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ح�ي� جاء� الن�ب�أ� الر�ي�ان� م�ن� د�م�ك� غط�انا ال�خ�ج�ل�
: كان�ت� ال�غ(ر�ب�ة� والد�اء+ له( زاد'ا و�ماء%ح�ي� قالوا

ن�ح�ن( غط�انا ال�خ�ج�ل�
: كان ي(ع�ط�ينا ع�لى ج(وع8، ت�م�ل�م�ل�ناح�ي� قالوا

 1و�غط�انا ال�خ�ج�ل�
 هذه البيات مطلع الرثية الت نعت با الشاعرة النابلسية فدوى طوقان ابن مدينتها الفلسطين وائل زعيتر الذي قتل��ه

 بعد زهاء ربع قرن ترددت البيات نفسها ف هذه الدينة ف كنيسة. 1972 السرائيليون ف روما مساء جعة حزينة عام
 "سيدتنا ف كوروموتو" إبان مراسم وداع الصحفي اليطال ستيفانو كيارين. ل يكن ذلك م��ض ص��دفة فم��ن
 العروف أن ستيفانو كيارين ربط حياته الهنية والسياسية بقضايا التحرر النسان متخذاW م��ن القض�ية الفلس�طينية
 عنوان�cا لا. كان ستيفانو الطالب الامعي ف بيته ف روما عندما جذب انتباهه دوي الطلقات العشر ال��ت أطلقه��ا
 السرائيليون على وائل زعيتر. سع الطالبg الشاب عويلf سيارات الشرطة الت توالت إل ساحة "أنdيباليانو" القريبة وما

زال ذانك الدوي والعويل يرافقانه حت ماته.
mخذ منحىnأكثر من شهر على مذبة ميونخ الشهية وكان الصراع بي الفلسطينيي والسرائيليي قد ات nل يكن قد مر 

 حيث انتهجت الكومة السرائيلية ف ماولة تسديد الض��ربة القاض��ية 1970جديدmا بعد مزرة أيلول السود عام 
 للحركة الفلسطينية سياسة قتل الثق~في اللتزمي من تتوخى فيهم قدرات ثقافية أو قيادية وقد شك|ل قتل غسان كنفان

 قبل مذبة ميونخ مؤشرmا على تلك التوج�هات السرائيلية.1972ف بيوت عام 
 كانت اليوية السياسية الت ميزت الوساط الطلبية ف الدارس الثانوية وف الامعات اليطالية سة بارزة من س��ات

 . تركت حركات الحتجاج الماهيية الت عمdت معظم بلد الع��الالناخ الثقاف السائد ف البلد ف تلك السنوات
 بصمات واضحة على التمعات الت أفرزتا كمحصلة لتغيات ثقافية أث~رت ف البنية التمعية. ف إيطاليا 1968 سنة

 كانت فعالية الركة الشعبية وتأثيها الثقاف على التمع أشدn منها ف باقي البلدان الوروبية نتيج��ة تلح��م فئات
 واسعة من العمال وخصوصmا من قطاعgي الديد والصناعات اليكانيكية مع حركة الحتجاج الطلبية. أدnت الرك��ة
 الت نمت عن التطور الصناعي الكبي نتيجة إعادة التعمي بعد الرب العالية الثانية دون أن يرافقه تس��ن م��واز� ف

 الت تلت احتلل الموعات الطلبية 1968 الحوال العيشية للطبقة العاملة إل الضرابات العمالية الكبى ف خريف
لكثر العاهد الامعية وللعديد من الدارس الثانوية ف متلف أناء البلد ف ربيع العام نفسه. 

  . القصيدة ف مموعة "على قمة الدنيا وحيدmا" وتمل نفس العنوان.607- 611 ، ص2000، بيوت، دار العودة، ديوان فدوى طوقان فدوى طوقان،  1
   .AA.VV., Palestina. Poesie, Palermo, Ila Palma, 1982, pp.161-162انظر الترجة اليطالية ف:



 تزامن صعود حركة الحتجاج الطلبية والعمالية واتساع رقعة فعل اليسار الوروب الديد مع نو الركة السياس��ية
 . هكذا جاء التضامن مع النضال التحر�ري الوطن للفيتناميي والفلسطينيي ف الوساط الطلبي��ةالفلسطينية السلحة

 والعمnالية كامتداد طبيعي لطالب الركة بالق  بالتعل�م والعمل والنعتاق الجتماعي. ف الامعات الت يتلها الطلب
 كانت تقام كل يوم تقريبmا الندوات والجتماعات الت تشحن الو بيوية ثقافية وسياسية ل نظي لا أدnت إل نش��وء
 منظمات ما س¤م يg باليسار الديد، كما ظهرت العشرات بل الئات من اللت والنشورات الت ساهت بدورها ف
 إحداث انقلب فكري ف مالت الدب والفنون والفاهيم الفلسفية غيnر الوجه السياسي والثقاف للبلد. ف هذا الو
 الميم الذي انسر فيه ضغط الؤسسة الافظ وانفض ثقلها وتراجع الضور التقليدي لنظمات الش��بيبة اليميني��ة
 والفاشية ازداد تأثي الفكار الديدة ول يعد يقتصر على الطبقات العاملة وأوساط الثقفي التنو رين بل امتد ليش��مل
 الوساط الكاثوليكية حيث بدأت أطرافها ذات الهتمام بالسائل الجتماعية بإعادة النظر ف مواقفها السياسية حيال
 العديد من القضايا الدولية. ف تلك السنوات كان الطالب ستيفانو كيارين يشارك الموعات الطلبي��ة اليس��ارية
 نشاطاتا إل جانب التزامه بمعية ذات طابع نقاب تدعى "المعية السيحية للعمال اليطاليي" واسها يدل عليها فقد
 كانت وما تزال واحدة من كبيات منظمات العمال الكاثوليكية وف أوساطها وأوساط مثيلتا ب��دأت تتبل��ور ف

مطلع العوام السبعي أفكار من أfطلقت عليهم فيما بعد تسمية "الكاثوشيوعيي".
 "الصليب الحر البطال"خلل سنوات الدرسة كان ستيفانو ذو التربية الكاثوليكية قد بدأ يعمل كمتطوع ف جعية 

 واضع�cا نصب عينيه دراسة الطب  رغبة منه ف مساعدة الرضى والتاجي. ف الي الذي و¤لد وترعرع فيه ك��انت
 مدرسة "جوليو تشزgره" الثانوية الت درس فيها ستيفانو كأكثر ثانويdات روما مسرحmا لتسل�ط منظ~مات الشبيبة الفاشية
 وعنفها وهناك تعل~م الدفاع عن أفكاره وعن رفاقه. هذا هو الناخ الثقاف السياسي الذي ترعرع فيه ستيفانو كيارين
 وقاده فيما بعد إل النضمام إل جاعة "الانيفستو". و"الانيفستو" ليست جريدة يومية فحسب بل هي أولW مموع��ة
 سياسية لا تاريها وتوج�هاتا الفكرية. صدر العدد الول من "الانيفستو" كمجلة فكرية للحزب الشيوعي اليطال ف

  ولكن سرعان ما اتnخذت مواقف سياسية بعيدة عن التوج�هات الزبية عقب اجتياح القوdات السوفيتية1969حزيران 
 لتشيكوسلوفاكيا. تفاقم خلف مر ري اللة مع قيادة الزب حول السألة التشيكية فقامت القيادة بفصل ثلثة م��ن
 القائمي عليها من الزب وإبعاد أربعة آخرين. كان ثلثة من البعدين نوابmا ف البلان فشكلوا مموعة مستقلة التحق

  وقد ترك~ز النقاش ف تلك القبة حول1970با نائبان آخران. عاود مر رو اللة إصدارها بشكل مستقل ف أيلول سنة 
 مسألة الديقراطية ف النظام الشتراكي وضرورة استقلل الحزاب الشيوعية ف أوروبا الغربية عن التاد الس��وفيت
 ووقفت اللة إل جانب الركة الطلبية والعمالية الناضلة من أجل اكتساب حيز أكب م��ن الق��وق القتص��ادية
 والسياسية. حاولت جاعة "الانيفستو" الت أصبح لا نفوذ سياسي ف أوساط حركة الحتجاج الماهيية تش��كيل
 حزب سياسي إل اليسار من الزب الشيوعي اليطال فعقدت لذا الغرض مؤترmا بالشتراك مع إحدى مموع��ات

 لكنn هذه الاولة الول باءت بالفشل.1971اليسار الديد ف مطلع عام 



  فيما أدnت إليه إل تعجيل الخاض التمعي الذي أفضى إل ص��دام بي الفئات الطلبي��ة1968لقد أدnت حركة عام 
 والعمالية الشابnة والحزاب اليسارية والنقابات الت اتnهمها الشباب اليساري الديد بعدم القيام بدورها ف الدفاع عن

  عندما من��ع طلب1977مصال الطبقة العاملة ومهادنة الدولة البجوازية. بلغ هذا الصدام درجة عالية من الدnة عام 
جامعة روما زعيم أكب النقابات العمالية اليطالية من إلقاء كلمة ف الامعة. 

 ف هذا الو  الامعي ف روما خلل السنوات الول الت قضاها ف كلية الطب ف مطلع السنوات الس��بعي ك��ان
 "الانيفستو" نشاطها السياسي فكان عضوmا فاعلW ف اللجان الطلبية العمالية الطالبةستيفانو كيارين يشارك مموعة 

 بتحسي الظروف الصحية ف العامل وكان دوم�cا ف طليعة الظاهرات وتعرnض لراوات رجال الشرطة أكثر من مgرnة
 حت أfدخل الستشفى ف إحداها. دفعه التزامه السياسي ونشاطه التزايد ف صفوف الرك��ة الطلبي��ة العمnالي��ة إل
 التخ̧لي عن دراسة الطب والتحو�ل إل دراسة العلوم السياسية بعد أن وضع نصب عينيه الدفاع عن قضايا الظل��ومي
 عب العمل الصحفي وحدnد ف "الانيفستو" وسيلة فعdالة لبلوغ هدفه. وف تلك السنوات بدأ ب��الترد�د عل��ى ايرلن��دا

والتعر�ف على الوضاع اليرلندية ودراستها.
  وأصبحت ف وقت قصي1971نيسان  28 كانت ملة الانيفستو قد تولت إل جريدة يومية صدر عددها الول ف 

 حالة فريدة ف الشهد الصحفي الوروب فهي الريدة اليومية الوحيدة الت يلكها مر روها الذين شكلوا جعية تعاونية
 لصدارها. يكن القول دون مبالغة أنnها الريدة الوحيدة الستقلة تام الستقلل فليس لا مالك سواء كان ف��ردmا أو
 شركة أو حزب�cا أو هيئة عامة فهي تعب ر عن آراء مر ريها ليس إل وقد تتباين هذه الراء لكنها تظى بالال الناسب

على قدم الساواة.    
 "الانيفستو" من إنكلترا حيث كان يدرس اللغة النليزيةف ناية العوام السبعي بدأ ستيفانو كيارين يراسل صحيفة 

 وكان الصراع ف شال ايرلندا على أشد ه ول تقتصر تقاريره الصحفية على نقل الحداث بل كانت تبحث ف تاريخ
 النضال اليرلندي ومسبباته. ل يتخذ ستيفانو كيارين من الصحافة مهنة يرتزق منها فحسب بل ارتبط عمله الصحفي

بالتزامه العنوي والسياسي بموم الضعفاء وبقضايا التحر�ر والتنديد بالظلم أينما و¤جد.
 اتnخذت الريدة منذ نشوئها موقف�cا مؤي دmا لقوق الشعب الفلسطين ونشرت العديد من القالت والتحقيقات حول
 الوضاع الفلسطينية كما استضافت عددmا كبيmا من مقالت كتبها فلسطيني�ون، لكنn هذا ل يعن انع��دام تب��اين ف
 وجهات النظر حيال السألة فقد اتnسمت مواقف بعض مؤسسي الريدة بالرويnة قياس���cا إل مواق��ف الص��حفيي

ارتسمت معال هذا التباين إبdان الغزو السرائيلي للبنان عام الشباب من أمثال ستيفانو كيارين  حيث بدأت 1982. 
 تظهر بي آونة وأخرى مقالت تذ̧كر بآسي اليهود إل جانب مقالت الر رين والراسلي الشباب الت تروي معاناة
 الفلسطينيي. هكذا نشأ ف الريدة ف السنوات الثماني تفاوت تث~ل بتيdار خجول يؤيد الق��وق الفلس��طينية دون
 تعريفها أو يأخذ بتعريف منظمة التحرير الفلسطينية لا الذي أصبح يقتصرها على حق الفلسطينيي بإقامة دولة ل��م
 ول يتعرض لسرائيل إل على استحياء وتيdار يؤيد القوق الفلسطينية باعتبارها غي قابلة للتصر�ف وقد كان دوم���cا
 الرجح بي مر ري الريدة. تطوnر التيdار الول "العتدل" ف السنوات التسعي وأضحى يؤيد مقولة "دولتي لشعبي"



 أي القبول بوهم الل الصهيون لزمة الشرق الوسط. غن¿ عن القول أن~ ستيفانو كيارين مث~��ل التي��nار الرج��ح
 والعادي للصهيونية وتكررت رحلته إل الشرق العرب وخصوص�cا إل بلد الشام والعراق حيث كانت مراس�لته
 تعطي القارئ صورة موضوعية عمdا يري ف تلك البلد بعيدة كل البعد عن القوالب الاهزة عن العرب والس��لمي

الت يصوغها ميط العمل كي يستعملها الصحفي�ون الطيعون وقت الاجة.
 مث~ل ستيفانو كيارين الصحفيي الستقلي خي تثيل عندما بقي ف بغداد بعد بدء الجوم المريكي عليها ف ك��انون

  واستمر ف القيام بعمله طيلة أسابيع الرب. كان ستيفانو كيارين الصحفي الغرب الوحيد بالض��افة1991الثان عام 
 إل پيتر آرنت مراسل "سي ان ان" الذي ينقل ما يدور ف العراق إبdان الرب وكانت مراسلته الص��در الرئيس��ي
 للمعلومات ف تلك اليام. استمرn كيارين خلل سن الصار الت تلت الرب المريكي��ة الول ف الش��رق العرب
 بالترد�د على العراق ونقل أخباره وسرد ما يعانيه العراقيون نتيجة الصار الفروض عليهم. كانت مق��الته تندي��دmا
 صري�cا بالرقة المريكية لطفال العراق وتعرية للمناورات السياسية الت مهdدت للحرب المريكية الثانية وكشف�cا

 للقوالب الدعائية الاهزة الت ت¤ستخدgم ضد هذا البلد أو ذاك تبع�cا لاجات السوق السياسي المريكي السرائيلي.
 ف العقدين الخيين كثرت الاجة إل قولبة العلومات لستخدامها ف الملت العلمية اللزمة لتحضي الن��اخبي
 ف الغرب لتقب�ل الملت العسكرية التالية وازداد من الناحية الÃخرى الهود الثقاف ومهود التوعية الت يضطلع بما

 . تد القوالب الاهزة تربة ثقافية خصبة ومناخ�cا سياسي�cا مؤاتي���cامعارضو مشاريع اليمنة المبيالية على العال
 فتنمو أزهارها السامdة ويكثر زارعوها فيستحيل الثق~فون الطيعون إل أبواق ينفخ فيها أرباب الرب والال وت¤نص��gب
 لم النابر العالية ي¤لقون منها عظاتم العنصرية بينما ينحسر الي ز السياسي الثقاف التاح للمثق~في العارضي فل يدون

مناص�cا من العمل بأنفسهم على إياد منابرهم الاصnة.
Wلنقاش ثقاف سياسي وتفتح م��ال mمن هذا النطلق ولدت لدى ستيفانو كيارين فكرة إنشاء دار للنشر تكو ن ملتقى  
 للدراسات والفكار الكفيلة باستكشاف أبعاد الزمات الدولية والبحث ف مسب باتا وتص��و�ر منظ��ورات النض��ال
 التحر�ري ف شتnى الفاق. بعد عودته من العراق ف ناية الرب بدأ ستيفانو كيارين بساعدة زوجته العم��ل عل��ى

 وحازت ف وقت قصي على اهتمام واسع 1992إنشاء دار الشر "غامبييتdي" الت ظهرت إل حي ز الوجد ف ربيع عام 
 ف ميط الختص ي ف مالت عديدة والقرnاء الواعي بشكل أعم. ل يتسع الال هنا إل لشارة عجولة عن إصدارات
 دار "غامبييتdي" الغنية وهي تعكس اهتمامات م¤نشئها وصاحبها التعد دة. نشرت الدار عشرات من الدراسات القي مة
 ف متلف الواضيع وأشي أولW إل مموعة من الكتب حول السألة اليرلندية فقد كانت ايرلندا إبdان الرب الط|��ة
 الول لعمل ستيفانو الصحفي. إن~ أساء الكتnاب وعناوين كتبهم كافية لفهم التوج�ه الثقاف لدى س��تيفانو ولس��ب
 اختيارات دار "غامبييتdي" وأÇخ¤ص� بال̧ذكر ثلثة نصوص لزعيم الركة المهورية اليرلندية جيdي آدامز أوnلا عنوانه:

  وفيه يروي الكاتب كما يقول الغلف "قصة حياته منذ طفولته2"ما قبل الفجر. سية زعيم حركة التحرير اليرلندية"
 ف الحياء - الغيتو الوطنية الكاثوليكية ف بلفاست" مرورmا على تربة العتقلت ووصولW إل بدء الفاوضات

2 G. Adams, Prima dell'alba. Autobiografia del leader del movimento di liberazione irlandese, Roma, Gamberetti, 1999 

(G. Adams, Before the Dawn: an autiobiography, London, Heinemann, 1996  ترجة لكتاب:). 



 مع الكومة البيطانية. عنوانا الكتابي الخريgن معب ران عن مضمونيهما خي تعبي: "من أجل ايرلندة ح��رnة. تاري��خ
  و"شوارع بلفاست. قصص من الياة اليومية على خلفيnة النضال التحر�ري3الركة المهورية اليرلندية واستراتيجيتها"

.4اليرلندي"
  الت عايشت الرب5 ل بد من الشارة إل أن~ أوnل كتاب أصدرته دار "غامبييتdي" كان للصحفية اليطالية ريتا پورينا

 منذ بدايتها وحت احتلل بيوت. روى كتاب پورينا بوضوعية ما جرى إب��nان 1982السرائيلية ضد لبنان سنة 
 الرب السرائيلية على لبنان وخلف�cا للتحقيقات الخرى الت روت الحداث السياسية أو اقتصرت على رواية م��ذبتgي

 صبا وشاتيل تناول الكتاب الوجه الخر للحرب مستعرض�اW لا كان يري على صعيد الياة اليومية ف بيوت
 خلل اليام الخية للحصار السرائيلي. حول الزرة البيوتية نشرت "غامبييتdي" أيض�cا الترجة اليطالية لنص  جان

 ف كتي ب أنيق لقى رواج�cا كبيmا.6جينية العروف "أربع ساعات ف شاتيل"
 "غامبييتdي" بنشر كتب تروي أحداث الثورات العالية وتؤر خ لا بل أصدرت بصددها العدي��د م��نل تكتف دار 

  والكتاب كما هو معروف دراسة هامة تتناول7الدراسات القيdمة منها كتاب إدوارد سعيد الشهي "السألة الفلسطينية"
 ف معرض سردها لتاريخ التراكم السياسي التعلق بأرض فلسطي الذور الفكرية البعيدة الت أسnست لنش��وء

 السألة الفلسطينية وقد أضاف إدوارد سعيد على الطبعة اليطالية فصلW جديدmا يؤnرخ فيه أحداث السنوات ال��ت
) وهذا الفصل، كما أعلم، ل ي¤نشgر بعد إل باليطالية (1979تلت صدور الطبعة الصلية باللغة النليزية (

 ). قام ستيفانو بترجة الكتاب بالشتراك مع مترجة مترفة وهي ترجة على درجة عالية من الدق~��ة ت��دل�1995
 على معرفة بوضوع النص  وحيثيnاته وبالسألة وملبساتا أكثر من دللتها على العارف اللغوية. كت��ب مقدم��ة

 الطبعة اليطالية غويدو ڤالبريغا وهو مؤ رخ إيطال شهي من عائلة يهودي��ة مع��اد� للص��هيونية متخص ��ص
بدراستها والقد مة بد  ذاتا دراسة قي مة ف الفكر الصهيون.
  وهو الكتاب8"غامبييتdي" مؤل~فه الكبي "الثقافة والمبيالية"من مؤل~فات إدوارد سعيد الت نشرت طبعتها اليطالية دار 

 الذي ل يستطيع أي باحث ف تاريخ الدب أو ف الدب القارgن اليوم تاهله. تتnصف الترجة اليطالية للن��ص
 الذي اضطلع با أيضا ستيفانو كيارين بالشاركة مع مترجة أfخرى بوضوح العرض ودق~ة التعبي وق��د أت��احت
لقرdاء اليطالية الذين ل يعرفون لغات أfخرى ال̧طلع على كتاب ي¤عnد من أمnهات الكتب ف النقد الدب العاصر.  

3 G. Adams, Per una libera Irlanda. Storia e strategia del movimento repubblicano irlandese, Roma, Gamberetti, 1994. 
4 G. Adams, Strade di Belfast. Storie di vita quotidiana sullo sfondo della lotta di liberazione irlandese, Roma, 

Gamberetti, 1996 (G. Adams, The Street and Other Stories, Dublin, Brandon, 1992  ترجة لكتاب:). 

5 R. Porena,  Il giorno che a Beirut morirono i panda, Roma, Gamberetti, 1992. 
6  J. Genet, Quattro ore a Chatila, Roma, Gamberetti, 1993 (J. Genet, Quatre heures à Chatila, “Revue d’Études 

Palestiniennes”, n° 6, hiver 1983, p. 3-20  ترجة لقال:). 

7 E. Said, La Questione Palestinese. La tragedia di essere vittima delle vittime, Roma, Gamberetti, 1995 (E. W. Said, 

The Question of Palestine, New York, Vintage, 1979  ترجة لكتاب:). 

8 E. Said, Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'Occidente, Roma, Gamberetti, 

1998 (E. W. Said, Culture and Imperialism, New York, Knopf, 1993  ترجة لكتاب:).



 ف نشره لكتب تتناول السألة الفلسطينية ل يتوانÇ ستيفانو عن تقدي أباث ذات مواضيع شائكة لا علقة بالص��راع
  الذي يبحث ف ملبسات الرهاب الدول وه��ذا9"أبو نضال. مسدnس للبيع"على فلسطي مثل كتاب پاتريك سيل 

 النوع من النصوص الذي قد ل ترضى عليه الهات التح̧كمة بجال بثه إذ ياول الكشف عن الغم��وض ال��ذي
يكتنف هذه السائل يgبقى عادة ف اليط الضي ق للمختصdي ونادرmا ما يتعدnاه إل جهور القرnاء الواسع.

 يعود الفضل إل ستفانو كيارين ف نشر العديد من النصوص صعبة النتشار منها على سبيل الثال ل الصر كت��اب
اول بالدراسة الوضاع السياسية السورية ف العقود الخية من خلل سرد10"أسد دمشق"پاتريك سيل    الذي يتن

سية الرئيس السوري حافظ السد.
 كان لبعض الكتب الت أصدرها صدى جي دmا بينما ل يظÇ غيها بالنتشار النشود فعلى سبيل الثال، عند البحث عن

 "غامبييتdي" ف الفهرست الوطن للمكتبات العامnة اليطالي��ة ت��د كت��ابكتابgي إدوارد سعيد اللذÇين نشرتما دار 
 "السألة الفلسطينية" ف مكتبة واحدة فقط ف إحدى ضواحي روما بيمنا تد كتابه "الثقافة والمبيالي��ة" ف س��بع
 وسيعي مكتبة عامnة منتشرة ف كل أناء إيطاليا، لكنnها تش̧كل على ك̧ل حال لبنات باقية ف السد  الثقاف الذي يب

إقامته لواجهة الفيضان العلمي لرباب الال والسلح.
 ل يقتصر نشاط ستيفانو على الكتابة والنشر بل كان دائم الضور ف متلف البادرات التnخ��gذة لنص��رة الش��عوب
 الناضلة من أجل حريتها فكان يقيم الندوات ويلقي الاضرات ف الدارس والامعات ويش��ارك ف عم��ل متل��ف
 المعيات وقد ازداد نشاطه بعد خبو  جذوة النتفاضة وتقل�ص التضامن مع الشعوب العربية وتبعثfر المعيات القائمة

 . ف جو  اليتم الذي خل~فته العملية النتحارية الت نف~ذها الزعماء الفلسطينيون ف أوسلو تداعى م��ن تبق|��ى م��نبه
 مناصري قضية التحر�ر اللبنان والفلسطين وأقاموا لنة لحياء ذكرى ضحايا مذبتgي صبا وشاتيل فك�ان س�تيفانو
 كيارين داعيتها الول ومر كها الذي ما انفكn يذ̧كر بآسي اللبنانيي والفلسطينيي من على صفحات الريدة وم��ن

 بتنظيم رحلة إل لبنان ف شهر أيلول من كل عام لحياء ذكرى 2000على كل منب يصل إليه. بدأت اللجنة منذ سنة 
 صبا وشاتيل وهكذا ف السنوات الست  الخية من حياته قضى ستيفانو كيارين عيد ميلده ف الخيمات الفلسطينية

.1951 أيلول 17ف بيوت فهو من مواليد 
  وهو11"منتدى فلسطي"ل بدn ف ناية هذا الكتوب ال�م¤عgد  ف الذكرى الول لرحيله من ذكر دوره الام ف إنشاء 

  المعيات واللجان التعاطفة مع الشعوب العربية الناضلة من أج��ل2001 اللتقى الذي تداعت لقامته ف خريف سنة
 استرداد حريتها واستقللا. كان ستيفانو مر كا نشط�cا لذا اللتقى ومن أبرز وجوهه و"النتدى" اليوم ماولة لتوحيد
 صفوف الماعات الصغية البعثرة وتعزيز دورها وهو يقوم بتنظيم الندوات وتسيي الظ��اهرات لتأيي��د الق��وق

  س��نة2008الشروعة للشعوب القهورة والتنديد بسياسة التبعية للحرب المريكية السرائيلية. أعلن النت��دى س��نة 
9 P. Seale, Abu Nidal, una pistola in vendita. I mille volti del terrorismo internazionale, Roma, Gamberetti, 1994 (P. 

Seale, Abu Nida: A Gun for Hire, New York, Random House, 1992  ترجة لكتاب:). 

10 P. Seale, Il leone di Damasco. Viaggio nel pianeta Siria attraverso la biografia del presidente Hafez Assad, Roma, 

Gamberetti, 1995 (P. Seale,  Asad of Syria.The Struggle for the Middle East,  London, ,1988 ترجة لكتاب:  ).
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  شباط القادم ف الذكرى الول لرحيل3فلسطي ف إيطاليا وسيقوم بالعديد من البادرات سيكون أوnلا ندوة ت¤عقÇد ف 
صديقنا العزيز ستيفانو كيارين.

وسيم دهش    
  


