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 ما شال يلقٌ حتًة العسوبة والىطن والتخسيس

 الشهٌد والوصٌة« باسل األعرج»

 *دمحم العبد هللا

إننا إذا اتحدنا جمٌعاً فإننا سنصبح ألوى من )الؽزاة( »
البٌض.. وهل كتب على بنً جنسنا أال ٌتخلصوا من ثالوث 

 «. مالة واالستكانة والجبن؟الح

 يف أ وائل امقرن امتاسع عرش( «ِتكوْمِسه»)من خطبة زعمي املقاومة امهندية 

آذار الحالً. دارت اشتباكات عنٌفة بٌن إحدى  6فً ساعات الفجر األولى من ٌوم االثنٌن      

زل فً من« سدة / سمٌفة»مجموعات النخبة فً جٌش االحتالل الصهٌونً ومماوم متحصن فً 

مدٌنة البٌرة بالمرب من مسجدها الكبٌر فً الضفة الفلسطٌنٌة المحتلة. ساعتان من الزمن، 

مواجهة عنٌفة مع الؽزاة، بإرادة صلبة وواعٌة « باسل األعرج»خاض فٌها المناضل المطارد 

 .لم تنكسر، وببندلٌة ورصاص استنفد حتى الطلمة األخٌرة، لٌرتمً بعدها شهٌداً 

اسماً مجهوالً، ال للعدو المحتل، وال للسلطة، وال لموى الحران الشبابً، « سلالبا»لم ٌكن 

وال لكوادر وأعضاء الموى والحركات والهٌبات الوطنٌة. كان ناشطاً سٌاسٌاً وجماهٌرٌاً معروفاً 

لدى الجمٌع، لكنه كان متفرداً بٌن رفاله وزمالبه، من خالل إصراره على المزج الكامل مابٌن 

/  لمتابعة لكل مجاالت المعرفة لالرتماء بالوعً النظري، وربط ذلن بالممارسةالبحث وا

وانطلك فً جبال وودٌان الضفة، باحثاً « الصٌدلة»التطبٌك. ترن عمله واختصاصه األكادٌمً 

ً فً األرض عن كل ما من شؤنه أن ٌربط تارٌخ  فً أحوال الناس وتارٌخهم الشفوي، ومنمبا

ع ال كلمات والنظرٌات لتتطابك مع الممارسة العملٌة ضد المشروع الصهٌونً شعبه بوطنه. َطوَّ

على « اتفاق أوسلو»لاوم مع رفٌماته ورفاله كل إفرازات «. الؽزاة المحتلٌن»وأداته المباشرة 

 2112ولاد مع مجموعة من الشباب والصباٌا فً عام  .األرض وفً العمل الجمعً/المجتمعً

لزٌارة رام هللا، واستطاعوا، بفرض صوابٌة « موفاز»لحرب مظاهرات الرفض لدعوة مجرم ا

مولفهم وصالبة إرادتهم واتساع التضامن الشعبً معهم، منع الماتل من المدوم، بعد أن تعرضوا 

للضرب والسحل على ٌد أجهزة أمن السلطة. تلن األجهزة التً أعادت اعتماله مع مجموعة من 

التحضٌر »المٌدانٌة فً الرٌؾ الفلسطٌنً تحت دعاوى  فً إحدى تنمالتهم 2116رفاله فً آذار 

ً للتعذٌب الوحشً خالل «. والتخطٌط لتنفٌذ عملٌة مسلحة ضد العدو المحتل تعرضوا جمٌعا

األشهر الخمسة التً أمضوها بالمعتمل الرهٌب. لكن الصالبة والتحدي لادا الجمٌع إلعالن 

ق سراحهم، استجابةً لحمالت شعبٌة اإلضراب عن الطعام، ما اضطر لٌادة السلطة إلطال

 .واسعة، ولعدم ثبوت التهمة الموجهة لهم

توارى باسل بعد إطالق سراحه عن األنظار، بعد أن اعتمل العددو بعضداً مدن رفالده. وتنمدل 
متخفٌدداً تحددت اسددم مسددتعار مددن مكددان  خددر، فددً نشدداط دإوب لتعمددٌم أسددلوب ونهدد  المماومددة، 

 الخاصة من لوات االحتالل، وطالبته باالستسالم. « ٌمام»دة بالفكرة والممارسة. حاصرته وح
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رفض «. هٌهات منا الذلة»لكنه أعاد التؤكٌد بما كتبه وهو رهن االعتمال فً سجون السلطة 
لم تسلم لهم، ومثلن ال ٌعرؾ التسلٌم. اختدرت »رفع الراٌة البٌضاء. هذا ما لاله شمٌمه فً نعٌه: 

ً أن تكون مماوماً وأن تموت شهٌ وهكذا ارتمى شهٌداً، تاركداً لندا بندلٌدة « داً ممبالً مشتبكاً ال خانعا
مددع مخازنهددا الخالٌددة مددن الرصدداص، ومبددات الطلمددات الفارؼددة وكتبدداً ووصددٌة وجسددداً اخترلتدده 

 .نٌران المحتل الؽادر، وكوفٌة مضمخة بدمابه

نصؾ، هو األول ولن لم ٌكن باسل شهٌد االنتفاضة الشبابٌة الراهنة، التً تجاوزت العام وال
ٌكددون األخٌدددر. سدددبمته صدددباٌا وشدددباب بعمددر الدددورود، ٌواجهدددون جندددود المسدددتعمرٌن ولطعدددان 
مستوطنٌه، بالطلمة والسكٌن والدهس فً عملٌات بطولٌة، فردٌة، تعبدر عدن حالدة ثورٌدة تعكدس 
 درجة التضحٌة االستثنابٌة لدى الفرد، الدذي ٌتعدرض فدً كدل سداعة الضدطهاد المحتلدٌن، الدذٌن

 .ٌعملون على استباحة أرضه وبٌته وممدساته

أضاءت وصٌة الشدهٌد باسدل الندور علدى شخصدٌة مثمفدة ومناضدلة، تمتلدن وعٌداً ثورٌداً، لدم 
ٌتولؾ عند الماضً والحاضر، بل استشرؾ المستمبل، بلؽٍة، عكست ثمافةً لمثمٍؾ مماتل ٌمؾ فً 

ل الدوعً المختدزن فدً خدمدة طلٌعة المدافعٌن عن لضٌة تحرر شدعبه ووطنده. وضدع شدهٌدنا كد
مدع شدهٌد « الباسدل»وهندا، ٌتمداهى المماتدل المثمدؾ  .البندلٌدة المماتلدة مدن أجدل التحدرر الدوطنً

كدل لٌمدة كلمداتً كاندت فدً أنهدا »حدٌن كتدب: « ؼسان كنفدانً»الكلمة/ المولؾ، الكاتب المبدع 
الحمٌمٌددٌن الددذٌن تعددوٌض صددفٌك وتافدده لؽٌدداب السددالن، وإنهددا تنحدددر ا ن أمددام شددروق الرجددال 

، ولهذا كان الباسل من إشرالة أولبن الرجال الحمٌمٌدٌن «ٌموتون كل ٌوم فً سبٌل شًء أحترمه
الذٌن مزجوا الكلمات/ األفكار مع السالن، من أجل حرٌة وطنهم وكرامدة شدعبهم. وهدو مدا كدان 

ر ُمشتبن، مدا بدن تصٌر مثمؾ، بدن تصٌ»ٌموله فً كل الندوات واللماءات عن الثمافة والمثمؾ 
 «. من كلماته فً ندوة بمدٌنة جنٌن فً العام المنصرم : بدن ُمشتبن، بال منن وبال من ثمافتن

تحٌة »فً الوصٌة التً تركها، تكثٌؾ للمناعات المبدبٌة، ولألفكار وللنه . فً البدء ٌلمً 

لوطنً وكٌؾ االنتماء المومً وا :فً تؤكٌد على الماضً والحاضر« العروبة والوطن والتحرٌر

أنا ا ن »ٌفهم ذلن فً إطار عملٌة التحرٌر. أما صوابٌة االختٌار فٌإكدها بمناعة راسخة وثابتة 

أسٌر إلى حتفً راضٌاً ممتنعاً وجدت أجوبتً. ٌا وٌلً ما أحممنً، وهل هنان أبلػ وأفصح من 

مرأ الوصٌة أما عن استشراؾ المستمبل فمد خاطب بكلمات كحد السٌؾ كل من ٌ«. فعل الشهٌد؟

كان من المفروض أن أكتب هذا لبل شهوٍر طوٌلة، إال أن ما ألعدنً عن هذا هو أن هذا »

فال نبحث إال  -أهل المبور-أما نحن  .سإالكم أنتم األحٌاء، فلماذا أجٌب أنا عنكم، فلتبحثوا أنتم

مافة، بوصٌة ترلى إلى برنام  العمل، أكد الباسل على دور المثمؾ والث .«عن رحمة هللا

مع الؽزاة والتخلؾ « المواطن المشتبن»كحالة تإسس لـ« المثمؾ المشتبن»واستحك صفة 

 .واالستسالم

 كاتب فلسطٌنً *

http://tishreen.news.sy/?p=80857 

2017/03/22 

 صفحة رؤى عربٌة –جرٌدة تشرٌن 

 

http://tishreen.news.sy/?p=80857
http://tishreen.news.sy/?p=80857
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 الفكسة والشهادة * باسل األعسج ... يف حضسة

 قساءة يف كتاب وجدت أجىبيت + 

 دمحم العبد هللا

 (كاتب فلسطٌنً)
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بدادر حٌنمدا  2017السادس من شهر آذار / مدارس عامان مرا على ذلن الفجر الدامً لٌوم 

 لدذٌنفدً جدٌش الؽدزاة المحتلدٌن، ا «ٌمدام»ُمطارد فلسدطٌنً إلطدالق الندار علدى عناصدر وحددة 

فدً مدٌندة البٌدرة بالضدفة الفلسدطٌنٌة المسدتباحة،  ي ٌختفدً بده مندذ عددة أشدهرالمكدان الدذ واطول

الموندة فدً المتحصن فدً سددة  «1المطلوب رلم ». لاوم «باسل األعرج»بهدؾ إعدام/ تصفٌة 

ولم ٌرفع الراٌة البٌضاء كما لال شمٌمه فً نعٌه : ،، ببسالة ثورٌة حتى استشهد المحاصرالمنزل 

ثلن ال ٌعرؾ التسلٌم. اخترت أن تكون مماوماً وأن تموت شهٌداً ممدبالً مشدتبكاً م لهم، وملم تَُسلّ »

 ً  .«ال خانعا

كاندت زاخدرة  ، رؼدم لصدرها،التدً عاشدها باسدل، لكنهدا «32»الدـ رؼم سنوات العمر      

أتدم »فمدد النظدري  –واالمدتالن المعرفدً  «الصدٌدلة» باإلنجازات. فما بدٌن التحصدٌل الجدامعً

تاب، حتى الخامسة والعشرٌن من عمره، فً كل المجاالت من التارٌخ والسٌاسة ك 3000لراءة 

علدى االلتبداس مدن حدوار  .«واإلجتماع والفكر والعسدكرٌة التدً ركدز علٌهدا فدً الفتدرة األخٌدرة

، شدٌرٌن األعدرج عمدة الشدهٌد باسدلمدع   2017آذار / مدارس  20مولع بٌلست اإلخباري فدً 

  . سهمت بصمل شخصٌته فً المراحل األولى من حٌاتهاألكثر لرباً منه، إذ أوهً 

ن حٌدداة الشددهٌد بمددا ، أن تددوفر لددً الولددت المناسددب للتحدددث عددلعشددرات الدددلابكالٌمكددن لهدذا 

 .«وجددت أجدوبتً»تتدخره من معرفة وتجربة ودور. هذه الحٌاة التً نجدد تكثٌفداً لهدا فدً كتداب

مناضدل فدً كدل الموالدع التدً  مدل مثمدؾ والدزمن الٌكفدً لمدراءة ماٌمتلكده عهذا الولت من ألن 

وال لسدماع نبضدات للدب ُمفعمدة بدالثورة وحدب الشدعب وأرض الدوطن. ألنندً أمدام  تواجد فٌهدا،

وتدم جمعهدا علدى ٌدد  فدً فتدرات متمطعدة،الشدهٌد وطنٌة ولومٌة وأممٌة، كتبهدا  سردٌة تارٌخٌة،

والتعلٌمدات والبوسدتات  ت،دراسداالبحداث واألمدن  عدد»أصدلاء وصدٌمات لباسل بعد استشهاده 

على شبكة التواصل االجتماعً، والمحاضرات واللماءات التً أنجزها فدً جوالتده المٌدانٌدة فدً 

أحبدة باسدل، الشدخص . ولدد تمكدن «تُمَدر بآالؾ الصدفحاتالتً  ،وبٌالمرى والبلدات على الٌوت

وجدددت » فددً كتدداب جددزء منهددا تجمٌددعمددن ، بجهددد اسددتثنابً فددً ظددروؾ االحددتالل، والددنه 

الدذكرى السدنوٌة الذي ُطبدع فدً المددس المحتلدة فدً ، «أجوبتً...هكذا تكلم الشهٌد باسل األعرج

لده عاللدة بالحددث  مداتم نشدره بعدض، لٌُطبع بعدها بؤسابٌع للٌلدة فدً بٌدروت. األولى الستشهاده

تهدا، امنموالجزء األكبر منها،استحضدار للتجدارب الوطنٌدة بكدل تفاصدٌلها ومن ،رالسٌاسً المباش

األجٌال فً معركة التحرر الدوطنً التدً لتَستفٌد منها ر منها بَ لتحلٌلها واستخالص الدروس والعِ 

بخلفٌددة  «األحددداث والتجددارب»مددع تلددن تعامددل لددد  ألن الشددهٌدتخوضددها ضددد الؽددزاة المحتلددٌن.

ز ؼٌفدارا وماوتسدً توندػ وفراند»مفكدرٌن ثدورٌٌن لالعالمٌدة  تحررٌةنهلت من األفكار ال ،نظرٌة

 .  «فانون ومالكولم اكس وعلى شرٌعتً

وسؤحاول فً الولت المتان لً استعراض أبرز ماتضمنه الكتاب، رؼم أن مبدات الصدفحات 

التددً شددكلت محتددواه، نجددد فٌهددا مدداٌمكن أن ٌُشددكل مددادة للحددوار فددً عدددة لمدداءات، ألن أهمٌددة 

  الحظات واستنتاجات.الموضوعات تؤتً كونََها جزءاً مما صاؼه باسل فً حٌاته من أفكار وم

لباسدل علدى مددى السدنوات أجهدزة التنسدٌك األمندً و استخبارات المحتلٌنلم ٌكن استهداؾ  

السددابمة بسددبب نشدداط شدداب فددً المظدداهرات التددً كانددت تشددهدها مٌددادٌن رام هللا المسددتباحة وفددً 

ة كدل رأس حربد «المتمدرد الثدوري»مواجهة حواجز االحتالل العسدكرٌة، فمدط. بدل، لكدون هدذا 
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المواجهات ودٌنامو الحران الشبابً، واألخطر، أنه العمل الذي ٌصوغ الشعارات واألهداؾ، من 

خالل ماكان ٌكتبده أو ٌتحددث بده فدً جوالتده وزٌاراتده المٌدانٌدة لألمداكن التدً لهدا دالالتهدا فدً 

جهدة حدث سٌاسً أو مواجهة مع المحتل أو فً مولعة الستشهاد لابد أو مجموعة فدابٌة فدً موا

المستعمر. ولكون هذا الشاب لد ثبت فً مواجهة المحممدٌن، فدً سدجون السدلطة التدً دخلهدا مدع 

بتهمة التحضٌر لعمل مسلح ضد المحتلٌن، بعد  2016خمسة من رفاله فً شهر نٌسان / أبرٌل 

فددً أثندداء التحمٌددك  أن تددم اعتمالدده وبعددض رفالدده فددً ودٌددان لرٌددة عددارورة فددً لضدداء رام هللا .

شباب ألشد صنوؾ التعذٌب، حتى أن للب باسل تولؾ عن الندبض ثدالث مدرات، كمدا تعرض ال

مدا اضدطر جهداز التحمٌدك لتحوٌلده للخددمات م، «شرٌط فٌددٌو» لالت والدته بالصوت والصورة

الطبٌة عدة مرات .ولد اضطرت السلطة بعد عددة أشدهرإلطالق سدران المولدوفٌن السدتة بعدد أن 

 ،أٌلدول، واسدتطاعوا بدإرادتهم الصدلبة 6آب ولؽاٌدة  28تدارٌخ  خاضوا إضراباً عن الطعدام مندذ

حملددة شددعبٌة واسددعة وضدداؼطة، أثمددرت عددن تحددوٌلهم ألول مددرة للمحاكمددة وتددم إطددالق  قطددالإ

 أٌلول .  8سراحهم، بكفالة، ٌوم 

فدً  الدذي ٌكدون باسدل الشدعبً لم تكن شدوارع المددن هدً المجدال الحٌدوي للتحدرن الشدبابً

ل فددً لددرى وجبددال وودٌددان وسددهول الددوطن، باحثدداً فددً تربتهددا وصددخورها ، بددل إندده جدداممدمتدده

وكهوفها عن تارٌخ الناس وعاللدتهم بداألرض، وعدن كدل فددابً لاتدل واختفدى بعٌدداً عدن عٌدون 

المخبرٌن والعمالء والمحتلٌن من أجل االنطالق لجولة جدٌدة من المتال، ثم استشهد. كدان باسدل 

نماشاته العدٌدة مع الفالحٌن فً تلن المنداطك، تمددٌم النمداذج ٌستلهم من دروس كل التجارب فً 

المضٌبة فً تارٌخ الشعب، بهدؾ ربط الماضً بالحاضر مدن أجدل صدٌاؼة المسدتمبل : التحدرر 

 من الؽزاة المحتلٌن. 

لرر بعد ذلن، أخذ الباسل لراره، توارى عن األنظار، بعد أن اعتمل العدو بعضاً من رفاله. 

خوفاَ أو ُجبناً ، بممدار ماكان ٌصوغ خطة عمل ونه  كفاحً ٌجب العمل علٌده ، االختفاء، لٌس 

متخفٌاً تحت اسم مستعار، فً حركة حذرة، لمتابعدة باسل تنمل لجٌل ٌمود المعركة مع المحتلٌن. 

. ًمددع الحددران الشددبابدٌمومددة العاللددة تواصددله مددع الحلمددة الضددٌمة التددً تحددٌط بدده والتددً َشددكلت 

أن ٌستعد وٌتحضر للساعة الحاسمة والفاصلة. َجَهز المكدان بضدرورات الحٌداة إختفى، من أجل 

البشدددرٌة مدددن طعدددام ومددداء، ومدددن ؼدددذاء العمدددل: الكتب.خبدددؤ السدددالن والطلمدددات وأصدددبح بكامدددل 

استطاع بعد كل تلن التجارب والدروس، أن ٌصل إلى اإلجابة على كدل تلدن األسدبلة .وجهوزٌته

ر من الؽزاة المحتلٌن ومن كل مظاهر التخلؾ والمهر والزٌدؾ الكبرى المرتبطة بالوطن والتحر

كمدا لدال  «سدلطة بددون سدلطة»بالحددٌث عدن  «اتفداق أوسدلو»والتضلٌل التً روج لها صانعو 

هذه السلطة التً لامت بتسجٌل سدابمة  . 2018/  2/  20ربٌسها أمام مجلس األمن الدولً ٌوم 

 اسل على ولابع استشهاده.تارٌخٌة ؼٌر معروفة حٌنما حاكمت الشهٌد ب

كمدا كتدب عنوانداً إلحددى  «عداش نٌصداً ولاتدل كدالبرؼوث»إرتمى الباسل شهٌداً بعد أن     

لددرب بلدددة  «وادي عٌددون الحرامٌددة»لمسددافة صددفر، وهددو الُمعجددب بعملٌتددً لاتددل مددن ا مماالتدده.

  . 2002تشرٌن الثانً / نوفمبر  15الخلٌل  «زلاق الموت»، و 2002/  3/ 3 سلواد

تكثٌدؾ واضدح للثوابدت التدً  (تحٌة العروبدة والدوطن والتحرٌدر)فً وصٌته التً افتتحها بـ 

فمد كانت العروبة بالنسبة إلٌه، انتماًء ووعٌاً ومماومة. لهذا كانت زٌارته للبنان، آمن بها الباسل. 
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فكددراً تجسددٌداً لددذلن االنتمدداء وترجمددة لعمددك الددوعً الممدداوم. أمددا الددوطن والتحرٌددر فمددد تجسدددا 

فتحمدل مدن كاتبهدا، اعترافداً بالمناعدة التامدة لمدا وصدل  تهدا،أما خاتمواستشهاداً، بالتوأمة بٌنهما .

أنددا ا ن أسددٌر إلددى حتفددً راضددٌاً ممتنعدداً )علددى أرض الوالددع التددً مارسددها إلٌدده، بوعٌدده وثمافتدده 

مددن  وجدددت أجددوبتً، ٌددا وٌلددً مددا أحممنددً وهددل هنددان أبلددػ أو أفصددح مددن فعددل الشددهٌد. وكددان

المفروض أن أكتب هذا لبل شدهور طوٌلدة إلدى أنَّ مدا ألعددنً عدن هدذا هدو أن هدذا سدإالكم أندتم 

 .(األحٌاء فلماذا أجٌب أنا عنكم فلتبحثوا أنتم. أما نحن أهل المبور فال نبحث إال عن رحمة هللا

   مختصرة مما كتبه باسل:ممتطفات      

بعضها سطر واحد ومعظمها عدة صفحات، التً امتدت لتسعٌن بوستاً ،  «البوستات»فً  -1

كتب خاللها الشهٌد، تعلٌمات سرٌعة على األحدداث، كمدا عدال  بعضدها بتفصدٌل مدن أجدل 

ص  6رلدم النصدوص الرابعدة ، كمدا تجسدد فدً البوسدت فدً أحدد  االستخالصات الهامدة.

أمام  للوهلة األولىنجد أنفسنا  «مدونات بانوراما اؼتٌال زبٌفً»الذي ٌحمل عنوان  235

ٌعتمد المارئ أن الشهٌد باسل كان ضمن  كاتب لم ٌتخٌل الحدث، بل شارن فً صناعته.إذ

صداحب  «رحبعدام زبٌفدً»المجرم المسدتعِمر  المجموعة التً نفذت إعدام الوزٌر السابك

مجدددي الرٌمدداوي »كددان مددع لهددذا ٌعتمددد المددارىء بؤندده ، نظرٌددة الترانسددفٌر للفلسددطٌنٌٌن

وعلى معرفة بالمابد المخطط والمشرؾ، مسإول الجنان  «سمروحمدي لرعان وباسل األ

الدذي لدمده، لابدداً ثورٌداً  «عاهدد أبدو ؼلمدة» العسكري للجبهة الشعبٌة فً الضدفة الؽربٌدة

   .«مثمٌؾ مشتبن بكل معنى الكلمة» صفةعلٌه ُمطلماً ُمجرباً، 

   المتدوج  عدن شدكل الثدورة «سنن ثورٌة فلسدطٌنٌة»ٌكتب  245ص  8رلم فً البوست  -

والمتحدرن وعدن تٌدارٌن ٌتصدارعان داخدل الشددعب )التعامدل مدع العددو ورفدض التعامددل( 

 وعن فترات الكمون بالحركة الشعبٌة وتفجرها

ٌموم باسل بطرن مجموعة لضاٌا مجتمعٌة ، تبدو  «282ص  41البوست رلم »فً  -

سطٌنً. فتحت للوهلة األولى وكؤنها تعبٌر إلبراز سذاجة وبساطة سكان الرٌؾ الفل

ٌتوجه باسل  «لصة الحمامات العامة ولصة الشلحات النسابٌة ولصة الكهرباء»عناوٌن 

جاءت »لكشؾ مضمون تلن الحالة الشعبٌة الرافضة لكل منها، لسبب واضح ومحدد أنها 

نوع من أنواع المماومة الخفٌة التً تملكها »وهً كما ٌإكد الكاتب  «من الٌهود المحتلٌن 

 . «لكل ماهو استعماريالمجتمعات 

ً  «326ص 90البوست رلم »فً  - ٌرلدى  كتب باسدل )لمداذا ندذهب إلدى الحدرب( . نصدا

صددٌمً » ، حتدى ولدو أنده جداء بصدٌؽة رسدالة توجده بهدا إلدىإلى نوع الحدوار مدع الدذات

. هنا، نجدد مصدارحة فدً تمٌدٌم التجربدة الذاتٌدة النضدالٌة التدً اسدتمرت لسدنوات «العزٌز

لٌصدل لججابدة علدى السدإال،  «دهشة األطفال وإٌمان األنبٌاء»ماٌكتبه بـعدٌدة من خالل 

نذهب للحرب بحثاً عن الرومانسدٌة، رومانسدٌة الحدرب التدً تخلدك صدنفاً آخدر مدن »إننا 

البشر، فال أحد لبدل الحدرب كمدا بعددها، نطدارد الرومانسدٌة والٌوجدد أي شدًء فدً الددنٌا 

نستنت  من هذا النص أن باسل لد وصل  .«الحرب لادر على أن ٌُثٌر الرومانسٌة أكثر من

، ولُمثمدؾ عرفدة فدً الكتدب والسدٌّر والسدردٌاتلججابة على سإال الوجود لباحث عدن الم

إذا بددّدن »مناضددل ومماتددل بالكلمددة والحجددر وصددوالً للسددالن الندداري ، إلتزامدداً بمددا أعلندده 
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ٌدددة ال مندن وال مددن تصدٌر مثمدؾ، الزم تصددٌر مثمدؾ مشدتبن، مددا بدّدن تشددتبن، مدا فدً فا

لتسدوٌك علدى لأو  ،. لهدذا، وحتدى التتحدول الثمافدة والمعرفدة إلدى حبدر علدى ورق«ثمافتن

سددم لددراره واسددتعد ح،ذلددن الجهددد النظددري إلددى ترؾلددبال ٌتحددول إحدددى وسددابل اإلعددالم، 

 للحظة الحمٌمة : ساعة االشتبان والمواجهة المباشرة مع الؽزاة المستعمرٌن.

االنتفاضدات والثدورات المسدلحة والمعدارن التدً لاتدل فٌهدا الشدعب  مسارٌكتب باسل عن  -2

الكفددان المسددلح فددً ثددورة »فددً فصددل  ، العدٌددد مددن الدراسددات واألبحدداث :ضددد الؽددزاة

 1921»ٌتحدث عن تلن الثورة بعد سردٌة تارٌخٌة هامدة عدن سدنوات الركدود  «1936

 1929بددراق عددام لثددورة الالتددً مهدددت  1928التددً انتهددت باشددتباكات آب  «1925 –

.مدن كدل منداطك تواجدد الؽدزاة المسدتعمرٌن  شرارة الثورة لتشدعل الندار فدًحٌنها لتنتشر 

مما وفر البٌبة الشدعبٌة الوطنٌدة لتنطلدك  ،المدس إلى الخلٌل فصفد إلى ٌافا وعمال الموانا

التدً كاندت بروفدة  1935تشدرٌن الثدانً / ندوفمبر  سنوات ثورة عز الددٌن المسدامبعدها ب

الدوعً تطوٌرعدام  انعطافدة هامدة فدً ذلدن الشكلت الثورة الكبرى فً  ولد .1936رة لثو

التنسدٌك الكامدل بدٌن العملٌدات للمواجهة الشاملة، وهذا مداظهر فدً  االستعدادرفع درجة و

 العسكرٌة والتمرد الثوري الشعبً الذي استمر فً إضرابه الشهٌر لستة أشهر.

العصدابات الٌهودٌدة مواجهدة المددن والمدرى فدً  معارن الددفاع عدنكما كتب باسل عن  -

دور المادة الكبار: فرحدان السدعدي وأحمدد وٌشٌر إلى الصهٌونٌة المسلحة والمدربة جٌداً. 

طافش وعبد الرحٌم الحاج أحمد وأبو ابراهٌم الكبٌدر وعبدد الحلدٌم الجدوالنً وعبدد المدادر 

فدددابٌٌن التركٌدز علدى فدً  الحسدٌنً وعدارؾ عبدد الدرزاق. والننسدى للشددهٌد باسدل، دوره

الفددابً الشدبح وأنطوان جمٌل بارود. فوزي المطب:  أسطورٌٌن هما: فوزي نامك المطب

العمل العلمً والتمنً، ولابد فرلة التدمٌر العربٌة وأحد أبرز ألنه الذي أفمد العدو صوابه، 

ل له أنه كان المٌادات الفدابٌة المتخصصة بتصنٌع المتفجرات وتفخٌخ السٌارات، كما ٌُسج

وإلمداء المنابدل علدى  -اسدتمرارها الٌدوم فدً ؼدزة  –سبالاً فدً صدناعة البالوندات المتفجدرة

 ،المماتل األممً، الفلسدطٌنً الجدذورفهو ، أنطوان بارود مماهً الٌهود. أما الفدابً ا خر

، الدذي لاتدل 1909،الكولومبً المولد عدام  ألسرة من بٌت لحم هاجرت ألمرٌكا الجنوبٌة

حددت لٌددادة عبددد المددادر الحسددٌنً وبشددراكة كفاحٌددة وعملٌددة مددع فددوزي المطددب، ثددم عدداد ت

لٌماتل فً أكثر من مكان ضد الجٌش االستعماري األمرٌكً ولٌدخل مدع  ةألمرٌكا الجنوبٌ

رافك ؼٌفارا إلى بولٌفٌدا ولاتدل معده. ولدد انضدم الحمداً  ذلن كاسترو وؼٌفارا هافانا، وبعد

أثناء زٌارةٍ أللاربه   1969فلسطٌن ووافته المنٌة فً الكوٌت آب للجبهة الشعبٌة لتحرٌر 

 هنان.

ماٌتعرض لده ممداومو شدعبنا فدً الجدزء المحتدل مدن الدوطن مباشر لبشكل تصدى باسل  -

صدؾ كدل فددابً السٌاسدٌة واإلعالمٌدة التدً تالعددو على ٌد أجهزة  1948الفلسطٌنً عام 

، أن ٌردد ذلن بعض أبنداء الشدعب ب باسل،كارثة هنا، كما ٌكتال !؟.«مرٌض نفسً»بؤنه 

الددذي نفددذ العملٌددة  «نشددؤت ملحددم»الفدددابً مددا دار مددن ثرثددرات وترهددات عددن ٌستشددهد بو

ولوحدك لمددة أسدبوع لبدل  2116/ 1/1فدً  «تل أبٌدب»البطولٌة فً شارع دٌزنؽوؾ فً 

طنً فدً تحلٌدل السدموط الدو . لمد كتب باسل «ٌمام»أن ٌسمط شهٌداً فً اشتبان مع وحدة 

فراندز »مشدٌراً إلدى أن  ،واألخاللً لبعض أبناء الشعب من خالل تبنٌهم لتفسدٌر المحتلدٌن
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عال  هذه الظاهرة فً الجزابر، وذلدن مدن خدالل كدون المسدتعَمر ٌشدعر بالدونٌدة  «فانون

مما ٌجعله ٌتبنى ماٌموله المستعِمر الذي ٌنفً الصفة الوطنٌة والمومٌة عن المماوم وٌُمدمه 

  .لمماومة وإسماط أي فكرة للمواجهةمن أجل تسخٌؾ رون ا ،ضة فمطكحالة مرٌ

ٌتحدددث عددن هددذه االدعدداءات مفنددداً  «االنتفاضددة دمرتنددا»وتحددت عنددوان  122فددً ص  -

مداٌردده بعدض أفددراد الشدعب مدن تكددرار لمدا تمولدده ماكٌندة العددو اإلعالمٌددة. ٌكتدب باسددل 

 ً ، أن ٌمدوم علدى مراجعدة التطبٌدك )المطلوب لكً ٌكدون النمدد، موضدوعٌاً ووطنٌداً وثورٌدا

 ولٌس النظرٌة أو األٌدٌولوجٌا التً تمؾ وراء التجربة(.

أن ٌمكننددا االسددتنتاج  فددً معالجتدده ألهمٌددة دور الشددباب والشددابات فددً معركددة التحددرر، -

التحلٌالت واالستخالصات تكون ألرب إلى الموضوعٌة منها إلى التوصٌؾ المجرد. ففدً 

الدراسات الفلسطٌنٌة مجلد  ةالمنشور فً مجل «176، صسطٌنًحزب الكنبة الفل»فصل 

بالمشاركة مع زٌد الشعٌبً، تؤكٌد على أن الشدباب كدانوا هدم ولدود  2012، عام 23رلم 

مراحل النضالٌة. لكدنهم ا ن بمرحلدة اإللصداء او العدزوؾ عدن المشداركة الوجنود جمٌع 

والسددبب بددرأي  ،2000و 1987بالحٌدداة السٌاسددٌة، علددى عكددس دورهددم فددً انتفاضددتً 

 بمحددداتالشهٌد : دور السلطة فً لٌادة المجتمع من خدالل مإسسدات بٌرولراطٌدة تعمدل 

تشدوٌه الرمدوز الوطنٌدة فدً عمدول الجٌدل الجدٌدد، ممدا أدى النتشدار بهددؾ اتفاق أوسدلو، 

ثمافددة الخددالص الفددردي علددى حسدداب المصددلحة العامددة، وهنددا ٌبددرز دور المنظمددات ؼٌددر 

علددى باسددل ٌإكددد  علددى الجانددب ا خددر،التخرٌددب الندداعم. باإلن جددً أوز( الحكومٌددة ) 

تفعٌدل وتنشدٌط إعدادة مدن أجدل ضرورة أن ٌعمل المادة الشبابٌون داخل الحدران الشدعبً، 

المددٌم الوطنٌددة الجماعٌددة إلعددادة النهددوض بالشددعب، بعددد أن بدددأت معدداول لددوى التخرٌددب 

 . هدمها المحلٌة واالحتاللٌة فً

رإٌددة فكرٌددة معرفٌددة ٌُمدددم باسددل  (191، ص تكددن مددع االحددتالل ضدددهنفددً فصددل )ال -

جذرٌة لتبدٌد العدٌد من أنماط التفكٌدر، وأسدالٌب التعامدل  مدع المدرأة . ٌكتدب ) تنشدؤ عندد 

أبندداء المجتمعددات الممهددورة، والوالعددة تحددت االسددتعمار، خاصددة، عاللددة ازدراٍء ضددمنٌة 

سدون كلدى ؼٌدرهم مدن أفدراد المجتمدع حٌدث ٌعفَتَُصدب  ع «داخدل المجتمدع»للذات وا خدر

عنددما ٌجداهر الممهدور بممدوالت مسدٌبة لؽٌدره مدن و .واحدةالعار والمؤساة ضمن منهجٌة 

الوالعٌن تحدت المهدر ذاتده، إنمدا هدو ٌعبدر عدن مددى شدعوره بالضدعؾ والدونٌدة والدذنب، 

ال(.لهذا وذلن من أجل الحصول على توازن نفسً والتخلص مما ٌحٌط به من توتر وانفع

فإن رفض استالب المرأة انطاللاً من استالبها العمابدي لدورها بالمجتمع، إلى رفدع الظلدم 

الذي ٌلحك بها باالستالب االلتصادي وووضع العرالٌل لمنعها من االعتماد علدى انتاجهدا 

إن رفع التسلط الدداخلً الدذي ٌحدٌط بدالمرأة، ضدرورة لذلن، فالذاتً، ثم استالبها الجنسً.

أجل تمكٌن نصؾ المجتمع لالنتمال من مولع الضحٌة إلى مولع الحرٌة والتحدرر مدن من 

إلى رحداب المٌدادٌن فدً مواجهدة المحتدل الدذي وبالتدالً،ؼالل التخلدؾ والنظدرة الدونٌدة، 

 ٌضطهد كل الشعب.

َدَرَس باسل البٌبة الطبٌعٌة المحٌطة بده لٌسدتنت  منهدا منهدا الددروس والِعبَدر. فدً الدنص  -

الدذي كتبده فدً أوخدر عدام  «166،ص عدش نٌصداً ولاتدل كدالبرؼوث»حمل عنوان الذي 
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النددٌص فددً عالمدده الخدداص داخددل جددوؾ األرض عبددر حٌددوان التبدداس عددن حٌدداة  2113

التدً تمدتص دم ضدحٌتها مدن  «البرؼوث»األنفاق. وعن لدرة تلن الحشرة الصؽٌرة جداً 

والتنمدل الددابمٌن فدوق ذلدن  خالل معرفتها بنمداط الضدعؾ الجسددي، وبمددرتها علدى المفدز

الجسددد. فددً ذلددن الددنص الجمٌددل والبسددٌط، أراد باسددل أن ٌمدددم لكددل مهددتم بالمماومددة تلددن 

النمدداذج التددً ٌعرفهددا أبندداء الرٌددؾ الفلسددطٌنً، للددتعلم مددن أسددلوب حٌاتهددا فددً االختفدداء 

  والحركة.

وء النٌدة ( ٌتصدى الشهٌد لكتبة ٌعملدون بسد146، ص فً فصل )وهم الٌسار المتضامن -

لتحسٌن صورة االحدتالل ولددفع األجٌدال الصداعدة لسدراب السدالم، الدذي هدو االستسدالم. 

ٌددحض باسدل واحددة ممدن ٌُصدفك لهدا الدبعض فدً مجالسدهم وكتابداتهم، الكاتبدة الصددحفٌة 

. ٌكتب باسدل)عمٌرة هدس التختلدؾ عدن أي مثمدؾ مدن مثمفدً الُمسدتَِعمر، «عمٌرة هس»

لمعركة الخلفٌة التً ٌطلمها المستعمر فً مٌدان الثمافة والمٌم... وهً لٌست إالّ جندٌاً فً ا

لكددن بشددروط، وأهددم تلددن الشددروط أن تظددل تدددور فددً فلكهددا وأن  «حمولددن»تعتددرؾ بددـ

 التحاول التمرد على ماتُلمنه لن، وصار لزاماً على المستَعَمر أن ٌهضم ثمافة مضدطهدٌه(

 انتهى االلتباس. 

بٌننا ومعنا فً مرالبته ومتابعته للمجلس ولكل وكؤنه طنً، عن المجلس الوٌكتب باسل  -  

مإسسات المنظمة. ٌكتدب )فدً كدل المظداهرات التدً شدهدتها شدوارع بعدض مددن الضدفة 

الشدعب ٌرٌدد مجلسداً وطنٌداً »ولادها الحران الشبابً، بُح صوت الشباب والشابات بهتاؾ 

م االنتخابددات لعضددوٌة : كٌددؾ تددتوص باسددل فددً تفاصددٌل الهدددؾ المنشددود(. وٌؽدد«جدٌددداً 

المجلس؟ وعلى أي أرضٌة نمؾ؟ وهل نتوجه لها وفك التزامات منظمدة التحرٌدر أم وفدك 

؟ وهل ٌتم ضمن سٌاسة الكوتا والمحاصصة بدٌن الفصدابل ؟ أم «الُمعدل»المٌثاق المشوه 

بمددا ٌخدددم مصددالح الكددومبرادورات وهددوامٌر المددال واألعمددال؟. ٌجٌددب الشددهٌد علددى ذلددن 

( لٌصل الستنتاج ) أنا الأإمن إالّ بالتؽٌٌر الجذري للنظام االجتماعً 213)صباستفاضة 

 (.والسٌاسً

 استنتاجات

بعد هذه الجولة السرٌعة على بعض األفكار التً كتبها أو تحدث عنها باسل. ٌمكننً تكثٌدؾ 

 ثالث نماط أساسٌة :المضاٌا التً ركز علٌها فً 

والُمعبر عن  ،الطبمات الشعبٌة -ا الناسأهمٌة الوعً النظري المنؽمس فً لضاٌ   -1

وفر للشعب ومناضلٌه، المدرة على تحلٌل ٌألن هذا الوعً هو الذي تطلعاتها فً التحرر.

وصوالً الراهن: االحتالل واالستعمار، االضطهاد واالستؽالل، التخلؾ واالستبداد، 

 «األٌدٌولوجٌات التخفؾ من»لهذا فإن  .الوالع تؽٌٌرمن أجل  مماومته بالعنؾ الثوريل

كما احتوت ممدمة الكتاب، التعنً أن الحٌادٌة فً الصراع األٌدٌولوجً والنظري كانت 

ً والٌحتمل االلتباس،  سمة الشهٌد، ألن انحٌازه للطبمات الفمٌرة بالمجتمع كان واضحا

انطاللاً من وعً بتحالؾ الرأسمالٌة مع الصهٌونٌة فً مواجهة حركات التحرر. وهذا 
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حربنا لن تنتهً حتى ٌتم انهٌار إسرابٌل وانهٌار الرأسمالٌة » 317عنه فً صماعبَّرَ 

  .«العالمٌة

. ولددد أفددرد الشددهٌد فددً أورالدده لمسددلحالمماومددة، بكددل أشددكالها، وفددً ممدددمتها الكفددان ا -2

مساحات لتحلٌدل الهبدات واالنتفاضدات الشدعبٌة فدً مسدار الصدراع األبددي مدع الؽدزاة . 

كمدا .  1987اإللتصادٌة: نموذج بٌدت سداحور خدالل انتفاضدة وتناول تجارب المماومة 

، أي المماومة ركزاً على نظرٌة التنمٌة بالحماٌة الشعبٌةمُ  ،كان للمماومة من أجل التنمٌة

االلتصادٌة : مماطعة بضابع العدو واالعتماد على اإلنتاج  المحلً مدن خدالل المشداركة  

ة الدعوات التضلٌلٌة التً أطلمها بعدض دعداة المحلٌة ، كنه  ُمماوم فً مواجه الجماعٌة

 .«التنمٌة تحت االحتالل»االرتباط بالسوق االلتصادي للمستعمر من خالل 

: اض االجتماعٌددة، خاصددة، عنددد الشددبابحماٌددة النسددٌ  المجتمعددً الفلسددطٌنً مددن األمددر -3

أسددلوب  فددً رسددموالنظددرة االسددتهالكٌة  ،االسددتالب وترسددٌخ االكتبدداب الوجددودي لدددٌهم

و ترسددٌخ مفهددوم الدولددة المُطرٌددة وتشددجٌع الشددوفٌنٌة الفلسددطٌنٌة فددً التددروٌ   ،حٌدداةال

مزٌفدة لشدعب  «لددوة»لمتسابك فلسطٌنً فً برام  الفضابٌات الؽنابٌة من أجل تصنٌع 

)أنا شخصٌاً أُصوت لحذاء  263الصفحة  24ٌماتل الؽزاة . ٌكتب باسل فً البوست رلم 

  مشارن فً مثل هذه البرام (.الدلامسة والاُصوُت ألكبر رأس 

 خاتمة  

فددً داخددل سدداحته التددً اسددتعد فٌهددا للمواجهددة ولججابددة علددى األسددبلة التددً طرحهددا الوالددع 

الحرٌددة : عددن المباشددر، كانددت أدوات اإلجابددة تختددزل أٌددة اجتهددادات وتددوفر الولددت لكددل باحددث 

 واإلرادة .  سٌسةالمُ الكتاب/ الوعً والبندلٌة 

ً مثمفداً ثورٌداً وفددابٌاً ممداتالً مدن أجدل لضدٌته ولضدٌتنا جمٌعداً  باسل األعرج ، كدان  ونموذجدا

حررٌدة : ؼسدان . ولدد جمدع فدً ذاتده نمدوذجٌن بدارزٌن فدً حركتندا الوطنٌدة التللمثمؾ المشدتبن

 كنفانً وودٌع حداد.

)كدل لٌمدة كلمداتً كاندت فدً  «ؼسدان كنفدانً»ٌكتب شهٌد لضٌة التحرر الدوطنً والمدومً 

فٌك وتافه لؽٌاب السالن، وإنها تنحدر ا ن أمام شروق الرجدال الحمٌمٌدٌن الدذٌن أنها تعوٌض ص

 (.ٌموتون كل ٌوم فً سبٌل شًء أحترمه

، مدن أجدل النضدال المٌددانًالباسل أحدد أولبدن الرجدال الحمٌمٌدٌن الدذٌن مزجدوا األفكدار مدع 

  حرٌة وطنهم وكرامة شعبهم.

 .«موجودة "إسرابٌل"ال تحلموا بعالم سعٌد ما دامت »باسل / سنبمى نردد ماأكدته  

 أٌها الباسل ...

سالم علٌن، وأنت تعٌد لهامات فؤاد حجازي ودمحم جمجوم وعطا الزٌر، االرتماء فً سماء  

 صفد والخلٌل وكل فلسطٌن.

 سالم علٌن ، ٌابٌرق النصر ٌرفرف خفالاً فً ٌد عبد المادر الحسٌنً.
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 بات وعزة نحو أحراش ٌعبد لتُمَبل رأس عز الدٌن المسام.سالم علٌن، وأنت تخطو بث

سالم علٌن، وأنت تلتمً بشادٌة أبو غزالة ودالل المغربً وهنادي جرادات ورٌم الرٌاشً 

 وتمول لهن أن ماجدات فلسطٌن مازلن فً الصفوف األولى للمواجهة مع العدو.

السفلٌة  اانغرست أطرافهم لذٌنال سالم علٌن، وأنت تستمبل إبراهٌم أبو ثرٌا وفادي أبو صالح

 باالنتصار. اً بطولة ووعدفً تراب غزة ، 

سالم علٌن، وأنت تجتمع مع غٌفارا غزة ومحمود طوالبة وعلى أبو طوق وحمدي وخالد أكر 

وعدي وغسان ومعتز، لتُخبرهم بأن الراٌة لم ولن تسمط طالما ٌحملها شباب وشابات تعلموا 

 م.التضحٌة والفداء من أمثاله

والعمة، أن أرض  ألبسالم علٌن، ٌامن تعلمت من التارٌخ المجٌد لشعبن،ومن حكاٌات الجد وا

 فلسطٌن التمبل المسمة وال التبادل وال التنازل.

سالم علٌن، وأنت تحلك فً فضاء الشعب واألمة، نسراً ٌنظر بكل استخفاف وازدراء لتلن 

 وعذبون.النسور الزائفة التً تلمع على أكتاف من الحمون 

بعد أن ترجمها الفعل المماوم، رصاصاً فً وبهاءها سالم علٌن، ألنن أعدت لألفكار وضوحها 

 وجه الغزاة المحتلٌن.

 سالم علٌن ٌاعطراً ٌغمر تراب الوطن بعبك الشهادة.

 سالم علٌن وسالم إلٌن ٌانجمة صبحنا المادم، مماومة ًوانتصاراً.

 شكراً .

      بٌدروت مسداء ٌدوم اإلثندٌن -«دار النددوة»الحدواري الدذي ألدٌم فدً  * الورلة التدً لُددمت باللمداء

  «باسدل األعدرج»فً ذكرى مرور عامٌن على استشدهاد المثمدؾ المشدتبن   2119/  3/  18   

   .. هكدذا تكلدم الشدهٌد باسدل وجدت أجوبتً.»الذي دعا إلٌه أصدلاء الشهٌد للحوار حول كتاب    

 .«األعرج   

   ة فً مجلدة المسدتمبل العربدً الصدادرة عدن مركدز دراسدات الوحددة العربٌدة فدً + نُشرت الورل

 2119نٌسان / ابرٌل  – 482رلم العدد  –بٌروت    

----------------------------------------------------- 
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 + وجد أجىبته, فناذا عّنا؟

ات   ي  كت 
عرج   ق راءة  ف  اسل الا  د ب  هي 

 الش 

 دمحم العبد هللا*

 

 

 : الكتابعن 

    كٌف خرج للنور؟ -1

بعد استشهاد باسل، تطوع عدد من أصدلاء وصدٌمات الشهٌد، على جمع ماكتبه مدن أبحداث 

ودراسدددات، وكدددذلن التعلٌمدددات والبوسدددتات علدددى شدددبكة التواصدددل االجتمددداعً، والمحاضدددرات 

مَدددر بددآالؾ تُ »واللمداءات التددً أنجزهددا فددً جوالتده المٌدانٌددة فددً المددرى والبلددات علددى الٌوتددوب 

. ولد تمكن كل أولبن، بجهد استثنابً فً ظدروؾ االحدتالل، مدن تدؤمٌن عددد البدؤس «الصفحات

به مدن الدراسدات واألبحداث والممداالت والبوسدتات وتجمٌعهدا فدً الكتداب الدذي نتناولده فدً هدذا 

فدً العرض. ُطبع الكتاب فً دار رببال بالمدس المحتلة، العاصمة األبدٌة لشعبنا، وصدر ووزع 

 «بٌسان للنشر والتوزٌع»الذكرى السنوٌة األولى الستشهاد باسل، كما تم إنجاز طبعة أخرى فً 

 فً بٌروت فً نفس الفترة . 
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 المضمون  -2    

صفحة، مابٌن التمدٌم، واألبحاث والمماالت التً أخذت نصؾ  400بٌن دفتً الكتاب تتوزع 

رؾ علدى اعدداد المنشدورة : سدٌرة ذاتٌدة ، مع إضافات ممدن أشد«البوستات»عدد الصفحات، ثم 

للشهٌد ومختارات ممدن ُكتدب عدن باسدل بعدد استشدهاده، إضدافة للكلمدات التدً ألمٌدت فدً ذكدرى 

 أربعٌن الشهٌد، وفً ذكراه السنوٌة األولى.

ؼالؾ الكتداب األمدامً احتدوى وصدٌة الشدهٌد وصدورة لده مدن إحددى المظداهرات. ٌفتدتح   

فً الشمة التً استشهد فٌها مدع مجموعدة مدن الكتابدات الموجدودة باسل تلن الوصٌة التً وجدت 

فً هذا الكتاب بـ )تحٌة العروبة والوطن والتحرٌر(. ثدالث كلمدات فٌهدا تكثٌدؾ واضدح للثوابدت 

التددً آمددن بهددا. أمددا خاتمتهددا فتحمددل مددن كاتبهددا، اعترافدداً بالمناعددة التامددة لمددا وصددل إلٌدده، بوعٌدده 

أسٌر إلى حتفً راضٌاً ممتنعاً وجددت أجدوبتً، ٌدا وٌلدً مدا أحممندً وثمافته وممارسته )أنا ا ن 

وهل هنان أبلػ أو أفصح من فعل الشهٌد. وكان من المفروض أن أكتدب هدذا لبدل شدهور طوٌلدة 

إال أنَّ ما ألعدنً عن هذا هو أن هذا سإالكم أنتم األحٌاء فلماذا أجٌب أنا عنكم فلتبحثوا أندتم. أمدا 

 بحث إال عن رحمة هللا(.نحن أهل المبور فال ن

 ٌتشكل محور موضوعات الكتاب ، فً التؤكٌد على ثالث نماط أساسٌة :  

أهمٌة الوعً النظري المنؽمس فً لضاٌا الناس، وتحدٌداً،الطبمات الشعبٌة.ألن هذا  -1

الوعً هو الذي ٌوفر للشعب ومناضلٌه، المدرة على تحلٌل الراهن: االحتالل 

ستؽالل، التخلؾ واالستبداد، من أجل مماومته بالعنؾ واالستعمار، االضطهاد واال

 الثوري فً سبٌل تؽٌٌره.

. ولد أفرد الشهٌد فً أوراله الها، وفً ممدمتها الكفان المسلحالمماومة، بكل أشك -2

مساحات لتحلٌل الهبات واالنتفاضات الشعبٌة فً مسار الصراع األبدي مع 

 .1987نموذج بٌت ساحور خالل انتفاضة الؽزاة.وتناول تجارب المماومة اإللتصادٌة: 

( ُمركزاً على نظرٌة التنمٌة  53كما كان للمماومة من أجل التنمٌة  ولفة تحلٌلٌة ) ص 

 بالحماٌة الشعبٌة.

حماٌة النسٌ  المجتمعً الفلسطٌنً من األمراض االجتماعٌة، خاصة، عند الشباب :  -3

االستهالكٌة فً رسم أسلوب االستالب وترسٌخ االكتباب الوجودي لدٌهم، والنظرة 

الحٌاة، و ترسٌخ مفهوم الدولة المُطرٌة وتشجٌع الشوفٌنٌة الفلسطٌنٌة فً التروٌ  

مزٌفة لشعب  «لدوة»لمتسابك فلسطٌنً فً برام  الفضابٌات الؽنابٌة من أجل تصنٌع  

)أنا شخصٌاً أُصوت لحذاء  263الصفحة  24ٌماتل الؽزاة . ٌكتب باسل فً البوست رلم 

 لدلامسة والاُصوُت ألكبر رأس مشارن فً مثل هذه البرام (.ا

 المراءة والبحث من أجل معرفة الذات والمجتمع فً وطن ُمحتل:* 

من الورلة األولى فً فصل األبحاث والمماالت ٌبدأ باسل فً تفكٌن النكبة:المفهوم والوالع   

سٌداً مادٌداً للكارثدة المؤسداوٌة التدً )الذاكرة الجرٌحة للنكبة(.فً المفهوم الذي ٌعتبر تج فً فصل

أصابت الشعب الفلسطٌنً، تمكن هدذا الشدعب مدن تحوٌدل المؤسداة التدً أصدابته لدذاكرة جرٌحدة. 

لكنها بالجانب ا خر، حملت فً  ثناٌاهدا البطولدة والتضدحٌة التدً لددمها ومدازال الشدعب وأبنداء 
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ى اسددتخالص نتدداب  المجددازر التددً األمددة وأحددرار العددالم. وتجلددت هنددا لدددرة الفددرد والمجتمددع علدد

. كمددا ٌشددٌر الشددهٌد باسددل إلددى « الطنطددورة، دٌددر ٌاسددٌن،الدواٌمة، الطٌددرة...» ٌعددددها الكتدداب

استنسدداا الٌهددود الصددهاٌنة ألسددالٌب الؽددزاة البددٌض ضددد أصددحاب األرض األصددلٌٌن فددً المددارة 

لحرب الجرثومٌة.ولد لام األمرٌكٌة الذٌن اصطلح على تسمٌتهم : الهنود الحمر، بطرٌمة المتل با

جرثومدة التٌفوبٌدد. أمدا )العوندة الٌهود الصهاٌنة بتلوٌث مٌاه لناة الشرب التً تؽذي مدٌندة عكدا ب

( فمد تناولها الشدهٌد مدن حٌدث كونهدا تعبٌدر عدن وعدً مجتمعدً أبددع تنظٌمداً اجتماعٌداً والفزعة

سدعة فدً البنداء والزراعدة، لكنده أفمٌاً، بعكس الهرمٌة الحزبٌة، ظهر فً المشاركات الشعبٌة الوا

أخذ بُعدداً سٌاسدٌاً ووطنٌداً فدً العمدل الجمداعً إلعدادة بنداء بٌدوت عدابالت الشدهداء التدً ٌهددمها 

جددٌش الؽددزاة المحتلددٌن. كمددا استحضددر الشددهٌد فددً هددذا الجانددب التجددارب الجماعٌددة فددً تطددوٌر 

الزراعددة : مدداد علددى الددذاتااللتصدداد الممدداوم مددن خددالل الددوعً بؤهمٌددة بندداء التعاونٌددات واالعت

 المنزلٌة وتربٌة الدواجن، خاصة فً فترات االنتفاضات والهبات والحصار.  

فً فصل )وهم الٌسار المتضامن( ٌتصدى الشهٌد لكتبة ٌعملون بسوء النٌة لتحسٌن صورة  

االحتالل ولدفع األجٌال الصاعدة لسراب السالم، الذي هو االستسالم. ٌدحض باسل واحددة ممدن 

)عمٌدرة  . ٌكتب باسل«عمٌرة هس»صفك لها البعض فً مجالسهم وكتاباتهم، الكاتبة الصحفٌة ٌُ 

هس التختلؾ عن أي مثمؾ من مثمفً الُمستَِعمر، وهً لٌست إالّ جندٌاً فً المعركة الخلفٌة التً 

 لكن بشروط، وأهم تلن الشروط «حمولن»ٌطلمها المستعمر فً مٌدان الثمافة والمٌم... تعترؾ بـ

أن تظل تدور فً فلكها وأن التحاول التمدرد علدى ماتُلمنده لدن، وصدار لزامداً علدى المسدتَعَمر أن 

 ٌهضم ثمافة مضطهدٌه(انتهى االلتباس. 

ولد واجه بشكل الفت ماٌتعرض له مماومو شعبنا فً الجزء المحتل من الدوطن الفلسدطٌنً  

والكارثدة هندا، أن  «نفسدًمدرٌض ». وكٌؾ حاول العدو أن ٌصدؾ كدل فددابً بؤنده 1948عام 

نشددؤت »ٌددردد ذلددن بعددض أبندداء الشددعب. وٌستشددهد بمددا دار مددن ثرثددرات وترهددات عددن الفدددابً 

ولوحدك  2016/ 1/1فً  «تل أبٌب»الذي نفذ العملٌة البطولٌة فً شارع دٌزنؽوؾ فً  «ملحم

ل السموط . لمد كتب باسل  فً تحلٌ«ٌمام»لمدة أسبوع لبل أن ٌسمط شهٌداً فً اشتبان مع وحدة 

فراندز »الوطنً واألخاللً لبعض أبناء الشعب من خالل تبنٌهم لتفسٌر المحتلٌن. مشٌراً إلى أن 

عدال  هدذه الظداهرة فدً الجزابدر، وذلدن مدن خدالل كدون المسدتعَمر ٌشدعر بالدونٌدة ممدا  «فانون

مده كحالدة ٌجعله ٌتبنى ماٌمولده المسدتعِمر الدذي ٌنفدً الصدفة الوطنٌدة والمومٌدة عدن الممداوم وٌُمد

 مرٌضة فمط. وذلن من أجل تسخٌؾ رون المماومة وإسماط أي فكرة للمواجهة .

هنا ٌتمدم الشهٌد الصفوؾ بتمدٌم رإٌة فكرٌة معرفٌة جذرٌة فً فصل )التكدن مدع االحدتالل 

  192ضدهن( لتبدٌد العدٌد من أنمداط التفكٌدر، وأسدالٌب التعامدل  مدع المدرأة . ٌكتدب باسدل ص 

ء المجتمعات الممهورة، والوالعة تحت االستعمار، خاصدة، عاللدة ازدراٍء ضدمنٌة تنشؤ عند أبنا)

فَتَُصدب  علدى ؼٌدرهم مدن أفدراد المجتمدع حٌدث ٌعكسدون العدار  «داخدل المجتمدع»للدذات وا خدر

والمؤساة ضمن منهجٌة واحدة. وعندما ٌجاهر الممهور بمموالت مسٌبة لؽٌره من الوالعٌن تحدت 

ٌعبر عن مدى شعوره بالضعؾ والدونٌة والذنب، وذلدن مدن أجدل الحصدول  المهر ذاته، إنما هو

على توازن نفسً والتخلص مما ٌحٌط بده مدن تدوتر وانفعدال(. لهدذا فدإن رفدض اسدتالب المدرأة 

انطاللدداً مددن اسددتالبها العمابدددي لدددورها بددالمجتمع، إلددى رفددع الظلددم الددذي ٌلحددك بهددا باالسددتالب 

هددا مددن االعتمدداد علددى انتاجهددا الددذاتً، ثددم اسددتالبها الجنسددً االلتصددادي وووضددع العرالٌددل لمنع
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،ٌُصبح مهمة ثورٌة. ألن التسلط الداخلً الذي ٌحٌط بالمرأة، ضدروري مدن أجدل تمكدٌن نصدؾ 

المجتمددع لالنتمددال مددن مولددع الضددحٌة إلددى مولددع الحرٌددة والتحددرر مددن ؼددالل التخلددؾ والنظددرة 

 جهة المحتل الذي ٌضطهد كل الشعب.الدونٌة، وبالتالً، إلى رحاب المٌادٌن فً موا

فً عددة فصدول، ورؼدم اخدتالؾ العنداوٌن والصدٌاؼات لكدل مدادة وحادثدة ومولدؾ، إالّ أن  

حلوها وأسمطوهم كانون األول »المضمون، متشابه من حٌث تحدٌد الهدؾ المباشر. فً فصلً )

هٌد عوامددل ( ٌحلددل الشدد « 2013/  3/  30الشددعب ٌرٌددد مجلسدداً وطنٌدداً جدٌددداً »و « 2012

فمدن خدالل  .«ممداول مدن البداطن»ضعؾ السلطة وٌكشؾ عدن ضدرورة حلهدا ألنهدا كمدا ٌكتدب 

تفكٌددن بنٌتهددا المابمددة علددى الفسدداد وثمافددة أوسددلو والتنسددٌك األمنددً واالسددتجداء ووجددود شددرٌحة 

هندا، ٌستحضدر  –صؽٌرة ترتبط مصالحها مع االحتالل وٌشارن رموزها فدً مدإتمر هرتسدٌلٌا 

. ولهذا فإن كل ذلن ٌكفً إلعداد البحدة اتهدام لمدن  -الحركٌٌن فً الثورة الجزابرٌة  الشهٌد دور

ٌجددب اسددماطهم وبالتددالً إسددماطها. وٌختددتم الفصددل بمددا لالدده الشدداعر الثددوري المتمددرد مظفددر 

سنصبح نحن ٌهود التارٌخ ونعوي فً الصحراء بال مؤوى إن بمٌدت حالتندا هدذي الحدال »النواب

 .«بٌن حكومات الكسبة

أمددا عددن المجلددس الددوطنً، فكددؤن باسددل بٌننددا ومعنددا فددً مرالبتدده ومتابعتدده للمجلددس ولكددل  

مإسسات المنظمة. ٌكتب الشهٌد )فً كدل المظداهرات التدً شدهدتها شدوارع بعدض مددن الضدفة 

الشددعب ٌرٌددد مجلسدداً وطنٌدداً »ولادهددا الحددران الشددبابً، بُددح صددوت الشددباب والشددابات بهتدداؾ 

فً تفاصٌل الهدؾ المنشدود : كٌدؾ تدتم االنتخابدات لعضدوٌة المجلدس؟  (. وٌؽوص باسل«جدٌداً 

وعلى أي أرضٌة نمؾ؟ وهل نتوجه لها وفك التزامدات منظمدة التحرٌدر أم وفدك المٌثداق المشدوه 

؟ وهددل ٌددتم ضددمن سٌاسددة الكوتددا والمحاصصددة بددٌن الفصددابل ؟ أم بمددا ٌخدددم مصددالح «الُمعدددل»

( لٌصل 203ل؟. ٌجٌب الشهٌد على ذلن باستفاضة )صالكومبرادورات وهوامٌر المال واألعما

الستنتاج ) أنا الأإمن إالّ بالتؽٌٌر الجذري للنظام االجتماعً والسٌاسً. نعم ، أندا مدع اإللصداء، 

المعسددكر »% مددن فلسددطٌن ٌجددب إلصدداإه، مددن ٌددرتبط بعاللددات مددع العدددو 78مددن ٌتنددازل عددن 

تذارٌدة عدن نضداالت شدعبنا وٌحمرهدا ٌجدب إلصداإه، مدن ٌحتدرؾ فلسدفة اع «االستعماري ككدل

 ٌجب إلصاإه، وهل ٌستمٌم الوضع بدون الصاء هذه الفبة المارلة؟(.

ٌتحدث عن هذه االدعاءات مفندداً مداٌردده  «االنتفاضة دمرتنا»وتحت عنوان  122فً ص 

بعض أفراد الشعب مدن تكدرار لمدا تمولده ماكٌندة العددو اإلعالمٌدة. ٌكتدب باسدل )المطلدوب لكدً 

النمددد، موضددوعٌاً ووطنٌدداً وثورٌدداً، أن ٌمددوم علددى مراجعددة التطبٌددك ولددٌس النظرٌددة أو ٌكددون 

 األٌدٌولوجٌا التً تمؾ وراء التجربة(.

 * المماومة المسلحة رأس حربة المواجهة مع الغزاة.

أفرد الشهٌد باسل عشرات الصدفحات وهدو ٌندبش تدارٌخ الكفدان المسدلح الفلسدطٌنً: أفدراداً  

 جهة الؽدزاة المحتلدٌن : برٌطدانٌٌن وٌهدود صدهاٌنة. مدابٌن العملٌدات الفردٌدة ومجموعات فً موا

فدً فتدرة  «بنتدوتٌش»الذي حاول تصفٌة المددعً العدام البرٌطدانً «أحمد عبد الؽنً أبو طبٌخ»

أبطال عملٌة المدس المحتلة فً المدرسة  «ؼسان وعدي أبو جمل»إلى  1930 – 1929ثورة 

، ومابعدها، عشرات العملٌات االستشهادٌة الفردٌة، لٌسدتنت  2014 / 11/ 18الدٌنٌة التلمودٌة 
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الكاتب الشهٌد أن هنان ضرورة دابمدة لتمددٌم صدورة البطولدة والتضدحٌة علدى البكابٌدة والندوان 

التً ٌحاول البعض التمسن بها كلما ألدم المحتل وعصابات على لتل وحرق أبناء شعبنا وكؤمثلة 

. كمدا أن الحددٌث عدن المماومدة المسدلحة الٌسدتوي إالّ إذا كاندت «أبو خضٌر والدوابشدة»عابلتً

( لد انتملت مدن رمزٌتهدا فدً الهوٌدة والدوعً، كمدا ظهدرت 119البندلٌة الواعٌة والمسٌسة)ص 

الرجددال والبنددادق لألدٌددب » باألؼددانً واألهددازٌ  واألمثددال والفددن التشددكٌلً والملصددمات وفددً

، إلى داللة سٌاسٌة، بما تحمله من لدرة فاعلة فً خدمة «والسٌاسً المماتل الشهٌد ؼسان كنفانً

 متطلبات المرحلة النضالٌة التً ٌخوضها الشعب.

وٌرصدددد الشدددهٌد باسدددل بعدددٌن الباحدددث والددددارس مسدددار االنتفاضدددات والثدددورات المسدددلحة  

 «1936الكفددان المسددلح فددً ثددورة »والمعددارن التددً لاتددل فٌهددا الشددعب ضددد الؽددزاة. فددً فصددل 

التدً  «1925 – 1921»لن الثورة بعد سردٌة تارٌخٌة هامة عن سنوات الركود ٌتحدث عن ت

لتنتشر شرارة  1929ٌوم عٌد الؽفران الذي مهد لثورة البراق عام 1928انتهت باشتباكات آب 

الثورة لتشعل النار فً الوطن كله .من المدس إلى الخلٌل فصفد إلى ٌافا وعمدال المدوانا. ولتبددأ 

. ولدد شدكلت الثدورة 1936ثورة عز الددٌن المسدام التدً كاندت بروفدة لثدورة  بعدها بعدة سنوات

انعطافة هامة فً درجة الوعً واالسدتعداد والشدمولٌة للحركدة الشدعبٌة،  1936الكبرى فً عام 

مددن حٌددث التنسددٌك الكامددل بددٌن العملٌددات العسددكرٌة والتمددرد الثددوري الشددعبً الددذي اسددتمر فددً 

 إضرابه الشهٌر لستة أشهر.

تعتبر معارن الدفاع عن المدن والمرى فً وجه العصدابات الٌهودٌدة الصدهٌونٌة المسدلحة و 

والمدربة جٌداً، واحدة من أشرس جوالت الصراع. وهنا برز دور المادة الكبار: فرحان السعدي 

وأحمد طافش وعبد الرحٌم الحاج أحمد وأبو ابراهٌم الكبٌر وعبدد الحلدٌم الجدوالنً وعبدد المدادر 

ً وعدددارؾ عبدددد الدددرزاق. والننسدددى للشدددهٌد باسدددل، دوره فدددً اإلضددداءة علدددى فددددابٌٌن الحسدددٌن

أسطورٌٌن هما: فوزي نامك المطب،الفدابً الشدبح الدذي أفمدد العددو صدوابه، ألنده العمدل العلمدً 

والتمنً، ولابد فرلة التدمٌر العربٌة وأحد أبرز المٌادات الفدابٌة المتخصصة بتصنٌع المتفجدرات 

رات، كما ٌُسجل له أنه كان سبالاً فً صناعة البالونات المتفجرة وإلماء المنابل على وتفخٌخ السٌا

مماهً الٌهود. أما الفدابً ا خر، المماتل األممً بجدارة، فهو الفلسطٌنً الجذور ألسرة من بٌت 

، إنده أنطدوان جمٌدل بدارود )ص 1909لحم هاجرت ألمرٌكدا الجنوبٌدة ،الكولدومبً المولدد عدام 

لددذي لاتددل تحددت لٌددادة عبددد المددادر الحسددٌنً وبشددراكة كفاحٌددة وعملٌددة/ تمنٌددة مددع فددوزي ( ا225

المطب، ثم عاد ألمرٌكا الجنوبٌة لٌماتل فدً أكثدر مدن مكدان ضدد الجدٌش االسدتعماري األمرٌكدً 

ولٌدخل مع كاسترو وؼٌفارا هافانا، وبعدها رافك ؼٌفارا إلى بولٌفٌا ولاتل معه. ولد انضم الحماً 

 أثناء زٌارةٍ أللاربه هنان.  1969الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن ووافته المنٌة فً الكوٌت آب للجبهة 

التباس عدن  2013الذي كتبه فً أواخر عام  «عش نٌصاً ولاتل كالبرؼوث»تحت عنوان  

حٌدداة النددٌص فددً عالمدده الخدداص داخددل جددوؾ األرض عبددر األنفدداق. وعددن لدددرة تلددن الحشددرة 

تً تمتص دم ضحٌتها من خالل معرفتها بنمداط الضدعؾ الجسددي، ال «البرؼوث»الصؽٌرة جداً 

وبمدرتها على المفز والتنمل الدابمٌن فوق ذلن الجسد. فً ذلن النص الجمٌل والبسٌط، أراد باسل 

أن ٌمدم لكل مهتم بالمماومة تلن النماذج التً ٌعرفها أبناء الرٌدؾ الفلسدطٌنً، للدتعلم مدن أسدلوب 

 ركة.حٌاتها فً االختفاء والح
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التً امتدت لتسعٌن بوستاً ، بعضها سدطر واحدد ومعظمهدا عددة صدفحات،  «البوستات»فً 

كتددب خاللهددا الشددهٌد، تعلٌمددات سددرٌعة علددى األحددداث، كمددا عددال  بعضددها بتفصددٌل مددن أجددل 

االستخالصات الهامة. كما أطلك لخٌاله الثوري كتابة بعض النصوص الرابعدة ، كمدا تجسدد فدً 

. للوهلدة األولدى ٌعتمدد المدارئ أن «مدونات بانورامدا اؼتٌدال زبٌفدً» 235ص  6البوست رلم 

رحبعام »الشهٌد باسل كان ضمن المجموعة التً نفذت إعدام الوزٌر السابك والمجرم المستعِمر 

مجددي الرٌمدداوي وحمدددي لرعددان »صدداحب نظرٌددة الترانسدفٌر للفلسددطٌنٌٌن ،كددان مددع  «زبٌفدً

المخطددط والمشددرؾ، مسددإول الجنددان العسددكري للجبهددة وعلددى معرفددة بالمابددد  «وباسددل األسددمر

الدذي لدمده، لابدداً ثورٌداً ُمجربداً، وأطلدك علٌده فدً  «عاهد أبو ؼلمة» الشعبٌة فً الضفة الؽربٌة

  .«مثمٌؾ مشتبن بكل معنى الكلمة» 239الفمرة األولى بالصفحة 

متددوج عددن شددكل الثددورة ال «سددنن ثورٌددة فلسددطٌنٌة»ٌكتددب   245ص  8فددً البوسددت رلددم 

والمتحرن وعن تٌارٌن ٌتصارعان داخدل الشدعب ) التعامدل مدع العددو  ورفدض التعامدل( وعدن 

 فترات الكمون بالحركة الشعبٌة وتفجرها .

 * دور الشباب والشابات فً حماٌة النسٌج المجتمعً وفً لٌادة عملٌة التغٌٌر.

حلدٌالت واالستخالصدات عندما تمرأ ماٌكتبده  الشدهٌد عدن هدذه الفبدة العمرٌدة، تسدتنت  أن الت

 «حزب الكنبة الفلسدطٌنً»تكون ألرب إلى الموضوعٌة منها إلى التوصٌؾ المجرد. ففً فصل 

بالمشاركة مع زٌد الشعٌبً،  2012، عام 23المنشور فً مجلد الدراسات الفلسطٌنٌة مجلد رلم 

ن بمرحلددة تؤكٌددد علددى أن الشددباب كددانوا هددم ولددود وجنددود جمٌددع المراحددل النضددالٌة. لكددنهم ا 

 1987اإللصاء او العزوؾ عن المشاركة بالحٌاة السٌاسٌة، علدى عكدس دورهدم فدً انتفاضدتً 

والسدددبب بدددرأي الشدددهٌد : دور السدددلطة فدددً لٌدددادة المجتمدددع مدددن خدددالل مإسسدددات  ،2000و

بٌرولراطٌددة تعمددل بمحددددات اتفدداق أوسددلو، مددن حٌددث أن السددلطة عملددت علددى تشددوٌه الرمددوز 

فً محاولة  لتشوٌهه فً عمدول الجٌدل الجدٌدد ، ممدا  راؼها من مضامٌنها،الوطنٌة ولم تكتفً بإف

أدى النتشار ثمافدة الخدالص الفدردي علدى حسداب المصدلحة العامدة. وهندا ٌبدرز دور المنظمدات 

ؼٌر الحكومٌة ) اإلن جً أوز( بالتخرٌب الناعم. لكن الشهٌد ٌإكد على ضرورة أن ٌعمل المادة 

عبً، علددى إعددادة بندداء المددٌم الوطنٌددة الجماعٌددة إلعددادة النهددوض الشددبابٌون داخددل الحددران الشدد

 بالشعب، بعد أن بدأت معاول لوى التخرٌب المحلٌة واالحتاللٌة فً هدمها. 

 خاتمة  

رؼم لؽة المواجهة واالشتبان والتحدي التً ؼلفت معظم محتوٌدات الكتداب، إالّ أن فمدرات   

ص  90األخٌددر رلددم  «البوسددت»لشددهٌد. فددً عدٌدددة كانددت تعكددس لنددا رهافددة أحاسددٌس ومشاعرا

صددٌمً »بصدٌؽة رسدالة مخاطبداً  «لمداذا ندذهب للحدرب»ٌكتب باسل نصاً جمٌالً بعنوان  326

فً حوارٌة تتنمل مابٌن مناجاة الذات ومدابٌن مخاطبدة ا خدر. فدً جوابده علدى السدإال  «العزٌز

لك صنفاً آخر من البشر... فً ٌكتب )نذهب لها بحثاً عن الرومانسٌة، رومانسٌة الحرب التً تخ

الجبددال تهدداوت رومانسددٌة الحددرب إال أننددً كنددت أراهددا أمددامً فددؤركض وأحاصددرها وأحدداول 

اإلمسان بها وتظل تسحبنً... وفً السدجن أٌضداً نُطدارد الرومانسدٌة، فهدً التدً تمنحندً رإٌدة 

  واحتها(.
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فً وطننا لن تتحمك طالماً لمد عززت تلن الرومانسٌة عند باسل المناعة بؤن سعادة اإلنسان  

 موجودة (. «إسرابٌل»كٌان الؽزاة المحتلٌن لابم . ٌكتب الشهٌد ) التحلموا بعالم سعٌد مادامت 

 خالصة:  

َحَملت كتابات باسل والندوات التً تضمنتها أشرطة الفٌدٌو لجوالته المٌدانٌدة وحواراتده مدع 

هة سٌاسات التجهٌل والتسطٌح الهادفة كً الوعً الناس، وعٌاً سٌاسٌاً ومعرفٌاً استثنابٌاً فً مواج

الددوطنً، الفددردي والجمعددً، مددن خددالل أجهددزة إعددالم السددلطة ومإسسددات اإلن جددً أوز ولددوى 

السوق االلتصادٌة المرتبطة بكٌان العدو وبسٌاسة التبعٌة لمراكز المرار اإلمبرٌالٌة، وفً دحض 

 .«الفردتمجٌد »ماٌسطره كتبة التبرٌر والثرثرات اللؽوٌة و

 * كاتب فلسطٌنً

 0202أٌلول  02/ ٌوم الخمٌس  9653+ جرٌدة األخبار اللبنانٌة / صفحة رأي / العدد 
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 الباسل يف ذكساه الثالثة... جترز الفكسة وتعنًه اإلجابة

 دمحم العبد هللا*

 «أوسلو لَسم الفلسطٌنٌٌن وشعبنا سٌحاكم هذه المٌادة»

مددة شددداملة ألنندددا نواجدده لدددٌس احدددتالالً إننددا نحتددداج مماو»
 .«شامالً، بل شمولٌاً بكل ماتعنٌه الكلمة من تفصٌل

 جريدة ال خبار انلبنانية – «وميد دقة»مقابةل مع امفدايئ ال سري)

 11  /4  /9112) 

 .«لٌس أمامنا سوى أن نماوم أو ننتظر اإلبادة»

مقرن امتاسع عرش. يف أ ول ا« ِتكوْمِسه»من خطبة زعمي املقاومة امهندية )

 (تأ ميف ادلكتور منري امعكش. - 11ص  «دوةل فلسطينية نلهنود امحلر«كتاب 

 مدخل

تؤتً الذكرى الثالثة الستشهاد باسل األعرج هذا العام، وفلسطٌن المضٌة والشدعب، تتعدرض 

رجعٌة، ستإدي فً حال اسدتكمال حلماتهدا إلدى اإلجهداز  -صهٌونٌة  -لمجزرة سٌاسٌة إمبرٌالٌة 

لى الحموق الثابتة للشعب العربً الفلسطٌنً فً وطنه. لهذا فإن استحضار ذكرى هدذا الشدهٌد، ع

آذار/  6تتطلب إعادة تسلٌط الضدوء بتكثٌدؾ شددٌد علدى مدا حصدل فدً ذلدن الفجدر الددامً لٌدوم 

 . 2017مارس 

الخاصدة، التدً طولدت  «ٌمدام»فمد بادر ُمطارد فلسطٌنً إلطالق النار على عناصدر وحددة 

كان الذي ٌختفً بده فدً مدٌندة البٌدرة بالضدفة الفلسدطٌنٌة المسدتباحة، بهددؾ اعتمدال أو إعددام الم

المتحصدن فدً سدمٌفة الشدمة السدكنٌة التدً كدان لدد « 1المطلدوب رلدم »لداوم «. باسل األعدرج»

استؤجرها وألام فٌها لبل عدة أشهر. ساعتان من الزمن، خاض فٌهدا المناضدل المطدارد مواجهدة 

لؽزاة، بإرادة واعٌة، وصلبة لم تنكسدر، وببندلٌدة أفدرغ كدل رصاصدها لٌرتمدً بعددها عنٌفة مع ا

 شهٌداً.

سددلطة الحكددم اإلداري الددذاتً »اسددماً مجهددوالً عنددد المحتددل، وال ألجهددزة « الباسددل»لددم ٌكددن 

، وال لموى الحران الشبابً، وال لكوادر وأعضاء الموى والحركات والهٌبات الوطنٌة. «المحدود

اً سٌاسٌاً وجماهٌرٌاً معروفاً لددى الجمٌدع، لكنده كدان متفدرداً بدٌن رفالده وزمالبده، مدن كان ناشط

خالل ثمافته النظرٌة التً لدم تبدك فدً العمدل، بدل عمدل علدى نملهدا ألرض الوالدع، كدؤداة للتحلٌدل 

 واالستنتاج، وبهذا حمك المزج الكامل ما بٌن المعرفة والممارسة.

 «انٌرؼا»االشتبان العنٌؾ الذي استخدم فٌه الؽزاة لذٌفة  بعد ساعتٌن من «باسل»استشهد  

بمصدؾ الشددمة بعددد أن عجددز الرصداص عددن إصددابة الفدددابً المطدارد. دمددرت المذٌفددة جددزءاً مددن 

طلمة وشظٌة. سدمط الجسدد  22مضرجاً بدمابه، بعد أن اخترلت جسده  «الباسل»المنزل لٌسمط 
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الٌددد المابضددة علددى السددالن والمضددٌة لددم ترفددع  لٌمتددزج الدددم مددع الكتددب واألوراق والكوفٌددة، لكددن

لم تَُسلّم لهدم، ومثلدن ال ٌعدرؾ التسدلٌم. اختدرت »وهذا ما أكده شمٌمه حٌن نعاه   الراٌة البٌضاء،

 ً  .«أن تكون مماوماً وأن تموت شهٌداً ممبالً مشتبكاً ال خانعا

 الوصٌة: بوصلة جٌل التحدي والمماومة

لتددً استشددهد فٌهددا مددع مجموعددة مددن الكتابددات، تكثٌددؾ فددً الوصددٌة التددً وجدددت فددً الشددمة ا

 «تحٌة العروبة والوطن والتحرٌر»للمناعات المبدبٌة، ولألفكار والثوابت والنه . فً البدء ٌلمً 

ثالث كلمدات لَخصدت االنتمداء المدومً والدوطنً وكٌفٌدة المدزج والتوحدد مدن خاللهدا فدً عملٌدة 

اعددة تامددة وثابتددة بمددا التنددع بدده مددن خددالل الددوعً التحرٌددر. أمددا صددوابٌة االختٌددار فٌإكدددها بمن

أنددا ا ن أسددٌر إلددى حتفددً راضددٌاً ممتنعدداً وجدددت أجددوبتً. ٌددا وٌلددً مددا »والمعرفددة والممارسددة 

. أمدا عدن استشدراؾ المسدتمبل فمدد خاطدب «أحممنً، وهل هنان أبلدػ وأفصدح مدن فعدل الشدهٌد؟

مفدروض أن أكتدب هدذا لبدل شدهور كان من ال»بكلمات واضحة، ؼٌر ملتبسة، أبناء شعبه وأمته 

طوٌلة إال أنَّ ما ألعدنً عن هذا هو أن هذا سإالكم أنتم األحٌداء فلمداذا أجٌدب أندا عدنكم فلتبحثدوا 

 .«أنتم. أما نحن أهل المبور فال نبحث إال عن رحمة هللا

علدى دور المثمدؾ، كمصدبان ٌنٌدر طرٌدك  «الباسدل»بوصٌة ترلى إلى برندام  العمدل، أكدد 

مدع المحتلدٌن،  «المواطن المشتبن»للحرٌة، وعلى أهمٌة الثمافة الثورٌة كحالة تإسس لـالتوالٌن 

بطل عملٌة دهس جنود العدو فً  «سند الطرمان»هذا المواطن الذي شاهدناه فً الفدابً األسٌر 

علدى صدفحته الفٌسدبوكٌة لبدل  «سدند». فمدد كتدب  2020شدباط / فبراٌدر  6المدس المحتلة ٌوم 

فدً  «الباسدل»فً تؤكٌد، لٌس فمدط علدى مدا كتبده  «وجدت أجوبتً»عملٌة الدهس  توجهه لتنفٌذ

  .«االشتبان مع العدو»وصٌته، بل على النه  / األسلوب 

 باسل والوصاٌا غٌر المكتوبة لمن سبموه 

لم ٌكن التارٌخ عند باسل، سردٌات للتؤمل، فمط. فمد عمل شهٌدنا على نبش التارٌخ والبحث 

صؽٌرة داخل الكتب والمدذكرات، وفدً الرواٌدات التدً سدمعها مدن أصدحابها، مدن فً منمنماته ال

أجددل االسددتفادة مددن كددل تلددن األحددداث لتؤصددٌل المعرفددة بالماضددً كخطددوة علددى طرٌددك اسددتلهام 

دروسه فً معرفة الحاضر واستشراؾ المستمبل، لهذا جاء حرصه على معرفدة األرض، مٌددان 

لكهدوؾ والجبدال، رابطداً األحدداث ببٌبتهدا الجؽرافٌدة، بهددؾ التجارب التارٌخٌة، جال الودٌان وا

تمدددٌم التجربددة لألجٌددال مددن حٌددث عاللتهددا بالمكددان وخصابصدده، كعامددل أساسددً فددً المماومددة 

   واالختباء واالعتماد على الذات.

تجارب الثوار فً فلسطٌن بعدٌن الددارس األكدادٌمً، بدل بعدٌن الباحدث  «الباسل»لم ٌمرأ    

لحدث وأبعاده: الفشل والنجان، وعاللة كل ذلن بالبٌبة المحٌطة: السكان والطبٌعة عن مضمون ا

. وتددل كتاباتده فدً مجددال التجدارب الكفاحٌدة للشددعب فدً مواجهدة االحددتالل البرٌطدانً ومدن ثددم 

وجددت »الؽزو الٌهودي الصهٌونً، التً ُجمع المسم األكبر منها فً الكتاب الذي حمدل عندوان: 

الصددادر فددً الددذكرى السددنوٌة الستشددهاده، علددى  «ا تكلددم الشددهٌد باسددل األعددرجأجددوبتً ... هكددذ

إعجابده الشددٌد وتدؤثره بعملٌدات اسدتثنابٌة متعدددة، وكؤمثلدة علٌهدا ولدٌس للحصدر: عملٌدة )وادي 

علدى حداجز عسدكري لجدٌش االحدتالل  «ثابر حمداد»عٌون الحرامٌة( التً نفذها الفدابً الشاب 
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 9جندددٌاً ومسددتوطناً وجددرن  11وأدت لممتددل  2002آذار/ مددارس  3شددمال مدٌنددة رام هللا فددً 

 2002تشددرٌن الثددانً/نوفمبر  15رصاصددة. عملٌددة )زلدداق المددوت( فددً الخلٌددل  26آخددرٌن بددـ 

 «دٌاب دمحم المحتسب، والء هاشدم سدرور، أكدرم عبدد المحسدن الهنٌندً»نفذها الفدابٌون الشباب 

ٌنة لدرب وادي النصدارى المرٌدب مدن مسدتوطنة المرٌب من منطمة أبو سن «الحً الٌهودي»فً 

، واسدتمر االشدتبان العنٌدؾ لعددة سداعات، وأدت العملٌدة حسدب اعتدراؾ العددو «كرٌات أربدع»

الصهٌونً لممتل أربعة عشر جندٌاً وضابطاً صهٌونٌاً من بٌنهم لابد لدوات االحدتالل فدً الخلٌدل 

 العمٌد درور فاٌنبرغ(.

 خاتمة 

)كدل لٌمدة كلمداتً كاندت فدً  «ؼسدان كنفدانً»الدوطنً والمدومً ٌكتب شهٌد لضٌة التحرر 

أنها تعوٌض صفٌك وتافه لؽٌاب السالن، وإنها تنحدر ا ن أمام شروق الرجدال الحمٌمٌدٌن الدذٌن 

 ٌموتون كل ٌوم فً سبٌل شًء أحترمه(.

ن الباسل أحد أولبن الرجال الحمٌمٌٌن الذٌن مزجوا األفكدار مدع السدالن، بتؤكٌدد جدٌدد علدى أ

 النظرٌة الثورٌة هً التً توجه البندلٌة نحو الهدؾ األسمى؛ حرٌة الوطن وتحرر اإلنسان.

، «م سددعٌد مددا دامددت "إسددرابٌل" موجددودةال تحلمددوا بعددال»باسددل سددنكرر دابمدداً مددا أكدتدده  

فلسطٌن هً األجمل بالنسبة لً... جمالهدا فدً أنهدا هدً مدن منحتندً جدوابً فدً البحدث عدن »و

 «جابدت عدن أسدبلتً الوجودٌدة وتمنحندً مبدرر وجدودي وتعدال  للمدً الددابمالمعنى، وهً مدن أ

  (. 247)كتاب وجدت أجوبتً ص 

أٌها الباسل: ستبمى لكل مدن عرفدن مدن رفداق ورفٌمدات دربدن وأفكدارن، ولشدعبن وأمتدن   

باسدل »فً ممالته التً حملت عنوان:   «سٌؾ دعنا»كما كتب عنن ولن الدكتور  «ِمْسْن فاٌِحْ »

 .«رج: الفدابً الكاملاألع

 * كاتب فلسطٌنً
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