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قراءات

كتب بالعربية

يتر�سد عوزي محنايمي بالذات، اإاّل 

اإذا كان المعنى محمواًل على المجاز.

ق�سارى القول اأنني لم اأكت�سف 

اأي اأمر مهم فيما كتبه عوزي 

محنايمي. فما كتبه هو عبارة عن 

�سيرة �سخ�سية ال تك�سف اأي �ساأن 

جديد على االإطالق. وجل ما فعله 

هو اعترافه باأن موقفه من العرب 

تغير بعد اأن ترك الخدمة في 

المخابرات. وهذه النتيجة هي 

قاعدة ماألوفة، وم�سحكة اأي�سًا، 

لمعظم رجال المخابرات، فهم 

ي�سبحون ''مالئكة'' وحكماء بعد 

خروجهم من ''الجهاز''، بينما 

يكونون في اأثناء الخدمة وحو�سًا. 

لنقراأ، على �سبيل المثال، ''مذكرات 

�سالح ن�سر'' )القاهرة: دار الخّيال، 

1999(، اأو مذكرات �سامي جمعة 

)''اأوراق من دفتر الوطن''، دم�سق: دار 

طال�س للدرا�سات، 2000(، اأو 

مذكرات �سامي الخطيب )''في عين 

الحدث''، بيروت: د.ن.، 2008(، اأو 

ذكريات فوزي ال�سعيبي المو�سومة 

بعنوان ''�ساهد من المخابرات 

ال�سورية'' )بيروت: ريا�س الري�س 

للكتب والن�سر، 2008(، وغيرهم 

 العذاب 
َّ
ممن ذاق كثيرون جداً مر

على اأيديهم، و�سياط التنكيل على 

اأيدي رجالهم وع�س�سهم وجالوزتهم.

ماذا في الكتاب؟

ثمة جملة ترددْت اأكثر من مرة 

يخدم غاية االإثارة التي نجدها في 

مثل هذا الطراز من الكتب. ثم تكفلت 

االأغالط الكثيرة بالق�ساء على اأي 

قيمة تاريخية لهذا الكتاب.

نقراأ في مدخل الكتاب الذي ال 

نعرف َمن كتبه ما يلي: ''هذه ق�سة 

عدّوين طالما تقاتال في �ساحة 

المعارك من دون اأن يعرف اأحدهما 

االآخر، عدوين لدودين من دون اأن 

يتعاديا ك�سخ�سين... بل كان يتر�سد 

اأحدهما االآخر كرقم من االأرقام'' 

)�س 8(. والوا�سح اأن ثمة افتعااًل 

غير منطقي في اختيار االألفاظ في 

هذه الفقرة، وهو افتعال يريد اأن 

يوحي بميدان ا�ستخباراتي خفي 

كانت تدور فيه معارك �سرية 

طاحنة، وهو اأمر غير �سحيح اإلى 

حد بعيد. فكيف كان يتر�سد اأحدهما 

االآخر؟ ربما كان محنايمي يتر�سد، 

كرجل ا�ستخبارات، ب�سام اأبو �سريف، 

مع اأن بقية ف�سول الكتاب ال 

تت�سمن اأي معلومات عن ذلك 

مطلقًا، لكن ب�سام اأبو �سريف الذي 

عمل في االإعالم والعالقات 

ال�سيا�سية بالدرجة االأولى لم يكن 

كانت 
تجربة مثيرة حقًا 

عندما كتب جبرا 

اإبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف 

رواية م�ستركة هي ''عالم بال خرائط'' 

)بيروت: الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات 

والن�سر، 1982(. غير اأن كتاب 

''اأف�سل االأعداء'' لم يكن مثيراً البتة 

كما توقعنا قبل ال�سروع في قراءته، 

مع اأن مقارنة العملين لي�ست 

لم�سلحة الكتاب الثاني بالتاأكيد، 

وهي مجحفة في اأي حال، الأن 

''عالم بال خرائط'' رواية م�سغولة 

باأ�سابع اثنين من اأبرز الروائيين 

المبدعين العرب، بينما كتاب ''اأف�سل 

االأعداء'' مجرد �سرد تاريخي 

لتجربتين متقابلتين في االأمن 

وال�سيا�سة وال�سحافة، وع�سارة 

ال�سيرة الذاتية الثنين، كلٌّ في جبهة: 

عوزي محنايمي رجل اال�ستخبارات 

وال�سحافي الحقًا، وب�سام اأبو �سريف 

المنا�سل والكاتب وداعية ال�سالم 

فيما بعد. وفوق ذلك، جاء تق�سيم 

الف�سول على ذاك النحو من التعاقب 

المتنافر في كثير من االأحيان 

ليجعل الكتاب بارداً وهادئًا، وال 

اأف�ضل الأعداء

ب�ضام اأبو �ضريف وعوزي محنايمي

بيروت: دار ال�ساقي، 2010. 380 �سفحة.
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''حرب اال�ستقالل'' في �سنة 1948 

)�س 77(. اأّما ب�سام اأبو �سريف 

فيفخر بوالده الذي لم يكن محاربًا، 

بل كان محبًا لل�سالم )�س 39(، 

ووقف �سده ب�سدة حين رغب في 

االن�سمام اإلى الجبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطين، وحاول ثنيه عن 

هذا الخيار ال�سيا�سي ب�ستى الو�سائل 

)�س 77(.

الحلم وال�ضتخبارات 

وخيبة الأمل

يتحدث ب�سام اأبو �سريف عن 

حركة القوميين العرب التي ان�سم 

اإليها، بطريقة تجعل َمن ال يعرف 

ثقافة تلك المرحلة، اأي في اأواخر 

خم�سينيات القرن المن�سرم ومطالع 

�ستينياته، ينفر من هذه الحركة 

وقواعد �سلوك اأع�سائها، فيقول اإن 

الع�سو كان عليه اأاّل يدخن، واأاّل 

ي�سرب الكحول )�س 51(، واأاّل ي�سرب 

الكوكاكوال )�س 52(... واأاّل يبت�سم 

حتى تحرير فل�سطين في روايات 

�سفهية اأُخرى! واإذا كانت الطهرانية 

الم�سلكية وال�سرامة العقائدية 

والتق�سف في الحياة اليومية قواعد 

معروفة ومفهومة ات�سمت بها 

حركات �سيا�سية كثيرة في العالم 

العربي، اإاّل اإن ما ال يمكن فهمه، ولم 

اأفهمه في الوقت نف�سه، كيف اأن 

جورج حب�س حين كّلفه في �سنة 

1963 نقل مبلغ من المال اإلى 

القد�س لنجدة رفاقهما المعتقلين، 

جاءه ''رفيق م�سوؤول'' معه رزمة من 

النقود، وقام بو�سع عبوة نا�سفة 

اأبو �سريف �سل�سلة َن�َسبه التي يعود 

بها اإلى الفاطميين، وكيف هاجر 

اأجداده من اإفريقيا اإلى اليمن ثم 

جاوؤوا اإلى فل�سطين قبل 500 �سنة 

)�س 24(. وهذه الرواية، مثل غيرها 

من حكايات االأن�ساب، اأتاحت 

لل�سهيونيين مراراً الت�سدي 

للفل�سطينيين بالقول: اإنكم، في 

معظمكم، ل�ستم من �سكان هذه البالد 

منذ زمن بعيد. فاأنتم يمنيون اأو 

م�سريون اأو حجازيون اأو �سوام، اأي 

عرب مهاجرون اإلى فل�سطين، ال من 

اأبناء فل�سطين القدامى كاليهود... 

وفي هذه الحال، ما ال�سير من 

عودتكم اإلى االأماكن القديمة التي 

جئتم منها، فهي اأوطانكم االأ�سلية، 

تمامًا مثلما يعود اليهود اإلى وطنهم 

القديم اليوم؟ وعلى الرغم من اأن 

هذه المجادلة عقيمة، فاإنها �سائعة 

جداً في الكتابات ال�سيا�سية 

االإ�سرائيلية.

يفخر عوزي محنايمي، مرة 

ثانية، بجده �سالوم كراينر الذي غّير 

ا�سمه اإلى محنايمي بعد اأن هاجر 

من ليتوانيا اإلى فل�سطين في �سنة 

1912، و�سار مقاتاًل في �سبيل 

اأر�س اإ�سرائيل. ويفخر اأي�سًا بوالده 

جدعون، ال�سابط المقاتل في 

''الهاغاناه'' منذ �سنة 1946، 

وبالتحديد في ''البالماح'' بقيادة 

يت�سحاق رابين، والذي خا�س 

معركة �سفد التي انتهت اإلى طرد 

�سكانها منها، ويتاألق فخراً وهو 

يتحدث عن والده الذي َغِنَم م�سد�سًا 

لفوزي القاوقجي في اأثناء معركة 

�سفد، االأمر الذي جعله اأحد اأبطال 

في ثنايا الكتاب، ووردت اأول مرة 

في المدخل الُمغفل من اأي توقيع 

هي: ''ب�سام اأبو �سريف الواثق من 

نف�سه والمتيقن من االنت�سار'' 

)�س 7(، ثم تكررت ب�سورة اأُخرى 

في ال�سفحة )8( على النحو التالي: 

''ب�سام اأبو �سريف القائد الواثق من 

نف�سه والذي ال ي�سك لحظة في 

حتمية االنت�سار.'' اإن هذه العبارات 

التهليلية تعيد اإلى الذاكرة ما ن�سيته 

مثل اللواحق التي كانت تلت�سق 

با�سم الزعيم الكوري كيم اإيل �سونغ 

اأينما يرد ذكره مثل ''الزعيم 

المحبوب'' و''ال�سم�س التي ت�سرق في 

كل يوم على اأربعين مليون كوري'' 

و''العبقري الذي جّدد المارك�سية ــ 

اللينينية ودمج فيها تعاليم زوت�سة''. 

حتى اإن بيتر ديفيد، الكاتب في 

مجلة ''اإيكونومي�ست''، والذي كتب 

مقدمة الكتاب، ال يتورع عن و�سف 

ب�سام اأبو �سريف باأنه ''اأحد اأكثر 

القادة الفل�سطينيين، من اأبناء جيله 

جاذبية'' )�س 12(. وفي هذا القول 

ما يتعدى الو�سف اإلى المجاملة 

والمدح والترويج على ما اأح�سُب.

يروي عوزي محنايمي ق�سة 

جده �سالوم بطريقة �ساعرية 

وبارعة، فيجعله مثل اأبطال 

االأ�ساطير، وكيف �سار هذا الجد اإلى 

حلمه، ونا�سل في �سبيله، وقا�سى 

االأهوال لتحقيقه، االأمر الذي 

ي�ستدرج َمن يقراأ هذا الكالم من 

الغربيين اإلى التعاطف مع اليهود 

و�سالبتهم وت�سبثهم باالأهداف 

الع�سيرة التي و�سعوها ن�سب 

اأعينهم )�س 17(. بينما يروي ب�سام 
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العربي بطريقة مترددة فيقول اإنه 

ما عاد متاأكداً من ''اأن كل عربي 

�سيطان. اإنه نوع من اأنترمين�س'' 

)�س 179(. وفي هذا ال�سياق توقفنا 

عند كلمة ''اأنترمين�س'' الغريبة، التي 

تركها المترجم كما هي الأنه، 

بالتاأكيد، لم يتمكن من اكت�ساف 

معناها اأو العثور على تف�سير لها، 

وهو اأمر قبيح اإلى اأبعد الحدود، ولو 

�ساأل لو�سل. المهم اأن هذه الكلمة 

ُتكتب هكذا: ''اأونترمين�س''، وهي 

لفظة ''ييدي�سية'' تعني ال�سخ�س 

الدون اأو المنحط وتقابلها كلمة 

Subhuman في االإنجليزية.

اإن اإبرة الموجة التي كتب بها 

عوزي محنايمي جرى تثبيتها على 

خانة التزوير، وفيها القليل من 

االإف�ساح. اأّما موجة ب�سام اأبو �سريف 

فكانت تردد معنى الخيبة. يقول 

محنايمي اإن الرواد ال�سهيونيين 

اآمنوا بـ ''الحرية والحب'' )�س 28(، 

وهذا تزوير خال�س. وي�سيف: ''جاء 

جدي �سالوم اإلى فل�سطين يحمل 

حلمًا، وقد تحقق ذلك الحلم اإلى حد 

بعيد. قاتل ال�سهاينة من اأجل 

دولتهم وظفروا بها. لكن �سالوم لم 

ياأِت اإلى فل�سطين وفي باله �سن 

حرب. كان يريد بناء بلد عادي 

ي�ستطيع العي�س فيه كاإن�سان عادي... 

لكننا بداًل من ذلك �سيدنا الأنف�سنا 

غيتو جديداً... لي�س في هذا �سيء من 

الحلم ال�سهيوني. لقد ا�سطر �سالوم 

]انتبه اإلى كلمة ''ا�سطر'' التي ال 
تعني هنا اإاّل الت�سليل المح�س[ الأن 

يقاتل، وكذلك والدي، ثم اأنا؛ هذا ما 

كان علينا معرفته، وهذا هو تقريبًا 

اال�ستخبارات االإ�سرائيلية ونقله اإلى 

�سورية، وكيف كادت الخطة تنجح 

)�س 169 – 180(، بينما يروي 

ب�سام اأبو �سريف وعوزي محنايمي 

ق�سة العميل اأبو حامد ح�سين من 

قلقيلية الذي جندته المخابرات 

االإ�سرائيلية للتج�س�س على الجبهة 

ال�سعبية، وكيف ك�سف وديع حداد 

اأمره ف�سجنه في مخيم البداوي، 

وانتهى اأمره مقتواًل في �سجنه حين 

ق�سفت الطائرات االإ�سرائيلية ذلك 

المخيم، وتهدم ال�سجن، ويا 

للم�سادفة والعبرة، فوق راأ�س 

العميل )�س 181 – 204(.

يعمل هذا الكتاب على موجتين 

من الروؤية، وهذا اأمر بدهي، الأن 

الكتاب و�سعه اثنان من موقعين 

مختلفين في االأ�سا�س، واإن التقيا 

الحقًا في بع�س المواقف ال�سيا�سية 

العامة مثل ''ال�سالم'' و''وقف ال�سراع 

بين ال�سعبين''... اإلخ. ومع اأن عوزي 

محنايمي يوؤكد اأنه راح يتفهم العرب 

على نحو اأف�سل في اأثناء عمله في 

اال�ستخبارات الع�سكرية، اإاّل اإن هذا 

االأمر لم يكن يعني اأنه بات ودوداً 

الأي منهم )�س 179(. وهذا الكتاب 

يبرهن اأن محنايمي ما برح اأ�سير 

الموقف التقليدي لل�سهيونيين من 

الفل�سطينيين، وهو الموقف الخرافي 

لجده ووالده اللذين كان لهما ال�ساأن 

المهم في قتل العرب وتهجيرهم من 

فل�سطين. ف�سورة العربي لدى 

محنايمي هي اأنه ''ل�س'' )�س 32(؛ 

هذا ما يرويه عن اأحد رجال قرية 

''�سلمة'' العربية كطراز يكت�سب �سيغة 

التعميم )�س 35(. وهو يتحدث عن 

�سغيرة بين االأوراق المالية، ثم 

اأدخل الرزمة والعبوة في مغلف 

واأحكم اإغالقه بالال�سق )�س 57(.

لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ وهل 

اإن قواعد االأمان تتطلب مثل هذا 

التدبير الخطر الذي من �ساأنه اأن 

يقتل حامله عند اأقل غلط؟ ومهما 

يكن االأمر، فقد توقعنا العثور على 

روايات مثيرة و�سائقة عن عالم 

اال�ستخبارات االإ�سرائيلية، غير اأن 

توقعاتنا المنتظرة خابت تمامًا، 

وجل ما اأمكن التقاطه في هذا 

الحقل هو �سذرات متناثرة من 

ال�سعي االإ�سرائيلي الدائم لتجنيد 

عمالء فل�سطينيين ال�ستخدامهم في 

الح�سول على معلومات عن الدول 

العربية المعادية )�س 168(. وفي 

�ساأن اأمثال هوؤالء العمالء يف�سح 

عوزي محنايمي عن نظرة اأجهزة 

اال�ستخبارات اإليهم بالقول اإن 

القاعدة هي عدم اعتبار العميل 

''العربي'' اإن�سانًا ذا قيمة، واأنه لي�س 

اإن�سانًا اآدميًا... العميل مجرد قطعة 

�سالح وو�سيلة لتحقيق غاية لي�س 

اإاّل. واإذا كان عليك تعليقه على حبل 

الم�سنقة فلي�س عليك حتى التفكير 

فيه )�س 165(. على اأن الكتاب ال 

يخلو تمامًا من ق�س�س العمالء 

واال�ستخبارات، فهو يحتوي روايتين 

عن ال�سراع اال�ستخباراتي بين وديع 

حداد والمو�ساد، وبين اال�ستخبارات 

ال�سورية والمو�ساد اأي�سًا. وي�سرد 

محنايمي ق�سة الجنديين ال�سوريين 

ال�سجاعين، وهما من اأهالي مجدل 

�سم�س، اللذين كلفهما العقيد ال�سوري 

مفتخر ال�سرع اختطاف اأحد �سباط 
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على غير ما جرت عليه العادة في 

هذا الحقل، والوا�سح اأن المترجم ال 

يعرف اإاّل القليل جداً عن المو�سوع 

الذي يترجمه اإلى العربية، وهو 

يجهل، ب�سكل فا�سح، التاريخ 

والجغرافيا اللذين تدور وقائع 

الكتاب في اإطارهما. وكان على 

المترجم، لو كان حاذقًا ونبيهًا، اأو 

المحرر، لو امتلك الحد االأدنى من 

المعرفة، اأن ي�سحح االأغالط التي 

قت متن الكتاب بهوام�س يجعلها 
ّ
خر

في اأ�سفل ال�سفحات. فعلى �سبيل 

المثال يذكر بيتر ديفيد اأن لغمًا 

انفجر في وجه ب�سام اأبو �سريف 

وقطع اإحدى يديه )�س 12(، لكن 

االأمر لم يكن على هذا النحو قط، 

وب�سام اأبو �سريف نف�سه يعدد 

اء تفجير 
ّ
االأ�سرار التي حلت به جر

عبوة نا�سفة بين يديه فيتحدث عن 

فقدانه بع�س اأ�سابعه ولي�س اإحدى 

يديه. ومع ذلك فاإن المترجم اأو 

المحرر بعده لم ينتبها قط اإلى هذا 

الغلط، ولم ي�سححاه، الأنهما بكل 

ب�ساطة، يجهالن ال�سحيح. ويعج هذا 

الكتاب بثالث م�سائب هي:

1 ــ عدم الدقة

يقول ب�سام اأبو �سريف اإن لدى 

الموارنة في لبنان مثاًل هو: ''اإلقاء 

فل�سطيني واحد في البحر ي�سبب 

التلوث، واإلقاء الفل�سطينيين في 

البحر يعني الحل'' )�س 127(. 

والحقيقة اأن هذه العبارة لي�ست مثاًل 

من اأمثال الموارنة على االإطالق، 

واإنما مجرد كالم عن�سري تردد في 

اأثناء الحرب االأهلية اللبنانية، وهو 

ي�سبه غيره من ال�سعارات المنحطة 

�سنة 1990، وموؤتمر مدريد لل�سالم 

في �سنة 1991، وهما الحدثان 

اللذان غّيرا المنطقة العربية كلها، 

وخ�سو�سًا اأنهما تزامنا مع �سقوط 

االتحاد ال�سوفياتي ونهاية الحرب 

الباردة. ثم اإن الكتاب يمر مرور 

الكرام على المحادثات ال�سرية في 

اأو�سلو، وال يلتفت البتة اإلى 

الم�سكالت ال�سائكة التي ظهرت، منذ 

البداية، في �سياق عملية بناء 

ال�سلطة الفل�سطينية، ومنها م�سكالت 

االأمن والف�ساد. وهو يترك لعوزي 

محنايمي اال�ستفراد بق�سة اغتيال 

ناجي العلي ليقول اإن يا�سر عرفات 

هو الذي اأمر باغتياله، واإن المو�ساد 

عرف تف�سيالت خطة االغتيال، لكنه 

�سكت عن االأمر، ولم يبلغ 

اال�ستخبارات البريطانية هذه 

المعلومات، الأنه اأراد تحطيم �سمعة 

منظمة التحرير الفل�سطينية، ويا�سر 

عرفات بالتحديد، وتخريب العالقات 

الفل�سطينية ــ البريطانية )�س 348(. 

وهي رواية المو�ساد نف�سها التي 

رّوجها في �سنة 1987.

م�ضائب الترجمة واعتالل 

الن�ص

�سدر الكتاب باالإنجليزية، اأول 

مرة، في �سنة 1995، ثم بالعربية 

في �سنة 2010، اأي بعد خم�سة ع�سر 

عامًا. وكان في االإمكان التدقيق 

المتمهل في هذه الترجمة ال�سقيمة، 

وتحديث بع�س جوانب الكتاب 

بالهوام�س االإي�ساحية ال�سرورية. 

والكتاب ال يحمل ا�سم اأي مترجم 

كل ما نعرفه، وهو كيفية ك�سب 

الحرب'' )�س 368(. ويبوح ب�سام اأبو 

�سريف، بلغة حزينة، باأنه عمل 

لل�سالم كثيراً، وقامر ب�سمعته 

الن�سالية، و�ساغ ر�سائل وبيانات 

كثيرة، وكتب خطبًا ليا�سر عرفات، 

وقدم مبادرات �سيا�سية، والتقى 

م�سوؤولين دبلوما�سيين و�سيا�سيين 

من اأميركا واأوروبا لهذه الغاية. 

وعندما حانت الفر�سة لم يجد له 

مكانًا في قطار ال�سالم الذي تحطم 

الحقًا في اأي حال.

لماذا؟ يجيب ب�سام اأبو �سريف: 

''ل�سبب واحد هو اأنني ل�سُت ع�سواً 

في قيادة منظمة التحرير 

الفل�سطينية'' )�س 362(. والحقيقة 

اأن هذا ال�سبب واٍه جداً، وغير منطقي. 

فهل كان اأحمد قريع )اأبو عالء( 

وح�سن ع�سفور وماهر الكرد، وهم 

كانوا الواجهة العلنية واالأداة 

التنفيذية لمفاو�سات اأو�سلو ال�سرية، 

اأع�ساء في قيادة المنظمة؟ بالتاأكيد 

ال. ولعل ب�سام كان يق�سد اأنه لي�س 

ع�سواً في قيادة حركة ''فتح''. ومع 

ذلك فاإن يا�سر عبد ربه، على �سبيل 

المثال، وحتى ح�سن ع�سفور وماهر 

الكرد لي�سوا من قادة ''فتح''. ال�سبب، 

اإذاً، يكمن في مكان اآخر.

ق�سارى القول اإن هذا الكتاب 

غير مثير في م�سمونه، وهو ال 

يك�سف اأي اأمور جديدة، بل يروي 

وقائع معروفًا معظمها اإلى حد 

بعيد. وهو كتاب مجزوء، وال �سيما 

ما كتبه ب�سام اأبو �سريف، فهو ال 

ُيكمل ق�سة كارلو�س مثاًل، وال يعير 

اأي اهتمام لحرب الخليج الثانية في 
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ق�سة زواجه فيقول: ''ركعنا ]هو 

وزوجته اأمل[ اأمام الكاردينال 

الماروني نائب المون�سنيور ]فرح[''. 

وهذا الكالم يك�سف جهل ب�سام 

بالرتب الكهنوتية. فنائب 

المون�سنيور فرح لي�س كاردينااًل، 

ولعله مطرانًا. والكاردينال الوحيد 

هو البطريرك �سفير. ثم يقول: 

''ذهبت اإلى الجزائر في �سنة 1974 

للم�ساركة في اجتماعات المجل�س 

الوطني الفل�سطيني'' )�س 205(. 

وال�سحيح اأن المجل�س الوطني الذي 

ُعقد في �سنة 1974، اأي المجل�س 

الثاني ع�سر الذي اأ�سدر برنامج 

النقاط الع�سر، كانت القاهرة مكان 

عقده ولي�س الجزائر.

من ''اأطرف'' االأغالط التي �ساعت 

وف�ست في هذا الكتاب خلط التواريخ 

بعد خلط االأماكن، فيقول: ''كان 

يا�سر عرفات في العربية ال�سعودية 

يوم 5 حزيران ]يونيو 1982[ 

ي�سارك في جنازة الملك خالد'' 

)�س 219(. وال�سحيح اأن الملك 

خالد توفي في 1982/6/13، في 

خ�سم االجتياح االإ�سرائيلي ولي�س 

في بدايته. ويا�سر عرفات كان فعاًل 

في ال�سعودية اآنذاك، لكن، في زيارة 

عادية. واالأنكى هو ما اأورده في 

ال�سفحة 365 على النحو التالي: 

''لّما �سافح يا�سر عرفات رئي�س 

الوزراء اإ�سحق رابين في باحة البيت 

االأبي�س في اأكتوبر/ت�سرين االأول 

1993...'' ولو يا ب�سام! لقد جرت 

الم�سافحة الم�سهورة في حديقة 

البيت االأبي�س ولي�س في باحته، 

وفي 1993/9/13. وهل ُين�سى هذا 

مكتب يا�سر عرفات، ف�سارع اإلى 

انتزاع عرفات من مكانه، واندفع به 

عبر ال�ساللم الخلفية، واأدخله في 

اإحدى ال�سيارات الواقفة على اأهبة 

اال�ستعداد، وانطلق به باأق�سى 

�سرعة. وبعد ذلك بب�سع ثوان ُن�سفت 

العمارة التي كانت ت�سم مكتب 

عرفات، والتي اأُخليت لتوها، 

وهدمت عن بكرة اأبيها )�س 148(. 

وهذه الرواية عجيبة حقًا، وغير 

�سحيحة في بع�س جوانبها. اأواًل، لم 

ُين�سف المبنى الذي كان مكتب 

عرفات يقع فيه، بل اإن المبنى الذي 

ن�سفه الكوماندو�س االإ�سرائيلي كان 

ي�سم مكاتب للجبهة الديمقراطية 

لتحرير فل�سطين في منطقة 

الفاكهاني في بيروت، وهو قريب 

جداً من مكتب يا�سر عرفات. ثانيًا، 

اإذا كان الحار�س نبيهًا وتمكن من 

اإبعاد عرفات عن المكان، فلماذا 

اأُخلي المكان بداًل من اال�ستنفار؟ 

وال�سحيح اأن المكان لم ُيخَل، واإنما 

دارت فيه معركة عنيفة منعت 

الكوماندو�س من الو�سول اإلى مقر 

عرفات، و�سقط فيها خم�سة �سهداء 

للجبهة الديمقراطية. وعن حرب 

ت�سرين االأول/اأكتوبر 1973 يقول 

الكاتب اإن اإحدى الفرق المدرعة 

ال�سورية �سارفت على �سواطئ بحيرة 

الحولة )�س 142(، وهذا غلط �سنيع؛ 

فبحيرة الحولة كانت قد ُجففت منذ 

زمن طويل، وما عاد هناك اأي 

�سواطئ. وال�سحيح اأن القوات 

المدرعة ال�سورية و�سلت اإلى تخوم 

�سهل البطيحة عند بحيرة طبرية. 

وفي ال�سفحة 158 يروي ب�سام 

التي ُكتبت على الحوائط على �ساكلة 

''على كل لبناني اأن يقتل فل�سطينيًا''. 

وعن اغتيال غ�سان كنفاني يروي 

ب�سام اأبو �سريف اأن غ�سان وابنة 

اأخته ''دخال اإلى �سيارته الواقفة في 

المراأب تحت عمارة مكاتبنا، واأدار 

غ�سان مفتاح المحرك... مزق 

االنفجار الهائل غ�سان وابنة اأخته 

وال�سيارة اإربًا. ُهرعُت من المكتب 

اإلى اأ�سفل العمارة الأجد تلك االأ�سالء 

مبعثرة في جميع اأنحاء المراأب'' 

)�س 130(.

هذه الرواية غريبة فعاًل، ولي�ست 

�سحيحة. فالمعروف اأن غ�سان 

كنفاني اغتيل في منطقة مار تقال 

في الحازمية اأمام المنزل الذي يقيم 

فيه، والذي تملكه �سقيقته فايزة، 

ولي�س في المراأب الواقع في اأ�سفل 

عمارة فيها مكاتب للجبهة ال�سعبية. 

فكيف ُهرع ب�سام من مكتبه الواقع 

في كورني�س المزرعة اإلى اأ�سفل 

العمارة فوراً؟ وفي اأي حال، فاإن 

ق�سة اغتيال غ�سان كنفاني يرويها 

ب�سام اأبو �سريف نف�سه، لكن بتف�سيل 

مختلف في كتابه ''بيروت مدينتي'' 

)ريا�س الري�س للكتب والن�سر، 

بيروت: 2010(. وفي الكتاب اأي�سًا 

رواية غريبة اأُخرى عن اغتيال كمال 

عدوان ومحمد يو�سف النجار وكمال 

نا�سر في بيروت �سنة 1973، يقول 

فيها ب�سام اأبو �سريف اإن الحار�س 

ال�سخ�سي ليا�سر عرفات الذي كان 

يتحدث العبرية بطالقة، كان متكئًا 

على �سباك مكتب اأبو عمار عندما 

و�سلت فرق الكوماندو�س 

االإ�سرائيلية اإلى الحي الذي يقع فيه 
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اأرغويلو �سريك ليلى خالد في خطف 

طائرة ''اإلعال'' في �سنة 1970 

في�سبح على يدي المترجم ''اأرخويو'' 

)�س 111(. والم�سحك اأن بلدة ديك 

المحدي اللبنانية، وهي البلدة التي 

تتحدر عائلة اأمل )زوجة ب�سام( منها 

ت�سبح ''دق المهدي'' )�س 124(. 

وترددت عبارة ''ابن عمومتي'' اأكثر 

من مرة في الكتاب )�س 125 مثاًل(، 

وهو تركيب قبيح. فكيف يكون 

اأحدهم ابن عمومتي، اأي ابن واحد 

لمجموعة من االأعمام؟ وال�سحيح: 

ابن عمي، اأو ابن اأحد اأعمامي 

)عمومتي(. وهذا التركيب المخلَّع 

الجانبين يذكرني بر�سالة تلقتها 

المطربة فيروز وعليها عبارة 

''ال�سيدة فيروز زوجة االأخوين 

رحباني''. وعلى هذا المنوال قراأنا 

اأن الأمل خوري �سقيقًا يدعى 

''�سونيه'' )�س 127 و136(. وهذا 

ا�سم غريب ل�ساب لبناني من عائلة 

ذات عقائد قومية. واال�سم ال�سحيح 

هو �سميح. وورد اأي�سًا ''نهر العوالي'' 

)�س 221(، والمعروف اأنه نهر 

االأولي. اأما اأبو اأحمد فوؤاد في�سبح 

في �سجالت نفو�س المترجم اأبو 

اأحمد فاعور )�س 247 و248(. 

ويتحدث الكتاب عن ''�سحايا 

التيهور'' )�س 64(. ما معنى 

''التيهور''؟ العلم لي�س عند المترجم 

الذي ف�سل في العثور على معنى هذه 

الكلمة، فتركها كما هي وتابع 

طريقه. و''التيهور'' تعني التطهير. 

وقد حرنا في تف�سير جملة ''يحدقن 

فينا من �سيالكهن الرمادي'' الواردة 

في ال�سفحة 155. ما هو ''ال�سيالك'' 

معظم الروايات االأُخرى التي تحدثت 

عن هذه العملية، بما في ذلك رواية 

انت�سار الوزير زوجة اأبو جهاد 

نف�سها. يروي الن�س الم�سترك 

لل�سديقين محنايمي واأبو �سريف اأن 

اأبو جهاد اغتيل باأربع ر�سا�سات، 

واأن فريق االغتيال التقى انت�سار 

الوزير م�سادفة وهي تنزل الدرج 

حاملة ابنها ال�سغير وت�ستف�سر عّما 

يحدث )�س 296 – 297(. لكن 

الرواية المعروفة هي اأن 74 

ر�سا�سة وجدت في جثمان اأبو 

جهاد بعد اأن تناوب القتلة على 

اإطالق النار عليه ت�سفيًا، ومنهم 

اإيهود َبراك، واأن اأم جهاد كانت مع 

اأبو جهاد في غرفته حين �سمعا 

الطلقات االأولى التي ق�ست على 

الحرا�س، فاأبعدها اأبو جهاد عنه، 

وحمل م�سد�سه وخرج ليواجه 

االإ�سرائيليين، اإاّل اإنهم كانوا قد 

و�سلوا اإليه وباغتوه باإطالق النار، 

فا�ست�سهد، ثم تبارى هوؤالء في اإفراغ 

ر�سا�سهم في ج�سده. فاأم جهاد 

كانت مع زوجها و�ساهدت 

ا�ست�سهاده باأم عينها، وروت ذلك 

مراراً.

2 ــ الأغالط

الكتاب يعج باالأغالط ذات 

العيارات المختلفة، الم�سحكة 

والنافرة معًا، فيذكر ''ميناء اأوؤديا 

على البحر االأ�سود'' )�س 20( 

وال�سحيح: اأودي�سا. ويورد ماركة 

النبيذ ''ت�سيانتي'' في ال�سفحة 102، 

وهي ماركة م�سهورة لبع�س النبيذ 

االإيطالي المتو�سط الجودة، 

وال�سحيح: كيانتي. اأّما ا�سم باتريك 

التاريخ؟ ويتحدث الكتاب عن 

معركة م�سهورة خّططها وقادها 

العميد �سعد �سايل )اأبو الوليد( في 

اأثناء االجتياح االإ�سرائيلي �سنة 

1982 )�س 250 – 251(، ويتوهم 

اأنها جرت في المدينة الريا�سية 

وفي الملعب الريا�سي تحديداً. 

وال�سحيح اأنها المعركة الم�سهود لها 

بالحنكة وال�سجاعة واالن�سباط التي 

وقعت في ميدان �سباق الخيل، 

واأوقعت ع�سرات القتلى في �سفوف 

االإ�سرائيليين، واأرغمت اأريئيل 

�سارون على التراجع مئة متر اإلى 

الخلف في معارك كانت تقا�س 

يوميًا باالأمتار. والغريب اأن 

التف�سيالت ال�سحيحة لهذه المعركة 

يمكن العثور عليها في كتاب 

''بيروت مدينتي'' لب�سام اأبو �سريف 

نف�سه )�س 114 – 115(. ومن 

الغرابة اأن الرواية الواحدة تتغير من 

كتاب اإلى كتاب. عالوة على خلط 

االأماكن والتواريخ وعدم الدقة، ثمة 

عدم المعرفة، فهو يقول: ''كاأني 

باالنتفا�سة ت�ستعيد المواجهة بين 

ديفيد وجوليات التي وردت في 

االإنجيل'' )�س 285(. ما ال�سير لو 

ترجم المترجم كلمة ''ديفيد'' اإلى 

داود؟ ثم اإن ق�سة المواجهة بين 

داود وجوليات لم ترد في االإنجيل 

واإنما في التوراة، اأي في العهد 

القديم من الكتاب المقد�س.

على هذا المنوال من االأغالط 

وعدم الدقة جاءت ق�سة اغتيال 

خليل الوزير )اأبو جهاد( في تون�س 

التي كتبها محنايمي واأبو �سريف 

معًا، ناق�سة وباردة وتختلف عن 
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َمن الم�سوؤول عن هذه االأغالط 

التي اأفقدت الكتاب اإمكان اعتباره 

مرجعًا تاريخيًا واإن�سانيًا لحقبة 

�ساخبة من التاريخ المعا�سر 

لل�سعب الفل�سطيني؟ اأهو الكاتب اأم 

المترجم؟ ولماذا تمر هذه االأغالط 

على ُمراجع الترجمة ثم على محرر 

الن�س؟ االأرجح اأن الكتاب، ب�سيغته 

االأ�سلية، فتك به المترجم الذي ال 

يعرف �سيئًا عن المو�سوع الذي 

يترجمه، واأْن ال ُمراجع وال محرر قد 

ا�ستغل على الن�س ال�سقيم الذي خّلفه 

المترجم. وهذه المع�سلة م�ستمرة 

منذ زمن بعيد، ويبدو اأن العر�س 

م�ستمر اإلى مدى ال نعرف عدد 

اأعوامه االآتية. والم�سوؤولية االأولى 

عن هذا ''اال�ستل�ساق'' بالقارئ تقع 

على دار الن�سر بالتحديد، وبالتاأكيد.

�ضقر اأبو فخر

ال�سحيحة لم تكن ''ورق الكو�سا'' كما 

اأوردها المترجم، بل ''ورق عنب 

وكو�سا مح�سي''. وهي ''االأكلة'' 

المف�سلة لدى وديع حداد. ولو راجع 

المترجم كتاب ''بيروت مدينتي'' 

)�س 229( لوجدها بحذافيرها.

3 ــ المبالغة

قراأنا في الكتاب اأن والد اأمل 

خوري )اليا�س خوري اأو اأبو �سميح( 

اأخبر ب�سام اأبو �سريف حين �ساأله 

عّما يتقا�سى �سهريًا، وكان راتبه 

اآنذاك 600 ليرة لبنانية، اأن 

م�سروف ابنته هو ع�سرة اآالف ليرة 

لبنانية في ال�سهر الواحد )�س 152(. 

اإن هذه المبالغة ُتف�سد �سدقية 

الكتاب في نهاية المطاف. فع�سرة 

اآالف ليرة لبنانية في اأوائل 

�سبعينيات القرن الع�سرين كانت 

ت�ستري �سقة عادية في الطريق 

الجديدة في بيروت. وي�سيف ب�سام 

اأن حفل زفافه الذي جرى في منزل 

والد زوجته في ديك المحدي )ولي�س 

''دق المهدي''( ح�سره ب�سعة اآالف 

من النا�س )�س 158(. هذه مبالغة 

اإ�سافية. ب�سع مئات ربما، اأّما 

ب�سعة اآالف فاالأمر م�سكوك فيه جداً.

*  *  *

هذا؟ ال ندري. وعلى هذا الغرار 

وردت عبارة ''عملية اأرغاز'' 

)�س 169(. وبما اأن هذه العبارة 

غير مفهومة وتحتاج اإلى تف�سير 

اإ�سافي، فقد ف�سرها الكتاب باأن زاد 

عليها بين قو�سين ما يلي: )اأي 

''ترانك''(. اأي اأنه ف�سر كلمة ''اأرغاز'' 

بكلمة ''ترانك''. اأّما المترجم فقد 

اكتفى، لجهله، بترك الكلمتين 

الع�سيتين على حالهما، ولم يبذل 

اأي جهد كما يبدو لحل ا�ستغالق 

المعنى. وكمثال لعدم المعرفة نقع 

على كالم عن طائرة �سورية م�سطحة 

من دون ''ربان'' تدعى ''�سقر''، وهي 

م�سادة لحاملة ال�سواريخ المدرعة 

)�س 146(. وهذا الكالم المفكك هو 

مثل المنامات ''المخربطة''. فما هي 

هذه الطائرة الم�سطحة؟ وهل هناك 

طائرات م�سادة لحامالت ال�سواريخ 

المدرعة؟ وفي اأي حال فاإن هذه 

الطائرة التي وردت في ال�سفحة 

146 تحولت اإلى �ساروخ في 

ال�سفحة 238. فيا للعجب! 

والمق�سود من ذلك �ساروخ �سام 

الذي يتنقل على من�سات متحركة 

فوق حاملة �سواريخ مدرعة. كذلك 

عثرنا على ''اأكلة'' جديدة هي ''ورق 

الكو�سا'' )�س 115(. والمعروف اأن 

هذه ''االأكلة'' غير موجودة على 

االإطالق. فكيف ت�سنى لهذا المترجم 

اأن يخترع طعامًا جديداً بهذه 

ال�سرعة والخفة معًا. والحقيقة اأن 

هذه العبارة كانت كلمة تعارف مع 

وديع حداد في اأثناء اختطاف اأربع 

طائرات اإلى مطار داو�سن االأردني 

في �سنة 1970. لكن العبارة 


