٍت ظاىرة االضطراب الٌنفسي لدل فئة العيمالء ميمٌثمةن بالكآبة كالقمؽ  

كلـ يٍستًطع إٍرجاع  ،فاكضيف ًمٍف ًضمًف العائديف إلى فمسطيفركاية آخر القرف كاف أبك يزف كبير المي 

كحٌتى إٌنو مات كحيدان في فمسطيف دكف أف  ،زكجًتًو كأكالده إلى فمسطيف ًمٌما تسٌبب لو في الكآبة كالقمؽ

 .ككاف أبك يزف يدخؿ فترات كآبةو طكيمةو كقمؽو نتيجةن الفتقاد أكالده ؛يتمٌكفى أىميوي مف تكديعو
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كمات كحيدان  ،فقد مات في مكتبو اٌلذم اٍستىعممو كمكتبو ككمكافو لمٌنكـ ؛يزف حزينة ت نياية )أبك(ككان  

 .(1)بيف أكراقو كأدكات مطبخو

ككجو الٌشبو بيفى ركاية قدركف كركاية آخر القرف في ظىاىرة االضطراب الٌنفسي أٌف االحتالؿ ىك اٌلذم   

 ،قدركف عمؿ االحتالؿ عمى إيجاد العيمالء كاٍصطيادىـ ففي ًركاية ؛تسٌبب في ظيكر ىذه الٌظاىرة

 ،كاسًتغالؿ كيٌؿ ظركفيـ الٌسٌيئة لجعميـ عيمالء ًمٌما سٌببى ليـ االضطراب الٌنفسي نىظىران ًلتأنيب الٌضمير

 .ككراىٌية الٌذات كاٍحًتقارىا

مف العكدة إلى كفي ركاية آخر القرف عىًمؿ االحتالؿ عمى منع زكجات بعض العائديف كأكالدىـ   

ؤيًة أفراد أيٍسرًتيـم ؛فمسطيف  .ا سٌبب ليـ االضطراب الٌنفسي نظران لمٌشعكر بالكآبة كالٌتكتر كالقمؽ لعدـ ري

فيذا االضطراب الٌنفسي جعؿ اإلنساف يتصٌرؼ  ؛كظير االضطراب الٌنفسي في ركاية بالد البحر  

ـ في الٌشػخصٌية مػف ضػمف ظػكاىر االضطراب كلذلؾ تيعػتبر ظػاىرة االنًفصا ؛بتصٌرفاتو غيػر سػكٌية

 .الٌنفسي

فيي تتبٌنى المكقؼ كنقيضو في  ؛ككانٍت ظاىرة االٍنًفصاـ في الٌشخصٌية كاضحة لدل السُّمطة الكطنٌية  

فمف جيةو ىي ميرتبطة بمكاثيؽ دكلٌية مع دكلة  ؛نتيجة المأزؽ اٌلذم أكقعتو بيا اتٌفاقٌية أكسمك نفسو الكقت

كلذلؾ قامٍت السُّمطة بتسكياتو  ؛كمف جيةو أيخرل ال ييمكنيا أف تقؼ أماـ طمكحات شعبيا ،االحتالؿ

 . (2)كخطابو ميضطرب كتبايف حقيقي في كجياًت الٌنظر كمعالجة األمكر

كفي ىذه الٌركاية فرضت إسرائيؿ ظاىرة االضطراب الٌنفسي عمى مؤٌسسات الٌدكلة الًفمسطينٌية   

مٌما جعؿ الٌسمطة الكطنٌية  ؛حاسب الٌسمطة الكطنٌية عمى كيٌؿ تصريحو أك فعؿفيي كانت تي  ؛الميفترضة

 .فيي تتبٌنى المكقؼ كنقيضو ؛تيعاني مف االضطراب الٌنفسي
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ككجو الٌشبو أٌف ظاىرة االضطراب الٌنفسي كانت مف صنع االحًتالؿ كتدبيره في ًركايات أحمد رفيؽ   

لٌنفسي شخصٌية العميؿ ففي ًركاية قدركف طاؿ االضطراب ا ؛ابعدىأـ ،عكض سكاءن قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك

كعف  ،كسكء ظركفو ،ميستغٌمة اٍنييار عالـ ىذا الٌشخص براثنو في الكياف الٌصييكني بو اٌلذم أكقع

كفي ًركاية آخر القرف طاؿ  ،كاٌلتي كانت تيمٌثؿ عميو الحيبٌ  ،طريؽ اصطياده بإحدل الٌنساء الجميالت

شخصٌية أبي يزف أحد العائديف نتيجة عدـ رؤية زكجتو كأكالده بعد أٍف منع  االضطراب الٌنفسي

كذلؾ نظران  ؛كفي ركاية بالد البحر طاؿ االضطراب الٌنفسي السُّمطة الكطنٌية ًبذاًتيا ؛االحًتالؿ عكدتيـ

 .أك تصريحو يصدري عنيا ،ًلميحاسبة إسرائيؿ الٌشديدة عمى كيٌؿ فعؿو 

ففي ًركاية قدركف  ؛ة الميشتركة بيف الٌركايات الٌشعكر بالًكحدة كالعجز كالٌذنبكمف المشاعر الٌسمبيٌ    

كعىدىؿ عف قراره  ،فبعدى أٍف أىٍرجعى الشُّرطي إلى عمي أكراقو الثٌبكتٌية ؛سٌجمٍت شيعكر العيمالء بالعجز

كقاؿ لو  ،ة عشرة ليالن بعد الثٌانيالكياف الٌصييكني بتحكيمًو إلى المحكمة ًبتييمًة البقاء داخؿ حدكد دكلة 

كفٌكر كثيران في ًعبارة عربي عمى  ،إحساس بالٌذنب (عمي)تكٌلد لدل ىذا العميؿ  ؛بأٌنؾ عربي عمى كيفؾ

 .(1)كأٌنو منبكذ ،فعندىا شعر بالكحدة كالعجز ؛كىؿ ىي أفضؿ مف عربي ليس عمى كيفؾ ،كيفؾ

مكادم إلى عند عكدة المي  نفسيا كفي ًركاية آخر القرف صٌكرت المشاعر    فاكض الًفمسطيني محمكد السّْ

كمكطنو األصمي ىك سيؿ الٌركحة في حيفا اٌلذم لجأ إليو  ،الٌصييكنيمكطنو األٍصًمي تحت راية العمـ 

كاية بتكٌجو سٌيارة ىذا الميفاكض إلى فيندؽ داف بتٌؿ أبيب ًلميفاكضة حاييـ شمكمك أحد  ،كالداه كتبدأ الرّْ

 .كىذه الميفاكضات تدكر حكؿ قضٌية الالجئيف بعيدان عف عكدتيـ إلى ًديارىـ ،الميفاكضيف اإلٍسرائيمييف

فيك يعكد إلى بمده األصمٌية اٌلتي  ؛كالٌركاية نجحٍت في تكصيؿ حالة األلـ اٌلتي تعتصر ىذا الميفاكض   

 .(2)لجأ منيا ًلييًقرَّ ليـ بإسرائيمٌية المكاف
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فاليزيمة ىي أف  ؛ر باليزيمة اٌلتي عٌرفيا في مفيكًميا الكاسعفمحمكد يشع ؛كلمٌشعكر باأللـ ما ييبٌرره  

 .كاإلرادة في الميقاكمة ،كالعزيمة لمٌنيكض ،تنزعى مف يدٍيؾ الميبادرة

مكادم ييًحسُّ بالعجز    .(1)كعدـ القيدرة عمى اإلٍصالح ،كىذا الٌشعكر باليزيمة جعؿ محمكد السّْ

كما بعدىا  ،ي ًركايات أحمد رفيؽ عكض قبؿ اتٌفاقٌية أكسمكككجو الٌشبو بيف صكرة العجز كالًكحدة ف  

 ،لمكياف الٌصييكنيكاإليقاع بيـ في كحؿ العمالة  ،أٌف االحتالؿ نجح في اٍصطياد بعض الًفمسطينييف

كشاٌذة عف ميعاممة بقٌية  ،كبعد ذلؾ قامٍت سيمطات االحتالؿ ًبميعاممة ىؤالء العيمالء ًبميعاممةو خاٌصة

 .كمف ًضٍمًنيـ عمي يشعركف ًبالًكحدة كالعجز ،كىذا جعؿ العيمالء ،فالًفمسطينيي

ا ـ م1948مى األرض الميحتٌمة عاـ كفي ًركاية آخر القرف نجح االٍحًتالؿ في فرض كقائع جديدة ع  

كالعجز مف اٍستعادة ىذا الكطف  ،تسٌبب في شعكر الًفمسطينييف العائديف إلى كطنيـ األصمي بالًكحدة

 .كالٌصياينة ي ظٌؿ المفاكضات الجارية بيف الًفمسطينييفالميحتٌؿ ف

صكر كثيرة متشابية لمعكدة الٌناقصة في ركايات أحمد رفيؽ عكض سكاءن قبؿ اتٌفاقٌية  ىناؾ كانت  

كسكؼ يأتي  ،كانتشارو لممظاىر الغربٌية ،ككجكدو لمعيمالء كالٌسماسرة ،مشاعر سمبٌيةأك بعدىا مف  ،أكٍسمك

 التٌبايف لمعكدة الٌناقصة في الٌركايات الٌسابقة   بعد قميؿ مظاىر
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 :ـ مظاىر الّتبايِن في صور العودة الّناِقصة في الّروايات:المبحث الثّالث

امف الكاضح ل   في صكر العكدة الٌناًقصة في ًركايات أحمد رفيؽ عكض  معياف أٌف ىيناؾ تباييننا كاًضحن

كمف أىـٌ مظاًىر التٌبايف في  ،كما بعدىا نظران لتغٌير الٌزمف كاٍخًتالفو ،يف مرحمتٍي ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمكب

  :صكر العكدة الٌناًقصة بيف الٌركايات

  :يمتبّدل الق :أّوالً 

فالعـٌ عبد  ؛كالعادات العربٌية المينغًرسة في الميجتمع الًفمسطيني ،صٌكرٍت ركاية قدركف القيـ األصيمة    

كذلؾ  ؛ميتطٌمبات أيسرة أخيو الٌشييد صالح دكف أف يطميب منو أحده ذلؾبً  ليادم الٌرمحي قاـ بإلزاـ نفسو ا

فيك كجد أيسرتو عالة عمى بيت عٌمو عبد  ؛كاف سببان لسيخط عمي ابف الٌشييد صالح عمى بيت عٌمو

ككما أٌف البيعد الكطني كاف حاًضران في  ،وفترؾ المدرسة ليقـك بكاجب الكفاء ًبميتطٌمبات أيسرت ؛اليادم

فيذا زياد ابف عبد اليادم الٌرمحي يقـك بحرؽ بيت قريبو قاسـ الٌرمحي لككنو أحد الميتعاكنيف  ؛الٌركاية

كظير ذلؾ جمٌيان  ،كلكٌف ىذه القيـ تبٌدلت بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك ،(1)كذلؾ بدافعو كطنيٍّ خالص ؛مع االحتالؿ

ٌجار اٍنتعشٍت المشاريع ففي ًركاية مقامات العيٌشاؽ كالتٌ  ؛رفيؽ عكض بعد ىذه االتٌفاقٌيةفي ركايات أحمد 

كما إٍف  ،فقد أخذت الًعمارات تتسابؽ في االرتفاع ؛لفمسطينييف بعد قيدكـ الٌسمطة الكطنٌيةالخاٌصة با

 .تيبنى الًعمارة حٌتى يتسابؽ إلييا ًرجاؿ األعماؿ

كفي ًظٌؿ تبٌدؿ القيـ البيٌد أٍف  ؛كتبٌدلٍت القيـ الكطنٌية بالقيـ الماٌدٌية كالٌربحٌية ،كًبذلؾ ضاع اليـٌ الكطني   

ككذلؾ ستنخفض قيمة الميناضميف اٌلذيف ضٌحكا  ،يرتفع شأفي العيمالء اٌلذيف باعكا أٍنفسيـ ًلألعداء

لؾ اٍختطفتو كلذ ؛كاف عميالن لالحتالؿ (البعبكؿ)فمهحٌمد أبك معركؼ  ؛بأنيفيسيـ في سبيؿ الكطف

فيربى إلى الًكاليات الميٌتحدة األمريكٌية  ؛ـ1987أثناء انتفاضة عاـ في  ًعٌدة الفصائؿ الًفمسطينٌية مٌراتو 

 .خكفان عمى حياتو
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كمف العجائب اٌلتي حصمت لو بعد عكدتو إلى األراضي الًفمسطينٌية بعد مجيء الٌسمطة الكطنٌية أٌنو    

كسكف في فياٌل  ،كنجمان مف نجكـ الماؿ كاالقتصاد في سماء راـ اهلل ،قد أٍصبح أحد ًكبار الٌتٌجار

 . (1)كبيرة

ذا كاف العميؿ قد تغيَّرٍت حياتيوي إلى أفضؿ األحكاؿ بعد اتٌفاقٌية أٍكٍسمك     ف اٌلذيف ناضمكا فالميناضمك  ؛كا 

عمى تغيير تفكيرىـ  قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك مف أجًؿ الكطف كجدكا أنفسيـ بعد ىذه االتٌفاقٌية ميٍجبريف

فيذا ميحٌمد الحامض مسؤكؿ الًحزب اليسارم في شماؿ الٌضٌفة  ؛كتكٌجياتيـ ًلتتماشى مع العصر الجديد

ثيـٌ حصؿ  ،في كاشنطف كجنيؼ كباريسلمٌصياينة الغربٌية تحٌكؿ مف ميطاردو في الًجباؿ إلى ميفىاكضو 

إنتر )كاٌلذم ييدير شركة  ،شاران ًلميحٌمد البعبكؿكانتقؿ ًليعمؿ ميست ،عمى الماجستير مف جامعات ألمانيا

 . (2)كعًمؿ عند البعبكؿ بالٌرغـ مف أٌنو قاـ باخًتطافو زمف االنتفاضة ؛(آكشف

كغٌيركا  ،بؿ إٌف كثيران مف الميناضميف فعمكا الٌشيء نفسو ،كلـ يكيٍف ميحٌمد الحامض شخصان اٍسًتٍثنائٌيان     

بسبًب االلتزاـ ًببرامج االٍنًتفاضة عبر ًعٌدة  فعطا اهلل سيًجفى مٌراتو  ؛جديدتفكيرىـ ًليتماشى مع الكاقع ال

 ؛كيبيع نفسو لجكرجيت ،كيتخٌمى عٍف حزبو ،فبعد اتٌفاقٌية أكٍسمك يخرج مف الٌسجفً  ؛حزبو اليسارم

يًدىا الٍسًتخراج الًجنسٌية اإلسٍ  ،فيتزٌكجيا كيسكف في بيتيا ببمدة بيت حنينا رائيمٌية حٌتى يتـٌ كتسعى ًبكيؿّْ جي

مف صييكني أثناء ذلؾ يقكـ بتيريب األدكية عف طريؽ تاجر في ك  ،ككاف ييدير ليا ًتجارة األدًكية ،ذلؾ

ثيـٌ اٍشترل مطعـ  ،كيجمعى أكثر مف مميكف كنصؼ مف الٌدكالرات في سنكاتو قميمة ،فييٍصًبحى ثرٌيان  ؛ىرتسميا

 .دالؿ في البمدة القديمة مف القيدس

ثيـٌ ذىب بعد ذلؾ ليسكر في بارات  ،عطا اهلل يسكر كثيران في بارات فنادؽ القيدس الٌشرقٌية ككاف    

كقٌدما نفسٍيًيما عمى أٌنييمىا يعمالًف في  ،كىيناؾى تعٌرؼ عمى إلعاد كزكجتو ًغرتسيا ،فنادؽ القيدس الغربٌية

يا عظيمةكا ،ثيـٌ عقد معيما الٌصفقات الٌتجارٌية ،تجارًة المجكىرات كالذَّىب ثيـٌ أقاـ  ،ٌلتي كانٍت أٍرباحي
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ئة عٍف كٌؿ مة مف القيدس ميقابؿ ًعشريف بالماشراكة مع إلعاد ًلشراء األراضي كالعقارات في البمدة القدي

 .(1)كبػذلؾ قػاـ بتسريب العػديد مػف األراضي كالعػقارات إلى إلعاد ؛عممٌية بيع

ت العيٌشاؽ كالٌتٌجار أفَّ ميناضمي األمس أٍصبحكا يعممكف لدل كمٌما يؤكّْد تبٌدؿ القيـ في ًركاية مقاما    

فيذا ميحٌمد الحامض اٌلذم شارؾ مع الًفدائييف في خطؼ البعبكؿ أٍصبح يعمؿي ميستشاران  ؛عيمالء األمس

كبعض الميناضميف أصبح شريكان لمعيمالء في  ؛اٌلتي يممكيا البعبكؿ (إنتر آكشف)مالٌيان في شركة 

يذا عطا اهلل الميناضؿ الٌسابؽ أصبح شريكان لمبعبكؿ في شراء العقارات كاألراضيف ؛أعماليـ
(2). 

كاٌلذيف أٍصبحكا  ،فقد امتدَّ ىذا التبٌدؿ إلى جميع الٌناس ؛كلـ يتكٌقٍؼ تبٌدؿ القيـ عمى المينىاضميف   

ريؽ إلى الٌدكؿ المانحة فيذا جابر جابر يسأؿ صديقو سامح المٌداكم عًف الطٌ  ؛يبحثكفى عًف الٌثراء الٌسريع

ٌرٌيات كالٌديمقراطٌيات ؛كقيركضيا كميساعداتيا ككمٌية تيٍعنى بالحي أك  ،فأجابو سامح بأٍف نيٍنًشئ مينٌظمة حي

ثىٌمة كلكٌنيما كجدا أفَّ  ،كبقيا يتناقشاف في ذلؾ ؛أك دار نشر الكيتب األمريكٌية ،تيعنى بشؤكف الٌطفؿ

 .الكثير مف ىذه المينٌظمات

ككاف جابر قد عمؿ بائعان في  ،نا يتسآالف باسًتمرار عف الٌطريقة في تككيف ثركة بأسرع ما ييمكفككا  

 .ثيـٌ بائعان ميتجكالن يحمؿي عمى كىتفًو حقائب مميئة بمالبس الٌنساء الٌداخمٌية ،متجر

س بأٌف ىذا كقاال لمٌنا ،اٍستأجر سامح كجابر مكتبان صغيران في عمارة البعبكؿ مف شريكو عطا اهلل  

كبعد ميضٌي أيسبكعو مف افتتاح ىذا  ،كلـ يعرفا بالٌضبط ماىي الخدمات العاٌمة ،مكتب لمخدمات العاٌمة

ُـّ ًبيذا المكتب كالعكدة  ،كلذلؾ قٌررا إغالقو ؛المكتب اٍكتشؼ سامح كصديقو أٌنوي ال أحد مف الٌناس ييت

ٍضراكات  .إلى بيع الخى

 ،فكجد ىيناؾ جكرجيت كحدىا ؛ييرٌتب معو مسألة أيجرة المكتبكذىب سامح إلى مكتب عطا اهلل لً   

 .فيي معجبةه بو ؛بالقيرًب منو ىكاٌلتي تتكٌفؿ بجميع مصاريؼ ىذا المكتب ميقابؿ أٍف يبقى 
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ثيـٌ أخبره بأٌنو سكؼ ييصبح سائؽ زكجتو  ،كسأؿ عف سامح ،كبعد يكميف جاء عطا اهلل إلى المكتب  

 ،ذه معو لييكٌزع األدكية عمى الٌصيدلٌيات في ميختمؼ ميديف الٌضٌفة الغربٌيةكأٌما جابر فقد أخ ،الخاٌص 

ذا بالٌنقكد تجرم في  ،كالقياـ ببعض الٌصفقات بنفسو ،كشٌجعو عطا اهلل عمى تخزيف األدكية في مكتبو كا 

 .يديو بشكؿو لـ يحميـ بو يكمان 

كذلؾ ألٌف  ؛تييمًة تركيًج األدكية الفاسدةفقد دخؿى الٌسجفى بً  ؛ككانٍت نياية جابر كصديقو سامح ميؤلمة  

 ،كفي ظركؼو ال تيراعي المعايير الٌصحٌية في الٌتخزيف ،األجيزة األمنٌية كجدٍتوي ييخٌزف األدكية في مكتبو

كفي زنزانة الٌسجف كجد صديقو سامح يبكي فقد قرؼ أف يككف عبدان المرأةو  ،كال يمتـز بالٌتسعيرة

 .(1)ة ذاتيا كلكٌنو اعتيقؿ في الميم ،ىربفسرؽ مصاغيا ك  ؛كالبرميؿ

 ،كىذا التٌبٌدؿ في القيـ لـ أجد لو مثيالن في ركاية قدركف اٌلتي تيحٌدثٍت عف مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك  

ترؾ العمؿ في  :كذلؾ مثؿ ؛كأيالًحظ في ًركاية قدركف إشارات لتبٌدؿ القيـ في الميجتمع الًفمسطيني

ككذلؾ ترؾي كثيره مف الٌطاٌلب لمٌدراسة في  ،داًخؿ الكياف الٌصييكنيكاالٌتجاه لمعمؿ  ،األرض الًفمسطينٌية

 .داخؿ الكياف الٌصييكني كااللتحاؽ لمعمؿ ،المدارس

كفي ًركاية آخر القرف كجدتي تبٌدالن لمقيـ داخؿ الميجتمع الًفمسطيني نظيرى ذلؾ التٌبٌدؿ في القيـ اٌلذم   

مكادم الميعتقؿ الٌسابؽ أصبح ييفاكضي حاييـ  ؛العيٌشاؽ كالٌتٌجار كجدتيو في ًركاية مقامات فيذا محمكد السّْ

كبذلؾ أصبح  ؛العكاصـ العالٌمة الميختمفةشمكمك اٌلذم يعًرفوي معرفةن شخصٌيةن لكثرة المقاءات معو في 

 .كبشكؿو رسمي ،الٌتطبيع االٍجتماعي بيف الًفمسطينييف كاإلسرائيمييف ظاًىران لمعياف

كاية بٌينت أٌف التٌبٌدؿ في القيـ طاؿ ميعظـ شرائح الميجتمع الًفمسطيني بعد اتٌفاقٌية أكسمك    ؛كىذه الرّْ

 ،بالٌرغـً مف أٌف التٌنظيـ لـ يينًو دكره في الٌتحرير ؛فجماىير الٌشعب بدأٍت تتأٌطر في مؤٌسساتو مدنٌية

فبعد أٍف أنيى محمكد  ؛ساب الٌشعبككما إٌف بعض القيادات كٌكنٍت ثركات طائمة كأمكاالن عمى ح
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ففكجئ في الٌصباح  ؛الٌسمكادم تقديـ تقريره لمقيادة حكؿ سير الميفاكضات ناـ في أحد فنادؽ غٌزة

رائد في )كسامي أبك الٌركس  ،مف جنيف (رائد في األمف الًكقائي)بصديقٍيًو القديمٍيف فارس العبد 

  :ككاف مف أبرز ما جاء فيو ،اركدار بينيـ حك  ،مف نابمس (الميخابرات العاٌمة

كأٌنيا  ،محمكد سأؿ صديقيو عف ًصٌحة اعًتقاده بأٌف جماىير الٌشعب بدأت تتأٌطر داخؿ المؤٌسسات  

 .فأجابو فارس بأٌف التٌنظيـ ما زاؿ ضركرة تاريخٌية ؛نسيٍت مرحمة التٌنظيمات الًفمسطينٌية

فمف أيف لو بأربعيف ألؼ  ؛ي راـ اهلل أجابو بالٌنفيكعندما سأؿ أحد الٌصديقيف محمكد عف شرائو بيتان ف  

 .فرٌد عميو فارس بأٌف الجميع في راـ اهلل ييدٌبر نفسو ؛دكالر

فيذا سيفياف إبراىيـ اٌلذم يعرفو يممؾ اآلف  ؛كخاطب سامي محمكد الٌسمكادم بأٌنو يفتقر إلى الحيمة  

الًكزارات إاٌل أٌنو اٍستطاع أف ييصبح تاجران كبيران  كبالٌرغـ مف ككنو ميديران عاٌمان في إٍحدل ،مئات اآلالؼ

 .(1)جٌراء استغالؿ منصبو لممنفعة الخاٌصة

ذا كاف التٌبٌدؿ في القيـ طاؿ شريحة الميناضميف في ركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار كميحٌمد الحامض    كا 

عمر فيصؿ كافى الٌسجف الميناضؿ ف ؛فإٌنو في ًركاية آخر القرف قد طاؿ ىذه الٌشريحة أيضان  ؛كعطا اهلل

فيك تحٌكؿ مف شخصو مناضؿو يعمؿ ًلصالح الكطف إلى شخصو انتيازم يعمؿ  ؛لو عالمة فارقة

كأصبح يتحٌدث مع الٌصياينة حكؿ فكائد  ،بعد رؤيتو لتبٌدؿ القيـ في الميجتمع لمصمحتو الٌشخصٌية

كال  ،الميناضؿ يبقى ميناضالن قبؿ الٌسجف كبعدهف ؛كىذا ميخالؼ لما رأيناه في ًركاية قدركف ؛(2)الٌسالـ 

فبعد أف أحرؽ بيت الميتعاكف قاسـ الٌرمحي  ؛فزياد مٌثؿ شخصٌية الميناضؿ في تمؾ الٌركاية ؛يتغٌير أبدان 

كًعندما عرؼ أٌف ابف عٌمو عمي قد تعاكف  ،كلـ يتبٌدؿ أبدان  ،كلٌما خرج لـ يتغٌير ،سيًجف فترةن مف الٌزمف
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فقد ترٌصد لحظة كصكؿ  ؛ي تسريب أرض جٌده إلى الٌراب شميطا قاـ بعمؿو مقاكـ آخرمع االحتالؿ ف

ثيـٌ أطمؽ عميو الٌنار ،ابف عٌمو إلى بيتو في حٌي الٌضباع
(1). 

 ؛كًمٍف عالمات تبٌدؿ القيـ في الميجتمع الًفمسطيني إصابة كثير مف الفمسطينييف بسيعار جمع الماؿ  

 .(2) م أيصيبت بيذا الٌداء بعد إدارتيا لمعرض ثياب زكجيادفيذه ًرىاـ بنت ماجد الٌسمكا

فعبد اليادم الٌرمحي اٌلذم أصبح ميتعٌيدان لمعٌماؿ داخؿ  ؛كسيعار جمع الماؿ لـ نًجده في ًركاية قدركف  

بؿ إٌف أقصى ما فعمو ًبناء بيتو جديد في حٌي أيـٌ  ،لـ ييصب ًبسعار جمع الماؿالكياف الٌصييكني 

 .الٌضباع

كاٍنتشرٍت  ،كضاع اليـٌ الكطني ،كأجد أٌف بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك جاءٍت مرحمةه تبٌدلٍت فييا القيـ المعنكٌية  

في ًركاية حصؿ كىذا ما  ،كأصبح الٌتسابؽ في جمع الماؿ سمة ىذا العصر ،القيـ الماٌدٌية كاالٍنًتيازٌية

 .مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار كركاية آخر القرف

   :راءات الّصييونّيةاإلجْ  :ثانياً 

كلكفَّ ىذه  ،ـ1967في األراضي الًفمسطينٌية منذ احتالؿ عاـ الٌصييكنٌية تعٌددت اإلجراءات     

 .اإلٍجراءات زادٍت ًحٌدتيا بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك

 كانعكس كٌؿ ذلؾ سمبان في ،كأٍصبحٍت ىيناؾى إٍجراءات إٍسرائيمٌية لـ تكف معيكدة قبؿ ىذه االتٌفاقٌية  

ففي ركاية آخر القرف  ؛كركايات أحمد رفيؽ عكض اٌلتي تتحٌدث عف المرحمة التٌالية التٌفاقٌية أكٍسم

ات مع  فيي تقـك بسياسة فرض األمر الكاقع عمى األرض  ؛الٌصياينةتطٌرقٍت إلى عبثٌية الميفاكضى

يقكـ ًبخداع الٌصييكني كض ككاف الميفا ؛الميحتٌمة دكف االلتفات إلى الميفاكضات الجارية مع الًفمسطينييف

فيذا حاييـ شمكمك  ؛الميفاكض الًفمسطيني باستمرار عف طريؽ إقناعو بأٌف اتٌفاقٌية أكٍسمك نصره لمعرب
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كلكٌنو استطرد بأٌنوي ييًحٌب ىذا  ،يشكك في أحد االٍجتماعات مع محمكد الٌسمكادم مف حرارة حيزيراف

 .االنتصار عمى العرب فعٌمؽ محمكد عمى ذلؾ بأٌنو شير ؛الٌشير جٌدان 

فيذا  ؛فبادره بالقكؿ بأٌف اتٌفاقٌية أكٍسمك انتصاره أكيده لمفمسطينييف ؛كالحظ حاييـ تكٌتر محمكد الٌسمكادم  

 .كجعؿ شعبيـ مكٌحدان  ،الكاممةالكياف الٌصييكني االتٌفاؽ منحيـ أرضان مف أرض 

ث الميفاكض الفمسطيني محمكد عف فعند حدي ؛كلـ يقتًصر ًخداع الميفاكض الًفمسطيني عمى ىذا  

عف ميعىاناة الالجئيف الٌصييكني ميعاناة الالجئيف مف أبناء الٌشعب الًفمسطيني يتفاجأي ًبحديًث الميفاكض 

 . (1)ب الٌصييكني مف الٌشع

الكياف أٌف الٌصياينة كمٌما يؤٌكد عبثٌية ىذه الميفاكضات اٌلتي كاف محمكد الٌسمكادم ييجرييا مع   

مف كتيرة  كضاعؼ ،الٌسيطرة عمى األرض ًبكٌؿ ما أيتيت مف قيٌكة بعد ىذه االتٌفاقٌية كني كاصؿالٌصيي

مكادم أثناء كجكده  ؛(ب)في ميصادرة األراضي في المناطؽ الميصٌنفة كاستمٌر  ،االستيطاف فمحمكد السّْ

تدل لميناقشة التٌقرير اٌلذم نلمي في ا عاجالن  افي غٌزة ييخبره مازف مف دائرة الميفاكضات بأٌف ىيناؾ اٍجتماعن 

الكياف ريدىا ر الميفاكضيف عف األشياء اٌلتي يي كفي ىذا االٍجًتماع سأؿ أبك يزف كبي ؛قٌدمو لمقيادة

عمؿ الكياف الٌصييكني يفأجاب المييندس عبد الٌرحمف خبير المياه بأٌف  ؛مف ىذه الميفاكضاتالٌصييكني 

صرارو عمى السٌ   ،كأحكاضيا  يطرة الفعمٌية عمى ميعظـ مصادر الًمياه الًفمسطينٌيةاآلف بقٌكةو كتكاصؿ كا 

 .عمى األرضالٌصييكنٌية ككاف ىذا جانبه مف اإلجراءات 

ككذلؾ  ،عمؿ بكتيرةو عالية عمى استيطاف األراضي الميحتٌمةالكياف الٌصييكني يٌف كالٌدكتكر شفيؽ قاؿ إ  

عمؿ كذلؾ عمى ًحماية الميستكطنيف بشبكة كي ،(ب)صادر أراضي المكاطنيف في المناطؽ الميصٌنفة يي 

 . (2)مقي مسؤكلٌية األمف الٌداخمي عمى الٌسمطة الكطنٌيةكفي الٌنياية يي  ،الطُّرؽ االٍلتفافٌية
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تمٌكف كتخديره حٌتى ي ،كالميفاكضات كانٍت كسيمةن إللياء الٌشعب الفمسطيني عف الميطالبة بأرضو   

كبذلؾ تككف اتٌفاقٌية أكٍسمك قد  ؛كامؿ األرض الميحتٌمة دكف ميقاكمةو تيذكر مف الًتياـالكياف الٌصييكني 

 ؛اليادفة ًلتخدير الٌشعب الًفمسطيني كالميفاكضاتالٌصييكنٌية  لىًعبت دكران في اٍسًتحداث بعض اإلجراءات

فالجٌد عيثماف  ؛كىذه الميفاكضات اليادفة لتخدير الٌشعب الًفمسطيني لـ نًجد ليا مثيالن في ركاية قدركف

ًعندما كضع الميستكطف الٌراب شميطا يده عمى أرضو خرج إلييـ مع حفيده زياد ليشتًبكا مع عيٌماؿ الٌراب 

كاٌلذم قاـ  ،كلـ يتكٌقؼ ىذا االشتباؾ إال بمجيء الٌراب شميطا ميطًمقان الٌرصاص ،شميطا باأليدم

 .بإخبارىما بحقيقة شرائو ليذه األرض مف عمي الٌرمحي

ككاف ميستعٌدان لمٌدفاع عف أرضو حٌتى المكت  ،لٌشعب الفمسطيني لـ يكيف ميخٌدرٌا قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمككا  

الكياف  فاستغؿٌ  ؛فالٌشعب الًفمسطيني تخٌدر عمى أكىاـ الٌسالـ ؛بخالؼ ما حصؿ بعد ىذه االتٌفاقٌية

 .صادر مئات الٌدكنماتذلؾ ًليي الٌصييكني 

فقبؿ ىذه االتٌفاقٌية  ؛الميستحدثة بعد اتٌفاقٌية أكٍسمكالٌصييكنٌية ف اإلجراءات كعبثٌية الميفاكضات كانت م  

حاكؿ بيا ًخداع كيي  ،مع الًفمسطينييفالكياف الٌصييكني جرييا لـ تكيف ىيناؾ ميفاكضات عبثٌية يي 

فاكضات عبثٌية ففي ركاية قدركف اٌلتي تيمٌثؿ مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك لـ تكف ىيناؾ مي  ؛الًفمسطينييف

 .في ركاية آخر القرفكانت مثمما 

ذا كاف الكياف الٌصييكني   كفي  ،داخموبتشجيع الًفمسطينييف عمى العمؿ  قد قاـقبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك  كا 

فإٌف الكياف الٌصييكني بعد  ؛كساىمٍت بذلؾ في اٍزدىار االقتصاد الًفمسطيني كانتعاشو ؛الميستكطنات

 كجعمو اٍقتصادان ىزيالن مينٌفران ال ييضاىي االقتصاد ،عمى تدٌىكر االقتصاد الًفمسطيني اتٌفاقٌية أكٍسمك عًمؿ

فقد كانت ظاىرة الٌتضٌخـ مف مف الٌظكاىر الٌسمبٌية اٌلتي  ؛ىذا في ركاية ًبالد البحرظير ك  ؛الٌصييكني

كىذه القيركض كانت  ؛نيفكلذلؾ كثيرٍت القيركض اٌلتي تيمنح لممكاط ؛اٍنتشرٍت منذ قدكـ الٌسمطة الكطنٌية
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فقد بمغت نسبة الفائدة اٌلتي تفرضيا البنكؾ العاممة في الٌضٌفة الغربٌية  ؛نسبة الفائدة فييا ميرتفعة نسبٌيان 

 . (1) %9كمف ثىـٌ خٌفضٍتيا إلى  ،%13كالًقطاع عمى القركض الفردٌية 

كاٌلتي  ،حمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمككىينا االٍخًتالؼ في ًركايات أحمد رفيؽ عكض بيف اٌلتي تيمٌثؿ مر   

فالميجتمع الفمسطيني قبؿ ىذه االتٌفاقٌية كاف يتمٌتع باٍقتصادو ميزدىر  ؛تيمٌثؿ مرحمة ما بعد ىذه االتٌفاقٌية

ففي ًركاية قدركف كاف جميع فئات الميجتمع  ؛كالميستكطناتداخؿ الكياف الٌصييكني نتيجة العمؿ 

ؿ في حيّْ  ؛اخؿ ىذا الكيافدالًفمسطيني يٍسعٍكفى لمعمؿ  كلذلؾ كانكا يتسابقكفى في الًبناء كما حصى

باع اٌلذم امتأل بالبيكت الجديدة  .الضّْ

ككثيره مف  ،فالٌتضٌخـ يرتفع باٍستمرار ؛كفي ًركاية بالد البحر رأيتي اٍقتصادان فمسطينٌيان ميتدٌىكران   

كذلؾ لمكفاء بتسديد قيمة الٌشقؽ الٌسكنٌية اٌلتي  ؛عةالًفمسطينييف يأخذكف القيركض مف البنكؾ ًبفائدةو ميرتف

ففي ًركاية قدركف كاف الماؿي يٍجرم بيف أيدم  ؛كاٌلتي كانٍت تصؿ أسعاران خيالٌية ،يٍنككف شراءىا

كمف الحاجة  ،كفي ًركاية ًبالد البحر كاف كثيره مف الًفمسطينييف ييعانكفى مف العكز ،الًفمسطينييف

 .اء شٌقة سكنٌيةكذلؾ ًلشر  ؛لالٍقتراض

 ؛كمٌما يؤٌكد تدٌىكر االقًتصاد الًفمسطيني بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك ما كرد في ركاية مقامات العيٌشاؽ الٌتٌجار  

 فقد خرج ناصر مف الميستشفى بعد إصابتو بالٌرصاص ًليًجدى كاًلده عاًطالن عف العمؿ 

ٍسًتصدار تصريحو يسمح لو بالعكدة إلى فحاكؿ ا ؛بسبًب اإلغالؽ العسكرم اإلسرائيمي ًلمدينة القيدس

كزاد مف فقر عائمة ناصر أٌنيـ كانكا سبعة أًشٌقاء ما بيف  ،كلكٌنوي فًشؿ في ذلؾ ،عممو في مصنًع تمبيكت

ككاف منيـ شقيقاف يعمالف في قٌكات األمف الكطني مينذ سبعة أشيير  ،الخامسة عشرة كالثٌامنة كالعشريف
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الكياف ٌقائو فقد امتنعكا عف الٌذىاب إلى القيدس لمعمؿ ًبسبب عدـً اٍسًتصدار كأٌما بقٌية أشً  ،ًبدكف راتب

 .(1)الٌتصاريح الالًزمة ليـالٌصييكني 

ككاف الٌتدٌىكر االٍقتصادم لمٌشعب الًفمسطيني بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك صكرةن ميختمفةن لمعكدة الٌناًقصة عف   

 .صكر العكدة الٌناًقصة قبؿ ىذه االتٌفاقٌية

فقد كرد في ًركاية  ؛كذلؾ بميعاممة الًفمسطينييف كالحيكانات بعد اتٌفاقٌية أكٍسمككقاـ الكياف الٌصييكني   

فالمعبٌر البٌرم اٌلذم يفصؿ بيف  ؛عاًمؿي الفمسطينييف كالحيكاناتالكياف الٌصييكني أٍصبح يي ًبالد البحر أٌف 

ذات أسناف كقيضباف كاٌلتي نراىا في ماكينات نتؼ فيو بٌكابات كيربائٌية كالكياف الٌصييكني ًقطاًع غٌزة 

كقد كضعٍت إسرائيؿ  ؛كًعند عيبكر الًفمسطيني لتمؾ البٌكابات يشعر بنفسو كالٌدجاجة الممعكطة ،الٌطيكر

 .كعمى جسر أريحا اٌلذم نيسٌميو معبر الكرامة ،مثؿ ىذه البٌكابات عمى جميع المعابر البٌرٌية في قمنديا

 ؛شاًىد عكراتيـرية أفراد الٌشعب الًفمسطيني ًليي قكـ بتعبؿ كاف ي ؛بذلؾاف الٌصييكني كلـ يكتًؼ الكي  

فأثناء ذىاب امرأة حامؿ مف قيرل نابمس مع زكجيا ًبسٌيارة اإلٍسعاؼ إلى الميستشفى أثناء اٍنًتفاضة 

 .مؿكأجبركا المرأة عمى الٌتعٌرم بالكا ،األقصى أكقفٍتيـ دكرٌية لالٍحتالؿ كقتمكا الٌزكج

نكد االٍحًتالؿ كذلؾ بعض الٌشباب في نابمس كراـ اهلل كالخميؿ   كأجبركا بعض الميكاطنيف  ،كعٌرل جي

كأٌما إٍجبار الٌناس عمى البقاء في العراء تحت الٌشمس كتحت  ،عمى الٌتعٌرم كميمارسة الًجنس مع البيائـ

 .فيذا أصبح مف األمكر الميعتادة ؛المطر

تيجةن لذلؾ االٌدعاء أٌنيـ مرضى دائمان ليتمٌكنكا مف عيبكر ًنقاط التٌفتيش المينتشرة كتعٌكد الفمسطينٌيكف ن  

 .في أٍرجاء األراضي الًفمسطينٌية
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عمى الكياف الٌصييكني بعد اتٌفاقٌية أكسمك اٌلتي تيبرىف عمى إصرار الٌصييكنٌية كمف الميخٌططات   

 كالجماعة األكلى قاـ ،إلى جماعتٍيف في فمسطيفالٌشعب  مة الًفمسطينييف كالحيكانات أٌنو قٌسـميعام

باٍستًػعباد الجػماعة األيخػرل كميػحاصرتيا شريطة أف تقكـ الجماعة األكلى بإطعاـ الجماعة الثٌانية
(1). 

فمـ أًجٍد صكرةن  ؛كميعاممة الًفمسطينييف كالحيكانات لـ تظيٍر قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك في ركاية قدركف  

 .أك صكرةن لماكينات التٌفتيش ،ٌيةالٌصييكنلمحكاجز 

بإذالؿ العيٌماؿ الًفمسطينييف كاٍستعبادىـ  قد قاـفي ركاية قدركف الكياف الٌصييكني كقد يقكؿ قائؿ أٌف   

كلكٌف تمؾ الميعاممة لـ تًصؿ إلى درجة ميعاممة الًفمسطينييف كالحيكانات كما في  ؛أثناء ذىابيـ لمعمؿ

 .فاقٌية أكٍسمكركايات أحمد رفيؽ عكض بعد اتٌ 

 ـ   :ـ الفساد اإلداري:ثالثاً 

كىذه الٌصكرة تختمؼ عف صكر العكدة  ،مف صكر العكدة الٌناًقصة بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك الفساد اإلدارم  

عف  ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك تحٌدثت  ففي ركاية قدركف اٌلتي تيمٌثؿ مرحمة ؛الٌناًقصة قبؿ ىذه االتٌفاقٌية

 ،داخؿ الكياف الٌصييكنيي اٌلذم حٌؿ في الميجتمع الًفمسطيني بعد عكدتيـ مف العمؿ الفساد األخالق

ففي ركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار تكٌلى أيناسه فاًسدكف  ؛كلكٌنيا لـ تتطٌرؽ إلى ظاىرة الفساد اإلدارم

  رة إحدل المؤٌسسات فيذا ىاشـ أبك سيميماف كاف يتكٌلى إدا ؛ًزماـ األيمكر في المؤٌسسات الًفمسطينٌية

كاستطاع أف يترٌقى  ،، ككاف يعمؿ قبؿ إدارتو ليذه الميؤٌسسة في شركة االستثمار عبر الًبحارالًفمسطينٌية

  .في ىذه الٌشركة عف طريؽ عالقتو غير المشركعة مع زكجة ميدير الٌشركة الفرنسٌية

فدعمتو شركة  ؛مؤٌسسات كثيرة قدكـ الٌسمطة الكطنٌية دعىٍت ضركرات التٌنمية إلى إنشاء كبعد  

  .كاٌلتي تكٌلى إدارتيا بعد فترةو محدكدة ،االستثمار عبر البحار في إنشاء إحدل المؤٌسسات
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 ؛كىذا ما حصؿ ،كالمؤٌسسة اٌلتي تيبنى عمى شخصو فاسد البيٌد أف تككف فاسدة ،ككاف ىاشـ فاسدنا  

 .(1)خصٌية كالٌصداقة كالقرابةفالٌتعييف كالعالكات كالٌدرجات فييا تتـٌ عمى أيسسو ش

ش عاد مف فرشيد ًميبا ؛كامتٌد الفساد اإلدارم مف المؤٌسسات الحيككمٌية إلى الميؤٌسسات األجنبٌية  

فتتكٌسط لو عايدة اٌلتي تعمؿ في إحدل المؤٌسسات  ؛ـ1991الككيت فقيرنا بعد ميصادرة أمكالو عاـ 

فالفساد اإلدارم  ؛كيصبح يعمؿ في تمؾ الميؤٌسسة األجنبٌية ،األجنبٌية لتجد لو كظيفة تكفيو شٌر الٌتسٌكؿ

 . (2)تسٌرب إلى المؤٌسسات األجنبٌية كحاؿ المؤٌسسات الحككمٌية 

ففي ركاية قدركف سعى عبد اليادم  ؛أكٍسمكة كالٌتعييف بالكاسطة لـ يكف مكجكدان بيذا الٌزخـ قبؿ اتٌفاقيٌ   

كذلؾ بعد أف أخذ  ؛المدارس عف طريؽ العميؿ قاسـ الٌرمحيتكظيؼ ابنتو ليبنى في إحدل إلى  الٌرمحي

ـٌ تعييف أيناسو ال  ؛كلكف بعد ىذه االتٌفاقٌية كاف الٌتعييف بالكاسطة ًسياسةن ميمنيجةن  ،مبمغان مف الماؿ فقد ت

 ..كجرل تعيينيـ لصمة القرابة اٌلتي تجمعيـ ببعض المسؤكليف ،يحًممكف أٌية مؤٌىالت

فمف صكر ىذا الفساد أٌف اإلنجاز األىـٌ لممسؤكليف  ؛دارم في ًركاية آخر القرفكيتعٌزز الفساد اإل  

ٌنما باٍقًتناص الكظائؼ كالٌركاتب  ،أك إطالؽ سراح السُّجناء ،الًفمسطينييف ليس تحرير األرض كا 

اٌلذيف ناضؿ  فقد أخبر محمكد الٌسمكادم كالده عبد الٌرحمف بأٌف زيمالءه ؛كاالمتيازات المالٌية ليـ كألقاربيـ

 .كمنحكهي ريتبة عقيدو ًبراتبو رمزم ،معيـ قبؿ ثالثيف عامان تذٌكركه

الٍقًتناص راتبو  ًفمسطينٌية لـ يشعر محمكد بالٌرضاكفي ًظٌؿ الفساد اإلدارم اٌلذم عـٌ الميؤٌسسات ال  

في الٌسمطة  (رىاـ)و كاٍبػنت ،(أيسػامة)ككلػدهي  ،(ماجد)بؿ كاف يشعير بالحسرة لعدـ تكظيؼ شقيقو  ،لكالده

ففي إحدل جمسات الًعتاب خاطب محمكد أبا يزف كبير الميفاكضيف ًبأٌنو لـ يستطع ًشراء  ؛الًفمسطينٌية
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ككما أٌف اٍبفى أخيو كاٍبنتو  ،كلـ يٍسعى إلى تكظيؼ شقيقو ماجد في إٍحدل أٍجيزة الٌسمطة ،بيتو خاصو بو

 .(1)كلـ يىًعٍدىيما بكظيفة ،عمى أبكاب الٌتخٌرج

لـ أرى ىذا الٌتيافت عمى المناصب كاألمكاؿ العاٌمة في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك في ركاية ك   

 .داخؿ الكياف الٌصييكني بؿ كاف الٌتيافت كالٌتسابؽ عمى العمؿ ،قدركف

 ،ءو كاٌلتي كانت تنيب كٌؿ شي ،كنتيجةن ليذا الفساد برزٍت شريحة طيفيمٌية تصٌدرٍت المشيد الًفمسطيني  

كمف أبرز شخصٌيات ىذه الٌشريحة شخصٌية نييى سيميماف الميمٌثمة لممؤٌسسة الحككمٌية اٌلتي اٍنتقؿ إلييا 

بؿ سافرٍت إلى لندف لتقـك  ،فتقكـ نيى بسرقة مائة ألؼ دكالر دكف أف تيحاسب ؛محمكد الٌسمكادم

  .(2)كأصبحٍت مف األثرياء ،بتأسيس شركة تعمؿ داخؿ األراضي الفمسطينٌية

بؿ طاؿ  ،كمف صكر الفساد اإلدارم أٌف الٌتعييف بالكاسطة لـ يكيٍف فقط في الميؤٌسسات العاٌمة  

ػ الميديرة الفعمٌية لممؤٌسسة ػػػػػفيذا كسيـ اٌلذم اٍرتبط بًعالقةو قكٌية مع نييى سيميماف  ؛الميؤٌسسات الخاٌصة

نتيجة عالقتو القكٌية  سة بدكف أٌية مؤٌىالتيتعٌيف في ىذه المؤسٌ  ػػػػاٌلتي يعمؿ بيا محمكد الٌسمكادم ػ

  .بنيى سميماف

بؿ كاف ىيناؾ تعيينات أيخرل  ،في الميؤٌسسات الخاٌصةكلـ يكيف ىذا الٌتعييف بالكاسطة الحالة الكحيدة   

ـى طمبان لمٌتكظيؼ في شركة  ؛أيضان  فيذه سميحة رفيقة أيسامة ماجد الٌسمكادم طمبٍت مف أيسامة أٍف ييقٌد

 .(3)فيك تحصيؿ حاصؿ ؛كأف ال يكترث بأمر تعيينو ،ستيراد كالٌتصدير اٌلتي تممكيا نييى سيميمافاال

إلى القكؿ بأٌف الٌتعييف عف طريؽ الكاًسطة في الميؤٌسسات الخاٌصة كاف مظيران مألكفان لدل كىذا يدعك   

كلكٌف الٌراتب القميؿ  ،مطةعًمؿ في إحدل ميؤٌسسات السُّ كاف قد فيذا عاصـ فالح  ؛الميجتمع الًفمسطيني
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 ؛كتقٌدـ بطمًب كظيفةو إلى شركة نييى سيميماف ،كيبحث عف عمؿو آخر في الًقطاع الخاٌص  ،وي يستقيؿجعم

ـٌ الٌشركة ،كجعمتوي عينيا في الٌشركة ،فعٌينتو  .(1)كىي فاتنة كجميمة ،ثيـٌ زٌكجتوي سكرتيرة ميدير عا

بؿ كاف ىذا الٌتعييف  ،ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك في ركاية قدركفكالٌتعييف بالكاسطة لـ نجده في مرحمة   

 .بالكاسطة ظاىران لمعياف في مرحمة ما بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك في الٌركايات

فقاسـ أبك مركاف اٌلذم   ؛كالفساد اإلدارم كٌلد فسادان مالٌيان في الميؤٌسسات الًفمسطينٌية ًعند تأسيسيا  

 ،كاٍشترل شٌقة في حيٍّ جميؿو كىاًدئ ،لًفمسطينٌية كاف يمتمؾ سٌيارة فاخرةيترٌأس إحدل الميؤٌسسات ا

 .غـ مٍف أٌنوي ال ييتًقفي حٌتى العربٌيةكصار ييساًفر كثيران عمى الرَّ 

غـ منة كيؿّْ كىذا الفساد اإلدارم اٍستفٌز أحمد مسعكد بعد أٍف تحٌكؿ إلى ميكٌظؼو صغيرو عمى الرَّ   

عف كيفٌية انًتياء المشركع القكمي إلى أحضاف  (أسرار الٌدكلة)فكتب في ًكتابو  ؛ياالكفاءة اٌلتي يتمٌتع ب

 . (2)كحفظي كزكجتو ،قاسـ أبك مركاف

فقد كصؿ  ؛كالفساد المالي اٌلذم تشٌكؿ مف ظاىرة الفساد اإلدارم كصؿ إلى أكثر الًقطاعات حساسٌية  

كشخصه  ،مف كبار مياٌلؾ األراضي كالعقاراتنذار فعقيد ييصبح دكف سابؽ إ ؛قطاع األجيزة األمنٌية إلى

كىذا قد جاء مف الٌدعـ الٌدكلي  ؛آخر ال يقرأ العربٌية ييعٌيف ميديرنا لقرابتو مع أحد المسؤكليف الكبار

 .(3)اليادؼ لنشر الفساد اإلدارم

بؿ  ،ٌية أكسمك في ركاية قدركفكلـ تكيٍف ًقيـ االٍنًتيازٌية كالفيمكة الٌنفعٌية مكجكدة في مرحمة ما قبؿ اتٌفاق  

كلعٌؿ ذلؾ ناتج عف الخٌطط األمريكٌية  ؛كانت ىذه الًقـ مينتشرة في الميجتمع الًفمسطيني بعد ىذه االتٌفاقٌية

ٍنسانٌية كاألكركٌبٌية اٌلتي كانت عمى شكؿ برامج ك   .بأمكاؿ تمؾ الٌدكؿ ميمٌكلةن مشاريع اٍجًتماعٌية كا 
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فقد دٌكٍت فضيحةن ميدٌكيةن في الميؤٌسسة اٌلتي  ؛أٍف ينكًشؼ طاؿ الٌزمف أـ قىصير كالفساد اإلدارم البيٌد لوي   

حيثي كشفٍت ىيئة الٌرقابة كالتٌفتيش أٌف قاًسـ أبك مركاف ييعطي ركاًتب  ،مركاف (أبك)يترٌأسييا قاًسـ 

فتكٌقع أحمد  ؛سةكدكف المجيء إلى المؤسٌ  ،دكف أٍف يككف معيٌف شيادات ؛ًلزكجاًت أٍعكانو في الميؤٌسسة

كدكف أف  ،كلكٌنو تفاجأ بحٌؿ الميشكمة دكف أف ييعاقب قاسـ ،( سيميمافأبكمسعكد المصير األسكأ لقاسـ )

 . (1)تيفصؿ تمؾ الٌنساء مف كظائفيٌف 

أستنتج أٌف الفساد اإلدارم في الميؤٌسسات الًفمسطينٌية كانٍت مف صكر العكدة الٌناًقصة بعد اتٌفاقٌية   

 .كاٌلتي كانت غير مكجكدة في مرحمة ما قبؿ ىذه االتٌفاقٌية ،أكٍسمك

 .كركايات أحمد رفيؽ عكض بعد اتٌفاقٌية تطٌرقٍت جميعيا إلى ظاًىرة الفساد اإلدارم  

     :رُة الِخالفات وتفّكك الُمجتمعُكث :رابًعا

فعائمة الٌشييد  ؛ة أكٍسمكصٌكرٍت ًركاية قدركف تماسيؾ الميجتمع الًفمسطيني في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقيٌ   

داخؿ الكياف كعىًمؿ  ،صالح كالد عمي الٌرمحي عندما اٍستيشيد تكٌفؿ العـٌ عبد اليادم ًبعائمة أخيًو الٌشييد

كلكف في مرحمة ما بعد اتٌفاقٌية  ،كعائمة أخيو الٌشييد ،لكي يٍستطيعى الكفاء ًبميتطٌمبات عائمتوالٌصييكني 

 .كلذلؾ كثيرٍت الخالفات بيف أفراد ىذا الميجتمع ؛أكسمك تفٌكؾ الميجتمع كتفٌسخ

دٍت تفاكتنا طبقيِّافاتٌفاقيٌ  ؛كصٌكرٍت ركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار تفٌكؾ الميجتمع   بيف أفراد  ة أكٍسمك أكجى

فالمظمكمكف  ؛فييناؾ أيناسه يتمٌقكف ركاتب ضخمة تيعادؿ أضعاؼ ركاتب أيناسو آخريف ؛الٌشعب الكاحد

ف داخؿ ػ الميكٌظفك :كىذا يىظير في الحادثة التٌالية ،الٌشائعات ًضٌد الٌظممة الميحتكريف ًلكيٌؿ شيءو  ييمقكف

كميدير الميؤٌسسة ىاشـ  ،إحدل الميؤٌسسات تساءلكا عف سبب الخالؼ بيف المدير العاـٌ صفكاف أبك رزؽ
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 ،أك العالقة مع اآلنسة مي ،تعييف بعض األشخاص :اٌلتي كاف منيا ؛فأطمقكا الٌشائعات ؛أبك سيميماف

 .(1)أك سرقة كبيرة 

ميف   كتكٌقعكا المصائر الميخزية  ،كفًرح الميكٌظفكف في الميؤٌسسة فرحان شديدان الٌتساع الًخالؼ بيف الٌرجي

فالميجتمع الًفمسطيني طٌكر مع  ؛كلكٌف الخالفات اٍنتيت بشكؿو ال يعرفو أحده مف الميكٌظفيف ؛لمٌرجميف

 .(2)خاٌصان لحؿّْ الميشكالت كتطكيقيا بعيدان عًف المحاكـ كمراكز الٌشرطة الٌزمف ًنظامان 

فأحد الميكٌظفيف في الميؤٌسسة  ؛كىذه الًخالفات الميتفاقمة أٌدٍت في كثيرو مف األحياف إلى ميحاكلة القتؿ  

فقاـ  ؛عمى يديو اٌلتي ييديريىا ىاشـ أبك سيميماف يحاكؿ قتؿ ميديره ىاشـ بعد أف تعٌرض إلى ظيمـو شديدو 

كظٌف أٌف  ،كتبٌيف فيما بعد أٌنو لـ يمت ،كاٌلتي جعمٍتوي ال يتحٌرؾ بعدىا ،بضرًبًو عمى رأسو ببمطةو حاٌدة

كلـ ييخبر الٌشرطة لئاٌل تنفضح عالقتو  ،مف ضربو شقيؽ اآلنسة مي بعد أف شاىدىا معو في الٌسٌيارة

 .(3)معيا 

ت العيٌشاؽ كالٌتٌجار كٌضحٍت لي مدل التٌفٌكؾ االجًتماعي كبناءن عمى ما سبؽ تككف ًركاية مقاما  

فالًحقد كالكيره كالٌضغينة كالحسد بيف  ؛اتٌفاقٌية أكسمك ا الميجتمع الجديد الميتشٌكؿ بعدكالتٌفٌسخ المذٍيف ساد

كىذه الٌصفات ميخالفة لمٌتماسؾ  ،أفراد الميجتمع ًصفات الزمٍت ىذا الميجتمع بعد اتٌفاقٌية أكسمك

 .ٍجتماعي اٌلذم ساد في الميجتمع قبؿ ىذه االتٌفاقٌيةاال

فيذه الخالفات بيف  ؛كتأٌكدت ىذه الًخالفات الٌناتجة عف التٌفٌكؾ االجتماعي في ركاية آخر القرف  

كأٌف ىذه الًقيادات  ،كذلؾ الٌتخاذ القرارات بطريقةو غير مفيكمة ؛ًعٌدة الًقيادات استمٌرٍت في مراكز كأماًكف

فعبد  ؛فييناؾ صفقات ًتجارٌية كخدماتٌية تيعقدي باٍستمرار ؛ػ غاًرقة في ترتيب أيمكًرىا المالٌيةػػػػػػفي ميعظًميا ػػػػػػ

فيقكؿ لو عبد  ؛أبك( يزف بعد انسحابو مف إحدل جكالت التٌفاكضالٌرحمف الٌسمكادم يتعاتب مع )
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كذلؾ في  ؛كلـ يكٌظؼ شقيقو ،جميؿو  فيك لـ يستطع ًشراء بيتو  ؛الٌرحمف أٌنو ميستاء مف الكضع العاـ

كمينٌظمات مكازية  ،ميقابؿ ما تفعمو بعض القيادات مف صفقات تجارٌية كخدماتٌية
الحقد ييالحظ أٌف ك . (1)

كالحسد كالٌضغينة صفات لـ تكف مكجكدة في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك في ركاية قدركف لعدـ كجكد 

كلكٌنيا في المرحمة اٌلتي تمت تمؾ  ،سات اٌلتي تيدير المناطؽ الًفمسطينٌيةالفساد اإلدارم كالمالي في المؤسٌ 

 .االتٌفاقٌية كانت تمؾ الٌصفات مينتشرة في الميجتمع الًفمسطيني

  :المشاِعر الّسمبّية :خامًسا

ة نقمٍت ًركىايات أحمد رفيؽ عكض بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك بعض المشاعر الٌسمبٌية غير المكجكدة في مرحم  

فًركاية مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار تتحٌدث عف اٍعتزاؿ الحياة مف ًقبؿ بعض األفراد  ؛ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك

كاٌلذم تبٌدلٍت قيمو إلى قيـ غربٌية ال ًعالقة ليا بالعادات العربٌية  ،اٌلذيف يئسكا مف تغيير ىذا الميجتمع

فعبد الٌرحمف الٌصكفي كاف لوي دكره كبيره  ؛اة الغربٌيةكاٌلذم انتشر في ىذه الحياة مظاىر الحي ،األصمٌية

كعندما تجيء الٌسمطة الكطنٌية يعمؿ في كظيفةو حككمٌية مرمكقة في إحدل  ؛ـ1987في انتفاضة عاـ 

كيرل    ،كيكتشؼ بعد ذلؾ أٌنو يتعامؿ مع مجمكعةو مف المصكص كاالٍنًتيازييف ،مؤٌسسات الٌسمطة

كاٌلذم يكًشؼي  ،كبعض المكٌظفات ال يمًبٍسفى إاٌل اٍلمبس الغربي ،د األخالقيالميكٌظفيف غارقيف في الفسا

 .مفاتف المرأة

كميدير عبد الٌرحمف الٌصكفي رفع تقريران سٌرٌيان يٌتيمو بأٌنو يدعك إلى أمكرو كأفكارو يتعارض مع    

كاالٍنًزكاء في أحد  ،زلةكعند ذلؾ لـ يجد عبد الٌرحمف إزاء ىذا االٍضًطياد سكل العي  ،المصمحة العاٌمة

 ا ًعٌدة أخذ معو نعاجن  ماكىيناؾ يعيش لكحده مع زكجتو بعد ،الجباؿ بحثان لمخالص مف ىذا الكاقع الفاسد

 .  (2)كذلؾ ًلػيٍعتاشى منيا ؛يمتمكيا
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يـ سيًمح  ؛كمف المشاعر الٌسمبٌية غير المكجكدة في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك مشاعر البؤس    فبعضي

كال  ،ككانت تمؾ العكدة بكثيقةو إسرائيمٌية ،كميًنع مف ًتمؾ العكدة زكجتو كأكالده ،و كحده بالعكدةل

 .الٌصييكنٌية اإلصابة بأٌم مرضو ييٍنقمكف إلى المشافيكحاؿ  ،يستطيعكف الحركة إاٌل بإذف االٍحًتالؿ

لد في قرية  ؛اتفي حالة أبي يزف أحد كبار المسؤكليف في دائرة الميفاكضحدث كىذا ما     فيك كي

كلوي زكجة مغربٌية كًعٌدة  ،كتشٌرد في أصقاع الٌدنيا ،كناضؿ في جبياتو كثيرة ،المغار القريبة مف عٌكا

 فأبك يزف ؛كلـ تسمح ليـ سيمطات االحتالؿ بالعكدة إلى أرض الكطف ،أكالد يحممكف ًجنسٌياتو ميختمفة

كعند  ،مسمكب اإلرادة كالحركة ،إسرائيمٌية بدكف أيسرتويتحٌدث عف عكدتو البائسة عبر معبر رفح بكثيقةو 

 . (1)مرضو ال يجد إاٌل المشافي الٌصييكنٌية ليتعالج فييا

 الكياف الٌصييكني اتٌبعف ؛كمشاًعر البيؤس اٌلتي أٍصبحٍت ظاًىرةن لمعياف تعٌززت في ًركاية ًبالد البحر  

ـٌ بشكؿو ميبالغو فيو باألٍحياء الييكدٌيةفيك ي ؛ينٌيةًسياسةن ميمنيجةن ًعند اٍحًتالليا لممناطؽ الًفمسط كفي  ،يت

فيذا أبك الًفداء طار مع أحمد  ؛كاٌلتي أٍصبحٍت في حالةو ميزرية ،ٍيمؿ األحياء العربٌيةالكقت نفسو يي 

يا عمى  ؛مسعكد فكؽ عٌكا فكجد المدينة تتداعى باألًزٌقة الٌضٌيقة كالبييكت الحجرٌية اٌلتي يٌتكئ بعضي

دراف المينيارة كأٍسالؾ الكيرباء كالياتؼ كأنابيب الًمياه كالمجارم  ،بعض ككانٍت مييممةن كمترككةن بالجي

أك  ،كىـ ييدٌخنكف الحشيش ،كفي الٌزكايا المييممة يتجٌمع بعض شباب عٌكا مف الًفمسطينييف ،الٌظاًىرة

سطينييف في عٌكا كيٌؿ ىذا اإلٍىماؿ فاليزائـ الميتكالية صنعٍت بيؤالء الًفم ؛يشتًبككف مع عاىرةو ركسٌية

 . (2)كالبؤس

كاالنًجراؼ كراء  ،كمف المشاعر الٌسمبٌية اٌلتي لـ أًجدىا في ًركاية قدركف إٍىماؿ المصالح العاٌمة  

تيٌجار ييحيطكف بالممؾ األشرؼ( كاف ىيناؾ حزب المصانعة )ففي ركاية ًبالد البحر  ؛المصالح الخاٌصة

                                                           
 .97ػ  95ػ عكض، أحمد رفيؽ، آخر القرف، ص :يينظر -1
 .58ػ ػػػػػ 56ص  ،ًبالد البحر ،أحمد رفيؽ ،عكضيينظر:  -2
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ف ًبمييادنة الفرنجة لتظٌؿ أرباحيـ المالٌية الٌضخمة اٌلتي يحصمكف عمييا مف كانكا ينصحكف الٌسمطا

  .الٌتجارة معيـ

فييناؾ بعض الٌتٌجار القريبيف مف  ؛كفي ذلؾ إشارة كاًضحة إلى كجكد أمثاؿ ىؤالء في الٌزمف الحالي  

كذلؾ ًلضماف األرباح اٌلتي  ؛في سالـالٌصييكني بعض المسؤكليف الًفمٍسطينييف يٍسعكفى ًلبقاء االٍحًتالؿ 

 . (1)يٍجنكنيا مف الٌتجارة معيـ

 ؛كباإلضافة إلى ماتقٌدـ كانت الغيربة داخؿ األرض الميحتٌمة مف المشاًعر الٌسمبٌية في ىذه المرحمة  

كاٌلذم عًمؿى فيو قبؿ خمسة عشر  ،(رامات أفيؼ ػ جيمؿ)فيذا محمكد يىًصؼ لنا أحد أحياء تؿ أبيب 

كلكف  ،فعندما عىًمؿ في ىذا المكاف كاف يعًرؼ أٌف ىذه األرض ميحتٌمة ؛ًعد لمجنايني الييكدمعامان كميسا

في لجنة الالجئيف الميشتركة ًخالؿ حفؿ  اتٌفاقٌية أكٍسمك كميفاكضو رئيس بعد ذاتو بعد العكدة إلى المكاف

حثى عًف الحديقة اٌلتي عىًمؿ ييحاًكؿ أٍف يبالكياف الٌصييكني برتكككلي دعا إليو الٌسفير األمريكي لدل 

بكثيرو محكطنا كًعندما نظر حكلو كجد نفسو  ،المكافإلى كلكٌنو لـ يتعٌرؼ  ،فييا قبؿ خمسة عشر عامان 

 .مف الٌشخصٌيات األمريكٌية كاألكركٌبٌية كاإلٍسرائيمٌية

كأٌنو الكحيد  ،الجمع كنتيجةن لمشعكر بالغيربة في ىذا المكقؼ ىمس ًلنفسو بأٌنو الكحيد الميحتٌؿ بيف ىذا  

 .(2)اٌلذم سييطاًلبي بإٍظيار بطاقتو الٌشخصٌية عمى ًنقاط التٌفتيش

ظاىرة تكف فمـ  ؛كىذه المشاعر الٌسمبٌية لـ أًجدىا في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك في ركاية قدركف  

فقد كاف جميع  ؛الٌتخاذؿأك ظاىرة  ،أك ظاىرة إىماؿ المصالح العاٌمة ،أك ظاىرة البؤس ،اٍعتزاؿ الحياة

ذا كاف ىيناؾ ًحرماف عند بعض األسر نتيجةن لفقداف رٌب  ؛أفراد الٌشعب ييتٌمكف باألمكر العاٌمة كا 

 .فإٌف األقارب ييمزمكف أنفسيـ بتكفير ىذا الحرماف ؛األسرة

                                                           
 .42 ػػػػػػػ 41ص  ،عكض، أحمد رفيؽ، ًبالد البحر  يينظر: -1
 .12ػ ػػػػػ 11، آخر القرف، ص ؽ، أحمد رفيعكض يينظر: -2
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رض تمٌكف مف األالكياف الٌصييكني لـ يف ؛ظاىرة الغيربة بشكؿو كاضح في ركاية قدركفتكف  كلـ  

كقائع  كلكف بعد ىذه االتٌفاقٌية فرض الكياف الٌصييكني  ،الفمسطينٌية في مرحمة ما قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك

 .كلذلؾ شعر الفمسطيني ًبالغيربة ؛كثيرة عمى األرض

أخمص إلى أٌف ىيناؾ مظاىر كثيرة ميتباينة لمعكدة الٌناقصة في ركايات أحمد رفيؽ عكض ما قبؿ   

ككذلؾ تفٌكؾ الميجتمع كبعض  ،فتبٌدؿ القيـ لـ تكف مكجكدة قبؿ اتٌفاقٌية أكسمك ؛كما بعدىا ،اتٌفاقٌية أكٍسمك

كىذا ييدٌلؿ عمى سيطرة الٌصياينة الكاممة عمى األرض  ،المشاعر الٌسمبٌية لمعائد مف سمبو لإلرادة كغيربة

   .الفمسطينٌية بعد اتٌفاقٌية أكسمك
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 الخاتمة

ىذه الٌدراسة أٍف تيضيء الجانب الميعتـ بيف الٌنٌص الٌركائي كمظاىر العكدة الٌناًقصة داخؿ  لقد حاكلت   

ركايات تي اٍستطاعٍت كربطو ًبمظاىر العكدة الٌناًقصة الٌ  ،مف ًخالؿ تفكيؾ الٌنٌص الٌركائي ،ذلؾ الٌنٌص 

مسطيني منذ الٌنكبة كحٌتى التٌاريخ أحمد رفيؽ عكض تككيف ماٌدة أدبٌية ميرتبطة اٍرتباطان كثيقان بالكاقع الفً 

 .الميعاصر

إلى األرض الميحتٌمة في الٌركاية العربٌية  صكرة العكدة الٌناًقصة)اٌلذم جاء ًبعنكاف الٌتمييد كبٌيف   

 ،عائد إلى حيفا ،الكقائع الغريبة) إلى األرض الميحتٌمة في ركاياتصكرة العكدة الٌناًقصة  (الفمسطينٌية

مف بيكتيـ تحٌدثٍت عٍف تيجير الفمسطينييف فتمؾ الٌصكر كانت  (كرأيت راـ اهلل ،البيحيرة نيره يستًحـٌ في

تغٌيرت المغة كلذلؾ  ؛الكاقع الٌديمغرافي في البالدعف تغيير ك  ؛اٌلتي تيًركٍت فارغةن لألغراب لكي يسكنكىا

دد بعد االعتراؼ بشرعٌية  عكدة الًفمسطيني إلى كطنو عفٍ كذلؾ  تتحٌدثك  ،الٌدارجة بيف الٌسٌكاف الجي

كانت المشاعر الٌسمبٌية لدل الًفمسطيني العائد ك  ،عمى الًبالد الكياف الٌصييكني اٌلذم أحكـى قبضتو

 .ميتضاعفة مف شعكرو بالغيربة كاأللـ كالحسرة كاليزيمة كالٌندـ عمى تنفيذ ىذه العكدة

أٌنيا تشٌكمٍت بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك كانٍت ال تممؾ  كزاد األمر سكءان أٌف الٌدكلة الفمسطينٌية اٌلتي قيؿ كثيران   

مف مكاصمة االستيطاف اٌلذم كاف يجرم الكياف الٌصييكني فيي ال تستطيع أٍف تمنع  ؛مف الٌسيادة شيئان 

 .بكتيرةو ميتسارعة

اٌلذم درس مظاىر العكدة الٌناًقصة في ًركايات أحمد رفيؽ عكض قبؿ اتٌفاقٌية األٌكؿ أٌما الفصؿ   

خالؿ الكياف الٌصييكني  الًفمسطينييف إلى بعض فًركاية قدركف تحٌدثٍت عف عكدة ؛كما بعدىا ،ٍسمكأك 

ػػ إلى عبيدو ػػػفي ميعظمو  ػػفالٌشعب الًفمسطيني تحٌكؿ ػػ ؛ات عمى شكؿ مكجاتو مف العيٌماؿيٌ فترة الٌسبعين

كعف  ،نذي الٌصباح كحٌتى المساءمي الكياف الٌصييكني لدل االحتالؿ يييمؿ أرضوي ككطنو ليعمؿ في ًخدمة 

تحكيؿ بعض ىؤالء العيٌماؿ إلى عيمالء كسماسرة لدل الكياف الٌصييكني  طريًؽ ىذه العكدة اٍستطاع
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فييـ أىممكا المصالح  ؛كىذه العكدة ساىمىٍت في اٍنًتشار المظاًىر الغربٌية بيف ىؤالء العيٌماؿ ،االحتالؿ

 ؛داخؿ الكيافكقد أدمنكا عمى شيرًب الخمر كاٍرًتياد البارات  ،الخاٌصة الكطنٌية ًلصالح االٍىًتماـ بالمصالح

 .كلذلؾ اٍنتابيـ مشاعر سمبٌية ال حصرى ليا مف ذيؿٍّ كخكؼو كقمؽ

فىتحٌدثٍت عٍف عكدة  (كًبالد البحر ،كآخر القرف ،مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار)كأٌما بقٌية ركايات الكاتب   

 ،ـ قد تيٌكد1948فاقٌية أكٍسمك ًليجد كطنوي في األراضي الميحتٌمة عاـ الًفمسطيني إلى كطنو بعد اتٌ 

كيجد أٌف ميجتمعان جديدان قد تشٌكؿ  ،ككذلؾ يجد االستيطاف قد تصاعد ،كنيًسجٍت حكلوي األساطير الٌتكراتٌية

 ،لمظاىر الغربٌيةحياتو إلى اكأنماط كىذا الميجتمع الجديد تغٌيرٍت قيموي  ،في راـ اهلل بعد اتٌفاقٌية أكٍسمك

 .كأٍصبحٍت االٍنًتيازٌية ًسمة أساسٌية مف ًسمات ىذا الميجتمع

ككاف الفساد المالي كاإلدارم  ،كمؤٌسسات الٌدكلة الًفمسطينٌية الميفترضة لـ تكيف ليا مف الٌسيادة شيء  

ف مشاعر سمبٌية كثيرة كلذلؾ اٍنتاب كثيره مف الًفمسطينيي ؛كاألخالقي ميتفٌشيان في الميؤٌسسات الًفمسطينٌية

 .كغير ذلؾ ،مف حيزفو كألـو كىزيمة كغيربة

فتحٌدثى  (كما بعدىا ،الميقارنة بيف ًركايات أحمد رفيؽ عكض قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك)الثٌاني كأٌما الفصؿ   

 ككذلؾ الميقارنة ،كربطوي بمضمكف الٌنٌص الٌركائي ،عًف الًعنكاًف الٌركائي في ًركايات أحمد رفيؽ عكض

 .كما بعدىا ًلحصًر أكجًو الٌتشابًو كاالٍخًتالؼ بيف الٌركايات ،بيف ًركايات الكاتب قبؿ اتٌفاقٌية أكٍسمك

كأٍجمعٍت الٌركايات جميعان عمى أٌف العكدة إلى الكطف تحتى راية االٍحتالؿ سببه لمخسارة الماٌدٌية    

ًجد العائد نفسوي ميضطٌران لمٌتعاطي مع األمف ففي ظٌؿ ميعطيات االٍحًتالؿ يى  ؛كالمعنكٌية في شٌتى المجاالت

العمؿ في مشاريعيـ الٌزراعٌية أك  ،فقد يضطٌر لمعمؿ في صفكؼ أٍجيزتيـ األمنٌية ؛بشكؿو ماالٌصييكني 

كيخسر حممو الجميؿ برؤية كطنو عمى الييئة الًمثالٌية  ،العيمرانٌية بطريقةو تدفعوي إلى الٌشعكر بالٌذؿٌ أك 

فيذه عكدة ناًقصة ال  ؛كقد يخسر حياتو ،كيخسر كذلؾ بعض أفراد أيسرتو ،ميخٌيمتو اٌلتي ريسمت في

 .ينبغي ليا أف تككف
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كأخيران ال يٌدعي الباحث بأٌف ىذه الٌدراسة قد قالٍت الكممة الفصؿ فيما يخيٌص مظاًىر العكدة الٌناًقصة   

ة ال تعدك أٍف تككف ميحاكلة مف الباحث فيذه الٌدراس ؛في ركايات أحمد رفيؽ عكض ػػ فالكماؿ هلل كحده ػػ

 .ًلتككفى عالمة فارقػة كليسٍت إضافة عػابرة فػي كيػٌؿ مػا كيًتبػى عػٍف ركايات الكاتب

كاٌلتي يٍدعك الباحث كاٌفة المييتٌميف  ،كتبقى بعض القضايا اٌلتي لـ تستطع الٌدراسة الخكض فييا  

  :تيةكالقضايا اآل ،بالبحث الٌركائي إلى ميتابعٍتيا

لذا يكصي الباحث بإجراء  ؛حيث شٌكؿ ظاىرة ميستقٌمة في ًركايات أحمد رفيؽ عكض ،التٌناٌص .1  

 .دراسة ميستقٌمة عف التٌناٌص في ًركايات أحمد رفيؽ عكض

لذا يكًصي الباحث بإجراء ًدراسة  ؛تقنيات الٌسرد في الخطاب الٌركائي ًلركايات أحمد رفيؽ عكض .2  

 .تقنيات الٌسرد في ًركايات أحمد رفيؽ عكضميستقٌمة عٍف 

كلذا يكصي الباحث بإجراء ًدراسات  ؛مظاىر العكدة الٌناًقصة لدل كثيرو مف الٌركائييف الًفمسطينييف .3  

فجميع ما كيتب لـ  ؛ميستقٌمة عف مظاىر العكدة الٌناًقصة في ركايات كثيرو مف الكيتٌاب الًفمسطينييف

 .كاهلل أعمـ ،مظاىر العكدة الٌناًقصة عند كثيرو مف الكيتٌابيتطٌرؽ بصكرة كافية إلى 
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  :لّدورّيات والّرسائل الجامعّيةقائمة المصادر والمراجع وا

 ـ :ـ المصادر:أّوالً 

الميؤٌسسة  ،8ج  ،الٌنجكـ الٌزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،يكسؼ بف تغرم األتابكي ،ػ بردمػػػ 1

 .الًمصرٌية العاٌمة

 ،ػ المركز الثٌقافي العربي:بيركت ،4ط  ،تقديـ إدكارد سعيد ،رأيت راـ اهلل ،ميريد ،البرغكثي ػػػػ 2

 .ـ2011

ػ منشكرات دار :، القدس3ط ،الكقائع الغريبة في اٍخًتفاء سعيد أبي الٌنحس الميتشائؿ ،إميؿ ،حبيبي ػػػػ 3

 .ـ1977 ،صالح الٌديف

 ػ :أحمد رفيؽ ،ػ عكضػػػ 4

 .ـ1999طبعة  ،ػ اٌتحاد الكيتٌاب الًفمسطينييف:القيدس ،فأ / آخر القر 

ـٌ لمكيتٌاب كاأليدباء الًفمسطينييف ػ دار الماجد:راـ اهلل ،1ط  ،ب / ًبالد البحر  .ـ2006 ،ػ االٌتحاد العا

 .ـ1992 ،ػ منشكرات دار الكاتب:، القيدس1ط ،تقديـ راضي الًجراعي ،ج / حكار مع إسرائيمي

 .ـ1999طبعة سنة  ،ات اٌتحاد الكيتٌاب الًفمسطينييفمٍنشكر  ،د / قدركف

 .ـ1999ػ دار الفاركؽ لمثٌقافة كالٌنشر، :، نابمس1ط ،ىػ / مقامات العيٌشاؽ كالٌتٌجار

كتحقيؽ الٌدكتكر ميحٌمد زينيـ  ،تقديـ الٌدكتكر حسيف مؤنس ،الميختصر في أخبار البشر ،ػ أبك الًفداءػػػػ 5

 .، دار المعارؼ ػ ذخائر العرب1ط ،4ج  ،يفعزب كاألستاذ يحيى سٌيد حس

 .ـ2015طبعة  ،ػ مؤٌسسة غٌساف كنفاني الثٌقافٌية:بيركت ،عائد إلى حيفا ،غٌساف ،كنفاني ػػػػػ 6

ػ :بيركت (،20ػ  1)لساف العرب مف  ،ميحٌمد بف مكـر األنصارم الخزرجي األفريقي ،ػ ابف منظكرػػػػ 7

 .ـ2010ىػ ػ 1431طبعة  ،دار صادر
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 ،ػ دار الٌشركؽ لمٌنشر كالٌتكزيع:راـ اهلل ،اإلصدار األٌكؿ ،نير يستًحـٌ في البيحيرة ،يحيى ،يخمؼ ػػػػػ 8

 .ـ1997

  :المراجع :ثانًيا

  :عبد الٌمو ،إبراىيـ ػػػػػ1

عادة تفسير الٌنشأة:الٌسردٌية العربٌية الحديثة/ أ  :، بيركت1ط ،1ج  ،،ػ تفكيؾ الخطاب االستعمارم كا 

 .ـ2013 ،الميؤٌسسة العربٌية لمٌدراسات كالٌنشر

ػ الميؤٌسسة العربٌية لمٌدراسات :، بيركت1ط  ،2ج  ،ػ األبنية الٌسردٌية كالٌداللٌية:لٌسردٌية العربٌية الحديثة/ ب

 .ـ2013كالٌنشر 

 .ـ2012 ،ػ دار الفارس:ردفػ الميؤٌسسة العربٌية لمٌدراسات كالٌنشر كاأل:بيركت ،1ط ،/ الكتابة كالمنفىج

  :عادؿ ،األيسطة ػػػػػ 2

 ،مطبكعات كزارة الثٌقافة :راـ اهلل ،1ط ،مف تفاؤؿ الًبدايات إلى خيبة الٌنيايات :/ أدب الميقاكمةأ

 .ـ1999

اليسار  :الميثٌمث في فمسطيف ،1ط  ،(...ميعيف بسيسك ،ـسميح القاس ،غٌساف كنفاني)/ دراسات نقدٌية ب

 .ـ1987 ،ينيالًفمسط

ميؤٌسسة الكٌراؽ لمٌنشر  :عٌماف ،1ط ،زكايا ظميمٌية في ًركايات نجيب محفكظ ،عبد المالؾ ،أشيبكف ػػػػ 3

 .ـ2011 ،كالٌتكزيع

  :صالح خميؿ ،أبك إصبع ػػػػ 4

أبك  ،1ط ،ٌيةًدراسة في الٌتجربة الٌركائٌية الًفمسطين ؛الجزيرة العربٌية مكاننا :ينٌية كالمنفى/ الٌركاية الفمسطأ

 .ـ2001 ،اٌتحاد كيتٌاب كأيدباء اإلمارات :ظبي
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دار  :عٌماف ،1ط ،ميطالعات في أدب الميقاكمة كثقافتيا :تحٌدم الكجكد كثقافة الٌتحٌدم / فمسطيف بيفب

 .ـ2010 ،البركة لمٌنشر كالٌتكزيع

  :محٌمد ،ػ أٌيكبػػػػػػ 5

 ،دار ًسندباد لمٌنشر كالٌتكزيع :مصر ،1ط ،ٌية الميعاصرةأ / الٌزمف كالٌسرد القصصي في الٌركاية الفمسطين

 .ـ2001

 ـ ػػػػػ1967الغربٌية كقطاع غٌزة بيف  / الٌشخصٌية في الٌركاية الفمسطينٌية الميعاصرة في الٌضٌفةب

 .ـ1996ىػ / 1416طبعة  ،ـ1993

 .ـ2004ىػ ػػػػػ1425 ،كـالٌدار العربٌية لمعم :بيركت  ،1ط ،حديث الٌذكريات ،فاطمة بٌرم ،بديرػػػػ 6

طبعة  ،(ـ1998 ـ ػػػػػ1948)في نصؼ قرف  48الٌنقد األدبي داخؿ ًفمسطيف  ،يكسؼ ،بٌكار ػػػ 7

 .ـ2007 ،دار الييدل لمٌطباعة كالٌنشر :كفر قرع ،جديدة

 منشكر مركز :البيرة ،1ط ،نحك دراسة تأصيمٌية لمٌركاية الفمسطينٌية الميعاصرة ،كليد ،أبك بكر ػػػػ 8

 .ـ2000 ،أكغاريت لمٌنشر كالٌترجمة

دار   :بػيركت ،1ط ،ركائي عربي ميتجٌددقراءة جديدة ًلمينجز  :فتكحات ركائٌية ،عبد الحؽٌ  ،بمعابد ػػػػػػ 9

 .ـ2015 ،دار ابػف الٌنديـ لمٌنشػر كالٌتكزيػعثٌػقافٌية ككىػراف في الجػزائر ػػػػػػ الٌركافد ال

 :غػٌزة ،(ادات أدبٌيةػ)شىيي الٌركايػة العربٌيػة في فمػسطيف كًصراع الثٌقافات ف ،رػميحٌمد بك ،بكجيػػ الػػػػػػ 10

 .ـ2012طبعة  ،مطبعة القيدس

اٌتحاد  :القدس ،1ط ،ًدراسات نقدٌية في الًقٌصة الًفمسطينٌية القصيرة ،شحادةسمير  ،الٌتميمي ػػػػػػػ11

 .ـ1990 ،الكيتٌاب الًفمسطينييف في الٌضٌفة كالًقطاع

غرافٌية الًفمسطينٌية بيف الٌطمس كالٌتحريؼ ،يحيى ،ػػػػػ جبر 12 منشكرات كزارة  :راـ اهلل ،1ط ،األعالـ الجي

  .ـ1996 ،األعالـ الًفمسطينٌية
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حركة الٌتجريب في الٌركاية الًفمسطينٌية مف الٌستينات حٌتى عاـ  ،عدناف عيثماف ،ػ الجكاريشػػػػػ13

 .ـ2003 ،ركؽ لمٌنشر كالٌتكزيعدار الشٌ   :راـ اهلل ،1ط ،ـ1995

ندم لمٌنشر كالٌتكزيع :، القيدس1ط ،مرايا األقالـ في مدينة الٌسالـ ،إبراىيـ ،ػ جكىرػػػػػ14  ،دار الجي

 .ـ2015

الميؤٌسسة  :بيركت ،1ط ،مكسكعة األدب الًفمسطيني الميعاصر ،سممى الخضراء ،الجيكسيػػػػػػػ 15 

 .ـ1997 ،رسدار الفا :ػػػػػ عٌمافالعربٌية

الييئة المصرٌية العاٌمة  :مصر ،تأٌمالت في فٌف الٌركاية :قاؿ الٌراكم ،أحمد عبد الميٍعطي ،حجازم ػػػػ 16

   .ـ1997 ،لمكيتٌاب

مف مىنشكرات اٌتحاد الكيتٌاب  ،(ًدراسة)ميكٌكنات الٌسرد في الٌركاية الًفمسطينٌية  ،يكسؼ ،حٌطيني ػػػػػ 17

 .ـ1999طبعة  ،العرب

يينة عمر ،ػ الخطيبػػػػ 18  ،2ط ،(ـ2012 ػػػػػـ ػ1948)مف  48تطٌكر الٌركاية العربٌية في فمسطيف  ،جي

 .ـ2012 ،المؤٌسسة العربٌية :بيركت

  :عمي حسيف ،خكاجة ػػػػػ 19

الميؤٌسسة الًفمسطينٌية  ،تقديـ الميتكٌكؿ طو ،دراسات في ًركايات أحمد رفيؽ عكض :/ جكائز الفحـأ

 .ـ2003 ،ميلإلرشاد القك 

 ،دار الماًجد لمٌطباعة كالٌنشر :راـ اهلل ،قراءات في أعماؿ أحمد رفيؽ عكض :/ عيف الٌساردب

 .ـ2000

 :راـ اهلل ،1ط ،(ًدراسة)اٍنتفاضة األقصى نمكذجان  :ٌركاية الًفمسطينٌية الميعاصرة/ في استنطاؽ الج

 .ـ2009 ،منشكرات مركز أكغاريت الثٌقافي

ندم لمٌنشر كالٌتكزيع :القيدس ،1ط ،ة/ ًقراءات أدبيٌ د  .ـ2013 ،دار الجي
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دار الماجد لمٌنشر  :البيرة ػػػػػػ فمسطيف ،1ط ،دراسات في ركايات أحمد رفيؽ عكض :/ ميقاربات نقدٌيةك

 .ـ2004 ،كالٌتكزيع

 .ـ1999 ،دار الفارابي :بيركت ،1ط ،كجكه ال تمكت في الثٌقافة العربٌية الحديثة ،ميحٌمد ،دكركب ػػػػ20

، 1ط  ،1ج ،(يمٌية نقػدٌيةػًدراسة تحم)تجػٌددة فػي الٌركاية الًفمسطػينٌية المات مي ػع ،ادم سارمػن ،ؾػػ الٌديػػػػػ21

 .ـ2001 ،مؤٌسسة األسكار :عٌكا

ت ساالميؤٌسسة العربٌية لمٌدرا :بيركت ،5 ط ،شيعراء فمسطيف في القرف الًعشريف ،صٌدكؽ ،راضي ػػػػػػ22

 .ـ2003 ،كالٌنشر

بحٌية عكدة ،ػ زيعربػػػػػ23 دار  :عٌماف ،1ط ،جمالٌيات الٌسرد في الًخطاب الٌركائي :غٌساف كنفاني ،صي

 .ـ2006 ،مجدالكم

 :اإلسكندرٌية ،األيكبييف كالمماليؾتاريخ  ،(سحر الٌسٌيد عبد العزيز)الٌسٌيد عبد العزيز كآخر  ،ػ سالـػػػػ 24

 .ـ2004 ،مؤٌسسة شباب الجامعة

 ػػػػػػػـ ػ1950الًقٌصة القصيرة في فمسطيف كاألردف مف  :الٌركاة عمى بيدر الحكمة ،إبراىيـ ،ػ الٌسعافيفػػػػػ25

 .دار الٌشركؽ لمٌنشر كالٌتكزيع :عٌماف ،1ط ،ـ2000

 .ـ1997 ،منشكرات المسرح الكطني الًفمسطيني :القيدس ،1ط ،يبكس ،جميؿ ،الٌسمحكت ػػػػػ 26

كتفسير معانييا كمدلكالتيا السياسٌية  ،ميعجـ أسماء الميدف كالقيرل الًفمسطينٌية ،ٌمد حسفميح ،ػػػػػػػ شراب27

   .ـ2000 ،المطبعة العربٌية األكلى :عٌماف ،1ط ،كالحضارٌية

 .دار المعرفة الجامعٌية :اإلسكندرٌية ،ًدراسات نقدٌية في الٌركاية العربٌية ،سحر حسيف ،شريؼ ػػػػػ28

 ،(المركز الًفمسطيني لمٌدراسات اإلسرائيمٌية)مركز مدار ،في معنى الٌدكلة الييكدٌية ،طكافانٍ  ،شمحتػػػػ 29

 .ـ2011
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اليػيئة  :راـ اهلل ،1ػط ،اع غٌزةػٌفة كًقطػٌية في الضٌ ػة الًفمسطينػالٌركاي ،ابػد ذيػيكسؼ محمٌ  ،الٌشحادة ػػػػػػػ30

 .ـ2009 ،ابػٌ ة الًفمسطينٌية لمكيتػالعامٌ 

  :فخرم ،الحػ صػػػػػ31

 :بيركت ،1ط ،مف الٌنٌص الميغمؽ إلى الٌنٌص المفتكح في الٌسرد العربي الميعاصر :/ أرض االحتماالتأ

 .ـ1988 ،الميؤٌسسة العربٌية لمٌدراسات كالٌنشر

 .ـ1982 ،دار العكدة :بيركت ،1ط ،/ الًقٌصة الًفمسطينٌية في األراضي الميحتٌمةب

مف منشكرات  :دمشؽ ،قضٌية األرض في الٌركاية الًفمسطينٌية :شيد الٌزيتكفن ،ًنضاؿ ،الٌصالح ػػػػػػ32

 .ـ2004 ،اٌتحاد الكيتٌاب العرب

 ،المركز الًفمسطيني لمٌدراسات كالٌنشر كاإلعالـ :راـ اهلل ،1ط ،كىـ الكصكؿ ،الميتكٌكؿ ،ػ طوػػػػػ 33

 .ـ2015

دار  :القيدس ،1ط ،عالـ مٌمف صنعكا التٌاريخباقة كرد إلى نيخبة مف األ ،ريمكندا حٌكا ،ػ طكيؿػػػػ 34

ندم لمٌنشر كالٌتكزيع  .ـ2014 ،الجي

 :عٌكا ،1ط ،ًدراسة في أٍعماؿ غٌساف كنفاني :الٌطريؽ إلى الخيمة األخرل ،رضكل ،ػ عاشكرػػػػػ35

 .ـ1977 ،األسكار لمٌطباعة كالٌنشر

  :ميصطفى ،ػ عبد الغنيػػػػػ 36

 .ـ1998 ،الييئة المصرٌية العاٌمة لمكيتٌاب ،كاية العربٌيةأ / االٌتجاه القكمي في الرٌ 

 .ـ1994 ،دار الٌسينما لمٌنشر :القاىرة ،1ط ،ب / في نقد الٌذات لمٌركاية الًفمسطينٌية

الييئة المصرٌية  :القاىرة ،نماذج المرأة / البطؿ في الٌركاية الًفمسطينٌية ،فيحاء قاسـ ،ػ عبد اليادمػػػػػ 37

 .ـ1997 ،تٌابالعاٌمة لمكي 
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  ،عالـ الكيتب الحديث :إربد ،1ط ،الميغامرة الجمالٌية لمٌنٌص الٌركائي ،محٌمد صابر ،عبيد ػػػػػػ 38

 .ـ2010

 ،ًدراسة في بالغة الٌتشكيؿ كالٌتدليؿ :عتبات الًكتابة الًقصصٌية ،جميمة عبد اليادم ،العيبيدم ػػػػػ 39

 .ـ2012 ،مطبعة تٌمكزة :، ًدمشؽ1ط

 .مركز اإلنماء القكمي :بيركت ،عينؼ الميتخٌيؿ الٌركائي في أعماؿ إميؿ حبيبي ،سعيد ،عٌمكش ػػػػػ 40

 .ـ2010 ،دار األسكار :عٌكا ،1ط ،يحيى يخمؼ نمكذجان  :قضٌية ًفمسطيف كاألدب ،حسيف ،ػ عيدػػػػ41

المحتٌمة بعد عاـ صكرة الٌذات كصكرة اآلخر في الٌركاية الًفمسطينٌية في األرض  ،زكي ،العيمةػػػػ  42

 .ـ2007 ،دار الماجد :راـ اهلل ،1ط ،ـ1967

ًدراسة مجمكعة مف )اذج مف األدب الفمسطيني الميعاصرتأٌمالت نقدٌية في نم ،عٌزت ،الغٌزاكم ػػػػػػ43

 .ـ2001 ،منشكرات مركز أكغاريت الثٌقافي لمٌنشر كالٌترجمة :راـ اهلل ،1ط ،(الٌنٌقاد كالكيتٌاب

الميؤٌسسة العربٌية لمٌدراسات  :بيركت ،1ط ،الٌزمف في الٌركاية العربٌية ،ميا حسف ،كمالقصراػػػػػػ 44

 .ـ2004 ،كالٌنشر

دار الكندم لمٌنشر  :إربد ،ًدراسة بنيكٌية في األساليب الٌسردٌية :عالـ الٌنٌص  ،سمماف ،كاصد ػػػػػػ45

 .ـ2003 ،كالٌتكزيع

ػ ػػػػػػمدل الكرمؿ  :حيفا ،إشكالٌيات كتحٌديات :اريخٌية لمٌنكبةًصياغة ًركاية ت نٍحك ،ميصطفى ،كبيا ػػػػػ 46

 .ـ2006 ،المركز العربي لمٌدراسات االجتماعٌية الٌتطبيقٌية

مركز القيدس العالمي  القيدس: ،1ط ،ًىجرة أـ تيجير :الًفمسطيني الٌشتات ،شريؼ ،ػ كناعنةػػػػ 47

 .ـ1992 ،لمٌدراسات الًفمسطينٌية

 ،ـ .ـ .مؤٌسسة األبحاث العربٌية شليبناف:  ،3ط ،في األدب الٌصييكني ،غٌساف ،كنفانيػػػػػ 48

 .ـ1987



222 
 

 ،مطبعة قدمش لمٌنشر كالٌتكزيع :سكريا ،1ط ،الكىـ كالحقيقة :إميؿ حبيبي ،خضر ،محجز ػػػػػػػ49

 .ـ1982

صرٌية العاٌمة المؤٌسسة الم :القاىرة ،الٌناصر محٌمد بف قالككف ،محٌمد عبد العزيز ،مرزكؽ ػػػػػػ50

 .28أعالـ العرب  ،لمتأليؼ كالٌترجمة كالٌطباعة كالٌنشر

دار الجميؿ لمٌنشر  ،1ط ،في األدب الًعبرم الحديث (2)الشخصٌية العربٌية  ،غانـ ،مزعؿ ػػػػػػ51

 .ـ1986 ،كالٌدراسات

دار  :بيركت ،1ط ،ةًدراسات في الٌركاية الًفمسطينيٌ  :ًفردكس األرض الميغتصبة ،حسيف ،المناصرة ػػػػػػ52

 .ـ2013 ،الفارابي

دار   :بيركت ،1 ط ،ميراجعة إحساف عٌباس  ،ترجمة بكر عٌباس ،الٌزمف كالٌركاية ،مندالك .أ .أ ػػػػػػ ػ 53

 .ـ1997 ،صادر

مطبكعات  :راـ اهلل ،ميراجعات كميتابعات في الٌركاية كالًقٌصة الًفمسطينٌية ،شمس الٌديف ،مكسى ػػػػػػ54

  .قافةكزارة الثٌ 

جبرا إبراىيـ  ،إميؿ حبيبي ،غٌساف كنفاني)عالمات في الٌركاية الًفمسطينٌيةثالث  ،فاركؽ ،كادم ػػػػػػػ 55

 .ـ1985 ،األسكار لمٌطباعة كالٌنشرعٌكا:  ،2ط ،( جبرا

 ،فالٌدار العربٌية لمعمـك ناشرك  :، بيركت1ط ،ترجمة ميحٌمد دركيش ،الٌركاية ففٌ  ،ككلف ،ػػػػػػػ كلسكف 56

 .ـ2008

    :ـ الّدورّيات:ثالثاً 

  :ميريد ،ػ البرغكثيػػػػػ 1

العدد  ،عٌماف ،مجٌمة الكرمؿ الجديد (،ال نيريد ليذه القصيدة أف تنتيي)جممنا كأٌكلنا ىك أجممنا كأٌكلناأ / أ

 .76ػ ػػػػ 73ص  ،ـ2012ػ صيؼ ػػػػػربيع  ،4/ 3
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راـ   :مجٌمة الٌزاكية ،نككف ًسياجان متينان لحديقة حياتواٌلذم لـ تتمٌكف مف أف  :/ الٌراحؿ إدكارد سعيدب

 .103 ػػػػػػ 102ص  ،ـ2004ػ صيؼ ػػػػربيع  ،6 / 5العدد  ،اهلل

الٌسنة  ،39العدد  ،األدبي مجٌمة الفجر ،/ القصيدة ال تقتؿي أحدان كلكٌنيا تيشٌكؿ ًكجداف الجماىيرج

 .80 ػػػػػػ 78ص  ،ـ1983كانكف أٌكؿ ،الٌرابعة

 ،الٌسنة الخاًمسة ،ـ2003إبريؿ سنة  ،51العدد  ،مصر :مجٌمة الكيتب ،/ ليغة الًجنراالت القاتمةد

 .35ػػػػػػ  33ص

ص  ،ـ2002صيؼ  ،16العدد  ،: حيفامجٌمة مشارؼ ،إميؿ حبيبي :في الٌذاكرة ،صبرم ،ػ حافظػػػػ 2

 .133 ػػػػ 110

مجٌمة  ،كطريقة الٌسرد ( ،كرسـ الٌشخصٌيات ،ٌص ) بيف حبكة النٌ  :ًركاية قدركف ،مازف ،سعادة ػػػػػ 3

  .214ػػػػػػػ  213ص ،ـ1996آب  ،3العدد  ،القيدس :الكممة

 ،ـ2002صيؼ  ،17العدد  ،حيفا :مجٌمة مشارؼ ،عف المحسـك كالمقسكـ ،أحمد رفيؽ ،عكض ػػػػػ4

 . 36ص

 ،ـ1997سنة  ،17العدد  ،عٌكا :كارمجٌمة األس ،اٍنكسار الًمرآة ػػػػلحظة الميكاجية ػ ،ًرياض ،كامؿ ػػػػػ5

 .218ػ ػػػػػ 217ص  ،215 ػػػػػ 212ص 

حكار مع الكاتب كاألديب الفمسطيني يحيى يخمؼ حكؿ  غيربة الميثٌقؼ الفمسطيني: ،تيسير ،مشارقة ػػػػػػ6

 .89ػ ػػػػػ 78ص  ،ـ2002صيؼ  ،1العدد  ،راـ اهلل :مجٌمة الٌزاكية ،الثٌقافة كالٌسياسة

 ،الككيت :مجٌمة العربي ،1ط ،كجع الٌذاكرة :ميريد البرغكثي شاعر التٌيو كالمنافي ،سعدٌية ،حميفرٌ  ػػػػػ7

 . 158ص ،ـ2010يناير 15 ،79العدد 
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  :الّرسائل الجامعّية :رابعاً 

مف  :لغٌساف كػنفاني (عائد إلى حيفا)شعرٌية الٌشخصٌية كالمكاف الٌركائي في ًركاية  ،محٌمد ،جكدم ػػػػػ 1

 .ـ2012ـ / 2011 ،(2)جامعة الجزائر  ،الجػزائر ،ًرسػالة ماجػستير ،بينية إلى الػٌداللةال

 ،رسالة ماجستير ،االغتراب في ًركاية كٌراؼ الخطايا لعبد اهلل عيسى لحيمح ،سماح ،خركؼ ػػػػػ 2

 .ىػ1433ىػ / 1432ػ ػػػػػػـ 2012ـ / 2011 ،جامعة باتنة الحاٌج لخضر ،الجزائر

 ،ـ1993ػ ػػػػػـ 1967مف في الٌضٌفة الغربٌية كًقطاع غٌزة الٌركاية الًفمسطينٌية  ،يكسؼ محٌمد ،يابذ ػػػػػػ 3

 .ـ2000ىػ / 1421 ،جامعة الٌنجاح الكطنٌية ،نابمس ،ًرسالة ماجستير

 ،نابمس ،رسالة ماجستير ،ًدراسة في فٌنو الًقصصي :يحيى يخمؼ ،بسمات سالـ خميؿ ،ػ الٌسممافػػػػ 4

 .ـ2000 ػػػػػػىػ ػ1421 ،لٌنجاحجامعة ا

األرض ياتيا الفٌنٌية كالمكضكعٌية في الٌركاية الًفمسطينٌية كتجمّْ  ،حسيف ميحٌمد حسيف ،ػ الٌصميبيػػػػ 5

 .ـ2008ىػ / 1429 ،الجامعة اإلسالمٌية ،غٌزة ،رسالة ماجستير ،(ـ1993)الميحتٌمة بعد اتٌفاقٌية أكسمك 

كاية الًفمسطينٌية في الٌضٌفة الغربٌية ك  ،حباسمة سيييؿ صال ،ػ صٌكاؼػػػػ 6  :ًقطاع غٌزة بعد اتٌفاقٌية أكٍسمكالرّْ

ػ ػػػػػػىػ 1430 ،جامعة القيدس ،القيدس ،رسالة ماجستير ،(ـ2000ـ ػ 1993)ًدراسة مكضكعٌية فٌنٌية 

 .ـ2009

راسة في ضكء دً  :عماؿ أحمد رفيؽ عكض الٌركائٌيةالٌشخصٌية في أ ،سعد عكدة حسيف ،عيدكاف ػػػػ 7

 .ـ2014ػ ػػػػىػ 1435 ،الجامعة اإلسالمٌية ،غٌزة ،رسالة ماجستير ،المناىج الٌنقدٌية

 :الميعاصرةالقضٌية الًفمسطينٌية بيف الٌركايتيف العربٌية كاإلنجميزٌية  ،ىيفاء حامد سند ،ػ العيصيميػػػػ 8

ـٌ القيرل ،مٌكة ،رسالة ماجستير ،ًدراسة ميقارنة  .ـ2013 ػػػػػ ىػ1434 ،جامعة أ

 ،القيدس ،رسالة ماجستير ،تكظيؼ التٌاريخ في ركايات أحمد رفيؽ عكض ،حسف ماجد ،قٌطكسة ػػػػػ 9

 .ـ2013ىػ / 1434 ،جامعة القيدس
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